
  

 

 

 .القاهرة بجامعة السياسية والعلوم االقتصاد كلية في السياسية العلوم في مساعدة أستاذة الدين شمس شيرين * 

 

 
 سياساتدائل ب

 

 فتتي الةصتترة إقلتتي  متتن بتتدأ  العتترا   فتتي شتتعةية انتفاضتتة 2015 ويوليتت/تمتتو  شتت ر فتتي انطلقتت 

 التي  المةاشتر الستة  كتان الخدما  سوء أن ومع. العراقية المناطق باقي امتد  لتشمل ث  الجنوب

 الفستاد علت  الشتعةي الغضت  نعت تعةيترا   لتغتدو تحّولت  متا سرعان ن افإ ؛االنتفاضة شرارة أطلق

 قيتتادة لتتواء انعقتتد وقتتد. التتة د فتتي المستتلولين كةتتار قةتتل متتن الستتلطة استتتخدام وستتوء المستشتتر 

 ذا  شتتعارا  أ  غيتتاب واضتتحا   وبتتدا بين متحتت ّ  غيتتر جلّ تت  فتتي وكتتانوا للشتتةاب  االحتجاجتتا 

 اللاريلتاتير رستوم رت   متن ستارر بشتلل حتراك   عن التعةير ت ّ  وقد. عرقي أو طائفي مضمون

 وقتد. االجتمتاعي التواصتل شتةلا  رت   من تداول ا ت ّ  التي الفيديو وأشرطة الساررة والشعارا 

 دعتوات   إلت  جانت  اللفتاءة  وعتدم الفستاد مقارعتة إلت  المتظاهرين تو  عل  الشةلا  هيه أكد 

 .2003 عام بعد العرا  ساد الي  الطائفية المحاصصة نظام إلن اء

 قتتد دةموّحتت مرك يتتة قيتتادة غيتتاب أن االحتجاجتتا  علتت  الرئيستتيون ضتتونالمحرّ  أدرك الوقتت  متتع

 .المنشودة اإلص حا  لفرض وإملانيت   الفعل عل  قدرات   أضعف

للمطالت   استتجابت  إلظ تار محاولتة فتي اإلصت حا  متن جملتة العراقتي التو راء رئيس أعلن وقد

 ولت  ج تة  متن الةرلمتان في منافسي  قةل من شديدة معارضة الق  اإلص حا  هيه وللن  الشعةية

 إلملانيتة جتدا   المحتدودة المستاحة إلت  وإضتافة. أرتر  ج تة متن الرئيستية الشعةية المطال  ترض  

 إلت  الشتعةي الت ر  تحويتل فتي ليتمثّت يا  تحتدّ  تواجت  االنتفاضتة فإن ؛الحالي العراقي النظام إص ح

 .مغ   ذا تغييرا   وتنتج الضغوطا  وتقاوم المعارضة صو  لتمثّ  أن بإملان ا تنسيقية بنية
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باستثناء المناطق الواقعتة تحت   محافظا  العراقيةالعديد من ال انتفاضة شعةية في 2015ش ر تمو /يوليو  ن اية مني انطلق 

ل مدنيةأكةر حركة شعةية  وُتعّد هيه .اللردية محافظا سيطرة تنظي  الدولة اإلس مية وال  القتائ  لنظتام السياستيل ا  تحتدي  شتلل

المشتت د  تحليتتل النمتتوذذ الطتتائفي الضتيق التتي  طةتع لت حركتتة االحتجتاذ هتتيه عتمتترد  . وقتد 2003عتتام المنتي  فتي العتترا 

   لشتعةياالحتراك  االمشتاركة فتي هتي العناصترألهت  الفتاعلين و تحلي    الورقةتقدم و .العراقي في السنوا  األريرة السياسي

 .ل  الشعةيةالمطاحيا   الحلومة العراقية رد فعل أيضا تتناو . كما التنظيمية  بنيتطةيعة الدارلية  و  تديناميا  وت شعارالو

 حراكالشرارة األولى لل

ل المرفت  المتائي الرئيستي للعترا  فتي محافظتة الةصترة الجنوبيتة التتي تشتلّ  2015يوليتو /تمتو  16اندلع  االحتجاجا  في 

عل  سوء   عةير عن احتجاج  والواقعة عل  ساحل شط العرب. في ذلك اليوم  ن   الناس إل  الشوارع عل  نحو عفو  للت

للتيتار الل ربتائي رت   فصتل الصتيف التي  تتجتاو  فيت  درجتا  الحترارة  المتلترر االنقطتاعالخدما  الحلومية  وتحديدا  

