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:اإلسالم السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقية
إشكاليات الخطاب وتحديات التنوع
Consociationalism and Shia Political Islam in Iraq: Problems in
Discourse and Challenges to Diversity

 وأســباب عجز هذه،2003 تتنــاول الدراســة تجربــة الديمقراطية التوافقية فــي العراق بعد عام
التجربــة عــن إنتــاج ترتيبات حكم معقولة ومتماســكة في وســط سياســي وشــعبي عراقي
 وتحاجج الدراســة بأن األطراف. ويســوده االرتيــاب والمخاوف المتبادلــة،منقســم دين ًيــا وعرق ًيا
األساســية التي تشــاركت في تجربة الديمقراطية التوافقية (نخب سياســية شــيعية وســنية
 بســبب تركيزهــا علــى سياســات الهويــة بــد ًلا مــن تقديــم تنــازالت متبادلــة لبنــاء،)وكرديــة
 فشــلت في فهــم تعقيد آليــة الديمقراطيــة التوافقية واالســتفادة،مؤسســات دولــة رصينــة
 وتركز الدراســة على الدور المحوري الذي أ ّداه الســلوك السياســي الشــيعي في.منها عراق ًيا
 والســعي لتحويله، مــن خالل تبني خطاب فئوي ذي مضامين مذهبية،صناعة هذا الفشــل
 وتقتــرح خطا ًبــا مغايــ ًرا ذا مالمــح عراقيــة يســتوعب التنــوع الدينــي،إلــى هويــة وطنيــة عامــة
.واإلثني في البلد
. اإلسالم السياسي الشيعي، العراق، الديمقراطية التوافقية:كلمات مفتاحية
This article deals with the post-2003 consociationalist experiment in Iraq. It
examines the reasons why this experiment has failed in producing a reasonably
coherent governing formula. It argues that, because of their emphasis on identity
politics and not on making mutual concessions in the interest of serious statebuilding, the main players in this experiment (Shia, Sunni and Kurdish political
elites) failed to appreciate the complexity of the consociationalist arrangement, let
alone use it for public interest. The article focuses on the central role that the Shia
Islamist parties played in making this failure happen, highlighting, as reasons,
their insistence on an essentially sectarian rhetoric and their attempt to enforce
it as a national identity. The article finally proposes a different rhetoric that can
accommodate Iraq's ethnic and religious diversity.
Keywords: Consociational Democracy, Iraq, Shia Political Islam.
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مقدمة
عىل امتداد تاريخ دولة العراق الحديث ،منذ تك ّونها بعد الحرب
رسا مفتو ًحا من
العاملية األوىل ،أصبحت الطائفة واالنتامء إليها ً
أرسار البلد الكثرية؛ إذ إن هناك إدراكًا واض ًحا بوجودها ،يقابله
تردد ال يقل وضو ًحا عن الخوض عل ًنا فيها ويف معنى االنتامء
إليها ودالالته .بعي ًدا عن السياقات الدينية والجداالت املذهبية
خاص ومعزول نسب ًيا،
املألوفة التي غال ًبا ما كانت تتحرك يف ح ّيز ٍّ
تكاد كلامت مثل "الشيعة" و"السنة" تكون غائبة يف السياق
العراقي العام قبل عام  ،2003لتبدو اإلشارة إليها رضبًا من الجرأة
فمثل تخلو األغلبية الساحقة من مذكرات
والخروج عىل املعتادً .
الساسة العراقيني وكتاباتهم األخرى ،سواء أكانت يف العهد املليك
أو الجمهوري ،من أي إشارة إىل الطوائف أو تسمية طائفة ما،
وإن تطلَّب األمر ذكر طائفة ما بسبب ارتباط االنتامء إىل الطائفة
بحدث ما ،يأيت هذا الذكر عاديًا ،وعاد ًة ما يكون وصفيًا ورسي ًعا.
كام يبدو اتهام الخصوم السياسيني بالطائفية أم ًرا أش ّد ندرة.

وقد كانت التصنيفات السائدة يف الكتابات السياسية العراقية يف
العهد املليك ،كام تظهر يف كثري من وثائق تلك الفرتة وكتاباتها ،إما
جغرافية (وسط ،جنوب ،الفرات األوسط ،شامل ،املنطقة الكردية)،
وإما إدارية (محافظات ،أقضية ،نواح) ،وإما اجتامعية  -اقتصادية
(أهل املدن ،مناطق العشائر ،املناطق الريفية) .كام تخلو الكتابة
السياسية العراقية ،عمو ًما ،من اإلشارات إىل أن الطائفية متثل
مشكلة كربى يف البلد ،باستثناء بضع وثائق طابعها مطلبي
إصالحي ،تتلخص يف تحسني أوضاع الشيعة ورفع نسب متثيلهم
فضل
يف مؤسسات الدولة واستيعاب املذهب الشيعي مؤسسات ًياً ،
عن مطالب عامة أخرى متفرقة((( .ال أعتقد أن هذا الرتدد السيايس
 1لعل أبرز وثيقتني بهذا الصدد ،هام ما ع ُرف بـ "ميثاق الشعب" :وهي مجموعة مطالب
تقدمت بها عشائر يف الفرات األوسط بإرشاف املرجع الديني محمد حسني كاشف الغطاء يف
عام  .1935والثانية :هي املذكرة التي بعثها الشيخ محمد رضا الشبيبي إىل رئيس الوزراء عبد
الرحمن البزاز يف ترشين الثاين /نوفمرب .1965

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

منفصل عن الرتدد االجتامعي
ٌ
عن الخوض يف الطوائف وحديثها
العراقي عىل مستوى الشارع عن الخوض يف املوضوع ذاته ،رمبا
باستثناء أحاديث املجالس الخاصة مع من "يُوثق به" و"ال ييسء
التفسري" .هل كانت هذه الحساسية العالية ،سياسيًا واجتامعيًا،
إزاء التناول العلني للطوائف ،صحية ومفيدة؟ االفرتاض الذي تقوم
عليه هذه الدراسة هو أن غياب خطاب حساس ووا ٍع بخصوص
الطائفة وصلتها بالطائفية يف سياق الوطنية العراقية فسح املجال
لربوز خطاب آخر "هويايت" ،يتمحور حول االنتامء إىل الطائفة ،منا
يف الظل ،باستثناء لحظات علنية نادرة له ،كام يف "ميثاق الشعب"
 ،1935ومذكرة الشبيبي  ،1965وإعالن شيعة العراق .2002
تحاول الصفحات اآلتية استنطاق مضامني هذا الخطاب اآلخر وتتبع
وخصوصا
متظهراته السياسية واملؤسساتية يف عراق ما بعد ،2003
ً
عرب آلية الدميقراطية التوافقية.

