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إنقاذ صندوق النقد الدولي للبنان قد يجعل األمور أسوأ

زهرة ّ
بزي ونزار حسن ،شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
فــي التاســع مــن آذار/مــارس  ،0202أعلنــت الحكومــة
اللبنانيــة امتناعهــا عــن تســديد  2.1مليــار دوالر أميركــي
مــن مســتحقات اليوروبونــد ،معلنــة بذلــك أول تخلــف عــن
ســداد الديــون الســيادية فــي تاريــخ البــاد .وقــد جــاء القرار
مدعومًــا مــن عــدد مــن الناشــطين والخبــراء التقدمييــن،
نظــرً ا للنقــص فــي العمــات األجنبيــة فــي المصــرف
المركــزي اللبنانــي والحاجــة الســتخدام هــذا االحتياطــي
الحتياجــات أكثــر إلحاحً ــا.
جــاء التخلــف عــن الســداد فــي خضــم أزمــات ماليــة
واقتصاديــة متعــددة ،نتجــت عــن عقــود مــن الفســاد
ونمــوذج اقتصــادي مبنــي علــى اســتخراج الدخــل مــن
القطاعــات القائمــة علــى الريــع (مثــل التحويــات،
والمصــارف ،والعقــارات ،والمســاعدات الخارجيــة)
لتمويــل الــواردات واالســتهالك ،علــى حســاب القطاعــات
اإلنتاجيــة .فــي المقابــل ،قــام القطــاع المالــي (المصــرف
المركــزي والمصــارف التجاريــة) برفــد السياســيين
بالتمويــل الــازم لتوزيــع المــوارد العامــة علــى أصدقائهــم
وعمالئهــم الطائفييــن ،فــا غرابــة أن يــؤدّي هــذا النمــوذج
إلــى التركيــز الشــديد فــي الثــروة والدخــل ،وذهــاب ربــع
إجمالــي الدخــل الجديــد إلــى جيــوب أعلــى  %1مــن
اللبنانييــن ،وحيــث  %1.0فقــط مــن الحســابات المصرفيــة
تحتــوي علــى  %02مــن مجمــل الودائــع.
ومــع نمــو العجــز التجــاري للبــاد ومعــه الديــن العــام
الناتــج عــن االقتــراض بأســعار فائــدة عاليــة ،فشــل
النمــوذج االقتصــادي واعتمــد المصــرف المركــزي
مقاربــة مبنيــة علــى تأجيــل االنهيــار مــن خــال إجــراءات
الهندســة الماليــة التــي أدت إلــى تراكــم مزيــد مــن الديــون
بالــدوالر األمريكــي ،وأســفرت عــن تســارع هــذه الحلقــة
المفرغــة.

1

ويبــدو أن المؤسســات الماليــة الدوليــة كانــت راضيــة
بهــذا النمــوذج االقتصــادي والسياســات التــي تحافــظ
عليــه حتــى بدايــة االنهيــار المالــي فــي تشــرين األول/

