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مقدمة

شهدِت الساحة السياسية السنية تطوُّرات متسارعة يف األسابيع املاضية بعد عودة املطلوبي 
السابقي للقضاء )رافع العيساوّي، وعلي حامت السليمان( إىل حمافظة األنبار؛ يف خطوة ُفِهَمت على 
ا حماولة لتحجيم دور رئيس جملس النواب حممد احللبوسّي الذي متكَّن من احتواء أغلب منافسيه  أنَّ

يف األنبار وسائر املناطق السنية ضمن حتالف السيادة -الذي يتزعَّمه مخيس اخلنجر-.

مل تُدم نشوة احللبوسّي ابلوالية الثانية، وتصدُّر املشهد السياسي السين طوياًل بعد دخول 
شخصيتي؛ إحدامها ذات بعد عشائري عميق مثل علي السليمان -الذي يُعدُّ من أمراء الدليم-، 
واألخرى اليت متتلك شبكة عالقات واسعة داخلية وخارجية، فضاًل عن امتدادها العشائري يف مدينة 

الفلوجة وحميطها؛ هو الوزير السابق رافع العيساوّي.

لن يقتصَر أتثري عودة سياسيي إىل املشهد السين على األنبار وحدها، بل إنَّه قد يكون 
اليت بدأت تشهد يف اآلونة األخرية استقطاب  السنية  املناطق  السياسية يف  كفياًل برسم اخلريطة 

واضح بي أنصار احللبوسي وخصومه.

أواًل: املوقف من العملية السياسية.

قبل اخلوض يف تفاصل الصراع احلايل ال بدَّ من العودة إىل بداايت املشاركة السنية يف العملية 
ا اعتقدت بفقدانا  السياسية بعد 2003، إذ مل تكن أغلب القوى السنية راغبة ابملشاركة؛ ألنَّ
السلطة، وأنَّ أيَّ مكاسب مهما كان حجمه لن يعوَِّضها عمَّا خسرته من سطوة ونفوذ وقدرة على 

إدارة الدولة.

وقرَّر السنة مقاطعة أول انتخاابت شهدهتا البالد يف 30 كانون الثاين 2005، ونتيجة 
امتناع حنو  أقل من )%10(، ودفع  نينوى  األنبار )%4(، ويف  املشاركة يف  لذلك كانت نسبة 

تحوالت الساحة السنية وسيناريوهات
 تغيير الخريطة السياسية
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ستة ماليي انخب يف املناطق السنية عن التصويت إىل االعتقاد بوجود مسببات ودوافع تتطلَّب 
حبث السلبيات واإلجيابيات وراء هذا االمتناع؛ ألنَّ امتناعهم كان ممارسة حلق التصويت -هو حق 
وليس واجب-، إال أنَّ تلك املقاطعة اليت أخذت طابعاً طائفياً مل حتقِّق النتائج اليت كان املقاطعون 
يرجونا، بل على العكس ضخَّمت من نتائج املكوانت اليت أراد املقاطعون إضعافها املتمثلة ابلشيعة 
االنتخاابت إىل  أطلقتها بعض اجلهات ضد  اليت  الرتهيب  التهديدات، وأساليب  والكرد، وأدَِّت 
نتائج عكسية. ومع ذلك؛ إال أنَّ الشيعة واألكراد حتدُّوا دعوات املقاطعة تلك، وصوَّتوا لصاحل قوائم 

مرشحيهم، يف حي خسر السنة التمثيل الذي يناسبهم يف السلطة التشريعية.

شعر السنة ابلندم بعد االنتخاابت، وأيقنوا أنَّ املقاطعة مل تكن خياراً صحيحاً، ما دفعهم 
للمشاركة يف االنتخاابت اليت جرت يف 15 كانون األول 2005 ضمن جبهة التوافق اليت شكَّلها 
احلزب اإلسالمي العراقي، وحصلت على )37( مقعداً، وجبهة احلوار الوطين برائسة صاحل املطلك 

الذي حصل على )9( مقاعد.

