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مقدمة
فجرهــا احــتالل الع ـراق فــي
اقي ـة فــي تســوية اإلشــكاالت ااساســية التــي ّ
فشــلت النخــب السياســية العر ّ
ـتمرت ه ــذه
ـي ف ــي ع ــام  .1004وق ــد اس ـ ّ
نيس ــان  /أبري ــل  ،1003حتّــى بع ــد إقـ ـرار الدس ــتور الع ارق ـ ّ
اإلشــكاالت فــي إعــادة إنتــان نفســها مــن خــالل تمظه ـرات مختلفــة عبــر مــا يمكــن تســميته بسياســة
"تــدوير اازمــات" .ويشــهد الع ـراق حاليــا أزمــة جديــدة متمثّلــة فــي الح ـراك الجمــاهيري فــي الج رافيــا

سنية (اانبار ،نينوى ،صالح الدين ،ديالى ،كركوك ،ب داد) ،والذي حدث علـى إثـر مداهمـة ق ّـوٍة
ال ّ
اقيـ ـة) ،الرس ــمية
م ــن و ازرة الداخلي ــة مكات ــب وزي ــر
الماليـ ـة ارف ــع العيس ــاوي (أح ــد ق ــادة القائم ــة العر ّ
ّ

ااول  /ديسـمبر
والشخصية ،واعتقـال مـا بـين  240و 100مـن أفـراد حمايتـه فـي يـوم  10كـانون ّ
 .1021وهـذه اازمــة هــي تمظهــر رخــر مــن تمظهـرات اازمــة الرئيســة المتمثّلــة فــي طبيعــة النظــام
ذاتية
السياسي الذي أنتجه دستور عام  ،1004فهو دستور غير قابل للتطبيق واالستمرار لعوامل ّ

بحتــة ،وعــاجز عــن تقــديم أجوبــة عــن ااســئلة أو الوقــائع المســتحدثة .ولــم تــنجح البــدائل التكتيكيــة
ٍ
البنيويـة التـي
أنظمة هجينـة بدايـةً مـن عـام  1008أن تتجـاوز اازمـة
التي أوجدت من أجل إنتان
ّ
افقي ـة ،مــن أجــل الحفــاظ علــى
أن المحــاوالت التــي وصــفت بالتو ّ
يعــاني منهــا هــذا النظــام .وال سـ ّـيما ّ

مرجعي ـة حاكمــة
ـادا علــى مي ـزان القــوى القــائم  -ولــيس علــى مبــادي
الوضــع السياســي اله ـ ّ اعتمـ ً
ّ
ٍ
ٍ
إثنيـة
لمكونــات ّ
يقبلهـا الجميــع  -لــم تتحـ ّـول إلـى أعـراف سياســية ملزمــة لألطـراف السياسـ ّـية الممثلــة ّ
ـي
ومذهبيـة ،ولـم تتح ّـول علـى ااقـ ّل إلـى اتفاقـات تحترمهـا ااطـراف
ّ
ً
جميعـا .وكـان الطـرف ااميركـ ّ

أميركيـ ـة
أساسـ ـا ،وال ــدولي بص ــورٍة أقـ ـ ّل ،العام ــل المس ــاعد ف ــي الوص ــول إليه ــا ،انطالقًـ ـا م ــن رؤي ـ ٍـة
ّ
ً
ـي يجــب أن
أن التـ ّ
تأسســت بعــد الحــرب اا ّ
هلي ـة عــامي  1008و ،1001تقــوم علــى ّ
ّ
ـدخل ااميركـ ّ
العمليـة the
أي محاول ٍـة لفـرض رؤى محـ ّـددة ،معتمـدة علـى أ ّن
ّ
يبقـى فـي ح ّـده اادنـى ،مـن دون ّ
الخاص ،وهو ما لم يحدث.
 processنفسها ستنتج نموذجها
ّ

2

بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ

الطائفية السياسية وصعود الهويات الفرعية
السياسية الرئيسة التي هيمنت على المشهد السياسي في العراق منذ
قامت الجماعات
ّ

نيسان  /أبريل  ،1003ومنذ لحظة نشأتها ااولى ،على مقوالت طائفية بحتة بوصفها مقوالت

إما أحزابا كردية
ّ
ثم ،فهي بطبيعتها أحزاب "طائفية" ،أي ّأنها ال يمكن إال أن تكون ّ
سياسية ،ومن ّ
"القومية" ،ولم يكن
سنية .فقد أ ّسس الحزب الديمقراطي الكردستاني على المقولة
أو شيعية أو ّ
ّ

المؤسسين ،والذي أنتج حزب االتّحاد الوطني الكردستاني ،سوى ص ار ٍع
الخالف الالحق بين
ّ

2
اعا
حكمته العوامل السوسيو -ثقافية المرتبطة باالنقسام السوراني البهديناني  ،أكثر من كونه صر ً

أيضا .ولم تكن المقوالت اايديولوجية التي سيقت
بشأن المقولة
ّ
تمسك بها المنشقّون ً
القومية التي ّ
ٍ
اإلسالمية منذ
وتأسس حزب الدعوة
تمويه على هذه الحقيقة.
لتسويغ هذا االنشقاق سوى
ّ
ّ

المؤسسين في هذا
ااول على مقولة "المذهبية" ،وكان الخالفان الرئيسان بين
ّ
االجتماع التأسيسي ّ
للهوية المذهبية ،أم ّأنها مذهبّية،
وهويته ،هل هي وطنية عابرة
االجتماع هما :طبيعة الحزب
ّ
ّ
الهوية
وكان الخالف الثاني بشأن العالقة مع إيران .وقد انتهى المجتمعون إلى التأكيد على
ّ

مرةً ثانية في عام  ،2983عندما تسلّم محمد هادي السبيتي
ّ
تكرر ّ
المذهبية للحزب ،وهو خالف ّ

ااول للحزب" ،فقد كان السبيتي يدعو إلى
(وهو لبناني وكان
عضوا في حزب التحرير) الموقع ّ
ً
الهوية العقيدية
الالمذهبية في فكر الدعوة بينما كانت أطراف أخرى في الحزب تؤ ّكد على
ّ
1
تجم ًعا للقوى
أما المجلس ااعلى الذي شكل في بدايته بوصفه ّ
والفكرّية الشيعية للحزب" ّ .

2

االنقسام البهديناني السوراني انقسام ل وي/لهجي بااساس ،فالل ة الكردية تنقسم إلى الكرمانجية الشمالية (البهدينانية) والسورانية

(الجنوبية) .وقد نتج عن هذا االنقسام الل وي اختالفات اجتماعية واقتصادية وثقافية واسعة بين شمال كردستان العراق الناطق
ويرد البعض الكثير من التوتّرات داخل الحركة الكردية العراقية منذ بدايتها إلى هذه
بالكرمانجية (بهدينان) ،وجنوبها الناطق بالسورانيةّ .
االختالفات .فالبارزاني من الناطقين بالكرمانجية (البهدينانية) ،والطالباني ،وهو قائد االنشقاق عن الحزب الوطني الديمقراطي في عام
 2914من الناطقين بالسورانية.
اامة" ،في :فالح عبد الجبار وهشام داؤد (محرران) ،اإلثنية والدولة :األكراد
للمزيد ،انظر :مارتن فان برونسن" ،طرق الكرد إلى بناء ّ

في العراق وايران وتركيا (بيروت :معهد الدراسات اإلستراتيجية.)1008 ،
1

علي المؤمن ،سنوات الجمر :مسيرة الحركة اإلسالمية في العراق ( 7591-7591د.م :.المركز اإلسالمي المعاصر،)1007 ،
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"الشيعية" تط ى على
الهوية
محكوما بلحظة التأسيس هذه ،وظلّت
"الشيعية" المعارضة ،فقد ظ ّل
ّ
ّ
ّ
ً
التيار الصدري ،الذي نشأ تنظيميا بعد عام  ،1003وكانت المقولة
ك ّل ما عداها .ومثّله ّ
التيار في تسعينيات القرن
"الشيعية" عموده الرئيس ،ليس فقط بسبب طبيعة النشأة التاريخية لهذا ّ
ّ

عززت المساهمات
الماضي ،واّنما
أيضا بسبب طبيعة الصراع الذي استحكم بعد ّ .1003
ً
المنفيين ،سواء في إيران ،أو في المنافي
الشيعية" من خالل
"الهوية السياسية
التنظيرية لمقولة
ّ
ّ
ّ

الهوية،
بخاصة بعد عام 2992؛ إذ كان لهؤالء دور مركزي في صوغ هذه
ااخرى ،هذا االتجاه،
ّ
ّ
والتنظير لها في كتابات مثل :الشيعة والدولة القومية" لحسن العلوي (البعثي السابق) ،ومشكلة

الحكم في العراق لعبد الكريم اازري (العضو السابق في الحزب الوطني الديمقراطي الليبرالي)،
التوجه .فمع هذه الكتابات
تتويجا لهذا
ورّبما كان صدور إعالن شيعة العراق في عام ،1001
ّ
ً

اقية منذ تأسيسها في
هوية ذو رؤية سياسية تتعلّق بالتمييز الذي مارسته الدولة العر ّ
ظهر خطاب ّ
ضد "الشيعة" ،وبضرورة إعادة توزيع السلطة فيما يتعلّق بنظام الحكم في العراق.
عام ّ 2912

سنية" .ويشمل
وية "ال ّ
أما ااطراف ال ّ
تأسست بدايةً على مقولة اله ّ
سنية ،جميعها بال استثناء ،فقد ّ
ّ
سني ،أي ّأنها دخلت
بأنها ائتالف ّ
تصنف في النهاية إال ّ
اقية التي ال يمكن أن ّ
ذلك القائمة العر ّ

الهوياتي .واذا كان الحزب اإلسالمي لم يف ّكر في لحظة التأسيس
بالضرورة في قائمة التصنيف
ّ

سنية في العراق حينها ،فإنه اعتمد هذه المقولة
( )2980في هذه المسألة بسبب طبيعة الدولة ال ّ
بعد نيسان  /أبريل  1003بطر ٍ
أن المقولة الطائفية ليست
يقة عم ّلية .وهنا ال ّ
بد من التنبيه إلى ّ

أيديولوجية/هوياتية يمكن أن تجد حاضنتها في أحزاب
الدينية ،فهي مقولة
حكر على ااحزاب
ًا
ّ
ّ
أيضا.
ّ
علمانية ً

أساسية:
الهوياتي ثالث رؤى متقاطعة بشأن ثالث قضايا
يكشف هذا االنقسام
ّ
ّ
اقية الحديثة منذ عام  2912إلى لحظة سقوطها عام
 -2الموقف من إرث الدولة العر ّ
 .1003ويشمل ذلك الموقف من عقيدة الدولة ،والجي  ،وحزب البعث.

السياسي للعراق .ويشمل ذلك بااساس الموقف من الدستور.
 -1رؤيتها للنظام
ّ
اقية.
 -3رؤيتها لمستقبل الدولة العر ّ
3

بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ
ٍ
ٍ
ياسية ،تتعلّق باايديولوجيا أو ببرامج العمل في
خالفات
لسنا هنا أمام
سياسية ،بين كيانات س ّ
ّ
حال الوصول إلى السلطة ،واّنما نحن بصدد خالفات أكثر عمقًا تعكس انقسام الذاكرة ،وانقسام

ااولية ،ورّبما استطاعت
سياسية
الرؤى ،بين كيانات
ّ
ّ
تستمد وجودها وديمومتها من الوالءات ّ
المذهبية ،بل وحتّى
ثم ،تبرز مطالب يراد لها أن تعكس المطالب ااثنية و
ّ
احتكار تمثيلها .ومن ّ

يخية والشخصية.
التار ّ

اقي
في ظ ّل هذه الوقائع ،لم يجر التعامل مع ّ
أي معارضة "مفترضة" ،في مجلس ّ
النواب العر ّ
مقدما -
على سبيل المثالّ ،إال وفق التصنيف
ّ
الهوياتي البحت .ويجري اتّهام "المعارضين" ً
شيعية أو
سنية أو
ياتية ،ال السياسية ،وتسويق معارضتهم بوصفها ّ
ّ
أيا كانوا  -بصفتهم الهو ّ

أن دور المعارضة المفترضة ،سيظ ّل
ّ
كردية ،ليسهل إهمالها وتجاوزها .وهذا يعني في النهاية ّ

أي تأثير حقيقي في مسار العملية
في حدود "الظاهرة
ّ
الصوتية" ،وال يمكن أن يكون له ّ

السياسية أو بناء الدولة.

الطائفية السياسية :منتصرون ومهزومون

ضم الصراع في العراق بعد نيسان  /أبريل  1003طرفين؛ طرف "المنتصرين" أو من
لقد ّ
تتكرر لتثبيت مطالبهم
ثم فهذه هي اللحظة التار ّ
يخية التي لن ّ
يعتقدون ّأنهم منتصرون ،ومن ّ
القومية والمذهبية ،بل وحتّى التاريخية (الشيعة والكرد)؛ وطرف "المهزومين" الذين وجبت

ميركيين مع
معاقبتهم لتماهيهم مع "الدولة المنهارة" ( ّ
كرست طريقة تعامل اا ّ
السنة العرب) .وقد ّ
ليتحول إلى ٍ
ثم ،فإ ّن عملية بناء الدولة
السنة بوصفهم "أقلّية" ،شكل هذا الصراع
ّ
أمر واقع .ومن ّ
ّ
نتاجا لتوازن قوى "مخت ّل" ،في لحظة هيمنة "المنتصرين" ،وتهمي
كك ّل كانت ً

"المهزومين".

