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"اذا فشلت العملية الانتخابية يف انتاج وجوه جديدة
أو متهيد الطريق لالصالحات الس ياس ية ،عندها س يكون هناك
ترشين جديد ،ورمبا يشء أكب".
 -انشط من جنوب العراق ،مناقشات مجموعات الرتكزي

لكامت شكر
شكر خاص ملن أجريت معهم املقابالت ،واملشاركني يف مجموعات
الرتكزي ،واحملللني اذلين سامهوا بوقهتم وشاركوا معنا أفاكرمه ومعرفهتم
وخباهتم .ومن أجل تنقيح وتوضيح التحليل يف هذا التقرير وعرض
البياانت ،حنن مدينون ابالمتنان للني فريدريكسون ،مراجعة التقرير
وانرشته ،وفاير ماكيج ،احملررة ،واملصمم جميس ديكر .كام نود أن نشكر
املصورين الصحفيني اذلين يضيف معلهم ثرا ًء ومعقًا حملتوى هذا التقرير.
خريا ،نود أن نشكر املؤسسات اخلاصة وأصدقاء ودامعي  EPICاذلين
أ ً
شكرا.
ساعدوا يف حتقيق هذا العملً .
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الموجز التنفيذي
لم يؤد انتصار العراق على تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) في عام  2017إلى تحقيق
التنمية االقتصادية واالزدهار الذي طالب به العراقيون العاديون منذ فترة طويلة والذي تأخر
طويالً بسبب الصراع المتكرر منذ عام  .2003فبدالً من ذلك ،راقب العراقيون حكومتهم
تنفق مليارات الدوالرات على الميليشيات التي ال سيطرة عليها ،وشبكات المحسوبية للطبقة
غالبا ما تفشل بسبب
السياسية الراسخة ،والقطاع العام غير المنتج ،والمشاريع العامة التي ً
الفساد .وبحلول عام  ،2018بدأ العديد من العراقيين بربط الفساد المتج ّذر وتقاعس حكومتهم
بنظام المحاصصة  -اي ترتيب تقاسم السلطة العرقي والطائفي الذي ميز السياسة في العراق
منذ عام .2003
في جميع أنحاء وسط وجنوب العراق ،أدت القوة الصاعدة للميليشيات التي تنتهك حقوق
المواطنين بدون رادع ،وانهيار الخدمات األساسية ،وتدهور األوضاع االقتصادية إلى جعل
عوز في سبل عيشهم وأقل احتراماً من قبل
إحساسا باألمان في منازلهم ،وأكثر ًا
العراقيين أقل
ً

حكومتهم .في الوقت نفسه ،في إقليم كردستان ،سلطت االنتكاسات االقتصادية منذ استفتاء

ايلول/سبتمبر  2017حول االستقالل الضوء على االنقسامات واالنتهازية وعدم كفاءة القادة
السياسيين اإلقليميين.
وأدت انتخابات  2018العراقية التي تمت مقاطعتها إلى حد كبير وتشكيل الحكومة الالحقة
إلى تعميق أزمة الثقة في النظام السياسي .كما لم يساعد على ذلك فشل الحكومة في معالجة
االدعاءات الموثوقة بشأن تزوير االنتخابات على نطاق واسع كما ينبغي ،والتي تضمنت
إعادة فرز األصوات بشكل انتقائي وحريق غامض في أكبر مستودع تخزين ألوراق االقتراع
توصلت
في العراق .وبعد أشهر من عقد التحالفات السياسية على أسس المقايضة وفسخهاّ ،
الجهات الفاعلة السياسية الى اتفاق تجاهل المتطلبات الدستورية لصالح توزيع السلطة

والموارد فيما بينها ،وأنتج حكومة ضعيفة غير قادرة على تحسين حياة العراقيين العاديين.
في تشرين األول/أكتوبر  ،2019تفاقم االستياء على نطاق واسع من أداء حكومة عادل عبد
وتحول الى احتجاجات ضخمة في جميع أنحاء بغداد والمحافظات الجنوبية .طالب
المهدي ّ
العراقيون بوضع حد للفساد الذي تفرضه المحاصصة ،وطالبوا بفرص عمل وخدمات أفضل
وطنا" ،تجمعت االحتجاجات حول مطلب
وظروف معيشية الئقة .ثم ،تحت شعار "نريد ً
جديد :اإلصالح السياسي من خالل انتخابات مبكرة في ظل نظام انتخابي عادل.
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ار لالحتجاجات السابقة المناهضة
كانت احتجاجات تشرين األول ("أكتوبر") هذه استمرًا
وتنوعا وفعالية من سابقاتها.
طا
للحكومة التي تعود إلى عام  ،2011ولكنها كانت أكثر نشا ً
ً
وأجبرت االحتجاجات عبد المهدي على االستقالة وحصلت على وعد من خليفته مصطفى

الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة مقررة في تشرين األول/أكتوبر .2021
ألشهر ،مألت الحركة شوارع المدن الكبرى باالحتجاج السلمي ،واعمال الفن ،والتطوع،
والمعاملة المتكافئة ،والصمود .ومن خالل البقاء غير طائفية وغرس هوية عراقية جديدة
وشاملة ،كشفت هذه االحتجاجات عن وجه جديد للعراق ،متحدية الصور النمطية التي
تراكمت منذ عام .2003
في مواجهة هذا التحدي غير المسبوق ،استخدمت القوات الحكومية والميليشيات الحليفة لها
العنف المفرط إلنقاذ الوضع الراهن .شجعت إيران وساعدت في قمع االحتجاجات العراقية
لحماية حلفائها ومصالحها في العراق .وأدى العنف الذي أودى بحياة مئات المتظاهرين في
الشوارع ،وعمليات القتل المستهدف لنشطاء بارزين ،وحاالت االختفاء القسري وعمليات
االختطاف والتعذيب ،إلى خسائر فادحة في الحركة المؤيدة لإلصالح ،مما أدى إلى استبعاد
بعض شخصياتها القيادية وإجبار آخرين على النفي.
بينما أدى العنف والوباء والضغط االقتصادي وفقدان الزخم إلى الحد من المظاهر العلنية
للحركة االحتجاجية منذ أوائل عام  ،2020فإن هذه العوامل لم تقمعها بالكامل .ظلت الحركة
نشطة وقادرة على حشد احتجاجات كبيرة في عام  ،2021مع التركيز اإلضافي على متابعة
المساءلة عن العنف ضد الزمالء النشطاء .وال تزال الحركة تتمتع بدعم واسع من الجمهور
العراقي .في دراسة استقصائية تمثيلية للعراقيين على المستوى الوطني أجراها مركز تمكين
السالم في العراق في حزيران/يونيو من هذا العام ،قال أكثر من  ٪70من المستجيبين إنهم
يؤيدون المتظاهرين وقال  ٪31إنهم شاركوا في احتجاج واحد على األقل منذ تشرين
األول/أكتوبر  .2019الدعم مرتفع حتى في إقليم كردستان ،الذي شهد احتجاجاته المناهضة
للحكومة في عامي  2017و  ،2020مما يعكس استياء واسع النطاق من فساد األحزاب
الحاكمة وسوء إدارتها ،وحتى شرعيتها في الحكم .وعلى غرار احتجاجات تشرين في بغداد
والجنوب العراقي ،تحول تركيز االحتجاجات في كردستان من المطالبة بفرص العمل إلى
المطالبة بتغيير منهجي واستبدال الطبقة السياسي.
هناك تصميم وتمرس ملحوظان داخل الحركة العراقية المؤيدة لإلصالح المستمرة .ومن خالل
مناقشات ومقابالت مجموعات التركيز ،التقى مؤلفو هذا التقرير بالناشطين الواقعيين في
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توقعاتهم بشأن الوقت والموارد والجهود المتواصلة المطلوبة لدفع أجندة اإلصالح إلى األمام.
أيضا اعتراف واسع النطاق في كل من العراق
بناء على تجربة الحركة ونجاحاتها ،هناك ً
ً
والمجتمع الدولي بأهمية الحفاظ على التفوق األخالقي ،وتثقيف الجمهور وزيادة دعمه،
والدفاع عن حقوق اإلنسان ،وحماية الهوية الوطنية الشاملة للحركة.
كان االختالل االقتصادي المتفاقم واالرتفاع المتسارع للبطالة في صميم تظلمات العراقيين،
إلحاحا .ولخلق فرص عمل كافية لجموع الشباب
ويجعالن الحاجة إلى اإلصالحات أكثر
ً
المتزايدة في البالد (مع ما يقرب من  500000من الشاب ينضمون إلى القوة العاملة كل
عام) ،سيحتاج العراق إلى قادة يمكنهم تجاوز الطبيعة الفاسدة للسياسة العراقية التي أنشئت
في السابق والقائمة على المقايضة ،وحشد الدعم البرلماني والعام الكافي لإلصالحات
السياسية واالقتصادية الضرورية وان كانت صعبة .وفي أوساط نشطاء تشرين البارزين الذين
تمت مقابلتهم من أجل هذا التقرير ،كان هناك اعتراف قاتم بأن النضال من أجل اإلصالح
جهودا متواصلة عبر دورات انتخابية متعددة.
قد يتطلب
ً
لهذه الغاية ،أنشأت حركة تشرين عدة أحزاب سياسية في عام  ،2021سعت إلى وسائل
منظمة للعمل السياسي الرسمي .بعض هذه األحزاب ،مثل حركة امتداد ،وتجمع الفاو زاخو،
وحركة نازل اخذ حقي الديمقراطية ،لديها مرشحين لالنتخابات .وقد يكون لدى هذه الجماعات
فرصة إلعادة تشكيل السياسات تدريجياً في العراق .كذلك ،تشير نتائج دراسة مركز تمكين

السالم في العراق االستقصائية إلى أنه في حين أن ما يقرب من  ٪65من الناخبين المؤهلين

تقدما ساحًقا
لم يحسموا أمرهم أو كانوا يخططون لعدم التصويت ،فإن مرشحي تشرين حققوا ً
بين الناخبين الذين حسموا خيارهم .في الواقع ،من بين المستجيبين الذين وصفوا أنفسهم
بأنهم ناخبون قد حسموا خيارهم ،كان  7من كل  10مستعدين للتصويت لمرشحين يمثلون
حركة االحتجاج.
ومع ذلك ،في الوقت الذي تتمتع فيه الحركة بدعم شعبي قوي ،ال يزال النشطاء يواجهون
معضلة كبيرة .فقد دفع استمرار العنف وإساءة استعمال السلطة من قبل األحزاب القائمة
والميليشيات المتحالفة معها بعض نشطاء تشرين ،بما في ذلك حزب البيت الوطني البارز،
إلى مقاطعة االنتخابات المبكرة ذاتها التي طالبت بها الحركة سابًقا برمتها .فهم من وجهة

نظرهم ال يريدون إضفاء الشرعية على ما يتوقعون أنها ستكون عملية معيبة واحتيالية أخرى.
عددا من السيناريوهات
ومع وضع كل هذه االعتبارات في الحسبان ،يستطلع هذا التقرير ً

المختلفة التي يمكن أن تظهر أثناء وبعد انتخابات تشرين األول/أكتوبر  .2021قد تشير
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البيئة االنتخابية القاسية وانخفاض عدد الناخبين إلى أن المرشحين المؤيدين لإلصالح قد
قدر ضئيالً من المكاسب في البرلمان ،بينما تحتفظ األحزاب التقليدية والتي تدعمها
يحققون ًا
الميليشيات بالسيطرة الشاملة .ولقد عرقلت تلك األخيرة مبادرات اإلصالح في الماضي ولم

تظهر أي مؤشر على تغيير سلوكها ،بغض النظر عن التكلفة المتزايدة المترتبة على سيادة
العراق وأمنه وتنميت ه .ومع ذلك ،حتى إذا كانت الحركة قادرة على الحصول على موطئ قدم
فرصا لقادتها المنتخبين لمناصرة
فقط في البرلمان ،فإن الضغط العام القوي يمكن أن يخلق ً
اإلصالحات المطلوبة بشكل عاجل من الداخل.
في الواقع ،مع تصريح أكثر من  ٪82من العراقيين بأن مكافحة الفساد هي أولوية قصوى،
فإن أي استمرار "للعمل كالمعتاد" في الحكومة المقبلة من المرجح أن يؤدي إلى تجدد
االحتجاجات الجماهيرية .وقد تحاول الحكومة والميليشيات قمع الحركة بالقوة الغاشمة ،مما
يؤدي إلى مزيد من انتهاكات الحقوق وعدم االستقرار والصراع .حتى مع ذلك ،فإن المرونة
التي أظهرتها الحركة وتصميمها والدعم العام الواسع لها قد تمكنها من الصمود أمام العنف
ومواصلة النضال من أجل إحداث التغيير.
طا
وكجزء أساسي من المشهد السياسي العراقي الذي ،حسب جميع المؤشرات ،ال يزال نش ً
تصميما عن خصومه ،فإن الحركة المؤيدة لإلصالح تقتضي إجراء المزيد من
وال يقل
ً
فضال عن ذلك ،يمكن أن تساهم هذه الدراسة بشكل أكبر في فهم كيفية حدوث
الدراسة.
ً
يجيا في العراق من القاعدة إلى القمة ،وليس من القمة الى القاعدة ،من خالل
التغيير تدر ً
قرار الشعب العراقي وتأكيد سيادته.
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المقدمة
في تشرين األول/أكتوبر  ،2019تصدرت حركة احتجاجية واسعة النطاق تطالب بإصالح
منهجي في العراق عناوين الصحف الدولية من خالل التجمعات الجماهيرية ،والمسيرات،
والمخيمات ،والعصيان المدني في بغداد والمدن في جميع أنحاء جنوب العراق .أطلق النشطاء
على حركتهم اسم تشرين ،اي تشرين األول/أكتوبر .وتجمعت حشود كبيرة من الشباب بالدرجة
األولى في الساحات العامة المركزية مثل ساحة التحرير في بغداد وساحة الحبوبي في
الناصرية .على الرغم من الطبيعة السلمية والشاملة والمنظمة للحركة إلى حد كبير ،فقد
قوبلت االحتجاجات بعنف لم يسبق له مثيل .ردت قوات األمن العراقية والميليشيات المدعومة
من إيران بقوة فتاكة مفرطة وغير ضرورية ،مما أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين وجرح
أسبوعا بعد أسبوع وعلى مدى
عدة آالف آخرين 1.ومع ذلك ،استمرت احتجاجات تشرين،
ً
ومهد الطريق
شهور ،مما أجبر حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على االستقالةّ ،
أمام الحكومة االنتقالية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

في ذروة االحتجاجات ،في أواخر عام  ،2019كانت حركة تشرين تحظى بشعبية كبيرة
قدم عدد ال يحصى
صغار
ًا
لدرجة أن الجميع أراد أن ُينظر إليهم على أنهم جزء منها،
وكباراّ .
ً

من المتطوعين الطعام والماء وحتى خدمات غسيل المالبس .كذلك ،تبرع أصحاب األعمال
التجارية بالمال واإلمدادات لدعم المتظاهرين في ساحة التحرير وخطوط المواجهة األخرى
حيث واجهوا قوات األمن الحكومية .وأقام طالب الطب محطات اإلسعافات األولية لعالج
أيضا األشخاص من وإلى
الجرحى ،يستقدمهم سائقو "التوك-توك" الفقراء ،الذين نقلوا ً
غالبا رافضين األجرة .كما سافر المغتربون الذين لم يزروا العراق لسنوات عديدة
المساحةً ،
إلى بغداد ليكونوا ،ولو لفترة وجيزة ،جزًءا من روح التحرير .أشاد العبو كرة القدم باالحتجاجات
خالل المباريات .وألن العالم كان يراقب ،زار السياسيون ساحة التحرير لكسب المتظاهرين
لصالحهم .لبعض الوقت ،كانت ساحة التحرير هي المكان المناسب للتواجد ،حيث يمكن
للعراقيين التقاط صورة ذاتية إلظهار أنهم جزء من أمر أكبر من ذواتهم .بالنسبة لديمقراطية
عاما أو أقل ،فقد بدت وكأنها
ناشئة حيث ستة من كل عشرة مواطنين يبلغون من العمر ً 25
لحظة فاصلة لهذا الجيل.

2

 1البعثة (بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق) ،التظاهرات في العراق :التحديث الثالث (بغداد ،العراق :يونامي)،
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3rd%20Update%20on%20 Demonstrations%20%20Abductions_23%20May%202020.pdf
 2إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة ،ديناميات السكان" ،مجموعة بيانات األمم المتحدة للعراق في عام ،2021
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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حول النشطاء الشباب ساحة التحرير إلى
خالل هذه المرحلة الجديدة من المشاركة المدنيةّ ،
منطقة محصورة لالحتجاج نابضة بالحياة وحرية التعبير  -جزء منها لالحتفال وآخر للثورة.
فيما يسميه البغداديون المطعم التركي ،وهو مبنى غير مكتمل يطل على الساحة وأصبح
مقر للعديد من المتظاهرين ،عقدت اجتماعات ومناقشات سياسية .وتناثرت الرسائل على
ًا
الالفتات من شرفات الطابق العلوي للبرج الخرساني .وسط الخيام أدناه كانت توجد صاالت
الوشوم ومعارض فنية ومكتبة منبثقة .وقام شبان جريئون بتحدي قوات األمن والتهكم عليها
عبر جسر الجمهورية ،جاعلين من التقاط عبوات الغاز المسيل للدموع وإطفائها رياضة لهم.
كما احتفلت الجداريات الجميلة بتراث العراق الممتد آلالف السنين ،باإلضافة إلى شهداء
االحتجاج الجدد الذين سقطوا وهم يقاتلون من أجل مستقبل العراق.
منذ ذلك الحين ،كان للترهيب والعنف الموجه ضد المتظاهرين وآثار الوباء ومتطلبات الحياة
اليومية آثار مجحفة على زخم االحتجاجات؛ فساحة التحرير خالية اليوم من الخيام وأصبحت
غير العراق إلى األبد .أصبح العراقيون على
موقع لالحتجاجات العرضية فقط .لكن تشرين ّ
كال جانبي الصراع يدركون قوة االحتجاج السلمي إلحداث التغيير .وأصبحت المطالبات
بالمساءلة أكثر تنظيماً واستم ار اًر وبعيدة المدى .إضافة إلى ذلك ،برزت أحزاب سياسية جديدة
لترجمة آراء ومطالب تشرين إلى حمالت انتخابية ،وربما يوماً ما إلى سياسات.

طا لتحدي الطبقة السياسية
يلقي هذا التقرير الضوء على أكثر حركات الشعب األصلية نشا ً
التي تحكم العراق منذ عام  .2003وتبدو هذه الطبقة السياسية متصلبة وعاجزة وغير راغبة
في المباشرة في أي عملية إصالح ذاتي لتصحيح قصورها الرئيسي ،وهو أن الشعب العراقي
لم يعد يعتقد أن النظام الحالي يمثل إرادته ومصالحه .مع تضاؤل ثقة العراقيين في االنتخابات
لإلصالح  -كما يتضح من عمليات المقاطعة في عام  - 2018أصبح النظام السياسي
غير مستدام.
اعتبر االنتقال المبكر بعد عام  2003من دكتاتورية صدام حسين إلى الديمقراطية البرلمانية
احتواء وتمثيل كل جماعة ضمانة ضد العودة إلى االستبداد .وكانت النتيجة غير المقصودة
ظهور المحاصصة :اي توزيع السلطة بين األحزاب السياسية التي تدعي تمثيل هذه
المجتمعات العراقية .مع الدورات االنتخابية المتعاقبة ،استخدم قادة هذه المجتمعات نفوذهم
المتزايد للحفاظ على وجود قوي في البرلمان ،واستخدموا هذه السلطة للسيطرة على الو ازرات
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غالبا ما أساء القادة استخدام سلطتهم
وميزانياتها وعقودها وق اررات التعيين .وعلى غرار ذلكً ،
بالحد األدنى.
داخل مجتمعاتهم وخارجها ،مما خلق بيئة يمكن القول إنها استبدادية
ّ

3

وحل الوالء الحزبي
أدى ذلك إلى ظهور شبكات المحسوبية للحفاظ على نفوذ الحزب والربحّ .

محل الجدارة ،وُفقدت المساءلة عندما كان الوزراء والمسؤولون يستجيبون ال لرؤسائهم
سربت العقود الحكومية مليارات
البيروقراطيين ولكن للحزب أو الميليشيا التي ضمنت تعيينهمّ .

الدوالرات إلى خزائن السياسيين والمؤسسات التجارية ذات الصلة من خالل الرشاوى والرسوم

أحيانا المشاريع التي كانت موجودة فقط على الورق.
اإلضافية و ً

أطفال يجلسون على ضفاف نهر شط العرب في الهارثة بمحافظة البصرة .في الجهة المقابلة من النهر ،يوجد حقل نفط نهران عمر ،والذي يشعل الغاز
الطبيعي والمواد الكيميائية السامة على الرغم من التلوث الخطير والعواقب الصحية على سكان المنطقة والبيئة .أذار/مارس ( .2019حوري خالد)

 3تصف وحدة االستخبارات االقتصادية ) (EIUومقرها المملكة المتحدة العراق بأنه "سلطوي" وفقًا ألحدث مؤشر للديمقراطية .في كل عام ،يقيس
المؤشر "حالة الديمقراطية" في  167دولة على أساس قيم الدرجات المجمعة للتعددية والحريات المدنية والثقافة السياسية .على مقياس من  1إلى ،10
ا
مسجًّل انخفاضًا عن  4.23في عام  .2014وفقًا لـ" ، EIUاألنظمة االستبدادية
حصل العراق على درجة  3.62في عام ،2020
هي الدول التي تكون فيها التعددية السياسية غير موجودة أو محدودة للغاية .غالبًا ما تكون هذه الدول ملكيات أو ديكتاتوريات مطلقة ،وقد يكون لديها
أمرا شائعًا ،واالنتخابات (إذا حدثت) ليست
بعض المؤسسات الديمقراطية التقليدية ولكن مع أهمية ضئيلة ،تعد االنتهاكات والتجاوزات للحريات المدنية ً
عادلة أو حرة (بما في ذلك االنتخابات الزائفة) ،ووسائل اإلعًّلم غالبًا ما تكون مملوكة للدولة أو تسيطر عليها مجموعات مرتبطة بالنظام الحاكم،
والسلطة القضائية ليست مستقلة ،والرقابة المفروضة على االنتقادات الموجهة الى الحكومة وقمعها أمر شائع ".وحدة االستخبارات االقتصادية" ،مؤشر
الديمقراطية  :2020في المرض والصحة؟"
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020
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كما أصبح االقتصاد العراقي غير مستدام .وارتفعت معدالت البطالة والفقر بشكل كبير حيث
واجه نمو حجم االقتصاد  -المكون
أساسا من عائدات النفط في العراق  -صعوبة في
ً
مواكبة الخسائر االقت صادية بسبب الصراع والفساد والمطالب المتزايدة للسكان الذين يتزايد
عددهم بمليون شخص كل عام.
من خالل االنتخابات المقبلة في تشرين األول/أكتوبر  2021وما بعدها ،سيستمر الصراع
بين أولئك الذين ينادون باإلصالح والذين يقاتلون للحفاظ على الوضع الراهن في تشكيل
مستقبل الحكم في العراق .فإن كيفية سير العملية هذه سيكون لها آثار عميقة على العراق
وأصحاب المصلحة المهتمين.
وإزاء هذه الخلفية ،يقدم هذا التقرير صورة مقربة لحركة االحتجاج :بداياتها وانحسارها وتدفقها
واألحوال الراهنة واألهداف واألساليب والقيادة والبنية والعقبات والمستقبل المحتمل .يتضمن
التقرير نتائج من مجموعة واسعة من المصادر والبحوث الميدانية ،بما في ذلك مقابالت مع
مقدمي المعلومات الرئيسيين ،ومناقشات مجموعات التركيز ،ودراسة استقصائية على الصعيد
الوطني.
كما يتناول القسم األول األوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي سادت العراق مع
خروج البالد من الحرب مع داعش :تداعيات استفتاء إقليم كردستان عام  2017حول
االستقالل ،وزيادة نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران ،وتراجع الطائفية ،وتنامي اإلحباط
فضال عن ذلك ،يناقش القسم بعض أوجه القصور
الشعبي من الخدمات ،خاصة في البصرةً .

في انتخابات  ،2018والفجوة المتزايدة في التفاهم بين الحكومة والمواطنين.

أما القسم الثاني واألطول ،فيتناول الحركة االحتجاجية التي اندلعت رداً على هذه الظروف،
ورد فعل الحكومة والميليشيات وإيران .كما يناقش العالقة المضطربة بين المحتجين العاديين

ومقتدى الصدر ،رجل الدين وقائد ميليشيا التيار الصدري ،الذي سعى لسنوات ألن ُينظر
أيضا أهداف الحركة
إليه على أنه حامل لواء اإلصالح في العراق .يستطلع هذا القسم ً
االحتجاجية ،وكيف تمت مناقشة هذه األهداف واالتفاق عليها ،وكيف سعت الحركة إلى

تحقيقها.
يتناول القسم الثالث العقبات أمام اإلصالحات المختلفة في العراق .كما يتناول أمثلة على
مبادرات اإلصالح التي قادتها حكومتا حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي .باإلضافة إلى
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ذلك ،يعرض نتائج المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين ومناقشات مجموعات التركيز
مع النشطاء حول ما يرون أنه أكبر العقبات التي تواجههم وتحركهم أثناء سعيهم إلى تحقيق
اإلصالحات المستهدفة.
يتناول القسم الرابع ،بالتعاون مع رشا العقيدي من معهد نيوالينز ،كيفية ظهور الصراع بين
المتظاهرين وقوى الوضع الراهن في الفضاء اإللكتروني.
يستطلع القسم الخامس مجموعة من السيناريوهات المحتملة التي قد تظهر بعد إجراء العراق
انتخاباته المقبلة المقرر إجراؤها في تشرين األول/أكتوبر .2021
هذا التقرير ليس دراسة مستفيضة للحركة االحتجاجية في العراق .أملنا مزدوج .أوالً ،من
خالل اختيار جعل الحركة الهدف األساسي للبحث ،قد نسهم إسهاماً إيجابياً في الحجم
ثانيا ،من
المتزايد للعمل البحثي المنصب على االتجاهات االجتماعية والسياسية في العراقً .
خالل المساهمة في فهم أفضل لطبيعة وديناميات التغيير من القاعدة إلى القمة في العراق،

قد نساعد المجتمع الدولي  -بما في ذلك الواليات المتحدة والقوى اإلقليمية  -على االعتراف
بنزاهة وقرار الشعب العراقي واحترامهما ،سواء في تقرير مستقبلهم أو ممارسة سيادة بالدهم.
المنهجية
يركز هذا التقرير ،المدعوم ببحوث وتحليالت ميدانية متعددة المتغيرات ،على ظهور الحركة
االحتجاجية المؤيدة لإلصالح في العراق (المعروفة باسم حركة تشرين ،أو "أكتوبر") ،وأهداف
الحركة واستراتيجياتها ،والمواجهة بين نشطاء تشرين وأنصارها المطالبين باإلصالح المنهجي
ونظر إلى الطبيعة المعقدة
ًا
وبين المؤسسة السياسية للبالد التي تقاوم مثل هذا التغيير.
والسياق الصعب للبحث ،والذي تضمن الجائحة المستمرة ،تم اتباع نهج تكراري.
استنادا إلى أب حاث مركز تمكين السالم في العراق السابقة ،والتي تضمنت أكثر من 20
و ً
ست سنوات لتقارير الرصد األسبوعية حول
ساعة من المقابالت مع نشطاء تشرين وأرشيف ّ
العراق ،بدأ البحث الرسمي لهذا المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر  4.2020على مدار 10

أشهر ،أجرى المركز استعراضا لألدبيات ،و  30مقابلة مع المخبرين الرئيسيين ،و ثالث
كرديا و تشرينياً من  10من محافظات
مناقشات لمجموعات التركيز مع  28ناش ً
طا عراقيا ً
العراق الثمانية عشر ،ودراسة استقصائية تمثيلية على الصعيد الوطني للرأي العام في العراق.
 4رصد األمن والشؤون اإلنسانية في العراق هو تقرير أسبوعي عن آخر التطورات السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية في العراق ،وهو تقرير
يصدره مركز تمكين السًّلم في العراق منذ شباط/فبراير  .2015األرشيف الكامل متاح في:
enablingpeace.org/what-we-do/ISHM
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ائدا في وسائل التواصل االجتماعي لتحليل
كما استقدم مركز تمكين السالم في العراق باحثًا ر ً

أيضا .باستخدام البيانات النوعية والكمية الغنية التي تم
محتوى اإلنترنت خالل هذا الوقت ً
جمعها ،تمكن فريق البحث في المركز من استخالص استنتاجات مهمة ،تم تقديمها طوال
التقرير.
استعراض األدبيات .استعرض فريق مركز تمكين السالم في العراق األدبيات التاريخية
الحديثة ذات الصلة حول العراق ،بما في ذلك المقاالت والتقارير وفصول من الكتب .وشملت
المواضيع تطور النظام السياسي بعد عام  ،2003واألحزاب السياسية العراقية ،والميليشيات،
والقبائل ،والعالقات الخارجية ،والمطالبات باإلصالح .كما نظر البحث المكتبي في الوثائق
الحكومية الرئيسية ،مثل الميزانيات االتحادية األخيرة لحكومة العراق؛ و"الورقة البيضاء حول
اإلصالح االقتصادي"؛ 5والمالحظات العلنية وحسابات تويتر للشخصيات الدولية ذات
الصلة 6،والمسؤولين الحكوميين العراقيين والميليشيات؛ والتغطية اإلعالمية المحلية والدولية
الحتجاجات تشرين واحتجاجات إقليم كردستان؛ والتقارير التي أعدتها بعثة األمم المتحدة
لتقديم المساعدة إلى العراق .تم استخدام المراجعة الختبار االفتراضات والتحقق منها ،وإلنشاء
خطوط األساس للبحث.
المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين .بين تشرين الثاني/نوفمبر  2020وآب/أغسطس
 ،2021أجرى مركز تمكين السالم في العراق ثالثين مقابلة متعمقة وموجهة مع مجموعة
متنوعة من الخبراء وأصحاب المصلحة ،ال سيما أولئك الذين لديهم معرفة عميقة أو لديهم
خبرة مباشرة حديثة مع حركة تشرين ،بما في ذلك أولئك المنحازين ضدها .لذلك ،أجريت
غالبية المقابالت شخص لشخص مع قادة ونشطاء المجتمع المدني العراقي ،ومسؤولين
حكوميين عراقيين حاليين وسابقين ،ومسؤولين غربيين لديهم تجربة مباشرة في العراق ،بما
في ذلك سفراء الواليات المتحدة الجدد في العراق ،والصحفيين المقيمين فيه .ثم تمت مقارنة
المنظورات هذه مع منظورات األكاديميين ومحللي السياسات البارزين .وتم تصميم أسئلة
المقابالت لمعالجة موضوعات بحثية محددة ومعالجة الثغرات الناشئة في المعرفة التي تم
تحديدها خالل مسار البحث .عندما حدثت تطورات جديدة في العراق ذات صلة بالبحث،
بناء على ما تم تعلمه في المقابالت
تمت إضافة أسئلة جديدة ،وتم تكييف أسئلة أخرى ً
 5أعدته خلية األزمات لإلصالح المالي والضريبي واعتمدته الحكومة العراقية في تشرين األول /أكتوبر  ،2020وتحدد "الورقة البيضاء حول اإلصالح
االقتصادي" أكثر من  200إصالح يهدف إلى معالجة األزمة المالية العاجلة في العراق .ويعتقد أن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الحالي في
البالد ،الدكتور علي عالوي ،من بين المؤلفين الرئيسيين لورقة البحث هذه.
 6تشمل الشخصيات الدولية ذات الصلة قادة الحكومات األجنبية ذات البعثات الدبلوماسية النشطة في العراق وقادة أو ممثلي الهيئات اإلقليمية
والدولية الرئيسية ،مثل األمين العام لجامعة الدول العربية ،والممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق ،وسفير االتحاد األوروبي في
العراق.
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فضال عن ذلك ،توفر المقابالت مجتمعة مجموعة غنية من البيانات التجريبية بشكل
السابقةً .

خاص ،مما يساهم في تكوين صورة أوضح للوضع الحالي في العراق والتطورات المستقبلية

المتوقعة.
مناقشات مجموعات التركيز مع نشطاء في العراق .في منتصف شباط/فبراير  ،2021عقد
المكتب الميداني لـمركز تمكين السالم في العراق ثالث مناقشات لمجموعات التركيز مع 28
كبير للوقت لتحديد وبناء
استثمار ًا
ًا
ومنظما للحركة .تطلب هذا الجزء من البحث
اقيا
ناش ً
طا عر ً
ً
الثقة مع النشطاء الذين يمثلون شريحة متنوعة من حركة تشرين في العراق الفيدرالي ومع

مجموعة متميزة من النشطاء الذين يضغطون من أجل اإلصالحات في إقليم كردستان .بينما
عاما .وتم
عاما ،كان متوسط العمر أقل من ً 30
تراوحت أعمار المشاركين بين  23و ً 58
تقسيم المشاركين إلى ثالث مجموعات ،مجموعة واحدة ضمت  8نشطاء من إقليم كردستان
( 7رجال وامرأة واحدة) ،ومجموعة ثانية تضم  9نشطاء من وسط وجنوب العراق ( 4رجال
طا من وسط وجنوب وغرب العراق (جميعهم رجال).
و  5نساء) ومجموعة ثالثة من  11ناش ً
يقدم الجدول التالي تفصيالً للتوزيع الجغرافي للمشاركين.
المحافظة

عدد المشاركين

بغداد

8

السليمانية

6

ذي قار

3

أربيل

2

البصرة

2

ميسان

2

كربالء

2

النجف

1

بابل

1

االنبار

1

 7على الرغم من أنه لم يتم جمع البيانات حول تحديد هوية
 LGBTIلم يظهر أن أحدًا يعرف على أنه غير ذكر أو أنثى
Cis
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7

المنظر من أعلى "المطعم التركي" لمخيم االحتجاج الذي يحيط بساحة التحرير ببغداد 14 .كانون الثاني/يناير ( .2020حوري خالد)

من خالل توفير بيئة آمنة وموثوق بها ،تمكنت كل مجموعة من االجتماع في جلستين لمدة
ومفتوحا .ناقش النشطاء أهدافهم
ساعتين واإلجابة على مجموعة من  20سؤ ًاال مغلًقا
ً
فرصا
والعقبات التي واجهوها وتوقعاتهم الشخصية .كما خلقت مناقشات مجموعات التركيز ً
لمراقبة النشطاء وهم يتعمقون بالبحث في اإلجابة على األسئلة الرئيسية التي تواجه حركة
اإلصالح .وكانت النواتج ذات قيمة خاصة في توليد فهم أكثر دقة لديناميات الحركات
االحتجاجية في العراق وإقليم كردستان ،وأرشدت وضع اإلطار المفاهيمي للسيناريوهات
المستقبلية المحتملة.
تحليل وسائل التواصل االجتماعي .كلف مركز تمكين السالم في الع ارق رشا العقيدي ،كبيرة
المحللين في معهد نيوالينز لالستراتيجية والسياسة ،باستخدام أساليب البحث النوعي والكمي
معا لدراسة استخدام وسائل التواصل االجتماعي في تنظيم وقمع االحتجاجات على حد سواء.
ً
ولتحليل كيفية حصول الصراع بين حركة تشرين االحتجاجية وقوات الوضع ال ارهن في
الفضاء اإللكتروني ،نظرت السيدة العقيدي في اتجاهات وسائل التواصل االجتماعي ذات
الصلة لتحديد المؤثرين الرئيسيين والرسائل واستراتيجيات االتصال والمنظورات حول الجهات
15

الفاعلة الرئيسية .تم توجيه التركيز بشكل خاص على كيفية استخدام النشطاء العراقيين
لمنصات التواصل االجتماعي الشعبية مثل فيسبوك وتويتر كما أولئك الذين يدعمونهم أو
يعارضونهم ،بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والشخصيات الدينية والميليشيات .ثم قدمت
السيدة العقيدي دراسات حاالت موثقة عن أنشطة وسائل التواصل االجتماعي لألفراد المؤثرين
على جانبي االحتجاجات اإلصالحية.
دراسة استقصائية للرأي العام على الصعيد الوطني للناخبين العراقيين .في حزيران/يونيو
 ،2021أجرى مركز تمكين السالم في العراق مقابالت هاتفية مع عينة تمثيلية على الصعيد
مؤهال في جميع أنحاء العراق 8.باستخدام برامجية متقدمة خاصة
ناخبا
ً
الوطني من ً 1068
بالدراسة االستقصائية وبيانات الحكومة العراقية ،تم حساب حجم العينة لضمان هامش خطأ
ال يتجاوز  ٪3±وبنسبة ثقة قدرها  95في المائة.

9

بناء على حصة كل
شملت العينة تمثيل نسبي لمحافظات العراق البالغ عددها  18محافظة ً
محافظة من السكان الوطنيين ،والذين ُقدروا بـ  39,127,900في عام  2019وفًقا للجهاز

ٍ
متساو تقر ًيبا من الرجال
المركزي لإلحصاء التابع لو ازرة التخطيط العراقية .وتم اختيار عدد
بناء على نسبة الذكور إلى اإلناث في البالد والتي
والنساء إلجراء المقابالت في كل محافظة ً

تبلغ ( 1.01تقديرات عام .)2020

10

كان الهدف األساسي للدراسة االستقصائية هو قياس كيفية تصور العراقيين في سن االقتراع
للجهات الفاعلة الرئيسية والقضايا المتعلقة بالحكم ،والمطالبات باإلصالحات السياسية
واالقتصادية ،وحركة تشرين االحتجاجية التي ظهرت في تشرين األول/أكتوبر  .2019كما
قاست الدراسة االستقصائية التصورات العامة للعملية االنتخابية في البالد واألحزاب السياسية
المتنافسة على األصوات ،مع التركيز على االنتخابات البرلمانية التي أجريت في عام
 ،2018واالنتخابات المقرر إجراؤها في تشرين األول/أكتوبر .2021

11

 8كان حجم العينة المختار  ٪10 + 1,068احتياطي لمراعاة المستجيبين الذين ال يمكن الوصول إليهم وأولئك الذين لم يرغبوا في المشاركة .وانتهت
الدراسة االستقصائية عندما وصلت الردود إلى الرقم المستهدف وهو 1068
اعتبارا من عام  .2019استخدم مركز تمكين السًّلم في العراق
 9وفقًا للجهاز المركزي لإلحصاء ،قُدر إجمالي عدد سكان العراق بـ 39,127,900
ً
أيضًا بيانات من الجهاز المركزي لإلحصاء لتحديد كيفية توزيع سكان العراق عبر محافظات البًّلد البالغ عددها  18محافظة.
 10األمم المتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،شعبة السكان ( ،)2019التوقعات السكانية في العالم ،2019
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
 11يتم تضمين النتائج الرئيسية في هذا التقرير ،ويتوفر مرفق بالنتائج الكاملة للدراسة االستقصائية عبر موقع مركز تمكين السًّلم في العراق
االلكتروني،
https://enablingpeace.org/wp-content/uploads/2021/10/Tishreen_Survey_October_2021.pdf
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متظاهر يندفع لرد قنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات األمن على المتظاهرين أثناء اقترابهم من جسر السنك
المؤدي إلى المنطقة الخضراء في بغداد 11 .تشرين الثاني/نوفمبر ( .2019أزهر الربيعي)

االتجاهات السياسية واالجتماعية المتغيرة في العراق منذ انتخابات 2018
منتصر من حرب دموية
ًا
مع انتهاء صيف عام  2017وحلول الخريف ،كان العراق يخرج
الستعادة ما يقرب من ثلث البالد ،والتي اجتاحها ما يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
عدوا
في عام  .2014مع تحرير الموصل ،كانت القوات العراقية قد هزمت بشكل حاسم ً
تسبب امتداده العالمي وأعماله الوحشية في إحداث موجة صدمة في جميع أنحاء العالم.

لكن بالنسبة للعراقيين العاديين ،لم يجلب النصر التنمية االقتصادية واالزدهار المتوقع منذ
فترة طويلة ،والذي تأخر طويالً بسبب الصراعات المتكررة .ومع استمرار تدهور األوضاع

االقتصادية والمعيشية ،وجد المواطنون أنفسهم غير قادرين على كبح مشاعر اإلحباط.

مع انحسار شبح الصراع العنيف ،تحول اهتمام الجمهور نحو األدلة المتزايدة على فشل
الحكم ،والفساد المتج ّذر ،واالنتهازية المعيبة التي ربطها العديد من العراقيين بالمحاصصة-
أي نظام تقاسم السلطة العرقي والطائفي الذي ميز السياسة في العراق منذ عام .2003

17

وبحلول نهاية عام  ،2017كان أكثر من  13في المائة من القوى العاملة النشطة في العراق
عاطلين عن العمل ،وهو ارتفاع حاد عن عام .2012

12

بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم

عاما ،كان المعدل أعلى بكثير ،حيث كان واحد من كل أربعة من الشباب
بين  15و ً 24
الباحثين عن عمل عاطالً عن العمل 13.كما أدى النزاع المسلح إلى تشريد أكثر من 5
ماليين عراقي وساهم في حالة طوارئ إنسانية وضعت  8.7مليون في حاجة إلى المساعدة،
بما في ذلك  1.9مليون يواجهون انعدام األمن الغذائي ،و  5.4مليون يفتقرون إلى المياه
النظيفة وتوفير المرافق الصحية ،و  5.2مليون يعتبرون معرضين لخطر االضطهاد ما بعد
14
أيضا .ففي عام  ،2017كان أكثر من 3
الصراع .إلى جانب سبل العيش ،تعطل التعليم ً
ماليين طفل عراقي يذهبون إلى المدارس "بشكل غير منتظم أو ال يذهبون إلى المدرسة على

اإلطالق".
وفي المقاطعات ذات الغالبية السنية التي حصلت فيها معظم المعارك ،تنفس السكان
حول مدنهم وبلداتهم إلى ركام .أما بقية العراق فقد
الصعداء بعد انتهاء احتالل داعش ،الذي ّ

تأججت مع السخط العام الذي كان سينهض قر ًيبا ضد النخب السياسية .وأصبح العراقيون
اما من قبل
إحساسا باألمان في منازلهم ،وأكثر ًا
بذلك أقل
عوز في سبل عيشهم وأقل احتر ً
ً
حكومتهم.

االوضاع في اقليم كردستان
في الوقت نفسه ،كان إقليم كردستان العراق يعيش التداعيات المؤلمة لالستفتاء حول
محليا إلجرائه في أيلول/سبتمبر
االستقالل الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم ً
15
.2017
عا رضت الحكومة العراقية الفيدرالية وحكومتا إيران وتركيا االستفتاء ،معتبرين أن تقرير
تهديدا لسالمتهم اإلقليمية .وتوغلت القوات الحكومية العراقية
المصير لألكراد يمثل
ً
والميليشيات المدعومة من إيران في األراضي المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات
 12البنك الدولي" ،البطالة ،اإلجمالي ( ٪من إجمالي القوى العاملة) (تقدير منظمة العمل الدولية النموذجي) – العراق"،
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=IQ
 13البنك الدولي" ،البطالة ،إجمالي الشباب ( ٪من إجمالي القوى العاملة في األعمار من  15إلى  24عا ًما) (التقديرات الوطنية) – العراق"،
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.NE.ZS?locations=IQ
 14خدمة أخبار األمم المتحدة" ،األمم المتحدة المعنية بسًّلمة أكثر من خمسة مًّليين نازح في شمال العراق" 9 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2017تم
الوصول إليه في  9آب/أغسطس ،2021
https://www.refworld.org/docid/59dcd8244.html
 15لوفداي موريس" ،كيف أدى استفتاء االستقًّلل الكردي إلى نتائج عكسية بشكل مذهل "،واشنطن بوست 20 ،تشرين األول/أكتوبر ،2017
https://www.washingtonpost.com/world/how-the-kurdish-independence-referendum-backfired/2017/10/20/3010c820-b371-11e7-9b93-b97043e57a22_story.html
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األمن التابعة لحكومة إقليم كردستان ،واستولت عليها .لم تفشل مناورة القادة األكراد في
أيضا عن خسارة كبيرة
تقريب إقليم كردستان العراق من االستقالل فحسب ،بل أسفرت ً
لألراضي التي كانت تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان الفعلية منذ عام  ،2003وخفض
إنتاج النفط في إقليم كردستان بمقدار النصف.

16

قوة من الشرطة تراقب مسيرة في شارع سالم في مظاهرة في السليمانية في  18حزيران/يونيو  2020خرجت ضد الضربات الجوية التركية في سنجار وإقليم
كردستان في  15حزيران/يونيو( .وينثروب رودجرز)

وجد إقليم كردستان نفسه فجأة تحت الحصار .وقيدت الحكومة العراقية المجال الجوي فوق
متهما رئيس
كردستان ،ومنعت الرحالت الجوية الدولية إلى مطاراتها ،وأغلقت إيران حدودهاً .

حكومة إقليم كردستان آنذاك مسعود بارزاني بـ "الخيانة" إلجراء االستفتاء ،هدد الرئيس

التركي ،رجب طيب أردوغان ،بقطع التجارة الحيوية مع المنطقة.

17

 16عمر النداوي" ،كيف غيّرت الدولة اإلسًّلمية في العراق والشام خريطة النفط في العراق "،الجزيرة 1 ،كانون األول/ديسمبر ،2017
https://www.aljazeera.com/opinions/2017/12/1/how-isil-changed-the-oil-map-of-iraq
 17بي بي سي" ،أكراد العراق يجب أن يتنازلوا عن االستقًّلل أو أن يتضوروا جوعًا  -أردوغان" 26 ،أيلول/سبتمبر ،2017
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41398199

19

لجأ قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ،الذين أزعجهم عدم اهتمام واشنطن المفاجئ بالتدخل،
إلى تحول كبير في السياسة .أوالً ،سعوا إلى إقامة عالقات أقوى مع إيران وحلفائها العراقيين
 الفصائل الموالية إليران في قوات الحشد الشعبي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي،ا لذي كان له دور فعال في تحقيق الهزيمة الكردية في تشرين األول/أكتوبر  2017في
18
ثانيا ،هدد الحزب الديمقراطي الكردستاني بإعادة النظر في عالقاته مع واشنطن
كركوك.
ً
19
لصالح ولي مختلف ،أال وهو موسكو.

أشعلت هذه االنتكاسة السياسية وتداعياتها االقتصادية احتجاجات ضد الفساد وسوء اإلدارة
بين الطبقة السياسية في إقليم كردستان .واندلعت االحتجاجات في السليمانية ،التي تتمتع
وتسامحا مع أصحاب الرأي المعارض تحت السلطة السياسية
انفتاحا
تقليديا بمجتمع أكثر
ً
ً
ً
يخيا مقارنة بالمنطقة الواقعة تحت نظيره
لالتحاد الوطني الكردستاني ذي الميول اليسارية تار ً
المحافظ ،الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل.

دارت االحتجاجات حول مجموعة من المطالب .وكانت هناك مطالب اقتصادية ملموسة فيما
يتعلق بالخدمات األساسية .لم يتم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ عدة أشهر ،وفي
20
أيضا مطالب سياسية تدعو إلى
بعض الحاالت ،لغاية ثالث سنوات .كما كانت هناك ً
إنهاء ربع قرن من االحتكار الثنائي للحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني

الكردستاني .على حد تعبير أحد المتظاهرين ،كانوا "غاضبين من إجحاف األحزاب الحاكمة
في المنطقة التي سيطرت على جميع جوانب الحياة [العامة]".

21

وبحلول وقت االستفتاء،

لم تكن أعمال األحزاب هي التي كانت موضع تساؤل فحسب ،بل كانت شرعيتها في الحكم.
على سبيل المثال ،كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يشغل منصب
رئاسة إقليم كردستان ألشهر بعد انتهاء فترة التمديد الطارئة لمدة عامين لواليته الثانية ،التي
انتهت في  19آب/أغسطس .2015
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 18عادة ما يصف العراقيون الفصائل الموالية إليران ومرشدها األعلى بالوالئيين ("موالين").
 19جين عراف" ،بعد النتائج العكسية للتصويت على استقًّلل كردستان العراق "،أنا لست نادما ً على ذلك "،يقول بارزاني "،اإلذاعة الوطنية العامة7 ،
تشرين الثاني/نوفمبر ،2017
https://www.npr.org/sections/parallels/2017/11/07/562514981/after-iraqi-kurdish-independence-vote-backfiresi-do-not-regret-it-says-barzani
 20رويترز" ،محتجون أكراد يحرقون مكاتب الحزب في شمال العراق" 18 ،كانون األول/ديسمبر ،2017
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds-protests/kurdish-protesters-set-fire-to-party-officesin-northern-iraq-idUSKBN1EC1N8
 21السومرية" ،محتجون يهاجمون مقر حزب الطالباني في كفري وقوات األمن تفرقهم" 19 ،كانون األول/ديسمبر ،2017
https://bit.ly/2PW8fBo
 22محمد أ .صالح" ،رئيس مجلس النواب في إقليم كردستان :تمديد والية بارزاني ضد القانون" ،المونيتور 28 ،آب/أغسطس ،2015
https://www.al-monitor.com/originals/2015/08/kurdish-parliament-speaker-challenge-barzani-legitimacy.html
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كان رد االتحاد الوطني الكردستاني على االحتجاجات عنيًفا بشكل غير عادي .وقتلت قوات
األمن ستة أشخاص على األقل.