أكتوبــر الماضــي .وكان صنــدوق النقــد الدولــي قــد أشــاد
مــرارً ا وتكــرارً ا بسياســات المصــرف المركــزي فــي
تقاريــر المــادة الرابعــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى
احتياطــي كبيــر مــن العمــات األجنبيــة وجــذب الودائــع.
أمّــا البنــك الدولــي ،فقــدّم قروضًــا كبيــرة مشــروطة
«بإصالحــات هيكليــة» ووعــد بمثلهــا مؤخــرً ا .هكــذا،
لــم يكــن لــدى أي مــن المؤسســتين اهتمــام كبيــر بإعــادة وقــد ّ
حــذر المتظاهــرون ومجموعــات المجتمــع المدنــي
توجيــه النمــو االقتصــادي نحــو القطاعــات اإلنتاجيــة ،مــع
مــن أن أي تمويــل للدولــة اللبنانيــة قبــل التغييــر السياســي
تجاهلهمــا التركيــز المفــرط فــي الثــروات والدخــل.
ســيكون بمثابــة إنقــاذ للطبقــة الحاكمــة التــي فقــدت
ابتــدا ًء مــن صيــف  ،9102وبعــد  22عامًــا مــن ســعر شــرعيتها الشــعبية .فــي ضــوء ذلــك ،فــإن مبــادرة إيمانويــل
الصــرف الثابــت ،تجلّــت األزمــة فــي االنهيــار الســريع ماكــرون للدعــم المشــروط ،باإلضافــة إلــى برنامــج محتمــل
لليــرة اللبنانيــة وفقدانهــا أكثــر مــن  %08مــن قيمتهــا مقابــل لصنــدوق النقــد الدولــي ،ســتعطي السياســة كالمعتــاد فرصة
الــدوالر فــي األشــهر الـــ 21الماضيــة .هــذا األمــر ،إلــى لالســتمرار وســتقلل مــن إمكانيــة التغييــر الحقيقــي.
جانــب اإلجــراءات التــي فرضتهــا الحكومــة لمكافحــة
جائحــة كوفيــد 91-واالنفجــار المأســاوي فــي مينــاء بيروت
البحــري فــي
آب/أغســطس ،يجعــل التعافــي االقتصــادي التقشف واألزمة االجتماعية
والمالــي للبنــان مســتحيالً مــن دون حلــول جذريــة.
تقــع تكلفــة األزمــة فــي لبنــان علــى عاتــق المواطنيــن
والمقيميــن العادييــن ،فقــد أغلقــت أعــداد كبيــرة مــن
الشــركات أبوابهــا أو خ ّفضــت تكاليــف الموظفيــن ،فارتفعت
شريان حياة للنخبة الفاسدة
البطالــة إثــر ذلــك .وأدّى انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة،
علــى الرغــم مــن انتفاضــة تشــرين األول/أكتوبــر  ،9102وارتفــاع معــدل التضخــم الشــهري إلــى مســتوى قياســي
عندمــا خــرج مئــات اآلالف مــن مختلــف األحيــاء فــي هــذه بلــغ  ،%75إلــى تراجــع كبيــر فــي القــوة الشــرائية وزيــادة
الدولــة الصغيــرة إلــى الشــوارع غاضبيــن مــن المؤسســة مســتويات الفقــر .وقــد كشــفت تقديــرات الحكومــة واألمــم
السياســية ومطالبيــن بتغييــر جــذري فــي النظــام والطبقــة المتحــدة أن أكثــر مــن  %05مــن ســكان لبنــان يعيشــون اآلن
الحاكمــة فــي لبنــان ،لــم يفشــل السياســيون وشــركاؤهم تحــت خــط الفقــر ،حيــث وجــدت دراســة أن  %32منهــم
فــي القطــاع الخــاص فــي االســتجابة لحــاالت الطــوارئ يعيشــون فــي فقــر مدقــع ،بزيــادة قدرهــا ثالثــة أضعــاف
هــذه فحســب ،بــل قامــوا بمعارضــة أي سياســات عادلــة عــن عــام .9102
قــد تؤثــر علــى مصالحهــم ،مثــل قانــون الضوابــط علــى
رأس المــال أو التدقيــق الجنائــي للمصــرف المركــزي أو فــي هكــذا ســياق ،قــد يفضــي التدخــل الكالســيكي لصنــدوق
االمتنــاع عــن ســداد الديــون الداخليــة المســتحقة للمصــارف النقــد الدولــي ،المعنــي بضبــط أوضــاع الماليــة العامــة
الخاصــة وخفضهــا ،أو إعــادة هيكلــة القطــاع المالــي علــى وتخفيــض قيمــة العملــة المحليــة وتقليــص القطــاع العــام
وإلغــاء الدعــم عــن الطاقــة والبنزيــن والقمــح ،إلــى تفاقــم
أســاس الخســائر الحقيقيــة القائمــة.
كان الخــوف مــن إعــادة الهيكلــة هــذه هــو مــا دفــع
األوليغارشــية إلــى تخريــب المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد
الدولــي ،ال الخــوف علــى النمــوذج النيوليبرالــي ،وال بــد
أن ي ّتفــق التكنوقــراط فــي الحكومــة مــع المموليــن علــى
التشــخيص والوصفــات نظــرً ا لحاجتهــم البائســة لحزمــة
إنقــاذ.