 نفطيتة كةيترةمتا في تا متن حقتو  لأغنت  المحافظتا  العراقيتة  واحتدة متنعتةر الةصترة تُ  وفي حيندرجة مئوية.  50الـ هناك 

 ن سلان ا يعانون من ظروف معيشية صعةة ونقص كةير في الخدما .؛فإوإملانيا  للتصدير

مجلس المدينة ومقر ب وأضرموا النيران الطرقا  الرئيسية  واقتحموا إلغ   قام المتظاهرون بإحرا  اإلطارا  المطاطية 

.العراقتتي اإلستت مي األعلتت  المجلتتس
1
.  المواج تتا  متتع قتتو  األمتتن إلتت  مقتتتل متظتتاهر وإصتتابة اثنتتين  رتترينأدّ قتتد و  

2
 

الحركة االحتجاجية إل  محافظا  عراقية أرر  حت  وصل  إل  ساحة التحرير في العاصمة بغداد في  سرعان ما امتد و

 التتي منحتت  متن رتت   مواقتع التواصتل االجتمتاعي إلت  حشتد شتعةي دعتا ناشتطون متتدنيون حيت   2015يوليتو /تمتو  31

لتحتد  الوضتع التراهن وتنظتي  ستةي   و رقابة الحلومتة  بمن   عن للتعةير عن  رائ   ا  منةرالعراقيين  ال سيما فئة الشةاب  

 األصوا  المعارضة.

عتن الغضت  الشتعةي العتارم ضتد الفستاد  عأوست لت  احتجاجتات   إلت  تعةيترل  يتوقف المحتجتون عنتد ستوء الختدما   فتحوّ 

في الحترب ضتد تنظتي  الدولتة  باهظا      الي  دفع العرا  ثمنالمسئولينالمستشر  وضد سوء استخدام السلطة من قةل كةار 

ي أربعتة فت   مطال  تركّ الفإن  ؛ع الفئا  المشاركة في االحتجاجا محافظة عراقية وتنوّ  اإلس مية. ورغ  رصوصية كلّ 

النظتام السياستي القتائ  علت  المحاصصتة الطائفيتة   إصت ح المستئولينمحاور: تحسين الختدما   محاربتة الفستاد  محاستةة 

 .قطاعي األمن والقضاءوإص ح 

 ر المرجتع الشتيعي العراقتي  يتة هأغستطس عنتدما عةّت/اكتسة  االحتجاجا   رما  قويا  ر   األسةوع األو  متن شت ر  ب

د علت  الفستاد والطائفيتةم وأن التو راء حيتدر العةتاد  أن ميتمترّ  رئيس   علي السيستاني عن دعم  لمطال  المحتجين  وح ّ 

متن الخدمتة بغتل النظتر عتن رلفيتت   الح بيتة  كفّتاءغيتر األ المستئولينخي إجراءا  جريئة لمحاربة الفساد  وأن يطترد ميتّ 

                                                           
 إليه محافظ البصرة ماجد النصراويينتمي  هو حزب سياسي إسالمي شيعي1 -

 ، متوفر على:2015تموز/يوليو  17 ،السومرية 2
www.alsumaria.tv/news/140445/صابة-ا  ar/لجنة-البصرة-االمنية-مقتل-متظاهر-وا 

 http://bit.ly/1PVGlbl، متوفر على: 2015تموز/يوليو  17وكالة أنباء العراق،  وأيضا  

http://www.alsumaria.tv/news/140445/لجنة-البصرة-الامنية-مقتل-متظاهر-وإصابة-ا/ar
http://bit.ly/1PVGlbl
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.والطائفيتة والعرقيتتةم
3
  تقستتي  العتترا إلتت  تجنّتتمتتن وراء ذلتتك يستتع  كتتان السيستتتاني  لتتةعل أنّ ويتتر  ا 

4
وحتتدوف فتترا  أ 

اإلصت حا  علت  النحتو  فتا  أو ميليشتيا  شتيعية مواليتة إليتران فتي حتا  لت  تجتر  قتو   سياستية أكثتر تطرّ  سياسي قد تستتغلّ 

العةتاد  إلت  القيتام بإصت حا  دفتع  حاولت  فقتدالسياسي   ليا  الستقراراحفاظ عل  إل  ال تقليديا   تميل ةالمرجعيفالمطلوب. 

