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نبذة عن امل�ؤ ّلفة
يحي مديرة مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط .ترت ّكز �أبحاثها على العنف ال�سيا�سي،
مهى َ
و�سيا�سات الهوية ،والتعددية ،والتنمية والعدالة االجتماعية يف �أعقاب الثورات العربية،
وحتديات املواطنة ،والتداعيات ال�سيا�سية واالجتماعية -االقت�صادية الناجمة عن �أزمة
النازحني/الالجئني.
يحي عدد ًا من املن�شورات ،ت�شمل �إطاللة �سيا�سية ُن�شرت م�ؤخر ًا بعنوان «متى العودة؟
�أ�صدرت َ
الالجئون �أولوية �أي ت�سوية �أو ح ّل �سيا�سي يف �سورية» (�آذار/مار�س  ،)2017ودرا�سات بعنوان
«�آمال مع ّلقة يف تون�س» (�آذار/مار�س  ،)2016و«الالجئون و�صناعة الفو�ضى الإقليمية العربية»
(ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،)2015و:
Towards Integrated Social Development Policies: A Conceptual Analysis

(الإ�سكوا  -الأمم املتحدة.)2004 ،
و�شاركت يف حترير كتاب:
Secular Publicities: Visual Practices and the Transformation of National
Publics in the Middle East and South Asia

(من�شورات جامعة مي�شيغان.)2010 ،
كما �شاركت يف كتابة درا�سة:
Promises of Spring: Citizenship and Civic Engagement in Democratic
Transitions

(الإ�سكوا  -الأمم املتحدة.)2013 ،
وكانت املديرة والكاتبة الرئي�سة لـ«التقرير الوطني للتنمية الب�شرية  :2009-2008نحو دولة
املواطن» (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.)2009 ،



ّ
ملخ�ص
واجه النظامان ال�سيا�سيان يف لبنان والعراق ،اللذان ي�ستندان �إىل التقا�سم الطائفي
والإثني لل�سلطة ،احتجاجات �شعبية وا�سعة النطاق يف �صيف  2015تُطالب بحوكمة
�أف�ضل .يف البدء ،اندلعت التظاهرات ب�سبب تفاقم اخلدمات البائ�سة ،لكنها �سرعان
ما ت�صاعدت وحت ّولت �إىل معار�ضة لنظام تقا�سم ال�سلطة ا َملكني يف كال البلدين .هذه
التظاهرات ت� ّأطرت يف البداية يف �سياقات الطائفية وكردود فعل مدنية على الأو�ضاع
املتدهورة وف�ساد القيادات .لكن ،يف حني رفع املحتجون من�سوب الأمل حيال �إمكانية
التغيري� ،إال �أن قيام الزعامات الطائفية بقطع الطريق عليهم� ،س ّلط �أ�ضواء فاقعة على
مدى التحديات التي تقف حجر عرثة �أمام التغيري يف املجتمعات املنق�سمة.

املواطنة -الطوائف يف لبنان والعراق
*

*

*

*

*

كل من لبنان والعراق �أنظمة مت�شابهة تقوم على التقا�سم الطائفي -الإثني
لدى ٍ
لل�سلطة .وقد �أفرزت هذه الهياكل حتالف ًا غري مق ّد�س بني الدين وال�سيا�سة ،وم ّكنت
القادة الإثنيني والطائفيني الذين ق ّو�ضوا حقوق كل املواطنني.
تط ّورت حركات االحتجاج ،التي اندلعت يف �صيف  2015ب�سبب تفاقم �أزمات
اخلدمات� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا �إىل �إدان ٍة لهذين النظامني ال�سيا�سيني ،وع ّب�أت املواطنني عرب
اخلطوط الطائفية والطبقية واملناطقية.
بيد �أن هذه احلركات ف�شلت يف �إحداث تغيري ذي �ش�أن يف نظامي احلوكمة يف بلديهما.
�صحيح �أن الرتكيز الأ ّويل على حت�سني نوعية احلياة �أثار حمية وحما�سة جمهور مت ّنوع،
�إال �أنه ملا يتم ّكن من حتدي �سيا�سة املح�سوبيات التي �ساهمت �إىل حد كبري يف و�صول
توفري اخلدمات �إىل مراحل بائ�سة.
يف العراق ،ويف خ�ضم امل�شاكل الأمنية املت�صاعدة ،ارتك�س املحتجون �إىل االنق�سامات
الطائفية وجرى ا�ستتباعهم من ِق َبل رجل الدين مقتدى ال�صدر .وهذا �أبرز على نحو
وا�ضح وجلي مدى �صعوبة ك�سر هذا الإطار الطائفي واملذهبي ،خا�صة خالل حقبات
الالا�ستقرار ال�سيا�سي.
ويف لبنان ،ح ّد من ال�سخط ال�شعبي ك ٌل من اخلطاب الطائفي وحتى العنف الذي
ا�ستخدمه ال�سيا�سيون وم�ؤ�س�سات الدولة .ومع ذلك ،وا�صل بع�ض نا�شطي املجتمع املدين
ال�سري قدم ًا للعمل على حتقيق �أهدافهم من داخل النظام ال�سيا�سي .مثل هذه املقاربة
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قد تو ّفر درو�س ًا يفيد منها العراق يف جمال جتاوز ال�سيا�سات الطائفية -الإثنية.

�آفاق احلركات املدنية يف الدول الطائفية
*
*

*

*

كل من لبنان
ثمة �ضرورة ،غالب ًا ،حلراك مدين ي�ستند �إىل الق�ضايا املطلبية يف ٍ
والعراق ،حني ي�صبح �إ�صالح النظام ال�سيا�سي م�ستحيال.
على رغم �أن احتجاجات العام  2015يف لبنان والعراق ت�شي ب�أن التظ ّلمات امل�ستندة
توحد املواطنني يف املجتمعات املُختلطة� ،إال �أنه من ال�صعوبة مبكان
�إىل الق�ضايا قد ّ
حتد لأنظمة التقا�سم الطائفي والإثني لل�سلطة.
حتويل هذا الزخم �إىل ٍ
يف لبنان� ،أظهرت جتربة الن�شاطات املدنية يف � 2015أن ثمة �إمكانية لتح ّدي الواقع
الراهن .بيد �أن دميومة هذه الفر�صة تتط ّلب من النا�شطني املحليني �إقامة عالقات
عابرة للطائفية يف كل �أنحاء البالد� ،أو ت�شكيل منظومات �سيا�سية جديدة قادرة على
خو�ض غمار املناف�سة يف االنتخابات على كل امل�ستويات.
ويف العراق ،ميكن لنا�شطي املجتمع املدين �أن يفيدوا من العمل لبناء ائتالفات حول
ق�ضايا مطلبية ت�ؤ ّثر على حياة املواطنني ،مثل الف�ساد وتوفري اخلدمات املنا�سبة .لكن،
ويف �ضوء اال�ستقطاب احلاد يف البالد الذي ُيفاقمه ال�صراع املتوا�صل �ضد ماي�سمى
الدولة الإ�سالمية ،تبدو التحديات التي تواجه العمل عرب االنق�سامات املذهبية والإثنية
ك�أداء بالفعل.

التعبئة املدنية يف البلدان الطائفية
يتخ ّبط نظاما التقا�سم الإثني والطائفي لل�سلطة يف لبنان والعراق يف �أزمات عميقة .ففي
غ�ضون ال�سنوات القليلة املا�ضيةّ ،
نظم املواطنون املُ�ستا�ؤون حركات احتجاج وا�سعة النطاق،
ُمطالبني بتوفري خدمات �أف�ضل .و�سرعان ماتط ّورت هذه احلركات ،على الأقل لدى بع�ض
حتد �أ�شمل لنظام احلوكمة يف بلدانهم ،ولرتتيبات تقا�سم ال�سلطة التي ي�ستند
املحتجني� ،إىل ِ
�إليها .وعلى رغم �أن االحتجاجات رفعت ،و�إن �إىل حني ،من�سوب الأمل ب�أن التغيري مُمكن� ،إال
�أن احتواء القادة ال�سيا�سيني الطائفيني لهذه املظاهرات� ،أماط اللثام جمدد ًا عن مدى �صعوبة
التغيري ال�سيا�سي يف املجتمعات املُنق�سمة.
يقوم نظاما تقا�سم ال�سلطة اللبناين والعراقي ،املتباعدان زمني ًا عن بع�ضهما البع�ض ب�أكرث
من �ستة عقود ،على تو ُّزع املنا�صب العليا والوظائف احلكومية بني خمتلف املجموعات الإثنية
والطائفية .الهدف املُعلن لذلك هو �ضمان متثيل املجتمعات املحلية املختلفة يف كال البلدين يف
احلكم واحلكومة ،وتقلي�ص احتماالت النزاعات الطائفية ،وكفالة التقا�سم املت�ساوي للموارد.
لكن ،وعلى رغم هذه الأهداف احلميدة ،تنطوي �أنظمة تقا�سم ال�سلطة على تبعات وم�ضاعفات
�سلبية� .إذ هي ت�سمح بقيام حتالف بني الدين وال�سيا�سة ،من خالل عقود اجتماعية تنحاز �إىل
حقوق الطوائف على ح�ساب املواطنة واملواطنني ،مايعني �أن الطوائف والإثنيات �أ�ضحت مم ّر ًا
�إلزام ّي ًا ل ّلبنانيني والعراقيني يف دولتيهما ،الأمر الذي م ّكن النخب التقليدية من خطف التمثيل
ال�سيا�سي .واحلال �أن معظم الأحزاب ال�سيا�سية التي �أ�س�ستها هذه النخب تفتقد �إىل الربامج
االجتماعية �أو االقت�صادية ،حتى وهي تزعم الدفاع عن حقوق طوائفها يف م�ؤ�س�سات الدولة
ومواردها العامة .وهذا ُي�سفر عن دميومة �شبكات املح�سوبية على ح�ساب الدولة ،و�إ�ضعاف قدرة
امل�ؤ�س�سات الر�سمية على توفري اخلدمات ،ومفاقمة اعتماد املواطنني على هذه ال�شبكات .عالو ًة
على ذلك ،عمدت هذه النخب �إىل جتاهل د�ستو َري البلدين ،و�أق ّرت قوانني انتخابية تك ّر�س الأمر
الواقع الراهن ومعه االقت�صادات الريعية التي ت�ضع م�ؤ�س�سات الدولة ومواردها يف خدمتها.
ّ
تك�شفت عيوب نظام تقا�سم ال�سلطة يف لبنان والعراق يف العام  ،2015حيث �أ ّدت �أوجه
الق�صور فيه �إىل تداعي اخلدمات العامة ،و�شلل ال�سيا�سة الوطنية ،وتفاقم وتائر الف�ساد.
وحينها ،نزل مواطنو البلدين �إىل ال�شارع طارحني مطالب بدت مت�شابهة :حت�سني اخلدمات التي
تق ّدمها الدولة ،وو�ضع حد للف�ساد الذي ميار�سه قادتهم ال�سيا�سيون يف ال�سلطة .يف لبنان ،كان
احلافز الذي �أطلق حركة ُ
«طلعت ريحتكم» هو تو ّقف الدولة عن جمع القمامة ،ما �أغرق �أ�شطار ًا
وا�سعة من البالد يف بحر من النفايات 1.ويف العراق ،اكت�سحت تظاهرات جاحمة مدن ًا رئي�سة،



10

صيف احلراك املدني :الطوائف واملواطنون في لبنان والعراق

احتجاج ًا على النق�ص احلاد يف �إمدادات الكهرباء خالل حرارة ال�صيف الالهب .وقد �أيقن
املواطنون اللبنانيون والعراقيون �أن هاتني الأزمتني هما ح�صيلة �سيا�سات املح�سوبية و�شبكاتها
التي ُي�س ّهل نظام احلوكمة الطائفية قيامها وازدهارها ،فجاءت حركات احتجاجهم الطائفية
�إىل حد كبري ،واعتُربت مبثابة ر ّد من املجتمع املدين على الأو�ضاع املُتدهورة يف كال البلدين.
ميكن القول �إن التظاهرات كانت ناجحة ن�سبي ًا .فهي يف لبنان ع ّب�أت مروحة وا�سعة من
املواطنني وفق خطوط عابرة للطوائف ،والطبقات ،واملناطق .وهي يف العراق �س ّلطت ال�ضوء
على التحديات ّ
توجهاتهم الطائفية والإثنية من
املطردة التي يواجهها القادة املتج ّذرون يف ّ
داخل جمتمعاتهم املحلية� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،أطلقت اجلاذبية ال�شعبية الوا�سعة لالحتجاجات،
يف البداية على الأقل ،موجة �ضغوط على امل�ؤ�س�ستني ال�سيا�سيتني يف العراق ولبنان حلملهما على
تنفيذ �إ�صالحات ت�شتد احلاجة املا�سة �إليها ،وحت�سني نوعية حياة املواطنني .بيد �أن هذه الآمال
والتو ّقعات كانت من عمر الزهور يف كال البلدين ،حيث اجتاحتها التحديات الناجمة عن واقع
العمل يف بيئة التزال تلعب فيها �سيا�سات الهوية دور ًا مهيمنا.
وهكذا ،وغداة االحتجاجات املدنية� ،سار النا�شطون يف البلدين ك ٌل يف طريق .ففي لبنان� ،أ ّدت
جملة عوامل متقاطعة ،على غرار جت ّذر النخبة ال�سيا�سية الطائفية ،و�أوجه ال�شقاق واخلالف
بني خمتلف جمموعات حركة االحتجاج ،وال�ضغوط اخلارجية التي �أفرزها النزاع يف �سورية
املجاورة� ،إىل احلد مما كان ميكن حتقيقه على املدى القريب .ومع ذلك� ،ألهم التاريخ الطويل
للبنان يف جمال احلراك املدين الن�شط والبيئة الأكرث انفتاح ًا ن�سبي ًا ،اجلهود الب ّناءة الهادفة
�إىل �إعادة تن�شيط امل�شهد ال�سيا�سي ،وحت ّدي الواقع الراهن من خالل بدائل براجمية.
يف العراق �أي�ض ًا� ،ساهمت جملة عوامل يف �إف�شال حركة االحتجاج ،منها التحالف اله�ش بني
الأطراف العلمانية والي�سارية ،والطابع ال�شيعي عموم ًا لهذه احلركة (ب�سبب اندالع االحتجاجات
يف مدن ذات غالبية �شيعية) ،و�ضعف التن�سيق بني قادتها ،وعدم القدرة على التوا�صل مع
حركات احتجاج مت�شابهة كانت جتري على قدم و�ساق يف مدن كردية .كل ذلك �س ّهل يف خامتة
املطاف على الزعيم الديني -ال�سيا�سي مقتدى ال�صدر اختطاف االحتجاجات العراقية .كما
�أفرزت حتديات الأمن القومي ،وعلى ر�أ�سها �ضرورات التعبئة الع�سكرية ملواجهة ما ُي�سمى بالدولة
الإ�سالمية ،مزيد ًا من ال�ضغوط على هذه احلركة .واحل�صيلة :تب ُّدد الزخم الذي �أطلقته عملية
االحتجاج.
واملفارقة �أن ردود ال�سلطات على هاتني احلركتني يف لبنان والعراق م ّثلت التهديد الأبرز
لل�سلم الأهلي ،مع �أنها ن�سبته �إىل املطالبات بدولة مدنية .فعلى رغم التباين احلاد يف الظروف
االقت�صادية -االجتماعية بني لبنان والعراق� ،إال �أن مطالب الإ�صالح ه ّددت بزعزعة الواقع
الراهن الذي ت ّدعي ال�سلطات الر�سمية �أنه يحفظ ال�سيا�سات ال�سلمية ويحمي التعددية يف
كال البلدين .وهكذا ،جل�أ القادة الطائفيون امل�ستهدفون يف التظاهرات �إىل نهج اال�ستلحاق

يحي
مهى
َ

واال�ستتباع ،والتحري�ض الطائفي والطبقي ،والعنف ،لثني املحتجني عن �أهدافهم .ويف الوقت
نف�سهّ ،
دق ال�صدى ال�شعبي الوا�سع حلركات االحتجاج �أجرا�س الإنذار لدى ال�سيا�سيني ،محُ ّذر ًا
�إياهم ب�أن ال�شعب لن يوا�صل التزام ال�صمت يف وجه الإهمال الفاقع حلاجاته .هنا ،كانت
مطالب حت�سني اخلدمات املدخل املركزي مل�س�ألة التغيري ال�سيا�سي ،ماي�شي ب�أن ما بدا م�ستحي ًال
يف تلك الفرتة ،وما يبدو كذلك م�ستحي ًال اليوم ،قد ي�صبح مُمكن ًا غد ًا من خالل ا�سرتاتيجيات
بعيدة املدى تخاطب التظلمات امل�ؤ ّثرة على حياة النا�س.