معينة تبرز
أن "المهزومين" ظلّوا ينظرون إلى السلطة القائمة بوصفها غلبة "رؤى" ّ
وكانت النتيجة ّ

مشروعية يعترف بها الجميع،
محد ًدا لتاريخ العراق الحديث ،وليس بوصفها "سلطةً" ذات
ً
تأويال ّ
ّ
مكوناته وطوائفه.
وممثّلة للجميع ،و ّأنها في النهاية سلطة
ّ
مستمدة من الشعب بجميع ّ
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أن النظـام
رسمية
سنية" جزًءا من محاولة
لقد كانت مقولة "ااقلّية ال ّ
ّ
ّ
أميركية مـن أجـل تكـريس فكـرة ّ

ولكنـه يمثّـل الطائفــة السـ ّـنية حصـ ًـرا،
الحــاكم فــي ب ــداد لــيس شــموليا ،ودكتاتوريـا ،وعــدائيا وحســبّ ،
وه ــي أقلّيـ ــة ديم رافي ــة تحكـ ــم ااكثري ــة الديم رافيـ ــة الممثّل ــة فـــي الش ــيعة .3علـــى س ــبيل المثـــال ال

عمـا أســماه "تكـريس
الحصــر ،تحـ ّـدث تقريــر نشـرته الجامعــة اا ّ
ميركيـة فــي واشــنطن قبيــل الحــربّ ،
قيين ،ش ــيعة
الس ــلطة العر ّبيـ ـة الس ـ ّـنية" ف ــي العـ ـراق .7وتح ـ ّـدث بريم ــر ف ــي مذ ّك ارت ــه ع ــن توزي ــع الع ـ ا
ـر ّ

اقية تش ّكل نحـو %29
يش ّكلون  %80من مجموع الس ّكان ،وكرد يش ّكلون  ،%10و"أقلّية ّ
سنية عر ّ

ـي" .وتحـ ّـدث عــن الجــي
مــن مجمــوع المـواطنين العـر ّ
اقيين وقــد ظلّـت تســيطر علــى المجتمــع الع ارقـ ّ
الع ارقــي بوصــفه مكوًنـا مــن ضــب ٍ
اط سـ ّـنة يمثّلــون ااقلّيــة ،وجنـ ٍ
ـود شــيعة يمثّلــون ااغلبيــة .4وتحـ ّـدث
ّ
ّ
ّ
سنية.8
أغلبية
تقرير بيكر  -هاميلتون الذي صدر في عام  1001صراحةً عن
شيعية وأقلّية ّ
ّ
ّ

ميركية
وهذه الصورة
ااول هو ضعف المعرفة اا ّ
ّ
النمطية كانت إلى حد ما نتيجة عاملين؛ ّ
السياسية في العراق ،والثاني هو المعلومات المضلّلة التي كانت
االجتماعية و
بالكثير من الحقائق
ّ
ّ

ميركي .على سبيل المثال ال الحصر ،يمثّل "إعالن
اقية لصانع القرار اا
ّ
تقدمها المعارضة العر ّ
ّ
الشيعية المحكومة من
شيعة العراق" الذي صدر في  1001المانفستو ااساسي لمقولة "ااكثرّية
ّ
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ـركيين اســتندوا فــي هــذا علــى اارقــام التــي وردت فــي كتــاب :حنــا بطــاطو ،العرراق الطاقررات االجتماعيررة والحركررات
أن ااميـ ّ
أغلــب الظـ ّـن ّ

مؤسســة اابحــاث العربيــة ،)2994 ،ص  .80فقــد أورد بطــاطو جــدوًال
الثوريررة مررن العهررد العثمرراني حتررا يررام الجمهوريررة ،ن( 1ب ــدادّ :
ـادا علــى مرجــع:
عــن التكــوين االجتمــاعي واإلثنــي لس ـ ّكان الع ـراق فــي ســنة  ،2971وأشــار إلــى أنــه (تقــدير تقريبــي) أنج ـزه بنفســه ،اعتمـ ً

جمهورية العراق ،و ازرة الشـؤون االجتماعيـة ،إحصرا العرراق ( 7591ب ـداد .)2947 :جـاءت فيـه أرقـام سـ ّكان العـراق كالتـالي%4217 :
شـيعة؛  %2911سـنة؛  %2617أكـراد .ولكـن الـبعض يشـكك فـي صــدقية هـذه المعطيـات ،ان اإلحصـاء ااصـلي لـم يضـع فـي اســتبياناته
سؤاال عن المذهب.
“Winning the Peace: Managing a Successful Transition in Iraq”, Policy Paper, January 2003,

4

American University, Washington. DC, p.3.
L. Paul Bremer & Malcolm McConnell, My Year In Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope , 1st

5

edn. (Canada: Simon & Schuster, 2006), pp. 4-5.
James A. Baker & Lee H. Hamilton (Co-Chairs), The Iraq Study Group Report: The Way Forward

6

- A New Approach (New York: Vintage books, 2006), p. 16.
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بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ
سنية المعادية للشيعة منذ عام  ."2912ورّبما كان هذا
النزعة
الطائفية المهيمنة للسلطة ال ّ
ّ
سنية" ،وقد وردت في اإلعالن بصو ٍرة صريحة ،إذ
اإلعالن من المصادر الرئيسة لمقولة "ااقلّية ال ّ

سنية
نقرأ" :صار رفض الوجود الشيعي في الدولة هو الخطّ
العام لسياسات الحكم ،فااقلّية ال ّ
ّ
ااغلبية
المدنية والعسكرية واالجتماعية ،في حين تبقى
القوة
ّ
ّ
يجب أن تحكم وتمسك بعوامل ّ
الشيعية محاصرة معزولة".1
ـي التــي قـ ّـدمت مســودتها إلــى الجمعيــة الوطنيــة فــي 24
وقــد وجــدنا النســخة ااولــى للدســتور الع ارقـ ّ
ـص خطيــر
تمامـا ،فقــد كــان هنــاك نـ ّ
رب  /أغســطس  1004تعيــد إنتــان مــا جــاء فــي هــذا اإلعــالن ً
ـي ،يقــول" :مســتذكرين مواجــع القمــع الطــائفي
علـى اتّهــام مكـ ّـون رئــيس مــن ّ
مكونــات المجتمـع الع ارقـ ّ
النص في النسخة ااخيـرة إلـى "مسـتذكرين
عدل هذا
من قبل الط مة
ضد ااغلبية" .وقد ّ
المستبدة ّ
ّ
ّ

ـتبدة"
ااول "يمـاهي" بــين "الط مــة المسـ ّ
مواجـع القمــع الطــائفي مــن قبـل الط مــة المسـ ّ
ـتبدة" .فـ ّ
ـالنص ّ
أغلبي ـة
و"ااقلّيــة" التــي "يمثّلهــا" بحســب واضــعي الدســتور ،ومــن ثـ ّـم نكــون أمــام "أقلّيــة مسـ ّ
ـتبدة" و " ّ

وية القائمـة علـى المـذهب" ،سـنكون
أن االختالف بين المجموعتين يترّكز على "اله ّ
مقموعة" .وبما ّ

شيعية مقموعة" .لسنا هنا بصدد صـوٍغ ل ـوي غيـر دقيـق ،واّنمـا
مستبدة" و"أغلبية
سنية
ّ
أمام "أقلّية ّ
ّ
ٍ
خطاب طائفي بامتياز ّأوًال ،وأمام منط ٍ
ياتية" ،و"اختالفـات
أمام
ق يقوم على افتراض "اختالفات هو ّ
ّ
ديم رافية" تحكم "الصراع" ،وليس "اختالفات سياسية".
ميركية للوضع الديم رافي في العـراق لـم تـنعكس فـي قـانون إدارة الدولـة ،فقـد جـرى
ولكن الرؤية اا ّ

ـق الفيتـو فيمـا يتعلّـق بـإقرار الدسـتور.
التعامل مع الكرد حص ًا
ـر بوصـفهم أقلّيـة يجـب أن تحظـى بح ّ
ـنص علـى أّنـه" :يكـون االسـتفتاء
فحرصوا على تضمين قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقاليـة فقـرة ت ّ

ناجح ـا ،ومســودة الدســتور مصــادقًا عليهــا ،عنــد موافقــة أكثرّي ـة النــاخبين فــي الع ـراق ،واذا لــم
ـام
ً
العـ ّ
ـادة
أيض ـا مــن خــالل المـ ّ
يرفضــها ثلثــا النــاخبين فــي ثــالث محافظــات أو أكثــر" (المـ ّ
ـادة /82ن) .و ً
1

لالطّالع على "إعالن شيعة العراق" ،انظر الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/84d43978-a5fe-4ad1-a066-2b8f46d29a6a
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العراق :االحتجاجات وأزمة النظام السياسي
أن ق ـ اررات مجلــس الرئاســة تتّخــذ باإلجمــاع ،وبمــا أ ّن المجلــس يشــمل
نص ـت علــى ّ
(/38ن) التــي ّ
مكونـ ــات
المكونـ ــات الرئيسـ ــة الثالثـ ــة ،فهـ ــذا يعنـ ــي الفيتـ ــو المتبـ ــادل؛ أي امـ ــتالك ك ـ ـ ّل مكـ ـ ّـون مـ ــن ّ
ّ
الحيويـة .فهــذا
ـق الــنقض الــذي يســتعمل حمايـةً إضــافية لمصــالح ااقلّيــات
المجتمعــات التعدديــة حـ ّ
ّ
مكون ضمانةً كاملةً للحمايـة ااساس ّـية .ولكنهـا كانـت مص ّـممةً للكـرد
الفيتو هو وحده ما يمنح ك ّل ّ
للسنة العرب لم يتح لهم اإلفادة من هذا الفيتو المفترض على الـرغم
ًا
افي ّ
حصرّ ،
ان التوزيع الج ر ّ

ـركيين ّإنمـا نظـروا عمليـا إلـى الكـرد وحـدهم
أن اامي ّ
من ّأنهم ديم رافيا أكثر من الكـرد .وهـذا يعنـي ّ

السنة العرب وان كانوا يع ّـدونهم
بوصفهم "أقلّية" ال ّ
بد من حماية مصالحها ،ولم ينظروا كذلك إلى ّ

"أقلّية".

فــي المقابــل لــم ينظــر "السـ ّـنة العــرب" فــي الع ـراق إلــى أنفســهم مطلقًـا علــى ّأنهــم "أقلّيــة" ،فقبــل قيــام

العثمانيـة،
ااغلبيـة الس ّـنية فـي الدولـة
السنة العرب جـزًءا مـن
اقية في عام  ،2912كان ّ
ّ
ّ
الدولة العر ّ
ااول هيمنــتهم علــى
ولــم ينظــر العــرب السـ ّـنة إلــى أنفســهم بوصـفهم أقلّيــة بعــد قيــام الدولــة لســببينّ ،
الدولة الناشئة ،والثـاني احتسـاب الكـرد علـى ّأنهـم فـي صـفّهم طائفيـا فـي مقابـل الشـيعة العـرب ،وال

الطائفيـ ـة ف ــي العــراق .6ولك ــن
يـ ـزال ال ــبعض يس ــتخدم ه ــذه المعادل ــة عن ــد الح ــديث ع ــن ال ــديم رافيا
ّ

المعادلة كانت قد ت ّيرت على ٍ
ستينيات القرن الماضـي
الكردية منذ
ي ،فقد كان لألحزاب
ّ
ّ
نحو جذر ّ

6

حاضرا .ولع ّل الوثيقة ااولى عن هذه المسألة كانت
خاصةً المتعلق بااغلبية وااقلّية ،مسكوتا عنه ولكن
كان السؤال الطائفي،
ّ
ً

وضمت 21
رسالة السيد محمد حسين كاشف ال طاء في عام  2934التي تطلق عليها في اادبيات الشيعية تسمية "مطالب الشيعة"،
ّ
تبنت الحكومة العراقية ،منذ تأسيسها حتى اليوم ،سياسة خرقاء ال تتفق مع مصالح َّ
الشعب،
مادةً ،جاء في المادة ااولى منها" :لقد ّ

الشعب بوزير و ٍ
أساسا للحكم؛ فتمثَّلت أكثرية َّ
ممن يسايرون السُّلطة في سياساتها ،على
واتّخذت سياسة التفرقة الطائفية
احد أو وزيرينَّ ،
ً
ااكثر ،وعلى مثل هذا ااساس َّ
يحا في انتقاء الموظفين وأعضاء مجلس اامة،
تمشت الحكومة في سياسة التوظيف ،فظهر التحيُّز صر ً