عن  املشاركة  نسبة  يف   )25%( زايدة   2005 ناية  جرت  اليت  االنتخاابت  وشهدت 
سابقتها؛ ويعود سبب ذلك إىل مشاركة السنة يف االنتخاابت؛ بعد أن أدركوا اخلطأ الذي وقعوا فيه 

حي قاطعوا العملية االنتخابية السابقة.

وبعد أن وصلت القوى السنية إىل حقيقة مفادها أنَّ مشاركتها ابملسميات الطائفية الضيقة 
برملان  انتخاابت  يف  العراقية«  »القائمة  عالوي ضمن  إايد  مع  التحالف  قرَّرِت  ضعيفة  ستبقيها 
2010، واليت حصدت املرتبة األوىل بـ)91( مقعداً، إال أنَّ هذه القائمة تفتتت، وخسرت قيادات 
احلكومة  السنة يف  )الكرابلة( حصة  لريَث  2012 و2014  عامي  بي  السين  الوسط  ابرزة يف 
للبملان للدورة األوىل يف 2018،  والبملان؛ ليزجُّوا بـ«حممد احللبوسي« حمافظاً لألنبار، مث رئيساً 
قبل أن يشكِّل احللبوسي حزَب »تقدُّم«؛ الذي حتوَّل إىل حتالف واسع، اكتسح املناطق السنية يف 
انتخاابت 2021، وجاء اثنياً على مستوى العراق من حيث عدد املقاعد حبصوله على )37( 
َي  مقعداً، ومع حصله على هذا العدد؛ إال أنَّه مل جيد هذا كافياً؛ ما دفعه لتشكيل حتالف أوسع سُِّ
بتحالف »السيادة«؛ والذي ضمَّ حتالف »عزم« برائسة مخيس اخلنجر الذي توىلَّ رائسة حتالف 

السيادة.
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اثنياً: توجُّهات القوى السنية.

مع اختالف التوجُّهات لألحزاب السياسية السنية اليت شاركت يف العملية السياسية منذ 
2005، إال أنَّ الصفة الطائفية كانت غالبة على مجيع األحزاب السنية مهما كانت توجهاهتا.

اقتصرِت التوجُّهات اإلسالمية لألحزاب السنية على احلزب اإلسالمي العراقي؛ الذي عرض 
نفسه ممثاًل للسنة منذ التصويت على الدستور العراقي الدائم يف تشرين األول 2005، والتجارب 

االنتخابية اليت تلتها.

وتشري تسمية حزب املشروع العريب برائسة مخيس اخلنجر على محِل هذا احلزب توجهات 
قومية، وإن مل تصرِّح بذلك قيادات احلزب أو أعضاؤه.

أمَّا سائر األحزاب السنية فقد محلت تسميات وطنية مثل: »جبهة احلوار الوطين، واملشروع 
التفكري  غادرت  األحزاب  هذه  أنَّ  ابلضرورة  تعين  ال  التسميات  هذا  أنَّ  إال  إخل«،  الوطين... 

ا تعمل يف املناطق السنية، وتستهدف اجلمهور السين. ب، إذ إنَّ املتعصِّ

اثلثاً: أبرز الشخصيات السياسية السنية.

شهدت الساحة السنية بروز قيادات كثرية بعد عام 2005، بعضها ما يزال مشرتكاً يف 
الشخصيات  م  ونقسِّ منه،  أُْقِصَي  أو  السياسي  العمل  قاطع  اآلخر  وبعضها  السياسية،  العملية 

السياسية على قسمي، مها:

القسم األول: شخصيات داخل العملية السياسية:

إنَّ الشخصيات السياسية السنية اليت ما تزال متارس العمل السياسي حىت اليوم كثريٌة هي، 
ولعلَّ من أبرز هذه الشخصيات:

حممد احللبوسّي.. 	