التمثيل املختطف يف لبنان والعراق
توجد يف لبنان ،الذي يبلغ عدد �سكانه نحو  3.8ماليني ن�سمة (ماعدا الالجئني) 18 2،طائفة
دينية ُمعرتف بها ر�سميا� .أما العراق ،ب�سكانه الـ 36مليونا 3،في�ضم ثالثة جمموعات طائفية
و�إثنية -ال�س ّنة وال�شيعة والأكراد -وكذلك � 11أقلية على
الأقل �إثنية ودينية ولغوية 4.ويف حني �أن ك ًال من الد�ستورين يف حني �أن ك ًال من الد�ستورين اللبناين والعراقي
اللبناين والعراقي ي�ضمنان امل�ساواة لكل املواطنني� ،إال �أنهما ي�ضمنان امل�ساواة لكل املواطنني� ،إال �أنهما بتخ�صي�صهما
بتخ�صي�صهما املنا�صب يف الدولة وفق خطوط طائفية �أو املنا�صب يف الدولة وفق خطوط طائفية �أو �إثنية،
�إثنية ،ي�شجعان املواطنني �أي�ض ًا على اللجوء �إىل الهويات ي�شجعان الطوائف والإثنيات �أي�ض ًا على اللجوء �إىل
الأولية وال ِبدا ِئية .ومثل هذه الهويات متيل �إىل اكت�ساح �أوجه الهويات الأولية وال ِبدا ِئية.
الرتابط الأخرى� ،سواء �أكانت �إيديولوجية �أو �سيا�سية.
�أُقيم نظام تقا�سم ال�سلطة اللبناين ر�سمي ًا العام � ،1943أي يف العام الذي ح�صل فيه لبنان
على ا�ستقالله من فرن�سا ،على رغم �أن العديد من الق�سمات امل� ِّؤ�س�سة لهذا النظام كانت موجودة
يف عهدي االمرباطورية العثمانية واالنتداب الفرن�سي .ا�ستند هذا النظام �إىل ميثاق وطني غري
وخ�ص�ص املنا�صب العليا ملمثلي طوائف حمددة:
مكتوب بني النخب ال�سيا�سية يف تلك احلقبةّ ،
�سيكون الرئي�س م�سيحي ًا مارونيا ،ورئي�س احلكومة م�سلم ًا �س ّني ًا ،ورئي�س جمل�س النواب م�سلم ًا
�شيعيا .لطاملا اعتُربت الطائفية على ال�صعيد الر�سمي م�ؤقتة ،حيث ح ّددت �أول حكومة بعد
اال�ستقالل �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية كهدف رئي�س لها ،على رغم �أن مثل هذه اخلطوة مل ت َر النور
قط 5.البل حدث العك�س� :إذ تع ّمقت مع الوقت االنق�سامات ال�سيا�سية واملذهبية يف املجتمع،
6
و�أحبطت كل املحاوالت لتغيري النظام.
�شهدت ترتيبات تقا�سم ال�سلطة هذه املزيد من الرت�سيخ يف اتفاق الطائف العام ،1989
الذي هدف �إىل �إغالق ملف احلرب الأهلية اللبنانية املُندلعة منذ العام  .1975حافظ هذا
االتفاق على الرتتيبات القدمية ،و�إن مع بع�ض التعديالت ،مبا يف ذلك التوزيع املت�ساوي للمقاعد
الربملانية واملنا�صب العليا للحكم بني امل�سيحيني وامل�سلمني 7.ويف حني �أن اتفاق الطائف ح ّدد
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كيفية �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية� ،إال �أنه مل يت�ض ّمن خريطة طريق �أو برناجم ًا زمني ًا لتنفيذ ذلك.
والأخطر �أن االتفاق �سمح لأمراء احلرب ال�سابقني ب�أن ي�صبحوا املفاتيح الرئي�سة يف ال�سلطة
مار�سخ عقلية ال�صراع وال�شقاق يف كنف م�ؤ�س�سات الدولة وعملية احلوكمة
لنظام مابعد احلربّ ،
بر ّمتها يف لبنان .وهكذاّ ،متت الت�ضحية بال�صالح العام يف �سبيل امل�صالح اخلا�صة ،وت�سابق
�أمراء احلرب ال�سابقون على ت�شييد �صروح �إقطاعاتهم يف م�ؤ�س�سات الدولة .جتدر الإ�شارة هنا
�إىل وجود مبد�أ غري من�صو�ص عليه كتابي ًا يف اتفاق الطائف ،لكن مت ت�أكيده الحق ًا يف �شكل
قانون العفو العام يف �آذار/مار�س  ،1991مفاده �أن �أحد ًا لن ُيح ّمل م�س�ؤولية معظم اجلرائم
التي ار ُتكبت خالل احلرب.
عالو ًة على ذلك ،لعب جماالن �آخران من النظام الذي �أُر�سي بعد اتفاق الطائف دور ًا مركزي ًا
يف تقوي�ض �أفق االنتقال نحو الدولة املدنية .الأول :على رغم �أن اتفاق الطائف ح ّدد �سنتني
كموعد نهائي الن�سحاب القوات ال�سورية من لبنان� ،إال �أنه كان من ال�صعب حتقيق ذلك يف �إطار
هذه املدة الزمنية ،ما�سمح عملي ًا لل�سوريني بالبقاء ،و�س ّهل و�صايتهم على لبنان 8.والثاين ،هو
�أن حكومات حقبة مابعد احلرب �أق ّرت لبع�ض املجموعات الع�سكرية -ال�سيا�سية ،خا�صة حزب
اهلل ،االحتفاظ ب�أ�سلحتها لقتال االحتالل الإ�سرائيلي جلنوب البالد.
منحت مثل هذه الأو�ضاع �سورية نفوذ ًا كبري ًا ،م ّكنها من ت�شكيل امل�شهد ال�سيا�سي اللبناين
ل�صاحلها .وهي �أقدمت على ذلك ُمعتمد ًة على النخب الطائفية يف ال�سلطة التي دعم معظمها
الوجود ال�سوري و�أفاد منه .ويف املقابل� ،أ ّدت موافقة الدولة على احتفاظ حزب اهلل ب�سالحه �إىل
ال�سماح عملي ًا لقوة فرعية مبوا�صلة ال�سيطرة الع�سكرية على �أجزاء من البالد .وهذا �أبرز �سمة
�أخرى من �سمات اجلماعات الطائفية ،وهي �أنها غالب ًا مات�ستدعي بنف�سها النفوذ من بلدان
خارجية .وهي ديناميكية ت�س ّهل االنق�سامات ال�سيا�سية بروزها يف املجتمع .وهكذا ،ومن خالل
حزب اهلل ،كان يف و�سع �إيران الت�أثري على ال�ش�أن الداخلي اللبناين ،مثلما كانت تفعل �سورية ،ما
�أ ّدى عملي ًا �إىل ذوبان �صالحيات الدولة ،خا�صة يف �ش�ؤون احلرب وال�سالم.
يف العراق ،تبدو جذور التقا�سم الطائفي والإثني لل�سلطة حديثة العهد� ،إذ مت�أ�س�ست الطائفية
بعد الغزو بقيادة الواليات املتحدة العام  2003و�إطاحة �صدام ح�سني .وقد كانت �سل�سلة القرارات
التي اتخذتها القيادة العراقية والواليات املتحدة مابعد احلرب ،حا�سمة يف ت�شكيل م�ستقبل
البالد� .أبرز هذه القرارات :حل اجلي�ش ،وحظر حزب البعث ،وت�شكيل جلنة ل�صياغة د�ستور
9
جديد على �أ�س�س طائفية و�إثنية.
ثم ،على رغم الت�أييد الوا�ضح للحقوق واحلريات الأ�سا�سية لكل اجلماعات الطائفية والإثنية،
�إال �أن الد�ستور العراقي اجلديد مل ُيبلور ر�ؤية حتظى بدعم وطني للكيان ال�سيا�سي يف حقبة
مابعد البعث .فهو اعتُرب من الناحية ال�سيا�سية جت�سيد ًا مل�صالح �أولئك الذين �ساهموا يف �صياغة
بنوده ،خا�صة منهم ممثلو الأكراد وال�شيعة الذين عار�ضوا نظام �صدام ح�سني املُهيمن عليه
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�س ّنيا .ولأن الد�ستور مل يكن ثمرة توافق �سيا�سي واجتماعي وجاء خلو ًا من �آليات التنفيذ ،فقد
ٍّ
مت�شظ �أ�صال .وكما قال نا�شط يف املجتمع املدين:
�أ�ضحى عامل ق�سمة يف نظام حوكمة عراقي
10
«الد�ستور يف العراق وجهة نظر».
�أكدت مثل هذه املقاربة يف �صياغة د�ستور للبالد �أن الطوائف والإثنيات باتت العنا�صر الرئي�سة
اجلديدة امل� ِّؤ�س�سة لعراق مابعد �صدام ح�سني .ال بل ذهب نظام تقا�سم ال�سلطة �إىل �أبعد مما
خ�ص�ص املنا�صب احلكومية العليا وفق قواعد طائفية وح�سب ،بل
و�صله يف لبنان ،حيث مل ُت ّ
كان �أي�ض ًا لكل م�س�ؤول نائبان من جماعات طائفية� -إثنية �أخرى .فالرئي�س ،الذي يجب �أن يكون
كردي ًا ،له نائبان �س ّني و�شيعي .ورئي�س احلكومة ،الذي يجب �أن يكون �شيعي ًا ،له نائبان �س ّني
وكردي .ورئي�س الربملان ،وهو �س ّني ،له نائبان كردي و�شيعي .وتكرر هذا النمط يف كل م�ؤ�س�سات
احلكومة وعلى م�ستويات ع ّدة .ويف الوقت نف�سه ،جرى االعرتاف ب�إقليم كرد�ستان يف ال�شمال
ر�سمي ًا ككيان يتمتع باحلكم الذاتي وله حوكمته اخلا�صة ،مبا يف ذلك رئي�س وبرملان.
وكما يف لبنان� ،أ�شرع نظام �سيا�سات الهوية يف العراق هذا الباب على م�صراعيه �أمام
التدخالت اخلارجية الوا�سعة ،خا�صة من جانب طهران 11.فقد منا نفوذ طهران على نحو كبري
يف العملية ال�سيا�سية العراقية ،يف خ�ضم �سعيها لتن�صيب نخبة �سيا�سية مق ّربة منها يف ال�سلطة.
ثم �أن ك ًال من امل�س�ؤولني الأمريكيني والإيرانيني الذين �أداروا �ش�ؤون العراق� ،سمحوا لهذه النخبة
بفر�ض �سطوتها وا�ستخدام هذا النظام لتقوي�ض عملية �صنع القرار ،وحتويل احلياة ال�سيا�سية
وامل�ؤ�س�سات �إىل امتداد لإقطاعاتها ال�سيا�سية اخلا�صةُ .ط ِّبق هذا املنحى على وجه اخل�صو�ص
يف عهد رئي�س احلكومة ال�سابق نوري املالكي ،غداة �سنتني من احلرب الأهلية التي د ّمرت البالد
و�شطرت بغداد �إىل جيوب طائفية تف�صل بينها جدران تق�سيمية� .سيا�سات املالكي الإق�صائية
تركت ب�صماتها الفاقعة على �أنظمة احلوكمة املحلية واملركزية ،فتو ّزعت خدمات احلكومة على
الأحزاب والف�صائل ،ما ق ّو�ض ثقة الر�أي العام مب�ؤ�س�سات الدولة� .أحد الأمثلة على ذلك كان
فقدان ال�س ّنة العراقيني ثقتهم مب�ؤ�س�سات رئي�سة كالق�ضاء و�أجهزة الأمن ،التي اعتُربت على
12
نطاق وا�سع �أدوات يف يد املالكي.

