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مع أنَّ الصراع السياسي الذي شهدته األشهر املاضية على منصيب رئيس اجلمهورية ورئيس 
جملس الوزراء مرتبط ابلكرد والشيعة، إال أنَّ القوى السنيَّة مل تكن مبنأى عن هذا الصراع، خصوصاً 
القوى اليت كانت جزءاً من التحالف الثالثي الذي تفكِّك ابنسحاب التيار الصدري منه بعد خروج 

نواب التيار من جملس النواب يف حزيران املاضي.
قسَّمت األشهر اليت تلت االنتخاابت املبكِّرة اليت جرت يف تشرين األول 2021 السنََّة 
يتزعمه مخيس  الذي  »السيادة«  بتحالف  اليوم  يُعَرف  وأقوامها  أوهلما  متناحرين،  على معسكرين 
اخلنجر، ويُعدُّ رئيس جملس النواب حممد احللبوسي أبرز قياداته، واحملتكمي بقراراته، أمَّا املعسكر 
اآلخر األقل عدَّة وعدداً فيتمثَّل بنواب حتالف »العزم« الذين انشقوا عن اخلنجر، ورفضوا التحالف 
مع احللبوسي، وأعلنوا خصومتهم معه، بل انفسوه على منصب رئيس البملان بعد أن رشَّحوا حممود 

املشهداين الذي أخفق يف تولِّ املنصب.
ما يزال هذا االنقسام مستمراً حىت اليوم، ومل نشهد أي مبادرات للتقريب بي القوى السنيَّة 
املتخاصمة اليت يُعدُّ أحدها الذي يقوده مثىن السامرائي حليفاً لإلطار ما مينحه حظوظاً يف املشاركة 
ابحلكومة املقبلة يف حال مضى اإلطار التنسيقي يف تشكيلها بعد فك عقدة رئيس اجلمهورية، كما 
ميثِّل رقماً  كبرياً  برملانياً، وسياسياً  ثقاًل  الذي ميتلك  ال ميكن جتاوز حتالف »اخلنجر-احللبوسي« 

صعباً يف املعادلة السنيَّة.
ومع هذا االنقسام، إال أنَّ الذي جيمع القوى السنيَّة هي الباغماتية اليت تسعى عن طريقها 
أطراف متثِّل حمافظات مشالية وغربية لتوظيف الصراع السياسي احلاد الذي تشهده الساحة الشيعية؛ 

خلدمة مصاحلها.

البراغماتية السنيـة وتوظيف الصراعات 
الشيعية-الشيعية

عالء الحمداني *

*  ابحث عراقي.
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أواًل: السنَّة والعملية السياسية
مل يكن وقع التغيري الذي شهده العراق عام 2003 سهاًل على نسبة كبرية من السنَّة الذين 
العملية السياسية بعد دعوات أطلقتها جهات سياسية ودينية أبرزها »هيئة علماء  قرَّروا مقاطعة 
املسلمي« برائسة حارث الضاري إىل عدم املشاركة يف االنتخاابت، والوظائف احلكومية؛ بسبب 
وجود االحتالل. هذا ما كان معلناً إال أنَّ األمر يعود إىل وجود أسباب أخرى أبرزها عدم قبول 
عدد غري قليل من السنَّة خبسارة السلطة، والنفور الذي ولَّده النظام الدكتاتوري الذي كان حيكم 
العراق قبل عام 2003 من األحزاب اليت تسلمت السلطة بعد هذا التاريخ، فضاًل عن االنتشار 

املسلَّح لبعض اجلماعات اليت كانت متنع املشاركة يف أيسر الوظائف احلكومية.
إال أنَّ هذا احلال مل يدم أكثر من عام ونصف العام تقريباً، بعدها قرَّر احلزب اإلسالمي الذي 
نفسه  ميثِّل اجلناح السياسي حلركة اإلخوان املسلمي يف العراق، وقرَّر خوض االنتخاابت عارضاً 
املمثِّل الوحيد للسنة قبل أن تلتحق به قيادات سنيَّة أخرى، مثل صاحل املطلك، وخلف العليان، 