األزمــة االجتماعيــة والتســبب ومزيــد مــن الفقــر ،وربمــا
يــؤدي إلــى توتــرات اجتماعيــة مدمّــرة .كمــا أن هاجــس
ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة اســتجابة للعجــز المالــي
ســيكون لــه آثــار ضــارة علــى التنميــة االقتصاديــة علــى
المــدى المتوســط والطويــل (انظــر تقريــر األوبزرفــر
خريــف .)0202
إن ســجل الصنــدوق وكذلــك ســجل المســؤولين اللبنانييــن
المفاوضيــن غيــر مشــجّ عين عندمــا تعلــق األمــر بإعــادة
التفكيــر فــي السياســات النيوليبراليــة وتعزيــز العدالــة
االجتماعيــة .علــى هــذا النحــو ،يلعــب المجتمــع المدنــي
دورً ا رئيســيًا فــي الضغــط علــى كال الطرفيــن فــي هــذا
االتجــاه ،ويتحمــل صنــدوق النقــد الدولــي مســؤولية إشــراك
مجموعــات المجتمــع المدنــي التقدميــة فــي حــوار منهجــي
بشــأن شــروط البرنامــج المحتمــل.
وفــي حــال قيامــه ،علــى هــذا البرنامــج أن يقــوم علــى
مقاربــة إعطــاء األولويــة لحقــوق اإلنســان وكرامتــه ،وال
يمكــن اليــوم وضــع مزيــد مــن الضغــط االقتصــادي علــى
كاهــل الســكان العادييــن ،بــل ينبغــي اســتبدال خطــط زيــادة
التقشــف بسياســات عادلــة لتوليــد اإليــرادات ،بمــا فــي ذلــك
نظــام ضريبــي تصاعــدي جديــد وسلســلة مــن التدابيــر
التــي تشــجع االســتثمار المنتــج وتحمــي الفقــراء مــن أعبــاء
األزمــة ،وإنشــاء نظــام حمايــة اجتماعيــة شــاملة.
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إياد الرياحي

