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نبذة عن الكاتب
حارث ح�سن خبري �سيا�سي تر ّكز �أبحاثه على الدولة والطائفية ومراحل االنتقال ال�سيا�سي
يف العراق وال�شرق الأو�سط .له كتابات كثرية يف خمتلف املطبوعات الإنكليزية والعربية ،من
�ضمنها «مونيتور» و»العامل» ،وهو م�ؤ ّلف كتاب «فلنتخيل الأمة :القومية والطائفية وال�صراعات
االجتماعية وال�سيا�سية يف العراق».
عمل ح�سن م�ست�شار ًا �سيا�س ّي ًا يف ال�سفارة العراقية يف وا�شنطن العا�صمة ،و�شغل من�صب نائب
رئي�س املفو�ضية العليا لالنتخابات العراقية ،كما كان �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف كلية العلوم ال�سيا�سية
يف جامعة بغداد.



ّ
ملخ�ص
بعد مرور �أكرث من ع�شر �سنوات على �سقوط نظام �صدام ح�سني ،اليزال العنف والتوتّر بني
ال�سنة وال�شيعة والأكراد يه ّدد ا�ستقرار العراق ودميقراطيته َّ
اله�شة .فقد ف�شلت النخبة ال�سيا�سية
العراقية يف تطوير نظام للحكم �شامل للجميع ،وتعزّزت االنق�سامات الداخلية ب�سبب تداعيات
الربيع العربي ،وخا�صة ت�أثريات االنتفا�ضة ال�س ّنية �ضد النظام ال�سوري وتعزيز الطائفية العابرة
للحدود الوطنية .وللحيلولة دون حدوث املزيد من الت�شرذم �أو ظهور نظام ا�ستبدادي جديد،
يحتاج العراق �إىل ميثاق �سيا�سي يقوم على املواطنني الأفراد �أكرث منه على الهويات الطائفية.

املتعددة
العراق وهوياته
ّ

·
·
·
·
·
·

ر ّكزت مقاربة بناء الأمة يف العراق على �إيجاد ممثلني طائفيني �أكرث من تركيزها على
التغ ّلب على االنق�سامات الطائفية.
الطائفية م�ستحكمة يف القواعد واملمار�سات اخلا�صة بالعملية ال�سيا�سية� .إذ يهيمن
ال�شيعة على جهاز الدولة ،يف حني �أ�صبحت امل� ّؤ�س�سات �إقطاعيات للأحزاب املت�صارعة
التي تتناف�س على ال�سلطة واملوارد واملنزلة.
مت ّكن رئي�س الوزراء ال�شيعي نوري املالكي من تعزيز �سلطته ،الأمر الذي �أثار انزعاج
مناف�سيه ال�شيعة لك ّنه مل يدفعهم �إىل اخلروج عن ال�صف الطائفي.
ي�شعر �أهل ال�سنة ب�أنه يتم تهمي�شهم ،مما يقوي التيارات املتطرفة بينهم ومينح
اجلماعات املتطرفة بيئة مثالية للتعبئة والعمل.
تتزايد ح ّدة التوتّر بني من يرغبون يف توطيد ال�سلطة من خالل �سلطة تنفيذية قوية
(بزعامة املالكي) ومن يرغبون يف مزيد من الالمركزية (الأكراد يف املقام الأول).
يوا�صل املالكي وزعماء ال�س ّنة يف الرتكيز على تعبئة دوائرهم االنتخابية وحا�ضنتهم
االجتماعية بد ًال من �س ّد الفجوة بني الطوائف .و�أ�صبحت �سيا�سات الهوية واالختالف
الطائفي حمط االهتمام ويف مركز ال�صدارة ،بينما يزداد االنق�سام بني ال�سنة وال�شيعة
عمق ًا.

الآثار املرت ّتبة على م�ستقبل العراق

معاجلة م�شاعر االغرتاب والنفور لدى ال�سنة �أمر بالغ الأهمية .ولكي يتم بناء ال�شرعية
واال�ستقرار ،حتتاج الدولة التي يهيمن عليها ال�شيعة �إىل �إطالق خطة جا ّدة للم�صاحلة.

الب ّد من معاجلة اخللل يف النظام ال�سيا�سي .ميكن ا�ستبدال النظام االنتخابي احلايل ،الذي
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مييل ل�صالح املناف�سة يف الدوائر االنتخابية الكبرية ،ب�آخر يقوم على الدوائر ال�صغرية .كما �أن
ث ّمة حاجة �إىل �إجراء تعديالت كبرية على الد�ستور ،و�إ�صدار قوانني جديدة للأحزاب ال�سيا�سية
و�إدارة املوارد ،وتوزيع ال�سلطة على �أ�سا�س اجلغرافيا ولي�س على �أ�سا�س الهويات الطائفية
والعرقية.
من غري املرجح �أن يتم �إجناز التح ّول ال�سيا�سي الذي يحتاجه العراق يف املدى القريب .مل
يقم خ�صوم املالكي ب�صياغة ر�ؤية وا�ضحة للم�ستقبل ،ولي�س هناك و�سيط دويل قوي يدفع باجتاه
التغيري .و�إذا مابقي املالكي يف ال�سلطة بعد االنتخابات العامة املقررة يف ني�سان�/أبريل ،2014
ترت�سخ ال�سلطوية
ف�سيكون التح ّول بطيئا ،وتزداد االنق�سامات الطائفية عمق ًا ،فيما ّ
يرجح �أن ّ
القائمة على االقت�صاد الريعي و�سيا�سة الإق�صاء �أكرث.

مقدمة
ال�س ّنية يف العراق حمور ال�صراع ال�سيا�سي
�ش ّكل التناف�س بني الأغلبية ال�شيعية وبني الأقل ّية ُ
يف الدولة منذ �سقوط الرئي�س �صدام ح�سني �آنذاك يف العام  1.2003فقد �أعاقت التوتّرات
الطائفية عمليات بناء الدولة وزعزعت ا�ستقرار البالد .غري
�أن احلكومة العراقية مل تقم ب�أي حماولة وا�ضحة للتغ ّلب على مل تقم احلكومة العراقية ب�أي حماولة وا�ضحة
هذه االنق�سامات وبناء هو ّية وطنية م�شرتكة .البل �أن العديد للتغ ّلب على هذه االنق�سامات وبناء هو ّية وطنية
من الإجراءات التي اتّخذت حتى الآن مل ت�ؤ ِّد �إال �إىل مزيد من م�شرتكة.
تفتيت الدولة.
تاريخي ًا ،كانت اخلالفات حول الق�ضايا ال�سيا�سية والالهوتية والعقائدية هي ال�سبب يف
ال�س َّنة وال�شيعة ،بيد �أن التناف�س على ال�سلطة واملوارد واملكانة هو الدافع وراء
االنق�سام بني ُ
مظاهرها وجتلياتها احلديثة .و�شيئ ًا ف�شيئ ًا ،هيمنت فكرة التمثيل الطائفي على العالقات
ال�سيا�سية بد ًال من متثيل املواطنني ،الأمر الذي �أ ّدى �إىل تفاقم االنق�سامات القائمة بدل
تخفيفها.
�أ ّدت م�أ�س�سة الهو ّيات الطائفية �إىل ن�شوب �صراعات حول مكانة وحجم وحدود وقوة كل
طائفة .وقد كان لهذه ال�صراعات �أثر مزعزع لال�ستقرار ،خا�صة عندما كانت ت�ضفي م�شروعية
على �أعمال اجلماعات التي متار�س العنف والتي ت َّدعي متثيل طوائفها .كما فاقم اعتماد العراق
على النفط كم�صدر رئي�س للدخل هذه ال�صراعات ب�سبب عدم وجود �صيغة �صريحة ووا�ضحة
لإدارة املوارد.
ترتافق ال�صراعات الطائفية مع نوع من اال�ستقطاب ال�شامل الناجم عن تزايد �سلطو ّية رئي�س
الوزراء نوري املالكي .فقد مت ّكن رئي�س الوزراء من تعزيز �سلطته ،وتهمي�ش الربملان وامل� ّؤ�س�سات
امل�ستقلة ،وال�سيطرة على الأجهزة الع�سكرية والأمنية ،و�إخ�ضاع الق�ضاء ،وتو�سيع دائرة دعمه
ال�سيا�سي على ح�ساب مناف�سيه .وبينما �أثار هذا قلق منتقديه
ال�شيعة ،ف�إنه مل يدفعهم �إىل اخلروج عن ال�صف الطائفي� .إذ اليزال املالكي ي�سيطر على �أكرب جمهور من الناخبني
اليزال املالكي ي�سيطر على �أكرب جمهور من الناخبني ال�شيعة ،ال�شيعة ،و ُيتو َّقع �أن يحافظ على هذا الو�ضع بعد
و ُيتو َّقع �أن يحافظ على هذا الو�ضع بعد االنتخابات ،على االنتخابات ،على الرغم من �أنه من غري الوا�ضح كم
�سيكون حجم جمهوره.
الرغم من �أنه من غري الوا�ضح كم �سيكون حجم جمهوره.
ما من ّ
�شك يف �أن العراق يبقى منق�سم ًا .فقد �أ�صبحت
الطائفية �أداة ي�ستخدمها �أ�صحاب امل�شاريع ال�سيا�سية ،حيث ت�ؤ ّثر ال�شكوك املتبادلة والتعبئة
الطائفية على �سلوك النخبة ال�سيا�سية التي تتط ّلع �إىل تكوين جمهور ناخبني ،وح�شد الدعم
ال�شعبي .ويبدو هذا �صحيح ًا ب�صفة خا�صة خالل موا�سم االنتخابات ،عندما يتب ّنى القادة
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خطاب ًا �صدامي ًا ال�ستمالة امل�ؤ ّيدين .ولذلك ف�إن تق�سيم القواعد االنتخابية ال�سيا�سية �إىل ثالث
ال�سمة املم ّيزة البارزة يف
جماعات طائفية وعرقية رئي�سة  -ال�شيعية ُ
وال�س ّنية والكردية � -سيكون ّ
االنتخابات الربملانية املقبلة يف  30ني�سان�/أبريل.
بعد �أكرث من ثمانني عام ًا على قيام الدولة العراقية احلديثة ،تط ّور احل�س الوطني العراقي
لدى الغالبية العظمى من ال�سكان العرب يف البالد .غري �أن فكرة اجلماعة الوطنية املج ّردة
مل تكن كافية لتوحيد البالد ،والتي التزال تفتقر �إىل �سرد ّية وطنية حقيقية قادرة على ت�سوية
االنق�سامات الطائفية� .إذ �إن لدى �شرائح خمتلفة من املجتمع ذكريات و�سرد ّيات تاريخية
خمتلفة حول ماه ّية العراق �أو ماينبغي �أن يكون عليه .كما �أن ف�شل القيادة يف جمع هذه اخليوط
�ضمن مبد�أ وطني واحد و�شامل يعزّز االنق�سامات الطائفية واحلدود بني الطوائف.
ولكي تتم معاجلة االنق�سامات الكربى يف البالد ،ف�إن العراقيني بحاجة �إىل �إجراء مراجعة
جوهر ّية للقواعد التي حتكم النظام ال�سيا�سي احلايل يف
البالد .يجب �أن يتح ّول الرتكيز �إىل املواطنني بعيد ًا عن
لكي تتم معاجلة االنق�سامات الكربى يف البالد ،ف�إن
الطوائف .فالتغيري احلقيقي يتط ّلب �إجراء تعديالت كبرية
العراقيني بحاجة �إىل �إجراء مراجعة جوهر ّية
على الد�ستور والنظام االنتخابي العراقي �إ�ضافة �إىل �سنّ
للقواعد التي حتكم النظام ال�سيا�سي احلايل يف
قوانني جديدة ب�ش�أن الأحزاب ال�سيا�سية و�إدارة املوارد.
البالد .يتعينّ �أن ت�صبح ال�سلطة � ّ
أقل نخبو ّية و�أكرث
ويتعينّ �أن ت�صبح ال�سلطة �أق ّل نخبو ّية و�أكرث بعد ًا عن املركزية
بعد ًا عن املركزية و�أكرث تعبري ًا عن احتياجات النا�س.
و�أكرث تعبري ًا عن احتياجات النا�س.
يتم هذا التح ّول يف امل�ستقبل
غري �أن من امل�ستبعد �أن ّ
القريب ،وخا�صة �إذا بقي املالكي يف ال�سلطة .كما �أن افتقار معار�ضيه �إىل ر�ؤية وا�ضحة وعدم
وجود و�سيط دويل قوي ،يعوق �إحراز �أي تق ّدم .و�إذا ما ا�ستمرت االجتاهات احلالية ،ف�إن
ال�سيناريو الأكرث ترجيح ًا هو ا�ستمرار االنق�سامات الطائفية وظهور �سلطو ّية جديدة يف بغداد
تقوم على �سيا�سة الإق�صاء.