 من ش ن ا أن ترضي المطال  الشعةية. جيرية

 خارطة الحركة االحتجاجية

  إذ اعتمتد  علت  مواقتع التواصتل االجتمتاعي متن أجتل تظتاهرينموسائل غير تقليدية من أجتل حشتد الاالحتجاجا  ةع  اتّ 

الستتواد  وكتتانل الشتتةاب حجتتر األستتاس ل تتيه االحتجاجتتا   وشتتلّ   رةونشتتر الشتتعارا  واألرةتتار والمقتتاطع المصتتوّ  تنظتتي ال

رفتل فستاد النظتام السياستي  يجمع ت ين من العراقيين غير المنتمتين إلت  أ  جماعتة أو حت ب سياستي  األعظ  من المحتجّ 

 .2003العام  والنخ  الشيعية الحاكمة التي ت يمن عل  المش د السياسي مني

ل العديد من األكاديميين المستقلين والمفلرين واإلع ميين والفنانين في هيه االحتجاجتا   كمتا شتلّ إل  جان  هلالء؛ شارك 

الح ب الشيوعي العراقي وحلفاؤه في التحالف المدني الديمقراطي
5
متن  واحتدا   اعتُةتر   حيت أكةر القو  الح بية المشتاركة 

دورا  فاع   في تنسيق شعارا  االحتجاجا  والمطال  بتين  في اآلونة األريرة بعل أعضائ  لع  وقد هيا  كةالقو  المحرّ 

.المحافظا  العراقية
6
 

عضتو  وردّ امتنع  األح اب اإلس مية الشيعية والسنية في أغلة ا عن المشاركة في االحتجاجا  الشتعةية. من ج ة أرر   

ماعتةتتر  أن  بتتاألرص األحتت اب والحركتتا  اإلستت مية الشتتيعية ة  ذلتتك إلتت  أنستت بتتار  فتتي الحتت ب الشتتيوعي العراقتتي

.االحتجاجا  تست دف ا وتعارض ا  وهليا فقد حاو  اللثير من ا إيقتاف االحتجاجتا م
7
قامت  القتو  الشتيعية بتإط   حيت   

االنتفاضتة كانت  عةتارة عتن  عم  هيه القو  أن  .في مقتل حملة إع مية لمواج ة موجة االحتجاجا  وضرب مصداقيت ا

االنتمتاء لحت ب  باإللحتاد و مت  الناشتطين العترا م  واتّ  علمنتة مملامرة رارجية ت دف إل  تقويل العملية السياسية وإلت 

.المنحل الةع 
8
ض الناشتطون والصتحفيون للضترب فتي محافظتا  الةصترة والنجتف أغستطس تعترّ /وفتي أوارتر شت ر  ب 

 ا  أرستل  ميليشتيا  وأفتراد ن تاأاالت تام فتي هتيه األحتداف إلت  بعتل األحت اب اإلست مية التتي قيتل  أصتابع وجِّ  وبابل  و

.وإحةاط االحتجاجا  لت ديد الناشطين
9

 

د ففي الةصرة  قام مسلحون مج ولون بم اجمة ريمة اعتصام  ف صابوا اثنتين متن المحتجتين بجتروح وو عتوا مناشتير ت تدّ 

علت  رطتف  - وثتائق تثةت  ذلتك ةاّدعتوا أن ت  متن االستتخةارا  دون إبترا  أيت -ين. كمتا أقتدم رجتا  بثيتاب مدنيتة المتظاهر

                                                           
، متوفر على: 2015آب/أغسطس  7للعبادي: تمّرد على الفساد والطائفية"، إيالف   مهدي، "السيستاني ةأسام3

http://elaph.com/Web/News/2015/8/1029542.html 
 على: ، متوفر2015آب/أغسطس  21 ،العربية4

reform.html-without-partition-face-could-east/2015/08/21/Iraq-http://english.alarabiya.net/en/News/middle 
 الحزب ،الحزب الشيوعي العراقي من بين أعضائه ويضمّ  العراق، في البرلمانية 2014انتخابات  قبل انتخابي حالفكت أساسا   الديمقراطي المدنيالتحالف  لتشكّ 5

 حزب الشعب. ،ةيقالعرا األمة الديمقراطي العراقي،حزب الوطني
 . 2016يناير ون الثاني/كان 23مع أكاديمي وناشط عراقي في  للباحثة حوارمن 6
 .2016كانون الثاني/يناير  24 في مع عضو بارز في الحزب  الشيوعي العراقي للباحثة حوارمن 7
، متوفر 2015أيلول/سبتمبر  10عمر الجفال، "االحتجاج واإلصالح في العراق، السفير العربي،  8

 http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=3411&refsite=arabi&reftype=articles&refzone=articlesعلى:
 .المرجع نفس9

http://elaph.com/Web/News/2015/8/1029542.html
http://elaph.com/Web/News/2015/8/1029542.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/08/21/Iraq-could-face-partition-without-reform.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/08/21/Iraq-could-face-partition-without-reform.html
http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=3411&refsite=arabi&reftype=articles&refzone=articles
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ستةتمةر  وبينمتا كتان ث ثتة /أيلتو  18. وفتي 2015أغستطس /منتي شت ر  ب   المتظاهرين في العديد من المناستةا  وضترب