وعدانن الدليمي.
يف املقابل، كانت القوى الشيعية تنظر إىل الطرف السنِّ على أنَّه »الغائب احلاضر«، ومل 
حترم القيادات السنيَّة من التمثيل يف جملس احلكم، ويف الوزارات يف احلكومة االنتقالية اليت تشكلت 

بعد انتخاابت اجلمعية الوطنية يف 2005.
وتطوَّر الوعي السياسي لألحزاب السنيَّة تطوراً الفتاً يف انتخاابت 2010 اليت شهدت فوز 
القائمة العراقية اليت مجعت املرشحي السنة ابلصدارة بعد حصوهلا على )91( مقعداً، متفوقة على 
ائتالف دولة القانون الذي حصل على )89( مقعداً، مع أنَّه كان احلزب احلاكم، لكن هذا الفوز 
الذي مل يثمر عن تشكيل احلكومة مل يكن منتجاً، إذ سرعان ما تشتت القوى السنيَّة قبل انتخاابت 
2014 الذي أشَّرت تراجعاً واضحاً يف شعبية احلزب اإلسالمي، ومهَّدت لظهور قيادات سنيَّة 
أخرى، ابتت مؤثِّرة يف املشهد السن حىت اليوم مثل: الكرابلة، وحممد احللبوسي، وأمحد عبدهللا 

اجلبوري، ومثىن السامرائي، ومخيس اخلنجر.
ومتكَّنت القوى السنيَّة من االحتفاظ ابملناصب اليت أصبحت متنح هلا على سبيل العرف 
بعد كل انتخاابت، وأبرزها رئيس جملس النواب، فضاًل عن احلصول على ست وزارات، ومناصب 

مهمة أخرى.
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اثنياً: مراحل العمل السياسي السين
العراقية قبل قرن، وكانت بعض قياداهتم  الدولة  البالد منذ أتسيس  شارك السنة يف حكم 
جزءاً من أدوات يف حتويلها إىل دولة عسكرية استمرت حىت عام 2003 الذي كان عاماً فاصاًل 
يف »التاريخ السياسي السن« يف العراق، والذي دفع إىل ظهور مراحل عديدة من العمل السياسي 

السن ميكن تصنيفها على النحو اآليت:
التخبُّط.  

العراق،  يف  للتغيري  األول  اليوم  منذ  السنيَّة  السياسية  الساحة  على  واضحاً  التخبُّط  بدا 
خصوصاً بعد اجلدل الكبري الذي شهدته بشأن املوقف من العملية السياسية، وقوَّات االحتالل، 
التخبُّط هو رفض الدستور بنسبة )%97( يف  والشركاء من الشيعة والكرد. وأبرز دالالت هذا 

األنبار مثاًل، مع أنَّ قيادات إخوانية من احملافظة كانت تشارك يف السلطة.
االنزواء.  

رات  انتقل بعد ذلك السنَّة إىل االنزواء والتفرُّج على املشهد السياسي ابلتزامن مع ظهور مؤشِّ
على وجود رغبة للمشاركة يف العملية السياسية، ظهرت بوادرها خبطاابت كانت تلوم هيئة علماء 

املسلمي اليت دعت إىل املقاطعة.
االقتحام.  

اختذت القوى السنيَّة قراراً مفاجئاً ابقتحام املشهد السياسي بقوة عن طريق االنضواء حتت 
واملنابر،  املساجد،  واستغلت  التوافق«،  بـ«جبهة  يسمى  ما كان  ضمن  اإلسالمي  احلزب  قيادة 

ووسائل اإلعالم؛ للرتويج هلا، ومهَّد ذلك لوجود كتل سنيَّة متماسكة ألكثر من دورة انتخابية.
االنقسام.  

بدأِت االنقسامات تعصف ابملشهد السياسي السنِّ بعد انتخاابت 2018، وجتلَّى ذلك 
بوضوح يف انتخاابت 2021 اليت أفرزت معسكرين ال غباَر على وجود شرٍخ كبرٍي بينهما، أحدمها 

بزعامة احللبوسي واخلنجر، واآلخر ميثِّله جناح مثىن السامرائي وحممود املشهداين وخالد العبيدي.