انق�سامات عميقة
ال�س َّنة وال�شيعة يف العراق ناجمة يف الأ�صل عن حت ّوالت جيو�سيا�سية واجتماعية
الفجوة بني ُ
وثقافية متع ّددة .فقد �أدخل ت�أ�سي�س جمهورية �إيران الإ�سالمية يف العام  1979نظام ًا جديد ًا
للحكم يقوم على �أ�سا�س الالهوت ال�شيعي ،وغيرّ ميزان القوى يف املنطقة وخلق مظ ّلة �إيديولوجية
للجماعات ال�شيعية املحرومة .و�ساعد ذلك يف تقوية اجلماعة ال�شيعية يف العراق و�شعورها ب�أنها
متتلك هوية متم ّيزة.
�أ�صبحت التنظيمات الإ�سالمية ال�شيعية ،من بني جماعات املعار�ضة العراقية� ،أقوى و�أكرث

حارث حسن

تنظيم ًا و�إعداد ًا فكري ًا لتعبئة القطاعات االجتماعية .كما ان الديناميكيات ال�سيا�سية واالجتماعية
التي خ�ضع �إليها العراق يف العقود الأربعة املا�ضية (مثل الطبيعة القمعية والإق�صائية لنظام
الرئي�س ال�سابق �صدام ح�سني وزيادة التد ّين) �أدت �إىل ا�ضعاف الأحزاب العلمانية والليربالية.
ينظر �إىل العراق الآن باعتباره جمتمع ًا يتك ّون من جماعات عرقية وطائفية ،وهو مايجعل
فكرة «الهوية العراقية» يف مو�ضع ّ
�شك .ففي ظل االحتالل الأمريكي ،الذي بد�أ يف العام ،2003
جرى تطوير امل� ّؤ�س�سات لإدارة الفرتة االنتقالية بني نظام �صدام ح�سني وبني ت�شكيل حكومة
جديدة .غري �أن حماوالت ت�شكيل الدولة واجهت العديد من التح ّديات .فقد برز �صراع حول
�أي «جمموعة» �سيكون لها الن�صيب الأكرب من ال�سلطة ،و�أي طائفة �ستكون مهيمنة ،و�أي �سرد ّية
وطنية �ستكون لها الغلبة.
بالن�سبة �إىل �أولئك الذين التزموا بفكرة الوطنية بو�صفها �أعلى قيمة �سيا�سية ،مت تف�سري
عملية بناء الأمة اجلديدة ب�صورة �سلبية ورديئة باعتبارها تهدف �إىل تفتيت البالد .وبالن�سبة
�إىل �آخرين ،كان النموذج اجلديد مي ّثل عودة �إىل «اخلطيئة الأ�صلية» وحماولة «لإعادة بناء»
الأمة من خالل قاعدة �أقوى من ال�شرعية ولي�س من خالل ر�سم خطوط على اخلريطة.
كان النظام ال�سيا�سي اجلديد ح ًال و�سط ًا بني الفكرة التي تقول �إن الأمة العراقية موجودة
ب�صورة م�ستقلة عن اجلماعات الفرعية ،وفكرة �أن الأمة العراقية لي�ست �سوى جمموع جماعاتها
الفرعية .وكان للم�ضاعفات املتناق�ضة لهذين التيارين �أثرها على العملية الد�ستورية وال�صراعات
ال�سيا�سية والديناميكيات االجتماعية.
�ص َّور الأمنوذج ال�سائد لبناء الأمة العراق بو�صفه جمتمع ًا متع ّدد الثقافات حتتاج جماعاته
املك ّونة �إىل و�ضع نظام حكم �شامل للجميع .وهذا يتناق�ض مع املفهوم الكال�سيكي لبناء الأمة
والذي هيمنت عليه مقاربة قومية اندماجية تراتبية من �أعلى �إىل �أ�سفل ،تنطوي على تعزيز
مركز مهيمن وتهمي�ش الهويات املحلية والطائفية.
ين�ص �صراحة على توزيع ال�سلطة وفق ًا للمكونات الطائفية،
على الرغم من �أن الد�ستور مل ّ
فقد ث ّبتت املمار�سات التي �سادت يف العراق الهو ّية الطائفية باعتبارها فئة �سيا�سية .ر ّكزت تلك
املقاربة على �إيجاد مم ّثلني طائفيني �أكرث من تركيزها على التغ ّلب على االنق�سامات الطائفية.
ومت تق�سيم املنا�صب ال�سيا�سية الأ�سا�سية الثالثة يف البالد بني اجلماعات الثالث الكربى،
حيث ُخ ّ�ص�ص من�صب الرئي�س للأكراد ،ومن�صب رئي�س الوزراء (الأقوى يف العراق) لل�شيعة،
ومن�صب رئي�س الربملان لل�س َّنة .كما عزّزت النظم االنتخابية ،التي ت�ستند �إىل التمثيل الن�سبي
والقوائم احلزبية ،الطائفية ال�سيا�سية.
املوحد ال�شيعي وبني الأحزاب الكردية،
متت املفاو�ضات على الد�ستور بني االئتالف العراقي ّ
يف حني كان التمثيل ال�سني ا�سمي ًا .ح ّدد الإ�سالميون ال�شيعة والقوميون من العرق ّية الكردية
طريقة كتابة الد�ستور ،و�ص ّوروا العراق باعتباره ثالث جماعات منف�صلة ومتجان�سة� .شجعت
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ال�س َّنة هيمنوا على نظام �صدام ح�سني و�أن النظام ظلم ال�شيعة والأكراد و�أق�صاهم
حقيقة �أن ُ
التوجه ،وهو ماغ ّذى �سرد ّيات ال�شيعة والأكراد حول كونهم �ضحايا ودفع �أحزابهم �إىل
هذا ّ
ال�سعي �إىل توطيد �سلطتها.

ال�شيعة ّ
يوطدون �سلطتهم
المت ّثل الطائفة ال�شيعية قوة متجان�سة� .إذ تتناف�س اجلماعات املختلفة �ضمن الطائفة مع
بع�ضها البع�ض على ال�سلطة .كانت قاعدة دعم الأحزاب ال�شيعية العائدة من املنفى ،مثل املجل�س
الأعلى الإ�سالمي العراقي (كان يعرف يف ال�سابق با�سم املجل�س الأعلى للثورة الإ�سالمية) وحزب
الدعوة ،حمدودة يف العراق ،الأمر الذي دفعها �إىل ا�ستغالل الطائفية واملخاوف الطائفية خللق
جمهور ناخبني وحا�ضنة اجتماعية جديدة .وقد �ش ّدد خطاب ه�ؤالء القادة على حكم الأغلبية
2
ومنع الظلم والتمييز واحليلولة دون ظهور دكتاتورية جديدة.
كانت الأطراف ال�سيا�سية ال�شيعية الفاعلة الرئي�سة مهتمة بت�أمني التمثيل الن�سبي يف قيادة
الدولة و�ضمن م� ّؤ�س�ساتها .غري �أن نوري املالكي مت ّكن وبنجاح منقطع النظري من توطيد �سلطته
و�سلطة م�ؤ ّيديه.
مت اختيار املالكي رئي�س ًا للوزراء يف العام  ،2006وعلى مدى عامني بدا وك�أنه رئي�س وزراء
�ضعيف ير�أ�س حكومة منق�سمة للغاية .يف تلك ال�سنواتّ ،
تف�شى العنف وعجزت قوات الأمن
العراقية عن فر�ض �سيادة القانون.
يف العام  ،2008قاد املالكي حملة ع�سكرية �ضد جي�ش املهدي ،وهو قوة �شبه ع�سكرية �أن�ش�أها
رجل الدين ال�شيعي مقتدى ال�صدر ،كانت ت�سيطر يف ذلك الوقت على الب�صرة ،وهي املحافظة
املنتجة للنفط والتي يوجد فيها امليناء الرئي�س يف العراق .ا�ستطاع املالكي �أن يجرب ال�صدر على
�سحب ميلي�شياته ،ونتيجة لذلك ،بدا �أنه قائد قوي ،وهو ماكان يرغب فيه معظم العراقيني.
تزامن ذلك مع جناح جمال�س ال�صحوة املدعومة من الواليات املتحدة ،التي كانت مبثابة
ال�س ّنية ،يف �إحلاق
حتالفات لإقرار الأمن ت�ش ّكلت يف العام  2008بني رجال الع�شائر يف املناطق ُ
ال�س ّنية ،وبالتايل يف خف�ض وترية العنف
الهزمية بتنظيم القاعدة يف الأنبار وعدد من املناطق ُ
الطائفي.
بد�أ املالكي ،م�ستغ ًال هذه املكا�سب ،يعيد تقدمي نف�سه على �أنه «باين الدولة» الذي يعترب �إر�ساء
�سيادة القانون وا�ستعادة �سلطة الدولة �شغله ال�شاغل .فقد تب ّنى خطاب ًا �أكرث حت ّدي ًا وثقة بالنف�س،
وانتقد املحا�ص�صة العرقية والطائفية لل�سلطة ،وبخا�صة �أولئك الذين «عار�ضوا احلكومة من
الداخل» .يف العام � ،2009ش ّكل املالكي ائتالف دولة القانون ،ون�أى بنف�سه عن الطائفة ال�شيعية
الأو�سع ومت ّكن من حتقيق فوز تاريخي يف انتخابات جمال�س املحافظات.