شتاحنة إلت  ملتان ب نقل ت ون بخطف ت  وعصت  أعيتن   وقتام مج ولت ؛يغادرون مظاهرة في ستاحة التحريتر فتي بغتداد نشطاء

د أن أجةتروا علت  التوقيتع علت  تع ّت إال بعتدطلتق ستراح   عل  حدة  ول  يُ  مج و  حي  تعرضوا للضرب واالستجواب كلّ 

.اإلع م ت   أو اتصلوا بوسائلاأفضوا بش اد القتل إنوتّ  ت ديده  ب  بعدم التظاهر ثانية
10

 

ل حتجاجتا   داعيتا   ر مقتد  الصدر  عي  التيار الصدر  في العرا  عن دعم   عةّ 2015أغسطس /وفي أوارر ش ر  ب

  وذلتتك فتتي موقتتف مغتتاير لموقتتف بقيتتة القتتو  اإلستت مية.ي تتاأتةاعتت  إلتت  االنضتتمام إل
11
جماعتتة عصتتائ  أهتتل  شتتارك كمتتا  

الحق
12
السياستي كواحتدة متن الميليشتيا  الشتيعية الرئيستية.   هتامرك في االحتجاجا  عل  نحو غير منتظ   ب تدف تع يت  

أن يمتن  بإملانت   ودع  الجماعة  المعروفة بانتقادها لحلومة العةاد   إل  استةدا  النظام الةرلماني الحالي بنظام رئاستي  

.ياستي فتي العترا القو  السياسية والميليشيا  المواليتة إليتران فرصتة أكةتر فتي الستيطرة علت  النظتام الس
13
 لت  تلتق  لتن لو 

   كما ت ش  مشاركت ا في االحتجاجا  عل  نحو تدريجي.شعةي صد  مطالة ا

 همن خالل شعاراتالحراك  

ا فصتّمموعل  هيا القدر من اإلبداع فتي انتقتاد قتادت   السياستيين وشتج  ظتروف   المعيشتية الرديئتة.  ل  يلن العراقيون يوما  

دوهتتا فتتي الشتتوارع  وقتتاموا بتصتتوير مقتتاطع تتت  تتتداول ا فتتي مواقتتع اللوحتتا  اللاريلاتوريتتة  وابتلتتروا شتتعارا  ستتاررة ردّ 

لفستاد والطائفيتة: مباست  التدين ادا علت  رفتل   شتدّ المحتجتينر اثنان من الشتعارا  هتافتا  التواصل االجتماعي. وقد تصدّ 

.ماب وحشد ضد الفسادضد اإلره باقونا )سرقونا( الحرامية م ومحشد
14
ر المتظتاهرون ومن رت   هتيه الشتعارا   لت  يعةّت 

بل عن رفض   الستخدام التدين كمطيتة للستيطرة علت  الستلطة والثتروة متن قةتل  ؛فحس  المسئولينعن رفض   لفساد كةار 

ام السياستي متن أجتل إن تاء نظتام ار الدينم. ودعا اللثيتر متن المحتجتين إلت  دولتة مدنيتة وإلت  إصت ح النظتمن سموه  متجّ 

بشترعية  ون يشتللون علت  نحتو مةاشتر. وب تيا كتان المحتّجت2003ي  بعتد العتام العرقية الي  جر  تةنّ والمحاصصة الدينية 

مإيران بره بره  كرب ء تةق  حرةم  الي  هتتف بت  المتظتاهرون فتي شتوارع النخ  الشيعية الحاكمة حاليا . كما أظ ر شعار

عتن  تتامّ ء الشيعية  الروح القومية والوطنية للحركة االحتجاجية. وغاب  الشعارا  الطائفية والعرقية عل  نحتو مدينة كرب 

نوع متن االنقستام بتين المتظتاهرين. وكتان العلت   خلقل  إل  االحتجاجا  لاالحتجاجا   فيما عدا بعل الجماعا  التي تسلّ 

  الناشتطون القتو  المعارضتة لحصت ح التتي كانت  قتد اهرا . كمتا تحتدّ العراقي هو العل  الوحيد الي  تت  رفعت  فتي المظت

ورا جمعتة  الفاستد  ر عتن صتمود الحركتة االحتجاجيتة: مجمعتةراهن  عل  التراجع السريع ل حتجاجا   وذلك بشعار عةّت