23

كذلك ،قامت السلطات في السليمانية باتخاذ إجراءات

صارمة ضد وسائط اإلعالم المتعاطفة مع المتظاهرين ،مداهمة وإغالق مكاتب راديو
وتلفزيون ناليا ،وهي شبكة إعالمية يملكها زعيم أحد أحزاب المعارضة في كردستان.

24

دفعت عواقب االستفتاء أكراد العراق إلى التشكيك في حكم قادتهم السياسيين .وكان هناك
تبادل علني لالتهامات بين االتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول
من يتحمل القدر األكبر من اللوم جراء النكسة المشتركة .اتهم قادة الحزب الديمقراطي
الكردستاني بشكل قاطع االتحاد الوطني الكردستاني بالخيانة لتآمره مع اإليرانيين والحكومة
الفيدرالية العراقية لتسليم كركوك.

25

بينما ألقى قادة االتحاد الوطني الكردستاني وحركة

كوران ،الذين تأرجحوا بين معارضة االستفتاء ودعمه،

26

باللوم في وقت الحق على مسعود

بارزاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني نتيجة "الكارثة" التي حلت بالمنطقة في أعقابه.

27

الظروف االقتصادية
تشاؤما أكبر تجاه
أظهرت الدراسات االستقصائية للرأي العام بعد الهزيمة اإلقليمية لداعش
ً
واقع البالد بين العراقيين الجنوبيين وأولئك في إقليم كردستان مقارنة بنظرائهم في المناطق
التي تم تحريرها من داعش 28.كانت غالبية قوات األمن العراقية الرسمية والميليشيات المرسلة
للقتال في صالح الدين وكركوك وديالى واألنبار ونينوى مؤلفة من عراقيين ينحدرون من
جنوب العراق .وكانت الخسائر عالية ،خاصة بين هؤالء المتطوعين الذين كانوا يفتقرون إلى

 23جول توسوز ،حمدي الخشالي ،وموفق محمد" ،ما ال يقل عن  6قتلى خًّلل احتجاجات عنيفة في كردستان العراق "،سي إن إن 19 ،كانون
األول/ديسمبر ،2017
https://edition.cnn.com/2017/12/19/middleeast/iraq-kurdish-protests/index.html
 24رويترز" ،مقتل ثًّلثة أشخاص مع تحول االحتجاجات إلى العنف مرة أخرى في كردستان العراق" 19 ،كانون األول/ديسمبر ،2017
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds-protests/three-people-killed-as-protests-turnviolent-again-in-iraqi-kurdistan-idUSKBN1ED1W1
 25الجزيرة" ،البشمركة :بغداد تدفع ثمنا ً باهظا ً إلعًّلن الحرب" 16 ،تشرين األول/أكتوبر ،2017
https://www.aljazeera.com/news/2017/10/16/peshmerga-baghdad-to-pay-heavy-price-for-declaring-war
 26كريستين ماكافراي فان دين تورن" ،االنقسامات الداخلية وراء استفتاء كردستان" ،مؤسسة كارنيغي للسًّلم الدولي 11 ،تشرين األول/أكتوبر ،2017
https://carnegieendowment.org/sada/73359
 27االتحاد" ،مسؤول أمني كردي :بارزاني مسؤول عن االستفتاء "الكارثي" 1 ،تشرين الثاني/نوفمبر ،2017
؛https://bit.ly/2UZz0Xr
والجزيرة" ،حركة التغيير تطالب برزاني باستقالة وحل برلمان كردستان 23 "،تشرين األول/أكتوبر ،2017
https://bit.ly/2TlGzaB
 28نتائج الدراسة االستقصائية ل أن دي آي ،آذار/مارس-نيسان/أبريل  .2017أبحاث جرينبيرج كوينًّلن روزنر" ،تحسين األمن يفتح الطريق أمام
التعاون :نتائج الدراسة االستقصائية آذار/مارس-نيسان/أبريل  "،2017أبحاث جرينبيرج كوينًّلن روزنر،
https://www.ndi.org/sites/default/files/Iraq%20April%202017%20Survey%20Public%20
Final%20%281%29%20%281%29.pdf.
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حد كبير للدروع المناسبة وغيرها من المعدات الوقائية والتدريب واألسلحة الثقيلة لمواجهة
ٍ
جيدا.
عدو حازم ومنظم تنظيماً ً

29

على الرغم من تضحياتهم العظيمة ،لم يالحظ العراقيون العاديون في المحافظات الجنوبية
أي تحسن في الظروف المعيشية بعد الحرب ،مما أثار خيبة األمل واالستياء تجاه الطبقة
الحاكمة.
وبصورة متزامنة ،أهدر الفساد السياسي مليارات الدوالرات على مشاريع فشلت في تحقيق أي
تيسر
منفعة عامة للشعب العراقي .فمنذ إنشاء لجنة االستثمار الوطني عام  ،2007والتي ّ

االستثمار في الدولة ،تم االنتهاء من  500مشروع فقط من أصل  2400مشروع مرخص.
مشروعا زائًفا لم تبدأ قط.
وال يزال  800مشروع آخر غير مكتمل ،في حين تبين أن 970
ً

30

كما أهدر أحد المشاريع الذي اضحى من المناظر القبيحة البارزة في بغداد  146مليون

مكبا بدالً من مشروع تنمية حضري.
دوالر على مدى عقد من الزمانً ،
تاركا وراءه ً

31

اعتبارا من نيسان/أبريل
 29في البصرة وحدها ،أفاد مسؤولون أمنيون بمقتل  1400وجرح  4100بين متطوعي قوات الحشد الشعبي من المحافظة
ً
 .2017السومرية" ،أمن البصرة :تضحيات المحافظة في الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسًّلمية بلغت  5500شهيد وجريح" 24 ،نيسان/أبريل ،2017
https://bit.ly/2WpUqhz.
 30لجنة االستثمار العراقية" :هناك  970مشروعًا زائفًا و  800مشروع متعثر" 14 ،آذار/مارس ،2021
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/140320216
 31الصباح" ،مشروع قناة الجيش :الحلم يصبح كابوسًا" 21 ،نيسان/أبريل 2021
https://tinyurl.com/mpemt2wd

22

جناح العزل لكوفيد 19-في مستشفى الحسين في الناصرية بعد احتراقه ،مما أسفر عن مقتل ما يقرب من  100شخص .وفًقا للطاقم ،كان المستشفى

يفتقر إلى جرس إنذار الحريق ونظام الرش ،ولم يكن به سوى أربع طفايات حريق 13 .تموز/يوليو ( .2021أزهر الربيعي)

في عام  ،2017العام األخير من القتال الرئيسي ضد داعش ،قدرت و ازرة التخطيط العراقية
أن معدل الفقر في البالد ارتفع من  22في المائة في عام  2014إلى  30في المائة في
عام .2016

32

ففي عام  ،2017خصص العراق  ٪22.6من ميزانيته الفيدرالية لإلنفاق

على الدفاع واألمن.

33

وتم تخصيص  3.8بالمائة فقط للقطاع الصحي ،حيث تم إهمال

المؤسسات الصحية طوال فترة العقوبات والنزاع المسلح والفساد السياسي ألكثر من ثالثة
عقود .وعلى الرغم من انتهاء الحرب مع داعش ،لم تشهد أولويات اإلنفاق تغيي اًر يذكر في

السنوات التالية؛ وقد أبرز ذلك الفجوة بين استجابة النخب السياسية الحتياجات العراقيين

الع اديين ومصالحهم الخاصة .فعادت بذلك الميزانيات المتعاقبة بالفائدة على الطبقة السياسية
وشبكات المحسوبية الخاصة بهم أكثر بكثير مما أفادت غالبية العراقيين.

 32المدى" ،وزارة التخطيط تؤكد أن نسبة الفقر ارتفعت إلى  ٪30في العراق عام  10 "،2016كانون الثاني/يناير ،2017
https://almadapaper.net/view.php?cat=162909
 33استراتيجية التخفيف من حدة الفقر في العراق (العراق :وزارة التخطيط ،)2018
https://mnpcd.gov.iq/assets/files/poverty/prs_ar_2018.pdf
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تجميدا للتوظيف ،والذي ربما بدا كخطوة معقولة لكبح
فرضت الميزانية الفيدرالية لعام 2018
ً

جماح اإلنفاق في القطاع العام المتضخم في العراق .ومع ذلك ،فقد دفع مشروع القانون
لمانيا بمعدل يقارب  162مليون دينار عراقي للفرد ،والتي بلغت في
ً
أيضا  1,993موظًفا بر ً
ذلك الوقت حوالي  137,000دوالر .وبالمقارنة ،فإن الموظفين العموميين ذوي األجور األقل
فضال عن ذلك،
يتقاضون أقل من  6ماليين دينار عراقي ( 5000دوالر) في السنة.
ً
سمحت الميزانية الفيدرالية لعام  2019بحوالي  2.6تريليون دينار عراقي ( 2.2مليار دوالر)
لقوات الحشد الشعبي ،بما في ذلك  499مليار دينار عراقي ( 422مليون دوالر) للتسلح و
 6500وظيفة جديدة في سامراء  -وهي فسحات استفادت منها ميليشيا سرايا السالم التابعة
لمقتدى الصدر  -مع الحفاظ على تجميد التوظيف في جميع المؤسسات الحكومية األخرى.

34

القوة المتنامية للميليشيات
مع هزيمة "خالفة" داعش ،المهمة التالية كانت تسريح عشرات اآلالف من مقاتلي الميليشيات
الذين انضموا لقتال داعش بعد أن تالشت فرق كاملة من الجيش العراقي الذي ضعف بسبب
حاالت الفرار وضعف القيادة وانخفاض الروح المعنوية والفساد.
وحاول رئيس الوزراء آنذاك ،حيدر العبادي ،بسط سيطرة الحكومة على عشرات الميليشيات،
كالحشد الشعبي ،التي انتشرت وتوسعت خالل األسابيع األخيرة لحكومة سلفه نوري المالكي.
وحصل العبادي في ذلك على دعم أعضاء التحالف العالمي ضد داعش ،ورجل الدين الشيعي
األعلى في العراق علي السيستاني .ودعا األخير إلى استيعاب هذه الميليشيات في المؤسسات
األمنية العراقية الرسمية.

35

كانت فتوى أصدرها السيستاني في حزيران/يونيو  2014شجعت

الشبان الشيعة على حمل السالح ضد داعش.

36

بينما حثت الفتوى أولئك الذين يستطيعون

أيضا من قبل الميليشيات المدعومة من
القتال على "االلتحاق بقوات األمن" ،تم استغاللها ً
37
إيران لتبرير وجودها.

 34الميزانية االتحادية العراقية للسنة المالية ( 2019العراق :وزارة العدل ،)2021
https://bit.ly/3mGL0am
 35رويترز" ،رجل دين شيعي كبير في العراق يقول إن القوات شبه العسكرية يجب أن تكون جز ًءا من أجهزة أمن الدولة 15 "،كانون األول/ديسمبر
،2017
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-politics/top-iraqi-shiite-cleric-says-paramilitaries-shouldbe-part-of-state-security-bodies-idUSKBN1E90Z0?il=0
 36خطبة الجمعة التي ألقاها مندوب السيستاني في كربًّلء  16حزيران/يـونيو 2014:
https://www.sistani.org/arabic/archive/24918/
 37الميادين" ،العقبي الميادين :انتهاء داعش ومحاولة سحب فتوى الجهاد الكافي لضرب العراق" 13 ،حزيران/يونيو ،2020
https://bit.ly/2OJMynq
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كان قادة الميليشيات القوية ذات العالقات الوثيقة مع إيران ،مثل منظمة بدر وعصائب أهل
الحق ،مصممين على مقاومة التسريح .وبالمقابل ،عملوا على ترجمة شعبية مقاتليهم
المتطوعين ،واإلعجاب بتضحياتهم ،إلى قوة سياسية من خالل التنافس في انتخابات .2018
استفادت هذه الميليشيات وغيرها ممن لم يعملوا رسمياً بالسياسة ،مثل كتائب حزب هللا وحركة

النجباء وكتائب اإلمام علي ،من وضعها الجديد لكسب منافع اقتصادية غير مشروعة.

وأصبح جمع الضرائب غير القانونية عند نقاط التفتيش على الطرق بين إقليم كردستان وبقية
دور أكثر ديمومة في العمليات األمنية
مهما للدخل ،حيث أخذت الميليشيات ًا
ًا
العراق
مصدر ً
في المناطق المحررة حديثًا 38.كما شاركت الميليشيات في مصادرة الممتلكات ،ونهب
الممتلكات العامة والخاصة ،وأشكال أخرى من االبتزاز أدت إلى خنق االنتعاش االقتصادي
وخلق استياء متزايد بين السكان المحليين.
أيضا .واشتكى العراقيون بشكل متزايد من
انتشر ترّبح الميليشيات في المحافظات الجنوبية ً
"الهيئات االقتصادية" ،وهي دوائر تمثل المصالح االقتصادية لميليشيا معينة أو حزب قوي
وانتشرت بسرعة داخل الو ازرات الحكومية وحكومات المحافظات .خالل السنة األولى من
فترة والية عادل عبد المهدي ،نمت قوة الميليشيات بسرعة ،إلى جانب افالتها من العقاب
على جرائمها وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد المواطنين العراقيين ،مما أدى إلى انقالب الرأي
العام ضد الميليشيات وداعمتها إيران.
فعليا محل الدولة في ممارسة السلطة .وبعد أن
في أكثر األمثلة وقاحة ،حلت الميليشيات ً
قامت القوات العراقية بتحرير جرف الصخر ،وهي ضاحية زراعية جنوب غرب بغداد ،من
سيطرة داعش في أواخر عام  ،2014أخلت كتائب حزب هللا أجزاء كبيرة من المنطقة،
وحولتها إلى منطقة حصرية ال تستطيع حتى قوات األمن العراقية الرسمية دخولها .كذلك
استخدمت هذه الميليشيا في وقت الحق الجرف في أنشطة غير مشروعة خارج نطاق
تفويضها كقوة مساعدة للجيش العراقي الرسمي .وفي مثال صادم بشكل خاص ،هاجمت
كتائب حزب هللا الدول المجاورة للعراق من داخل األراضي العراقية ،بما في ذلك من خالل
هجمات بعيدة المدى بطائرات بدون طيار على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية
في عام .2019

39

 38لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ،مراجعة عمر النداوي" ،الدور االقتصادي والسياسي المتزايد لقوات الحشد الشعبي العراقية "،معهد
الشرق األوسط 21 ،أيار/مايو ،2019
https://www.mei.edu/publications/growing-economic-and-political-role-iraqs-pmf
 39رويترز" ،الواليات المتحدة تقول إن الهجمات على خطوط األنابيب السعودية نشأت في العراق :وول ستريت جورنال" 28 ،حزيران/يونيو ،2019
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خالل صيف  ،2019استهدفت سلسلة انفجارات قواعد ومخازن أسلحة تستخدمها فصائل
كثير بما إذا كانت االنفجارات
الحشد الشعبي القريبة من إيران .ويبدو أن العراقيين لم يهتموا ًا
عرضية أو ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية .فالغضب الشعبي ثابت على أمرين .األول
هو االستخفاف بأرواح المدنيين الذي أظهره التخزين المستهتر للمتفجرات في المناطق
السكنية .والثاني كان الغرض من تخزينها ،وهو تعزيز أهداف السياسة الخارجية اإليرانية،
والتي كانت بمثابة تذكير مؤلم بحالة التبعية إليران التي جلبتها هذه الميليشيات على
العراق.

40

كانت الميليشيات العراقية تدخل في احتكاك متزايد مع القوات الحكومية والمدنيين العاديين،
وغالبا ما تخرج من االحتكاكات العنيفة مفلتة بشكل متعجرف من العقاب .وكان العراقيون
ً
يتصدون في بعض األحيان لهذه الحالة بروح الدعابة السوداء .فسخرت عبارة "أطلقوا النار
على األطراف السفلية فقط" من تقليل قادة الميليشيات من أهمية العنف المسلح ضد المدنيين
أو قوات األمن.

41

وفي حادثة بارزة ،قتل أفراد الميليشيات الموالون لمقتدى الصدر قائد

كتيبة قوات األمن العراقية التي تحمي رئيس الوزراء عند نقطة تفتيش بالقرب من سامراء.

42

وكان الضابط الكبير يحاول الوصول إلى المدينة ،الخاضعة لسيطرة ميليشيا الصدر منذ
أواخر عام  ،2014قبل زيارة مخطط لها من قبل العبادي .ولم يترتب على الحادث أي نتائج
قانونية.
انتخابات  2018اإلشكالية
أدى اإلحباط من المؤسسة السياسية إلى مقاطعة الناخبين على نطاق واسع لالنتخابات
البرلمانية لعام  ،2018مما أدى إلى أقل االنتخابات شعبية في التجربة الديمقراطية العراقية
حتى تاريخه .وأشارت األرقام الرسمية إلى أن نسبة اإلقبال بلغت  44.5في المائة من
مبالغا فيه .وحتى لو كانت دقيقة،
الناخبين المؤهلين ،وهو رقم يعتبره العديد من المراقبين
ً

https://www.reuters.com/article/us-saudi-oil-usa/us-says-saudi-pipeline-attacks-originated-in-iraq-wall-streetjournal-idUSKCN1TT2LQ
 40في هذا المقطع من برنامجه ،يسخر الساخر السياسي أحمد البشير من تفسيرات الميليشيات ألسباب تفجير مستودعات األسلحة،
https://www.youtube.com/watch?v=KQMnb2iFmFU
 41في هذا المقطع من برنامجه ،يعطل الساخر السياسي أحمد البشير حساب قيس الخزعلي في المواجهة الدامية بين رجال الشرطة العراقية وأفراد
مليشياته،
https://twitter.com/dw_arabic/status/990281993744248832?lang=fi
 42الحرة" ،العراق :قتلت عناصر غير منضبطة قائد لواء" 13 ،آذار/مارس ،2018
https://arbne.ws/3x2zlHp
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كبير عن نسبة  60في المائة المسجلة في االنتخابين السابقين،
انخفاضا ًا
فإن الرقم يمثل
ً
43
وبعيد كل البعد عن نسبة  70في المائة المسجلة في كانون األول/ديسمبر .2005
قد يكون النزوح الفعلي لماليين العراقيين أثناء النزاع المسلح مع داعش واحتالله قد منع مئات
محدودا
اآلالف من التصويت في المحافظات الشمالية ،لكن تأثيره على اإلقبال الكلي كان
ً
عند مقارنته بعوامل أخرى .نينوى ،والتي تحملت وطأة القتال والنزوح ،سجلت واحدة من
أعلى معدالت إقبال الناخبين في العراق.
في وسط وجنوب العراق ،حيث انخفض إقبال الناخبين إلى  33في المائة في بغداد و 40
في المائة في البصرة ،تفاعل عامالن مع اإلحباط الجماهيري تجاه الطبقة السياسية مما أدى
إلى انخفاض نسبة اإلقبال عن المتوسط الوطني.

44

األول كان تحوًال في موقف رجال الدين

في النجف من االنتخابات .ففي خطبة بتاريخ  4أيار/مايو  ،2018لخص آية هللا العظمى
علي السيستاني ما كان يدور في ذهن العديد من العراقيين .وجادل بعدم جدوى التصويت
بالنظر إلى الظروف األساسية المماثلة ،إن لم تكن أقل مؤاتاة ،مما كانت عليه في االنتخابات
السابقة .كما ذكر أن االنتخابات يمكن أن تؤدي إلى "نتائج مرضية" فقط في ظل ظروف
معينة :قانون انتخابات عادل ،ومنافسة قائمة على السياسة وليس الهوية ،ومنع التالعب
األجنبي .وقال السيستاني أن "إخفاقات" االنتخابات السابقة كانت "نتيجة طبيعية" للفشل في
استيفائها لهذه الشروط .كذلك ،اتهم رجل الدين الطبقة السياسية بـ "إساءة استخدام السلطة...
ونشر الفساد وتبديد األموال العامة بأشكال غير مسبوقة ...ومنح أنفسهم امتيازات الرواتب
والبدالت الكبيرة ،وعدم القيام بواجبهم في خدمة الشعب".

45

وأبلغ السيستاني أتباعه أن

المشاركة في االنتخابات "حق لكل مواطن" وأنه "ال داعي لممارسة هذا الحق ما لم يقتنع
[المواطن]" بالمصالح الوطنية للبالد.

 43عمر فك يكي وجوناثان فينر" ،نسبة اإلقبال في العراق أعلى مما كانت عليه في آخر اقتراعين" ،واشنطن بوست 22 ،كانون األول/ديسمبر ،2005
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2005/12/22/iraq -turnout-is-higher-than-in-last-2ballots/83d1ac05-58ed-4acd-8b0d-e5f6b129c427/
 44السومرية" ،الرسوم البيانية :نسب اإلقبال النهائية في االنتخابات" 13 ،أيار/مايو ،2018
https://www.alsumaria.tv/infograph-details/268409/infographics/alsumaria-news
 45بيان السيستاني بشأن االنتخابات في العراق في  4أيار/مايو 2018:
https://www.sistani.org/arabic/statement/26025/
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علم مكتب "التوجيه العقائدي" التابع لقوات الحشد الشعبي يرفرف في برطلة ،وهي بلدة عراقية مسيحية تاريخية في سهل نينوى .تم التقاط الصورة من قبل
المؤلفين خالل رحلة تموز/يوليو  2019إلى نينوى)EPIC( .

أما العامل الثاني فكان التراجع الملحوظ في الشعور الطائفي بين العراقيين العاديين .فقد
أدت تجربة الحرب مع داعش إلى نتيجة غير مقصودة في الحد من الطائفية .وفي ربيع عام
 ،2017أظهرت الدراسات االستقصائية للرأي العام أن حوالي  86بالمائة من العراقيين خارج
إقليم كردستان يعتقدون أن القتال ضد داعش "ساعد في توحيد الشعب العراقي".

46

كما أدت

األزمة إلى تقريب العراقيين من المجتمعات المختلفة من بعضهم البعض ،حيث استوعبت
داخليا .وظهرت ثقافة التطوع .فوجدت "مواكب
المحافظات المضيفة ماليين المشردين
ً
عادة الحجاج في طريقهم إلى األضرحة
عاشوراء" ،وهي فرق متطوعة كانت تطعم وتخدم
ً

الشيعية ،غاية جديدة في خدمة العراقيين األشقاء الفارين من الحرب .وشهدت السنوات

(خروجا عن الجماعية) بين العراقيين
أيضا موجة متصاعدة من "الوعي الفردي "
األخيرة ً
ً
في الطبقة الوسطى المتعلمة .بحلول عام  ،2018كان العراق ،وخاصة بغداد ،يظهر بوادر
 46نتائج الدراسة االستقصائية ل أن دي آي ،آذار/مارس-نيسان/أبريل  .2017أبحاث جرينبيرج كوينًّلن روزنر" ،تحسين األمن يفتح الطريق أمام
التعاون :نتائج الدراسة االستقصائية آذار/مارس-نيسان/أبريل " ،2017أبحاث جرينبيرج كوينًّلن روزنر،
https://www.ndi.org/sites/default/files/Iraq%20April%202017%20Survey%20Public%20Final%20%281%29%20%2
81%29.pdf

28

نهضة ثقافية يقودها المجتمع المدني .وأصبحت مبادرات مثل "أنا عراقي ،إذن أنا أقرأ" من
المناسبات السنوية الشعبية في العديد من المحافظات.

47

عندما يتعلق األمر بتراجع نسبة الطائفية" ،فإن أهم نقطة تحول حاسمة هي داعش" ،بحسب
خبير استطالع الرأي العراقي منقذ داغر" .على الجانب السني ،مثلت داعش رسالة تحذرهم
من أن التطرف سيقودنا إلى دولة الخالفة أو دولة الخرافة [المدمرة]".

48

الرسالة الثانية للسنة

كانت رسالة التضامن الوطني .وكما يوضح منقذ" :رأى [السنة] جميع العراقيين يأتون للقتال
في مناطقهم ...للمساعدة في تحريرهم من الكابوس الذي كانوا يعيشونه ".أما بالنسبة لشيعة
متماسكا
العراق ،كان الدرس الرئيسي المستفاد من الحرب هو أنهم "ال يستطيعون إبقاء العراق
ً

بدون موافقة سنية ...فالسياسة الطائفية التي اتبعت في الموصل أدت إلى سقوط الموصل
ومقتل أبنائنا عندما ذهبوا لتحريرها .هل نريد تكرار هذا؟"
قال عالم االجتماع الراحل فالح جبار" :مع خروج "وضع الضحية" عن النمط السائد وانحسار
التهديدات الخارجية المتصورة ،يصبح تسييس الهوية الطائفية أقل فاعلية ويبدأ التنافس حول
تمثيل كل مجتمع  -شيعي أو سني أو كردي".

49

في انتخابات  ،2018كانت نتيجة هذه

الديناميات تجزئة أكبر للتحالفات الطائفية والعرقية السابقة ،مما أظهر األعمال القذرة
لألحزاب عندما انقلبوا على بعضهم البعض .كما أنها قللت من اهتمام الناخبين بالتصويت
على الهوية .وفي جنوب العراق ،يمكن سماع عدم االكتراث هذا في هتاف احتجاجي شائع
منذ عام  :2015بأسم الـدين باكـونا الحرامية ("بإسم الدين سلبنا اللصوص").
ويعزى هذا التغيير
داخل الطبقة السياسية ً
أيضا ،كان هناك تراجع ملحوظ للخطاب الطائفيُ .

إلى بروز السياسيين السنة والشيعة المعتدلين ،وإضعاف المؤسسة السنية ،والهيمنة الشيعية

غير المتنازع عليها في بغداد  -حيث وضعت األخيرة حداً للتكهنات ،وحربين أهليتين ،سعت
إلى إزاحة الشيعة من السلطة.

50

لكن هناك فرق رئيسي بين الطبقة السياسية والعراقيين

 47العراق الترا" ،أنا عراقي ،أنا أقرأ :هدية من  40.000كتاب" 4 ،أيلول/سبتمبر ،2018
https://bit.ly/3a5gSAi
 48مقابلة المؤلفين مع منقذ داغر في آذار/مارس 2021
 49فالح أ  .جبار" ،الحركة االحتجاجية العراقية :من سياسة الهوية إلى سياسة القضية" ،سلسلة أوراق مركز الشرق األوسط أل أس إي ،رقم،25 .
مدرسة لندن لًّلقتصاد ،لندن،
http://eprints.lse.ac.uk/88294/1/Faleh_Iraqi Protest Movement_Published_English.pdf.
 50كيرك سويل" ،االستمرارية والتغيير في السياسة العراقية السنية" ،في العراق في مرحلة انتقالية :الجهات الفاعلة المتنافسة والسياسة المعقدة
(فيًّلدلفيا ،بنسلفانيا :معهد أبحاث السياسة الخارجية ،كانون األول/ديسمبر ،122-98 ،)2020
https://www.fpri.org/wp-content/uploads/2020/12/master-iraq-edited-volume-.pdf
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العاديين .في المجموعة األولى ،فإن تراجع الخطاب الطائفي كأساس للتحالفات السياسية
مقيد من المناورات السياسية المبنية على المقايضة.
أفسح المجال ببساطة لشكل غير ّ
نتائج انتخابات 2018
لسوء الحظ ،كان اإلقبال المنخفض للناخبين في عام  2018يعني أن الناخبين الذين دعموا
األحزاب التي اعتمدت على شبكات المحسوبية الراسخة أو الهوية العرقية/الطائفية كقاعدة
عددا أكبر ،وبشكل غير متناسب ،من بطاقات االقتراع الفعلية مما كان متوقع
ناخبيهم يمثلون ً
بالنسبة إلى وزنهم الديموغرافي.

كما أضرت المشاركة المنخفضة للناخبين باألحزاب التي كانت تعتمد بدرجة أقل على الهوية
لحشد الناخبين .وشمل ذلك حزب كوران الذي يروج لإلصالح في إقليم كردستان العراق،
وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي .سلط تحالف النصر الضوء على تحرير المدن من
داعش ،واستعادة السيطرة الفيدرالية على كركوك المتنازع عليها ،والبدء باإلصالحات

االقتصادية والسياسية خالل والية العبادي األولى .وفشلت هذه البرامج في إقناع عدد ٍ
كاف
من الناخبين للتفوق على المنافسة .كذلك ،لم تكن كوران ،والتي تعني حرفياً "التغيير" باللغة
الكردية ،قادرة على إحداث تأثير ملموس على الحكم بعد أربع سنوات في البرلمان .في الوقت
نفسه ،أدى فشل العبادي في تحسين الخدمات والسيطرة على الميليشيات والتغلب على
المقاومة السياسية لإلصالحات إلى تقويض استقطاب تحالف النصر للناخبين .وكانت
النتيج ة أن حزب كوران خسر أربعة مقاعد من أصل تسعة كان يمتلكها في البرلمان ،بينما
وسع الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني مكاسبهما .وفي باقي أنحاء
العراق ،فاز كل من أتباع الصدر وتحالف فتح المدعوم من الميليشيات بمقاعد أكثر من
نصر العبادي .عزاء العبادي الوحيد كان الفوز في االنتخابات في نينوى ،حيث استمر
صدى االنتصار على داعش بالتردد.

30

في هذه الصورة في  14أيار/مايو  ، 2018يحتفل أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في ساحة التحرير ببغداد ،بعد االنتخابات البرلمانية العراقية
في أيار/مايو ( .2018هادي مزبان/أسوشيتد برس)

أشار الدبلوماسيون األجانب الذين راقبوا انتخابات  2018إلى أن أمن االنتخابات بدا وكأنه
يركز على تهديد خارجي واحد فقط .وكما أوضح سفير الواليات المتحدة السابق في العراق
جدا بأمن المنطقة المحيطة
دوغالس سيليمان" :كان الجيش والشرطة الفيدرالية مهتمين ً
بالتطلع إلى الخارج ...وما لم يكن أحد ينظر إليه هو المحاوالت لقمع الناخبين أو أولئك
صحيحا
الذين أرادوا أن يخرج ناخبوهم لإلدالء بأصواتهم ولكن ليس ناخبو منافسيهم .كان هذا
ً
بالنسبة للمجموعات المتحالفة مع قوات الحشد الشعبي ومع االتحاد الوطني الكردستاني أو

الح زب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق .لكن المجموعات مثل تحالف
النصر لم يكن لديها االنضباط داخل قاعدتها إلحضار مواطنيها إلى صناديق االقتراع بأعداد
كبيرة".

51

اذا وضعنا على جنب النتيجة السياسية لهذه االنتخابات بشأن تشكيل الحكومة ،فأن العملية
االنتخابية ونتائجها والتعامل مع تداعياتها قد ألحقوا ضر اًر كبي اًر بثقة الجمهور بشرعية العملية
 51مقابلة أجراها المؤلفان مع السفير األمريكي السابق في العراق دوغًّلس سيليمان
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تسربت مزاعم
السياسية .وخيمت سحابة كثيفة من عدم الثقة على نتائج االنتخابات ،حيث ّ
التزوير على نطاق واسع وردود الفعل على هذه المزاعم إلى الحيز العام .في إقليم كردستان
العراق ،اعتبرت جميع أحزاب المعارضة تقر ًيبا أن النتائج مزورة؛ واندلع القتال بين االتحاد
الوطني الكردستاني وحزب كوران ،المتنافسين الرئيسيين في السليمانية ،فيما ُعرف فيما بعد

باسم معركة تل زارغاتا.

52

وفي بغداد ،أشار تحقيق حكومي إلى ما وصفه رئيس الوزراء األسبق حيدر العبادي بـ
"انتهاكات خطيرة" في العد المبدئي الذي نفذ بأجهزة إلكترونية.

53

في الواقع ،تم تقويض

نزاهة االنتخابات قبل أشهر من اإلدالء بأية أصوات .حيث غيرت الكتل السياسية في البرلمان
طريقة اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات للتأكد من أن لكل منها شخص
داخل المفوضية لحماية مصالحها .في تشرين األول/أكتوبر  ،2017صوتت األحزاب
وصوت البرلمان للموافقة
للموافقة على هؤالء المفوضين بطريقة كانت نموذجاً للمحاصصة.
ّ
على المرشحين في صفقة واحدة شاملة ،دون ترك أي مجال للتدقيق في مؤهالت أو شخصية
المرشحين األفراد ،بما يعكس اتفاقا حذ اًر بين األحزاب بأنه يجب عليهم الموافقة على مرشحي

بعضهم البعض .على هذا النحو ،رشحت الكتل السياسية الشيعية بقيادة نوري المالكي
ومقتدى الصدر وهادي العامري وعمار الحكيم خمسة أعضاء ،ورشح االتحاد الوطني

الكردستاني وحزب كوران اثنين ،ورشحت األحزاب السنية  -الحزب اإلسالمي والحل -
االثنين اآلخرين.
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وعلى الرغم من تقارير المخالفات واالحتيال المشتبه به ،أمضت

المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات والفائزين في االنتخابات أسابيع في مقاومة المطالب -
بما في ذلك مطالب البرلمانيين الذين فقدوا مقاعدهم  -إلعادة فرز األصوات قبل اإلذعان
النهائي .ولإلشراف على إعادة الفرز ،تم استبدال مفوضي االنتخابات مؤقتًا بتسعة قضاة

عينهم مجلس القضاء األعلى في العراق.

55

وسرعان ما أصبحت جدوى إعادة الفرز ،التي لم تغير النتائج ،موضع تساؤل .بعد يومين
يدويا بالكامل ،اندلع حريق في المستودعات
من موافقة البرلمان على إعادة فرز األصوات ً
 52ميغان كونيلي" ،معركة تل زارغاتا "،ميديوم 3 ،حزيران/يونيو ،2018
https://meganconnelly.medium.com/the-battle-of-zargata-hill-a12fcc80dca8
 53أحمد أبو العينين" ،العبادي يحذر من انتهاكات خطيرة في االنتخابات العراقية" ،رويترز 5 ،حزيران/يونيو ،2018
https://www.reuters.com/article/us-iraq-election/abadi-warns-of-dangerous-violations-in-iraqs-electionidUSKCN1J122B
 54الشرق األوسط" ،مجلس مفوضين جديد إلدارة االنتخابات العراقية" 24 ،تشرين األول/أكتوبر ،2017
https://bit.ly/3uN3IzY
 55بًّلل وهاب" ،إعادة الفرز ستختبر نزاهة االنتخابات العراقية "،معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى 11 ،حزيران/يونيو ،2018
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/recount-will-test-integrity-iraqs-elections
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التي تضمنت ما يقرب من نصف بطاقات االقتراع في بغداد .ثم ،بدالً من إجراء إعادة فرز
كاملة ،جعلت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات الجديدة العملية أقل شفافية من خالل
إصدار تعليمات بأن إعادة الفرز ستشمل فقط مراكز االقتراع المتأثرة بالتقارير الرسمية أو
الشكاوى من الغش المزعوم.

56

وقد كفل ذلك أن إعادة الفرز ،في أحسن األحوال ،ستسجل

فقط حاالت التزوير التي لفتت انتباه مراقبي االنتخابات .لقد أزال الحريق واالنتقائية في إعادة
الفرز أي فرصة حقيقية للتحقق مما حدث بالفعل.

57

في الوقت الذي تكشفت فيه هذه األحداث المقلقة ،انخرط مجلس مفوضي المفوضية العليا
المستقلة لالنتخابات في لعبة تبادل االتهامات الخاصة به .وتكشفت حادثة غريبة عندما قال
سعيد كاكائي (مفوض وعضو في مجموعة مكافحة التزوير في المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات) إن اللجنة االنتخابية قد انتهكت اإلجراءات السليمة ،وفشلت في النظر في عدم
التطابق الجسيم بين البيانات المنقولة عبر األقمار الصناعية والبيانات المخزنة على شرائح
الذاكرة الكترونية آلالت فرز األصوات ،وال سيما في مراكز االقتراع في السليمانية وكركوك.

58

فاشترت اللجنة االنتخابية  70ألف جهاز بموجب اتفاق قيمته  135مليون دوالر مع شركة
يدويا
ميرو سيستمز الكورية الجنوبية .وزعم أن زمالئه رفضوا مطالبته بإعادة فرز األصوات ً
ألنهم كانوا يخشون أن تكشف العملية عن إخفاقات آالت الفرز.

59

وردت المفوضية باتهام
ّ

حزب سياسي لم يذكر اسمه بتهديد كاكائي وعائلته وإجباره على التفاوض بشأن مقعدين
برلمانيين إضافيين في السليمانية وكركوك.

60

ومن المفهوم أن الحزب المعني هو كوران،

الذي رشح كاكائي لمنصبه في المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات .كما قال كاكائي إن
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات أرسلت طاقمه إلى منازلهم ومنعت حراسه من دخول
وبرأهم
مكاتب المفوضية .واختتم التبادل بفيديو مسجل اعتذر فيه كاكائي للمفوضين اآلخرينّ ،
فيه من ارتكاب أي مخالفات ،واتهم "التحريضات اإلعالمية والضغوط السياسية" بالمسؤولية
عن أفعاله السابقة.

61

وأثار ذلك الشكوك في أن المزاعم السابقة لمفوض المفوضية العليا

 56تلفزيون السومرية" ،مفوضية االنتخابات تقرر إعادة عملية الفرز يدويًا بنا ًء على قرار المحكمة االتحادية" 24 ،حزيران/يونيو ،2018
https://bit.ly/3tcj00x
 57أحمد أبو العينين" ،موقع تخزين صناديق االقتراع العراقي يشتعل في بغداد "،رويترز 10 ،حزيران/يونيو ،2018
https://www.reuters.com/article/us-iraq-election/iraqi-ballot-box-storage-site-catches-fire-in-baghdadidUSKBN1J60G5
 58بالحرف الواحد" ،كاكائي مرة أخرى :معلومات خطيرة مع الوثيقة :المزاعم ال توقف صنع التحالف" 18 ،أيار/مايو ،2018
https://www.youtube.com/watch?v=hrgDaexxNxo&list=WL&in dex=17
 59ريكار حسين" ،هيئة االنتخابات العراقية تخشى آثار إعادة الفرز ،يقول عضو" ،صوت أمريكا (إنجليزي) 19 ،أيار/مايو،2018 ،
https://www.voanews.com/middle-east/iraq-election-body-feared-effects-recount-member-says
 60الجزيرة" ،انتخابات العراق :مراكز االقتراع في كركوك تحت الحصار ،والنتائج النهائية في يومين" 16 ،أيار/مايو ،2018
https://bit.ly/3yfm25O
" 61سعيد كاكائي يعتذر لمجلس المفوضين 17 "،كانون الثاني/يناير ،2019
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المستقلة لالنتخابات باالحتيال كانت اما كاذبة ومسيسة ،أو انها كانت صحيحة وأن اعتذاره
الالحق تم تحت اإلكراه.
كانت الخسارة الرئيسية في كل هذه الخالفات المتعلقة باالنتخابات هي ثقة الناس في صالحية
النظام االنتخابي العراقي ،حيث يجب أن يكون
موجودا كوسيلة موثوقة لممارسة الديمقراطية.
ً

وعندما أجرى مركز تمكين السالم في العراق دراسة استقصائية للرأي العام على الصعيد
الوطني في العراق في حزيران/يونيو  ،2021قال أكثر من  60بالمائة من المستجيبين إنهم
يعتقدون أن انتخابات  2018لم تعكس إرادة الشعب العراقي (انظر الشكل  .)1وكانت أعلى
معدالت هذه االستجابة في كربالء والنجف والسليمانية ،تليها بغداد والديوانية.
سياسات المقايضة
هزت نتائج انتخابات  2018بعض االفتراضات حول العراق التي سادت في دوائر السياسة
ّ
األمريكية والدولية .وخالًفا للتوقعات ،جاء مقتدى الصدر وتحالف الفتح الذي تشكل حول

الميليشيات الموالية إليران تحت مظلة الحشد الشعبي ،في المرتبة األولى والثانية على التوالي،
مما أدى إلى تراجع تحالف رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي إلى المركز الثالث.

أدى التفكير الجماعي إلى بعض التقييمات المبالغ فيها حول حظوظ العبادي للتفوق على
خصومه في صناديق االقتراع .وأشار المحللون إلى نجاحاته في قيادة جهود العراق لهزيمة
تنظيم الدولة اإلسالمية واستعادة الثقة في الجيش ،وتحقيق االستقرار في االقتصاد بعد
صدمات عام  ، 2014وإعادة مدينة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها إلى سيطرة بغداد
بعد كبح مساعي الزعماء األكراد لالستقالل.
كثير على تلك اإلنجازات والشخصيات العامة البارزة،
لكن مناقشة السياسات العامة ركزت ًا
دون االهتمام الواجب للتحوالت الكبيرة في المواقف العامة .كما نما عدم الترابط في التفكير
بين رئيس الوزراء والناخبين على نطاق أوسع مع زيادة االستياء من الفساد والخدمات
األساسية والفرص االقتصادية غير المالئمة بشكل مؤسف ،والشعور العام بأن الميليشيات
واألحزاب السياسية الحاكمة كانت تتعامل مع معظم العراقيين  -الذين ال عالقة لهم بشبكات
المحسوبية  -كمواطنين من الدرجة الثانية في بلدهم .فال عجب أن "نريد وطن" أصبح أحد
أكثر الشعارات رمزية التي استخدمها المحتجون في العراق بعد تشرين األول/أكتوبر .2019

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/170120192

34

كشفت إقامة التحالفات وفسخها بسرعة ،أثناء وبعد عملية تشكيل الحكومة في النصف الثاني
من عام  ،2018غياب المبادئ بين النخبة السياسية .ودخل العبادي في تحالف محرج مع
الفتح ،شمل ميليشيات كان قد انتقدها واتهمها بارتكاب انتهاكات وفساد طوال فترة واليته
األولى ،ليتم التخلي عنه في غضون ساعات.

كما عانى ائتالف العبادي من انشقاق

62

لمانيا ،مما أضاف
مستشاره السابق لألمن القومي ،فالح الفياض ،الذي أخذ معه ً 14
مقعدا بر ً
إلى التحالف المتنامي الذي يمثل الميليشيات.

وكانت الحركات بين االئتالفات فوضوية،

63

مما يعكس السهولة التي أنشأ بها السياسيون الوالءات وقطعوها .ويتذكر أحد مساعدي
العبادي قائالً" :لقد انتقل أحد أعضاء البرلمان من النصر إلى ائتالف آخر ثم عاد ،ثم غادر

مرة أخرى وعاد ،كل ذلك في غضون ثالثة أيام".

64

الشكل رقم  :1تصورات انتخابات  2018في العراق

60.8%

18.1%
13.3%
7.8%

لست واثقًا

لم تمثل إرادة الشعب العراقي مثلت إلى حد ما إرادة الشعب مثلت في الغالب إرادة الشعب
العراقي
العراقي
على اإلطًّلق

 62مينا الدروبي" ،العراق :انهيار تحالف العبادي االنتخابي بعد يوم واحد فقط" ،ذا ناشيونال 16 ،كانون الثاني/يناير،2018 ،
https://www.thenationalnews.com/world/mena/iraq -abadi-s-electoral-alliance-collapses-after-just-one-day1.695519
 63الغد" ،صراع االئتًّلفات في العراق يحسن فرص عبد المهدي في أن يصبح رئيسا ً للوزراء" 16 ،أيلول/سبتمبر ،2018
https://bit.ly/2UKKvSW
 64مقابلة المؤلفين مع نوفل الحسن ،مدير مكتب رئيس الوزراء األسبق حيدر العبادي
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وبالمثل ،شاهد العراقيون الحائرون هادي العامري ،زعيم ميليشيا بدر الذي حارب لعقود ضد
حزب البعث والتشدد العربي السني ،وهو يصافح خميس الخنجر ،الممول العربي السني الذي
وصف ميليشيات مثل بدر لسنوات بالقتلة الطائفيين ،واستخدم ذات مرة مصطلحات مثل
"الثورة" و "التحرير" لوصف استيالء داعش على الموصل.

65

كانت التعامالت داخل المجال السياسي العربي السني فاضحة بنفس القدر .قال أحد
الدبلوماسيين األمريكيين وهو يصف األجواء التي ناقشت فيها مجموعة من السياسيين السنة
في الغالب خياراتهم للتحالف مع األحزاب الشيعية "وفي مرحلة ما نسوا أنني كنت هناك
وبدأوا يتحدثون عما يريدون القيام به ...شعرت وكأنني كنت في حلقة من ذا سوبرانوس".

66

أخير الجمود الحاصل الذي أعقب االنتخابات ،مما أدى
كسرت صفقات ما خلف الكواليس ًا
إلى تسوية بشأن رئيس جديد ورئيس وزراء ورئيس البرلمان ،لكن النتيجة أسيء فهمها داخل
دوائر السياسة في واشنطن وأوروبا .فأخطأت التحليالت المبكرة في وصف هذا التقدم
الملحوظ على أنه دليل على أن العملية السياسية في العراق كانت "تبتعد تدريجياً عن

التعامالت العرقية والطائفية بعد عام  "2003نحو ق اررات تستند إلى "تصورات الكفاءة

والعقيدة".

67

في الواقع ،أفسحت الطائفية الطريق فقط لسياسات المقايضة ضمن إطار جديد

للهيمنة اإلقليمية اإليرانية.
كان التركيز على الجهات الفاعلة الفردية أحد أوجه القصور في المناقشات السياسية حول
العراق .فمرة بعد مرة ،وضعت السياسة الدولية ثقة أكثر مما ينبغي في قوة المرشحين األفراد
للمناصب الرئيسية ،كأمل "العراق األخير" أو "األفضل" .وأدى هذا التركيز إلى تحويل االنتباه
بعيدا عن المصالح الراسخة التي عملت باستمرار على إخراج محاوالت اإلصالح الحقيقي
ً
وبعيدا عن العيوب الهيكلية التي تسمح لتلك المصالح الراسخة بالسيطرة على
عن مسارها،
ً
النظام السياسي .كما أغفلت أنشطة وإمكانات المجتمع المدني ،بما في ذلك الحركات

االجتماعية ،إلحداث تغيير من القاعدة إلى القمة.
وأشاد مراقبون بالتسويات التي أدت إلى تعيين الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد
المهدي ،ووصفوها بأنها "بداية جديدة للعراق".

68

كما رأى البعض أن صالح وعبد المهدي

تحريرا خًّلل مقابلة مع قناة الحدث التابعة لقناة العربية:
 65خميس الخنجر يشيد باحتًّلل داعش للمدن العراقية باعتباره
ً
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nBGAATtJxZ8
 66مقابلة أجراها المؤلفون مع السفير األمريكي السابق في العراق دوغًّلس سيليمان
 67ريناد منصور" ،هل يمكن لرئيس جديد ورئيس وزراء جديد أن يحل السياسة العراقية المعطلة؟" تشاتام هاوس 11 ،تشرين األول/أكتوبر ،2018
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/can -new-president-and-prime-minister-solve-iraq-s-brokenpolitics
 68ميغان أوسوليفان" ،قائدا العراق الجديدان يقدمان بصيص أمل" ،مجلس العًّلقات الخارجية 5 ،تشرين األول/أكتوبر ،2018
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يمكنهما "تغيير النظام".

69

ومع ذلك ،في غضون عام على رقابة تلك الحكومة ،لحقت

أضرار رهيبة باآلفاق المستقبلية للبالد كدولة ديمقراطية ،وبالعالقات بين الواليات المتحدة
والعراق :فاكتسبت الميليشيات المدعومة من إيران الحرية لمهاجمة موظفي الواليات المتحدة
وحلفائها بدون عقاب ،وقتل المئات من المتظاهرين المدنيين .كذلك ،لم تتحقق اإلصالحات
ار غير ملزم بطرد القوات األمريكية من العراق.
الموعودة ،وأيد عبد المهدي قرًا
إن اعتماد ق اررات السياسة على الشخصيات ليس مشكلة إساءة تقدير لألفراد بقدر ما هي
مشكلة سوء فهم للنظام .وعلى حد تعبير مبعوث أمريكي سابق إلى العراق" ،فإنه ألمر مؤلم
70
أيضا في رؤية
أننا لم نالحظ المشروع اإليراني للسيطرة على العراق".
فشل الكثيرون ً
العزم المتزايد بين العديد من العراقيين على المخاطرة بكل شيء لمقاومة هذا المشروع.

كان على حكومة التسوية لعادل عبد المهدي أن تعمل تحت تهديد تحالفين متنافسين ،وبدون
دعم من أي منهما .وكانت حكومة تقرر فيها الكتل القوية ،وليس رئيس الوزراء ،معظم
التعيينات الو ازرية.

71

كما برزت شخصيتان رئيسيتان ليصبحا سماسرة السلطة ،لتمثيل

مصالح وسلطة كتلتي الفتح وسائرون في حكومة عبد المهدي .فأصبح الصدري حميد الغزي
عاما لمجلس الوزراء ،وأصبح أبو جهاد الهاشمي التابع لبدر مدي ار لمكتب رئيس الوزراء.
ً
أمينا ً
وفي الوقت نفسه ،أدى الدور الضخم للقوى األجنبية في توجيه اختيار رئيس الوزراء المقبل
إلى تغذية الشعور باالستياء تجاه تلك الجهات الفاعلة الخارجية  -في المقام األول إيران
وبدرجة أقل الواليات المتحدة  -واألحزاب السياسية التي مكنتهم من ذلك.

