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توطئة
ٌ
حراك احتجاجي
ف�ي األول من تش�رين األول /اكتوبر  2019اندل�ع
فريد من نوعه في التاريخ السياسي المعاصر للعراق ،ليعود ويتجدد في
 25تشرين األول واألسابيع التي أعقبته ،بما جعله الحراك األكثر شمو ً
ال
وعمق� ًا وق�درة على المطاولة وتنويع األس�اليب من بي�ن كل الحركات
االجتماعية التي شهدها العراق خالل قرن من الزمن.

فق�د امتلأ الفضاء الع�ام في بغ�داد ومحافظ�ات الفرات األوس�ط
والجن�وب بمئات اآلالف من المواطنين المحتجين الباحثين عن عصر
سياس�ي جديد الس�تعادة الهوي�ة الوطنية وتحقيق العدال�ة االجتماعية،
يك�ون بدي ً
ال ع�ن الحقبة المأس�اوية التي أعقبت  .2003وق�د جوبه هذا
المد االحتجاجي الباحث عن التغيير السياس�ي الش�امل بقمع األجهزة
وتجس�دَ ذل�ك في عملي�ات القنص
األمني�ة الرس�مية وغي�ر الرس�مية،
ّ
والخط�ف واالغتيال والترويع والش�يطنة ضد المتظاهرين والناش�طين
واإلعالميي�ن ف�ي محاول�ة إلخماد الزخ�م االحتجاج�ي أو التقليل من
ّ
يش�كل العالمة الفارق�ة لفئات
الوع�ي الش�عبي المع�ارض الذي ب�ات
أساسية من الجمهور العراقي.

وقد ارتبط بزوغ هذه الظاهرة االحتجاجية الجديدة بش�كل أساس�ي
بفئة الشباب ممن لم يعاصروا أي ايديولوجيات سابقة ،سوى معايشتهم
التفصيلي�ة لعص�ر الفس�اد السياس�ي وتف�كك الهوي�ة الوطني�ة وتعاظم
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مع�دالت الحرم�ان والقه�ر االجتماع�ي وأس�لمة السياس�ة والمجتمع
وتعدد مراكز السلطة ما دون الدولة بعد .2003
وقد ّ
شكل هذه األنموذج الشبابي المستميت في طاقته االحتجاجية
حركت فئات اجتماعية أخرى لالنخراط في المش�اركة
صدمة أخالقية ّ
السياس�ية ،كم�ا حقق ه�زة عميقة ف�ي أركان النظ�ام السياس�ي الذي ما
ي�زال متخبط� ًا بي�ن إن�كار الفع�ل السياس�ي واالجتماعي العمي�ق لهذه
االحتجاج�ات ،وبي�ن محاول�ة تخوينه�ا عبر وس�ائل التهوي�ل وافتعال
قصص «المؤامرات».
فيع�د الح�راك
أم�ا عل�ى مس�توى التألي�ف والبح�ث األكاديم�ي،
ّ
االحتجاج�ي التش�ريني تحدي� ًا فكري ًا يس�تدعي جهود ًا تنظيري�ة وبحثية
مبتكرة وتجديدية لمحاولة مقاربته واإلحاطة بعوامل انبثاقه ومس�اراته،
واستش�راف مآالت�ه ونتائجه .وبس�بب الغنى المفاهيمي له�ذا الحراك،
وتش�عب دالالت�ه وتعددي�ة ارتباطات�ه بالبن�ى السياس�ية واالجتماعي�ة
واالقتصادي�ة والنفس�ية ،نج�د أن الباحثين ص�اروا يتوزع�ون بين رؤى
عده حركة اجتماعية أم انتفاضة شعبية أم ثورة جذرية.
متباينة في ّ

يس�عى الكت�اب الحال�ي إل�ى تقدي�م خم�س مقارب�ات متع�ددة
االختصاص�ات لهذه الحدث السياس�ي الشاس�ع والمفصلي في تاريخ
الع�راق وتط�وره السياس�ي .فالباحثون المش�اركون فيه ه�م أكاديميون
عراقي�ون بارزون ف�ي حقوله�م ،يتوزعون بي�ن اختصاص�ات أكاديمية
متنوع�ة ،بضمنها االقتص�اد السياس�ي ،والعلوم السياس�ية ،واالجتماع
السياس�ي ،وعلم النفس السياسي ،والدراس�ات الثقافية .وقد سعى ٌّ
كل
منهم طبق ًا لمنظومته المفاهيمية ،إلى مقاربة الحراك التشريني بما يجعله
قاب ً
ال للتفكيك واالس�تيعاب والفهم والتفس�ير ،لدى القاريء المختص
والعادي على حد سواء.
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إنه�ا محاولة رائدة لتقديم أول إصدار علمي جماعي عراقي يس�عى
إلى تس�ليط ش�عاع فك�ري متعدد المس�تويات لكش�ف األبع�اد البنيوية
العميق�ة المتع�ددة له�ذا الحراك المجتمع�ي المفعم باآلم�ال والمكتظ
ب�اآلالم ً
مع�ا ،في لحظ�ة عراقية لعله�ا األهم واألكثر حس�م ًا في تحديد
المسارات القادمة لبالد ما بين النهرين.
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من �صراع المكونات �إلى �صراع الطبقات
مقاربة في االقتصاد السياسي

مظهر محمد �صالح

(((

لق�د غ ّل�ف النظ�ام السياس�ي العراق�ي نفس�ه وانغل�ق ف�ي مخارجه
االنتاجية واالجتماعية ،مرسي ًا بنية مادية تاريخية مختلفة سواء في النظرة
الى قاعدة اإلنتاج (قوى االنتاج وعالقات االنتاج) أو في مكونات بنيته
الفوقية من مؤسسات الدولة وغيرها.

كما توارث النظام السياس�ي-االقتصادي للعراق منذ سقوط النظام
الف�ردي ب�ؤر ًا مكوناتية ش�ديدة النفعية ،ت�رى في منهجيتها ب�أن تحقيق
مصلحته�ا الذاتي�ة والزبائني�ة م�ن ث�روة الش�عب ه�ي مصلح�ة عاطفية
مس�تدامة للمكون المذهبي أو العرقي الذي يتطلع اليه الش�عب عاطفي ًا
ومصيري ًا؛ في حين أمس�ت أكثرية الجم�وع المذهبية أو المكوناتية التي
ما زالت تنمو خارج مؤسسات التأثير السياسي واالقتصادي ،بعيدة عن
تحصي�ل الثروة العادل وتقاس�م مصال�ح الدولة الريعي�ة وصنع اإلرادة
 -1مظهر محمد صالح :أكاديمي وكاتب عراقي ،حاصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد
من جامعة ويلز– ابرسويث .مستشار السياسات المالية في مجلس وزراء العراق حالي ًا،
ونائب محافظ البنك المركزي العراقي سابق ًاmudher.kasim@yahoo.com .
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السياس�ية فيه�ا إال في وقت االنتخاب�ات ،بل غدت مجرد بهائم بش�رية
هامشية ملحقة في مرتكز المكون المحتكر للثراء.

«الدولة-المكونات» بدي ً
ال رث ًا عن «الدولة-األمة»

لق�د تعاظم نم�و الهوامش الفقي�رة والعاطلة عن العم�ل التي يغلب
ُ
ف�راغ الحي�اة و«االغت�راب الداخل�ي»،
عل�ى عيش�ها وحياته�ا اليومي�ة
وقذفت بها الهرمية االقتصادية السياس�ية لتكون خارج مفهوم المواطنة
والعيش الكريم ،بل انسلخت تلك القوى البشرية الملتصقة بالمكونات
واإلثني�ات بم�رور الوق�ت وتحول�ت ال�ى خربة إنس�انية راكدة تس�كن
وتس�تقر خارج المجال النفعي المركزي المغلق للجماعات المكوناتية
الريعية (بعد تحصيل مقاعدها الديمقراطية بإرادة المكونات المغلوبة)،
لتتح�ول تلك الجماع�ات إلى قوى تتكال�ب على انت�زاع الريع النفطي
بنزعة الثراء.

إنها قوى مهيمنة متناثرة بين مكوناتها الفقيرة وتستمد القوة منهم في
إدارة إش�كالية تحصيل الثروة النفطية من الدولة-وهي المالك االكبر-
بعد أن كونت عالقات سوق زبائنية همها االستحواذ الفائق على فرص
الدولة االقتصادية .وهي تش�كيل مهم في هرمية النظام تمس�ك بالوقت
نفس�ه ب�أدوات تش�غيل منظوم�ة سياس�ية تمتلك الق�درة على اس�تدامة
امتصاص الفائض االقتصادي للدولة الثرية لقاء خلو البالد من التنمية.
هكذا ،شقت الرأسمالية الجديدة وليدة مكوناتها االجتماعية العرقية
والمذهبي�ة طريقها نح�و معاقل االغتراب ،رافقتها هجرة بش�رية منتجة
نادرة في الغالب لتصبح السياس�ة واالقتصاد ُي�داران بمحركات خارج
أوطانها .لقد وفرت الحياة السياسية المكوناتية الهيمنة على آليات عمل
وحركة البناء الفوقي للدولة-األمة لتجديد بقائها بشكل مستمر ،مؤشرة
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ف�راغ جدول أعمال التنمية وغي�اب التنويع االقتصادي دون أن تعلم أن
وجه� ًا جديد ًا من أوجه الصراع الذي تعيش�ه البالد اليوم هو اآلخر آخذ
بالضد كقوة عمالية عاطلة عن العمل ،وتمثل وجه ًا متفجر ًا محتم ً
ال من
أوجه صراع الطبقات التي يواجهها النظام السياسي الراهن.
ً
عقلا وطني� ًا جمعي ًا عفوي المس�ار،
وهك�ذا أنت�ج الص�راع الطبقي
جس�د في الوقت نفس�ه حال�ة ديناميكي�ة فريدة لقوى مجتمعية مهمش�ة
ّ
راكدة عابرة للمكونات ومتصدية في الوقت نفسه لقوى االنتفاع الريعي
المركزي ،لتش�كل منعطف التحول في النظام االقتصادي والسياس�ي.
إنها تيارات تاريخية تمتلك القدرة على خلق تحالفات وطنية منس�جمة
طبقي� ًا بص�ورة تلقائية وعاب�رة للطوائ�ف والقوميات تعم�ل بالند (ومن
خلال اغترابها الذاتي كقوى عاطلة) في التصدي لتش�ظي التقس�يمات
المكوناتية السياس�ية البالية التي أورث�ت البالد ماكنة إنتاج ظلت عاطلة
عن العمل.

في دراس�ة اكاديمية نشرتُها قبل س�نوات بعنوان «الرثاثة واالستبداد
تصديت فيها الى رثاثة المراكز النفعية المكوناتية التي تمارس
الشرقي»،
ُ
االستحواذ على الفائض االقتصادي خارج مسار توظيفه لمصلحة قوى
العم�ل الوطنية الس�ريعة التكاثر في بالدنا ،اذ يضاف س�نوي ًا الى س�وق
العم�ل قرابة نص�ف مليون عامل ش�اب تتقاذفهم أرصف�ة العمل وغدر
قوى اإلرهاب على مدى األعوام العشرة ونيف الماضية .

لق�د أدت ليبرالية الس�وق التي اعتمدها النظ�ام االقتصادي المنفتح
عالمي� ًا ويتمت�ع بانفلات عال�ي م�ن أي�ة ضواب�ط تجاري�ة ذات أهمية،
والملتص�ق بش�دة بأس�واق المنطق�ة إقليمي� ًا ضم�ن ظاه�رة «االحيائية
اإلقليمي�ة»  ،Bioregionalismإلى والدة ظاهرة تجزيئية خارجية جعلت
األس�واق المحلية تتشظى وطني ًا وتبحث عن من يحاكيها ايديولوجي ًا أو
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إثني� ًا أو مذهبي� ًا إلقامة مصالح اقتصادية وسياس�ية ش�ديدة الخطر على
األمن الوطني للعراق.

فلم تترك تلك الليبرالية المتحيزة المنغمس�ة ف�ي االحيائية اإلقليمية أية
فس�حة للكيان الريع�ي المركزي العراق�ي لبناء أنموذج تنمية وطني ش�ديد
االس�تقاللية تتواف�ق فيه الرؤيتان السياس�ية واالقتصادية مع ًا أو تنس�جم فيه
البني�ة التحتية لقوى االنتاج وعالقات اإلنتاج الوطنيتين مع البناء السياس�ي
الفوق�ي الديمقراط�ي الجدي�د لتوليد عدالة ف�ي توزيع الدخ�ل وقدرة على
االس�تخدام األمث�ل لقوة العم�ل النامية .فقد حدث العك�س إذ جرت حالة
من التالزم المباشر والخطير لإلحيائية اإلقليمية بتكريس هيكلية لبناء عمل
الدولة االقتصادي ،وقادت الى تأسيس آليات أرهقت البناء الفوقي للدولة-
األم�ة ،وأدت في الوقت نفس�ه إلى استنس�اخ وجود للدول�ة واالقتصاد في
آفاق سياس�ية موازية ومغتربة خارج البالد ،أي والدة الدولة-األمة الموازية
أو المغترب�ة  .Expat Nation-Stateفق�د تده�ور البن�اء االقتص�ادي التحتي
بفعل «عوامل ريعية» اس�تهدفت الس�وق الداخلية وليبراليتها الش�ديدة كي
تتح�ول بس�رعة للعمل نح�و الخارج مقوض�ة دالة اإلنت�اج الوطنية (العمل
ورأس المال) ،وسعت نحو تفكيك تلك الدالة االنتاجية الوطنية لتلتحم في
الش�تات االقليمي الخارج�ي ،أي االلتصاق بعولمة إقليمية موازية ش�ديدة
الخطورة على صيرورة النظام السياسي الموحد نفسه.

وهنا تشكلت حالة اغتراب أخرى تمثلت بوالدة دالة إنتاج موازية أو
مغترب�ة  Expat Production Functionملتحمة مع الدولة-األمة الموازية
ف�ي خارج البالد .لق�د تحقق بذلك فضاء سياس�ي اقتصادي مغترب أو
م�وازي يعمل بمصالح�ه وأدواته الخارجية بالضد من تماس�ك الفضاء
وتس�يره خارجي� ًا إرادات بعيدة
السياس�ي االقتصادي الوطني الداخلي
ّ
عن فكرة القرار الوطني.
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ف�ي الوقت ذاته ،بلورت الطبق�ة العاملة العاطلة التي لم تس�تطع أن
تعي�ش حتى على هام�ش الري�ع النفطي وفتات�ه ،وعي� ًا أيديولوجي ًا حر ًا
ش�ديد التماس�ك الداخل�ي وه�و يض�رب بقوة عم�ق النس�يج الوطني،
وللم�رة األولى منذ التغيير الش�امل في العام  .2003إنه�ا الطبقة العاملة
الجديد الش�ابة المعطلة العاب�رة للمذهبية الدينية أو التعصب القومي أو
المناطقية ،التي تركت مساطر العمل في سنوات الحرب على اإلرهاب
الداعش�ي للتطوع والقتال لحماية العراق م�ن اإلرهاب الخارجي على
خلاف بع�ض أجزاء م�ن الطبقة الوس�طى التي فق�دت ربم�ا جانب ًا من
هويتها الوطنية الموحدة وانغمس�ت بمعطيات الدولة الريعية ،وأمس�ت
أي الطبق�ة الوس�طى -منقس�مة ف�ي مش�روعها الوطن�ي الموحد كماعهدناه�ا في النصف االول من القرن العش�رين ،تله�و بالمحاصصات
والمنهج الطائفي واالثني.

فمثلم�ا أصبح المحيط اإلقليمي القري�ب للعراق أو البعيد منه وعا ًء
لدال�ة اإلنتاج العراقية المغتربة يقتصر دورها على إدامة دورة اس�تهالك
خطي�رة المعال�م داخ�ل االقتص�اد الوطني ،وقوامه�ا قوة عم�ل مغتربة
ورؤوس أموال ش�ديدة االغتراب هي األخرى ،نجد أن مثل هذا النمط
االغتراب�ي الخطير في القاعدة االقتصادية العراقية (أي عالقات االنتاج
وق�وى االنتاج الخارجية) يتالحم في االرتب�اط ببناء فوقي مغترب آخر
قوامه أنماط من الدولة-األمة الموازية أو المغتربة.
وإن هذا التش�كيل المش�وه من المادية التاريخية المغتربة Expat

( Historical Materialismكم�ا يصفه�ا التحليل الماركس�ي) أصبح
من العوامل الس�البة التي اس�تمرت في تكريس نظام س�وق مشتت
ف�ي إثنيته ومذهبيت�ه ونظ�ا ٍم للمحاصصات السياس�ية لق�وى نفعية
لتوج َه بعوامل مغترب�ة من خارج
محس�وبة عل�ى الطبقة المتوس�طة َّ
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البالد واقتصاده وهي تمس�ك داخلي ًا بآليات مهمة في تقاس�م الريع
النفط�ي وتبح�ث عن اس�تدامة تحصيل�ه والش�راكة به .فاإلمس�اك
المحاصصاتي على س�بيل المثال بالوظائ�ف العامة غير المنتجة أو
إحالل عالقات الس�وق الهش�ة التي تدور في فلك الدولة الزبائنية،
جميعه�ا عوام�ل مرتبط�ة بالعالق�ات الريعية ،في وقت تناس�ت فيه
الطبقة الوس�طى الريعي�ة دور أو موارد األمة االساس�ية البش�رية أو
هملة» أو حتى
اإلنس�انية المتكاث�رة كقوة عمل منتج�ة ُم َع َّطل�ة أو ُ
«م َ
التفكير جدي ًا في مستقبل تنميتها ورفاهيتها.

األنموذج الريعي-الماركنتالي الجديد

لم تظهر اآلص�رة الليبرالية-الريعية بين الس�وق والدولة في العراق
وعل�ى م�دى عق�د م�ن الزم�ن اال أنموذج� ًا فريد ًا يق�وي االندم�اج في
الس�وق االس�تهالكية العالمية أو الذوبان بالعولمة االس�تهالكية وعلى
وفق ش�روط التحول السياس�ي الديمقراطي الذي يتطل�ب االنتقال من
الدولة-األمة الى الدولة-المكونات أو المحاصصة (كما يصطلح عليه
عرف ًا في بالدنا اليوم).

