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عبداهلل غامن

 حيث دفع سوء األوضاع املعيشية والتهميش والرغبة، تتناول هذه املقالة احتجاجات العراق:ملخص
،باحلصول عىل احلقوق األساسية إىل خروج الناس يف مظاهرات واسعة يف مدن وسط العراق وجنوبه
 وتضامن رشائح جمتمعية عدة مع املظاهرات التي،وأ ّدى التعامل احلكومي معها إىل إشعال األوضاع
ِ  ال يكون الفساد والسالح العام َل،تتسم برغبتها يف الوصول إىل حياة كريمة
،ني األكثر وجو ًدا فيها
،وأسهمت شبكة اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي بالتأثري إجيا ًبا يف استمرار جذوة املظاهرات
 فهم من، ويتميز احلراك اجلاري بأعامر املشاركني فيه.وتوعية اجلمهور املشارك يف العديد من القضايا
 يشاركهم آخرون ممن يمتازون بفعاليتهم الشعبية،الشباب املنحدرين من املناطق املعدمة واملحرومة
.وتعليمهم اجلامعي
 العراق،*باحث

Iraq Protests a Popular Aspiration against
the Foundations of Quotas and Corruption
ABDULLAH GHANEM *

*Researcher,
Iraq

ABSTRACT This article discusses the protests of Iraq after marginalization and
the wish to get basic rights led to large demonstrations in the central and southern
Iraq. The government dealings ignited the situation and several social segments
solidarity with the demonstrations, which were characterized by their wish to reach
a decent life in which corruption and weapons are not the most present factors. The
social media contributed positively to the demonstrations’ persistence. The movement
is characterized by the ages of the participants, as they are young people from the
indigent areas, shared by others who are distinguished by their popular activities and
university education.
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مقدمة
عرفت احلالة السياسية العراقية عدم استقرار مستمر منذ  2003وحتى اليوم ،وتراكمت

عىل مدى سنوات مظامل ُ وأنامط من احلرمان وغياب العدالة يف توزيع الثروات الوطنية ،رافقت
ذلك أنواع خمتلفة من أشكال الرفض واالحتجاج ،جتسد آخرها يف احتجاجات ترشين األول

2019م ،التي تسعى إىل تغيري أهم سامت النظام احلايل ،وهي :املحاصصة عىل أساس طائفي،
والفساد ،وسوء اإلدارة ،وقد متكّنت املظاهرات اجلارية من احلفاظ عىل سلم ّيتها رغم العنف

املسوغ الذي جوهبت به ،وحاولت احلكومة إغراء املتظاهرين بتقديم حزم إصالحية،
غري
َّ

لكنها أخفقت بإقناعهم بالرجوع إىل منازهلم.

تباينت ردود األفعال يف الوسط السيايس جتاه األحداث اجلارية ،وشكّكت أحزاب

وفصائل مقربة من إيران يف األسباب الدافعة إىل االحتجاجات ،ملقية بأسباب االهتام جتاه

عولت كتل سياسية عىل عامل الوقت لتململ
«إرسائيل» والسعودية والواليات املتحدة .كام ّ
املتظاهرين وانفضاضهم باالعتامد عىل إسرتاتيجية تقيض بإهناكهم ،وتقييد حركتهم ،وعدم

استثارهتم -قدر اإلمكان -للوصول إىل حالة من االحتواء التي يأملون أن تقودهم إىل التهدئة

وإهنائها.

ما �أ�سباب هذه االحتجاجات؟

مل ِ
تأت احتجاجات ترشين األول 2019م يف سياق غري مألوف يف احلدث العراقي اليومي،

وال وهي ليست فعالية نادرة عىل الشارع العراقي ،إذ شهدت البالد املئات من املظاهرات ،كان

أقرهبا ملظاهرات ترشين األول  2019جمموعة من االعتصامات خلرجيي اجلامعات ،ومن محلة
الشهادات العليا املطالبني بتعيينهم .ويف األشهر األخرية التي سبقت االحتجاجات احلالية

نشبت مظاهرات تطالب بإقالة الفاسدين وحماكمتهم ،ورفعت شعارات تنادي برضورة حتسني

واقع اخلدمات ،وتوفري فرص العمل ،والشكوى من االنقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي،
وضامن تدفق املياه النظيفة .وقبل انطالق موجة التظاهرات احلالية ن ّفذت السلطات املحلية

جمموعة من اإلجراءات التي رفعت من مستوى االمتعاض الشعبي جتاه السياسات احلكومية،
منها :إزالة بعض جممعات السكن العشوائية ،من دون تقديم بدائل مناسبة ،ومكافحة أماكن
البيع غري املرخصة ،ومنع عمل «البسطات» والعربات اجلوالة التي مت ّثل لبعض العوائل مصدر