المادة السادسة» من «القانون ااساسي»؛ فإليجاد االستقرار والطمأنينة في
بينما القانون ااساسي لم يفرق بين أبناء البالد ،كما َّ
نصت « ّ
اامة» ،وفي سائر وظائف
اامة ،يجب أن يساهم الجميع في «مجلس الوزراء» وفي «مجلس ّ
نفوس الشعب ،ورفع التفرقة بين أبناء ّ
الدولة ،كما يساهم في الجندية والضرائب( .عبد الرزاق الحسني ،تاريخ الو ازرات العراقية في العهد الملكي ،ن( 7ب داد :دار الشؤون

قدمها الشيخ محمد رضا
الثقافية
وثمة وثيقة أخرى تنحو المنحى ذاته ،وهي الوثيقة التي ّ
العامة ،جروس برس ،)2990 ،ص ّ .) 41
ّ
الشبيبي ،قبيل وفاته في عام  ،2984إلى رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز.
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بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ
المذهبيـة .9وقـد
كرديـة" فـي مواجهـة "العـرب" بعي ًـدا عـن المسـألة
ّ
قومية ّ
"هوية ّ
دور حاسم في صوغ ّ
تكرس هذا الواقع سياسيا بعد االحتالل عبر مـا س ّـمي "التحـالف اإلسـتراتيجي الربـاعي" الـذي جمـع
ّ

ـالمية"
"الحزب الديمقراطي" و "االتّحاد الوطني"
الكرديين ،مع ك ّل من "المجلس ااعلى للثـورة اإلس ّ
ّ
الشيعيين .وهكـذا ،كانـت المعادلـة السياس ّـية فـي العـراق بدايـة مـن لحظـة االحـتالل
و"حزب الدعوة"
ّ

قمتــه .ومــن ثـ ّـم،
تأخــذ شــكل مثلّـث قــائم الزاويــة ،يقــف السـ ّـنة والشــيعة فــي قاعدتــه ،ويقــف الكــرد فــي ّ
ـأي إمكانيـة لقيـام تـو ٍ
ازن مـا بـين الطـرفين اا ّولـين.
أي من الطرفين يطـيح ب ّ
تحرك الكرد باتّجاه ّ
فإ ّن ّ
ـاعي اإلســتراتيج ّي المعلــن يمثّلــون الضــلع القــائم الــذي يعيــد
لقــد ظ ـ ّل الكــرد فــي إطــار تحــالفهم الربـ ّ
الالتوازن القائم بعد االحتالل منذ نيسان  /أبريل  .1003وكانـت لحظـة كتابـة الدسـتور هـي
إنتان ّ
الوطنيـة فـي عـام  ،1004والتـي
الجمعيـة
التطبيق العملـي لـذلك ،فمقاطعـة العـرب الس ّـنة انتخابـات
ّ
ّ

ـركيين إلـى محاولـة إدخـال بعـض الشخصـيات الس ّـنية
ـطرت اامي ّ
اقي ،اض ّ
تولّت كتابة الدستور العر ّ
التعددي" للعملية وليس قناعـة مـن
إلى لجنة كتابة الدستور من أجل استكمال "الشكل الديمقراطي و ّ
اآلخرين بضرورة ذلك .ولكن وجود هؤالء اافراد كان شكليا وهامشـيا بسـبب مـوازين القـوى الفاعلـة

الوطني ـة أو فــي لجنــة كتابــة الدســتور) مــن جهــة ،وبســبب غيــاب إســتراتيجية
(س ـواء فــي الجمعيــة
ّ
واضحة ،فكان دورهم أقرب إلـى دور المعارضـة العبثيـة منهـا إلـى دور الفاعـل الحقيقـي .وقـد نجـح

ـادة
ميركي ـون مـ ّـرةً ثانيــة فــي إقنــاع الحــزب اإلســالمي حينهــا بتمريــر الدســتور مقابــل تضــمينه مـ ّ
اا ّ
مد ٍة ال تتجاوز أربعة أشهر بالتعـديالت الضـرورّية التـي يمكـن إجراؤهـا
بتشكيل لجنة توصي خالل ّ
ااغلبية الساحقة من العرب الس ّـنة للدسـتور،
(المادة  .)271وعلى الرغم من رفض
على الدستور
ّ
ّ

أن نتيجــة االســتفتاء كانــت إيجابيــة مــن خــالل تصــويت ااغلبيــة الســاحقة مــن الشــيعة والكــرد
إال ّ
باإليجاب ،وهـو أمـر ك ّـرس اإلحسـاس بـالتهمي  ،فـي ظـ ّل ش ٍ
تعمـد إقصـائهم ،مـن
ـام تقر ًيبـا ب ّ
ـعور ع ّ
دون أن ينتبه "اآلخرون" إلى ما سيعنيه ذلك من ر ٍ
مضاد.
فض
ّ
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إيمانـا بمـا س ّـمي
بعد ذلك ،شـارك الس ّـنة العـرب فـي ّأول انتخابـات نيابيـة بعـد إقـرار الدسـتور ،لـيس ً
"العمليــة السياسـ ّـية" ،ولكــن بســبب حــاجتهم إلــى قــوى سياسـ ّـية قــادرة علــى الــدفاع عــنهم لمــا كــانوا
يتعرضــون لــه مــن ممارسـ ٍ
ـات يعـ ّـدونها تمييزيــة ضـ ّـدهم .ولكــن جبهــة التوافــق التــي اضــطلعت بهــذا
ّ

الــدور فشــلت فــي إقنــاع جمهورهــا بقــدرتها علــى الــدفاع عــنهم ،فتخلّ ـوا عنهــا فــي انتخابــات مجلــس
اقيـة التــي ش ـ ّكلت قبيــل االنتخابــات .ولكــن
النـ ّـواب فــي عــام  ،1020وانــدفعوا إلــى تأييــد القائمــة العر ّ
النهائية أعـادت إنتـان لحظـة "المنتصـرين والمهـزومين" ثانيـة ،مـع كـ ّل مـا ترتّـب عليهـا مـن
النتيجة
ّ
ٍ
ٍ
احتكار للسلطة من جهة ،وتهمي
هيمنة و

واقصاء من ٍ
قية نتـائج
تصدر القائمة ا
جهة أخرى .ف ّ
العر ّ

االنتخاب ــات (حص ــلت عل ــى  92مقع ـ ًـدا) ل ــم يس ــعفها ف ــي تش ــكيل الحكوم ــة بس ــبب قـ ـرار المحكم ــة

عددا" التي تتولّى ترشـيح رئـيس لمجلـس الـوزراء،
فسر عبارة "الكتلة
النيابية ااكثر ً
ّ
االتحادية الذي ّ
بأنها ال تعني الكتلة الفائزة بأكبر ٍ
عدد من المقاعد في االنتخابات ،واّنما الكتلة ااكبر التي تشـ ّكل
ّ

ـيعي الـذي
من التحالفات داخل مجلس ّ
النواب بعد االنتخابات .وهكذا ،حظي التحـالف الـوطني الش ّ
ش ـ ّكل بعــد االنتخابــات ،والــذي حظــي بــدعم الكــرد ،بمنصــب رئاســة مجلــس الــوزراء ثانيــة .وشــعر

ـي
العرب ّ
مرةً أخرى بـ ّ
السنة ّ
ـيعي ليب ارل ّ
أن فـوزهم ،حتّـى لـو كـان مـن خـالل قائمـة "وطنيـة" يقودهـا ش ّ
شيئا في معادلة التهمي واإلقصاء القائمة.
هو إياد عالوي ،لم ي ّير ً

النظام السياسي الع ار ي

ميركيون في العراق من خالل "مجلس الحكم" (شكل في 21
استند النظام السياسي الذي أنتجه اا ّ

االنتقاليـ ـة" (الص ــادر ف ــي  6رذار  /م ــارس
تمـ ـوز  /يولي ــو  )1001و"ق ــانون إدارة الدول ــة للمرحل ــة
ّ
ّ
أن الع ـراق بلــد تعـ ّـددي ال يمكــن أن يحك ـم ّإال مــن خــالل الش ـراكة ،تحديـ ًـدا بــين
 ،)1007إلــى فك ـرة ّ

المكونــات الرئيســة الثالثــة :الشــيعة والسـ ّـنة وااكـراد .لــذا عمــدوا إلــى نقــل النمــوذن الــذي يعــرف فــي
ّ
السياسية بـ"الديمقراطية التوافقية" ،أو على ااق ّل بعض مبادئه الرئيسة ،إلى العراق.
مجال العلوم
ّ
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بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ
ـكانية فـي العـراق ،وفـق صـي ة:
ـي للنسـب الس ّ
هكذا تش ّكل مجلس الحكم ً
بناء على التص ّـور ااميرك ّ
الشــيعة نصــف  +واحــد ( 23عضـ ًـوا) ،والسـ ّـنة وااك ـراد بوصــفهم يمثّلــون  4( %10أعضــاء لكــل

ميركيـون تكـريس هـذا النمـوذن
منهما) ،وعضو واحد لك ّل من المسـيحيين والتركمـان .وقـد حـاول اا ّ
فــي الممارســة السياســية (الحكــم مــن خــالل ائـ ٍ
المهمــة فــي المجتمــع
ـتالف واسـ ٍـع يضـ ّـم القطاعــات
ّ
المدنية) من خالل قانون إدارة الدولة
النسبي في التعيينات في مجاالت الخدمة
التعددي ،والتمثيل
ّ
ّ
ّ
ـادة (/271ذ رابعــا)،
ـق الفيتــو فــي رفــض الدســتور ،فــي المـ ّ
أيضـا لألقلّيــات المفترضــة حـ ّ
الــذي مــنح ً
ضده.
من خالل تصويت ثلثي ثالث محافظات أو أكثر ّ

االنتقاليـة والجمعيـة الوطنيـة ،علـى الـرغم مـن
وقد جـرى االلتـزام بهـذا النمـوذن فـي مرحلـة الحكومـة
ّ

التام ـة للقــوى السـ ّـنية الرئيســة لمــا سـ ّـمي "العمليــة السياسـ ّـية" .وجــرى اختيــار بعــض
المقاطعــة شــبه ّ

ـيعي وكـردي ،وو ازرة تتك ّـون مـن
الشخصيات ال ّ
ـني ونائبـان ش ّ
سنية للمشاركة في الحكومـة :رئـيس س ّ
ير شيعيا في مقابل  1وزراء لكل من الس ّـنة وااكـراد مـع وزيـرين
شيعي ( 21وز ًا
عضوا يرأسها
33
ً
ّ
سني.
مسيحي وتركماني) ،ومجلس وطني مؤقّت يرأسه
كردي ونائبان ،واحد شيعي ورخر ّ
ّ

ـص
ولكـن عمليـة كتابــة الدسـتور شــهدت محـاوالت منهجيــة لـرفض هـذا النمــوذن ،علـى الــرغم مـن نـ ّ

مكون ــات
أن العـ ـراق بل ــد تع ـ ّـددي (الم ـ ّ
الدس ــتور عل ــى ّ
ـادة  ،)3وعل ــى وج ــوب م ارع ــاة "التـ ـوازن" ب ــين ّ
الخاصـة فيمـا
ـادة/9أوال) ،وادارة كـ ّل مك ّـون لشـؤونه
المجتمـع الع ارقـي فـي بنـاء الق ّـوات المسـلّحة (الم ّ
ّ
ـادة /73ب) .فـالقراءة
يتعلّق بااحوال الشخصية
(المادة  ،)72وادارة ااوقاف والشؤون الدينية (الم ّ
ّ

نظام سياسي ٍ
الدقيقة للدستور وتحليل مو ّاده يكشفان عن ٍ
قائم على أساس نموذن "أكثروي"  -نسبةً
إلى ااكثرية بالكامل .وبما أّننا أمام تم ٍ
ـاه تـام بـين ااكثريـة السياسـية وااكثريـة الديم رافيـة ،بسـبب
ّ
طبيعة القوى السياسية الرئيسة في العراق ،وبسبب طبيعة االستقطاب الطائفي (اإلثنـي والمـذهبي)

أن "ااكثرية الديم رافية" ،من خالل تمثيلها النسبي في البرلمان ،لـديها القـدرة -
القائم ،فهذا يعني ّ
المادة (/79ثانيا) على ما يلـي" :تتخـذ القـ اررات فـي
نصت ّ
ولو نظريا  -على احتكار السلطة .فقد ّ

ينص على خالف ذلك" .وهـذا
النواب بااغلبية البسيطة بعد تحقّق النصاب ما لم ّ
جلسات مجلس ّ
تماما
يعني ّ
ااهم في الديمقراطية التوافقية ال يتحقّق ،فااغلبية البسيطة تطيح ً
ااول و ّ
أن العنصر ّ
ٍ
ثم في عام  1021على سبيل
بمبدأ الحكم بائتالف واسع .وقد شهدنا بين عامي  1001وّ 1009
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اقي ـة مــن الحكومــة ،مــن دون أن يفضــي ذلــك إلــى
ـحابا لجبهــة التوافــق ثـ ّـم القائمــة العر ّ
المثــال ،انسـ ً
ٍ
بائتالف واسع.
مما يعني عدم تحقّق فكرة الحكم
تعطيلهاّ ،
تماما الحديث عن "الفيتـو المتبـادل" ،مـا عـدا الجملـة التـي نقلـت مـن "قـانون
كما ّ
أن الدستور أغفل ً
تتحدث عن رفـض ثلثـي ثـالث محافظـات أو أكثـر .وال يمكـن
إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية" ،التي ّ
نوعا مـن الفيتـو
عد صالحية (مجلس الرئاسة) في عدم المصادقة على القوانين
ّ
ّ
(المادة /13ثانيا) ً

ـادة
ان بإمكـ ــان مجلـ ــس النـ ـ ّـواب تجـ ــاوز صـ ــالحية ال ـ ـرئيس هـ ــذه (المـ ـ ّ
ـي يمكـ ــن الـ ــدفع بـ ــهّ ،
الرئاسـ ـ ّ
أن رئــيس الجمهوريــة لــم يعــد يمتلــك هــذه الصــالحية ،ومــن ثـ ّـم ال يمكــن أن
/236ن) ،فضـ ًـال عــن ّ
يعكس ذلك مبدأ الفيتو المتبادل المقصود هنا.