إن تعظيم الصرف غير المنتج لعوائد الثروة النفطية ،والتقاسم النهم
بين المكونات ،وضياع العوائد الريعية في نظام توزيعي-استهالكي ،قد
أس�س القتصاد ال يقوى على إنتاج س�وى موارد الث�روة النفطية ويقوي
في الوقت نفس�ه االس�تهالك الذي تغذيه أس�واق العولمة ،تؤازره وفرة
نسبية من التراكمات المالية االدخارية وهي شبه معطلة محلي ًا وتتسرب
ف�ي نهاية المطاف إلى معاقل مالية خارجية ،ويدفع بها الاليقين والتردد
في اتخاذ القرار االقتصادي االستثماري المحلي أو صناعته .وبنا ًء على
ذل�ك ،فق�د أصبح�ت الديمقراطية السياس�ية وتعظيم االس�تهالك وفق
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تدني فرص العمل المنتجة ،عنوان ًا لفراغ التنمية وضياع مس�تقبل البالد
االقتصادي كقوة منتجة خارج حدود ومحددات الريع النفطي.
إن الديمقراطي�ة السياس�ية ال تنفي نظام ًا إقتصادي� ًا بدي ً
ال يحل محل
االنفلات الليبرال�ي االس�تهالكي الراه�ن ويعظ�م من آص�رة الدولة-
السوق االنتاجية ،وان شرط الضرورة الموضوعية في مثل ذلك التحول
يقتضي ما يأتي:
أو ًال -إجراء تحول عقائدي في البناء السياسي للعراق من «الدولة-
المكون�ات» الى «الدولة-الس�وق االجتماعي» ،وه�و مفهوم أقوى من
الدولة-األمة نفس�ها .فالس�وق الوطنية المنتجة والتي تحمى تنافس�يتها
من قبل الدولة نفس�ها عبر الرقابة والش�راكة ،هي األساس الموضوعي
في التكوين واالنتماء السياسي لمستقبل التنمية الديمقراطية في العراق.
ثاني� ًا -عل�ى الرغ�م م�ن أن االنم�وذج االقتص�ادي الماركنتال�ي
الجدي�د (التج�اري) يعكس تمثيال قوي ًا لرأس�مالية الدولة ،لكنه يمتلك
ق�وة الش�راكة بين الدول�ة والس�وق أو خلق الدول�ة التعاونية والس�يما
ف�ي بالد مث�ل الع�راق تهيمن فيه�ا الدول�ة على م�وارد البلاد الطبيعية
الرئيس�ة .فالتي�ارات الماركنتالي�ة الجدي�دة ،وعل�ى خلاف المذه�ب
الليبرالي االس�تهالكي ،تؤكد على أولوية الجانب االنتاجي في العملية
االقتصادية .فاالقتصاد الس�ليم ف�ي نظرهم ،يتطلب وج�ود بنية انتاجية
سليمة ترتكز على بنية تشغيل عالية لقوة العمل وبأجور كافية .فالتجارة
وف�ق المذه�ب الماركنتال�ي هي ليس�ت إس�تيرادات جاه�زة تتدفق من
أس�واق العولم�ة ،بل إنه�ا انتاج ش�راكة يرفد أس�واق العولم�ة بالمنتج
الوطن�ي العراقي ،مثلم�ا يرفد الس�وق المحلية بإنتاج�ه .وإن التجارب
االقتصادي�ة التي خطها االنموذج االقتصادي الياباني أو الكوري وحتى
الصيني قد وضعت على أس�س ماركنتالية حديثة أدت الدولة فيه دورها
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المش�ارك والمالزم لالنتاج .وبهذا جسدت التجربة الصناعية اآلسيوية
دور الدول�ة الماركنتالي�ة الجدي�دة وه�ي الرأس�مالية االعظ�م إنتاج� ًا
واالوسع إزدهار ًا.
ثالث� ًا -إن االقتصاد العراق�ي في ظروفه الريعية المعق�دة الراهنة هو
أح�وج م�ا يكون ال�ى دور إقتص�ادي للدولة ،يس�هل الش�راكة واندماج
الدولة مع النشاط االنتاجي الخاص ،وعلى وفق إيديولوجية أو منهجية
إقتصادية منافية للمنهج الليبرالي االس�تهالكي الس�ائد الذي يس�هم في
تفكيك الجغرافية السياس�ية واالقتصادية للعراق وهو االنموذج الريعي
الليبرال�ي ونتائج�ه الكارثية التفكيكية الراهنة .فظ�روف مابعد الليبرالية
الحالية تتطلب عودة متجددة لمفهوم الماركنتالية االقتصادية والترويج
اليديولوجي�ا النش�اطات الخالقة للس�وق ذات النمط المنت�ج المتمثل
بالش�ركات المس�اهمة المختلطة التي تعمل على وفق مبادئ الحوكمة
اإلداري�ة الجي�دة ،واالنتقال الى النظ�ام الريعي-الماركنتال�ي «المنتج»
كبدي�ل للنظ�ام الريعي-الليبرالي «المس�تهلك» الحال�ي ،والعمل على
تش�ييد نظ�ام سياس�ي ديمقراط�ي تنم�وي منت�ج يبتع�د ع�ن «الدول�ة-
المكونات» الراهن ويقترب من مفهوم «الدولة-األمة» ويتخطاه بإحالل
«الدولة-الس�وق االجتماعي» كأس�اس للش�راكة القادم�ة بين وظائف
الدولة ووظائف السوق في نطاق التكوين الماركنتالي الحديث.

من االغتراب إلى الحداثة الوطنية

كما أوضحنا فإن االغترابين االقتصادي والسياس�ي الخارجي أخذا
يبث�ان عواملهما الس�البة داخل المجتم�ع العراقي الذي يتكاثر س�كاني ًا
وبنس�بة هي االعلى ف�ي العالم (تبلغ اكثر من  % 6,20س�نوي ًا) .وكذلك
يمتل�ك هبة ديموغرافية هي األخرى األعلى عالمي ًا ،أي نس�بة الش�باب
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والس�يما م�ن جي�ل االلفي�ة الثالث�ة  Millennialsال�ذي ولد ف�ي العصر
التكنولوج�ي الثال�ث ،وه�و العصر الرقم�ي الفائق العولم�ة ،ابتدا ًء من
موالي�د الثمانينيات والحرب مع ايران ثم التس�عينيات وحرب الكويت
والحصار ،وبعد العام  2000وسقوط النظام الدكتاتوري الفردي.

ويشكل هذا الجيل الشبابي الحالي (جيل مطلع االلفية الثالثة) قرابة
 % 45 - % 40من سكان البالد ،كما يشكل في الوقت نفسه غالبية القوى
العامل�ة فيها .إنه جيل عاش في نش�أته وبالتدرج أوج اش�كال ومراحل
الصراعات السياسية والحروب الخارجية والحروب المذهبية واإلثنية
الداخلية .إال أنه جيل عامل لم تستوعبه عجالت اإلنتاج المعطلة وظل
يعي�ش خارج معادلة الريع النفط�ي وتراكيبها الفوقية والتحتية المغتربة.
إن�ه الجيل العامل الذي تتخطى ميوله اإلش�كالية االقتصادية السياس�ية
الراهنة ،ويشق لنفسه منهج ًا تجديدي ًا في االقتصاد السياسي لبلوغ عصر
آخر من عصور االقتصاد السياس�ي الحديث للعراق .إنه أكثر وطنية في
عراقيت�ه ،رغم تاثيرات العولمة الرقمية ،وأقل اثني ًة أو مذهبي ًة في ميوله،
ويغ ّل�ب مصلحة الع�راق على المصال�ح الضيقة التي خلفه�ا المجتمع
المحاصصاتي المجزء .

فالع�راق المتح�ول يعي�ش مرحل�ة انتقالية ف�ي نظامي�ه االقتصادي
والسياس�ي .إنها مرحلة التجديد والحداثة الوطني�ة في تاريخ االقتصاد
السياس�ي للعراق ،تتش�كل فيه طبقة عامل�ة جديدة كبديل ع�ن انتهازية
الطبقة الوس�طى التي انغمس�ت في جداول أعمال توزيع الريع النفطي،
وش�يدت أدواره�ا االجتماعي�ة والسياس�ية عل�ى محاصص�ات األم�ة
وانقس�اماتها ،واس�تندت عل�ى مادي�ة تاريخي�ة مغترب�ة س�البة تنس�جم
ايديولوجي� ًا م�ع مناط�ق اغترابه�ا المذهب�ي أو المعتق�دي (ف�ي معاقل
اغترابه�ا الخارجية) ،معطلة للحريات وقامعة للتنمية ،ريعية الميول في
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تكديس الثروة وأس�اليب نهبها المتسارع ،فض ً
ال عن إشاعة نظا ٍم لتوزيع
الثروات هو االشد ضرر ًا على مستقبل العدالة االجتماعية للبالد.

***
أخي�ر ًا ،تش�هد البالد الي�وم منعطف ًا في س�جل تطوره�ا االجتماعي
واالقتصادي ،إذ أنها غادرت بجيلها الجديد مفترق تاريخها االقتصادي
ال�ذي تعطلت في�ه آليات س�البة لبن�اء العملي�ة االجتماعي�ة المزدهرة.
تل�ك العملية ظل قوامها هي�اكل من النظ�ام المحاصصاتي االقتصادي
والسياس�ي ،ذل�ك النظ�ام الش�ديد العقم ف�ي تحريك دوالي�ب اإلنتاج
واس�تيعاب دورات العم�ل االقتصادي والس�عي الس�تعادة مجهودات
األمة وثرواتها وتوطينها في النسيج االجتماعي للعراق.
وختام ًا ،تش�هد الدولة-األمة المغتربة بوالدة الجيل الجديد لاللفية
الثالث�ة نهاي َتها «الش�ديدة الخطر» ،وه�ي مازالت ترقد في مس�توطناتها
االجنبية ،لتنتهي لمصلحة نظ�ام مرتكزه الدولة-األمة العراقية الناهضة
الديمقراطي�ة الالمحصاصاتي�ة؛ ولتنته�ي م�ع اغتراب النظام السياس�ي
ِ
دوال االنت�اج المغتربة في أقاليمه�ا الخارجية التي
ظواهر
أو الم�وازي
ُ
تحاك�ي نظ�ام المحصاصات السياس�ية ومصالحها الداخلي�ة المدمرة،
وايج�اد بديله�ا الديمقراط�ي الوطني في بن�اء آخر من النظ�ام االقتصاد
السياسي الحر للحضارة العراقية.
إن�ه منهج اقتصادي آخر ونظام قوي في عدله االجتماعي يقوم على
الس�وق االجتماعي واالستخدام الشامل للعمل وعدالة توزيع الثروات
تؤطره الدولة -األمة الديمقراطية .
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االحتجاجات الت�شرينية
وبنية ال�سلطة في العراق
مقاربة سياسية

حارث ح�سن

(((

في محركات االحتجاج

ال يمك�ن النظ�ر للحركة االحتجاجية التش�رينية في الع�راق بمعزل
ع�ن النم�ط االحتجاجي الع�ام الذي ش�هدته بلدان أخرى ف�ي المنطقة
والعالم في العقد األخير ،والذي يتسم بغياب القيادة المركزية العمودية
وبالطابع االفقي-الالمركزي للنشاط االحتجاجي ،وبالحضور الطاغي
للش�باب ،وبالتنوع الداخلي ،وبالتوج�س من الظاهرة الحزبية ،وبغياب
األيديولوجي�ة السياس�ية الناظمة لخط�اب الفئات المحتجة .وتش�ترك
الحرك�ة التش�رينية مع العديد م�ن الحركات االحتجاجية التي ش�هدتها
بل�دان أخرى ف�ي العقد األخي�ر من حيث كونه�ا تقوم بتحدي�د هويتها
عل�ى أس�اس الرف�ض لالوليغاركية/النخب�ة الحاكم�ة التي تتح�دد الـ 
 1حارث حسن :باحث أقدم في مركز كارنيغي -الشرق األوسط ،يحمل شهادة
الدكتوراه في العلوم السياسية ،وزميل سابق في جامعات هارفرد ،براندايز ووسط
اورباharith.hasan@carnegie-mec.org .
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«نحن» االحتجاجية بالضد منها ،وهذه الـ «نحن» تطرح نفسها بوصفها
«الش�عب» ،أو التعبي�ر عن اإلرادة الخيرة لألغلبي�ة التي تم حرمانها عبر
الفع�ل االس�تيثاري االقصائ�ي لالوليغاركي�ة الحاكمة .وبحس�ب عالم
السياسية البلغاري «ايفان كراستيف» ،فإن الحركات االحتجاجية اليوم
ه�ي فعل يبحث ع�ن المعن�ى ،وممارس�ة ال تحكمها نظري�ة ،و«رفض
(((
للسياسة التي لم تعد تنتج ممكنات».
ت ِ
ُجم ُع الكثير م�ن النظريات المتعلقة بالح�ركات االحتجاجية على
أن االحتجاج�ات ترتبط بعوامل مثل اإلنه�اك البنيوي structural strain
الناج�م عن عجز البنية االجتماعية-السياس�ية القائمة على التعاطي مع
التحوالت المجتمعية الس�ريعة ،وتوف�ر فرص وأدوات للتعبئة المضادة
للوضع القائم (((.وتزداد احتمالية الفعل االحتجاجي مع اتس�اع الفجوة
بين مس�توى التوقع�ات بحياة أفضل لدى جزء كبير من الس�كان وعجز
النظ�ام القائ�م ع�ن تلبي�ة تلك التوقع�ات (وبالس�رعة التي تح�ول دون
تراك�م اإلحباط المجتمعي) (((.وفي الحالة العراقية ،تمثلت إحدى أهم
Krastev, Ivan. «Protest against Politics.» In Democracy Disrupted:

1-

Barnes, Donna A. «Sociological Perspectives on Protest Movement

2-

The Politics of Global Protest, 7-32. PHILADELPHIA: University of
Pennsylvania Press, 2014.

Emergence and Development.» In Farmers in Rebellion: The Rise and
Fall of the Southern Farmers Alliance and People’s Party in Texas, 7-20.

University of Texas Press, 1984.
 -3على المستوى السايكولوجي ،طرح مفهوم «الحرمان النسبي »relative deprivation
كأداة تحليلية لنشوء النزعات االحتجاجية وهناك من عدّ ه شرط ًا أساسي ًا لها .ويحدث
الحرمان النسبي بفعل التعارض بين توقعات الفرد (نوعية الحياة التي يعتقد أن من
حقه أن يعيشها) وبين إدراك الفرد لقدرات النظام القائم على تلبية هذه التوقعات.

Forys, Grzegor, and Kryzysztof, Gorlach . «Defending Interests: Polish

Farmers’ Protests under Postcommunism.» In Movements in Times of
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التحوالت المجتمعية بالنمو الس�كاني السريع والزيادة الكبيرة في نسبة
الشباب بين السكان ،في ظل اخفاق المنظومات السياسية واالقتصادية
ف�ي اس�تيعابها وم�ا أدى الي�ه ذلك م�ن تصاعد س�ريع في نس�بة البطالة
والبطالة المقنعة (((،خصوص ًا بس�بب الفس�اد المستشري في بنية النظام
السياس�ي واس�تباحة الموارد من النخب السياس�ية-الزبائنية والتراجع
المضطرد في العائدات منذ العام ( 2013مع هبوط أسعار النفط).

وفي مثل هذه الظروف ،يؤدي انغالق األفق السياس�ي ،وتراجع
قدرة المؤسسات السياس�ية القائمة على تمثل واستيعاب المطالب
والش�كاوى االجتماعي�ة ،الى انتقال الفعل السياس�ي الى الش�ارع،
حي�ث يصب�ح احتالل الفض�اء العام بذات�ه محاولة لخل�ق ممكنات
بديل�ة وإلنت�اج ضغ�ط يف�رض عل�ى مؤسس�ات الس�لطة والق�وى
المهيمن�ة عليه�ا التص�رف بطريق�ة مغاي�رة .وانغلاق األف�ق ه�ذا
يرتب�ط بعملي�ة اضع�اف وتفكيك ال�دور التنموي للدولة ،وبش�كل
خ�اص عجزه�ا ع�ن تحقي�ق الت�وازن السياس�ي-االجتماعي عب�ر
إدارة منفتح�ة للسياس�ات التمثيلي�ة  representative politicsوإدارة
عادلة للسياس�ات التوزيعي�ة  ،distributive politicsوبد ً
ال من ذلك،
ارتهانه�ا لقوى ش�للية -زبائني�ة  -ميليش�ياوية تعتاش عل�ى الدولة
Democratic Transition, edited by KLANDERMANS BERT and VAN
STRALEN CORNELIS, 316-40. Philadelphia; Rome; Tokyo: Temple
University Press, 2015. doi:10.2307/j.ctvrf893j.18.

ناقشت هذه اإلشكالية بتفصيل أكبر في الدراسة التالية:
-1
ُ
and

Governance,

Stabilization,

Security:
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Socioeconomic Challenges in Iraq,» Atlantic Council, July 2018, https://
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Stabilization_Governance_and_Economic_Challenges.pdf.
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بعالق�ة طفيلية وافتراس�ية ،ممتصة جزءا كبير ًا م�ن مواردها ومعطلة
قدرتها على اإلدارة العقالنية المستجيبة للحاجات المجتمعية .إننا
هن�ا أمام نمط م�ن االحتجاجات ال�ذي ال يقاوم الدول�ة بل يطالب
بتح�ول في البارادايم المنظ�م لعالقتها بالمجتمع ،بحيث تكف عن
أن تك�ون دول�ة «أح�زاب» لتصبح دول�ة «مواطنين» .من هنا يتس�م
خط�اب المحتجين بالموق�ف الرافض لألح�زاب ،وتتجه مطالبهم
 على تش�عبها وغياب الوحدة فيها -ال�ى االتفاق على إضعاف أوالتخلص من سلطة األحزاب.

انغالق األفق السياسي

وق�د كانت إش�ارات «انغلاق األفق» ف�ي العراق قد تجس�دت في
انتخابات العام  2018وما تالها من تسويات ،فتلك االنتخابات ترافقت
م�ع لحظتي�ن سياس�يتين-اجتماعيتين مهمتي�ن :األولى ،هزيم�ة تنظيم
«داع�ش» الت�ي بعث�ت ش�عور ًا عام ًا بالثق�ة مش�فوع ًا ب�ازدراء للمنظومة
السياسية التي تسببت بسقوط ثلث مساحة العراق تحت هيمنة التنظيم،
وثاني ًا ،سلس�لة االحتجاجات التي س�بقت وتل�ت االنتخابات ،وبلغت
ذروته�ا في البصرة ،والتي جعلت من «الش�ارع» فاع ً
ال جديد ًا ،ودفعت
بعض القوى الى تبني خطاب «اإلصالح» و«التغيير» إلعادة بناء شرعيتها
االجتماعية-السياس�ية .لك�ن البيئ�ة االنتخابي�ة ،بش�روطها السياس�ية
واألمنية والتقنية ،فشلت بإقناع أعداد كبيرة من الناخبين بإمكانية التغيير
من خالل الممارس�ة االنتخابية ،فش�هدت االنتخابات مقاطعة واس�عة
حيث لم تتجاوز نس�بة المشاركة بحس�ب األرقام الرسمية  ،44٪بشكل
عك�س المزي�د من التراجع في ش�رعية العملية السياس�ية وقدرتها على
كس�ب القب�ول المجتمع�ي ،وهو موق�ف زكّ ته الطع�ون الكبي�رة بنزاهة
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االنتخابات ،والحق ًا ،التس�ويات السياسية «المحاصصاتية» بين القوى
التي تمثلت في البرلمان.
ب�د ً
ال م�ن «التغيير» ،أع�ادت تلك التس�ويات إنت�اج هيمنة الجزء

األكب�ر م�ن النخبة السياس�ية مع تحس�ن الحظ�وظ النس�بية لفاعلين
جدد كبعض األجنحة السياس�ية للفصائل الش�يعية المسلحة وبعض
القوى الس�نية الصاعدة دون أن يعكس ذل�ك تحو ً
ال نوعي ًا في القدرة
جسد
التمثيلية لدى الطبقة السياس�ية .على العكس ،هذا «التحس�ن» ٌ
استمكان الطابع الزبائني والميليشياوي في تشكيل عالقات السلطة،
مكرس� ًا عج�ز االنتخاب�ات ع�ن أن تك�ون أدا ًة للتغيير السياس�ي ،بل
وتحوله�ا ال�ى ممارس�ة دوري�ة إجرائية لتمث�ل العالقات الس�لطوية
المش�كلة عبر امتالك أدوات العنف وق�درة الوصول الى الريع .وقد
جاءت التس�وية السياسية «المتحايلة دس�توري ًا» في تسمية عادل عبد
المهدي رئيس�ا لل�وزراء ،وفق صفقة توافقية يت�م بموجبها تحاصص
الوزارات والمؤسسات وجزء ًا مهم ًا من الموارد بين القوى السياسية
لتؤكد عجز الفاعلين في داخل النظام عن تغيير مساره ،وغلبة الطابع
التصافق�ي  transactionalف�ي رس�م س�لوك الطبق�ة السياس�ية دون
االلتف�ات ألزمة الش�رعية التي كان النظام قد دخله�ا وما تتطلبه تلك
األزمة من معالجات استثنائية.