منــذ العــام  ،7102وإدارة ترامــب تر ّكــز؛ فــي إطــار بعــض القنــوات الفضائيــة العربيــة ،والتــي طالــت أغــان
السياســية الخارجيــة فيمــا يخــص المنطقــة العربيــة ،علــى ومسلســات تــؤرخ للقضيــة الفلســطينية]3[ .
مســارات متشــابهة ومتعــددة :األول؛ النهــب االقتصــادي نتائــج ورشــة المنامــة (حصــار الفلســطينيين
العلنــي المنظــم ألمــوال دول الخليــج ،والثانــي؛ ربــط ماليــا)
دول الخليــج بمســار التطبيــع مــع االحتــال الصهيونــي
فــي فلســطين والثالــث؛ ســحق الحقــوق الوطنيــة للشــعب ســبق ذلــك؛ انطــاق ورشــة «عمــل الســام مــن أجــل
االزدهــار» فــي المنامــة ،حزيــران  ،9102فــي إطــار
الفلســطيني.
صفقــة القــرن تحت شــعار «التنميــة واالزدهــار االقتصادي
فــي هــذه اللحظــات ،يطغــى علــى الفلســطينيين شــعور للشــعب الفلســطيني» الــذي لــم يُستشــار بهــا ،فقــد تــم
الوحــدة والخــذالن ،بعــد أن التحــق عــدد مــن الــدول اســتخدام اســم فلســطين فقــط لتبريــر االنفتــاح الخليجــي
العربيــة ركــب التطبيــع مجبــر ،ومــن لــم تلتحــق مــن العلنــي علــى دولــة االحتــال ،وبــدل اإلعــان عــن أي
الــدول قــد يُمــارس عليهــا أشــكال مــن العــزل والحصــار مشــروع تنمــوي موجــه للفلســطينيين ،جــرى وبصــورة
ومختلــف الضغوطــات فــي المســتقبل لتطبــع عالقاتهــا مــع متزايــدة تضييــق الخنــاق عليهــم وحصارهــم ماليــا ،فمنــذ
دولــة االحتــال» اســرائيل».
شــهور عـدّة لــم يجــد الفلســطينيون عاصمــة عربيــة واحــدة
ّ
وعلــى قــدر ســوء مســألة تطبيــع االمــارات والبحريــن تمنحهــم أو حتــى تقرضهــم لمواجهــة األزمــة الماليــة .هــذا
سياسـيًا ّإل أن تطبيــع الســودان محــزن لمــا حمــل للشــعب مــا عبــر عنــه رئيــس الحكومــة الفلســطينية محمــد اشــتية
الســوداني مــن وعــود التنميــة والســام ،التــي يــروج «أن األزمــة الماليــة ،التــي تعيشــها الســلطة الفلســطينية
لهــا بعــض المســؤولين الســودانيين ،والتــي يمكــن تخ ّيــل هــي نتيجــة لحــرب ماليــة هدفهــا االبتــزاز ،مضيفــا أنــه لــم
إمكانيــة تحقيقهــا مــن خــال مراجعــة التجربــة األردنيــة تتــم استشــارة الفلســطينيين حــول خطــة «ورشــة العمــل»،
والفلســطينية فــي وهــم التطبيــع ،وفــق اتفاقيــة أوســلو[ ]1التــي تســتضيفها البحريــن مؤكــدا أن الســلطة الفلســطينية
وخطــاب اتفــاق وادي عربــة[ ،]2اللذيــن لــم ينتــج عنهمــا والقيــادة ال تتحدثــان عــن شــروط تحســين حيــاة تحــت
ازدهــار االقتصــاد فــي األردن أو فلســطين بــل على العكس االحتــال اإلســرائيلي».