حارث حسن

ر ّكز رئي�س الوزراء على هيمنة ال�شيعة يف م� ّؤ�س�سات الدولة وغيرّ ديناميكيات ال�سيا�سة
ال�شيعية .يف فرتة واليته الثانية ،ا�ستفاد املالكي من الق�صور الذي �شاب اتفاقات تقا�سم ال�سلطة.
واتّبع �سيا�سة «ف ّرق ت�سد» يف التعامل مع الأطراف الأخرى م�ستغ ًال الدعم القوي الذي �أتيح له
كرئي�س لل�سلطة التنفيذية .وهو ملأ املنا�صب ال�شاغرة يف اجلي�ش والإدارة باملوالني له وزاد من
�صالحيات مكتبه وال�شبكات املرتبطة به �شخ�صي ًا ،وبالتايل خلق نوع ًا من «دولة الظل» داخل
احلكومة .كما منح املزيد من النفوذ ل ّلجان امل�ستقلة مثل جلنة اجتثاث البعث ،وجلنة االت�صاالت
والإعالم ،و�شبكة الإعالم العراقي ،والبنك املركزي ،وهيئة النزاهة .وجنح �إىل ح ّد كبري يف
�إخ�ضاع املحكمة االحتادية و�إقامة حتالف مع رئي�سها الذي �ساعده يف تطويق خ�صومه و�إ�ضعاف
قدرتهم على كبح �سلطته من خالل الربملان .كما �أ�سهمت حقيقة �أن العراق دولة ريعية و�أن
االقت�صاد العراقي يعتمد �إىل ح ّد كبري على عائدات النفط يف متكني ال�سلطة التنفيذية والقوى
ال�ساعية �إىل �إقامة دولة �أكرث مركزية.
�أثارت قدرة املالكي على توطيد �سلطته قلق مناف�سيه ال�شيعة وا�ضط ّرت عمار احلكيم ،زعيم
املجل�س الأعلى الإ�سالمي العراقي ،ومقتدى ال�صدر �إىل جتاوز املناف�سة التقليدية بني عائلتيهما
والعمل مع ًا ملواجهة املالكي� .أ�صبح ال�صدر من �أ�ش ّد منتقدي رئي�س الوزراء ،وو�صف ممار�سات
املالكي ب�أنها «ديكتاتورية» .ويف العام  ،2012عبرّ ال�صدر عن حتدٍّ غري عادي للمالكي عندما
ال�س ّنية لبدء حت ّرك يهدف �إىل �إطاحة املالكي
حتالف مع الزعيم الكردي م�سعود بارزاين والقوى ُ
عرب الت�صويت بحجب الثقة عنه يف الربملان .لكن ،حتى ذلك احلني ،بقي ال�صدر يف �إطار
ال�س َّنة قبلوا �أن يكون رئي�س الوزراء اجلديد
تقا�سم ال�سلطة الطائفي ب�إعالنه �أن الأكراد والعرب ُ
�أي�ض ًا من التحالف ال�شيعي 3.على الرغم من �إجها�ض هذه اخلطوة لإق�صاء املالكي عن ال�سلطة
ب�سبب املعار�ضة الإيرانية و�إحجام الرئي�س العراقي جالل الطالباين عن دعمها ،ا�ستم ّر ال�صدر
4
يف انتقاد رئي�س الوزراء ال�شيعي ووعد �أتباعه ب�أنه لن يدعم جهوده لفوز بوالية ثالثة.
ان�سحب ال�صدر من احلياة ال�سيا�سية يف �أوائل العام  .2014ويبدو �أن تلك اخلطوة خدمت
جهود املالكي للبقاء يف ال�سلطة من خالل �إبعاد �أحد املناف�سني الرئي�سيني لرئي�س الوزراء ،غري
�أنه لي�س من الوا�ضح حتى الآن كيف �سيت�صرف �أتباع ال�صدر �أو ما �إذا كان قرار ال�صدر دائم ًا.
بعد انتخابات جمال�س املحافظات يف العام  ،2013دخل املجل�س الأعلى الإ�سالمي العراقي
ال�س ّنية واحلكومات املحلية اجلديدة التي ت�ش ّكلت يف
والتيار ال�صدري يف حتالفات مع الأحزاب ُ
بغداد والب�صرة ،واللتان تعتربان هامتني من الناحية اال�سرتاتيجية لأن ال�سيطرة على هاتني
املدينتني تعني امتالك النفوذ على ال�ساحة ال�سيا�سية الوطنية 5.ويف الوقت نف�سه� ،شملت
التحالفات ال�سيا�سية اجلديدة للمالكي بع�ض اجلماعات ال�شيعية الأكرث راديكالية ،مثل ع�صائب
�أهل احلق التي ان�ش ّقت عن التيار ال�صدري  ،ومنظمة بدر ،التي ان�ش ّقت عن املجل�س الأعلى
الإ�سالمي العراقي و�أ�صبحت جزء ًا من ائتالف دولة القانون بزعامة املالكي.
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توحي حقيقة �أن اجلماعات ال�شيعية مت ّثل �أطراف ًا متناف�سة ب�أن التحالفات احلزبية ميكن �أن
تكون لها الأ�سبقية على التجمعات الطائفية يف مرحلة ما يف امل�ستقبل .ومع ذلك ،اليجب اعتبار
هذه املناف�سات م� ّؤ�شر ًا على �ضعف االنق�سام الطائفي داخل العراق .فهي مت ّثل يف الواقع نتيجة
لزيادة الثقة التي اكت�سبتها الأحزاب ال�شيعية على امل�ستوى الوطني ،حيث يتيح لها موقعها يف
ال�سلطة يف العراق �إيالء املزيد من االهتمام مل�صاحلها احلزبية .فقد مت ّكنت القوى ال�شيعية
من حتقيق التوازن بني احلاجة �إىل احلفاظ على الوحدة املجتمعية وبني احتدام التناف�س يف
مابينها داخل الطائفة.
والواقع �أن احل�شد الطائفي اليزال ي�ش ّكل �أداة ف ّعالة
حتد ال�سمات الطائفية والعنا�صر
من املحتمل �أن ّ
للحفاظ على ال�سيطرة ،وي�ستخدمه �أن�صار املالكي ب�صورة
�سد
امل�ؤ ّيدة لإيران يف حتالفات املالكي من قدرته على ّ
متك ّررة للدفاع عن �سيا�سات حكومته .غري �أن من املحتمل �أن
الفجوة الطائفية يف البالد.
حت ّد ال�سمات الطائفية والعنا�صر امل�ؤ ّيدة لإيران يف حتالفات
املالكي من قدرته على �س ّد الفجوة الطائفية يف البالد.
ويف الوقت نف�سه ،قد الي�سهم �إ�صرار املالكي على البقاء يف ال�سلطة �إال يف تعميق االنق�سامات
بني اجلماعات ال�شيعية� ،ضمن الطائفة ،و�إحداث تغيري جذري يف ديناميات ال�سيا�سة ال�شيعية.
وهناك طرف جتب مراقبته يتم ّثل يف املرجعية الدينية ال�شيعية وزعيمها علي ال�سي�ستاين.
فالتزال املرجعية متتلك قوة روحية كبرية ميكن �أن تتح ّول �إىل فعل �سيا�سي عند ال�ضرورة.
وقد تر ّددت املرجعية ال�شيعية يف ّ
التدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف ال�سنوات الأخرية ،ورف�ض
ال�سي�ستاين لقاء �أي من الزعماء ال�سيا�سيني العراقيني .يف الوقت نف�سه ،ا�ستمر مم ّثلوه يف
ّ
ح�ض النا�س على امل�شاركة يف االنتخابات ويف انتقاد امل�شاكل التي تعرتي العملية ال�سيا�سية ،مثل
الف�ساد امل�ست�شري ،واملزايا املبالغ فيها التي يتمتّع بها ال�سا�سة ،و�سوء اخلدمات العامة .والتزال
املرجعية قادرة على �ضبط اخلطاب ال�شيعي ال�سائد.
�سوف يعتمد الدور ال�سيا�سي للمرجعية يف امل�ستقبل �إىل ح ّد كبري على ديناميكيات ال�سيا�سة
ال�شيعية� .إذ حتاول الأحزاب ال�شيعية على الدوام �إظهار الوالء ملبادئ وتوجيهات املرجعية .ويف
الوقت نف�سه ،ت�سعى كل جماعة �إىل بناء عالقات خا�صة مع خليفة ال�سي�ستاين �أو لأن يكون لها
دور يف اختياره .ويتفاقم ال�صراع بني رجال الدين املوالني لإيران واملدر�سة الدينية التقليدية
ت�شجع
التي مي ّثلها ال�سي�ستاين يف الوقت احلايل .و ُيعت َقد على نطاق وا�سع �أن ال�سلطات الإيرانية ّ
الرئي�س ال�سابق لل�سلطة الق�ضائية الإيرانية حممود ها�شمي �شاهرودي ،كي ي�صبح املرجع
7
اجلديد 6.و ُيعت َقد �أن حزب الدعوة �أ َّيده يف حماولة منه لإر�ضاء الإيرانيني.
املرجح �أن يزيد ذلك
�إذا ماهيمنت الت ّيارات الأكرث طائفية على ال�سيا�سة ال�شيعية ،فمن ّ
ال�س ّنية املتط ّرفة بالفعل
من تفاقم التوتّرات الطائفية يف البالد ،ويحتمل �أن يدفع اجلماعات ُ
�إىل مزيد من التط ّرف .فقد عزّز النظام ال�سيا�سي الهو ّيات الفرعية ،ما �أ ّدى �إىل قيام هيكل
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نّ
«الت�سن» (من �س ّنة) نتيجة
�سلطة �أعاد �إنتاج الطائفية .ويف مثل هذا النظام� ،أ�صبحت زيادة
طبيعية.

ال�سنَّة يف موقف دفاعي
ُ
ال�س ّنية بهوية طائفية �صريحة .بد ًال من ذلك ،كانت
تاريخي ًا ،مل تلتزم اجلماعة العربية ُ
القومية العربية هي الهوية ّ
ال�س ّنية مثل املو�صل والأنبار .وكانت
املف�ضلة يف املحافظات الكربى ُ
ال�س ّنية يف الأنظمة ال�سابقة والت�أكيد على «الوئام»
القومية العربية �أداة مثالية لإخفاء الهيمنة ُ
مع الأغلبية ال�شيعية.
ال�س َّنة جماعات �سيا�سية كبرية خارج حزب البعث،
على عك�س ال�شيعة ،مل يكن لدى العرب ُ
وهكذا �أ�صبحوا يفتقرون ،بعد �صدام� ،إىل وجود زعامة ف ّعالة متتلك �إح�سا�س ًا وا�ضح ًا باالجتاه
ال�س َّنة �أن ين�أوا ب�أنف�سهم عن
وكانوا يف الغالب يف موقف دفاعي وراف�ض .حاول معظم العرب ُ
النظام ال�سابق ورف�ضوا و�صفه ب�أنه ُ�س ّني .لكنهم ن�أوا ب�أنف�سهم �أي�ض ًا عن احلالة الراهنة .وقد
ال�س َّنة ب�أن احلكومة التي يهيمن عليها ال�شيعة ،وامليلي�شيات ال�شيعية التي برزت خالل
�شعر العرب ُ
فرتة احلرب الأهلية يف الفرتة  2007-2006ر ّد ًا على هجمات تنظيم القاعدة �ضد املدنيني
ال�س ّنية .وخالل اال�ستفتاء الد�ستوري الذي �أجري العام ،2005
ال�شيعة ،ا�ستهدفت اجلماعات ُ
�ص ّوتت كل املناطق التي تقطنها �أغلبية ُ�س ّنية �ض ّد الد�ستور اجلديد ،وهو مايعك�س االغرتاب
ال�س َّنة.
العميق الذي ي�شعر به �أهل ُ
ال�س َّنة للعراق
�سيطرت �سرد ّية ال�ضحية الطائفية على ت�ص ّور ُ
ال�سنَّة
�سيطرت �سرد ّية ال�ضحية الطائفية على ت�ص ّور ُ
اجلديد .وقد تع ّمق هذا الت�ص ّور من خالل ال�سيا�سات التمييزية
للعراق اجلديد.
التي �س َّنتها حكومة نوري املالكي ،مثل حماوالتها ا�ستهداف
ال�س َّنة باتهامات الإرهاب واالعتقاالت اجلماعية
زعماء ُ
ال�س َّنة ،والتطبيق االنتقائي واملتح ّيز لتدابري اجتثاث البعث ،والتي كانت تط َّبق على
للمواطنني ُ
نحو � َّ
أقل �صرامة على البعثيني ال�سابقني من ال�شيعة الذين ح َّولوا وال�ؤهم ل�صالح املالكي.