72

https://www.cfr.org/article/iraqs-two-new-leaders-offer-glimmer-hope
 69كينيث م بوالك" ،العراق يحصل على حكومة  -وكان األمر يستحق االنتظار "،وول ستريت جورنال 5 ،تشرين األول/أكتوبر،2018 ،
https://www.aei.org/articles/iraq-gets-a-government-and-it-was-worth-the-wait/
 70مقابلة المؤلفين مع السفير األمريكي السابق في العراق جيمس جيفري
 71قال وزير سابق في حكومة عبد المهدي" :في صيف  ،2018أراد الناس إعادة االنتخابات .كانت األحزاب خائفة وأتت برئيس وزراء توافقي .وافق
عبد المهدي [على تولي المهمة] بشرط أن يختار أربعة وزراء بمفرده".
 72في هذا المقطع ،يشرح المعلق السياسي الساخر العراقي أحمد البشير مقابلة قيس الخزعلي ويفسر كيف يجب أن يأتي المرشح الناجح لرئاسة
الوزراء من مجموعة من األفراد المقبولين لدى كل من واشنطن وطهران:
https://www.facebook.com/watch/?v=2178425745517268

37

مقتدى الصدر يجلس بين المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي والجنرال قاسم سليماني ،قائد فيلق القدس ،في مراسم عاشوراء في طهران 10 ،أيلول/سبتمبر،
( .2019ويكي كومونز)

إن ضعف عبد المهدي كمرشح تسوية بدون دعم حزبي يعني أن اإلصالحات التي اقترحتها
حكومته فشلت في كسب الزخم .حتى الوزراء القالئل الذين ُسمح له باختيارهم ،وخاصة
لو ازرتي الصحة والكهرباء ،وجدوا أنفسهم تحت ضغط المصالح الراسخة التي تهدف إلى
مواصلة االستفادة من تلك الو ازرات .ففي أقل من عام ،استقال وزير الصحة عالء العلوان.
وع از بذلك علوان استقالته إلى محاولة ابتزاز من قبل القوى السياسية ،مما أعاق قدرته على
إدارة الو ازرة.

73

كما يعتقد بعض العراقيين أن مصير علوان حسمه الصدريون ،الذين سيطروا

لفترة طويلة على و ازرة الصحة واستفادوا من مشترياتها السنوية التي تزيد قيمتها عن مليار
دوالر ،بما في ذلك شراء لقاحات بقيمة  15مليون دوالر مقابل  92مليون دوالر ،من بين
عقود أخرى مضخمة بشكل كبير.

74

 73مركز تمكين السًّلم في العراق" ،نشرة رصد األمن والشؤون اإلنسانية في العراق 12 :أيلول/سبتمبر  19 -أيلول/سبتمبر 19 "،2019
أيلول/سبتمبر ،2019
https://enablingpeace.org/ishm222/#Headline1
 74روبرت ف .ورثم "داخل نظام الكليبتوقراطية العراقية "،نيويورك تايمز 29 ،تموز/يوليو ،2020
https://www.nytimes.com/2020/07/29/magazine/iraq -corruption.html

38

أيضا نتيجة
ظلت خطابات عبد المهدي حول محاربة الفساد مجرد خطب .وقد يكون لديها ً
غير مقصودة تتمثل في تغذية السخط العام ،من خالل تسليط الضوء على حجم الفساد القائم
والوعود بأكثر مما يمكن أن يحققه.
أزمة المياه في البصرة واحتجاجات 2018
بينما كانت الطبقة السياسية تفاوض بشأن الحصص في الحكومة المستقبلية ،كانت هناك
عاصفة شديدة تختمر في الجنوب؛ وكانت القوة الرئيسية وراء ذلك هي إمكانية الحصول
على المياه النظيفة ،أو عدم وجودها بالمرة.
كان عام  2018قاسياً بشكل خاص بالنسبة للعراقيين في الجنوب .فتسبب الجفاف في
أضرار جسيمة لالقتصاد المحلي وسبل العيش من خالل تعطيل الزراعة وصيد األسماك

وتربية الحيوانات.

75

واضطرت السلطات إلى تعليق زراعة األرز والمحاصيل األخرى كثيفة

76

كما تم إغالق مصفاة النفط الرئيسية في البصرة  -وهي أكبر منشأة

االستهالك للمياه.

باقية في البالد بعد الحرب مع داعش ونهب الميليشيات التي دمرت مجمع بيجي  -بسبب
شح المياه.
ّ

77

وارتفع مستوى الملوحة هناك إلى  25000جزء في المليون ( 25ضعف الحد

األقصى اآلمن) ،وفًقا لو ازرة الموارد المائية العراقية ،مما جعل المياه في ممر شط العرب
المائي غير صالحة لالستعمال.

78

سلبا على الصحة
ً
فضال عن ذلك ،أثر نقص المياه وارتفاع الملوحة والتلوث في البصرة ً
79
العامة .فأصيب ما يقدر بنحو  118000شخص بالمرض خالل صيف عام .2018
وأدت التأخيرات غير المبررة في مشروع رئيسي للمياه كان من المفترض أن يلبي احتياجات
البصرة المائية في الواقع إلى تفاقم األوضاع بالنسبة للبصريين .وكانت الحكومة قد أطلقت

 75موي بيتر إليا" ،تقييم سبل العيش والسوق" ،المجلس النرويجي لًّلجئين 21 ،تشرين األول/أكتوبر ،2018
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Basra Livelihoods Technical Assessment FINAL.pdf
 76حيدر إندهار" ،محصول أرز العنبر الثمين في العراق الذي دمره الجفاف" 7 ، ،آذار/مارس ،2018
http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/030720182
 77تشارلز نيوبري" ،أكبر مصفاة في العراق تواجه انقطاعات بسبب نقص المياه "،ستاندرد آند بورز جلوبال 10 ،تموز/يوليو ،2018
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/071018-iraqs-largest-refinery-faces-outagesfrom-water-shortage
 78السومرية" ،ا لموارد المائية تطالب إيران بالتوقف عن جعل مياه الصرف الصحي المالحة تفيض في شط العرب" 2 ،تموز/يوليو ،2018
https://bit.ly/3tcdJGx
 79بلقيس واللي" ،البصرة عطشى :فشل العراق في إدارة أزمة المياه" ،هيومن رايتس ووتش 22 ،تموز/يوليو ،2019
https://www.hrw.org/report/2019/07/22/basra-thirsty/iraqs-failure-manage-water-crisis
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المشروع في عام  2014بهدف استكماله في غضون عامين 80،ومع ذلك ،بحلول تموز/يوليو
 ،2020كانت ال تزال تواجه صعوبة في احالة عقود المشروع.

81

كذلك ،رافق نقص المياه في جنوب العراق قرار إيراني بوقف إمدادات الكهرباء للعراق مع
ارتفاع درجات الح اررة ،مما جعل الظروف المعيشية ال تطاق لغالبية الناس الذين ال
يستطيعون تحمل تكاليف الكهرباء من المولدات الخاصة لتشغيل مكيفات الهواء.

82

منذ عام  2015على األقل ،شهد جنوب العراق احتجاجات متكررة ،مع مطالبة الناس
بالوظائف والخدمات ووضع حد للفساد المستشري الذي ترك العراق باستمرار قريباً من المرتبة

تل المرتبة 169
الدنيا من مؤشر تصورات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية .واح ّ
83
من بين  180دولة مدرجة في عام .2017

 80مديرية مياه البصرة" ،وضع حجر األساس لمشروع مياه البصرة الكبير 19 "،تشرين األول/أكتوبر ،2014
http://www.basrawater.org/article/230
 81الزمان" ،مجلس الوزراء يمضي قدما في مشروع مياه البصرة" 15 ،تموز/يوليو ،2020
https://bit.ly/3mv7psY
 82أخبار آي أن أف" ،إيران تقطع تدفق الكهرباء إلى العراق" 7 ،تموز/يوليو ،2018
https://anfenglishmobile.com/news/ iran-cuts-flow-of-electricity-to-iraq-28055
 83منظمة الشفافية الدولية" ،مؤشر تصورات الفساد "،2017
https://www.transparency.org/en/ cpi/2017/index/nzl
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قناة مدينة البصرة القديمة مليئة بالقمامة والبالستيك والحطام .تمتلك البصرة حوالي  ٪ 60من احتياطيات العراق النفطية المؤكدة لكنها تعاني من ارتفاع
معدالت البطالة والفقر واإلهمال .في عام  ،2018أدت أزمة مياه حادة إلى دخول  118ألف شخص على األقل إلى المستشفيات ،مما أشعل ش اررة
االحتجاجات المناهضة للحكومة 21 .أيار/مايو( .2019 ،توم بير كوستا /إن آر سي)

عجلت هذه الظروف السيئة في صيف  2018بموجة جديدة من االحتجاجات .واندلعت هذه
األخيرة في البصرة في  8تموز/يوليو حيث طالب المواطنون بخدمات الئقة .ثم أدى مقتل
أحد المتظاهرين على يد قوات األمن إلى مزيد من االحتجاجات ،والتي ستكون األكثر زعزعة
لالستقرار في العراق منذ عام  .2003فأحرق المتظاهرون مكاتب األحزاب السياسية
والمليشيات .كما دمروا القنصلية اإليرانية ،معربين عن االستياء المتزايد تجاه إيران في جنوب
العراق ذي األغلبية الشيعية .وأظهرت الدراسات االستقصائية أن نسبة الذين يعتبرون إيران
حقيقيا للسيادة العراقية" قد ازدادت بأكثر من الضعف ،من  25إلى  58بالمائة ،بين
"تهديدا
ً
ً
84
عامي  2016و .2018

 84منقذ داغر" ،نفوذ إيران في العراق يتراجع .هذا هو السبب "،واشنطن بوست 16 ،تشرين الثاني/نوفمبر،2018 ،
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/11/16/irans-influence-in-iraq-is-declining-hereswhy/
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في غضون أسبوع ،امتدت االحتجاجات إلى محافظات بابل وميسان وكربالء وذي قار
والمثنى وأجزاء من العاصمة .وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من البطالة وسوء الخدمات
األساسية ،ال سيما الكهرباء والماء.
الشكل رقم  :2أكبر المشاكل التي يواجهها العراق اليوم
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أيضا .وكان لخطر الميليشيات وطأة شديدة بشكل
كان الحتجاجات ٌ 2018
بعد سياسي قوي ً
خاص في الجنوب ،حيث ساد فراغ أمني مع مالحقة قوات األمن لداعش شماالً .وهكذا ُفتح

المجال أمام الجريمة المنظمة والقبائل والميليشيات لتأسيس مكاتب والحلول محل الحكومة،

ئيسيا للتظلم .فاستاء البصريون من هذه الميليشيات والعصابات القبلية التي
ًا
لتصبح
مصدر ر ً
كانت تحل محل حكومة محلية ضعيفة وفاسدة ومدينة إليران 85.كما اعتبر المتظاهرون أن

 85في آب/أغسطس  ، 2017هرب محافظ البصرة السابق ،ماجد النصراوي ،وهو عضو في فصيل الحكيم ،إلى إيران بعد أن أصدرت محكمة مذكرة
توقيف بحقه بتهم الفساد .ول م يعد أبدًا إلى العراق .رويترز" ،محافظ مدينة النفط العراقية يستقيل ،يسافر إلى إيران بعد تحقيقات الفساد"15 ،
آب/أغسطس ،2017
https://www.reuters.com/article/us-iraq-governor/iraq-oil-city-governor-quits-travels-to-iran-after-corruptioninvestigation-idUSKCN1AV1BX
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طهران هي عامل التمكين لكل من انتهاكات الميليشيات والفساد السياسي المحلي ،واعتبروا
الميليشيات مسؤولة عن خضوع الدولة العراقية إليران.

86

لم تقم احتجاجات البصرة بالكثير لتغيير نهج الطبقة السياسية في الحكم .وتسببت الظروف
خالل األشهر التسعة األولى من عام  2019بالمزيد من خيبة األمل للعراقيين العاديين.
تعثرت مبادرات مكافحة الفساد التي يفاخر بها وفشلت في إلقاء القبض على أي مشتبه به،
في حين استهدف القتلة والخاطفون نشطاء بارزين ومنظمين وكتاب ومحامين متعاطفين مع
المتظاهرين مع إفالت واضح من العقاب،
أنحاء البالد،

88

87

واجتاحت الفيضانات المجتمعات في جميع

ودمرت الحرائق المحاصيل،

فإن القول بأن اإلشراف على الخدمات

89

األساسية تُرك في أيدي غير األكفاء هو تقليل خطير من حجم المشكلة.

90

السعي وراء مسارات جديدة نحو السلطة من قبل الحركة المؤيدة لإلصالح
الشرارات والبداية والتصعيد
اندلعت في  1تشرين األول/أكتوبر  2019موجة جديدة ضخمة من االحتجاجات الجماهيرية
المناهضة للحكومة ،وهي األوسع منذ عام  .2003وبدأت هذه االحتجاجات في ساحة
التحرير ،المعلم البارز في وسط بغداد والذي كان بمثابة منبر للعديد من االحتجاجات منذ
عام  . 2003وسرعان ما انتشرت حركة االحتجاج في كل محافظة من محافظات العراق
بدءا من ذي قار ،التي ستصبح "العاصمة الثانية" لـ "ثورة تشرين ".كما
الجنوبية الثمانيً ،
حذر وأصغر في محافظات الوسط والشمال ،كركوك وديالى
كانت هناك مظاهرات أكثر ًا

وصالح الدين.

91

وتكرارا خًّلل مناقشات مجموعات التركيز التي نظمها المؤلفون أثناء البحث في هذا التقرير
مرارا
 86كان الخضوع إليران موضوعًا أثاره النشطاء
ً
ً
 87عمر النداوي" ،الصيف هنا" ،مركز تمكين السًّلم في العراق 24 ،حزيران/يونيو ،2019
https://enablingpeace.org/summer-is-here/
(اعتبارا من  3نيسان/أبريل  "،)2019شبكة اإلغاثة3 ،
1
رقم
التحديث
الفيضانات:
 88مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق" ،العراق -
ً
نيسان/أبريل ،2019
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-floods-update-no-1-3-april-2019
 89أحمد أبو العينين ومها الدهان" ،بعد سنوات من الحرب والجفاف ،محصول العراق الوافر يحترق" ،رويترز 20 ،حزيران/يونيو ،2019
https://www.reuters.com/article/us-iraq-wheat-fires-insight/after-years-of-war-and-drought-iraqs-bumper-cropis-burning-idUSKCN1TL08T
 90وزير النقل العراقي السابق ،سيئ السمعة لتصريحاته حول موانئ الفضاء الغريبة في العراق القديم ،ال يزال عضو في لجنة الخدمات بمجلس النواب
 91أحمد رشيد وأحمد أبو العينين" ،العراق يعلن حظر التجول مع احتدام معارك باألسلحة النارية وانتشار االحتجاجات على الصعيد الوطني" ،رويترز،
 2تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests/eight-injured-in-second-day-of-baghdad-protestsidUSKBN1WH0YF
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انصب غضب المحتجين على األحزاب السياسية
منذ بداية تشرين األول/أكتوبر ،2019
ّ
في السلطة وداعميها في إيران .وفي النجف ،أضرم محتجون النار في مكاتب حزبي الدعوة
والحكمة وحاولوا اقتحام القنصلية اإليرانية .في ميسان ،أضرم محتجون النار في مكتب
المجلس األعلى اإلسالمي ،وفي واسط وبابل ،اقتحمت حشود المباني الحكومية المحلية.
بدون مطالب سياسية محددة ،بدأت االحتجاجات كرفض عام للطبقة السياسية التي هيمنت
على الحكومة لكنها فشلت في تلبية احتياجات الناس األساسية من األمان والمعيشة والكرامة.
وانبثقت الموجة الجارفة من الغضب العام من التظلمات المتراكمة والمتنامية منذ عام ،2003
والتي وصلت إلى قدر حاسم في أواخر عام  .2019فمن ناحية ،كانت هناك اإلحباطات
اليومية المزمنة :سوء الخدمات األساسية ،وانهيار الهياكل األساسية ،والفساد الحكومي
والبطالة .ومن ناحية أخرى ،ساد إحباط بالغ من الطريقة التي تعاملت بها الطبقة السياسية
والميليشيات المسلحة مع الشعب .إضاف ًة إلى ذلك ،ذكر ناشط من بغداد أن" :مشكلتنا لم

تكن مع عادل عبد المهدي ،ولكن مع من هم في السلطة :السلطة التي جاءت من خالل

مؤتمرات لندن وصالح الدين [و] التوزيع الطائفي...

92

[العشرات من] الميليشيات الشيعية

والسنية تسيطر على األسلحة والمال والتجارة والق اررات السياسية .لهذا السبب في األول من
وطنا .نريد نزع السالح وتغيير البرلمان
تشرين لم نطالب بإزالة عبد المهدي .قلنا نريد ً

والدستور".

93

 92تشير هذه إلى مؤتمرات المعارضة العراقية التي تم تنظيمها قبل إسقاط صدام حسين بقيادة الواليات المتحدة في عام .2003
 93كلمة "سلطة" اكتسبت داللة سلبية بين العراقيين الذين يستخدمونها لإلشارة على وجه التحديد إلى الممارسة القمعية للسلطة من قبل النخب السياسية
والفصائل المسلحة.
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الشكل رقم  :3العامل األهم الذي أشعل شرارة االحتجاجات الجماهيرية في تشرين األول/أكتوبر 2019
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وفًقا لدراسة مركز تمكين السالم في العراق االستقصائية الذي تم إجراؤها على المستوى
الوطني في حزيران/يونيو  ،2021ذكر أكثر من  82بالمائة من المستجيبين أن الفساد هو
أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه العراق (انظر الشكل .)2
كما أظهرت الدراسة االستقصائية أن ما يقرب من واحد من كل أربعة عراقيين يعتبر أن
حشد احتجاجات تشرين .يتبعها بشكل قريب الفساد في
البطالة هي التظلم الرئيسي الذي ّ

نظام المحاصصة العراقي ،حيث تم إدراجه باعتباره المحفز األساسي من قبل أكثر من واحد
من كل خمسة مستجيبين .وتم االستشهاد بـ "النقص المزمن في الخدمات األساسية" و
"ضعف سيادة القانون" على أنهما المحركان األكثر أهمية من قبل  %17.2و  %11.8من
المستجيبين على التوالي (انظر الشكل .)3
بناء على المحادثات مع النشطاء و الخطاب المستخدم داخل الحركة ،اعتبر النشطاء التكرار
ً
الجديد لالحتجاجات المؤيدة لإلصالح على أنه استمرٌار لتلك التي بدأت في عام ،2011
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والتي كانت مستوحاة من ثورات الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة .وبعبارات مباشرة
أكثر ،أشاروا إلى حدثين محددين أشعال االحتجاجات من جديد.
كان الحدث األول هو أعمال القمع الحكومية في أواخر أيلول/سبتمبر  ،2019عندما
حاصرت قوات مكافحة الشغب خريجي الجامعات الذين نظموا اعتصامات استمرت أسابيع
بالقرب من مكاتب رئيس الوزراء في بغداد للمطالبة بفرص العمل.

94

كما أثارت لقطات

القوات الحكومية التي تستخدم اله اروات وخراطيم المياه في ضرب الخريجين الشباب ،بمن
فيهم النساء ،موجة من الغضب على نطاق واسع .وكان الحدث الثاني ،في األسبوع نفسه،
اإلقالة المفاجئة لعبد الوهاب الساعدي ،وهو جنرال ذو شعبية قاد قوات النخبة العراقية
لمكافحة اإلرهاب في المعركة الناجحة لتحرير الموصل من داعش.

95

ومن خالل تعزيز االعتقاد السائد بأن من هم في مواقع السلطة ال يعــيرون المواطنين الذين
مكانا يكافأ فيه الفساد وتعاقب فيه
يحكمونهم أي احترام ،وأن البالد أصبحت بشكل متزايد ً
األعمال الصالحة ،مهدت هذه األحداث الطريق للتعبئة الجماهيرية للمحتجين .كما وصف

أحد النشطاء كيف دفعته األحداث إلى التحرك في أيلول/سبتمبر ،عندما عمل مع زمالئه
لتوزيع منشورات تدعو إلى "يوم الحراك" في األول من تشرين األول/أكتوبر خالل مباراة كرة
أيضا
قدم كبيرة في بغداد .وبينما يشير هذا إلى درجة معينة من التنظيم ،كانت التجمعات ً

عفوية إلى حد كبير ،واعترف المنظمون أن حجم الحشود كان يفوق توقعاتهم.

96

االستجابة
كان رد الحكومة على احتجاجات األول من تشرين عنيًفا من الناحية التكتيكية وغير كفؤ

من الجانب السياسي .فنشرت الحكومة شرطة مكافحة الشغب وعناصر أخرى من قوات
األمن الرسمية الذين أغلقوا الطرق وقابلوا المتظاهرين بمجموعة من األسلحة ذات التأثير
المميت .وباإلضافة إلى األساليب التقليدية لمكافحة الشغب باستخدام الرصاص المطاطي
أيضا الذخيرة الحية فوق حشود المدنيين
واله اروات وخراطيم المياه ،أطلقت القوات الحكومية ً

 94العراق ألترا" ،اعتصام الخريجين :ضرب النساء وخراطيم المياه واإلهانات" 25 ،أيلول/سبتمبر ،2019
https://bit.ly/3yeD6cc
 95لوك غفوري" ،العراق يطيح بالقائد العسكري الذي هزم داعش على األرض" 28 ،أيلول/سبتمبر ،2019
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/28092019
 96المدى" ،قوات األمن تواجه المتظاهرين في  10محافظات بالرصاص والقنابل الغازية" 1 ،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://almadapaper.net/view.php?cat=221796
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وتجاههم.

97

بحلول نهاية األسبوع األول من االحتجاجاتُ ،قتل ما ال يقل عن  110شخصا

وجرح حوالي  6000على أيدي القوات الحكومية.
ُ

98

احتجاجا على ترشيح محمد توفيق عالوي لرئاسة الوزراء 30 .كانون الثاني/يناير .2020
قوات األمن تستخدم القوة ضد العراقيين الذين خرجوا في مسيرة
ً
ساحة الخالني ،بغداد( .أزهر الربيعي)

باإلضافة إلى المعاملة الوحشية العشوائية التي شوهدت في مواقع االحتجاج الرئيسية ،كان
هناك استهداف شبه فوري للنشطاء وغيرهم ممن تطوعوا لتقديم اإلسعافات األولية وغيرها
من الدعم اللوجستي .وشهدت البصرة أول عملية اغتيال مستهدف تم اإلبالغ عنها بعد األول
من تشرين األول ،عندما قتل مسلحون الناشطين حسين المدني وزوجته سارة في منزلهما،
يوما في تقديم اإلسعافات األولية للمتظاهرين المتضررين من الغاز
بعد أن أمضى الزوجان ً
99
المسيل للدموع.

صا على األقل خًّلل اليومين األولين من االحتجاجات؛ نيويورك تايمز" ،فقط أعطونا دولة :اآلالف في العراق يحتجون على الفساد"،
 97قُتل  14شخ ً
https://www.nytimes.com/2019/10/02/world/middleeast/iraq-corruption-protests.html
 98الجزيرة" ،ارتفاع حصيلة القتلى خًّلل قمع احتجاجات العراق،
https://www.aljazeera.com/videos/2019/10/7/death-toll-rises-in-iraq-protest-crackdown
" ، 99اغتيال ناشط وزوجته في البصرة 3 "،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://www.rudaw.net/arabic/ middleeast/iraq/031020199.
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أيضا أخبار عمليات اختطاف الناشطات ،مثل المسعفة المتطوعة صبا المهداوي
انتشرت ً
عبر المجتمع العراقي ،بهدف بث الخوف من المخاطر التي ستواجهها النساء الداعمات
بفعالية للمحتجين.

100

ومع ذلك ،أرسلت المشاركة الواسعة النطاق للنساء في االحتجاجات

الالحقة ،بما في ذلك المسيرات النسائية حصرا ،رسائل ٍ
تحد واضحة.

101

أيضا إلى تعطيل قدرة المتظاهرين على تنظيم التحركات .وبحلول
كذلك ،سعت الحكومة ً

اليوم الثاني من االحتجاجات ،فرضت السلطات عمليات حظر التجول وحجبت مواقع
التواصل االجتماعي مثل فيسبوك والخدمات مثل واتساب.

102

فاستخدم منظمو االحتجاج

طرًقا عبقرية للتغلب على عقبات التواصل هذه .على سبيل المثال ،أفاد بعض النشطاء بأنهم

تواصلوا من خالل خاصية المحادثة على خدمة بث الفيديو "سينمانا" المكافئة لـ"نتفلكس" في

العراق.
كما كانت هناك مساع لمعاقبة وسائل اإلعالم المتعاطفة مع المحتجين .وفي  5تشرين
األول/أكتوبر ،قام مسلحون ُيعتقد أنهم أعضاء في ميليشيات مدعومة من إيران بنهب مكاتب
شبكات إخبارية متعددة في بغداد ،بما في ذلك أن آر تي وتي آر تي ودجلة والعربية.

103

باإلضافة الى ذلك ،نفذت قوات األمن عمليات ترهيب واعتقاالت مستهدفة للصحفيين طوال
األسبوع األول.

104

وتضمنت ردة الفعل السياسية للحكومة مساع تهدف إلى التهدئة .فحاول رئيس الوزراء تهدئة
الوضع من خالل وعود بالوظائف واألموال واإلصالحات السريعة للفساد ونقص الخدمات.
وفي خطاب متلفز في  3تشرين األول/أكتوبر ،وعد عبد المهدي الشعب العراقي بأنه سيضع
حداً للفساد في غضون أسبوعين وبذل قصارى جهده لتلبية "المطالب المحقة و ...كل طلب

أقر خطاب عبد المهدي ،الذي ألقاه بشكل مستغرب قبل الفجر،
مشروع" للمتظاهرين .كذلكّ ،
بوجود بعض العلل الرئيسية في الحياة السياسية في العراق ،والسيما بيع المناصب العامة،

 100مينا الدروبي" ،المسؤولون العراقيون يلتزمون الصمت إزاء اختطاف صبا المهداوي ،الطبيبة التي كانت تساعد المتظاهرين" ،ذا ناشيونال10 ،
تشرين الثاني/نوفمبر ،2019
https://www.thenationalnews.com/world/mena/iraqi -officials-silent-on-abduction-of-saba-al-mahdawi-doctorwho-was-helping-protesters-1.934688
 101أزهر الربيعي" ،بالصور :نساء عراقيات ينزلن إلى الشوارع متحدين الحكومة والمحافظين" ،ميدل إيست آي 15 ،شباط/فبراير ،2020
https://www.middleeasteye.net/news/pictures-iraqi-women-take-streets-defying-goverment-and-conservatives
 102السومرية" ،تم حجب فيسبوك وواتساب وعدد من مواقع التواصل في العراق" 2 ،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://bit.ly/3txnbV1
 103أزهر الربيعي" ،الجماعات المسلحة العراقية تداهم مكاتب وسائل اإلعًّلم التي تغطي االحتجاجات" ،ميدل إيست آي 8 ،تشرين األول/أكتوبر
،2019
https://www.middleeasteye.net/news/armed-groups-raid-offices-media-outlets-iraq-covering-protests
 104منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة" ،العراق :شهود يؤكدون أن القناصة قتلوا المتظاهرين عمداً" 9 ،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/iraq-witnesses-confirm-snipers-have-deliberately-killed-protesters
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لكنه بدا بعيداً كل البعد عن األحداث على أرض الواقع ،وربما أدى بذلك إلى استفزاز
المحتجين أكثر من تهدئتهم.

جعل أصواتهم مسموعة".

106

105

وقال للعراقيين أن "اليوم ،ال توجد حواجز تمنع الناس من

وقد بدا هذا االدعاء فارًغا للغاية بعد أن قتلت القوات الحكومية

اقيا أعزل واعاقت المئات ممن حاولوا ايصال اصواتهم .كما زعم عبد
ما ال يقل عن  21عر ً
المهدي أن االحتجاجات تم حشدها جز ًئيا على األقل حول دوافع خفية ،وألمح إلى محاوالت

تسييس االحتجاجات "واختطاف مطالبهم المشروعة" ،على الرغم من عدم وجود أي دليل في
تلك المرحلة يشير إلى أن االحتجاجات لم تكن سوى مظاهر حقيقية من السخط الشعبي.
وحذر عبد المهدي أن "نحن اليوم بين خيارين :وجود دولة أو عدم وجود دولة" .هذا التصريح،
رغم صدقه في أذهان معظم العراقيين ،أكد على الفجوة بين فهم الحكومة للواقع ،والتي رأت
أن انفجار الغضب الشعبي هو القوة المعادية للدولة ،ومنظور المحتجين ،الذين اعتبروا
الفساد المحمي من قبل الميليشيات هو التهديد الرئيسي الذي يقوض الدولة.

 105وقال عبد المهدي في خطابه في  3تشرين األول/أكتوبر" :يحق لشبابنا أن يغضبوا عندما يسمعون ويشاهدون البحث الواسع عن المكافآت وبيع
المناصب ،وعندما تسود لغة االبتزاز واغتيال الشخصية والتحريض والتشهير والمبالغة في اإلعًّلم ،وعندما تعم االعتداءات على الجميع ،بما في ذلك
األشخاص المخلصون في هذا البلد:".
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=um72DWbyH0M
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=um72DWbyH0M 106
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متظاهر ينظر إلى الفتات تعلن رفض المحتجين لمرشحي رئاسة الوزراء الذين اعتبروهم حزبيين 20 .كانون األول/ديسمبر ( .2019أزهر الربيعي)

في غضون األسبوع األول من االحتجاجات ،أصدر عبد المهدي "برنامجي إصالح" وعدا
بالئحة طويلة من المبادرات التي تهدف إلى احتواء االحتجاجات الواسعة وتخفيف السخط
الميسر التكلفة،
العام .وبدأ في  6أكتوبر بخطة من  17نقطة تضمنت مبادرات اإلسكان
ّ
وبرامج رعاية جديدة ،وبرامج أعمال صغيرة ،واإلعفاء من ديون األراضي الزراعية ،والمزيد
من الوظائف في الو ازرات األمنية.

107

وتلتها بعد يومين خطة ثانية تضمنت رواتب الطالب،

والتدريب المهني للعاطلين ،وبرامج لتوزيع األراضي الزراعية وتحويل الوظائف والعقود
الصغيرة من المشاريع الحكومية إلى الشباب العاطلين عن العمل والشركات المملوكة للشباب.
كما دعا هذا البرنامج إلى إنشاء لجان لمراقبة تنفيذ هذه اإلصالحات في المحافظات وتقديم
تقرير إلى رئيس الوزراء في غضون ثالثة أشهر.

108

https://twitter.com/IraqiPMO/status/1180808431386669058?s=20107
 108المكتب االعًّلمي لعادل عبد المهدي" ،مجلس الوزراء يصدر الدفعة الثانية من القرارات 8 "،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://www.pmo.iq/press2019/8-10-201905.htm
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أخيرا ،في  9تشرين األول/أكتوبر ،وعد عبد المهدي بإجراء تحقيقات شفافة مع الضباط
ً
الذين استخدموا الذخيرة الحية ضد المتظاهرين ،والتعويض المادي لعائالت الضحايا ،واإلفراج
ظلما.
الفوري عن المحتجزين ً

109

إجراءات الحكومة للوفاء بهذه الوعود فشلت في تلبية

ا لتوقعات .وهذا ينطبق بشكل خاص فيما يتعلق بالتحقيقات مع قوات األمن ،والتي فشلت
في كشف المرتكبين ولم تؤد إلى تغيير حقيقي في التكتيكات المستخدمة ضد المتظاهرين.
إيران وتصاعد العنف
رد النظام
ًا
استشعار للتهديد الذي تشكله االحتجاجات على مصالحه وحلفائه في العراقّ ،
يعا على االضطرابات .ووصف المرشد األعلى آية هللا علي خامنئي االحتجاجات
اإليراني سر ً
بأنها "مؤامرة معادية" تهدف إلى إثارة الصراع بين إيران والعراق.

110

ولدعم األقوال باألفعال،

أرسلت إيران اللواء قاسم سليماني ،قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني ،إلى بغداد
بعد يوم من بدء االحتجاجات .شرع سليماني في تنسيق الخطط لقمع المظاهرات بالقوة
المميتة.

111

وبحلول اليوم الثالث من المظاهرات ،بدأ عدد القتلى بين المحتجين في االرتفاع

بسرعة حيث بدأ القناصة  -الذين لم يتسن التأكد من هوياتهم ولكن ُيعتقد أنهم يتصرفون
بناء على أوامر من قادة الميليشيات ،في مطاردة المتظاهرين 112.تُظهر اللقطات المروعة
ً
غالبا ما استهدف الرأس والرقبة .وبالفعل ،أكد تحقيق الحكومة
من تلك الفترة أن إطالق النار ً
العراقية في وقت الحق أن  70بالمائة من الوفيات نجمت عن طلقات نارية في الرأس أو

الصدر.

113

عززت تصريحات الحكومة العراقية االعتقاد بأن هيكل القيادة الرسمي فقد السيطرة على
األحداث الجارية في الشوارع .واعترف وزير الدفاع العراقي في مقابلة في تشرين
الثاني/نوفمبر أن "طرفاً ثالثاً" كان يطلق النار على المتظاهرين وقوات األمن على حد سواء.

https://bit.ly/3xjZHVG109
https://twitter.com/ar_khamenei/status/1180922270535032833 110
 111ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول أمني عراقي إن سليماني قال للمسؤولين العراقيين" :نحن في إيران نعرف كيف نتعامل مع
االحتجاجات...حدث هذا في إيران وسيطرنا عليه ".قاسم عبد الزهرة وجوزيف كراوس" ،االحتجاجات في العراق ولبنان تشكل تحديًا إليران"،
أسوشيتد برس 30 ،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://apnews.com/article/middle-east-qassim-soleimani-ap-top-news-tehran-international-news62642940e3fe4b1b87323decc9487fea
 112رويترز" ،حصرياً :الميليشيات المدعومة من إيران نشرت قناصة في احتجاجات العراق  -مصادر" 17 ،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests-iran-snipers-exclusive/exclusive-iran-backed-militias-deployedsnipers-in-iraq-protests-sources-idUSKBN1WW0B1
 113السومرية" ،نص التقرير النهائي بشأن التحقيقات في االحتجاجات" 22 ،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://bit.ly/3DgUZeo
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كما زعم الوزير أن الحكومة ألقت القبض على  200شخص متورط في هذا المخطط ،لكنه
امتنع عن ذكر "الفصائل غير المنضبطة" التي نشرت مطلقي النار في الشوارع.

114

اما لحج األربعين السنوي،
بعد توقف يشوبه التوتر لمدة أسبوعين في أنشطة االحتجاج احتر ً
استؤنفت المسيرات والتجمعات المناهضة للحكومة في  25تشرين األول/أكتوبر ،حيث نزل
اآلالف إلى الشوارع في بغداد والناصرية والبصرة ومدن أخرى .فردت القوات الحكومية بسالح
فتاك جديد أوقع إصابات مروعة ووفيات ،عن طريق إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع
الثقيلة مباشرة على المتظاهرين.

115

ولم يحقق االستخدام المفرط للقوة خالل األسبوع األول

من االحتجاجات الغرض المقصود منه .فبدالً من قمع الحركة ،أعاد تنشيطها .وشاعت
الهتافات االحتجاجية التي تمجد االستشهاد ،والتي استخدمت ألول مرة في البصرة قبل عام،
بما في ذلك "نموت عشره نموت ميه اني قافل ع القضية" ("حتى لو مات عشرة منا ومات
مئة فنحن ثابتون على القضية") .وتشير هذه الهتافات ،إلى جانب المحادثات مع النشطاء،
عاطفيا للغاية .فأدى القتل المروع للمتظاهرين العزل  -وخاصة
إلى أن النضال أصبح
ً
الشباب  -على أيدي الحكومة وقوات الميليشيات إلى تعميق التزامهم وانتمائهم للحركة ،بينما
شدد عزيمتهم على المطالبة بمساءلة الحكومة.
دائما في ساحة التحرير
خالل هذه المرحلة الجديدة من التحرك ،أقام المتظاهرون تو ً
اجدا ً
ومحيطها .ولقد حولوا الساحة إلى منطقة محصورة نابضة بالحياة ،وكان جزء منها لالحتفال
مقر
وآخر جبهة للقتال .فيما يسمى بالمطعم التركي ،وهو مبنى يطل على الساحة وأصبح ًا
للمحتجين ،عقدت اجتماعات ومناقشات .وتناثرت الرسائل على الالفتات من شرفات الطابق
العلوي للبرج .وقام شبان جريئون بتحدي قوات األمن والتهكم عليها عبر جسر الجمهورية،
جاعلين من التقاط عبوات الغاز المسيل للدموع وإطفائها رياضة لهم .ولكنهم تكبدوا خسائر
فادحة .فاستخدمت الميليشيات والقوات الحكومية العنف المفرط ،بما في ذلك الغاز المسيل
للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والذخيرة الحية لتعطيل االحتجاجات ،مما أسفر
عن مقتل ما ال يقل عن  100عراقي آخر وإصابة حوالي  5000في غضون أيام .وفي
الساحة نفسها ،نصب النشطاء الخيام حيث عقدوا حلقات عمل سياسية ،وعرضوا الفنون،
وق أروا الشعر .ويتذكر أحد الصحفيين الذين غطوا االحتجاجات" :أخبرني العديد من الرجال
 114وفيق مجيد" ،وزير الدفاع العراقي :طرف ثالث يقتل المتظاهرين وقوات األمن" ،فرنسا  14 ،24تشرين الثاني/نوفمبر ،2019
https://bit.ly/3B5CaJd
 115منظمة العفو الدولية" ،العراق :قنابل الغاز المسيل للدموع اإليرانية من بين تلك التي تسببت في وفيات مروعة بين المتظاهرين" 31 ،تشرين
األول/أكتوبر ،2019
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/iraq-gruesome-string-of-fatalities-as-new-tear-gas-grenadespierce-protesters-skulls/
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الشبان أنهم أدركوا أن لديهم حقوًقا لم يعرفوها إلى أن وصلوا إلى الميدان".

116

قدم عدد
كما ّ

ال يحصى من المتطوعين الطعام والماء واإلسعافات األولية وحتى خدمات غسيل المالبس.

تلقت االحتجاجات دفعة كبيرة من التأييد الشعبي ،عندما خرج اآلالف من طالب المدارس
الثانوية والجامعات من المدارس في  27تشرين األول لالنضمام إلى االحتجاجات في بغداد
والبصرة والناصرية والنجف وميسان والقادسية ،متجاهلين أوامر عبد المهدي للمدارس
والمكاتب بالعمل دون انقطاع.

117

في هذا المشهد من شارع بالقرب من ساحة التحرير ببغداد ،يمكن رؤية أسماء مئات المتظاهرين القتلى مرسومة على جدار شارع خرساني في الخلفية.
وتعتبر اللوحات الجدارية المرسومة والكتابة على الجدران في مواقع االحتجاج وحولها من بين مزايا حركة تشرين 14 .كانون الثاني/يناير ( .2020حوري
خالد)

بالنظر إلى أن المتظاهرين ما زالوا غير متأثرين بأساليب الردع ،هدد أبو مهدي المهندس،
الزعيم الفعلي لقوات الحشد الشعبي آنذاك ،بأن تتدخل القوات شبه العسكرية لدحر ما وصفه
بـ "المؤامرة المرتبطة بالخارج التي تستغل االحتجاجات للتآمر ضد العراق".

118

وفي الوقت

 116مقابلة المؤلفين مع أزهر الربيعي.
 117شفق نيوز" ،القوات االمنية تستخدم القنابل لتفريق اعتصامات طًّلبية في بغداد" 28 ،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/security-forces-use-bombs-to-break-up-student-sit-ins-in-baghdad/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=4Gip6mafYi4 118
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نفسه ،عززت إيران جهودها للحفاظ على الوضع الراهن .عاد اللواء قاسم سليماني إلى
العراق ،وتدخل في اجتماع بين مقتدى الصدر ،الذي أيد عزل عبد المهدي ،وهادي العامري،
الذي كان قد أعرب في السابق عن استعداد مبهم للعمل مع الصدر.

119

وضغط سليماني

على العامري لمواصلة دعمه لعبد المهدي واالمتناع عن التعاون مع الصدر في تحديد
بديل.

120

ما تال ذلك هو تغيير في أنماط العنف ضد المتظاهرين .فنّفذ المقاتلون هجمات متعمدة دون

استفزاز أسفرت عن مقتل واعاقة العشرات في وقت واحد .في كربالء ،في  30تشرين األول،

ليال،
أطلق مسلحون ملثمون النار وقتلوا 18
شخصا كما أصابوا  100آخرين في هجوم وقع ً
ً

كان دون سابق استفزاز ومفرط على حد سواء.

121

تال ذلك مأساة دموية أخرى في -28

 30تشرين الثاني/نوفمبر ،بعد أن أحرق المتظاهرون القنصلية اإليرانية في النجف للمرة
الثالثة .وفي أعمال القمع الالحقةُ ،قتل أكثر من  40عراقياً في الناصرية والنجف .وأعقب
ذلك مجزرة السنك الشائنة في  6كانون األول/ديسمبر ،عندما قام أفراد ميليشيات مجهولون

بسحب السكاكين وفتح النار على تجمع للمتظاهرين في مرآب السنك وحوله ،وهو مرآب
للسيارات من خمسة طوابق مجاور لساحة الخالني في بغداد شمال ميدان التحرير .قتل أفراد
مدنيا وجرحوا  137آخرين مع إفالت كامل من العقاب بينما
المليشيا ما بين  29و ً 80
122
تركت قوات األمن المنطقة.
ومع ذلك ،على الرغم من العنف الرهيب الموجه إلى مواقع االحتجاج واستهداف نشطاء
أسبوعا بعد أسبوع لعدة أشهر وظلت سلمية ومستقلة
ومؤيدين محددين ،استمرت االحتجاجات
ً

إلى حد كبير .وقد سمح ذلك للحركة بالحفاظ على تفوقها األخالقي وشرعيتها الشعبية في

تبق التضحيات الفظيعة بدون مكاسب .فأدى الضغط المتزايد على
العراق .نتيجة لذلك ،لم َ
الحكومة من قبل الشعب والمجتمع الدولي ورجال الدين في النجف إلى إعطاء المتظاهرين
بعضا من أكبر إنجازاتهم .وفي النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر ،بدأ مجلس النواب
ً

 119السومرية" ،العامري يرد على رسالة الصدر 30 "،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://bit.ly/3Bo4VAN
 120رويترز" ،حصرياً :إيران تتدخل لمنع عزل رئيس الوزراء العراقي  -مصادر" 31 ،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests-iran-exclusive/exclusive-iran-intervenes-to-prevent-ousting-ofiraqi-prime-minister-sources-idUSKBN1XA2DI
 121بي بي سي نيوز" ،احتجاجات العراق :تصاعد العنف رغم حظر التجول في بغداد" 30 ،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50225055
 122هيومن رايتس ووتش" ،العراق :الدولة متواطئة في مذبحة المتظاهرين" 16 ،كانون األول/ديسمبر ،2019
https://www.hrw.org/news/2019/12/16/iraq -state-appears-complicit-massacre-protesters
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مناقشة قانون انتخاب جديد قدمه الرئيس برهم صالح.

123

وبحلول نهاية الشهر ،قدم عبد

وتم قبولها من قبل البرلمان.
المهدي استقالته ّ
المحاوالت التحليلية السابقة
اختلفت احتجاجات  2019عن المظاهر السابقة المعبرة عن السخط العام من أداء الطبقة
السياسية في العراق .فكانت أوسع من حيث النطاق ،وشملت شريحة أوسع من الشعب،
وعززت هوية عراقية جديدة وفريدة من نوعها ،ووضعت خارطة طريق للتغيير السياسي،
وأنتجت منظمات سياسية ،مثل االتحادات الطالبية واألحزاب السياسية.
في هذا القسم ،سنتطلع على الوثائق الموجودة التي تحلل االحتجاجات العراقية السابقة،
وكذلك المراحل األولى للحركة الحالية التي بدأت في أكتوبر .2019
في وثيقة ُنشرت عام  ،2018أوضح عالم االجتماع العراقي المعروف والراحل فالح جبار
كيف أن المجتمعات العراقية ،وخاصة الشيعة ،كانت تنتقل "من سياسة الهوية إلى سياسة

القضية".

124

وجادل جبار بأن هذا التحول نتج عن إضعاف روابط الهويات العرقية والطائفية

ونظر ألن الفساد والضعف في تقديم الخدمات ال يستهدفان الهوية العرقية
ًا
لدى عامة الناس.
أو الدينية ،فإن ظهور الخطاب السياسي القائم على القضايا يؤثر على الجمهور عبر

االنقسامات العرقية والطائفية .كما ُيظهر الهتاف الشعبي "بأسم الـدين باكـونا الحرامية" ("بإسم

الدين سلبنا اللصوص") ،ما وصفه جبار بأنه "قابلية عالية" للشيعة العراقيين الستعادة هويتهم

من المؤسسة اإلسالمية الشيعية التي سيطرت على الدولة العراقية بعد .2003
كذلك ،في ورقة بحثية نافذة البصيرة ،تشرح مهى يحيى من مؤسسة كارنيغي كيف حشدت
الخدمات السيئة والظروف المعيشية العراقيين في عامي  2015و  2016للتعبير عن
النظمية القائمة على تقاسم السلطة على أسس عرقية
إحباطهم تجاه أوجه القصور ُ

وطائفية.

125

 123مركز تمكين السًّلم في العراق" ،نشرة رصد األمن والشؤون اإلنسانية في العراق 14 :تشرين الثاني/نوفمبر  21 -تشرين الثاني/نوفمبر "،2019
 21تشرين الثاني/نوفمبر ،2019
https://enablingpeace.org/ishm231/#Headline1
 124فالح أ .جبار" ،الحركة االحتجاجية العراقية :من سياسة الهوية إلى سياسة القضية" ،سلسلة أوراق مركز الشرق األوسط أل أس إي ،رقم،25 .
مدرسة لندن لًّلقتصاد ،لندن،
http://eprints.lse.ac.uk/88294/1/Faleh_Iraqi Protest Movement_Published_English.pdf
 125مهى يحيى" ،صيف سخطنا :الطوائف والمواطنون في لبنان والعراق" ،مركز كارنيغي للشرق األوسط ،مؤسسة كارنيغي للسًّلم الدولي30 ،
حزيران/يونيو ،2017
https://carnegie-mec.org/2017/06/30/summer-of-our-discontent-sects-and-citizens-in-lebanon-and-iraq-pub71396
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نساء عراقيات في مركز طبي ساعدن في إنشائه لتقديم اإلسعافات األولية واألدوية للمتظاهرين المصابين .قرب ساحة التحرير ،بغداد 20 .كانون
األول/ديسمبر ( .2019أزهر الربيعي)

لم تصل تلك االحتجاجات السابقة لحد الضغط من أجل تغيير جذري في الهيكل السياسي
للبالد .كما فشلت في اقتراح إجراءات واضحة لتحقيق اإلصالح .وتقول د .يحيى أن التقاء
عدة عوامل غير مؤاتية سمح لمقتدى الصدر باختطاف الحركة ،مما تسبب في انهيارها في
نهاية المطاف .وشملت هذه العوامل ضعف التنسيق بين العديد من منظمي الحركة ،وعدم
القدرة على بناء الجسور مع الحركات االحتجاجية في إقليم كردستان ،والضغوط الشديدة التي
سببتها الحرب مع داعش.
مع اقتراب انتخابات  ،2018جادل عدد من المحللين بأن مقتدى الصدر كان يبتعد عن إرثه
كقائد ميليشيا متطرف متورط في إراقة الدماء الطائفية تجاه شخصية قومية ذات دور اساسي
في اإلصالح السياسي .وفسر البعض اختيار الصدر الجديد للحلفاء ،أي الحزب الشيوعي
العراقي ،على أنه دليل على االبتعاد عن الطائفية والتوجه نحو "مناصرة مكافحة الفقر
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والسياسات ذات التوجه العلماني".

126

كما يستطلع بنديكت روبن دكروز التشكيك حول

التعاون مع مقتدى الصدر ضمن "التيار المدني" العراقي (وهو مصطلح شامل يستخدم
ديال لألحزاب اإلسالمية)،
لوصف حركة تضم أحزًابا ونشطاء علمانيين يسعون إلى أن يكونوا ب ً

واالنقسامات التي خلقها التعاون مع الصدر بين الفئات التي تشكل التيار المدني.