رزقهم الوحيد ...هذه اإلجراءات عُدَّ ت عملية فرض لسلطة القانون عىل الطبقات الفقرية
واملهمشة بطريقة تعسفية ،غري مراعية لظروفها ،ويوازهيا غض الطرف عن كبار الفاسدين،
ّ
وصفقات رشاء املناصب.
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عند احلديث عن أسباب األحداث اجلارية ال يمكن إال أن نشري إىل ّ
أن عوامل غياب

مهم فيها.
وحمركًا ًّ
العدالة يف توزيع الثروات ،وازدهار الفساد ،واالقتصاد املرت ّدي -كانت داف ًعا ّ
فمنذ عام  2003وحتى اليوم كان تعاظم أموال وثروات الطبقة السياسية احلاكمة وشبكات

املتنفذين واملسؤولني -سمة بارزة للنظام السيايس ،يف مقابل ٍّ
تفش للفقر ،وتدهور مستمر يف

اقتصاد الفرد .وبينام كانت احلكومة تدعو عالنية إىل العديد من املرشوعات االستثامرية كانت

حصصا كبرية
الرس حتوز أغلبها ،أو تنال
ً
اللجان االقتصادية لألحزاب ورشكات املسؤولني يف ّ
منها ،وأصبح ضياع املال العام وضعف التدبري واإلدارة من مالمح النظام احلايل ،وكانت
السياسات احلكومية املعتمدة عىل رؤى أحزاب ومجاعات تستند يف توزيعها لألعامل والثروات
إىل املحاباة واملحاصصة ،وأسفر اإلعالء من شأن الوالء احلزيب والتشابه املذهبي يف التولية
والتنصيب إىل تقدّ م طبقات سياسية متوالية ،ال تضع حسن األداء والكفاءة يف املنجز معيارها

األسايس يف العمل .وقد انعكس هذا سل ًبا وبشكل واضح عىل طبيعة املخرجات احلكومية،
فوف ًقا لترصحيات نيابية جتاوز عدد املرشوعات الومهية يف العراق  6000مرشوع ،ك َّلف امليزانية

العامة نحو  178مليار دوالر 1،أ ّما عمليات غسيل األموال فإهنا أطاحت بنحو  %60من إمجايل
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واردات العراق من بيع النفط منذ  2006وحتى  ،2014والتي بلغت نحو  550مليار دوالر،
ووف ًقا للجنة املالية الربملانية فإن هذه األموال جرى بيعها ً
أول يف مزاد العملة ببغداد ،ثم جرى
2
حتويلها إىل خارج البالد عن طريق رشكات أهلية ومكاتب الرصافة يف ظروف غامضة.

من جانب آخر ،وبينام يطفو العراق عىل ثروة نفطية هائلة بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.7

مليون برميل يوم ًّيا يضعه يف املرتبة الثانية بعد السعودية بوصفها أكرب منتج للنفط يف منظمة
البلدان املصدرة للبرتول «أوبك» -كانت نسب احلرمان من العمل واستفحال الفقر يشهدان
ارتفا ًعا ملحو ًظا ،فوف ًقا ألرقام وزارة التخطيط العراقية جتاوزت نسبة البطالة يف البالد ،%22
أما تقارير وبيانات هياكل دولية ،كالتي أصدرها صندوق النقد الدويل يف أيار  ،2018فقد
3
أشارت إىل أن نسبة شباب العراق العاطلني عن العمل تبلغ نحو .%40
وعىل الرغم من انتهاء تنظيم داعش بوصفه أكرب هتديد أمني للبيئة االستثامرية يف البالد،
إال أن مرحلة ما بعد استعادة املوصل من التنظيم اقترص التحسن فيها عىل مستوى األمن يف
البالد ،وانخفاض العنف بشكل ملحوظ ،ومل ينعكس هذا إجيا ًبا عىل البيئة االستثامرية ،إذ
تبوأ املرتبة الـ،12
حافظ العراق عىل مرتبته املرتفعة يف الئحة الدول األكثر فسا ًدا يف العامل ،إذ َّ
بحسب منظمة الشفافية الدولية 4،وهذا جعل منه بيئة طاردة لالستثامر األجنبي ،بسبب انتشار
الرشوة .كام دفعت عمليات املزامحة غري القانونية من قبل لوبيات الفساد إىل حجب أي فرصة
ممكنة يف منح الثقة للقطاع اخلاص ،وتعزيز دوره يف التشغيل وتوليد األعامل .ويرى باحثون
أن واقع الفساد يف العراق يتجاوز احلالة الفردية وحالة الرت ّدي األخالقي للشخص ،إىل كونه
5
جز ًءا من املنظومة السياسية العراقية.