المحاصصة الطائفية  -العرقية:
بين صراع السرديات وتطمين المجاميع
وجد هذا الخطاب "الهويايت" اآلخر لحظته املناسبة ألن يصبح تدريج ًيا
التعريف الرسمي والسيايس للدولة العراقية بعد النهاية املدوية
لنظام صدام حسني يف نيسان /أبريل  .2003كان االنتصار الرسمي
األول لهذه الهوياتية الجديدة ،ورمبا الحاسم يف متهيده لتطورات
الحقة تؤكده وتعمقه ،هو إعالن تأليف مجلس الحكم يف  13متوز/
يوليو  .2003لجهة الخطاب السيايس ،مثّل تأليف املجلس بتوزيعه
الطائفي  -العرقي (ثالثة عرش عض ًوا شيعيًا ،وخمسة أكراد وخمسة
رسا رسميًا للرتدد
من العرب السنة وعضو تركامين وآخر مسيحي) ك ً
العراقي التاريخي بخصوص الخوض العلني يف حديث الطوائف منذ
رسا مفتو ًحا عىل
تأسيس الدولة العراقية الحديثة .مل تعد الطائفة ً
نحو يجعل كثريين يرت ّددون يف الترصيح به عل ًنا ،بل أصبحت ،يف
غضون أقل من أربعة أشهر رسيعة وحافلة بني نيسان /أبريل ومتوز/
وسبيل
ً
وأساسا للتفاوض ومصد ًرا للحقوق
يوليو  ،2003أم ًرا علنيًا
ً
لفهم التاريخ وتكوين الحارض .كانت هذه نقطة فارقة ومهمة يف
قصة صناعة العراق الجديد خالل إثارته عل ًنا إشكالية االنتامء يف
بلد ملتبس يف تاريخه كام يف لحظته الحارضة املفصلية" :ألول مرة
يف تاريخهم الحديث ،وجد العراقيون أنفسهم بعد سقوط النظام يف
مواجهة سؤال يتعلق بأين تكمن والءاتهم وهوياتهم الحقيقية .كان
الحديث عل ًنا عن االختالفات بني املجاميع ومظاملها أم ًرا محر ًما يف
السابق ،فأي ذكر لها ،أو اإليحاء أن الدولة كانت مؤسسات ًيا منحازة
ضد مجاميع معينة ،كان يُواجه بسيل من اإلدانة الشديدة ،إىل حد
اعتباره رضبًا من الحديث الخياين الذي يهدف إىل تقويض الوحدة
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الوطنية [ ]...كان من الصعب القبول بتهمة الطائفية التي غال ًبا ما
كانت تُستخدم لوأد إمكانية أي نقاش بشأن القضية الطائفية يف
العراق .ولذلك كان الخطاب السيايس يف العراق ينحو يف اتجاهات
متعددة بينها القومية العربية االشرتاكية والحداثة ،لكن ليس عىل
االطالق يف اتجاه تناول األصل الطائفي للسلطة .كان إنكار الطائفية
عميقًا وقويًا ج ًدا إىل حد أنه جعل أي نقاش بشأن هذه املشكلة يقع
ضمن حدود الحديث غري املقبول((( .مبرور الزمن خلق هذا اإلنكار
(((
مسلم به" .
واقعه الخاص به ،ليصبح أم ًرا
ً
ميكن ع ّد تأليف مجلس الحكم بتوليفته الطائفية  -العرقية املعروفة
انتصا ًرا لفكرتني متشابهتني بخصوص معنى الهوية .مصادر هاتني
الفكرتني مختلفة ،وكان لتحالفهام الناجح بعد نيسان /أبريل 2003
أثر حاسم ومتناقض يف الوقت نفسه يف تكوين العراق الجديد ،بعي ًدا
عن تراث الدكتاتورية ،وكذلك يف صناعة أزمته الحالية؛ برزت الفكرة
األوىل من أرشيف التفكري االسترشاقي الغريب ،وتركزت يف تأكيد
أولوية املجموعة عىل الفرد .أرص العقل السيايس األمرييك (بتأثريات
واضحة من مسترشقني مؤثرين مثل برنارد لويس ،أو عرب انطلقوا
من رؤى استرشاقية ،مثل فؤاد عجمي وكنعان مكية) عىل التعامل مع
العراق والعراقيني ،عىل أساس أنهم أعضاء طوائف ومجاميع (شيعة،
وسنة ،وعرب ،وأكراد) وفهم الرصاع يف العراق الحديث عىل أنه
رصاع مجاميع دينية وعرقية .ويف الحصيلة يتطلب حل هذا الرصاع،
املرور مبمثيل هذه املجاميع واالعتامد عىل ترتيبات وتفاهامت بينها
مستقبل .أما الفكرة الثانية
ً
لتحقيق السالم واالستقرار ،ومن ثم الرخاء
 2لعل أحد األخطاء الكربى التي ارتكبتها الدولة العراقية يف الفرتة  2003 - 1921رفضها
تطوير خطاب عقالين بخصوص الطائفة والطائفية ووضعهام يف سياقهام الصحيح ،ضمن
قصة دولة تسعى لتأسيس مفهوم املواطنة املتساوية يف إطار وطن تكون "العراقوية" الهوية
األساسية ملواطنيه ،ورفع التناقض املفرتض بني االنتامء الديني أو املذهبي واالنتامء الوطني،
عىل أساس تجربة حداثة متصالحة مع التنوع املذهبي والعرقي .هذا الرفض الرسمي لإلقرار
بإشكالية الهوية واالنتامء يف العراق وعدم التعامل مع هذه اإلشكالية بجدية ،أدى إىل من ّو
خصوصا يف عقدي
الرسديات املذهبية والعرقية يف الظل ،لتصبح هذه الرسديات ،مبرور الزمن
ً
بديل من رسدية الدولة الحداثوية ،ولتتحول هذه الرسديات
الثامنينيات والتسعينياتً ،
تدريجيًا إىل مصدر املعرفة والرشعية الوحيد ألعداد كبرية من العراقيني .ابتدا ًء من نهاية عقد
السبعينيات ،أدّت عوامل عديدة إىل صعود هذه الرسديات وهيمنتها التدريجية عىل التفسري
واملعنى والهوية .من بني هذه العوامل الرصامة األيديولوجية والقسوة األمنية لحكم صدام،
ونجاح الثورة اإلسالمية يف إيران  1979والحرب العراقية-اإليرانية ( )1988-1980واالرتياب
الطائفي الذي بثته الثورة والحرب يف عراق الثامنينيات ،والقمع القايس النتفاضة آذار /مارس
 ،1991ومن ثم سنوات العقوبات الدولية القاسية عىل امتداد التسعينيات وما عنته من
لجوء الدولة الرسمي إىل تشجيع الهويات املذهبية والعشائرية إزاء عجزها عن متويل فرض
هويتها الحداثوية التي فقدت يف عهد صدام كث ًريا من مالمح تسامحها املعتاد الذي ّأسسه
العهد املليك ،بسبب ربط هذه الهوية عىل نحو تعسفي وضيق ،بشخصية الحاكم و"رسالته
اإلنقاذية" للوطن والشعب .كان الوهن املنطقي الواضح الذي اعرتى هوية الدولة يف سنوات
صدام وطابعها الفضفاض املتمحور حول شخصية القائد-الرضورة أحد األسباب التي جعلت
الرسديات البديلة املتمحورة حول الطائفة والعشرية والعرق أش ّد إغرا ًء ومنطقية وارتباطًا
بواقع الجمهور (املؤلف).
3 Ali Allawi, The Occupation of Iraq: Winning the War, Losing the Peace
(New Haven: Yale University Press, 2007), pp. 132 - 133.
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فكانت عراقية شيعية مفادها األغلبية املظلومة التي حان الوقت
لحصولها عىل استحقاقها الطبيعي يف إدارة دفة الحياة والحكم يف
بلد أغلبيته السكانية تنتمي إىل التشيع .كانت اإلعالنات األمريكية يف
هذا الصدد واضحة وجاءت متناغم ًة إىل ٍ
حد بعيد مع إعالنات شيعية
فهم مشاب ًها ،ليأيت تأليف مجلس الحكم بعد نحو
وكردية عكست ً
أربعة أشهر من إطاحة نظام صدام حسني تأكي ًدا لهذا الفهم املشرتك
للمشكلة العراقية .لكن يف الوقت ذاته ،مل يكن هذان االفرتاضان
خصوصا بعد أن أدت
بعيدين متا ًما عن الواقع العراقي بحلول ،2003
ً
االحتقانات واألزمات السياسية واالجتامعية واالقتصادية العميقة
التي عاشها عراق الثامنينيات والتسعينيات من القرن املايض ،إىل
حصول عملية فرز "جامعايت" ظل مكتو ًما بفعل شدة املحرم الثقايف
عىل الرسديات الخاصة باملجاميع التي غذت هذا الفرز ،ورشاسة
املنع األمني ضد أي إعالن رسدي مخالف لرسدية السلطة.
خصوصا من ناحية استناده
شيع ًيا ،كان الحس بالفرز أشد وأوضح،
ً
إىل رسدية تاريخية معارضة ،ذات جذر ديني و"هويايت" ،مرت
وصول إىل
محطاتها األساسية عرب "ميثاق الشعب" و"مذكرة الشبيبي" ً
"إعالن الشيعة"  .2002أدى رفع املحرم الثقايف ونهاية القبضة األمنية
املصاحبة له يف نيسان /أبريل  2003إىل أول تأكيد علني وواسع
للرسديات الخفية التي سادت عىل مستوى املجاميع عىل امتداد
الثامنني عا ًما املاضية منذ تأسيس الدولة العراقية((( .عىل املستوى
ومنظم ،ويف
الشيعي الشعبي ،جاء تأكيد الرسدية الشيعية واس ًعا
ً
أحيان كثرية انفعال ًيا ،من خالل الطابع املشهدي الضخم للطقوس
والشعائر الدينية والتنوع الواسع يف اإلعالنات الفردية للهوية
منفصل عن رسالة
ً
الشيعية الجامعة .وألن سياق هذا التأكيد مل يكن
واضحة بخصوص أغلبية سياسية وحاكمة مقبلة ،كان هذا التأكيد
مقلقًا للمجاميع األخرى التي كانت يف حاجة إىل تطمينات إىل أن
الرتتيبة "الدميقراطية" العراقية املقبلة لن تكون عىل أساس هيمنة
مهم من هذا
األغلبية وانصياع األقلية .جاء مجلس الحكم ليحل جز ًءا ً
بدل من حكم األغلبية.
القلق خالل ترسيخ آليتَي التوافق والتحاصص ً
 4من الصعب تلمس وجود رسدية سنية منتظمة ومستقلة ،كمثيلتها الشيعية ،قبل .2003
لعله من األدق القول :إن الرسدية السنية ما قبل  ،2003إذا كان يف اإلمكان افرتاض رسدية
فعل ،متاهت مع رسدية الدولة بوصفها حامل ًة الحداثة بتخريجة عراقية-عروبية.
مذهبية ً
بكلامت أخرى ،مل تستند هذه الرسدية عىل محت ًوى ديني ،إذ مل تتمحور حول شخصيات
مثل .يف الحقيقة تقرتب الرسدية
دينية وأحداث تاريخية كام هو حال الرسدية الشيعية ً
السنية من الرسدية الكردية يف أصولها العلامنية ذات الطابع القومي عىل الرغم من االختالف
الكبري يف املحتوى بني االثنتني .كان التأكيدان الشيعي والكردي للهوية بوصفها انتام ًء جمعيًا
مذهب ًيا أو قوم ًيا ،أحد العوامل الضاغطة عىل السنة؛ لتوصيف أنفسهم كمجموعة بعد تغيري
النظام عام  .2003إشارة عيل عالوي بخصوص الرتدد السني يف هذا الصدد دقيقة" :سابقًا
مل يشعر [السنة] أبدًا بالحاجة إىل اعتبار أنفسهم سن ًة عربًا .بالنسبة لهم ،كان العراق دامئًا
بلدًا عربيًا ،معتربين االختالفات الطائفية مبثابة عود ًة إىل العصور املظلمة ،وأن العراق دولة
خصوصا إذا كان
واحدة ومركزية ،ووجود جيش قوي فيه كان رضورة لصد الغزاة األجانب،
ً
فرسا" ،انظر.Ibid., p. 136 :
هؤالء الغزاة ً
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مجلس الحكم والمأسسة
الطائفية  -العرقية للخالفات والحلول
صحيح أن مجلس الحكم كان ترتيبًا فوقيًا ك ّرس عىل نحو خا ٍل من
الحكمة مفهوم املجاميع يف تفسري مشكالت البلد وسبل حلها ،ومثّل
بذلك لبنة أساسية مبكرة يف تشييد رصح املحاصصة الطائفية -
العرقية الذي أخذ يرتسخ ويتسع عىل مدى السنوات اآلتية ،لكنه مل
املؤسسة ملا صار يُعرف بـ "الطائفية السياسية" يف البلد.
يكن اللحظة ِّ
انعكاسا النقسامات مجتمعية تعود بذورها
كان تأليف املجلس
ً
األوىل إىل عهد تأسيس العراق بوصفه دولة يف العرشينيات .منت
هذه االنقسامات كث ًريا يف عقدي الثامنينيات والتسعينيات ،حتى
محسوسا يف حاجة إىل تأطري سيايس بعد سقوط نظام
أصبحت واق ًعا
ً
البعث .ال يعني هذا أن مجلس الحكم ،برتتيبات املحاصصة الطائفية
حتم
 العرقية التي بدأت رسم ًيا به ،وترسخت بعده عىل أساسه ،كان ًسياس ًيا والطريق الوحيدة للميض إىل األمام نحو صوغ عقد اجتامعي
 سيايس جديد عىل أساس تفاهم املجاميع ،فلم تكن املحاصصةاحتفا ًء بالتنوع العراقي وإقرا ًرا عمل ًيا به كام حاول دعاتها تصويرها،
وكان صعبًا القبول بها كخصيصة دامئة يف هذا العقد الجديد .من هنا
كان التأكيد املبكر الذي ظهر مزيفًا فيام بعد أو عىل األقل غري واقعي،
من جانب الواليات املتحدة وبريطانيا ومعظم الالعبني السياسيني
العراقيني؛ أن املحاصصة إجراء وقتي ،وطابعه استثنايئ ،والغرض
منه بناء الثقة بني رشكاء وجامعات يرتاب بعضها ببعض ،للوصول
مستقبل ال تقوم عىل التحاصص
ً
إىل دميقراطية "عادية" ومستقرة
والتوافق بني املجاميع ،بل عىل املواطنة وحكم األغلبية التي تحرتم
األقلية وتصون حقوقها .بهذا املعنى ،كانت تخريجة مجلس الحكم
اآللية "السهلة" واملتيرسة إلدارة الريبة املتبادلة بني املجاميع عىل
مستقبل .لكن يف نهاية املطاف مل تنته
ً
أساس تجاوز هذه الريبة
الريبة ،بل تعمقت وازدادت ،وامتدت إىل ترتيبات ما بعد مجلس
الحكم لتهيمن عىل املحطات اآلتية يف بناء الدولة الجديدة بد ًءا
من قانون الدولة االنتقايل ،وإجراء االنتخابات ،وكتابة الدستور ،إىل
تأليف الحكومات وتوزيع املناصب وإدارة الدولة واتخاذ القرارات
فيها .وهكذا أصبحت الريبة خصيصة دامئة ومولدة لألزمات يف عراق
ما بعد نيسان /أبريل .2003
الجانب اآلخر يف الريبة العراقية  -العراقية هو طابعها الشخيص
واالنتهازي أيضً ا؛ إذ امتدت ريبة الساسة إىل الجمهور لتضيف
بُع ًدا آخر لرصاع الجامعات وت ُعمق سوء الفهم السائد بينها .جزء
من امتداد الريبة هذا مرتبط بضامن دور حاسم ومهم ملمثيل
املجاميع يف الحياة السياسية للعراق "الجديد" ،من خالل ترسيخ
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حس مظلومية الجامعة إزاء الجامعات األخرى؛ األمر الذي يرتجم إىل
فوائد سياسية وشخصية ملمثيل هذه املظلوميات ،وتعطيل أي حوار
جدي ضمن كل مجموعة بخصوص خياراتها السياسية وأداء ساستها
وحتمية املظلومية بوصفها إطا ًرا "وحي ًدا" لنيل الحقوق .يتوقف
ديفيد غانم ،يف تقييمه أداء الساسة الشيعة واألكراد ،عند ظاهرة
التنافس السيايس الحتكار املظلومية" :يقرتن التعاطي النخبوي مع
املظلومية بالسعي الحتكار مصادر الرثوة والنفوذ ،إذ ال تكتفي
النخب املهيمنة ضمن الجامعات التي تعاين من املظلومية بتسييس
حس املظلومية هذا فحسب ،بل هي أيضً ا تستثمر هذا التسييس.
ال يقود تسييس املظلومية فقط إىل مطالبات مبالغ فيها عىل أساس
حقيقة الظلم الذي تعرضت له املجاميع ،بل أيضً ا إىل رصاع عىل
احتكار حس املظلومية .محفزين مبصالحهم للحصول عىل الرثوة
والنفوذ ،يرص الساسة الحاكمون عىل ترويج أسطورة احتكار املعاناة.
عىل هذا األساس ،يصبحون هم الذين عانوا بسبب النظام السابق،
كام أنهم يروجون أيضً ا أفكار األشخاص األشد تعرضً ا للظلم ضمن
مجاميعهم ،أو أفكار أولئك الذين عانوا أكرث من غريهم .يبدو العراق
الجديد 'مزا ًدا علن ًيا' لالدعاءات بشأن أعىل درجات املعاناة يف العراق
القديم ،األمر الذي يرتجم إىل املزيد من املزايا والفوائد ألصحاب هذه
االدعاءات"(((.
من النتائج املنطقية واملؤسفة ألسلوب التعامل مع مظامل العهد
السابق ذلك التخادم املتبادل بني ريبة بعض املجاميع من بعضها،
واملطامح الشخصية للزعامء ممثيل هذه املجاميع ،بوصفهم املؤمتنني
عىل الحصول عىل أعىل مردود سيايس ،ويف الحصيلة شخيص ،ملظلومية
حجم
الجامعة املمثلة .ساهم هذا التخادم يف تعميق الريبة ومنحها ً
أكرب من وجودها الحقيقي عىل األرض ،ومن ثم منع بناء الثقة
املرتجاة وصولً إىل التطبيع الدميقراطي املتم ّنى ،والقائم عىل أولوية
املواطنة الفردية املتساوية بدلً من مظلومية الجامعة واالمتيازات
الناشئة عنها" :يف ذات الوقت الذي عاىن فيه جميع العراقيني من
خصوصا من السياسات الحمقاء والعنيفة للنظام
العراق السابق،
ً
السابق ،يرص الشيعة واألكراد عىل أنهم أبطال املظلومية .من أنه ال
ميكن ألحد أن ينكر أن هاتني املجموعتني عانتا كث ًريا يف السابق ،يبقى
الداعي الستمرار سياسات االنتفاع من املظلومية
السؤال عن السبب
ِ
عىل حساب املجاميع األخرى وبقية العراقيني الذين عانوا عىل نحو
مساوٍ .ينبغي أن تكون املعاناة السابقة لجميع العراقيني عامل إلهامٍ
لتوحيدهم يف بناء تجربة جديدة ترتاجع فيها املعاناة كث ًريا أو حتى
5 David Ghanim, Iraq's Dysfunctional Democracy (Santa Barbara,
California: Praeger, 2011), p. 28.
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تختفي"((( .إذا كان ال بد أن يكون للمعاناة السابقة مثن ،فينبغي أن
يكون هذا الثمن تجربة جديدة لبناء عراق دميقراطي وجديد" ،عىل
أساسا للمفاضلة ومنح
أي حال ،ينبغي ّأل تصبح املعاناة السابقة ً
االمتيازات"(((.
يكشف هذا االرتياب والتنازع عىل شدة املظلومية ،عن انقسام
اجتامعي حاد وضعف األساس املشرتك للمامرسة السياسية خالل
الجامعات املختلفة .إ ّن ما مينح هذه العوامل السلبية قدرة تأثري
أش ّد يف مستقبل السياسة يف البلد هو أن تكريس االرتياب ومفهوم
املكونات عىل مستوى الخطاب السيايس والرتتيبات املؤسساتية ما
بعد نيسان /أبريل  2003ساهم يف صناعة املزيد من املسافات
العازلة ،نفسيًا وسياسيًا ،بني املجاميع العراقية ،كجمهور وأفراد
عاديني ،ويف الحصيلة أضعف كث ًريا من األوارص العراقية  -العراقية
العابرة للطوائف واألعراق التي تألفت تدريج ًيا عىل مدى السبعني
عا ًما السابقة من حياة الدولة العراقية ،أو ما يطلق عليه عامل
االجتامع السيايس األمرييك مارتن سيمور ليبست تسمية "التشابك
االنتاميئ" الذي يؤدي وجوده إىل ربط األفراد واملجاميع إيجابيًا
بحزمة مصالح وانتامءات ،لتقوم هذه ،بدورها ،بتخفيف حس
التطرف الذي ينشأ عن انعزال بعض املجاميع عن بعض((( .يقول
ليبست" :عندما تعمل البنية االجتامعية عىل نحو يعزل املجاميع
أو األف ـراد الذين يحملون رؤيــة سياسية واحــدة عن االتصال
6 Ibid.
مثة تشابهات كثرية بني الرسديتني الكردية والشيعية لجهة تأكيد أولوية املجموع كمكون يف
التمثيل السيايس وتوظيف املظلومية كثيمة أساسية يف الخطاب السيايس الكردي إزاء العراق
أساسا لتحالف كردي-شيعي يف سنوات
العريب .هذه التشابهات ظهرت بوضوح وشكلت ً
خصوصا يف التسعينيات؛ إذ سادت هوية املكون يف التمثيل والخطاب،
املعارضة العراقية،
ً
وجرت مأسستها رسميًا ضمن عمل املعارضة العراقية يف التسعينيات .ومع ذلك ،مثة فرق
جوهري بني االحزاب الكردية والشيعية يف هذا الصدد :األحزاب الكردية الرئيسة قومية
وخطابها استقاليل علامين وليس عراقيًا أو دينيًا ،مبعنى أن انتامءها إىل العراق (ومن ثم
استثامرها فيه) ،كدولة ووطن اضطراري ،وليس ناب ًعا من إميان بهذا العراق ،ورغبة يف أن
تكون تلك األحزاب جز ًءا منه ومن قصته .أما الشيعة فإنهم مساهمون أساسيون ،طو ًعا،
يف تشكيل العراق كدولة بعد الحرب العاملية األوىل ،بعكس األكراد الذين جرى ضمهم
إىل العراق عنو ًة بعد تخيل الدول األوروبية عن وعدها بإنشاء دولة كردية واحدة لهم يف
العرشينيات (املؤلف).
7 Ibid.
 8خلص كث ٌري من البحوث امليدانية التي أجريت يف دول مختلفة شهدت نزاعات مسلحة
دينية أو عرقية إىل أن املجتمعات املحلية التي تتميز بتشابك انتاميئ قوي ،لها قدرة أكرب
عىل مقاومة هذه النزاعات ومنعها من تفكيك العالقات بني أفرادها .عراقيًا ،وجدت دراسة
ميدانية غربية عن العنف الطائفي يف عرش مناطق يف بغداد ،أن ستًا من هذه املناطق تأثرت
كث ًريا بالعنف الطائفي ،إثر دخول امليليشيات فيها وحصول عمليات قتل وتهجري وترويع
فيها ،يف حني نجت املناطق األربع األخرى التي تناولتها الدراسة من هذا املصري .الخالصة
التي توصلت إليها الدراسة :إن عمق التشابك االنتاميئ أو ضعفه ،كان أساسيًا يف منع العنف
الطائفي من دخول هذه املناطق أو يف نجاحه يف الدخول فيها ،للمزيد عن املوضوع ،انظر:
Carpenter Ami C, Community Resilience to Sectarian Violence in Baghdad
(New York: Springer, 2014).
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بأولئك الذين يحملون رؤى سياسية مختلفة ،مييل األفـراد أو
الجامعات املعزولة إىل دعم املتطرفني السياسيني"((( .ويضيف أن
مهم يف تخفيف النزاعات يف
قوة "التشابك االنتاميئ" تؤدي دو ًرا ً
األنظمة الدميقراطية وتعميق السلم األهيل" :تشري األدلة املتوافرة
إىل أن فرص بناء دميقراطية مستقرة تزداد طرديًا بازدياد التداخل
والتنوع يف االنتامءات السياسية للجامعات واألفراد .أن إدراك نسبة
كبرية من السكان أن والءاتها تتوزع بني قوى متصارعة ينعكس
إيجابًا عىل إحساس أعضاء هذه النسبة السكانية أن لهم مصلحة
يف تخفيف حدة الرصاع السيايس"(.((1