ّ
المنظر
ينظ�ر علماء السياس�ة المحافظون ،مث�ل «آريند ليبه�ارت»،
األب�رز للنظ�ام التوافق�ي  ،Consociationalالى ما يس�ميه باتفاق كارتل
النخ�ب الممثلة للجماع�ات اإلثنية والطائفية بوصفه ضمانة الس�تقرار
النظ�ام ،باعتب�ار أن الصفق�ة النخبوية  elite pactالتي تفرزها مس�اومات
ه�ذا الكارتل ستس�مح باس�تمرارية يحق�ق فيها كل طرف م�ا يكفي من
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المكاس�ب التي تجعله ملتزم ًا بقواعد النظ�ام (((.لكن هنالك عنصرين،
عل�ى األقل ،ف�ي الحال�ة العراقية يجعالن هذه االس�تمرارية المنش�ودة
منتج� ًة ألزمات جديدة يمكنها أن تتطور الى مس�ائلة راديكالية لش�رعية
النظام (كما حصل في احتجاجات تش�رين  :)2019األول هو اإلشكالية
التمثيلي�ة الناتج�ة ع�ن التعري�ف االختزالي ل�ـ «النخب» بوصفه�ا إثنية
وطائفية بالدرجة األساس ،والثاني يتعلق بالبنية الريعية للنظام.

فيم�ا يخ�ص العنصر األول ،ف�ان اإلصرار على ُع�رف المحاصصة
االثني�ة والطائفي�ة ،والذي تف�رع منه ُعرف المحاصصة الحزبية ،أس�هم
في مأسس�ة وتطبيع االختالفات الهوياتية لتصبح اختالفات وتصنيفات
سياس�ية ،لكنه عجز عن التعامل مع االنقس�امات األفقية الصاعدة على
أس�س اجتماعية-اقتصادية بالدرجة األس�اس ،بحيث تكرست الفجوة
بين لغ�ة وآليات النظام وبين الديناميات المجتمعية ،معطلة قدرة النظام
على االس�تجابة الكف�وءة للتحدي�ات الت�ي تفرضها تل�ك الديناميات.
وبقدر ما كانت االحتجاجات التش�رينية محصورة في مناطق الغالبيات
الش�يعية ،فانها عب�رت عن تمرد عل�ى االختزالية الطائفي�ة ،وعن التوق
لفض�اء هويات�ي مغاي�ر بقي�م مختلفة ع�ن ال�ذات الجمعي�ة ال تتمحور
ح�ول «الهوية الطائفية» .فش�رعية تمثي�ل «المكون�ات» يحكمها منطق
مغاير لمطالب واس�تقطابات ال تنبعث م�ن االنتماء الهوياتي ،االثني أو
الطائف�ي ،التي تتطل�ب تمثي ً
ال من نوع مختلف لم يكن النظام قادر ًا على
توفيره أو اس�تيعابه اال بحدود الخطاب والممارس�ات الشعبوية لبعض
1- Lijphart, Arend. «Consociational democracy.» In Consociational Democracy:

Political Accommodation in Segmented Societies, edited by McRae
Kenneth D., 70-89. McGill-Queen’s University Press, 1974. www.jstor.org/
stable/j.ctt1w1vkwd.7.
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ق�واه ،كالتي�ار الص�دري (مع اإلق�رار بخصوصية التيار م�ن حيث كونه
القوة السياس�ية الوحيدة في الجزء العربي من العراق التي تمتلك قاعدة
ش�عبية فعلي�ة ،األمر الذي ينتج حال�ة االفتراق المس�تمرة بينه وبين بقية
النخب السياسية الزبائنية).
وهن�ا تحدي�د ًا يكون أثر العنص�ر الثاني مهم ًا .فبينم�ا تفترض نظرية
كارت�ل النخب وجود ش�رعية ابتدائي�ة صنعتها تلك النخب لنفس�ها من
داخ�ل «مكوناته�ا» االثني�ة والطائفية ،وأن هذه الش�رعية يت�م تجديدها
عب�ر العملي�ة االنتخابية ،فإن البنية الريعية قلب�ت المعادلة الى حد كبير،
فص�ار االس�تحواذ على الريع هو المدخل لبناء الش�رعية السياس�ية عبر
تحول الزبائنية الى أداة أساس�ية في كس�ب الجمهور/األتباع .وقد كان
الس�تمكان النمط الميلش�ياوي في ظل مرحلة المواجهة مع «داعش»،
وم�ا وفره ذلك من صعود لقوى جديدة تس�تخدم جهاز العنف كمصدر
النت�زاع الري�ع ،دور ًا اضافي� ًا في تجذي�ر الطاب�ع ال�ـ «نيو-باتروموني»
لعالقات الس�لطة (((،وتغييب الفاصل بين «الرسمي» و«غير الرسمي»،
وبين «القانوني» و«العرفي» ،وبين «الدولتي» و«غير الدولتي» ،وبشكل
« -1الباترومونية» وفق «ماكس فيبر» هو شكل من أشكال السلطة التي تكون فيها الدولة
حيز ًا للسلطة الشخصية لقائد أو عدد قليل من القادة ،بحيث ال يكون هنالك تمايز
واضح بين «المؤسسة» و «الشخص» ،وتقوم عالقة السلطة الباترومونية مع اتباعها
على تبادالت/عالقات شخصانية قد تأخذ شكل الهبة المادية أو منح المنزلة أو
الوالء الشخصي .أما الـ «نيو-باترومونية» فهو مفهوم تطور – منذ سبعينيات القرن
العشرين -لإلشارة بشكل خاص إلى أنظمة السلطة في افريقيا وبعض بلدان العالم
الثالث األخرى حيث توجد مؤسسات «حديثة» للسلطة لكنها مخترقة من -أو
متكيفة مع – استمرارية العالقات الباترومونية:
Pitcher, Anne, Mary H. Moran, and Michael Johnston. «Rethinking
Patrimonialism and Neopatrimonialism in Africa.» African Studies Review
52, no. 1 (2009): 125-56. www.jstor.org/stable/27667425.
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ع�زز من خضوع الدولة لمصال�ح وإرادة وصفقات القوى الحزبية .لقد
ٌ
كان�ت ب�ذور ذلك قائم�ة في إدارة تش�كيل النظ�ام بع�د  2003ومحاولة
ق�وى المعارض�ة الس�ابقة تحويله الى صفق�ة منتصرين ،وتطوي�ع آلياته
الدستورية والمؤسساتية لتمكين نفسها وتوطيد تغلغلها في المؤسسات
عب�ر س�لوك عصب�وي ،مش�وب بنزع�ة تآمرية ،لضم�ان س�يطرتها على
«الحك�م» بالمعن�ى الخلدوني (العصبي�ة الغالبة) وليس وف�ق المفهوم
الحقوقي للدولة الحديثة ،ذلك الذي أوحت به نصوص الدستور.

إح�دى المش�اكل األساس�ية للبنية الريعي�ة في العراق ه�ي ارتهانها
لتصدي�ر النف�ط وتقلبات أس�عاره ،ويمك�ن النظر لع�ام  2013هنا بكونه
عالم�ة فارق�ة أخرى من حيث أنه ش�هد بداية التراجع الكبير في أس�عار
النفط .وبالرغم من االنتعاش النس�بي لألس�عار الحق ًا ومع زيادة حجم
الصادرات ،فإن الضغوطات على الميزانية الحكومية التي تعتمد بنس�بة
 % 95عل�ى عائدات تصدي�ر النفط أخذت تتصاعد ف�ي مقابل مزيد من
العج�ز عن التعامل مع تلك الضغوطات أو تصحيح السياس�ات المالية
والتوظيفي�ة التي أصبحت مرتهن�ة كثير ًا لش�روط المحاصصة الحزبية.
وكان�ت نتيج�ة ذلك اتس�اع الرقع�ة المجتمعي�ة المتضررة م�ن الوضع
القائ�م ،في بلد تبلغ فيه الش�ريحة الديموغرافية التي يقل عمرها عن 24
عام ًا نس�بة  ،% 60وحيث يدخل س�وق العمل س�نوي ًا ما يقارب الـ 500
ألف باحث جديد عن العمل.

وبالطبع ،ب�رزت هنا الفجوة بين المتمتعين بالوظيفة الحكومية التي
توفر دخ ً
ال مس�تقر ًا جيد ًا وضمان�ات تقاعدية ،بدون ضغوط عمل كبيرة
ف�ي قطاع عام متره�ل وغير كفوء ،وبين أولئ�ك العاطلين عن العمل أو
المشتغلين بالقطاع االقتصادي غير الرسمي الذي يتسم بعدم االستقرار
ومحدودي�ة األجر وغياب الضمانات ،لينش�أ اس�تقطاب جديد صارت
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في�ه المواق�ف من الوض�ع القائم لدى الش�رائح المتض�ررة تنطلق بقدر
كبير من اعتب�ارات اجتماعية-اقتصادية ،لكنها تتحول بفعل الديناميات
الذاتي�ة للعمل االحتجاجي الى موقف عام من النظام السياس�ي القائم.
وهن�ا مجدد ًا تظهر المواجهة بين المحتجي�ن من جهة ،والقوى الحزبية
وش�بكات المصال�ح المرتبط�ة به�ا من جهة أخ�رى ،من حي�ث تحول
التوظيف العمومي الى أحد أركان السياسات الزبائنية.

إن ذلك يحيلنا الى معادلة أساس�ية في فهم الحركات االحتجاجية،
فكلما عجزت المؤسس�ات القائمة والسياسات التوزيعية المعتمدة عن
االستجابة للتحوالت االجتماعية ،كلما صار من الممكن انفتاح قنوات
بديلة لتنفيس االختناق والبحث عن سبل «تصحيحية» ،واالحتجاجات
ه�ي من بين ه�ذه القنوات .وهنا ،ف�إن عوامل مثل توفر ف�رص للتنظيم
والتنس�يق بي�ن األف�راد الس�اخطين عب�ر وس�ائل التواص�ل االجتماعي
والتحاي�ل عل�ى األدوات الرقابي�ة والعقابية للس�لطة ،ووج�ود قدر من
الحرية السياسية ،تؤدي دور ًا في تسهيل ظهور الحركة االحتجاجية.

االحتجاجات ومراكز السلطة

تواجه االحتجاجات التش�رينية نظام ًا متع�دد األقطاب ،بل هو نظام
إلدارة العالق�ات بين االقطاعيات السياس�ية ومراكز الس�لطة المتعددة،
األم�ر ال�ذي ُي َّصعب «اس�قاطه» ،ألنه لي�س متموضع ًا في م�كان محدد
(المنطق�ة الخضراء هن�ا هي رمز لالوليغاركية الصاع�دة أكثر من كونها
مرك�ز ًا محددا للس�لطة) ،وال متجس�د بح�زب واحد أو عائل�ة واحدة.
صحي�ح إن غياب قطب س�لطة مهيمن هو أحد عناصر هشاش�ة النظام،
لكنه أيض ًا عنصر قوة له ألنه يعني غياب الموضعية المكانية-المشخصنة
للس�لطة فيه .إن معظ�م مراكز الق�وى تمتلك ميليش�يات وأجهزة عنف
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تس�مح لها بممارس�ة االكراه والقمع بمعزل عن المؤسس�ات الرسمية،
وبم�ا يجع�ل «الحرب األهلي�ة» خط دفاع آخ�ر عن وجوده�ا إنْ تنامى
مستوى التهديد للنظام.

أم�ام هذا الح�ال ،فإن إحدى س�مات الحرك�ة االحتجاجي�ة هو أنها
تنت�ج ضغط ًا قد يس�هم في تقويض التوازن في العالق�ة بين مراكز القوى،
عب�ر إجبار القوى التي تمتلك مش�روعية مجتمعية مس�تقلة عن النظام أو
تحمل مش�روع ًا تلتقي بع�ض خطوطه مع مطالب الحرك�ة االحتجاجية،
عل�ى التماه�ي بصراح�ة ووضوح أكب�ر مع مطال�ب التغيي�ر حفاظ ًا على
رأس�مالها االجتماع�ي .ينطبق ذل�ك على كل م�ن المرجعي�ة الدينية في
النج�ف والتي�ار الصدري ،وكالهما م�ن بين مراكز القوى الرئيس�ية التي
أس�هم تبنيها لبعض مطالب الحركة االحتجاجية في تعميق أزمة الشرعية
داخل النظام وتصعيد الضغط على مراكز القوى األخرى .إن هذا الوضع
يدف�ع القوى المقاومة للتغيي�ر الى تبني أحد خيارينّ :إم�ا القبول بانفتاح
النظ�ام على ق�وى مجتمعية جديدة وإج�راء تغييرات أساس�ية في طريقة
عمل�ه ،أو االتجاه الى المقاومة االكراهي�ة للتغيير عبر مزيد من االنغالق
في بني�ة النظام واالقصاء للعناصر «غير الموالي�ة» ،والمواجهة الصريحة
م�ع القوى المجتمعية الرافضة ،وهو ما س�يعني مزيد ًا م�ن التبلور لمركز
الس�لطة واالعتماد على أجهزة االكراه والقم�ع .حتى اآلن ،يمكن القول
أن تلك القوى ظلت مشوش�ة في مواجهة الحراك وتراوحت اس�تجابتها
بين الركون الى القمع المفرط وبين الوعد باجراء إصالحات غير محددة
المالم�ح ،وإنْ كان�ت غريزته�ا السياس�ية تدفعه�ا للره�ان عل�ى تفكيك
الحراك االحتجاجي عبر أدوات العنف والمناورة المتاحة لديها.
ويمكن تصنيف القوى المقاومة للتغيير الى صنفين ،القوى الشيعية
الحزبي�ة والميليش�ياوية التي أنتفع�ت من معادلة الس�لطة القائمة وترى
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أن تغييرها بش�كل جذري س�يضر بمصالحها ،ومن أبرز هذه القوى هي
تل�ك المنضوية في تحالف «البناء» والمقرب�ة من الفاعل اإليراني الذي
بات استثماره في المعادلة السياسية القائمة جزء ًا من استراتيجية توسيع
وإدام�ة النفوذ اإلقليمي لطهران .أما الصنف الثاني فيش�مل القوى التي
ال ت�رى ف�ي الحركة االحتجاجية تهديد ًا مباش�ر ًا لها ولي�س لديها حافز
كبي�ر لتمرير اصالحات أساس�ية ف�ي السياس�ات التمثيلي�ة والتوزيعية،
ً
محتملا أن تفض�ي تل�ك االصالح�ات الى خس�ارة
خصوص� ًا إنْ كان
بعض مصالحها ،وهو يش�مل القوى الكردية وبعض القوى الس�نية .إن
ذل�ك يضفي عنصر تعقيد آخر على عملية تحديد المس�ار المقبل ،فمن
جهة يمكن للقوى الشيعية أن تستقوي بالمعارضة أو -في األقل -عدم
حم�اس الق�وى الكردية والس�نية إلج�راء تغييرات أساس�ية ك�ي تقاوم
الضغط الذي تواجهه في الش�ارع المعرف بلغة النظام السياسية بوصفه
«ش�يعي ًا» ،ولك�ن من جهة أخرى س�يصعب عل�ى تلك القوى الش�يعية
االنتقال الى مستوى أعلى من االستئثار السلطوي في محاولتها مقاومة
التغيير بدون االصطدام بش�ركائها من القوى الكردية والسنية .ولذلك،
تب�دو «المحاصص�ة» اآلن خيار ًا اس�تراتيجي ًا ألنها تس�مح بإبقاء معادلة
الفصل بين الفضاءات السياسية-المجتمعية على أساس إثني وطائفي،
وتوفير مس�توى من توزيع المغانم يس�مح لـ «كارت�ل النخب» بالحفاظ
على استمرارية المنظومة السياسية .وهذا قد يساعدنا في أن نفهم لماذا
تب�دو تل�ك القوى عاجزة ع�ن التغيير حتى م�ع إعالناته�ا الخطابية عن
الرغب�ة في�ه ،فهي رهينة نظام يمكن ألي تغيير ج�ذري في توزيع موارده
(المادية والمعنوية والعقابية) أن يدفعها الى صراع مكلف ستخس�ر فيه
ه�ذه النخب أكثر مما تربح ،وهي لن تذه�ب الى هذا الصراع الاّ عندما
تصبح تكلفة الحفاظ على الوضع القائم أعلى من تكلفته.
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م�ن هنا ،يج�ب أن نفهم الحرك�ة االحتجاجي�ة بوصفه�ا تعبير ًا عن
مس�اومة  Bargainingمتواصل�ة بين الش�ارع وبين الطبقة السياس�ية (أو
كارت�ل النخب) ،يحاول كل طرف فيها أن يقوي موقعه تجاه اآلخر وأن
يطور تكتي�كات جديدة للتخلص من ضغط الط�رف اآلخر .وقد كانت
اس�تقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في  29تش�رين الثاني/نوفمبر
ه�ي نتيج�ة لتنام�ي واس�تمرارية ومطاولة ضغط الش�ارع ،وتعبي�ر ًا عن
تزعزع الصفقة بي�ن مراكز القوى التي أنتجت حكومته .غير إن االنتقال
نحو إصالحات أساس�ية تس�مح بانفتاح النظام وتغيير سياساته التمثيلية
والتوزيعية بشكل عميق سيتطلب مطاولة الحركة االحتجاجية وقدرتها
عل�ى تطوير تكتيكاتها وأدواتها واالس�تمرار بكس�ب الدعم المجتمعي
الض�روري لديمومته�ا ونجاحها .وهنا تواجه الحرك�ة االحتجاجية في
الع�راق تحدي�ات مش�ابهة لتلك الت�ي واجهتها ح�ركات احتجاجية في
بلدان اخرى أخرى ضمن الموجة األخيرة ،ومن أبرزها مقاومة االنهاك
الث�وري ال�ذي قد ينت�ج عن طول فت�رة االحتجاج واضط�رار الكثير من
المحتجي�ن الى مغادرته بس�بب المتطلبات الحياتية أو الش�عور باليأس
م�ن ق�درة الفع�ل االحتجاجي الس�لمي عل�ى اف�راز التغيير المنش�ود.
ويس�توجب ذل�ك ضم�ان اس�تمرار التعاط�ف المجتمع�ي وتجن�ب
االنزالق الى خيارات راديكالية قد تتسبب بتراجع التعاطف مع الحركة
االحتجاجي�ة ل�دى قطاعات مجتمعي�ة عديدة ،خصوص ًا م�ع عدم توفر
أي بدي�ل واضح للبنية السياس�ية القائمة ومع ما نعرف�ه من نتائج مكلفة
للخيارات الراديكالية.
كذلك ،فإن نجاح الحركة االحتجاجية يعتمد على تحديد األهداف
الواضح�ة وع�دم التش�تت ،وعل�ى االس�تعداد لالنتق�ال م�ن الفع�ل
االحتجاج�ي ف�ي الفض�اء العام ال�ى الفعل السياس�ي عبر المؤسس�ات
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واآلليات الدس�تورية في حالة نج�اح االحتجاجات بفرض إصالحات
أساس�يةً ،
مثلا عل�ى مس�توى النظ�ام االنتخاب�ي .وفي تج�ارب أخرى
(كالحال�ة المصري�ة) ،كان اخف�اق الح�ركات االحتجاجي�ة ف�ي انت�اج
قوة سياس�ية قادرة على خ�وض االنتخابات والفوز فيه�ا – حتى عندما
توف�رت الفرص�ة النتخاب�ات نزيه�ة -انعكاس� ًا لصعوبة ترجم�ة الفعل
االحتجاجي الى مشروع سياسي واضح ومستند على قوة سياسية قادرة
(((
على تطبيقه.

