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الممخص :شكمت الحركة االحتجاجية العراقية بعد العاـ ٖٕٓٓ  ،مفصلً ميماً في الحياة
السياسية ،إذ عممت عمى زيادة وتعزيز الوعي الوطني بأىمية تقويـ عمؿ النظاـ السياسي ،عبر
تشكيؿ رأي عاـ ناقد ومراقب ومحاسب ألداء السمطة ومؤسساتيا التمثيمية ،وأثر بشكؿ ايجابي
عمى مخرجات صانع القرار السياسي عبر تبني توجيات إصلحية لمعالجة الخمؿ الكامف في
بنية النظاـ السياسي ،وطرح البدائؿ الممكنة لمخروج مف أزمة الشرعية ،وتحقيؽ الرضا والقبوؿ
بالسياسات العامة ،واستدامة عممية اصلح النظاـ وفؽ منيج السممية والحوار العقلني عبر
المجاؿ العاـ الذي تشكؿ وتبمور بشكؿ واضح بعد تظاىرات تشريف العاـ .ٕٜٓٔ
الكممات المفاتيحية :المجاؿ العاـ ،الحركة االحتجاجية ،الحوار العقلني.

Abstract: The Iraqi protest movement after ٕٖٓٓ constituted an
important articulation in political life, as it worked to increase and
enhance national awareness of the importance of evaluating the work of
the political system, by forming a critical, observant and accountable
public opinion for the performance of the authority and its representative
institutions, and positively affecting the outputs of the political decision
maker by adopting orientations Reformation to address the underlying
defect in the structure of the political system, put forward possible
alternatives to get out of the crisis of legitimacy, achieve satisfaction and
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acceptance of public policies, and sustain the process of reforming the
system in accordance with the approach of peace and rational dialogue
through the public sphere that was clearly formed and crystallized after
the October ٕٜٓٔ demonstrations.

Key words: public sphere, protest movement, rational dialogue.
المقدمة:
منذ انطلؽ العمؿ السياسي في العراؽ بعد العاـ ٖٕٓٓ مثمت السياسة فيو طموحات
وتوجيات ومصالح نخبو السياسية ،وانحسر الفعؿ السياسي في أنساؽ مغمقة تعمؿ مف أجؿ
المصالح الخاصة لعدد قميؿ مف األشخاص ،وبذلت األحزاب السياسية المؤتمفة في السمطة جيوداً
حثيثة مف أجؿ أف يكوف المجاؿ العاـ مقتص اًر عمى تمؾ النخبة ومف يمثميا عبر المؤسسات
الرسمية وغير الرسمية ،عبر التأثير في الرأي العاـ ،وأف ُيحتكر الحؿ لمشكلت النظاـ السياسي
القائـ ضمف البنى الفوقية ،التي سرعاف ما باف ضعفيا وقصورىا إثر الحراؾ السوسيولوجي الذي

فضاء عاماً يشمؿ مجموع
ظير كرد فعؿ عمى الواقع المنغمؽ لمنخبة السياسية الحاكمة ،ليجترح
ً
المواطنيف ،ليؤسس لنوع آخر مف الديمقراطية التي تعتمد الخطاب الجماىيري العقلني ،لتشكيؿ

