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 مقدمة  

منََّّتشرينَّاألول/كتوبرأنطلقتَّفيَّبغدادَّوالعديدَّمنَّالمحافظاتَّفيَّاألولَّمنَّالتَّالتظاهراتَّالعراقيةَّالمستمرةَّوالتيَّشك َّ

للسلطاتَّالعراقيةَّمنَّحيثَّأعدادَّالمتظاهرينَّونوعيةَّالمطالبَّوالفئاتَّالعمريةَّالمشاركةََّّةأ،َّمفاج(2019)العامَّالجاريَّ

َّال َّدفعها َّبما َّومحاولةَّمنعَّستفيها، َّالمفرطةَّلمواجهتها َّالقوة لمنعَّتعاظمََّّاعمومَّمناطقَّالعراق،َّوأيض َّإلىََّّنتشارهااخدام

محدداتَّسياسيةَّلمَّتكتفَّبالمطالبةَّبإسقاطَّإلىََّّ،صاديةاقتماعيةَّواجتمنَّالدعوةَّلتوفيرَّحاجاتََّّ؛المطالبَّالمرفوعةَّخاللها

،َّوبضمنهاَّ(1)م"2003حتاللَّالعراقَّعامَّارفضَّكلَّأقطابَّالعمليةَّالسياسيةَّو"كلَّمنَّجاءَّللسلطةَّبعدَّإلىََّّالنظامَّبلَّتعدته

وَّالمطالبةَّبإنهاءَّوكانَّالمطلبَّاألبرزَّلكلَّهتافاتَّالمتظاهرينَّهَّ،باقةَّاألحزابَّالسياسيةَّوبخاصةَّمنهاَّذاتَّالصبغةَّالدينية

لَّةَّوالقانونيةَّمعَّالمتظاهرينَّالعزالدورَّاإليرانيَّداخلَّهذاَّالبلد.َّورغمَّتجاوزَّالحكومةَّالعراقيةَّحدودَّالمواجهةَّاإلنساني

محافظاتَّوسطَّوجنوبَّالعراقَّبماَّجعلَّإلىََّّمتدتاإالَّأنَّالتظاهراتََّّ،أرقامَّمخيفةإلىََّّوتصاعدَّأعدادَّالقتلىَّوالجرحى

خاصةَّأنَّالرئاساتَّالعراقيةَّالثالثََّّ؛بالغَّالصعوبةَّايةَّجهةَّداخلَّوخارجَّالحكومةَّالعراقيةَّأمر َّألمساحةَّأيَّحلَّتوافقيَّ

منَّ"هيبة"َّالدولةَّالعراقيةََّّا)الجمهوريةَّوالوزراءَّوالنواب(َّلمَّتنجحَّفيَّإطالقَّوعودهاَّالمقنعةَّللمتظاهرينَّبماَّأسقطَّتمام َّ

وبينَّبعضَّأطرافَّالعمليةَّالسياسيةََّّ،تَّوالمتظاهرينَّمنَّجهةبعيونَّمواطنيهاَّبحسبَّالتعامالتَّالالحقةَّبينَّهذهَّالسلطا

َّ. فيماَّبينهاَّمنَّجهةَّأخرى

َّ

 رهاتطوطبيعة التظاهرات العراقية وظروف 

اسيَّمنذَّغزوَّيرغمَّأنهاَّكانتَّاألضخمَّواألهمَّواألخطرَّعلىَّالنظامَّالسَّاَّبحدَّذاتهاثنائي َّاستاَّلمَّتكنَّالتظاهراتَّالحاليةَّحدث َّ

َّ.2003العراقَّ

َّ

العديدَّمنَّاالحتجاجاتَّالشعبية؛َّكانتَّتتركزَّبشكلَّعامَّحولَّسوءَّاإلدارةَّوترديَّاألوضاعَّشهدتَّالفترةَّالتيَّتلتَّالغزوَّ

َّوتقتاال َّوالفساد َّوالخدمية َّوالتغييبَّصادية َّالديمغرافي َّالتغيير َّومظاهر َّالطائفية َّالسياسات َّوبسبب هميشَّمكوناتَّمعينة

 .القسري

 المتظاهرون في العراق تحدوا اإلجراءات الحكومية بشكل واسع )األناضول(
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(،َّ)تكفلَّالدولة،َّبماَّالَّيخلَّبالنظام38َّ،َّكفلَّحقَّالتظاهرَّفيَّمادتهَّ)2005العامَّورغمَّأنَّالدستورَّالعراقيَّالصادرَّفيَّ