عبرت حركة تش�رين االحتجاجية عن تح�ول اجتماعي-
بالنهاي�ةّ ،
ثقاف�ي عمي�ق في الع�راق ،وعن عملية اكتش�اف ل�ذات جمعية تتحدى
الهيمن�ة الثقافية للق�وى السياس�ية-االجتماعية الحاكم�ة ،لتصنع وعي ًا
سياس�ي ًا-ثقافي ًا مختلف ًا يمكنه ان يتأطر في فهم جديد للسياسية وللدولة
ولعالقاته�ا بالمجتمع .بهذا المعنى ،ف�إن االحتجاجات ،وبغض النظر
ع�ن مآالته�ا السياس�ية ،نجحت بإنت�اج «ممكن�ات جدي�دة» لمواجهة
انغالق األفق الذي أنتجته المنظومة السياسية المهيمنة.

Beissinger, Mark R. «»Conventional» and «Virtual» Civil Societies in
Autocratic Regimes.» Comparative Politics 49, no. 3 (2017): 351-71. www.
jstor.org/stable/26330962.
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فقراء ال�شيعة
و�إعادة بناء الوطنية العراقية
مقاربة في سيكولوجيا ثورة تشرين

فار�س كمال نظمي

(((

تش�كل الموج�ة االحتجاجي�ة الثوري�ة الجدي�دة الت�ي انطلق�ت في
العراق في األول من تشرين األول  ،2019وما تزال مستمرة حتى اليوم،
س�لوك ًا سياس�ي ًا فريد ًا في دينامياته النفسية ،إذ تتداخل في بنيته المحركة
مجموع�ة من العوام�ل المتفاعلة جدلي ًا دون إط�ار ايديولوجي ممنهج،
بل إطار س�يكولوجي ذي مضمون وجودي فردان�ي اتخذ طابع ًا تعبيري ًا
يعبر عن تنام�ي الفردانية إذ يب�رز الفرد
جمعي� ًا؛ أي إن�ه حراك جماع�ي ّ
وسط الجموع للتعبير بحدة واستماتة عن رغبته الذاتية باستعادة حقوقه
في أن يكون مشارك ًا في الثروة االقتصادية والمكانة االجتماعية والهيبة
الوطنية ،بعد أن جرى تهميشه واستبعاده طوي ً
ال.
 -1فارس كمال نظمي :باحث وكاتب عراقي مختص بموضوعات االحتجاج
والحرمان والعدالة االجتماعية والهوية الوطنية والفساد السياسي وسيكولوجيا
الدين السياسي .دكتوراه علم النفس .بروفيسور يعمل في عدد من الجامعات
العراقيةfariskonadhmi@hotmail.com ،
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مكمل ألنموذج البصرة 2018
أنموذج احتجاجي ّ

م�ا حدث ف�ي ذلك اليوم وس�ط بغداد م�ن تعبئة احتجاجية س�اخنة
غي�ر متوقعة((( ،عبر مواق�ع التواصل االجتماع�ي ودون تأطير حزبي أو
تنظيمي أو تراتبي ،إنما يش�ير إلى لحظة فارقة ينبثق فيها فعل احتجاجي
م�ن نمط جديد ف�ي عاصمة البالد ،متأثر ًا بديناميات مش�ابهة لتلك التي
أطلقت احتجاجات البصرة في تموز .2018
إن م�ا يجم�ع الحركتي�ن (احتجاج�ات البص�رة ف�ي صي�ف 2018

واحتجاج�ات تش�رين  )2019ه�و أن عمادهما هو الجمهور الش�بابي
الش�يعي – بالمعنى السكاني -المحروم في أغلبيته الساحقة ،ممن تكاد
أن تقتصر تنش�ئته السياس�ية عل�ى حقبة ما بع�د  .2003فهؤالء الش�باب
(((

 -1اندلعت التظاهرات السلمية في بغداد -الرصافة وتحديد ًا في ساحات التحرير
والخالني والطيران ومناطق الشعب والزعفرانية ،إذ بدأت بهتاف مركزي في
ساحة التحرير «الشعب يريد إسقاط النظام» ،وهو هتاف جديد لم يسبق أن نودي
به في أي حراك احتجاجي سابق حينما كانت تقتصر الهتافات على «إصالح
النظام» أو «إسقاط األحزاب»؛ ثم خرجت تظاهرات مشابهة في البصرة وذي قار
وميسان وبابل ،رافقها حرق لمقرات أحزاب إسالمية ،وحرق مبنى محافظتي ذي
قار وبابل .وفي األيام الالحقة شهدت بعض مناطق الكرخ في بغداد تظاهرات
مماثلة ،ما جعل الطابع المركزي التقليدي السابق لالحتجاجات يتحول إلى
أسلوب جديد منتشر بصيغة بؤر احتجاجية تخفت وتنشط على مدار اليوم في
مناطق متعددة من العاصمة.
 -2يعدّ العراق واحد ًا من أكثر المجتمعات شبابية في العالم .فقد بلغ عدد سكان
العراق ( )38,124,128نسمة حسب اإلسقاطات السكانية لسنة 2018م .وبلغت
نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن  15سنة حوالي  ،% 40والذين تقل أعمارهم
عن  24سنة حوالي  ،% 60والذين تقل أعمارهم عن  29سنة حوالي  ،% 67فيما
نسبة السكان فوق عمر  65سنة بلغت  % 3فقط .للمزيد ُينظر :الجهاز المركزي
لإلحصاء ( .)2018البيانات الصحفية لشهر أيلول .متاح في:
http://www.cosit.gov.iq/images/press_release/ar/pdf/press47_2018.pdf
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اقترن لديهم الدين السياسي بالفساد والحرمان والفقر والجوع والبطالة
وال�ذل وتفت�ت الوط�ن دون أي تمثلات ايديولوجي�ة تقليدية تتوس�ط
ه�ذه العالق�ة ،ف�ي مقابل انفتاحه�م المعلومات�ي عبر وس�ائل التواصل
االجتماعي على تجارب الرفاه والتقدم في بلدان أخرى.

وه�ذا يعن�ي بالض�رورة أن احتجاج�ات تش�رين  – 2019وقبله�ا
احتجاجات البص�رة  2018-غير الممنهجتين ايديولوجي ًا تمثل مغادرة،
ق�د تك�ون مؤقت�ة أو دائمية ،للنس�ق التنظيم�ي العام الذي س�ارت وفقه
الموجة االحتجاجية الس�ابقة التي انطلقت في تموز  2015ثم انحسرت
تح�و َل تحالفه�ا االنتخابي
هيمنته�ا الثقافي�ة بعد انتخاب�ات  2018حين
ّ
الواع�د آن�ذاك (قائمة «س�ائرون») بي�ن الش�يوعيين والصدريين وقوى
مدنية أخرى إلى كتلة برلمانية عاجزة.
فإذا كان أنموذج (موديل) احتجاجات البصرة  2018قد أمكن مقاربته
م�ن منظ�ور «التداع�ي المجتمع�ي» ( Societal Breakdownأي الحرمان
النس�بي  ،)Relative Deprivationومنظور «البحث ع�ن الهوية والمعنى»
( Search of Identity and Meaningأي إط�ار اجتماع�ي وطن�ي National
دركة Perceived
الم َ
 ،)Identityبتفاعلهم�ا مع تدهور الش�رعية السياس�ية ُ
 Political Legitimacyوتصاع�د الوع�ي الناق�د Critical Consciousness
واش�تداد االغت�راب السياس�ي  Political Alienationل�دى الجمه�ور
الشبابي((( ،فإن الحراك التشريني الجديد بات يوفر إمكانية أولية للحديث
عن انبثاق أنموذج سيكوسياسي جديد للثورة أكثر تشعب ًا مما سبقه.
قمت باختبار هذا األنموذج في الدراسة المعنونة «العوامل المنبئة بسلمية
 -1سبق أن ُ
السلوك االحتجاجي أو عنفيته :دراسة ميدانية في احتجاجات البصرة »2018
باالشتراك مع الباحث مازن حاتم ،وقدمت في مؤتمر «السلوك االحتجاجي في
العراق :الديناميات الفردية والجماعية» الذي أقامته الجمعية العراقية لعلم النفس
السياسي في بغداد ،في .2019/6/22
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وه�ذا األنم�وذج يتطلب تطوي�ر ًا وتعميق� ًا لألنموذج الس�ابق ،عبر إدماج
مفاهي�م إضافي�ة ،من بينها الخ�واء الوج�ودي ( Existential Vacuumأي دافع
المغّ يب) ،والغضب األخالقي Moral
البحث عن معنى جديد بدل معنى الحياة ُ
 ،Angerوفقدان األمل بالمس�تقبل  ،Hopelessness about the futureوالكرامة
الشخصية المهانة  ،Insulted Personal Dignityوالال أنسنة ،Dehumanization
والبطولة االجتماعية  .Social Heroismوكل ذلك يس�تدعي تحقق ًا امبريقي ًا في
قادم األيام ،لمقاربته ميداني ًا بوسائل القياس النفسي.

غضب المهمشين وقسوة العاجزين

بدأ الفاتح من تش�رين األول -واأليام الس�بعة الت�ي تلته -بمواجهة
دامي�ة((( بي�ن جمه�ور س�لمي غفي�ر تحرك�ه ايديولوجي�ا غي�ر منهجي�ة
 Unarticulated Ideologyه�ي مزي�ج م�ن الكرام�ة الوطني�ة المجروحة
بس�بب فساد الس�لطة وتبعيتها المباش�رة لمراكز القرار الخارجي ،ومن
الوعي العالي بالحرمان والتهميش والقهر ،بعد أن بلغ  -أي الجمهور-
مرحلة االغتراب والقطيعة النفسيين مع النظام السياسي ،منادي ًا بإسقاطه
كلي ًا دون شعارات مطلبية فرعية إال في الحد األدنى ،وبين سلطة متعددة
األقط�اب بات�ت تع�ي أن احتكارها لوس�ائل العنف «غير الش�رعي» هو
الخيار الوحيد المتبقي في ذخيرة شرعيتها السياسية.
 -1اتخذت السلطة (بأدواتها الرسمية والموازية) منذ اليوم األول خيار ًا قمعي ًا باستخدام
القنابل المسيلة للدموع الموجهة إلى رؤوس المتظاهرين ،والرصاص الحي،
وانتشار القناصين الملثمين على أسطح البنايات المطلة على ساحات التظاهر.
فطبق ًا للتقرير النهائي الصادر عن اللجنة الوزارية العليا المكلفة من مجلس الوزراء
بالتحقيق في كيفية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ،فقد بلغ عدد القتلى من
المتظاهرين ( ،)149بينهم  % 70كانت إصاباتهم في الرأس والصدر تحديد ًا ،إلى
جانب ( )4207جريح ًا من المتظاهرين ،و( )1287جريح ًا من القوات األمنية ،حتى
تاريخ صدور ذلك التقرير في .2019 /10 /22
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وه�ذا يقود إلى أن مفهوم «الش�رعية» ق�د اتخذ ُبع�د ًا إضافي ًا جديد ًا
في الفضاء العمومي العراق�ي بعد هذه الموجة االحتجاجية .ففي ضوء
تآكل ش�رعية هذا النظام السياس�ي وعجزه عن االيفاء بالحد األدنى من
متطلبات العدالة االجتماعية والس�يادة الدولتي�ة والعزة الوطنية واألمن
المجتمع�ي؛ وف�ي ض�وء فش�ل أي جهة سياس�ية ف�ي اس�تيعاب الزخم
السوسيوسياس�ي المعارض للشارع العراقي؛ في ضوء كل ذلك بزغت
شرعية المهمش�ين الذين قدموا صورة راديكالية للسياسة بوصفها فع ً
ال
احتجاجي� ًا جمعي� ًا يصنعه المقه�ورون غير المسيس�ين بتنظيم حزبي أو
نسق أيديولوجي منهجي.

 25تشرين األول :األنموذج الطبقي -الوطنياتي للثورة

ّ
ش�كل ه�ذا اليوم الثوري غير المس�بوق في التاري�خ العراقي المعاصر،
الحد الزمني األكثر وضوح ًا وملموسية بين األفول المدوي لعصر األسلمة
َّ
السياسية وبين البزوغ الشاق والواعد لعصر الوطنياتية الجامعة في العراق.
ٍ
هدوء
فقد امتأل الفضاء العمومي مرة أخرى ،وبعد أسبوعين فقط من

ح�ذر أعق�ب قمع االنتفاضة في األول من تش�رين ،بمئ�ات اآلالف من
المتظاهرين -غالبيتهم العظمى من الش�باب -ف�ي بغداد والمحافظات
الجنوبية((( ،المطالبين برحيل النظام السياس�ي كلي ًا بكل أحزابه ورموزه

 -1ابتدأ الحراك الجديد في  25تشرين األول  2019في ساحة التحرير ببغداد ،بمحاوالت
مستميتة للمتظاهرين لعبور جسر الجمهورية لعدة مرات نحو المنطقة الخضراء،
وكان يجري ر ّدهم في كل مرة إلى الخلف من قوات مكافحة الشغب ،ليتمترس
المتظاهرون في منتصف الجسر .وتزامن ذلك مع تظاهرات في المحافظات
الجنوبية (كربالء ،والنجف ،والمثنى ،والديوانية ،وميسان ،وذي قار ،وواسط،
وحرقت مقار معظم األحزاب
والبصرة) ،حيث جرى اقتحام مباني حكومية عديدة ُ
والجماعات اإلسالمية المشاركة في الحكم.
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وجماعات�ه المس�لحة المس�توطنة ف�ي أحش�اء الدولة ،وضم�ن اإلطار
االحتجاجي غير المؤدلج ذاته.

ث�م تحول�ت التظاهرات إل�ى اعتصام�ات مفتوح�ة في م�دن عديدة،
وخاص�ة في س�احة التحرير ومحيطه�ا ببغداد حيث يرابط اآلف الش�باب
المحروم عماد الث�ورة هناك حتى اليوم((( ،وهم القادمون من أحزمة الفقر
والعش�وائيات ش�رقي بغداد ذات األغلبية الشيعية الس�كانية .ثم التحقت
بهم فئات عديدة من خلفيات دينية ومذهبية وقومية متنوعة ،قوامها أجزاء
م�ن الطبقة الوس�طى ونقابات ومنظمات مدنية وفنانون وأدباء وناش�طون
وأطباء وموظفون وطلبة مدارس وجامعات وكسبة وحرفيون ورجال دين
من الصف الثاني ،فض ً
ال عن اصطفاف توجهات علمانية ودينية متنوعة إلى
جوار بعضها ،وبحضور نسائي فاعل وغير مسبوق في عنفوانه وجرأته.

فتحول هذا الميدان االعتصامي الس�لمي إلى مجتمع مدني تكافلي
ّ
يعم�ل عل�ى إدامة وظيفته االحتجاجية ذاتي ًا على مدار الس�اعة بوس�ائل
التبرع�ات المالي�ة وحملات التنظي�ف الطوع�ي والدع�م اللوجس�تي
المجتمعي المنقطع النظير ،ومطور ًا ألس�اليب مبتكرة في النتاج الثقافي
والتفاع�ل الح�واري والتضام�ن اإليث�اري والتعبي�ر العاطف�ي ف�ي أدق
الموحد،
التفاصي�ل ،إذ يعيد العراقيون اكتش�اف وجوده�م االجتماعي
ّ
عل�ى أنغام النش�يد الوطني (موطني) ال�ذي أصبح كلمة الس�ر القادحة
المعبرة عن كبريائهم الهوياتي الجامع.
لدموعهم
ّ
دأب على المتابعة العلمية لتطور النماذج االحتجاجية في العراق
إن م�ن َ

 -1في نهاية تشرين األول  ،2019وفي احصائية باستخدام تقنيات جوجول في شبكة
االنترنت ،اتضح أن  2,300,000مليون قد دخلوا وخرجوا من ساحة التحرير في
أحد األيام ،وأن  460,000متظاهر أو معتصم ثابتون في الساحة .مقابلة مع السيد
«زاهر ربيع» المختص في هذا النوع من مسوحات الجوجول.
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منذ انتفاضة الكهرباء في تموز  2010وحتى ثورة تش�رين  ،2019كان يس�تطيع
أن يلمس – بل ويتوقع -االنحسار المستمر في الطابع اإلثنوسياسي للصراع
واشتداد طابعه الطبقي العابر للتمركز حول المذاهب(((.