إرادة سياسية مف مجموع المواطنيف ،قادرة عمى تحقيؽ أىداؼ النظاـ السياسي الديمقراطي،
بفاعمية تتجاوز السمبيات ،عبر خمؽ بيئة حرة لتداوؿ األفكار والنقاش لقياـ نظاـ سياسي في دولة
ديمقراطية تولي السيادة الشعبية في السمطة اىتماماً خاصاً وتحافظ عمى الحقوؽ اإلنسانية.
إشكالية البحث :كيؼ يمكف لممجاؿ العاـ السياسي في المجتمع العراقي ،أف يمتمؾ القوة لمحد
مف السمطة ودورىا في تعييف حدود العممية السياسية في النظاـ السياسي بعد تظاىرات ٕ٘
تشريف الثاني .ٕٜٓٔ
فرضية البحث :أدت موجة االحتجاجات المتواترة في العراؽ بعد العاـ ٖٕٓٓ السيما تظاىرات
ٕ٘ تشريف الثاني العاـ  ٕٜٓٔالى خمؽ مجاؿ عاـ سياسي تمثؿ في ساحات االحتجاج عبر
طرح االفكار ومناقشتيا واشتراؾ مختمؼ شرائح المجتمع لتقويـ مسار العمؿ السياسي في العراؽ.
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هيكمية البحث :تـ تقسيـ البحث عمى مبحثيف فضلً عف المقدمة والخاتمة وكاآلتي:
المبحث األوؿ :التحوالت الفكرية والبنيوية لمحركة االحتجاجية العراقية لتشكيؿ المجاؿ العاـ.
المبحث الثاني :أثر المجاؿ العاـ في تقويـ العمؿ السياسي في العراؽ.

المبحث األول :التحوالت الفكرية والبنيوية لمحركة االحتجاجية العراقية
لتشكيل المجال العام.
امتازت الحركة االحتجاجية العراقية المعاصرة مطمع األلفية الثالثة ،بالتعدد والتنوع
والفاعمية عمى المستوى الوطني ،إذ وجدت ليا أط اًر واسعة ،وتوافرت ليا إمكانات ميمة لرفع
مطالبيا وعرض قضاياىا ،بفعؿ ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،وتطور وسائؿ االعلـ
ووصوليا لجميع شرائح المجتمع عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،التي كانت أفضؿ الوسائؿ
لمتواصؿ السريع بيف األفراد ،وتوظيفيا إلستمرار االحتجاجات وبمورة المطالب العامة .واستطاعت
كسر الطوؽ السمطوي الذي صادر جيود الحركات اإلجتماعية الحثيثة منذ تأسيس الدولة
العراقية ،التي تيتـ بالشأف العاـ وتجييرىا لمصالح األحزاب السياسية ،وأسيمت االحتجاجات في
بناء قاعدة اجتماعية واعية تشترؾ باألىداؼ انطلقا مف الشعور بأف المسؤولية المجتمعية ووحدة
المعاناة تستمزـ التواصؿ الحر والمباشر بيف األفراد لتكويف مجاؿ عاـ فاعؿ وسياسي مف شأنو
إحداث التغيير واستكماؿ تنمية المجتمع .لذا نجد مف الضروري تناوؿ المجاؿ العاـ كمفيوـ
إجرائي يتعمؽ بموضوع البحث ومسار تطور الحركة االحتجاجية العراقية بنيوياً وفكرياً.

أوالً :المعنى اإلجرائي لممجال العام
(*)

أسس المجاؿ العاـ المفكر األلماني " يورغف ىابرماس"

في بداية الستينيات مف القرف

العشريف ليدرس عبره العلقات االجتماعية و السياسية في أوروبا الغربية منذ القرف الثامف عشر.
(*)

يورغف ىابرماس :ىو فيمسوؼ الماني ولد عاـ  ،ٜٕٜٔفي دوسمدورؼ االلمانية ،ويعد مف فلسفة الجيؿ

الثاني لمدرسة فرانكفورت المعروفة بالمدرسة النقدية ،ومف أكبر فلسفة الغرب اليوـ ،وأىـ الفلسفة األلماف
المعاصريف ،حصؿ عمى شيادة الدكتوراه في الفمسفة عف أطروحتو "النزاع بيف المطمؽ والتاريخ في فكر شمينغ" =
3