تمامــا أصبــح الفلســطينيون أكثــر فقــرا واعتمــادا علــى تزامــن كل هــذا مــع احتجــاز «اســرائيل» أمــوال ضريبــة
المســاعدات الخارجيــة ،وأكثــر تبعيــة وارتهانــا القتصــاد المقاصّــة[ ،]4فارتفــع الطلــب الحكومــي الفلســطيني
دولــة االحتــال .باإلضافــة إلــى خســارة الفلســطينيين علــى االقتــراض المحلــي مــع عجــز عــن ســداد رواتــب
ومناصــري القضيــة الفلســطينية الدعــم المالــي والسياســي العامليــن فــي القطــاع الحكومــي أو تســديد الديون المســتحقة
فــي بعــض المحافــل العربيــة والدوليــة.
للمورديــن مــن القطــاع الخــاص .إنّ اســتمرار الحصــار
لقــد أضافــت اتفاقيــات التطبيــع اإلماراتــي -البحرينــي – المالــي ســيدفع الحكومــة لالقتــراض مجــددا مــن القطــاع
الســوداني ومــا ســيتبعها مــن دول أخــرى تحديــات جديــدة البنكــي فــي فلســطين ،وعنــد اســتنفاذ هــذا الخيــار ســيكون
أمــام المناضليــن العــرب وتحدي ـ ًدا فــي دول الخليــج مثــل قبــول اســتالم أمــوال المقاصــة وفــق االشــتراطات الســابقة
تجــر
مخاطــر المالحقــات األمنيــة مســتقبال ،ومؤشــرات ذلــك التــي رفضهــا الفلســطينيون أمــرا حتميــا مــا لــم
ِ
بــدأت بإزالــة المحتــوى المتعلــق بالقضيــة الفلســطينية عــن تغييــرات واســعة علــى الســلطة الفلســطينية بمــا يشــمل
عــدد وزاراتهــا ،وعــدد األجهــزة االمنيــة التــي يحتــاج
٢

النــاس إليهــا بشــكل فعلــي .أي إدخــال تغييــرات جديــة
علــى وظيفتهــا وعالقاتهــا وتحالفاتهــا االقليميــة والدوليــة.
هــذا علــى صعيــد األزمــة االقتصاديــة؛ أمــا سياســيا فــإن
تواطئــا كهــذا ســيضع الحقــوق الفلســطينية موضــع نقــاش
مجــددا ،وســتظهر نتائــج ذلــك مســتقبال عنــد إجــراء أي
تصويــت فــي األمــم المتحــدة وأي منصــة دوليــة يلجــأ
إليهــا الفلســطينيون .حتــى فــي الهيــاكل الضعيفــة كالجامعــة
العربيــة؛ لــم يحــدث أن اســتصعب الفلســطينيون اســتصدار
قــرارات ضــد التطبيــع فــي الماضــي ،لكــن هــذا األمــر
أصبــح صعــب المنــال مــع نفــوذ وســيطرة بعــض دول
الخليــج علــى الجامعــة العربيــة .فقــد وصلــت الرســالة
للفلســطينيين بأنــه لــم يعــد هنــاك إجمــاع عربــي رســمي
حــول القضيــة الفلســطينية ،وأن البعــض ذهــب إلــى حــد
التحالــف والتآمــر العلنــي علــى قضيتهــم وهــم ذاهبــون إلــى
مــا هــو أبعــد مــن ذلــك .مثــال ذلــك؛ تســخير آلــة إعــام
قويــة ليــس فقــط لمناهضــة الفلســطينيين بــل لتبريــر جرائــم
االحتــال ضدهــم.