المدني ـة
تمام ـا اإلشــارة إلــى قضـ ّـية التمثيــل النســبي فــي التعيينــات فــي اإلدارة
ّ
وقــد أغفــل الدســتور ً
ـائية دقيقـة تظهــر الحجـم الحقيقــي لكـ ّل مك ّـون .ومــن الواضــح
العامـة ،وال سـ ّـيما ّأنـه ال وجــود إلحصـ ّ
ّ
رلي ـات لمعرفــة الــوزن الــديم رافي
مــن النمــاذن
الخاص ـة بالتعــداد الس ـ ّكاني المفتــرض أّن ـه ال توجــد ّ
ّ
للمكون ــات جميعهـ ـا ،إذ ل ــم يش ــتمل نم ــوذن التع ــداد عل ــى سـ ـؤ ٍ
ال يتعلّـ ـق بالم ــذهب .وم ــن هن ــا ،فـ ـإ ّن
ّ
ٍ
ـي حتّـى فـي
ّ
االدعاءات المتعلقة بهذا اامر ستبقى قائمةً مـا يمنـع الوصـول إلـى تمثيـل نسـبي حقيق ّ
تحدث عنه الدسـتور ،وهـو مـا وجـدناه فـي السـجاالت المتعلّقـة بـالتوازن التـي
القوات المسلّحة مثلما ّ
ّ
أقرها اتّفاق أربيل.
ّ

الذاتيـة ،فهـي متحقّقـة فيمـا
أما بالنسبة إلى الخاصية الرابعة للديمقراطية التوافقيـة والمتعلقـة بـاإلدارة
ّ
ّ
بخاصة في ظ ّل رفض رئيس مجلس الوزراء طلبـات تشـكيل ااقـاليم
حصرا،
يخص إقليم كردستان
ّ
ّ
ً
التــي قـ ّـدمتها محافظتــا صــالح الــدين وديــالى فــي مخالفـ ٍـة ص ـريحة للدســتور والقــانون النافــذ ،وهــو
اامر الذي يجعلنا – على ٍ
للمكونات.
تماما عن فكرة اإلدارة الذاتية
نحو واضح  -بعيدين ً
ّ

ـي .ومــا شــهدناه مــن
لقــد جــرت اإلطاحــة إ ًذا بنمــوذن الديمقراطيــة التوافقيــة فــي نـ ّ
ـص الدســتور الع ارقـ ّ
ممارسـ ٍ
ـات سياسـ ّـية ط ـوال الســنوات الســبع الماضــية ،كــان ممارســات براغماتيــة فحســب ،مفروضــة
أي إطار دستوري أو قانوني.
أميركيا ،وال تستند إلى ّ

النواب أّننا عمليا أمام خمسة أشكال للتصويت:
يبين استقصاء ّ
ّ
رليات التصويت في مجلس ّ
22
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المركز العر ّ
ـت فــي صــالحية عضــوية مجلــس
أوًال -التصــويت بأغلبيــة الثلثــين ،وي ـرد فــي الم ـو ّاد/41( :أ) البـ ّ
النـ ـ ّـواب /82(،تاسـ ــعا) الموافقـ ــة علـ ــى إعـ ــالن الحـ ــرب )84( ،إنشـ ــاء مجلـ ــس االتّحـ ــاد/10( ،أوال)

االتحاديـة )238( ،حـ ّل هيئــة دعــاوى الملكيــة،
انتخــاب رئــيس الجمهوريــة )91( ،تشــكيل المحكمــة
ّ

( )236انتخاب مجلس الرئاسة االنتقالي.

ثانيررررا -التص ــويت بااغلبي ــة المطلق ــة ،ويـ ـرد ف ــي المـ ـو ّاد )14( :انتخ ــاب رئ ــيس مجل ــس الن ـ ّـواب،
ً

اح م ـ ــن مجل ـ ــس القض ـ ــاء ااعل ـ ــى،
ـاء عل ـ ــى اقتـ ـ ـر ٍ
(/82خامس ـ ــا) الموافق ـ ــة عل ـ ــى تعي ـ ــين قض ـ ــاة بن ـ ـ ً

(/82سادسا) مساءلة رئيس الجمهورية/82( ،ثامنا) سحب الثقة من أحد الوزراء/82( ،ثامنـا/ب-
 )3/سـحب الثقـة مـن رئــيس الـوزراء/82( ،ثامنـا ))/إعفــاء مسـؤولي الهيئـات المســتقلّة/87( ،أوال)
النواب/18( ،رابعا) المصادقة على الو ازرة ومنهجها )234( ،ح ّل هيئة اجتثاث البعث
ح ّل مجلس ّ
مهمتها).
(بعد انتهاء ّ
ـادة (/236ثانيـا/ن) إقالـة عضـو مـن
ثالثًا -التصـويت بأغلبيـة ثالثـة أربـاع أعضـائه ،ويـرد فـي الم ّ
أعضاء مجلس الرئاسة.
المادة (/236خامسا/ن) في حالة عـدم
ااعا -التصويت بأغلبية ثالثة أخماس أعضائه ،ويرد في ّ
رً

النواب.
مصادقة مجلس الرئاسة على القوانين ّ
للمرة الثانية إلقرارها من مجلس ّ

خامسا -التصويت بااغلبية البسيطة ،ويرد في ّ ٍ
عامة عن طريقـة اتّخـاذ القـ اررات فـي مجلـس
ً
مادة ّ

المادة ( )49على" :تتّخذ الق اررات فـي جلسـات مجلـس النـواب بااغلبيـة البسـيطة
تنص ّ
النواب ،إذ ّ
ّ
ينص على خالف ذلك".
بعد تحقّق ّ
النصاب ،ما لم ّ
انه يتعلّق بمجلس الرئاسة
لآلليات السابقة بوضوح أ ّن بعضها انتهى عملياّ ،
تبين القراءة الدقيقة ّ
و ّ

قائما .وبعضها اآلخر جـرى تجـاوزه فـي الدسـتور نفسـه ،كمـا فـي حالـة انتخـاب رئـيس
الذي لم يعد ً
أي مــن المر ّش ـحين عليهــا ،ويجــري
الجمهوريــة ،إذ ّ
إن شــرط الثلثــين ينتفــي فــي حــال عــدم حصــول ّ
أن ااغلبيــة
انتخــاب ال ـرئيس فــي االقت ـراع الثــاني بااغلبيــة البســيطة مــن ااص ـوات .وهــذا يعنــي ّ

أي معارضــة
البسـيطة يمكنهـا أن تمـ ّـرر غالبيـة القـ اررات فــي مجلـس الن ّـواب مــن دون االلتفـات إلـى ّ
محتملة ،حتّى لو كان تعداد هذه المعارضة  281صوتًا في مقابل أغلبية  283صوتًا.
21
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رليات اختيار الرئاسات الثالث كما يلي:
ّ
ويحدد الدستور ّ
 رئرريم مجلررم النررواب :يجــري انتخابــه بااغلبيــة المطلقــة لعــدد ااعضــاء ،أي أكثــر مــن 283(المادة .)44
صوتًا
ّ
بأغلبية ثلثي عـدد أعضـاء مجلـس الن ّـواب ،أي  121صـوتًا،
 رئيم الجمهورية :يجري انتخابهّ
أي م ــن المر ّشـ ـحين عل ــى ه ــذا الع ــدد ،يج ــري التن ــافس ب ــين المر ّشـ ـحين
وف ــي حال ــة ع ــدم حص ــول ّ

أي رقـم
الحاصلين على أعلى ااصوات ،ويعلن رئيسا من يفوز بأكثرّية ااصوات من دون تحديد ّ

(المادة  /10أوال وثانيا).
ّ

بااغلبية المطلقة ،أي  283صوتًا (المادة /18رابعا).
 رئيم مجلم الوز ار  :يحوز الثقةّ
لمانية يزيد عدد أعضائها على  ،283أن تحوز الرئاسـات
أي كتلة بر ّ
وهذا يعني عمليا ّ
أن بإمكان ّ

أي ق ــانون
مع ـا ،ولــو نظري ـا .وهــذا يعنــي أيضــا ّ
أن بإمكــان هــذه الكتلــة المفترضــة تمريــر ّ
الــثالث ً
بااغلبية البسيطة أو المطلقة من دون االلتفات إلى موقف اآلخرين.

هيمنة السلطة التنفيذية

أن
نصت ّ
المادة ( )71من الدستور على ّ
اقي مبدأ الفصل بين السلطات ،فقد ّ
اعتمد الدستور العر ّ
ومهماتها على أساس
السلطات الثالث (التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية) "تمارس اختصاصاتها
ّ
مبدأ الفصل بين السلطات" .20ولكن الممارسة السياسية على مدى السنوات الماضية كشفت
20

ظ ّل مبدأ الفصل بين السلطات  Separation of powersالثالث :التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية ،م ّيًبا في الممارسة السياسية

النص عليه
العراقية على مدى تاريخ العراق الحديث .واذا كان القانون ااساس لعام  2914قد حاول االقتراب من المفهوم من دون
ّ

تماما ،سواء من خالل عدم ذكره في الدساتير
بصورة صريحةّ ،
فإن الدساتير الجمهورية بدايةً من عام  2946قد أسقطت هذا المفهوم ً
احتكار أحاديا للسلطات بصورة
ًا
المؤقتة المتتالية ( ،)2910 ،2986 ،2987 ،2946أو من خالل الممارسة السياسية التي شهدت
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المركز العر ّ
ٍ
مؤسسات
تداخل
جلية عن
بصورٍة ّ
حقيقي في السلطات ،أعاد عمليا إنتان العالقة التي حكمت ّ
ّ
بعيدا عن النصوص الدستورية والقانونية التي
اقية منذ بداية تأسيسها في عام ً ،2912
الدولة العر ّ
يفترض ّأنها الوحيدة الحاكمة.

التنفيذية في يد "مجلس الوزراء" ،ولم يحصرها في
اقي الصالحيات
ّ
وقد حصر الدستور العر ّ
المادة ()16
مهام رئيس الوزراء كانت ّ
شخص رئيس مجلس الوزراء .و ّ
المادة الوحيدة التي وصفت ّ

العامة
أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة
نصت على ّ
التي ّ
ّ

الحق
للقوات المسلّحة ،يقوم بإدارة مجلس الوزراء ،ويت أّرس اجتماعاته ،وله
للدولة ،والقائد
ّ
ّ
العام ّ
النواب".
في إقالة الوزراء ،بموافقة مجلس ّ
تماما ،فقد استطاع رئيس مجلس الوزراء احتكار السلطة
لكن الممارسة السياسية كانت مختلفة ً
سيما في ظ ّل عدم وجود ٍ
يحدد رلية اتّخاذ القرار
نظام داخلي لمجلس الوزراء ّ
التنفيذية بالكامل ،وال ّ

للقوات المسلّحة" على ّأنها
فيه .ولكن المسألة ااكثر خطورةً كانت في تأويل عبارة "القائد ّ
العام ّ
الملف ،وهو التأويل الذي أنتج أغلب
تعطي لرئيس مجلس الوزراء سلطةً مطلقة في إدارة هذا
ّ
اامنية بالكامل ،القانونية منها
القوات
ّ
اازمات .بل ّ
توسعت هذه الصالحية المطلقة لتشمل ّ
(القوات التابعة لو ازرة الداخلية ،جهاز المخابرات) ،وغير القانونية( 22جهاز مكافحة اإلرهاب،
ّ

فضال عن تشكيل ما س ّمي "قيادة العمليات"
للقوات المسلّحة)،
ً
القوات التابعة لمكتب القائد ّ
العام ّ
ّ
التي تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرةً.