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

اثلثاً: السنَّة والفصائل
دخلت الفصائل املنضوية ضمن هيئة احلشد الشعيب إىل حمافظات األنبار، ونينوى، وصالح 
الدين بعد عام 2014، وخاضت معارك عنيفة ضد تنظيم »داعش« اإلرهايب، وسامهت يف حترير 

بعض املناطق ابلتنسيق مع اجليش، وسائر صنوف القوات األمنية.
ومع محلة التحريض ضدها يف وسائل اإلعالم، إال أنَّ وجود الفصائل بدأ يلقى قبواًل شعبياً 
بعد مسامهته يف التحرير، وشجَّع ذلك اآلالف من السنة لالخنراط يف تشكيالت احلشد الشعيب. 
انتخاابت  اليت سبقت  الفرتة  قائمة حىت  السنِّ  واجملتمع  الفصائل،  بي  التفاهم  واستمرت عالقة 
2021، اليت شهدت محالت انتخابية تضمَّنت عودة التحريض ضد الفصائل املسلحة. وبدأت 
هذه احلمالت مبكرة منذ الربع األخري لعام 2020 ظناً منها أنَّ االنتخاابت ستجري يف منتصف 
2021 كما كان مقرراً، إذ بدأت قيادات سياسية تظهر يف وسائل اإلعالم، وتتهم علناً بعض 

الفصائل ابرتكاب ما كانوا يصفوهنا بـ«اخلروقات« دون تقدمي أدلة على ذلك.
ومع احلمالت الواسعة اليت شنَّها سياسيُّون على الفصائل يف املناطق السنيَّة؛ إال أنَّ ذلك 
مل يؤدِّ إىل خروجها من املدن، والقصبات اليت توجد فيها؛ ألسباب عديدة، أبرزها أنَّ وجود هذه 
الفصائل رمسي ضمن إطار هيئة احلشد الشعيب، كما أنَّ دعوات إخراجها كانت سياسية، وال متثِّل 
، فضاًل عن تراجع خطاب التحريض ضدها بعد أن أعلنت نتائج االنتخاابت،  كل الطيف السنِّ

وعدم جدوى هذا اخلطاب ملطلقيه بعد االنتخاابت.
رابعاً: السنَّة واألزمة الشيعية

هت هلا من قبل أطراف شيعية، واليت  مل يسلِّم بعض القيادات السنيَّة من االهتامات اليت وجِّ
من  الشيعية للصراع والتناحر، وكان ذلك واضحاً  القوى  حتدَّثت عن تورُّطها ابلوقوف وراء دفع 
خطاب بعض السياسيي احملسوبي على اإلطار التنسيقي الذين كانوا يصّرِحون أبنَّ السنَّة والكرد 
يُريدون استمرار اخلالف مع التيار الصدري؛ لتحقيق مصاحلهم، بل إنَّ هذه االهتامات ذهبت إىل 
أبعد من ذلك، حي جرى انتقاد دخول حممد احللبوسي، ومخيس اخلنجر، ومسعود البارزاين ضمن 
ا ميكن أن تـُْقِصي سائر ممثلي  التحالف الثالثي مع التيار؛ لتشكيل حكومة أغلبية يعتقد بعضهم أهنَّ
الشيعة. واليوم يتعرَّض احللبوسي إىل انتقادات؛ بسبب تعليقه جلسات البملان، وهو ما يفسر من 
قبل أطراف يف اإلطار على أنَّه احنياز للموقف الصدري؛ بدف عدم انعقاد جلسة التصويت رئيس 
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اجلمهورية، ومن َثَّ عرقلة جهود اإلطار يف تشكيل احلكومة.
هذا ما يرتبط ابملوقف الشيعي من القوى السنيَّة، أمَّا ما يتعلق ابملوقف السن فإنَّه يتصف 
لتهنئة  الحقاً؛  النزول  ث  األحداث،  ومراقبة  التل،  على  ابجللوس  واالكتفاء  ابهلدوء،  اليوم  حىت 

الفائزين.
وما عدا زايرة حممد احللبوسي ومخيس اخلنجر برفقة نيجرفان ابرزاين إىل النجف يف كانون 
الثاين املاضي؛ لتهدئة األوضاع، وتقريب وجهات النظر بي املختلفي مل يظهر من القوى السنيَّة أي 