ماذا ق ّو�ضت الطائفية؟

�أر�سى لبنان والعراق ،عرب اخت�صار ال�سيا�سة يف م�سائل الدين والهوية ،نظامني �أف�سحا
املجال �أمام بروز حوكمة فا�سدة ،وممار�سات الدميقراطية،
و�سيا�سات املح�سوبية ،ما ق ّو�ض احتمال ن�شوء حكومات تخدم �أر�سى لبنان والعراق ،عرب اخت�صار ال�سيا�سة يف م�سائل
امل�صالح ال ُف�ضلى ملواطنيها .ومثل هذه اخلدمة ،كما هو الدين والهوية ،نظامني �أف�سحا املجال �أمام بروز
حوكمة فا�سدة ،وممار�سات الدميقراطية ،و�سيا�سات
معروف ،هي ال�شرط الرئي�س لأي نظام مدين حقيقي.
ولأن نظامي تقا�سم ال�سلطة اللبنانية والعراقية �أ�سفرا عن املح�سوبية.
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تق�سيم الكعكة الوطنية وفق خطوط طائفية و�إثنية� ،شاعت الزبائنية واملح�سوبيات والف�ساد،
مت القوانني االنتخابية كي ت�ضمن �إعادة انتخاب النخب الطائفية ،ومتكني ال�سيا�سيني من
و�ص ِّم ْ
ُ
اختطاف التمثيل يف طوائفهم ،وتعزيز قب�ضتهم على ال�سلطة ،وال�سيطرة على م�ؤ�س�سات الدولة.
وهكذا ،مل يجعل تطييف احلياة ال�سيا�سية الن�شاط ال�سيا�سي خارج القيد الطائفي م�س�ألة غاية
يف ال�صعوبة وح�سب ،بل عنى �أي�ض ًا �أن َغ َل َبة وهيمنة كل �سيا�سي يف طائفته هما الو�سيلة الوحيدة
حليازة ال�سلطة والنفوذ الوطنيني.
مثل هذه املقاربة �سمحت بتعميق �سيا�سات املح�سوبية على نطاق وا�سع يف كال البلدين.
فالقادة الطائفيون �أو الإثنيون ا�ستغ ّلوا التظلمات التاريخية ،ويف بع�ض الأحيان الإح�سا�س
العميق بالتهمي�ش لدى طوائفهم ،لتعزيز �سلطتهم .ومبا �أن ال�سيا�سيني� ،أو من ُيع ّينون ،يعتربون
ممثلني لطائفة معينة ،ف�إنهم اليخ�ضعون يف الواقع �إىل �أي م�ساءلة ،كما �أن �أي رد فعل على
موجه ًا �ضد طائفتهم �أو �إثنيتهم .ويف الوقت نف�سه ،يتم مرار ًا
�أدائهم الفا�شل ميكن �أن ُيعترب َّ
وتكرار ًا رف�ض �أي اقرتاح لت�شكيل حكومة تكنوقراط تت�ضمن خرباء وكفاءات ،بذريعة �أن هذه قد
تكون خطوة ال�سيا�سية ،وبالتايل غري متثيلية .لكن الواقع �أن االفرتا�ض الكامن ،واملخاوف ،لدى
ه�ؤالء املُ�شككني ،هو �أن العنا�صر التكنوقراطية قد تكون �أكرث مي ًال وا�ستعداد ًا لتنفيذ �إ�صالحات
ت�ستهدف حت�سني �أداء القطاع العام ،ال تلبية رغبات القادة الطائفيني.
مت ّددت الطائفية يف كال البلدين �إىل املجالني االقت�صادي واملايل ،ورفعت على نحو قيا�سي
م�ستويات الف�ساد ووتائره .وخلقت التحالفات امل�صلحية املتبادلة بني ال�سيا�سيني ورجال الأعمال
�شجعة لر�أ�سمالية املح�سوبيات .يف العراق� ،أفرزت �إجراءات الرقابة ّ
اله�شة خالل حقبة
بيئات ُم ّ
مابعد  2003م�ستويات ف�ساد غري م�سبوقة ،حيث اختل�ست النخب ال�سيا�سية ،وموظفو الدولة،
و�شركات �أمريكية ،مليارات الدوالرات 13.هذا الو�ضع دفع وزير ًا �سابق ًا �إىل و�صف النظام
العراقي ب�أنه «�سرقة حكومية ممُ� َأ�س�سة» 14.ويف العام  ،2016احتل العراق املرتبة  166من
�أ�صل  177بلد ًا يف م�ؤ�شر منظمة ال�شفافية الدولية ملدركات الف�ساد العاملي 15.وباملثل� ،شهد
النظام اللبناين م�ستويات هائلة من املح�سوبيات والزبائنية .فال�سيا�سيون يدعون بال خجل �إىل
تعيني �أقاربهم يف املنا�صب الر�سمية ،ويطالبون ب�شكل ُمنتظم باحل�صول على وزارات اخلدمات
بذريعة �أنهم يدافعون عن حقوق طائفية �أو مذهبية .لكن الواقع �أن مطالبهم ت�ستهدف بالدرجة
الأوىل متكينهم من االنخراط يف جلج املح�سوبية .وبالتايل ،مل يكن غريب ًا �أن يحتل لبنان املرتبة
16
 136من �أ�صل  176بلد ًا يف م�ؤ�شر منظمة ال�شفافية الدولية ملدركات الف�ساد.

تبديد ت�ساوي الفر�ص

على رغم ما ُيقال عن �أن هدف نظام تقا�سم ال�سلطة هو �ضمان �إفادة كل الطوائف على قدم
امل�ساواة� ،إال �أن ميل لبنان والعراق للجوء �إىل الهويات الفرعية مل يجعل من �أي طائفة بعينها

يحي
مهى
َ

مُم ّيزة �أو حمظوظة ،بل الكل يف الواقع خرج خا�سرا� .صحيح �أن بع�ض الطوائف �أفادت بال
�شك �أكرث من غريها يف مراحل مع ّينة يف كال البلدين ،بيد �أن نظام تقا�سم ال�سلطة نف�سه
�أدارته حتالفات بني �أقليات انبثقت �سطوتها �أ�سا�س ًا من قدرتها على ا�ستغالل م�ؤ�س�سات الدولة
لتوزيع الغنائم على �أتباعها .وهذا كان يتم غالب ًا على ح�ساب غالبية املواطنني 17.نتيج ًة لذلك،
ُيواجه العديد من اللبنانيني والعراقيني م�ستويات مرتفعة من
الفقر والالم�ساواة ،بغ�ض النظر عن طائفتهم �أو �إثنيتهم.
ُيواجه العديد من اللبنانيني والعراقيني م�ستويات
وقد �أ�سفرت حالة الالم�ساواة هذه �إىل تعميق االنق�سامات مرتفعة من الفقر والالم�ساواة ،بغ�ض النظر عن
الطائفية ،ماعزّز �أكرث دور القادة الطائفيني.
طائفتهم �أو �إثنيتهم .وقد �أ�سفرت حالة الالم�ساواة
يف لبنان ،جرى بعد �إطالق عملية �إعادة البناء يف فرتة هذه �إىل تعميق االنق�سامات الطائفية.
مابعد احلرب تف�سري (�أو بالأحرى �إ�ساءة تف�سري) مبد�أ
التنمية املت�ساوية على �أنه يعني تق�سيم الغنائم بني خمتلف
ال�سيا�سيني املت�صارعني الذين مي ِّثل ك ٌل منهم قواعد طائفية منف�صلة ،فغ�شت ظاهرة امل�صالح
الطائفية يف احلكومة ،ما �أجه�ض تطوير ا�سرتاتيجية تنمية وطنية حقيقية .بد ًال من ذلك،
خم�ص�صات �إعادة الإعمار واال�ستثمار يف البنى التحتية واملوازنة �إىل الكوتا الطائفية
خ�ضعت ّ
والأولويات االنتخابية .وهذا عنى ،على �سبيل املثال� ،أن بناء م�ست�شفى يف جزء من البالد يتط ّلب
18
بناء م�ست�شفى �آخر يف منطقة �أخرى ،بغ�ض النظر عما �إذا كان ثمة حاجة حقيقية لذلك.
والأخطر �أن غياب مبد�أ امل�ساواة ،كان ُيطل عليه غالب ًا من منظور طائفي و ُيعترب اعتداء على
طائفة برمتها.
�إذن ،ومرة �أخرى ،ت�شري التقديرات االقت�صادية واملالية �إىل �أن الطائفية كانت يف الواقع
اعتداء على كل الطوائف .ووفق ًا لتقرير البنك الدويل العام  ،2016ك ّلفت �سيا�سة املح�سوبيات
لبنان نحو  9يف املئة من الناجت املح ّلي الإجمايل �سنويا 19.يعود هذا جزئي ًا �إىل احلقيقة ب�أن
الدولة نادر ًا ماكانت ُتعاقب الف�ساد حني يكون متّ�ص ًال بالنخب ال�سيا�سية الطائفية .وفيما كان
20
املوظفون الر�سميون ور�ؤ�سا�ؤهم يحوزون مبا�شرة على نحو  25يف املئة من �أموال القطاع العام،
بقيت معدالت الفقر عند م�ستوياتها املرتفعة ،خا�ص ًة يف مناطق من ال�شمال واجلنوب 21.وباملثل،
ُتفر�ض عقبات ك�أداء �أمام عملية خلق الوظائف يف لبنان ب�سبب طغيان االرتباطات ال�سيا�سية يف
االقت�صاد ،حيث �أن امل�ؤ�س�سات التي تتمتع ب�صالت �سيا�سية التلعب دور ًا مهم ًا يف حتويل عملية
توفري الوظائف �إىل �أداة للزبائنية ال�سيا�سية وح�سب ،بل حت ّد �أي�ض ًا من منو الوظائف يف �صفوف
22
مناف�سيها.
واحلال �أن �آثار الالم�ساواة يف الولوج �إىل اخلدمات الأ�سا�سية مبثوثة يف كل �أنحاء لبنان.
ف�سر غالب ًا وفق خطوط طائفية كما �أ�سلفنا� ،إال �أنها تتع ّلق �أكرث
وعلى رغم �أن الالم�ساواة ُت ّ
باالنق�سامات بني املركز والأطراف .فالتمركز ال�شديد للتنمية يف بريوت و�ضواحيها ،يعني �أن
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الالم�ساواة اجلغرافية يف جمال البنى التحتية واخلدمات حت ّد من �إمكانات الفر�ص الفردية،
خا�صة بالن�سبة �إىل �أولئك الذين يقطنون يف املناطق الط ْرفية يف البالد .على �سبيل املثال،
تت�صل  53.8يف املئة من املنازل يف منطقة عكار ال�شمالية ب�إمدادات املياه العامة ،فيما يبلغ
املعدل العام يف البالد  85.5يف املئة .وحتظى نحو  20.9يف املئة فقط من املنازل يف عكار مبياه
جارية ،فيما  24.8يف املئة وح�سب من املنازل يف املنطقة ترتبط بنظام ال�صرف ال�صحي ،يف
مقابل معدل وطني يبلغ  60.2يف املئة و 98.9يف املئة يف بريوت 23.ويف الوقت نف�سه ،التتلقى
منطقة النبطية يف جنوب لبنان ،التي بلغت ن�سبة البطالة فيها  52يف املئة العام � ،2005سوى 1
يف املئة من �إجمايل النفقات العامة ،مقارن ًة مع منطقة جبل لبنان ،حيث ُتق ّدر البطالة بنحو 20
24
يف املئة ومع ذلك حتظى بـ 25يف املئة من النفقات العامة.
هذه الالم�ساواة فاقمت من اعتماد املواطنني اللبنانيني على قادتهم ال�سيا�سيني الطائفيني
للح�صول على اخلدمات الأ�سا�سية .وهذا بدوره عزّز عالقات املح�سوبية بينهم ،ما م ّكن القادة
من ا�ستخدام نفوذهم يف م�ؤ�س�سات الدولة وخدماتها كم�صدر لهذه الزبائنية .وهكذا ،وعلى
كل م�ستويات احلكومة� ،سمح النظام الطائفي بتحويل الدولة �إىل مورد للمكا�سب ال�شخ�صية
اخلا�صة للقادة الطائفيني الذين يح�صدون املنافع ال�سيا�سية من هذه العملية ،حتى ولو
عنى هذا خ�سارة الدولة مل�صداقيتها 25.على �سبيل املثال ،تتلقى املدار�س اخلا�صة املُرتبطة
باجلماعات الدينية متوي ًال حكومي ًا يخ ّولها م�ساعدة العائالت املُفقرة على �إحلاق �أطفالها
بربامج التعليم ماقبل �سن الدرا�سة (� 6-2سنوات) .لكن ل�سوء احلظ ،التعي هذه العائالت
�أن الدولة هي التي مت ّول هذا التعليم .وباملثلّ � ،أ�س�س معظم القادة ال�سيا�سيني منظمات غري
حكومية لتوفري اخلدمات لقواعدهم ال�شعبية الأ�سا�سية .لكن هذه القواعد التدري �أن الدولة
هي التي تغذي باملال بع�ض ن�شاطات هذه املنظمات .ويف هذه الأثناء ،غالب ًا ماتكون الأحزاب
ال�سيا�سية �أو املنظمات غري احلكومية املرتبطة بها هي الوا�سطة للح�صول على اخلدمات التي
تق ّدمها الدولة.
الق�صة نف�سها ّ
تك�شفت ف�صو ًال يف العراق غداة الغزو بقيادة الواليات املتحدة العام ،2003
حني قب�ض القادة ال�سيا�سيون ،مبع ّية �أقرانهم الأمريكيني ،على غنائم �إعادة الإعمار يف
حقبة مابعد احلرب .وقد خلقت عملية انهيار الدولة والأمن بيئة نا�ضجة لال�ستغالل ،وحينها
مل تر النور قط اال�ستثمارات التي ت�شتد احلاجة �إليها يف جماالت البنى التحتية االجتماعية
واالقت�صادية ،من مدار�س وم�ست�شفيات وعيادات و�شبكات كهرباء وماء و�صرف �صحي .هذا يف
حني كانت ال�شركات التي لها روابط �سيا�سية حت�صد معظم العقود العامة ،ما ق ّل�ص الفر�ص
26
�أمام الباقني.
عالو ًة على ذلك� ،أ ّدت معوقات احلوكمة والقيود املالية �إىل مفاقمة الو�ضع� ،إذ مل ت�سمح
املركزية ال�شديدة لعملية �صنع القرار يف بغداد �سوى بح ّيز �ضئيل من احلكم الذاتي .فالعائدات

يحي
مهى
َ

يف املحافظات كانت ،والتزالُ ،ت�ضخ عرب العا�صمة التي حتتفظ غالب ًا ب�شطر كبري من الأموال
بد ًال من �إعادة ا�ستثمارها يف املحافظات.
مثل هذه املعوقات ،التي ترتافق مع حق النق�ض (الفيتو) الذي تتمتع به احلكومة املركزية يف
م�شاريع البنى التحتية� ،أ�سفرت عن نق�ص حاد يف الإنفاق على اخلدمات ذات الأهمية احلا�سمة
على م�ستوى املحافظات ،وم ّهدت الطريق �أمام عجوزات عميقة يف جماالت التنمية الب�شرية.
فاملجتمعات املحلية يف طول العراق وعر�ضه التزال حمرومة من اخلدمات الأ�سا�سية ،مبا يف
ذلك الكهرباء و�إمدادات املياه الكافية واالرتباط ب�شبكات ال�صرف ال�صحي .يف العام 2011
على �سبيل املثال ،كان  10يف املئة من �سكان مدينة الب�صرة الغنية بالنفط غري مو�صولني بنظام
ال�صرف ال�صحي ،و 99يف املئة الي�ستطيعون احل�صول على �شبكات ماء محُ ّ�سنة 27.وهذا دفع
العديد من املحافظات ذات الغالبية ال�س ّنية وال�شيعية على حد �سواء يف الفرتة بني  2011و2014
�إىل املطالبة باحلكم الذاتي يف جمايل �صنع القرار وعملية الإنفاق .لكن �سرعان ما رف�ضت
احلكومة املركزية يف بغداد هذه املطالب.
كما يف لبنان ،جتاوزت كل هذه املعوقات وال�سلبيات يف العراق اخلطوط الإثنية واملذهبية،
بغ�ض النظر عمن كان يتوىل ال�سلطة .ففي العام  ،2007وعلى رغم هيمنة النخبة ال�شيعية على
احلكومة�ُ ،س ّجلت �أعلى تقديرات ملعدالت الفقر يف حمافظة املثنى ذات الغالبية ال�شيعية (49
يف املئة) وبابل ( 41يف املئة) ،ويف حمافظة �صالح الدين املُختلطة ( 40يف املئة) 28.كذلك،
وعلى املنوال نف�سه ،قفزت امل�ؤ�شرات املنخف�ضة للتنمية فوق اخلطوط الطائفية والإثنية ،بعد �أن
ترك االنق�سام بني املركز والأطراف ب�صماته على �إمكانية توفري العناية ال�صحية والتعليم� ،أكرث
بكثري من االنق�سام الطائفي .ففي العام  ،2011على �سبيل املثالُ ،وجدت �أعلى ن�سبة من الأطفال
الذين يعانون من النمو املتعثرّ املعتدل �أو احلاد يف حمافظة الأنبار ذات الغالبية ال�شيعية ،ويف
29
حمافظتي بغداد ودياال املختلطتني ،ويف النجف ال�شيعية.
وكما يف لبنان ،تقاطع هذا النق�ص يف توفري اخلدمات مع الف�ساد وا�ستتباع الأحزاب ال�سيا�سية
الطائفية مل�ؤ�س�سات الدولة ،واحتكارها عملية الو�صول �إىل اخلدمات� .أحد الأمثلة على ذلك كان
كيفية ا�ستخدام حركة ال�صدر للموارد العامة يف وزارة ال�صحة ،التي �سيطرت عليها بعد العام
 ،2006لتمويل �شبكاتها اخلا�صة من من�ش�آت الرعاية ال�صحية .وقد مت ّكنت احلركة من ذلك،
بفعل قدرتها على الو�صول �إىل التمويل احلكومي ،الذي ا�ستخدمته لتمويل املح�سوبيات وزيادة
عديد قواعدها ال�شعبية و�أن�صارها 30.يف مثل هذه البيئة ،اليكون مفاجئ ًا �أن ت�صبح الدولة
ّ
املوظف الرئي�س يف العراق ،حيث ي�ستخدم ال�سيا�سيون م�ؤ�س�سات الدولة لإر�ضاء قواعدهم
الطائفية والإثنية .ونتيج ًة لذلك ،تمُ ّثل رواتب املوظفني الر�سميني والعاملني يف م�ؤ�س�سات متلكها
31
الدولة 70 ،يف املئة من امليزانية العراقية.
هذه املعطيات ت�شي ب�أن عيوب نظام التقا�سم الطائفي لل�سلطة يف لبنان والعراق وا�ضحة
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للعيان ،حتى يف �صفوف �أولئك امل�ستفيدين منه� .إذ على رغم
على رغم �أن الهدف الأ ّويل لهكذا نظام هو منح كل
�أن الهدف الأ ّويل لهكذا نظام هو منح كل الطوائف دور ًا
الطوائف دور ًا يف عملية �صنع القرار الوطني� ،إال �أنه
يف عملية �صنع القرار الوطني� ،إال �أنه يت�ض ّمن �آليات ت�سمح
�سمح للنخب ال�سيا�سية الطائفية بنهب الدولة ،من دون للنخب ال�سيا�سية الطائفية بنهب الدولة ،من دون �أن تخ�شى
التعر�ض �إىل امل�ساءلة واملحا�سبة.
�أن تخ�شى
ُّ
التع ُّر�ض �إىل امل�ساءلة واملحا�سبة .ثم �أن اخللل يف توزيع الرثوة
واخلدمات ،مثله مثل احلقيقة ب�أن ال�سيا�سات الطائفية فاقمت
من وتائر الف�ساد و�أ ّثرت �سلب ًا على كل الطوائف ،قد و ّلدا �سخط ًا لدى العديد من اللبنانيني
والعراقيني .ويف �صيف  ،2015و�صل هذا ال�سخط �إىل نقطة الغليان .ومع �أن حركة االحتجاج
هذه خرجت بنتائج متباينة� ،إال �أنها عك�ست اال�ستياء العميق لدى املتظاهرين �ضد النظامني
ال�سيا�سيني ال�سائدين يف البلدين.

