تظاهرات جنوب العراق

ِ
ِ
املنتهية واليتُ َها ،وحتديد مستقبل العراق ،وحكومته القادمة
احلكومة
تقييم ألداء

أوال -أسباب التظاهرات (الفساد ،وتردي األوضاع السياسية):
ً

د.مصطفى جابر العلواين



يكن جديداً احتجاج شباب العراق منظمني تظاهراهتم ،اليت بدأت
يُعد الفساد
ً
ملمحا أساسيًا للمناخ السياسي ابلعراق ،ف ْلم ْ
رفضا للوضع السياسي ،وما يعرتي العمليَّةَ السياسيَّةَ من فساد وهتميش وإقصاء ،واالستثاار ابلسلطَةَ من األحزاب
منذ أشهرً ،
حَّت الساعة؛ ومروراً بسوء األحوال املعاشية،
يفرز الطبقةَ السياسيَّةَ ،منذ احتالل العراق ،العام  3002و َّ
"التقليديَّةَ" ،لكوهنا وحدها من ُ
حصر التوظيف بيد األحزاب السياسيَّة؛ والتغاضي عن إنشاء "جملس اخلدمة
اليت يعاين من وطأهتا ُج ُّل أفراد الشعب ،الذي يعاين َ
()1
وم ْلث َها بَ ْن يستحقُّها ،على أساس:
اخلاص ابلتوظيف" املخطط إلنشائه العام  3002؛ ليتوََّّل َّ
مهمةَ إحصاء الشواغر من الوظائفَ ،
التأهيل ،واخلربة املهنية ،وليس جتيريها لألحزاب ،واملنتمني إليها ،أو جلزء من مجاهريها.
ابت من "العرف السياسي" ،الذي أفرزتْهُ العمليةُ السياسيَّةُ عقب االحتالل ،داللةُ الوصف "بصطلِ الوطّي" على
ذلك حَّت أنه َ
"التفامهات السياسيةُ" داللةً على "تقاسم املزااي والغنائم
تفعيل "عامل احملاصصة" بصورها :القوميَّة ،واملذهبيَّة ،واحلزبيَّة؛ وصارت
ُ
وخ َربوا إدارتَ َها؛ األمر الذي ولد حاالً من اليأس
واألدوار واملناصب" ،بني ممالي تلكم َّ
قهوا أصو َل اللعبة السياسيَّةَ ،
املسميات ،الذين فَ ُ
لدى شرائِ شعبية كارية ،سوى اليت تنتفع من تلك احملاصصة ،ومن ذلك التقاسم.
كيز القوى املعنيَّة ب "اهليمنة" على العراق ،و"احتالله"
و َّ
لعل العام َل املساع َد على استشراء الفساد واستفحاله ،وتعطيل مكافحته؛ تر ُ
األهم عند تلك
وإبقاء العراق يدور يف فلكها ،وقد عبَّ َر عن ذلك "السيد مقتدى الصدر" يف بيان رؤيته ملالمِ احلكومة القادمة ،إذ ُّ
عشر عاماً
األطراف حفاظُ ُها على مصاحلها من خالل األحزاب والشخصيات السياسية ،اليت هتيمن على السلطة ،طيلةَ مخسةَ َ
مضت.
ْ
ومع آالم الشعب من سوء الفاعلية السياسية ،وإدارة امللفات األمنيَّة ،وتدين اإلجناز يف ملفات اخلدمات ،من احلكومات اليت
ت
أعقبت
َ
بعض تلكم احلكومات ،با َ
وعد ْ
أيمل ،أن تفي ُ
االحتالل ،والسيَّما اليت سبقت حكومة السيد العبادي؛ إالَّ أن الشعب كا َن ُ
به ،وما رفعته من شعار "مكافحة الفساد ،وحماسبة الفاسدين" ،اليت ال توازي يف اإلجناز ،عمليات "االجتااث" للعناصر ،اليت ُُي َشى
يد النظام السابق ،وفقاً هلم.
تعيد تول َ
أن َ
إالَّ َّ
وعود ابإلصالح والتغيري ،ومكافحة الفساد املال
التدهور ز َاد تفاقُ َماً؛ ذلك ابلرتافق مع استمرار ال ٌ
األمر ز َاد سوءً ،و ُ
مؤخرا َ
أن ً
اجلميعَّ ،
ضد اجلميع ،وفق بعض املعنيني.
واإلداري ،والتصدي للفاسدين وحماسبتهم ،الذي صا َر شعاراً يرفعه
ُ
َّد طموحات الشباب ،يف بناء مستقبلهم ،جبانب الفساد
املدقع ،بد َ
الفقر ُ
تردي اخلدمات ،وغياب فرص العمل ،وتفشي البطالة ،و ُ
املال واإلداري ،وفشل جلان اإلصالح الوزارية والربملانية ،اليت ُشكلَت العام  ،3012عقب تظاهرات البصرة ،وألعوام متتالية ،ف ْلم تامر
دفع املتظاهرين للتحرك ،يف صيف الهب ،يف ظل
تلك التطورات غري توظيف عدد حمدود من العاطلني ،يف املشاريع النفطية؛ ُّ
كل َ
ذلك َ
 أستاذ العلوم السياسية.
( )1دكتور هاين عاشور ،يف استضافته يف قناة احلدث.3012/7/11 ،
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وعود متكررة من حكومة ،تلجأ اترةً للرتويج ملشروع خصخصة الكهرابء ،وتلجأ اترةً أخرى لبث برام َج ضغط استهالك الطاقة
صرفت احلكومات املتعاقبة على قطاع
علما أنه قد
ْ
اطنً .
الكهرابئية ،هذا على حنو ملْ جتد نفعاً توقَّ ْعتهُ احلكومةُ ،ومل يلب ما حيلُ ُم به املو ُ
الفساد ،وقلَّةُ خربة إدارة ملفات الكهرابء ،ممَّن ال خربَة مميزةً له؛ أمام شركات ومهيَّة،
َّدها
ُ
الكهرابء ،ما يزيد على أربعني مليار دوالر ،بد َ
ذكر.
َ
ومطامع شخصيَّة ،مل يراف ْق َها إجناز يُ ُ