أن االحتالل ااميركي للعراق هو الذي فرض مبدأ الفصل بين السلطات على ٍ
نحو صريح في قانون إدارة الدولة
كاملة .والمفارقة ّ
ّ
أن نظام الحكم االتحادي في العراق يقوم على "الفصل بين السلطات"
نص على ّ
المؤقّت الصادر في رذار  /مارس  ،1007الذي ّ

(المادة .)7
22

يصدق
القوات التابعة لمكتب القائد بقر ٍار من رئيس الوزراء منذ خمس سنوات ،وليس بمقتضى قانون ّ
أنشئ جهاز مكافحة اإلرهاب و ّ

المالية ضمن موازنة الدولة ،بل تصرف من
مخصصاتها
النواب غير قانونية .وال ترد
النواب .والى اآلن ّ
ّ
ّ
يعدها مجلس ّ
عليه مجلس ّ

مخصصات رئاسة الحكومة.
ّ
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وتحديدا
أهم أسباب الح ارك الجماهيري القائم اليوم،
ً
لقد أنتجت هذه "السلطة المطلقة" و ً
احدا من ّ
فيما يتعلّق بعمليات االعتقال العشوائي ،واالحتجاز لمدد طويلة من دون محاكمة ،واعتقال النساء
اقي
من أقارب المطلوبين ل رض الض ط عليهم لتسليم أنفسهم .فعلى الرغم من ّ
أن الدستور العر ّ
المخصصة لذلك وفقًا لقوانين
يحظر الحجز ،وال يجيز الحبس أو التوقيف في غير ااماكن
ّ

(المادة /29ثاني
الصحية واالجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة
السجون المشمولة بالرعاية
ّ
ّ
أن قانون "إدارة مراكز االحتجاز والتوقيف والسجون" يقضي بوجوب
عشر)؛ وعلى الرغم من ّ

حصر (أمر سلطة االئتالف رقم 20
ًا
إخضاع جميع السجون إلشراف و ازرة العدل وسلطتها

(المادة /1حادي عشر) من قانون و ازرة
الصادر في  1003/6/8النافذ) ،وهو ما تؤ ّكد عليه
ّ

العدل رقم ( )26لسنة 1004؛ هناك جهات أخرى تنازع  -بصورٍة منهجية  -و ازرة العدل في
العام
هذه السلطة الحصرّية .فو ازرات الدفاع والداخلية ،وجهاز مكافحة اإلرهاب ،ومكتب القائد
ّ
للقوات المسلّحة  -وهي جميعها تخضع للسلطة الحصرّية لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي،
ّ
وعلى مدى سبع سنوات من تولّيه هذا المنصب  -تقوم باحتجاز متّهمين لمدد طويلة ،وهو ما

السنوية (تقارير ااعوام  ،1001و ،1006و،1009
أثبتته و ازرة حقوق اإلنسان في تقاريرها
ّ
21
أن هذا االحتجاز ،غير القانوني ،كان يأخذ
إن هذه التقارير أثبتت ّ
و ،1020و . )1022بل ّ

مسار تصاعديا على مستوى عدد أماكن االحتجاز ،وأعداد المحتجزين .ففي التقرير السنوي
ًا

اوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام  1020الصادر عن و ازرة حقوق اإلنسان ،نق أر ما يلي:

تطوًار سلبيا حيث برزت مرافق التوقيف
"ّ
تطور في هذا العام ّ
إن واقع الحال في ب داد كان قد ّ
االحتياطي التابعة للواء  48و 47كمرافق توقيف احتياطي تخضع لسلطة عسكرية تحت إشراف
أن التقرير يشير إلى تسلّم و ازرة العدل
مكتب القائد
للقوات المسلّحة" .وعلى الرغم من ّ
ّ
العام ّ
ااول (معسكر الشرف) في شهر أيار  /مايو من عام  1020وال اء الموقع الثاني (مركز
الموقع ّ
أن "إشكالية اإلدارة لموقع الشرف لم تنته بتسليم اإلدارة لو ازرة العدل
سور نينوى) ،فالتقرير يؤ ّكد ّ
21

يمكن االطّالع على هذه التقارير في موقع و ازرة حقوق اإلنسان العراقية:
http://www.humanrights.gov.iq
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المركز العر ّ
للقوات المسلّحة عائقًا
فقد برزت ّ
تدخالت إدارة اللواء [المقصود هنا اللواء  ]48ومكتب القائد ّ
العام ّ
قانونا ،فقد فرضت إجراءات عسكرية منعت
بالمهام الموكلة إليها
أمام قيام و ازرة العدل وكادرها
ً
ّ
فض ًال عن عرقلة أعمال التفتي
بموجبها الزيارات العائلية ومقابالت المحامين والنقل والتسفيرْ ،

من خالل و ازرة حقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب ااحمر ...وقد انتهى عام  1020ولم
تتم ّكن و ازرة حقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب ااحمر من زيارة الموقع المذكور بل على
ممن أودعوا مرفق
العكس فإ ّن إدارة مرافق االحتجاز العسكرية قد نقلت أكثر من  100محتجز ّ

التوقيف االحتياطي لمعسكر الشرف إلى موقع العدالة  1التابع لو ازرة العدل في معسكر العدالة

كرست ذات السلوكيات
قوة الحماية التابعة للواء  48والتي ّ
في الكاظمية ووضعوا تحت سيطرة ّ
الخاصة بالعرقلة والمنع للزيارات".23
ّ
وزرة حقوق اإلنسان
وقد بلغ عدد مرافق االحتجاز المخالفة للدستور وللقوانين النافذة وفقًا لتقرير ا
موزعةً على
ًا
مركز في ب داد ،و11
ًا
مركزا ،بينها 26
لعام  1020ما مجموعه 70
مركز ّ
ً
مركز في عام  1006بحسب تقرير و ازرة حقوق
ًا
المحافظات (لم يتجاوز عدد هذه المراكز 12

وتحدث تقرير الو ازرة لعام  1009عن وجود  36مرفق توقيف )تسفيرات(
اإلنسان للعام المذكور،
ّ
ٍ
مخالفة صريحة
وزرة العدل ،واّنما تتبع و ازرتي الداخلية والدفاع ،في
في عموم العراق ال تتبع ا
ومنهجية احكام الدستور والقوانين النافذة ،ما يعني ّأننا أمام سياسة منهجية النتهاك الدستور

والقوانين النافذة في هذا الشأن) .وقد بلغ عدد المحتجزين المودعين في هذه المراكز ما مجموعه

أن "مدد
ًا
1914
محتجز بحسب تقرير و ازرة حقوق اإلنسان لعام  .1020كما ّ
يسجل التقرير ّ

حق المحتجز في االتّصال بااهل والعالم
الحجز الطويلة كإجراء سابق للمحاكمة في غياب ّ
[فضال]
الخارجي والتمتّع بخدمات محامي الدفاع ،يعتبر نوعا من التعذيب واساءة المعاملة ناهيك
ً
عضوا
أن حكومة جمهورية العراق قد أصبحت
عن اعتباره ت ييبا قسريا للمحتجزين [وال] ّ
سيما ّ
ً

ونخص
ي،
ّ
أساسيا بانضمامها لالتفاقية الدولية لحماية ااشخاص من الت ييب واإلخفاء القسر ّ

23

جمهورية العراق ،و ازرة حقوق اإلنسان ،التقرير السنوي ألوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام  ،0272ص .11 – 10
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بذلك مراكز التوقيف االحتياطي في معسكر الشرف (لواء ب داد  /)48 -ومعسكر مطار المثنى
(الهيئة التحقيقية لسور نينوى) لواء  ،47وقاطع لواء  48ضمن قسم العدالة  1في معسكر
العدالة في الكاظمية ،ومرافق توقيف جهاز مكافحة اإلرهاب ،ومديريات مكافحة اإلرهاب
والجريمة المنظّمة التابعة لو ازرة الداخلية".27
يتكرر الحديث عن
وفي التقرير السنوي اوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ّ ،1022

المنهجية نفسها ،إذ يشير التقرير إلى ّأنه "لم يط أر ت يير في العام  1022فيما يتعلق
االنتهاكات
ّ
بالخريطة السجنية والتوزيع الج رافي لمرافق التوقيف االحتياطي في ب داد والمحافظات ،فعلى

استمرت
صعيد اإلدارة غير الشرعية لمرافق التوقيف االحتياطي من قبل الو ازرات اامنية فقد
ّ

يضم مئات المحتجزين
و ازرة الدفاع بإدارة السجن الخاص بمديرية االستخبارات العسكرية الذي
ّ
المدنيين بقضايا جنائية وكذا الحال بالنسبة للفرق العسكرية المنتشرة في محافظات العراق".24
ّ
استمرت في انتهاكها الدستور والقوانين النافذة من
أن و ازرة الداخلية قد
كما يشير التقرير إلى ّ
ّ
خالل زيادة عدد مراكز االحتجاز غير الشرعية "فقد شهد العام  1022زيادة في عدد مديريات

مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظّمة المرتبطة بوكالة الو ازرة للمعلومات والتحقيقات الوطنية حيث
نوضحها في الجداول المرفقة وهي مرافق
تم استحداث العديد من مرافق التوقيف االحتياطي
ّ

احتجاز غير شرعية بمقتضى أحكام القسم ( )2من قانون إدارة السجون مشيرين في هذا الجانب
إلى حرمان المحتجزين من العديد من الضمانات القانونية بسبب خضوع إدارة تلك المديريات

لو ازرة الداخلية أو الدفاع أو قيادات العمليات" .إضافةً  -كما يشير التقرير – إلى ما ينتج من
ذلك من "المخالفة الصريحة لروح القانون في جمع جهتي التحقيق واالحتجاز بيد جهة واحدة
التحرر من اإلدارة في تقديم الشكاوى
يؤدي إلى حرمان المحتجزين من مزّية إمكانية
اامر الذي ّ
ّ
27

يمكن قراءة التقرير على الرابط التالي:
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http://www.humanrights.gov.iq/uploads/pdf/sjon%202010.pdf
التقرير على الرابط التالي:
http://www.humanrights.gov.iq/uploads/pdf/sjoon%202011.pdf
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المركز العر ّ
قابية ناهيك عن الض وط التي يمكن أن تمارس بحق المحتجزين
والتظلّمات إلى الجهات الر ّ
تحدث التقرير عن
لحملهم على االعتراف واإلقرار بارتكاب الجرائم والتهم المنسوبة إليهم" .وقد ّ

محتجز في هذه المرافق المخالفة
ًا
موقعا ،منها  21في ب داد و 14في المحافظات ،و8928
31
ً
للدستور والقوانين النافذة.

إن الوقائع التي تؤ ّشر عليها تقارير و ازرة حقوق اإلنسان تكشف عمليا انتهاكات دستورية وقانونية
ّ
اقي  -بسلطاته المختلفة  -في إيقافها؛ فقد فشل رئيس الجمهورية الذي
فشل النظام السياسي العر ّ
(المادة  )81في القيام بواجبه تجاه
عهد إليه الدستور أن "يسهر على ضمان االلتزام بالدستور"
ّ

ٍ
النواب في
هذا االنتهاك الدستوري الصريح،
ً
فضال عن انتهاكات عديدة أخرى .كما فشل مجلس ّ
إيقاف هذه االنتهاكات الصريحة والمنهجية للدستور والقانون ،ومثله فشلت السلطة القضائية في
ٍ
محاكمة عادلة للمتّهمين بسبب خضوعها لشروط السلطة التنفيذية ،من
القيام بالتزاماتها بضمان
فضال عن ااخذ بنتائج
خالل قبولها القيام بالتحقيق القضائي في أماكن االحتجاز غير القانونية،
ً

الفة صر ٍ
التحقيقات االبتدائية التي تقوم بها جهة االحتجاز غير القانونية في مخ ٍ
استقر
يحة لما
ّ

عليه فقه القانون بعدم جواز الجمع بين جهتي االحتجاز والتحقيق بيد جهة واحدة.