جتربة ائتالف العراقية

ال�س َّنة �إىل اجتاهني رئي�سني .كان
خالل م�شاركتهم الأوىل يف العملية ال�سيا�سية ،انق�سم العرب ُ
الأول اجتاه ًا �إ�سالمي ًا  -طائفي ًا ،يقوده احلزب الإ�سالمي العراقي الذي � ّأ�س�س جبهة التوافق،
ال�س ّني من العام  2006حتى العام  .2010وكان االجتاه الثاين قومي ًا -
والتي هيمنت على التمثيل ُ
علماني ًا ،م ّثلته يف البداية جبهة احلوار الوطني وت�شكيالت �أخرى من القوميني العرب والبعثيني
ال�سابقني.
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يف �إطار التح�ضري لالنتخابات العامة يف العام  ،2010ان�ض ّمت جبهة احلوار الوطني وف�صائل
�سنية �أخرى �إىل الليربايل ال�شيعي �إياد عالوي لت�شكيل ائتالف وطني جديد عابر للطائفية،
«العراقية» .وقد ناف�س التج ّمع اجلديد ائتالف املالكي وحتالف ال�صدر  -احلكيم .
ال�س َّنة� ،أحيى ائتالف العراقية الأمل يف و�ضع ح ّد لتهمي�شهم
بالن�سبة �إىل كثري من العرب ُ
املت�ص َّور و�إ�ضعاف اال�ستقطاب الطائفي .تب ّنى االئتالف اجلديد خطاب ًا اتّ�سم باحلنني �إىل
«املا�ضي غري الطائفي» وانتقد اجتثاث حزب البعث والنفوذ الإيراين .ومع ذلك ،فقد �أعاقت
ال�س ّنية ت�سيطر على االئتالف جاذب ّيته بني ال�شيعة.
حقيقة �أن الأحزاب ُ
ال�س َّنة ومبا يكفي من
يف العام  ،2010مت ّكن ائتالف العراقية من الفوز مبعظم �أ�صوات ُ
�أ�صوات ال�شيعة للفوز باملركز الأول يف االنتخابات ،حيث ح�صل على  91من �أ�صل  325مقعد ًا.
كما ا�ستفاد من تفتيت �أ�صوات ال�شيعة بني حتالف دولة القانون بقيادة املالكي (الذي ح�صل على
 89مقعد ًا) واالئتالف الوطني بقيادة ال�صدر واحلكيم ( 70مقعد ًا).
ال�س َّنة.
مل ُي َ
رتجم انت�صار العراقية �إىل التغيري احلقيقي الذي كان يدور يف خلد معظم العرب ُ
فقد �أثار املالكي خماوف ال�شيعة من �أن �صعود جنم ائتالف العراقية مي ّثل عودة حزب البعث
وجنح يف ك�سب الدعم الإيراين يف �سياق العملية التفاو�ضية بعد االنتخابات ،وهو ماترجم �إىل
�ضغط قوي على الأحزاب ال�شيعية للقبول بوالية ثانية له .و�أ ّدى اتّفاق عدد من الأحزاب يف �أربيل،
عا�صمة �إقليم كرد�ستان العراق� ،إىل ت�شكيل احلكومة اجلديدة بزعامة املالكي ،ومت فيها تعوي�ض
ائتالف العراقية مبنا�صب هامة ،مثل وزير الدفاع ورئا�سة جمل�س مقرتح للأمن القومي.
بيد �أن املالكي مل َي ِف بهذه الوعود .فقد رف�ض جميع مر�شحي ائتالف العراقية لتوليّ من�صب
خم�ص�ص لـ «املك ّون»
ال�س َّنة بحجة �أن املن�صب ّ
وزير الدفاع ،وعينّ  ،بد ًال من ذلك� ،أحد حلفائه ُ
ال�س ّني ولي�س بال�ضرورة الئتالف العراقية .كما رف�ض املالكي تقدمي تنازالت ب�ش�أن �صالحياته يف
8
جمل�س الأمن القومي املقرتح ،ما �أ ّدى �إىل التخ ّلي عنه.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مل يبذل املالكي جهود ًا جا ّدة لإدماج �أع�ضاء جمال�س ال�صحوة .وقد �أ�سهم
ال�س َّنة الذين لعبوا دور ًا مهم ًا
ال�س َّنة بحكومته ،وت�س ّبب يف خ�سارة احللفاء ُ
ذلك يف تعميق �شكوك ُ
9
يف �إنهاء احلرب الأهلية.
بد�أ ائتالف العراقية بالتفتّت بعد �أن ف�شل يف احل�صول على من�صب رئي�س الوزراء ،والذي كان
مي ّثل الطموح الرئي�س لزعيمه �إياد عالوي .وقد �أ�سهم املالكي يف ت�سريع تفتّته با�ستخدام �سيا�سة
الع�صا واجلزرة .فقد ا�ستمال بع�ض �أطرافه ،والذين حتولوا �إىل نقاد �شر�سني لقيادة العراقية.
كما اتَّهم �أحد قادته ،طارق الها�شمي ،الذي كان نائب ًا للرئي�س ،بالتو ّرط يف التخطيط لهجمات
وح ِكم عليه بالإعدام غيابي ًا 10.بعد عام واحد،
�إرهابية .ونتيجة لذلك ،ف ّر الها�شمي من البالد ُ
مت توجيه اتّهامات مماثلة �ضد رافع العي�ساوي ،وزير املالية والقيادي يف ائتالف العراقية� .أثار
هذا احلادث ،على وجه اخل�صو�ص ،موجة احتجاجات حا�شدة يف الأنبار ،املحافظة التي ينتمي
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ال�س ّنية احتجاج ًا على
�إليها العي�ساوي ،ما �أ ّدى �إىل ح�شد ا�ستم ّر �سنة كاملة يف معظم املناطق ُ
�سيا�سات احلكومة.
ال�س َّنة يف تغيري �سيا�سات احلكومة التي يقودها
يف �أعقاب ف�شل ائتالف العراقية املدعوم من ُ
ال�س ّنية ت�شهد عملية «تطييف» متزايدة .وكانت
ال�س ّنية وال�سيا�سة ُ
ال�شيعة ،بد�أت الطائفة ُ
االنتفا�ضة ال�سورية �ضد نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ،الذي يهيمن عليه العلويون ،م�صدر
ال�س َّنة يف العراق ،وخا�صة �أولئك الذين ر�أوا يف االنتفا�ضة ال�سورية واالحتجاجات
�إلهام للعرب ُ
ال�س ّنية العراقية جزء ًا من �صراع �أو�سع نطاق ًا �ضد الأنظمة املدعومة من �إيران.
ُ
ال�س ّنية و�سرد ّيتها حول �شعور ال�س ّنة ب�أنهم
لعب ال�صراعان �أدوار ًا هامة يف «جتديد» الهوية ُ
ال�س ّنية من العراق بالدرجة الأوىل ،و�أ�صبحت
�ضحايا .مت ن�صب خميمات اعت�صام يف املناطق ُ
االحتجاجات حدث ًا �أ�سبوعي ًا غالب ًا مايعقب �صالة اجلمعة ،وهو تقليد حلركات الربيع العربي
ودليل على العالقة بني الهو ّية الطائفية والطقو�س الدينية.
ال�س ّنية حالت دون و�ضع حركة االحتجاج ملطالب وا�ضحة وت�شكيل فريق
غري �أن االنق�سامات ُ
مو�سع للتفاو�ض مع الدولة .وقد وجد الإ�سالميون ورجال الدين يف املظاهرات فر�صة للعودة �إىل
ّ
ال�ساحة ال�سيا�سية .اتّ�سم خطابهم املت�ش ّدد بنربة متيل �إىل التح ّدي ،الأمر الذي زاد من تهمي�ش
11
ال�شخ�صيات املعتدلة.
ع ّمق اال�ستقطاب الطائفي �أزمة ائتالف العراقية وفاقم عملية تفتّته .فقد ان�ضم معظم النواب
ال�س َّنة �إىل ائتالف جديد ،متّحدون ،بقيادة �أ�سامة النجيفي ،رئي�س الربملان ،الذي يطمح �إىل �أن
ُ
ال�س َّنة يف العراق .ويف انتخابات جمال�س املحافظات الأخرية،
ي�صبح الزعيم الطائفي للعرب ُ
التي عقدت بني ني�سان�/أبريل ومتوز/يوليو  ،2013ح ّل هذا االئتالف يف املركز الأول يف كل من
املو�صل والأنبار ويف املركز الثاين يف �صالح الدين .ومع ذلك ،مل يكن هذا االنت�صار قوي ًا مبا
ال�س ّنية الئتالف دولة القانون.
يكفي لتكري�س االئتالف بو�صفه الن�سخة ُ

التمرد ال�سني وزيادة الع�سكرة
ّ

خارج �إطار العملية ال�سيا�سية ،كان هناك مترد �س ّني �أكرث تط ّرف ًا يت�ش ّكل يف العراق .فاالحتالل
الأمريكي ،وت�صاعد الدور ال�سيا�سي لل�شيعة ،والتدابري التي مت اتّخاذها لتطهري جهاز الدولة من
ال�س َّنة،
�أع�ضاء حزب البعث احلاكم ال�سابق ،وح ّل الأجهزة الأمنية والع�سكرية التي يهيمن عليها ُ
�شجعت موقف ًا راديكالي ًا راف�ض ًا ،و�أ�سهمت يف �إ�ضفاء ال�شرعية على التم ّرد ال�س ّني
كلها عوامل ّ
وتغذيته .كان التم ّرد طائفي ًا و�إيديولوجي ًا ،حيث وجد اجلهاديون ال�سلفيون يف حماربة االحتالل
الأجنبي وال�سلطات اجلديدة ق�ضية م�شرتكة مع البعثيني ال�سابقني واجلماعات الإ�سالمية
والقومية الأخرى.
ت�ش ّكل ف�صيل من�شقّ عن تنظيم القاعدة ،الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام ،يف ني�سان/
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ال�س َّنة و�إ�ضفاء
�أبريل  .2013حاولت هذه اجلماعة اال�ستفادة من م�شاعر ال�سخط بني العرب ُ
ال�س ّنية ب�صورة متزايدة .وقد قدمت اجلماعة نف�سها كحركة عابرة
الطابع ال�سلفي على الهوية ُ
للحدود الوطنية ،وت�سعى �إىل �إقامة دولة �إ�سالمية ُ�س ّنية.
ن�شط تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام كثري ًا يف البداية يف املو�صل وغرب العراق،
ال�س َّنة وقوات
حيث �ساعدته يف ذلك حالة عدم اال�ستقرار وانعدام الثقة امل�شرتكة بني ال�سكان ُ
الأمن العراقية ،ومن هناك انتقل �إىل احتالل مناطق يف �شرق �سورية .ومع تزايد نفوذه يف
الكم والنوع .فقد بلغ عدد ال�سيارات ّ
املفخخة
�سورية ،ازدادت عملياته يف العراق من حيث ّ
والعبوات النا�سفة التي انفجرت يف بغداد وغريها من املدن مع ّدالت غري م�سبوقة منذ العام
 .2008ونتيجة لكل ذلك ،ت�صاعدت �أن�شطة تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام
واجلماعات الأخرى مثل جي�ش رجال الطريقة النق�شبندية ،الذي يت�ألف من بعثيني �سابقني.
ت�صاعدت ح ّدة التوتر بني الدولة وبني هذه الف�صائل الراديكالية .يف ني�سان�/أبريل ،2013
داهمت قوات الأمن العراقية خميم احتجاج يف مدينة احلويجة ،ما �أ ّدى �إىل حدوث ا�شتباكات
قتل فيها �أكرث من � 30شخ�ص ًا وجرح املئات .وفاقمت �أ�شرطة الفيديو امل�س ّربة جلثث القتلى من
ال�س َّنة مبهاجمة
ال�س َّنة .ر ّد بع�ض املتم ّردين ُ
املحتجني واجلنود العراقيني وهم يهينونهم غ�ضب ُ
ّ 12
م� ّؤ�س�سات اجلي�ش واحلكومة العراقية والدعوة �إىل القيام بتم ّرد م�سلح.
بعد مقتل قائد الفرقة ال�سابعة يف اجلي�ش العراقي ،اللواء حممد الكروي ،يف كانون الأول/
دي�سمرب  ،2013بد�أ املالكي حملة ع�سكرية �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام
يف الأنبار �أطلق عليها «ث�أر القائد حممد» .و�سرعان ماح ّولت احلملة اهتمامها �إىل ال�ساحات
13
التي كانت جتري فيها االحتجاجات يف الأنبار ،والتي اعتربها املالكي «�أوكار ًا للإرهابيني».
�أثبت رئي�س الوزراء �أنه غري قادر على ف�صل احلرب �ضد الإرهابيني عن ح�ساباته ال�سيا�سية،
تو�سعت قائمة �أهداف حملته .ويف  31كانون الأول/دي�سمرب ،بد�أت قوات الأمن العراقية
حيث ّ
ال�سني يف الربملان،
تفكيك خميمات االعت�صام ،يف حني داهمت وحدة خا�صة منزل النائب ّ
14
�أحمد العلواين ،املعروف بخطاباته التحري�ضية و�ألقت القب�ض عليه وقتلت �شقيقه.
نتيجة لهذه الأحداث� ،أعلن العديد من زعماء الع�شائر يف الأنبار معار�ضتهم «غزو» اجلي�ش
العراقي للمدينة ،ودعوا �إىل املقاومة .مت ت�شكيل جت ّمعات جديدة ،مبا يف ذلك املجال�س الثورية
الع�سكرية ،ملحاربة قوات الأمن العراقية� 15.سيطر م�س ّلحو تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام على بلدات ع ّدة يف املحافظة ،مبا فيها الرمادي والفلوجة ،ولكن جماعات ال�صحوة،
بقيادة �أحمد �أبو ري�شة ،التي حتالفت مع احلكومة من جديد ملواجهة العدو امل�شرتك� ،أجربتهم
16
على مغادرة بع�ض هذه املناطق.
ال�س َّنة ير ّكزون على
عندما ت�صاعد العنف واال�ستقطاب ال�سيا�سي ،تبينّ �أن املالكي ومناف�سيه ُ
ال�س َّنة وال�شيعة� .إذ حتت ّل �سيا�سات
تعبئة جمهورهم الطائفي بد ًال من �سدً الفجوة بني العرب ُ