َّاال َّوحرية َّالوسائل، َّبكل َّالرأي َّعن َّالتعبير َّحرية َّواآلداب: َّوت َّجتالعام َّالسلمي، َّوالتظاهر َّكلَّنظ َّماع َّأن َّإال َّبقانون(. م

وَّمعَّحزبَّأهمتَّبالتعاملَّمعَّتنظيماتَّإرهابيةَّاَّماَّات َّلَّبمستوياتَّمختلفةَّمنَّالقمع،َّوكثير َّقاب َّاالحتجاجاتَّالسابقةَّكانتَّت َّ

صاديةَّوبسقوفَّاقترَّعنَّمصالحَّفئويةَّتسعىَّلتحقيقَّمطالبَّخدميةَّواَّماَّتعب  َّجنبية،َّوكانتَّغالب َّأوَّباالرتباطَّبقوىَّأالبعثَّ

َّ.محدودة

 

َّزمان َّ َّمنَّالتظاهراتَّالمحدودة َّالعراقَّالعديد َّومكان َّوقدَّشهد َّالربيعَّالعربيَّمعَّمطلعَّالعاا َّقبلَّبدء َّا َّلكنَّأبرز2011َّم ،

َّالثوراتَّالعر َّتزامنتَّمع َّبالحركاتَّاالحتجاجية َّحيثَّخرجتَّيوم َّمعها، َّوكانتَّمتواصلة ،2011َّفبراير/شباط25ََّّية

َّ)مظاهراتَّالربيعَّالعراقي(،َّفيَّساحةَّالتحريرَّببغدادَّومدنَّأخرى،َّالسيماَّفيَّشمالَّوغربَّ مظاهراتَّماَّسميَّحينها

َّو َّالحكوميةاقتالبالد، َّالمقار َّالمحتجون َّعلىَّالمجلسَّالبلديَّفيََّّحم َّوسيطروا َّوواسطَّوالرمادي، فيَّالموصلَّوالبصرة

َّ .الحويجةَّوحاصرواَّمقارَّودوائرَّأخرى

 

،َّفيَّستَّمحافظات2012َّنَّتندلعَّالحركاتَّاالحتجاجيةَّقبيلَّنهايةَّعامَّأنهاءَّتلكَّالمظاهرات،َّقبلَّخدامَّالقمعَّإلاستجرىَّ

َّ.اعتصاماتَّدامتَّنحوَّعامَّكاملإلىََّّوتحولت

 

بغداد،َّوكانَّسببهاَّاألساسيَّشعورَّوكركوك،َّوصالحَّالدين،َّوديالى،َّوالموصل،َّوجرتَّاالعتصاماتَّفيَّمحافظاتَّاألنبار،َّ

،َّحينما2013َّولَّألسكانَّهذهَّالمحافظاتَّبتهميشَّطائفيَّلهمَّمنَّقبلَّالحكومة،َّوتواصلتَّهذهَّالحركةَّحتىَّديسمبر/كانونَّا

َّ"2013نيسانَّأبريل/فيََّّ،اَّبشكلَّعنيف.َّوكانتَّالسلطاتَّقدَّتدخلتَّبقوةهءنهاإَّ،نوريَّالمالكيَّ،آنذاكَّ،قررَّرئيسَّالحكومة

َّ.ةَّالحويجةَّبشكلَّدموي،َّحيثَّقتلَّعشراتَّالمعتصمينَّآنذاكمدينَّفيَّالمتظاهرينَّعتصاماَّلفضَّالعامَّنفسَّمن

 

كبيرَّمنََّّحمتَّالمنطقةَّالخضراءَّمنَّدونَّتصد  َّاقتمَّالتيارَّالصدرىَّمظاهراتَّكبيرةَّفيَّبغداد،َّ،َّنظ 2017َّفيَّفبراير/شباطَّ

اندلعتَّاحتجاجاتَّغاضبةَّفيَّمدنَّالجنوبَّالعراقيَّالسيماَّفيَّالبصرةَّبسببََّّ،2018قبلَّالقواتَّاألمنية.َّوفيَّصيفَّعامَّ

َّ.)2)سوءَّالخدماتَّواإلهمالَّوالفساد،َّوجرتَّمهاجمةَّمقارَّاألحزابَّالحاكمة،َّوحرقواَّصورَّبعضَّالرموزَّالدينيةَّوالسياسية

 