إال أن ما يميز اللحظة السياس�ية الراهنة ،أنها وضعت فقراء الش�يعة
الس�كانية تحديد ًا ،ودفعة واحدة ،في صدارة الفاعلية السياسية الجمعية
للتغيي�ر ،محددي�ن إلحداثي�ات جدي�دة س�تنبثق منه�ا خريط�ة التط�ور
السياس�ي القادمة بكل انعكاس�اتها على عملية بناء الدولة الرس�مية في
صراعها المصيري مع الجماعات السياس�ية الزبائنية المستوطنة داخلها
وفي تخومها(((.
ويالح�ظ أن ه�ؤالء المتظاهري�ن وظف�وا عل�ى نح�و واس�ع رايات
«الحس�ين» إلى جانب العلم العراقي ،والهتافات الحس�ينية (يا حس�ين

 -1سبق لي توثيق هذه التحوالت من الطابع اإلسالموي إلى الطابع الوطنياتي -الطبقي،
في عدد من المقاالت والمحاضرات ،منها:
فارس كمال نظمي ( .)2017سيكولوجيا االحتجاج في العراق :أفول اإلسلمة..
بزوغ الوطنياتية .بغداد :دار سطور.
فارس كمال نظمي ( .)2018الشيعة السكانية وعرقنة الصراع السياسي :مقاربة
لديناميات الموجة االحتجاجية الرابعة .موقع الحوار المتمدن ،العدد  ،5950متاح في:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=607161&r=0

فارس كمال نظمي ( .)2018تحوالت الهيمنة الثقافية في العراق بين أفول األسلمة
وبزوغ الوطنياتية (محاضرة) .متاح في:

https://www.youtube.com/watch?v=CHD9ZHGbS1w&t=500s

 -2قد يصعب تبني مصطلح محدد لتوصيف حالة الدولة العراقية في صراعها الوجودي
المغ ّيبة لها .ولعل باإلمكان االستفادة من عدة مفاهيم متقاربة على نحو
مع القوى ُ
تفاعلي أو تكاملي ،كالدولة العميقة  Deep Stateوالالدولة  Non-Stateوالدولة
داخل الدولة  State within a Stateوالدولة الموازية  ،Parallel Stateوالسياسة
الزبائنية  ،Patronageوأيض ًا مصطلح «الطرف الثالث» الذي بات واسع التداول في
الشارع العراقي.
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اش�هد خانوا بينا) إلى جانب الهتافات الوطنية ،كما لو أنهم يس�تعيدون
ْ
الرمز الحس�يني الثوري من قبضة الس�لطة التي ا ّدعت تمثيله طوال مدة
حكمه�ا من�ذ  .2003فالوعي الطبقي الحاذق لفقراء الش�يعة ،بات يعمل
بوصف�ه المظلومي�ة االجتماعي�ة الحاضنة للكبرياء الوطني�ة الباحثة عن
وط�ن م�ن جه�ة ،والمنعتق�ة أيض ًا من وه�م التدي�ن الزائف واألس�لمة
السياسية من جهة أخرى.
فالتش�يع هنا يبرز بوصف�ه هوية عراقية ال مذهبية ،توظف س�ردياتها
إلنت�اج الغض�ب الطبق�ي واألخالق�ي حي�ال س�لطة الش�يعة السياس�ية
الفاسدة بد ً
ال من التمركز العصبوي حول الطائفة كنقيض للوطن.

وه�ذا كان يعن�ي إعادة موضعة االقتصاد م�ن جديد في قلب التطور
السياسي للعراق بشقيه االجتماعي والنفسي .فالطاقة البشرية المستنزفة
في الفقر والحرمان والبطالة واالستبعاد واالستعباد ،تنتفض لتعيد إنتاج
الوع�ي بفكرة الهوي�ة الوطنية الجامعة ،بوصفها ق�وة اجتماعية وجمعية
خالصية ضد فساد الطبقة الحاكمة المتخمة.
وف�ي الوق�ت نفس�ه ،ونظر ًا للطاب�ع الجدل�ي الح�اد لديناميات هذا
الحراك ،يمكن القول بطريقة معكوسة ،أن التعبير الحاد للمحتجين عن
هويتهم الوطنية الجامعة (نريد وطن) إنما ّ
يشكل أيض ًا الحاضنة الساندة
لمظلومية الحرمان (نازل آخذ حقي)((( ،إذ تتفاعل الطبقية مع الوطنياتية
على نحو ديناميكي  -يحركه الوعي الناقد واالغتراب السياسي وتدهور
الش�رعية السياس�ية المدرك�ة ،وعوام�ل الخ�واء الوج�ودي والغض�ب
األخالق�ي وفق�دان األمل بالمس�تقبل والبطول�ة االجتماعي�ة والكرامة
الفردي�ة المهان�ة والال أنس�نة ،المش�ار إليها س�ابق ًا -ليتول�د منها الفعل
« -1نريد وطن» و«نازل آخذ حقي» الشعاران الرئيسان األكثر تداوالً بين المحتجين.
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االحتجاجي الباحث عن إعادة توزيع الثروة بما يعنيه من استعادة لفكرة
الوطن الغائب أو المسروق.

فالوض�ع العراق�ي المت�ردي اقتصادي ًا وسياس�ي ًا وأمني� ًا ،أخذ يعيد
إنت�اج أنم�وذج «الفاقدي�ن -المالكي�ن» بوصف�ه المودي�ل /الحقيق�ة
األق�وى ف�ي تاريخ التحوالت السياس�ية له�ذا البلد .فإل�ى جانب كل
الس�رديات والمخياالت األخرى التي يزخ�ر بها الفضاء العام ،ينهض
المهمش�ون الغاضبون أخالقي ًا والمراقبون بدق�ة لتكدس الثروات في
سك ِ
الضفة األخرى من ّ
ان عشوائيات وعاطلين عن العمل ومستبعدين
عن ثمار الريع النفطي وحالمين بمستقبل مغاير ،ينهضون – بال تنظيم
مس�بق أو ايديولوجي�ا منهجي�ة -ليعي�دوا إنتاج وجوده�م االجتماعي
المقه�ور بصيغ�ة اس�ترجا ٍع وجداني ث�وري لمعنى الحياة المس�روق
ٍ
وجود قاد ٍم مغاير
منه�م ،ممتزج ًا بب�زوغ تصورات «يقينية» لديهم ع�ن
يس�تميتون م�ن أجل�ه ،دون أن يعني ذلك أن ثمة نهاي�ات مفرحة قريبة
لدرب اآلالم هذا.

تهب آلة القمع الس�لطوية بكامل لياقتها
ول�ذا ،يصبح مفهوم� ًا لماذا ّ
العنفي�ة لكب�ح عملية إع�ادة إنتاج الوج�ود االجتماعي الكب�رى هذه(((.
فبمج�رد أن يفكر المهمش�ون بالتحرك الس�لمي الس�تعادة رأس�مالهم
أقرب من
االقتص�ادي واالجتماعي المنهوب ،يصبح التغيير السياس�ي
َ
أي وقت مضى.
 -1ارتفع عدد القتلى منذ بداية االحتجاجات إلى أكثر من ( )500محتج ًا ،وعدد
الجرحى إلى أكثر من ( )21ألف مصاب حتى منتصف كانون األول  ،2019طبق ًا
لتقديرات متقاربة صادرة عن المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق وعن
مصادر طبية داخلية ومنظمات دولية .وكانت الذروة في مجزرة مدينة الناصرية في
يومي  2019 /11 /29 – 28حين سقط أكثر من ( )50قتي ً
ال برصاص القوات األمنية.
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ماذا حقق الحراك الثوري التشريني لحد اآلن؟

طوال الس�نوات التس�عة الماضية ،كانت الهيمن�ة الثقافية في العراق
تتح�ول تدريجي� ًا على نحو عس�ير وبطيء م�ن اإلسلاموية المحتضرة
ف�ي موتها الس�ريري (أي تس�ييس الدين ليكون أداة لنه�ب المال العام،
ٍ
«أعداء»
وتطيي�ف الهوي�ات لتتخذ مس�ار ًا عدائي� ًا تطرفي� ًا تفريغي ًا نح�و
طائفيي�ن ُم َت َّخيلين) ،إلى هيمنة مضادة تتمثل بانتع�اش النزعة العراقوية
المرتبط�ة بمش�اعر الظل�م االجتماع�ي والمتزامن�ة م�ع فاعلي�ة الف�رد
ف�ي الفض�اء العمومي وتط�ور ثقافت�ه السياس�ية وتنامي نزع�ة التحدي
والمس�اءلة لديه حيال الس�لطة .فالتفاوت الطبقي أمس�ى عام ً
ال أساسي ًا
في إعادة إنتاج الهوية الوطنية االحتجاجية.
َ
حمل معه مضامين نوعية
إال أن الحراك االحتجاجي الثوري الراهن
جديدة مضافة إلى تحوالت الهيمنة الثقافية:
 إنه و ّلد عصف ًا نوعي ًا س�وف يهيء مس�رح األحداث – في المديينالقريب والمتوسط -لتجريد الموت السريري لألسلمة من آخر وسائل
االنع�اش الصناعي�ة وأدوات التنف�س المهترئ�ة ،ويفت�ح أفق� ًا لوالدات
جدي�دة للتط�ور السياس�ي للبالد وفق� ًا لديناميات أكثر قرب� ًا من مفاهيم
المواطن�ة والديمقراطي�ة والعدالة االجتماعي�ة ،دون أن يعني ذلك خلو
هذه الوالدات من آالم المخاض وتأزماته.

 إن�ه إي�ذان بأن الوع�ي بالض�رورة الملحة إلع�ادة توزي�ع الثروة،س�وف لن يتراجع بعد اليوم ،وإن حصة المس�حوقين والمحرومين من
الثروة الوطنية قد حان أوان المطالبة الراديكالية بها ضمن إطار متين من
الوعي بالظلم المرتبط بالغضب األخالقي.

 إن ش�عار «اس�تعادة الوط�ن» أصبح حاج�ة جمعية أساس�ية تتعلق-44-

بـدافع استعادة العدل واسترجاع الكبرياء اإلنساني لجماعة بشرية عريقة
إس�مها «العراق» ،وليس بحث ًا عن إش�باع هوياتي مؤقت فحس�ب .وهذه
النزع�ة الس�لمية الحادة الس�تعادة الوط�ن س�تو ّلد ارتدادات له�ا بمرور
الوق�ت حت�ى ف�ي المحافظات الت�ي تبدو صامت�ة أو منعزلة ع�ن الحراك
االحتجاجي.

 سيس�هم الزمن القادم بإعادة تش�كيل أساس�ية لمفهوم «القدس�ية»وفق� ًا لتنوي�ر عقالني جريء يب�زغ من رح�م اإلحباط المجتمع�ي الثائر.
فالمق�دس الجديد س�يتجلى فقط بحق الفرد في حي�اة كريمة ومنصفة ال
مناص من استرجاعها أو على األقل الكفاح من أجلها ،وكل ما عدا ذلك
من مسميات دينية قداسوية يغدو قاب ً
ال للنقد والدحض والتشكيك وحتى
االستهجان ما دام ال ينتصر لمظلوميات األفراد «المقدسة».

 إن المخي�ال االجتماع�ي للعراقيي�ن أخ�ذ يتوحد ليحتف�ظ بصورةنهائية لالوليغارش�ية الزبائنية الفاس�دة هي صورة الحاكم المذنب الفاقد
لش�رعية االس�تمرار بعد خرق�ه الكامل للعق�د الدس�توري واالجتماعي
م�ع الجمهور ،ليبقى توقيت اس�تبعاده الحتمي أمر ًا فني� ًا يتعلق بتطورات
األحداث ومساراتها المعقدة.

 ما حدث هو نهاية مؤكدة لحقبة وعي سياسي زائف وثقافة سياسيةخضوعية ،مثلما هي بداية التفكير الجمعي الجدي لدى فئات واسعة من
العراقيين بأنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بالطريقة السابقة أبد ًا ،وأن التغيير
لم يعد وهم ًا أو مطلب ًا مس�تحي ً
ال بل هاجس� ًا نفس�ي ًا عميق ًا يقترب من كونه
حقيقة مؤجلة ليس إال ،قد يقصر أو يطول الزمن المطلوب إلنجازه.

استشراف أخير

إن المحصلة االس�تقرائية لعقم العالقة بين السلطة والجمهور تؤكد
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أن الس�لطة -بش�قيها الدولتي وما دون الدولتي -تبدو عاجزة لحد اآلن
عن إيجاد مخرج دس�توري وسياس�ي متماس�ك لتنظي�م عملية التحول
الس�لمي والعقالني من العملية السياس�ية القائمة عل�ى التفتيت اإلثنو-
طائف�ي إلى عملية سياس�ية تراعي مب�اديء المواطن�ة والعدالة والحكم
الرشيد.

كما إن طاقة الحراك االحتجاجي المستميتة إلنجاز التغيير السياسي
الج�ذري تبدو مفتقرة ف�ي اللحظة الحالية إلى تنظيم سياس�ي قيادي أو
نجزة تس�تند إلى قاع�دة اجتماعية
جبه�ة سياس�ية برؤية موحدة وهوية ُم َ
كف�وءة ذات مه�ارات إداري�ة وفني�ة تمه�د الطري�ق نح�و إنج�از التغيير
المرتجى سواء انتخابي ًا أو راديكالي ًا.

أمام هذا العجز الس�لطوي واالفتقار الشعبي ،يبدو كما لو أن الخيار
يمر هذا الفعل الجمعي – الذي أعلن شرعيته-
اآلخر األكثر ترجيح ًا ،أن ّ
بأدوار اس�تحالة معقدة تعيد إنتاجه في مراحل قادمة بصيغ تنظيمية ذات
إط�ار ايديولوج�ي منهجي ،غالب ًا ما س�يكون راديكالي� ًا متطرف ًا ما دامت
احتم�االت اإلصلاح غائبة كلي ًا ع�ن إرادة النظام السياس�ي الغارق في
عجزه الوظيفي وموته السريري.

وعنده�ا قد يتج�ه الحدث إلى فراغ دس�توري أو ث�وري غير محدد
المعالم ،ما يؤدي إلى اس�تهالك الزمن على نحو متس�ارع من الروزنامة
فيعجل بدفع المواجهة عنفي ًا نحو نهايات مريرة سائلة وسائبة
السياسيةّ ،
التحكم بها!..
قد ال يستطيع أي طرف ّ
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الرموز الح�سينية ال�شيعية ووظائفها
الوطنية في االحتجاجات العراقية
مقاربة ثقافية

عقيل عبا�س

(((

تاريخي� ًا ،ارتب�ط اس�تخدام الطق�وس الديني�ة الش�يعية ،خصوص� ًا
الحس�ينية منها ،بترس�يخ قيم تقليدية تتمحور حول التأكيد على الفرادة
االس�تثنائية للهوي�ة الش�يعية وأهمي�ة الدفاع عنه�ا الى ح�دود التضحية
بال�ذات ازاء اس�تهداف دائ�م له�ا من آخر «ش�رير» قوي مفت�رض .هذا
االس�تهداف المفترض ّ
شك َل أساس ًا نفس�ي ًا ومعرفي ًا للمظلومية الشيعية
يتجدد التذكير بها على نحو خاص في الموسم السنوي للعزاء الحسيني.
بعد إطاحة نظام صدام حس�ين في عام ِ ،2003و ِّظ َف ْت طقوس العزاء

الحس�يني عل�ى نحو واس�ع وبدعم حزبي ومؤسس�اتي حثي�ث لصالح
ضمان هيمنة أحزاب اإلسلام السياسي الشيعي على السلطة والموارد

 -1عقيل عباس :أستاذ مساعد في الجامعة االميركية في العراق -السليمانية (األدب
واالعالم) ،حاصل على شهادة دكتوراه في الدراسات الثقافية من جامعة بوردو،
الواليات المتحدة ،تركز اهتماماته البحثية على موضوعات الحداثة وتحوالتها
والهويات الوطنية والدينيةakeel11111@gmail.com ،
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في البلد ،في سياق احتراب وارتياب طائفي حاد لم تبدأ حدته بالتراجع
إال بعد نهاية رئاسة وزراء السيد نوري المالكي في عام .2014

ج�اءت احتجاج�ات تش�رين  2019مفاجئة ف�ي قوتها الش�عبية وفي
توظيفها المختلف للطقوس الحسينية لتساهم في تشكيل حس بالوطنية
العراقي�ة تفقد في�ه هذه الطقوس بعدها المذهبي المعتاد لصالح س�ردية
عدالة اجتماعية وطنية .تكمن أهمية هذه السردية الجديدة في نجاحها،
لحد اآلن ،في إعادة ترتيب خطوط المواجهة في الصراع السياس�ي في
العراق من مواجهة بين هويات قبلية اثنو-طائفية (ش�يعة وس�نة وأكراد)
ال�ى أخ�رى وطنية بي�ن المجتمع والس�لطة حيث تتمح�ور هوية طرفي
الص�راع حول هم�وم حداثوية ترتب�ط بعالقة كل منهما بمص�ادر الثروة
والنفوذ والقرار.

على أس�اس هذا التقسيم الجديد الذي أظهرته احتجاجات تشرين،
يمك�ن المحاجج�ة أن الخارط�ة السياس�ية األكث�ر دقة ف�ي البلد تصف
الخط�وط الكب�رى لمواجه ًة بين أغلبية ش�عبية توحدت هوياتي ًا بس�بب
حرمانات اجتماعية واقتصادية عميقة وأقلية س�لطوية تسببت سياساتها
الجائرة بهذه الحرمانات .توحدت هذه األقلية السلطوية ،هي األخرى،
هوياتي� ًا حول ضرورة الدفاع عن مصالحها بما تعنيه من احتكار نخبوي
للموارد والقرار.

لعل األهم في اس�تخدام الرموز الحسينية في هذه االحتجاجات هو
العرقنة الوطنية لهذه الرموز ووضعها في سياق سياسي احتجاجي عراقي
عام ضد االقلية السلطوية التي يتشكل أغلبها من ساسة شيعة وتتمحور
معظم شرعيتها السياسية حول التوظيف المذهبي لذات الرموز .بمعنى
آخ�ر ،ثم�ة تنافس بين س�رديتين للحدث الحس�يني في كربلاء في عام
ترس�خ الح�س بالهوية المذهبي�ة والظالمة
 61هجري�ة :األولى تقليدية ّ
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الش�يعية المفترضة المرتبطة بها التي وظفتها نخب االسلام السياس�ي
الش�يعي بعد  ،2003وأخرى حداثوية وطنية ترتبط بتجربة جمعية عراقية
طورها الجمهور الش�يعي العادي وأبرزها عبر احتجاجات تش�رين التي
كان هذا الجمهور مادتها األساسية.

يمكن تقسيم التأطير الحسيني الوطني لالحتجاجات على مرحلتين
حس�ب التحقي�ب الزمن�ي لحرك�ة االحتج�اج األخي�رة نفس�ها والت�ي
ُقس�م ه�ذه االحتجاجات إل�ى احتجاجات أول�ى بين االول
بموجبه�ا ت ّ
والثامن من تش�رين االول  2019واحتجاج�ات ثانية بدأت في الخامس
تعد هذه
والعش�رين من الشهر نفس�ه ،ولم تنته حتى كتابة هذه السطورّ .
االحتجاج�ات الثاني�ة اس�تئناف ًا أوس�ع لالحتجاجات االول�ى وإكما ً
ال
له�ا وبنا ًء على ش�رعيتها التأسيس�ية .بدأت االحتجاج�ات األولى على
نح�و عف�وي ومفاجيء ،وظهرت الثيمات الش�يعية الحس�ينية فيها على
نح�و مبك�ر وواضح لصال�ح توظيف جدي�د واحتجاج�ي معاصر لهذه
الثيمات(((.