حارث حسن

الهو ّية واالختالف الطائفي مركز ال�صدارة ،يف حني يتع ّمق االنق�سام بني الدوائر االنتخابية
وال�س ّنية .ويف هذا ال�سياق تكون فر�صة اجلماعات غري الطائفية يف �سعيها للح�صول
ال�شيعية ُ
على الدعم حمدودة جد ًا.

التو ّتر بني املركزية والفيدرالية
يف الوقت احلايل يبدو النظام ال�سيا�سي العراقي متزعزع ًا� .إذ ت�شري التطورات الأخرية �إىل
�أن النظام رمبا يكون �أقرب �إىل حافة االنهيار مما يت�ص ّور
العديد من املراقبني .فالتناف�س ب�ش�أن من ي�سيطر على الدولة ت�شري التطورات الأخرية �إىل �أن النظام ال�سيا�سي
�أو على �أكرب ح�صة منها ا�ستم ّر وت�صاعد ب�سبب املناف�سة داخل العراقي رمبا يكون �أقرب �إىل حافة االنهيار مما
احلكومة املركزية وبني احلكومة املركزية وال�سلطات الإقليمية يت�ص ّور العديد من املراقبني.
وجمال�س املحافظات .وتلج�أ �أطراف ال�صراع �إىل ح�شد الدعم
من خالل �سرد ّيات وم� ّؤ�س�سات عرقية �أو طائفية ،وهو مايو ّلد مزيد ًا من التف ّكك االجتماعي.
ويف الوقت نف�سه ،يتزايد التوتّر بني من يرغبون يف دمج وتوحيد ال�سلطة بيد ال�سلطة التنفيذية
املركزية وبني من يرغبون يف جعل ال�سلطة �أكرث المركزية.
يت�ش ّكل ال�صراع ال�سيا�سي يف العراق على نحو متزايد على �إيقاع املناف�سة بني القوى اجلاذبة
نحو املركز والقوى الطاردة ،حيث يرتبط التناف�س �إىل ح ّد كبري ب�إدارة عائدات النفط ،التي
مت ّثل  93يف املئة من املوازنة العامة وحوايل  65يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل 17.وت�سعى
القوى اجلاذبة ،التي يقودها املالكي اليوم� ،إىل تركيز �إدارة املوارد يف �أيدي احلكومة وتعار�ض
منح الأقاليم واملحافظات دور ًا �أكرب يف هذا الإدارة .وينطوي هذا املوقف على بعد �أمني �أي�ض ًا.
ب ّرر املالكي قيامه بتوطيد ومركزة ال�سلطة باعتباره �إجرا ًء �ضروري ًا لإعادة بناء الدولة وجعل
احلكومة �أكرث ف ّعالية .غري �أن ال�صراع ال�سيا�سي �أ ّثر على الت�ص ّورات و�أعاد �إنتاج اال�ستقطاب
الطائفي عرب عملية �سيا�سية تعتمد على التعبئة الطائفية �إىل ح ّد كبري .ولذلك فقد َّ
غ�ض الكثري
من ال�شيعة ،الذين كانوا مقتنعني ب�أن هناك رغبة �س ّنية بـ «ا�ستعادة» ال�سلطة ،الطرف عن جهود
املالكي .وا�ستهوت حماوالته لت�صوير نف�سه كزعيم قوي وم�ص ّمم ملن يرغبون يف وجود حكومة
ال�س َّنة �أن
ال�س َّنة» .ويف الوقت نف�سه ،ر�أى كثري من العرب ُ
تعيد اال�ستقرار والت�ساوم «املتم ّردين ُ
ال�س َّنة .
ا�ستبداد املالكي مرتبط مبيوله الطائفية ولن ي�ؤ ّدي �إال �إىل مزيد من تهمي�ش ُ
ت�شري ت�صرفات رئي�س الوزراء �إىل �أنه يخلط بني �سلطة الدولة و�سلطته ال�شخ�صية ،والتي
ت�ؤ ّدي زيادتها �إىل �إ�ضعاف امل� ّؤ�س�سات التي مت ت�شكيلها للحيلولة دون ظهور نظام ا�ستبدادي
�شجع هذا االجتاه �أحيان ًا قيام حتالفات م�ضا ّدة جديدة الحت ّددها
جديد و�ضمان �سيا�سة جامعةّ .
الدوافع العرقية والطائفية بل الأهداف ال�سيا�سية .فقد �أق ّر خ�صوم املالكي ال�شيعة وال�س ّنة
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والأكراد قانون ًا يح ّدد والية رئي�س الوزراء بفرتتني ،لكنه جنح يف �إبطاله عرب تقدمي ا�ستئناف
لدى املحكمة االحتادية ،التي ق ّررت �أنه غري د�ستوري 18.و�ش ّكل تعديل �صالحيات احلكومات
املحلية ،الذي منح املحافظات املزيد من ال�صالحيات يف �إدارة مواردها ب�صورة م�ستق ّلة عن
19
احلكومة االحتادية .حت ّدي ًا �آخر ل�سلطة املالكي.
ال�س َّنة اكت�شفوا �أن الوثيقة
ال�س َّنة الأويل للد�ستور ،يبدو �أن ال�سا�سة ُ
على الرغم من رف�ض ُ
تت�ضمن بع�ض ال�ضمانات الهامة التي ميكن �أن ت�ساعد يف مواجهة �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة .على
ً 20
�سبيل املثال ،يف ت�شرين الأول�/أكتوبر � 2011أعلن جمل�س حمافظة �صالح الدين نف�سه �إقليما،
تن�ص املادة  115منه على �أن لكل حمافظة احلق يف
وهو مايع ّد قانوني ًا مبوجب الد�ستور ،الذي ّ
تنظيم ا�ستفتاء �إذا ماق ّرر ثلثا �أع�ضاء جمل�س املحافظة املطالبة باحل�صول على و�ضع �إقليم.
رف�ض املالكي الإعالن ،يف انتهاك �صريح للد�ستور ،واختار بد ًال من ذلك االجتماع مع م�س�ؤولني
حمليني وا�ستمالتهم بالوعود.
يع ّرف الد�ستور العراق باعتباره دولة فيدرالية ،ولكن لي�س
يعرف الد�ستور العراق باعتباره دولة فيدرالية ،ولكن
ّ
ث ّمة توافق يف الآراء حول طبيعة ونطاق هذه الفيدرالية .فبعد
لي�س ث ّمة توافق يف الآراء حول طبيعة ونطاق هذه
عودته من املنفى ،طالب املجل�س الأعلى الإ�سالمي العراقي
الفيدرالية.
بت�أ�سي�س �إقليم �شيعي يف اجلنوب ،يف حني كانت اجلماعات
ال�سن ّية مرتابة من الفيدرالية ،التي اعتربتها حماولة لتق�سيم
ُ
البالد .وبعد العام � ،2008أ�صبح املالكي املدافع الرئي�س عن ال�سلطة املركزية ومعار�ض ًا
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للالمركزية «املفرطة « التي «ت�ؤ ّدي �إىل االنق�سام».
املو�سع الذي تتمتّع به حكومة �إقليم كرد�ستان ،والذي يتجاوز معظم
يبدو �أن احلكم الذاتي ّ
حجة املالكي .ومبا �أن حكومة �إقليم كرد�ستان ت�سيطر متام ًا
النماذج الفيدرالية القائمة ،يدعم ّ
على �أمنها الداخلي ،ث ّمة قلق من �أن ن�سخ النموذج نف�سه يف مناطق �أخرى �سيح ّول العراق �إىل
دولة ذات جيو�ش متع ّددة ،ماي�ؤ ّدي �إىل تق�سيمه ب�صورة فعلية .فاملالكي ومعظم اجلماعات
ال�شيعية لي�سوا على ا�ستعداد لتحويل امل�س�ؤوليات الأمنية �إىل مناطق ُ�س ّنية قد تخ�ضع �إىل �سيطرة
ف�صائل مناه�ضة لل�شيعة.
ال�س ّنة .والواقع �أنه جعل العديد من
غري �أن منوذج حكومة �إقليم كرد�ستان له وقعه وت�أثريه على ُ
ال�س َّنة يغيرّ ون موقفهم ال�سابق ويتب ّنون الفيدرالية كح ّل.
زعماء ُ
ُتعترب حكومة �إقليم كرد�ستان الن�صري الرئي�س للقوى الطاردة عن املركز يف العراق .فقد
انتقد زعيمها م�سعود بارزاين« ،النزعات الدكتاتورية» يف بغداد .مل يكن بع�ض الأكراد يرغبون
يف �أن تكون لهم عالقة مب�شاكل بغداد العميقة .وق ّللت قدرة الأكراد على عزل �أنف�سهم �إىل ح ّد
ماب�سبب ا�ستقالليتهم املقاومة الكردية لتوطيد املالكي �سلطته .ر�ضي الأكراد ب�سلطته طاملا �أنها
مل تكن ته ّدد م�صاحلهم .فالأكراد مل يعملوا ّ
قط على �صياغة ر�ؤية للهوية الوطنية العراقية.
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ومل يق ّدموا �أبد ًا ر�ؤية وا�ضحة للعراق الذي يريدون �أن يكونوا
يقدم الأكراد �أبد ًا ر�ؤية وا�ضحة للعراق الذي
جزء ًا منه ،يف مقابل العراق الذي ح ّذر منه امل�س�ؤولون الأكراد مل ّ
يريدون �أن يكونوا جزء ًا منه ،يف مقابل العراق الذي
مرار ًا وتكرار ًا.
ّ
حذر منه امل�س�ؤولون الأكراد مرار ًا وتكرار ًا.
يف بع�ض الأحيان ،عزّزت التوت ّرات بني احلكومة االحتادية
وبني حكومة �إقليم كرد�ستان ب�ش�أن ال�سيطرة على املناطق املتنازع
عليها و�إنتاج النفط وت�صديره القومية العربية العراقية ،والتي عبرّ ت عن نف�سها من خالل التع ّلق
ال�س ّنية عرب
مبركز قوي .والواقع �أن املالكي حاول �شقّ طريقه يف الدوائر االنتخابية واحلا�ضنة ُ
التظاهر ب�أنه وطني عراقي يواجه الزحف الكردي يف املناطق املتنازع عليها .ومع ذلك ،ف�إن تعميق
نزعة التطييف يف العراق واملنطقة حال دون �أن تحُ ِدث هذه املحاوالت تغيري ًا كبري ًا يف التحالفات
ال�س َّنة ممن لديهم اال�ستعداد للتحالف علن ًا مع املالكي ،لأنهم
ال�سيا�سية .فهناك ق ّلة من القادة ُ
يخ�شون �أن مثل هذا املوقف �سيكلفهم خ�سارة الدعم ال�شعبي يف دوائرهم االنتخابية.
جنح الأكراد يف مقاومة اخل�ضوع �إىل اال�ستقطاب الطائفي .ومع �أن معظم الأكراد من
ال�س َّنة ،ف�إنهم يتعاطفون مع الق�ضية الكردية ،ال مع الهو ّية الدينية .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الأكراد
ُ
ال�س َّنة يف كركوك وغريها من املناطق املختلطة ،الأمر الذي جعل حتالف
ا�صطدموا مع العرب ُ
ال�س َّنة �أق ّل جدوى.
الأكراد والعرب ُ
ال�س َّنة هم الذين مي ّرون ب�أزمة هوية �أعمق ويتعينّ عليهم و�ضع ر�ؤيتهم
والواقع �أن العرب ُ
ال�س َّنة تاريخي ًا بالدولة
مت�سك معظم العرب ُ
اخلا�صة واملتَّ�سقة حول و�ضعهم يف العراق .ويف حني ّ
املركزية ،فقد تغيرّ ت وجهة النظر هذه ب�سبب التح ّول اجلذري يف هيكل ال�سلطة يف عراق مابعد
�صدام .وبعد �أن انتقل بهم احلال يف ب�ضع �سنوات من حكم البالد �إىل ال�شعور بالتهمي�ش والظلم،
ال�س َّنة �أكرث انفتاح ًا على الفر�ص اجلديدة التي تتج ّنب الإرث املركزي .وبالتايل،
�أ�صبح العرب ُ
ث ّمة حر�ص متزايد من جانب بع�ض الإ�سالميني والزعماء املحليني وم�س�ؤويل املحافظات على
ت�شكيل �أقاليم �س ّنية.
بينما �أ�صبح احل�صول على قدر �أكرب من اال�ستقالل عن املركز �أمر ًا مرغوب ًا اليوم ،هناك
ال�س َّنة على �سكانها .فوجود �إقليم
فرق بني �إقليم �س ّني واحد و�أقاليم متع ّددة يف منطقة يغلب ُ
ال�س َّنة وال�شيعة ومي ِّكن القوى الطاردة عن املركز �إىل ح ّد كبري� .أما
واحد ي�ؤ ّكد االنق�سام بني ُ
اخليار الأخري املتم ّثل بوجود �أقاليم متع ّددة فيمكن �أن ي� ّؤ�س�س عراق ًا عربي ًا المركزي ًا التكون
ال�س ّنية عملية
فيه الهو ّيات الطائفية القوة الرئي�سة ،وال�س ّيما �إذا واكبت عملية �إن�شاء الأقاليم ُ
مماثلة يف اجلانب ال�شيعي ،حيث تطالب املحافظات الآن مبزيد من احلكم الذاتي وت�شكو من
ال�سيا�سات املركزية للحكومة االحتادية.
وال�س ّنية بعد مواقف متَّ�سقة ب�ش�أن العالقات بني
ومع ذلك ،مل ت َُ�صغ معظم القوى ال�شيعية ُ
ال�س ّنة بحكم ذاتي �إقليمي
املركز والأقاليم �أو بني املركز واملحافظات .فمطالبات بع�ض قطاعات ُ
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يف الوقت الراهن مر ّدها �شكاواهم من �سيا�سات املالكي ،ورمبا تفقد تلك املطالبات زخمها �إذا
جاء رئي�س وزراء جديد �إىل ال�سلطة.
ال�س ّنية يف الأنبار واملو�صل كجزء من عمليات مكافحة
يدعم املالكي حالي ًا بع�ض ال�شخ�صيات ُ
الإرهاب ،لكن خ�صومه يعتقدون �أن هذه التكتيكات ذات دوافع �سيا�سية وتهدف �إىل ر�شوة
زعماء الع�شائر ،وهي ال�سيا�سة التي تذ ّكر ب�شبكة املح�سوبية الع�شائرية التي �أن�ش�أها نظام
�صدام ح�سني 22.وهذا لي�س بالأمر املفاجئ يف بلد كالعراق ميتلك �إرث ًا قدمي ًا طويل من �سيا�سة
املح�سوبية وحماباة الأقارب .وتكمن امل�شكلة يف �أن هذا النوع من ال�سيا�سة انت�شر يف الآونة
املرجح �أن ي�ضعف امل� ّؤ�س�سات الد�ستورية �أكرث .وبو�صفه الرئي�س
الأخرية على نطاق وا�سع ،ومن ّ
التنفيذي ،يبدو �أن املالكي ميتلك �أف�ضلية �أكرب يف حتقيق غاياته ال�سيا�سية من خالل املح�سوبية
�سري�سخ دولة الظ ّل التي � ّأ�س�سها املالكي ،والتي
غري الر�سمية .و�إذا ا�ستم ّر هذا الو�ضع ،ف�إنه
ّ
�ستكون خطوة �أخرى يف طريق االبتعاد عن الدميقراطية وال�شمولية.
هناك �أي�ض ًا م�س�ألة عائدات النفط وال�سيا�سات املتّ�صلة بها .فرتكيز هذه الرثوة يف �أيدي الق ّلة
ميكن �أن يقيم دولة �أكرث مركزية وقوة قادرة على ال�سيطرة على الأرا�ضي وتخلق هيمنة ثقافية.
رمبا يف�ضل هذا االجتاه كثريون ممن يعتقدون �أن اجلماعة الوطنية يف العراق الميكن �أن توجد
من دون وجود دولة قوية ذات مركز يتمتّع بالكفاءة .ومع ذلك ،ف�إن هذا االجتاه ينطوي على
خطر تعزيز الدولة اال�ستبدادية و�سيا�ساتها الإق�صائية .ومن املحتمل �أن تنتج الدولة التي تحَ ُكم
من خالل االعتماد الكبري على الو�سائل الق�سرية وبدرجة �أق ّل على ال�سيا�سات التوافقية املزيد
من التمييز والإق�صاء.
�إن توزيع عائدات النفط بني النخب ال�سيا�سية التي ي ّدعي �أفرادها �أنهم ممثلون «طائفيون»
�س ُيد ُمي النظام التوافقي القائم على التقا�سم الإثني-الطائفي .وبينما ميكن اعتبار هذا النظام
مفيد ًا لتهدئة املخاوف الطائفية ،ف�إنه اختزايل ،مبعنى �أنه يعترب «املخاوف» بو�صفها « طائفية»
فقط ويتجاهل عدم التجان�س داخل هذه «املجتمعات» ،كما ميكن �أن يدمي املخاوف الطائفية من
خالل ال�صراع امل�ستم ّر على احل�ص�ص واملوارد.