منطلع 
15
 .مونوممستمر  

                                                           
، متوفر على: 2015أكتوبر تشرين األول/ 23بون وُيختطفون،" المحتجون ُيضر  :"العراق ،هيومان رايتسووتش 10

abducted-beaten-protesters-https://www.hrw.org/news/2015/10/23/iraq 

 
11

 le/topNews/idARAKCN0QT0YP20150824http://ara.reuters.com/artic، متوفر على: 2015آب/أغسطس  24 ،رويترز 

  .هي جماعة مسلحة موالية إليران منشقة عن التيار الصدري شاركت في القتال ضد تنظيم الدولة اإلسالمية12
"أبعاد االحتجاجات االجتماعية في العراق ومعطيات الخالف الشيعي"، مركز الجزيرة للدراسات، متوفر على:  ،حارث حسن13

p://studies.aljazeera.net/reports/2015/08/201581712320835237.htmhtt 

 العراق. وغرب شمال في العراقية األمن قوات مع   تنظيم الدولة اإلسالمية تقاتل التي الشعبي شدالح اتقو  إلىشارة إفي  14 
 . ن كل أسبوعم تجري يوم الجمعة إلى االحتجاجات التي هنا إشارة في15

https://www.hrw.org/news/2015/10/23/iraq-protesters-beaten-abducted
https://www.hrw.org/news/2015/10/23/iraq-protesters-beaten-abducted
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0QT0YP20150824
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/08/201581712320835237.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/08/201581712320835237.htm
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 حتجاجا   وأبتر  نقتاط قوت تا وضتعف ا فتي  ن   االأحد أه  األمور التي ميّ   وقد علس شعار مال قيادة  كلنا متظاهرونم

قيادة  كما أن ا لت  تلتن محتلترة متن قةتل أ  متن القتو  السياستية فتي التة د  وهتيا متا  ةل  تلن االحتجاجا  تتةع أي إذ .واحد

  المظتاهرا  وّ حتو علت  المشتاركة   - بغتل النظتر عتن انتمتاءات   السياستية -ع اللثير من العراقيين من جميع الفئا  شجّ 

فتتي كتتل محافظتتة متتن أجتتل توحيتتد الشتتعارا  وضتتمان ستتلمية  ا إلت  انتفاضتتة شتتعةية بلتتل معنتت  الللمتتة. وتتت  تشتتليل تنستتيقي

للحتراك علت  متد  األشت ر األولت   تنظي  المظاهرا  يجر  دون تنسيق مرك   بين المحافظا  ظلّ    هيا وقدالمظاهرا 

 . الشعةي

عدد من الناشطين األكثر انخراطا  في االحتجاجا  أن غيتاب قيتادة مرك يتة تقتوم بتنستيق الشتعارا   أدركمع مرور الوق  

أضتتعف قتتدرة االنتفاضتتة علتت  فتترض اإلصتت حا   ؛نيابتتة عتتن المحتجتتين متتع الحلومتتة العراقيتتةبالوالمطالتت  والتفتتاوض 

سةتمةر بعقد ملتمر صحفي لحعت ن عتن /ير في بغداد في مطلع ش ر أيلو المنشودة. وهليا  قام بعل ناشطي ساحة التحر

.انتخاب ممثلين من بين الناشطين ليقوموا بتنظي  االحتجاجا  وإيصا  المطال  الشعةية
16
 ةأيت لتك لت  يستفر عتنأن ذ رغ بال 

   حتاو  بعتل الناشتطينذاتت  عل  نحو أفضتل. وفتي الستيا  تنظي  الحركة االحتجاجيةلأو  محاولة  تُعدّ  ا ن؛ فإهيئة منتخةة

فحتاولوا االستتفادة متن  .القاعدة الشعةية ل نتفاضة من ر   تع يت  تحتالف   متع القتو  اإلست مية الداعمتة لحصت حتوسيع 

ب دف إشراك الشيعة المعتتدلين دع   ية ه السيستاني ل حتجاجا   وقاموا بعدة  يارا  واجتماعا  مع ممثلي  في النجف  

نتتوفمةر /ظتتاهرا . ومتتع حلتتو  شتت ر تشتترين الثتتانيلتالتيين غالةتتا  متتا كتتانوا حتتيرين حيتتا  الشتتعارا  العلمانيتتة التتي رفعت تتا ا

  قام الناشطون بعقد اجتماع مع مقتد  الصدر  الي  دعا الحلومة العراقيتة إلت  حمايتة المتظتاهرين وتلةيتة مطتالة  . 2015