127

ويخلص روبن دكروز إلى أن "العديد من الجهات الفاعلة في التيار المدني رأت في تحالف
الحزب الشيوعي العراقي مع الصدريين كارثة استراتيجية وخيانة لهوية التيار المدني وهدفه.
كانوا يخشون أن يخطف اإلسالميون حركة االحتجاج ويستخدمونها للفائدة السياسية".
بددت األحداث الالحقة في  2020-2019أي شكوك حول خلفيات خطاب الصدر المتغير،
أو حول التوقعات بشأن إمكاناته كمصلح .وستوضح األقسام الالحقة من هذا التقرير في
الواقع كيف استغل الصدر احتجاجات  2019لتحقيق مكاسب حزبية ،وكيف عاد إلى
البلطجة في الشوارع لقمع المتظاهرين غير الصدريين الذين اعترضوا على مخططاته
السياسية .في كتابات الحقة ،أكد روبن دكروز وريناد منصور أن "نفوذ الصدر مع إيران
يعتمد إلى حد كبير على ...قدرته على حشد المتظاهرين وتسريحهم .وبعبارة أخرى ،بالنسبة
للصدر ،أصبحت حركة االحتجاج ورقة مساومة ،يسعى إلى مقايضتها مع إيران لتدعيم
موقفه المستقبلي فيما يتوقع أن تكون عملية سياسية عراقية تهيمن عليها إيران".
بعد شهر من بدء احتجاجات تشرين األول/أكتوبر  ،2019يقول حارث حسن إن االحتجاج
كان "مواجهة ومفاوضة بين اللغة القديمة للطوائف ولغة جديدة للمواطنة والعدالة
128
شيعيا؛ لقد كانت حركة لعب
تمردا
االجتماعية".
وكتب حسن أن االحتجاجات لم تكن ً
ً
افيا في
دور
فيها رجال الدين الشيعة ًا
هامشيا ،إن وجد ،رغم أن االحتجاجات تركزت جغر ً
ً

المناطق الشيعية .فولدت الهوية غير الطائفية لالحتجاجات من إدراك أن "األوليغارشية

المتعددة الطوائف  -التي تقسم الغنائم بين رعاتها الرئيسيين  -هي ،في الواقع" ،الجهة
األخرى" التي تقاوم مطالبهم ".ويخلص حسن إلى أن هذا اإلدراك يمكن أن يؤدي إلى تطوير
"تضامن عابر للطوائف" بين الجماعات العراقية الساخطة.

 126مهيار كاظم" ،رجل دولة العراق الجديد" ،مؤسسة كارنيغي للسًّلم الدولي 3 ،أيار/مايو ،2018
https://carnegieendowment.org/2018/05/03/iraq-s-new-statesman-pub-76244
127
بنديكت روبن" ،التحالف الصدري -الشيوعي :التداعيات على السياسة العلمانية في العراق" ،مركز الشرق األوسط أل أس أي،
مدرسة لندن لًّلقتصاد ،لندن 6 ،حزيران/يونيو ،2018
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/06/06/the-sadrist-communist-alliance-implications-for-iraqs-secular-politics/
 128حارث حسن" ،احتجاجات العراق :حركة اجتماعية جديدة تتحدى القوة الطائفية" ،مركز كارنيغي للشرق األوسط ،مؤسسة كارنيغي للسًّلم الدولي،
https://carnegie-mec.org/2019/11/04/iraq-protests-new-social-movement-is-challenging-sectarian-power-pub80256
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في مقال منير ،يالحظ فنر حداد أن ثقافة "التضامن والشمول والمساعدة الذاتية التي دعمت
ميدان التحرير هي بحد ذاتها إنجاز كبير".

129

ويجادل حداد بأن "الناتج الثقافي لساحة

التحرير والجهود الشعبية على مدار الساعة التي تهدف إلى مواصلة إشغالها" قد أبرزت
ظهور ثقافة سياسية جديدة منفصلة عن حقبة صدام حسين والمراحل األولى للنظام السياسي
الجديد .كما يضيف حداد إن ديناميات األجيال بدأت بالعمل ،الفتًا النظر الى الشبان
العراقيين الشيعة الذين يشكلون غالبية المتظاهرين .بالنسبة لهذه المجموعة ،فإن "الحكم
هشا في ظل هجوم البعثيين
حلما ُيسعى وراءه بعد اإلطاحة بصدام ،وال
مكسبا ً
ً
الشيعي" ليس ً

أو داعش .بدالً من ذلك ،إنها "الحقيقة الوحيدة التي عرفوها" بكل ما بها من خلل وإحباطات.

وعلى الرغم من الطاقة المحيطة بساحة التحرير ،إال أن الحركة لم تصل إلى المستوى الذي

ِ
تستوف الحركة معايير
يسمح لها بتعطيل الحياة اليومية في بقية العاصمة .لكن حتى لو لم

الثورة السياسية الحقيقية ،كما يؤكد حداد ،فقد كانت "بال شك حركة ثورية حققت بالفعل ثورة
ثقافية".
اجتماعيا
وبالفعل يبدو أن العديد من العراقيين يتفقون على أن تأثير االحتجاجات كان
ً

بطبيع ته .كما يعتقد ما يقرب من واحد من بين اثنين من المشاركين في دراسة المركز
االستقصائية في حزيران/يونيو  2021أن أكبر إنجازات االحتجاجات كانت في تغيير
الظروف االجتماعية :الحد من الطائفية ،والنهوض بالمساواة ،وخلق االنفتاح على األفكار
الجديدة (انظر الشكل .)4
أهداف حركة تشرين
خالل سلسلة من مناقشات مجموعات التركيز التي عقدت في أوائل عام  ،2020دعا مركز
طا من جميع أنحاء العراق ،تم تنظيمهم في ثالث مجموعات،
تمكين السالم في العراق  28ناش ً
للرد على أسئلة حول أهداف حركة االحتجاج المؤيدة لإلصالح ،وكيف تطورت هذه األهداف
بمرور الوقت ،وكيف اتفقت حركات االحتجاج في مناطقها المعنية على تلك األهداف.
وعكست هذه المناقشات أنه كان هناك اتفاق على الصورة الكبيرة أو النتيجة النهائية أكثر
من االتفاق على خصوصيات مطالبهم االقتصادية ،ناهيك عن مطالبهم السياسية.
أيضا عدم وجود رؤية متماسكة
المناقشات ،كما ستتناول األقسام الالحقة بالتفصيل ،عكست ً
لما يمكن للحركة القيام به لتحقيق تلك المطالب.

 129فنار حداد" ،الهيب هوب والشعر واأليقونات الشيعية :كيف ولدت ساحة التحرير عراقًا جديدًا" ،ميدل إيست آي 9 ،كانون األول/ديسمبر ،2019
https://www.middleeasteye.net/opinion/iraq-new-political-awareness-and-culture-have-been-formed
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وعززت الردود فكرة أن الحركة ادعت هويتها على أساس حماية الحقوق؛ ومن هنا كان
الشعار األول واألهم الذي استخدمه المتظاهرون ،نازل اَخذ حقي ("[أنا] قادم ألخذ حقوقي").

كان الهدف هو التقريب بين الناس وتوحيدهم بشأن فقدان حقوقهم ورغبتهم في وطن يعيش

فيه الجميع بكرامة .وكما قال أحد النشطاء من كربالء" :رأى المحتجون الناس متفقين على
وداعما".
آمنا وشامالً
هدف واحد وهو أنهم يريدون موطناً ً
ً
كان هناك اتفاق عام على أن المطالب التي عبرت عنها الحركة االحتجاجية المؤيدة لإلصالح
تطورت بسرعة بعد  1أكتوبر ،فاتسع نطاقها من تحركات عفوية تندد بالفساد وتطالب
بالوظائف والخدمات ،إلى التركيز على عدد من األهداف السياسية .وأشار المشاركون في
النقاش في كثير من األحيان إلى رد فعل الحكومة "الغبي" واستخدام القوة المفرطة كعامل
رئيسي في دفع المتظاهرين للمطالبة باستقالة عادل عبد المهدي ومساءلة مرتكبي أعمال
العنف .كما أقروا بأن الدعوات إلنهاء النظام تفتقر إلى الوضوح.
كانت األهداف الرئيسية التي شهدت توافق واضح في اآلراء حولها هي توفير فرص عمل
وخدمات أساسية أفضل ،ووضع حد للتدخل األجنبي في الشؤون العراقية ،ووضع حد للسيطرة
االقتصادية من قبل األحزاب المهيمنة والميليشيات المسلحة ،وتمثيل أكبر للفئات المهمشة،
بما في ذلك الشباب ،ووضع حد لنظام المحاصصة والفساد ،وإقامة احتكار الدولة للسالح.
بدا أن المناقشين متفقون على أن مطالب سياسية محددة تبلورت في مرحلة الحقة من
فعال؛ قانون
االحتجاجات .وشملت هذه :مفوضية عليا مستقلة لالنتخابات جديدة ومستقلة ً

غالبا ما تثار
انتخابات عادل يسمح لجميع العراقيين بالمشاركة؛ تعديالت دستورية (نقطة ً
دون تفصيل)؛ انتخابات مبكرة؛ إصالح نظام المحكمة الفيدرالية؛ وإلغاء مجالس المحافظات.
سياسيا
وأشار بعض النشطاء إلى وجود عالقة تآزر بين جيل أكبر من المتظاهرين مثقف
ً

يركز على دفع عجلة التغيير السياسي وجيل أصغر يتوق إلى حياة أفضل .وكما صرحت

ناشطة من بغداد" :كان هناك شبان فقراء ومحرومون ال يعرفون الكثير عن القوانين وأنظمة
الحكم .ودعم هؤالء الشبان النشطاء األكبر سناً الذين يفهمون الحوكمة ولديهم صوت عبر

وسائل اإلعالم أو يتحدثون في ساحات االحتجاج .فلذلك لدينا أناس يطالبون بوضع حد
للفقر وأناس يطالبون بالممارسات والمبادئ الديمقراطية".
فيما يتعلق بإقليم كردستان العراق ،سلط المشاركون في مناقشات مجموعات التركيز من
المنطقة الضوء على مجموعة من المطالب التي تتمحور حول الشفافية المالية ،والحاجة إلى
مطالبة األحزاب السياسية الحاكمة في المنطقة  -الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد
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الوطني الكردستاني  -باتباع القانون .وبالتحديد ،ذكر النشطاء إصالح قطاع األمن وحماية
حرية التعبير واستقاللية القضاء وقوانين العمل والحماية من الحجز التعسفي لألجور .وفي
تأكيد على تصور االستخدام الواسع النطاق لقوات األمن من قبل الجهات السياسية الفاعلة
لتحقيق مكاسب شخصية ،أشار أحد الناشطين من أربيل" :هناك و ازرة البشمركة ولكن ليس
لألحزاب وحدها قواتها المسلحة الخاصة بها ،بل حتى األفراد ضمن االتحاد الوطني
الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لديهم الكتائب الخاصة بهم التي يستخدمونها
لحماية مصالحهم".
وكان هناك إجماع آخر على الحاجة إلى شفافية الموازنة والحق في الحصول على
المعلومات .كما اشتكى المشاركون في المناقشة من أن البرلمانيين العاديين ال يعرفون حتى
مقدار اإليرادات التي تتلقاها كل منطقة أو النفقات التي تتكبدها؛ هذه البيانات مقصورة على
وينظر إلى إساءة التصرف في األموال العامة
مجموعة حصرية من كبار مسؤولي األحزابُ .
طا من أربيل هتف قائالً" :أصبحت المؤسسات [الحكومية]
على أنها متفشية لدرجة أن ناش ً

بمثابة بقرة حلوب لألحزاب".
بشكل عام ،قال المناقشون إنهم يريدون أن يشهدوا نهاية للتسخير الحزبي للمؤسسات التنفيذية
والبرلمانية .فيجب على األحزاب السياسية احترام القانون والمصلحة العامة عند إدارة الشؤون
الحكومية ،وأال تخدم مصالح األحزاب .كذلك ،جادل أحد الناشطين من أربيل بأن األحزاب
الحاكمة كانت انتقائية في تطبيق القانون ،وتقوم بذلك فقط عندما يكون
مالئما لمصالحها:
ً
"اإلقليم ال يطبق القانون إال عندما يتعلق األمر بالتعامل مع االحتجاجات .في الواقع ،يخلق
قانون التظاهر عقبات تجعل من الصعب الحصول على تصاريح من األجهزة األمنية".
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الشكل رقم  :4التصور المتعلق بتأثير االحتجاج
47.1%

34.8%

34.6%

23.3%

الشيء .لم يكن له تأثير ملموس على الظروف االقتصادية .على على السياسة.على سبيل المثال ،على الظروف االجتماعية .على
سبيل المثال ،الحد من الطائفية،
قوانين انتخابات أفضل
سبيل المثال ،المزيد من المال
حتى اآلن
تحسين المساواة
للمحتاجين

تكوين الحركة ونطاقها
في أعقاب اإلطاحة بالنظام البعثي بقيادة الواليات المتحدة في عام  ،2003حلت حقوق
وتظلمات المجتمع محل حقوق وتظلمات الفرد .وبإسم الحفاظ على االستقرار والدفاع عن
عددا
الدولة ،فضلت األحزاب السياسية العراقية باستمرار المكاسب الحزبية على الجدارة .لكن ً

ايدا من ا لعراقيين ،كما يتجلى بوضوح في الشعارات الوطنية وغير الطائفية التي يطلقها
متز ً
الشباب في االحتجاجات ،يرفضون بصورة مطردة االعتراف بشرعية الطائفة على أنها االهم.
فهم يريدون رؤية تغيير في قواعد اللعبة السياسية ،ومعايير جديدة لتحديد من يستحق قيادة
الدولة وحكمها.
فضال عن ذلك ،ظهرت حركة اجتماعية متعددة األجيال بغية تحدي المؤسسة السياسية التي
ً
استفادت بشكل كبير من المسارات التقليدية للوصول إلى السلطة بهدف تجميع ثروة ونفوذ

كبيرين .ويتألف جزء كبير من هذه الحركة من شباب عراقيين لم يواجهوا االستبداد في عهد
صدام حسين بشكل مباشر .فبدالً من ذلك ،تعرفوا على عالم من الثروة والنجاح خارج حدود
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العراق ،وتساءلوا عن سبب عدم توفر فرص مماثلة لهم في العراق .أزهر الربيعي ،الصحفي
الذي غطى االحتجاجات في البصرة وأماكن أخرى ،من جانبه يالحظ[" :هؤالء] الشباب ليسوا
سنا] تحت حكم صدام ...إنهم يواجهون المسؤولين
خائفين مثل ما كانت [األجيال األكبر ً
130
الفاسدين بشكل مباشر ويقولون لهم" أنتم فاسدون ويجب أن تستقيلوا!"
الشكل  :5هل شاركت في احتجاج منذ تشرين األول/أكتوبر 2019؟

53.2%

31.8%

15.0%

أفضل عدم اإلجابة

ال

كان أكبر عدد من المحتجين شباناً من أحياء بغداد الفقيرة والمحافظات الجنوبية .وكان
العديد منهم عاطلون عن العمل أو يعانون من العمالة الناقصة ،بينما يمثل طالب الجامعات

والمدارس الثانوية وحدة كبيرة أخرى .فبعضهم من سائقي "التوك توك" ،الذين اكتسبوا لنفسهم
دور كشبه سالح فرسان للحركة ،ناقلين المتظاهرين الجرحى والقتلى إلى المستشفيات ،وناقلين
ًا

اإلمدادات واألشخاص من وإلى مواقع االحتجاج الرئيسية ،رافضين بذلك تقاضي أي أجر

في كثير من األحيان .وقد انضم إلى هؤالء الشباب الفقراء أعداد كبيرة من الخريجين الشباب
وبعض المهنيين في منتصف العمر ،بما في ذلك المحامون واألطباء والصحفيون وأصحاب
األعمال .بشكل عام ،يقدر النشطاء الذين تحدثنا معهم أن  90في المائة من بين جميع
عاما .كذلك ،تتمتع الحركة بعضوية واسعة وتأييد
المتظاهرين األخيرين تقل أعمارهم عن ً 25
 130مقابلة المؤلفين مع أزهر الربيعي.
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تعم

واسع في أوساط الجمهور العراقي .وقال أكثر من ثالثة من كل عشرة مجيبين على دراسة
المركز االستقصائية في حزيران/يونيو  2021إنهم شاركوا في نشاط احتجاجي واحد على
األقل للمطالبة بوظائف أو خدمات أو إصالح حكومي منذ تشرين األول/أكتوبر .2019
عاما (انظر الشكل .)5
من بين هؤالء 71 ،في المائة تتراوح أعمارهم بين  18و ً 35
وبينما يشكل الشباب نسبة كبيرة من المتظاهرين ،فإن دعم حركة تشرين ال يقتصر على
جيلهم .فبصورة مثيرة لإلعجاب ،أفاد  7من كل  10مجيبين أنهم يدعمون المتظاهرين،
وواحد فقط من أصل  20أعرب عن معارضته لحركة االحتجاج (انظر الشكل .)6
الشكل  :6تصورات المجيبين عن المتظاهرين

51.4%

18.9%

17.6%
7.1%

لست متأكدًا

3.0%

2.0%

أعارض قليًّل

أعارض بشدة

ال أؤيد وال أعارض

أؤيد ً
قليًّل

الصدريون
تأرجحت عالقات مقتدى الصدر والتيار الصدري مع حركة تشرين مع مرور الوقت .فقد
انخرط الصدر في البداية في الحركة من خالل الدعم السلبي .وفي  2تشرين األول/أكتوبر،
في حين ابتعد الصدر وأتباعه عن الحركة ،أدان العنف ضد المتظاهرين.

131

إضاف ًة إلى

ذلك ،هناك مؤشرات على أن الصدر لم يتخذ ق ارره بدعم االحتجاجات بشكل فعال حتى 15

https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1179438809378938885 131
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أؤيد بشدة

تشرين األول/أكتوبر ،عندما أصدر تعليماته ألتباعه باالنضمام إلى االحتجاج المناهض
للفساد .وتشير اللغة التي أمالها الصدر على أتباعه إلى أنه كان ينوي استخدام االحتجاجات
لخدمة أولوياته السياسية الخاصة" :كال كال أمريكا ،كال كال اسرائيل ،كال كال للفساد".

132

لكن يبدو أن الصدر كان متخلًفا خطوة .وقال ناشط بغدادي إن أتباع الصدر انضموا إلى
شهيدا قرب مستشفى الكندي قتلوا برصاص
االحتجاج بشكل متعمد فقط "بعد أن فقدوا 30
ً

قناصة .وتوجهت العائالت التي تنتمي للتيار الصدري إلى مقتدى وأجاز ذلك .فقال ،اذهبوا
وسأدعمكم".

133

أفراد عائلة في النجف بالعراق ينعون وفاة أحد أقاربهم والذي كان قد قتل خالل احتجاجات السماوة 10 .نيسان/أبريل ( .2019حوري خالد)

يعتقد وزير سابق في حكومة عبد المهدي أن مقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي
"بدأوا االحتجاجات" لتحقيق مكاسب سياسية .وبحسب ذلك المسؤول" ،لقد أرادوا البنك المركزي

https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1184148438331596800 132
 133كان الناشط يشير إلى أحداث العنف التي وقعت في  7-6تشرين األول/أكتوبر في مدينة الصدر؛ جون دافيسون وأحمد رشيد" ،ارتفاع حصيلة القتلى
بينما تضرب اضطرابات العراق مدينة الصدر غير المستقرة في بغداد" ،رويترز 7 ،تشرين األول/أكتوبر ،2019
https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests/death-toll-climbs-as-iraq-unrest-hits-baghdads-volatile-sadrcity-idUSKBN1WM0IP
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وو ازرة النفط ،وإال هددوا باإلطاحة بالحكومة ...فلم يكن  25تشرين األول/أكتوبر من قبيل
الصدفة ،لقد كان مهلة".

134

وفي الواقع ،بعد فترة وجيزة من استئناف االحتجاجات ،دعا

الصدر عبد المهدي إلى االستقالة .وبينما كان الصدر يدعم االحتجاجات بفعالية في تلك
المرحلة ،ال يوجد دليل على أنه كان له أي دور في التخطيط لها.
وبغض النظر عن الضغوط التي تمارسها أسر الضحايا ،وجد الصدر لحظة مناسبة لبناء
نفوذ ضد منافسيه في تحالف الفتح وضد عبد المهدي ،إلعادة تشكيل الحكومة لصالحه.
لسنوات ،كان الصدر يستغل المطالب الشعبية لإلصالح لتوسيع نفوذه في الحكومة على
حساب خصومه تحت ستار استبدال المسؤولين الفاسدين بـ "التكنوقراط".
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وأعطت حاجة

النشطاء للحماية من قمع الحكومة والميليشيات للصدر فرصة لربط نفسه بحركة االحتجاج،
كما فعل في  2015و ،2016عندما "كان الشيوعيون بحاجة إلى الصدريين ،وبحاجة إلى
حماية الصدريين ،أكثر من العكس".
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خالل األسابيع العديدة األولى من احتجاجات  ،2019قدم أتباع الصدر الدعم الذي تمس
الحاجة إليه للنشطاء ،بما في ذلك الغذاء والحماية والمتظاهرين اإلضافيين .وأشار النشطاء
إلى أن "الصدريين كانوا من أوائل من أنشأوا مواكب لخدمة االحتجاجات من الناحية
اللوجستية".

137

لكن بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر  ،2019بدأت العالقات تتعكر .فوجه الصدر
اللوم للمتظاهرين لمضايقتهم "البعثات الدبلوماسية للدول غير المحتلة" ،في إشارة واضحة
إلى إيران،

138

واتهم النشطاء بكونهم عمالء مأجورين "ألجندات استعمارية أمريكية".

139

وال

يمكن لتوقيت الصدر أن يكون أسوأ ،إذ جاء بيانه في أعقاب تصعيد جديد في العنف الذي
شخصا من  8تشرين الثاني/نوفمبر إلى
تمارسه الحكومة أسفر عن مقتل ما يصل إلى 22
ً

 134مقابلة المؤلفين مع وزير في حكومة عبد المهدي
 135لقد أتقن الصدر فن مهاجمة الحكومات المتعاقبة التي ينتمي إليها ،ساعيًا للظهور على أنه الدخيل وبطل اإلصًّلح .يناقش هذا المقال استخدام الصدر
لمثل هذه التكتيكات في عهد حيدر العبادي :عمر النداوي" ،العبادي عالق بين الصدر والوضع الراهن" ،معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى25 ،
آذار/مارس ،2016
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/abadi-stuck-between-sadr-and-status-quo
 136مقابلة المؤلفين مع روبرت فورد ،النائب السابق للسفير األمريكي في العراق.
ً
 137يشير الى المواكب الحسينية ،وهي المجموعات المنظمة التي تحيي ذكرى استشهاد أكثر الشخصيات الشيعية تبجيًّل بالمواكب المهيبة والخدمات
إلخوانهم الزوار
 138حاول المتظاهرون اقتحام القنصلية اإليرانية في كربًّلء في  3تشرين الثاني/نوفمبر؛ قاسم عبد الزهراء وجوزيف كراوس" ،محتجون عراقيون
يهاجمون القنصلية اإليرانية في كربًّلء" ،أسوشيتد برس 4 ،تشرين الثاني/نوفمبر ،2019
https://apnews.com/7512be9e7f25430cbdbfecf758f3dad7
 139تغريدة لمقتدى الصدر 13 ،تشرين الثاني/نوفمبر ،2019
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1194543130927865857/photo/1

65

 13تشرين الثاني/نوفمبر.

140

وانتقد المتظاهرون الصدر في هتافاتهم ،مستخدمين نسخة

بدءا من البصرة وذي قار 141.شلع قلع ("أزلهم [السياسيين
معدلة من إحدى عباراته المشهورةً ،
الفاسدين] من الجذور") أصبحت شلع قلع واللي قالها وياهم ("أزلهم من الجذور بمن فيهم

من ابتدع هذه العبارة").
وسط الفوضى التي اندلعت في  3كانون الثاني/يناير  2020جراء اغتيال اللواء اإليراني
قاسم سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ،هاجم أتباع الصدر،
المعروفون باسم "القبعات الزرق" ،المطعم التركي وسيطروا عليه ،وهو معقل المتظاهرين
المطل على ساحة التحرير ورمز مهم لحركة تشرين .وفي  4كانون الثاني/يناير ،بدأت
"القبعات الزرق" في استخدام المطعم الذي تم االستيالء عليه كمنصة يتم عبرها طرح أسماء
المرشحين المحتملين لرئاسة الوزراء الذين يفضلهم الصدر.

142

قطع الصدر آخر عالقة له مع المحتجين في األول من شباط/فبراير ،عندما اتفق هو
وخصومه في تحالف الفتح على ترشيح محمد توفيق عالوي لمنصب رئيس الوزراء
المقبل.

143

وقال الصدر إن "الشعب" ،وليس األحزاب السياسية ،هو من اختار عالوي.

ولدعم هذا االدعاء ،كان بحاجة إلى تهميش المتظاهرين غير الصدريين .في اليوم التالي،
أصدر الصدر أوامره ألتباعه بفتح الطرق واألماكن العامة التي يشغلها المتظاهرون ،ومنع
إغالق المدارس والمباني الحكومية.

144

واشتبكت فرق من "القبعات الزرق" التابعة للصدر

مع المتظاهرين في بغداد وكربالء والنجف والحلة.

145

 140مركز تمكين السًّلم في العراق" ،نشرة رصد األمن والشؤون اإلنسانية في العراق :من  7إلى  14تشرين الثاني/نوفمبر  14 "،2019تشرين
الثاني/نوفمبر ،2019
https://enablingpeace.org/ishm230/#Headline1
 141لقطات من مظاهرة في البصرة 18 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=P1hjfPYlj8s
 142القبعات الزرقاء تتحكم في المطعم التركي وترشح أسدي والعكيلي" ،ناز نيوز 4 ،كانون الثاني/يناير ،2020
https://www.nasnews.com/view.php?oldid=172690
 143مركز تمكين السًّلم في العراق" ،نشرة رصد األمن والشؤون اإلنسانية في العراق :من  30كانون الثاني/يناير الى  6 -شباط/فبراير 6 "،2020
شباط/فبراير ،2020
https://enablingpeace.org/ishm240/#Headline1
https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1223896218784477184144

متظاهرا عندما هاجم أتباع الصدر المتظاهرين في النجف باألسلحة النارية وأسلحة أخرى .محمد رواندوزي" ،مقتل 11
 145قُتل ما يصل إلى 11
ً
متظاهرا في اشتباكات مع أنصار الصدر في النجف" 6 ،شباط/فبراير ،2020
ً
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/060220201
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شابة وشاب عراقيان يعدان الخبز التقليدي للمتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد 20 .كانون األول/ديسمبر ( .2019أزهر الربيعي)

مع بروز تلك األحداث وانتشار األخبار ،تم استبدال الوفاق غير المستقر بين حركة تشرين
والصدر بالعداء المباشر .فقلل هذا من زخم االحتجاجات من ناحيتين .أوالً ،تمت إزالة الكتلة

وثانيا ،مرة أخرى ،تُرك المتظاهرون العاديون
تماما من المظاهراتً .
الجماهيرية للصدريين ً
معرضين بشكل خطير لعنف الحكومة والميليشيات.
وكما يصف ناشط في اتحاد الطالب من بغداد" ،من الواضح أن الجانب المدني كان بقيادة
اتحاد الطالب .في الوقت نفسه ،كان هناك الكثير من الصدريين من حيث العدد .كنا نحتشد
من مرة إلى ثالث مرات في األسبوع ،لكن الصدريين كانوا هناك في جميع األوقات .كان
جسديا أثناء هجوم السنك وغيره".
أيضا دور في حماية المتظاهرين
لهم ً
ً

146

صا
 146باإلشارة إلى اعتداء الميليشيات الشائن بين ليلة وضحاها على المتظاهرين في  6كانون األول/ديسمبر  ،2019والذي أسفر عن مقتل  20شخ ً
متظاهرا" 7 ،كانون األول/ديسمبر
ع لى األقل :منظمة العفو الدولية" ،العراق :شهادات تنبثق عن هجمات منسقة أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن 20
ً
،2019
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صنع القرار في حركة تشرين

محّد قادها ثورة شبابية
("لم يقودها أحد ،إنها ثورة شبابية")
 هتاف شعبي الحتجاجات تشرينتقدم حركة تشرين نفسها على أنها بال قيادة .في الوقت نفسه ،هناك أعضاء ومنظمون
حد تواجدها ،فإن
بارزون يؤثرون على أعداد كبيرة من األفراد داخل صفوف الحركة .وإلى ّ
قيادة تشرين موزعة ،على المستويين المحلي والوطني ،ما بين قادة مختلفين يمثلون فصائل
وشرائح سكانية مختلفة.
ويمكن أن تُعزى ندرة الشخصيات البارزة إلى عدد من االعتبارات في أذهان منظمي الحركات.
أوًال ،هناك األمن الشخصي .في ظل عمليات القتل واالختطاف المنتظمة ،قد يفضل القادة
االبتعاد عن االضواء ،للحد من خطر استهدافهم من قبل قوات األمن الحكومية والميليشيات.

وبالفعل ،فإن بعض الشخصيات البارزة في الحركة ،من صفاء السراي إلى إيهاب الوزني،
أصبحوا معروفين لمعظم المراقبين فقط بعد مقتلهم .كما كشفت المحادثات مع النشطاء
أيضا لتهديد "اغتيال الشخصية" من قبل ما
المحنكين في وسائل اإلعالم أنهم على استعداد ً
يسمى بالجيوش اإللكترونية لألحزاب السياسية ،وكيف يؤثر ذلك ليس فقط على األفراد ولكن
على سمعة الحركة ككل .وسيتم مناقشة هذه المسألة بشكل أكثر شموالً في القسم الرابع من
هذا التقرير .باإلضافة إلى ذلك ،كان هناك التزام وا ٍع بالمساواتية عبر الحركة ،وهو موضوع
غالبا ما يعبر عنه فنانو وكتاب الشارع في الحركة ،بما في ذلك العديد من النساء.
ً
الطبع ة األولى من جريدتها توك توك ،على سبيل المثال ،تطرح الحجة القائلة بأن غياب

147

القيادة الواضحة هو مصدر قوة ،ألن ذلك يقضي على المنافسة الضائعة على الصدارة
والقوة.

148

االستنتاجات

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iraq-testimonies-emerge-of-coordinated-attacks-which-killedat-least-20-protesters/
 147صحيفة الغارديان" ،جداريات بغداد :فن االحتجاج بالصور" 26 ،تشرين الثاني/نوفمبر ،2019
https://www.theguardian.com/global-development/gallery/2019/nov/26/murals-of-baghdad-the-protest-art-inpictures
 148الطبعة األولى من توك توك يمكن العثور عليها هنا:
https://www.aljumhuriya.net/sites/default/files/tktk_-_ldd_lwl.pdf
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في مناقشات مجموعات التركيز التي عقدها مركز تمكين السالم في العراق ،وصف جميع
المشاركين عمليات صنع القرار التي استندت إلى مناقشات عفوية غير رسمية ،ورفع األيدي،
واجتماعات عامة غير رسمية .وكانت عملية صنع القرار ،من وجهة نظرهم ،فوضوية أكثر
وبشكل ملحوظ في بغداد بسبب تعدد الجماعات والطبقات والقوى المعنية ،مما يعني أنها
كانت عرضة لالضطراب أو التدخل من قبل الجهات الخارجية ،مثل الصدريين.
غالبا ما أشار المشاركون في المناقشة إلى الطابع الشامل لمطالبهم في جمع المجموعات
ً
متأمال في تجربته مع االحتجاجات منذ عام ،2015
معا .وقال ناشط من بابل،
ً
المختلفة ً

إنه عندما تحدث إلى نشطاء من محافظات أخرى" ،وجدت مستوى غير عادي من االتفاق.
فعندما نذهب إلى النجف أو كربالء أو بغداد ،نرى نفس المطالب التي نريد تقديمها موجودة
أيضا .وذلك ألن المطالب معروفة والشباب لديهم درجة عالية من الوعي .فاالتفاق
هناك ً
حدث بدون آليات".

كما أشارت هذه المناقشات إلى دور الذاكرة الجماعية للمطالب والتظلمات الماضية ،التي
تعود إلى عام  ،2011في تشكيل مالمح مطالب االحتجاج الحالية .وبحسب ما قاله ناشط
من ذي قار" :كانت هناك تراكمات من  2011إلى 2018؛ في كل مظاهرة و مرحلة من
الحركة االحتجاجية كانت هناك مجموعة من المطالب .تراكمت هذه المطالب ودمجت الحًقا

في المطالب الخاصة لتشرين".

قد تختلف الخطوات الدقيقة لعملية صنع القرار من مجموعة إلى أخرى ومن منطقة إلى
أخرى ،ولكن ال تزال هناك خيوط مشتركة .وهكذا وصفت ناشطة من بغداد العملية" :في
البداية ،لم تكن آليات التنسيق موجودة .كان الناس قلقين من أن يذهب أولئك الذين ينضمون
إلى التنسيقيات للتفاوض مع الحكومة والحصول على وظيفة والتخلي عنا .وفي وقت الحق،
[بناء
كان صنع القرار غير رسمي .فعندما يرفع شعار ما ،كنا ننظر إلى مستوى الدعم و ً
149
على ذلك نقرر] إما أن نتبعه أو نتجاهله".
غالبا ما اجتمعت مجموعات من األصدقاء والزمالء والجيران في
في ساحات االحتجاجً ،
خيامهم الخاصة لمناقشة المشكالت والمطالب واألفكار الخاصة باإلصالحات ،ليرسلوا بعدها
ممثلين للقاء ممثلين من مجموعات أخرى .وينظم هؤالء بدورهم اجتماعات لمناقشة المسائل
واتخاذ الق اررات من خالل رفع األيدي .فقامت بذلك مجموعات التنسيق هذه بتيسير المناقشات
ولكن لم يكن لديها القوة لفرض أفكارها على الجماعة.
 149التنسيقيات هو مصطلح يستخدم لوصف مجموعات األفراد التي تنسق أعمال مجموعات احتجاجية أخرى في منطقة أو مجتمع معين.
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الشكل رقم  :7تصورات المجيبين عن المتظاهرين المحتجين ،حسب المحافظة
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أعارض بشدة

ال أعارض وال أؤيد

أؤيد قليًّلً

كانت المطالب إما "نشطة" ،مما يعكس تفكير النشطاء بشأن الخطط الهادفة إلى إحداث
التغيير لمعالجة التظلمات التي ت اركمت بمرور الوقت ،أو "تفاعلية" ،مما يعكس ردود الفعل
على التطورات الحالية ،مثل رفض مرشح سياسي ،أو المطالبة باإلفراج عن زميل مخطوف.
مهما في بث الق اررات إلى عموم أنصار الحركة.
ولعبت وسائل التواصل االجتماعي ًا
دور ً
فقال أحد النشطاء من بغداد" :عندما كان يحصل الوسم على دعم كبير ،أظهر ذلك أن
إجماعا حوله ولذا فإننا قمنا بتبني هذا الوسم".
هناك
ً
أيضا .خالل المراحل األولى من االحتجاجات ،سيطر
لقد لعبت الهياكل المادية ًا
دور ً
المحتجون على مبنى المطعم التركي في ميدان التحرير ،وحولوه إلى قاعدة فعلية .واشتهروا
باستخدام هذا المبنى كلوحة عمالقة من الخرسانة رفعوا منها الفتات مطبوعة بشعاراتهم
وق ارراتهم أو اَخر مطالبهم.
أشار المشاركون في المناقشة من المحافظات الجنوبية للعراق كذلك إلى أن الشيوعيين
بارز في إيصال رسائل الحركة ألن تعليمهم وخبرتهم جعلتهم في وضع
دور ًا
العراقيين لعبوا ًا
أفضل لكتابة بيانات طويلة تعبر عن أفكار معقدة.
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أؤيد بشدة

الحركة المؤيدة لإلصالح في المحافظات السنية والكردية
دفعت مواقع احتجاجات  2019و 2020بعض المراقبين والسياسيين العراقيين غير الشيعة،
على األقل في البداية ،إلى اعتبارها انتفاضة شيعية ضد حكومة شيعية .وفي حين أن معظم
المتظاهرين هم بالفعل من المجتمع الشيعي ،فإن هذا الوصف مضلل لسببين .أوالً ،لطالما

كانت خطابات الحركة غير طائفية .فهم ينتقدون الحكومة والجهات الفاعلة السياسية لكونهم

فاسدين وغير كفؤين ،ولتكريس الطائفية لتحقيق مكاسب سياسية ،بغض النظر عن انتمائهم
أيضا بالدعم في المناطق ذات الغالبية السنية ،لكن
ثانيا ،تتمتع حركة االحتجاج ً
الدينيً .
االحتجاجات في هذه المناطق تم قمعها من قبل السلطات ،وضبطت نفسها بنفسها من قبل
طويال من الصراع الطائفي وخوًفا من وصفهم بأنهم متعاطفون مع داعش .في
مجتمع عانى
ً

الموصل ،وأكثر من ذلك في محافظة األنبار ،اعتقلت السلطات المحلية نشطاء وضربتهم

تضامنا مع المتواجدين
بعد أن تحدثوا على وسائل التواصل االجتماعي لحشد االحتجاجات
ً
في بغداد والجنوب .لذلك ،لجأ ناشطون من هذه المناطق إلى إرسال وفود إلى بغداد للتعبير
عن تضامنهم.

150

هذا الميل لدى الكثيرين في المجتمع السني لمحاولة الحفاظ على الهدوء النسبي ما بعد
داعش في محافظاتهم قد يكون مؤقتًا فقط ،كما يقول خبير استطالع الرأي العراقي منقذ
داغر ،الذي أجرى العديد من استطالعات الرأي أثناء احتالل داعش للمحافظات السنية
وبعده" .حتى اآلن ،ما زالوا [العرب السنة] يخشون داعش ،لكن هذا لن يدوم طويالً .فهذا
أشبه بما حدث للشيعة بعد االحتالل .كانوا سعداء ،واعتقدوا أن األمور ستتحسن ...وتحدث
ظاهرة االرتياح هذه عندما تمر بظروف سيئة ،ثم تنتهي[ ،و] تشعر بعد ذلك بالراحة .ولكن
هذه الحالة سوف تتالشى .فتالشت بين الشيعة وستتالشى بين السنة".

151

أشارت نتائج الدراسة االستقصائية إلى مستويات عالية من الدعم للمتظاهرين في جميع
المحافظات (انظر الشكل .)7
عند سؤالهم عن مشاعرهم تجاه االحتجاجات في الجنوب واحتمال حدوث احتجاجات مماثلة
في إقليم كردستان العراق ،أعرب المشاركون في مناقشات مجموعات التركيز باإلجماع عن
دعمهم للمتظاهرين في محافظات أخرى وموافقتهم على مطالب حركة تشرين .وأوضح ناشط
من أربيل" :كناشطين في كردستان ،دعمنا االحتجاجات العراقية ألن بعض المطالب هي
 150يظهر هذا الفيديو متظاهرين من األنبار ينضمون إلى احتجاجات  25أيار/مايو  2021في بغداد بعد اغتيال الناشط إيهاب الوزني
https://twitter.com/omar_nidawi/status/1397192672813666313
 151مقابلة أجراها المؤلفون مع خبير االستطًّلع العراقي منقذ داغر.
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حد أو تقييد سيطرة األحزاب على السلطة واستخدامها لألموال
نفسها مطالبنا ...وأهمها ّ
والسلطات العامة لمصلحتهم الضيقة .وبعدها يأتي التدخل اإلقليمي في شؤون العراق ،واألهم
من كل هذا هو العيش بكرامة".
أشاد معظم المشاركين في مناقشات مجموعات التركيز في إقليم كردستان بالعراق بإنجازات
حركة االحتجاج في العراق الفيدرالي ،أي فرض تغيير الحكومة ،والدفع باتجاه قانون انتخاب
انقساما حول فائدة االحتجاج كمحفز للتغيير في منطقتهم .ومع ذلك،
جديد .وكانوا أكثر
ً
أعربت أغلبية بسيطة عن اعتقادها بأن االحتجاجات ضرورية للتغيير السياسي في إقليم
أيضا .وإليصال هذه النقطة إلى الهدف ،أعلن ناشط من السليمانية أن
كردستان العراق ً
"اال حتجاجات مثل األوكسجين بالنسبة للديمقراطية ،ولذا [فهي] ضرورية ألي تجربة
ديمقراطية ...فالهدوء في إقليم كردستان هو الهدوء الذي يسبق العاصفة".
غير أن البقية كانوا متشككين في فائدة االحتجاجات في السياق السياسي لمنطقتهم ،بحجة
أعذار الستخدام العنف لخنق المعارضة.
ًا
أنها لن تؤدي إال إلى إعطاء األحزاب الحاكمة
وكان من المثير لالهتمام سماع هؤالء المتحدثين يؤكدون على أهمية الموقع كمتغير رئيسي
في تحديد تأثير االحتجاج .وأشاروا إلى أن العمل في المنطقة التي يسيطر عليها الحزب
الديمقراطي الكردستاني ،والتي تشمل أربيل ودهوك ،سيكون أكثر أهمية بكثير من التحركات
المماثلة المتخذة في السليمانية .وكما قالت ناشطة من السليمانية" :احتجاج واحد في أربيل
يغير المعادلة برمتها".
إقليم كردستان العراق ،كما أظهرت األحداث في وقت الحق من عام  ،2020ليس بمنأى
عن االضطرابات أكثر من بغداد أو الناصرية .ففي  3كانون األول /ديسمبر ،2020
اجتاحت االحتجاجات عدة بلدات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان .وتألفت هذه
االحتجاجات في البداية من مدرسين يطالبون برواتبهم عن أكتوبر ونوفمبر .كما انضم إلى
المعلمين في وقت الحق موظفون مدنيون آخرون وشباب عاطلون عن العمل .وأظهرت هذه
سلميا وكان الدافع
األحداث أنما ً
طا مماثلة لالحتجاجات في جنوب العراق .فبدأت األنشطة ً
وراءها تظلمات محددة .ثم أدى الرد الحكومي العنيف ،بإطالق قوات األمن للغاز المسيل
للدموع والذخيرة الحية ،إلى تحويل االحتجاجات إلى تعبير عن إحباط أوسع من النخب
السياسية .فأضرم المتظاهرون النيران في مكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد
الوطني الكردستاني وحزب كوران ،وأحرقوا المباني التابعة لو ازرة التربية والتعليم .وخلفت
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أعمال العنف التي أعقبت ذلك على أيدي قوات األمن ما ال يقل عن ثمانية قتلى وعشرات
الجرحى.

152

كما ات خذت السلطات إجراءات صارمة ضد المنافذ اإلخبارية المتعاطفة مع المحتجين،
وحظرت المظاهرات "غير المأذون بها" في جميع أنحاء المنطقة ،مهددة المخالفين باالعتقال.
أيضا
انعكاسا للتكتيكات المستخدمة في بغداد في  ،2019قامت السلطات في السليمانية ً
و ً
153
بتقييد الوصول إلى شبكة اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي.
وأشار ممثل السليمانية في البرلمان العراقي ،سركوت شمس الدين ،إلى أن احتجاجات
المعلمين كانت في الماضي سلمية" .أعتقد أن الش اررة كانت استخدام العنف في السليمانية
ضد المعلمين ...في ذلك اليوم عندما حاول المعلمون الذهاب إلى وسط المدينة ،واجهوا رد
دائما ...لحشد المحرومين من حقوقهم من أجل
فعل وحشي ...لكن التظلمات كانت موجودة ً
إظهار غضبهم وخيبة أملهم من الحكومة".

ومثل احتجاجات العراق لعام  ،2019أبرزت االحتجاجات األخيرة في إقليم كردستان العراق
عامال متعدد األجيال .والحظت كريستين فان دين تورن ،التي عّلمت لسنوات في الجامعة
ً

األمريكية في العراق  -السليمانية) ،أن "الديموغرافيا كانت مختلفة" .كان المتظاهرون "أصغر

سنا وأكثر عنًفا مقارنة بالسنوات السابقة عندما كانت االحتجاجات األسبوعية في الغالب
ً
عبارة عن موظفين يحاولون الحصول على رواتبهم ...وهذا يعكس خيبة األمل الشعبية التي
تتزايد منذ عام  2003وتسارعت مع االستفتاء".

 152ميدل إيست مونيتور" ،العراق :مقتل  8في احتجاجات السليمانية" 11 ،كانون األول/ديسمبر ،2020
https://www.middleeastmonitor.com/20201211-iraq-8-killed-in-sulaymaniyah-protests/
 153ذكرت نت بلوكس أن اإلنترنت انقطع في السليمانية أثناء االحتجاجات 7 ،كانون األول/ديسمبر ،2020
https://twitter.com/netblocks/status/1336213883053363200?s=20
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أعضاء "مجلس المعلمين غير الراضين" يرفعون الفتات في مظاهرة في حديقة عامة في السليمانية في 13أيار/مايو  ،2021وذلك ضد سجن الصحفيين
والنشطاء من قبل حكومة إقليم كردستان( .وينثروب رودجرز)

اقتصرت االحتجاجات على مناطق في السليمانية وحولها ألن سلطات الحزب الديمقراطي
الكردستاني استخدمت التهديدات االستباقية باالعتقال لتقليص التجمعات العامة في أماكن
أخرى في مناطقها .وفي أيار/مايو من عام  ،2020تحركت قوات أمن حكومة إقليم كردستان
لمنع المعلمين في محافظة دهوك من المشاركة في مظاهرة مخطط لها للمطالبة بدفع الرواتب
المتأخرة.

154

فاعتقلت قوات األمن عشرات المعلمين الذين شاركوا في المظاهرة ،وثمانية

صحفيين على األقل .وبحسب ما ورد ،اعتقلت السلطات أكثر من  100صحفي وناشط
ومعلم من منطقة باهدينان التي يحكمها الحزب الديمقراطي الكردستاني  -حيث تقع دهوك
 -بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر .2020

155

وحكم على بعض منظمي االحتجاج
ُ

المتهمين الحًقا بالسجن لسنوات بتهم "التجسس" في محاكمات بعيدة كل البعد عن اإلجراءات

 154بلقيس واللي" ،السلطات الكردية تتصدى لًّلحتجاجات" ،هيومن رايتس ووتش 19 ،أيار/مايو ،2020
https://www.hrw.org/news/2020/05/19/kurdish-authorities-clamp-down-ahead-protests#
 155بيريغراف" ،معتقلو باهدينان؛ الحالة التي سمع عنها الجميع ،ولكن ال أحد يعرف الكثير عنها 12" ،أيار/مايو ،2020
http://peregraf.com/en/political/60
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وحرم محاموهم من االطالع على
القانونية الواجبة .كما تعرض المتهمون للضرب والتهديدُ ،
156
ملفات القضية.
االنحسار
مع حلول عام  ،2020اختفت التجمعات الجماهيرية المبتهجة ،وحلت محلها أعمال متقطعة
بأعداد أقل من النشطاء الشجعان على وجه الخصوص .مرت الذكرى السنوية األولى ل"ثورة
أكتوبر/تشرين االول" ،واستعادت القوات الحكومية ساحة التحرير في بغداد وساحة الحبوبي
في الناصرية ،بؤرتا نشاط الحركة .لكن التظلمات الكامنة التي حفزت االنتفاضة الجماهيرية
السلمية لم تتغير ،والقمع العنيف لالحتجاجات من قبل القوات الحكومية والميليشيات لم يؤدي
إال إلى المزيد من التظلمات.
كبير من إراقة الدماء الستنزاف طاقة الحركة
وقدر ًا
عالميا ًا
وباء
ً
في الواقع ،لقد تطلب األمر ً
الجماهيرية .وتشير تقارير األمم المتحدة إلى أن الميليشيات والقوات الحكومية قتلت ما يقرب
من  500متظاهر سلمي في الشوارع خالل األشهر السبعة األولى من االحتجاجات.

157

وال

بعيدا عن مواقع االحتجاج ،كما أنه
يشمل عدد القتلى هذا عمليات قتل النشطاء المستهدفين ً
ال يشمل عشرات االغتياالت واالختطافات وغيرها من أعمال العنف التي استهدفت الحًقا
نشطاء بارزين ومنتقدي الحكومة طوال النصف الثاني من  2020و .2021

أيضا في اإلضعاف الواضح للحركة.
وساهمت عوامل أخرى ً
ففي كانون الثاني/يناير  ،2020أمر البيت األبيض بغارة جوية بطائرة مسيرة قتلت اللواء
قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد .وأدى هذا التطور إلى توريط
الحركة في لعبة جيوسياسية لم يكونوا مستعدين لها .في األسابيع التالية ،توصلت الميليشيات
المدعومة من إيران إلى اتفاق مع مقتدى الصدر لدعم مرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل.
وكانوا على استعداد للدخول في مفاوضات لتقسيم النفوذ بشأن المناصب الحكومية .وعندما
أصبحت حركة االحتجاج عقبة أمام تقسيم المكافأة ،ربطت الميليشيات والصدر انتهاك
واشنطن لسيادة بغداد بالحركة كأداة "لألعمال التخريبية األمريكية ".فقاموا بذلك بتصميم

 156هيومن رايتس ووتش" ،إقليم كردستان العراق :محاكمة شابتها عيوب للصحفيين والنشطاء" 22 ،نيسان/أبريل،
https://www.hrw.org/news/2021/04/22/kurdistan-region-iraq-flawed-trial-journalists-activists
 157يونامي ،مظاهرات في العراق.
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_Report_Accountability_for_Human_Rights_Violations_and_Abuses_ENG.pdf
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اعتداء جديد على النشطاء .فضغط الكثير من اهالي المتظاهرين عليهم للتواري عن األنظار
خوفا عليهم.
كذلك ،حظيت قلة من الهجمات على النشطاء واألصوات الداعمة باالهتمام خارج العراق.
وكان احدها في  6تموز/يوليو  ،2020وهو اغتيال هشام الهاشمي ،المحلل األمني الذي
دعم االحتجاجات.