أثر الحراك االجتماعي العام على المجال السياسي العراقي بعد تظاهرات  52تشرين الثاني
5102
وأدى المجاؿ العاـ ،الذي أسستو الطبقة البورجوازية دو اًر ميماً في التقدـ السياسي و االجتماعي
و حتى االقتصادي الذي حققتو الدوؿ األوروبية ،فيو الذي سمح بظيور المجتمع المدني كقوة
اجتماعية مستقمة تراقب السمطة األرستقراطية ،وىو المجاؿ الذي يتـ فيو النقاش و الحوار الحر
بيف مختمؼ األفراد حوؿ الشؤوف العامة و المشتركة(ٔ).
تعرض مفيوـ ىابرماس لممجاؿ العاـ للنتقادات والدعوة الى إعادة النظر في أف
المجاؿ العاـ البورجوازي كاف يتشكؿ فقط مف البورجوازية المتكافئة في قوتيا االجتماعية ،بؿ كاف
متعدداً منذ نشأتو ،وتميز منذ تمؾ المدة باللمساواة و السيطرة و الييمنة؛ وأف المجاؿ العاـ لـ
يتشكؿ فقط مف الطبقة البورجوازية و النخبة االجتماعية المثقفة ،ولكف أيضا مف شرائح عريضة
مف الجماىير لـ تكف فقط بطونا تيضـ ما يمقى ليا ،بؿ كانت تسعى دوما إلى تشكيؿ ُىويتيا
عبر التحرر باستعماؿ النقاش السياسي .وأماـ ىذه االنتقادات ،أعاد ىابرماس النظر ،في
التعريؼ الذي قدمو لممجاؿ العاـ ،إذ يعترؼ في كتابو المجاؿ العاـ الذي اعاد طبعو في العاـ
ٕ ٜٜٔبأف "المجاؿ العاـ كاف متنوعاً منذ نشأتو األولى وأنو كاف إلى جانب المجاؿ البرجوازي،
يوجد مجاؿ عاـ آخر يضـ الطبقات الدنيا مف المجتمع" .وبذلؾ فإف المجاؿ العاـ بيذا المعنى
يقع بيف المجتمع المدني و الدولة ولو داللة سياسية و قانونية ،ألنو عبارة عف طريقة تنتظـ
عبرىا العلقة بيف سمطة الحكاـ و المحكوميف ،فيو إذف عبارة عف علقة سمطة(ٔ) .لذا فالمجاؿ
العاـ وفؽ رؤية ىابرماس ىو ميداف اجتماعي لبمورة األفكار وتداوليا ومف ثـ صياغة رأي عاـ
عبر حرية تداوؿ المعمومات ،وىو قائـ عمى استخلص المعرفة مف العقؿ عبر النقاش(ٕ).

=والمنشورة في عاـ ٗ٘ . ٜٔلممزيد ينظر :عمي عبود المحمداوي ،اإلشكالية السياسية لمحداثة مف فمسفة الذات
إلى فمسفة التواصؿ ،منشورات ضفاؼ ،بيروت ،ٕٓٔ٘،ص.ٖٗ-ٕٚ

(ٔ)

دريس نوري ،استعماؿ المجاؿ العاـ في المدينة الجزائرية ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ اإلنسانية والعموـ

االجتماعية ،جامعة محمد منتوري .قسنطينة ،الجزائر ،ٕٓٓٚ/ٕٓٓٙ ،ص٘.

(ٕ)
(ٖ)

دريس نوري ،استعماؿ المجاؿ العاـ في المدينة الجزائرية ،مصدر سبؽ ذكره ،ص ص ٔ٘.ٕ٘-

اوسكار نيغث ،ىابرماس المثقؼ السياسي ،ترجمة :رشيد بو طيب ،مجمة فكر وفف ،العدد ( ،)ٕٜالسنة