جمتاهير  ا اعتقد بعل الناشطين أن التحتالف متع التيتار الصتدر  قتد يلتون منطقيتا   بحلت  الشتعةية الواستعة لت  بتينللن بينم

 ومواقتتف  عيمتت  الداعمتتة لحصتت ح والمناهضتتة للفستتادالشتيعة 
17
أ  رفتتل إلتت  جانتت   اإلستتتراتيجيةرفتتل  رتترون هتتيه  

.تنسيق مع القو  السياسية اإلس مية
18

 

ومتا بتين  علت  مستتو  كتل محافظتة كثتر وتيترةأعلت  نحتو    غد  االجتماعتا  بتين التنستيقيا  تجتر 2015ن اية العام وب

  أعلنت  اللجتان التنظيميتة لعشتر محافظتا  2016ينتاير /كتانون الثتاني 22د في الةصترة فتي ق  . وعق  اجتماع عُ المحافظا 

.اإلصتت حا  الشتتعةية المنشتتودة تةنتت دة تع الشتتعةي لحصتت ح والتغييتتر  وهتتو جة تتة موّحتتعراقيتتة عتتن تشتتليل التجّمتت
19
 قتتامو 

ممثلتتي االحتجاجتتا  متتن اللجتتان التنظيميتتة فتتي جميتتع المحافظتتا   فتتي ّّ  يضتت الناشتتطون متتلررا  بالتحضتتير الجتمتتاع أكةتتر 

الطةيعة التعدديتة للقتو  المشتاركة فتي ب دون المساسنسا   رطوة نحو متحويل االنتفاضة إل  بنية سياسية وتنظيمية أكثر تجا

.مالحراك
20
 أكثتر نجاحتا   فإن تا قتد تضتمن استتمرارية الحركتة االحتجاجيتة وتجعتل مطالة تا اإلستراتيجيةوإذا ما أثةت  هيه  

 ومفاوضات ا مع النخ  السياسية أكثر فعالية. ا  دوي

                                                           
 http://bit.ly/1nP5VrO، متوفر على: 2015أيلول/سبتمبر  10المدى، 16
 ، متوفرعلى:2015الثاني/نوفمبر  تشرين 19، للدراسات الجزيرة مركز ،"والمآالت تا"الحراك العراقي في الجنوب: الدينامي :حسن حارث17

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/11/2015111911921892441.htm 
 .2016الثاني/يناير  كانون 23في  عراقي وناشط أكاديمي مع للباحثة حوارمن 18
 http://bit.ly/1WO4Uwj، متوفر على: 2016الثاني/يناير  كانون 23المدى، 19
 .2016الثاني/يناير  كانون 24في العراقي  الشيوعي الحزب في بارز عضو مع للباحثة حوارمن 20

http://bit.ly/1nP5VrO
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/11/2015111911921892441.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/11/2015111911921892441.htm
http://bit.ly/1WO4Uwj
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 المتعثرة العبادي صالحاتإ

متتن اإلصتت حا  فتتي التاستتع متتن ح متتة أو   - فتتي محاولتتة إلظ تتار استتتجابت  للمطالتت  الشتتعةية -أعلتتن رئتتيس التتو راء 

. وقد قام بيلك دون التشاور مع القو  السياسية الرئيسية  بما في ذلك تحالف دولة القتانون الحتاك  التي  2015أغسطس / ب

  اإلصت حا . رّحت لتنفيتي تلتك القتو  السياستية دعت الحصتو  علت   لضترورة ذلتك مختاطرة وانطتو ينتمي إلي  العةتاد . 

وافق الةرلمان العراقي عل  إص حا  العةتاد   قدلن غير كافية. ولو المحتجون بمةادرة العةاد   واعتةروها رطوة إيجابية

 .  رر ةا  لفوران شعةيدعوة السيستاني وتحسّ ل ا  استجابت 2015أغسطس / ب 11في 

 مستئو للتل  ةالشخصتي ةاسالحر أفراد بما في ا تخفيل عدد  ن  تلك اإلص حا  العديد من المحاور اإلدارية والماليةتضمّ 

وفير النفقا   ومراجعة نظام األجور لضمان العدالة في الروات   وتقليص عدد التو راء متن رت   إلغتاء رفيع في الدولة لت

  وإلغاء مناص  نائ  الرئيس ونائت  رئتيس التو راء  وإيقتاف العمتل بالمحاصصتا   ا اآلرربعل الو ارا  ودمج بعض

فاتّجت  محتور األريتر متن اإلصت حا  أمتا ال مرشحين حس  اللفاءة.  وتشليل لجنة الرتيار النلتعييعند االح بية والطائفية 