مير به العراق مرتد ،عقب االنتخاابت؛ لعزوف النسبة
وبشأن تردي الوضع السياسي (خاصة املشاركة السياسية) ،فالوضع الذي ُّ
َّ
غري كارياً من معاانهتم ،وال من استمساك الطبقة السياسية ،اليت يصفها معظم املراقبني ابلفساد،
األكرب عن التصويت؛ ليقينهم أهنا لن تُ َ
حَّت املنتمني إليها.
َّ
حرصا على
اب من ورائهم ،مشغولون بنتائج االنتخاابت ،أو برغبتهم يف تعديلها ،عقب تزويرهاً ،
فالطبقةُ السياسية ،واألحز ُ
"م ْن سيكو ُن متصدايً لتشكيل احلكومة القادمة" ،وانشغال الساسة
مناصبهم ،وعلى املسك خبيوط العملية السياسية ،وال َه َّم هلم غريُ َ
قبل ،وكيفية معاجلة الفراغ الدستوري ،الذي قد يهد ُد مستقبلها.
واألحزاب ،يف التمديد للربملان السابق ،من ُ
ذلك ،أشغل الطبقة السياسيةَ عن معاانة الشعب ،ومعاجلة ما يعانيه من بطالة ،وتردي اخلدمات؛ األمر الذي َّأدى الستحكام
ُّ
كل َ
املعاانة ،وإطباقها على مفاصل احلياة.
سحسن أوضاعه ،ما دفعه للتعبري عن آالمه ،وآماله يف
ُصيب هبا
اقي ،يف إمكانية ُّ
الشعب العر ُّ
ُ
نتيجةُ ذلك كله ،خيبةُ أمل أ َ
تظاهرات ،شهدهتا حمافظات جنوبه وبغداد ،راغبًا عن قنوات املشاركة السياسية التقليدية.
اثنيًا -انطالقة التظاهرات:

كانت انطالقةُ التظاهرات األخرية ،على إساءة التعامل مع احملتجني عفوايً من قبل األجهزة
من البصرة يف  7يوليو ،3012
ْ
ت
لبات أن تفاقَ َم ْ
ص سابقاً ،وما ْ
األمنية ،الذين وقفوا على الطرق الرئيسة املؤدية إَّل احلقول النفطية ،والتظاهرات اليت تشكو ممَّا ُشخ َ
عقب قتل "املنصوري" ،على أعتاب املنشآت النفطيَّة ،اليت تستعني ابلشركات األجنبية ،وكوادرها؛ حيث كانت املطالبة ابالنتفاع من
َ
طالبت ابلقصاص من اجلاين ،وبتلبية
أتييد بضع عشرةَ عشرية بصريَّة،
تلكم املنشآت ،وبشغل الوظائف اليت توفرها؛ فاستدعى
احلادث َ
ُ
ْ
تدره من املنافذ احلدودية ،ومن
َّر منها من غاز ،وما ُّ
مطاليب أبناء البصرة ،اليت توفُر ثالثة ماليني برميل نفط يوميَّاً ،فضال عما يُ َ
صد ُ
ص للمحافظة بضعةَ دوالرات ،عن كل برميل ،كما كانت
مينائها؛ يف حني مل ْ
تنتفع من كل مزااي قانون "البرتودوالر" ،الذي ُيص ُ
تلوث بيثي.
يتعرضون له من ُّ
ض ما َّ
املطالبات بزايدة الرواتب الشهرية للموظفني ،وما يعو ُ
وملْ تلبث شرارةُ االحتجاجات أن َّ
َّت حلقةُ االحتجاجات لتشك َل سلسلةَ ،يف:
متتد
ُ
أصداؤَها إَّل احملافظات اجلنوبية؛ وهلذا امتد ْ
ذي قار ،وميسان ،واببل ،والنجف اليت اقتحم املتظاهرون فيها مطار النجف ،ومبىن جملس احملافظة؛ وامتدَّت التظاهرات إَّل كربالء،
َّت كذلك إَّل بعض مناطق بغداد ،يف الشعلة وساحة التحرير.
والسماوة؛ وامتد ْ
موقف العشائر وجمالس الشيوخ:
َّأو ُل ما َّ
ت
"وجود
العشائر
مطالب حقيقيَّة" ال ميكن جتاهلُها ،فقد َّبرَر ْ
ت بذلك التظاهرات ،فكان ْ
ود َع َم ْ
ت االحتجاجاتَ ،
َ
أكدتْهُ
َ
ُ
بضع عشرة
العشائر وال سيما البصريَّةَ منها يف خندق الشعب ،وقتل أحد أفرادها -مثَّ تز َ
ايد عدد ضحااي التظاهرات بعدها -فطالبت ُ
عشرية ابلقصاص العادل من اجلاين ،الذي ميال اجلانب احلكومي.
2