�صيف الهب طويل يف لبنان والعراق
يف �صيف � ،2015ضاق املواطنون اللبنانيون والعراقيون ذرع ًا من التدهور ال�صارخ
يف م�ستوى معي�شتهم ،وجت ّلى ذلك يف  16متوز/يوليو من
ذلك العام ب�أ�صوات االحتجاج التي لعلعت يف الب�صرة،
يف �صيف � ،2015ضاق املواطنون اللبنانيون والعراقيون
املدينة العراقية الرئي�سة يف جنوب البالد .تد ّفق الآالف
ذرع ًا من التدهور ال�صارخ يف م�ستوى معي�شتهم.
�إىل ال�شوارع احتجاج ًا على نق�ص الكهرباء يف عز حرارة
ال�صيف املُ�ضنية واملُنهكة .الب�صرة ،كما هو معروف ،ت�ضم
 2.6مليون ن�سمة ،واملحافظة التي حتمل ا�سم عا�صمتها غن ّية للغاية ب�سبب احتوائها على
بع�ض �أكرب حقول النفط العراقية 32.كان انقطاع التيار الكهربائي املتوا�صل لعقود من
33
الزمن م�صدر تظ ّلم عميق يف �أو�ساط املواطنني ،ويثري موجات من احلنق والغ�ضب.
االحتجاجات ،التي اندلعت �شرارتها الأوىل يف الأحياء املُدقعة ،ت�صاعدت غداة وفاة متظاهر.
�آنذاك� ،سارع رئي�س احلكومة حيدر العبادي �إىل ت�شكيل جلنة حتقيق لتح ّري ماحدث .لكن بعدها
ب�أيام ،انت�شرت التظاهرات يف طول العراق وعر�ضه ،رفع املتظاهرون خاللها �شعارات تطالب
كل من وزير الكهرباء وحمافظ الب�صرة ،و�أي�ض ًا بو�ضع حد للف�ساد امل�ست�شري الذي
با�ستقالة ٍ
بات ي�ؤ ّثر على كل مناحي حياة املواطنني ،مبا يف ذلك عدم دفع رواتب املوظفني الر�سميني.
وو�صفت ال�صحافة �إحدى هذه التظاهرات التي جرت يف حمافظة ذي قار يف جنوب العراق ب�أنها
«�أ�ضخم تظاهرة �شهدتها البالد يف تاريخها» 34.يف � 7آب�/أغ�سط�س ،رفع املتظاهرون �سقف
مطالبهم من جمرد املطالبة بتح�سني اخلدمات املدنية �إىل �إ�صالح احلكومة ،و�إلغاء نظام الكوتا
الطائفية والإثنية يف الهيئات الق�ضائية ،وف�صل الدين عن ال�سيا�سة ،و�إعادة النظر برتتيبات
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التقا�سم الطائفي لل�سلطة يف البالد .كما �أدان املتظاهرون النواب وال�سيا�سيني هاتفني« :با�سم
35
الدين باكونا (�سرقونا) احلرامية».
ن�شبت يف ال�شهر نف�سه احتجاجات يف العا�صمة اللبنانية بريوت ب�سبب تفاقم �أزمة النفايات،
واحت�شد املحتجون حتت يافطة �شعار «طلعت ريحتكم» ،يف �إ�شارة مبا�شرة �إىل ال�سيا�سيني
اللبنانيني 36.كانت القمامة ترتاكم منذ �أ�سابيع يف كل �أنحاء البالد ،حتى فا�ضت بها ال�شوارع
خالل ال�صيف احلار ،وه ّددت ال�سكان مبخاطر �صح ّية ج ّمة وداهمة.
�أط ّلت هذه الأزمة بر�أ�سها يف �أوا�سط متوز/يوليو ،حني �أغلقت وزارة البيئة مكب الناعمة،
جنوب بريوت ،من دون �أن حت ّدد موقع ًا بدي ًال له ،ما �أدى �إىل تعليق جمع النفايات يف بريوت
وجبل لبنان .حدث هذا فيما يو�شك العقد مع �سوكلني ،وهي ال�شركة املُوجلة بجمع القمامة يف
هذه املناطق ،على االنتهاء وكان ُيفرت�ض متديده .هذا امل�أزق الذي كان ح�صيلة نزاعات بني
النخب ،عالو ًة على ف�شل وزارة البيئة يف �إيجاد حل �صديق للبيئة ،ت�س ّبب يف �أزمة وطنية ،و�أثار
موجة نقا�شات عارمة حول الروابط بني �سوء �إدارة اخلدمات احليوية وبني الف�ساد املُ�شل يف
لبنان .وقد ترافقت هذه النقا�شات مع مظاهرات متعاقبة عرب البالد ،تت ّوجت مب�سرية جماهريية
وا�سعة يف � 29آب�/أغ�سط�س يف و�سط مدينة بريوت ،اجتذبت مواطنني من كل الطوائف واملناطق
والطبقات االجتماعية.
تكمن يف عمق كل هذه االحتجاجات يف العراق ولبنان �أزمات املواطنة .فقد اندلعت
هذه الأزمات جزئي ًا ب�سبب طبيعة تقا�سم ال�سلطة يف كال البلدين ،بعد �أن �شعر املواطنون
باحلنق والغ�ضب ال�شديدين من الطريقة التي يجري فيها تقوي�ض حقوقهم ك�أفراد،
ل�صالح نظام يتعامل معهم �إىل حد كبري ك�أع�ضاء يف طوائف دينية ،ويحر�ص على �أن
تتم عالقتهم مع الدولة عرب و�ساطة هذه الطوائف .فاملواطنون مُم َّثلون بقادة طائفيني
ي�ساهمون ،عرب �سوء ا�ستخدام نظام تقا�سم ال�سلطة الذي يرتبعون على عر�شه ،بجعل
حياتهم �أ�سو�أ على نحو ُم ّطرد.
معظم الذين نزلوا �إىل ال�شوارع يف �صيف  ،2015كان يحدوهم الأمل يف تغيري الو�ضع القائم،
كل من اللبنانيني والعراقيني
ولي�س الرتويج لربنامج �سيا�سي بعينه .فالرغبة الرئي�سة بالن�سبة �إىل ٍ
كانت و�ضع قادتهم ال�سيا�سيني حتت �سقف املحا�سبة وامل�ساءلة حيال النوعية الكارثية حلياتهم
اليومية .ولذا ،مل تتح ّد خطواتهم �سلطة الدولة وح�سب ،بل �أي�ض ًا �شرعية الأحزاب ال�سيا�سية
التي باتت ُتعترب قوى حتتل الدولة وتديرها مل�صلحتها اخلا�صة .ويف حني �أن العديد من املُحتجني
دعوا �إىل و�ضع حد لنظام التقا�سم الطائفي لل�سلطة� ،إال �أنهم مل يطرحوا خطة ملمو�سة حول
كيفية حتقيق هذا الهدف .ومل تربز �سوى يف لبنان الحق ًا حركات تهدف �إىل نقل الزخم من
ال�شارع �إىل العرين ال�سيا�سي ،فيما كانت توا�صل يف الوقت نف�سه الرتكيز على م�سائل توفري
اخلدمات.
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بيت مبنازل كثرية :التعبئة املدنية يف لبنان