هو رئيس جملس النواب احلايل للمرة الثانية، وقبل ذلك عمل حمافظاً لألنبار -املولود فيها-، 
ورئيساً للَّجنة املالية البملانية. دخل ميدان السياسية عن طريق »حزب احلل« قبل أن يشكِّل حزب 

تقدَّم عام 2020، والذي خاض انتخاابت 2021، وحقَّق تقدُّماً واضحاً يف املناطق السنية.
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مخيس اخلنجر.. 	

هو من حمافظة األنبار أيضاً، ويرتَّأس -حاليًا- حتالف السيادة الذي يضم حتالفي »عزم، 
وتقدُّم«. دخل اخلنجر يف منافسة حادة وصلت إىل حدِّ اخلصومة مع احللبوسي قبل االنتخاابت 

اليت دفعت نتائجها اخلنجر واحللبوسي للتحالف من أجل احلفاظ على حقوق املكوِّن.

حممود املشهدايّن.. 	

رئيس البملان األسبق، الذي ينحدر من مناطق مشال بغداد، ويُعدُّ من الشخصيات املثرية 
للجدل؛ ملا يطلقه من تصرحيات؛ تسبِّب له املشاكل أحياانً. جرَّب املشهدايّن حظَّه لرائسة البملان 
احلايل إال أنَّه مل ينجح يف اجللسة اليت ُعِقَدت يف السابع من كانون الثاين 2022 الختيار رئيس 
البملان، وشهدت تدافعاً ومشاداٍت نُِقَل على إثرها املشهدايّن إىل املستشفى؛ لُيصوَّت بعد ذلك 

للحلبوسّي رئيساً للبملان يف اجللسة نفسها.

أمحد عبدهللا اجلبورّي )أبو مازن(.. 	

برملانية، معروف  دولة  أسبق، وانئب ألكثر من  دولة  الدين، ووزير  حمافظ سابق لصالح 
العراقية  األطياف  مع  واسعة  عالقات  له  أنَّ  كما  السنية،  األوساط  يف  الكبري  السياسي  بتأثريه 
األخرى، وخصوصاً القوى الشيعية، وهو أحد حلفاء احللبوسي واخلنجر يف حتالف السيادة حالياً.

مشعان اجلبورّي.. 	

انئب عن حمافظة صالح الدين، لديه شبكة عالقات واسعة مع السياسيي السنة والسياسيي 
مشعان  ولدى  اخلنجر،  مخيس  برائسة  عزم  حتالف  فريق  ضمن  السيادة  حتالف  دخل  اآلخرين، 
اجلبورّي كثري من األسرار اليت اعتاد على تسريب بعضها بي احلي واآلخر عن طريق ظهوره يف 

املقابالت املتلفزة.

القسم اآلخر: شخصيات خارج العملية السياسية:

العملية  قيادات خارج  هلم  فإنَّ  السياسية،  العملية  تزال ضمن  ما  قيادات  للسنة  أنَّ  كما 
السياسية يف الوقت احلايل، ولعل من أبرزهم:
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رافع العيساوّي.. 	

حيظى بشعبية كبرية يف حمافظة األنبار؛ مكَّنته من الفوز بعدد كبري من األصوات يف انتخاابت 
أوامر قبض عام  للمالية، قبل أن تظهر حبق عناصر يف محايته  اليت أصبح بعدها وزيراً   ،2010
2012، ممَّا أدَّى إىل اندالع موجة اعتصامات يف األنبار، ومناطق سنية أخرى، نتج عنها فوضى 
عارمة استمرت حىت ظهور تنظيم »داعش« اإلرهايب منتصف عام 2014. وقرَّر القضاء مؤخراً 

تبئة العيساوي من التهم املوجهة إليه.

علي احلامت السليمان.. 	