�س�ؤال الهوية الوطنية
ال�س ّنية وال�شيعية متناق�ضتني �أو الميكن التوفيق بينها ب�صورة نهائية ،وال
مل تكن الطائفتان ُ
كانتا متجان�ستني داخلي ًا بالقدر الذي تبدوان عليه .لكن مع
مل تبذل احلكومة جهد ًا وا�ضح ًا لتكوين �سرد ّية وطنية
مرور الوقت ،تعزّزت احلدود بني الطوائف وكذلك ال�سرد ّيات
�أو بناء هوية عراقية ميكن �أن ت�ساعد يف توحيد
الطائفية على ح�ساب الهوية الوطنية .يف كل الأوقات ،مل تبذل
الدولة املنق�سمة.
احلكومة جهد ًا وا�ضح ًا لتكوين �سرد ّية وطنية �أو بناء هوية
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عراقية ميكن �أن ت�ساعد يف توحيد الفئات املختلفة.
كان الكثري من ال�شيعة يتق ّبلون ،قبل العام  ،2003الفكرة الب�سيطة القائلة �إن حكم �صدام
ال�س َّنة يقودون دولته مل تكن طائفية
�س ّني ،متجاهلني حقيقة �أن الكثري من الأ�سباب التي جعلت ُ
ال�س َّنة ،بعد العام  ،2003حقيقة �أن العراق قد ي�صبح
بال�ضرورة .وباملثل ،تق ّبل العديد من ُ
دولة يهيمن عليها ال�شيعة .و�أ ّدى تعريف «الآخر» من حيث االنتماء الطائفي �إىل تعريف «الأنا»
بالطريقة نف�سها.
�أ ّدى القمع وال�سيا�سات التمييزية التي مار�سها نظام �صدام �إىل بناء �سرد ّية ال�ضحية ال�شيعية.
وقد لعبت �سيا�سات حكومة املالكي وقوات الأمن التابعة له دور ًا مماث ّال يف بناء �سرد ّية ال�ضحية
ال�س ّنية.
ُ
ال�س َّنة �أن هناك متييز ًا منهجي ًا يمُ ا َر�س �ضدهم .وتتب ّنى اجلماعات
ي�شعر الكثري من العرب ُ
ال�س َّنة
املتط ّرفة مثل هذه امل�شاعر  -وغالب ًا ماتبالغ فيها  -ك�أدوات للتعبئة .فقد �سكت الكثري من ُ
عن عنف الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام واجلماعات املتط ّرفة الأخرى معتقدين ب�أنه
مي ّثل و�سيلة ملوازنة املمار�سات القمعية لقوات الأمن العراقية .وقد �أثار هذا ،بدوره� ،شعور ًا لدى
ال�س َّنة يو ّفرون مالذ ًا �آمن ًا للإرهابيني ملهاجمة املدنيني ال�شيعة ،وبالتايل
ال�شيعة ب�أن ال�سكان ُ
�سكت الكثري من ال�شيعة عن انتهاكات قوات الأمن العراقية يف هذه املناطق.
ال ي�سهم العنف والعنف امل�ضاد �سوى يف تعزيز هذه احللقة املفرغة .والواقع �أن العنف الذي
اندلع بعد حرب العام  2003يف العراق وت�صاعد يف الفرتة  ،2007-2006و�أدخل البالد
يف �أتون حرب �أهلية ،جعل الدولة مفتّـتة ب�صورة �أكرب .فقد �أ ّدى العنف �إىل حت�صني احلدود
الطائفية ،وفر�ض �إرادة امل�سلحني على جمتمعاتهم ،وتعميق امل�شاعر املتبادلة من حيث الظهور
مبظهر ال�ضحية ،وتعزيز الف�صل بني الطائفتني يف املناطق التي كانت خمتلطة يف ال�سابق .كما
�أدى �إىل ت�سريع عملية» التطييف» بوترية �أعلى لأن العنف ا�ستبعد الأ�صوات املعتدلة و�أق�صاها.
جلب العنف �سرد ّيات طائفية جديدة العدو فيها هو «الآخر الطائفي» ،و«الأبطال» هم �أولئك
الذين دافعوا عن الطائفة وهزموا «العدو» .ويف حني ميكن احتواء هذا اال�ستقطاب االجتماعي
والثقايف �إذا مت تعزيز التوا�صل بني الطائفتني وت�شكيل حكومة وطنية �شرعية ،ف�إنه �أي�ض ًا عر�ضة
�إىل �أن ي�صبح جزء ًا من الذكريات التاريخية التي ت�ش ّكل الهويات اجلماعية.
توا�صل احلكومة اليوم االعتماد على مقاربة خالفية بد ًال من ال�سعي �إىل بناء اجل�سور بني
املجتمعات .وتر ّكز قوات الأمن العراقية عملياتها يف جمال «مكافحة الإرهاب» يف املناطق
وتع�سفية
ُ
ال�س ّنية ،حيث ت�ؤ ّكد العديد من التقارير �أن تلك القوات تلج�أ �إىل اتّخاذ تدابري قمعية ّ
مثل االعتقاالت الع�شوائية واملعاملة امل�سيئة واملهينة لل�سجناء 23.كان �أحد املطالب املتك ّررة
ال�س َّنة يف العام املا�ضي هو الإفراج عن ال�سجناء ،وخ�صو�ص ًا الن�ساء ،الالئي
ملعظم املتظاهرين ُ
ينظر �إىل �سوء معاملتهن باعتبارها �إهانة جماعية للمجتمعات ذات الثقافة القبلية القوية ،مثل
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الأنبار .وعلى الرغم من �أن احلكومة ا�ستجابت لبع�ض هذه ال�شكاوى و�أفرجت عن مئات من
الن�ساء والرجال املعتقلني 24،ف�إن هذه التدابري مل تكن جزء ًا من خطة �أ�شمل للم�صاحلة .والواقع
�أن احلكومة العراقية زادت يف الآونة الأخرية عدد من مت �إعدامهم من املدانني بالإرهاب،
ال�س َّنة 25.وبح�سب نائب �شيعي �سابق� ،أ�صبحت هذه الإعدامات تكتيك ًا انتخابي ًا
ومعظمهم من ُ
ت�ستخدمه بع�ض الأحزاب لك�سب �أ�صوات ال�شيعة .وكان بع�ض الذين �أعدموا متم ّردين �سابقني
26
قاتلوا �ضد تنظيم القاعدة.
يف بلد �شهد حرب ًا �أهلية ،عادة مايكون العفو ال�شامل عن املقاتلني ال�سابقني خطوة هامة على
طريق امل�صاحلة .ومع ذلك ،وبعد �سنوات من املفاو�ضات ،ف�شلت النخبة ال�سيا�سية يف االتفاق
على مثل هذا الت�شريع .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ث ّمة �أدلة وا�ضحة على الف�ساد امل�ست�شري والتعذيب
َّ
املنظم الذي تقوم به هيئات �إنفاذ القانون .يف بع�ض احلاالت ،مت �سجن الأ�شخا�ص �أو حتى
ال�س َّنة.27
�إعدامهم من دون حماكمة عادلة ،وكان معظم ه�ؤالء من ُ
ث ّمة عامل �آخر عزّز التح ّيز الطائفي داخل قوات الأمن العراقية يتم ّثل يف اخللفية املهيمنة
ال�س َّنة ال�سابقني الذين ان�ضموا
لأفراد تلك القوات� .إذ مل يكن املالكي م�ستعد ًا لدمج املقاتلني ُ
�إىل جماعات ال�صحوة يف الأجهزة الأمنية ،وقد فعل ذلك �أحيان ًا ب�سبب ال�ضغوط الأمريكية.
يف ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،أ�صبحت هيمنة ال�شيعة بني �صفوف جنود و�ضباط قوات الأمن
ال�س َّنة ،ف�إن �سلوك
العراقية �أكرث و�ضوح ًا .وعلى الرغم من �أن هناك قادة و�ضباط ًا وجنود ًا من ُ
بع�ض �أفراد قوات الأمن العراقية يتم ّيز بالتح ّيز الطائفي .وي�شارك بع�ض اجلنود علن ًا يف
االحتفاالت والطقو�س ال�شيعية وهم يرتدون الزي الع�سكري �أو �أثناء حملهم الرايات وال�شعارات
ال�س ّنية ،وهو ماميكن �أن يعترب ا�ستفزاز ًا .فقد
ال�شيعية على �سياراتهم يف املناطق ذات الأغلبية ُ
ال�س ّنية ب�سبب التجاوزات املن�سوبة �إىل وحدة خا�صة ملكافحة الإرهاب
مت ا�ستعداء بع�ض ال�شرائح ُ
ال�س َّنة �إىل اجلي�ش العراقي بو�صفه
م�س�ؤولة مبا�شرة �أمام رئي�س الوزراء .وينظر معظم العرب ُ
ال�س ّنية �إىل ال�شرطة
جي�ش ًا �شيعي ًا ،ومن هنا ت�أتي مطالبهم بنقل ال�صالحيات الأمنية يف املناطق ُ
املحلية ،التي التثق بها احلكومة العراقية 28.ويعتقد م�س�ؤولون �أمنيون �أن اجلماعات املتم ّردة
ال�س ّنية �إىل ح ّد كبري.
اخرتقت ال�شرطة املحلية يف املناطق ُ
تبدو ال�سمات ال�شيعية حا�ضرة على نحو متزايد يف م� ّؤ�س�سات الدولة الأخرى ،مبا يف ذلك
و�سائل الإعالم الر�سمية مثل قناة العراقية التلفزيونية ،والتي ُتتَّهم ب�أنها �أداة ت�سيطر عليها
احلكومة و�أنها ف�شلت يف متثيل هوية عراقية جامعة 29.وامل�شهد الإعالمي عموم ًا م�ستقطب
على �أ�سا�س طائفي .وب�سبب زيادة مواردها املالية� ،أطلقت معظم الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سة
قنوات تلفزيونية ف�ضائية ،مت ّثل و�سائل الإعالم الأكرث �شعبية يف العراق .وغالب ًا ماتنت�شر هذه
القنوات ر�سائل تعك�س التح ّيز الطائفي ملم ّوليها .كما مت ا�ستن�ساخ النعرات الطائفية والقوالب
النمطية من خالل و�سائل �إعالمية غري عراقية ،وخا�صة القنوات الناطقة بالعربية ،والتي مت ّول
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معظمها �أو ترعاها حكومات �شرق �أو�سطية �أو نخب �سيا�سية م�ؤث ّرة .وقدمت بع�ض و�سائل الإعالم
الدينية ر�سائل طائفية �صريحة و�أ�صبحت �أدوات ت�ستخدمها اجلماعات الطائفية املتط ّرفة
حل�شد �أتباعها .كما �أ�صبحت ال�شبكات االجتماعية مثل في�سبوك وتويرت ويوتيوب �أدوات هامة
للمتط ّرفني الطائفيني لإي�صال الر�سائل التي الجتد لها مكان ًا يف و�سائل الإعالم الرئي�سة.
وقد اتّ�سعت الفجوة الطائفية ب�سبب اال�ستخدام املفرط ل�سيا�سات الهوية وغياب التوا�صل بني
الطوائف .عبرّ عدد قليل من املبادرات املدنية عن هذا النوع من الت�ضامن بني الطوائف القادر
على �إ�ضعاف ال�شكوك املتبادلة .كان �أحدث مثال على ذلك هو الرتحيب احلار الذي �أظهره
ال�س َّنة الذين ف ّروا من الأنبار نتيجة العمليات الع�سكرية التي
ال�سكان ال�شيعة يف كربالء لالجئني ُ
بد�أتها قوات الأمن العراقية العام املا�ضي .ومع ذلك ،مل تكن هذه املبادرات ،يف بع�ض الأحيان،
ف ّعالة على نحو يكفي خللق التوافق االجتماعي الذي مينع التجاوزات و�أعمال العنف التي يقوم
بها املت�ش ّددون �أو قوات الأمن� .إذ اليزال �إهمال معاناة الآخر يعيق مثل هذا التوافق.
�أ ّثر التناف�س اخلارجي وت�صاعد النزعة الطائفية يف منطقة ال�شرق الأو�سط �أي�ض ًا على
ال�س َّنة وال�شيعة يف العراق .ومع تعزّز الأوا�صر
العالقات بني ُ
الطائفية عرب احلدود الوطنية� ،أ�صبح تكوين هوية عراقية �أ�صبحت �إيران العب ًا �إقليمي ًا رئي�س ًا يف ال�سيا�سة
موحدة �أمر ًا �أكرث �صعوبة .فقد �أ�صبحت �إيران العب ًا �إقليمي ًا العراقية ،نظر ًا �إىل عالقاتها املعقّدة مع القوى
ِّ
رئي�س ًا يف ال�سيا�سة العراقية ،نظر ًا �إىل عالقاتها املع ّقدة مع الإ�سالمية ال�شيعية ودعمها للحكومة التي يهيمن عليها
القوى الإ�سالمية ال�شيعية ودعمها للحكومة التي يهيمن عليها ال�شيعة.
ال�شيعة.
كما ع ّمق ال�صراع ال�سوري التوتّرات الطائفية يف العراق وعزّز الت�ضامن الطائفي العابر للحدود
ال�س َّنة وال�شيعة على ح ّد �سواء� ،إىل �صفوف
الوطنية .فقد َّ
ان�ضم الكثري من املقاتلني العراقينيُ ،
ميلي�شيات تقاتل يف �سورية ل�صالح �أو �ضد نظام ب�شار الأ�سد .وانتقل بع�ض اجلهاديني ال�سلفيني
العراقيني الذين قاتلوا يف العراق يف ال�سابق �إىل �سورية .ومت ّكن تنظيم الدولة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام من ال�سيطرة على �أجزاء من �سورية ،مثل مدينة الرقة ،و�أعلن �أن هدفه هو �إقامة
دولة �إ�سالمية يف العراق وال�شام� 30.ش ّكلت امليلي�شيات ال�شيعية ن�سختها اجلهادية اخلا�صة،
كتائب �أبو الف�ضل العبا�س ،التي ان�ضمت �إىل اجلماعات �شبه الع�سكرية الأخرى املوالية للأ�سد
والتي �شملت مقاتلني �سوريني ولبنانيني و�إيرانيني .ويقول ه�ؤالء املت�ش ّددون �إن من واجبهم الدفاع
عن �ضريح ال�سيدة زينب يف دم�شق ،وهو مكان مق ّد�س لدى ال�شيعة ،واحتفلت جماعة �شيعية
عراقية واحدة على الأق ّل ،ع�صائب �أهل احلق ،علن ًا بدورها يف الدفاع عن ال�ضريح .ومت تنظيم
31
جنازات علنية «لل�شهداء» يف ال�صراع ال�سوري يف بع�ض الأحياء ال�شيعية.
يه ّدد الت�ضامن الطائفي العابر للحدود مفهوم الهوية الوطنية ب�صورة متزايدة ،يف حني تبدو
الأنظمة الإقليمية م�ستع ّدة ال�ستخدام مثل هذا الت�ضامن ك�أداة داخلية وخارجية ،بغ�ض النظر
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عن �آثاره التفكيكية.