التطبيع ليس من أجل فلسطين
نفــى رئيــس «الحكومــة اإلســرائيلية :بنياميــن نتنياهــو كل
الدعايــة االمارتيــة التــي ســبقت التوقيــع فــي البيــت األبيــض
قائــا« :هــذا ســام مقابــل ســام» وتحقــق ذلــك بقــوة
اســرائيل[ ،]5لــذا مســألة ربــط التطبيــع بوقــف ضــم الضفــة
الغربيــة هــي أيضــا مزايــدة علــى الشــعب الفلســطيني
وادعــاء كاذب بمســاعدتهم ،وهــذا مــا تــم نفيــه الحقــا
مــن كال الفريقيــن األمريكــي واإلســرائيلي ،وتــاه إعــان
اســرائيلي ببنــاء آالف الوحــدات الســكنية فــي مســتعمرات
وجبــال الضفــة الغربيــة.
وســواء أدرج ذلــك فــي إطــار الخــداع االســرائيلي المعهــود
أو مجــرد تبريــرات إماراتيــة ،فذلــك لــم يؤثــر علــى المضي
قدمــا فــي عمليــة التطبيــع بمــا فيهــا االســتثمار فــي مشــاريع
اســتعمارية فــي القــدس المحتلة[.]6

ضــرر اإلقــدام علــى هــذا االتفــاق (التطبيــع مــع االحتــال)
علــى القضيــة الفلســطينية لــن يتوقــف عنــد هــذا الحــد ،بــل
مــا ســيتم االقــدام عليــه بعــد هــذه الخطــوة هــو األخطــر،
وهــذا مــا بــدأت تدركــه األطــراف الداخليــة لتوحيــد
صفوفهــا بوجــود خطــر قــادم تتــم تغذيتــه ضمــن محــاور
علنيــة أصحبــت اســرائيل طرفــا علنيــا فيهــا.
إذا لــم يتخــذ الفلســطينيون اجــراءات واضحــة وســريعة
لترتيــب وضعهــم الداخلــي ســيضطرون لدفــع ثمــن داخلــي
باهــظ ،حيــث أن هــذه القــوى ســتلعب دورا فــي إثــارة
الخالفــات الداخليــة ،وهــي التــي تحتفــظ بأشــد معارضــي
الرئيــس محمــود عبــاس تحضيــرا لخالفتــه .صحيــح أن
االنتخابــات لــن تحــل مشــاكل الفلســطينيين لكــن االنتخابــات
الحاســمة والمبكــرة يمكــن أن تقطــع الطريــق أمــام هــذا
الســيناريو المدمــر.

احتجاجات العراق ،مشاركة متنوعة وواسعة ثقاف ًيا وجغراف ًيا وجندر ًيا

جمال الجواهري  -المدير التنفيذي لجمعية االمل العراقية
الحركــة االحتجاجيــة فــي تشــرين األول  ،9102هــي
عالمــة فارقــة فــي تاريــخ العــراق الحديــث مــن حيــث
اتســاعها الجغرافــي وتنوعهــا الثقافــي والفكــري والجندري
وطــول أمدهــا ،ووضــوح المشــاركة القويــة للشــباب مــا
دون الثالثيــن عا ًمــا .كان لقمــع حملــة الشــهادات العليا أثناء
احتجاجاتهــم التــي ســبقت تشــرين أثرا في التحــاق العاطلين
عــن العمــل مــن غيــر حملــة الشــهادات لهــا ،والح ًقــا
إلحساســهم بــأن القــادم ســيكون اســوأ عليهــم ،وانضمــت
للحركــة االحتجاجيــة المجموعــات الشــبابية المعنيــة بالفــن
والثقافــة ،حتــى أضحــت كرنفــاال شــبابيًا وعائل ًيــا .تميــزت
الحركــة بالتضامــن غيــر العــادي مــن قبــل الغالبيــة مــن
العراقييــن معهــا ،وزاد مــن قوتهــا المشــاركة الالفتــة
جــدا مــن النســاء وعلــى مختلــف المســتويات والمســاهمة
الكبيــرة جــدا فيهــا أتــت مــن طلبــة وطالبــات الجامعــات
ممــا اعطاهــا زخمــا لــم يشــهده العــراق مــن أربعينــات او
خمســينات القــرن الماضــي .دفعــت االحتجاجــات الحكومــة
الحقــا الــى االســتقالة علــى الرغــم مــن العنــف المتعــدد
األوجــه الــذي ســلط علــى المتظاهريــن والمتظاهــرات
مــن قتــل بأشــكال مختلفــة واتهامــات بالعمالــة وترهيــب
وتخويــف واختطــاف وســجن .االعتــداءات خلفــت إعاقــات
مختلفــة علــى الشــباب المشــارك فــي هــذه االحتجاجــات،
واالحصائيــات تتحــدث عــن حوالــي  007شــهيد ومئــات
أخــرى مــن المخطوفيــن والجرحــى .ومــا يالحــظ انــدالع
االحتجاجــات بعــد موســم الصيــف المصاحــب النقطــاع
طويــل فــي الكهربــاء ،وهــذا مــا يؤكــد تعــدي المطالــب
لتحســين الخدمــات ومــن ضمنهــا الكهربــاء الــذي كان
مطلبــا هامــا فــي التظاهــرات الســابقة.