موقف جدي آخر؛ لنزع فتيل األزمة.
ومع أنَّ أنظار الساحة الشيعية تتجه اليوم حنو أي جهود للوساطة من داخل املكوِّن أو 
املبادرات  إبطالق  السياسية  األطراف  واكتفت  ذلك،  يفعل  مل  الشركاء  من  أايً  أنَّ  إال  خارجه؛ 

اإلنشائية اليت ابتت مكرَّرة وغري منتجة.
ليس هذا فحسب، بل إنَّ القوى السنيَّة تُعدُّ بنظر بعضهم مرتبطة بصورة أو أبخرى ابألزمة 
ا دخلت بصورة أو أبخرى ضمن املعسكرين املتنافسي، إذ حُيَْسب احللبوسي واخلنجر  الشيعية؛ ألهنَّ
على التيار، يف حي حُتَْسب اجلبهة األخرى برائسة مثىن السامرائي على اإلطار التنسيقي، لكن ذلك 
ال يعن دخوهلما بصورة مباشرة على خط األزمة اليت أصابت الساحة السياسية الشيعية ابلتصدُّع.

خامساً: الرباغماتية السنيَّة
ال ميكن وصف املوقف السنِّ من األزمة السياسية الشيعية احلادة اليت وصلت إىل مستوايت 
خطرية بغري الباغماتية اليت هتدف إىل توظيف األزمة؛ للحصول على مكاسب سياسية قد ال تتكرَّر 

يف مناسبات أخرى حتدث يف أوضاع أكثر استقراراً.
فالباغماتية اليت تقوم على أساس فلسفة اختالق الذرائع؛ لتحقيق املصاحل كانت حاضرة يف 
ا ال تريد حتريك ساكن الدخول على خط األزمة الحتوائها،  توجهات القوى السنيَّة اليت يبدو أهنَّ

ا العتقادها أبنَّ مثل هذه اخلطوة قد تكلفها تنازالت هي يف غىًن عنها. رمبَّ
وترى األطراف السنيَّة أبنَّ األوضاع احلالية اليت جعلت الساحة الشيعية أكثر مرونة، وقابلة 
املشهد  تشكيل  إعادة  يف  املسامهة  َثَّ  ومن  والتأثري،  للتغلغل  املناسبة  الفرصة  هلا  توفِّر  لالخرتاق 
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السياسي برمَّته.
ا تكون مثينة  ال ميكن تبئة أي طرف سنِّ من حماولة احلصول على مكاسب سياسية، رمبَّ
هذه املرة؛ ألنَّ طريف الصراع يف املعادلة الشيعية حباجة إىل وجود سنَّة وكرد؛ للمضي يف تشكيل أيِّ 
حكومة تتشكَّل مستقباًل ولو بعد حي، إذ ال ميكن للتيار الصدري أن ميضي لتشكيل حكومة 
األغلبية اليت يتمسَّك با دون أغلبية حتقِّق له نصاب مترير رئيس اجلمهورية ث احلكومة، وكذلك 
احلال لقوى اإلطار التنسيقي الذي ال ُيِْفي رغبته بتشكيل حكومة توافقية يستحيل أن متر دون 

كرد وسنَّة.
مع حتفُّظ حتالف السيادة على ما تشهده البالد من أوضاع مرتبكة يف األسابيع األخرية، إال 
للتيار الصدري؛ بدليل تعليق جلسات البملان، وعدم االعرتاض على ما حيدث  أنَّه يبدو منحازاً 

هناك، كما أنَّ املعسكر السنِّ اآلخر احلليف لإلطار ما يزال متمسكاً مبوقفه املنحاز لألخري.
ُيشري وجود قوى سنيَّة مؤيدة لكلٍّ من طريف الصراع الشيعي بوضوح إىل أنَّ الفهم السنِّ 
تطوَّر، وأصبح يعمل من منطلق توظيف األزمات، وإْن كانت حتدث يف داير الشركاء، وهذا هو 
جوهر الباغماتية اليت تعارض املثل والقيم اليت دعا هلا املثاليون، وتركِّز على السلوك الذي حيقِّق 
املصاحل، إذ يعتقد الباغماتيُّون أنَّ كلَّ فكرٍة أو رأٍي أو موقٍف جيب أن يكون له انعكاس إجيايب 

على صاحبه.