مل تكن احتجاجات العام � 2015صاعقة يف �سماء �صافية ومل تولد من فراغ ،خا�صة يف لبنان.
فاحلراك املدين كان منذ ردح من الزمن �سمة رئي�سة من �سمات املجتمع املدين ،حيث حاز
هذا البلد على �شبكة ح�سنة التط ّور من منظمات املجتمع املدين ،ونقابات الع ّمال ،والنقابات
املهنية ،والأحزاب ال�سيا�سية .ح ّبذ العديد من هذه الهيئات منوذج احلوكمة ا�ستناد ًا �إىل مفهوم
أ�س�ست �سنة
املواطنة 37،وكان �أحد الأمثلة التاريخية البارزة احلركة النقابية اللبنانية التي � ّ
 1958االحتاد العمايل العام ،وكان �أحد مطالبها الرئي�س �إلغاء النظام الطائفي �أو الطائفية
ال�سيا�سية.
بيد �أن دور ووظائف منظمات املجتمع املدين يف املطالبة بالتغيري ال�سيا�سي واالجتماعي-
االقت�صادي ،كان ي�شهد م ّد ًا وجزر ًا تبع ًا لتغيرّ الظروف التي تخ ّبط لبنان فيها خالل �سنوات
مابعد اال�ستقالل .فخالل احلرب الأهلية (� ،)1989-1975صمدت هيئات املجتمع املدين،
لكن ن�شاطها انح�سر جغرافي ًا ومناطقي ًا بفعل النزاع .ومع ذلك ،برزت بع�ض املبادرات املدنية
(العابرة للطوائف) على غرار جلنة �أقارب املخطوفني واملفقودين التي ت�أ�س�ست العام 1982
للح�صول على معلومات حول �أحبائهم الذين اختفوا خالل النزاع.
مت ّددت التجارب الغنية ملنظمات املجتمع املدين اللبناين �إىل احلقبة التي تلت احلرب مبا�شرة.
ففي الت�سعينيات ،لعبت هذه املنظمات دور ًا حا�سم ًا يف الدفع باجتاه �إجراء االنتخابات البلدية
والنيابية و�إدخال الإ�صالحات ال�سيا�سية� .أبرز الأمثلة هنا كانت ت�أ�سي�س «اجلمعية اللبنانية من
�أجل دميقراطية االنتخابات» يف العام  ،1996وهي هيئة رقابية ،على رغم املعار�ضة الأ ّولية التي
�أبداها وزير الداخلية �آنذاك .ومنذ ذلك احلني ،راقبت اجلمعية االنتخابات على كل م�ستويات
احتجت
احلكومة .وثمة مبادرة بارزة �أخرى �أُطلقت العام  1998هي «بلدي ،بلدتي ،بلديتي»ّ ،
على الت� ّأخر يف �إجراء االنتخابات البلدية واالختيارية 38.وقد و ّزعت هذه احلملة عري�ضة تت�ض ّمن
التوجهات ،و�ساهمت يف خلق مناخ �شعبي عام جعل من ال�صعب على امل�س�ؤولني ت�أجيل موعد
هذه ّ
االنتخابات ثانية .عالو ًة على ذلك ،برزت �أهمية منظمات املجتمع املدين يف الطريقة التي �سعت
فيها القيادة ال�سيا�سية بعد � 1990إىل ا�ستتباع منظمات مع ّينة ،على ر�أ�سها نقابات العمال،
بغر�ض حتييد �أي معار�ضة مدنية حمتملة ل�سلطتها.
واحلال �أن مفارقة الرتكيبة اجلغرافية اللبنانية �ساعدت يف ال�سماح للبنانيني بتجاوز اخلطوط
الطائفية والتعبئة ل�صالح �أجندات مدنية .بالطبع ،االقرتان بني اجلغرافيا وبني الهوية �س ّهل
على القادة الطائفيني جعل طوائفهم �أكرث اعتماد ًا عليهم ،حيث �أن بع�ض املناطق يف لبنان
تتح ّدد بطوائف مع ّينة ،مايتيح للقادة والأحزاب ال�سيا�سية ال�سيطرة عليها ب�شكل �أف�ضل .بيد
�أن كل املناطق اللبنانية مخُ تلطة يف الواقع ،وتتفاعل فيها خمتلف الطوائف بوتائر منتظمة،
ي�سر ظهور احلركات العابرة للطوائف .وبالتايل� ،إذا ماكان �صحيح ًا �أن النظام الطائفي
ما ُي ِّ
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�أ ّثر على الطوائف بطريقة �سلبية� ،إال �أنه من ال�صحيح �أي�ض ًا �أن ثمة �أ�سا�س ًا �أمام مواطني لبنان
للتعاون مبا يتجاوز التجمعات الطائفية والإثنية عرب رفع لواء الأجندات املدنية.
يف �أعقاب اغتيال رئي�س الوزراء الأ�سبق رفيق احلريري يف �شباط/فرباير  ،2005ومرة �أخرى
بعد انتفا�ضات الربيع العربي يف  ،2011حاز احلراك املدين على زخم جديد ،وبات نقطة
جذب ملروحة وا�سعة من القوى ال�ساعية �إىل التغيري .فاالعتقاد وا�سع االنت�شار عن �أن �سورية
كانت وراء اغتيال احلريري� ،أطلق �أ�سابيع من املظاهرات العابرة للطوائف التي تطالب ب�إنهاء
الوجود ال�سوري املتوا�صل يف لبنان منذ  29عام ًا ،والتي جنحت يف تعبئة قطاعات وا�سعة من
ال�سكان .وقد برز بني املح ّللني من اعترب هذه التظاهرات بداية ت�شكيل جمتمع �سيا�سي جديد
�ضد عدو م�شرتك لطاملا كان يعمل لإبقاء اللبنانيني يف حال انق�سام ،فيما �أعرب البع�ض الآخر
عن اعتقاده ب�أن االحتجاجات �أفرزت فر�صة حقيقية للتغيري ال�سيا�سي.
خالل ال�شهرين اللذين �أعقبا عملية االغتيال� ،أطلق النا�شطون العديد من املبادرات ،يف
م�سعى منهم لتجاوز نظام التقا�سم الطائفي لل�سلطة واالنطالق نحو بناء الدولة املدنية .قبل
�سجلة لدى وزارة
ني�سان�/أبريل  ،2014كان هناك  8311منظمة جمتمع مدين يف لبنان ُم ّ
ال�ش�ؤون االجتماعية 28 ،يف املئة منها ُ�س ِّجلت يف الفرتة بني  2005و� 39.2010إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
ت�سجل ر�سمي ًا قط كمنظمات جمتمع مدين ،منها «نحو
مت تد�شني ع�شرات املبادرات لكنها مل ّ
املواطنية» ،و«ربيع بريوت» ،و«�ش�أن» (�شباب من �أجل الإ�صالح االنتخابي) ،و«برملان �شباب
الفيحاء» .كل هذه املنظمات واملبادرات تب ّنت �أجندات علمانية مدنية 40،لكن ،وعلى رغم �أنها
مبادرات عابرة للطائفية �إال �أنها مل ُت�سفر عن تغيري �سيا�سي ُيعتد به.
هذا الف�شل يعود يف جزء منه �إىل العجز ال�سيا�سي الذي �أعقب ان�سحاب القوات ال�سورية من
لبنان ،و�أي�ض ًا �إىل اال�ستقطاب ال�سيا�سي العنيف الذي �أ�صاب البالد بال�شلل ل�سنوات بعد ذلك.
هذا اال�ستقطاب ،الذي برز غداة اغتيال احلريري�َ ،ش َط َر لبنان بني حتالفني عري�ضني �إثنني8 :
�آذار و� 14آذار 41.ثم تال ذلك ان�سداد �سيا�سي بفعل عمليات اغتيال متالحقة طالت �شخ�صيات
�سيا�سية يف تيار � 14آذار ،و�سيارات ُمفخخة ،وحرب  2006مع �إ�سرائيل ،ونزاع م�س ّلح يف بريوت
واجلبال املحيطة بها يف �آذار/مار�س  ،2008ما �أ ّدى �إىل قلب زخم التغيري ر�أ�س ًا على عقب .بيد
�أن الت�آكل التدريجي للتحالفات ال�سيا�سية املذكورة �آنفا ،خا�صة بعد  ،2011و ّفر ف�ضاءات جديدة
للمجتمع املدين كي يعاود التقاط الأنفا�س والعمل ب�سهولة �أكرب خارج االنق�سامات الطائفية.
و ّلدت انتفا�ضات الربيع العربي يف  ،2011مثلها مثل عملية اغتيال احلريري قبلها ،مناخ ًا
من الثوران يف لبنان ،وح ّركت تظاهرات واعت�صامات يف بريوت هدفت �إىل �إ�سقاط النظام
الطائفي 42.لكن مع بدء ّ
تك�شف االنق�سامات ال�سيا�سية يف �صفوف قيادة هذا احلراك العام
 ،2011عجز هذا الأخري عن الإقالع ،كما ف�شل يف طرح �أجندة تغيري ذي معنى ،على رغم �أنه
حظي بدعم �شعبي وا�سع .ومع الوقت تبدد هذا احلراك هباء منثورا ،لكن على الأقل لي�س قبل
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�أن ُي�شعل حمالت جديدة عرب البالد 43.وحدها االحتجاجات العمالية توا�صلت ب�سبب تدهور
الظروف االقت�صادية ،وهي ر ّكزت على مطالب محُ ددة تتعلق برواتب موظفي الدولة ،خا�صة يف
قطاع التعليم 44.عالو ًة على ذلك ،مل يكن ت�صاعد التوترات ال�سيا�سية يف البالد نتيجة للنزاع
ال�سوري �أمر ًا ُم�ساعد ًا البتة للحراك ،حيث دعمت الأحزاب ذات الغالبيتني ال�س ّنية وال�شيعية
املتقاتلني على كال �ضفتي ال�صراع يف �سورية ،وهذا ق�سم املحتجني يف احلراك املدين حول ما
�إذا كان يتعينّ دعم االنتفا�ضة ال�سورية �أم ال.
هذا كان ال�سياق الذي ت�ش ّكلت يف �إطاره حركة «طلعت ريحتكم» يف �صيف  ،2015التي ّ
�ضخت
نب�ض ًا جديد ًا يف �شرايني احلراك ال�سيا�سي واملدين يف البالد .وقد �سعى النا�شطون الذين
كانوا جزء ًا من تظاهرات  ،2011وكذلك جمموعة ال�شبان اليافعني� ،إىل متييز حركتهم عن
تيارات االحتجاج ال�سابقة يف ال�شكل كما امل�ضمون .لكن التظاهرات ال�صغرية التي انطلقت
يف البداية ،مل ت�صل �إىل مرحلة حا�سمة �إال يف � 19آب�/أغ�سط�س بعد �أن انت�شر �شريط فيديو
يعك�س وح�شية ال�شرطة كالنار يف اله�شيم ،وخلق تعاطف ًا مع املتظاهرين يف �أو�ساط �أعداد كبرية
من اللبنانيني 45.ويف � 29آب�/أغ�سط�س ،انطلقت تظاهرة
�ضخمة بعد �أن ان�ضم العديد من املجموعات اجلديدة
يف � 29آب�/أغ�سط�س ،انطلقت تظاهرة [لبنانية]
�إىل حركة «طلعت ريحتكم» ،لكنها طالبت ال�سلطات �أي�ضاً
�ضخمة بعد �أن ان�ضم العديد من املجموعات اجلديدة
امللحة مثل م�س�ألة الأجور
مبعاجلة مروحة وا�سعة من الق�ضايا ّ
�إىل حركة «طلعت ريحتكم» ،لكنها طالبت ال�سلطات
والعناية ال�صحية وتوفري الكهرباء .حينها ،تنامت احلركة
امللحة.
�أي�ض ًا مبعاجلة مروحة وا�سعة من الق�ضايا ّ
لت�شمل العديد من القوى من خمتلف امل�شارب الإيديولوجية
وال�سيا�سية 46،وكان الفت ًا للغاية يف هذا ال�صدد الدور البارز
للن�ساء اللواتي ت�صدرنّ طليعة االحتجاجات ،وذ ّكرننا ب�أن النظام الطائفي بطريركي ذكوري
�إىل ح ّد كبري يحيل املر�أة �إىل جمرد طرف ثانوي يف الدولة كما يف املجتمع .لذا ،ويف حني كان
بع�ض املتظاهرين يهتفون «ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام» ،كان لدى جمموعات �أخرى �أولويات
47
موحد.
خمتلفة متام ًا ،ماعك�س غياب �أي هدف �سيا�سي ّ
بيد �أن مت ّدد حركة االحتجاج على نطاق وا�سع كان يف الوقت نف�سه �سبب ًا يف احت�ضارها.
فاخلالفات حول ما �إذا كان هدف االحتجاجات هو تغيري النظام ال�سيا�سي اللبناين �أم جمرد
معاجلة �أزمة النفايات� ،أ�سفرت عن تب ّني تكتيكات مرتبكة و�أحيان ًا متناق�ضة .مل يكن هناك
اتفاق ،على �سبيل املثال ،حول االنخراط يف حوار مع احلكومة� ،أو �إدراج حزب اهلل يف الئحة
الأحزاب التي يتّهمها املحتجون بالف�ساد .كما مل يتبلور �إجماع حول خطوة احتالل مكاتب
وزارة البيئة من ِق َبل جمموعة ن�شطت حتت يافطة «طلعت ريحتكم» 48.وكما الحظ �أحد قياديي
احلراك« :مل نكن بب�ساطة م�ستعدين ،ومل نتوقع �أن حتوز احلملة على هذا القدر الكا�سح من
الدعم ال�شعبي .وعلى رغم �أننا حاولنا� ،إال �أننا عجزنا عن حتقيق تن�سيق ف ّعال بني خمتلف
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اجلماعات التي قفزت �إىل موكب احلركة».
ثمة عوامل عدة �أ ّدت �إىل اال�ضمحالل التدريجي لهذا احلراك ،منها �أن قادتها كانوا يافعني
ن�سبي ًا ويفتقدون �إىل اخلربة ،على رغم �أن العديد منهم كانوا على ر�أ�س احتجاجات 2011؛
ومنها �أي�ض ًا �أن حجم ح�شود املتظاهرين كان مفاجئ ًا ،و�أن قادة االحتجاج ف�شلوا يف �إبرام �صفقة
موحدة،
م�صاحلة بني رف�ضهم للهياكل البطريركية وبني احلاجة �إىل بلورة عملية �صنع قرار ّ
وبالتايل �إنتاج الئحة مطالب متّ�سقة وقابلة للتنفيذ .كل هذه العوامل �س ّهلت ا�ستتباع احلركة
من جانب جملة وا�سعة من الأطراف ،مبا يف ذلك �أحزاب �سيا�سية را�سخة كاحلزب ال�شيوعي
و�شخ�صيات �سيا�سية �أخرى .كما م ّكنت هذه العوامل ال�سرديات الطائفية والطبقية من �أن تطغى
احتجت املناطق البعيدة واملفقرة ،على غرار
على النقا�شات حول القمامة .يف هذه الأثناءّ ،
عكار ،على اخلطط الرامية �إىل �إقامة مكب نفايات يف ربوعها ،ودعت بد ًال من ذلك �إىل تنفيذ
برامج تنمية ُوعدت بها وت�شتد احلاجة �إليها منذ �أمد ،لكن الدولة (وعلى عك�س كيفية التعاطي
مع م�سـ�ألة القمامة) مل حت ّرك �ساكن ًا لتحقيقها .ويف �إحدى حلظات النقا�ش امل�شهودة ،اقرتح
الزعيم الدرزي وليد جنبالط ،يف تغريدة� ،أن يقام مكب نفايات ُم�ستقل لكل طائفة دينية يف
لبنان .وكان هذا رد ًا �ساخر ًا منه على �صحيفة كانت �أل�صقت به م�س�ؤولية تراكم النفايات يف
50
املناطق الإ�سالمية.
يجب �أن ن�ضيف هنا ردود فعل القادة ال�سيا�سيني ،الذين �أُخذوا على حني غرة من اال�ستجابة
ال�شعبية الكربى حلركة االحتجاج .مت ّثلت هذه الردود يف اللجوء �إىل التكتيكات الطائفية� ،أو
حتى العنف املبا�شر .كانت جتاوزات ال�سلطة وا�ستخدام الذخرية احل ّية �ضد املحتجني غري
امل�سلحني قد �أ ّدت �إىل جرح نحو � 400شخ�ص خالل ليلة واحدة 51.وبعد م�ضي �أ�سابيع عدة
على اندالع االحتجاجات ،ت�س ّلل م�شاغبون -رمبا ب�إيعازٍ من بع�ض ال�شخ�صيات ال�سيا�سية� -إىل
�صفوف املتظاهرين وح ّر�ضوا على �صدامات مع قوات الأمن ،يف حماولة منهم لت�شويه �سمعة
املُحتجني 52.ويف الوقت نف�سه� ،ش َّنت معظم الأحزاب ال�سيا�سية حرب ًا كالمية �إعالمية على
املُحتجني واتّهمتهم ب�أنهم بيادق خلدمة لعبة �أكرب 53.ويف هذه الأثناء� ،أدانت قيادات �سيا�سية
كل من وزير البيئة ووزير الداخلية واعتربتها مبثابة اعتداء على الطائفة
الدعوات �إىل ا�ستقالة ٍ
ال�س ّنية التي ينتمي �إليها الوزيران .نتيج ًة لكل هذه التحديات ،عادت اليد العليا جمدد ًا �إىل
احلكومة ،على رغم �أن حماوالت حل م�شكلة القمامة التزال جمرد حلم ليلة �صيف.

جتربة «بريوت مدينتي»