المحكمة االتحادية وتكريم السلطة

أي صالحيات
ش ّكلت المحكمة االتحادية بموجب القانون رقم  30لسنة  ،1004الذي لم يمنحها ّ
تتعلّق بالدستور أو تفسيره ،إال أن المحكمة الحالية أعطت لنفسها  -من دون ٍ
سند دستوري أو
ّ
ّ
قررته
قانوني  -الصالحيات
ّ
قر بعد تشكيلها بالقانون السابق (ما ّ
المحددة في الدستور الذي أ ّ

االتحادية) ،من دون ت يير في بنية المحكمة
المادة  93من الدستور بشأن صالحيات المحكمة
ّ
ّ
نفسها وطبيعتها .وقد كرس التواطؤ السياسي من جهة ،وموازين القوى من ٍ
جهة ثانية ،واالستخدام
ّ
ّ
السياسي لق اررات المحكمة من ٍ
جهة ثالثة ،هذه الوالية المشكوك فيها قانونيا .ولع ّل من أبرز ما
ّ
االتحادية العليا في "شرعنة" محاوالت تجميع
أفرزته المرحلة الماضية مساهمة المحكمة
ّ
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تحديدا ،من خالل بعض ق ارراتها المثيرة
الصالحيات بيد السلطة التنفيذية ،ورئاسة مجلس الوزراء
ً

للجدل .ومن بين هذه الق اررات قرار المحكمة االتحادية رقم  77لسنة  1020القاضي بسحب
أن مقترحات
النواب ومنحها للسلطة التنفيذية
نص على ّ
حصرا ،حين ّ
ً
سلطة التشريع من مجلس ّ
التنفيذية،
مرت عبر قناة السلطة
ّ
النواب ال تكتسب شر ّ
عيتها ّإال إذا ّ
القوانين التي يقترحها مجلس ّ

ثم قرار المحكمة االتحادية رقم  66لسنة  1022الذي ربط الهيئات
ًا
بل مجلس الوزراء
حصرّ ،
أيضا قرار المحكمة االتحادية رقم  34لسنة
المستقلّة بموجب الدستور بمجلس الوزراء .وهناك ً
أي من الوزراء،
النواب على استجواب رئيس مجلس الوزراء أو ّ
 1021الذي عطّل قدرة مجلس ّ
يتضمن وقائع محددة
إن االستجواب "يلزم أن
من خالل تفسير ّ
المادة المتعلّقة باالستجواب بالقول ّ
ّ
تتضمن خرقًا دستوريا أو قانونيا ،وترتّب عن هذا الخرق ضرر فادح ،مادي أو معنوي" .وقد كان
ّ
السيد رئيس مجلس الوزراء  -على استخدام ورقة اجتثاث البعث
لقدرة السلطة التنفيذية -
ً
وتحديدا ّ

فضال عن سياسة
عموما؛
ضد الكثير من أعضاء المحكمة االتحادية والسلطة القضائية
ً
ّ
ً
االمتيازات؛ وعدم وجود تر ٍ
اث حقيقي الستقاللية القضاء في العراق ،دور كبير في تم ّكن رئيس
أيضا عجز
مجلس الوزراء من فرض هيمنته الكاملة على السلطة
ّ
القضائية ،وهو ما يظهر ً

اقي عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات.
النظام
السياسي العر ّ
ّ

في توصيف التظاهرات

فللمرة
افتقر العر ّ
اقيون إلى ثقافة االحتجان والتظاهر واالعتصام المدني السلمي على مدى عقودّ ،
نوعي في وعي المواطنين
تحول
الثانية منذ نيسان  /أبريل  ،1003يمكننا الحديث عن بداية ّ
ّ
السلمي .حدث الحراك اا ّول في يوم 25
المدني و
بقدرتهم على الت يير من خالل االحتجان
ّ
ّ
مبكر عبر القمع المباشر ،وعبر خطابات التشكيك
شباط  /فبراير  .1022وقد جرى إجهاضه ًا
سنية (بعض المناطق في محافظات
والتحريض .ويشهد العراق حاليا،
ً
تحديدا في الج رافيا ال ّ

تطورت
ب داد ،واانبار ،وصالح الدين ،ونينوى ،وديالى ،وكركوك) ،تظاهرات ّ
مدنية أخرىّ ،
29

بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ
المرة الحفاظ
سر ً
يعا إلى حركة "اعتصام" ،ودعوات إلى "عصيان مدني" .استطاع الحراك هذه ّ

ااول  /ديسمبر 4 - 1021
على ْ
زخمه على مدى أكثر من خمسين ً
يوما ( 12كانون ّ
شباط  /فبراير  .)1023وقد أفاد منظّمو التظاهرات واالعتصامات في المدن المختلفة –
حقيقي من
ثمة تراث
بالضرورة  -من ااساليب التي اعتمدتها الثورات العر ّبية،
ّ
خاصةً أنه ليس ّ
ّ
وسائل االحتجان السلمي والمدني في العراق ،على ااق ّل خالل السنوات ااربعين الماضية .ففكرة
تسمية ّأيام الجمعة اقتبست من ثورات مصر واليمن وسورية ،وكذلك اقتبست فكرة ساحات

العز والكرامة" في الرمادي ،و"ساحة االعتصام" في الفلوجة ،و"ساحة ااحرار"
االعتصام ("ساحة ّ
وز من خالل تسميتها على الرغم من
الحق" في سامراء) التي أصبحت رم ًا
في الموصل ،و"ساحة
ّ
ٍ
ساحات حقيقيةّ ،إنما هي خطوط المرور
اقي ليست
ّ
أن أمكنة االعتصامات في الحراك العر ّ
السريع كما في الرمادي والفلوجة مثال.
محددة هي كتلة
أن حركة التظاهرات ااخيرة بدأت منظّمة ،وأدارتها جهة سياسية ّ
ال يمكن إنكار ّ

المالية) وأسامة النجيفي (رئيس مجلس
"متّحدون" التي يتزّعمها الدكتور رافع العيساوي (وزير
ّ

النواب) ،وهي تكتّل ش ّكلته بعض أطراف "القائمة العراقية" لدخول انتخابات مجالس المحافظات
ّ
تحولت إلى حركة
ّ
المقرر إجراؤها في نيسان  /أبريل  ،1023ولكن هذه التظاهرات سرعان ما ّ
جماهيرية .وقد أنتج هذا التحول حركة احتجان ال يمكن أن تنسب إلى ٍ
سياسية أو اجتماعية
جهة
ّ
ّ
محددة .وعلى الرغم من الحضور الواضح لرجال الدين وشيوخ العشائر على
مدنية ّ
أو دينية أو ّ

تحديدا في أيام الجمع التي تشهد أكبر ٍ
عدد من المتظاهرين ،فهذا الحضور يتعلّق بما
المنصات،
ً
ّ
ّ

مما يبرز سلطةً
تواضعت عليه المجتمعات المحلّية في المحافظات التي شهدت هذا الحراك أكثر ّ

ثم ،يجب التمييز بين لحظة بداية االحتجاجات التي
ما لهذه الشخصيات على التظاهرات .ومن ّ
ردة ٍ
وتحوله
وتطور هذا االحتجان الذاتي
فعل مباشرة على اعتقال أفراد حماية العيساوي،
كانت ّ
ّ
ّ

إلى حر ٍ
اك جماهيري .ومن أجل توضيح الصورة ،يمكن أن نقارن ما جرى بما حدث في مصر
بين تظاهرة يوم الثالثاء  14كانون الثاني  /يناير  1022التي بدأها نشطاء الفيسبوك ،وتظاهرة
تماما .لذلك ،من الصعب تحديد القوى الفاعلة
يوم الجمعة  16كانون الثاني  /يناير المختلفة ً

أساسيين فيه ال يمكن نسبتهم
ثمة أفر ًادا
ّ
على اارض في هذا الحراك الجماهيري ،وال ّ
سيما ّ
أن ّ
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إلى ٍ
الرسمي باسم متظاهري
محددة ،ومن هؤالء  -على سبيل المثال ال الحصر  -الناطق
جهة ّ
ّ
الرمادي ،وهو الشيخ سعيد محمود الالفي ،والناطق الرسمي باسم متظاهري ومعتصمي سامراء
المتحدث الرسمي لمعتصمي ساحة ااحرار
ناجح عباس الميزان ،والناشط الحقوقي غانم العابد
ّ
في الموصل.
أي مؤ ّشرات تتعلّق بالتكوين الطبقي ،أو
وبسبب جماهيرية الحراك ،ال يمكن الوقوف على ّ
االقتصادي ،أو االجتماعي ،وحتّى السياسي ،للمتظاهرين .فنحن أمام حر ٍ
اك جماهيري ،شارك فيه
سياسية ،ورجال دين ،وشيوخ عشائر ،وشباب ،وفئات اجتماعية مختلفة .وتؤ ّكد
الجميع ،من نخب
ّ
مقارنة سريعة بين أعداد المتظاهرين في ّأيام الجمع المتتالية ،وأعداد س ّكان ك ّل من هذه المدن،

 فيما عدا الموصل  -هذه الحقيقة (عدد س ّكان محافظة اانبار بحسب تقديرات الجهازالمركزي لإلحصاء وتقنية المعلومات يبلغ  214961611نسمة ،وال يتجاوز عدد س ّكان مدينتي
الفلوجة والرمادي  740ألف نسمة وفق أعلى التقديرات .ويبلغ عدد س ّكان محافظة صالح الدين
 217721188نسمة ،ويبلغ عدد س ّكان سامراء  340ألف نسمة وفق أعلى التقديرات).
سنية ،من خالل
جلية على وجود تنسيق عبر -جهوي بين متظاهري الج رافيا ال ّ
ثمة مؤ ّشرات ّ
ّ

جميعا ،ويجري ذلك عبر لجان التنسيق في المدن
توحيد تسمية ّأيام الجمع في المحافظات
ً
تبنيها بصو ٍرة
الرئيسة (الفلوجة ،الرمادي ،الموصل ،سامراء) ،إذ تعلن التسميات مسبقًا ،ويجري ّ

اي
تامة في جميع التظاهرات في المدن المختلفة ااخرى ،بما فيها ب داد العاصمة .وال يمكن ّ
ّ

تدعي تح ّكمها في هذا اامر مطلقًا .فعلى الرغم من محاولة هيئة علماء
جهة سياسية أن ّ
الخاصة لبعض الجمع التي تشهد العدد ااكبر من
المسلمين ،على سبيل المثال ،إعالن تسمياتها
ّ

الخاصة.
الموحدة" ،فقد فشلت عمليا في فرض تسمياتها
التظاهرات بعد ما أطلق عليه "الصالة
ّ
ّ

وثمة مؤ ّشر رخر على هذا التنسيق عبر -الجهوي من خالل الشعارات الرئيسة التي تعتمد.
ّ
تبعا لحال ك ّل مدينة أو
ثمة مؤ ّشرات أخرى على وجود مطالب ذات طبيعة
ّ
جهويةً ،
ولكنّ ،

محافظة على حدة .على سبيل المثال ال الحصر ،كان أحد المطالب الثالثة عشر التي ق ّدمت
الخاصة
النواب هو" :إعادة جميع المساجد ودور العبادة وأمالك الوقف وأمالك المواطنين
ّ
لمجلس ّ
الم تصبة تحت مفهوم المصادرة ،وال اء القانون رقم  29لعام  ."1004وهو مطلب يتعلّق بمدينة
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المركز العر ّ
الشيعية
المعنون "قانون إدارة العتبات المقدسة والم ازرات
سامراء
حصرا ،فالقانون المذكور و ْ
ّ
ً

أئمة أهل البيت عليهم السالم والبنايات
نص على أن يدير ديوان الوقف
الشريفة" ّ
الشيعي "مراقد ّ
ّ
التابعة لها في النجف ااشرف وكربالء والكاظمية وسامراء" .كما جرى استمالك العديد من
أمالك المواطنين المحيطة بمرقد اإلمامين العسكريين في سامراء ضمن خطّة الوقف الشيعي

تعرض له المزار في عام .1008
لتوسعة المرقد وتطويره،
ً
خصوصا بعد حادث التفجير الذي ّ
ٍ
خالف ٍ
ثم
دائم بين الوقفين السني و
وكان هذا الموضوع مثار
الشيعي ،وبين جبهة التوافق ّ -
ّ
اقية  -والتحالف الوطني طوال السنوات الماضية ،وبرز رخر هذه الخالفات في
القائمة العر ّ
الشيعي وعدم االكتفاء
حزيران  /يونيو  ،1022عندما جرى تسجيل المرقد المذكور باسم الوقف
ّ
مطلبا أساسيا
نص عليها القانون .وفي حين كان مطلب سحب الجي من المدن
ً
باإلدارة التي ّ
اايام ااولى للتظاهرات ،لم يرتفع هذا الطلب في اانبار ّإال بعد
للمتظاهرين في نينوى من ّ
حادثة إطالق الجي

النار على المتظاهرين في الفلوجة في يوم الجمعة .1023/2/14

لكن في الوقت نفسه ،توجد بعض المؤ ّشرات على وجود تقاطعات في الرؤى بين المتظاهرين،
التجمعات داخل االعتصامات
يمكن مالحظة ذلك من خالل طبيعة الشعارات التي ترفع ،وطبيعة
ّ

أن أحد هذين
نفسها .بل وجد في مدينة الفلوجة مكانان مختلفان لالعتصام والتظاهرات .صحيح ّ

التجمع الذي يقوده رجل الدين الشيخ خالد حمود
ير من حيث الحجم ،وهو
التجمعين يبقى ص ًا
ّ
ّ
الجميلي (كان أحد رؤساء وفد أهالي الفلوجة للمفاوضات مع الحكومة العراقية المؤقّتة في عام

فضال عن انقسام
اضحا بين الفاعل ْين الرئيس ْين في هذا الحراك،
 ،)1007إال ّأنه يبرز
ً
انقساما و ً
ً
الجمهور نفسه.
وبسبب جماهيرية الحراك ،ال يمكن التعامل مع الشعارات التي يرفعها بعض المتظاهرين على
جميعا ،ويمكن مقارنة هذا اامر بمسألة ااعالم التي
جاها عاما لدى المتظاهرين
أّنها تمثّل اتّ ً
ً

لعملية تعديل شكل العلم
اقي ذا النجوم الثالث السابق
ّ
يرفعها المتظاهرون ،فبعضهم رفع العلم العر ّ
المعدل بعد حذف النجوم
التي جرت في كانون الثاني  /يناير  ،1006والبعض اآلخر رفع العلم
ّ

الثالث واإلبقاء على عبارة "اهلل أكبر" فقط ،بما يؤ ّكد ّأنه ليس ثمة قرار برفع ٍ
معين ،واّنما
علم ّ
ّ

ترددت في بعض التظاهرات ،شعار
الجمهور هو الذي رفع العلم الذي يريد .ومن الشعارات التي ّ
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الرسميين قال بهذا
المتحدثين
بي "الشعب يريد إسقاط النظام" ،ولكن ال أحد من
ّ
ّ
الربيع العر ّ
تشذيبا للشعارات
ثمة
الشعار ،واّنما ّ
تحدثوا ،ومعهم الخطباء ،عن "إسقاط المالكي" .وهذا يعني ّ
ً
أن ّ

التي يطرحها الجمهور يتوّاله الفاعلون الرئيسون في تنسيق هذا الحراك .ولع ّل الدليل ااوضح
على هذا "التشذيب" ما ورد على لسان الشيخ عبد الملك السعدي عند زيارته متظاهري الرمادي

فتجنبوا
يوم  30كانون اا ّول  /ديسمبر ً 1021
إن المطالب التي خرجتم بها مشروعةّ ،
قائالّ "" :
أي عنف أو شعارات تؤذي اآلخرين" .لذا يجب أن يكون التركيز على "المطالب" المتّفق عليها
ّ

التي يطرحها المتظاهرون.