158

كما كانت عمليات إطالق النار والتفجيرات واالختطاف والتعذيب

شيوعا مما توحي به عناوين الصحف الدولية .وتشير طبيعة األهداف واألساليب
أكثر
ً
المستخدمة في هذه الهجمات إلى حمالت ترهيب من قبل الميليشيات القوية والعمالء
اإليرانيين العازمين على منع المعارضة المنظمة من تهديد مواقعهم.

متلفز حول االحتجاجات .النجف ،العراق4 .
ًا
خطابا
رواد أحد المقاهي يستمعون إلى رجل دين بارز في المرجعية الدينية الشيعية في النجف وهو يلقي
ً
تشرين األول/أكتوبر ( .2019حوري خالد)

تكشف تقارير الرصد األسبوعية الصادرة عن مركز تمكين السالم في العراق بشأن الحوادث
األمنية في العراق عن دفق مستمر من التفجيرات وحوادث إطالق النار من مركبات متحركة

 158بي بي سي نيوز" ،هشام الهاشمي :مقتل خبير أمني عراقي قيادي برصاصة في بغداد" 7 ،تموز/يوليو ،2020
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53318803
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والهجمات األخرى على مدار النصف الثاني من عام  2020واألول من عام .2021

159

كما أحصت المفوضية العراقية العليا لحقوق اإلنسان  81محاولة اعتداء على حياة ناشطين
وصحفيين مناهضين للحكومة منذ تشرين األول/أكتوبر  .2019ومن بين الـ  34قتيالً حتى
أيار/مايو  ،2021تم استهداف واحد من كل ثالثة منذ أن تولى مصطفى الكاظمي منصبه
في مهمة معلنة تتمثل في محاسبة قتلة المتظاهرين على جرائمهم.

160

فضال عن ذلك ،قال ناشطون من بغداد والبصرة وذي قار والنجف وميسان إن هجمات
ً

هاما في تنظيم االحتجاجات
الميليشيات وتهديداتهم أجبرت العديد من زمالئهم الذين لعبوا ًا
دور ً

تماما .وبحسب
ضد حكم األحزاب اإلسالمية على الهجرة من محافظاتهم أو مغادرة البالد ً
طالل الحريري ،مؤسس حزب سياسي ُيدعى حركة  25أكتوبر ،فإن “الثمن التي ندفعه
للعلمانية باهظ .واضطررت لمغادرة بغداد بسبب هذا .فإننا نواجه ترسانة إيرانية".

 159بيانات الحوادث األمنية التي تم جمعها لمراقب األمن والشؤون اإلنسانية في العراق :مركز تمكين السًّلم في العراق" ،نشرة رصد األمن والشؤون
اإلنسانية في العراق :مراقب األمن والشؤون اإلنسانية في العراق"،
https://enablingpeace.org/what-we-do/ishm/
 160لويزا لوفلوك ومصطفى سالم" ،في العراق ،المليشيات القوية تغتال المتظاهرين بمنأى عن العقاب "،واشنطن بوست 12 ،أيار/مايو ،2021
https://www.washingtonpost.com/world/iraq-militia-assassinations-fear/2021/05/12/501474c0-b1cc-11eb-bc96fdf55de43bef_story.html
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شبان عراقيون في عربة توك توك يرفعون صورة المحلل األمني والصحافي هشام الهاشمي في الذكرى األولى الغتياله .البصرة ،حزيران/يونيو .2021
(أزهر الربيعي)

وتبقى العدالة بعيدة المنال .فلقد فتحت السلطات العراقية تحقيقات متعددة بشأن االستخدام
المفرط للقوة المميتة ،واغتيال النشطاء ،وغيرها من االنتهاكات الواضحة لحقوق اإلنسان،
لكن االعتقاالت كانت قليلة .كذلك ،فشلت التحقيقات في تحديد الجناة في عشرات الحوادث،
بما في ذلك االعتداءات الواسعة النطاق التي بالكاد يتم إخفاء دور قادة الميليشيات مثل
مقتدى الصدر فيها.

161

ويبدو أن نظام العدالة كان أكثر فعالية في مالحقة المتظاهرين

مما كان عليه في مالحقة مرتكبي الجرائم بحقهم .ففي حزيران/يونيو  ،2021حكمت محكمة
متظاهرين اثنين بالسجن مدى الحياة.
في النجف على
َ
إطار هجوم  5شباط/فبراير  2020الذي ارتكبه أتباع مقتدى الصدر بحق المتظاهرين في
162

أدين هذان الشابان بشكل ما في

النجف ،والذي أطلقت فيه "القبعات الزرق" الرصاص وقتلت بذلك ثمانية أشخاص.

163

ولم

تتم مقاضاة أي من أتباع الصدر.
واستهدفت بعض االغتياالت عائالت النشطاء القتلى عندما رفع أقاربهم الصوت في توجيه
أصابع االتهام إلى مليشيات يشتبهون فيها .ولعل أبرز مثال قاطع على ذلك هو اغتيال أحمد
الهليجي ،والد ناشط ميسان علي جاسب حطاب ،الذي اختفى في أكتوبر  .2019على مدى
أشهر ،اتهم الهليجي ميليشيا مدعومة من إيران تُدعى أنصار هللا األوفياء بإخفاء ابنه وناشد
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمساعدته.

164

في  10آذار/مارس  ،2021أطلق مسلحان

يستقالن دراجات نارية النار على الهليجي وقتاله بينما كان يغادر حفل تأبين لناشط آخر
من ميسان تم اغتياله.
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بالنسبة للعديد من النشطاء ،كان العنف والتهديدات معيقين" :لم نتمكن من ترجمة موقفنا
إلى عمل سياسي منظم" ،قال أحد النشطاء في كانون األول/ديسمبر  .2020ومن بين

 161أشاد صالح محمد العراقي ،مساعد الصدر ،باعتداء أتباع الصدر في  27تشرين الثاني/نوفمبر  2020على المتظاهرين في ساحة الحبوبي
بالناصرية:
https://twitter.com/salih_m_iraqi/status/1332628851697061888
متظاهرين بالسجن المؤبد في قضية ساحة الصدرين" 20 ،حزيران/يونيو ،2021
 162شفق نيوز" ،محكمة جنايات النجف تدين
َ
https://t.co/4APmAAyqR5?amp=1
 163قاسم عبد الزهرة" ،مسؤولون عراقيون :مقتل  8أشخاص رميا ً بالرصاص على األقل في جنوب العراق" ،وكالة أسوشيتد برس 6 ،شباط/فبراير
،2020
https://t.co/otzpLN9LWy?amp=1
 164روداو" ،والد علي جاسب :أنصار هللا وراء اختطاف ابني" 24 ،تموز/يوليو ،2020
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/240720204
 165الحرة" ،كان يبحث عن ابنه المخطوف...اغتيال والد الناشط العراقي علي جاسب" 10 ،آذار/مارس ،2021
https://arbne.ws/3DrupPQ
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مرشحا [لخوض االنتخابات] بسبب
المخاطر األخرى" ،ال يمكن ألي شخص أن يصبح
ً
التهديدات والهجمات من قبل الجيوش اإللكترونية ".هذه إشارة إلى حمالت "التشهير
والتحريض" التي نظمتها الميليشيات المدعومة من إيران على منصات التواصل االجتماعي.
كما كان هناك "خوف من تكرار الميليشيات لما فعلته القاعدة في نينوى [باستهداف
المرشحين]".
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أزهر الربيعي ،صحفي من البصرة ،ال يعتقد أن العنف سيوقف الحركة في نهاية المطاف.
وقال إن قادة االحتجاجات "واجهوا الرصاص والتهديدات ...وهم يتوقعون المزيد من ذلك إذا
ترشحوا للمناصب العامة ...فإنهم ال يخشون المزيد من العنف و [يعلمون] أن الطريق شاقة
وغير ممهدة".
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في حين أن عنف الحكومة والميليشيات ،بما في ذلك القتل المستهدف وترهيب النشطاء ،قد
سلبا بالتأكيد على قدرة النشطاء على التنظيم ،فإن العديد من أعضاء حركة تشرين
أثر ً
يتحدون المخاطر ويواصلون التنظيم بهدوء .وقال أعضاء من اتحاد طالب بغداد  -الذي تم
تشكيله لتنظيم االحتجاجات الطالبية في خريف  - 2019والذين تمت مقابلتهم من أجل
هذا التقرير إنهم ما زالوا مصممين على حشد شبكات الطالب والخريجين الجدد في جميع
أنحاء العراق لخلق بديل لألحزاب المهيمنة .في الواقع ،بحلول أوائل عام  ،2021بدأت
مجموعات من المحتجين في تشكيل أحزاب سياسية إلضفاء الطابع المؤسسي على نشاطهم
السياسي والتحضير لالنتخابات المقبلة.

168

كيف يريد النشطاء تحقيق أهدافهم؟
أظهرت المناقشة حول اآلليات التي يمكن من خاللها لحركة اإلصالح أن تحقق أهدافها أن
أقلية كبيرة على األقل من المشاركين أمضوا وقتًا أطول في التفكير في التغييرات التي يرغبون

فيها مقارنة بكيفية تحقيقها .واستخدم العديد من المتحاورين صيغة مبهمة حول الضغط العام

أو الدولي كوسيلة لتحقيق أهدافهم .كما سلط عدد قليل الضوء على أمثلة حول التدخالت
الناجحة للقادة االجتماعيين أو الدينيين بالنيابة عن المتظاهرين كنماذج يمكن للناشطين
البناء عليها .وبعض المطالب األساسية تم تعديلها ،مثل فرض احتكار الدولة للسالح ،أو
إزاحة حكومة األقلية من السلطة ،كآليات لتحقيق إصالحات أخرى.

 166في إشارة إلى سلسلة من الهجمات على المرشحين لًّلنتخابات قبل انتخابات  ،2014عندما كان تنظيم داعش في حالة تصاعد.
 167مقابلة المؤلفين مع أزهر الربيعي
 168كامل أحمد" ،قادة االحتجاجات العراقية يطلقون كتلة سياسية قبيل االنتخابات" ،ميدل إيست آي16 ،كانون الثاني/يناير ،2021
https://www.middleeasteye.net/news/iraq-protest-imtidad-political-bloc-elections
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سياسيا ليكونوا
واتفق معظم المتحاورين على أن المحتجين بحاجة إلى أن يكونوا منظمين
ً
أكثر فاعلية في تعزيز اإلصالحات التي يسعون إليها .لكن اآلراء انقسمت حول ما إذا كان
أيضا المنافسة في االنتخابات .فعارضت أقلية بشدة الترشح
ذلك يعني أنه ينبغي عليهم ً
للمناصب .ول قد أروا أن التنظيم السياسي يقتصر على خلق إطار تنظيمي يمكن من خالله
للشباب العراقيين التعبير عن رؤيتهم لبلدهم.
وجودا لها داخل البرلمان إذا أرادت إحداث
لكن األغلبية جادلت بأن الحركة يجب أن تقيم
ً
تغيير حقيقي .وأشاروا إلى أن المشاركة في االنتخابات ،إلرسال ممثلين إلى البرلمان يمكنهم
فيما بعد الدعوة إلى اإلصالح السياسي ،كانت النتيجة المنطقية ألعمال الحركة .إضاف ًة إلى
ذلك ،الحظ أحد الناشطين من البصرة أن هذا النهج هو المسار المنطقي بالنظر إلى أهداف

الحركة والوسائل المتاحة لها" :عندما ابتعد قادة الفكر في الحركة عن فكرة اإلطاحة بالنظام
 وهو أمر غير ممكن وهناك من يعارضه  -أدى ذلك الى عرض قانون االنتخاب .وهذايعني أن الهدف هو المشاركة السياسية ،ألن أعلى سلطة في الدولة هي البرلمان الذي من
خالله يمكنك تعديل الدستور والتعامل مع التغيير".
كذلك ،اتفق معظم المشاركين في المناقشة على أن كسب التأييد الشعبي داخل العراق وإشراك
حاسمين بهدف الضغط على الطبقة السياسية في العراق من أجل
أيضا
المجتمع الدولي كانا ً
َ
االستماع إلى مطالبهم .ومن منظور ناشط من كربالء ،فإنه “ال يوجد شيء فعال مثل تعبئة

الرأي العام ،خاصة باستخدام الوسوم على تويتر .فعندما ركزنا على قضية معينة مثل وضع
الصيغة النهائية لقانون االنتخابات وبنينا رأي عام قوي حوله ،تحدثت القنوات في اليوم التالي
عن ذلك وقال السياسيون إنهم سيجتمعون للقيام بهذه الخطوة .كان لها تأثير حقيقي".
وكانت هناك أقلية مؤيدة للتدخل القسري إلحداث تغيير جذري ،إما عن طريق االنقالب
العسكري ،أو إقناع المجتمع الدولي بتغيير سلوك "السياسيين الذين جاءوا على ظهور
الدبابات".

169

آراء الحركة في األحزاب والتحالفات واالنتخابات
في مناقشات مجموعات التركيز ،انقسم النشطاء حول أفضل السبل للمشاركة السياسية مع
االنتخابات واألحزاب التقليدية ،ولكن العمل مع مجموعات الوالئيين ،أي الميليشيات واألحزاب
ذات العالقات الوثيقة مع إيران ،كان خطاً أحمر واضحاً.

 169طريقة شائعة لإلشارة إلى المنفيين السابقين الذين عادوا إلى العراق بعد عام  2003وتولوا السلطة من خًّلل األحزاب المهيمنة المختلفة.
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كما اتفق المشاركون في المناقشة على أن جماعة المحتجين برمتها منقسمة حول ما إذا كان
ينبغي عليهم المشاركة في االنتخابات .وأوضح ناشط من بغداد أن "الجماعة التي تعارض
النظام السياسي [القائم] منقسمة بوضوح حول ما إذا كان ينبغي لنا المشاركة أم ال".
فضل جميع المتحاورين تقر ًيبا المشاركة في االنتخابات (بمثابة ناخبين) وذكروا أن مقاطعة
عبرت عن هذا الرأي بشكل أفضل ناشطة من
االنتخابات تأتي بنتائج عكسية وخطيرة .وقد ّ
بغداد قالت" :انظروا إلى المقاطعة السنية [النتخابات عام  .]2005ماذا انجزوا بفعل ذلك؟

أيضا إلى االنتخابات األخيرة .فكانت نسبة اإلقبال ضعيفة لكن الحكومة تشكلت رغم
انظروا ً

ذلك وبقيت لمدة أربع سنوات".
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جادل عدد قليل من األصوات المعارضة لصالح المقاطعة .فلقد كانوا قلقين من أن يؤدي
اإلدالء بأصواتهم إلى إضفاء الشرعية على نتيجة احتيالية ال محالة لصالح أحزاب المؤسسة
السياسية .وقال ناشط من بغداد" :ال أحد يستطيع أن ينكر الدور الذي لعبته مقاطعة 2018
في إثارة الغضب العام ودفع [الشارع] نحو االحتجاج في عام  .2019فأكبر خطأ ارتكبه
النشطاء في  2018كان المشاركة في العملية السياسية".
اتفق كذلك معظم المشاركين على أن العوائق التي تحول دون الدخول في العملية السياسية
والترشح للمناصب كانت عالية .ورأت أقلية من المناقشين أن هذا يبرر التحالفات المؤقتة
مع األحزاب القائمة من أجل الوصول إلى السلطة ،ثم االعتماد على قاعدة الدعم المحلية
فضال عن ذلك ،كان الرأي
الخاصة بهم لمتابعة اإلصالح بما يتماشى مع أهداف الحركة.
ً
القائل بأن اإلصالحيين يجب أن يترشحوا للمناصب كمرشحين مستقلين أو عن طريق تشكيل

أحزاب جديدة ،بدالً من اختبار تحالفات مع أحزاب قائمة محددة ،مقبوًال على نطاق أوسع

بين المتحدثين .وكما قال أحد الناشطين من بغداد" :تشرين ،بدماء الشهداء ،فرضت تغيي اًر
جيدا
في معادلة النظام االنتخابي الجديد .فنحن اليوم بحاجة إلى تمكين المستقل المعروف ً
في منطقتهم من النهوض وتمثيل المنطقة".

ذكر المشاركون أن معظم األحزاب السياسية متورطة في الفساد ،لكنهم ميزوا بين المجموعات
تماما مع اإلصالح ،والمجموعات التي من
التي ال يمكن التصالح معها والتي تتعارض ً
الممكن التصالح معها والتي يمكن ظاهرًيا دفعها نحو اإلصالح .وأشار المشاركون الذين

يتبنون هذا ال أري إلى أن حيدر العبادي وعمار الحكيم حليفان محتمالن ،ورفضوا بشدة أي

 170قاطع معظم العرب السنة انتخابات الجمعية الوطنية في كانون الثاني/يناير  .2005وسمحت هذه الخطوة لممثلي الشيعة واألكراد بالسيطرة
على السياسة خًّلل الفترة االنتقالية ،وال سيما في صياغة الدستور.
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اتصال بالصدريين أو األحزاب القريبة من إيران أو التابعة للميليشيات ،مستخدمين المصطلح
الشامل ،والئيين ،لوصف الفصائل أو األحزاب غير المرغوب فيها.

171

كذلك ،كشفت المقابالت الالحقة مع النشطاء المشاركين في الحمالت االنتخابية عن خالفات
جزئية على األقل .وأكد ناشط بغدادي مشارك في حملة زميله الناشط ،الذي يخطط للتنافس
في االنتخابات بدعم من محافظ النجف السابق عدنان الزرفي ،أن أحزاب تشرين األخرى
أيدت مثل هذه الترتيبات .ولقد توقع بثقة دعم مجموعات مثل البيت الوطني لترشيح زميله
والتعامل مع الحملة "وكأنها الحملة الخاصة بهم".
عارض حسين الغرابي الذي يتزعم البيت الوطني ،وهو أبرز االحزاب التي يقودها
مؤكدا أن "هذه الطبقة السياسية برمتها واحدة .فهم إما يضطهدون
المتظاهرون ،هذا الرأي
ً
حركة تشرين واآلراء المخالفة ،أو يشاركون [في القمع] من خالل التزام الصمت ...عدنان
الزرفي وحيدر العبادي وعمار الحكيم لديهم مقاعد في البرلمان .ما هي جهودهم لوقف سفك
الدماء العراقية؟ وما هي جهودهم لتصحيح مسار العملية الديمقراطية؟ نحن نحملهم
المسؤولية .بالتأكيد ،فإن شباب تشرين ،إذا أرادوا التنافس في االنتخابات ،سيختارون تحالفاً

من قوى تشرين فقط"...

172

في إقليم كردستان العراق ،فضل معظم المتحاورين في مجموعات التركيز المشاركة في
االنتخابات بمثابة ناخبين لكنهم عارضوا فكرة تشكيل أحزاب سياسية جديدة كوسيلة للتأثير

على السياسة .وبدالً من ذلك ،قالوا أن "لديهم عدد ٍ
كاف من األحزاب ".فكان المسار المفضل
هو االستفادة من النظام االنتخابي الجديد وطرح المرشحين المستقلين لخوض االنتخابات.
وكان المتحدثون يشيرون إلى قانون االنتخابات البرلمانية الجديد الذي وضعت صيغته
النهائية في تشرين الثاني/نوفمبر  .2020وينهي القانون نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد
البرلمانية على أساس التمثيل النسبي ،وتعيين  18دائرة انتخابية بحجم المحافظة في العراق،
واستخدام "لوائح حزبية" مغلقة وشبه مفتوحة .جميعها أفادت األحزاب الكبيرة ومنحت قادة
األحزاب درجات متفاوتة من السيطرة على المرشحين الذين فازوا بمقاعد في االنتخابات

 171في محادثات الحقة ،أشار نشطاء آخرون إلى المودة المتزايدة بين النشطاء وبعض الشخصيات السياسية التي يُنظر إليها على أنها ذات عقلية مستقلة
وموجهة نحو اإلصًّلح .بدا أن النائب المستقل فائق الشيخ علي ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي يكتسبان شعبية من مطلع إلى منتصف عام
2021
 172لمقابلة المركز الكاملة مع حسين الغرابي ،انظر مركز تمكين السًّلم "نشطاء عراقيون والقرار الصعب لمقاطعة االنتخابات" 7 ،تموز/يوليو
،2021
https://enablingpeace.org/iraqi-activists-and-the-difficult-decision-to-boycott-elections/
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السابقة .وبدالً من ذلك ،ستتميز االنتخابات القادمة بأصوات غير قابلة للتحويل ،وترشيحات
فردية ،و  83دائرة أصغر ،مع تمثيل كل دائرة بثالثة إلى خمسة مقاعد في البرلمان.
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وجهات نظر الحركة حول الخيار االستبدادي
أحد الموضوعات المتكررة في مناقشات مجموعة التركيز لدينا حول المواقف السياسية بين
الشباب ال عراقي هو أن العديد من الشباب قد تسلل بينهم الحنين إلى نموذج مثالي من
االستبداد الفعال.

174

مارسين الشمري ،باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه في الشأن العراقي،

أشارت إلى األسباب الكامنة وراء هذا الحنين إلى الماضي .إستمرار تدني مستوى التعليم
والفقر وغير ذلك من التذكيرات اليومية بفشل الطبقة السياسية الحالية حتى اليوم معناه ان
"هذا الشعور لن يتغير".

175

ويمكن للعراقيين الذين لم يتعرضوا ألهوال الحياة في ظل

ديكتاتورية صدام حسين أن ينجذبوا إلى فكرة وجود حاكم قوي للقضاء على الفساد وانعدام
سيادة القانون اللذين يميزان ديمقراطية العراق الفاشلة ،مع مراكز قوتها المشتتة والمتنازعة.
حاولت مجموعات التركيز التي نظمها المركز في أوائل عام  2021اختبار ردود فعل
قويا
عيما ً
النشطاء العراقيين على هذا االقتراح .وكان السؤال" ،هل يجب أن تدعم الحركة ز ً
يمكنه قمع الفساد والميليشيات ويمكنه إعادة بناء مؤسسات الدولة حتى لو كان ينتهك بعض
المبادئ الديمقراطية؟" قد أثار ردود فعل تتراوح بين معارضة مطلقة وموافقة حذرة.
فجادلت أغلبية بسيطة بأن القائد الذي يميل إلى انتهاك المبادئ الديمقراطية سيكون بطبيعته
متعارضا مع الحركة المؤيدة لإلصالح وأهدافها؛ لذلك ال يمكن لهذا األخير أن يؤيد األسبق.
ً

وقال ناشط من بغداد" :أعتقد أنه ليس من الممكن لحركة االحتجاج أن تدعم مثل هذا
الشخص ألننا ندعم المشروع الذي يمكن أن يحقق مطالبنا ،وذلك بالتأكيد لن يعتمد على

شخص واحد" .كما ذكر ناشط آخر أن فكرة تمكين سلطوي محتمل مقابل االستقرار واالزدهار
كانت "مثل سؤالي عما إذا كان بإمكاني العيش في الصين .فال ،ال يمكنني العيش في
الصين".

 173قاسم عبد الزهرة" ،العراق يصادق على قانون االنتخابات الجديد ،ويمهد الطريق للتصويت المبكر" ،أخبار أسوشيتد برس 5 ،تشرين الثاني/نوفمبر
،2020
https://apnews.com/article/baghdad-iraq-elections-laws-bd32c013a9c3c537793803d78377576a
 174كتبت مارسين الشمري مقاالً بارزا ً حول هذا الموضوع في  :2018مارسين الشمري" ،الحنين االستبدادي لدى الشباب العراقي :الجذور
والتداعيات" ،وور أون ذو روكس  -الحرب على الصخور 25 ،تموز/يوليو ،2018
https://warontherocks.com/2018/07/authoritarian-nostalgia-among-iraqi-youth-roots-and-repercussions/
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مدينة الصدر ،بغداد ،العراق .يقوم داوود ،شقيق محمود محسن ،ب رعاية حمام محمود على سطح منزل العائلة .وكان محمود قد قتل يوم  19كانون
األول/ديسمبر خالل االحتجاجات 15 .كانون الثاني/يناير ( .2020حوري خالد)

مفيدا للعراق على المدى القصير ،في حين
قالت أقلية كبيرة إن هذا النوع من القادة قد يكون ً
تتخلص البالد من الميليشيات والتدخل األجنبي وتواصل توطيد مؤسساتها" .قد يحتاج القائد
إلى القيام بأمور على حساب المبادئ الديمقراطية ألن الوضع والمجتمع يحتاجان إلى بعض
اإلجراءات الحاسمة إلعادتهما إلى المسار الصحيح .فإنهم بحاجة إلى القوة" ،على حد تعبير
ناشطة من بغداد .وقالت ناشطة أخرى من كربالء" :يمكننا دعم مثل هذه الشخصية لمدة
شخصا آخر".
أربع سنوات فقط بينما نقوم بإصالح األمور ،وبعد ذلك نختار
ً
العقبات أمام اإلصالحات
محاصر في حلقة غير مثمرة ،أعاقت تنمية البالد
ًا
منذ عام  ،2003كان العراق ومازال
وقدرتها على تحقيق اإلمكانات الكاملة لثروة الموارد الطبيعية الهائلة وشعب شاب ونشط
سياسيا على نخب
وموقع جغرافي استراتيجي .وفي قلب هذه الحلقة ،يكمن الفساد المعتمد
ً
سياسية خبيثة وعازمة على تكديس الثروة والسلطة .وتحافظ هذه الجهات الفاعلة السياسية
على نظام تقاسم السلطة الذي يحمي مصالحها من خالل مكافأة الدعم بحصص من
84

المناصب والموارد الحكومية.

176

فإنهم يستخدمون المحسوبية لمكافأة الموالين والحفاظ على

مكانتهم السياسية .كذلك ،تنضم إليهم الميليشيات التي تستغل ضعف الحكومة إلدرار
األرباح ،وقمع المعارضة للحفاظ على نظام يمكنهم من العمل بدون عقاب وتوسيع نفوذ
حلفائهم خارج الحدود الوطنية.
ظهرت حركة االحتجاج في العراق لتحدي هذه الحلقة غير المثمرة .وكما تمت مناقشته في
األقسام السابقة ،تضمنت المطالب السياسية الرئيسية التي عبر عنها المحتجون :وضع حد
للفساد ،وفرض احتكار الدولة للسالح ،ووضع حد لخضوع العراق للدول المجاورة القوية،
والعمل على توفير تكافؤ الفرص في العملية الديمقراطية المتعثرة في البالد .ضمن سياق
العراق ،يرى المتظاهرون أن مكافحة الفساد هي المدخل إلى تحسين الخدمات والتوزيع العادل
للوظائف الحكومية وإلى قطاع خاص ٍ
خال من االستغالل من قبل النخب السياسية

والميليشيات المتحالفة معها.
خالل النصف األول من عام  ،2021انبثقت ثماني مجموعات سياسية على األقل عن
حركة تشرين المؤيدة لإلصالح إلنشاء أطر منظمة من أجل التعبير عن رؤية الحركة
وتعزيزها .وتشمل القائمة :البيت الوطني وتجمع الفاو زاخو واالتحاد العراقي للعمل والحقوق
وحركة نازل آخذ حقي الديمقراطية والحركة االشتراكية الديمقراطية وجبهة تشرين وتيار المد
العراقي وحركة امتداد.

177

وإلى جانب التشديد على العقبات الرئيسية التي تعترض اإلصالح السياسي من خالل
االنتخابات ،حذرت هذه األحزاب بعد اجتماع في نيسان/أبريل  2021من أنها لن تشارك
في انتخابات من غير المرجح أن تكون آمنة وحرة ونزيهة.

178

كما اتفقت هذه األحزاب

الجديدة على تأجيل أي قرار نهائي بشأن مشاركتها ألسابيع فقط قبل يوم االنتخابات ،وذلك
لمنح الحكومة العراقية والمجتمع الدولي مز ًيدا من الوقت لتهيئة بيئة آمنة .وأصر حسين
الغرابي ،زعيم البيت الوطني ،في ذلك الوقت على أن "العدالة االنتخابية غائبة وسط استغالل
سلطات الحكم ،سائرون والفتح ،لنفوذهم واستخدامهم ألموال ميزانية [الدولة] ،باإلضافة إلى

 176للتعمق في البحث حول أعمال الفساد المعتمد سياسياً ،اقرأ توبي دودج وريناد منصور" ،الفساد المعتمد سياسيا ً والحواجز أمام اإلصًّلح في
العراق "،تشاتام هاوس ،حزيران/يونيو ،2021
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-06/2021-06-17-politically-sanctioned-corruption-iraqdodge-mansour.pdf
 177ناس نيوز" ،بدء المؤتمر األكبر للقوى السياسية المستوحاة من تشرين" 20 ،نيسان/أبريل ،2021
https://www.nasnews.com/view.php?cat=58369
 178ناس نيوز" ،نتائج اجتماع السلطة السياسية في حركة تشرين :التوصيات والشروط األربعة للمشاركة في االنتخابات" 21 ،نيسان/أبريل ،2021
https://www.nasnews.com/view.php?cat=58405
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االستخدام غير المشروع لألسلحة ".كما ناشد الغرابي وزمالؤه األمم المتحدة "القيام بدور
حقيقي في االعداد النتخابات نزيهة".

179

وقامت بعض هذه األحزاب فيما بعد بمقاطعة

االنتخابات ،كما سيتم مناقشته الحًقا في هذا التقرير.
العنف واإلفالت من العقاب والمقاطعة
إن اغتيال الناشط البارز إيهاب الوزني في  8أيار/مايو  2021في كربالء والمحاولة
الحكومية الفاشلة لمقاضاة المشتبه به في الجريمة ليست سوى مثال واحد على إفالت
الميليشيات على نطاق واسع من العقاب فيما يخص االعتداءات على النشطاء.

180

وأشار أكثر من أربعة من كل عشرة عراقيين شاركوا في دراسة المركز االستقصائية في
حزيران/يونيو  2021إلى أن عنف الحكومة أو الميليشيات هو العقبة الرئيسية التي تواجه
المتظاهرين (انظر الشكل  .)8وبصلة مباشرة ،اعتبر  %13.5من المستجيبين أن "اختراق
الميليشيات واألحزاب السياسية للحركة .االحتجاجية" هو العقبة الرئيسية .كما أعقب ذلك
بشكل قريب نقص الخبرة السياسية ( 9.6في المائة) وعدم كفاية الدعم من الجمهور (10.3
في المائة).
بالنسبة لبعض نشطاء تشرين ،وضع اغتيال الوزني حداً للجدل ،على األقل في الوقت الراهن،

حول ما إذا كان عليهم خوض االنتخابات المقبلة .فقررت العديد من الجماعات السياسية

التي يقودها المحتجون ،وعلى األخص البيت الوطني" ،مقاطعة النظام السياسي بالكامل".
كما سحب النائب فائق الشيخ علي ،حليف تشرين ،ترشيحه.

181

182

 179ألترا عراق" ،نتائج اجتماع السلطات السياسية في حركة تشرين :الشروط والتوصيات والقرارات المؤجلة" 21 ،نيسان/أبريل ،2021
https://bit.ly/3xS9H8n
 180لويزا لوفلوك ومصطفى سالم" ،العراق يحرر رجل ميليشيا مرتبط بإيران في ضربة لجهود التحقق من اإلفًّلت من العقاب" ،واشنطن بوست9 ،
حزيران/يونيو ،2021
https://www.washingtonpost.com/world/iraq-iran-militia-commander-freed/2021/06/09/b371c3a8-c903-11eb8708-64991f2acf28_story.html
 181بيان البيت الوطني بخصوص االنتخابات" ،حساب البيت الوطني على التويتر 9 ،أيار/مايو ،2021
https://twitter.com/bwiqorg/status/1391312957133492224
https://twitter.com/faigalsheakh/status/1391395226196004865 182
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الشكل رقم  :8العقبة الرئيسية التي تواجه المتظاهرين

43.2%

13.5%
9.8%

9.6%

7.4%
3.7%

1.2%
غير ذلك

ال اعرف

1.2%

ال يوجد دعم التدخل األجنبي االفتقار إلى اختراق من قبل عدم وجود نقص الخبرة او عنف الحكومة
أو الميليشيات
القيادة
الميليشيات او أهداف واضحة
الموارد
كافٍ من باقي
األحزاب
العراقيين

هناك نقطتان مهمتان يجب مراعاتهما هنا .أوالً ،المقاطعة ليست شاملة .في الواقع ،لم ينضم
عدد من األحزاب السياسية المهمة التي يقودها المتظاهرون ،مثل امتداد ونازل آخذ حقي،
إلى الدعوة للمقاطعة وواصلوا حملتهم.

183

ثانيا ،كشفت المقابالت مع النشطاء عن تفسيرات
ً

مختلفة لما تعنيه المقاطعة في الممارسة العملية .فقال أحد الناشطين البغداديين الذين
يساعدون المرشحين في الترشح للبرلمان إن "المقاطعة ال تعني أننا لن نذهب ونصوت ،بل
تعني أننا نرفض الظروف ...ألنه ال توجد بيئة آمنة للمرشح وال للناخب ".وأضاف الناشط:
"ال يمكننا منافسة مرشحي الميليشيات .ففي اللحظة التي تقدم فيها أفكارك ،سيقومون
بتصفيتك".
مختلفا ،فالمقاطعة تعني المقاطعة" .هناك
ردا
ً
لكن حسين الغرابي من البيت الوطني قدم ً

شروط مسبقة أساسية لتأسيس نظام ديمقراطي .وفي العراق ،هذا المصطلح وهذا المفهوم

محرفان بشكل كبير .فال ديمقراطية في ظل وجود هذه األسلحة ...هذه األحزاب متورطة في

https://bit.ly/3vHBTZM183
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10.3%

استغالل المال السياسي والفساد المتعلق به.

184

لذلك ،نحن نبحث عن المقتضيات األساسية

لهذه العملية السياسية قبل أن نذهب [ونشارك]".
وبينما أعلن البيت الوطني أنه لن يشارك في االنتخابات المقبلة ،فإن الحزب ال يقل نشاطاً
في تحدي النظام السياسي .وأوجز الغرابي "األركان األساسية" األربعة ألنشطة حزبه لتشمل:

( )1تنظيم مؤتمر وطني يجمع ممثلين عن التيار المدني وحركة تشرين "لتوفير البديل
السياسي"؛ ( )2الجهود المبذولة لتقوية الحركة االحتجاجية والبحث عن "أشكال أخرى من
الضغط"؛ ( )3الجهود القانونية "للطعن في دستورية" العملية السياسية؛ و ( )4بذل جهود
الدعوة وجمع المعلومات للكشف عن مدى انتهاكات حقوق اإلنسان.
وأعرب الحزب الشيوعي عن وجهات نظر مماثلة في مقال بقلم جاسم الحلفي.

185

فقال

السيد الحلفي إن المقاطعة تهدف إلى فضح "انعزال النخب الحاكمة عن الشعب و ...تعزيز
تجريدهم من أي شرعية .من خالل القيام بذلك ،فإنه سيضع األساس لمعارضة شعبية واسعة
تسعى جاهدة لفتح مسار بديل من أجل التغيير ".ويضيف الحلفي أن هدف المقاطعة هو
"ممارسة الضغط الشعبي على النخبة الحاكمة من أجل خلق ظروف أفضل".
االستنتاجات (وسط وجنوب العراق)
خ الل مناقشات مجموعات التركيز التي عقدها المركز ،اتفق جميع المشاركين العشرين من
العراق الفيدرالي على أن التهديد الذي تشكله الميليشيات والتدخل األجنبي ،وتحديداً إيران،

كان أكبر عقبة أمام ترجمة طاقة وأفكار الحركة االحتجاجية إلى عمل سياسي منظم ،والذي

يمكنه تعزيز مطالب اإلصالح السياسي واالقتصادي وتحسين الظروف المعيشية لجميع
العراقيين.
باإلضافة إلى ذلك ،كان المال في السياسة على رأس اهتمامات معظم النشطاء ،فلقد أشاروا
إلى أن االفتقار إلى الشفافية في الشؤون المالية لألحزاب السياسية يسمح لألحزاب المهيمنة
بإساءة التصرف في األموال العامة ،واستخدام األموال األجنبية غير المشروعة ،وذلك لتمويل
الحمالت الباذخة وكسب مزية على نحو غير منصف.

186

وفي هذا الصدد ،سلط العديد

 184مصطلح يستخدم غالبًا في العراق لوصف األموال التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة (من خًّلل الفساد أو من المصادر الخارجية)
لتمويل الحمًّلت السياسية ،أو شراء األصوات ،أو دفع الرشاوى لتأمين المناصب العامة.
 185جاسم الحلفي" ،قضية مقاطعة االنتخابات العراقية" ،مركز الشرق األوسط 15 ،حزيران/يونيو ،2021
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2021/06/15/the-case-for-boycotting-the-iraqi-elections/
 186يحظر قانون األحزاب السياسية العراقي على األحزاب السياسية إقامة عًّلقات مالية مع أي كيانات أجنبية .مجلس النواب العراقي" ،قانون األحزاب
السياسية" 27 ،آب/أغسطس ،2015
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من المشاركين الضوء على العبء المالي الثقيل الذي يواجه النشطاء الساعين إلى تأسيس
أحزاب سياسية أو التسجيل كمرشحين مستقلين لخوض االنتخابات.
أيضا .وذكر العديد من المشاركين أن النشطاء الذين
كذلك ،فإن الخبرة والعالقات مهمة ً
يريدون دخول المعترك السياسي ألول مرة هم في مركز أضعف بكثير من غيرهم .فإنهم
يحاولون التعامل مع مجال يسيطر عليه الفاعلون السياسيون الذين يتمتعون بخبرة سنوات
عديدة منذ عام  ،2003مع وجود حلفاء لهم في مؤسسات حكومية مهمة .هؤالء الحلفاء
لديهم تأثير على نتائج المنافسة السياسية ،وخاصة في الجهاز القضائي ومع المفوضية العليا
المستقلة لالنتخابات .كما يفتقر مرشحو المحتجين الناشئين والمنظمات السياسية التي يقودها
المتظاهرون إلى رأس مال بشري ذي خبرة ،وإلى عالقات واتصاالت في المؤسسات
أيضا المعلومات المستمدة
الحكومية .وعرضت المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين ً
حول اختراق األحزاب السياسية للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات وعن الكيفية التي
أضاف بها ذلك حواجز أمام الدخول .في األنبار ،على سبيل المثال ،حيث يخضع مكتب
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات لنفوذ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،واجه
األشخاص الذين يطمحون للترشح لمنصب الرئاسة عقبات متكررة عند محاولتهم تسجيل
ترشيحهم.

187

أخيرا ،أشار عدد صغير من المشاركين إلى أن الخالفات في داخل حركة االحتجاج حول
ً
أحيانا إلى تبادل ضار لالتهامات
جدوى االنخراط في العمل السياسي وكيفية القيام بذلك أدت ً

يقوض من قوة الحركة.

االستنتاجات (إقليم كردستان العراق)
ركز المناقشون من إقليم كردستان العراق على طبيعة األحزاب المهيمنة ودورها ،أي الحزب
الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني ،كعقبات أساسية أمام اإلصالح
السياسي .واستخدم المشاركون مصطلحات مثل "الستالينية" و "االستبدادية" لوصف ممارسة
https://arb.parliament.iq/ar
chive/2015/08/27/20218/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_Zahfx5UeMG1izOgskMJjFettv06cQDxgrTmvqQt MTqg1629899901-0-gqNtZGzNAfujcnBszQjR
مع اقتراب موعد االنتخابات ،وردت تقارير عن استغالل الكتل السياسية القوية لألموال والمناصب العامة لدعم حمالت مرشحيها .شفق نيوز" ،مليار
دينار لكل مرشح :كتلة نيابية تكشف عن حركة كبيرة "لـلمال السياسي "،شفق نيوز 16 ،أيار/مايو ،2021
https://bit.ly/2UYA2Dm
 187عبد العزيز الجربا ،مد ير جمعية التحرير للتنمية ،نقل تجربة أحد معارفه من األنبار الذي قرر الترشح لمنصب الرئاسة" .لم يتمكن من القيام بذلك
ألن كل جهد من أجل التسجيل باء بالفشل .ففي كل مرة يأتي مكتب المفوضية العليا المستقلة لًّلنتخابات بأعذار ...وهو اآلن يدعم االحتجاجات ...لقد
أراد المساعدة .ولكن بسبب سيطرة الحلبوسي على المفوضية العليا المستقلة لًّلنتخابات في األنبار ،فقد ُمنع من الترشح للمنصب .هناك أشخاص
آخرون مثله أصبح طريقهم مسدود من قبل شاغلي الوظائف النافذين وبالتالي أصبحوا معارضين للنظام بأكمله".
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األحزاب للسلطة في قمع المعارضة .كذلك ،أوضح ناشط من السليمانية أن "األحزاب
السياسية [الحالية] هي المشكلة األكبر في المنطقة ألنها تسمح للعائالت الحاكمة بالتدخل
في كل عمل من أعمال الحكومة" ".فالجهاز القضائي ليس مستقالً ،وللعائالت الحاكمة
جماعات شبه عسكرية تتبع أوامر هذا المسؤول أو نجل ذاك [المسؤول] .وهذا يضعف سيادة
القانون ويبقي الناس في حالة خوف".
ويلقي هؤالء النشطاء باللوم على الهياكل السالالتية والقبلية للحزب الديمقراطي الكردستاني
واالتحاد الوطني الكردستاني ،حيث يحتفظ الحزبان بسلطتهما فوق كل االعتبارات األخرى،
وحتى على حساب مستقبل اإلقليم .كما أضاف ناشط من السليمانية" :إن الجيل الجديد من
انفتاحا
استبدادا في الداخل ،لكنهم يحاولون الظهور بمظهر أكثر
األسر الحاكمة أكثر قسوة و
ً
ً
على العالم الخارجي".

امرأة تتحدث إلى المحتجين في مظاهرة نظمها الموظفون العموميون والمعلمون ضد تخفيض المرتبات من قبل حكومة إقليم كردستان في حديقة عامة في
السليمانية 25 ،حزيران/يونيو( .2020 ،وينثروب رودجرز)

وأكد بعض المتحاورين أن الحزبين السياسيين يسيطران على معظم وسائط اإلعالم .فلقد
قاموا باجتياح المجتمع المدني من خالل دعم عشرات الكيانات التي تروج لسردهم المفاهيمي
90

الخاص ،وتمكينهم من توجيه النقاش العام في كل من الصحافة وقطاعات المجتمع المدني.
استنادا إلى هذا المنظور ،أعلن ناشط من أربيل أن "العقبة األكبر هي العقلية االستبدادية
و ً
إلدارة البالد ...فحتى وسائل اإلعالم تُدار بنسة  %80بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل
األحزاب .إنهم يكونون الرأي العام .كما أنهم أنشأوا المئات من المؤسسات االجتماعية".

كذلك ،ألقى المتناقشون باللوم على إرث الحرب األهلية في التسعينيات حيال غياب
المؤسسات السياسية واإلدارية واألمنية الموحدة في المنطقة .ووصفوا المنطقتين "الصفراء" و
"الخضراء" في إقليم كردستان العراق على أنهما كيانان منفصالن ،متحدان باالسم فقط..
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على غرار نظرائهم في جنوب العراق الفيدرالي ،أشار النشطاء في إقليم كردستان العراق إلى
مساهما في استمرار الوضع الراهن وهيمنة الحزب الديمقراطي
التدخل األجنبي باعتباره
ً
الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني .كما ذكروا أن ذلك كان ظاه ار بصفة خاصة أثناء
االنتخابات؛ فأشار بعض المتحدثين إلى أن مثل هذا التدخل ساعد األحزاب الحاكمة على
تغيير نتائج االنتخابات لصالحها.
أكدت المحادثات مع سياسيين معارضين أوصاف بعض النشطاء للبيئة السياسية في إقليم
كوردستان بأنها "دولة بوليسية" .وعندما ُسئل النائب المعارض سركوت شمس الدين كيف
يمكنه تمويل نفسه [ككيان سياسي] وحمايتها ،ال سيما في إقليم كردستان العراق ،رسم صورة
قاتمة إلى حد ما .بحسب قوله ،فإن االتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي
الكردستاني يوظفان  40ألف جاسوس ويتجسسان على جميع األحزاب السياسية [األخرى]
لمص الحهم الخاصة ،وليس لصالح الدولة؛ ويتم استخدام جهاز المخابرات الرسمي لصالح
االتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني .فالتمويل واالختراق يجعالن من
الصعب العمل كحزب سياسي مستقل.
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اقبال الناخبين والنظام االنتخابي
في كل من المقابالت الفردية ومناقشات جماعات التركيز ،أعرب العديد من النشطاء عن
أملهم في أن النظام االنتخابي الجديد ،مع الدوائر األصغر والتصويت غير القابل للتحويل،
سيساعد الناخبين في التعرف على المرشحين بشكل أفضل ويمنح المرشحين المستقلين فرصة
للمقاومة.

190

أضرت األنظمة السابقة للتمثيل النسبي والقوائم الحزبية باألحزاب الصغيرة،
و ّ

 188عرف منطقة أربيل/دهوك الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنطقة السليمانية الخاضعة لسيطرة االتحاد الوطني الكردستاني
بالمنطقة الصفراء والخضراء ،على التوالي ،بسبب ألوان أعًّلم الحزبين.
 189مقابلة المؤلفين مع النائب سركوت شمس الدين.
 190يونامي" ،االستعدادات والعمليات االنتخابية في العراق :تقرير رقم  10 "،4كانون األول/ديسمبر ،2020
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وأعطت قادة األحزاب سيطرة كبيرة على المرشحين الذين فازوا بالمقاعد.

191

فأسفر عن ذلك

مشرعون يدينون لقادة أحزابهم أكثر من ناخبيهم ،وأنتجوا برلمانات كانت فيها المساءلة
خجولة ،إن وجدت.
يعتقد البعض أن النظام االنتخابي الذي تبناه العراق عام  2005كان له دور فعال في ترسيخ
نظام المحاصصة .وجادل أحد الناشطين البصريين بأن التمثيل النسبي ونظام القائمة المغلقة
لمانا "أصبح هيئة لصنع القرار مؤلفة [من نصف دزينة] من القلة الذين يدين لهم
أنتجا بر ً

جميع النواب بالوالء لفوزهم بمقاعدهم".

وافق النائب شمس الدين بدوره على ذلك قائال" :ماذا تتوقع من مرشح حصل على 500
صوت فقط وفاز عن طريق [قائمة] الحزب؟ فهم منفصلون عن الدائرة االنتخابية ويديرهم
طا بالناس ،وسيعرف الناس
أشخاص من خارج البرلمان .وسيكون نواب المستقبل أكثر ارتبا ً
من يمثلهم .ففي دائرة صغيرة ،ال يمكنك الهروب من [التدقيق]".
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قال الناشط طالل الحريري إن قانون االنتخابات الجديد الذي اعتمده البرلمان في تشرين
الثاني/نوفمبر  ،2020والذي يضم مرشحين أفرًادا ونظام تصويت غير قابل للتحويل ،سيكون

"أفضل من نظام سانت ليغو"" .يمكنك العمل وتحقيق نتائج ملموسة في دائرة صغيرة...

فكانت الدوائر األكبر عرضة للمال السياسي واالحتيال".
سيصبح إقبال الناخبين ساحة معركة حاسمة بين قوى الوضع الراهن والحركة المؤيدة
لإلصالح مع اقتراب العراق من انتخاباته المقبلة .إن القيود المفروضة على الحركة والضغوط
االقتصادية ذات الصلة الناجمة عن الوباء ،و عدم اكتراث الناخبين ،والقدرة المحدودة
للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  -بما في ذلك قدرتها على تحديث سجالت الناخبين
وإصدار الماليين من بطاقات الناخبين البيومترية الجديدة  -تنذر بضعف إقبال الناخبين.
وخالل المقابالت الفردية ،أعرب النشطاء عن قلقهم من أن تكرار اإلقبال المنخفض للناخبين
في  2018من شأنه أن يمنح األحزاب المهيمنة  -بقواعدها السهلة التعبئة والممولة من
المحسوبية  -القدرة على السيطرة على صناديق االقتراع مرة أخرى.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNAMI%20Report%20No.%204%20on%20Iraq%27s%20El
ectoral%20Preparations%20and%20Processes%20-%2011%20December%20%202020.pdf
 191أجريت انتخابات  2010و  2018عبر نظام القائمة المفتوحة؛ وأعطى هذا للناخبين الحق في اختيار مرشحين محددين ،لكن األصوات غير
المخصصة لمرشح معين ذهبت إلى المرشحين حسب ترتيب ظهورهم في القوائم الحزبية لكل منهم .وأجريت انتخابات  2005من خًّلل نظام القائمة
المغلقة حيث اختار الناخبون القوائم بدالً من المرشحين الفرديين .فأعطى هذا قادة األحزاب ،الذين قرروا ترتيب المرشحين في قوائمهم الحزبية،
سيطرة أكبر على من سيفوز.
 192مقابلة المؤلفين مع النائب سركوت شمس الدين.