اَّفيَّتعاملَّالسلطاتَّمعَّالتظاهراتَّسلوبَّاألكثرَّوضوح َّغلبَّهوَّاألالعنفَّالمفرطَّعلىَّاألخدامَّالعنفَّأوَّاستلقدَّباتَّالقمعَّب

َّأدىَّ َّكما َّباألحزابَّالدينيةينتشارَّالمافيَّالعراق، َّالمرتبطة َّالقسريَّواالتفشيَّاالإلىََّّليشياتَّالمسلحة عتقالَّغيرَّختفاء

َّ.سانغتياالتَّللناشطينَّفيَّتنظيمَّالمظاهراتَّوفيَّمجالَّحقوقَّاإلنالقانونيَّواال

 

اَّفيَّدَّبشكلَّأكبرَّوأوسعَّوأكثرَّتنظيم َّيللتحشَّ(2019تشرينَّاألولَّ)/معَّعودةَّالتظاهراتَّالتيَّبدأتَّفيَّاألولَّمنَّأكتوبر

َّذاتَّ َّمن َّالمعادلةبدَّالشهر،الخامسَّوالعشرين َّالخناقَّيضيقَّعلىَّطرفي َّبرئاسةَّأ َّالمتمثلة َّبتركيبته َّالسياسي َّفالنظام ؛

َّرتفاعَّحصيلةَّالقتلىَّوالجرحىاالجمهوريةَّورئاسةَّمجلسَّالوزراءَّوالنوابَّباتتَّفيَّحرجَّكبيرَّوتحتَّضغطَّأكبرَّبسببَّ

َّفيَّأيةَّإلىَّ َّلمَّتصلها َّمنََّّجريحَّمعألف15َََّّّونحوقتيل300ََّّسابقةَّحيثَّبلغتَّأكثرَّمنََّّاحتجاجاتأعداد َّكبيرة أعداد

َّ.)3)المعتقلين

 

وسقوطَّأعدادَّكبيرةَّالضحاياََّّاإلعالمَّوقدَّتسببَّذلكَّبتحريكَّالمنظماتَّالدوليةَّاإلنسانيةَّوالحقوقيةَّوكذلكَّبعضَّوسائل

َّ.اوكانَّتعاملهاَّأكثرَّدمويةَّوعنف ََّّالطرفين،علىَّخطَّالمواجهةَّبينََّّ،وبخاصةَّفيَّجنوبَّالعراقَّليشيات،يمودخولَّ
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ولعلَّمنَّأسبابَّتميزَّالتظاهراتَّالحاليةَّعنَّسابقاتهاَّأنهاَّتجاوزتَّمحدوديةَّالتظاهراتَّالسابقة،َّحيثَّرفعَّالمتظاهرونَّ

َّيةَّإصالحاتَّذاتَّطبيعةَّجزئية.بأسقاطَّالنظامَّبكامله،َّوعدمَّالقبولَّإإلىََّّسقفَّالمطالبَّبشكلَّكبير

َّ

 زيادة التحدي مع ارتفاع مستوى العنف 

الماضي،َّبمستوىَّمرتفعََّّتشرينَّاألول/كتوبرأتعاملتَّحكومةَّعادلَّعبدَّالمهديَّمعَّالتظاهراتَّالتيَّخرجتَّفيَّاألولَّمنَّ

مرارَّالتظاهرَّوعدمَّاالكتراثَّبحجمَّهذاَّالعنفَّاستمنَّالعنف،َّوفيَّنفسَّالوقتَّتعاملَّالمحتجونَّبقدرَّعالَّمنَّالتصميمَّعلىَّ

قلةَّلألبحاثَّبواشنطنَّفإنَّ"َّقمعَّ)االنتفاضةَّالشعبية(َّاألخيرةَّأثبتَّوالتضحياتَّالمقدمة،َّوبحسبَّرئيسَّالمجموعةَّالمست

وإنماَّلسعيَّالمتظاهرينَّومناداتهمَّبتغييرَّطبيعةََّّ،إذَّإنهَّلمَّيكنَّبسببَّأنَّالمتظاهرينَّثارواَّعلىَّالنظامَّفقطَّ؛طائفيةَّالحكومة

المظاهراتَّكانَّالسببَّفيَّالقمع،َّإذَّيرادََّّوبالتاليَّفإنَّالدعمَّاإليرانيَّالكبيرَّللحكومةَّخاللَّ،النظامَّالطائفيَّالدينيَّالحالي