ب�رزت الثيمات الحس�ينية في الي�وم األول من احتجاجات تش�رين
االول في س�احة التحرير في بغداد ،فإلى جانب ش�عار «الشعب يطالب
باسقاط النظام» ظهر أيض ًا شعار «هيهات منا الذلة» في استرجاع لمقولة
الحس�ين في رفضه االستسلام في كربالء إلملاءات الحكم األموي.
نفس هذا الش�عار ُأستخدم بكثافة في ذات االحتجاجات في محافظات

 -1كانت الدعوات بشأن استخدام الثيمات الحسينية وطني ًا ضد فشل النخبة الحاكمة
وفسادها ،بعيد ًا عن االستخدام التراثي المعتاد ،منتشرة منذ سنوات في أوساط
شيعية عديدة ،وهناك قصائد حسينية ُألفت وانشدت في هذا السياق ،لكن بقي
هذا النوع من التوظيف محدود ًا وعلى الهامش إلى أن جاءت احتجاجات تشرين
لتحوله من «الهامش» الى «المتن» السياسي واالجتماعي .انظر مثالً:
https://youtu.be/oM5bPR7VIJw.
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الوسط والجنوب كما أظهرته مقاطع فيديوية عديدة .في مشهد فيديوي
الف�ت من االحتجاجات ُيفترض أنه في اليوم الثاني من اندالعها ،يظهر
شاب محتج ،وهو يحث الناس عدم المشاركة في زيارة أربعينية الحسين
واالش�تراك في االحتجاج بد ً
ال من الزي�ارة التقليدية ،قائ ً
ال بصوت عال
وغاضب وسط أصوات الرصاص:

«بعد ش�كم يوم لالربعيني�ة ،بعد  12يوم ،لحد يروح للحس�ين .أنت
تقول هيهات منا الذلة ،أنت مذلول .أنت نايم ببيتك ،رايح البو عبدالله،
هذا أبو عبدالله هنا طلع {ضد} الباطل.

ه�ذا الباط�ل بعينه ،ش�وف ولد بلدك شديس�وون ،ش�وف العس�كر
شديس�وي باب�ن جلدت�ه ...ال ت�روح لالربعيني�ة ،ال تروح ،الحس�ين ما
يري�دك .إذا ان�ت راض�ي بال�ذل الحس�ين ما يري�دك ،ال تج�ي ،ال تجي
غير
للحس�ين إذا راضي بالذل .تعال هنا ،أنص�ر اخوتك ،أنصر الفقراءّ ،
م�ن وضعنا ،أنصر بلدك ،الى متى نايمين ،يا ناس يا عالم طلعوا ،صيروا
(((
ايد وحدة لخاطر الله».

يب�دو من أدل�ة متناثرة بينها ش�هادات ش�هود عيان كثي�رة أن ثيمات
التحري�ض الحس�يني على الثورة ضد أوضاع جائرة حالي ًا كانت ش�ائعة
بي�ن متظاه�ري االحتجاج�ات االول�ى ،وأن الرب�ط بين واقع�ة كربالء
التاريخية واحتجاجات تشرين كان تلقائي ًا في هذا السياق .على األرجح
عد احتجاجات
ساهمت عوامل مختلفة في بروز هذا الربط التلقائي في َّ
تش�رين امت�داد ًا اخالقي ًا لمعرك�ة الطف ،بينه�ا الخلفية الدينية الش�يعية
المحافظة لعدد كبير من المشاركين في هذه االحتجاجات القادمين من
 -1ميمي & يسو« .المظاهرات وكالم أحد المتظاهرين على الزيارة االربعينية».
يوتيوب( :منشور في  2تشرين األول  .)2019تاريخ الدخول  21كانون االول :2019
https://youtu.be/E5_7qVCYcvI.
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مدين�ة الصدر ،وحصول االحتجاجات في أثناء موس�م الحزن الش�يعي
الس�نوي استذكار ًا لمقتل الحس�ين في ش�هري محرم وصفر ،وبالذات
بين العاشر من محرم حيث الذكرى السنوية للمقتل والعشرين من صفر
حيث الزيارة االربعينية لكربالء.

ل�م يتوقف التأطير الحس�يني لالحتجاجات عل�ى الجانب التعبوي
لالش�تراك فيه�ا ،ب�ل تع�داه ال�ى طق�وس الح�زن بخص�وص الضحايا
الذين يس�قطون فيها عبر ربط أفعال تضحياتهم بتضحيات الشخصيات
التاريخية في واقعة كربالء ورثائهم على هذا األساس .في عزاء الضحية
االول�ى في االحتجاج�ات« ،مرتضى عادل المحمداوي» ،الش�اب ذي
العش�رين عام ًا الذي ُيفترض أنه س�قط قتي ً
ال بالرصاص الحكومي مساء
اليوم األول من االحتجاجات ،صيغ الحزن بشأنه عبر استرجاع شخصية
القاسم بن الحس�ن ،الفتى المحروم من الزواج في الموروث الحسيني
الش�يعي ،بس�بب اختي�اره الموت دفاع� ًا عن عم�ه الحس�ين المحاصر
باألعداء .في تأبين المحمداوي تُنش�د قصيدة حس�ينية مش�هورة تسقط
ش�خصية القاسم التاريخية على ش�خصية المحمداوي انتشرت انتشار ًا
واسع ًا بين المحتجين .تقول كلمات االنشودة:
«يلالبس ثياب العرس وين العرس
يوليدي ظلت بالنفس وين العرس
باحالمي هلهولة وبال صوت
جدامي شاب وگصد للموت
آه يا بني يا جسام آه يا بني يا جسام
...
وأنفاسك لعرسك عطر بس عرسك بعاشور
شجاب الورد يم العطش يا بن الحسن
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...
بهدومك كشخة ولد مزفوف
ورسومك ثار وحرب وسيوف
يل گاصد أرض المعركة ثوب العرس بدلة
حنتك للمقبض صارمة يوليدي شتگلة
ما شايفة زفة بحرب هذا العمر كله
بس أنت يابني بكربال اللي ما صار أبد مثله»(((.
عب�ر هذا اإلس�قاط التاريخي ،تتماهى الثيم�ات االحتجاجية العراقية
الحديث�ة بثيمات الرث�اء الحس�يني التقليدية لتمن�ح الثاني�ة األولى زخم ًا
معنوي� ًا واخالقي� ًا مهم� ًا ف�ي س�ياق المواجه�ة مع س�لطة «ش�يعية» يرى
الخصم التاريخي
المحتجون عموم ًا أنها تمثل بسلوكها السلطوي الظالم
َ
الذي قتل القاس�م الذي تنعاه القصيدة ويمثل مرتضى عادل المحمداوي
امتداد ًا وتمث ً
ال حديث ًا له ،هذا الشاب الفتي غير المتزوج الذي خرج ألداء
الواج�ب االخالق�ي بش�جاعة فائقة ليم�وت بطولي ًا ف�ي أثن�اء أدائه .عبر
ه�ذا كله ومن خلال كلمات القصيدة في إس�قاطها عل�ى لحظة حاضرة
عراقية ،تتش�ابه المش�اعر بخصوص تضحي�ة اإلثنين ،القاس�م التاريخي
والمحمداوي المعاصر ،إذ تختلط فيها أحساس�يس الحزن واالسترجاع
االنس�اني للضحي�ة بالتح�دي والرغب�ة بالث�أر ليأخ�ذ فع�ل االحتج�اج
والتضحيات المرتبطة به ُبعد ًا حسيني ًا وطني ًا عراقي ًا ،وليس البعد الحسيني
الش�يعي المعت�اد .يتكرر ه�ذا التماهي بي�ن الثيمات الحس�ينية التاريخية
 -1المحمداوي ،كرار عبد الله« .الشهيد مرتضى عادل المحمداوي أول شهيد في
ساحة التحرير بغداد الثورة الحسينية» .يوتيوب( :منشور في  12تشرين األول
 .)2019تاريخ الدخول  21كانون االول https://youtu.be/sfh-lhuVgOk :2019
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وثيم�ات االحتجاج المعاصرة في عزاءات الكثير من قتلى االحتجاجات
كما تظهر في فيديوات تشييعهم الكثيرة في االنترنت.
إحدى الرموز الحسينية التي كثر استخدامها في االحتجاجات ايض ًا
ه�ي األعالم الحس�ينية ال�ى جانب األعلام العراقية في ما يبدو س�ياق
تكافؤ وطني بين اإلثنين .كان واضح ًا أيض ًا االستخدام الكثيف لألعالم
الحس�ينية الت�ي ُيطل�ق عليها «رايات العب�اس» في س�ياقات مختلفة في
االحتجاج ،خصوص ًا في لحظات المواجهة مع القوات األمنية في ٍ
تماه
بطولي آخر مع إحدى الثيمات الحسينية التقليدية .في الموروث الشيعي
الحس�يني ،تبرز شخصية العباس باستعدادها البطولي لمواجهة االعداء
والتضحي�ة بالنفس من أجل أخيه الحس�ين .يظهر هذا االس�تلهام لثيمة
العباس الش�جاع الذي ال يهاب المخاطر حد الموت في مشاهد عديدة
في االحتجاجات لعل أشهرها هو ذلك المشهد التراجيدي حيث يظهر
فتى محتج ملوح ًا براية العباس واقف ًا في لحظة تحد في الش�ارع بمرمى
قناصة حكوميين ،قبل أن تطيح به قتي ً
ال إحدى رصاصتهم(((.
في االحتجاجات الثانية التي بدأت في  25تش�رين االول مباش�رة بعد
نهاي�ة زي�ارة األربعي�ن ،تظه�ر الرموز الحس�ينية عل�ى نحو أكث�ر وضوح ًا
وانتظام ًا حيث التماهي بين الحس�يني والوطني أش�د رس�وخ ًا .في إحدى
الثيمات التي تكرر اس�تخدامها في ه�ذه االحتجاجات ،ثمة أولوية وطنية
لالحتجاج�ات كفع�ل إصلاح حس�يني الطاب�ع عل�ى الزيارة الطقوس�ية
المعتادة لضريح الحس�ين ف�ي االربعين .اختصرت ه�ذه الثيمة على نحو
دقيق الفتة اشتهرت كثير ًا يظهر فيها سهمان ،األول سهم يتجه الى كربالء
 -1شبكة النظائر اإلخبارية الدولية « .NINNاستشهاد طفل يحمل راية بنيران قناص»
يوتيوب( :منشور في  16تشرين األول  .)2019تاريخ الدخول  20كانون االول
.https://youtu.be/s3aSiJPR4Rg :2019
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لتأدي�ة زي�ارة االربعين التقليدية مكت�وب فوقه «الطريق ال�ى كربالء» فيما
الس�هم اآلخر يذهب باالتج�اه المعاكس ،نحو س�احة التحرير في بغداد،
ومكتوب فوقه «الطريق الى ثورة الحسين») أنظر الشكل رقم  .)1يستبطن
الس�همان المتعارض�ان ف�ي االتج�اه ج�د ًال شيعي ًا-ش�يعي ًا متصاع�د ًا منذ
س�نوات بخص�وص معنى التش�يع إذ يدور خالف بين تعريفي�ن أو معنيين
متعارضي�ن للتش�يع .األول معنى جوهراني للهوية يق�وم على والء لهوية
مذهبية تأريخية موروثة وثابتة الى حد كبير تتمحور حول طقوس حس�ينية
تُ�ؤدى عل�ى النح�و التقليدي المعتاد ف�ي ظل وصاية رجال دين يش�رفون
على معنى التش�يع أو تعريفه ،بازاء معنى أو تعريف آخر تجديدي ومنفتح
يعده�ا وال ًء واعي� ًا لقي�م ش�يعية تتعل�ق بمناهضة الظلم والس�عي
للهوي�ة ّ
للعدال�ة االجتماعي�ة ،الكثير منها مس�توحى م�ن المواجه�ة الكبرى التي
خاضها الحس�ين في كربالء ،أي والء مفتوح على تفسيرات مختلفة على
أساس وقائع المجتمع المعاصر وتبدالته المستمرة.
بش�كل ع�ام ،كان الفه�م األول للهوي�ة الش�يعية غالب ًا ومهيمن� ًا عددي ًا
وس�لوكي ًا ف�ي عراق م�ا بع�د  ،2003فيم�ا كان الفه�م الثاني نخبوي� ًا تتبناه
أقلي�ة ش�يعية ل�م تك�ن مؤث�رة ال ف�ي السياس�ة وال ف�ي المجتم�ع .كانت
إح�دى مقاربات دعاة ه�ذا الفهم النخبوي للتردي العام في البلد سياس�ي ًا
ومؤسس�اتي ًا واقتصادي ًا في ظل حكم حركات االسلام السياس�ي الشيعي
تقوم على استنفار الموروث الحسيني في مقارعة الظلم الحكومي الشيعي
لوقف ه�ذا التردي بوصفه تكرار ًا معاصر ًا ل�ذات الظلم الذي خرج ضده
الحس�ين قديم ًا ،وبالتالي فإن ه�ذا الظلم الحديث يتطل�ب رد ًا احتجاجي ًا
عراقي ًا على منوال الرد الحسيني ضد الظلم األموي قبل ثالثة عشر قرن ًا.
م�ن خالل اس�تنفار هذا الموروث وإس�قاطه على اللحظ�ة العراقية
االحتجاجي�ة الحالي�ة ،يتغي�ر ش�كل «الع�دو» م�ن م�ن مذهبي-طائفي
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وثاب�ت تاريخي ًا وعقائدي ًا حس�ب الفهم التقليدي والجوهراني للتش�يع
الى آخر متغير ،ليس مذهبي ًا او عقائدي ًا ،وانما «عدو» حداثوي س�لطوي
امتيازات
صنع�ت موقع�ه الهوياتي الجدي�د والمناهضة ل�روح التش�يع
ٌ
سياس�ية واقتصادية مرتبطة باحتكاره البنيوي للسلطة .عبر هذا التعريف
الحداثوي للخصومة يصبح الش�يعة المهيمنون على الس�لطة هم العدو
الذي يتماهى بنيوي ًا مع العدو التاريخي للحسين في كربالء.

كان مث�ل ه�ذا اإلس�قاط التاريخ�ي على الحاض�ر العراق�ي إحدى
اللحظ�ات الفارق�ة ف�ي االحتجاج�ات عندم�ا قامت الس�لطات األمنية
بحرق خيم معتصمي كربالء في الثامن من تشرين الثاني  .2019أثار هذا
الس�لوك مقارنات كثيرة في أوس�اط المحتجين والمتعاطفين معهم بين
حرق خيم عائلة الحس�ين في حادثة كربالء التاريخية وخيم المحتجين
(انظر الش�كل رقم  .)2كانت مثل هذه المقاربات (خصوص ًا في س�ياق
نق�د س�وء الحوكم�ة وانتش�ار الفس�اد بي�ن أحزاب االسلام السياس�ي
الشيعي) معزولة ونخبوية في السابق ،وأحيان ًا كثيرة كانت تُنسب لشيعة
كارهي�ن لتش�يعهم أو ش�يعة علمانيي�ن يس�تهدفون التش�يع ،لكنها ،في
س�ياق االحتجاجات والم�ادة الغنية التي وفرته�ا للمقارنات التاريخية،
أصبحت مألوفة ومقبولة في السياق الشيعي العام.
عد احتجاجات تشرين انتصار ًا لمقاربة دعاة
على هذا األساس ،يمكن ّ
الفهم التجديدي المفتوح على الفهم التقليدي والجوهراني للتشيع .وفي
الحقيقة يمكن تتبع هذا االنتصار في نوعية التكييفات والموائمات لثيمات
ورم�وز التش�يع التقلي�دي في خض�م االحتجاج�ات من خلال تحويلها
الناجح من قيم مذهبية تخص مجموعة دينية محددة الى قيم وطنية تخص
العراقيين جميع ًا في لحظة تحول ثوري واصالحي هام .إحدى القيم لهذا
التش�يع التجديدي التي ب�رزت عبر مثل هذه التكييف�ات والموائمات هي
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القبول غير المش�روط باآلخر العراقي كمس�او انس�اني ووطني على نحو
يخال�ف الفهم الس�ائد ف�ي المدونة الفقهي�ة والعقائدية الش�يعية .برز هذا
القبول عب�ر االحتجاجات بصور مختلفة .إحداها تختصره ببراعة صورية
الفت�ة تطل من بناية على س�احة التحرير فيها راية حس�ينية باللون االحمر
مكتوب عليها «قمر بني هاش�م» في إش�ارة الى العباس الى جانب صليب
مس�يحي بحجم مش�ابه ،وين�ام تحته�ا محتج واضع� ًا على وجه�ه كمامة
تحمي�ه من الغازات المس�يلة للدموع التي كانت تس�تخدمها قوات االمن
العراقية بكثافة ضد المحتجين (انظر الشكل رقم .)3

إن هذا الفهم التجديدي للتش�يع هو الذي س�مح الى حد كبير في ما
يمكن أن ُيطلق عليه التطبيع الوطني لقيم ش�يعية تقليدية بس�بب تعبئتها
ٍ
بمعان إصالحية معاصرة في سياق االحتجاجات .أبرزت لحظات الفتة
ف�ي قصة االحتجاج�ات مثل هذا التطبي�ع الوطني كما ف�ي لطم طالب
جامعة تكريت ،وهم عموم ًا س� ّنة ،تضامن ًا مع محتجي الناصرية الش�يعة
الذين تعرضوا لقمع حكومي شديد في  28تشرين االول  2019نجم عنه
مقت�ل وجرح عش�رات منهم .أظه�رت مقاطع أفالم فيديوي�ة أعداد ًا من
طلاب هذه الجامعة وهم يضربون صدورهم بالطريقة الش�يعية هاتفين
ذات الهت�اف ال�ذي اطلقه محتج�و الناصرية «نموت عش�رة نموت مية
(((
يبقى صوت الناصرية».
كما ظهرت مش�اهد تعاطف فيديوية ش�بيهة في جامعة األنبار بنفس
الهتاف ،لكن من دون لطم .إلى قبل سنوات ،كان اللطم في المناطق ذات
يع�د عنوان ًا لهيمنة طائفية-سياس�ية يفرضها
األغلبية الس�نية في العراق ّ

 -1راگنر« .Muhammad Ragner ،جامعة تكريت اليوم .نموت عشرة نموت مية .العراق
يتوحد» .يوتيوب( :تاريخ النشر  3كانون األول  .)2019تأريخ الدخول  19كانون
االول .https://youtu.be/2TUanh-DI6w :2019
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الط�رف األق�وى الش�يعي على الطرف االضعف الس�ني ضم�ن معادلة
سياس�ية ظالمة بعيدة عن أي مضامين وطنية .في س�ياق االحتجاجات،
تحول اللطم الى سلوك احتجاجي ضد الحكومة يتوحد فيه س ّنة وشيعة
ضد سلطة جائرة يهيمن عليها شيعة ينتمون للفهم الجوهراني للتشيع.
وضم�ن س�ياق التطبيع الوطن�ي للقيم الش�يعية برزت أيض� ًا ظاهرة
تش�ييع قتلى االحتجاجات من س�احة التحرير ف�ي بغداد ضمن طقوس
شيعية مأخوذة أساس ًا من تقاليد العزاء الحسيني ،إذ أصبح معتاد ًا تشييع
المحتجين الذين يس�قطون برصاص الق�وات األمنية على إيقاع قصائد
وردات حس�ينية يصاحبها لطم .األش�هر بينها هي قصي�دة «يمة ذكريني
من تمر زفة شباب» التي تنعى مقتل الفتى القاسم المار ذكره((( .معروف
أن اللطم يحصل ش�يعي ًا في سياق الحزن على الحسين واصحابه الذين
س�قطوا ف�ي كربلاء واس�تذكارهم وليس في س�ياقات اخ�رى بضمنها
الموت العادي.