الديمقراطية التوافقية
وتوازن "المكونات"
إذًا ،ساهمت حزمة عوامل أمريكية وعراقية يف إضعاف أوارص
"التشابك االنتاميئ" العراقي وإب ـراز العراق كدولة مكونات،
وذلك يف انتصار واضح للرسديات األحادية التي استثمرت زخمها
األيديولوجي والنفيس يف تأكيد أولوية املجموعة وتناسقها املفرتض
عىل فردية املواطنة وتنوعها .كان "مجلس الحكم" الخطوة األوىل
يف مأسسة "تفاهم الجامعات" يف حكم البلد ،عالوة عىل ذلك،
أدى الفهم األمرييك االسترشاقي ملشكلة الحكم يف العراق ،مدعو ًما
بالرسديات األحادية التي روجتها عىل نحو رئيس أحزاب اإلسالم
السيايس يف الجانب العريب واألحزاب القومية يف الجانب الكردي،
إىل تبني الدميقراطية التوافقية Consociational Democracy
أسلوبًا للحكم .تعني الدميقراطية التوافقية طبقًا للمشهد األبرز
لهذا النوع من األنظمة ،بحسب رأي األستاذ يف علم السياسة
املقارن ،الهولندي آرند ليبهارت" :حكومة املجاميع النخبوية
املصممة من أجل تحويل الدميقراطية يف املجتمعات املنقسمة إىل
دميقراطية مستقرة"( .((1وبعد أن يعدد الدول التي يع ّد تطبيقها
هذا النظام ناج ًحا؛ كام يف سويرسا وبلجيكا ولبنان ،والدول التي
فشل فيها؛ كام يف قربص ونيجرييا ،يرشح ليبهارت أن هذا النجاح
يتطلب وجود أربعة رشوط مرتابطة" :أولً  ،أن يكون لدى النخب
القدرة عىل استيعاب املصالح واملطالب املختلفة للمجموعات.
ثان ًيا ،تحتاج النخب ،ليك تصبح قادرة عىل تحقيق ذلك ،إىل القدرة
عىل تجاوز االنقسامات وتوحيد جهودها مع النخب من املجاميع
9 Martin Seymour Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics
(New York: Doubleday & Company, INC, 1960), p. 87.
10 Ibid., pp. 88 - 89.
11 Arend Lijphart, "Consociational Democracy," World Politics, vol. 21,
no. 2 (Jan 1969), p. 216.
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املنافسة .ثالثًا ،يعتمد النجاح يف توحيد الجهود عىل التزام النخب
بالحفاظ عىل النظام [أي الدميقراطية التوافقية] وتحسني متاسكه
واستقراره .راب ًعا وأخ ًريا ،ينبغي أن تكون الرشوط الثالثة أعاله قامئة
عىل االفرتاض أن النخب تفهم مخاطر التفتت السيايس"(.((1
ليس صعبًا بالطبع استنتاج أن النخب العراقية عىل مدى عقد
ونصف العقد تقري ًبا ،بعد سقوط نظام صدام مل ت ُظهر يف سلوكها
السيايس أيًا من رشوط النجاح األربعة هذه ،كام يشهد عىل ذلك
أداؤها الذي افتقر إىل التعاون الذي يؤكده ليبهارت كث ًريا؛ فيقول:
"تقوم الدميقراطية التوافقية عىل افرتاض أويل وأسايس لنجاحها ال
يرتبط برغبة النخب يف التعاون فحسب ،بل أيضً ا بقدرتها عىل حل
املشكالت السياسية يف بلدانها .لدى املجتمعات املفتتة ميل نحو
الجمود الذي تكون السياسات التوافقية مصممة لتجنبه .مع ذلك،
فإن صناعة القرار التي تتطلب استيعاب بعض املجاميع لبعض هي
عملية صعبة ،ولذلك فالدميقراطيات التوافقية مهددة دامئًا بقدر
معني من الجمود"(.((1

يف ضوء النقاط املذكورة سابقًا ،يصبح واض ًحا أن النظام الدميقراطي
فشل ذري ًعا؛ إذ يبدو هذا النظام عاج ًزا
التوافقي العراقي فشل ً
متا ًما عن اتخاذ القرارات املهمة التي ترسخ اآلليات املفضية إىل
مثل ،عن
حل املشكالت وامتصاص األزمات ،كام يف العجز الربملاين ً
نص عليها الدستور ،توفر مثل هذه اآلليات
ترشيع قوانني مهمة ّ
كتلك املتعلقة بتأليف املحكمة االتحادية ومجلس االتحاد وقانون
النفط والغاز ،وغريها كثري .ليس هذا العجز مرتبطًا ،بالرضورة،
بالدميقراطية التوافقية نفسها بوصفها آلية ،حتى عىل الرغم من
صعوبة هذه اآللية وتعقيدها عند تطبيقها بنمطها الصحيح بوجود
الرشوط األساسية األربعة املشار إليها ،فكيف األمر وهذه الرشوط
غائبة تقري ًبا عن السياق العراقي؟
12 Ibid.
13 Ibid., p. 218.