نَّمنَّقمعَّالمتظاهرينَّهمَّمنَّيتبعونَّالوليَّإلهذاَّالنظامَّالدينيَّبالعراقَّأنَّيستمرَّفيَّالحكمَّوأنَّيقلدَّالوليَّالفقيهَّاإليراني،َّو

َّ.(4)الفقيه"

 

بالمغالطةَّوتحريفََّّ،يداسان،َّرافيناَّشامنسانلحقوقَّاإلةَّاألممَّالمتحدةَّيسمَّمفوضاويتهمَّالمتظاهرونَّالعراقيونَّالمتحدثةَّب

"إنَّالشبابَّالعراقيَّخرجواَّللتظاهرَّبسببَّاإلحباطَّمنََّّ:نتفاضةَّالشعبيةَّبالقولختزالهاَّلكلَّأسبابَّهذهَّاالاالحقائقَّبسببَّ

فيماَّأنَّالمطلبَّاألولَّالذيَّأعلنَّعنهَّشبابَّالعراقَّفيَّهذهََّّ،(5)قلةَّفرصَّالعملَّونقصَّالخدماتَّوالفسادَّوفشلَّالحكومة"

نَّوطنهمَّس رقَّمنهمَّوأنهمَّفقدواَّهويتهمَّالوطنيةَّأ(َّفيَّترميزَّواضحَّومباشرَّباالتظاهراتَّوعندَّأولَّيومَّمنهاَّكانَّ)أريدَّوطن َّ

َّ. 2003صيَّوالطائفيَّالقائمَّمنذَّعامَّوكذلكَّالحقوقَّالمترتبةَّعلىَّهذهَّالهويةَّبسببَّالنظامَّالمحاص

 

َّفىَّذلكَّالقتلَّالعمدَّ َّبما َّعنَّانتهاكاتَّللحقَّفىَّالحياة َّفىَّالعراقَّ)يونامي( َّالمساعدة َّالمتحدة َّاألمم َّلبعثة وكشفَّتقرير

َّمنَّقبلَّالوحداتَّالتستللمتظاهرينَّغيرَّالمسلحينَّواال َّالمفرطَّللقوة َّسل ََّّيخدام َّللتعاملَّمعَّالمظاهرات،َّكما طَّتمَّنشرها

خدامَّواسعَّالنطاقَّللتدابيرَّالقمعيةَّللحدَّمنَّالمعلوماتَّالمتاحةَّللجمهورَّحولَّستالالتقريرَّالضوءَّعلىَّالمخاوفَّالمتعلقةَّبا

َّ.(6)المظاهرات

َّ

َّفيَّالتظاهراتَّاألخيرةَّغيرَّإنَّسوءَّتصرفَّالسلطاتَّالعراقيةَّوتعاملهاَّ َّأبناءَّشعبها سهمَّفيَّرفعَّمستوىَّأالمباليَّتجاه

ساعدهمَّعلىََّّ،وعلىَّهذاَّاألساسَّنظمواَّصفوفهمَّوشعاراتهممنَّقبلَّالقائمينَّعليهاََّّاوباتَّنظامَّالحكمَّكلهَّمستهدف ََّّ،المطالب

عضائهاَّليكونواَّروافدَّداعمةَّلحشودهمَّفيَّساحاتَّذلكَّتزايدَّالتأييدَّالشعبيَّلهاَّوتحشيدَّنقاباتَّمهمةَّكالمحامينَّوالمعلمينَّأل

قالةَّاستَّ:أماَّأبرزَّالمطالبَّالتيَّتطورتَّبشكلَّيوميَّفهيَّ.عتصامَّفيَّالعاصمةَّبغدادَّوبقيةَّمحافظاتَّالجنوبالتظاهرَّواال

تشكيلَّحكومةَّكفاءاتَّوَّ،اينَّسياسي َّمؤقتَّمنَّالمتقاعدينَّوالمستقلَّتشكيلَّمجلسَّسيادةوَّ،حلَّالبرلمانوَّ،حكومةَّعبدَّالمهدي

لغاءَّالدستورَّوإَّ،وحتىَّاآلنَّمعَّأحزابهاَّالحاكمة2003َّنها،َّكلَّرموزَّالحقبةَّالحاكمةَّمنذَّعامَّمنَّي ستبعدَّأمؤقتة،َّعلىَّ

َّتأسيسَّ َّويحظر َّالطائفية، م َّالعراقَّويجر   َّينصَّعلىَّوحدة َّللبالد َّدستورَّجديد َّبصياغة َّمتخصصة الحاليَّوتكليفَّلجنة