اتخذت حملة «طلعت ريحتكم» منحى الفت ًا ك�شف عن مدى مرونة وحيوية املجتمع املدين
اللبناين ،و�أبرز و�سائل ت�ستطيع التيارات املعارِ�ضة اللجوء �إليها ،لل�سعي �إىل انخراط ب ّناء مع
النظام ال�سيا�سي .فالدعوات التي �أطلقتها احلملة من �أجل التغيري ،وال�سيما يف جمال اخلدمات
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العامة ،تك ّرر �صداها يف االنتخابات البلدية يف �أيار/مايو .2016
يف بريوتُ ،ط ِرح على الناخبني خيا ٌر بديل عن الئحة املر�شحني املدعومني من النخبة
بدفع من
ال�سيا�سية ،و�أقدمت جمموعة متع ّددة املذاهب م�ؤ ّلفة من مهنيني ونا�شطني مدنينيٍ ،
احلراك العام ال�سابق ،على حت ّدي الئحة النخبة ،ف�ش ّكلت الئحة حتت �شعار «بريوت مدينتي».
وقد �ش ّنت الالئحة حملة لتغيري الطريقة التي ُتدار بها الأمور يف العا�صمة 54،يف وجه «الئحة
البيارتة» التي �ش ّكلتها القوى ال�سيا�سية الكربى يف بريوت وحظيت بدعم زعيم تيار امل�ستقبل،
�سعد احلريري ،الذي ت�س ّلم رئا�سة الوزراء للمرة الثانية يف �أواخر العام .2016
�ص ّبت الئحة «بريوت مدينتي» تركيزها على امل�سائل العملية،
�ص ّبت الئحة «بريوت مدينتي» تركيزها على امل�سائل
وحتديد ًا �س ُبل حت�سني الظروف املحلية يف العا�صمة .ويف حني
العملية ،وحتديد ًا �س ُبل حت�سني الظروف املحلية يف
�أنها مل ت�ص ّوب �سهامها نحو املنظومة ال�سيا�سية اللبنانية� ،أو
العا�صمة.
قيادتها املذهبية� ،إال �أنها ا�ستم ّدت جاذبيتها من ا�ستياء الر�أي
العام من الطبقة ال�سيا�سية ومن مزاج عام مناه�ض للم�ؤ�س�سة
احلاكمة .ومتحور االنتقاد الأ�سا�سي الذي عبرّ ت عنه هذه الالئحة حول الطريقة التي ُتدار بها
بريوت من خالل منظومة حم�سوبيات فا�سدة تعطي الأف�ضلية للمكا�سب اخلا�صة على ح�ساب
اخلري العام .واحلال �أن بريوت تخ�سر �سريع ًا بالفعل تراثها املعماري والثقايف وحت ّل مكانه
امل�شاريع اخلا�صة .كما �أن منظومة النقل العام يف العا�صمة ت�ستند �إىل �شبكة حافالت تفتقر �إىل
الفعالية وتلحق الأذى بالبيئة.
كان مر�شحو «بريوت مدينتي» ينتمون �إىل خلفيات خمتلفة ،مثل الفنون والإعالم والأعمال
والهند�سة ،و�ض ّموا يف �صفوفهم العديد من املهند�سني املعماريني وم�ص ّممي املدن ذائعي ال�صيت
من ذوي الر�صيد يف ال�ش�أن العام 55.وتط ّرق برنامج الالئحة امل�ؤ ّلف من اثنتني وثالثني �صفحة،
�إىل مكامن اخللل يف بريوت ،واقرتح خطة لتح�سني املوا�صالت العامة ،وزيادة امل�ساحات
اخل�ضراء ،وت�أمني �شقق �سكنية ب�أ�سعار معقولة ،واحلفاظ على الرتاث الثقايف ،وامل�ساهمة يف
التنمية االقت�صادية واالجتماعية للمدينة ،وتو�سيع مبادرات �إعادة تدوير النفايات 56.والأهم
من ذلك ،قطعت الئحة «بريوت مدينتي» وعد ًا بتح�سني عملية احلوكمة يف العا�صمة.
منحت جاذبية «بريوت مدينتي» زخم ًا للأ�شخا�ص من خمتلف الأجيال واملذاهب واملناطق
والطبقات .ولأول مرة ،وجدت القوى ال�سيا�سية الرئي�سة نف�سها يف مواجهة حملة ّ
توجه
منظمة ّ
ر�سالة ت�ستقطب قواعدها نف�سها .وقد �أعرب قادة اجتماعيون و�شخ�صيات �إعالمية بارزة عن
ت�أييدهم لالئحة خالل احلملة االنتخابية ،و�ساهم التمويل اجلماعي يف زيادة تدفق الأموال �إىل
احلملة 57.كان لالئحة «بريوت مدينتي» ح�ضو ٌر قوي يف �أو�ساط املهنيني والطالب يف العا�صمة،
وكذلك النا�شطني عرب مواقع التوا�صل االجتماعي واملغرتبني الأثرياء الذين ر�أوا يف املبادرة
58
فر�صة لال�ستثمار يف حرك ٍة ت�سعى �إىل التغيري يف البالد.
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ج�سدت «بريوت مدينتي» �أي�ض ًا عودة �إىل الركائز الأ�سا�سية يف ال�سيا�سة.
بالن�سبة �إىل كثريينّ ،
فال�ساحة ال�سيا�سية اللبنانية كانت خالية �إىل حد كبري من �أي عمل �سيا�سي ذي مغزى يف الأعوام
الع�شرة التي �سبقت االنتخابات البلدية .وقد ت�س ّبب اال�ستقطاب ال�سيا�سي يف البالد ب�ش ّل عملية
�صنع القرارات يف احلكومة وجمل�س النواب ،ما �أ ّدى �إىل انهيار �آلية توفري اخلدمات .وتفاقمت
م�ستفحلة .فاعتبار ًا من �أيار/مايو � ،2014أ�صبحت
هذه الديناميكية بفعل ن�شوب �أزمة �سيا�سية
ِ
البالد من دون رئي�س (مل يمُلأ هذا الفراغ �سوى يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،)2016يف حني �أن
جمل�س النواب ،الذي انت ُِخب يف العام  ،2009عمد �إىل جتديد واليته م ّرتَني 59.وتفاقمت هذه
الأزمة �أكرث ب�سبب النزاع يف �سورية الذي دفع مبا يزيد عن مليون �سوري �إىل النزوح �إىل لبنان
60
بحث ًا عن مالذ.
يف هذه الأجواء ال�سيا�سية املت�ش ّنجة التي ترزح حتت وط�أة التعطيل� ،ش ّكل برنامج «بريوت
مدينتي» غري الإيديولوجي وامل�ستند �إىل معاجلة الق�ضايا املطروحة ،بدي ًال منع�ش ًا عن الأزمات
ال�سيا�سية املتوا�صلة .كما منح �أي�ض ًا اندفاع ًة النطالق نقا�ش عام عن دور م�ؤ�س�سات الدولة
يف تلبية احتياجات املواطنني ،وكان مبثابة نداء �إىل �إجراء االنتخابات على �أ�سا�س الربامج
ال�سيا�سية .اعتمد املر�شحون �آليات مبتكرة للتوا�صل مع الناخبني يف بريوت – مبا يف ذلك
تنظيم نقا�شات يف الأحياء حول برنامج الالئحة ،ما�أتاح تفاع ًال مبا�شر ًا مع املواطنني – و�س ّلطوا
ال�ضوء على الأولويات الإمنائية املحلية التي ينبغي على البلدية �أخذها يف االعتبار.
على غرار ماح�صل مع حركة «طلعت ريحتكم»� ،ش ّكل غياب الثقة الوا�سع بالأحزاب ال�سيا�سية
القائمة خط ت�ص ّدع �أي�ض ًا داخل «بريوت مدينتي» ويف �صفوف منا�صريها .لقد اختار ّ
مر�شحو
الالئحة الوقوف على م�سافة واحدة من القوى ال�سيا�سية كافة ،لكنهم قرروا �أي�ض ًا لقاء �أفرقاء
�سيا�سيني �آخرين والإ�صغاء �إليهم يف حال تل ّقيهم دعوات من هذا القبيل .غري �أن ذلك �أثار بع�ض
الت�ش ّو�ش والإرباك لدى �شريح ٍة من داعمي الالئحة اعتربت �أنه ينبغي على «بريوت مدينتي» �أن
ترف�ض رف�ض ًا قاطع ًا االنخراط مع امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية القائمة .ولعل ذلك كان �أكرث و�ضوح ًا يف
مرحلة اال�ستعداد لالنتخابات ،عندما �أثار خرب لقاء املر�شحني مع وليد جنبالط �سجا ًال حول ما
61
�إذا كانت هذه اخلطوة حتمل يف طياتها تخ ّلي ًا عن القيم التي ُع ِرفت بها «بريوت مدينتي».
مل حتقق الئحة «بريوت مدينتي» الفوز يف االنتخابات ،لكنها ح�صدت نحو  30يف املئة من
الأ�صوات ،وهي ن�سبة الفتة لو �أخذنا يف االعتبار دعم �شخ�صيات نافذة لـ«الئحة البيارتة»،
لتح�صل على  40يف املئة من الأ�صوات .ق ّدمت هذه النتائج االنتخابية ملحة عن ذهنية الناخبني
يف بريوت ،وحجم التململ ال�شعبي من القيادة ال�سيا�سية .وكما يف االنتخابات ال�سابقة يف العام
 ،2012بلغت ن�سبة االقرتاع يف بريوت نحو  21يف املئة ،يف م�ؤ�شر عن الالمباالة التي ي�شعر بها
�أبناء العا�صمة يف �شكل عام .وعلى الرغم من �أن �سعد احلريري (الذي �أ�صبح رئي�س ًا للوزراء
بعد ب�ضعة �أ�شهر) �أبدى دعمه لـ«الئحة البيارتة»� ،إال �أن ن�سبة الت�صويت لها يف �أو�ساط قاعدته
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امل�ؤ ّلفة من ال�س ّنة يف بريوت ،الذين ي�ش ّكلون الطائفة الأكرثية يف العا�صمة ،بلغت نحو خم�سني
يف املئة فقط .وقد اقرتع معظم امل�سيحيني لالئحة «بريوت مدينتي» ،ما�ش ّكل م�ؤ�شر ًا عن خ�سارة
فادحة للثقة بالأحزاب ال�سيا�سية يف �أو�ساط هذه القاعدة الناخبة .يف اجلوهر ،كان الت�صويت
لالئحة «بريوت مدينتي» �أقرب �إىل ت�صويت بعدم الثقة بامل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية .فقد فازت «الئحة
البيارتة» يف االنتخابات ،لكنه بدا فوز ًا باهظ الثمن.
على �صعيد �أكرث �أهمية� ،أظهرت الئحة «بريوت مدينتي» �إمكانية رفع وترية التح ّدي يف وجه
زعماء الطوائف يف لبنان ،من خالل ح�سن ا�ستغالل امل�ساحات املفتوحة يف املنظومة الطائفية،
والرتكيز على امل�سائل ذات الأهمية بالن�سبة �إىل الر�أي العام .وتك ّررت هذه املقاربة �إىل درجة
معينة يف �أماكن �أخرى يف خمتلف �أنحاء البالد ،منها طرابل�س وبعلبك ،وحتى �ضواحي بريوت
اجلنوبية اخلا�ضعة �إىل �سيطرة حزب اهلل ،حيث خا�ضت لوائح م�ستقلة مناف�سة �ضد اللوائح
املدعومة من ال�سيا�سيني الطائفيني والأحزاب الطائفية ،و�أظهرت النتائج ،جمدد ًا� ،أن النخبة
المتلك قب�ضة مطلقة على املنظومة ال�سيا�سية.
لكن يجب جت ّنب الذهاب بعيد ًا يف هذا النمط من التفكري.
رتجم ا�ستياء الر�أي العام الوا�ضح من القيادة
رتجم
ال ُي َ
فا�ستياء الر�أي العام الوا�ضح من القيادة املذهبية ال ُي َ
املذهبية بال�ضرورة دعم ًا لإ�صالح املنظومة الطائفية
بال�ضرورة دعم ًا لإ�صالح املنظومة الطائفية لتقا�سم ال�سلطة
لتقا�سم ال�سلطة يف لبنان.
يف لبنان .وعالو ًة على التبعيات املتبادلة التي ن�ش�أت بني
الأفراد والطوائف التي ينتمون �إليها ،ف�إن ه�شا�شة ال�ساحة
ال�سيا�سية اللبنانية والأزمات الوجودية التي ت�سببت بها بني
خمتلف الطوائف – ف�ض ًال عن ت�صاعد ح ّدة اخلطاب املذهبي يف لبنان واملنطقة – الحت ّفز
ّ
والتدخل اخلارجي يف البالد ،واللذان
على التغيري .وفوق هذا كله ،جاء املناخ الإقليمي املت�ش ّنج
التو�صل �إىل �إجماع حول امل�سار الذي ينبغي على
�أحدثا �شرخ ًا يف املجتمع ،ليزيدا من �صعوبة ّ
لبنان �سلوكه بعيد ًا من ال�شحن املذهبي.

ال�شباب العراقي �ضد املنطقة اخل�ضراء

منحى خمتلف ًا عنه يف لبنان ،وقد طبعه ال�سياق االقت�صادي-
اتّخذ احلراك املدين يف العراق ً
االجتماعي وال�سيا�سي اخلا�ص باملجتمع وامل�ؤ�س�سات العراقية ،الذي ي�شتمل على تاريخ من
احلراك املبتور يف ظل النظام البعثي ال�سلطوي ال�سابق ،وعلى وقع حر َبني يف اخلليج ،والعقوبات
عقد من الزمن – والتي �أرخت ك ّلها بظاللها على الدولة واملجتمع.
التي ُف ِر َ�ضت على البالد طوال ٍ
بعد اجتياح ُ ،2003و ِ�ضع احلراك املدين على حمك اختبارات جديدة ،منها املناخ ال�سيا�سي
الذي �سادته نزاعات �أهلية �ضارية اتخذت �صبغة مذهبية ،ومنط احلكم الإق�صائي الذي اعتمده
رئي�س الوزراء ال�سابق نوري املالكي ،والنزعة الع�سكريتارية والعنف اللذان جل�أ �إليهما التنظيم