ما هو جدير بالذكر هنا هو أن احتجاجات ساحة التحرير واعتصامها
ش�هدت مشاركة س ّنية واسعة ،س�واء من س� ّنة بغداد ،أو الس ّنة القادمين
م�ن محافظات ذات أغلبية س� ّنية من الذين اعتادوا المجيء الى س�احة
التحري�ر عل�ى ش�كل وف�ود ألغراض المش�اركة ف�ي االحتج�اج .هذا
ً
فضلا عن الحضور االحتجاج�ي لمختلف فئات التن�وع الديموغرافي
العراق�ي في س�احة التحرير من يزيديين ومس�يحيين وأك�راد كانعكاس
للتنوع الفعلي في بغداد ،كما أظهرته صور وفيديوات كثيرة .ورغم عدم
وجود احصائية تصنف قتلى االحتجاجات على أساس مذهبي أو ديني
 -1االسدي ،أسد مهدي« .يمة ذكريني .تشييع الشهداء في ساحة التحرير .»2019/11/2
يوتيوب( :تاريخ النشر  2تشرين الثاني  .)2019تاريخ الدخول  20كانون االول
.https://youtu.be/DxIembdI8fY :2019
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أو عرقي ،فثمة قناعة واس�عة أن عدد ًا كبير ًا نس�بي ًا من قتلى احتجاجات
بغداد هم س ّنة بغداديون.
ً
فضلا عن تش�كيل هوية
ف�ي الخت�ام ،م�ن المهم االش�ارة أل�ى أنه
عراقي�ة جامع�ة عل�ى أس�اس ظالم�ات وطني�ة ،س�اهمت احتجاجات
تشرين أيض ًا في سلب حركات اإلسالم السياسي الشيعي المهيمنة على
الس�لطة في العراق أهم أسلحتها التعبوية المتمثلة بالطائفية عبر دعاوى
تمثيل الش�يعة ف�ي العراق وحماية مصالحهم ض�د خصومهم العراقيين
المفترضي�ن .ستس�اهم مث�ل ه�ذه التغي�رات المهم�ة في معن�ى الهوية
والوع�ي بها في إخراج السياس�ة في البلد من متاريس�ه االثنية والطائفية
المعتادة التي لعب تكريس�ها المضطرد بعد عام  2003دور ًا س�لبي ًا كبير ًا
في س�لب الجمهور فاعليته السياس�ية واالجتماعي�ة .وبغض النظر عن
نتائجها السياس�ية في آخر المطاف ،تبقى الميزة األساسية الحتجاجات
تش�رين هي أنها انتزعت تعريف الهوية من احتكارات النخب السلطوية
وأعادته الى حيث ينبغي أن يكون :المجتمع بتنوعه وهمومه وانشغاالته
واكتشافاته.
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الشكل رقم ()1
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الشكل رقم ()2
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الشكل رقم ()3
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االحتجاجات العراقية 2019م
نظرة سوسيولوجية في ما حدث ومآالته الممكنة

علي طاهر الحمود

(((

تمهيد:

ّ
ش�كلت االحتجاج�ات العراقي�ة في االول م�ن تش�رين االول عام
2019م مفاج�أة للمراقبي�ن على صعيد الس�عة ،والمطال�ب ،والمطاولة
والصم�ود الذي أبداه المحتجون في مختل�ف المحافظات .واذا كانت
البني�ة المجتمعي�ة والسياس�ية ف�ي الع�راق مهي�أة باألس�اس لمث�ل هذا
االنبع�اث االحتجاج�ي فإن ذلك ما ي�زال بحاجة الى مزي�د من البحث
والتمحيص العلمي الكتش�اف خبايا بنية االحتجاجات ذاتها ،ودوافعها
المختلفة ذات الجذور الهوياتية أو االقتصادية أو السياس�ية ،فض ً
ال عما
يمكن ان تسفر عنها هذه االحتجاجات(((.
 - 1علي طاهر الحمود :دكتوراه علم االجتماع ،استاذ علم االجتماع السياسي في كلية
اآلداب بجامعة بغداد ،باحث مهتم بقضايا بناء الدولة واألمة والهوية واالسالم
السياسي. alitahernaser@hotmail.com ،
 - 2إني مدين في انجاز هذه الورقة الى حوارات معمقة اجريتها مع الزمالء الباحثين كل
من :د .أحمد قاسم مفتن ،عدنان صبيح ،وحيدر زوير.
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األول من تشرين االول :ما الذي حدث؟!

لحظة اندالع االحتجاجات ش�كلت مفارقة مذهلة في نوعية األفراد
الفاعلي�ن فيها ،وطريق�ة تنظيمها ،وش�عاراتها وخلفياته�م االقتصادية.
وقد تراوح أعمار المتظاهرين في األول من تش�رين االول بين  15و 35
س�نة غالبيتهم من الطبقات المسحوقة والمنس�ية من سكنة العشوائيات
والضواحي ببغداد وفي المحافظات الحق ٌا .وأظهر استطالع أجري في
( 2019/11/4أي بع�د التحاق طلب�ة الجامعات الى االحتجاجات) ،أن
نسبة الذين يمتلكون شهادات دراسية دون اإلعدادية هي اكثر من % 60
من مجموع المتواجدين في س�احة التحرير ببغداد .وأظهر االس�تطالع
ذاته أن  % 49من المتظاهرين عاطلين عن العمل(((.

وق�د خ�رج المحتجون ف�ي تش�رين االول أي مع بدء فص�ل البرد،
محرك ًا
ولي�س فصل الصيف إذ كانت حرارة االج�واء وانعدام الكهرباء ّ
أساسي ًا للمتظاهرين في االحتجاجات السابقة.
وحمل�ت االحتجاجات الجديدة ش�عار ًا أساس�ي ًا ه�و «نريد وطن»
بم�ا معنى ظهور متغير مطلبي جديد تمح�ور حول فكرة الدولة والرغبة
وتلم�س أدائها خدماتي ًا وم�ن خالل توفير
بالش�عور بها انتم�اء هوياتي ًاّ ،
فرص العمل.
ورفع المحتجون أيض ًا ش�عار «أريد حقي» الذي يبدو اعتراض ًا على
أصحاب الثروات وطريقة التقس�يم الزبائني�ة للثروة في الدولة العراقية،
والت�ي أفرزته�ا تحالف مافيات المق�اوالت والتجارة مع السياس�ة ،في
حي�ن ما عادت الدولة قادرة عل�ى اإليفاء بالتزاماتها في توظيف جيوش

 - 1استطالع للرأي اجراه مركز رواق للسياسات العامة تحت عنوان« :توجهات
المتظاهرين المشاركين في احتجاجات تشرين األول (األسباب ،األساليب،
النتائج المتوقعة)» ،على الرابط.https://rewaqbaghdad.org :
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الش�باب العاطلين عن العمل ،مع التس�ارع المتزايد في نس�بة الس�كان،
البين في
واقتص�ار الم�وارد على النف�ط وأس�عاره المتقلبة ،والضع�ف ّ
القطاع الخاص ،في ظل اقتصاد أوامري حكومي ريعي.

واعتمدت الموازنة السنوية االتحادية لعام 2019م على سبيل المثال
ف�ي  % 90من وارداته�ا على النفط ،ذه�ب نحو حوال�ي  % 75منها الى
الروات�ب والمصروف�ات التش�غيلية ،في حين س�جلت عج�ز ًا بلغ اكثر
م�ن  ،% 20تم تس�ديدها عبر الخص�م من المصروفات االس�تثمارية أو
االقتراض الداخلي والخارجي((( .أما عدد الموظفين في الدولة العراقية
ً
قياس�ا بحجم السكان ،إذ بلغ نحو
فهو من أعلى المعدالت في المنطقة
(((
 4ماليين موظف ،يضاف اليهم مليون ونصف المليون متقاعد  ،فض ً
ال
ع�ن أرق�ام غير مح�ددة لمس�تلمي رواتب ش�بكة الحماي�ة االجتماعية
وعوائل الشهداء والسجناء السياسيين وغيرهم.

ويم�ر المجتم�ع العراق�ي بحس�ب اإلحص�اءات بمرحل�ة الهب�ة
الديموغرافية ،بمعنى أن الفئة الس�كانية التي في س�ن العمل من  15الى
 64سنة هي أعلى بكثير من الفئات األخرى مثل االطفال أو المتقاعدين.
فيتراوح المعدل الس�كاني الداخل في س�ن العمل حالي ًا في أعلى نقطة
ممكنة ،اذ تشكل  % 57من السكان(((.
ورغ�م أن نس�بة البطال�ة في الع�راق تبلغ نحو  % 14ضم�ن المعدل

 - 1ينظر نص الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق 2019م ،على موقع وزارة
المالية.http://www.mof.gov.iq :
 - 2تصريح لوزير المالية نقلته جريدة المدى ،بتاريخ  .2019/5/29للمزيد ينظر:
https://almadapaper.net.
 - 3الجهاز المركزي لإلحصاء والمعلومات ،الموجز االحصائي لمحافظات العراق
لسنة  ،2018للمزيد ينظر:
http://cosit.gov.iq/StatisticalAbstract-Final/StatisticalAbstract.html.
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الع�ام((( ،لكنه�ا ف�ي أوس�اط الش�باب تتج�اوز  % 40بحس�ب األرق�ام
الدولي�ة .وتش�ير األرقام إلى أن نس�بة الفقر تتجاوز حاج�ز الـ % 50في
محافظ�ات مثل ذي قار والمثنى ،عل�ى الرغم من أن معدل الفقر الكلي
ف�ي العراق هو بحدود  % 22,7بحس�ب االرقام الرس�مية((( .ويمكن أن
تزيد الصورة قتامة لو عرفنا أن االرقام تش�ير إلى دخول  600الف ش�اب
سنوي ًا الى سوق العمل ،في حين لم تزد قدرة الموازنة العامة للدولة عام
2019م عن توفير أكثر من  50ألف فرصة عمل.
ولوحظ في االحتجاجات أيضا وال س�يما في أسابيعها األولى عدم
وجود ش�عارات مطلبية موحدة بقدر وجود مستويات عالية من السخط
والنقم�ة ظه�رت من خالل رمزي�ات ثقافية عديدة منها خروج الش�باب
بصدور عارية في الش�ارع بما لها من دالالت تش�ير إل�ى عمق الفجيعة
واأللم ،فض ً
ال عن الرغبة بالمبارزة والتحدي.

وبع�د ان�دالع االحتجاج�ات تعرض�ت الحري�ات العام�ة لمزيد من
الت�آكل ،فقد تضمن�ت رزنامة االحداث العراقية إغلاق قنوات تلفزيونية
هي «دجلة» ،و« NRTعربية» ،و«الحرة» األمريكية ،و«العربية» السعودية،
فيما قطعت السلطات شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي فض ً
ال
عن تعرض العديد من الناش�طين والناش�طات واالعالميين إلى االغتيال
أو الخطف أو التهديد ،ضمن حملة كبيرة تضمنت أيض ًا تش�ويه مارس�ته
الجيوش االلكترونية واس�تهدفت فاعلين في مواقع التواصل وإعالميين
عرفوا بنقدهم المتواصل للعملية السياسية.
  - 1المصدر نفسه.
 - 2بيان رسمي للجهاز المركزي لالحصاء والمعلومات على الرابط:

http://cosit.gov.iq/ar/1131-2018-11-11.
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المرأة :حضور بنكهة التحدي!

ش�هدت احتجاج�ات تش�رين االول حض�ور ًا متمي�ز ًا للنس�اء ف�اق
حضورهن باقي االحتجاجات التي حدثت في الماضي .وأس�فر نشاط
المرأة في االحتجاجات عن مزيد من االندفاع والزخم العام في استمرار
المظاهرات ،وعام ً
ال مساعدا لتنوع الحضور ومشروعيته.

وم�ن المعروف أن المجتمع العراق�ي ذو ثقافة تقليدية تعتمد النظام
االب�وي البطريرك�ي الذي ال يولي أهمية كبرى لدور النس�اء في الش�أن
الع�ام .إال ان انطب�اق أه�داف االحتجاج�ات وتحوله�ا ال�ى م�ا يش�به
االيديولوجي�ا التغييري�ة مع أهداف أرباب األس�ر والذك�ور في العوائل
العراقي�ة ،جعل من حضور المرأة في المظاه�رات أكثر مقبولية من قبل
الرجال .وفي الوقت ذاته فإن س�احات االحتجاج ش�كلت فرصة نادرة
التواقات للتحرر والخروج من الفضاءات األس�رية التقليدية.
للفتي�ات ّ
وقد وجدت النساء في فضاء االحتجاجات مبرر ًا للحضور أسري ًا ،تزامن
ه�و اآلخر مع مش�اهد بثتها الفضائيات ووس�ائل التواص�ل االجتماعي
للمظاهرات االحتجاجية في لبنان والحضور المكثف للفتيات والنساء
هناك ،ما جعلها نموذج ًا يحتذى به للرجل العراقي الداعي إلضفاء سمة
حضارية متمدنة على مظاهراته.
وشهدت االحتجاجات في ساحة التحرير ببغداد حضور ًا ملفت ًا للنساء
الش�ابات العراقيات القادمات من دول غربي�ة .وعلى الرغم من أعدادهن
القليل�ة ،إال أن حضورهن النوع�ي بمظهرهن وثِقتهن العالية بالنفس ،كان
حافز ًا لمزيد من الحضور النسائي في ساحات التظاهر واالعتصام.
وب�دا الحضور النس�ائي أيض ًا تعبير ًا عن رف�ض ضمني و تحدٍّ لقوى
االسلام السياس�ي وايديولوجيته�ا ف�ي تقني�ن أو تحديد حركة النس�اء
وحضورهن في المجال العام.
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ونش�طت الفتي�ات والطالب�ات والنس�اء ف�ي مج�االت متنوع�ة في
س�احات االحتج�اج ،منه�ا أدوار تقليدية تمثلت باالس�عاف والتنظيف
وتحضي�ر الطع�ام ،وأيض�ا أدوار جدي�دة ملفت�ة لالنتب�اه مث�ل تردي�د
الشعارات ،والحضور في خطوط التماس مع القوات األمنية ،وأيض ًافي
وسائل اإلعالم تمثي ً
ال لمطالب المتظاهرين.

وم�ن بي�ن الحض�ور النس�ائي كان�ت النس�اء الكبي�رات ف�ي الس�ن
حاض�رات ضم�ن تبريري�ن أساس�يين :األول مراقبة أوالدهن الش�باب
المتحمس�ين للبق�اء ف�ي س�احات المواجه�ة أو االعتص�ام ،والثاني ما
ارتب�ط في أذهانه�ن بفعل كثافة الرم�وز الدينية (مثل حض�ور المواكب
الحسينية في الس�احات ،شعار االصالح الذي أحال الى مقولة معروفة
بهذا الش�أن لالمام الحس�ين بن علي ،ودعم المرجعية الدينية ،الخ) أن
دعم المتظاهرين يس�اوي دعم الزائرين للمراقد المقدس�ة .وبذلك كان
حضور هذه الفئة من النس�وة بدافع من الرغبة بالبذل والعطاء في تقديم
الخدمة ابتغاء األجر المعنوي.

النخبة المثقفة وشيوخ العشائر :حضور فاعل ،أم تواجد على
استحياء؟!

كان للنخبة المثقفة دور أساس�ي في موجات االحتجاجات السابقة
من�ذ  25ش�باط ع�ام 2011م ،حي�ث كان الحض�ور بش�كل ع�ام يتضمن
ش�باب ًا متعلمين من الطبقة الوس�طى .إال أن الش�ريحة المحركة الرئيسية
الحتجاج�ات األول من تش�رين االول 2019م لم تك�ن النخبة المثقفة.
ب�ل لم يالحظ ف�ي المرحلة التمهيدي�ة قبل أيام من ه�ذه االحتجاجات
أي تفاع�ل يذك�ر للمثقفي�ن والناش�طين ومنظم�ات المجتم�ع المدني
واألكاديميي�ن مع الدعوات للتظاهر او التحش�يد له�ا .وربما يعود ذلك
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ال�ى ثالث�ة دواف�ع رئيس�ة :األول يتعلق بمش�اعر اليأس م�ن التغيير بعد
تراك�م المحاوالت غي�ر الناجحة للمثقفين ضم�ن احتجاجات عديدة.
والثان�ي يتعل�ق بالخيب�ة م�ن تحال�ف ع�دد م�ن المدنيي�ن المس�تقلين
والعلمانيي�ن الحزبيي�ن مع التي�ار الص�دري ضمن تحالف «س�ائرون»
ال�ذي أدار ظه�ره لإلصالح�ات األساس�ية التي كانت ضمن ش�عارات
التحال�ف ف�ي انتخابات 2018م .والثالث أن احتجاجات تش�رين االول
دع�ت له�ا طبقات ش�بابية فقي�رة وغي�ر متعلمة بش�كل عام م�ن مناطق
الضواحي شرقي بغداد ،وهو ال يتطابق مع تطلعات المثقفين المترفّعين
نوع� ًا ما عن االحتكاك بهذه الطبقات .كما إن المثقفين كانوا مش�ككين
باحتم�االت نج�اح مث�ل ه�ذا الح�راك ،إال أن مفاجأة الحض�ور الكبير
للمتظاهري�ن ،واألع�داد الكبيرة من الضحايا في األي�ام االولى ،وأيض ًا
ش�جع النخبة المثقفة
حج�م المطاولة والصمود الذي ابداه المحتجون ّ
على االنضمام لالحتجاجات فيما بعد ولكن بالتدريج.
وم�ع كل ذل�ك فق�د كان للمثقفي�ن أدوار متمي�زة في توجيه مس�ار
االحتجاج�ات مث�ل رفض قطع الش�وارع م�ن أجل من�ع الموظفين عن
االلتحاق بدوامهم الرس�مي ،أو إجبار التالميذ الصغار على المش�اركة
ف�ي االحتجاجات ،أو اقتحام المنطقة الخضراء ،كما كان لهم دور مهم
في صياغ�ة مطالب المحتجين ومواقفهم ضم�ن بيانات مختلفة ،فض ً
ال
عن الحض�ور المكثف في االعالم ومواقع التواص�ل االجتماعي دعم ًا
ومساندة.