َّ ،َّشكال  َّالرئاسي  تَّعليهَّكلَّالشعبَّو  َّيصَّ،للحكمَّفيَّالعراقَّالجديدَّاألحزابَّعلىَّأساسَّدينيَّأوَّعنصري،َّويعتمدَّالنظام 

ردادَّاألموالَّالعامةَّالمسروقةَّاستوَّ،القضاءإلىََّّينَّوسرقةَّأموالَّالدولةَّوعقاراتهالَّالعراقيطينَّبقتحالةَّالمتور  َّوإَّ،العراقي

َّاإل َّالمتخصصةبالتعاونَّمع َّالعالمية َّالفاسدينَّومنعَّإلىََّّإضافةَّ،نتربولَّوالشركاتَّالمالية أهدافَّأخرىَّتتعلقَّبمحاسبة

 .(7)سفرهمَّوتفاصيلَّأخرىَّكثيرة

َّ
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،2019ََّّتشرينَّاألول/كتوبرأمنذَّبدءَّالتظاهراتَّفيَّاألولَّمنََّّاواضح ََّّاعكستَّكلَّأساليبَّوبياناتَّالحكومةَّالعراقيةَّتخبط َّ

ومعَّعدمَّإعالنَّأيةَّدولةَّعنَّدعمهاَّوتأييدهاَّلحراكَّالمتظاهرينَّوباألخصََّّ،فمعَّتأكيدَّالمتظاهرينَّعلىَّسلميةَّتظاهراتهم

إالَّأنَّكلَّالتصريحاتَّالصادرةَّمنَّحكومةَّعبدَّالمهديََّّ،األوروبيَّومجلسَّالتعاونَّالخليجيتحادَّالوالياتَّالمتحدةَّواال

تهامَّالوالياتَّالمتحدةَّاعلىََّّصرتَّ،ليشياتَّالعراقيةَّوكذلكَّالقياداتَّاإليرانيةَّوحزبَّهللاَّاللبنانييوقادةَّأهمَّاألحزابَّوالم

معَّواقعَّحالَّالحراكَّالشعبيََّّاوهوَّماَّيتناقضَّتمام ََّّ،اوإسرائيلَّوالمملكةَّالعربيةَّالسعوديةَّبتأجيجَّهذهَّالتظاهراتَّودعمه

ماعيَّوكاميراتَّبعضَّالمحطاتَّالفضائيةَّحجمَّالقوةَّوالبساطةَّفيَّالتعبيرَّجتعبرَّوسائلَّالتواصلَّاالَّنقلَّأفالمَّوصور َّتالذيَّ

َّ.ثمَّمطالبهَّ،حتجاجاتهاعنَّ

 

اناتهَّعلىَّوجودَّ"معتدينَّغيرَّسلميينَّبينَّفيَّكلَّتصريحاتهَّوبيَّ،عادلَّعبدَّالمهديَّ،إنَّتأكيدَّرئيسَّمجلسَّالوزراءَّالعراقي

رئيسَّمجلسَّالنوابَّومعهَّرئيسَّالجمهوريةَّحاوالَّمنَّبينماََّّ،المتظاهرين"َّيفتحَّأبوابَّالتعاملَّبعنفَّمعَّ)كل(َّالمتظاهرين

َّ .علىَّتحقيقهاَّاخاللَّخطاباتَّمتلفزةَّتهدئةَّالمتظاهرينَّبوعودَّيدركَّالمتظاهرونَّعدمَّقدرتهم

 

نَّفرصَّأالَّإقالةَّالحكومةَّمقابلَّاالنفتاحَّعلىَّمطالبَّالمتظاهرين،َّاستكَّبالسلطةَّورفضَّامسوبرغمَّإصرارَّالنظامَّعلىَّاإل

ومعَّمرورَّعامَّكاملَّعلىَّتشكيلَّالحكومةَّالعراقيةَّالجديدةَّ.َّتغييرَّسياسيَّكبيرَّفيَّالعراقَّبسببَّهذهَّاالحتجاجاتَّظلتَّقائمة

المهدي،َّباتتَّالعمليةَّالسياسيةَّفيَّالعراقَّفيَّوضعَّحرجَّبسببَّتكرارَّمشهدَّالمحاصصةَّوإسقاطاتهاََّّبرئاسةَّعادلَّعبد