التشيع العراقي والديمقراطية
االنتخابية
من العوامل التي َس ّهلت ولوج العراق يف تجربة الدميقراطية
التوافقية ،هو التبني الشيعي املبكر لالنتخابات التي كان من املؤكد
حينها أن نتائجها ستكشف حقيقة االنقسام السيايس واالجتامعي
عىل أساس االنتامء للمجاميع ،وتراجع التشابك االنتاميئ وتساهم يف
تعميقهام .فعىل نحو مبكر بعد إسقاط نظام صدام ،تو ّحد املوقف
الشيعي رسي ًعا عىل مستوى املؤسسة الدينية واألحزاب السياسية
والجمهور الشيعي يف املطالبة بنسخة محددة من الدميقراطية،
تتمحور حول حدث االقـراع االنتخايب نفسه ،وع ّد هذا الحدث
أساسا للرشعية السياسية والقانونية.
والنتائج التي تتمخض عنه ً
أطلق عىل هذه تسمية "الدميقراطية االنتخابية" حيث يرتكز االهتامم
عىل الجانب "اآلليايت" والتقني املبارش لعملية االقرتاع نفسها؛ بقصد
ضامن نزاهة فعل االنتخاب نفسه وحرية الناخب يف التصويت ،ويف
الحصيلة التأكد من أ ّن االنتخابات أو العملية االنتخابية برمتها متثل
تعب ًريا أمي ًنا عن إرادة الناخبني يف منط الحكم ومن يتواله .يف هذا
الفهم للدميقراطية ،ترتاجع كث ًريا أهمية البنى املدنية واملؤسساتية
التي متهد للدميقراطية وتحميها بوصفها تجربة اجتامعية وسياسية
وفكرية أوسع وأبعد مدى من فعل االنتخاب نفسه ،تجربة مهمتها
صيانة التنوع وإدارة الخالف وتداول السلطة ،وهي البنى التي تقوم
عليها الدميقراطيات الليربالية املستقرة .تركز الدميقراطية االنتخابية
يف حدث (االنتخاب) ،يف حني تركز الدميقراطية الليربالية يف السياق
الذي يفيض إىل الحدث (املؤسسات) .برز هذا التمسك الشيعي
بالدميقراطية االنتخابية يف صيف  2004يف خضم الرصاع السيايس
الذي دار بني الواليات املتحدة األمريكية من جهة ،واملرجعية والنخب
السياسية ومعظم الجمهور الشيعي من جهة أخرى بخصوص كيفية
كتابة الدستور ،إزاء القرار األمرييك حينها أن تكتب الدستور لجنة
خرباء عراقية مبساعدة أمريكية ودولية ،برز رسي ًعا إرصار شيعي
ضد القرار ،يطالب أن تكتب الدستور هيئة منتخبة من العراقيني.
انتهت املواجهة بني الطرفني بانتصار الرؤية الشيعية بـ "الدميقراطية
االنتخابية"؛ األمر الذي تُ ِّوج يف أول انتخابات عراقية حرة ،انتخابات
الجمعية الوطنية يف كانون الثاين /يناير .2005
يناقش الباحث األمرييك املختص بالتشيع ،خوان كول ،املؤثرات التي
قادت الزعامء الدينيني والسياسيني الشيعة العراقيني إىل تبني موقف
دميقراطي انتخايب ،عازيًا إياه إىل تقليد تك ّون لديهم عىل مدى فرتة
طويلة يتلخص يف معارضتهم الحكم الفردي ،أيًا كان شكله ،سواء
باسم الدولة الدينية يف إيران يف ظل والية الفقيه أو باسم القومية

تاسارد
اإلسالم السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقية:
إشكاليات الخطاب وتحديات التنوع

العربية يف ظل الدولة البعثية "العلامنية" التي تز ّعمها صدام حسني
يف العراق .وبعد أن يتتبع الكاتب أنواع املعارضات واالختالف املمكنة
التي أبداها هؤالء الزعامء منذ الثامنينيات نحو الحكم الفردي،
يحاجج أن تجربة الحكم األمرييك يف العراق بعد سقوط النظام يف
ظل سلطة االئتالف املوقّتة بني أيار /مايو  2003وحزيران /يونيو
 2004التي تزعمها بول برمير كانت مثالً آخر للحكم الفردي الذي
كان هؤالء الزعامء يرفضونه مبدئيًا وتقليديًا .مثلت تجربة الحكم
الفردي بزعامة برمير داف ًعا إضاف ًيا لهؤالء الزعامء لتبني الدميقراطية
االنتخابية يف أرسع وقت ممكن .يقول كول" :أصبح الحكم الفردي
عب رجال الدين الشيعة عن
لبول برمير هدفًا ً
سهل للنقد عندما ّ
التزامهم الجديد بحكم الشعب .لقد أثار األمريكيون ردة فعل سلبية
عندما أوقفت سلطة االئتالف بزعامة برمير االنتخابات املحلية،
وسعت من خالل اتفاقية الخامس عرش من ترشين الثاين /نوفمرب
إىل أن تحول ،عىل مدى سنوات مقبلة ،دون إجراء انتخابات مفتوحة
عىل أساس صوت واحد لشخص واحد"(.((1
ال يخلو هذا التبني للدميقراطية االنتخابية ،بالطبع ،من حسابات
واقعية مرتبطة بوجود أغلبية سكانية شيعية سيقود تصويتها عىل
أساس انتامئها املذهبي إىل صعود أحزاب شيعية دينية ،تتشارك
قيم ًيا مع رجال الدين ومعظم الجمهور الشيعي يف رؤيتها شكل
العراق املقبل الذي ينبغي أن يتصدر الساسة الشيعة املحافظون
مشهد الحكم فيه ،يف ذات الوقت الذي ينبغي أن تتصدر القيم
الدينية الشيعية مشهد الحياة العامة فيه أيضً ا .يتسق هذا التبني
للدميقراطية االنتخابية أيضً ا ،مع مفهوم األغلبية املظلومة الذي ساد
عب عن نفسه من خالل وثائق علنية
الرسدية الشيعية تاريخ ًيا والذي ّ َ
كـ "ميثاق الشعب" و"مذكرة الشبيبي" و"إعالن شيعة العراق" ،وتَ ثل
مؤسساتيًا يف عراق ما بعد صدام عرب ترتيبة "مجلس الحكم" وإبراز
حل
البلد عىل أنه دولة مكونات أساسية ثالثة .كام يقدم هذا التبني ً
حضاريًا وقانونيًا إلشكالية التهميش التي تستند عليها هذه الرسدية،
وتثريها ،بوضوح ،هذه الوثائق وتدعمها الرتتيبات السياسية بعد
نيسان /أبريل  .2003ومن هنا تبدو الدميقراطية التوافقية مخر ًجا
مثال ًيا ألزمة تصارع املكونات املحتملة ،ومن ًعا معقولً الضطرابات
املستقبل التي تغذيها مصادر ريبة كثرية .لكن التجربة العراقية يف
هذا الصدد فشلت يف احتواء الرصاعات أو منع االضطرابات ،بل
يف أحيان كثرية ،ساهمت يف االنزالق فيها وتحويلها إىل معضالت،
خصوصا منذ خريف
ويف الحصيلة ،تكريس حس األزمة الدائم،
ً
 2010وأجواء االحتقان األمني والسيايس التي سادت حينها موسم
14 Juan R. I Cole, The Ayatollahs and Democracy in Iraq (Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2006), p. 25.
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االنتخابات الربملانية ،يف إطار التنافس املحموم بني كتلتي نوري املاليك
وإياد عالوي .ليس صعبًا االستنتاج أن الدميقراطية التوافقية العراقية،
برتتيبتها الحالية ،أنتجت عج ًزا بنيويًا عن حل األزمات.

التناقض الهوياتي ومعضلة
العراق التوافقي
يرتبط جزء كبري من هذا العجز مبا أسميه "التناقض الهويايت" بني
املجاميع العراقية ،والذي يغذي الريبة ويجعل املساومات صعبة
ج ًدا إن مل تكن مستحيلة .إنه التناقض بخصوص هوية الدولة إىل
حد تحوله إىل رصاع مفتوح بني الفئات االجتامعية املختلفة .يف
عراق ما بعد نيسان /أبريل  2003الذي يُفرتض أن يكون توافقيًا
ومنفت ًحا أيديولوجيًا ،نشهد مثل هذا التناقض الهويايت عىل أساس
اإلميان املذهبي .إىل جانب صعود األحزاب الدينية وتوليها زمام
الحكم وقيادة الحياة يف البلد ،وما عناه هذا من تعريف العراقيني
أنفسهم بحسب انتامءاتهم املذهبية ،وربط السياسة وترتيباتها بهذا
التعريف القبيل ،ما قبل الحداثوي للهوية ،أخذ هذا الرصاع منطًا
طائفيًا واض ًحا بني سنة وشيعة يحملون رسديات متصارعة بخصوص
التاريخ والبلد وفهم الدين .يف هذا الصدد ،تبدو الرسدية الشيعية،
من خالل خطابها املذهبي ،هي األشد بروزًا وتأث ًريا يف حياة البلد
السياسية واالجتامعية.

ترسخ القيم الشيعية التي يجري تأكيدها عل ًنا يف حيز العراق
العام التناقض الهويايت ،بسبب تأكيدها نفي قيم اآلخر العراقي،
الرشيك املفرتض يف الوطن ويف ترتيبة الدميقراطية التوافقية ،من
خصوصا ذلك املرتبط
خالل توظيف جزء من املوروث الشيعي،
ً
بالشخصيات التاريخية امل ِ
ُؤسسة للتشيع التي تحظى باحرتام إسالمي
عابر للطوائف ،لنزع الرشعية الدينية والتاريخية عن هذا اآلخر .أمثلة
ذلك كثرية عىل مستوى املامرسات والخطاب ،بينها االحتفاء الرسمي
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بعيد غدير خم والسعي إىل تحويله إىل لحظة عراقية عامة( .((1يف
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014أعلن الربملان العراقي (مجلس النواب)
مثل يف صفحته الرسمية عن إقامته "االحتفال السنوي مبناسبة
ً
(((1
فضل عن ذلك ،كانت األحزاب واملؤسسات
عيد الغدير األغر" ً .
الشيعية املشاركة يف السلطة واملؤيدة للعملية السياسية تحتفل عل ًنا
بهذه املناسبة وتصنع ج ًوا احتفاليًا عا ًما بخصوصها ،عالو ًة عىل ع ّد
بعض املحافظات العراقية هذا اليوم عطلة رسمية( .((1بعي ًدا عن
السجال الذي أثاره االحتفال الرسمي يف حينه بخصوص الحق يف
مامرسة شعرية دينية عىل أساس الخصوصية املذهبية أو االبتعاد عن
ترويج األنشطة الخالفية التي تعمق االنقسام املجتمعي العراقي،
واضح أن اإلرصار عىل إبراز "عيد الغدير" كأنه لحظة عراقية عامة
بدل من كونها مناسبة شيعية تدور يف
ورسمية تدور يف الحيز العامً ،
الحيز الخاص ،يحمل يف طياته نفيًا قاط ًعا للرسدية السنية للتاريخ
وانتصا ًرا ملنا ِفستها الشيعية يف سياق عراقي متنوع دين ًيا ومذهب ًيا.
"غدير خم" وتفسرياته املختلفة بخصوص الخالفة أسست تاريخ ًيا
للحظة االنقسام اإلسالمي إىل سنة وشيعة ،وإعادة إحيائها يف السياق
العراقي العام والرسمي ال يحمل سعيًا مريبًا إلضفاء طابع شيعي
مذهبي عىل معنى الدولة فحسب ،بل إلعادة تأكيد ذلك االنقسام
التاريخي وتجديده بني مواطني دولة تعاين اليوم رصا ًعا دمويًا
عىل أساس طائفي .يف خضم عراق يسعى بصعوبة شديدة لرتسيخ
املفهوم التوافقي للحكم وتحقيق املصالحة الوطنية التي ما تزال
بعيدة املنال ،يبدو افتقار الحكمة السياسية والوطنية يف جعل "غدير
خم" مناسبة عراقية عامة صارخًا وموج ًعا ليس ألنه ،سياس ًيا ،يجعل
وطويل فحسب ،بل أيضً ا ألنه
ً
الوصول إىل التوافق واملصالحة عس ًريا
 15يف النصوص التاريخية اإلسالمية ،سنية وشيعية ،يشري "غدير خم" إىل موقع خطبة
معروفة ألقاها النبي محمد يف نهاية العام العارش الهجري ،وفيها يربز املكانة الخاصة لعيل بن
أيب طالب وأهل البيت .هناك خالف سني-شيعي يف تفسري معنى الخطبة نفسها؛ إذ يفرسها
الشيعة عىل أنها تولية الخالفة لإلمام عيل بعد وفاة النبي ،ويفرسها السنة عىل أنها تبيان
فضل اإلمام عيل ومكانته لدى النبي ردًا عىل إرصار صحابة آخرين عىل االنتقاص منه عل ًنا.
" 16الربملان يقيم االحتفالية السنوية مبناسبة عيد الغدير األغر وسط دعوات ملراجعة
جادة للوضع العراقي ومطالبات باإلجامع عىل مرشوع الوطن والدستور" ،وكالة الفرات
نيوز ،2014/10/15 ،شوهد يف  ،2017/11/27يفhttps://goo.gl/qy37M3 :؛ انظر أيضً ا:
"كلمة الشيخ هامم حمودي خالل رعايته احتفالية 'عيد الغدير' مببنى الربملان اليوم
الخميس  ،"2017/9/14يوتيوب ،2017/9/14 ،شوهد يف  ،2017/11/27يفhttps://goo. :
gl/4baoa6؛ بخصوص اعتبار يوم الغدير عطلة رسمية ،انظر" :عاجل ..الربملان يرجئ
التصويت عىل قانون العطل ويحيل 'الغدير'اىل االوقاف" ،شفق نيوز ،2016/9/24 ،شوهد
يف  ،2017/11/27يفhttps://goo.gl/rpv8y8 :
 17روى يل صديق يف منصب رفيع املستوى يف وزارة سيادية مهمة ،أنه كان عىل موظفي
املقر الرئيس للوزارة ،سن ًة وشيعةً ،أن يذهبوا ليهنئوا مديريهم بهذه املناسبة ،وكان عىل
املديرين ،بدورهم ،أن يذهبوا ويهنئوا الوزير .مل يكن األمر مرتبطًا بتعليامت أو اشرتاطات
رسمية ،وإمنا بحسابات شخصية ورقابات ذاتية لدى كثري من املوظفني ،تدفعهم إىل االنخراط
يف جو عام يب ِّجل هذه املناسبة.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