( ،ٕٓٔٓ ،)ٜٗصٖ.ٙ
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ويشير المفيوـ إلى دالالت متعددة وكاآلتي(ٗ):
-0االستعمال العمومي لمعقل .يرى ىابرماس أف المجاؿ العاـ ىو فضاء عقلني ()Rational
بالمقاـ األوؿ ،وليس نظاماً مغمقاً ،بؿ يشكؿ شبكة مف العلقات بيف االفراد األحرار والمتساووف
الذيف يقوموف بالتداوؿ الحر للفكار والنقاش النقدي في األماكف العامة والمفتوحة ،مع تيميش
لألصوؿ العرقية والمكانة االجتماعية واالقتصادية ،واسياـ الجميع بوصفيـ مواطنوف مشاركوف
في النقاش العقلني المستند إلى افضؿ الحجج.
 -5المجال العام مفتوح لكل المواطنين .يرى ىابرماس أف المجاؿ العاـ ىو جانب مف حياتنا
االجتماعية ،ويمكف فيو أف يتشكؿ شيء يقترب مف الرأي العاـ ،وامكانية الوصوؿ اليو متاحة
لكؿ المواطنيف ،فالمجاؿ العاـ ىو الفضاء االجتماعي الذي يعرؼ تبادالت عقلنية ونقدية بيف
الذوات (الفردية والجماعية) التي تسعى إلى بموغ التوافؽ حوؿ القضايا التي تتصؿ بالممارسة
الديمقراطية.
 -3ارتباط المجال العام بالمصمحة العامة .يتوسط المجاؿ العاـ بيف المجاؿ الخاص ومجاؿ
السمطة العامة ،واليتدخؿ المجاؿ العاـ بالمجاؿ الخاص الذي يتضمف المجتمع المدني بمعناه
الضيؽ ،واال كاف استبدادياً ،في حيف أف مجاؿ السمطة العامة يتعمؽ بالدولة أو مجاؿ السمطة
والطبقة الحاكمة ،وألف الجماىير تعد المجاؿ العاـ مؤسسة تنظيمية ضد سمطة الدولة ،ومف ىنا
فإف دراسة المجاؿ العاـ البد ليا أف تركز عمى الديمقراطية التشاركية ،وكيفية تحويؿ الرأي العاـ
لكي يصبح فعلً سياسياً فاعلً ومؤث اًر بالشأف العاـ.
 -4المجال العام والتواصل الحر .يرى ىابرماس بأف االتصاؿ يتطمب وسائؿ محددة لنقؿ
المعمومات والتأثير عمى المتمقي ،لذا تتكوف وسائؿ االعلـ في المجاؿ العاـ مف الصحؼ اليومية
والمجلت واإلذاعة والتمفزيوف ،وفي الوقت المعاصر وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،ونتحدث ىنا
عف المجاؿ العاـ السياسي ،إذ تجري المناقشة عمى قضايا تتعمؽ بنشاطات الدولة ،وىذه الفكرة
تدعو إلى ترشيد السمطة مف خلؿ آلية المناقشة العامة بيف األفراد ،ويمكف اف تتحقؽ ،عمى
(ٗ)

أنور محمد فرج محمود ،التعايش بيف االتجاىيف العمماني والديني في المجاؿ العاـ :دراسة في إسيامات

يورغف ىابرماس ،مجمة جامعة التنمية البشرية ،المجمد (ٗ) ،العدد (ٔ)  ،ٕٓٔٛ ،ص ص.ٚٓ-ٜٙ
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أساس التغيير ،واعادة تنظيـ عقلني لمسمطة السياسية .ويقوـ مفيوـ المجاؿ العاـ عمى فكرة
التداوؿ في األمور العامة بطرؽ مشروعة مف خلؿ السعي العقلني لممصمحة الجماعية ،وىو ما
يعني أيضا درجة معقولة مف الشفافية في التواصؿ بيف الجيات المعنية بيذه العممية.
ويتكوف مفيوـ المجاؿ العاـ مف مفاىيـ ضمنية استعمميا ىابرماس لتأسيس مشروعو البحثي
ّ
ويرتبط ذلؾ بمفيوـ الرأي العاـ والمشاركة السياسية والمجتمع المدني ،ىذه المؤشرات التي تيدؼ
بدورىا إلى تأسيس مبادئ الديمقراطية التداولية ،فقد سعى ىابرماس جاىدا إلقناع مجتمعو
والمجتمعات األوروبية أف المجاؿ العمومي ىو وحدة أساسية لبناء نظاـ ديمقراطي ماداـ يرتكز
عمى العقلنية ،فيو" دائرة التوسط بيف المجتمع المدني والدولة ،أي بيف دائرة المصالح الخاصة
المتعددة والمتنوعة والمتناقضة ،ودائرة السمطة الموحدة والمجردة ،فيو الفضاء المفتوح الذي
يجتمع فيو األفراد ليصوغوا رأياً عاماً ،وليتحولوا بفضمو إلى مواطنيف يتبادلوف بطريقة عقلنية،
وجيات النظر حوؿ مسائؿ تخص الصالح العاـ