إضافة إىل هذا ،أ ّدت هوية الدولة القائمة عىل املحاصصة الطائفية ،واعتامدها عىل قوانني
تكرس التفرقة انتعشت عىل إثرها هويات فرعية ثانوية غري جامعة داخل املجتمع الواحد-
ّ
إىل تنافر شعبي متنا ٍم من النظام السيايس احلايل ،وهز الثقة بمرشوعيته .بموازاة ذلك وعىل
نحو عكيس متصاعد نمت هوية عراقية
وحس ٍ
� ّإن الفئ��ة ال�ش��بابية الداعي��ة �إل��ى
عال بالوطنية ،وصلت إىل
ذات وعي
ّ
التغيي��ر و�أخذ الحقوق الت��ي تتراوح
الذروة ،مت ّثلت لدى الفئات الشابة املنخرطة
يف االحتجاجات التي ال ترى يف اجلامعات
�أعماره��ا بي��ن  18و 30عا ًم��ا -ه��ي
احلاكمة وال يف نمط احلكم السائد بعد 2003
ق��وام ه��ذه االحتجاج��ات وع�صبه��ا
أفضل متثيل هلا 6.فهي ترفض ما تعارفت
الأق��وى ووقودها وتت�س��م هذه الفئة
عليه األحزاب احلاكمة ،والفصائل املتنفذة
ب�أنها لم ترتبط بمرحلة حزب البعث
يف ارهتان قرارها لألجنبي بشكل عام،
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ولالعب اإليراين منه بشكل خاص؛ لكونه الالعب األقوى يف املشهد العراقي ،الذي استثمر
يف األحزاب والفصائل الشيعية احلاكمة منذ سنوات سبقت  ،2003ثم انخرط أكثر بعد هذا
التاريخ يف بناء شبكات النفوذ السيايس واالجتامعي والتأثري العسكري والتوجيه الثقايف عرب
أيضا إىل
مرشوعات مل تقترص عىل وسط العراق ،وجنوبه ذي الغالبية الشيعية فقط ،بل امتدت ً
7
رسا أن قوة تأثري الالعب اإليراين تصل
املناطق الغربية والشاملية ذات األغلبية السنية .وليس ًّ
إىل التحكّم يف تعيني وكيل وزير ،ومنع منح منصب املدير العام آلخري َنً ،
فضل عن املناصب
األرفع.

وضوحا لدى الفئات
ويمكن مالحظة أن مستوى االنتامء هلوية عراقية جامعة أصبح أكثر
ً
املعزز للشعور الوطني واالعتزاز باألرض والوعي بالتاريخ العميق
الشابة ،وأن اخلطاب ّ
تعمق هذا الشعور بعد االنتصار عىل تنظيم «داعش» وحترير
للبلد -أصبح أكثر ارتفا ًعا .وقد ّ
املدن ،وهو ما يتقاطع مع رؤية النظام السيايس للبلد القائم عىل جتزئة اهلوية اجلامعة إىل أغلبية
تلمسه من
وأقلية ،طائفية وإثنية ،واالرهتان للقرار األجنبي والدول اإلقليمية .وهو ما يمكن ّ
خالل اآلمال التي أعلن الشباب عن رغبتهم يف حتقيقها ،والتي من بينها الوصول إىل عراق
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ِ
ٍ
الشعارات املرفوعة -مثل «نريد وطن،
خال من املحاصصة يف نظامه السيايس ويف طبيعة
8
ِ
ِ
وتعامل املحتجني فيام بينهم ،إضافة إىل عدم االحتفاء
واألهازيج املغنّاة،
ونازل أخذ حقي»-
بقادة الطوائف ،ورموز اجلامعات الدينية ،والرسائل املوجهة إىل الطبقة السياسية ،فميزة هذه
ملوثة بالطائفية ،وال هبويات ض ّيقة عمل عىل
االحتجاجات أهنا ّ
تعتز هبوية وطنية خالصة غري ّ
تكريسها نظام ما بعد صدام ،من خالل القوانني واملامرسات احلكومية.