يحي
مهى
َ

امل�س ّمى «الدولة الإ�سالمية» وامليلي�شيات املذهبية م�ؤخر ًا �ضد جمموعات �إثنية ومذهبية.
تاريخي ًا ،واجه احلراك املدين ومنظمات املجتمع الأهلي يف العراق عراقيل حالت دون من ّوه
وتط ّوره بني  1958و 2003يف ظل عهود ثالثة �أنظمة ع�سكرية ،على ر�أ�سها النظام الذي ت�س ّلم
ال�سلطة بقيادة البعث يف العام  .1968وقد عمل البعث على تقوي�ض الأ�شكال املختلفة للتج ّمعات
ُ
فا�ضطر العراقيون
املدنية ،مبا يف ذلك النقابات العمالية واملهنية ،عرب تطويعها �أو �إغالقها،
�إىل العودة �إىل �أ�شكال الت�ضامن الأولية ،مثل التج ّمعات العائلية �أو القبلية �أو حتى الدينية .يف
هذا ال�سياق ،مل يكن بالإمكان تنظيم تعبئة حا�شدة يف العراق ،يف ظل نظام �صدام ح�سني الذي
�سيطر فعلي ًا على البالد اعتبار ًا من العام � ،1976إال من خالل الأحزاب ال�سيا�سية احلائزة على
موافقة الدولة.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،وعلى النقي�ض من لبنان� ،ش ّكلت ال�سيا�سة واجلغرافيا عام َلني مق ّي َدين
حاال دون توافر املرتكزات املنا�سبة لقيام تيارات مدنية عراقية عابرة للمذاهب بعد احلرب.
فنظر ًا �إىل م�ساحة البالد ال�شا�سعة واال�ستقطاب ال�سيا�سي والنزاع املذهبي بعد العام ،2003
اقت�صر االختالط االجتماعي للعراقيني يف �شكل �أ�سا�سي على دوائرهم املذهبية ،مع حد �أدنى
من الو�صول �إىل املجموعات الأخرى .نتيج ًة لذلك ،واجهت التيارات االحتجاجية ذات الركائز
املدنية �صعوبة �أكرب يف اكت�ساب قاعدة وا�سعة متعددة املذاهب ،من دون �إن�شاء �شراكات مع
جمموعات تلتقي معها فكري ًا يف خمتلف �أنحاء البالد .مع مرور الوقت ،وعلى الرغم من الطابع
املدين للحركات االحتجاجية ورفعها مطالب مدنية� ،إال �أن معظمها اقت�صر ن�شاطه فعلي ًا �ضمن
مذاهب و�إثنيات حمددة .وكذلك ،تر ّكزت احتجاجات العام � 2015إىل حد كبري داخل الطائفة
ال�شيعية ،يف حني اع ُتبرِ ت التظاهرات املناه�ضة للحكومة التي �شهدتها املناطق ال�س ّنية يف العام
 2013ب�أنها ،يف اجلزء الأكرب منها ،تظاهرات �ضد ال�شيعة الذين كانوا يفر�ضون �سيطرتهم يف
بغداد .يف غ�ضون ذلك�ُ ،ص ِّن َفت االحتجاجات التي اندلعت يف الوقت نف�سه يف املناطق الكردية
على �أنها حتدٍّ حلكومة �إقليم كرد�ستان.
�إبان �سقوط �صدام ح�سني يف العام � ،2003ساد مناخ حرية يف البالد .قال نا�شط عراقي
خم�ضرم وع�ضو يف احلزب ال�شيوعي« :بعد �إطاحة �صدام ح�سني ،نزل العراقيون يومي ًا �إىل
ال�شوارع احتجاج ًا على �أي �شيء وعلى كل �شيء .وك�أنهم كانوا يف حاجة �إىل التعبري عن حريتهم
62
بدعم �أ�سا�سي من
ب�شتّى الطرق املمكنة» .يف الوقت نف�سه ،ازدهر املجتمع املدين العراقيٍ ،
الكميات املتزايدة من امل�ساعدات الإمنائية التي تدفقت على البالد .غري �أن وجود عدد كبري
من هذه املنظمات اقت�صر على الورق ،ب�سبب الرقابة غري املالئمة .فقد �أوردت دائرة املنظمات
امل�سجلة هو 2844
غري احلكومية يف بغداد يف العام � ،2016أن عدد املنظمات غري احلكومية ّ
منظمة ،مع عدد مماثل يف �إقليم كرد�ستان 63.بيد �أن التقديرات عن �أعداد املنظمات غري
امل�سجلة ترتاوح من �ستة �آالف �إىل ع�شرة �آالف منظمة ،ولي�س معلوم ًا عدد املنظمات التي تعمل
ّ
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فعلي ًا على الأر�ض 64.وكما يف لبنان ،عدد كبري من املنظمات العراقية غري احلكومية تاب ٌع
للأحزاب ال�سيا�سية املذهبية التي ت�ستخدم تلك املنظمات لتوزيع اخلدمات على ناخبيها.
بعد االحتجاجات الدراماتيكية يف تون�س وم�صر يف  ،2011-2010ازداد �أي�ض ًا الزخم لدى
ما�س ّمي
العراقيني للتعبري عن ا�ستيائهم .ويف � 25شباط/فرباير ّ ،2011
عم اال�ستياء ال�شوارع يف ُ
«يوم الغ�ضب» العراقي 65.فبدء ًا من الب�صرة يف اجلنوب و�صو ًال �إىل املدن ال�شمالية يف �إقليم
كرد�ستان – منها عا�صمة الإقليم �إربيل – احت�شد العراقيون من �شعراء وكتّاب و�صحافيني
ومواطنني عاديني من خمتلف الإثنيات واملذاهب للتظاهر �ضد الف�ساد ،وارتفاع معدالت البطالة،
ورداءة اخلدمات ،ف�ض ًال عن املطالبة بتعزيز احلقوق ال�سيا�سية واملدنية66 .ون ّدد املتظاهرون
باحلكومة املركزية يف بغداد وحكومة �إقليم كرد�ستان .ودفعوا بحاكم الب�صرة ذات الأكرثية
ت�ضم �أكرثية �س ّنية �إىل اال�ستقالة .ويف حني ر ّكزت هذه
ال�شيعية ومبجل�س مدينة الفلوجة التي ّ
االحتجاجات على عدم كفاية تقدمي اخلدمات� ،إال �أنها �س ّلطت ال�ضوء �أي�ض ًا على احتمال التقاء
تيار مدين عابر للمذاهب حول املطالب نف�سها.
يف البداية ،قطع املالكي ،الذي كان رئي�س ًا للوزراء يف ذلك الوقت ،وعد ًا بالوقوف �إىل جانب
املحتجني والتح ّرك با�سمهم ،معلن ًا �أن احلكومة �ستدعم الكهرباء ،و�أمهل حكومته مئة يوم من
ّ
67
�أجل اال�ستجابة للمطالب .غري �أن حملة القمع التي �ش ّنتها احلكومتان العراقية والكردية
الحق ًا ،والتي �شملت �إغالق و�سائل �إعالمية ومنع تنظيم مزيد من التظاهرات ،كانت نتيجتها
ّ
ف�ض االحتجاجات 68.و�شملت التكتيكات التي جل�أت �إليها حكومة بغداد ن�شر �شائعات عن احتمال
وقوع هجمات �إرهابية ،ف�ض ًال عن االعتداء على املتظاهرين واحتجازهم 69،وال�سيما يف املناطق
ال�س ّنية حيث خ�شي ال�سكان ت�صنيفهم يف خانة �أن�صار �صدام ح�سني �أو على قائمة الإرهابيني
يف حال �شاركوا يف االحتجاجات 70.وقد ا�ستخدمت احلكومة الكردية �أ�ساليب م�شابهة لقمع
71
املحتجني.
ّ
بعد العام  ،2011اكت�سبت االحتجاجات ،يف معظمها� ،صبغة مذهبية على الرغم من املطالب
املدنية التي رفعتها يف املرحلة الأوىل .على �سبيل املثال ،ر ّكزت احتجاجات العام  2012يف
حمافظة الأنبار ذات الغالبية ال�س ّنية على الإفراج عن املعتقالت وعن �سجناء �آخرين ،وعلى
و�ضع حد لتهمي�ش ال�س ّنةَ .
ربط هذا التيار االجتماعي – املعروف بـ«حراك الأنبار» – املنظومة
املذهبية مبا�شر ًة بالتهمي�ش ال�سيا�سي لل�س ّنة وبالف�ساد الق�ضائي الذي ي�ساهم يف ت�سهيل ا�ضطهاد
�أبناء الطائفة ال�س ّنية .ويف غ�ضون �أ�سابيع ،انت�شر احلراك يف �ست حمافظات �س ّنية بدء ًا من
الفلوجة و�صو ًال �إىل دياىل وكركوك واملو�صل والرمادي و�صالح الدين .ولقيت هذه التظاهرات
يف البداية دعم ًا من جمموعات املجتمع املدين العراقي ،التي �أ�صدرت بيان ًا نا�شدت فيه احلكومة
72
املحتجني.
اال�ستجابة ملطالب
ّ
باملحتجني يف ال�سجون وقتلت عدد ًا كبري ًا منهم،
فزجت
ّ
غري �أن الدولة جل�أت �إىل القمعّ ،

يحي
مهى
َ

مات�س ّبب بتعاظم ال�شعور بالإحباط والتهمي�ش لدى ال�س ّنة ،وال�سيما ال�شباب منهم ،فت�صاعدت
ح ّدة االنق�سامات املذهبية .ووفق ًا لأحد ال�صحافيني امل�شاركني يف احلراك ،ف�إن حمور املواجهة
الأبرز مل يعد يتم ّثل يف عدم كفاية تقدمي اخلدمات والغنب امل�ست�شري ،بل يف اال�ستياء الذي
ي�شعر به ال�س ّنة يف املحافظات بوجود نظام �سيا�سي ي�سيطر عليه ال�شيعة يف بغداد 73.واقع
احلال �أن القمع الهمجي الذي مار�سته احلكومة ،والذي اكت�سب �صبغات مذهبية ،مل ي�ؤ ِّد وح�سب
�إىل ن�سف اجلوانب املدنية للحركة االحتجاجية ،والتي هي جوانب �أكرث ا�ستناد ًا �إىل احلقوق ،بل
دفع �أي�ض ًا بالإحباط لدى املواطنني �إىل ذراه الق�صوى ،فه ّي�أ بذلك ال�ساحة �أمام ظهور تنظيم
الدولة الإ�سالمية يف حزيران/يونيو  .2014وبالن�سبة �إىل عدد كبري من الأفراد واملجموعات
والقبائل� ،أ�صبح التعاطف مع ه�ؤالء املتط ّرفني �أدا ًة للتعبري عن ا�ستيائهم من م�سا ٍر �أف�ضى �إىل
�إق�صائهم وجتريدهم من مك ّون �أ�سا�سي من مك ّونات العزّة الوطنية التي ي�ستم ّدها �أبناء ال�س ّنة
من كونهم الطائفة التي � ّأ�س�ست الدولة العراقية احلديثة .وقد �أظهرت ا�ستطالعات ر�أي �أُجر َيت
قبل ا�ستيالء الدولة الإ�سالمية على املو�صل� ،أن ثالثني يف املئة فقط من �س ّكان املدينة يولون
74
ثقتهم للحكومة العراقية ،بعدما كانت الن�سبة  52يف املئة يف العام .2013
كان ال�شعور َ
باحليف دافع ًا للتظاهرات احلا�شدة التي اندلعت يف �صيف  75.2015وينطبق
هذا يف �شكل خا�ص على حمافظة الب�صرة الغنية بالنفط التي ظ ّلت تعاين من خلل �شديد يف
البنى التحتية و�سواه من �أوجه الق�صور .ففي حني ت�شهد حمافظة الب�صرة احتجاجات مماثلة
على خلفية التقنني يف التيار الكهربائي منذ العام  ،2009اكت�سبت تظاهرات  2015زخم ًا خا�ص ًا
بها ،ووجدت ال�سلطات �صعوبة يف احتوائها .وقد مت ّددت االحتجاجات �إىل بغداد وانتقلت �إىل
خمتلف املدن ذات الأكرثية ال�شيعية يف العراق ،مثل النجف ،مقر امل�ؤ�س�سة الدينية ال�شيعية،
املحتجون �أبعد من املطالبة باحل�صول على �ساعات �إ�ضافية
ومدينة كربالء املقد�سة .وذهب
ّ
من التغطية بالتيار الكهربائي ورفعوا مطالب لتلبية احتياجات �أخرى ،منها حت�سني نوعية املياه
وو�ضع �آلية ف ّعالة جلمع النفايات.
وفق ًا لأحد ّ
املنظمني ،مل تندلع التظاهرات فقط احتجاج ًا
على رداءة ت�أمني اخلدمات وعلى الف�ساد يف قلب امل�ؤ�س�سات مل تندلع التظاهرات [يف العراق يف  ]2015فقط
العراقية ،واللذين هما من نتائج نظام التقا�سم الطائفي احتجاج ًا على رداءة ت�أمني اخلدمات وعلى الف�ساد
لل�سلطة يف البالد .بل �إن االحتجاجات تتعلق يف �شكل
يف قلب امل�ؤ�س�سات العراقية .كانت [االحتجاجات]
�أ�سا�سي بطبيعة الدولة وبال�س�ؤال حول ما �إذا كان يجب �أن تتعلق ...بال�س�ؤال حول ما �إذا كان يجب �أن ت�ستند
ت�ستند �إىل االنتماء الديني �أو املدين 76.ومل تكد مت�ضي �أيام [الدولة] �إىل االنتماء الديني �أو املدين.
املحتجون يطالبون �أي�ض ًا ب�إ�صالح النظام الطائفي
حتى بد�أ
ّ
ال�سائد .ويف نظر عدد كبري منهم ،كانت هذه التظاهرات
مبثابة ا�ستمرارية الحتجاجات  2011التي �سحقتها حكومة املالكي يف بغداد وال�سلطات الكردية
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يف �إربيل.
مع ذلك� ،شهد اجلانب املدين لهذه احلركات االحتجاجية تعقيدات ب�سبب ظروف اجتماعية
و�سيا�سية ينفرد بها العراق دون �سواه .فالإجالل الذي يحظى به �آية اهلل العظمى علي ال�سي�ستاين-
�أعلى �سلطة دينية �شيعية يف البالد ومرجع التقليد لدى ال�شيعة حول العامل� -ألزم املتظاهرين
بالتن�سيق مع القيادة الدينية .وهكذا ،جل�أ قادة احلركات االحتجاجية �إىل ال�سي�ستاين ،من �أجل
�ضمان احل�صول على دعم وا�سع النطاق حلركتهم وتعزيز دعوتهم لإ�صالح م�ؤ�س�سات الدولة
ونظام تقا�سم ال�سلطة .ويف اجتماعات مع ممثليه�ُ ،ش ِّجع ه�ؤالء القادة على املطالبة ب�إ�صالح
النظام بد ًال من �إحداث تغيري جذري ،على غرار انف�صال حمافظات اجلنوب عن بغداد ،وهو
مطلب يعود �إىل الواجهة ب�شكل دوري يف الب�صرة.
وفق �أحد قادة احتجاجات النجف ،رف�ض مكتب ال�سي�ستاين دعم املتظاهرين علن ًا كي اليخطف
احلركة و ُي�سبغ عليها طابع ًا ديني ًا ،على خالف طابعها املدين 77.واعتربت �أحد ال�شخ�صيات
الدينية املق ّربة من �آية اهلل �أن ت�شجيع هذا الأخري االحتجاجات ،ينبع من الرغبة يف وجود «دولة
حترتم الدين بد ًال من دولة دينية» 78.و�أ�ضاف �أن ال�سي�ستاين ي�أمل يف �أن يدر�س املتظاهرون
كيفية حتويل العراق من دولة طائفية �إىل دولة تر ّكز على املواطنني .وقد ا�ستطاع النهج الذي
اتّبعه املرجع الأعلى ال�سي�ستاين طم�أنة نفو�س قادة االحتجاجات املعرت�ضني على ال�سيا�سة
79
الطائفية ،والذين يتم ّثل �شعارهم الرئي�س بعبارة «با�سم الدين باكونا (�سرقونا) احلرامية».
عزّزت موافقة ال�سي�ستاين ال�ضمنية هذه زخم احلركة االحتجاجيةّ .ثم دعا املتحدث با�سمه
رئي�س الوزراء العبادي �إىل الت�ص ّدي للطائفية واتّخاذ موقف �أكرث �شجاع ًة يف تنفيذ �إ�صالحاته،
التي �شملت حما�سبة امل�س�ؤولني الفا�سدين ،بغ�ض النظر عن طائفتهم �أو �إثنيتهم �أو حزبهم
ال�سيا�سي 80.ور ّد العبادي قائ ًال �إنه �سيتق ّيد بالكامل بطلبات ال�سي�ستاين ،م�شري ًا �إىل وجود
برنامج طموح ي�شمل ا�ستبدال حكومته احلزبية وال�سيا�سية بحكومة تكنوقراط ملكافحة الف�ساد
81
يف م�ؤ�س�سات الدولة.
مع ذلك ،ويف غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر ،كانت وقائع ال�سيا�سة العراقية حت ّيد �أي تق ّدم .وبحلول
كانون الثاين/يناير � ،2016أي بعد مرور �سبعة �أ�شهر على بدء االحتجاجات� ،أوردت الوثيقة
�ضم منظمي االحتجاجات ،قائمة مبطالب من ال�سلطات التنفيذية
اخلتامية مل�ؤمتر يف بغدادّ ،
والت�شريعية والق�ضائية يف احلكم العراقي� ،شملت و�ضع ح ّد للح�ص�ص الطائفية �ضمن خمتلف
جلان الدولة ،وال�سيما جلان مراقبة االنتخابات والهيئات الق�ضائية ،وت�شكيل جلنة �إ�صالح تت�ألف
من تكنوقراط معروفني بنزاهتهم ،وتفعيل املقا�ضاة الف ّعالة يف ق�ضايا الف�ساد ،ف�ض ًال عن و�ضع
82
�سيا�سات وا�ضحة لتلبية النق�ص يف اخلدمات وحاجات العراقيني االجتماعية واالقت�صادية.
بيد �أن دعوات الإ�صالح هذه مل ت�صل �إىل ح ّد املطالبة ب�إ�صالح كامل و�شامل ل�صيغة تقا�سم
ال�سلطة يف البالد ،ومل تر�سم خريطة طريق لكيفية حتقيق هذه املطالب .و�سرعان ما �س ّهل حياد
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ال�سي�ستاين وعدم القدرة على توفري برنامج متما�سك وعجز العبادي عن �إحداث تغيري �سيا�سي
حقيقي ،قيام ال�صدر با�ستلحاق احلركة يف �شباط/فرباير  ،2016ما �أ ّدى �إىل �إغراقها يف
�صراع �شيعي� -شيعي على القيادة ال�سيا�سية 83.وكما قال �أحد قادة االحتجاجات املدنية« :مت ّكن
84
مقتدى ال�صدر من �إعادة ر�سم �صورته كزعيم للإ�صالح».
ق ّو�ض ان�ضمام ال�صدر احلركة االحتجاجية .وقد ت�س ّببت دعوته ،التي وجدت �صدى يف �أو�ساط
ال�شباب ال�شيعة الفقراء من �سكان �أحياء بغداد ال�شعبية ،بارتفاع جديد يف وترية التظاهرات،
وال�سيما يف العا�صمة ،وباتت �أعداد م�ؤيديه تفوق �أولئك الذين ر ّكزوا على الأجندة املدنية للحراك.
وبحلول  30ني�سان�/أبريل ،بلغت التظاهرات ذروتها ،عندما قام �أتباع ال�صدر بتحطيم جدران
املنطقة اخل�ضراء -وهي املنطقة املحمية يف بغداد حيث تتواجد معظم امل�ؤ�س�سات احلكومية
وال�سفارات الأجنبية -واقتحام الربملان .مت ّكن ال�صدر ،من خالل ال�سيطرة على حركة كانت
تتمتع بطابع مدين �إىل ح ّد كبري ومل حتمل مطالب طائفية ،من دفع املتظاهرين نحو مواجهة
مبا�شرة مع النخبة ال�سيا�سية ،وهو ا�ستخدم التظاهرات كو�سيلة لإظهار �سطوة كتلة الأحرار
الربملانية التي يدعمها مقارن ًة بالأحزاب ال�شيعية الأخرى .ويف ال�سياق نف�سه� ،ألقى العديد من
التوجه املدين اللوم على احلزب ال�شيوعي ،الذي كان لعب دور ًا رئي�س ًا يف
املتظاهرين من ذوي ّ
85
تنظيم احتجاجات بغداد ،ل�سماحه بح�صول هذا التط ّور.
يف غ�ضون ذلك ،كانت تندلع تظاهرات يف املناطق الكردية من ّددة باملمار�سات الفا�سدة
للقيادة الكردية .وعلى غرار نظرائهم يف بغداد ،انتقل املتظاهرون الأكراد من املطالبة بت�أمني
خدمات �أف�ضل ودفع رواتب موظفي القطاع العام� ،إىل الدعوة �إىل تطبيق �إ�صالحات �أو�سع
للنظام ال�سيا�سي .وعلى الرغم من عمليات القمع ،والأزمة ال�سيا�سية العامة يف �إقليم كرد�ستان،
واالنهماك يف حماربة تنظيم الدولة الإ�سالمية ،مل ّ
تخف وترية االحتجاجات كثريا .وكما قال
�أحد النا�شطني الأ�سا�سيني �إن «الثورة الآن ثورة اجلوعى� ...إنها حرب بالن�سبة �إىل املوظفني
86
احلكوميني ،الذين مل يتقا�ضوا رواتبهم منذ �آب�/أغ�سط�س .»2016
لكن الواقع �أن النا�شطني يف جميع �أنحاء العراق ،وعلى
الرغم من ا�ستيائهم امل�شرتك من القادة ال�سيا�سيني يف على الرغم من ا�ستيائهم امل�شرتك من القادة ال�سيا�سيني
البالد ،مل يلج�أوا ،حتى يف املدن ذات الأغلبية ال�شيعية� ،إىل يف البالد ،مل يلج�أ النا�شطون يف جميع �أنحاء العراق،
موحد للمطالب الوطنية من �ش�أنها ال�ضرب على حتى يف املدن ذات الأغلبية ال�شيعية� ،إىل طرح برنامج
طرح برنامج ّ
موحد للمطالب الوطنية.
وتر الق�ضايا التي تثري �سخط جميع املواطنني .وقد �أ�سفر
ّ
انعزال العديد من املتظاهرين ال�شباب يف �أحياء ومناطق
ذات لون طائفي واحد عن جعل عملية تعزيز جهودهم يف
التعبئة على امل�ستوى الوطني �أمر ًا �صعب املنال للغاية� ،إن مل يكن م�ستحيال .عالو ًة على ذلك،
املحتجني.
�شتّتت الطبيعة املبعرثة للتظاهرات مطالب
ّ
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مع مرور الوقت ،تغيرّ ت طبيعة هذه احلركات ،نتيجة عدم قدرة النا�شطني على توحيد
مطالبهم وتف ُّكك الأحزاب ال�سيا�سية الطائفية الرئي�سية على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية
�إىل كتل متعددة .فمن االحتجاجات التي تدعو �إىل الإ�صالح ،حت ّولت هذه احلركات �إىل �أدوات
للتناف�س ال�سيا�سي �ضمن كتل �إثنية -طائفية حم ّددة .رمبا بدا ذلك جلي ًا على نحو �أكرب يف
�سيطرة ال�صدر على احتجاجات بغداد وتهمي�ش قادته املدنيني.
�أ ّدت الدعوة �إىل االلتفاف حول الهويات الطائفية ،بخا�ص ٍة يف �أعقاب التهديد الذي
�ش ّكله تنظيم الدولة الإ�سالمية وهجماته �ض ّد الأقليات� ،إىل تقوي�ض الأبعاد املدنية لهذه
التظاهرات �أي�ض ًا .وقد �أثارت النزاعات املندلعة يف العراق و�سورية �أزمة وجودية بالن�سبة
�إىل العديد من العراقيني ،وكذلك اللبنانيني ،وال�سيما �أفراد الأقليات الطائفية والإثنية.
كما ع ّززت املزاج الطائفي بني عامة ال�شعب ،وبخا�ص ٍة بع�ض املتظاهرين الأ�صغر �سن ًا
ممن فاتهم زمن احلركات الوطنية ،فانح�صر وعيهم الثقايف وال�سيا�سي يف جمتمعاتهم
الطائفية �أو الإثنية.
يف غ�ضون ذلك� ،أ ّدى انهيار اجلي�ش والقوى الأمنية العراقية خالل عملية ا�ستيالء تنظيم
الدولة الإ�سالمية على املو�صل يف حزيران/يونيو  ،2014والتمو�ضع احلزبي داخل امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية الر�سمية التي ترزح حتت وط�أة عنف طائفي حاد� ،إىل ظهور امليلي�شيات الطائفية.
ففي العراق ،مت ت�شكيل قوات احل�شد ال�شعبي تلبي ًة لدعوة ال�سي�ستاتي �إىل التح ّرك للدفاع عن
العراق �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية 87،ويحظى هذا التج ّمع الف�ضفا�ض امل�ؤ ّلف من خم�سني �إىل
�ستني ميلي�شيا �شيعية بتمويل من الدولة ،لكنه يعمل ب�إمرة قيادات خمتلفة .ويحاكي هذا التطور
يف العراق ما �شهده لبنان خالل احلرب الأهلية� ،إذ ُيعزى ت�شكيل امليلي�شيات يف البلدين �إىل
غياب دولة مركزية قادرة على حماية جمتمعاتها املحلية املتناثرة.
يف ظل هذه البيئة ،باتت الأهداف الوطنية وا�سعة النطاق التي �سعت �إىل حتقيقها املجموعات
الرامية �إىل �إحداث تغيري �سيا�سي ،مثل احلد من ال�سيا�سات الطائفية ،حمكومة بالف�شل .ذلك
�أن ال�شعور القوي املناه�ض لل�سلطة القائمة واال�ستياء املتنامي من النخب ال�سيا�سية ملّا يختمرا
ليتح ّوال �إىل خطوات وا�ضحة املعامل ترمي �إىل قلب منظومة تقا�سم ال�سلطة يف العراق – �أو حتى
يف لبنان.
لكن يف لبنان على الأقل ،حدت هذه البيئة بالنا�شطني �إىل التعبري عن ا�ستيائهم
من خالل خو�ض غمار العملية ال�سيا�سية ،عرب امل�شاركة يف االنتخابات .وهكذا� ،ش ّكلت
«بريوت مدينتي» ،و�سائر املبادرات الأحدث عهد ًا ،منرب ًا جديد ًا للحراك االجتماعي ،ما
�أ�شرع الأبواب �أمام احتمال نقل احلراك من ال�شارع �إىل امليدان ال�سيا�سي .ومع �أن هذه
اجلهود لن تثمر �سوى �إجنازات حمدودة� ،إال �أنها و ّفرت ب�صي�ص �أمل ب�أن التغيري بات من
قبيل املُمكن� .أما يف العراق ،فقد ظ ّلت املجموعات الأهلية �أ�سرية ال�شارع واملظاهرات ومل
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تتم ّكن من اقتحام ال�ساحة ال�سيا�سية.