املوحد؛
وتطوَر موقف عشائر البصرة ،إَّل اللقاءات املتواصلة ،وصوال إَّل عقد مؤمتر ،إليصال صوهتا للحكومة ،وإظهار موقفها َّ
َّ
ت تعاملها مع العشائر ليكون قناةً جديد ًة للتواصل،
لتحقيق مطالب االحتجاجات؛ وابملقابل
استجابت احلكومة لذلك ،واستغلَّ ْ
ْ
أمر تستحسنُه احلكومةُ ،إللزام املتظاهرين ابلتقيُّد بشروط التفامهات املتوقعةَّ ،
العشائر هلا قدرة
وألن
واستامار أتثريها يف املتظاهرين؛ وهو ٌ
َ
سحب املشروعية عن الرافضني ،من املتظاهرين لدعوات التسوية ،والتفاهم مع احلكومة االسحاديَّة.
َّ
َّف بيا ُن العشائر-
صن َ
متكنت العشائر من األخذ بزمام التظاهرات ،بتوجيه رسائلها للحكومة املركزية ،واليت سحتوي مطالبهم؛ وقد َ
بؤمترهم -مطالبهم إَّل :آنية ،ومتوسطة ،وبعيدة املدى؛ متضمنةً:
 .1توفري اخلدمات.
 .3توفري الطاقة ،واملياه.
 .2مكافحة الفساد.
مر عليهم فرتات طويلة يف مناصبهم ،للحد من سطوة
قمع التظاهرات ،وإقالة املسؤولني ممن َّ
 .1حماسبة املسؤولني الفاسدين ،ومن َ
األحزاب.
 .2إطالق الوظائف ،ودعم مصادر الدخل ،وتشغيل العاطلني ،بدعم املشاريع :الزراعية ،والتجارية ،والصناعية ،وبناء وترميم املصانع،
ودعم االستامار.
 .2إنشاء مشروع الفاو الكبري.
 .7إنشاء املستشفيات ،ودعم البىن التحتية للمحافظة.
 .2تشغيل األيدي العاملة احمللية ،بدل الوافدة ،وضبط حركة وافدي احملافظات األخرى.
 .9تفعيل املادة ( )112من الدستور ،بتفعيل التعاون بني احلكومة االسحاديَّة ،واحمللية فيما يتصل إبدارة الشركات النفطية ،واالنتفاع
من عائداهتا.
 .10رصد ميزانية تغطي تلكم الفقرات ،وتطبيق استحقاق "البرتو/دوالر".
ردود أفعال السلطات احمللية:

ميكن الرتكيز على عدة تطورات ،أبرزها:
 .1اهتم بعض أعضاء جمالس احملافظات -احملتجة -السلطةَ املركزية ،بعدم الوفاء ابلتزامها بتمويل السلطات احمللية ،أو تغييب
صالحياهتا ،بتهميش الالمركزيَّة؛ ومن مؤشرات ذلك :غياب عقد اللقاءات أبعضاء جمالس احملافظات املعنية ،خالل زايرات رائسة
النظام االسحادي ،عدم تنفيذ قرارات
الوزراء لبعضها ،أو اللجنة الوزارية املعنية حبل األزمة واحتواء آاثرها؛ فالسلطةُ احمللية سحم ُل
َ
حال دون وفائها بواجباهتا ،وتغاضي مراعاة املادة
َّاَّتذهتا احلكومة االسحاديَّة؛ حيث إ َّن جمالس احملافظات مل تتسلَّم خمصصاهتا ،ما َ
 112من الدستور ،اليت تبني واجبات احلكومة االسحاديَّة ،واحمللية.
طالب املواطنني يف احملافظة بلفات ،تتوزَّع على الربانمج الزمّي يف تنفيذها ،وهي :امللف
أمجل م َ
جملس حمافظة البصرة ،أنَّه قد َ
َّ .3بني ُ
جيعل البصرَة عاصمةً اقتصادية
املال ،ملف املاء ،وملف الكهرابء ،وملف البطالة ،وملف السكن ،وامللف األمّي؛ على حنو ُ
للعراق ،با يؤتيه من عائدات وإصالحات.
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تعرضت له بعض اإلدارات احمللية ،من انتقاد احلكومة االسحاديَّة ،دفع األخرية الَّتاذ قرار حل َها ،كإدارة مطار النجف ،أو إقالة
 .2ما َّ
عقب اقتحام املتظاهرين مبىن احملافظة ومطارها.
مدير شرطة النجفَ ،
حول مبىن احملافظة كربالء ،شريطة عدم
 .1تعامل بعض احملافظني مع األزمة ،ابلسماح للجماهري ابلتظاهر كحال السماح ابلتظاهر َ
ينبئ إبمكانيَّة انفصام بعض
يعرب عن توافق األداء االسحادي مع األداء احمللي ابلتهدئة؛ ويف الوقت ذاته قد ُ
اقتحامه؛ وهو أمر قد َ
السلطات احمللية ،عن املركزية ،براءةً عن تقصري األداء احلكومي وإقرار وجوده ،وإمكانية االحنياز للجماهري حال تفاقم األزمة،
وفشل احلكومة االسحاديَّة دون حلها وحمو آاثرها ،يقوي هذا االحتمال "احملاصصة" اليت جعلت والءَ بعض املسؤولني ،ال سيَّما يف
اإلدارات احملليَّة ،مييل ُجت َاه انتماءاهتا ووالءاهتا احلزبية ،ما من شأنه استامار التظاهرات لرتجيِ من سيكون رئيساً للحكومة
املنوه عن بعضها أعاله.
بعض اإلقاالتَّ ،
أمر قد يربُر َ
القادمة؛ وهو ٌ
ت بعض اإلدارات احمللية ،ونعّي هبا جملس حمافظة النجف على وجه اخلصوص ،مع احلكومة االسحاديَّة اليت أعلنت تلبية
متاه ْ
َ .2
ص للنجف وحدها "عائدات مطار النجف" ،وله دالالته
ص للبصرة؛ وأبرز ما ُخص َ
مطالب متظاهري النجف ،إحلاقاً با ُخص َ
العميقة يف أثرها ،فالنجف:
أرض مقدَّسةٌ ،لدى متظاهري اجلنوب ،وتسهم يف هتدئتهم.
أ.
ٌ
بَّ .
س عن كاب ما تقد ُمه حكومة "العبادي" ،وهي املرجعيَّةُ اليت يقلدها معظم مجاهري
أن النجف مكان املرجعيَّة ،اليت َّ
ستتلم ُ
اجلنوب ،ويعلقون عليها آماالً بدعم تظاهراهتم.
مقار األحزاب ،وردود أفعاهلا:
اجلدل حول العنف ،واستهداف َّ
وشخصيات سياسية ،التظاهرات مؤكدةً ضرورة محاية املتظاهرين ،وعدم التجاوز عليهم ،مؤكدين أمهيةَ بقائها
اب كارية
ٌ
أيَّ َدت أحز ٌ
عما كا َن من تردي األوضاع اخلدميَّة وسواها ،ورغبتها يف مكافحة
سلميَّةً؛ وملْ تبتعد تلكم التصرحيات عن الرباءة عن مسؤوليتهاَّ ،
الفساد وأسبابه ،وإن كانت متَّهمةً به من لدن اجلماهري ،رغم رغبتها يف مالمسة معاانهتم ،وما يؤتيه ذلك من مثرات مستقبليَّة يف
االستمساك ببعض خيوط العمليَّة السياسيَّة.
ويرى حمللون حمليونَّ ،
أن التأثري السياسي ال يغيب عن إذكاء التظاهرات؛ اليت ميكن أن يكو َن بعض املشاركني فيها مدفوعاً ابلقوى
السياسية ،اليت تريد استخدام التظاهرات ورقةَ ضغط ،على حكومة السيد العبادي ،الذي ابتَت حظوظه مرتفعةً للفوز بوالية اثنية؛ وال
سيَّما يف البصرة ،لكوهنا مناطق نفوذ أحزاب أخرى منافسة للعبادي؛ يؤي ُد ذلك ما ذهب إليه بعض أعضاء جملس حمافظة البصرة،
الذي محَّل احلكومة االسحاديَّة ،تبعات االحتجاجات(.)3
َّ
سحمد
جملس حمافظة بغداد ،األحد  12يوليو  ،3012من ُّ
ردود أفعال ،ال ُ
التعرض ملقار األحزاب السياسية ،ألنَّه سيول ُد َ
وحذ َر ُ
اقبني هذا التصريِ احنيازاً من اجمللس لألحزاب السياسية ،اليت ينتمي
بعض املر َ
عقباها ،إذ من شأهنا اإلثخا ُن ابلدم العراقي؛ وقد اعترب ُ
َّدت أحزاهبم.
إليها أعضاؤه ،وإن تعد َ
ويدفع هذا التصريِ امللفت النظر إَّل:
ُ
 .1استهداف مقار األحزاب السياسية جنوب العراق ،عدا مقار الصدريني ،ذوي امليول الشعبية.
( )3د.إحسان الشمري ،رئيس مركز التفكري السياسي ببغداد ،يف لقاء مع قناة احلدث .3012/7/12
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ينسحب -وفق املعنيني -على أغلب
أمر
تتحملها احلكومة وحدها؛
 .3اعتبار استهداف مقارها وسحميلها مسؤوليةً ،ال َّ
ُ
فالفساد ٌ
ُ
الساسة.
اب اعتبار حرق مقارها ،سحباً ملشروعيَّتها.
َّ .2تشى األحز ُ
وبشكل عام ،وبشأن ممارسات العنف يف التظاهرات تلك ،ميكن القول إن ضبط مسار االحتجاجات ،دون إضرار
ابملمتلكات َّ
صعبُ َها ما ُ
يعرف اصطالحاً "ابلشعور اجلماهريي" الذي يسوغُ أفعاالً يف التجمعات اجلماهرييَّة ،تكو ُن معيبةً
العامة ،قضيَّةٌ يً َ
ذاك ذو أثر سلب على االحتجاجات ،ويف أتخري تلبية مطالبها ،اليت ملْ َّتر ْج حبال عن السياق املشروع،
علما أن َ
على املستوى الفردي؛ ً
وعن خيمة احلقوق املكفولة ابلدستور.
ض حياة املواطنني
ومن مث ،شد َ
َّدت رائسة الوزراء ،على ضرورة كشف األجهزة األمنية املندس َ
ني ،والتعامل معهم حبزم ،با ال يعر ُ
واحملتجني ،ورجال األجهزة األمنية للخطر ،وال البىن التحتية واملنشآت للدمار والضرر؛ وأنه سيكون التخريب والقتل ،سبباً مضافاً
لتأجيج االحتجاجات ،وأتليب مشاعر اجلماهري الغاضبة ابتداءً.
يستند إَّل تربير منطقي مقبول ،يرتَّكز يف كون "حرق وتدمري املمتلكات،
وعليه ،فإن أتكيد وجود مندسني يف التظاهرات،
ُ
مطالب املتظاهرين ،بل يسهم يف وصف االحتجاجات ابلعنف ،الذي ُيرجها
التعرض ألفراد األمن" ،ال يلب
واإلضرار ابملنشآت ،و ُّ
َ
عن سلميَّت َها ،ويفرغُها من حمتواها وعالقته حبقوق اجلماهري.
موقف املرجعية الدينية يف النجف األشرف:

ت املرجعيَّةُ الدينية يف النجف إبحدى خطب اجلمعة عن موقفها املؤيد للتظاهرات ،مؤكد ًة َّ
َّ
أن مطالبَها مشروعةٌ ،مشخصةً
عرب ْ
تردي األوضاع العامة ،واخلدمات ،مطالبةً حبماية املتظاهرين ،وعدم قمعهم ،يف ظل رصد املرجعية للقصور املرتاكم يف األداء احلكومي،
ويف إشارة لتحميلها احلكومات السابقة املسؤوليةَ ،واإلشارة ابلرضا عن بعض منجزات حكومة العبادي؛ اليت َّ
أكدت عزمها مكافحة
ط منهُ رضا املرجعية عن سحالف
األمر الذي يُ ْستَ ْن بَ ُ
الفساد ،وحماسبة الفاسدين ،بوصفه هدفاً أساسيَّاً ملشروع احلكومة القادمة؛ ُ
"سائرون ،والنصر".
اخرتاق التظاهرات من إرادات خارجية (إقليميًا ،ودوليًا):
هتدف إَّل إشاعة الفوضى يف العراق ،وزعزعة
َّأما ما يشاعُ من اخرتاق االحتجاجات ،فيؤشُر لوجود "إرادة خارجيَّة إقليميَّة" ُ
تدخ َل ًقوى إقليمية ،هلا مؤيدوها من األحزاب العراقية ،اليت تربطها هبا
األمن فيه ،وقد
ينسحب على املنطقة أبكملها ،ما يعّي ُّ
ُ
القول بعائدية
تسهم يف إمخاد االحتجاجات ،حبجة احلفاظ على البُىن التحتيَّة ،ومحاية املنشآت .لكن يف الوقت ذاتهُ ،
ٌ
عالقات اترُييةٌُ ،
وتشكيك يف إرادته إبحداث التغيري؛ فما أصاب
اقي؛
ٌ
أمر فيه تغاض عن حقيقة ما يعانيه الشعب العر ُّ
التظاهرات إلرادة خارجيَّة فقطٌ ،
دفعت
انتخاابت  13مايو  ،3012من تزوير ،وفقدان األمل املعلَّق على نتائجها ،إلحداث التغيري املنشود ،ولَّ َد أزمات مرتاكمةً،
ْ
للتظاهر واالحتجاج.
َّصل بدور إيران:
 .1ما يت ُ
َّصل بتكوين الكتلة األكرب ،وتشكيل احلكومة القادمة ،بعرقلة استقالة العبادي من حزب الدعوة،
أ .أن يكون اهلدف سياسياً ،يت ُ
حيول ُّ
سحق ُقهُ دو َن هيمنة إيرا َن على احلكومة القادمة،
أمر ُ
للرتشُِّ جمدَّداً لرائسة الوزراء ،وفق شرط السيد مقتدى الصدر عليه؛ وهو ٌ
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تضمن مصاحلَ إيران يف العراق ،ألمهيته هلا ،وملشاريعها
بتقدمي األحزاب والشخصيات األقرب هلا ،اليت تربطها هبم عالقات متميزة؛
ُ
االسرتاتيجية يف املنطقة كلها ،وتوازانت القوى فيها.
خالل اإلبقاء على دورها املؤثر،
ب .أن يكو َن األمر متَّصالً برغبة إيرا َن ،بعرقلة املخطَّط األمريكي إلحكام طوق احلصار على إيرا َنَ ،
يف إعادة االستقرار للعراق ،كونهُ ذا أمهية قصوى للوالايت املتحدة األمريكية؛ ما يدفعها إلعادة النظر ملوقفها من إيران ،وإرجاء
"احتمال توجيه ضربة مباشرة هلا ،وإلمكانياهتا النووية ،ولقدرات تصنيع الصواريخ الباليستية ،اليت تقلق إسرائيل ،وهي صاحبةُ
اق سحت العباءة األمريكية ،وإدارة مصاحلها فيه.
مشروع ضرب إيران ،والدافعةُ حلصارها؛ با يبقي العر َ
َّ
فشل
ت .النقطة املهمة األخرى إليران ،أهنا ت ُ
رغب يف إحداث ما يبقي على إنتاجها النفطي ،بعرقلة إنتاجه يف حقول العراق؛ يدعمه ُ
املباحاات معها ،إلعادة تزويد العراق عرب اخلطوط األربعة للكهرابء.
 .3ما يتَّصل ابلوالايت املتحدة األمريكية ،وحلفائها اإلقليميني:
عيد العمليةَ السياسية ،على
شاع يف قنوات إعالميَّة غري رمسيَّة ،وجود مشروع تغيري أمريكي ،يُ ُ
َّأما ما يتَّصل ابإلرادة األمريكية ،فقد َ
ليجد هذا املشروع -لو
أسس جديدةُْ ،جته ُز على دور إيران يف العراقُ ،
وسحَج ُم فاعليَّةَ الفصائل ،اليت ترتبط إبيران بعالقات متميزة؛ َ
صحتُهُ -يف تظاهرات الشعب مربراً ،لتجاوز نتائج العملية االنتخابية ،مع أتييدها ونتائجها من لدن أمريكا ،األمر الذي ال ميكن
ت َّ
ثبتَ ْ
تربيره برغبتها ابملضي لتشكيل حكومة قادمة ،أتسيساً على نتائجها؛ ملا شهدته من أتخري ،يظهر عدم وجود رغبة صادقة ،وإرادة
صارمة يف املضي هبا.
تفاعالت احلكومة ،وإجراءاهتا بشأن التظاهرات:

يف سياق تناول موقف احلكومة سنركز على عدة حماور:
أتخر اإلصالحات ،وتدين اإلجناز:
 .1تربير ُّ
َّ
تعهدت به قَ ْب َالً؛ والتزامها بتوفري
أك َد الناطق اإلعالمي ابسم احلكومة العراقية -د.سعد احلدياي -التز َام احلكومة بتنفيذ ما
ْ
اخلدمات ،لكنها كانت أمام سحديَني:

أ .احلرب اليت خاضها العراق ،فاجلهد مرَّكٌز على سحقيق النصر.

اجع عائدات العراق إَّل

ب .توفري اخلدمات ،وإعادة إعمار املناطق َّ
احملررة؛ وإعادة أتهيل البىن التحتية؛ وحالَ ْ
ت دوهنا األزمة املالية ،وتَ َر ُ
الاُلُث؛ هلذا وضعت احلكومة خططاً لالستامار ،وتركيز اجلهود لتلبية مطالب املواطنني يف البصرة ،وسواها.
و َّ
أك َد احلدياي َّ
أن للتظاهرات أثراً سلبياً على جلب املستامرين ،وعلى الشروع ببناء املشاريع االسرتاتيجية االستامارية؛ وسحلية
املياه ،وحل مشكلة الكهرابء؛ ويف املقابل مثة خطط آنية ،لتوفري الكهرابء ،وضخ املياه يف شط العرب لتقليل امللوحة ،وجتهيز
البصرة بصهاريج املياه العذبة.
تأخر احلكومة يف الوفاء بوعودها ،إزاء املشاريع االسرتاتيجية -بعيدة املدى -حيث انشغلت برتتيب أمورها
وهذه كلُّها حجج ل ُّ
عقب االنتخاابت ،والعمل على تشكيل الكتلة األكرب ،ليمسك السيد العبادي برائسة احلكومة القادمة.
َ
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 .3التدابري املتَّخذة من احلكومة إزاء التظاهرات:

أ .انعقاد جملس األمن الوطّي ،الذي َّ
أك َد أنَّه سيتَّخذ كافَّةَ اإلجراءات ،القانونيَّة جتاه األفعال غري املنضبطة ،وجاءت كلماتُه لينَةً،
ني جريرَة اإلضرار ابملنشآت ،واملمتلكات ،واألرواح،
بتأكيد حق التظاهر ،والتصريِ ابملطالب املشروعة؛ وكذلك بتحميله املندس َ
ُّد الوضع واحتمال انفالته.
ما أُعترب بيا ٌن يف حقيقته سحذيري للمتظاهرين ،من االنزالق عن سلميَّة االحتجاج؛ با يعكس تعق َ
ب .فرض حضر التجوال ،وقطع خدمة اإلنرتنت ،يف :البصرة ،وميسان ،والنجف ،وكربالء.


ت .توجيه القطاعات العسكرية حنو اجلنوب ،حلماية املنشآت النفطية ،واملؤسسات احلكومية ،وحلفظ األمن ،وردع املتجاوزين من

املتظاهرين من جتاوزات تفاقم األزمة.
وبدورها َّ
تولد اشتباكات مسلحة
ت اللجنةُ األمنية بجلس حمافظة بغداد ،من ُّ
التعرض ملقار األحزاب السياسية ،لكوهنا س ُ
حذ َر ْ
بني جهات سياسية ،ابستغالل البعض لألحداث ،لتصفية حساابت سياسية.
.2اخلطوات اليت َّاَّتذهتا احلكومة الحتواء األزمة:
تتضمنها خطط معاجلات:
لت للتعامل مع األزمة ،و َّاَّتذت خطوات ،جاءت يف برانمجَّ ،
اللجنة الوزاريةُ :خو ْ
أ .قصرية املدى سريعة :تنفَّذ خالل :أسبوعني/لشهر.
ب .متوسطة :تنفَّذ من ثالثة /لستة أشهر.
ت .اسرتاتيجية بعيدة :ال تتجاوز العامني.
تتحمل وحدها مسؤولية إدارة أزمة املظاهرات واالحتجاجات ،اليت تشهدها البصرة وابقي احملافظات اجلنوبية؛ وهذا
احلكومة اآلن َّ
األمر ألقى بظالله على احلكومة ذاهتا ،اليت ابتت خطواهتا حمسوبةً عليها يف وقت حرج ،أحوج ما يكون فيه العبادي الستجماع نقاط
ذلك التضحيةُ ببعض كبار املسؤولني ،لتحميلهم تبعات القصور يف تقدمي
قادما للوزراءَّ ،
حَّت لو كلَّفهُ َ
ئيسا ً
لصاحله ،تدفع لتسميته ر ً
اخلدمات.
بعض املراقبني ،إَّل َّ
أن أزمة العراق ،هي أزمة متظاهرين ،وما يعانون من إحباط ،إلخفاق العملية السياسية ،والقوى
وذهب ُ
مؤخراً:
السياسية يف تلبية ما يطمِ إليه الشعب ،يف ظل عمليَّة دميقراطيَّة ،تنبئ بفشلها ،با تول ُدهُ من أزمات ،وصراعات بدأت َّ
حَّت يف املؤسسات الرمسية ،اليت ينبغي أن
ابالنتخاابت ،وما أعقبها من تغيري املفوضية املستقلة لالنتخاابت ،وفقدان الاقة -إذنَّ -
ت مؤسساتُهُ من حمتواها املأمول.
تكون راعيةً للنظام السياسي االسحادي الدميقراطي ،الذي أُفْر َغ ْ
.1واجبات احلكومة األمنية:
املطلوب أمنيَّاً من احلكومة:
أ .كشف "املندسني" يف التظاهرات ،الذين مهُّوا حبرق مؤسسات ومنشآت ومقار أحزاب ،وفقاً للجانب احلكومي؛ ومنهم موالون
يفرزهُ من خلط لألوراق ،وتعطيل آلليات تشكيل الكتلة األكرب ،واحلكومة
ألحزاب ،هلا مآرهبا من أتجيج االحتجاجات ،وما ُ
تبني َّ
أن منهم عناصر تدرس يف النجف ،إيرانية اجلنسية ،ويقوي احتمال وجود مصلحة إليران من التظاهرات -
القادمة؛ وق ْد َّ
وفق مراقبني -وحماولة سحقيق بعض مآرهبا:
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 قطع الكهرابء من إيران بشكل مفاجئ ،وغري مربَّر ،حبجة أتخري تسديد مستحقاهتا من الكهرابء؛ بسبب العقوابت األمريكية؛لتأخر تسديد املستحقات البالغة مليار دوالر؛ وحلاجة إيران
ووفق التربير اإليراين:
القطع كا َن مربجماً ابالتفاق مع العراقُّ ،
ُ
للكهرابء نتيجة ارتفاع احلرارة.
 -مطالبة إيران حبماية طائراهتا يف النجف ،ما قد يعترب أتجيجاً للعنف من املتظاهرين ،والعنف املضاد من احلكومة.