92

وكانت جهود المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات لتحديث سجالت بيانات الناخبين
البيومترية واهتمام الشباب بالتصويت أقل من مطمئنة .فبحلول نهاية فترة التسجيل في 15
نيسان/أبريل  ،2021كانت المفوضية قد أكملت التسجيل البيومتري لنحو  15مليون ناخب
مؤهل من إجمالي أكثر من  25مليون .وتلقى  5ماليين آخرين بطاقات ناخبين إلكترونية
قصيرة األجل ،في حين ان  3ماليين شخص لن يكونوا مؤهلين للتصويت.
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ووفًقا

لمسؤولي االنتخابات ،فإن معظم الذين اعتبروا غير مؤهلين هم من الشباب المولودين بعد
عام " 2001إلخفاقهم في تحديث سجالتهم االنتخابية" .وقد زاد ذلك من تشكيك الشباب
باالنتخابات .كذلك ،أوضح ناشط من النجف أن "لدينا أيضا مشكلة مع المفوضية العليا

المستقلة لالنتخابات بشأن تأخير التسجيل .فلدينا أشخاص من مواليد  2001و  2002و
 2003أصبحوا مؤهلين للتصويت لكن المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات لم تصدر لهم
بطاقات ناخبين أو تسجلهم بطريقة بيومترية 60 ...إلى  %70منهم من أنصار تشرين".
خالل المقابالت الفردية ،قال نشطاء إنهم يعتقدون أن عملية التسجيل خدمت بشكل غير
متناسب األحزاب المهيمنة ،التي "تستخدم المكاتب الحكومية والمساجد" لتحديث سجالت
أتباعها .وقالت ناشطة من بغداد في كانون األول/ديسمبر  2020إن معظم الموالين لألحزاب
المهيمنة حصلوا بالفعل على بطاقات التصويت الخاصة بهم ،وأعربت عن إحباطها ألن
الناس العاديين لم يستخلصوا العبر من عام  .2018كما اتهمت هذه األحزاب بعرقلة جهود
منظمات المجتمع المدني لتوعية الناخبين المؤهلين بضرورة تحديث سجل الناخبين الخاص
بهم.
أيضا مخاوف من أن األحزاب القوية قد تستخدم سجالت منتهية الصالحية إلنشاء
هناك ً
بطاقات اقتراع مزورة بغية تضخيم النتائج لصالحها .وفي حين أن الناخبين قد يستخدمون
بطاقات الناخبين اإللكترونية القديمة للتصويت ،فإن العديد من العراقيين ينظرون إليها على
أنها مشبوهة؛ وتعتبر بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) البطاقات
البيومترية بمثابة "مساهمة قيمة في نزاهة االنتخابات ،وبالتالي فهي مهمة عاجلة وضرورية
للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات".
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 193محمد صباح" ،منع ثًّلثة مًّليين عراقي من التصويت في االنتخابات المقبلة" ،المدى 18 ،أيار/مايو ،2021
https://www.almadapaper.net/view.php?cat=237373
 194يونامي" ،االستعدادات والعمليات االنتخابية في العراق :تقرير رقم  4 "،3تشرين الثاني/نوفمبر ،2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNAMI_Report_No._3_on_Iraqs_Electoral_Prepara
tions_and_Processes_-_5_November_2020.pdf
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الشكل رقم  :9تصورات االنتخابات العراقية المقبلة

43.9%

32.8%

18.9%

4.4%

لست واثقًا

لن تكون حرة أو نزيهة على
اإلطًّلق

سوف تكون حرة ونزيهة نوعًا ما

اعت ارًفا بالتهديد المزدوج للمقاطعة والتزوير ،قال النشطاء المنخرطون في األحزاب الجديدة
إنهم استثمروا معظم جهودهم في توعية الناخبين .وأوضح الناشط في بغداد طالل الحريري

أن "سبعين بالمائة من جهودنا تتعلق بالتوعية [للناخبين] من أجل التعبئة ...فالمقاطعة [في
 ]2018في الواقع ساعدت على االحتيال .يجب على الناس المشاركة .فإذا لم تصوت،
سوف تسرق األحزاب [الحكومية] صوتك .نحن نقوم بتثقيف الناس حول أهمية االنتخابات
وإمكانية إحداثها للتغيير ".كذلك ،إن النزوح من بلداتهم األصلية يجعل عمل النشطاء في
تنظيم الحمالت االنتخابية والتواصل مع ناخبيهم أكثر صعوبة .وأكد طالل" :ليس لدينا سوى
وسائل التواصل االجتماعي"[" .العمل] على أرض الواقع صعب .ومع ذلك ،فإننا نشهد بعض
النجاح".
تسلط دراسة المركز االستقصائية للرأي العام التي أجريت في حزيران/يونيو  2021الضوء
على المواقف العامة للعراقيين تجاه االنتخابات المقبلة .وتشير النتائج إلى أن إمكانية مقاطعة
الناخبين فعلية .كما أظهرت نتائج الدراسة االستقصائية أن ما يقرب من  44في المائة من
المستجيبين يعتقدون أن االنتخابات القادمة لن تكون حرة ونزيهة ،وقال أكثر من  34في
المائة إنهم ال يعتزمون التصويت في االنتخابات المقبلة (أنظر للشكل .)9
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سوف تكون حرة ونزيهة

وبين المستجيبين الذين قالوا إنهم شاركوا في االحتجاجات منذ عام  ،2019كان الميل إلى
المقاطعة أضعف قليالً ،بحدود  .%28على الرغم من هذا التناقض الكبير تجاه االنتخابات،

بدا أن المرشحين المنتمين إلى حركة االحتجاج يتمتعون بقدرات تنافسية قوية .وكانت
األحزاب التي يقودها المتظاهرون أو المرشحون اآلخرون الذين يمثلون تشرين ست مرات

أكثر شعبية من األحزاب التقليدية بين المشاركين الذين يعتزمون التصويت (انظر الشكل
.)10
وردا على السؤال حول أكبر العقبات التي تحول دون التصويت ،قال  %30.6من
ً
المستجيبين أن االنتخابات ستكون مزورة ،وقال  %15أن تصويتهم لن يحدث فرًقا ،و
 %15.9إنهم ال يدعمون أي مرشح حالي .كانت المخاوف بشأن التزوير أعلى بشكل

ملحوظ بين المستجيبين في إقليم كردستان العراق ،حيث وصلت إلى نسبة  37بالمائة (انظر
الشكل .)11
محاوالت الحكومات األخيرة لإلصالحات
يلقي القسم األول من هذا التقرير الضوء على بعض المشكالت التي القت حكومة عادل
عبد المهدي وأحبطت اآلمال حيال اإلصالحات ما بعد داعش .في هذا القسم ،نلقي نظرة
على المحاوالت الحكومية األخيرة لسن إصالحات تتحدى المصالح المتجذرة ،وكيفية تفاعل
هذه المصالح معها .وتوضح تجارب حكومتي مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي القيود التي
جدا أن تواجه اآلخرين الذين يحاولون إرساء
واجهتها ،وهي القيود التي من المحتمل ً
إصالحات مستقبلية.
وبتشجيع من المطالب الشعبية والدعم من رجال الدين في النجف ،شرع حيدر العبادي في
برنامج إصالح شمل تعديالً و ازرياً واسع النطاق 195،وجهودا الستعادة الثقة في قوات األمن،
وإجراءات صارمة ضد الفساد في عامي  2015و  .2016كذلك ،كان لحكومة العبادي

ٍ
المحررة" .وأظهرت هذه الرؤية
المحررة قبل المحافظات
رؤية تقوم على مساعدة "المحافظات
َ

ٍ
المحررة ،التي دفعت الثمن األعلى للدماء والمقاتلين ،يمكن أن تكون
اكا بأن المحافظات
إدر ً

مناطق التوتر التالية .فكان هناك قلق من عودة الشبان الشباب الذين حاربوا داعش من

الجبهات إلى واقع الخدمات السيئة والبطالة ،فإنهم سيصبحون عامالً مزعزعاً لالستقرار.

196

 195سنان صًّلح الدين" ،البرلمان العراقي يوافق على تعديل وزاري جزئي" ،أسوشيتد برس 15 ،آب/أغسطس ،2016
https://apnews.com/article/e2a06c70ea154a958a9399c097ba8b45
 196مقابلة المؤلفين مع نوفل الحسن ،مدير المكتب السابق لحيدر العبادي.
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وتم تصميم البرنامج ليشمل إصالحات في الجمارك والبنوك والكهرباء و "ركائز االقتصاد"
األخرى.

197

الشكل رقم  :10تفضيالت الناخبين المؤهلين
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30.7%
25.3%

3.0%

لست واثقا

ال اعتزم التصويت

2.5%

المرشحون
مرشحون آخرون المتظاهرون/مرشحو
المدعومون من قبل
تشرين
رئيس الوزراء
الحالي

أقر البرلمان التعديل الوزاري ،لكن لم يقر أي جزء آخر من البرنامج ،حيث واجه معارضة
قوية من المصالح الراسخة.

198

وهذه المعارضة كان يقودها رئيس الوزراء السابق نوري

المالكي .ففي عام  ،2016قام البرلمان بإزاحة وزيري المالية والدفاع في حكومة العبادي
وإقالتهما ،على التوالي ،فيما بدا أنه تحضيرات إلقالة العبادي نفسه؛ ففي البداية ،ضربوا
دعم الحكومة السني والكردي .وخارج البرلمان ،كان المسؤولون الحكوميون إما مدينين
لألحزاب التي تعارض اإلصالحات ،أو داعمين لإلصالحات لكنهم يفتقرون إلى المهارات
والخبرة الالزمة للمساعدة .فحتى البرامج التي تبدو بسيطة ،مثل مبادرة استخدام العدادات
الذكية وجباية الرسوم لتعزيز استدامة خدمات الكهرباء ،فشلت في الحصول على دعم سياسي

 197مقابلة المؤلفين مع الحسن.
 198مقابلة المؤلفين مع نوفل الحسن ،مدير المكتب السابق لحيدر العبادي.
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4.2%

مرشحو األحزاب
التقليدية

ٍ
كاف .وفشلت هذه المبادرة ألنها أثارت غضب الجهات الفاعلة القوية التي استفادت من
االعتماد المحلي المستمر على مولدات األحياء ومن اعتماد العراق على واردات إيران من
الكهرباء.
الشكل رقم  :11أكبر عقبة أمام التصويت في االنتخابات المقبلة

30.6%

17.6%
15.9%

15.0%

8.8%

3.5%
1.7%
غير ذلك

3.0%
1.0%

ال توجد
عقبات

كوفيد

انعدام الدعم الخوف من توقع االحتيال االعتقاد بأن المسافة إلى عدم القدرة صعوبات في
التسجيل
على
مركز
التصويت ال
العنف
للمرشحين
الحصول
يحدث فرقًا االقتراع
على البطاقة
البيومترية

قال موظف حكومي كبير في ذلك الوقت" :لقد كانت التجربة ناجحة مع جباية الرسوم
وعبر عن أسفه لما حدث بعد ذلك
الجمركية في زّيونة [حي في بغداد] ،وأردنا تكرار ذلكّ ".
مضيًفا" :إن خطيب الجمعة في البصرة شجع الناس على عدم دفع الرسوم ،وأخبرهم بأنه ال

رسوما على مواطنيها مقابل الكهرباء .ودعا الخطيب الناس إلى
توجد دولة في العالم تفرض
ً
قطع الطرقات إذا أصرت الحكومة على تحصيل الرسوم 199".كذلك ،صرح دوغالس
سيليمان ،السفير األمريكي في العراق في ذلك الوقت ،أن فشل تجربة تركيب العدادات في

 199مقابلة المؤلفين مع الحسن.
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2.9%

البصرة يشير إلى أن الناس كانوا يكسبون المال من الكهرباء ،وأن "نسبة كبيرة من قطاع
المولدات المحلية وقعت في أيدي الميليشيات واألحزاب".

200

وكانت العقبة األخرى أمام اإلصالح هي عدم ترابط صنع القرار العراقي رفيع المستوى مع
تنفيذ السياسة على المستوى اإلداري .ففي حزيران/يونيو  ،2018اشتكى العبادي المحبط
إلى سفراء مجموعة البلدان السبعة خالل مؤتمر في ألمانيا ،متسائالً" :لماذا ال تستثمر بلدانكم

ردا شبه إجماعي مفاده أن
هنا؟ أريد منكم المساعدة في تطوير العراق ".وأبدى الدبلوماسيون ً
حكومته ترفض توقيع عقود التنفيذ مع شركاتهم" .نخضع إلجراءات مذكرات التفاهم

والتفاهمات ولكن بعد ذلك ،عندما تصل األمور إلى إدارة الشؤون القانونية في و ازرة ما ،يقوم
أحدهم بعرقلة العملية".

201

وهناك اهتمام متزايد في العراق وبين المحللين بالدور الذي يلعبه كبار االداريين ما دون
المستوى الوزاري في الموافقة على العقود الحكومية وإدارتها ،ومن ثم الفساد .فيمكن للمدير
عقدا لشركة تابعة لرئيس حزبه السياسي بتكاليف
العام الفاسد ،على سبيل المثال ،أن يمنح ً
مضخمة ويساهم بعدها في حماية هذا العقد من التحقيقات .وقد أدى هذا اإلدراك إلى قيام
األحزاب السياسية بتكريس األولوية للحصول على حصة كبيرة من هذه المناصب العليا
أحيانا
وتخصيصها للموالين لها خالل المفاوضات السابقة لتشكيل الحكومتين األخيرتين ،و ً

على حساب التعيينات على مستوى مجلس الوزراء .كما تحسد هذه األحزاب حزب الدعوة

بزعامة نوري المالكي ،والتي تتهمه باكتناز ما يصل إلى  80في المائة من هذه التعيينات
"ذات المرتبة الخاصة"؛ فلقد كانوا يضغطون من أجل الحصول على نصيبهم من هذه
المناصب المربحة.

202

انتهز نوري المالكي فترتي واليته ( ،)2014-2006واألزمات السياسية خالل إدارته التي
أدت باألحزاب السنية والكردية إلى االنسحاب من مجلس الوزراء والبرلمان.

203

فاستغل هذا

ومكن
الفراغ بتعيين مئات السفراء والمدراء ونواب الوزراء ورؤساء اللجان على نحو مؤقتّ .

تراجع قوة حزب الدعوة بعد انتخابات  2018سائرون والفتح من ممارسة الضغط على رئيس

الوزراء عبد المهدي الستبدال المئات من المعينين من قبل المالكي بأنصارهم .ولم تلق

 200مقابلة أجراها المؤلفين مع السفير األمريكي السابق في العراق دوغًّلس سيليمان.
 201مقابلة المؤلفين مع سيليمان.
 202المدى" ،سائرون تطالب بـ  %18من المرتبات الخاصة عشية التحرك إلنهاء ملف الوكالة" 6 ،شباط/فبراير ،2019
https://almadapaper.net/view.php?cat=216438
 203جاك هيلي ومايكل آر جوردون" ،كتلة كبيرة من المشرعين تقاطع البرلمان العراقي "،نيو يوك تايمز 17 ،كانون األول/ديسمبر ،2011
https://www.nytimes.com/2011/12/18/world/middleeast/iraqi-parliament-boycott-threatens-coalition.html
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اجا إلسناد المهمة إلى لجنة خبراء.
مساعي ائتالف النصر بزعامة العبادي رو ً

204

فبعد توليه

منصبه ،استبدل الكاظمي العشرات من كبار المديرين وذلك كجزء من خطة شاملة الجتثاث
الفساد من خالل إعادة شغل حوالي  6000منصب.

205

ويبدو أن دفعتين من تغيير

ِ
ترض ًأيا من األحزاب السياسية
الموظفين في حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر  2020لم
ار لـنظام المحاصصة 206.وعلى الرغم
الرئيسية ،في حين اعتبر المتظاهرون التغييرات استمرًا

من أنه من غير الواضح كيف اتخذ الكاظمي ق اررات االستبدال ،إال أن هناك مزاعم بأن

االستبداالت حدثت تحت ضغط من مقتدى الصدر لصالح الموالين له.

207

بندا في ميزانية  2021يطالب الحكومة
تريد الكتل السياسية اآلن تسوية ذلك؛ فأضافت بذلك ً
بإجراء تعيينات رسمية لشغل هذه المناصب.

208

وتكمن المشكلة في عزم األحزاب على

حد لهيمنة حزب الدعوة على هذه المناصب ،وذلك بغية استبداله بنظام
وضع ّ
المحاصصة.

209

إلى جانب استبدال االشكاليين المتبقين من اإلدارات السابقة ،كلف مصطفى الكاظمي نائبه
ووزير المالية علي عالوي بإعداد مخطط الحكومة الرئيسي لإلصالح االقتصادي .وعندما
ظهرت الورقة البيضاء الناتجة عن ذلك في تشرين األول/أكتوبر  ،2020الحظ البعض أنه
لم يأخذ بعين االعتبار عدم قابلية الفصل بين مشاكل العراق االقتصادية والسياسية .ويشير
حارث حسن ،الذي كتب بشكل مكثف عن الحوكمة والتحديات االجتماعية واالقتصادية في
العراق ،إلى أن التعامل مع مشكلة العراق األساسية باعتبارها مشكلة مالية هو "خطأ ،ألنها
فعليا مشكلة سياسية[ .فإنها تتضمن] المرتبات الخاصة ،والعقود ،والتعيينات ،وما إلى ذلك،
ً
لذا ال يمكنك إجراء إصالحات اقتصادية بدون إصالحات سياسية ...األحزاب لن تقبل
بالورقة ...فكل ما يهمهم هو الفوز في االنتخابات ،وهم يكرهون اإلصالحات ألنها ستقلل
من شعبيتهم ".وقاده ذلك إلى استنتاج التالي" :أنت بحاجة إلى حكومة قوية يمكنها أن تواجه

 204محمد صباح" ،عبد المهدي وسيرون وفتح يوافقون على استبدال  500معين خًّلل شهر" ،المدى 17 ،حزيران/يونيو ،2019
https://almadapaper.net/view.php?cat=219312
 205المدى" ،خطة إصًّلح الستبدال  6000مسؤول حكومي كبير في  3أشهر" 27 ،حزيران/يونيو ،2020
https://almadapaper.net/view.php?cat=227932
 206مركز تمكين السًّلم في العراق" ،نشرة رصد األمن والشؤون اإلنسانية في العراق :من  10أيلول/سبتمبر  -إلى  17أيلول/سبتمبر ،"2020
https://enablingpeace.org/ishm272/#Headline1
 207محمد علي" ،الصراع على المناصب في المؤسسات العراقية :محاولة صدرية لتفكيك "دولة المالكي" ،العربي الجديد 21 ،شباط/فبراير ،2021
https://bit.ly/3sYNeFj
 208المادة  58من موازنة عام :2021
https://parliament.iq/wp-content/uploads/2021/04/4625.pdf
 209العربي الجديد" ،العراق :المحاصصة تعقد التعامل مع التعيينات المؤقتة" 5 ،نيسان/أبريل ،2021
https://bit.ly/3mBodyz
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المصالح الراسخة وتتفاوض من موقع قوة .والكاظمي ال يملك القوة الكافية ،لذا فإن مساحة
العمل محدودة".

210

يتفق المحلل العراقي أحمد الطبقجلي على أن المشاكل المؤسسية والمعارضة السياسية
لإلصالح  -والتي أظهرها استقبال البرلمان الباهت للورقة البيضاء -تعني أن بغداد ستواجه
حتماً معركة شاقة في تحقيق أجندة الورقة البيضاء ،أو أي إصالحات هادفة" .بالكاد حدث
أي شيء ولن يحدث الكثير" على المدى القريب نتيجة للورقة ألنه ،كما يشير الطبقجلي،

فإن المؤسسات المكلفة باتخاذ اإلجراءات ضعيفة ،ومهددة باإلصالحات ،وعرضة للخطر
بسبب المصالح السياسية.

211

من العوامل األخرى البارزة والدائمة التي تحد من أي حافز لإلصالح اعتماد العراق على
عائدات النفط ،وما ينتج عن ذلك من نقص في اإلرادة السياسية لمتابعة التغيير الذي له
تبعات مؤلمة وغير ذات شعبية ،ال سيما أي خطوات لتقليص االنفاق على القطاع العام أو
خفض الدعم .مع عودة عائدات النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة ،تم استبدال الهلع
األولي الناجم عن انهيار األسعار في أوائل عام  2020بثقة قصيرة النظر في أن العراق
سينجو من هذه األزمة االقتصادية دون تغيير جذري .لكن األرقام ترسم صورة أكثر قتامة.
فإن عدد سكان العراق يتزايد بما يقرب من مليون شخص كل عام؛ وسيدخل ما يصل إلى
 5ماليين من الشباب إلى سوق العمل قبل نهاية العقد.

212

باعتبار ذلك ،فإن العجز "يتزايد

طي .المليون الشخص الذين
مثل فاتورة بطاقة االئتمان ،أضعاًفا مضاعفة ،وليس بشكل خ ّ

ال يمكنك توظيفهم اليوم سيصبحون  4ماليين الحًقا".

213

 210مقابلة المؤلفين مع حارث حسن.
 211مقابلة المؤلفين مع أحمد الطبقجلي.
 212حكومة العراق" ،الورقة البيضاء :التقرير النهائي لخلية األزمة لإلصًّلح االقتصادي "،ص ،29 .تشرين األول/أكتوبر ،2020
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/2020-10-11-2350-WP.pdf
 213مقابلة المؤلفين مع نوفل الحسن.

100

مظهر الفجوة بين الدولة العراقية ومواطنيها .أقامت ق وات األمن العراقية الحواجز على جسر الجمهورية ببغداد لفصل المتظاهرين المؤيدين لإلصالح في
ميدان التحرير عن المنطقة الدولية المحصنة (المعروفة باسم "المنطقة الخضراء") عبر نهر دجلة حيث توجد المكاتب الحكومية والبرلمان والسفارات14 .
كانون الثاني/يناير ( .2021حوري خالد)

في جميع المقابالت والمحادثات التي أجريت في سياق هذا التقرير مع المحللين والمسؤولين
هائال .فالعراق يحتاج إلى اتخاذ إجراءات جريئة
السابقين ونشطاء تشرين ،كان التوافق ً

لتقليص حجم الرواتب الحكومية ،وزيادة التمويل لتطوير البنية التحتية ،وحماية البرامج المهمة
من الفساد ،وتحرير االقتصاد ،في القطاعين العام والخاص ،من قبضة الجهات المسلحة.

وبخالف ذلك ،يواجه االقتصاد العراقي أزمات أكثر حدة في ميزان المدفوعات .فتثير األزمة
األرجحية ،كما الحظ مؤلفو الكتاب األبيض في تقييمهم.
التالية مسألة الوقت ،ال
ّ

214

إن نظام المحاصصة والحسابات ذات التحصيل الصفري للنخب السياسية هي جوهر الخلل
في العراق والسبب وراء عدم قدرته على تحقيق اإلصالحات .وأدى التركيز على تقاسم
السلطة في العراق إلى ظهور نظام "الحوكمة من خالل التوافق" ،حيث ينبغي على جميع
األطراف الفاعلة قبول سياسة جديدة من أجل تمريرها.

215

وفي حين أن هذا النظام قد يكون

 214حكومة العراق " ،الورقة البيضاء".
 215كانت هناك استثناءات قليلة جدًا تتعلق بحصة حكومة إقليم كردستان من الميزانية الفيدرالية.

101

بمثابة حماية وثيقة ضد التطلعات االستبدادية من قبل سياسي أو جماعة ضد اآلخرين ،فقد
عيوبا كبيرة.
أظهر في المقابل ً
يفشل النظام السياسي العراقي هذا في تحقيق اإلصالح ألن قبول اإلصالح يعني في كثير
من األحيان ا لتخلي عن الموارد والسلطة والنفوذ ،وتولي موقف أكثر هشاشة .عالوة على
ذلك ،ليس هناك ما يضمن أن الخصوم سيسمحون لإلصالح بأن ينتقص من ثروتهم
وسلطتهم ،أو أنهم لن يمتنعوا عن االستفادة من استعداد الطرف المقابل لتقديم تنازالت.
طا بدرجة أقل باعتراف السياسيين بالمشكالت بقدر
قد يكون اإلحجام عن دعم اإلصالح مرتب ً
ما يتعلق بعدم رغبتهم في اتخاذ ق اررات صعبة لحلها .وعلى نحو متزايد ،الحظ حارث حسن
أن "هناك المزيد من الوعي في صفوف األحزاب حول عدم استدامة الواقع االقتصادي
العراقي ،ولكن هناك غياب لرؤية طويلة األمد وإلرادة سياسية من أجل القيام بأي خطوة
حيال ذلك .فعلى المستوى الفردي ،قد تتفق النخب السياسية [على أن الوضع االقتصادي
للعراق غير مستدام] ،لكنهم يعتقدون أنه سيكون على ما يرام بعد وباء كوفيد وارتداد أسعار
النفط .كما أنهم ما زالوا يعتقدون أن خسارة شخص ما هي مكسب لشخص آخر ،وأن كل
دعوة للتغيير هي اعتداء عليهم .فلماذا تأخذ مني وليس منهم؟ ولماذا تعطي ذلك لهم وليس
لنا؟"

216

بعد فترة وجيزة من توليه منصبه ،وضع الكاظمي نصب عينيه وقف اإلسراف في اإلنفاق،
وغالبا ما ال
وذلك من خالل استهداف األشخاص الذين يتلقون رواتب متعددة من الحكومة،
ً
يقومون بأي عمل في المقابل .من هؤالء هم ما يسمى بمجموعة رفحاء ،وهم السكان السابقون
في مخيم رفحاء لالجئين في المملكة العربية السعودية ممن فروا من العراق بعد حرب الخليج.
أشخاصا شاركوا في
هذه المجموعة ،التي كان عدد من فيها في البداية حوالي  ،3000تضم
ً

انتفاضة الشيعة عام  1991ضد صدام حسين .وهم يتمتعون بعالقات وثيقة مع األحزاب
اإلسالمية الشيعية التي هيمنت على الحكومة العراقية بعد عام .2003

217

كذلك ،أصبح

المستفيدون نقطة جذب لالستياء العام بعد أن منح قانون  2013لمن يقضون أي وقت في
رفحاء مدفوعات إجمالية ،تليها رواتب شهرية ومخصصات أخرى مثل المنح الدراسية والرعاية
الصحية المجانية في الخارج .وتغطي هذه المخصصات حتى األطفال المولودين في رفحاء
وأفراد األسرة الذين بقوا بعد السكان السابقين ،مما زاد عدد المستفيدين إلى حوالي

 216مقابلة المؤلفين مع حارث حسن.
 217أحمد الدباغ" ،الرفحاويون في العراق :من هم ولماذا يتظاهرون اآلن؟" ،الجزيرة 16 ،تموز/يوليو ،2021
https://bit.ly/3ygdSdM
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.40.000

218

من هنا ،فإن قرار مجلس الوزراء بمنع أعضاء هذه المجموعة من استالم

أكثر من راتب واحد قوبل باحتجاجات غاضبة ،مدعومة من حزب الدعوة وفصائل الحشد
الشعبي.

219

وفي النهاية ،رفض البرلمان تأييد اإلجراء الوزاري لخفض هذه الرواتب.

220

فضال عن ذلك ،كافح حزب الدعوة والميليشيات المدعومة من إيران في سبيل عرقلة برامج
ً

ويعتقد أن واردات
االستثمار التي قد تهدد المصالح التجارية التي تشمل حلفائهم في الخارجُ .
غالبا ما يتم حظرها لحماية اإلنتاج المحلي ،تحقق
الفواكه والخضروات من إيران ،والتي ً

باحا كبيرة للميليشيات التي تتقاضى أمو ًاال بغية السماح للسلع المهربة بدخول العراق.
أر ً
وبسبب ارتفاع التكاليف  -في عام ُ ،2017يزعم أن العراق استورد ما قيمته  4مليارات

221

أيضا الشكوك في أن
دوالر من الطماطم والبطيخ من إيران  -وقد أثارت هذه الواردات ً
222
استقدامها غطاء لتهريب المليارات بالعملة الصعبة إلى إيران.

في تشرين األول/أكتوبر  ،2020درس العراق صفقة مع السعودية لتحويل مئات اآلالف من
الفدانات في صحراء العراق الغربية والجنوبية إلى أر ٍ
اض زراعية .وكانت الصفقة ستفيد
محافظة األنبار السنية ومحافظة المثنى الشيعية ،اثنتان من أفقر محافظات العراق .فأطلقت
بفعل ذلك الجماعات الموالية إليران حملة عالقات عامة منسقة لعرقلة الصفقة .وتضمنت
الحملة هجمات متزامنة على حكومة الكاظمي ،بقيادة نوري المالكي وقيس الخزعلي ،رددها
أنصارهم .فندد المالكي بالصفقة ووصفها بأنها غطاء لـ "االحتالل" السعودي.

223

ومن خالل

نشر مزيج من الخطاب البيئي والمعادي للصهيونية ،قال الخزعلي إن االستثمار السعودي
وتهديدا الحتياطيات المياه الجوفية
كان جزًءا من خطة "للتطبيع مع العدو األبدي للعراق"،
ً
في العراق 224.كما انضمت هذه االتهامات إلى حملة على وسائل التواصل االجتماعي

 218قاعدة بيانات التشريعات العراقية:
http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=241120131934452
 219مركز تمكين السًّلم في العراق" ،نشرة رصد األمن والشؤون اإلنسانية في العراق 9 :تموز/يوليو  16 -تموز/يوليو ،2020
https://enablingpeace.org/ishm263/#Headline1
 220آمنة السًّلمي" ،مؤسسة األسرى :رواتب معتقلي رفحاء ستسدد بمفعول رجعي ،وكالة األنباء العراقية 19 ،آذار/مارس ،2021
https://www.ina.iq/121968--.html
 221مركز تمكين السًّلم في العراق" ،نشرة رصد األمن والشؤون اإلنسانية في العراق 4 :شباط/فبراير  11 -شباط/فبراير  11 "،2021شباط/فبراير
،2021
https://enablingpeace.org/ishm291/#Headline4
 222معن الجيزاني" ،تحقيقات الحرة :العراق يستورد طماطم وشمام إيراني بقيمة  4مليارات دوالر ،الحرة 21 ،تموز/يوليو ،2019
https://arbne.ws/3jeqOfF
 223أحداث الوطن" ،تحالف المالكي :االستثمار السعودي يفتح باب االحتًّلل" 31 ،تشرين األول /أكتوبر ،2020
https://bit.ly/3klpTcY
 224محمد التميمي" ،الخزعلي يرفض االستثمار السعودي في  4محافظات :تزامن مع التطبيع مع إسرائيل" 30 ،تشرين األول/أكتوبر ،2020
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/3010202012
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يوميا تستخدم الوسم
"جيوشا إلكترونية" بحسابات تنشر مئات التغريدات
توظف
ً
ً
225
#االستثمار_السعودي_تخريب.
وصلت محاوالت الميليشيات للسيطرة على االقتصاد إلى مستويات غريبة من اإلدارة
التفصيلية في عام  .2021ففي آذار/مارس ،طاف فصيل ربع هللا العراقي المتشدد في شوارع
مصحوبا بدعوات أطلقها نواب تابعون
ملوحا بالرشاشات والقذائف الصاروخية،
بغداد،
ً
ً
226
للميليشيات إللغاء تخفيض الحكومة لقيمة الدينار في كانون األول/ديسمبر .2020
وتشير مخصصات موازنة  2021إلى أن األحداث من  2019إلى  2020بالكاد قد غيرت
أولويات الطبقة السياسية العراقية اومن تصورها الحتياجات العراق وموارده .كما تعكس هذه
تصميما على مواصلة "العمل كالمعتاد" ،ومواصلة تمويل البنود التي تمثل أولوية
األرقام
ً
227
للنخبة ،أي "توظيف المزيد من األشخاص لتلبية المصالح الخاصة".
في أحد األمثلة الصارخة ،خصصت ميزانية عام  2021أمواالً أكثر إلدارات األوقاف السنية
والشيعية (المكاتب التي تدير األوقاف والمساجد الدينية) مما خصصته لو ازرتي الزراعة
والموارد المائية في البالد مجتمعتين .فإدارات الوقف ،التي تضيف خدمات ملموسة ضئيلة،
إن وجدت ،للجمهور ،كان من المقرر أن تتلقى  1.1تريليون دينار عراقي (حوالي 760
مليون دوالر) .وفي الوقت نفسه ،حصلت الو ازرات المكلفة بالمياه والزراعة على  966مليار
دينار عراقي فقط (حوالي  665مليون دوالر) ،في ظل جفاف يلوح في األفق.

228

يبدو أن قادة الكتل البرلمانية العراقية مصممون على االستمرار في هذا النمط حتى تنفد
أيضا عن سبل للحصول على المزيد من األموال،
خزائن البالد .فيبحث السياسيون العراقيون ً

مثال .وكما وصف النائب سركوت شمس الدين األمر ،فإنهم يحاولون االستمرار
كاالقتراض ً

كثير فيما قد يحدث نتيجة لذلك في
خالل السنتين أو الخمس سنوات المقبلة ،دون التفكير ًا
السنوات العشر أو العشرين المقبلة 229.كذلك ،يرى المراقبون أن االقتراض يهدف إلى
"توسيع المساحة المتاحة للفساد ...فإنك تالحظ سير اإلجراءات بشأن االقتراض ولكن ال

يوجد أي خطوة بشأن [إحياء] الزراعة".

230

 225تحليل المؤلفين في تشرين الثاني/نوفمبر  2020للهاشتاج المعني.
 226شفق نيوز" ،ربع هللا" يستعرض أسلحة ثقيلة في بغداد ويرسل رسائل تهديد" 25 ،آذار/مارس2021 ،
https://bit.ly/2TBw56B
 227مقابلة المؤلفين مع أحمد الطبقجلي.
 228وزارة العدل العراقية" ،الميزانية االتحادية العراقية للسنة المالية  ،"2021الصفحات  12 ،52-51نيسان/أبريل ،2021
https://moj.gov.iq/uploaded/4625.pdf
 229مقابلة المؤلفين مع النائب سركوت شمس الدين.
 230مقابلة المؤلفين مع الصحفي العراقي أزهر الربيعي.
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إضاف ًة إلى ذلك ،فإن غياب المساءلة في إنفاق األموال المكتسبة أو المقترضة يجعل الوضع

يزداد سوءاً .ففي الوثائق ،تنص الميزانية  2021على أن الحكومة توظف 3,263,834
شخصا .ولكن في الواقع" ،الحكومة ليس لديها أدنى فكرة".
ً

231

كما تعكس هذه اإلحصائيات

عدد األشخاص الذين "يعتقدون أنهم يدفعون أجورهم" ،ألنه ال الحكومة وال الو ازرات كل على
حدة لديها قواعد بيانات مركزية بشأن موظفيها.

232

وضوحا في ميزانية قوات الحشد الشعبي .ففي اإلنفاق
إن مشكلة الشفافية هذه هي أكثر
ً
تفعا بشكل غير متناسب ،هناك أدلة على أن المحسوبية والمنافع التي
الدفاعي ،الذي ظل مر ً
يحصل عليها قادة الميليشيات المتنفذة ال تزال تحظى باألولوية على حساب االحتياجات
الفعلية وعائد االستثمارات .وقد بلغ المبلغ المخصص لقوات الحشد الشعبي ما يقرب من
 3.3تريليون دينار عراقي ( 2.25مليار دوالر) ،أي خمسة أضعاف األموال المخصصة
ألفضل قوة قتالية في العراق ،وهي جهاز مكافحة اإلرهاب .كذلك ،ال يزال من غير الواضح
عدد مقاتلي الحشد الشعبي الذين يتلقون رواتبهم ومقدار ما يتلقونه ،وهناك استياء متزايد بين
المقاتلين السابقين وعائالت المقاتلين الذين سقطوا في المعارك بعد أن توقف قادة الميليشيات
عن دفع رواتبهم واختفت الوعود بالمخصصات.

233

وفًقا لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ،لم يكن هناك أكثر من  60ألف مقاتل فعلي أثناء
توليه منصبه ،على الرغم من أن الحكومة كانت تدفع رواتب  150ألف مقاتل.

234

فضال
ً

عن ذلك ،اغتال مسلحون المسؤول المالي في الحشد الشعبي بعد أيام من مشاركته معلومات
حول مخطط اختالس ناشئ مع العبادي.

235

ُيظهر إقرار ميزانية أخرى في عام  ،2021والتي تعكس إلى حد كبير أنماط اإلنفاق ألسالفها،

القيود المستمرة على قدرة رئيس الوزراء الحالي على تحقيق إصالح في سياسات الحكم.
وكما قال النائب سركوت شمس الدين ،يمكن لقادة الصدر وقيادات الحشد الشعبي أن يحشدوا

الناس ،كما أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لديه السلطة والشبكات لتعبئة النواب .قوة
 231مقابلة المؤلفين مع أحمد الطبقجلي.
 232مقابلة المؤلفين مع أحمد الطبقجلي.
 233لويزا لوفلوك ومصطفى سالم" ،الميليشيات العراقية المناهضة ألمريكا ليست مجرد وكًّلء إيرانيين .فيساعد ذلك في توضيح مشكًّلتهم "،واشنطن
بوست 9 ،نيسان/أبريل ،2021
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraq-militias-iran-proxies/2021/04/09/9867b9a4-6a1d11eb-a66e-e27046e9e898_story.html
 234حمزة مصطفى" ،معركة كًّلمية بين العبادي والحشد على عناصر وهمية "،الشرق األوسط 19 ،تموز/يوليو ،2019
https://bit.ly/2QmCX6g
 235حيدر العبادي :المدير المالي للحشد ،قاسم ضعيف ،تم اغتياله ألنه حاول فضح الفساد" ،فيديو بتاريخ  3أيار/مايو ،2018
https://www.youtube.com/watch?v=CRQbbI3M6Kw
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الرئيس محمد الحلبوسي هي أنه يستطيع أن يجمع الناس ،ومسعود بارزاني يستطيع السيطرة
على شعبه .في المقابل ،مصطفى الكاظمي "رجل لطيف ،لكن ليس لديه أي من هذه القدرات
وهو غير قادر على اتخاذ ق اررات جريئة" لمواجهة المصالح الراسخة.

236

لقد أوقع العراق نفسه في ضائقة مالية عميقة وهو يواجه معضالت اقتصادية صعبة .ومع
قيام النخب السياسية بتوسيع شبكات المحسوبية لكسب التأييد والدعم ،تزايد اإلنفاق على
الرواتب على حساب االستثمار في البنية التحتية ،التي تعاني بالفعل من عقود من اإلهمال
وسوء اإلدارة والفساد .وتعني عدم كفاية الهياكل األساسية وضعف سيادة القانون أن القطاع
الخاص ليس لديه قاعدة يمكن أن ينمو على أساسها ليخلق وظائف كافية لتوفير بدائل لعامة
الشعب المعوزين الذي اعتادوا االعتماد بشدة على الوظائف الحكومية واإلعانات.
العراق في وضع ال مخرج له منه .فكما أقرت الورقة البيضاء للحكومة ،تحتاج الدولة إلى
تقليل اإلنفاق على الرواتب لتحقيق التوازن في ميزانيتها ،وتحرير الموارد لالستثمار في البنية
وشعبيا ،ولم
سياسيا
تأييدا
قطاعا
التحتية التي يمكن أن تدعم
خاصا نش ً
طا .هذا يتطلب ً
ً
ً
ً
ً
تقبله  -خاصة بالنسبة للسياسيين
يتيسر أي منهما بعد .إن خفض اإلنفاق هو أمر يصعب ّ
المهتمين في المقام األول باالنتخابات المقبلة .فإنهم يريدون الحفاظ على تدفق األموال لخدمة

مصالحهم ،بشكل مباشر وغير مباشر على حد سواء .كما ينظر العراقيون الذين ال يثقون
في الطبقة السياسية إلى ان خفض اإلنفاق أمر مشكوك فيه ربما دبره السياسيون من أجل
استخدام المدخرات إلثراء أنفسهم بشكل إضافي .مطالب التوظيف كانت مسموعة قبل وقت
طويل من بدء احتجاجات أكتوبر  ،2019وظلت حتى بعد أن بلغت االحتجاجات ذروتها
وتضاءلت .فمع اقتراب الذكرى السنوية األولى لالحتجاجات ،كان الشعار المشترك لخريجي
الجامعات المخيمين بالقرب من الو ازرات الحكومية هو "لن نغادر حتى يتم توظيفنا".

 236مقابلة المؤلفين مع النائب سركوت شمس الدين.
https://twitter.com/Observer46664/status/1316326368905506816 237
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237

الشكل رقم  :12أي قوة الخارجية سيكون لها التأثير االكبر في االنتخابات القادمة؟
56.8%

34.1%

6.3%
0.8%
األمم المتحدة

االتحاد األوروبي

1.0%

1.0%

السعودية

تركيا

أيران

هذا التركيز على الوظائف ،على الرغم من أنه مفهوم ،يدفع بعض المراقبين إلى رؤية العديد
من متظاهري اليوم على أنهم ال يقّلون
تعامال على أسس "المقايضة" عن األحزاب السياسية
ً
التي يعارضونها .فعلى حد تعبير أحد االقتصاديين ،إنهم "يريدون وظائف ...ويقولون :أنا
ضدك ،لكن وظفني".

238

وجهات نظر الحركة حول اإلصالحات االقتصادية
أيضا في ردود المشاركين في مجموعات التركيز
انعكست المعضالت االقتصادية للعراق ً

على أسئلة حول ما إذا كانوا سيدعمون تقليص حجم القطاع العام من قبل حكومة تبدو جادة
بشأن اإلصالح .وقال جميع المشاركين تقر ًيبا من العراق الفيدرالي إنهم يفضلون تقليص حجم

القطاع العام المتضخم ودور الحكومة في النشاط االقتصادي على حد سواء .لكنهم أثاروا

طا :يجب على الحكومة
ًا
كبيرا .فجعلت الغالبية العظمى من المشاركين دعمهم مشرو ً
تحذير ً
أوالً توفير بدائل للباحثين عن عمل ،من خالل مساعدة القطاع الخاص على النمو لتقديم
وظائف ذات رواتب جيدة .ووافق ناشط من ميسان على ذلك بشغف ،معلناً" :جهزوا بيئة

 238مقابلة المؤلفين مع الطبقجلي.
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الواليات المتحدة

آمنة ،جهزوا رأس المال ،وسيبدأ الشباب من تلقاء أنفسهم في التشكيك في فكرة أن مصدر
دخلهم االفضل هو التعيينات [الحكومية]".
أيضا أن قول ذلك أسهل من فعله ،ألن األحزاب
أدرك المشاركون في مجموعة المناقشة ً
أيضا .وأوضح ناشط
والميليشيات القوية تواصل التنافس على السيطرة على القطاع الخاص ً

من بغداد أن "الميليشيات تسيطر على كل حركة األموال واألعمال في البالد .فال يكاد يوجد
مشروع تجاري اليوم ال تملكه أو تنتزعه الميليشيات أو اللجان االقتصادية لألحزاب".
عارضت أقلية صغيرة من المتحاورين تقليص القطاع العام .وجادلت هذه المجموعة بأن
المشاكل الرئيسية تتمثل في انخفاض اإلنتاجية وعدم قدرة الحكومة على استغالل إمكانات
القطاع العام .كما جادلوا بأن الحل يكمن في زيادة االستثمار في المجاالت غير النفطية
فعليا يقومون به".
للقطاع العام ومنح موظفيها
ً
"عمال ً
إضاف ًة إلى ذلك ،قالت ناشطة من بغداد أن "هذا يتطلب دراسة متأنية .لقد تخرجنا اآلالف،
فأين يذهبون؟ كان الخريجون يحتجون ،لذا فإن استمرار تجميد التوظيف ليس باألمر العملي.

وإذا قلصنا القطاع العام ،فسترتفع البطالة ألن موظفي الخدمة المدنية هم محرك االقتصاد.
بالتالي ،خيارنا الوحيد هو إعادة هيكلة [القطاع] .فلديك مهندسون زراعيون ولديك أرض ،لذا
قم بزراعة األرض .ولديك ميكانيكيون ،لذا اجعلهم يقومون بتشغيل المصانع".
كان المشاركون في مناقشات مجموعات التركيز من إقليم كردستان العراق متشككين بشكل
ملحوظ حول قدرة القطاع الخاص على أن يصبح بديالً قابالً للتطبيق للقطاع العام .وقال

ناشط من أربيل أن "الناس هنا لديهم تجربة سيئة مع الخصخصة .فهم ال يريدون خصخصة
القطاع العام .يجب أن يتقاعد موظفو الخدمة المدنية األكبر سناً وأن يتم تعيين الخريجين

الجدد بدالً من ذلك .فيوجد في إقليم كردستان العراق خمس دفعات من الخريجين الذين لم
تتوفر لهم التعيينات".
أيضا بأن األحزاب الحاكمة في إقليم كردستان العراق
وجادل بعض المشاركين في المناقشة ً
تهيمن على كال قطاعي االقتصاد ،لدرجة أن "السوق أصبحت تحتكره األحزاب الحاكمة".
وتابع ناشط من السليمانية" :نحن ليس لدينا قطاع خاص ،نحن لدينا قطاع حزبي ولكن باسم
مختلف".
أيضا ،كانت هناك أصوات تطالب بـ "إصالح" القطاع العام ،إلنجاحه بدالً من تقليص
هنا ً
حجمه .وأشارت ناشطة من السليمانية إلى أن "القطاع العام في حالة من الفوضى ألن هناك
الكثير من التعيينات التي تتم دون أي إعداد مسبق للبرامج أو الخطط .تلقى الموظفون العام
108

الماضي خمسة رواتب في عام كامل .فأنا ال أؤيد تقليص القطاع بل أؤيد تعيين خبراء
اقتصاديين للمساعدة في حل هذه األزمة ".سواء كان ذلك في إقليم كردستان العراق أو بغداد
أو أي مكان آخر في العراق ،فإن المشكلة األكبر ليست في أفراد الميليشيات أو مقاتلي
دائما
البشمركة بل في الحزب السياسي أو زعيم الميليشيا الذي يجندهم .فهذه الجهات تبحث ً

عن فرص لتحقيق الربح إلى الحد الذي "ال يمكنك فتح مقهى مربح في بغداد دون أن يالحظه
أحد ويجبرك على المشاركة".
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الشكل رقم  :13تصورات التأثير الخارجي
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مفيد

جدا لدرجة تفوق قدرة
في بعض األحيان ،يمكن ألعضاء الطبقة السياسية التمادي بأفعالهم ً

العراقيين العاديين على التحمل .ففي محادثة متلفزة في عام  ،2020تبادل قائد الحشد
الشعبي أحمد األسدي والنائب السني المؤثر محمد الكربولي االتهامات بشكل تلقائي حول

من كان يسرق أكث ر من الدولة .وعندما اشتكى األسدي من أن قوات الحشد الشعبي كانت
تحاول لمدة عامين رفع رواتب مقاتليها ،عرض الكربولي تمويل كتيبة كاملة من قوات الحشد
الشعبي" ،إذا سمحوا له بالسيطرة على نقطة تفتيش واحدة فقط" من النقاط الواقعة تحت
فرد االسدي بالقول أن الكربولي وشركائه كانوا "يسرقون من الدولة لمدة سبعة
سيطرتهمّ .
عاما" و "ال ينبغي أن يحسدونا على بضع نقاط تفتيش" أو اإليرادات التي تدرها.
عشر ً

 239مقابلة المؤلفين مع النائب سركوت شمس الدين.
https://www.instagram.com/p/COhzQaCB6gH/?igshid=7csk3pv3y76k240
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صعبا للغاية طالما هناك أموال عامة كثيرة يمكن
سيظل اإلصالح من داخل الطبقة السياسية
ً
تقسيمها بين النخبة السياسية .وكما وصفه روبرت فورد ،نائب السفير األمريكي السابق في

العراق ،فإن هذا الوضع "ربما لن يستقيم حتى تبدأ أموال النفط في النفاد ويصبح الوضع
سيئا حًقا ،أو تنشأ قوة سياسية جديدة [إلحداث تغير في النظام] ...فالنفط في
االقتصادي ً
العراق هو حًقا لعنة ،ألنهم يستطيعون استخدامه إلنعاش النظام ،لكن ينتهي به األمر إلى

مزدهر للغاية".
ًا
إضاعة الكثير من الوقت ...بين الزراعة والنفط ،يمكن للعراق أن يصبح
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المشكلة هي استمرار تدفق األموال ،بينما الوقت ينفد .ويلخص المحلل أحمد الطبقجلي
المشكلة على النحو التالي" :حتى العام الماضي[ ،عندما انهارت األسعار] ،أنتج النفط 45

مليار دوالر وكلفنا  10مليارات دوالر لشركات النفط .في عام جيد يمكننا أن نجني من 60
يوما ما أن تنتج  60مليار دوالر من السياحة ،ولكن
إلى  70مليار دوالر .بالطبع ،يمكنك ً
هذا إجمالي اإليرادات ،فعليك أن تدفع للناس وهناك تكاليف .ومن الصعب عليهم [السياسيين]
أن يقوموا باألمر الصواب .لكن ليس لدينا الوقت ألن عدد سكاننا يزداد .فسيصبح  50مليون
في وقت قصير".
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إليران مصلحة قوية في الحفاظ على الوضع الراهن في العراق
تهديدا لسالمتها اإلقليمية.
من الناحية االستراتيجية ،تريد إيران منع العراق من أن يشكل
ً
فيتشارك البلدان تاريخا مري ار في حرب  ،1988-1980والتي أطلقت عليها إيران اسم "الدفاع
المقدس" .وشكل هذا الصراع محطة تكوينية للقادة اإليرانيين ،بمن فيهم الجنرال سليماني
والمرشد األعلى علي خامنئي .فتح تغيير النظام في العراق عام  2003الباب أمام إيران
لالستفادة من العالقات مع شخصيات المعارضة العراقية السابقة لبناء نفوذها في العراق.
تهديدا
أدت إزالة العدو اللدود صدام حسين إلى التخلص من تهديد استراتيجي ،بينما خلقت
ً

فرصا لتحقيق
ً
جديدا ،وهو الوجود العسكري األمريكي الكثيف في الجوار المباشر .كما خلقت ً

مكاسب اقتصادية وأمنية إضافية .فأنشأت إيران إمكانات القوة العسكرية داخل العراق من

طد نفوذ طهران عبر المؤسسات العراقية
خالل مساندة الميليشيات ضد الوجود األمريكي .تو ّ
في السنوات التالية من خالل دعم نوري المالكي .وسمحت هذه القوة إليران بالتخفيف من
معبر في حملة
األزمات الكبرى طوال العقد الماضي .وابتداء من عام  ،2011أصبح العراق ًا
إيران لدعم بشار األسد في الحرب األهلية السورية .كما أصبح العراق فيما بعد موقعا متقدما

يمكن من خالله تهديد المملكة العربية السعودية وإسرائيل .وزادت العقوبات من اعتماد إيران

 241مقابلة المؤلفين مع روبرت فورد ،النائب السابق للسفير األمريكي في العراق.
 242مقابلة المؤلفين مع أحمد الطبقجلي.
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ار ألهداف وخطط بهدف توسيع حجم
ار وتكرًا
فروج مسؤولون إيرانيون مرًا
على العراقّ .
الصادرات اإليرانية إلى العراق 243.من هنا ،أغرقت البضائع اإليرانية من الخيار إلى مبردات
الهواء إلى السيارات السوق العراقي ،ووفرت تلك التجارة العملة الصعبة ومساحة لغسيل
األموال.