إل  ملافحتة الفستاد متن رت   تفعيتل دور مجلتس ملافحتة الفستاد )التي  يترأست  العةتاد  بنفست (  ومتن رت   إطت   حملتة 

.والحالية سابقةم وفت  تحقيقا  في قضايا الفساد ال؟ممن أين لك هيا :ي مّ سُ 
21

 

  أكثتر من تا لضتمان الحوكمتة الفاعلتة ل بانة السياسيةظر إل  مناص  نائ  الرئيس عل  أن ا أداة الستدامة الطالما جر  الن

. األمتر ذاتت  انطةتق علت  د رئيس الو راء الستابق نتور  المتاللي متن منصتة  ومتن شتةلة ع قاتت أن يجرّ  امن ش ن إلغائ و

 مثل رئيس الو راء األسةق إياد ع و  ورئيس الةرلمان السابق أسامة النجيفي.  يين بار ين  ررينسياس

من ائت ف دولة القتانون برستالة إلت  رئتيس التو راء العةتاد   ا  عضو 60م أكثر من أكتوبر تقدّ /في ن اية ش ر تشرين األو 

دعم ت   بستح لت  يقت  بتيلك هتو دوه  إن وهتدّ  .إصت حا  ةون  في ا عل  التشاور مع ت  علت  نحتو أوستع قةتل إصتدار أيتيحثّ 

فتي  الةرلماني إلص حات . وكان العديد ممن وقعتوا الرستالة متن داعمتي نتور  المتاللي ضتمن االئتت ف الحتاك  أو أعضتاء  

.يرانإلالميليشيا  الموالية 
22
ن تا لت  ؛فإ ءةاللفتا ورغ  اإلع ن الرسمي عن النية بتطةيق اإلص حا  لملافحة الفساد وعتدم 

دعمتتا   تلتق الحتتراك  استتتغّل فرصتتةالشتيعة  وذلتتك إلحساستت   أن رئتتيس التتو راء  نالسياستتيي متتن قةتتل رصتتوم العةتتاد  متتن ّ 

دوره  فتي لتة سياستية بديلتة قتد ينتتج عن تا ت متي  وترسيخ منّصت  للتخلص من رصوم  ل  ودع  المرجعية الشيعيةالشعةي 

.ستقةلالم
23

 

فنواب الرئيس الث ثة لت  يغتادروا مناصتة   بعتدما اعتةتر  المحلمتة  ؛طريق ا إل  التنفيي  اعلنة جميعل  تجد اإلص حا  المُ 

.إلغاء مناص  نائ  الرئيس االتحادية العليا أن  من غير الدستور 
24
 ؛دمج و ارا  وإلغاء أرر عملية   ا  دوم كما ل  تنج  

  راء مغادرة مناصة  إذ رفل بعل الو
25
  وذلتك ألن أيضتا   وقد تر  المحلمة االتحادية العليا هيا القرار غيتر دستتور  

 .ا  ك يهلة بص حيالةرلمان هو الج ة الوحيدة المخوّ 

                                                           
 20152en.htm-8-http://pmo.iq/pme/press2015en/9على موقع رئيس الوزراء:  بشكل مفصل تاحةمالعبادي  حزمة إصالحات21
 متوفرعلى: األول/أكتوبر، تشرين 29 ،رويترز22

51029idUKKCN0SN14T201-reforms-abadi-iraq-http://uk.reuters.com/article/uk 
 http://bit.ly/1JM841J: 2015أيلول/سبتمبر  22الساخن"، جدلية،  الناصري: "صيف العراق شاكر23
 ، متوفرعلى:2015الثاني/نوفمبر  تشرين 2المدى، 24

58763www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=http:// 
 عمر الجفال، مرجع سبق ذكره. 25

http://pmo.iq/pme/press2015en/9-8-20152en.htm
http://uk.reuters.com/article/uk-iraq-abadi-reforms-idUKKCN0SN14T20151029
http://uk.reuters.com/article/uk-iraq-abadi-reforms-idUKKCN0SN14T20151029
http://bit.ly/1JM841J
http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=58763
http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=58763
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ر نتوفمةر قترّ /تشرين الثتاني 2اقترح ا  وفي  التي ص حا اإلح مة عين عل  ل إل  إجماع بين المشرّ فشل العةاد  بالتوصّ 

 إصتت حا  قةتتل االتفتتا  متتع القتتو  السياستتية األرتتر  فتتي الةرلمتتان ةالةرلمتتان ستتح  صتت حية رئتتيس التتو راء بتتإجراء أيتت

ا.دهيوالحصو  عل  ت ي
26

 