�آفاق احلركات املدنية يف الدول الطائفية
لفرتة وجيزة يف العام � ،2015شعرت احلركات االحتجاجية املناه�ضة لل�سيا�سات التي
تنتهجها القيادات الطائفية يف لبنان والعراق بقوة عارمة،
وبدت فر�ص التغيري �أمامها المتناهية .لكن ،لطاملا كانت �شعرت احلركات االحتجاجية [يف لبنان والعراق]...
حتديات جتاوز �أنظمة تقا�سم ال�سلطة القائمة على الهوية بقوة عارمة ،وبدت فر�ص التغيري �أمامها المتناهية.
هائلة ،وال�سيما يف خ�ضم رياح الأحداث الطائفية العاتية لكن ،لطاملا كانت حتديات جتاوز �أنظمة تقا�سم ال�سلطة
القائمة على الهوية هائلة.
التي تع�صف باملنطقة.
كان لبنان والعراق ،مبعنى ما� ،ضحايا حد�سهما .فهما
�سعيا �إىل حفظ ال�سالم بني جمتمعاتهما املحلية املتنوعة ،عرب اعتماد �أنظمة حكم قائمة على
تقا�سم ال�سلطة .لكن كل ما �أف�ضت �إليه هذه اخلطوة كان حتويل قوة البلدين الفريدة التي
تكمن يف تنوعهما االجتماعي� ،إىل نقطة �ضعف جوهرية جت ّلت ب�أو�ضح �صورها يف الت�شرذم
االجتماعي احلا ّد الذي يعاينانه .وهكذا� ،أعطى لبنان والعراق الأولوية للم�صالح الطائفية،
على ح�ساب العمل على حتقيق احلوكمة الفعالة وتوفري اخلدمات الالزمة ،ما �أ ّدى �إىل جتويف
م�ؤ�س�سات الدولة.
ما�سة �إىل
واقع احلال �أن لبنان والعراق يعانيان من حتديات تنموية ّ
ملحة ،وهما بحاجة ّ
معاجلة �أوجه الق�صور امل�ؤ�س�ساتية وتعزيز النمو يف البالد .لكن مايعيق ذلك هو عجزهما حتى
التو�صل �إىل توافق داخلي ،ناهيك عن �أن ديناميكيات التفاعل بني امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
الآن عن ّ
والطوائف و ّلدت يف الكثري من الأحيان تناف�س ًا على ال�سلطة واملوارد� ،إمنا بح�صيلة �صفرية.
ومع �أن احللول التقنية ملعظم هذه التحديات متاحة� ،إال �أن الفر�ص ال�ضائعة لتحقيق الإ�صالح
قد �أ�سفرت عن تدهور البنى التحتية وباتت امل�ؤ�س�سات العامة عاجزة عن توفري اخلدمات
الالزمة.
من هذا املنظور ،مل تتح َّد الأ�شكال اجلديدة من احلراك املدين التي �شهدها لبنان والعراق
يف العام � 2015سلطة احلكومتني وح�سب ،بل �أي�ض ًا �شرعية القادة ال�سيا�سيني الطائفيني الذين
ُنظر �إليهم على �أنهم يحت ّلون الدولة ويحكمون قب�ضتهم عليها .ملّا ُيح�سم بعد اجلدل الدائر حول
ت�أثري هذا احلراك و�أهميته .فهو �إذ �س ّلط ال�ضوء على التغيرّ امللمو�س الذي طال املزاج ال�شعبي،
�إال �أنه �أماط اللثام �أي�ض ًا عن �ضعف قدرته على الت�أثري يف البيئات التي ت�شهد تزايد ًا يف وتائر
اال�ستقطاب ،وال�سيما يف العراق بعد �صعود جنم تنظيم الدولة الإ�سالمية.
ثمة �س�ؤال �أ�سا�سي بر�سم نا�شطي املجتمع املدين يف ٍّ
كل من لبنان والعراق ،يتمحور حول
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اال�سرتاتيجيات املتاحة �أمامهم اليوم ،وما الغايات املتوخاة منها ،وال�سيما على �ضوء قدرة
النظامني ال�سيا�سيني يف هاتني الدولتني على احتواء ال�صدمات التي يتك ّبدانها :هل ينبغي
على النا�شطني العمل من داخل النظام ،على غرار «بريوت مدينتي»� ،أم من الأجدى �أن يكتفوا
بالتظاهر يف ال�شارع؟ وكيف �سيتمكنون من التوفيق بني االنخراط يف النظام ال�سيا�سي من جهة
وبني نبذهم الكامل لل�سيا�سة من جهة �أخرى؟ وكيف �سيح ّولون م�شاعرهم املناه�ضة لل�سلطة
القائمة �إىل قوة حم ّفزة على التغيري؟ هذه �أ�سئلة لها �أهمية كربى ،خا�صة يف �إطار ال�سياق
الأو�سع لبيئة ال�صراعات الإقليمية وحالة الالا�ستقرار واال�ستقطاب القائم على �أ�س�س طائفية
�أو �إثنية.
هنا ،ق ّدمت «بريوت مدينتي» در�س ًا ُمرتح ًا بالدالالت .فمن خالل الرتكيز على ديناميكيات
احلوكمة املحلية� ،سعت الئحة «بريوت مدينتي» لالنتخابات البلدية �إىل بثّ روح جديدة يف
من�صة �أ�سا�سية لتمثيل املواطنني ولإعادة م ّد ج�سور العالقة بينهم
دور البلديات باعتبارها ّ
وبني الدولة .كذلك� ،س ّلط النا�شطون ال�ضوء على �آفاق تطوير ال�سيا�سة الت�شاركية التي تتيح
ب�شكل َن ِ�شط يف (�إعادة) ت�شكيل مدينتهم� .إذن ،ال�شك �أن �شبكات
للمواطنني �إمكانية امل�شاركة ٍ
تو�سع ًا ّ
مطرد ًا يف
النا�شطني والأفراد واملجموعات الرامية �إىل حتقيق تغيري اجتماعي ،ت�شهد ّ
لبنان� ،إذ اليقت�صر عمل النا�شطني على التظاهر ،بل ي�سعون �أي�ض ًا �إىل بناء �شراكات عملية مع
جهات اجتماعية م�ؤيدة لهم ،مبا يف ذلك �أع�ضاء يف اجلهاز الق�ضائي.
ال�شك �أنه يتعينّ على النا�شطني املدنيني العمل على �إعادة بناء و�شائج الثقة مب�ؤ�س�سات الدولة من
جهة ،وبني خمتلف املجتمعات املحلية من جهة �أخرى .كذلك،
ب�شكل �أكرب مع عموم النا�س الذين يعانون
ميكنهم االنخراط ٍ
ب�شكل �أكرب مع عموم
ميكن [للنا�شطني] االنخراط
ٍ
من �إق�صاء وا�سع النطاق يف ال�سيا�سات اليومية ،من خالل
النا�س الذين يعانون من �إق�صاء وا�سع النطاق
تر�سيخ �أنف�سهم ون�ضاالتهم يف املجتمعات املحلية وتظ ّلماتها.
يف ال�سيا�سات اليومية ،من خالل تر�سيخ �أنف�سهم
وهكذا ،قد ينجحون �أي�ض ًا يف معاجلة بع�ض الق�ضايا املت�أتية
ون�ضاالتهم يف املجتمعات املحلية وتظ ّلماتها.
عن الديناميكيات القائمة بني املركز والأطراف والتي اتّخذت
ي�صب بع�ض النا�شطني اجلدد جام
�أبعاد ًا طائفية .وفيما
ّ
تركيزهم على ق�ضايا حملية للغاية ،ي�سعى البع�ض الآخر �إىل بناء روابط بني خمتلف املجموعات
االجتماعية املت�شرذمة .يبقى قيام حتالفات تق ّدمية وا�سعة �شرط ًا �أ�سا�سي ًا للتغ ّلب على التحديات
ال�سيا�سية املتنامية يف بيئة ت�شهد ا�ستقطاب ًا متزايد ًا.
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