(٘)

االجتماعية
حي از مف الحياة
ّ
 ،فيو إذف يمثّؿ ّ

تخص الصالح
العقلنية مع بعضيـ بعضا في مسائؿ
الحرة و
ّ
ّ
ينشأ عبر تفاعؿ األفراد وحواراتيـ ّ
يتـ تشكيؿ
العاـ ،بغض النظر عف انتماءاتيـ اإلثنية والفروؽ التي قد تكوف موجودة بينيـ ،وعبره ّ
ما يقترب مف الرأي العاـ .وبذلؾ يعكس مفيوـ المجاؿ العاـ فكرة وجود مستوى مف الفعؿ

االجتماعي ومف االتصاؿ بيف الدولة والمجتمع المدني ،يشكؿ فضاءاً اجتماعياً يتفاعؿ فيو االفراد
العاديوف ويتعاونوف.
وتيدؼ فكرة المجاؿ العاـ إلى إتاحة ساحة مف الحرية ،تحترـ حقوؽ األفراد وتزيد مف قوة
المجتمع ،ألف االتصاؿ الذي يحدث في المجاؿ العاـ يخمو مف اإلكراه المؤسسي (العنؼ
البنيوي) ،كما أف الحوار الذي يتـ عبره ،يمكف أف ُيؤسس لخطاب ديموقراطي ،وتكمف أىمية

الحوار في إشراؾ المجتمع في تحديد مشكلتو أوالً ،ومف ثـ العمؿ عمى حميا بأفكار واقتراحات

قطاعات المجتمع نفسو ،ويشكؿ مفيوـ المجاؿ العاـ المساحة التجريدية التي يتناقش فييا
المواطنوف والجماعات المجتمعية المتباينة ،ويتجادلوف حوؿ مختمؼ القضايا واالىتمامات العامة.

(٘)

حسف مصدؽ ،يورغف ىابرماس ومدرسة فرانكفورت النظرية النقدية التواصمية ،المركز الثقافي العربي،

المغرب ،ٕٓٓ٘ ،ص .ٚ
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فضاء لمناقشة القضايا أو المسائؿ االجتماعية والسياسية ،مناقشة
وتعد المؤسسات االجتماعية
ً
نقدية دفعت بالمجاؿ العاـ ليشكؿ سمطة في مواجية الدولة ،كانت مف نتائجيا الديمقراطية

النيابية( .)ٙإف داللة المجاؿ العاـ أخذ فاعمية أكبر مع ىابرماس ،وأصبح البيئة المعوؿ عمييا في
إنجاز مشروع عقمنة الممارسة السياسية ،بتوفيرىا ميداناً لتداوؿ الموضوعات النزاعية ،ىدفاً
لتحقيؽ اإلجماع حوليا بعد المرور بعممية نقاشية-حجاجية ،ينتصر في نيايتيا لمحجة األكثر
إقناعاً ،وأفضؿ خطاباً ،وجديد ىابرماس ىنا ىو تحويؿ المجاؿ العاـ مف خصوصية النخب
البرجوازية في العصر الحديث إلى جعمو ميداناً عاما لكؿ الفئات االجتماعية المعاصرة(.)ٚ