والتتي  الفاستدين  المستئولينتلةيتة المطالت  الشتعةية بمحاستةة  فتي من ناحية أرر   فشل  الح متة األولت  متن اإلصت حا 

عتن محاستةة  المستئولة)فتي رئاستة هيئتة الن اهتة  لوية لد  المتظاهرين. وأبق  العةتاد  علت  حستن الياستر ل أوكان  تشلّ 

لت  تستت دف التحقيقتا  كمتا  .رئتيس التو راء العراقتي   وهو أحتد المتوالين لت  متن حت ب التدعوة التي  ينتمتي إليت (الفاسدين

.عوةمن أعضاء ح ب الد ا  أغسطس أي/المعلنة مني ش ر  ب
27
إذ علي  مقارعة  ا ؛حرج يعي  وضعا  وبشلل عام فإن العةاد   

إصت حا  يطرح تا لتن يتنج  عن تا اللثيتر متن  ةإن لت  يعتدها بت ن أيتمجددا  والتي لن تدعم    إلي ا ينتمي الفئة السياسية التي

 التغيير.

بالحاجتة إلت  إحتداف تغييتر فتي  ونالرئيستيفاعلوهتا  لمنيتنتفاضة إص حية  غير ثورية  اعتةر االنتفاضة العراقية الحالية تُ 

 ن العةاد  قد يجعل ذلك مملنا  من رت   ح متة متن اإلجتراءا  الجيريتة التتي قتد تتت  بدارل النظام الراهن دون إسقاط   و

 دعت  المرجعيتة الشتيعية إلت  باإلضتافةالشتعةي   لحتراكمتن ا هتاتتشتلل نوا التتيو لحصت ح ةمليتدال القو  تحالفبدع  من 

.مدنيةالقو  السياسية البعل التيار الصدر  وو
28
أل  متد   :ركتةحال مصتير هتيه ا تحول يتمحتور ةم م ال ؤاستثّمة للن  

سيلون الناشطون قادرين عل  تحويل هيا الحراك الجماهير  إل  أل  مد   ؟لحص ح النظام السياسي الحالي قاب    سيلون

 األصتوا  المعارضتة ليّتتمث فتي أن تستتمر ألريترةيملتن ل وهتل ؟ا  مرك يت ع بالتنسيق والقدرة عل  صتنع القترارا تتمتّ  بنية

 ؟مطافغط نحو تحقيق التغيير المنشود في ن اية الالو

                                                           
 :، متوفرعلى2015تشرين الثاني/نوفمبر  17كيرك ه. سوويل: "إصالحات العبادي الفاشلة"، صدى،  26

/sada/?fa=62004http://carnegieendowment.org 
 . المرجع نفس27
 ذكره. سبق مرجع شاكرالناصري،28

http://carnegieendowment.org/sada/?fa=62004
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=62004


    

 الكاتبعن 

 السياسية والعلوم االقتصاد كلية في السياسية العلوم في مساعدة أستاذة  الدين شمس شيرين

 التحّو  وعملية االستةدادية األنظمة مرونة بح  في راص بشلل ت ت ّ  القاهرة  بجامعة

 رجا  ونخةة السياسية النخةة بين ما الع قا  ذلك في بما األوسط  الشر  في الديمقراطي

 .والعرا  مصر في وبخاّصة العسلرية-المدنية والع قا  االجتماعية  والحركا  األعما  

 

 عن مبادرة اإلصالح العربي

ممةادرة اإلص ح العربيم هي ملسسة عربية رائدة ومستقلة للةحوف الفلرية  ت سس  عام 

لصياغة برامج منةثقة عن المنطقة من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي. تلت م المةادرة في  2005

وتقوم باألبحاف السياسية  وتحليل السياسا   عمل ا مةادئ الحرية والتعددية والعدالة االجتماعية. 

يشرف عل  عمل ممةادرة اإلص ح  والشابة. وتقدم في الوق  نفس  منةرا  لألصوا  المتميّ ة

 العربيم مجلس األعضاء وهيئة تنفييية.

  نقوم بإنتاذ بحوف أصيلة يقدم ا رةراء محليون  ونتشارك مع ملسسا  عربية

 وعالمية لنشرها وتو يع ا.

 ع  لتحفي  األفراد والملسسا  عل  تطوير رؤيت   الخاصة للحلو  السياسيةنس 

 واالجتماعية.

 .نقوم بحشد األطراف المعنية لةناء تحالفا  تسع  لتحقيق التغيير 

 .ن دف ألن تش د الدو  العربية صعود مجتمعا  ديمقراطية عصرية 
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