ومما يفرس ذلك أكثر ّ
أن الفئة الشبابية الداعية إىل التغيري وأخذ احلقوق التي ترتاوح أعامرها

بني  18و 30عا ًما -هي قوام هذه االحتجاجات وعصبها األقوى ووقودها ،وتتسم هذه الفئة
بأهنا مل ترتبط بمرحلة حزب البعث ،وتشك َّل وعيها بعد الغزو األمريكي ،وفهمت واقعها
والطبقة احلاكمة عرب مصادر متعددة للتلقي؛ أمهها :اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي،
املوجهة أو التي تسيطر
واعتادت عىل تغذية فكرية ومعلوماتية متنوعة ال تنحرص يف القنوات ّ

أيضا وبشكل كبري عىل وسائل
عليها األحزاب احلاكمة واملليشيات املتنفذة ،بل تعتمد ً
التواصل االجتامعي يف تل ّقي املعلومة والتحشيد والتنظيم ،ووف ًقا الستطالع أجراه «مركز

جتميع بيانات النجف» الذي نرش يف  21/11/2019وشمل عينة من املتظاهرين يف ساحة
تبي أن نحو  %83.46منهم يستخدمون اإلنرتنت
التظاهر باملدينة مكونة من  1107شخصّ -
مصدرا لتلقي األخبارّ ،
وأن نسبة املعتمدين عىل غريه تبلغ  ،%16.54يف حني أن نسبة إمجايل
ً
املشاهدين للتلفاز من العينة مل تتجاوز .%28.9

9

ماهى خريطة المحتجين
منذ انطالق التظاهرات عىل شكل جتمعات متفرقة ،ثم توسعها إىل احتجاجات سلمية

مدنية مستمرة -تعاملت احلكومة معها بقسوة واضحة مل تكن لتقوم هبا لو كان املحتجون

حارضا يف مجيع
ينتمون إىل حزب أو فصيل سيايس 10،وكان شعار «سلم ّيتنا هي سالحنا» ً
املشاهد ،عىل الرغم من عمليات القنص واالغتيال بأسلحة كامتة للصوت ،واستخدام أشد

املسوغ ،الذي أفىض إىل مقتل وجرح أكثر من  20ألف شخص ،من بينهم
أنواع القمع غري
َّ

حتولوا إىل أشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة.
أكثر من ثالثة آالف مواطن ّ

ورغم انقضاء أكثر من شهرين عىل انطالق االحتجاجات حتى كتابة هذا البحث -مل تربز

بني املتظاهرين قيادة موحدة ،ومل يظهر فيهم متحدث رسمي باسمهم ،وهذا يمثل خطوة
شخصا أم
إجيابية وسلبية يف الوقت نفسه ،فهي إجيابية؛ ألن وجود مثل هذا -سواء أكان
ً
يسهل من استهدافه والضغط عليه حكوم ًّيا أو من قبل «طرف ثالث» ،وهي سلبية؛ ألن
هيئةّ -
عدم وجودها يق ّلل أو يعدم فرص استحصال مكاسب سياسية.
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وبالنظر إىل املدن التي اشتعلت فيها االحتجاجات ،فإن اجلغرافيا التي انترشت فيها هي
تضم أغلبية شيعية عربية ،تتمتع بموارد طبيعية ونفطية ضخمة ،لكنها تعاين اإلمهال،
مناطق ّ
11
والفقر املدقع ،وندرة األعامل ،وغياب مفردات احلياة الكريمة ،وعُدَّ ت لسنوات احلاضنة
لألحزاب الشيعية احلاكمة ،إال أن املظاهرات احلالية ال يمكن عدّ ها حراكًا ذا هوية طائفية،
فاملحتجون مل يرفعوا
رغم أن الشيعة العرب عامدها واألغلبية العظمى من املشاركني فيها،
ّ
إال أعال ًما عراقية خالصة ،وحافظوا عىل ترديد شعارات غري حزبية وال فئوية ،تطالب بإهناء
ّ
والتخل عن املحاصصة أدا ًة للحك ِم وتوزي ِع املناصب .هذه
التمييز عىل أساس اهلوية الدينية،
السامت جمتمعة جعلت من إمكانية تنميط املتظاهرين وجتزئتهم ،ومن ثم إسقاطهم إعالم ًّيا
أمرا بالغ الصعوبة ،فال هم من العرب السنّة
والتحريض عليهم متهيدً ا لفض اعتصاماهتمً -
الذين يمكن وسمهم «باإلرهاب» ،أو اهتامهم بالطائفية كام حدث يف احلراك الذي اجتاح
املحافظات الشاملية والغربية بني عا َمي  2012و 12،2013وليسوا من العلامنيني الذين يمكن
وصمهم «باالنحالل واتّباع الغرب».