 ما قيل بشأن رغبة إيران يف خلط األوراق ،اليت تكاد ترتتَّب بني الصدر والعبادي بشأن تكوين الكتلة األكرب ،وَّتويلها بشأنتشكيل احلكومة القادمة.
ب .املطلوب الااين من احلكومة وأجهزهتا األمنية" ،محاية املنشآت من املندسني؛ وضمان انسيابيَّة عمل املنشآت النفطية،
واملطارات ،واملؤسسات اإلدارية.
الدستور يف حريَّة التعبري وإبداء الرأي ،والسعي
الاالث "محايةُ املتظاهرين" بوصفهم مواطنني ،يتمتَّعون حبقوق يكفلها
ت .املطلوب
ُ
ُ
نحت من مشروعيَّة ،هم أهلها وهم ماحنوها.
لضمان حقوقهم ،من احلكومة ،مقابل ما م ْ
اثلثًا -سيناريوهات حمتملة:

تجاجات ،أبرزها:
بعض َها االح
ميكن ُّ
ف َ
تصوُر سيناريوهات حمتملة ،ستخل ُ
ُ

تصور شيء
 .1إعالن "العبادي" ،تشكيل حكومة طوارئ ،يُسو ُغه "إعالن إنذار ج" ،وهو أعلى مستوى لإلنذار ،الذي ال ميكن ُّ

املانع األكرب دو َن إعالهنا "موقف
َعقبَهُ ،غري تشكيل حكومة طوارئ ،يف حال تفاقم األزمةُّ ،
وتوسع رقعة االحتجاجات؛ و ُ
الصدريني" وهم ميسكون بزااي الكتلة األكرب "سائرون" ،ولو َّ
إعالهنا راجحاً ،يف حال
متكن العبادي من التنسيق معهم ،لكا َن ُ
اقتناع السيد الصدر َّأهنا من وسائل إعادة استتباب األمن ،وهتدئة األوضاع ،ملا ميه ُد للمضي قُ ُدماً ،يف تشكيل حكومة الكتلة
علما َّ
أن أبرز مثرات تشكيل حكومة طوارئ ،يزيد من فرصة :سائرون والنصر ،يف تشكيل احلكومة القادمة.
األكربً .

 .3تدخل املرجعية بوصفها وسيطاً ،يكفل للحكومة َّ
احلد من حدَّة التظاهرات ،ويسمِ ابنسياب النفط ،واستمرار االستامارات
تتعهد املرجعيةُ للمتظاهرين ،وللعشائر يف احملافظات اجلنوبية ،بتنفيذ احلكومة ما يلب مطالبهم
األجنبية حلقول النفط؛ ويف املقابل َّ
أكار فاعليَّةً ،أمام احنسار اهليمنة اإليرانية ،اليت ابتت تزعج
مما َّ
تعهدت احلكومة بتنفيذه؛ وذلك على حنو جيعل املرجعيَّةَ يف النجف َ
أطرافاً عراقيَّةً كارية ،شعبية ،وعشائرية ،وأحزاابً وطنية.
حل األزمة بتلبية مطالبها-السيَّما اخلدميَّةَ منها-من خالل االستعانة أبطراف إقليميني:
ُّ .3

أ.
ب.

االستعانة إبيران:
إبعادة تزويد إيران ابلتيار الكهرابئي ،وإهناء القطع .
زايدة إطالق املياه منها ،وما له أثر من مكافحة امللوحة ،بكافحة اللسان امللحي القادم من اخلليج ،وزايدة منسوب مياه الري.
االستعانة ابلسعودية ،وميكن أن أييت يف إطار حل األزمة ،بتوفري اخلدمات ،من طاقة كهرابئية ،يف حال رفض إيران تزويد العراق
تعرض خطوطها للمشاكل الفنية؛ وما ميكن من جتاوز األزمة -بتقدمي الدعم السعودي -من انحية
هبا جمدَّداً ،أو يف حال ُّ
الكهرابء ،والوقود ،والدعم املال واالستامار ،الذي يوفر وظائف ،وتسهيل فتِ املواصالت.
()2

( )2فامة إشارات على التوافق مع إيران ،حلل مشاكل خطوط نقل الطاقة األربعة ،وإصالح اخللل الفّي يف إيران اخلاص ابخلط اجلنويب.
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العرب ،على حساب هيمنة إيران؛ يدعم ذلك :ما جيري من حماولة
َّ .1أما السيناريو احملتمل اآلخر ،فهو إعادة العراق إىل احمليط
ي