٣

الداخــل ،وهــو مــا دفــع الــى المحتجيــن الــى رفــض قاطــع
لماذا اندلعت االحتجاجات؟
لألحــزاب ،وحتــى ان المجموعــات المهمشــة والعاطليــن
منــذ الحــرب العراقيــة االيرانيــة وبعدهــا الحصــار ،ومرحلة عــن العمــل المشــاركين فــي التظاهــرات رفضــوا اي حــزب
مــا بعــد  3002وحتــى االن ،عانــت الكثيــر مــن المناطــق بمــا فيهــا االحــزاب المعرّ ضــة للقمــع أو التهميــش.
والمجموعــات مــن التهميــش والفقــر وقلــة الخدمــات،
وانعــدام فــرص العمــل أمامهــا للعيــش الكريــم ،فــي ظــل انخــراط المجموعــات الشــبابية التطوعيــة والفاعلــة فــي
ضعــف القطــاع الخــاص ،وعــدم قــدرة مؤسســات الدولــة المجتمــع المدنــي فــي االحتجاجــات كان الف ًتــا ،وخاصــة
علــى تأميــن اســتقرار فــي الرواتــب وضمانــات تقاعديــة تلــك التــي تدعــو لســلمية االحتجاجــات ،وهــذا مــا البــس
فــي ظــل ترهــل وعــدم كفــاءة فــي األداء ،وعــدم قــدرة علــى التظاهــرات ثوبــا جديــدا ،فامتزجــت الثقافــة والفــن بــكل
اســتيعاب جيــش العاطليــن عــن العمــل مــن الشــباب الــذي األشــكال مــع االحتجاجــات ،حتــى ان معــارض فنيــة
تصــل نســبتهم الــى اكثــر مــن  %04فــي بعــض المحافظــات وعــروض مســرحية وغنائيــة ومعــرض للكتــاب كانــت
||1مقابــل تمتــع مجموعــات صغيــرة لــم تملــك مؤهــات موجــودة فــي الســاحات ،وال نغفــل ســباق للدراجــات
علميــة وثقافيــة وال خبــرات بخيــرات البلــد ،هــذه الخيــرات والماراثــون التــي تــم تنظيمهــا ضمن فعاليــات االحتجاجات.
التــي ينظــر اليهــا عمــوم العراقييــن بأنهــا مــن بيــن األكثــر هــذه النشــاطات ســاهمت فــي زيــادة الزخــم الشــبابي وحتــى
فــي العالــم والتــي لــو اســتغلت بطريقــة صحيحــة وتــم العائلــي فيهــا وخاصــة فــي األســابيع االولــى منهــا.
توزيعهــا واالســتفادة منهــا وإدارتهــا بشــكل عــادل ،لغيــرت
نريــد وطــن ،كان الشــعار الرئيســي لالحتجاجــات ،وهــذا
حيــاة غالبيــة العراقييــن وآمنــت مســتقبلهم.
مــا أكــد الهويــة الموحــدة لهــا ،شــكل هــذا الشــعار رفضــا
وجــود أرث ثقافــي وانفتــاح العراقييــن علــى العالــم بعــد للمحاصصــة بــكل اشــكالها ،ومــا نتــج عنهــا مــن فســاد
 3002زاد مــن المطالبــة بالحريــات العامــة ومنهــا حريــة سياســي ومالــي وغيــره.
التعبيــر والحــق بالتجمــع ،مــع أهميــة التمتــع بالحقــوق
االساســية للمواطنيــن .هــذه المطالــب لــم تلــق اهتمامــا مــن مشــاركة واســعة مــن مجموعــات لــم يســبق لهــا التظاهــر
قبــل الحكومــة وحتــى مجلــس النــواب ،بــل حاولــت مــن واالحتجــاج ،او لــم تشــارك بكثافــة ســابقا ،كالنقابــات
زيــادة الضغــط والقمــع ،ومــن اوائــل الحــركات الواضحــة وطلبــة الجامعــات وحتــى المــدارس ومجموعــات العاطليــن
فــي التاريــخ الحديــث ،كانــت حركــة (بغــداد ليســت عــن العمــل ممــن لــم يحصلــوا علــى شــهادات دراســية
قندهــار) ،والتــي اندلعــت إثــر توجــه الحكومــة ،وخاصــة عليــا ،وحتــى مــن ضعيفــي القــراءة والكتابــة ،كمــا شــاركت
عوائــل مــن خلفيــات ثقافيــة وفكريــة ودينيــة مختلفــة بشــكل
مجلــس محافظــة بغــداد لتضييــق الحريــات.
مباشــر او غيــر مباشــر عبــر الدعــم اللوجســتي والمالــي
فشــلت دولــة المكونــات ،حيــث تركــزت الســلطة واألمــوال وخدمــات متنوعــة كالطعــام والمــاء واالدويــة والمــواد
واالمتيــازات بأيــدي مجموعــات صغيــرة ادعــت تمثيــل األخــرى .شــارك الطاقــم الطبــي الــذي ابلــى بــا ًء حس ـ ًنا
المكونــات الثقافيــة والفكريــة والدينيــة واالثنيــة فــي العراق ،فــي مســاعدة جرحــى االحتجاجــات كمــا شــاركت نقابتــي
ومــا لحقــه مــن تشــكيل هــذه المجموعــات المتنفذة الــى اذرع المحاميــن والمعلميــن التــي كانــت مشــاركتهم غايــة فــي
اقتصاديــة وعســكرية واعالميــة خاصــة بهــا للســيطرة أكبر االهميــة وغيرهــم الكثيــر مثــل االعالمييــن والفنانيــن.
علــى المجتمــع ،وتفشــي الفســاد والمحســوبية وضعــف يمكــن القــول ان بعــض ابنــاء وبنــات بعــض المســؤولين
كبيــر فــي توفيــر األمــن اإلنســاني للمواطنيــن ،مــا ادى الــى الحكومييــن شــاركوا فيهــا بطــرق مختلفــة مباشــرة وغيــر
انســداد االفــق امــام العراقييــن بتغييــر قريــب وطبيعــي مــن مباشــرة .كمــا حصلــت االحتجاجــات علــى تضامــن دعــم
مختلــف مــن قبــل الشــباب والشــابات فــي المحافظــات التــي