تقدم بها المتظاهرون ،وهي حزمة المطالب الثالثة عشر التي قرئت في
إن قراءة المطالب التي ّ
ّ

المجتمعي في العراق ،والمنعكس سياسيا
النواب ،تد ّل على وعي واضح بطبيعة االنقسام
مجلس ّ
ّ
في بنية النظام السياسي القائم ،والتي ال تتيح رفع سقف المطالب للحديث عن "إسقاط النظام"،
ان هذه الدعوة كفيلة بتحشيد ااطراف المقابلة (الشيعة والكرد) التي أنتجت هذا النظام وما زالت
ّ

خاصةً وأنّنا أمام "نظام" كان نتان خيارات الجمهور نفسه من خالل انتخابات
حريصة عليه.
ّ

ديمقراطية .لذا هناك رئيس مجلس الوزراء ومن خلفه "دولة القانون" والقائمتان الص يرتان
يتحدثون عن
الحرة") ،وحدهم
اقية ("العراقية البيضاء" و"العراقية
ّ
المنشقّتان عن القائمة العر ّ
ّ
ٍ
المجتمعي الذي
مكشوفة للّعب على االنقسام
"استهداف النظام واالنقضاض عليه" في محاولة
ّ
السمة
ّ
تحدثنا عنه .وقد كان لموقف الصدرّيين ،ومقتدى الصدر شخصيا ،دور حاسم في تحييد ّ

أن االحتجاجات ما زالت محصورة في هذه الج رافيا
فية عن حراك الج رافيا ال ّ
الطائ ّ
سنية .صحيح ّ
تمتد إلى مناطق أخرى ،ولكن هذا ال يعني مطلقًا أنّنا أمام حركة ذات طبيعة
سنية ولم ّ
ال ّ

بأنها
ان طبيعة المطالب التي رفعها
المحتجون والمعتصمون ال يمكن اتّهامها ّ
ّ
"طائفية" ،ببساطة ّ
بأي ٍ
حال من ااحوال.
"طائفية" ّ
حقيقية النضمام محافظات
ولكن هذه المطالب بطبيعتها الفئوية ،ال تتيح في الوقت نفسه إمكانية
ّ

خاصةً في ظ ّل
حصرا،
سنية
أخرى إلى االحتجاجات ،فالمطالب المرفوعة تتعلّق بالج رافيا ال ّ
ّ
ً
قصر استخدام مصطلح "اإلرهاب" على متّهمي هذه الج رافيا ،إذ ال يجري تجريم اافعال من
تجرم من خالل القائمين بها ،فالقائمون بأعمال "عنفية" من الشيعة يطلق
حيث طبيعتها ،واّنما ّ
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المركز العر ّ
عليهم مصطلحات مثل "المليشيات" ،و"فرق الموت" ،و"الخارجين عن القانون" ،وليس
"اإلرهابيون" ،مع ك ّل
السني
دفع الجمهور ّ

ٍ
قانوني ال يربطهم بقانون اإلرهاب .وهذا ما
توصيف
ما يترتّب على ذلك من
ّ
سنة" على "المادة 7
منذ ّ
مدة ليست بالقصيرة إلى إطالق عبارة "المادة ّ 7

أما فيما يتعلّق بقانون المساءلة والعدالة ،فثّمة إجماع شيعي على
إرهاب" التي طالبوا بإل ائهاّ .

ثم فال إمكانية للحديث عن مطلب "وطني"
البعثيين ،بمن فيهم
"شيطنة"
ّ
ّ
البعثيون الشيعة ،ومن ّ
ااولية .وع ْكس هذا الواقع كان اامر في تظاهرات  14شباط  /فبراير
بمعنى عابر
ّ
للهويات ّ

مرور
ًا
امتدت من السليمانية إلى البصرة
 1022التي كانت نتيجة تأثٍُّر مباشر بالثورات العربية ،و ّ

أساسية :الخدمات والبنى
ان حزمة المطالب التي اشتملت على أربعة موضوعات
ّ
باانبارّ ،

العامة وحقوق اإلنسان
الحريات
التحتية،
ّ
ثم مسألة ّ
ّ
قضية الفساد ،موضوع البطالة والتش يلّ ،
وسيادة القانون .وهي مطالب جامعة ال تتعلّق ٍ
بفئة دون أخرى مثلما هو اامر مع التظاهرات
الحالية.
ّ
اقي ،نتيجة لعدم وجود وسائل إعالم مستقلّة في العراق ،وطبيعة ت طية
وقد ساهم اإلعالم العر ّ
اقية وصحيفة
اقي المسؤولة عن قناة العر ّ
هذا اإلعالم ،الرسمي منه (ممثّ ًال في شبكة اإلعالم العر ّ

الصباح) ،وغير الرسمي (التابع مباشرةً احز ٍ
الخاص من حيث الشكل
اب سياسية ،أو للقطاع
ّ
اقيين
على ااق ّل)؛ في عدم التعاطي مع التظاهرات القائمة بوصفها ح ار ًكا جماهيريا لمواطنين عر ّ
ٍ
يتعرضون لها .فقد انقسم هذا اإلعالم،
يشعرون باالستهداف ،ويعتقدون ّ
ثمة انتهاكات منهجية ّ
أن ّ

وتحيزاته ،إلى إعالم
ً
وتبعا لمصادر تمويلهّ ،
تحديدا القنوات الفضائية التي تزيد على الستّين قناةً ،

خاصةً وأ ّن لكل من هذه
الحكومية،
يكرر االتّهامات
"داعم" للتظاهرات ومطالبها ،واعالم
ّ
ّ
ّ
"مضاد" ّ

أما وسائل االتصاالت الجماهيرية
القنوات فئة مستهدفة
ّ
محددة طائفيا ت ّ
وجه إليها خطابهاّ .
السني ،على ٍ
نحو صارخ ،على
ااخرى ،فإ ّن تحليلها يكشف انعكاس االنقسام المجتمعي ،الشيعي ّ

موقفها االستقطابي من هذه التظاهرات.
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الحراك الجماهيري واعادة رسم الخريطة السياسية السنية

السني على خطّ إدارة الصراع على السلطة بصورٍة
لقد أدخلت التظاهرات ااخيرة الجمهور ّ

محصور بين القوى السياسية طوال السنوات العشر
ًا
مرة ،بعد أن كان الصراع
مباشرة ّأول ّ
السنة العرب
ميركيون بعد االحتالل إلى "اختيار" الشخصيات التي تمثّل ّ
الماضية .لقد عمد اا ّ

السنة العرب،
سنية" التي "مثّلت" ّ
أي عودة إلى الجمهور .وتكشف مراجعة ااسماء "ال ّ
من دون ّ
الهوة بين "الممثلين" و "الممثَّلين" ،على عكس ما كان عليه
بداية من مجلس الحكم ،عن اتّساع ّ
ٍ
يخية .ولم يت ّير هذا
وقوى
سياسية تار ّ
ّ
اامر بالنسبة إلى الكرد والشيعة الذين يمثّلون عبر أحزاب ً
مرة في انتخابات
اامر إال في نهاية عام  1004عندما "اختار" ّ
اول ّ
السنة العرب ممثّليهم ّ
ولكن الممثّلين الجدد "فشلوا" في تحقيق مطالب جمهورهم ،فعاقبهم هذا الجمهور
النواب.
ّ
مجلس ّ
اقية.
في انتخابات عام  1020بانتخاب القائمة العر ّ

الحقيقية التي عانت منها ،لم تستطع اإلفادة من هذا
البنيوية
اقية ،وبسبب اازمة
ّ
ّ
لكن القائمة العر ّ
الفوز الرمزي والواقعي في رن ،بل انتهى بها اامر إلى أن تكون المنهزم ااكبر ،من خالل

أيضا في إلزام
اللّحاق باتفاق أربيل لتشكيل الحكومة
مضطرة غير ّ
مخيرة ،ومن خالل فشلها ً
ّ

مما
وزرائها بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء عقب استهداف صالح المطلك وطارق الهاشميّ ،

ثم تأ ّكد فشلها في جمع ااصوات الالزمة
ّ
اضطر القائمة في النهاية للتراجع عن هذا القرارّ ،
نواب القائمة عن تأييد طلب سحب
لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء حين امتنع العديد من ّ

ٍ
العملية السياسية
شيء من التوازن إلى
مما أفشل هذه العملية التي كان بإمكانها إعادة
ّ
الثقةّ ،
السني بمجمله ،انتهى
برمتها .هذا الفشل
المتكرر الذي أنتج سخ ً
اضحا لدى جمهور القائمةّ ،
طا و ً
ّ
ّ

عالوي وأعضاء
إلى تفتيت القائمة إلى ثالث تشكيالت أساسية :كتلة
تضم رئيس القائمة إّياد ّ
ّ
تضم أسامة النجيفي ورافع العيساوي ومجموعة طارق الهاشمي إضافةً إلى
الوفاق الوطني ،وكتلة ّ

تضم صالح المطلك ومجموعة جمال الكربولي.
المنشقّين عن جمال الكربولي ،وأ ًا
خير كتلة ّ
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ٍ
سنية أخرى ،سياسية وعشائرية ورجال دين ،يجري
من
جانب رخر ،كانت هناك شخصيات ّ

"تصنيعها" ،ودعمها بالمال السياسي وتقديم المكرمات والتسهيالت (توظيف ،إطالق سراح
نواب القادم في عام 1027
معتقلين ،مقاوالت.. ،إلخ) ،من أجل الدخول في انتخابات مجلس ال ّ
على أمل الحصول على بعض المقاعد النيابية .فقد عمد رئيس مجلس الوزراء منذ بداية عام

السياسيين الذين فشلوا في الوصول إلى
 1022إلى دعم مجموعة من شيوخ العشائر وبعض
ّ
ٍ
شخصيات أخرى كانت متّهمة باإلرهاب ،أو بالفساد ،أو مشمولة
فضال عن
النواب،
ً
مجلس ّ
باالجتثاث .فقد أعيد إنتان هذه الشخصيات سياسيا لتدخل إلى المنافسة.
مرة ثالثة
دعا هذا التشتّت داخل القوى ال ّ
سنية نوري المالكي إلى اعتماد إستراتيجية جديدة للعودة ّ
خاصة
نواب القائمة العراقية ،وبصورٍة
ّ
ر ً
ئيسا للوزراء ،فمحاولة سحب الثقة التي دفعت العديد من ّ
تضم مناطق متنازع عليها مع
نواب محافظات كركوك ونينوى وصالح الدين وديالى التي
ّ
بعض ّ
أن مواقف
إقليم كردستان ،إلى رفض توقيع طلب سحب الثقة .ويرجع موقفهم إلى ّأنهم وجدوا ّ

المالكي ذات النزعة الشديدة المركزّية في مواجهة إقليم كردستان ،وخطابه "القومي" المستحدث،

لحدة
أي تصعيد محتمل ّ
يمكن أن تعيد صوغ العالقة غير المتوازنة بين محافظاتهم واإلقليم ،و ّ
أن ّ
النواب
هذه المواجهة يمكن له أن يدفع جمهور هذه المحافظات إلى تعديل خياراته باتّجاه هؤالء ّ

تتطور ببطء
الضمنية التي كانت
القريبين من المالكي .وتضاف إلى ذلك التفاهمات الصريحة و
ّ
ّ
ااول من إقناع صالح المطلك باالنضمام إليه ،مع
بين جمال الكربولي والسيد المالكي ،وتم ّكن ّ

أن بإمكان هذه المجموعة
الشخصيات التي جرى تصنيعها .ك ّل ذلك جعل السيد المالكي يعتقد ّ
ٍ
النواب المقبل ،وتتيح له أن يست ني
أن تحصل على أصوات سنّية تتيح لها الدخول إلى مجلس ّ
عن أصوات التحالف الكردستاني في العودة إلى والية ثالثة من جهة ،وفي تشكيل حكومة "أغلبية
السني.
سنية ممثّلة
للمكون ّ
سياسية" تكون فيها هذه القوى ال ّ
ّ
ّ
فاضطر البعض من المجموعات المتقدمة
تماما،
ّ
ولكن الحراك الحالي أطاح بهذه اإلستراتيجية ً
ممن اعترض على هذا الحراك في البداية وش ّكك فيه ،إلى أن يصمت أو أن يختفي من الصورة،
ّ
المؤيدة لهذا الحراك .ولكن أغلب هؤالء بات
اضطر رخرون إلى المزايدة على مواقف ااطراف
و
ّ
ّ
تماما ،وكانت طريقة طرد المتظاهرين في الرمادي لنائب رئيس
يشعر ب ّأنه أصبح خارن اللعبة ً
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المحصلة اابرز لهذا
مجلس الوزراء صورةً رمزية لنهاية هذه اإلستراتيجية .ومن هنا ،فإ ّن
ّ

بعيدا عن مسألة تحقّق المطالب من عدمهّ ،إنما تترّكز في إعادة رسم الخريطة السياسية
الحراكً ،

سنية باتّجاه قائمة رئيسة هي قائمة "متحدون" ،إضافةً إلى شخصيات أخرى أكثر راديكالية،
ال ّ
ستنتجها التظاهرات نفسها .وهذه الخريطة الجديدة سيكون لها تأثيرها الالحق في طبيعة العالقة

مع "اآلخرين" بالضرورة.

