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االحتجاجات يف العراق ونتائجها

تستمر وترية االحتجاجات يف العديد من املدن العربية واآلسيوية يف الوقت الراهن، وتتوزع 
أصوات  وترتفع  ولبنان،  العراق  يف  عربياً  أبرزها  ولكن  عموماً  وآسيا  األوسط  الشرق  يف  جغرافياً 
احملتجي فيها مطالبًة إبصالحات جوهرية يف بنية النظام السياسي وطبيعته اترة، وتطالب بتوفري أيسر 
مقومات العيش، وتوفري فرص عمل، ومعاجلة سوء اخلدمات اترة أخرى، وترافق هذه االحتجاجات 

بي احلي واآلخر بعض األفعال اليت تؤثر سلباً جتاه مطالبها املشروعة.

يف العراق بدأت موجة االحتجاجات تتصاعد يف بداية شهر تشرين األول من هذا العام 
ورافقها حظر للتجوال لعدة أايم يف العاصمة بغداد، وقطع خدمات اإلنرتنت يف عموم البالد، حىت 
هدأت هذه املوجة قبيل زايرة األربعي السنوية يف عموم احملافظات، ولكن سرعان ما عادت موجة 
هذه االحتجاجات إىل الواجهة يف 25 من الشهر نفسه متخذة من احملافظات اجلنوبية منطلقاً 
هلا لتشهد أعمال عنف وقمع متصاعدة يف عدة حمافظات كان أبرزها يف حمافظيت املثىن وذي قار، 
وشهدت أيضاً حرق العديد من مقار األحزاب السياسية والفصائل املسلحة يف هيئة احلشد الشعيب، 
وأبدى كثريون ختوفهم من تصاعد موجة األعمال التخريبية وغري املنضبطة من أن تؤدي إىل نشوب 

نزاع مسلح داخلياً قد خيلط األوراق، ويزهق األرواح دون الوصول إىل نتيجة.

االحتجاجات  األولية هلذه  النتائج  أظهرتُه  ملا  ما ميكن حتديده على مستوايت خمتلفة  إن 
املستمرة حىت اللحظة قد جيعلنا أمام مشكالت جديدة أظهرت مدى تراخي املتصديي هلا وضعفهم؛ 

مما سلطت الضوء على ضبابية املوقف على مستويي حكومي وشعيب يف آن واحد.

االحتجاجات في العراق ونتائجها
أيمن الفيصل *

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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سياسياً: يرى مراقبون أن األزمة احلالية اليت يعاين منها البالد أثبتت ضعفاً يف ممارسة النظام 
الدميقراطي يف العراق، والسعي حنو إجياد البديل يف الوقت الراهن عرب تعديل دستوري، واملطالبة 
بتغيري نظام احلكم يف العراق إىل رائسي، وتقليص الوزارات املتخمة ابلبطالة املقنعة، وإلغاء جمالس 
احملافظات؛ وهو ما جاء يف جلسة جملس النواب ابلتصويت على مجلة من القرارات لتهدئة الشارع 
وامتيازات  الثالث،  الرائسات  امتيازات  »إلغاء  بينها  من  األول كان  تشرين   28 يوم  يف جلسته 
بدرجتهم، وحل  ومن  العامي،  واملديرين  الوزارات،  ووكالء  القضائية،  والسلطة  والنواب،  الوزراء، 

جمالس احملافظات غري املنتظمة يف إقليم«1.

لقد أظهرت األزمة احلالية فشاًل يف مفاصل األجهزة الرمسية وأتثرها ابلقرار السياسي نتيجة 
احملاصصة اليت يعاين منها البلد، وعلى سبيل املثال مل تستطع وزارة االتصاالت أن حتجب مواقع 
التواصل االجتماعي مبعزل عن قطع خدمة اإلنرتنت هنائياً إال بعد إجراء أعمال تكنولوجية خاصة 

كانت تفتقرها الوزارة على طوال 14 سنة ماضية.