ثقاف ًيا ينسف معنى التعددية ملصلحة واحدية صارمة ومرضة(.((1
تنطبق كلامت املفكر اإليراين داريوش شايغان بخصوص كنه التجربة
الدينية" :من أجل إنقاذ الروحانية ينبغي استخصاص (جعل اليشء
خاصا) الدين ،وتزمني املجتمع ،وإخالء الحيز العام من سلطان
شأنًا ً
الصور  -املعتقدات التي ال وطن لها ،والتي لهذا السبب ،ال ميكن إال
أن تكون مؤذية لإلنسان ،يف هذا اإلطار املكسور الذي تفرضه علينا
بيئة الكون املنفتحة"(.((1
املثال اآلخر واألكرث شيو ًعا وخطور ًة عىل تعميق التناقض الهويايت
خالل استخدام الدين وطقوسه هو إخراج الشعائر الحسينية من
نطاق الحزن الجمعي التطهري املألوف ،والوعد اإلصالحي الذي
تخترصه كلامت الحسني الشهيد "إمنا خرجت لطلب اإلصالح يف
أمة جدي" ملصلحة تأطريها كرصاع سيايس و"هويايت" ،ضمن سياق
دعوة عمومية لثأر مفتوح من أعداء مفرتضني عابرين للزمان واملكان
(وعادة ما تكون اإلشارة الضمنية هنا إىل الذين يختلفون مع التشيع
أو مع زعامئه السياسيني أو الدينيني ،وليس مع الحسني)( .((2يف سياق
الرصاع املذهبي يف العراق ،جرى تجيري املعنى التاريخي لخروج
الحسني ضد يزيد لربطه بهذا الرصاع املحيل ،وإظهار هذا الرصاع
عىل أنه امتداد منطقي وأخالقي وتاريخي لهذا الخروج .يف ظل هذا
التجيري ،تتكرر اليوم عىل أرض العراق ثنائية الخري والرش املتمثلة
برصاع الحسني ويزيد بالعبني مختلفني ،ولكن بأدوار متشابهة (الخري
الحسيني مقابل الرش اليزيدي) .كلامت رئيس الوزراء السابق ،نوري
املاليك ،يف  25كانون األول /ديسمرب  ،2013تخترص عىل نحو دقيق
 18طبقًا لرئيسة لجنة الثقافة واإلعالم يف مجلس النواب ،ميسون الدملوجي ،يف رسالة
إلكرتونية خاصة أرسلتها إىل املؤلف ،فإن أحد أسباب فشل مجلس النواب العراقي يف مترير
قانون العطل الرسمية يف الدورات الربملانية السابقة هو الخالف عىل العطل الدينية ،األبرز
بينها يوما الغدير واملولد النبوي .هناك إرصار شيعي عىل ع ِّد "عيد الغدير" عطل ًة رسمية،
يقابله رفض سني لهذا األمر .يف الدورة الربملانية الحالية ( ،)2018-2014سيعرض مرشوع
القانون من جديد من القراءة األوىل والثانية ثم للتصويت عليه .تعتقد الدملوجي أن
احتامالت مترير القانون أعىل من السابق هذه املرة.
 19داريوش شايغان ،أوهام الهوية ،ترجمة محمد عيل مقلّد (لندن :دار الساقي ،)1993 ،ص .114
 20الثأر عادة عشائرية ال أصل لها يف اإلسالم الذي يدعو إىل القصاص مبعنى إيقاع
العقاب املنصوص عليه دينيًا مبرتكب فعل الجرمية نفسه أو املحرض املبارش عليه وليس
غريه .الرتويج الطقويس ملقولة "يا لثارات الحسني" يف الحيز العراقي العام يحول الجرمية إىل
بدل من كونها واقعة مادية ملموسة وواضحة ،وينقل أثرها الجرمي
قيمة اعتبارية مبهمةً ،
أناسا مل يرتكبوها وال صلة لهم بها ويبتعدون عن
وعقوبتها املفرتضة خالل األجيال لتالحق ً
زمانها بقرون ،هذا مع العلم بأن املختار بن أيب عبيد الثقفي تتبع مرتكبي جرمية قتل الحسني
وقتلهم ،مبعنى أنه اقتص من القتلة الفعليني .أيضً ا ،من املعروف أن األب الروحي للسلفيني،
ابن تيمية ،والسلفيني مبختلف اتجاهاتهم ،ومن بينهم تنظيم "الدولة اإلسالمية" والقاعدة،
الذين هم أشد خصوم الشيعة ،يبجلون الحسني ويعدّونه شهيدًا وقتله جرمي ًة كربى ويلعنون
قاتليه .يقول ابن تيمية "وأما من قتل الحسني أو أعان عىل قتله أو ريض بذلك فعليه لعنة الله
عدل" ،انظر :ابن تيمية ،مجموع فتاوى
واملالئكة والناس أجمعني؛ ال يقبل الله منه رصفًا وال ً
شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،ج ( 4السعودية :مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
 ،)2004ص  ،487شوهد يف  ،2017/11/18يفhttp://bit.ly/2AYROrp :

تاسارد
اإلسالم السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقية:
إشكاليات الخطاب وتحديات التنوع

طريقة التفكري هذه التي تحول التاريخ إىل لغم دائم يف جسد الحارض:
"الذين قتلوا الحسني مل ينتهوا بعد .هاهم اليوم موجودين [كذا يف
األصل] .والحسني بلون آخر ال يزال موجو ًدا ،هو الذي يُستهدف من
قبل هؤالء الطغاة .إذًا أنصار يزيد وأنصار الحسني مرة أخرى وعىل
طول الخط يصطدمون يف مواجهة رشسة عنيدة ،وهذا يعطينا رؤية
بأن الجرمية التي ارتكبت بحق الحسني مل تنت ِه وإمنا ال زالت فصولها
التي نعيشها اليوم من اإلرهابيني والطائفيني والحاقدين عىل اإلسالم
وأهل البيت عليهم السالم وما يقومون به اليوم من أعامل إجرامية
واستهداف لألبرياء ،وبالذات لقد أعدوا العدة الستهداف زوار اإلمام
الحسني وتخريب أجواء الزيارة"(.((2
ال يعكس إعالن املاليك هذا وجهة نظر فردية أو معزولة وإمنا طريقة
تفكري سائدة يف أوساط شيعية كثرية بسبب ترويجها الكثيف الذي
يختزل عىل نحو فج تعقيدات الوضع العراقي ما بعد نيسان /أبريل
 ،2003هاربًا من مواجهة هذه التعقيدات نحو مشهد تاريخي
حلول
ميت إىل هذه التعقيدات بصلة ،وال يرشحها وال يوفر ً
بعيد ال ّ
للمشكالت الناتجة منها .توفر هذه اإلحالة التاريخية املتعسفة
تبسيطًا رسديًا وأخالقيًا مري ًحا لجمهور املتلقني ،يعفيهم من الخوض يف
تعقيدات املشهد العراقي الحايل لفهمه ،ومن مسؤوليتهم السياسية
واألخالقية يف دعم التوجهات الصائبة املفضية إىل حلول معقولة(.((2
فضل عن ذلك ،تساهم هذه اإلحالة التاريخية ،بالشحنة العاطفية
ً
الهائلة التي تحملها ،يف تكريس عقل جمعي يائس وعاجز عن إنتاج
الحلول مع األخذ يف الحسبان أن املشكلة األصلية هي رصاع قديم
" 21نوري املاليك املعركة يف األنبار بني أنصار الحسني وأنصار يزيد" ،يوتيوب،2014/1/2 ،
شوهد يف  ،2015/6/30يفhttp://bit.ly/2hCyY15 :
 22الخطاب السيايس الشيعي الذي يعتمد هذه الثنائية التاريخية يف فهم الحارض العراقي
إقصايئ شيعيًا أيضً ا ،إذ يعيد تعريف من هو الشيعي الجيد مقابل الشيعي السيّئ .يف سياق
مثل ،يصبح الشيعة (سواء العلامنيون أو اإلسالميون الرباغامتيون أو غريهم من
هذا الخطاب ً
الشيعة غري املسيسني الرافضني االنضواء تحت هذا الخطاب الثنايئ) الذين يرفضون استخدام
أساسا لحل املشكالت العراقية ،ويطالبون بحلول واقعية قامئة عىل مساومات
الهوية املذهبية ً
منطقية متليها الظروف الحالية ،يصبح هؤالء "أقل شيعية" أو حتى فاقدين لشيعيتهم ،أو يف
أفضل األحوال ،سذ ًجا ومخدوعني ،ألنهم "ذهبوا إىل الطرف اآلخر" و"تنازلوا للسنة" .خذ عىل
سبيل املثال تعامل دعاة هذا الخطاب املذهبي ومؤيديهم مع إياد عالوي ،والتحامل الشديد
املعتاد ضده ،فغالبًا ما يجري نقد هذا الرجل ،وبقسوة ،ليس عىل أساس أفكاره السياسية
التي يطرحها ،وإمنا عىل أساس "هويايت" ينزع عنه شيعيته الشخصية بوصفه "واجهة شيعية
ملرشوع سني" أي إنه ديكور فحسب ال يحمل أي محتوى شيعي حقيقي أو بوصفه "بعث ًيا"
وهي التسمية السياسية املهذبة للسنة ضمن هذا الخطاب (أي البعثي=السني) .األمر نفسه
ينطبق عىل تسمية "املنبطحني" التي اخرتعها هذا الخطاب ،ويروجها بشدة بعد تويل حيدر
العبادي رئاسة الوزراء لوصف من أسميهم "الشيعة الرباغامتيني" أو املعتدلني الذين يعتقدون
أن هناك أدوات سياسية وقانونية بيد الدولة العراقية التي يحكمها الشيعة ميكن توظيفها
لحل النزاع سلم ًيا مع السنة خالل التفاوض والتنازالت املتبادلة ،وإبرام الصفقات التي تفيض
إىل الحلول ،أي :تطبيق الدميقراطية التوافقية .الشيعي الجيد ،ضمن هذا الخطاب املذهبي،
هو الذي يؤمن بالرصاع مع السنة حتى "تحقيق النرص" و"تركيع السنة" ،أ ّما الشيعي السيئ
سبل أخرى ال تعتمد
أو الساذج ،فهو الشيعي الذي ال يؤمن بحتمية هذا الرصاع ،ويجد ً
الشيطنة أو العنف لحل هذا الرصاع.