خريطة االحتجاجات يف العراق .املصدر :موقع نون بوست

املحتجني؟ فإنني اتّفق مع التفصيل الذي نرشه
ويف اإلجابة عن سؤال يقول :ما فئات
ّ
الدكتور هشام اهلاشمي يف مركز اجلزيرة للدراسات( 13الذي أنقله هنا بترصف واختصار)،
حيث أفاد ّ
أن القوى الفاعلة واحلارضة يف الشارع بمظاهرات أكتوبر 2019م يمكن توزيعها
عىل النحو اآليت:
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الفئات الفقرية والكادحة واملحرومة ،إىل جانبها فئات شبابية متع ّلمة متتاز بحامسها
 1إىل التغيري ،وفعاليتها اجلامهريية ،والقدرة عىل التعاطي مع السوشيل ميديا ،وكلتا
املجموعتني تشكّل  90%من املشاركني.
 2قطاعات ذات نزعة دينية شكلية غري مؤدجلة.

 3جمموعات تنتمي إىل األحزاب الشيعية املعارضة ،كالصدريني واحلكمة وكتلة النرص.
 4جمموعات تنتمي إىل أحزاب تقليدية ،كالتيار الليربايل والشيوعي والقومي.
شكل يوضح الفئات املوجودة االحتجاجات يف الشارع العراقي

ويمكن أن نضيف إىل هذه الفئات تلك التي تقف معها عن ُبعد ،التي ساندهتا لسلميتها
وخطاهبا احلضاري اجلامع:

عراقيو الخارج
وهم العراقيون الذين قادهتم ظروف احلياة إىل العيش خارج القطر العتبارات خمتلفة،
ممن أسهموا يف إسناد املظاهرات إعالم ًّيا عرب القنوات الفضائية والصحف ،ومن خالل زيادة
انتشار املواد الفيديوية ،وتكثيف املعلومات ونرشها يف مساحات واسعة يف العامل الرقمي،
وتقديم الدعم واإلسناد املعنوي ،عالوة عىل إبداء الرأي واملشورة بحكم أهنم عاشوا ضمن
جمتمعات ذات جتارب خمتلفة.

�أبناء المناطق ال�شمالية والغربية
وهم الذين اكتووا بنريان تنظيم «داعش» ،ورزخت مناطقهم حتت احتالله الغاشم ،وال
تزال تعاين ويالت ما بعد احلرب القاسية عليه ،الذين يرون فيام جيري أنّه جزء من تطلعاهتم
بعد أن خذلتهم احلكومة بعدم التعامل بجدية يف ملف اإلعامر وإعادة بناء مناطقهم التي
حتولت إىل ركام .هؤالء وإن كانوا مل خيرجوا بمظاهرات علنية 14كالتي خرج هبا أبناء النجف
وكربالء والديوانية ،إال أهنم يتعاطفون معها ،ويتفقون مع مطالبها التي تركّز عىل احلقوق
األساسية ،ورفض الطبقة السياسية احلاكمة ،والتي خرج بعضهم من أجلها إ ّبان ما ُع ِرف
إعالم ًّيا بـ«احلراك السني».

ما الذي يريد المتظاهرون تحقيقه؟
ركّز أغلب ما رفعته االحتجاجات الشبابية من شعارات عىل املطالبة بتحسني األوضاع
االقتصادية ،ومكافحة الفساد ،ورغم إلقائهم اللوم عىل النظام السيايس واملحاصصة بوصفهام
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السبب الذي قاد البلد إىل حاله اآلن ،إال ّ
املحتجون يف املطالع األوىل
طالب به
أن أهم ما
ّ
َ

من املظاهرات التي دامت نحو أسبوع -كان يركز عىل مكافحة الفساد ،وتوفري فرص عمل،
املحتجون
حترك من أجلها
ّ
وتوزيع الثروة الوطنية ،بعيدً ا عن اإلرادات احلزبية .فالدوافع التي ّ
ذوو املجموعات الصغرية يف بادئ األمر تشكّلت من طيف متنوع من العاطلني عن العمل،

واملفسوخة عقودهم من األجهزة األمنية ،والباعة اجلوالة ذوي الدخل املتدين جدًّ ا ،وغريهم
ممن ُف ِرضت عليهم إجراءات انتهت إىل حرماهنم من مصادر رزقهم .وقد ُجوهبت هذه
مسوغ ،حتى أدانته العديد من املنظامت احلقوقية العاملية .عىل
املطالب بتعامل أمني عنيف غري ّ
إثر ذلك أعلنت الرئاسات األعىل يف البلد سلسلة من الوعود ،مت ّثلت بحزم إصالحية ذات

تلق استجابة لدى املتظاهرين؛ لعدم ثقتهم هبا؛ نتيجة
طابع اقتصادي واجتامعي ،إال ّأنا مل َ

لتجارب سابقة مماثلة.