ثانياً :دور الحركات االحتجاجية العراقية في تشكيل المجال العام
عندما ننظر الى المجاؿ العاـ داخؿ البيئة االجتماعية والسياسية العراقية ،نجد أنو لـ
يشيد استق ار اًر وآفاقاً مفتوحة لتأسيسو ،بحكـ ادلجتو أو أدلجة المؤشرات المكونة لو ،مف رأي عاـ
ومجتمع مدني ومشاركة سياسية ،وافراغو مف محتواه النقدي القائـ عمى العقلنية في تسيير
الشؤوف العامة لممجتمع ،كما أف طبيعة األنظمة السياسية السمطوية المتعاقبة تحوؿ مف دوف
تأسيس صريح لممفيوـ وفؽ التصور اليابرماسي ،ألنو ليس مف مصمحة أي نظاـ سمطوي أف
يييئ الظروؼ لقياـ مجاؿ عاـ عقلني يحيمنا إلى الديمقراطية التداولية( .)ٛإذ اتسمت العلقة بيف
الفرد والسمطة في العراؽ بالطابع التأزمي منذ تأسيس الدولة والى وقتنا المعاصر ،وشيدت الحياة
السياسية في العيد الممكي سمسمة مف االنتفاضات والتظاىرات واالضرابات واالعتصامات ،التي
اسيمت مع عوامؿ أخرى في تنميط الصورة الذىنية السمبية لمسمطة في المخياؿ العراقي العاـ،
وفي عقود االستبداد السمطوي اصبحت نزعة االحتجاج استعداداً كامناً بوصفيا أم اًر ملزماً
لشخصية الفرد العراقي ،ومع بدء حياة سياسية جديدة بعد العاـ ٖٕٓٓ ،جرى امتصاص نزعة

()ٙ
()ٚ

يتغير؟.https://daraj.com/ٖٕٗٓٙ ،
طارؽ عبد العاؿ ،واف تحاورت المجتمعات ...ما الذي ّ
عمي عبود المحمداوي ،اإلشكالية السياسية لمحداثة مف فمسفة الذات إلى فمسفة التواصؿ ،منشورات ضفاؼ،

بيروت ،ٕٓٔ٘ ،ص ص ٘.ٖٜٙ-ٖٜ
()ٛ

بوحمواف عبد الغاني و طيبي غماري ،مأسسة المجاؿ العمومي مقاربة ىابرماس عمى المحؾ ،مجمة متوف،

جامعة الدكتور موالي الطاىر سعيدة ،كمية العموـ االجتماعية واالنسانية ،المجمد العاشر ،العدد الثاني ٔ ،كانوف
االوؿ  ،ٕٓٔٛص .ٜٔٓ
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االحتجاج المجتمعية ،واعادة انتاجيا ُىوياتياً ،لتتخذ مسا اًر عدائياً بعيداً عف المسارات العقلنية

المدنية ،وجرى اختطاؼ المجتمع عبر توظيؼ التطرؼ الديني والمذىبي وراء قضباف العجز

والعدمية واليأس واالغتراب( .)ٜوأسيمت عوامؿ موضوعية عديدة ،أوليا الحروب والحصار
واالستبداد واالحتلؿ والفساد السياسي والتطرؼ الديني الدموي والتيجير الطائفي والفقر والحرماف
والبطالة ونيب الماؿ العاـ وانييار الخدمات ،في ارتياف مصير العراقييف ،وبتعبير أدؽ فإف
العراقي يعرؼ الحرية عقمياً لكنو يريد أف يظؿ سموكياً رىينة لقوة ما تعفيو مف مسؤولية وجسامة
المبادرة الذاتية لمواجية وجود اجتماعي مكتظ باألزمات والحرماف اعتاد أف يتحاشاه خضوعاً
وخوفاً مف قسوة قوى متنفذة تنيب عنو في كؿ مرة ،وبعد العاـ ٖٕٓٓ بات الطريؽ سالكاً لقوى
االسلـ السياسي الى السمطة ،وعاود المتأسمموف اإلفادة مف استراتيجية "المجتمع الرىينة" بعد اف
جرى ترجمة السمطة إجرائياً في صناديؽ االقتراع عبر قوائـ وأسماء ورموز تؤدي دور "الوسيط
المقدس" بيف اإلنساف وربو(ٓٔ).
لذا نمحظ أف األنظمة الحاكمة في العراؽ سعت لتقييد المحتوى المتداوؿ داخؿ المجاؿ
تحسبا لقدرة المجاؿ العاـ التأثير في المجاؿ السياسي ،وتحديدا
العاـ وحصره في دائرة الخاص
ً