ا�ستنتاجات وتو�صيات
ال�س َّنة وال�شيعة يف العراق هو نتيجة للف�شل يف البدء بعمليات ناجحة
�إن ا�ستمرار االنق�سام بني ُ
لبناء الدولة ولل�سيا�سة الإق�صائية التي م ّيزت التاريخ احلديث للبالد .فقد �أ ّدى وجود بيئة مثرية
للنزاع ،و�ضعف امل� ّؤ�س�سات احلكومية ،وت�أثريات الإ�سالم ال�سيا�سي ،والتناف�س اجليو�سيا�سي� ،إىل
تقوية النزعة الطائفية يف العراق خالل العقد املا�ضي .كما فاقم تزايد الهجمات الإرهابية �ضد
ال�س ّنية خطر اندالع �صراع طائفي
املدنيني ال�شيعة وعمليات قوات الأمن العراقية يف املناطق ُ
غري حمدود يذ ّكرنا باحلرب الأهلية يف الفرتة .2007-2006
مع مرور الوقت تفاقمت التوتّرات يف العراق .يف البداية ،وبعد االحتالل الأمريكي للبالد،
كانت احلرب الأهلية يف العراق حماولة من جانب جمموعة من اجلهات الفاعلة للمطالبة
تر�سخ �سلطة الدولة يف �أيدي الأحزاب ال�شيعية،
بال�سيطرة على الدولة وت�شكيل هويتها .ويف ظل ُّ
ال�س َّنة ب�أنهم يزدادون تهمي�ش ًا و�أ�صبحوا �أكرث تط ّرف ًا .وقد عزّز العديد من الإجراءات التي
ي�شعر ُ
قامت بها الدولة حتى الآن هذا ال�شعور بد ًال من اتّباع مقاربة توحيدية.
ال�س َّنة �أمر بالغ الأهمية لتحقيق مزيد من ال�شرعية للنظام
�إن معاجلة م�شاعر االغرتاب لدى ُ
واال�ستقرار للبالد .ويحتاج العراق �إىل اتّخاذ خطوات تتّ�سم
يحتاج العراق �إىل اتّخاذ خطوات تتّ�سم بال�صدقية
بال�صدقية لبناء الثقة وطم�أنة الطوائف املختلفة حول مكانتها
لبناء الثقة وطم�أنة الطوائف املختلفة حول مكانتها
يف الدولة من خالل خطة ج ّدية للم�صاحلة .فاملعاجلات
جدية للم�صاحلة.
يف الدولة من خالل خطة ّ
اجلزئية �أو االنتقائية ،وال�س ّيما تلك التي تهدف �إىل حتقيق
م�صالح على املدى الق�صري ،لن حت ّقق هذه امل�صاحلة.
والتو ّفر �سلطوية املالكي املتزايدة ،م�صحوبة بتكتيكاته االنتخابية املتم ّثلة با�ستغالل امل�شاعر
الطائفية لتحقيق م�آربه اخلا�صة� ،أ�سا�س ًا جيد ًا للم�صاحلة احلقيقية ،الأمر الذي يتط ّلب بناء
م� ّؤ�س�سات حتمي حقوق املواطنني وم�ستوىً من توزيع ال�سلطة مينع املزيد من املركزية و�شخ�صنة
ال�سيا�سة.
يتعينّ على احلكومة العراقية �أي�ض ًا �أن تر�سم خط ًا وا�ضح ًا بني عمليات مكافحة الإرهاب وبني
احل�سابات ال�سيا�سية .وعلى احلكومة �أن تدرك �أن االنت�صار يف احلرب �ضد تنظيم القاعدة
واجلماعات ال�سنية املتطرفة يتط ّلب القيام بجهد حقيقي لعزل هذه اجلماعات ونزع ال�شرعية
ال�س ّنية .وال ت�سهم جهود الدولة يف الوقت احلايل �سوى يف تعزيز
عن ا ّدعائها متثيل الطائفة ُ
ال�س َّنة على نطاق وا�سع جد ًا.
جاذبية هذه اجلماعات من خالل ا�ستهداف ُ
يف املدى الطويل ،يتعينّ على القيادة العراقية �أن تبذل جهود ًا جا ّدة لردم الهوة بني الأغلبية