ختيارَّالوزارةَّالجديدةَّثمَّالتلكؤَّفيَّالتعاملَّمعَّملفاتَّمهمةَّورثتهاَّمنَّحكوماتَّسابقةَّأهمهاَّبالطبعَّموضوعَّمكافحةَّاعلىَّ

َّ .الفساد

 

فإنََّّ،ارَّفيماَّبينهمَّسواءَّعلىَّمستوىَّمجلسَّالنوابَّأوَّالمقاعدَّالوزاريةعتادواَّتقاسمَّذاتَّاألدواوإذاَّكانَّسياسيوَّالعراقَّقدَّ

مَّحياتهَّاليوميةَّودخلَّفيَّدوامةَّفقدانَّاألملَّبحياةَّكريمةَّدونَّأنَّيكونَّللطائفةَّواألحزابَّوالقومياتَّئالمواطنَّالعراقيَّس

.َّصاديَّواألمنيقتوبخاصةَّمنهاَّاالبكلَّمفاصلَّالدولةََّّطهرانَّوتحكمالسيماَّمعَّاستمرارَّالتدخلَّاإليرانيَّالسافرََّّ،شأنَّبها

منظماتَّعالميةَّكمنظمةَّالشفافيةَّالدوليةَّالتيََّّأوَّالمستترَّمستوياتَّقصوى،َّوهوَّماَّأكدتهَّالفسادَّالعلنيلقدَّوصلتَّحاالتَّ

(َّفيَّتظاهراتَّكبيرةَّفيَّاألولَّمنَّالهذاَّخرجَّشبابَّالعراقَّ)تحديد ََّّ،اصنفتَّالعراقَّباعتبارهَّأحدَّأبرزَّدولَّالعالمَّفساد َّ

َّ.2019َّتشرينَّاألول/كتوبرأ

 

جابةَّالمتمثلةَّبالخطابَّالرسميَّوشبهَّالرسميَّللحكومةَّالعراقيةَّبمستوىَّاإلحباطَّوالرغبةَّبالتغييرَّلدىَّشبابَّستنَّااللمَّتك

ومقترحاتََّّ،ولمَّتتضمنَّخطواتَّواضحةَّنحوَّإجراءَّإصالحات،َّبلَّبدتَّمنفصلةَّعنَّالواقعَّوبعيدةَّعنَّاإلقناعَّ،العراق

الرئاساتَّالثالثَّلمَّتكنَّكافيةَّلتلبيةَّالحاجةَّالفعليةَّلإلصالحَّالموعودَّالذيَّيتطلبَّخطةَّعمليةَّالحلولَّالتيَّصدرتَّعنَّ

َّ.لتطمينَّمطالبَّالمتظاهرين

َّ

بعزمهَّاإلطاحةَّبحكومتهَّمنَّخاللََّّ،عادلَّعبدَّالمهديَّ،رئيسَّالوزراءَّ،مقتدىَّالصدرَّ،ورغمَّتحذيرَّزعيمَّالتيارَّالصدري

فيَّالبرلمان،َّإالَّأنَّهذاَّالشيءَّلمَّيحصلَّوالَّتوجدَّمؤشراتَّحاليةَّحولَّإمكانياتَّحصولهَّوذلكََّّالثقةَّمنهالتصويتَّبسحبَّ

َّ،قاسمَّسليمانيَّ،كدتَّوكالةَّرويترزَّتدخلَّقائدَّفيلقَّالقدسألشخصَّعبدَّالمهديَّفيَّهذهَّالمرحلة.َّوقدَّبسببَّدعمَّإيرانَّ

 .(8)لفرضَّبقاءَّعبدَّالمهديَّعلىَّرأسَّالحكومة

َّ
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نباءَّحولَّأولَّاألطرافَّاإلقليميةَّالتيَّأبدتَّمواقفَّتجاهَّالمظاهراتَّفيَّالعراق،َّتزامنتَّمعَّماَّانتشرَّمنَّأَّإيرانكانتَّ

َّ.(9)المشاركةَّبقتلَّالمحتجينإلىََّّتتدخالتَّمباشرةَّمنَّقبلَّطهرانَّإلخمادَّاالحتجاجاتَّوصل

َّ

يتهمونَّفيهاَّأعداءَّإيرانَّبأنهمَّخلفَّالتظاهراتَّفيَّالعراق،َّأطلقَّمسؤولونَّإيرانيونَّسلسلةَّمنَّالتصريحاتَّوالمواقفَّو