ِ
ّ
بأنم يتبعون ألجندات
إن ر ّد احلكومة الدموي ،واالهتامات التي ُأطلقت جتاه املتظاهرين ّ

دول أخرى كالسعودية و«إرسائيل» والواليات املتحدة األمريكية 15،إضافة إىل االحتقان
الشعبي املرتاكم ،والضعف يف ضبط األمن ،وإخفاقها يف منع إطالق الرصاص احلي عىل
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املحتجني من قبل «الطرف الثالث» 16،وارتفاع أعداد القتىل واملصابنيّ -
كل ذلك ساعدعىل
انضم إليها طالب املدارس واجلامعات ،وعدد
جذب فئات أخرى إىل احلركة االحتجاجية ،إذ
ّ
من اهليئات والنقابات ومنظامت املجتمع املدين ،إضافة إىل طيف متنوع ممن ينتمون إىل طبقات
فقرية ووسطى أخرى ،وهذا أ ّدى إىل اتساع املظاهرات ،وارتفاع سقف املطالبات لتصل إىل
رفض الطبقة السياسية واألحزاب املتنفذة بأكملها ،سواء املشكّلة للحكومة احلالية أو تلك
ُوصف باملعارضة ،واملطالبة بإصالح عملية االنتخاب عرب تغيري قانوهنا واملفوضية
التي ت َ
املستقلة لالنتخابات ،ورفض طريقة إدارة الدولة ،ووجوب حرص السالح بيدها ،وحماسبة
أيضا الدعوة إىل دولة
الفاسدين ،وتقديمهم إىل حماكامت وطنية عادلة ،17وشملت مطالبتهم ً
ذات سيادة ،خالية من التأثري األجنبي بشكل عام ،والتأثري اإليراين منه عىل وجه اخلصوص،
شعارا يندّ د بالقيادة اإليرانية .ووف ًقا هلذه املعطيات يمكن فهم سبب عدم
املحتجون
ورفع
ّ
ً
املحتجني إىل منازهلم بعد استقالة رئيس الوزراء ،عادل عبد املهدي ،رغم السعادة التي
عودة
ّ
أبداها املحتجون يف حتقيقهم ألول نجاح كبري يف مسريهتم ،فمطالبهم تتعدّ ى استبدال واحد
ً
شامل يتجاوز «عمليات التجميل»
إصالحا
بآخر من الطبقة السياسية نفسها ،فهم يطلبون
ً
18
والتغيري املحدودة.

�سخط �شعبي وا�سع على �إيران ..ما ال�سبب؟
بات هتاف« :إيران برا برا ..بغداد تبقى حرة» واحدً ا من أكثر اهلتافات ترديدً ا يف حركة
االحتجاجات األخرية ،إىل جنب املطالبة بمحاسبة املسؤولني عن الوضع املرتدي .ويف وسط
عب املحتجون برسوم كرتوينة ولوحات فنية وأهازيج شعبية رفضهم
ساحة التحرير ببغداد ّ
للتدخل اإليراين يف البالد ،كام ارتفعت الشعارات ذاهتا يف املدن املقدّ سة لدى عموم الشيعة:
ككربالء والنجف ،و ُم ِّزقت صور آية اهلل عيل خامنئي واجلنرال العسكري قاسم سليامين يف
مدن عدة.

ينظر قطاع واسع من العراقيني إىل احلكومة اإليرانية بوصفها الراعية واملتحكمة بالطبقة
السياسية احلالية ،والسخط الذي أبدته احلركة الشبابية االحتجاجية عىل املنظومة احلاكمة تل ّقت
تأثريا يف العراق .ولطاملا أكّد
طهران النصيب األكرب منه ،باعتبارها الالعب األجنبي األكثر ً
زعامء األحزاب والفصائل الشيعية املوالية إليران عمق عالقاهتم بإيران ،والتزامهم بتوجيهات
املرشد األعىل ،واستعدادهم خلوض معارك نيابة عنهاً ،
فضل عن االنضواء حتت رايتها يف
مواجهة بلدهم ،ي َضاف إىل ذلك أهنم يتَّهمون بأنم هم «الطرف الثالث» الذي است ِ
ُخدم أداة
ُ
ُ
ّ
عنف وإرهاب ضدّ املتظاهرين .و َيعدّ مجهور كبري من العراقيني ّ
أن طريق الوصول إىل عراق
قوي ال خيلو من وجوب إهناء اهليمنة اإليرانية عىل القرار السيادي ،ومنعها من اعتبار العراق

66

احتجاجات العراق

حديقتها اخللفية ،ومنفذها االقتصادي األهم للتخلص من العقوبات اخلانقة التي ُف ِرضت
19
عليها ،ووف ًقا ملراقبني فإن طهران مل تكن لتنجو لوال سيطرهتا عىل ثروات جارها.