أما بالنس�بة لش�يوخ العش�ائر فقد تنوع تفاعلهم ف�ي االحتجاجات،
م�ن دون أن يكون لهم موقف عام موحد .فتلبية بعض ش�يوخ العش�ائر
دع�وة رئيس الوزراء عادل عب�د المهدي للحضور إلى اجتماع ترأس�ه،
أوجد إحساس ًا بأن الش�يوخ متواطئون مع السلطة ضد المتظاهرين .في
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حين ش�هدت س�احة التحرير ببغداد حضور ًا لبعض الخيم التي حملت
أسماء عشائر معروفة ،تفاعلت بالتحديد بعد القمع الدموي للمحتجين
ف�ي األي�ام االولى ،إذ ب�دا األمر رغبة بالث�أر من الحكومة عب�ر التفاعل
العش�ائري م�ع االحتجاج�ات .أما في ذي قار وبنس�بة أق�ل في النجف
س�اهم شيوخ العش�ائر في التوس�ط بين المحتجين والقوات األمنية من
أجل منع اندالع مواجهات أكثر دموية في بعض المواقف.
وبشكل عام يبدو أن الموقف الموارب والمتذبذب لشيوخ العشائر
ف�ي التعام�ل م�ع االحتجاجات يع�ود ال�ى الطبيع�ة المدني�ة الحضرية
الش�بابية للمظاهرات ،وهي ربما تفس�ر من قبل ش�يوخ العش�ائر تحديا
لسلطتهم الرمزية التقليدية(((.

احتجاجات تشرين االول :لحظة التحول الى االعتصام
ومناهضة الميليشيات

كان لطريق�ة التعام�ل المف�رط ف�ي القس�وة للس�لطات م�ع
مظاه�رات األول م�ن تش�رين االول دور ب�ارز ف�ي إح�داث صدمة
عام�ة وتس�اؤالت عمن يتحمل المس�ؤولية ف�ي إراقة دم�اء المئات
م�ن األبري�اء .ومع ظه�ور مقاطع تصويري�ة لقناصين اعتلوا اس�طح
البنايات ،وموقف فضائيات الفصائل ،وأيض ًا مواقف رس�مية وش�به
رس�مية إيراني�ة مناهض�ة لالحتجاج�ات ،أصب�ح الجو الع�ام مقتنع ًا
ب�أن فصائ�ل مدعومة م�ن إيران تتحمل مس�ؤولية القن�ص في األيام
االولى ،والتش�ويه االعالمي واالغتياالت والخطف الذي استهدف
الناشطين في األسابيع الالحقة .وقد واجهت البضائع االيرانية على
 - 1علي طاهر الحمود ،ما وراء احداث البصرة :المشكالت والحلول الممكنة،
(فردريش ايبرت ،عمان ،)2019 ،ص.11
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إثر كل ذلك ،حملة مقاطعة ش�عبية حتى وصلت أسعارها أحيان ًا الى
ُخم�س م�ا كانت عليه ،فيما ارتف�ع الطلب على المنتج�ات المحلية
بشكل غير مسبوق.

وس�اعدت مواق�ف المرجعي�ة الديني�ة ف�ي إضف�اء حماي�ة قوي�ة
للمتظاهرين ودعم ًا كبير َا لالحتجاجات ،فيما أس�هم التعامل الحكومي
غير الم�دروس أيض ًا في زيادة زخم المظاهرات ،ففض ً
ال عن اس�تعمال
الق�وة النارية المفرط�ة ،منعت الس�لطات المتظاهرين م�ن التواجد في
س�احة التحري�ر ،لتجبرهم عل�ى االبتعاد وص�و ً
ال الى مناطقهم ش�رقي
القناة في بغداد.

حول االحتجاجات الى طقس
إن تواج�د المتظاهرين في مناطقه�م ّ
ليلي ،وبفضل ذلك تح�ول المجتمع المتظاهر في التحرير ،الى جماعة
المتظاهرين ،وهو بداية تحول المظاهرات الى اعتصام.

التح�ول من المجتمع الى جماعة لم يقف ف�ي حدود االعتصام في
مناط�ق متعددة ببغ�داد ،بل تبلور ضمن ش�بكات التضامن المتعددة في
س�احة التحرير فيما بعد ،وذلك بعد تراج�ع الحكومة عن قرارها بابعاد
المتظاهرين عنها.

وكان�ت سلس�لة م�ن الق�رارات الحكومي�ة مصيره�ا الفش�ل ،اذ
اضط�رت الحكوم�ة ال�ى التراج�ع عنه�ا س�ريع ًا ،وهي ق�رارات زادت
م�ن ثق�ة المتظاهري�ن بقوته�م وأضاف�ت المزي�د م�ن الزخ�م المؤي�د
لالحتجاج�ات .ومن هذه القرارات منع التجوال الليلي في بغداد وعدد
م�ن المحافظات ،وتهدي�د المضربين عن الدوام الرس�مي بالفصل عن
الوظيفة ،واعتبار قطع الطرق مشمو ً
ال بالمادة الرابعة من قانون مكافحة
اإلرهاب ،وغيرها من القرارات المتحدية للجمهور .واأثر من ذلك كان
لبع�ض القرارات األث�ر المهم في التقليل من هيبة الدول�ة ونفاذ إرادتها
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مثل قرار رئيس الوزراء بس�حب األسلحة النارية من القوات األمنية في
خطوط التماس مع المتظاهرين ،أو حتى االختراق شبه اليومي للمواقع
االلكتروني�ة لوزارات الدولة ومؤسس�اتها الذي أعط�ى انطباع ًا عام ًا أن
الحكومة العراقية ضعيفة ومخترقة.

ساحات االعتصام :جماعات متضامنة

يعد مجا ً
ال واس�ع ًا
إن طبيع�ة الجمهور المعتصم في س�احة التحرير ّ
للتحليل والمالحظة السوس�يولوجية .فخيم االعتصامات وعلى الرغم
من عدم حملها أس�ماء ذات دالالت سياس�ية مباشرة ،بفعل الجو العام
المضاد لألح�زاب ،إال أن بعض الخيم تعود إلى أحزاب مختلفة مؤيدة
أو مراقبة ألجواء االعتصامات ،كما أن جماعات متنوعة من المحتجين
كانت حاضرة ضمن خيام مصنفة حسب المهنة ،أو التحصيل الدراسي،
أو جماعات الرفقة ،أو منظمات المجتمع المدني وغيرها.

ويتواجد في س�احة التحرير وحديقة االمة بش�كل عام الش�باب من
س�ن  25عام ًا فما فوق ،فيما تشهد خيم االعتصامات حوارات وندوات
متواصل�ة ،وحفلات للموس�يقى والغن�اء ،أو لق�راءة الق�رآن وتكري�م
ً
فضلا عن نش�اطات أخرى متصل�ة باالعتصام مث�ل الطبخ،
الش�هداء،
وتوزي�ع المؤون�ة ،وتأمي�ن االحتياج�ات االساس�ية للبقاء في الس�احة
وزيادة القدرة على الصبر والمطاولة.

ويحض�ر الطلبة الجامعي�ون وطالب االعدادي�ات كل يوم أحد من
االس�بوع صباح� ًا بأعداد كبي�رة وبزيهم الدراس�ي .فيما تش�هد نهارات
االيام حضور ًا للموظفين وعوائلهم كشكل من أشكال الطقس اليومي،
في حين يبقى الليل للمرابطين من المعتصمين.
ويعتص�م الش�باب األصغر عمر ًا واألكث�ر رغبة بإث�ارة قوات األمن
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في مقتربات ش�ارعي الرشيد وابو نؤاس والمطعم التركي وبالقرب من
جس�ري الجمهورية والس�نك وصو ً
ال الى جس�ر األحرار باالضافة الى
ضف�اف نه�ر دجلة .وتت�راوح أعمار هؤالء الش�باب بي�ن  15و 25عام ًا،
منتظمين ضمن جماعات صغيرة ذات مهمات وأدوار وواجبات موزعة
بدق�ة ،فمنهم م�ن يتصدى لقناب�ل الغاز الدخاني�ة أو المس�يلة للدموع،
ومنهم من يستفز رجال األمن بالقاء الحجر ،ومنهم من يقوم باالستفزاز
بمكبرات الصوت ،فيما تتوزع أدوار اآلخرين باإلسعاف ونقل المؤونة
واألفراد ،والتفتيش ،والمراقبة ،وغيرها.
ويب�دو أن اختالف أهداف المحتجين أنت�ج اختالف ًا في االنتماء الى
الجماعات المتواجدة في ساحات االعتصام ،وهو بدوره خلق اختالف ًا
في األدوار المناطة لكل فرد متواجد في الساحة.
ويتبل�ور ذل�ك ضم�ن التوزي�ع المكان�ي ،والزمان�ي للمحتجي�ن،
فالداعون لالصالح هم في وس�ط الس�احة ،والداعون الس�قاط النظام
في خطوط التماس والمواجهة.

احتجاجات تشرين االول :أمل بانبثاق مجتمع مدني جديد؟!

ل�م يك�ن لالحتجاجات تنظي�م واضح أو قي�ادة سياس�ية أو دينية
أو نخبوي�ة .فق�د تواصل المحتج�ون قبل ان�دالع االحتجاجات من
خالل ما يمكن تس�ميته بـ»التنادي» ،أي حشد الهمم وصنع التضامن
االفتراض�ي لتولد االحتجاجات على االرض بش�كل واقعي ،منتجة
ش�ك ً
ال جدي�د ًا من أش�كال التضام�ن االجتماعي الذي ّ
أش�ر إلى ثقة
اجتماعية كانت متهرئة في المجتمع العراقي ضمن األجيال السابقة.
وانع�دام الثق�ة االجتماعي�ة كان يظهر ف�ي النفور عن المس�اهمة في
العمل الجمعي المنظم ،ولعل ذلك يعود الى تراكم التجارب المريرة
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م�ن الحكم الس�لطوي والحصار والحروب والعي�ش في ظل أجواء
امني�ة متذبذبة تضمن�ت الكثير من الخوف والقليل م�ن تقاليد العمل
الجمع�ي .لم يعد لدى االجيال العراقي�ة الجديدة ذلك االرتياب من
تر حكم البع�ث أو الحصار أو حربي الخليج
الس�لطة فهي أجيال لم َ
االول�ى والثانية ،وكانت لحظة تش�رين االول قفز ًا إلش�هار االنقطاع
ع�ن ُع َق ِ
�د الماض�ي واس�تعادة الثق�ة الجمعي�ة وأش�كال التضام�ن
الحضري الجديدة.

وأظهرت االحتجاج�ات أن الجمهور العراقي وبعد تجاربه المريرة
ت�واق لرابطة جديدة ،عمادها المواطنة لتجاوز أش�كال التضامن ما قبل
الدول�ة القائمة على الدين والطائفة والعش�يرة ،والتي اس�تغلتها أحزاب
الس�لطة لزيادة مش�روعيتها ،وترس�يخ منطق المكونات ب�د ً
ال من منطق
المواطن�ة بع�د 2003م ،ال س�يما أن «التدخل االمريكي ف�ي العراق عام
2003م ،ه�و أح�د العوامل الت�ي فاقمت التناقض�ات الموروث�ة في بناء
الدول�ة واألم�ة ف�ي العراق ،والت�ي أدت الى فش�ل صياغة هوي�ة وطنية
عراقية جامعة»(((.

وعل�ى الرغ�م م�ن أن االحتجاج�ات اندلع�ت ف�ي المحافظات
الش�يعية ،إال أنه�ا ل�م تكن تعبي�ر ًا طائفي� ًا بقدر تعبيرها عن الس�خط
الع�ام العاب�ر للطوائ�ف والقوميات بوج�ه النظام السياس�ي .فيمكن
مش�اهدة الش�عور العام بضرورة تج�اوز المعادل�ة االثنوطائفية التي
حكمت العملية السياسية ضمن الشعارات المرفوعة ضد األحزاب
السياس�ية المختلف�ة .وعل�ى س�بيل المث�ال ال الحصر ،فق�د أجري
اس�تطالع للرأي في مناطق س�كانية مختلفة من بغ�داد أيد فيه % 96
 -1محمد جبريل « ،موجز تاريخي لصناعة الهوية الوطنية في العراق» ،منشور في موقع
حفريات على الرابطhttps://www.hafryat.com :
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من «غير» المتظاهرين ،المظاهرات رغم عدم اش�تراكهم فيها ،بينما
أش�ار  % 69منهم الى أن س�بب تأييدهم للمظاهرات هي اتفاقهم مع
أغلب مطالبها(((.

وتعام�ل المحتجون في المناطق الش�يعية مع فكرة التش�يع على
أنه�ا حالة ثقافية وليس�ت رابطة سياس�ية ضمن بنية سياس�ية طائفية.
فقد ش�اركت المواكب الحس�ينية ف�ي تقديم الخدم�ات للمحتجين
ف�ي مختل�ف محافظ�ات الع�راق المنتفض�ة ،ف�ي حي�ن اس�تعار
المحتج�ون اإلنش�اد الحس�يني وطريقة مواك�ب الزيارة ف�ي التعبير
عن س�خطها ضد النظام السياس�ي ،م�ن دون أن يك�ون ذلك مدعاة
العتب�ار االحتجاج�ات ش�يعية بالض�رورة .فض�رورات االصلاح
واستعادة الدولة ،هي ضرورات عابرة للحدود الطائفية واإلثنية ،مع
وجود ش�عور عام بالتفهم من عدم مش�اركة المحافظات الس�نية في
االحتجاجات بس�بب وضعها االمني ،والمحافظات الكردية بسبب
وضعها السياس�ي ،رغم تسجيل تضامن شعبي عام من هذه المناطق
في مواقع التواصل االجتماعي.

وق�د يزيد بعض المراقبين م�ن التفاؤل أن المحتجي�ن أرادوا وضع
أس�س لعق�د اجتماع�ي جديد م�ع الدول�ة قائم عل�ى عناص�ر المواطنة
المتس�اوية والحقوق المدنية األساسية والضمانات االجتماعية والهيبة
الوطنية وس�لطة القانون ،دونما توسطات حزبية أو عقائدية .فإعادة بناء
الوطنية العراقية بات ينبع من مطالب المواطن الفرد غير المسيس دونما
حاجة ألن يس�تعير وطنيته من فكر حزبي أو الهوت سياس�ي أو مشروع
 - 1استطالع للرأي اجراه مركز رواق للسياسات العامة تحت عنوان« :استطالع آراء
غير المشاركين في احتجاجات تشرين (مستوى الرضا ،وواقع التأييد)» ،على
الرابط.https://rewaqbaghdad.org :
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ايديولوج�ي .وبتعبي�ر محدد على ألس�نتهم« :نريد اس�ترجاع الوطن...
نريد إسقاط األحزاب»(((.
وبه�ذا المنط�ق فق�د حقق�ت االحتجاج�ات خروج� ًا ع�ن الس�ائد
والمألوف في تبعية الجمهور للساسة ورجال الدين والنخب التقليدية.
فتجاوز خطوط القداس�ة والخوف من المكانة الرمزية للقادة ،واستعادة
الش�عور بالتضامن والهوية الوطنية الجامعة ،كانت من أبرز النتائج التي
حققتها هذه المظاهرات.
وش�كلت االحتجاج�ات انفص�ا ً
ال جوهري� ًا للجمه�ور ع�ن الطبقة
السياس�ية ،وفتح�ت الخيارات بمدياتها في المس�تقبل .فاس�تعادة فكرة
الش�عب بعدم�ا ف ّتت�ت الى مكون�ات ،وإثب�ات أن االنتخاب�ات بصيغتها
الموجه�ة ليس�ت تعبي�ر ًا ع�ن الديموقراطية ،وإس�قاط القناع القدس�ي
للرموز التي ُش�يدت دولة بعد  2003عل�ى أركانها ،وتقديم نموذج بديل
ثال�ث لبن�اء الهوية قائمة على المواطنة الحاضن�ة للتنوع بد ً
ال من الهوية
القائم�ة عل�ى القومي�ة أو اإلسلام السياس�ي ،كل ذل�ك كان من ضمن
منجزات االحتجاجات ما بعد األول من تشرين االول الماضي(((.
وقد يقود كل ما ذكر آنف ًا الى التخمين بانبعاث المجتمع المدني العراقي
من جديد ،ضمن «اشكال من الفعل واالحتجاج القائمة على رفض الطائفية
وعبر تراكم مجموعة واسعة من المبادرات االجتماعية والسياسية(((.
 -1فارس كمال نظمي« ،ثورة تشرين العراقية :القيادة الغائبة والثورة المضادة» ،منشور
في جريدة المدى على الرابط.https://almadapaper.net :
االحتجاجي في لبنان والعراق» ،منشور في
الحراك
 -2سعد سلوم« ،نقاط أساس ّية عن َ
ِّ
موقع تعددية على الرابط.https://taadudiya.com :
3- Zahra ali, «Protest movements in Iraq in the age of a new civil society», LSE,
https://blogs.lse.ac.uk/crp/2019/10/03/protest-movements-in-iraq-in-the-ageof-new-civil-society
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وم�ع اإلغ�راء الكبي�ر ال�ذي تش�كله ه�ذه الفك�رة ،إال أن�ه ال ينبغي
نس�يان أن نواة الحركة االحتجاجية هي ش�باب قليلي التعليم من س�كنة
الضواحي ،وهم غير معنيين بعالم األفكار المجردة بقدر خروجهم ضد
«محتكري السلطة والمال» .فمن الصعوبة تخيل أن هذه االحتجاجات
ستس�فر عن شروط تغييرية محددة تخص المجتمع ،وهي أيضا شروط
البديل للعملية السياس�ية التي تهيمن عليها أحزاب وتيارات محددة منذ
2003م .وتتمث�ل هذه الش�روط بانبثاق قيادة ،وبرنامج ،وتنظيم راس�خ،
بدي�ل للق�وى السياس�ية المتحكمة بالس�لطة والم�ال .وهذه الش�روط
الثالث�ة مرهونة بتراكم األفكار ب�ل وتطورها إلى ايديولوجيا تدعم فكرة
المواطن�ة بين الجمهور ،وهي ال يبدو قابل�ة للتحقق في المدى القصير
على االقل.
ورغم كل ذلك أس�فرت االحتجاجات مرحلي ًا -وحتى اآلن ،-عن
استقالة الحكومة وإعادة تش�كيل مفوضية االنتخابات ،وإيقاف التعيين
في الدرجات الخاصة العليا على ذات األس�س ،وأيض ًا التصويت على
قان�ون جدي�د لالنتخاب�ات ،فيم�ا يج�ري البحث ف�ي إج�راء تعديالت
دس�تورية ،تس�فر عن تغيير جوهري في النظام السياسي .وتعيد كل هذه
النتائج المتميزة لالحتجاجات سؤا ً
ال في صالحية إطالق «الثورة» على
ما جرى ،إذ س�تكون االيام المقبلة كفيلة باإلجابة عليه ،فاألمر مشروط
بتحقي�ق التغيي�ر الج�ذري بعدم�ا كان إصلاح النظام ال إس�قاطه مطلبا
ًللمحتجين.
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