حارث حسن

ين�صب الرتكيز على املواطن العراقي بد ًال
ال�س ّنية الكبرية .ويجب �أن
َّ
ال�شيعية وبني الأقلية ُ
من اجلماعات ال�سيا�سية .ويكمن �أحد ال�سبل املتاحة للقيام بذلك يف اال�ستعا�ضة عن النظام
االنتخابي احلايل ،الذي ّ
يف�ضل املناف�سة يف الدوائر االنتخابية الكبرية ،ب�آخر يقوم على �أ�سا�س
الدوائر ال�صغرية .و�سوف ي�ساعد هذا يف �إبراز ال�شواغل املحلية وميكن �أن ينتج ممثلني حقيقيني
ميكن حما�سبتهم من جانب دوائرهم املبا�شرة ،بد ًال من ممثلني يختارهم القادة ال�سيا�سيون
لتمثيل م�صالح الأحزاب الطائفية الكبرية.
الدولة يف العراق �سبقت الأمة ،وكانت مت ّثل التج�سيد الأ�سا�سي للمجتمع ال�سيا�سي العراقي.
ف�إذا ما �أ�صبحت هوية طائفية بعينها مهيمنة وظاهرة داخل امل� ّؤ�س�سات العامة ،ف�سيكون من
ال�صعوبة مبكان �إحياء منط ما من الدولة القومية لتربير ا�ستمرار العراق كبلد واحد.
�ستكون نتائج االنتخابات العامة املقبلة حا�سمة يف حتديد امل�سار الذي �سيتب ّناه العراق� :سلطوية
خالفية �أو اتفاق جامع يه ّدئ املخاوف الطائفية .فرتكة ثماين �سنوات من حكم املالكي جتعل
من ال�صعب حتقيق هدف بناء التوافق الوطني و�إ�صالح النظام ال�سيا�سي �إذا مابقي الرجل يف
ال�سلطة .ويف حني اليجب �أن يالم املالكي على كل ماح�صل من �أخطاء يف العراق ،ف�إن رحيله
والطريقة التي �ستتم �إدارته من خاللها هو التح ّدي الرئي�س الذي يواجه «الدميقراطية» َّ
اله�شة
يف العراق.
يبذل املالكي ق�صارى جهده ل�ضمان �أن يبقى يف ال�سلطة بعد االنتخابات العامة يف  30ني�سان/
�أبريل ،ويعتقد العديد من مناف�سيه �أن جهوده للحفاظ على الو�ضع القائم حتظى بدعم الواليات
تتم�سك وا�شنطن وطهران بفكرة �أن العراق بلد
املتحدة و�إيران .وعلى الرغم من خالفاتهماّ ،
يتك ّون من ثالث جمموعات عرقية وطائفية ،وهي فكرة من �ش�أنها �أن ت�ستمر يف �إ�ضفاء ال�شرعية
على زعامة املالكي طاملا �أنه ي ّدعي متثيل الأغلبية ال�شيعية .ويو ّفر منظور «عراق الطوائف»
للنخب الأدوات الالزمة للتعبئة الطائفية التي تثري العداء بني هذه «الطوائف» ،يف ظل ق ّلة
احلوافز املتو ّفرة لإن�شاء دائرة انتخابية وطنية.
عادة مايهمل خ�صوم املالكي حقيقة �أن ال�سلطوية املتزايدة لرئي�س الوزراء هي �أي�ض ًا نتيجة
لف�شلهم يف �صياغة ر�ؤية بديلة وج ّذابة .رمبا يتعاونون ملنع املالكي من ت�أمني فرتة والية ثالثة،
لكنهم يت�ص ّدون هم الآخرون للدميقراطية وهم بعيدون كل البعد عن تقدمي �أي خطة ا�سرتاتيجية
للم�ستقبل .و�إذا مامتكنوا من �صياغة اتفاق �آخر لتوزيع املنا�صب واملوارد بني الأحزاب املرتبطة
ب�أ�سماء عائلية بارزة (بارزاين وال�صدر واحلكيم والنجيفي وما �شابه ذلك) ،ف�ستعيد هذه القوى
خلق الظروف التي �أ ّدت �إىل الو�ضع احلايل لي�س �إال .وبالتايل يتعينّ على املالكي وائتالفه �أن يكون
جزء ًا من احلل و�أن يقتنع ب�أن هذا احلل �سي�أخذ بعني االعتبار خماوفهم بقدر ماي�أخذ خماوف
املرجح �أن يحاول املالكي و�أن�صاره احلفاظ على
اجلماعات الأخرى .ويف حال مل يقتنعوا ،فمن ّ
�سيطرتهم على النظام الذي بنوه حتى الآن.
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تبدو اجلهود الدولية ،وخا�صة تلك التي يبذلها ممثل الأمني العام للأمم املتحدة والتعاون
بني الواليات املتحدة و�إيران ،ذات �أهمية حا�سمة لت�أمني توافق من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ميثاق
جديد .وقد �أظهرت التجربة �أن النخب العراقية الحت ّبذ الرتتيبات امل� ّؤ�س�سية طويلة الأجل ،وتبدو
مرتاحة �أكرث لل�سيا�سة ال�شخ�صية واملح�سوبية واملحاباة .ولكن يف جمتمع تلعب فيه �صلة القرابة
والوالءات التقليدية دور ًا مهيمن ًا يف ت�شكيل املواقف ،لن ي�سهم هذا ال�سلوك �سوى يف فر�ض
هرم ّية جديدة و�سيا�سة �إق�صائية .ولذا ف�إن امل�ساعدة الدولية ميكن �أن ت�ساعد على كبح هذا
التوجه من خالل دعم �إطار م� ّؤ�س�سي يعالج م�س�ألة تقا�سم ال�سلطة يف البالد ،من دون تعزيز
ّ
�صيغة املحا�ص�صة العرقية والطائفية .كما ميكن للجهود الدولية �أن تدفع باجتاه تب ّني خريطة
طريق �سيا�سية مل�ستقبل العراق حت ّدد اخلطوط العري�ضة للتغيريات املنهجية.
ينبغي �أال تكون رغبة خ�صوم املالكي يف تغيري وجه نظام فا�سد وغري ف ّعال للغاية هي الدافع
وراء �أي ميثاق جديد .بل ينبغي �أن يكون ذلك امليثاق بداية لر�ؤية جديدة للبلد وهويته وم�ساره
يف امل�ستقبل.
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 30حارث ح�سن« ،املقاتلون الأجانب يف تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام يثريون ر ّد فعل عنيفا يف
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي ّ
خا�صة ال ّ
تتوخى الربح ت�سعى �إىل
منظمة ّ
تعزيز التعاون بني الدول وترويج التزام الواليات املتّحدة الفاعل على ال�ساحة الدولية.
امل�ؤ�س�سة التي ت� ّأ�س�ست عام  1910غري حزب ّية ،وت�سعى �إىل حتقيق نتائج عمل ّية.
يف الوقت الذي حتتفل فيه بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت م�ؤ�س�سة كارنيغي
الرائدة بو�صفها مركز الأبحاث العاملي الأول ،ولها الآن مكاتب مزدهرة يف وا�شنطن
ومو�سكو وبيجينغ وبريوت وبروك�سل .وت�ضم هذه املواقع اخلم�سة مراكز احلكم
العاملية ،والأماكن التي �سيحدد تطورها ال�سيا�سي و�سيا�ساتها الدولية �إىل حد بعيد
احتماالت ال�سالم الدويل والتقدم االقت�صادي يف املدى القريب.
مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها
يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز
حتليالت مع ّمقة حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي
تواجه ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف
ال�ش�ؤون الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف
بيجينغ وبروك�سل ومو�سكو ووا�شنطن .يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات �إىل �صانعي
القرار واجلهات املعنية الرئي�سة ،من خالل تقدمي الدرا�سات املع ّمقة ،و�أي�ض ًا من
خالل و�ضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي مت ّر يف
مراحل انتقالية.
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مـوسـكو

بـيجينـغ

مـركــز كارنيغي
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