41
وأزيل بني الخري والرش ،طرفاه الحسني ويزيد ،يتكرر اليوم بالرضاوة
القدمية ذاتها ،وال تنفع معه الحلول إال بانتصار أحد الطرفني عىل
اآلخر .ويف آخر املطاف ،كيف ميكن الجلوس والتفاوض وإيجاد حل
ما مع "مغتصبي الخالفة" أو مع يزيد أو مع من ميثل امتدا ًدا له(((2؟
تستبطن هذه الثنائية األخالقية الجانب األخطر يف التناقض الهويايت
من خالل شيطنة اآلخر العراقي وجعله رشي ًرا عىل نحو ال ميكن
إصالحه .مثل هذه التصنيفات األخالقية املتضادة والحادة تساهم
كث ًريا يف إفشال أي مسعى جدي للمساومات السياسية والتوصل
إىل الحلول وإيجاد املخارج من األزمات .وأخ ًريا ،ليست مفارقة يف
هذا السياق أن اللقب الذي أطلقه أنصار املاليك عليه ،ويبدو أنه
حاز عىل رضاه ،هو "مختار العرص" يف إحالة تاريخية أخرى تربط
وظيفة رئيس وزراء العراق بتصفية "ثارات" تاريخية تعود إىل قبل
 1300عام ،بدلً من إيجاد الحلول ملشكالت الحارض .هنا تحتل
"املاضوية" دو ًرا مركزيًا يف تعريف الذات وفهم الحارض عىل نحو
مشوه ومتعسف يك يبدو أقرب ما ميكن إىل الصورة املتخيلة للاميض
الذي متثّل خالله التشيع ،ويك مينح ساسة شيعة فاشلني أدوا ًرا شبيهة،
متخيلة هي األخرى ،مبؤسيس التشيع وشخصياته املهمة سع ًيا وراء
رشعية سياسية ومكاسب انتخابية ال يؤهلهم سجل أدائهم السيايس
عىل مدى العقد املايض لنيلها .املايض هنا هو عكاز الحارض والدرب
رض؛ ألنه
إىل املستقبل .يقوض هذا االستثامر السيايس يف املايض الحا َ
يحيله إىل رصاع دائم بني الحق والباطل .يف خض ّم هذا كلّه تضيع
رشوط ليبهارت لنجاح الدميقراطية التوافقية املتعلقة بقدرة النخب
"عىل استيعاب املصالح واملطالب املختلفة للمجموعات" و"تجاوز
االنقسامات وتوحيد جهودها مع النخب من املجاميع املنافسة" عىل
أساس أن هذه النخب "تفهم مخاطر التفتت السيايس".
 23خطاب "يزيد إزاء الحسني مرة أخرى" ينطوي عىل مغالطات تاريخية ومنطقية كثرية،
إذ يفرتض هذا الخطاب أن كل الذين حملوا السالح ضد الحكومة العراقية التي يقودها
أساسا مبشاعر طائفية بحتة وأن يزيد ميثل مصدر إلهام
الشيعة من السنة هم محفزون ً
دينيًا وأخالقيًا ،ويف الحصيلة ،فهم كارهو الحسني أو معادوه .وليس غريبًا ،يف سياق االحرتاب
الطائفي يف البلد ،أن تؤدّي املشاعر الطائفية (ضد الشيعة أو ضد السنة) دو ًرا يف تأجيج
االقتتال ،من خالل بث الكراهية ضد اآلخر املختلف مذهب ًيا ،لكنها ليست وحدها سب ًبا
أساسا بعوامل
يف اندالع هذا االقتتال أو استمراره .أسباب هذا االقتتال عميقة ومرتبطة ً
اقتصادية وثقافية ومخاوف إقصاء وقلق هويايت ويأس سيايس ،وهذه كلها قابلة للتفكيك
والتفاوض بخصوصها وإيجاد حلول لها ،ويف الحصيلة فإن سبب االقتتال ليس عقيديًا أو
مرتبطًا بالرصاع عىل العقيدة كام يصوره هذا الخطاب ،والخالفات العقيدية عاد ًة غري قابلة
للحل سياسيًا .األمر يختلف بخصوص قتال املنظامت السلفية الجهادية كالقاعدة و"الدولة
اإلسالمية"  ،فهذا القتال ،وإن كان يستفيد انتهازيًا من وقائع الخيبة والتهميش يف األوساط
السنية ،فإنه مرتبط عىل نحو جذري برؤية أيديولوجية معادية للحداثة تؤدّي فيها الطائفية
عامل إضاف ًيا وليس أساس ًيا فهذه التنظيامت قاتلت وتقاتل بالوحشية
(الكراهية للشيعة) ً
ذاتها يف بلدان سنية؛ كالجزائر وليبيا وأفغانستان وباكستان وغريها .أخ ًريا ،ال تجد املنظامت
والقوى السنية التي رفعت السالح ضد الحكومة العراقية ،عىل اختالفها الواسع ويف ضمنها
القاعدة و"الدولة اإلسالمية" ،دين ًيا وتاريخ ًيا ،يف يزيد ريادة أخالقية أو تاريخية أو دينية ،بل
تنظر إليه ،عمو ًما ،عىل نحو سلبي ألسباب عدة ،بينها قتله الحسني.
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نحو خطاب شيعي سياسي جديد
إن املشكلة األساس التي يقوم عليها الخطاب السيايس الشيعي يف
عراق اليوم هي أنّه امتداد مبارش للخطاب الديني الشيعي الذي
تألّف تاريخ ًيا حول مفاهيم املغايرة واالختالف مع الفهم السني
للتاريخ والدين .هذا يعني أن الخالفات الدينية والتاريخية التي
مثّلت الهموم املعرفية لهذا الخطاب الديني ،تنسحب تلقائ ًيا عىل
السياسة لتساهم يف تحويلها إىل رصاع هوية دائم يرتبط باملايض
والتصورات املحيطة به أكرث من ارتباطه بالحارض ومشكالته
الحقيقية .يف النتيجة ،ساهم ضياع املسافة بني الخطابني الديني
والسيايس الشيعي العراقي يف إفشال مرشوع بناء الدولة بعد نيسان/
خصوصا من خالل ترتيبات الدميقراطية التوافقية التي
أبريل ،2003
ً
أُفرغت من محتواها متا ًما يف السنوات الست األخرية .ال يعني ذلك
أن هذا الخطاب هو السبب الوحيد يف هذا الفشل ،فهناك عوامل
أخرى كثرية كالفساد والعنف وغياب رؤية لبناء الدولة وغريها .لكن
الخطاب يحتل أهمية خاصة وخطرة يف مرشوع بناء الدولة الوطنية،
أي دولة وطنية ،ألنه ميثل األفق العام (أو حزمة املعاين) ،الذي
ّ
تتحرك ضمنه كل األفكار والقرارات والتوجهات واألفعال املرتبطة
بالدولة ،وعربه تتألف املواطنة وتتعمق وتتشابك أوارصها؛ لتؤدي إىل
بروز "الشعب" كقوة جامعة ومحسوسة وشعورية .خطاب الدولة
الوطنية ينشأ من اتفاق ضمني ،من قبول مبحتوى عام يؤمن به
الجميع ويحفزهم عىل العيش م ًعا كشعب يف إطار وطن ،أو كام
يقول أرنست رينان إن" :الدولة الوطنية هي روح ،هي مبدأ روحي.
شيئان اثنان ،وهام يف الحقيقة يشء واحد ،يشكالن هذه الروح أو
املبدأ الروحي .أحدهام يكمن يف املايض واآلخر يف الحارض .أحدهام
هو امتالك إرث غني مشرتك من الذكريات واآلخر هو االتفاق أو
القبول يف الزمن الحارض ،الرغبة يف العيش م ًعا ،إرادة تخليد قيمة
الرتاث الذي يتلقاه املرء عىل نحو غري منقسم .اإلنسان ،أيها السادة،
ال يخرتع األشياء عىل التو .الدولة الوطنية ،مثل اإلنسان ،هي حصيلة
ٍ
ماض طويل من الجهود والتضحية واإلخالص [ ]...ماض بطويل ،رجال
عظامء ،مجد (والذي أقصد به املجد الحقيقي) ،هذا هو الرأسامل
االجتامعي الذي عىل أساسه ميكن بناء فكرة وطن .أن يكون لديكم
أمجاد مشرتكة يف املايض وأن تكون لديكم إرادة مشرتكة يف الحارض،
أعامل عظيمة يف املايض ،وأن ترغبوا يف إنجاز
ً
وأن تكونوا أنجزتم
(((2
املزيد منها ،فهذه كلها الرشوط األساسية ألن تكونوا شعبًا" .
تناول رومانس ًيا وبسيطًا لفكرة معقدة يف كلامت
خلف ما يبدو ً
رينان ،يكمن كثري من الجدية النظرية .تتألف الدولة الوطنية حول
24 Ernest Renan, "What is a Nation?" in: Nation and Narration, Homi
K. Bhabha (ed.) (New York: Routledge, 1990), p. 19.
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رسدية ما بخصوص معنى املكان والقيم واملصالح التي تربط بعض
الناس القاطنني فيه ٍ
ببعض عىل نحو يُشعرهم بأنهم مجموعة واحدة
متميزة من سواها ،أي شعب يختلف عن الشعوب األخرى ،عىل
الرغم من كل اختالفات العرق والدين واالنتامء واألفكار بني هؤالء
الناس أو أفراد الشعب .إنه االتفاق عىل هذه الرسدية والقبول
بافرتاضاتها ومعناها الذي مينحها القوة عىل صناعة األشياء ووضع
معايري الصواب والصالح الوطني .بكلامت أخرى ،تحدد هذه الرسدية
معنى الوطنية وتحميها .حول رسديــات من هذا النوع تعكس
خصوصيات الشعوب وتجاربها تكونت الدول الوطنية منذ بروز هذه
األخرية كتنظيم سيايس جديد لنمط الحياة يف القرن الثامن عرش.
يف بلد كالعراق بتاريخ طويل ميتد أكرث من سبعة آالف عام ،فيه كثري
من لحظات اإلنجاز واملخاطر والتضحيات واملآيس ،ليس صعبًا تأليف
رسدية وطنية تعددية وإنسانية متامسكة من هذه اللحظات ،يتحد
عليها العراقيون وتستبدل خاللها الرسدية القومية الضيقة لعراق
صدام .عىل مدى أكرث من عقد من حكم األحزاب الدينية الشيعية
عجزت هذه األحزاب عن صوغ مثل هذه الرسدية ،وعن أن تنتج
عق ًدا اجتامع ًيا رصي ًنا ينظم العالقة بني السلطة والشعب .جزء من هذا
العجز بنيوي مرتبط مبنظومة اإلسالم السيايس الذي تنتمي إليه هذه
األحزاب .ألن اإلسالم السيايس يستمد رشعيته األخالقية وأدواته املعرفية
وقوته االجتامعية من اإلسالم كدين ،فإنه يقع دو ًما يف تناقض مل يستطع
أن يخرج منه إىل اآلن يتعلق بالطبيعة الكونية والعامة للدين الذي
يطرح نفسه كنهج معريف وأخالقي عابر للزمان واملكان ،أو كام يرشح
بينيدكت أندرسون مصادر قوة األديان وقابليتها لالستمرار عرب أزمنة
وأمكنة مختلفة" :إن امليزة العظمى للرؤى الكونية ()worldviews
لألديان التقليدية […] هي اهتاممها بوضع اإلنسان يف الكون ،اإلنسان
كنوع من الكائنات ،ووقائع الوجود .إن القدرة االستثنائية عىل البقاء
واالستمرار عىل مدى آالف السنوات للبوذية أو املسيحية أو اإلسالم
دليل عىل الردود
يف عرشات التشكالت االجتامعية املختلفة تقدم ً
اإلبداعية عىل العبء املرهق الذي متثله املعاناة اإلنسانية كاملرض
والتشوه والحزن وتقدم العمر واملوت .ملاذا ُولدت أنا أعمى؟ ملاذا
صديقي األفضل مصاب بالشلل؟ ملاذا ابنتي متخلفة عقليًا؟ تحاول
األديان أن تقدم إجابات عن هذه األسئلة"(.((2
يكمن التناقض هنا يف أن الدين كوين ومعياري وجوهراين بطبيعته،
والسياسة ،كام خطابها ،عاد ًة ما تكون محلية وبراغامتية ألنها
ترتبط مبكان ما ،هو البلد أو الوطن ،ووقائع هذا املكان وحقائقه
الدميوغرافية واالقتصادية والسياسية والتاريخية .معنى هذا أن
25 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin
and Spread of Nationalism (London and New York: Verso, 2006), p. 10.

تاسارد
اإلسالم السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقية:
إشكاليات الخطاب وتحديات التنوع

الرسدية الدينية ال تتمحور حول الدولة الوطنية ،وإمنا حول الوجود
بنمطه العام واملطلق ،أي إن مرسحها هو العامل كله والشخصية
املحورية يف هذه الرسدية هي املؤمن ،يف حني أن رسدية الدولة
الوطنية محلية ومحددة وشخصيتها املحورية هي املواطن.
بعد نحو أربعة عرش عا ًما عىل هيمنة الخطاب السيايس الشيعي يف
عراق الدولة واملجتمع ،بات واض ًحا أن هذا الخطاب فئوي وتحرييض،
وأنه فشل يف صناعة نقاط التقاء كثرية مع املعارضني والرشكاء
واملنافسني تتطلبها آلية الدميقراطية التوافقية للتوصل إىل إجامعات
سياسية عىل كيفية حل األزمات ،والتعامل بفاعلية مع املشكالت.
عىل العكس ،أدت فئوية هذا الخطاب الصارخة إىل خلق املزيد
من العداء ،وأضافت بع ًدا "هويات ًيا" وطائف ًيا لألزمات واملشكالت،
وساهمت يف تعميق التفتت االجتامعي والسيايس؛ ما يهدد ،عىل
املديني املتوسط والطويل ،قدرة حركات اإلسالم الشيعي عىل البقاء
يف السلطة ،بل يف بقاء العراق بل ًدا موح ًدا.