244

في حين تسبب مقتل اللواء سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في
تعطيل قدرة إيران على السيطرة وتنسيق تحركات مختلف الميليشيات المتحالفة معها في
العراق ،فإن تلك الميليشيات تحتفظ بالقدرة على بث الدمار بين المدنيين الذين ينتقدون أفعالها
أو يشكلون
تهديدا لقبضتها على السلطة .كذلك ،احتفظت الميليشيات بالقدرة على اإلحباط
ً

واالنتقام من أي محاولة من قبل الحكومة العراقية إلنفاذ االمتثال للسياسات والمصالح

الوطنية ،مثل منع الهجمات على البعثات الدبلوماسية والموظفين األمريكيين الذين يدعمون
القوات العراقية بدعوة من الدولة العراقية.
ومن األمثلة على ذلك آثار كارثة حزيران/يونيو  2020التي أمر فيها الكاظمي باعتقال
عمالء كتائب حزب هللا المشتبه في إطالقهم صواريخ على أهداف أمريكية في العراق.
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فأُجبر الكاظمي على إطالق سراحهم تحت تهديد السالح من قبل مئات من رجال الميليشيات.
تهديدا غير مسبوق لرئيس الوزراء .فوبخ
وتعبير عن التضامن ،أصدرت عصائب أهل الحق
ًا
ً

قيس الخزعلي الكاظمي ،مذك اًر إياه بأنه في منصبه بسبب تسوية سياسية ،وأنه يجب أن

يدرك حدود واليته .وأكمل الخزعلي كالمه ليخبر الكاظمي أنه لم يجرؤ أي رئيس وزراء قبله
على وقف الهجمات على القوات األمريكية من قبل "فصائل المقاومة "،وأنه لتجنب "المتاعب"
مستخدما المصطلح العامي غلس ،بمعنى "دعها تمر".
يجب عليه أن يغض الطرف،
ً
وظهر دليل مماثل على ضعف الحكومة العراقية بعد عام عندما ألقت حكومة الكاظمي
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القبض على قاسم مصلح ،وهو قائد في قوات الحشد الشعبي يعتقد الكثيرون أنه وراء اغتيال
إيهاب الوزني ونشطاء آخرين .فحاصر مقاتلو الحشد الشعبي المنطقة الخضراء في البداية
للضغط على الكاظمي لإلفراج عن مصلح .وعلى الرغم من أن الكاظمي قاوم الضغط وأبقى
 243إرنا (وكالة أنباء الجمهورية اإلسًّلمية)" ،إيران تطالب بتحقيق هدف تجاري بقيمة  20مليار دوالر مع العراق" (اإلنجليزية) 13 ،كانون
الثاني/يناير ،2021
https://en.irna.ir/news/84184251/Iran-calls-for-achieving-20-billion-trade-target-with-Iraq
 244سؤدد الصالحي" ،العراقيون المرتبطون بإيران يستخدمون االحتيال عبر غسيل األموال للتغلب على العقوبات األمريكية" ،عرب نيوز1 ،
آب/أغسطس https://www.arabnews.com/node/1533851/middle-east ،2019
 245جون دافيسون" ،القوات العراقية تنقض على رجال الميليشيات المدعومة من إيران في بغداد" ،رويترز 26 ،حزيران/يونيو ،2020
https://www.reuters.com/article/us-iraq-security/iraqi-forces-swoop-on-iran-backed-militiamen-in-baghdadidUSKBN23W3J9
 246غلس :مصطلح ينتشر على وسائل التواصل االجتماعي بعد خطاب الخزعلي" ،نعم العراق 27 ،حزيران/يونيو ،2020
https://bit.ly/3BcFqmO
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ٍ
قاض على صلة بقوات الحشد
مصلح قيد االحتجاز لمدة أسبوعين ،تم إحالة القضية إلى
الشعبي ،وأمر بذلك باإلفراج عن مصلح.
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وفي حين أن الميليشيات المدعومة من إيران ليست كتلة واحدة متماسكة ،فهي ليست
أيضا .فالمليشيات تشبه عائلة المافيا التي لديها عدة
تماما ً
مجموعة جهات فاعلة منفصلة ً
أبناء .لديهم نفس األعداء ونفس المصالح .في الوقت نفسه ،اذا استعرنا كلمات خبير في
نصيبا أكبر ،يتنافسون ،ولديهم شعور الغيرة.
هذا الموضوع ،فهم متعجرفون ،كل منهم يريد
ً
فإنهم إخوة ،لكن هناك منافسة وحتى خيانة بينهم .ولكن هذه المنافسة ال تصل إلى مستوى
التسبب في انهيار األسرة.
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وجدت دراسة المركز االستقصائية في حزيران/يونيو  2021أن  56.8في المائة من
المستجيبين يعتقدون أن إيران سيكون لها التأثير األكبر على االنتخابات المقبلة ،تليها
الواليات المتحدة بنسبة  34.1في المائة ،واألمم المتحدة بنسبة  6.3في المائة (انظر الشكل
.)12
(سلبيا) ،قالت نسبة
ضار
(إيجابيا) أم ًا
مفيدا
وعندما سئلوا عما إذا كان هذا التأثير سيكون ً
ً
ً
ضارا ،مقارنة بـ  60في المائة للواليات المتحدة
مذهلة 88 ،في المائة ،أن دور إيران سيكون ً

و  30في المائة لألمم المتحدة (انظر الشكل .)13

المشهد العراقي على مواقع التواصل االجتماعي وحركة تشرين
في السنوات األخيرة ،برزت وسائل التواصل االجتماعي كأداة تنسيق رائدة لمعظم الحركات
استثناء .ومنذ احتجاجات  25شباط/فبراير
السياسية واالجتماعية في العالم ،والعراق ليس
ً
 2011التي كانت مستوحاة إلى حد كبير من الربيع العربي في ذلك العام ،استخدم النشطاء
العراقيون العديد من منصات التواصل االجتماعي للتنظيم وتسليط الضوء على إخفاقات
الحكومة وانتهاكات حقوق اإلنسان ،ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو لالحتجاجات ،ومناقشة
الواقع العراقي السياسي واالجتماعي .ويهدف هذا القسم إلى وصف المشهد العراقي على
وسائل التواصل االجتماعي فيما يتعلق بحركة تشرين األول/أكتوبر  2019االحتجاجية،
وكيف استخدمت مجموعات مختلفة منصات مختلفة لتنظيم رسائلهم ونشرها .وتضم هذه
المجموعات متظاهرين ونشطاء آخرين ،فضالً عن المدافعين عن الوضع الراهن ،مثل أنصار
 247لويزا لوفلوك ومصطفى سالم" ،العراق يفرج عن رجل ميليشيا مرتبط بإيران في ضربة لجهود كبح اإلفًّلت من العقاب،".
https://www.washingtonpost.com/world/iraq-iran-militia-commander-freed/2021/06/09/b371c3a8-c903-11eb8708-64991f2acf28_story.html
 248مقابلة مع حمدي مالك ،الخبير في شؤون الميليشيات الشيعية في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى.
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الميليشيات وغيرهم من خصوم الحركة الذين كانوا يستخدمون بشكل متزايد إساءات عدوانية
عبر اإلنترنت ،بما في ذلك االفتراء والتهديدات المباشرة بالعنف الجسدي.
على الرغم من التمرد والعنف الطائفي وعدم االستقرار الذي جاء بعد الغزو الذي قادته
فسهل
الواليات المتحدة والذي أنهى دكتاتورية صدام حسين ،أصبحت حرية التعبير ممكنةّ .
التوافر المتزايد للتكنولوجيا الرقمية النقاش السياسي على اإلنترنت ،ورحبت بذلك شريحة كبيرة

من المجتمع العراقي .واكتسبت المنتديات ومجموعات الدردشة شعبية كوسيلة للعراقيين من
جميع األعمار للتعارف والتفاعل مع الناس داخل وخارج البالد .وكان أحد المنتديات األولى
هو "كتابات" (أصبح اآلن موقعا على شبكة اإلنترنت) ،والذي استضاف المقاالت والتعليقات
حول األوضاع في البالد .في عام  ،2005نشرت كتابات أول مقال بقلم شلش العراقي ،وهو
االسم المستعار لكاتب ساخر اكتسب الحًقا شعبية كبيرة في العراق من خالل معالجة بعض
المخاوف السياسية واالجتماعية األكثر خطورة في البالد من خالل الكوميديا.
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اليوم ،يستخدم  25مليون عراقي واحدة أو أكثر من منصات التواصل االجتماعي.
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يمثل

العدد حوالي  70بالمائة من مستخدمي اإلنترنت في العراق ويمثل  62بالمائة من إجمالي
السكان.
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ومع تزايد سرعة اإلنترنت وتوافر خدمات الشبكة الالسلكية في األماكن العامة،

تحسنت إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل االجتماعي ،مما سمح لمزيد من المستخدمين
بالتسجيل في مجموعة من المنصات.

 249كتابات ،شلش العراقي:
https://kitabat.com/author/1499/
 250بوابة البيانات:
https://datareportal.com/reports/digital-2021-iraq
 251بوابة البيانات:
https://datareportal.com/reports/digital-2021-iraq
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طلبة جامعات بغداد يتظاهرون لرفض ترشيح محمد توفيق عالوي لرئاسة الوزراء ،وإدانة احتالل "القبعات الزرق" للصدر لساحة التحرير .قرب مبنى و ازرة
التعليم العالي في بغداد 26 .كانون الثاني/يناير ( .2020أزهر الربيعي)

يوتيوب
إن موقع التواصل االجتماعي الرائد في العراق من حيث االستخدام هو موقع يوتيوب .وتمثل
منصة تحميل ومشاهدة الفيديو ما يقرب من  70في المائة من جميع استخدامات وسائل
التواصل االجتماعي في العراق.

252

وال توجد إحصاءات مؤكدة عن النسبة المئوية

لالستهالك الترفيهي ضمن تلك النسبة العالية من االستخدام ،حيث تبث العديد من المحطات
ونظر ألن الوصول إلى يوتيوب ال
ًا
التلفزيونية العربية اآلن إنتاجاتها على قنوات يوتيوب.
حسابا ،فإن تحديد عدد المستخدمين النشطين على يوتيوب ألغراض سياسية أمر
يتطلب
ً

صعب .على الرغم من ذلك ،أثناء احتجاجات تشرين األول  2019وبعدها ،شاركت اآلالف

من حسابات يوتيوب لقطات من القمع الوحشي للمتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد ومواقع
االحتجاج األخرى في جنوب العراق.

253

دعما للحركة
وأنتجت األغاني ومونتاجات الفيديو ً

 252بوابة البيانات" ،رقمي  :2021العراق" ،بوابة البيانات 11 ،شباط/فبراير ،2021
https://datareportal.com/reports/digital-2021-iraq
 253قاعدة بيانات أبحاث إرفع صوتك التي تم الوصول إليها من قبل المؤلفين:
https://www.irfaasawtak.com/
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انصب دعم االحتجاجات في أقسام
االحتجاجية أو "الثورة" كما يفضل الكثيرون وصفها .كما
ّ
التعليقات لهذه الحسابات من قبل مئات .إضاف ًة إلى ذلك ،أنتجت الحسابات المناهضة

لالحتجاج محتوى ينتقد النشطاء ويتهمهم بالخيانة ،لكن هذه اآلراء حظيت بمشاهدات أقل
واهتمام أقل.

لم يكن موقع يوتيوب منصة أساسية لتنظيم نشاط االحتجاج .فبينما تلقى أداء الفنانين وإعادة
بث المقاطع التليفزيونية الداعمة لالحتجاجات العدد األكبر من المشاهدات في محتوى يوتيوب
المرتبط بأكتوبر  ،2019ظل المتظاهرون وغيرهم من النشطاء بعيدين عن المنصة.

254

وقد يكون أحد األسباب هو متطلبات اإلنترنت عالي السرعة وعرض النطاق الترددي لتحميل
مقاطع الفيديو .كذلك ،قد يكون سبب آخر هو فرض الرقابة على موقع يوتيوب الذي من
المحتمل أن يؤدي إلى إزالة المحتوى العنيف .وبدالً من ذلك ،قام النشطاء بمشاركة مقاطع
الفيديو عبر تطبيقات الهاتف مثل الواتساب والتيليغرام حيث ال يخضع المحتوى للرقابة.
فيسبوك
هناك  26مليون حساب مسجل على فيسبوك في العراق ،مما يشكل  61في المائة من
السكان ويجعل فيسبوك منصة تواصل اجتماعي فعالة للغاية للمناظرة ولمناقشة األفكار في
العراق.

255

وحتى مع األخذ في االعتبار الحسابات غير النشطة والحسابات المتطفلة ،فإن

عدد األشخاص الذين يقومون بتسجيل الدخول والنشر والمشاركة والتعليق على المنصة
مرتفع بشكل كبير .كما شكل االستخدام اليومي لفيسبوك في أيار/مايو  2021ما يقرب من
 25بالمائة من جميع أنشطة وسائل التواصل االجتماعي في العراق.

256

سائدا في العراق بحلول عام  .2006وبتشجيع من أوائل المتبنين له
يجيا ً
أصبح فيسبوك تدر ً
مثل شلش العراقي ،بدأ الكتاب وقادة الفكر والصحفيون في مشاركة محتواهم عبر المنصة
هذه .كما لم يقتصر استخدام وسائل التواصل االجتماعي على أولئك الذين يسعون إلى
أيضا آالف الحسابات والصفحات التي تروج
اإلصالح السياسي والنقاش البناء .فظهرت ً
للطائفية والعنف ،مما تسبب في كثير من األحيان في إثارة جدل ٍ
كاف لجعلها ملحوظة.
 254ع لى سبيل المثال ،البرامج الحوارية السياسية ،والمناظرات ،والبرامج مثل أحمد البشير "جمهورية البشير" بمتوسط  1إلى  2مليون مشاهدة،
وأغنية المطرب غسان الشامي "بين الجسر والساحة" التي نالت 16.4مليون مشاهدة بحلول تموز/يوليو ،2021
https://www.youtube.com/watch?v=y70E0XVVr7c&t=80s
 255نابليون كات" ،مستخدمو فيسبوك في العراق "،أيار/مايو ،2021
https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-iraq/2021/05
اإلحصاءات المتعلقة بمستخدمي اإلنترنت تحسب العناوين الفريدة المسجلة لدى شركات الخدمة .وتشير حسابات فيسبوك إلى عدد الملفات الشخصية
النشطة أو غير النشطة والصفحات الموجودة في العراق.
 256عداد اإلحصائيات" ،االحصائيات المتعلقة بمواقع التواصل االجتماعي في العراق :تموز/يوليو  - 2020تموز/يوليو "،2021
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/iraq
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وعندما قدم فيسبوك خيارات الفيديو والصوت ،نما االستخدام العراقي له أكثر ،فاستخدم
ئيسيا في تنظيم
النشطاء المنصة على نطاق واسع لنشر رسائلهم .كذلك ،لعب فيسبوك ًا
دور ر ً

احتجاجات عام  2011التي كانت مستوحاة من الربيع العربي ،وهو حركة احتجاج شعبية
أخرى اجتاحت العديد من الدول في المنطقة واعتمدت بشكل كبير على المنصة هذه لتنظيم
وحل فيسبوك بسرعة محل المنتديات مثل غرف دردشة ياهو
األنشطة ونشر الرسائلّ .
وكتابات كمحور فكري للمحادثات السياسية العراقية عبر اإلنترنت .كذلك ،إن السهولة التي
يمكن بها إنشاء صفحات فيسوك ونموذج الترويج المدفوع للمنصة جعلته يستأثر باهتمام
السياسيين والميليشيات .وانتشر مصطلح "الجيوش اإللكترونية" أثناء قتال العراق ضد داعش،
عندما ظهرت عدة مئات من الصفحات والحسابات لدعم رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي.
تأسست صفحة "ثورة العراق" في عام  2016لتنظيم أنشطة االحتجاج في ذلك العام وتوثيق
انتهاكات حقوق اإلنسان ضد المتظاهرين واالعتداءات األخرى من قبل قوات األمن ،مثل
االعتقاالت غير المبررة.

257

وكانت هذه الصفحة متاحة للعامة في البداية ،لكن سرعان ما

بدأ المنظمون في إدراك الحاجة إلى مزيد من التحفظ ،فنقلوا المناقشات إلى مساحات خاصة
باستخدام وظائف المراسلة المباشرة أو الدردشة .وال تزال الصفحة تحتوي على آراء وتعليقات
مؤيدة ومناهضة لالحتجاجات .وتم تنظيم مظاهرات أكتوبر  2019والترويج لها في البداية
عبر مجموعات وصفحات خاصة دعت العراقيين ،وخاصة الشباب ،إلى التجمع في ميدان
التحرير .فظهرت مئات الصفحات منذ األول من تشرين األول/أكتوبر 2019؛ وقد تم
تخصيصها لتبادل التطورات المتعلقة باالحتجاجات وتوثيقها واستضافة المناقشات السياسية.
وكانت معظم المجموعات التي أنشأت هذا المحتوى خاصة بسبب مخاوف أمنية.
دراسة حالة متعلقة بفيسبوك :صفحة األخوة
صفحة األخوة (الخوة النظيفة) هي صفحة سياسية اجتماعية تشجع التسامح والنقاش البناء
بين مختلف الفئات في العراق .تأسست الصفحة في عام  2006وسط تصاعد العنف
الطائفي في بغداد ،وحشدت منذ ذلك الحين أكثر من  3ماليين متابع .فحتى وقت كتابة هذا
يوميا ،مع تفاعالت يومية
ًا
التقرير ،بلغ متوسط منشورات الصفحة حوالي  15إلى 25
منشور ً

(تعليقات ومشاركات وإعجابات) يتراوح عددها بين  500.000ومليون تفاعل .وينتج المنشور
العادي أكثر من  2000تعليق ومشاركة ،وهو من بين أعلى معدالت التفاعل في العراق.
كما غطت صفحة األخوة االحتجاجات الشعبية في البالد ،وذلك باستخدام لقطات أصلية في
 257صفحة ثورة العراق على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/groups/1106167909471920/about
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الغالب سجلها مديروها الثمانية ،المقيمون في جميع أنحاء العراق ،والمتطوعون فيها .كما
أن اثنين من اإلداريين ،األخوين التوأمين حسن وحسين رحم ،هما من أبرز النشطاء
تأثير في بغداد.
اإلصالحيين وأكثرهم ًا
ولد حسن وحسين رحم في مدينة الصدر ببغداد في أسرة محرومة .منذ الصغر ،كان األخوان
شغوفين بالصحافة .وخالل معارك استعادة السيطرة على الموصل من داعش ،رافق التوأم
الجنرال عبد الوهاب الساعدي في جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي .تجنبا االحتكاك
بالميليش يات ،ورك از تغطيتهما على الوجه اإلنساني للمعركة ،األمر الذي أكسبهما الكثير من
ئيسيا في حشد الدعم الحتجاجات تشرين األول/أكتوبر
المتابعين .كما لعب التوأم رحم ًا
دور ر ً
 2019عبر حساباتهما الشخصية على وسائل التواصل االجتماعي وصفحة األخوة .ومع
تقدم االحتجاجات ،نشرت صفحة األخوة لقطات من داخل منطقة الخيام بميدان التحرير،
حيث أقاموا لعدة أشهر كصحفيين ومتظاهرين في الخطوط األمامية .وعندما استقال رئيس
رحب األخوان باستقالته .كما
الوزراء عادل عبد المهدي في تشرين الثاني/نوفمبر ّ ،2019
َد َع َوا إلى استمرار االحتجاجات ،مع إعطاء رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الوقت
الكافي للوفاء بوعوده وتنفيذ أجندته اإلصالحية .وانتقد حسين رحم مقتدى الصدر ألنه امتنع

258
علنا الناشط والمساعد السابق للصدر أسعد
أوًال عن تأييد الكاظمي.
كذلك ،دعم التوأم ً
الناصري ،الذي نبذ التيار الصدري خالل احتجاجات أكتوبر  .2019في آذار /مارس

 ، 2020بعد سلسلة من التهديدات بالعنف على اإلنترنت ضد األخوين ،هاجم حشد من
الصدريين المشتبه بهم حسين رحم بالسكاكين ،مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة .فبعد
الهجوم ،توارى التوأم عن األنظار وانتقال منذ ذلك الحين إلى إقليم كردستان .يزور األخوان
من حين آلخر بغداد والجنوب ،ويواصالن دعم االحتجاجات ونشر المستجدات حول الوضع
األمني في العراق والقضايا االجتماعية المختلفة على صفحة األخوة ،التي ال تزال تحظى
بشعبية كبيرة.
انستاجرام
نموا في العراق اليوم هي انستاجرام .فكان هناك أكثر
إن منصة التواصل االجتماعي األسرع ً

عاما.
من  13مليون مستخدم بحلول أيار/مايو  ،2021معظمهم تقل أعمارهم عن ً 35

259

وجعلت خدمة البث المباشر انستاجرام منصة مفضلة بين المحتجين .كما أصبح انستاجرام

 258الحرة" ،بتحريض من الصدريين :طعن ناشط عراقي بارز في ساحة التحرير" 3 ،آذار/مارس،2020 ،
https://arbne.ws/3zbmenX
 259نابليون كات" ،مستخدمو انستاجرام في العراق".
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المنصة التي تلجأ إليها وسائل اإلعالم الدولية وهي تبحث عن الصورة المثالية لتوثيق
احتجاجات أكتوبر ،حيث عرض العديد من المصورين العراقيين مواهبهم من خالل لقطات
إبداعية تلتقط الجوانب الثقافية لحركة أكتوبر كما القمع العنيف ولحظات الخسارة والحزن.
إن مصور االحتجاج األبرز هو علي دبدب ،الذي ظهرت أعماله في مختلف وسائل اإلعالم
الكبرى.

260

اكتسب دبدب ما يقرب من  100.000متابع حيث استخدم انستاجرام لمشاركة

توثيقه المرئي لالحتجاجات .وأعلن دبدب في تشرين الثاني/نوفمبر  2020أنه سيقوم ببيع
احتجاجا على القيود والمضايقات التي يواجهها المصورون
معدات التصوير الخاصة به
ً
الصحفيون في العراق .وبعد تلقيه تهديدات مزعومة ،غادر علي دبداب العراق وهو اآلن
يعيش بين تركيا وبلغاريا .في معرض حديثه عن تجربته في توثيق االحتجاجات ،قال دبدب
"تعرف على جيل جعلني أشعر بالفخر بشبابنا وبأنني عراقي"261.
إنه ّ
تويتر
وغالبا ما ُيعتبر منصة "نخبوية" .ومع ذلك ،فقد
يتخلف موقع تويتر عن فيسبوك في العراق،
ً

نما استخدام تويتر في العراق كنتيجة مباشرة الحتجاجات تشرين األول/أكتوبر  .2019لقد

كبير بصياغة الوسوم وتحقيق أعلى مرتبة من
اهتماما ًا
أبدى كل من النشطاء وخصومهم
ً
الترند 262.وقد يكون أحد أسباب االهتمام المتزايد بتويتر في العراق هو اإلدراك بأنه يصل
إلى الجماهير العالمية ،وخاصة المتحدثين باللغة اإلنجليزية ،بشكل أسرع من المنصات
إيابا التي ييسرها تويتر
ذهابا و ً
األخرى .ينجذب ذلك هواة السياسية الى المحادثات المباشرة ً
كوسيلة لنشر األفكار .وما يفتقر إليه تويتر في نطاق تحقيق انتشار أوسع للتجربة العراقية
نسبيا.
يعوضه في المقابل بمحادثات أكثر جدية وحسابات رفيعة المستوى ً
بعد األيام األولى الحتجاجات أكتوبر  ،2019كان هناك تنامي ملحوظ على صعيد تويتر
العراقي ،باللغتين اإلنجليزية والعربية على حد سواء .واستخدم الكثيرون الوسوم مثل
وطن.
#احتجاجات_العراق ونريد ً

263

فكانت الوسوم والتغريدات هذه مهمة لخبراء الشرق

األوسط الذين يستخدمون تويتر ،بما في ذلك محلل البيانات البريطاني مارك أوين جونز.
ويراقب جونز شعبية الوسوم على تويتر لفضح الحمالت الزائفة التي يتم دفع ثمنها أو التي

www.instagram.com/alidabdab260
 261حسام السراي" ،قصص من ساحات االحتجاج العراقية كما ترويها كاميرات الشجعان" ،السفير العربي 2 ،آذار/مارس ،2021
https://assafirarabi.com/en/36367/2021/03/02/stories-from-iraqs-squares-of-protest-as-told-by-the-cameras-ofthe-daredevils/
"262الترند" مصطلح تستخدمه معظم منصات الوسائط االجتماعية لوصف الموضوعات األكثر شيوعًا في وقت معين .يمكن أن يكون الترند ذات
المرتبة األعلى كلمة أو عبارة أو وسم يتم ذكرها من قبل عدد كبير من المستخدمين خًّلل فترة زمنية قصيرة.
 263أصبح شعار "نريد وطنًا" هو الشعار األساسي للحركة اإلصًّلحية.
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تهدف إلى تشويه سمعة هدف ما .كما خلص جونز إلى أنه تم إنشاء أكثر من 1000
حساب على تويتر مع تحديد مواقعها على أنها العراق بين األول والثالث من أكتوبر .2019
وخلص من خالل تحليله لمستخدمي وسوم معينة إلى أن هذا النشاط المتعلق باحتجاجات
جهدا منسًقا من قبل السعوديين الستغالل االضطرابات في العراق
أكتوبر كان على األرجح ً
ودفع الخطاب المناهض إليران 264.إضاف ًة إلى ذلك ،إن استخدام الوسوم لتضخيم نقاط

جديدا وال فر ًيدا من نوعه .فالمجموعات الموالية لروسيا فعلت ذلك
الحوار السياسي ليس
ً
لسنوات عديدة .وخالل إدارة ترامب في الواليات المتحدة ،تم إنشاء حسابات مزيفة باستخدام
صور الملفات الشخصية المسروقة لتضخيم أعداد مؤيدي ترامب.
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كانت استنتاجات جونز صحيحة جز ًئيا ،لكنه عجز عن التحقيق في أسباب إنشاء العديد من
الحسابات والكيفية الت ي يمكن بها فعل ذلك .فالصحفي ستيفن نبيل ،الذي لديه أكثر من
 1.5مليون متابع على صفحته التي تم التحقق منها على فيسبوك ،كان قد شجع المتظاهرين
على االنضمام إلى تويتر في األول من أكتوبر .وشدد نبيل على أهمية استخدام تويتر لدعم
لوسم

روج
االحتجاجات عبر صفحتيه على فيسبوك والتليجرام 266،كما
ّ
#أنقذوا_الشعب_العراقي 267.ولم يقم جونز بتحليل الوسم هذا .فبدالً من ذلك ،استند في
تحليله إلى وسم آخر# ،العراق_ينتفض أو  #العراق_تنتفض ،والذي استخدم في الغالب من
قبل غير العراقيين .كما سلط الضوء على الحسابات التي كانت نشطة على تويتر منذ عام
غالبا ما تغير اسماء التعريف والصور ،وقدمها على أنها تمثل مؤيد االحتجاج
 ،2012والتي ً

العادي.
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كذلك ،لم يرد جونز على العراقيين الذين ذكروا أنهم انضموا إلى تويتر فقط منذ

أكتوبر  2019ولغرض وحيد هو الوصول إلى جمهور أوسع لزيادة الوعي حول العنف ضد
المتظاهرين.
أعيد تغريد مواضيع جونز وتضخيمها من قبل بعض الصحفيين الموالين إليران ،مثل شرمين
نوراني ورانيا خالق ،اللواتي عارضن الحركة االحتجاجية بشكل علني ،ووصفن ذلك بمحاولة
أمريكية لتقويض النفوذ اإليراني في العراق .فإن تصوير احتجاجات أكتوبر على أنها تحرك
بتحريض أميركي ينفي وكالة العراقيين ويصرف النظر عن التظلمات الحقيقية التي أدت إلى
https://twitter.com/marcowenjones/status/1180035868909805568?s=20 264
 265إسحاق أرنسدورف" ،الروبوتات المؤيدة لروسيا تتبنى قضية الجناح اليميني بعد شارلوتسفيل "،بروبابليكا 23 ،آب/أغسطس ،2017
https://www.propublica.org/article/pro-russian-bots-take-up-the-right-wing-cause-after-charlottesville
https://t.me/StevenNabilIraq?fbclid=IwAR3OHJZyOZOPALs0XUnzUhzxoExfzmRhql6McMqVId 266
fMh5A3ezxlLWUeFuY
https://www.facebook.com/684350558319029/photos/a.783216015099149/2562478637172869/ 267
https://twitter.com/marcowenjones/status/1219896285538455555?s=20 268
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أيضا بعض استنتاجاته على التحليالت التي صرفت
االحتجاجات الجماهيرية .بنى جونز ً
النظر عن السياق ذي الصلة .على سبيل المثال ،أشار إلى أن الحسابات الجديدة تم إنشاؤها
على األرجح خارج الع ارق ألن الحكومة كانت قد حجبت خدمة اإلنترنت .ونجحت الحكومة
في عزل مقدمي خدمات اإلنترنت ،لكن لم يكن لديها سيطرة على شركات الهاتف المحمول
مثل اسيا سيل و زين .فتغاضى عن حقيقة أن معظم العراقيين يعتمدون على هواتفهم
المحمولة للوصول إلى اإلنترنت ،وأن شركات المحمول لم تقيد الخدمة خالل األيام األولى
من االحتجاجات في تشرين األول  .2019على الرغم من أن تحليل جونز صرف النظر
عن نشاط وسائل التواصل االجتماعي العراقي حول االحتجاجات باعتباره مزيًفا ،بالنسبة

للنشطاء العراقيين الناطقين باللغة اإلنجليزية الذين يستخدمون تويتر ،فقد أكد عمل جونز
ويسمعوا كحركة شعبية حقيقية.
على أهمية أن ُينظر إليهم ُ
من المفيد بشكل خاص في هذا الصدد ،هو أن تويتر سمح للصحافة الدولية بالتواصل
مباشرة مع المحتجين العراقيين أكثر من المنصات األخرى .فظهر بعض النشطاء البارزين،
مثل علي المكدام وأمير حازم ،في أفالم وثائقية عن االحتجاجات مع فايس نيوز و بوبيالر
269
أيضا موقع تويتر لنشر معلومات مضللة
فرونت.
لكن قوات الوضع الراهن استخدمت ً
وللهجوم اللفظي على المتظاهرين .كان علي المكدام أحد النشطاء العديدين المتهمين

بالتجسس .فنشرت حسابات موالية للميليشيات مقطع فيديو العام الماضي اتهم فيه المكدام
بتحصيل راتب من السفارة األمريكية.

270

وخالل زيارة قصيرة لبغداد مساء  9تموز/يوليو

 ،2021فقد أصدقاء مكدام وعائلته االتصال به .وتم العثور عليه في اليوم التالي ،بعد أن
أطلق سراحه خاطفون لم يكشف عن أسمائهم ،قال إنهم عذبوه واستجوبوه بشأن مقال كتبه
ينتقد فيه الميليشيات المدعومة من إيران.

271

كما اتهمته بعدها الحسابات الموالية للميليشيات

على تويتر بتلفيق عملية اختطافه للفت االنتباه وللحصول على تأشيرة دخول إلى أي دولة
ويزعم أن المكدام سعى للهجرة من العراق في عام  2020بعد سلسلة من التهديدات
غربيةُ .
لحياته ومقطع فيديو اتهامي تداولته حسابات مؤيدة للميليشيات.

 269فايس نيوز" ،العراقيون يحتجون على حكومة في أزمة  -أثناء أزمة عالمية" 18 ،آذار/مارس ،2020
https://www.youtube.com/watch?v=b8jMkppLiME
بوبيًّلر فرونت" ،انتفاضة بغداد :تحت النار مع المحتجين العراقيين" 4 ،آذار/مارس ،2020
https://www.youtube.com/watch?v=5dFQXyKWBAc
https://twitter.com/abo_hussein68/status/1414203285817409536?s=20 270
 271مركز تمكين السًّلم في العراق" ،نشرة رصد األمن والشؤون اإلنسانية في العراق 8 :تموز/يوليو  15 -تموز/يوليو  15 "،2021تموز/يوليو
،2021
https://enablingpeace.org/ishm312/#Headline2
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بشكل عام ،كان لتويتر تأثير كبير في زيادة الوعي بين المجتمع الدولي حول االحتجاجات
والعنف ضد النشطاء في العراق منذ أكتوبر  .2019فإن استخدامه للغة اإلنجليزية والسرعة
التي يمكن بها للتغريدة أن تنتشر بصخب تجعل المنصة على حدة من سائر المواقع .وأحد
عاما آنذاك ،وهي
األمثلة الجديرة بالمالحظة هو موضوع كتبته طيبة البالغة من العمر ً 17
طالبة في مدرسة ثانوية من بغداد .مستوحى من فيديو تيك توك الشهير الذي فضح سوء
معاملة الصين لألويغور 272،غردت طيبة صورتين سيلفي مع التعليق" :كيف اعتنيت بنضارة
بشرتي .موضوع".

273

والحظت طيبة أن التغريدات المتعلقة بالعناية بالبشرة حظيت

باالهتمام ،وبمجرد أن حظيت تغريدتها بعدد كبير من التغريدات واإلعجابات ،بدأت
موضوعها" :اآلن بعد أن حظيت باهتمامكم ،هناك احتجاجات مستمرة في العراق" .فشرحت
طيبة من هم المتظاهرين وماذا يريدون والقمع الوحشي الذي واجهوه .وتلقى الموضوع أكثر
من  17.000إعادة تغريد و  25.000إعجاب ،وهي أعلى نسبة تفاعل لتغريدة مرتبطة
باالحتجاج حتى اآلن .فالمنشورات التي نشرها عراقيون آخرون داخل العراق ،سواء على
تلق مثل هذه األرقام.
فيسبوك أو إنستاجرام ،لم َ
دراسة حالة :طالل الحريري
تقدم قصة الناشط طالل الحريري مثاالً على كيفية تأثير حركة االحتجاج على النقاشات
على وسائل التواصل االجتماعي ،وكيف شكلت تلك النقاشات بدورها الخطاب العام في
العراق .في عام  ،2020أعلن الحريري ترشحه لمجلس النواب بالنيابة عن كتلته "حركة 25
أكتوبر" .وسرعان ما انتقد نشطاء آخرون اختياره السم الحزب ألنه قد يخدع الناخبين ويدفعهم
إلى االعتقاد بأن حركة االحتجاج نظمت تحت كتلة انتخابية واحدة .فدافع الحريري عن
شامال لألعراف االجتماعية وحركة أكبر بكثير
إصالحا
نفسه ،قائالً إن " 25أكتوبر" يمثل
ً
ً
274
من االحتجاجات نفسها .على هذا النحو ،ال يمكن احتكارها من قبل أي جهة فاعلة معينة.
وآراء الحريري ،التي يعبر عنها بشكل أساسي على تويتر ،ال تحظى بشعبية بين المحافظين
االجتماعيين في العراق وقد ال تعكس مخاوف معظم العراقيين .وقد تم توبيخه من قبل العديد
من النشطاء على تصريحاته حول فلسطين والمثليين والنساء في النقاشات العامة في كلوب
هاوس ومن خالل عمليات التبادل على تويتر.

275

على الرغم من أن الحريري أنهى حملة

 272بن ويستكوت وشانون لياو" ،فيديو بشأن الجمال على تيك توك مع رسالة مخفية معادية للصين قد انتشر بسرعة" ،سي إن إن بيزنس 28 ،تشرين
الثاني/نوفمبر ،2019
https://www.cnn.com/2019/11/27/tech/tiktok-xinjiang-eyelash-curling-scli-intl-hnk/index.html
https://twitter.com/yehawboiz/status/1208392783427461120?s=20 273
 274محادثة طًّلل الحريري في كلوب هاوس في شباط/فبراير .2021
 275الحريري يؤيد المصالحة مع إسرائيل وينتقد حماس بشدة .كما أنه يدعم حقوق المثلية ووعد بإدراجها في جدول أعماله االنتخابي،
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ترشيحه في نهاية المطاف ،إال أن محاولته الوجيزة خلقت مساحة جديدة لألفكار المثيرة
للجدل حيث حصل على منبر واكتسب الدعم ،ولو حتى على نحو ضئيل ،من قبل الجمهور.
وكانت بعض ردود الفعل على وسائل التواصل االجتماعي إزاء أفكار الحريري داعمة بشكل
علني ،بينما اختار آخرون التعبير عن دعمهم بشكل خصوصي لتجنب رد الفعل العنيف أو
النقد القاسي من اآلخرين.

276

فمثل هذه النقاشات حول المحرمات االجتماعية كان من

الممكن أن تكون مستحيلة بدون وسائل التواصل االجتماعي ألن المحطات التلفزيونية العراقية
غالبا ما يربط التعبير عن وجهات
التقليدية تتجنب مثل هذه المواضيع .في الوقت نفسهً ،
النظر المثيرة للجدل عبر المحطات األجنبية الممولة من الغرب المتحدث بأجندة خارجية.
بنك تغريدات تيليغرام
اكا للنجاح الذي حققه النشطاء في استخدام تويتر لزيادة الوعي بشأن حركة االحتجاج،
إدر ً
بدأت حملة مؤيدة للميليشيات على تطبيق المحادثات تيليغرام في تشرين األول/أكتوبر 2019

تقر ًيبا .وتم استخدامه إلعداد تغريدات ووسوم يومية ضد النشطاء والشخصيات اإلعالمية
الداعمة لهم ،مثل الكوميدي أحمد البشير والصحفي ستيفن نبيل 277.وعبرت التغريدات
أيضا عن دعمها لـ "الحشد الشعبي والمقاومة" .فأولئك الذين يقفون وراء الحساب،
والوسوم ً
المسمى "بنك التغريدات" ،يختارون من وسم إلى ثالثة وسوم ويحضرون من  20إلى 30
يوميا.
تغريدة ً

278

تاركا ما يكفي
ثم ينصح الحساب مشتركيه بنشر الوسوم والتغريدات هذهً ،

من الوقت بين تغريدة واألخرى لتفادي خوارزميات تويتر .وفي غضون ساعة ،يمكن أن
يصبح الوسم المختار صيحة رائجة في العراق .كذلك ،تستخدم معظم الحسابات التي تنشر
محتوى بنك التغريدات أسماء مستعارة وصور ملفات شخصية عمومية لقادة الميليشيات
والشخصيات الدينية اإليرانية .وتتضمن حسابات تويتر التي تستخدم قناة بنك التغريدات على

أيضا مؤيدين حقيقيين للميليشيات وروبوتات.
تيليغرام ً
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وأنتج بنك التغريدات مئات الوسوم

التي تهدف إلى تقويض مصداقية المتظاهرين بوصفهم بالخونة والجواسيس للواليات المتحدة.

فالوسوم مثل ابناء السفارات والجوكر البعثي كانت تحظى بشعبية أليام خالل وبعد احتجاجات
أكتوبر .2019

ً
جاهزا بعد لهذه المناقشات.
 276خبر أحد النشطاء البارزين المؤلف أنه يؤيد أفكار الحريري لكنه يعتقد أن التيار الرئيسي في العراق ليس
 277الصحفي ستيفن نبيل ،مراسل قناة الحرة في لوس أنجلوس ،تعرض الغتيال مهين لشخصيته من خًّلل عدة وسوم لم تتهمه فقط بالتجسس ،بل
شوهت سمعته وتعرضت لعائلته أيضًا.
 278يمكن العثور على بنك التغريدات هنا:
https://t.me/TB_MMF
 279البوت/الروبوت هو حساب يتم إنشاؤه ويطلق التغريدات وفقًا للجدول الزمني .يمكن ألي شخص حقيقي أيضًا فتح حساب باستخدام اسم مزيف
وصورة ملف شخصي.
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استهدفت واحدة من أكثر هجمات الوسوم وحشية التي أنشأها بنك التغريدات ،ماري محمد،
الناشطة الشابة من األنبار .عملت ماري كمسعفة طبية في ميدان التحرير خالل الشهر
األول من احتجاجات  ،2019ووثقت العنف ضد المتظاهرين على حسابها على انستاجرام
الذي أصبح محذوًفا اآلن .في  12تشرين الثاني/نوفمبر  ،2019قال شقيق ماري إن أخته
قد اختطفت ،لكن في غضون ساعات ،نفت عائلة ماري الخبر ،تاركين أصدقاءها وزمالئها

الناشطين في حيرة من أمرهم .وبعد ثالثة أيام ،قال شقيق ماري إن أخته كانت بأمان في
أربيل دون أن يوضح محتوى أقواله السابقة .وعادت ماري للظهور تدريجياً على وسائل

التواصل االجتماعي لكنها امتنعت عن التعبير عن أي دعم إضافي لالحتجاجات .في عام

 ،2020ظهر مقطع فيديو يظهر ماري مرتبكة المظهر وهي تعترف بممارسة أنشطة جنسية
سني .وفي غضون ساعات ،تصدر الوسم إخوة ماري ("إخوان ماري") موقع تويتر
مع شيخ ّ

في العراق ،حيث بدأت الحسابات الموالية للميليشيات تتهم الناشطة بالدعارة ،والحركة

االحتجاجية بأكملها بالفجور .بعد أيام ،ظهرت ماري باكية على الكامي ار مدعية أنها تعرضت
للتعذيب وأجبرت على تسجيل االعتراف تحت التهديد.

280

وقالت إن آسريها أجبروها على

الكذب أمام الكامي ار بشأن ممارستها ألنشطة جنسية مع العديد من السياسيين والمشايخ السنة،
وهددوها بإصدار التسجيالت وقتلها إذا انضمت مرة أخرى لالحتجاجات .ومنذ محنة ماري،
تضاءلت مشاركة النساء في االحتجاجات بشكل ملحوظ ،كما يتضح من اللقطات الموثقة
لالحتجاجات الالحقة.
الجيوش اإللكترونية
الجيوش اإللكترونية هي في األساس حسابات ترول تم إنشاؤها لغرض نشر رسائل معينة
عبر اإلنترنت لخدمة كيان أو غرض معين و/أو التنمر اإللكتروني لمن يعارضونها .وتختلف
عن الروبوتات التي يتم إنشاؤها بواسطة البرامجية في أن أشخاص حقيقيين هم من يديرون
الحسابات؛ وقد يتحكم أحد هؤالء األشخاص في عدة حسابات في وقت واحد .وتم استخدام
المصطلح الجيش اإللكتروني على نطاق واسع ألول مرة في العراق في عام  ،2013عندما
ظهرت مئات الملفات الشخصية والصفحات على فيسبوك لدعم رئيس الوزراء االسبق نوري
المالكي .كذلك ،لم تكن الجيوش اإللكترونية مصدر قلق كبير قبل االحتجاجات األخيرة ألنها
لم تقم سوى بنشر رسائل لدعم بعض السياسيين .لكن الجيوش اإللكترونية أصبحت مشكلة
للمحتجين عندما توسعت مهمتها لتشمل التحريض واالفتراء .ففي تشرين الثاني /نوفمبر
 ،2019قال الخبير العراقي في شؤون اإلرهاب الراحل الدكتور هشام الهاشمي لزمالئه إنه
https://www.youtube.com/watch?v=uVt5s_HdGc4 280

123

اكتشف "خلية إعالمية ميليشياوية" مكلفة بشن هجمات موجهة على مواقع التواصل
االجتماعي على حسابات ناشطين وأنصار حركة االحتجاج .وقام الهاشمي بتجميع قائمة
بأسماء أعضاء الخلية المشتبه بهم وعرضها على نشطاء بارزين.
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فالخلية اإلعالمية،

بحسب الهاشمي ،لها صالت مباشرة بفيلق حرس الثورة اإلسالمية وحزب هللا اللبناني.
وبحسب قائمة الهاشمي ،كان رئيس الخلية آغا شاهيني ،عضو الحرس الثوري اإليراني،
ونائبه قاسم قصير ،وهو لبناني من أنصار حزب هللا .وكان من بين محرري الخلية وموظفيها
العديد من شخصيات وسائل التواصل االجتماعي والمعلقين السياسيين والصحفيين العراقيين،
مثل أحمد عبد السادة ومازن الزيدي وأحمد هاتف وعلي مارد األسدي ونجاح محمد علي.
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بحسب الهاشمي ،كانت هذه الخلية مسؤولة عن تشكيل جيوش إلكترونية لمهاجمة حركة
احتجاج أكتوبر وربط مؤيديها بالسفارات األجنبية .ويعتقد الهاشمي أن الحملة لم يديرها
متطوعون ،وأن الموظفين حصلوا على تعويضات مالية.
دراسة حالة :د .ريهام يعقوب
كانت الدكتورة ريهام يعقوب شخصية اجتماعية معروفة في البصرة ،برزت خالل احتجاجات
عام  .2015وباعتبارها واحدة من أوائل النساء المشاركات بفعالية في المجتمع المدني في
البصرة واالحتجاجات ،أصبحت معروفة كصوت للتغيير واإلصالح .مع نمو حضورها
كناشطة ،زاد تأثير نشاطها على وسائل التواصل االجتماعي .وشاركت في احتجاجات البصرة
أيضا وشجعت الشابات األخريات على االنضمام .في عدة مناسبات خالل
عام ً 2018
احتجاجات عام  2018في البصرة ،قادت مجموعات من النساء في أماكن االحتجاج .ونتيجة
لذلك ،تلقت العديد من التهديدات بالقتل واالتهامات بالخيانة ،مما أجبرها على إنهاء نشاطها
السياسي في نهاية المطاف .ثم ركزت ريهام على تمكين المرأة من خالل الصحة واللياقة
البدنية .فكانت تمتلك وتدير صالة ألعاب رياضية وشجعت النساء على ممارسة الرياضة
والنشاط البدني لتحسين نوعية حياتهن .ولم تكن ريهام ناشطة عالنية خالل االحتجاجات
األخيرة ،لكن موجة جديدة من التهديدات بالقتل استهدفتها مرة أخرى .فكانت هذه التهديدات
مدفوعة بمنشورات على فيسبوك يعود تاريخها إلى عام  2018اتهم فيها المصور المقتول
لقوات الحشد الشعبي ،أحمد مهنا ،ريهام بمصادقة القنصل األمريكي في البصرة .كما شجع

 281اطلع أحد معدي هذا التقرير على القائمة وأكد أنها مرسلة من هشام الهاشمي.
 282ظهر عبد السادة على التلفزيون العام في عدة مناسبات حيث اتهم هشام الهاشمي بأن له عًّلقات وثيقة مع الواليات المتحدة .الزيدي هو صحفي
معروف ومعلق مناهض لًّلحتجاج ومؤيد إليران بصورة علنية .هاتف كاتب سيناريو ومفكر مؤيد إليران .واألسدي من أشد أنصار المالكي المعروف
بميوله الطائفية والتحريض ضد السنة العراقيين .علي هو معلق سياسي موال إليران.
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مهنا أتباعه على فضح ريهام و "الخونة" اآلخرين 283.وفي آب/أغسطس ُ ،2020قتلت ريهام

بالرصاص في سيارتها وهي في طريقها إلى المنزل من صالتها الرياضية .وبينما حزن

اآلالف في جميع أنحاء العراق على ريهام ،ال تزال الحسابات الموالية للميليشيات تصفها
بالخائنة.
كلوب هاوس
سرعان ما اكتسب تطبيق المناظرات الجديد كلوب هاوس شعبية بين الشباب العراقي التواق
إليجاد منبر في المحادثة السياسية .فنظمت احتجاجات  25أيار/مايو  ،2021بعد اغتيال
الناشط إيهاب الوزني ،إلى حد كبير من قبل نشطاء بغداد على كلوب هاوس ،مع مداخالت
من مجموعات المهجر التي رتبت تجمعات أصغر للتعبير عن التضامن في المدن األوروبية
واميركا .وكان هدف هذه االحتجاجات هو الضغط على الحكومة لفضح المسؤولين عن
عاما ،أعلن العديد
اغتيال النشطاء وتقديمهم للعدالة .وبعد وفاة متظاهر يبلغ من العمر ً 18
من النشطاء البارزين ،مثل الصحفي من البصرة منتظر بخيت وهشام الموزاني ،عبر كلوب
هاوس أنهم لن يدعوا إلى مزيد من االحتجاجات.
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فبدالً من ذلك ،قالوا إنهم سيركزون

على التنظيم السياسي ،وإقناع المجتمع الدولي برصد االنتخابات وسالمة المرشحين
االنتخابيين.