"األعداءَّيسعونَّللتفرقةَّبينَّالعراقَّوإيران،ََّّ:قولهَّ،عليَّخامنئيَّ،ونقلَّالحسابَّالرسميَّعلىَّتويترَّللمرشدَّاألعلىَّفيَّإيران

َّأثر" َّلمؤامرتهم َّولنَّيكون َّعجزوا َّفيَّإيرانَّ،ذلكإلىََّّ.(10)لكنهم َّالقيادة َّفيََّّ:قالَّمجلسَّخبراء َّمندسة" إنَّ"عناصر

عباسََّّ،وقالَّعضوَّهيئةَّرئاسةَّالمجلسَّ".ركاَّوالسعوديةياحتجاجاتَّالعراقَّاألخيرةَّتلقتَّتدريب اَّ"فيَّمعسكراتَّخاصةَّبأم

العراقيَّواإليراني،َّأيَّبريطانياَّالخبيثةَّوأميركاَّوالسعوديين،َّكانواَّيخططونَّمنذَّأكثرَّمنَّعام،ََّّ،"إنَّأعداءَّالشعبينَّ:كعبي

فإنَّالقيادةََّّ،وعلىَّهذاَّاألساس .(11)ركاَّوالسعودية"يباتَّوالفتنَّلتجييرَّسالحَّالمقاومةَّفيَّالعراقَّلصالحَّأمإلثارةَّاالضطرا

َّالثوريَّوقفا َّتشيرَّتقاريرَّ،جانبَّالحكومةَّالعراقيةإلىََّّاإليرانيةَّوحرسها َّموجودةَّضمنَّالنشاطاتَّاألمنيةَّإلىََّّكما أنها

وقدَّأكدَّمسؤوالنَّأمنيانَّعراقيانَّ"أنَّفصائلََّّ،غدادَّومحافظاتَّالجنوبللجهاتَّالرسميةَّالعراقيةَّلمواجهةَّالمتظاهرينَّفيَّب

َّ .(12)"مدعومةَّمنَّإيرانَّنشرتَّقناصةَّعلىَّأسطحَّالبناياتَّفيَّبغدادَّلقنصَّالمتظاهرين

 

مواقفَّواضحةَّإزاءَّاالحتجاجات،َّوهوَّأمرَّيشملَّالمواقفَّالدوليةَّالتيََّّإيرانا،َّلمَّيصدرَّمنَّأيَّطرفَّآخرَّسوىَّإقليمي َّ

كثرَّأَّتخدامَّالقمعَّفيَّمواجهةَّالمتظاهرين.َّلكنَّمواقفَّلمنظماتَّدوليةَّكاناستعدمَّإلىََّّاكتفتَّفيَّحالَّصدورهاَّبالدعوة

َّ خدامَّالمفرطَّللقوةَّمنَّقبلَّالسلطات.ستدانةَّاالإاَّفيَّوضوح َّ

َّ

الَّإَّد َّب َّفيَّالعراق،َّلكنَّواشنطنَّلمَّت ََّّيجريبماََّّااهتمام َّكثرَّاألطرافَّأمنَّبينََّّالمتحدةنَّتكونَّالوالياتَّأَّانَّمتوقع َّكاَّوقد

ولَّتصريحَّأميركيَّواضحَّطالبَّالحكومةَّأصدرَّالبيتَّاألبيضَّأحينماََّّتشرينَّالثاني/ربنوفم11َّمواقفَّحذرةَّحتىَّيومَّ

َّمبكرة،ابوقفَّ َّانتخاباتَّبرلمانية َّوإجراء َّالمتظاهرين، َّالهجماتَّمعب  ََّّلعنفَّضد َّتجاه َّالبالغ َّقلقها َّعن َّضدَّالمستمررة ة

 .فرضَّقيودَّعلىَّخدمةَّاإلنترنتإلىََّّالمتظاهرينَّوالناشطينَّالمدنيينَّواإلعالميينَّفيَّالعراق،َّباإلضافة

َّ

ستيفانيَّغريشام،َّفيَّبيان،َّأنَّواشنطنَّتريدَّمنَّالحكومةَّالعراقيةَّ"وقفَّالعنفََّّ،وأوضحتَّالمتحدثةَّباسمَّالبيتَّاألبيض

وهوَّماََّّ.(13)"بتبنيَّإصالحَّانتخابيَّوإجراءَّانتخاباتَّمبكرةَّ،برهمَّصالحَّ،ضدَّالمحتجينَّوالوفاءَّبوعدَّالرئيسَّالعراقي