-

.2

الوالايت املتَّحدة األمريكية "احتواء" إيرا َن ،وفرض احلصار عليها ،ما ملْ تستجب ملا متليه اإلرادة األمريكية ،وما دفع هلم إلهناء
الدور اإليراين االسرتاتيجي ،مالما جرى يف حد أتثريها يف سوراي ،الذي َّ
أكدته مؤشرات ،أبرزها:
أ .االختالف الروسي اإليراين ،ورغبة روسيا يف االستثاار بامرات التسوية يف سوراي.
إعالم النظام السوري ،بتقليل شأن الدور اإليراين يف حفظ وجود النظام السوري.
ب .ما يبديه ُ
القوات اإليرانية واملوالية هلا ،بقوات النظام السوري ،مقابل ضمان كونه طرفاً أساسيَّاً يف التسوية،
ت .رغبة إسرائيل يف استبدال َّ
وربا إبقاء النظام ،بغض النظر عن بقاء األسد أو رحيله.
يُسوغُ هذا االحتمال أمور:
أن يكون رفض إيران لتزويد العراق ابلكهرابء ،وإطالق املياه ،أمراً متَّصالً بشعورها بعدم تعاون العراق معها يف حمنتها أمام احلصار
تضخماً غري مسبوق.
األمريكي القادم ،واحلؤول دون تصديرها النفط ،ما يعّي ابلنتيجة خنق اقتصادها ،الذي يعاين ُّ
توجه الوفد العراقي -املرجأ -إَّل السعودية والرتحيب به هناك ،وإبداء التعاون معه قبل وصوله ،أمراً متَّصالً برغبتها يف
أن يكون ُّ
إحداث الفصام بني إيران والعراق ،و َّ
ان ما جيري يباركه األمريكان ،ويَْر َع ْونَهُ.
سحب إمكانية التدخل يف تغيري ما جيري ،من قبل القوى العراقية التابعة ألحزاب سياسية موالية إليران ،حبصرها بني :نتائج
االنتخاابت ،وما سحققه خالهلا من مكاسب سياسية ،وبني التلويِ بوضعها ضمن القوى املستهدفة أمريكياً ،يف ظل ضعف العون
اإليراين هلا.
ِِ
ِ
ترغب إببقاء دوٍر أساس إليران يف
اب ،اليت
اآلخر
االحتمال
ُ
ُ
الوارد ،مع صعوبَة توقُّ ِع حصوله واقعاً ،هو أن تسعى األحز ُ
ُ
ُ
العراق ،أعين كتليت :الفتح "بقيادة هادي العامري" ،ودولة القانون" بقيادة نوري املالكي ،يف أن تُ َ ِ
كب ،حال
ش يك َل الكتلةَ األ َ
ُّ
متكنها من التحالف ،مع القوى الشيعيَّة عدا :كتلة "سائرون" ،وكتلة "النصر" -إ ْن مت َّكنَتا وسحال َفتا مع الكتلتني الكرديتني
أمر لهُ صعوابتُهُ ،يف
الكربيني" :احلزب الدميقراطي"" ،واالسحاد الوطّي الكردستاين" ،وكتل سنيَّةٌ ،أو أفر ٌاد متفلتون عن كتلهم؛ لكنَّهُ ٌ
أهم أسباب ذلك:
الفوز ابملشروعيَّة الالزمة الستمرار حكمها ،ما يفاقم األزمة قبل تسنُّمهما السلطةَ؛ و ُّ
جيعل
أ .سحميل تبعات الفساد ،واإلخفاق احلكومي ،ومتدُّد "داعش" فرتيت حكم دولة القانون السابقتني ،برائسة نوري املالكي؛ ُ
حظوظ التحالف معها واطثة.
الوضع ،بتحميل املوازنة العراقية ما ال تطيق ،من التزامها جتاه فصائله،
وصل إليه
ُ
ب .يعاين احلشد الشعب ،من سحميله تبعيَّةَ ما َ
عقب إقرار هادي العامري بتقصري
واحتفاظها بسالحها ،حيث ردود أفعال املتظاهرين ،وأهال مناطق متعددة؛ وال سيَّما َ
ني.
وفشل الطبقة السياسية ،يف إدارة الدولة
خلمس عشرةَ سنةً َم َ
ضَ
َ
ت .وضع إيران املرتدي اقتصادايً ،وقطع الكهرابء عن خطوط اإلمداد األربعة ،وإسهامها يف زايدة مستوى ملوحة املياه؛ فضالً
التعويل عليه.
عن هتديدها من لدن الوالايت املتحدة ،جيعل دعمها لتلكما الكتلتني ضعيفاً ،ال ميكن
ُ
ُّ
الصدري ،هذه املرة -
يغيب عنها التيار
ُّ
ث .متكن كتليت :الفتِ ،ودولة القانون ،على سبيل الفرض؛ سيؤج ُج احتجاجات ،لن َ
ُّق ذلك يرج ُِ إسقاط املنطقة اخلضراء،
خالفاً "لضبط هدوئه" يف االحتجاجات القائمة ،لتعويله على تشكيله الوزارة-وسحق ُ
السيما بتوفُّر دعم مرجعيَّة النجف األشرف للتظاهرات وملطالبها.
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مفر منه؛ يف ظل تعاون
أمر ال َّ
 .2االحتمال األكثر واقعية :املزج بني مضامني السيناريوهات السابقة ،فتلبية املطالب اجلماهريية ٌ
َّ
ب توجيه ضرابت مباشرة إليران ،نتيجة
مفرتض من السعودية ،وما يعنيه من سحجيم دور إيران يف إدارة شؤون العراق ،لعله جين ُ
استجابتها لإلرادات الدولية ،ممالةً ابلوالايت املتحدة ،ودول االسحاد األوريب ،يف إطار حلف الناتو ،واإلقليمية ممالةً بدول اخلليج
املختلفة مع إيران :السعودية ،واإلمارات ،والبحرين؛ با يفضي يف النتيجة إبحداث تغيري يف العملية السياسية ،تعيده إَّل بناء
عالقات متقدمة مع الوالايت املتحدة األمريكية ،تلب -إَّل جانب مكاسبها اإلسرتاتيجية ،وسحالفاهتا مع القوى اإلقليمية -ما
أدمنته الوالايت املتحدة يف عهد ترامب يف جّي األموال ،ورغبتها يف تقاسم عائدات نفط العراق ،والتحكم بارواته.
يدعم هذا السيناريو ،ما أقدمت عليه الكويت مع الصني ،تفادايً ملا تبيتُه الوالايت املتحدة للكويت ،وللعراق مجلةً واحدة؛ وهو
أمر يدفع األمريكان لإلطباق على مستقبل العراق ،با يلب هلا مبتغاها منه؛ وما جيعلها مسلَّطةً على الكويت ،ابفتعال أزمات حدودية
ٌ
تعرض أمريكا ملصاحل الصني يف جزر الكويت ،اليت
معها من جهة العراق مستقبالً؛ على حنو يتيِ لألمريكان ابتزاز الكويت مالياً ،دون ُّ
جيري االتفاق على استامارها بني الكويت والصني.
ويدعم سيناريو هيمنة أمريكا على العراق ،خلط األوراق بزعزعة األمن يف العراق ،وربط األحزاب والكتل السياسية كلها،
ُ
الشيعية والسنية والكردية بتحالفات ،على أسس اسرتاتيجية هذه املرة ،تسمِ بتنفيذ خمططات تقسيم املنطقة بدءً ابلعراق ،ومن
مقدماته "امتداد حال عدم االستقرار يف العراق كله ،وإعادة احلديث عن عودة حمتملة لداعش ،وبدء مرحلة جديدة من
املقام لتفصيله.
َّسع ُ
التفجريات الدموية؛ با ال يت ُ
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