انسداد السياسة وانفتاح الخطاب
تغي يف عراق اليوم؛ من أجل أن
ال شك يف أن أشياء كثرية تحتاج إىل ّ
يخرج من نفقه الطويل املظلم ويصبح دولة وطنية قابل ًة للحياة
والنجاح واالزدهار .مثة إدراك للأمزق أخذ يربز تدريج ًيا ضمن الطبقة
السياسية الشيعية يف أثناء والية املاليك الثانية (،)2014-2010
التي متيزت بشدة رصاعاتها وجمودها السيايس ومخاوف االنفراد
بالسلطة ،بعد أن ظهرت واضحة هشاشة املؤسسات الدستورية
املستقلة وإطاحة ترتيبات الدميقراطية التوافقية ،وهزال الفصل بني
السلطات الثالث ،ووهم استقاللها ملصلحة هيمنة السلطة التنفيذية
عىل مفاصل الدولة كلّها ،واتساع نفوذها خارج إطار الدستور
والقانون .تعمق هذا اإلدراك بعد االحتجاجات السنية الواسعة
التي بدأت يف كانون األول /ديسمرب  ،2012وانتها ًء بقمعها أمن ًيا
يف كانون الثاين /يناير  .2013مثلت هذه االحتجاجات يف جوهرها،
ر ًدا سن ًيا شعب ًيا غاض ًبا ،ومتشن ًجا أحيانًا ،ضد َمذهبة الدولة وخطابها
الفئوي وسياساتها التهميشية ،والنتائج السلبية لهذه السياسات
عىل األرض .دفع عجز االحتجاجات عن إيقاف مذهبة الدولة -
ويف الحصيلة يأْس املحتجني من جدوى الطرق السلمية يف إصالح
األخطاء؛ بسبب رفض السلطة حينها الدخول يف حوار حقيقي وب ّناء
معهم ،وإرصارها عىل شيطنة االحتجاجات ،ومن ثم استخدام القوة
املسلحة ضدها وتفكيكها  -إىل أن تتحول إىل مترد مسلح .استفاد
تنظيم "الدولة اإلسالمية" يف العراق والشام (داعش) من كل أجواء
املواجهة هذه ،مستثم ًرا ،عىل الخصوص ،السخط واليأس السن َّي ْي
من إمكانية اإلصالح ،ليمد سيطرته العسكرية عىل أجزاء واسعة من
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البلد ويفرض أسلوب حياة صار ًما وقاس ًيا يستند عىل رؤية ظالمية
عدمية للحياة .ويف آخر املطاف ،ترتجم هذا اإلدراك املتأخر بإرادة
سياسية عراقية واسعة عابرة للطوائف باستبدال رئيس الوزراء نوري
وفعل ،ودفعه إىل
ً
املاليك الذي كرس فئوية الخطاب الشيعي قولً
مديات قصوى وخطرة يف سنواته الثالث األخرية يف الحكم .مل يكن
منفصل عن استبدال النهج أيضً ا والخطاب املرتبط
ً
استبدال الشخص
به بحسب إشارات رصيحة من أطراف شيعية كثرية ،بينها املرجعية
الدينية يف النجف .بعي ًدا عن الخوض يف تفاصيل هذا اإلدراك ونتائجه
تشكيل حكومة حيدر العبادي ووثيق ُة
ُ
السياسية التي كان واح ًدا منها
اإلصالح السيايس التي تبنتها ضمن برنامجها الحكومي الذي ص ّوت
عليه بالقبول مجلس النواب يف أيلول /سبتمرب  .2014ومام يستحق
التوقف عنده ،منط الخطاب السيايس الشيعي املفرتض ،إذا كانت
الطبقة السياسية الشيعية ماضية جديًّا نحو اإلصالح عىل أساس
حقيقة هذا اإلدراك املهم عىل الرغم من تأخره.
فاعل كخطاب دولة  -وطن،
إذا كان لهذا الخطاب أن يتألّف ويصبح ً
فام مالمحه الكربى يا ترى؟
األمر األول هو إبراز "العراقوية" يف هذا الخطاب ،باستثناء أحداث
منتقاة من تاريخ التشيع والخالف السني – الشيعي .ال يوجد يف
الخطاب السيايس الشيعي إشــارات جدية وحقيقية إىل العراق
الحديث أو القديم أو حتى اإلسالمي خارج اللحظات الشيعية
وخصوصا ،يبدو تاريخ الدولة العراقية الحديثة منذ تأليفها
املنتقاة.
ً
بعد الحرب العاملية األوىل حتى نيسان /أبريل  2003غائبًا متا ًما يف
خطاب اإلسالم السيايس الشيعي ،باستثناء انتقاده الدائم والشديد
فمثل ،ال
وخصوصا تجربة حكم صدام حسنيً .
للحقبة البعثية منها،
ً
توجد آراء معلنة أو معروفة لألحزاب اإلسالمية الشيعية بخصوص
تأسيس الدولة العراقية بعد الحرب العاملية األوىل والتجربة امللكية
فيه وإنجازات هذه التجربة ومواطن فشلها( .((2هل ميثل قرار تأليف
مثل بإرادة بريطانية دعمها عراقيون يف مؤمتر القاهرة
العراق كدولة ً
يف آذار /مارس  ،1921إثر املأزق الربيطاين مبواجهة ثورة العرشين
التي فرضت واق ًعا آخر مخالفًا للخطط الربيطانية قبلها ،لحظة إنجاز
عراقي تستحق اإلبراز؟ وهل ق َّدمت امللكية الدستورية ،بحيز الحرية
الذي فسحته وفصلها النسبي بني السلطات الثالث والحياة النيابية
التي جلبتها ومرشوعها ببناء دولة حديثة ،وسعيها لرتسيخ وطنية
عم كان سائ ًدا خالل
عراقية ،شيئًا جدي ًدا وإيجاب ًيا للبلد يختلف ّ
 26هناك تناول لثورة العرشين يف األوساط اإلسالمية الشيعية ،لكنه يف أغلبه مييل إىل
كونه فئويًا ،وعىل حساب الحقيقة التاريخية أحيانًا ،من خالل إبراز الطابع الديني-الشيعي
واملناطقي للثورة ،عرب تأكيد قيادة رجال الدين الشيعة لها ومساهمة عشائر الفرات األوسط
فيها ،ويف الحصيلة تأطريها عىل أنها حدث شيعي رصف يحمل أعباءه الشيعة وحدهم،
ويستفيد منه اآلخرون (السنة).
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قرون السيطرة العثامنية؟ وهل كان نضال العراقيني الناجح عىل
ٍ
وحركات سياسية ،إلنهاء االنتداب
امتداد العرشينيات ،حكوم ًة وشعبًا
الربيطاين بأرسع ما ميكن ،ونيل البلد استقالله يف عام  ،1932محط ًة
مهمة جديرة باالحتفاء بها؟ أمل يكن إدخال التعليم املدين الحديث
(إزاء التعليم التقليدي يف الكتاتيب والجوامع الذي ساد قرونًا طويلة)
ونرشه واس ًعا يف البلد من خالل إنشاء املدارس ومن ثم الكليات،
وتكوين كوادر عراقية قادرة تدريج ًيا عىل إدارة مؤسسات البلد،
خطو ًة كبرية ومهمة دفعت العراق عىل طريق الحداثة والتطور؟ أمل
يستفد الشيعة كث ًريا من التعليم املدين والتوظف يف الدولة بعد أن
كانوا محرومني منهام خالل العهد العثامين؟ أمل يكن إنشاء مجلس
اإلعامر يف الخمسينيات واملشاريع املهمة التي خطط لها ونفذها
دليل عىل حيوية وطنية عراقية تستحق التذكري بها والتعلم منها؟
ً
أسئلة شبيهة ميكن أن تُثار بخصوص العراق الجمهوري ،وبالذات
الحقبة البعثية يف حكم البلد يف الفرتة  .2003‑1968هل كان تأميم
عمل سلب ًيا أم إيجاب ًيا؟ وهل كان توسيع
مثلً ،
النفط يف عام ً 1973
البنية التحتية للبلد (طرق ،وجسور ،ومستشفيات ،ومدارس ...
إلخ) والرخاء االقتصادي النسبي وتراجع الفقر يف السبعينيات؛ إثر
ارتفاع أسعار النفط يف السوق العاملية أم ًرا سيئًا؟ وهل كان مسعى
الدولة ملحو األمية وتأكيد مجانية التعليم وتوسيعها ،ودخول التعليم
املدريس والجامعي كقيمة أساس يف التفكري املجتمعي العراقي يف
هذه الفرتة ظاهرة تستحق التوقف عندها؟ وهل ميكن الحديث
بدل
عن هذه األشياء عىل أساس أنها جزء من تاريخ الدولة يف البلدً ،
من أن تكون جز ًءا من تاريخ السلطة أو الحزب الحاكم فحسب،
حتى عىل الرغم من سعي كل سلطة وحزبها لتجيري كل اللحظات
اإليجابية ملصلحة مرشوعها السيايس؟ ملاذا عند اإلشارة إىل تاريخ
البلد يف الخطاب السيايس الشيعي ،يكون الرتكيز ،عىل نحو شبه
(مثل العراق
دائم ،يف الجانب الديني فحسب من هذا التاريخ ً
موطن األمئة واألنبياء ،واألرضحة املقدسة  ...إلخ)؟ وملاذا ال يتم
التوقف عىل نحو حقيقي عند املنجزات اإلنسانية واملدنية يف البلد
عرب تاريخه الطويل عىل مدى سبعة آالف عام ،بع ّدها لحظات متيُّ ٍز
رش غري مقدسني وغري مرسلني من السامء،
وفخر عراقيَّني ،حققها ب ٌ
هم عراقيون يف آخر املطاف؟ سيساهم التوقف عند معامل اإلنجاز
العراقي عرب التاريخ ولحظاته ،وهي كثرية ،يف جعل هذا الخطاب
وطن ًيا ،وليس فئويًا كام هو اآلن.
األمر الثاين ،ال بد أن ينفصل الخطاب السيايس الشيعي عن الخطاب
الديني الشيعي ،فوظائفهام مختلفة وجمهوراهام مختلفان أيضً ا.
الخطاب الديني جوهراين ومعياري ،جمهوره املؤمنون ،بينام الخطاب
السيايس وصفي وبراغاميت ،جمهوره املواطنون ،مؤمنني كانوا أو غري
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مؤمنني .اإلشكالية األوىل التي عىل هذا الخطاب أن يتجاوزها هي
العالقة املرتبكة مع الحداثة عن طريق فك االشتباك بني اإلسالم
السيايس الشيعي والحداثة .ينظر اإلسالم السيايس الشيعي ،ككل
مدارس اإلسالم التقليدية ،الدينية والسياسية ،إىل الحداثة بارتياب،
ويتعامل معها بانتقائية شديدة ،من خالل الفصل بني اكتشافاتها
املادية والعلمية التي يتبناها ويستفيد منها وبني قيمها األخالقية
مثل،
واملعرفية التي يشكك فيها ويع ّدها خط ًرا عىل الدين واملجتمعً .
قيم كالفردانية والفضول املعريف واملساواة الحقيقية غري املرشوطة
(وليست امل ُجا ِملة) بني الناس ،بغض النظر عن الدين واملعتقد واللون
واألصل ،والقبول باالختالف (بدلً من مفهوم التسامح اإلشكايل الذي
يستبطن االضطرار إىل تحمل االختالف واملختلف بدلً من التصالح
أي تجربة دميقراطية يف
معهام) أصبحت ً
قيم أساسية ال بد منها لنجاح ّ
مجتمع تعددي ،حتى مع رفض اإلسالم السيايس الشيعي لهذه القيم،
فإنها تتغلغل تدريجيًا يف البلد عرب وسائل اإلعالم واالتصال يف العامل
االفرتايض والسفر واالختالط بثقافات أخرى .مل تعد جدران الرقابة
التي كانت األنظمة القمعية تنجح يف تشييدها والحفاظ عليها مجدية
يف وقف تدفق املعلومات واالطالع عىل قيم مختلفة .يف آخر األمر ،ال
تذوب الهوية الدينية واالجتامعية ملجموعة ما أو تتبخر بسبب هذا
"التناص" الثقايف والقيمي ،واألدلة عىل ذلك كثرية؛ من بينها احتفاظ
جاليات شيعية عراقية كبرية يف دول غربية كربيطانيا وأمريكا والدول
اإلسكندنافية بهويتها الثقافية ،عىل الرغم من عيشها سنوات طويلة
يف بيئات مغايرة لها ،تؤمن بشدة بهذه القيم وتطبقها .يف الحقيقة،
إن تأصيل هذه القيم يف الرتاث اإلسالمي من خالل قراءات وتفسريات
حديثة لنصوص هذا الرتاث وتجاربه ليس أم ًرا صعبًا.
هذا يقودين إىل امللمح الثالث الذي أع ُّده أه ّم من سواه ،وهو ذلك
أول ،ال بد من التأكيد أنه يف
املتعلق مبوقع الدين يف هذا الخطابً .
السياق العراقي ال ميكن الحديث عن الدين خارج إطار الطائفة أو
املذهب؛ بسبب التعددية املذهبية بني مسلمي العراق وتَ ثُّلِ كل
مذهب بنسب سكانية كبرية نسبيًا ،من الصعب القول :إن يف العراق
ما ميكن تسميته باإلسالم العام الذي حوله إجامع مجتمعي ،كام
مثل ،حيث يهيمن
هو الحال يف مرص أو تونس أو األردن أو إيران ً
مثل هذا اإلسالم سواء بنمطه الشيعي أو السني ،من دون إحساس
الجمهور مبذهبيته ،أي بشيعيته أو سنيته ،إال يف حالة األقليات
الصغرية ذات التأثري املحدود يف الثقافة العامة يف البلد؛ بسبب
قلتها العددية أو تركزها يف مناطق بعيدة أو معزولة عن الحوارض
(مثل الشيعة يف مرص ،أو السنة يف إيران) .ال يوجد يف
املدنية الكربى ً
العراق مثل هذا اإلسالم العام ،بل هناك إسالم مذهبي دامئًا ،سني
أو شيعي .وصحيح أنه ميكن الحديث عن إسالم عام غري مذهبي