أنهماَّسيحاربانَّبوهدداََّّ،ليقيسَّالخزعَّ،وعصائبَّأهلَّالحقَّ،مقتدىَّالصدرَّ،التيارَّالصدريَّيرفضهَّبسرعةَّكلَّمنَّزعيم

 نتخاباتَّمبكرةَّبرعايةَّأوَّإشرافَّأميركي.َّاأيةَّ

َّ

فيَّكثيرَّمنَّالحاالتَّغيرَّمناسبَّلمستوىَّالخسائرَّفيَّاألرواح،َّكماَّتعرضتََّّرباعت َّلهاَّصوتََّّفقدَّكانَّ،ماَّاألممَّالمتحدةأ

اَّمنَّالسلطاتَّاَّقريب َّبرَّموقف َّبسببَّماَّاعت َّانتقاداتَّمنَّقبلَّالمتظاهرينَّإلىََّّ،جنينَّبالسخارتَّ،ممثلةَّاألممَّالمتحدةَّفيَّالعراق

 ََّّالعراقية.

َّ

نَّكانَّذلكَّمجردَّإعرفَّماَّتطورَّموقفَّممثلةَّاألممَّالمتحدةَّبعدَّساعاتَّمنَّصدورَّالموقفَّالجديدَّللبيتَّاألبيض،َّوالَّي َّ

وبعدَّعليَّالسيستاني،ََّّ،ناكَّبالمرجعَّالشيعيَّاألعلىهالنجفَّوالتقتَّإلىََّّحيثَّتوجهتَّبالسخارتَّ؛قَّمسبقامصادفةَّأمَّباتف

العملَّعلىَّإصالحاتَّحقيقيةَّبصورةَّمعقولة،ََّّهذاَّاللقاء،َّنقلتَّبالسخارتَّفيَّمؤتمرَّصحفيَّعنَّالسيستانيَّقولهَّإنهَّيجب

وقدَّأكدَّبيانََّّ. (14)َّ،""الرئاساتَّالثالثَّإنَّلمَّتكنَّقادرةَّعلىَّتحقيقَّمطالبَّالمتظاهرين،َّفالبدَّمنَّسلوكَّطريقَّآخرَّوإن
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عَّالشيعيَّكالمَّبالسخارت،َّفيماَّدخلتَّالقوىَّالسياسيةَّالمختلفةَّفيَّمرحلةَّجديدةَّمنَّاالنكشاف،َّالحقَّصدرَّعنَّمكتبَّالمرج

 الَّسيماَّمعَّالتهديدَّالضمنيَّالذيَّتضمنتهَّعبارةَّ"سلوكَّطريقَّآخر"،َّوالذيَّقدَّيكونَّأشدَّإيالماَّلهذهَّالقوى.

 

ا،َّسيماَّحداثَّالحق َّثرَّمباشرَّعلىَّتطورَّاألألهَّنَّهذاَّالتطورَّفيَّموقفَّالمنظمةَّالدوليةَّباالتفاقَّمعَّالسيستانيَّسيكونَّأويبدوَّ

نواةَّلمواقفَّغربيةَّالحقةَّتضغطَّباتجاهَّإعادةَّتشكيلَّالوضعَّفيَّالذيَّقدَّيكونَّبدورهََّّنهَّتزامنَّمعَّالموقفَّاألميركي،أ

نفوذهاَّمباشرَّتحدىَّبشكلَّالتطورَّويهذاََّّالَّيرضيهاإيرانَّالتيَّمنَّفعلََّّرد  َّإلىََّّالكنَّمثلَّهذاَّالتطورَّقدَّيقودَّأيض ََّّالعراق،

هذهَّالمرةَّلكنَّالحرجَّاإليرانيَّهذهَّالمرةَّمختلفَّبشكلَّكبيرَّبسببَّدخولَّالسيستانيَّكطرفَّمباشرَّفيَّالمعادلةََّّعراق،فيَّال

قدَّيكونَّاألكبرَّمنذَّبدأتَّبفرضَّنفوذهاَّفيَّالعراقَّبعدََّّحيثَّتجدَّطهرانَّنفسهاَّفيَّتحد  ََّّ؛بمواجهةَّطموحاتهاَّفيَّالعراق

َّالغزوَّاألميركي.

 محللَّسياسيَّوخبيرَّفيَّالشأنَّالعراقي.،َّفارس الخطاب*
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