القيادة  مقومات  أي  امتالك  وعدم  احلكومي،  األداء  ضعف  أيضاً  االحتجاجات  وأظهرت 
واإلدارة يف األزمة، إذ أوضحت تشتت القرار األمين وتضارب الصالحيات بي تشكيالت الوزارة األمنية 
الواحدة داخل أجهزهتا، فضاًل عن التقاطع يف الصالحيات بينها وبي الوزارات األخرى، هذا غري وجود 
قرارات متذبذبة وضعيفة نتيجة افتقار قيادة حازمة وقادرة على التوازن يف التعامل يف مثل هكذا أزمات، 
وأفصحت االحتجاجات عن دور اخلطاب السياسي من لدن اجلهات السياسية والدينية الذي ال يرتقي 
ملستوى األزمة احلالية ومعاجلتها؛ مما ولد قرارات ضعيفة مل خيرج منها ما يناسب حجم املسؤولية امللقاة 
على عاتق أصحاب القرار، إذ أخذوا يتعاملون مع خمرجات هذه االحتجاجات عرب قطع الطرقات، 

وخدمة اإلنرتنت، وفرض حظر التجوال، وعزل املناطق عن بعضها ابحلواجز الكونكريتية.
امتيازات كبار  والغاء  والنواحي  احملافظات واالقضية  الدستور وحل جمالس  لتعديل  النواب يصوت على تشكيل جلنة  1- جملس 

املسؤولي – جملس النواب العراقي:
http://ar.parliament.iq/2019/10/28/جملس-النواب-يصوت-على-تشكيل-جلنة-لتعديل/ 

http://ar.parliament.iq/2019/10/28/مجلس-النواب-يصوت-على-تشكيل-لجنة-لتعديل/
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استطاعت األزمة السياسية أن تلقي بظالهلا وشل حركة البلد واحلياة داخله، على عكس بلدان 
الدميقراطية احلقيقية اليت تكون فيها االختالفات أبساليب نبيلة داخل أروقة صناعة القرار، وال تتعداه 
إىل أكثر من ذلك، إال آذ تطلب األمر الضغط من قبل املؤيدين يف الشارع وبطرق سلمية ومؤثرة، 
واستطاعت حركة االحتجاجات أيضاً أن تلقي بظالهلا على امللف اخلارجي الذي مل يسلم من نتائج 
هذه االحتجاجات، إذ مل يستطع العراق من مجع عدد األصوات الكافية »لتؤهله من احلفاظ على 
مقعده يف جملس حقوق االنسان مؤخراً«2؛ مما عزى مراقبون إن احداث العنف األخرية اليت رافقت 
االحتجاجات يف البالد رمبا قد أثرت يف ذلك مما جعل العراق يتمتع بعضوية اجمللس بصفة مراقب.

إن املوقف السياسي يف العراق معقد وشائك، وقد أبدى حمللون ومقربون من الكتل السياسية   
الرئيسة يف البالد خماوفهم من الصدام الداخلي بي القوى السياسية، وجعل موجة االحتجاجات ذريعة 
لتصفية احلساابت فيما بينهم، وهو ما حذرت منه املرجعية الدينية يف خطبتها اجلمعة املاضية 25 
تشرين األول، وأوضحت مجلة من النقاط اليت اشارت فيها إىل ضرورة »رعاية األموال العامة واخلاصة، 
وعدم التعرض للمنشآت احلكومية أو ملمتلكات املواطني، فضاًل عن احملافظة على سلمية التظاهر 
لتحقيق املطالب املشروعة، ودعوة القوات األمنية إىل احلفاظ على أرواح املتظاهرين، ورص الصفوف 
أمام التحدايت اليت يواجهها البلد«3، وهو ما أعطى مشروعية غري مباشرة ابستمرار االحتجاجات 
واحلفاظ على سلميتها بغية الضغط حنو حتقيق األهداف املرجوة منها من جهة، وتفويت الفرصة على 
اخلارجي عن القانون وغري املنضبطي من ضرب اهلدف من االحتجاجات السلمية من جهة أخرى، 

الذي من شأنه أن يؤدي إىل توسع حالة االنقسام السياسي واملذهيب اجتماعياً بي أبناء البلد.