خاتمة
عرف عىل وجه الدقة النتيجة التي ستنتهي إليها االحتجاجات املتصاعدة يف بلد شهد
ال ُي َ
أزمات وجودية منذ سنة  .2003فتزايد القمع والعنف املامرس ضد املتظاهرين ،والتزام
األخريين باحتجاجاهتم ذات الطابع املدين السلمي -ال يمكن التكهن باستمراره عىل ذات
احلال ،ومن غري املتوقع أن يتخىل الزعامء السياسيون عن مكتسباهتم التي حصلوا عليها.
ُيسب للحراك اجلديد جتاوزه ملعضلة الطائفية ،وتعبريه الصادق عن طموحات رشائح
جمتمعية متنوعة ،واختياره ملطالب قد يساعد تطبيقها احلقيقي عىل التخفيف من األزمات التي
يعانيها النظام احلايل .كام ينظر قطاع واسع من العراقيني إىل احلكومة اإليرانية بوصفها الراعية
واملتحكمة بالطبقة السياسية احلالية؛ وهلذا تل ّقت طهران النصيب األكرب من السخط؛ لكوهنا
تأثريا يف العراق.
الالعب األجنبي األكثر ً

الهوام�ش والمراجع
.1

نائب 6000 :مشروع وهمي بمبلغ  200تريليون دينار عراقي ذهبت إلى جيوب زعماء األحزاب المتنفذة
في مقدمتهم المالكي ،موضوع نشر في «شبكة أخبار العراق» ،بتاريخ  18سبتمبر  .2019للمزيد من
التفاصيلhttps://bit.ly/2LZNeR9 :
تصريح لعضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ،حيدر مسعود ،نشر في «العربي الجديد» ،بتاريخ 21
أبريل  .2015للمزيد من التفاصيل:
https://bit.ly/2E9Ym9C
الطبقة المطحونة وقود مظاهرات العراق :فقر وبطالة وفساد ،موضوع نشر في «العربي الجديد» ،بتاريخ 4
أكتوبر  ،2019للمزيد من التفاصيل:
https://bit.ly/2PBIi5E
العراق في مقدمة مصدري النفط وفي ذيل مكافحة الفساد ،موضوع نشر في «الحرة» ،بتاريخ  3أكتوبر
 .2019للمزيد من التفاصيل:
https://arbne.ws/2YCFlGc
االحتجاجات العراقية ...حركة اجتماعية جديدة تتحدى السلطة الطائفية ،مقالة للباحث الدكتور حارث
حسن ،نشرت أول مرة في الدورية الصادرة عن مركز كارينغي للشرق األوسط بتاريخ  4نوفمبر  ،2019ثم
ترجمتها إلى العربية ونشرتها في صحيفة المدى لطيفة الدليمي .للمزيد من التفصيل:
https://bit.ly/34aoKea
المرجع السابق.

.7

المسربة التي
لمزيد من التفصيل حول الموضوع ،الرجوع إلى مئات الوثائق االستخباراتية اإليرانية
ّ
حصلت عليها  The Interceptو New York Timesوالتي تغطي العامين:2015-2014 :
https://theintercept.com/201918/11//iran-iraq-spy-cables/