لــم تشــهد احتجاجــات واســعة .ومــن المهــم االشــارة الــى
ان التحشــيد لالحتجاجــات والترويــج لهــا وتنســيق بعــض
مجاميعهــا تمــت عبــر االســتخدام الجيــد والمتنــوع لوســائل
التواصــل االجتماعــي ،ومــن المثيــر لالنتبــاه أن بعــض
المجموعــات اســتخدمت األلعــاب االلكترونيــة كأدوات
للتمويــه والتجمــع وااللتفــاف علــى بعــض توجهــات القــوات
القمعيــة ،والطريــف ســمي البعــض منهــم بأنهــا احتجاجــات
العبــي (البوبجــي) ،وهــي لعبــة إلكترونيــة تمارس بانتشــار
واســع بيــن أوســاط الشــباب فــي العــراق.
المشــاركة العاليــة للنســاء ،أكــدت علــى قــدرة مجموعــات
نســائية مختلفــة علــى زعزعــة مســلمات تبعيــة وهامشــية
النســاء فــي المجتمــع ،وعقــود مــن التجاهــل لقدراتهــن فــي
الحيــاة العامــة ،وأثبتــن إمكانيــة علــى مواجهــة تحديــات
مختلفــة يتعرضــن لهــا كونهــن مــن النســاء .ومشــاركة
هــذه المجموعــات النســائية حفــزت نســاء أخريــات علــى
المشــاركة فــي االحتجاجــات كجــزء أساســي فــي رســم دور
مســتقبلي افضــل واكبــر للنســاء فــي الحيــاة العامــة .ورأينــا
مشــاركة أوســع للنســاء فــي فضــاء التواصــل االجتماعــي.
التنســيق بيــن مختلــف القطاعــات والمحافظــات لتنظيمه ـاِ،
ســاهم فــي ديمومتهــا وتطــور مطالبهــا ،وحفــز مجموعــات
منهــم وحتــى الشــبابية لزيــادة مشــاركتهم فــي الشــأن
السياســي ،والقيــام بحمــات لمراجعــة قوانيــن االنتخابــات
والحريــات العامــة ،وجعــل مــن ظهورهــم اإلعالمــي
حدثــا اعتياديــا وفاعــا بعــد أن كان هامشــيا .وتطــورت
مطالباتهــم لتشــمل وقــف العنــف ضــد المــرأة ،وضــرورة
تشــريع قانــون للحــد مــن العنــف األســري ،وقوانيــن
وسياســات أخــرى.
صمــدت االحتجاجــات بوجــه التحالــف غيــر المعلــن بيــن
القــوات النظاميــة وغيــر النظاميــة (بعــض المجموعــات
المســلحة الشــيعية) ،لقمــع االحتجاجــات مــن خــال القتــل
والخطــف والتهديــد وبقيــت صامــدة ومؤثــرة فــي الفضــاء
العــام بشــكل كبيــر ،حتــى أضحــت مجموعــة مــن قياداتهــا
قــادرة علــى التفــاوض وال يمكــن تجاهلهــا ،وعلــى اآلخرين
ســماعهم.

عــدم وجــود قيــادات متفــق عليهــا لالحتجاجــات واختراقهــا
مــن قبــل احــزاب وتحالفــات الســلطة جعــل مطالبهــا
السياســية واالقتصاديــة غيــر مدروســة بشــكل عميــق ،وإن
دفعــت الحكومــة لالســتقالة اال انهــا لــم تســتطيع تغييــر
كبيــر فــي العمليــة السياســية.
وهنــا نســتطيع القــول ،إن المشــاركة الواســعة فــي
االحتجاجــات ولــدت ثقافــة المطالبــة بالحقــوق والحريــات،
والمطالبــة بتحســين الواقــع االقتصــادي واالجتماعــي
والسياســي للعــراق ،وقــدرة المجتمــع المدنــي فــي بنــاء
ثقافــة حقوقيــة ســلمية ،مؤثــرة فــي محيطهــا ،كمــا بنــت
قــدرات المجموعــات الشــبابية التطوعيــة بشــكل مباشــر
وغيــر مباشــر فــي التأثيــر الســلمي النوعــي والمطلبــي فــي
هــذا الحــراك.
وعلــى الرغــم مــن فــض االعتصــام فــي ســاحة التحريــر
فــي بغــداد يــوم  92تشــرين االول  ،0202ومــا ســببه مــن
خــذالن لمجموعــات مــن الشــباب ،نتيجــة بقــاء القيــادات
التــي تــم التظاهــر إلزاحتهــا فــي الســلطة وبقــاء تأثيرهــا
الكبيــر علــى الحكومــة دون اســتعادة هيبتهــا وســلطتها
التــي تضعضعــت ،تشــكل وعيــا سياســيا مهمــا لــدى
مجموعــات شــبابية اخــرى ،وتوســعت المطالبــة بمشــاركة
أوســع للشــباب فــي العمليــة السياســية ،واضطــر مجلــس
النــواب الــى تخفيــض ســن الترشــح لالنتخابــات الــى 82
ســنة بــدال مــن  03بعــد ان كانــت المطالبــة للوصــول الــى
 52ســنة .وحققــت االحتجاجــات قــدرا عاليــا مــن التنســيق
فيمــا بيــن مجموعــات واوجــدت أشــكاال مختلفــة ومبدعــة
لالحتجــاج شــجعت لمشــاركة أوســع فيهــا.
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