2- العراق ينتقد إخراجه من عضوية جملس حقوق اإلنسان األممي،
https://aawsat.com/home/article/1953286/-الـــعـــراق-يـــنـــتـــقـــد-إخـــراجـــه-مـــن-عـــضـــويـــة
 جملس-حقوق-اإلنسان-األممي

3- اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة يف كربالء – العتبة احلسينية بتاريخ 25/10/2019
https://www.sistani.org/arabic/archive/26351/ 

https://aawsat.com/home/article/1953286/العراق-ينتقد-إخراجه-من-عضوية-مجلس-حقوق-الإنسان-الأممي
https://aawsat.com/home/article/1953286/العراق-ينتقد-إخراجه-من-عضوية-مجلس-حقوق-الإنسان-الأممي
https://www.sistani.org/arabic/archive/26351/
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اقتصادايً: أدت األوضاع املضطربة مؤخراً يف العراق إىل خلق حالة من الفوضى االقتصادية 
الغذائية وغريها، وارتفاع  للمواد  الناس  التجار دون مربر، واستغالل حاجة  يف األسواق، وجشع 
أسعار املواد االستهالكية واالحتياجات األساسية لدى املواطني، وكذلك أثرت أزمة االحتجاجات 
على حركة البضائع واملواد اإلنشائية بي احملافظات وداخل احملافظة نفسها حتت ذريعة األسباب 
األمنية؛ مما ولد حالة من االستياء والركود االقتصادي منذ بداية الشهر احلايل، وأدت االحتجاجات 
إىل مزيد من اإلرابك أمام االستثمار األجنيب واحمللي يف البلد، فضاًل عن شركات االستثمار النفطية 
يف وسط البالد وجنوبه، واخلوف من تلكؤ حركة املشاريع يف قطاع الطاقة والتزامات العراق املالية 
مع الشركات املستثمرة، فضاًل عن القروض التجارية املمنوحة للعراق من »قبل وكالة الصادرات 
الدولية«4، وأثرت حركة االحتجاجات أيضاً يف جمال الرتبية والتعليم من جانب املدارس الدولية 
اليت تعمل يف العراق، واخنفاض نسبة املتقدمي من األساتذة والعاملي اجلدد فيها الذي جاء نتيجة 

الوضع األمين الراهن الذي تعيشُه البالد.

اجتماعياً وأمنياً: بعد االنتصارات اليت حققها العراقيون يف حرهبم ضد اإلرهاب منُذ دخول 
داعش عام 2014 وحىت إعالن النصر عام 2017، وتقدمي الكثري يف هذا الطريق الذي خطُه 
أبناء الشعب من متطوعي، وأبناء القوات املسلحة جبميع صنوفهم، أصبح واضحاً أن مؤشر الثقة 
الشركاء  مع  قدراهتا  وتطوير  هيكلتها،  إعادة  مت  اليت  األمنية  والقوات  املواطني  بي  ازداد  العالية 
الدوليي، ولكن املخاوف اليت يراها املتابعون للشأن السياسي واألمين من اخلرباء احملليي والدوليي 
نتيجة التوتر األمين الذي رافق االحتجاجات منذ انطالقها قد يؤدي إىل كسر حاجز هذه الثقة؛ 
مما قد يولد حالة من االستياء أو هز الثقة يف نفوس املواطني جتاه هذه القوات نتيجة أعمال القمع 

اليت شهدهتا احملافظات احملتجة من قبل القوات األمنية.

4- ملعرفة املزيد عن اعمال هذه الوكالة:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Export_credit_agency 

https://en.wikipedia.org/wiki/Export_credit_agency
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فضاًل عن ذلك فإن واحدة من نتائج االحتجاجات اليت ما تزال مستمرة حىت اليوم أهنا   
ولدت الكثري من القتلى واجلرحى يف صفوف احملتجي يف حمافظات خمتلفة، وتصاعد الغضب جتاه 
ذلك، وهنا تضعنا هذه النتيجة أمام تساؤل مهم، هو: من سيتحمل مسؤولية إراقة هذه الدماء؟ إذا 
ما علمنا أن اجملتمع العراقي جمتمع عشائري وأن األطراف يف هذه االحتجاجات )احملتجي والقوات 
يلجأ  قد  وهنا  اآلخر؛  بعضُه  يعرف  اجلميع  وأن  مباشر،  بنحو  بعضاً  بعضهم  يواجهون  األمنية( 
الطرفان إىل استخدام الضغط العشائري لالنتقام أو للثأر، ومثال ذلك ما حصل يف مدينة العمارة 
من مقتل أحد قادة الفصائل يف احلشد الشعيب، وإعالن اجلهة اليت ينتمي إليها أبهنا سُتحاسب 

اجلناة على وفق القانون والثأر له؛ وهنا نكون أمام إراقة دماء جديدة بي أبناء الوطن الواحد.