.2
.3
.4
.5

.6
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.8

.9
.10
.11

.12

.13
.14

.15
.16

.17
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خالل االحتجاجات نشرت العديد من األغاني الشعبية التي تُعلي من الهوية الوطنية ،وتزدري القادة
والسياسيين المرتهنين للقرار األجنبي ،كان من بينها أغنية «ذيل أعوج» ،المنشورة بتاريخ  22نوفمبر ضمن
واسعا رفعها لتكون ضمن
شبابيا
برنامج «البشير شو» على قناة  DWاأللمانية ،والتي حصدت اهتما ًما
ً
ًّ
األكثر تداو ً
ال في موقع يوتيوب على مستوى العراق بمشاهدات تجاوزت ثالثة ماليين خالل أقل من
أسبوع:
https://youtu.be/uXgT-hvf_1o
مركز تجميع بيانات النجف هو مشروع مشترك بين عدد من المنظمات ،منها( :منظمة موجة ،بصمة عراقية
والربيع األخضر) .للرجوع إلى بقية تفاصيل االستبيان يمكن االستفادة من الرابط اآلتي:
https://bit.ly/2RDnuxr
على سبيل المثال :اقتحم محتجو التيار الصدري في  2016المنطقة الخضراء وسيطروا على مبنى
البرلمان ،ولم تنفذ الحكومة إجراءات في القمع كالتي استخدمتها مع احتجاجات تشرين األول 2019م.
وف ًقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية ،عبد الزهرة الهندواي ،في تصريح له نشر بتاريخ
 12.12.2018فإن نحو  3ماليين و 300ألف مواطن عراقي ،أي ما نسبته نحو  ،%12يعيشون في مجمعات
سكنية عشوائية تفتقر إلى الخدمات ،يتركز معظمها في بغداد ،إال أنها امتدت لتشمل بابل وكربالء والنجف
والقادسية وذي قار والمثنى وواسط .للمزيد عن الموضوع:
https://bit.ly/2P9yVeD
يرى الخبير األمني واإلستراتيجي ،د .هشام الهاشمي ،في حديث له لـ«الجزيرة نت» ،نشر بتاريخ
 ،12.10.2019أن مظاهرات تشرين األول 2019م ،والمظاهرات السنية التي جرت قبلها بسنوات
متشابهتان من «حيث حفاظهما على السلمية ،والمطالب ،واستفزاز السلطة لهم ،إضافة إلى االتحاد
الديموغرافي في كلتا الحالتين ،إذ كانت في  2013سنية ،وأما الحالية فهي شيعية بحتة» .المزيد عبر الرابط
التالي:
https://bit.ly/38sfFQZ
دراسة منشورة بعنوان :تظاهرات العراق :سلوك اجتماعي لتغيير سلوك النظام ،نشرت بتاريخ
 15.10.2019في مركز الجزيرة للدراسات .لمزيد من التفصيل:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019191015080122324/10/.html
وف ًقا لحوارات أجراها الباحث مع شباب من مدينة الموصل ،فإن السبب الرئيس الذي منعهم من الخروج
يعود للخشية من اتهامهم بـ«الدعشنة» و«اإلرهاب» و«البعثية» ،كما يمكن تلمس وجود خوف من تكرار
تجربة المظاهرات واالعتصامات ،وما أفضت إليه في  2014من احتالل للمدن وتخلي السلطات عن
واجباتها تجاهها.
تطابقت هذه االتهامات مع أخرى صدرت من مسؤولين إيرانيين .الحظ التقرير اآلتي المنشور في «إذاعة
مونتي كارلو» بتاريخ  .08.10.2019المزيد من التفاصيل عبر الرابط التاليhttps://bit.ly/2qObCxD :
أطلق هذا الوصف ألول مرة من قبل وزير الدفاع ،نجاح الشمري ،في  16تشرين الثاني  ،2019بعد وقوع
أعداد كبيرة من القتلى والمصابين نتيجة إلطالقات الرصاص الحي على المحتجين واستهدافهم في أماكن
عدة في البلد من قبل قناصة مجهولين ومسلحين يرتدون السواد ،وآخرين بمالبس مدينة وأوجه ملثمة.
الشمري اعتبر أن «الطرف الثالث» هو قوة «غير منضبطة» ال تنتمي إلى المنظومة األمنية ،لكنها أحدثت
كبيرا» وتحاول خلق صراع «بين المتظاهرين والقوات األمنية» .المزيد من التفاصيل:
أمنيا ً
«خر ًقا ًّ
https://bit.ly/2PKDuek
االحتجاجات العراقية ...حركة اجتماعية جديدة تتحدى السلطة الطائفية ،مقالة للباحث الدكتور حارث
حسنُ ،ن ِشرت أول مرة في الدورية الصادرة عن مركز كارينغي للشرق األوسط بتاريخ  4نوفمبر  ،2019ثم
ترجمتها إلى العربية ونشرتها في صحيفة المدى لطيفة الدليمي .للمزيد من التفصيل:
https://bit.ly/34aoKea

احتجاجات العراق

قدم رئيس الوزراء استقالته إثر مجزرة مروعة ذهب ضحيتها ً 32
جريحا نتيجة
قتيل ،وأكثر من 220
ً
.18
لمحاولة قوات األمن ّ
فض اعتصام بالقرب من جسر وسط مدينة الناصرية ،ثم مطالبة المرجعية الدينية
العليا في النجف ،ممثلة بالسيد علي السيستاني ،برحيل الحكومة ،واختيار أخرى من قبل البرلمان .المزيد
عبر تقرير منشور في «وكالة األناضول» بتاريخ :04.12.2019
https://bit.ly/2EbUBQP
 .19ما عمق الشعور المعادي إليران في العراق؟ حوارات نشرها مركز كارينغي للشرق األوسط بتاريخ
 ،14.11.2019للمزيد:
https://carnegie-mec.org/diwan/80350
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