التظاهرات وما اعدها
بأي ٍ
حال من ااحوال
اقي التي حاولنا توضيحها فيما ّ
ّ
تقدم ،لن تتيح ّ
إن أزمة النظام السياسي العر ّ
تنفيذ مطالب المتظاهرين ،فمنطق الصراع الذي ال يزال يحكم العملية السياسية في العراق،
سيجعل القابضين على السلطة حريصين على الحفاظ على مكاسبهم مهما كانت التكلفة .لذلك،
أي إرادة سياسية للتعاطي بعقالنية مع المطالب المطروحة .وما جرى حتّى اللحظة
لم نجد ّ
جميعا من دولة القانون (كتلة رئيس مجلس
اقتصر على تشكيل لجنة و ازرّية خماسية ،أعضاؤها
ً
الوزراء) ،قامت بمعالجة بعض النتائج ،وليس ااسباب الحقيقية التي ّأدت إليها ،فإطالق سراح

مباشر لخضوع القضاء
ًا
نتاجا
الخاص عن المعتقالت ،وسجنهم كان
معتقلين؛ والعفو
ً
أصال ً
ّ

للض ط السياسي؛ واحالة المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) على التقاعد،
فضال عن
أو رفع الحجز عن ممتلكاتهم ،في حين كان منع اإلحالة على التقاعد عن هؤالء
ً

حجز ممتلكاتهم مخالفًا لقانون المساءلة والعدالة نفسه ،من دون معالجة ااسباب التي أتاحت
أي لحظة،
للسلطة التنفيذية القيام بهذه الممارسات؛ ّ
كل هذا لن يضمن عدم العودة إليها في ّ

كثير
أن إجراءات التهدئة هذه جاءت على شكل مكرمة من رئيس مجلس الوزراء الذي ًا
خاصةً و ّ
ّ

ما ذ ّكر أ ّن هذه المسائل ليست بيده واّنما هي بيد القضاء.

السني بصورٍة مباشرة في إدارة الصراع لن يتيح للحكومة استخدام مناوراتها
إن دخول الجمهور ّ
ّ
التي نجحت على مدى السنوات الماضية .ويصعب التنبؤ بالخطوات التي يمكن أن يقدم عليها

ٍ
ٍ
ٍ
مدني ٍة ،قادرة على التحكم
دينية أو عشائرّية أو ّ
هذا الحراك ،في ظل عدم وجود قوٍة سياسية ،أو ّ
ٍ
ٍ
أي
فيه بشكل عقالني .وكانت الدعوة لصالة موحدة في جامع أبي حنيفة النعمان في ااعظميةّ ،
اضحا على هذا اامر .على الجانب اآلخر ،نشهد غياب
نقل ثقل التظاهرات إلى ب دادً ،
مثاال و ً
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المركز العر ّ
زخمها مع الوقت،
سياسية
إرادة
حقيقية للتعاطي مع مطالب المتظاهرين ،والمراهنة على فقدان ْ
ّ
ّ
تهديدا حقيقيا لسلطتها،
خاصة وأ ّن ااطراف الفاعلة في الحكومة لم تر في هذه التظاهرات
ً

سني مسيطر عليه أمنيا .ولكن الدعوة للصالة في ب داد
وكانت مستعدة للتعامل مع "هايد بارك" ّ

جعلت هذه ااطراف تشعر بالتهديد الصريح أول مرة منذ اندالع التظاهرات ،وهو ما يفسر ردود
فعلها المبالغ فيها لمواجهة هذا الحراك.

ـيعي بعـد االحــتالل.
لقـد كانـت المعركـة علـى ّ
"هويـة ب ـداد" جــزًءا مركزيـا فـي الصـراع الس ّـني  -الش ّ
ـي
ونتج عن هذه المعركة عملية تصـنيع خطـوط تمـاس أديـرت ببشـاعة مفرطـة  -علـى نحـو منهج ّ
 -بعـ ــد أحـ ــداث سـ ــامراء فـ ــي شـ ــباط  /فب اريـ ــر  ،1008ورافقتهـ ــا تص ـ ـريحات سياسـ ــية علـ ــى أعلـ ــى

المســتويات عــن هويــة "محــددة" لب ــداد أفرزتهــا نتــائج االســتفتاء علــى الدســتور فــي عــام ،1004
ومقترح فيدرالية "الجنوب والوسط وب داد" الذي طرحه عبد العزيـز الحكـيم حينهـا .وقـد انعكـس هـذا
الص ـراع بشــكل جلــي فــي مــتن الدســتور نفســه فــي المــادة المتعلقــة بالعاصــمة (المــادة  )217التــي
ميــزت بــين العاصــمة "ب ــداد" بحــدودها البلديــة التــي يجــب أن تـنظّم بقــانون ال يجيـز لهــا أن تنضـ ّـم
اي إقليم ،ومحافظـة ب ـداد بحـدودها اإلداريـة القائمـة التـي منحـت حـق االنضـمام إلـى إقلـيم .ومـن
ثم يجب تحليل الـدعوة "السـنية" للصـالة فـي ب ـداد والـرفض "الشـيعي" لهـا فـي إطـار هـذه المعركـة،
أي تمويهات يلجأ إليها المتصارعون لتوصيف هذه المسألة.
بعيدا عن ّ
ئيسـا فـي المواجهـة المنـاورات التـي اعتمـدها بعـض
أطاح الدخول المباشر للجمهور الس ّـني ف ً
ـاعال ر ً

السياسـيين للخــالص مــن هيمنــة المركـز "المهــيمن عليــه شــيعيا" عبـر الــدعوة إلــى الفيدراليــة 28سـواء
28
السنة العرب يرفضون النظام الفيدرالي قطعيا ،في مقابل إصرار ااطراف المقابلة (الشيعة وااكراد) على هذه المسألة .وكان
كان ّ

هذا الموضوع أحد العقد الرئيسة عند كتابة الدستور .وقد نجح "المنتصرون" في فرض رؤيتهم ،فكان أن جاءت المادة الدستورية المتعلقة
بتكوين ااقاليم "فريدةً" من حيث رلية التصويت ،فهي المادة الوحيدة في الدستور العراقي التي يمكن تمريرها "بااغلبية البسيطة
شيعي شبه مطلق .وقد
السنة من الداعين إلى تكوين ااقاليم في مقابل رفض
لألعضاء الحاضرين"! ولكن اامر انقلب الحقًا ،فأصبح ّ
ّ
كانت هناك محاولتان لتشكيل أقاليم في عام  ،1022قامت بهما محافظتا صالح الدين وديالى ،وقد وو ِجهت برفض رئيس مجلس
الوزراء ،في انتهاك صريح للدستور (المادة  ) 229ولقانون اإلجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين ااقاليم رقم  23لسنة  ،1006التي ال
الخاصة باالستفتاء على طلب اإلقليم واحالة
البت في طلب تكوين ااقاليم ،ويحصر دوره في تقرير الميزانية
تتيح لمجلس الوزراء ّ
حق ّ
ّ
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العراق :االحتجاجات وأزمة النظام السياسي
فيدراليــة المحافظــات السـ ّـنية منفــردة ،أو الحــديث عــن "إقلـ ٍ
ـيم سـ ّـني" يضــم المحافظــات السـ ّـنية ككــل،
خاصة مع الخالف الصريح بين المتظاهرين حول هذه المسألة.

إن إصرار المتظاهرين مـن جهـة ،وتعنـت المـالكي مـن جهـة أخـرى ،قـد يـؤدي إلـى تعزيـز خطـاب
دعاة العنف ،واستعادة الجماعات المسلحة لثقة الجمهـور مـرة أخـرى بوصـفها الوحيـدة القـادرة علـى
ـلميون فـي ت ييرهـا.
ت يير معادلة "المنتصرين والمهزومين" التي فشل
السياسيون والمتظـاهرون الس ّ
ّ
ٍ
دفاع ـا عــن
ثي ،ال ســيما وأننــا ســنكون هــذه الم ـرة أمــام "عنــف مشــرعن" ً
إن مثــل هــذا الســيناريو كــار ّ
تمامـا عـن العنـف الـذي شـهده العـراق بعـد
الحق في المشاركة في السلطة .إنه عنـف رخـر يختلـف ً
نيســان  /أبريــل  ،1003إنــه مواجهــة باســم "المظلوميــة" هــذه المـرة ،ومــا أســهل التحشــيد تحــت هــذه

السياسي داخليا،
أساسيين؛ أولهما طبيعة الحراك
هونا بعاملين
المقولة .ولكن هذا الخيار سيبقى مر ً
ّ
ّ
ٍ
ـيعية صــلدة مؤيــدة للمــالكي س ـيدفع
والثــاني مواقــف إي ـران والواليــات المتحــدة خارجي ـا .فبقــاء كتلــة شـ ّ

أن هــذه الكتلــة ال ت ـزال قائم ـةً مــن خــالل التحــالف الــوطني مــع
اازمــة نحــو التصــاعد ،والحقيقــة ّ

أيضـ ــا نحـ ــو
اسـ ــتثناء الصـ ــدرّيين .وسـ ــيدفع اسـ ــتمرار الـ ــدعم اإلي ارنـ ــي والصـ ــمت ااميركـ ــي اازمـ ــة ً

ثمة إشارات ،حتى اللحظة ،على أ ّن ت يي ار سيحدث في هذه المواقف.
التصعيد .وليس ّ

على أعتاب الذكرى العاشرة الحتالل العراق ،يجد العراقيون أنفسهم في مواجهة ااسئلة نفسها
ٍ
مما كان
مجتمعي
انقسام
التي واجهوها بعد االحتالل مباشرة ،ولكن في ظل
عمودي أكثر ّ
ّ
حدة ّ
ّ
عليه اامر في اللحظة ااولى .واذا كانت المواجهة بين اإلقليم والمركز مرشحةً للتراجع؛ خاصة

أن موضوع الفيدرالية لم يطرح "رسميا" حتى
يوما إلى المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات .وعلى الرغم من ّ
الطلب خالل خمسة عشر ً
(يعد النائب أحمد العلواني
اللحظة كأحد مطالب المتظاهرين ،فوجود أبرز مؤيدي الفيدرالية بين الفاعلين ااساسيين في التظاهرات ّ
وعضو مجلس محافظة اانبار فيصل العيساوي أبرز المؤيدين لفيدرالية اانبار ،والمتحدث الرسمي باسم متظاهري سامراء ناجح الميزان
فإن الفتوى الصادرة في  1023/2/17عن مكتب الشيخ عبد الملك السعدي
هو اامين العام للمؤتمر التأسيسي إلقليم صالح الدين)ّ ،
"محرمة شرًعا" ،ورسالة الشيخ عبد الكريم زيدان إلى المتظاهرين التي تح ّذرهم من "االلتفات إلى الفيدرالية"،
الرافضة للفيدرالية انها
ّ

تعكسان بالضرورة جزًءا من االنقسام في الرؤية والمواقف بين المتظاهرين من مسألة الفيدرالية.
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بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ
بالسنة الموالين ولجوئه إلى إعادة
إذا فشل المالكي في إستراتيجيته في استبدال أصوات ااكراد
ّ
فإن
الكردية -
ترتيب العالقات
ّ
ّ
الشيعية مرةً أخرى انها السبيل الوحيد للفوز بوالية ثالثة؛ ّ

الشيعية مرشحة للتصاعد إلى مدى غير مسبوق .وهو ما يعكس عمليا فشل
لسنية -
المواجهة ا ّ
ّ
ٍ
النخب السياسية العراقية في إعادة إنتان "هو ٍ
هوية
ية
ّ
ّ
ّ
وطنية" يصوغها الجميع ،ويقبل بها الجميع؛ ّ
ّ
ٍ
بنظام
أن العراق لن يحكم ثانية إال
قائمة على االعتراف بحقيقة المجتمع
ّ
التعددي في العراق ،و ّ
يقر به الجميع ،ويلتزم به الجميع،
سياسي يشرك الجميع في إدارة السلطة والثروة .نظام
ٌّ
سياسي ّ
ّ
طرف أو ٍ
ٍ
فئة للسلطة.
أي
ويضمن عدم احتكار ّ
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