تاسارد
اإلسالم السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقية:
إشكاليات الخطاب وتحديات التنوع

باملعنى املعريف والتاريخي ،وحتى النيص ،للكلمة ،فالقرآن الكريم
مثل تحدث عن اإلسالم واملسلمني واملؤمنني من دون أن ترد فيه
ً
أي إشارة إىل السنة والشيعة بوصفهام مذهبني دينيني ،مستخد ًما
ّ
هاتني الكلمتني مبعناهام اللغوي واملعجمي املعتاد ،وليس مبعناهام
االصطالحي و"الهويايت" السائد اليوم .فالدين يف العراق يحمل دامئًا
تذك ًريا باالختالف املذهبي ،وبأن املسلمني العراقيني هم أتباع مذاهب
أساسا .ليس من الحكمة توظيف الدين يف الحيز العام إزاء حتمية
ً
الطابع املذهبي للدين يف العراق ،باستثناء تأكيد القيم األخالقية
الكونية املشرتكة التي يدعو إليها الدين ،بنمطيه :السني والشيعي،
وتؤكدها التجارب األخالقية للثقافات وحتى األديــان املختلفة؛
كالصدق والنزاهة والعدل واالحرتام والدفاع عن املظلومني ومساعدة
الضعفاء واملحرومني وسواها.
هنا ال بد من التمييز بني الدين بوصفه تجربة روحية وسلوكية فردية
يعيشها الناس يف سياقاتهم الخاصة التي يختارونها مبلء إرادتهم
وحريتهم ،والدين بوصفه معيا ًرا عا ًما يجري فرضه أو تطبيقه ،جزئ ًيا أو
كل ًيا ،عىل املجتمع أو ترويجه من خالل الدولة .قد يكون هذا الفصل
بني الحيز الخاص والعام هو النقطة األكرث إشكالية بالنسبة إىل أحزاب
اإلسالم السيايس التي عاد ًة ما تُظهر أشد أنواع املعارضة تجاه مثل هذا
الفصل ،وتنظر إليه عىل أنه تجزئة للدين وتقويض ملعناه أو رسالته
كامل .ليس الهدف هنا إثارة
التي ال تتضح أو تربز إال من خالل عرضه ً
نقاش حول العلامنية ،فهذا موضوع آخر مستقل ،وإمنا التوقف عند
جدوى توظيف الدين يف الحيز العام يف مجتمع يعاين رصا ًعا دين ًيا -
خصوصا يف ضوء غياب الدين املحايد أو العام ،فكل
مذهب ًيا عميقًا،
ً
الدين يف العراق مذهبي شئنا أم أبينا ،وتجربة العقد املنرصم تقدم لنا
دليل واض ًحا بخصوص هذا .ويف هذا الصدد ،تبدو أطروحة رجل الدين
ً
الفرنيس ،األب غليوم توماس رينال ،يف عرص التنوير األورويب يف القرن
الثامن عرش ،رائدة ومهمة وذات صلة ،فعالوة عىل تأثريها الجدي
يف مفكري عرص األنوار األوروبيني يف سعيهم إلعادة صوغ العالقة
بني الدين والدولة ،تنبع أهميتها اإلضافية من كونها تأيت يف سياق
تجربة هيمنة شديدة للدين ،بنمطه املؤسسايت املسيحي الكاثولييك،
عىل الحياة العامة يف فرنسا امللكية ما قبل ثورة  .((2(1989يتناول
األب رينال ما يع ّده ثالثة مبادئ مهمة بخصوص العالقة بني الدين
والدولة" :املبدأ األول هو أن الدين يف خدمة الدولة وليست الدولة يف
 27كــتــاب األب رينال الــذي كتبه مبشاركة كُتاب آخرين بعنوانL'Histoire :
philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens
 dans les deux Indesووردت فيه األطروحة ،صدر عام  ،1770لكنه ُمنع يف فرنسا عام
 ،1779وصدر أمر قضايئ بحرق نسخه ،واعتقال كاتبه الذي اضطر إىل الفرار .عىل الرغم من
كامل وبطبعات مخترصة
ذلك انترش الكتاب خارج فرنسا وت ُرجم إىل لغات أوروبية عدّةً ،
بسبب حجمه الكبري (أربعة مجلدات أو أكرث بحسب الطبعة).
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خدمة الدين .واملبدأ الثاين هو أن املصلحة العامة هي القاعدة التي
ينبغي أن تقود كل أفعال الدولة .واملبدأ الثالث هو أن الشعب أو
السلطة السيادية التي متثله وحدها لها الحق يف الحكم عىل مقدار
توافق أي مؤسسة مع املصلحة العامة .يبدو يل أن هذه املبادئ الثالثة
منطقية ال سبيل إىل دحضها واالقرتاحات التالية ليست إال نتائج تنشأ
عنها"( .((2يف إرصاره عىل تابعية الدين للدولة ،ال يقصد األب رينال
الدين كتجربة روحية خاصة أو عالقة اإلنسان بربه ،إذ يوضح مب ِّك ًرا
أنه ال يناقش الدين يف الحيز الخاص ،وأن مبادئه الثالثة وما يرتتب
عليها تنطبق عىل الدين قوة منظمة تتحرك مؤسسات ًيا يف السياق العام
للمجتمع فحسب ،محاج ًجا بأن وظيفة الدين يف هذا السياق هي
خدمة املجتمع ،وليس العكس.
بعد ذكره املبادئ الثالثة التي ينبغي أن تنظم العالقة بني الدولة
والدين يف إطار املجتمع ،يرشح األب رينال الرقابات التي يحق
للدولة ،أو ما يسميه السلطة ،أن متارسها عىل املامرسات الدينية
يف الحيز العام" :إىل هذه السلطة وحدها وليس غريها تعود مهمة
تفحص عقائد دين ما وسبل ضبطه للتأكد من أن هذه العقائد،
إذا كانت تناقض الحس العام املشرتك ،فإنها ال ت ُهدد عىل اإلطالق
خصوصا أن األمر األشد خط ًرا هو أن الرغبة يف تحقيق
السلم األهيل،
ً
السعادة املستقبلية تتداخل مع الحامسة لتحقيق مجد الله والخضوع
للحقائق التي يع ّدها املرء ُم َن ّزلة من السامء .أما بخصوص سبل
الضبط ،فهذا من أجل أن نرى أنه [أي الدين] ال يصطدم باألعراف
السائدة ،وال يقتل الروح الوطنية وال يقلل من الحامسة وال يؤثر
سلبيًا يف الصناعة والزواج والشؤون العامة ،وال يسبب األذى للناس
وال يرض بتفاعل بعضهم مع بعض ،وال يثري التعصب وال التطرف،
وال يبث الفرقة بني األقارب من ذات العائلة وبني العوائل من ذات
املدينة وبني املدن من ذات اململكة وبني ماملك األرض ،وال يقلل
االحرتام املطلوب تجاه امللك والقامئني عىل القانون ،وال يدعو إىل قيم
التقشف التي تقود إىل البؤس ،وال يقدم نصائح تقود إىل الجنون"(.((2
بعض اشرتاطات األب رينال طابعها تاريخي رصف مرتبط بالكنيسة
الكاثوليكية يف فرنسا ،مثل الدعوات إىل الرهبنة والزهد واالنقطاع
عن الحياة املادية (قيم التقشف) أو نزع رشعية الحكم ،باستخدام
الدين (تقليل االحرتام تجاه امللك والقامئني عىل القانون) الرتباط
رجال الدين الكاثوليك بالفاتيكان وتلقيهم اإلرشادات منه ،ما يخل
باالنتامء الوطني الفرنيس .يستبطن األب رينال ،مرة أخرى ،يف جزء
28 Guillaume-Thomas Raynal, et al, Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, vol. 10
(Paris: Libraires-Editeurs, 1820), pp. 137 - 138.
29 Ibid., pp. 138 - 139.
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من هذا االشرتاط ،الفصل بني الدين والسياسة ،مبعنى ابتعاد رجال
الدين عن اتخاذ مواقف سياسية يف السياق العام .لكن عمو ًما ،تقوم
هذه االشرتاطات عىل افرتاضني رئيسني :األول ،هو أن املصلحة العامة
هي القيمة العليا واألساسية يف املجتمع التي ينبغي أن يخضع لها
الجميع ،وأن الدفاع عنها التزام أخالقي وقانوين ووطني .االفرتاض
الثاين ،هو أن الدولة ،بوصفها ممثلة رشعية عن الشعب وحامية
مصالحه ،هي املسؤولة عن تقرير املصلحة العامة والحفاظ عليها.
ال ميثل هذان االفرتاضان يف ذاتهام فكرتني رائدتني ،والفكرة الرائدة
التي يقدمها األب رينال عرب أطروحته ،وتبنتها فيام بعد ،تدريجيًا،
الدميقراطيات الغربية عىل امتداد القرنني التاسع عرش والعرشين،
هي خضوع الدين يف السياق العام ملعايري املصلحة العامة ،ووصاية
الدولة عىل هذه املصلحة ،ويف الحصيلة ،وصايتها عىل الدين ،أو
مبع ًنى أدق ،وصايتها عىل استخدام الدين يف الحيز العام.
ليس عس ًريا أن يالحظ املرء  -عند تطبيق اشرتاطات األب رينال عىل
السياق العراقي منذ  2003حتى اآلن – أن معظم املحاذير الخطرة
التي أشار إليها بخصوص عدم إخضاع الدين يف السياق العام لرضورات
املصلحة العامة ،قد تحققت فعليًا لسوء الحظ .لقد أدت هيمنة
الخطاب الديني ،سواء الشيعي عىل مستوى البلد ،أو السني عىل
مستوى املناطق التي يقطنها السنة ،إىل ازدياد الكراهية والتطرف
وإضعاف أوارص التشابك االنتاميئ وحس الوطنية العراقية ملصلحة
فضل عن تهديد السلم األهيل،
االنتامءات املذهبية والفئوية األخرىً ،
من خالل شيطنة اآلخر ومتجيد العنف كوسيلة لحل الخالفات تحت
مسميات وذرائع دينية مذهبية .من الصعب تخيل خروج العراق
من أزمته العميقة الحالية من دون إعادة نظر جدية يف عالقة الدولة
بالدين ،ومن دون قبول أحزاب اإلسالم السيايس الشيعي بحقيقة
أن تحويل الدين إىل أمر عام ،وإن كان يحقق لها مكاسب انتخابية
وسياسية عىل املدى القصري ،يرض بها عىل املديني املتوسط والبعيد،
بل يرض بإمكانية استمرار العراق بل ًدا موح ًدا .يع ُّد الدين ،يف السياق
العراقي العام ،نقطة خالف رئيسة ولحظة تصادم "هويايت" ،وتقويض
ملعنى الوطنية العراقية ،عىل نحو مخيف .ويف نهاية األمر ،ال ميكن
الدميقراطي َة التوافقي َة أن تنجح يف العراق ما دام هذا التصادم املذهبي
مستم ًرا ،يغذيه خطاب دولة فئوي يعمق التناقض الهويايت القائم.

مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

المراجع
العربية
ابن تيمية ،أحمد .مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية .ج .4
السعوديّة :مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.2004 ،
داريوش ،شايغان .أوهام الهوية .ترجمة محمد عيل مقلّد .لندن :دار
الساقي.1993 ،

األجنبيّة
Allawi, Ali. The Occupation of Iraq: Winning the War.
Losing the Peace. New Haven: Yale University Press, 2007.
Ami C, Carpenter. Community Resilience to Sectarian
Violence in Baghdad. New York: Springer, 2014.
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections
on the Origin and Spread of Nationalism. London & New
York: Verso, 2006.
Ghanim, David. Iraq's Dysfunctional Democracy. Santa
Barbara, California: Praeger, 2011.
Guillaume-Thomas, Raynal et al. Histoire philosophique et
politique des établissements et du commerce des Européens
dans les deux Indes. Paris: Libraires-Editeurs, 1820.
Lijphart, Arend. "Consociational Democracy." World
Politics. vol. 21. no. 2 (Jan 1969).
R. I Cole, Juan. The Ayatollahs and Democracy in Iraq.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.
Renan, Ernest. "What is a Nation?" Nation and Narration.
Homi K. Bhabha (ed.). New York: Routledge, 1990.
Seymour Lipset, Martin. Political Man: The Social Bases
of Politics. New York: Doubleday & Company, INC, 1960.