ا متتلك  يعرف أبنَّه أمري عشائر الدليم؛ ألنَّه ينتمي إىل أسرة »البوعلي السليمان« املعروف أنَّ
لساحات  املؤيدين  أشد  من  احلامت  علي  كان  األنبار-.  حمافظة  يستوطنون  -الذين  الدليم  إمارة 
الصراع بي  له مواقف وتصرحيات استفزت احلكومة يف حينها، وبعد احتدام  االعتصام، وكانت 
سياسيي األنبار واحلكومة املركزية اضطرَّ للمغادرة إىل خارج البالد قبل أن يعود يف نيسان 2022 

إىل حمافظته.

أمحد العلوايّن.. 	

هو انئب سابق، أيَّد ساحات االعتصام بشدة، وكان يطلق تصرحيات شديدة اللهجة ضد 
احلكومة يف حينها متهماً إيران بتأييد ما كان يعدُّه »اضطهاداً للسنة«. اْعُتِقَل العلوايّن ناية 2013 
بعد اشتباكه مع قوة أمنية خاصة ذهبت إىل مدينة الرمادي مبحافظة األنبار العتقاله، وما يزال يف 

السجن مع بروز إشاعات تشري إىل قرب إطالق سراحه.

رابعاً: التحوُّالت املفاجئة يف الساحة السنية.

شهدِت الساحة السياسية السنية أحدااثً مفاجئة يف نيسان 2022، إذ مل متِض سوى أايم 
على اإلفراج عن رافع العيساوي ووصوله يف موكب كبري إىل ديوان عشريته يف مدينة الفلوجة مبحافظة 
التنسيقّي  بقيادات ابرزة يف اإلطار  السليمان، ولقائه  أُْعِلَن عن وصول علي احلامت  األنبار؛ حىت 
ببغداَد؛ قبل أن ينتقل إىل األنبار مبوكب ضم عشرات السيارات؛ حلمايته، وتزامن كل ذلك مع 

أحاديث تناقلتها وسائل التواصل االجتماعي أشارت إىل قرب اإلفراج عن أمحد العلوايّن.
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اإلطار  يف  وحتديداً  شيعية،  أطراف  قبل  من  حماولة  ا  أنَّ على  املتسارعة  التطورات  ُفِهمِت 
ا التهمت من قبل احللبوسي وأتباعه، وما زاد  التنسيقّي؛ إلحداث توازن يف األنبار؛ العتقادهم أنَّ
استهدفت  واليت  بعد عودته  احلامت  علي  أطلقها  اليت  التصرحيات  الفرضية  احتماالت صحة هذه 

احللبوسّي استهدافاً مباشراً، مشريًة إىل أنَّ األنبار لن تكون خاضعًة له بعد اليوم.

وبعد أن كان يف األنبار توجٌُّه واحٌد مؤيُِّد للحلبوسّي -حىت وقت قريب-، أصبح يف احملافظة 
ا بسبب صدمة  اليوم معسكران متنافران، أوهلما معسكر احللبوسّي الذي التزم جانب الصمت، رمبَّ
احلدث، أو أنَّه ال يريد استفزاز مجهور السليمان والعيساوّي، ومعسكر آخر يضم مؤيِّدي اآلخرين، 

ويعُد بثورٍة إصالحيٍة يف األنبار؛ تُنهي هيمنة احلزب الواحد َوْفق اعتقادهم.

خامساً: اخلريطة السياسية السنية اجلديدة.

مرَِّت اخلريطة السياسية السنية بتغيريات كثرية بعد 2003، فبعد أن كانت حمدودة جداً، 
ومقتصرة على احلزب اإلسالمي يف حكومة إبراهيم اجلعفرّي اليت تشكَّلت عام 2005. تراجع 
نفوذ اإلخوان املسلمي يف انتخاابت 2010 اليت قرَّر السنة املشاركة فيها ضمن القائمة العراقية 
برائسة إايد عالوي، وأصيبت جبهة التوافق )اإلخوانية( خبيبة أمل بعد أن حصلت على )6( مقاعد 
فقط، ويف انتخاابت 2014 كان الدور السين ضعيفاً بعد تشكيل حتالف القوى العراقية، وبروز 
)الكرابلة( كمتصدرين للمشهد السياسي السين، ومل خيتلف احلال كثرياً يف انتخاابت 2018، إال 
أنَّ انتخاابت 2021 فرضت واقعاً سياسياً جديداً متثَّل بسيادة احللبوسّي وحليفه اخلنجر للمشهد 

السياسي السين.