في تراتبية الفاعميف داخؿ المجاؿ السياسي ،بما ييدد سيطرة النظاـ لصالح العبيف آخريف ينتموف
بشكؿ أو بآخر لممعارضة ،والتي يكوف مف مصمحتيا تحجيـ النظاـ وتقميؿ درجة سيطرتو عمى
المجاؿ السياسي(ٔٔ) .فإذا كاف المجتمع المدني ىو مجتمع الحقوؽ والشرعية والحركة الذاتية
لممطالب وتأسيسيا االجتماعي واالخلقي ،فإف التاريخ االجتماعي لمعراؽ المعاصر يكشؼ عف
مستوى االنتياؾ الشامؿ ليذه المكونات الجوىرية ،ولـ يكف في العراؽ قبؿ العاـ ٖٕٓٓ ابعاداً
اجتماعية لمدولة ،ومف ثـ إفراغ المجتمع مف مقومات فعمو الذاتي ،ومف تاريخو المدني ،بحيث
ح ولو إلى ذرات متناثرة يوحدىا العرؼ والديف والعادات .بينما المجتمع المدني ىو نفي لمبنية
التقميدية مف أجؿ إرساء رؤية واقعية وعقلنية عف طبيعة وحقيقة المجتمع المدني المرتبطة
()ٜ

فارس كماؿ نظمي ،سيكولوجيا االحتجاج في العراؽ ،دار سطور لمنشر والتوزيع ،بغداد ،ٕٓٔٚ ،ص.ٛ-ٚ

(ٓٔ)

فارس كماؿ نظمي ،األسممة السياسية في العراؽ رؤية نفسية ،صفحات لمدراسات والنشر ،سوريا،ٕٕٓٔ ،

صٖٔ.ٖٖ-

(ٔٔ)

ابتساـ عمي حسيف ،المجاؿ العاـ في الدولة السمطوية :مفيوـ القوة بيف الخطاب والفاعميف ،المركز العربي

لمبحوث والدراسات ،في ٔ ديسمبر ٕٗٔٓ.
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تاريخيا بالفمسفة الداعية إلى تحرر السمطة والمجتمع أحدىما عف اآلخر وارتباطيما عبر القانوف
والحقوؽ والمصمحة العامة(ٕٔ).
أدى تواتر االحتجاجات بعد العاـ ٖٕٓٓ إلى تفكؾ السمطة األبوية وتصدع منظومة
البنى التقميدية ،وظيور الحاجة إلى تعريؼ جديد لمفعؿ االجتماعي ،ولمتحرر واالبداع ،وخمؽ ىذا
المطمب أنواعاً جديدة مف التوترات ومحاوالت الحؿ ،ومحاولة إعادة تعريؼ العلقة الثنائية بيف
السمطة والشعب بتحويميا إلى علقة بيف األنا واآلخر تحكميا الثقة واالتصاؿ اإليجابي(ٖٔ).
إف ما ابداه المحتجوف في التظاىرات مف حيوية ونشاط وعزـ عمى التغيير ونقد جريء
بالغ العمؽ لفساد السمطة والدولة وبوسائؿ متعددة سممية وحجـ التضحيات الكبيرة ،واالصرار
عمى استمرار التظاىرات ،يدؿ عمى نضوج التقاليد االحتجاجية فكرياً وأدائياً ،وأف جنيف العقلنية
الشعبية بدأ يكبر منبثقاً مف ضرورات الجدؿ السوسيولوجي ،وانزواء التراث السمطوي اللعقلني
لكؿ انواع السمطة التي حكمت العراؽ منذ تأسيس دولتو الحديثة(ٗٔ).
وبرىنت الحركة االحتجاجية عمى تطور فكر وثقافة المجتمع العراقي مف سياسة اليوية
الفرعية بكؿ أنواعيا اإلثنية التي ارادت السمطة الحاكمة اف تكوف ايديولوجيا تتحكـ عبرىا باالرادة
الجماعاتية وتجعميا اداة الستمرار الصراع الذي يحجب الرؤية الواقعية والعقلنية ،بأف سياسة
اليوية إنما ىي سياسة التشظي والخلؼ وطريؽ اللعودة لمنطؽ الحوار الذي مف شأنو أف يوحد
آراء وتطمعات الشعوب نحو تحقيؽ أمنيـ واستقرارىـ ورفاىيـ ،وتحولو إلى سياسة القضايا
 issue politicكيوية سياسية ،تستخدـ لبناء فعؿ سياسي موحد ،وتوليد خطاب جامع لتوحيد
الجماعة ،وتغذية الفعؿ الجمعي(٘ٔ).