285

 283قُتل أحمد مهنا على يد كتائب حزب هللا قرب ساحة التحرير ببغداد في كانون األول /ديسمبر  .2019ويُعتقد أن مقتله كان عرضيًا وأنه  -في ذلك
الوقت  -ربما كان يحاول تصوير نفسه كناشط.
 284يتمركز هؤالء النشطاء في بغداد وهم أقل شهرة على وسائل التواصل االجتماعي .حتى وقت كتابة هذا التقرير ،كان كًّلهما قد انتقًّل إلى إقليم
كردستان بعد تهديدات بالقتل واعتداءات جسدية من مهاجمين مجهولين.
 285مقابلة مع ناشط شارك في المناقشات في حزيران/يونيو 2021
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بعض الشباب العراقي يسترخون في مخيم شباب الوط ن في ساحة التحرير ببغداد .وكان الشباب هناك لمساعدة المتظاهرين من خالل "تنظيف المنطقة
المحيطة" .بغداد 14 .كانون الثاني/يناير ( .2020حوري خالد)

تقييد الحريات واألمان على اإلنترنت
وفرت منصات التواصل االجتماعي مساحة للعراقيين من جميع األعمار للتعبير عن آرائهم
ومخاوفهم بشأن الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية في البالد في السنوات التي
تلت تغيير النظام في عام  .2003فإن الجيل األصغر ًّ
سنا الذي بلغ سن الرشد في عراق
ايضا بدرجة من حرية
ما بعد صدام ال يتذكر الكثير عن االستقرار واألمن ،ولكنه يتمتع ً
الكالم والتعبير لم تكن معروفة لدى األجيال السابقة من العراقيين .ومع انتشار تكنولوجيا
االتصاالت واالنفتاح الجديد على العالم ،انضم الشباب العراقي إلى أقرانه في العالم في
النضال من أجل حقهم في نوعية حياة أفضل .اقتداء بالربيع العربي في عام ،2011
أصبحت وسائل التواصل االجتماعي أداة للدعوة لالحتجاجات وتبادل األفكار بين النشطاء
العراقيين .ومع ذلك ،لم تعد هذه المنصات آمنة لمعظم النشطاء داخل العراق ،حيث تواصل
الميليشيات استهداف النشطاء بمنأى عن العقاب .كما تقوم الجيوش اإللكترونية وأنصار
الميليشيات بمراقبة ومتابعة ومحاولة الكشف عن أماكن تواجد النشطاء .فغادر العديد من
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النشطاء البارزين العراق ،لكن أولئك الذين بقوا لم يعودوا يستخدمون هذه المنصات لتنظيم
األنشطة بنفس التأثير الذي كان عليه الحال خالل الفترة بين  .2019-2015وفي حين أن
بعض الحمالت تنتشر عبر تويتر وإنستاجرام ومنصات أخرى ،فإن المنظمين هم اآلن إلى
حد كبير من جماعات المهجر العراقية التي تدعم حركة اإلصالح ،لكنها ليست جوهرها.
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كما يواصل النشطاء والمتظاهرون السابقون استخدام منصات التواصل االجتماعي لمناقشة
فشل الدولة العراقية وانتقادها ،ولكن ليس بالحرية عينها التي تمتعوا بها قبل بضع سنوات
فقط .وكما قالت ناشطة عراقية" ،نحن ننظر إلى الخلف إذا انتقدنا بشدة قادة الميليشيات أو
مقتدى الصدر".
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سيناريوهات المستقبل
يتناول هذا التقرير ثالثة سيناريوهات يمكن أن تتكشف في العراق بعد االنتخابات المقبلة،
سواء جرت في أكتوبر  2021أو بعد ذلك ،في عام  .2022وتغطي هذه السيناريوهات طيفا
واسعا من المستويات المحتملة للنجاح من قبل الحركة المؤيدة لإلصالح في تغيير المعادلة
السياسية في العراق.
نتوقع أن تتم هذه السيناريوهات في ظل تطبيق القانون االنتخابي الجديد الذي أقره البرلمان
في تشرين الثاني/نوفمبر  .2020فقد ألغى القانون التمثيل النسبي ،و  18دائرة بحجم
المحافظة ،والقوائم الحزبية المستخدمة في االنتخابات السابقة .وبدالً من ذلك ،ستشتمل
االنتخابات التالية على أصوات غير قابلة للتحويل وترشيح فردي و  83دائرة أصغر تضم
نسبيا.
من  3إلى  5ممثلين لكل منها .ونفترض أن الظروف األمنية ستبقى دون تغيير ً

أيضا أن مقاطعة االنتخابات لن تكون شاملة ،وأن قرار مقاطعة
تفترض السيناريوهات ً
االنتخابات يمكن أن يتراجع عنه بعض المرشحين المحتملين أو جميعهم تحت راية تشرين.
كامال) في إزاحة األحزاب القائمة عن
نجاحا ًا
السيناريو األول :تحقق الحركة
كبير (أو ً
ً
المؤسسات الحكومية ،واكتساب سيطرة فعالة على آليات صنع السياسات

الشروط
كبير من الناخبين ،مما يسمح للحركة بتحقيق فوز كبير (90
إقباال ًا
يتصور هذا السيناريو ً
مقعدا أو أكثر) في االنتخابات المقبلة 288.وسيتبع النصر االنتخابي ترجمة ناجحة للمكاسب
ً
 286وخير مثال على هذا االتجاه هو المسيرات العالمية "إلنهاء اإلفًّلت من العقاب" التي انعقدت في مدن حول العالم في  18تموز/يوليو .2021
 287مقابلة المؤلفين مع ناشط في حزيران/يونيو ،2021
 288العدد الذي تم اختياره لتقليد عدد المقاعد التي فاز بها الفائزون األوائل في انتخابات  2010و  2014العراقية.
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االنتخابية إلى قوة سياسية .من خالل المفاوضات والتحالفات ما بعد االنتخابات مع القوى
السياسية المؤيدة لإلصالح ،سيقود النواب المؤيدون لإلصالح أكبر كتلة برلمانية ويكتسبون
حاسما في تشكيل الحكومة المقبلة وتشكيل المؤسسات الحكومية الرئيسية.
دور
ًا
ً

نتائج مجموعات التركيز المتعلقة بأولويات السياسة العامة
سألنا المشاركين في مجموعات التركيز عن المبادرات السياسية التي اعتقدوا أنها يجب أن
تكون على رأس أولويات الحركة إذا اتيح لها ان تسيطر على الحكومة .وقال أكثر من
النصف إن إقامة احتكار الدولة للسالح والقضاء على الميليشيات غير الشرعية يجب أن
جدا رسم
يكون على رأس أولويات ممثلي الحركة في الحكومة .وقد تبع ذلك بشكل قريب ً
سياسات لتحسين االقتصاد ،وتحديداً من خالل العمل على تمكين القطاع الخاص وحماية
االستثمارات والشركات من ابتزاز الميليشيات والتدخل الحزبي.

الشكل رقم  :14العواقب المتوقعة إذا فاز المحتجون/مرشحو تشرين في االنتخابات وشكلوا الحكومة

االقتصاد والخدمات ستتحسن

26.5%

سيزداد االقتصاد والخدمات سو ًءا

11.8%

سيكون هناك قدر أقل من الفساد والمحاصصة

30.6%

األحزاب التي تمثل المتظاهرين ستصبح فاسدة أيضا

14.0%

الميليشيات ستصبح أضعف

16.7%

الميليشيات و/أو األحزاب التي خسرت ستستخدم العنف الستعادة السلطة

25.2%

ال أعرف

30.6%
1.4%
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غير ذلك

معرًبا عن الرأي السائد في الغرفة ،أعلن ناشط من بغداد أن "األولويات هي الحفاظ على
كرامة الدولة وإقامة احتكار السالح وحماية الحريات وتطوير جهاز المخابرات إلنهاء التدخل
األجنبي مع حماية العالقات الخارجية الودية والتدقيق بشأن كبار المسؤولين والمديرين
العامين بو ازرات الدولة .معظم الفساد يحدث بسبب المديرين الذين يبقون حتى عندما تتغير
الحكومات ...كما تشجيع االستثمار ودعم الزراعة والقطاع الخاص والصناعة لتنويع
االقتصاد".
كان إنهاء التدخل األجنبي ،والبدء في مراجعة كاملة للدستور ،وسن قوانين لحماية الحريات
المدنية من األولويات القصوى لثلث المشاركين .وذكر أقل من ثلثهم بقليل إصالح نظام
االنتخابات واألحزاب السياسية كأولوياتهم القصوى .كذلك ،شرح ناشط من بغداد األسباب
قائالً" :الجزء األهم هو تعديل الدستور إلحداث تغيير في النظام السياسي ...التالي هو تغيير
القوانين التي تحكم الحياة السياسية ،وعلى رأسها قانون المحكمة االتحادية وقانون األحزاب

[السياسية] .و[هناك] قوانين تنظم األحوال االقتصادية في الدولة ،مثل قانون االستثمار
والقانون الذي ينشئ هيئة ترصد اإليرادات الفيدرالية ...كما ان هناك مشكلة انتخاب
المحافظين بعد حل مجالس المحافظات ".كذلك ،قال ربع المشاركين إن تحسين تقديم
الخدمات العامة ،وبالتحديد التعليم ،يجب أن يكون على رأس أولويات حركة اإلصالح في
الحكومة.
وأثار رأي األقلية جدال مثي ار لالهتمام حول ما إذا كانت التعديالت الدستورية هي الوسيلة
الصحيحة لبدء اإلصالح .وأوضح ناشط من البصرة" ،دعونا ننفذ الدستور أوًال ثم نتحدث

عن تعديله .فتنفيذه يتطلب قوانين لم تكن مكتوبة .أولها قانون دستوري للمحكمة الفيدرالية
أيضا إلى
العليا بحيث يمكنها تحميلهم [المشرعين] مسؤولية سن قوانين أخرى[ .نحتاج] ً
قوانين تنفذ ما ينص عليه الدستور بخصوص األحزاب السياسية .فكلها موجودة في الدستور
ولكن ال توجد محكمة لمحاسبتهم".
النتائج المتعلقة برد فعل المؤسسة القائمة
عندما ُسئل المشاركون في المناقشة عن الكيفية التي يتوقعون بها أن تستجيب أحزاب
المؤسسة لهذا التغيير االفتراضي في السلطة ،قال أكثر من نصف المتحدثين إنهم يتوقعون
من الميليشيات واألحزاب المهيمنة تصعيد التهديدات والعنف ضد ممثلي الحركة .وقال ناشط
من ذي قار" :إذا وصلت الحركة االحتجاجية إلى السلطة ،سيكون هناك عنف .فقد قال
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[حاكم] الزاملي إنه إذا لم يفز الصدريون برئاسة الوزراء فذلك سيكون بسبب وجود تزوير.
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ثانيا ،تضم قوات الحشد الشعبي فصائل مسلحة تستجيب بشكل علني إليران .تمتلك هذه
ً
الفصائل سلطة ولها شبكات محسوبية تزودها بالمال والسلطة واإلعالم .والتدخل اإليراني لن
يسمح بأي محاوالت إلصالح هذا النظام العراقي .فإيران تعتبر العراق رئة اقتصادية ال غنى
عنها تحت أي ظرف من الظروف".
قال واحد من كل أربعة مشاركين إنهم يتوقعون أن تستخدم الميليشيات واألحزاب المهيمنة
أساليب أخرى غير العنف لمحاولة استعادة السلطة ،وذلك لتجنب التكلفة االقتصادية لخوض
حرب أهلية .فقد يحاول خصوم الحركة التكيف مع حجمهم المتقلص من خالل استخدام
مزيج من الترغيب واإلكراه والمناورات السياسية لتقويض سيطرة الحركة المنشأة حديثًا على
المؤسسات الحكومية .ووافق أحد الناشطين من البصرة قائالً" :قد يقومون بمجاراتنا لحماية

مصالحهم .فمن غير المنطقي أن يلحقوا الضرر بمصالحهم عبر التوجه نحو انقالب أو
عمل عنيف".
الشكل رقم  :15الفائز المحتمل بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان في االنتخابات المقبلة

44.8%

32.9%

13.3%

4.6%

4.4%

مرشحون آخرون

لست متأكدًا

المتظاهرون/مرشحو
تشرين

المرشحون المدعومون من مرشحو األحزاب التقليدية
قبل رئيس الوزراء الحالي

 289حاكم الزاملي هو مساعد مهم لمقتدى الصدر ،ومتهم بأن له تاريخ في إدارة كتائب الموت خًّلل أعمال العنف الطائفي بعد تغيير النظام عام .2003
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قال ربع آخر من المشاركين إنهم يتوقعون أن تؤدي خسارة السلطة المفاجئة للميليشيات
واألحزاب المهيمنة إلى توجيه ضربة قاضية تعطل قدرتهم على استرداد عافيتهم" .إذا كانت
لدينا السلطة والمال والجيش ،فسوف تهزم األحزاب في غضون أشهر .فإنهم ليسوا منيعين"،
على حد قول ناشط من ميسان.
وجادل معظم المستجيبين الذين تبنوا هذا الرأي بأن الميليشيات والجهات الفاعلة في المؤسسة
تستمد قوتها من استغالل األموال والمؤسسات العامة .فإن فقدان الموارد ،إلى جانب تقوية
مؤسسات الدولة ،من شأنه أن يجردهم من القدرة على شراء الدعم .وقال ناشط من بغداد
يستعد لخوض االنتخابات" :المهم هو تأسيس دولة مؤسسات ال تقوم على ثقافة االنتقام...
فال يمكننا تكرار أخطاء الطبقة الحاكمة عينها .سوف يكون رد فعلهم مبني على أساس
الكيفية التي نتصرف بها .فإذا كنت تستخدم سياسة االحتواء ،فلن تجعل منهم أعداء .وعندما
تكون هناك إصالحات اقتصادية ،سيستفيد عدد أكبر من القلة التي ستتضرر مصالحها...
جدا من األشخاص [حول األحزاب]،
فسوف نسلب جمهورهم منهم ...وسيكون هناك عدد قليل ً

ويمكن احتواء هؤالء".

نتائج الدراسة االستقصائية
أفاد أكثر من  30في المائة من المجيبين على الدراسة االستقصائية للرأي العام الصادرة
عن المركز في حزيران/يونيو  2021عن وجهة نظر مفادها أن صعود المرشحين المؤيدين
لإلصالح سيؤدي إلى تقليص الفساد وتراجع المحاصصة ،ويعتقد حوالي  27بالمائة أنه
سيؤدي إلى تحسينات على الصعيدين االقتصادي والخدماتي ،و (انظر الشكل  .)14لكن
نتائج الدراسة االستقصائية عكست وجهات نظر متباينة حول كيفية استجابة الميليشيات
واألحزاب المهيمنة لفقدان السلطة .فقال ما يقرب من  25في المائة إنهم سيستخدمون العنف
الستعادة السلطة ،بينما اعتقد أقل من  17في المائة أن الميليشيات ستصبح في الواقع
أضعف.
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الشكل رقم  :16العواقب المتوقعة إذا فاز اإلصالحيون بمقاعد وفشلوا في تشكيل الحكومة

سوف يشكلون معارضة سياسية فعالة

28.0%

لن يكون لهم أي تأثير

27.0%

سيصبحون فاسدين أيضًا

16.9%

ستكون هناك إصًّلحات سياسية تدريجية

20.3%

سوف يتحسن االقتصاد والخدمات

8.1%

سوف يزداد االقتصاد والخدمات سو ًءا

6.9%

ال أعرف

28.0%

0.8%

غير ذلك

اآلثار المترتبة/النتائج
إذا قررت المؤسسة استخدام العنف للعودة إلى السلطة واإلطاحة بحكومة منتخبة ،فقد ينزلق
العراق إلى حرب أهلية أخرى .وللحد من هذا الخطر ،سيكون من الحكمة أن توفر القيادة
وآمنا لألوليغارشية المعزولة لتقليل دوافع استخدام العنف.
اإلصالحية الجديدة مخرًجا سهال ً
ولتقليل فرصة رد الفعل العنيف من طهران ،يجب على الحكومة البحث في جهود دبلوماسية
مع إيران ،بالتنسيق مع الواليات المتحدة والمجتمع الدولي ،إلدارة التوقعات.
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االحتمالية
اضيا .في دراسة المركز االستقصائية التي أجريت في حزيران/يونيو،
هذا السيناريو ممكن افتر ً

قال واحد من كل أربعة مجيبين تقر ًيبا إنهم سيدلون بأصواتهم لصالح مرشحين يمثلون
المتظاهرين وحركة تشرين على نطاق أوسع .وقال أقل من  4في المائة إنهم سيصوتون
لصالح األحزاب المهيمنة ،وأقل من  2في المائة قالوا إنهم سيصوتون لمرشحين يؤيدهم
رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي (انظر الشكل  .)10ومع ذلك ،واحد من أصل ثالثة
قال إنه ال يعتزم التصويت على اإلطالق ،وثالثة من كل عشرة لم يحسموا أمرهم بعد ،مما
كبير لتغيير هذه األرقام .ورغم ذلك ،إذا فشل  34في المائة من الناخبين المؤهلين
مجاال ًا
يترك ً
في التوجه إلى صناديق االقتراع ،كما يقترح االستطالع ،فإن الناخبين المؤهلين الذين قالوا

إنهم سيقبلون إلى الصناديق ويصوتون لمرشحي الحركة سيشكلون أكثر من صوت واحد من
كل ثالثة أصوات يتم اإلدالء بها.
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إذا حدث ذلك ،فإن مرشحي الحركة سيفوزون بما

مقعدا ،بغض النظر عما يقرره الناخبون المترددون في نهاية المطاف.
يصل إلى ً 120
ومع ذلك ،في هذه المرحلة ،هناك مؤشرات قوية على أن هذا السيناريو غير مرجح بشكل
خاص .في الواقع ،قال  12في المائة فقط من المجيبين إنهم يتوقعون فوز مرشحي تشرين
بأكبر عدد من المقاعد ،مقارنة بـ  30في المائة ممن يعتقدون أن األحزاب التقليدية ستنتصر
(انظر الشكل .)15
وهناك عدة اعتبارات تدعم هذا التشكيك .أوالً ،هددت بعض األحزاب الممثلة للحركة بمقاطعة
ثانيا ،قد تؤدي تلك المقاطعة إلى مقاطعة أوسع
االنتخابات وسحب مرشحيها من المنافسةً .
بين الناخبين المستقلين وأنصار الحركة المحتملين .ومن شأن اإلقبال المنخفض على
التصويت زيادة حظوظ األحزاب التي لديها قواعد موالية وسهلة التعبئة تعتمد على المحسوبية
واأليديولوجية :الحشد الشعبي واإلسالميون واألحزاب العرقية التي تستخدم شبكات المحسوبية
والقوة العسكرية والموارد للحصول على عدد غير متناسب من األصوات .ثالثًا ،سيعاني

المرشحون المؤيدون لإلصالح الذين يقررون الترشح بصورة فردية بدعم من األحزاب المعتدلة
القائمة والشخصيات السياسية  -مثل العبادي والزرفي والحكيم  -من المقاطعة وسيتعرضون
لإلضرار المحتمل في سمعتهم من جراء االرتباط باألحزاب المهيمنة .رابعاً ،إن الفوز بأغلبية

المقاعد ال يضمن حق تشكيل الحكومة ،كما أظهرت المنافسة بين عالوي والمالكي عام

25/100 * 100 = X/100 * 66 ➔ X = 2,500/66 ➔ X = 37.8290
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خامساً ،ستستخدم إيران العقيدة واإلكراه لدفع األحزاب التي لها نفوذ عليها

لتهميش الكتلة المؤيدة لإلصالح .لذلك ،من غير المرجح أن يؤدي وجود أعداد كبيرة من
المرشحين المؤيدين لإلصالح في البرلمان إلى تشكيل حكومة مؤيدة لإلصالح.
محدودا في انتزاع السيطرة على مؤسسات الدولة
نجاحا
السيناريو الثاني :تحقق الحركة
ً
ً
المهمة من األحزاب القائمة ،لكنها تكتسب سلطة كافية لتبقى حاضرة وتحافظ على أهميتها
الشروط
تفعا إلى حد ما للناخبين يؤدي إلى فوز المرشحين المؤيدين
يتصور هذا السيناريو ً
إقباال مر ً
292
لإلصالح بعدد معتدل من المقاعد (من  20إلى  )30في البرلمان.
وقد يكون هذا كافياً لمنح ممثلي الحركة مقعداً على طاولة المفاوضات دون أن يصبحوا جهة

افقيا.
فاعلة مهيمنة .كما هو معتاد في العراق ،من المرجح أن يكون رئيس الوزراء
مرشحا تو ً
ً

وهذا قد يكون الحال مرة أخرى ،حيث ال يتوقع أن يفوز أي حزب بأغلبية مطلقة .ويمكن أن
أيضا كتنوع محتمل لـ السيناريو األول ،في حال ان فازت الحركة بعدد
يتكشف هذا السيناريو ً
وافر من المقاعد ولكن المفاوضات المطولة التي تلت االنتخابات ترغمها على تقاسم السيطرة
على المؤسسات الحكومية مع األحزاب المهيمنة من أجل تشكيل حكومة وتجنب الفراغ
السياسي.
نتائج الدراسة االستقصائية
انقسم الرأي العام حول تداعيات هذا السيناريو .فاعتقد أقل من  27في المائة من المجيبين
أن ممثلي الحركة المنتخبين سيكونون قادرين على تشكيل كتلة معارضة سياسية فعالة في
البرلمان المقبل ،واعتقد  19.4في المائة أن هذا السيناريو سيمكن من اإلصالح السياسي
التدريجي .لكن نسبة متساوية تقر ًيبا ( 27.9في المائة) اعتقدت أنه لن يكون لهم أي نفوذ
على اإلطالق ،واعتقد  17في المائة أن نواب الحركة قد يصبحون أنفسهم فاسدين (انظر
الشكل .)16

 291فاز حزب إياد عًّلوي بعدد وافر من المقاعد في البرلمان في انتخابات  91( 2010مقابل  89الئتًّلف المالكي) ،لكن المالكي الحالي ،بمساعدة
الدعم اإليراني والتناقض األمريكي ،هزم منافسه للفوز بوالية ثانية.
 292تم تحديد الرقم لتقليد عدد المقاعد التي فازت بها كتل من الدرجة الثانية في انتخابات  2018العراقية.
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اآلثار المترتبة/النتيجة
قد يخفض هذا السيناريو من حدة التوتر ويمنح العراقيين مز ًيدا من الوقت لحل أزمة الحكم.
كما يمكن أن يمثل فرصة لتحقيق التغيير التدريجي واإلصالح بقدر أقل من المخاطرة حيال
إثارة رد فعل عنيف من قوى الوضع الراهن .فإن حكومة يكون فيها اإلصالحيون واحدة من
تهديدا للمؤسسة من حكومة
عدة قوى ولكن ال يشكلون العنصر المهيمن بينها قد تكون أقل
ً

يهيمن عليها اإلصالحيون .من غير المرجح أن يتسبب هذا الترتيب في تحول جذري في

السياسات ،لكنه قد يخلق قوة جديدة في البرلمان  -كتلة ثالثة إلى جانب الصدريين والكتل
التي تمثل الميليشيات المدعومة من إيران .ويمكن لهؤالء الممثلين المؤيدين لإلصالح تشكيل
قاعدة سياسية لرئيس وزراء متقارب التفكير ،والمساعدة في دفع اإلصالحات التدريجية من
خالل البرلمان.
كما تمت مناقشته في األقسام السابقة ،لم تكن مشكلة الحكومات الثالث األخيرة في أن
رؤساء الوزراء لم يكونوا راغبين في اإلصالح؛ بل على العكس تماما .تكمن المشكلة في
الدعم السياسي الضعيف الذي يتمتعون به ،والمقاومة الفعالة التي قدمتها المصالح الراسخة،
وضغط الحرب من  2014إلى .2017
كبيرا .فيتوقع ناخبوهم منهم إحداث فرق
ًا
في الواقع ،سيواجه ممثلو الحركة في البرلمان
اختبار ً

سريع وإيجابي .وحتى مع وجود استعداد بين القادة السياسيين لتقديم تنازالت محدودة من

أجل تجنب أزمة سياسية أخرى ،فإن األحزاب والفصائل الفردية ستظهر المعارضة في كل
خطوة من الطريق ،كلما كان اإلصالح المقترح يهدد بتقويض مصالحهم .فقد يبدو ممثلو
الحركة كما لو أنهم فشلوا ،أو األسوأ من ذلك ،تخلوا عن مبادئهم بعد أن بدأوا بالتمتع بمزايا
المناصب السياسية أو السعي وراء الحلول التوفيقية لتحقيق خطوات تدريجية .ومن المرجح
جهدا لتشويه سمعة ممثلي الحركة ونزع الشرعية عنهم.
أن تبذل القوى المناهضة لإلصالح ً
االحتمالية
هذا السيناريو معقول .وحتى لو قاطعت أحزاب تشرين المهمة االنتخابات ،فقد يصل عدد
متواضع من مرشحي تشرين إلى البرلمان بمفردهم أو بمساعدة أحزاب المؤسسة المعتدلة.
وقد يكون العامل الحاسم هو قدرة هؤالء الممثلين على االجتماع واالندماج في كتلة فعالة
وتجنب االنقسام والتحييد.
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السيناريو الثالث :تفشل الحركة في تحقيق أي سيطرة على المؤسسات الحكومية وآليات
صنع السياسات ،مما يؤدي إلى تجزئتها وانهيارها
الشروط
يتصور هذا السيناريو شرطين مع ِّجلين محتملين .أوالً ،يفوز مرشحو الحركة بنسبة كبيرة -
تصل إلى عدد كبير من المقاعد البرلمانية في االنتخابات القادمة .ومع ذلك ،يفشل ممثلو
الحركة في ترجمة وجودهم في البرلمان إلى قوة سياسية فاعلة .ومن خالل المفاوضات
والتحالفات بعد االنتخابات ،قد تحتفظ أحزاب المؤسسة بدور حاسم في تشكيل الحكومة
ثانيا ،تسمح مقاطعة االنتخابات لألحزاب المهيمنة
المقبلة وتشكيل المؤسسات الحكوميةً .
باالحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البرلمان وتحرم الحركة من موطئ قدم.
النتائج المتعلقة بالكيفية التي يجب للحركة االستجابة بها
قالت الغالبية العظمى من المشاركين في نقاشات مجموعات التركيز إن حركة االحتجاج
ستعيد تجميع صفوفها ،وإعادة تنظيمها ،واستئناف نشاطها االحتجاجي في مواجهة حكومة
جديدة تهيمن عليها المؤسسة .وقال ناشط من ذي قار بثقة" :المسار واضح .في عام ،2011
كان عدد المتظاهرين بالكاد يكفي لملء حافلة .وفي عام  ،2014أصبحت االحتجاجات
أوسع .في عام  ،2015كان هناك المزيد .وفي عام  ،2016أصبح هناك مليون شخص
وشملت االحتجاجات عدة محافظات .ثم كان عام  2018هو األكبر ،ثم كانت تشرين هي
التتويج .فإذا فشلت العملية االنتخابية في إنتاج وجوه جديدة أو إنشاء مسار لإلصالحات
السياسية ،فستكون هناك تشرين جديدة ،وربما شيء أكبر".
تفاوتت التوقعات بشأن القوة التي ستستمر بها االحتجاجات على نطاق واسع .فبينما توقع
بعض المشاركين أن تستمر االحتجاجات بقوة أقل ،توقع آخرون أن االحتجاجات ستعاود
الظهور بقوة لكنها ستختفي بعد ذلك بوقت قصير .ومع ذلك ،قال آخرون إن االحتجاجات
ستتواصل بكثافة كبيرة ،وستبلغ ذروتها في صراع حتمي بين "الشارع" والحكومة بسبب طبيعة
الخالفات "التي ال يمكن التوفيق بينها" .كما قال عدد قليل من المشاركين ،واحد من كل
خمسة ،إنهم يتوقعون أن توفر الظروف في ظل الحكومة المقبلة زخما أقل لالحتجاجات.
وجادل النشطاء الذين يتبنون هذا الرأي بأن النظام االنتخابي ذي الدوائر األصغر يعني أنه
سيتعين على المسؤولين المنتخبين الجدد تعديل سلوكهم وإظهار المزيد من المسؤولية تجاه
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ناخبيهم .ومن المرجح أن يركز هؤالء الناخبين بدورهم على تحسين ظروفهم المعيشية أكثر
من التركيز على اإلصالح السياسي.
وأوضح ناشط من محافظة ميسان" :إن سياساتهم [النواب من األحزاب المهيمنة] ستكون
مختلفة ،ألنه سيتم التصويت لهم من قبل دوائرهم وسيتعين عليهم أن يكونوا مسؤولين أمام
الدائرة وناخبيهم .فرأينا في العمارة أن الممثلين بدأوا في العودة إلى قواعدهم بعد االحتجاجات،
إلى األشخاص الذين صوتوا لهم ،لالستماع إلى احتياجاتهم .عملهم يتغير على الرغم من
أن الدورة ال تزال عينها .فلن نكون قادرين على استئناف [االحتجاجات] بنفس الزخم".
نتائج الدراسة االستقصائية
من خالل الدراسة االستقصائية على المستوى الوطني الذي أجريت من قبل المركز ،أظهرت
قدر أقل من عدم التيقن بشأن تداعياته :فأجاب أقل من واحد من
الردود على هذا السيناريو ًا
كل أربعة" ،ال أعرف" .وقال أكثر من أربعة من كل عشرة إن الميليشيات ستصبح أكثر قوة،
ويعتقد واحد من كل ثالثة أن التدخل األجنبي سيزداد في حال هيمنت أحزاب المؤسسة على
سوءا،
الحكومة المقبلة .يعتقد ثلث المستجيبين ً
أيضا أن االقتصاد والخدمات العامة ستزداد ً
وقالت أعداد مماثلة إنهم يتوقعون تصاعد االحتجاجات (انظر الشكل .)17
اآلثار المترتبة/النتائج
إذا بقيت أحزاب المؤسسة والميليشيات في السلطة ،فمن المرجح أن تستمر في استغالل
األموال والسلطة العامة لخدمة مصالحها المالية والحفاظ على شبكات المحسوبية الخاصة
بها .كما سيتجنبون السعي وراء اإلصالح الذي يرون أنه يقوض تلك المصالح .وسيظل
فعا ،وسيستمر الفساد في تقويض تطوير البنية التحتية ،وسيظل
اإلنفاق العام والهدر مرت ً
القطاع الخاص عرضة البتزاز الميليشيات واالستغالل الحزبي واالجراءات الروتينية وأهواء
البيروقراطيين .فإن الجمع بين هذه العوامل  -استمرار العمل كالمعتاد ،وقمع حركة
االحتجاج ،وقلة الضغط لسن اإلصالحات  -يعني أن العراق قد يواجه فجوة متزايدة بين
اإليرادات وااللتزامات المالية .من هنا ،ستزداد المنافسة بين اقطاب األوليغارشية على الموارد
المتناقصة ،وسيزداد التدخل اإليراني ،وسيزداد التشرذم السياسي .في نهاية المطاف ،يمكن
للعراق أن ينحدر نحو وضع الدولة الفاشلة.
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االحتمالية
تماما
الجزء األول من هذا السيناريو (الفشل في السيطرة على المؤسسات الحكومية) مرجح ً

بالنظر إلى جميع العقبات التي نوقشت سابًقا في هذا التقرير .وحتى لو حققت الحركة

مكاسب انتخابية كبيرة ،فمن المتوقع أن تواجه معارضة شديدة كونها تسعى إلى تحقيق

السيطرة على المؤسسات الحكومية وآليات صنع السياسات .ومع ذلك ،فإن الجزء الثاني من
نظر لقدرة الحركة المثبتة  -كما يتضح من
احتماال ًا
السيناريو (التجزئة واالنهيار) يبدو أقل
ً
احتجاجات  25أيار/مايو التي تلت اغتيال إيهاب الوزني ،وتجمعات  18تموز/يوليو من
أجل #إنهاء_اإلفالت_من_العقاب في العراق  -على حشد الدعم الجماهيري على الرغم من
قرابة عامين من القمع المرّكز من قبل خصومها.
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الصورة المرتقبة
اعا بين مجموعتين من الخصوم مختلفتين للغاية ولكن على نفس
إن هذا الواقع يشكل صر ً
القدر من التصميم .فمن الناحية االولى ،من غير المحتمل أن يؤدي ضعف األداء في
أكتوبر إلى انهيار حركة اإلصالح ،أو على األقل ليس على الفور .فلقد أظهرت الحركة
مرونة وقدرة على تجديد الزخم بعد االنتكاسات .وفي غياب تحسن في مجاالت أساليب
الحكم خالل الدورة البرلمانية القادمة ،سيكون هناك المزيد من االستياء تجاه الطبقة السياسية،
حتما المزيد من االحتجاجات .قد تزداد كذلك حشود المتظاهرين
وقد تثير ظروف المعيشة ً
بشكل ملحوظ مع مرور الوقت حيث يتخطى عدد سكان العراق قدرة القطاع العام المعتمد
على النفط على توفير احتياجات الجميع .ففي العام الماضي وحدهُ ،ولد  1.25مليون
عراقي 294.وبحلول نهاية هذا العقد ،من المتوقع أن يتجاوز عدد السكان  50مليون نسمة،
مما يضيف خمسة ماليين من الشباب العراقي إلى القوة العاملة المتلهفة للحصول على
وظائف.
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فهؤالء الشباب يطمحون للعيش مثل أقرانهم في مكان آخر ضمن عالم يشعرون

باالنتماء له بشكل متزايد .ولن يقبلوا بعد اآلن بالحجج المستهلكة للسياسيين الذين يتذرعون
بديكتاتورية صدام أو االحتالل األمريكي أو تمرد القاعدة أو المؤامرات اإلقليمية لتبرير الفقر
وانهيار البنية التحتية والفساد وانعدام األمن والتدخل األجنبي .فلديهم األدوات لمشاركة

 293حقيقة أن المتظاهرين في جنوب العراق وصفوا إيران مباشرة بأنها القوة الكامنة وراء عنف الميليشيات دون إخفاء هوياتهم ،تشير إلى مستوى عا ٍل
جدًا من درجة تحمل المخاطر بين النشطاء ،بما في ذلك النساء .شاهد الفيديو:
https://twitter.com/aladhakaniarmy/status/1392508340119482369
 294بيانات وزارة التخطيط العراقية:
https://mop.gov.iq/news/view/details?id=619
 295حكومة العراق" ،الورقة البيضاء".
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أفكارهم ،وعلى مدى العامين الماضيين ،اكتسبوا خبرة في صياغة خطط العمل الدعوي
وتعبئة الناس لدعمهم.

الشكل رقم  :17العواقب المتوقعة إذا فازت األحزاب التقليدية في االنتخابات

ستزداد االحتجاجات

36.7%

استقرارا
سيصبح العراق أكثر
ً

5.2%

سيتحسن االقتصاد والخدمات

5.7%

سيزداد االقتصاد والخدمات سو ًءا

35.3%

سوف تصبح الميليشيات أكثر قوة

42.9%

سيزيد التدخل األجنبي

32.8%

ال أعرف

22.1%
2.0%

يستعد نشطاء الحركة بالفعل للتعامل مع تداعيات ما يعتقدون أنه السيناريو المحتمل إذا لم
تغير المؤسسة أساليبها .وكما تمت مناقشته سابًقا ،تتصور المجموعات القيادية داخل
ردا على ما يعتبرونه منافسة سياسية غير
الحركة ،مثل البيت الوطني ،أربعة عناصر للعمل ً

معا "لتوفير البديل السياسي"؛ ( )2تقوية
عادلة )1( :جمع ممثلي تشرين واألحزاب العلمانية ً
الحركة االحتجاجية والبحث عن "أشكال أخرى من الضغط"؛ ( )3الجهود القانونية "للطعن
في دستورية" العملية السياسية؛ و ( )4اإلعالم والدعوة لفضح انتهاكات حقوق اإلنسان.
أيضا أن تواصل األحزاب المهيمنة جهودها إلبطال مفعول
ومن ناحية أخرى ،من المرجح ً
الحركة أو تحييدها .فقد يعرضون المال الستقطاب الشخصيات الشعبية ،وقد يسعون إلى
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غير ذلك

تهميش أو ترهيب أو إزاحة أولئك الذين ال يرغبون في المساومة .في الشوارع ،يمكن توقع
استمرار قوات الدولة والميليشيات في حماية مصالح المؤسسة .فهذا التوقع يسترشد بخطاب
الميليشيات بشأن "خطط الطوارئ" في حال رفض الحركة نتيجة االنتخابات .وتقول عصائب
أهل الحق إن أنصار فتح يجب أن يكونوا موحدين ومستعدين لقمع االحتجاجات التي ستعقب
االنتخابات من قبل "الجوكرية" في حال ردوا باالحتجاجات على فوز فتح في االنتخابات.
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من تلك النقطة ،يمكن أن يؤدي القمع إلى كبح الحركة وإجبارها على العمل بسرية .بخالف
ذلك ،قد تستأنف الحلقة التي بدأت بانتخابات  ،2018مع فرق واحد مهم .فقد أكتسب كال
الجانبين اآلن خبرة في التعامل مع بعضهما البعض ،ولكل منهما مشاعر أقوى بشأن الحاجة
إلى هزيمة اآلخر .وإذا بدأت الجولة التالية ،فمن المحتمل أن تكون أكثر حدة وعنًفا ،وستكون

المخاطر أكبر.
الخاتمة

يمكن وينبغي استخالص دروس مهمة من نهوض حركة االحتجاج األخيرة في العراق
واألحداث ذات الصلة منذ تشرين األول/أكتوبر .2019
أوالً ،تمثل حركة االحتجاج جهة فاعلة جديدة ومهمة في السياسة العراقية .فهي غير جامدة
وال تتصف باالحادية ،بل هي متنوعة من ناحية التكوين ،ودينامية على صعيد اإلستراتيجيات،
أيضا في
ودقيقة في ما يتعلق باألساليب .وأعطت هذه الصفات القوة للحركة ،لكنها ساهمت ً
تكوين ن قاط الضعف .لذلك فهي تستحق الدراسة والفهم بدقة من قبل دوائر السياسة العراقية
والدولية .وألنها تحظى بدعم واسع بين الشعب العراقي ،يجب عدم االستهانة بقوة الحركة
الحالية وإمكاناتها المستقبلية لتشكيل األحداث والنتائج في العراق.
غيرت االحتجاجات التي بدأت في تشرين األول/أكتوبر عام  2019السياسة في العراق
بطرق عديدة .فهذه هي الحركة االصيلة األولى للشعب ،منذ تأسيس دولة العراق الحديثة
قبل قرن من الزمان في عام  ،1921الستعادة وكالة الشعب على نفسه ،بغض النظر عن
صراعات القوى اإلقليمية والدولية.
واستحدثت الحركة درجة عالية من الرقابة الشعبية ،مما يعني أن العمل الحكومي  -والتقاعس
الحكومي  -لم يعد من الممكن أن يمر مرور الكرام .فلقد أثبتت قدرتها على حشد الدعم
 296شفق نيوز" ،معاون الخزعلي ينتقد الفتح بسبب الخنجر ويدعو لمواجهة احتجاجات ما بعد االنتخابات" 1 ،أيار/مايو ،2021
https://bit.ly/3ej7Uls.

140

الجماهيري تجاه القضايا والتظلمات في الداخل ،ودفعت ثمناً باهظاً مقابل هذا النضال .كما

أصبحت أكثر فاعلية في جذب انتباه الجهات الفاعلة الخارجية ،وإلى حد ما ،ممارسة الضغط
الدولي للتأثير على الحكومة الفيدرالية والسياسيين والميليشيات التي تسعى إلى الحفاظ على

الوضع الراهن.
أيضا الحكمة الجماعية والقوالب
كذلك ،تحدت األحداث منذ تشرين األول/أكتوبر ً 2019
النمطية الشائعة حول العراق .فبشرت الرسائل الموحدة لالحتجاجات بنهاية الطائفية
المسيطرة ،وقدمت حجة مؤثرة بأن المحاصصة غير ضرورية لتوحيد المجتمعات العراقية
المتنوعة .كما أثبتت الحركة أن الهوية الوطنية العراقية ليست بناء افتراضيا .فإنها قوة حية
وفعالة بين الماليين ،وخاصة األجيال الشابة في العراق من المنفتحين على العالم .الرافضين
أيضا
لسياسات الهوية التي هيمنت لفترة طويلة على الخطاب االجتماعي وكشفت الحركة ً

عن تدهور األوضاع في العراق ،والتي تتحدى التصور السائد في بعض الدوائر السياسية

بأن المصالحة والتسوية والتحالفات بين الخصوم القدامى ال تزال قادرة على تأمين االستقرار
الوطني .وأصرت الحركة على أن الوقت قد حان ليحل محل المحاصصة نظام تكافؤ الفرص
وسيادة القانون؛ فإن نظام تقاسم السلطة الذي كان ُيعتقد أنه ضروري للحفاظ على تماسك
العراق هو السبب الحقيقي وراء تفكك العراق اآلن.

مواطن عراقي معروف بمشاركته في االحتجاجات لعدة سنوات يصنع عالمة النصر .في بغداد 12 .كانون األول/ديسمبر ( .2019أزهر الربيعي)
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ال يمكن إلطار عمل سليم يهدف إلى فهم العراق أن يتجاهل دور الحركة الشعبية هذه؛ فال
يمكنه مواصلة التركيز الحصري على النخب السياسية العراقية القديمة أو مصالحها ومواقفها
وحساباتها.
ويجب على الجهات األجنبية الفاعلة في جميع أنحاء العالم ،من طهران إلى واشنطن ،أن
تنتبه.
وعلى صعيد تطبيق القانون ونظام العدالة والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المالية
والعالقات الخارجية ،فإن الحوكمة في العراق في حالة يرثى لها .إن اإلصالح السياسي
واالقتصادي بعيد المدى في العراق هو أمر ضروري وقابل للتنفيذ على حد سواء .وقد ال
تبشر االنتخابات العراقية المقبلة بالكثير من التغيير الفوري ،لكنها ليست الوسيلة الوحيدة
التي يمكن للمواطنين العراقيين من خاللها الضغط من أجل هذا التغيير.
على المراقبين مقاومة الميل إلى اعتبار هذه االنتخابات أو ذلك المرشح "الفرصة األخيرة" أو
"األمل الوحيد" لوضع العراق على طريق اإلصالح الفعال .فبدون أي قوة صلبة ،أجبرت
حركة االحتجاج األخيرة النخب السياسية على تغيير الحكومة ومراجعة نظام االنتخابات؛
ولقد أصبحت قوة تذكر السياسيين والمواطنين العراقيين بأن الحكم الخاضع للمساءلة يجب
بطيئا
أن يبدأ في مكان ما .النضال من أجل اإلصالح هو نضال اجيال؛ وهو وان كان ً

يجيا ،فإن تأثيره النهائي عميق.
وتدر ً
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حول فريق البحث والمؤلفين
إريك ك .جوستافسون ( )@epicEKGهو المؤسس والمدير التنفيذي لمركز تمكين السالم في العراق ( ،)EPICويشرف على
اإلدارة والبرامج والخطة اإلستراتيجية للمنظمة .إريك هو من المحاربين القدامى في الجيش األمريكي ورائد أعمال اجتماعي ،يركز
على بناء السالم وقضايا حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية .وأثناء إقامته في إقليم كردستان العراق من  2009إلى  ،2010أدار
يبيا على مستوى البالد للمدافعين عن حقوق اإلنسان العراقيين ،وفي عام  ،2013قام بتأليف دراسة حالة للمدافعين
نامجا تدر ً
بر ً
عن حقوق اإلنسان في السودان .من  2014إلى ،2017
قاد إريك مباراة السالم ،وهي شراكة  EPICمع منظمة إتاحة الخدمات الصحية العراقية ومجموعات إنسانية أخرى نجحت في
تقديم المساعدة الطارئة ألكثر من  60ألف عراقي مشرد أو تحت حصار من داعش .ومنذ عام  ،2018أشرف إريك على توسيع
نطاق برنامجية  EPICفي العراق من خالل مشاريع مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ،وافتتاح مكتب
ميداني في أربيل .كما كتب لمعهد الشرق األوسط ومنتدى فكرة وذو هيل وذو بروغريسيف ،وظهر في بي بي إس نيوز أور و
بي بي سي العالمية وغيرها من وسائل اإلعالم.
عمر النداوي ( )@omar_nidawiهو مدير البرامج في  ،EPICحيث يقوم باإلشراف على برامج البحث والرصد في المنظمة
وتطويرها .وهو محاضر زائر في السياسة والتاريخ الحديث للعراق في معهد الخدمة الخارجية التابع لو ازرة الخارجية ،وزميل في
مشروع ترومان لألمن القومي ،ومحلل في شؤون العراق منذ فترة طويلة ،يركز على شؤون الطاقة والسياسة واألمن .في موطنه
قويا عن حرية التعبير ،وحصل على تقدير من مجلة بي سي
ائدا في الصحافة الرقمية على اإلنترنت
العراق ،كان عمر ر ً
ومدافعا ً
ً
شخصا على شبكة اإلنترنت" .وظهرت تقاريره ومقاالته في صحيفة وول ستريت جورنال
وورلد في عام  2007كواحد من "أهم 50
ً
وفورين أفيرز وناشيونال إنترست والعديد من المنشورات األخرى .كما حصل على بكالوريوس في جراحة األسنان من جامعة بغداد
وعلى ماجستير في الشؤون الدولية ،من كلية الشؤون الدولية والشؤون العامة بجامعة كولومبيا.
محمد خليل ( )@MohamedHussainyهو ممثل  EPICالقطري في العراق ،حيث يدير العمل الميداني للمنظمة ويربط
أبحاث  EPICوالدعوة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة في العراق .يمتلك محمد ما يقرب من عقدين من الخبرة في
مستشار للعديد من
ًا
المجتمع المدني والتنمية والحوكمة وحقوق اإلنسان وبناء الديمقراطية في العراق والشرق األوسط .وعمل
المنظمات المحل ية والدولية ،بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة .كما كتب العديد من التقارير والدراسات والمقاالت حول قضايا
الشرق األوسط والعراق لمؤسسة رو از لوكسمبورغ ومؤسسة فريدريش إيبرت وأوبن ديموكراسي وجوردان تايمز والعديد من المنشورات
األخرى .كذلك ،محمد حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الشرق األوسط وبكالوريوس في االقتصاد
من الجامعة األردنية.
رشا العقيدي ( )@RashaAlAqeediهي من كبار المحللين في معهد نيوالينز ،وتترأس برنامج الفاعلين من غير الدول في
المعهد .وقبل انضمامها إلى المعهد ،كانت رشا مسؤولة عن تحرير ارفع صوتك ،وهي منصة مقرها الواليات المتحدة تقدم رؤى
حول المجتمعات المتأثرة بالصراع في العراق وسوريا من خالل سرد القصص الرقمية الشخصية والمقاالت والتصوير الفوتوغرافي.
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كما عملت كزميلة باحثة في معهد أبحاث السياسة الخارجية وبرنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن .وتركز أبحاثها على
أيضا في
الجماعات المسلحة والتطرف والجغرافيا السياسية في الشرق األوسط والسياسة والمجتمع العراقي المعاصر .ظهرت ً
برنامج بي بي إس فرونتالين ونشرة الصباح في ان بي آر ،وتم عرض أعمالها في ذا أتالنتيك واإلندبندنت ونيويورك تايمز و ذا
اميركن انترست .خريجة جامعة الموصل ،وحاصلة على ماجستير في الترجمة واللغويات.
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مركز تمكين السالم في العراق ()EPIC
 1140شارع  3شمال شرق ،الطابق الثاني
واشنطن ،مقاطعة كولومبيا 20002

www.EnablingPeace.org
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