كان االعتقاد السائد -لوقت قريب- هو بقاء حتالف السيادة )احللبوسّي، واخلنجر( مهيمن 
على الساحة السنية؛ لعدم وجود منافس قوي، إال أنَّ الظهور املفاجئ للسليمان والعيساوي، وقبل 
اخلريطة  ُيصيب  تغيري  بدء  إىل  للحلبوسي يشري  قبلي رافض  أبو ريشة كزعيم  ذلك ظهور سطام 

السياسية يف املناطق السنية اليت أصبحت ابلفعل مهيئة للتغيري ألسباب عديدة أبرزها:

غياب التعددية السياسية يف األنبار ومناطق سياسية أخرى، إذ يهيمن حزب »تقدُّم« على . 	
أغلب املفاصل يف هذه املناطق.

بتصدُّر . 	 التقليدية  للزعامات  غالباً  اجملال  تفسح  واليت  السنية،  للمناطق  القبلية  الطبيعة 
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املشهد، وهو ما أاتح عودة ميسرة لعلي احلامت، أفرحت أنصاره، وأقلقت معسكر احللبوسّي.

مثََّل االمتداد العشائري، والنفوذ السياسي لرافع العيساوي يف األنبار مصدَر قوة للمعسكر . 	
اجلديد، يف ِقبال ضعف يف املعسكر اآلخر.

برَز احللبوسّي بعد غياب الزعامات السنية التقليدية، وأنَّ عودهتا اليوم قد تؤثِّر على مكانته . 	
يف األنبار، يف حال املضي حنو إجراء انتخاابت مبكرة أخرى.

استمرار الدعم الذي يتلقاه املعسكر اجلديد من قبل قوى شيعية يف اإلطار التنسيقّي، الَّيت . 	
ترى يف علي احلامت ورافع العيساوي أفضل ورقة؛ إلضعاف احللبوسّي الذي ما يزال مصراً على البقاء 

ضمن التحالف الثالثي مع التيار الصدرّي، واحلزب الدميقراطّي الكردستايّن.

سيناريوهات

تضعنا التطوُّرات اجلديدة يف حمافظة األنبار أمام ثالثة سيناريوهات:

األول: الصلح بي حممد احللبوسّي وعلي احلامت السليمان ورافع العيساوّي، وإن كان هذا 
األمر مستبعداً؛ ألنَّ احللبوسيَّ لن يقبل بذلك بسهولة؛ إذ سيكلِّفه تنازالت مل يـَْعَتْد على تقدميها، 
كما لن يُقدَم السليمان والعيساوّي على هذه اخلطوة؛ لكيال خيسرا التأييد الذي حصال عليه من 

معارضة احللبوسّي.

الثاين: مغادرة علي احلامت السليمان ورافع العيساوّي لألنبار بسبب الضغوط اليت قد يتعرضان 
ما ميتلكان ثقاًل سياسياً وعشائرايً كبريين، فضاًل عن تصفية  هلا، وهذا االحتمال غري وارد أيضاً؛ ألنَّ

امللفات القضائية املتعلقة بما.

الثالث: تنامي نفوذ علي احلامت السليمان ورافع العيساوّي يف األنبار، وسائر املناطق السنية، 
وقد يكون هذا السيناريو هو األقرب للتحقُّق؛ لسببي: األول، الثقل اجملتمعي والسياسي للسليمان 
والعيساوّي، واآلخر: حصوهلما على أتييد قًوى شيعية مؤثرة تريد إحداث تغيري ابخلريطة السياسية 

السنية.