احملصلة

إن ما مير به البلد من حالة التوتر الذي أثر يف جممل احلياة السياسة واالقتصادية واألمنية قد تستمر   
إىل وقت غري معلوم، فمطالب احملتجي كثرية ومتشعبة وغري موحدة، واملواقف السياسية متذبذبة وتنم عن 
اهنيار االتفاقيات والتحالفات فيما بينها تبعاً للمكاسب السياسية اليت خسرهتا اطراف وكسبتها أطراف أخرى، 
وهذا من شأنه أن يؤثر على أي عملية تشريعية أو تنفيذية مستقبلية على مستوى التعديالت الدستورية، أو 
امللفات اخلدمية وصواًل إىل طبيعة التحالفات السياسية بي خمتلف املكوانت وقانون االنتخاابت، أو حىت 

إعادة فتح ملفات سابقة مثل التوازن يف مؤسسات الدولة، أو حصر السالح بيد الدولة.

إن األمور قد تذهب ابجتاه االستماع إىل مطالب احملتجي املشروعة وتنفيذها، وهو ما   
املطالب على  تنفيذ هذه  إذا كانت هناك ضماانت ُتساعد يف  النسيب  من اهلدوء  سيحقق شيئاً 
وفق القانون والتعليمات النافذة، أو الذهاب ابجتاه سحب الثقة من احلكومة وحل الربملان نفسه 
والدعوة إىل انتخاابت مبكرة يف مدة أقصاها )60( يوماً؛ ومما قد أييت بنتائج انتخاابت حامسة 
ميكن تشكيل حكومة أغلبية سياسية من خالهلا تتمتع بدعم برملاين واضح، وقد ُيساعد احلراك 
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الشعيب احلايل نتيجة االحتجاجات األخرية إىل مشاركة واسعة من الشباب يف االنتخاابت القادمة 
وقد تقود التعديالت الدستورية املقرتحة من قبل الربملان إىل تغيري املناخ السياسي يف البالد بنحو 

كامل الذي سُيساعد يف نشوء قوى سياسية جديدة حاملة ملشروع اإلصالح يف املرحلة املقبلة.

إن السياقات الدستورية اليت بينتها املادة )64( من الدستور العراقي إن »االنتخاابت املبكرة 
تستدعي أن يوافق رئيس اجلمهورية على طلب من رئيس جملس الوزراء على حل الربملان، والدعوة 
النتخاابت مبكرة خالل 60 يوماً، وهذا لن يتحقق إال بتصويت جملس النواب على حل اجمللس 
لعدد أعضائه، أي أبغلبية 165 صواتً، وتعترب احلكومة مستقيلة وتتحول إىل  املطلقة  ابألغلبية 

حكومة تصريف أعمال«5.

بينها  من  إىل مشكالت جديدة  أعمال سيؤدي  تصريف  إىل حكومة  احلكومة  إن حتّول 
عدم مترير املوازنة، والتوقف عن التوقيع على عدد من املشاريع اجلديدة والقواني املطلوب تشريعها 
أبسرع وقت اليت يُطالب هبا احملتجون يف الوقت الراهن، وتغيري املفوضية العليا لالنتخاابت وقانون 
االنتخاابت، فضاًل عن توقف صالحيات الوزراء للبت يف القرارات الوزارية اليت متس حياة املواطن.

إن السعي حنو اتباع آليات قانونية وأكثر دميقراطية عرب أطر دستورية وآليات عملية وواقعية 
رمبا هي أحد الوسائل للخروج من األزمة احلالية، اليت من شأهنا املساعدة يف بناء مناخ سياسي 

جديد ُيساعد يف إنشاء أحزاب أو تيارات جديدة لتقود عملية التغيري املنشود يف املرحلة املقبلة.

واألهم هنا أن العراق قد مر أبزمات أكثر وقعاً من هذه وقد جتاوزها، وهو ما سيحدث يف 
الوقت الراهن؛ ألن هذه االحتجاجات أو التظاهرات هي وسيلة من وسائل الدميقراطية املشروعة 

اليت ميارسها الشعب ابلتعبري عن رأيه بطريقة سلمية اليت كفلها له الدستور.
5- دستور مجهورية العراق لعام 2005،

http://ar.parliament.iq/الدستور-العراقي/ 
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