(ٕٔ)
(ٖٔ)

ميثـ الجنابي ،فمسفة اليوية الوطنية (العراقية) ،دار صفحات ،دمشؽ ،ٕٓٔٓ ،ص ص ٖ٘ٔ.ٔ٘ٗ-
أرماندو سالفاتوري ،المجاؿ العاـ الحداثة الميبرالية والكاثوليكية واإلسلـ ،ترجمة :احمد زايد ،المركز القومي

لمترجمة ،القاىرة ،ٕٕٓٔ ،ص .ٖٙٚ

(ٗٔ)
(٘ٔ)

فارس كماؿ نظمي ،األسممة السياسية في العراؽ رؤية نفسية ،مصدر سبؽ ذكره ،ص.ٜٛ

أنظر :فالح عبد الجبار و سعد عبد الرزاؽ ،حركة االحتجاج والمساءلة نياية االمتثاؿ بداية المساءلة،

دراسات عراقية ،بيروت ،ٕٓٔٚ ،صٕٔ.
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المبحث الثاني :أثر المجال العام في تقويم العمل السياسي في العراق.
أوالً :العوامل التي ساعدت في تعزيز المجال العام في العراق بعد العام 5113
المجاؿ العاـ في أي مجتمع ينشأ ويتطور ويتسع ويضيؽ في سياؽ وظروؼ تاريخية،
ويتـ بناؤه وفؽ صراعات اجتماعية معينة ،ومف ثـ فإف فكرة المجاؿ العاـ ىي بالضرورة حدث
مفيوما متعاليا معمقًا في الفراغ (.)ٔٙ
تاريخي وليست
ً
لذا اسيمت عوامؿ متعددة في تبمور المجاؿ العاـ في العراؽ بعد العاـ ٖٕٓٓ يمكف أف
نتممسيا في اآلتي:
 -0درجة الحرية الممارسة ومساحة الحقوق في التنظيم االجتماعي.
ويرتبط وجودىا في المجاؿ العاـ والتي تمنحيا الدولة ألفرادىا ،إذ يتشكؿ عبرىا رأي عاـ
نقدي قادر عمى تحريؾ الفاعميف االجتماعييف في المجتمع وتأسيس فكر مدني يقوـ عمى مراقبة
الصالح العاـ وصناعة وعي سياسي عقلني لخدمة المصمحة المشتركة لألفراد والجماعات(.)ٔٚ
وىنا عمينا التمييز بيف حؽ التعبير عف الرأي ،والحؽ في أف يصبح ىذا الرأي مؤث اًر .فحؽ المرء
في التعبير شيء وتأثير ىذا التعبير سياسياً وتشريعياً شيء آخر ،مف الممكف أف تكوف ىناؾ
حرية في التعبير عف الرأي لكف مف دوف مؤسسات وتنظيمات وسيطة تنقؿ ىذا الرأي وتحولو إلى
عنصر مؤثر في السياسة والتشريع ،يصبح الرأي العاـ بدوف مجاؿ عاـ أعمى ،والمجاؿ العاـ
بدوف رأي عاـ أجوؼ ،إذ يجب أف يعالج الرأي العاـ ال عمى أنو مسألة حؽ خاص Private
 ،Rightبؿ مسألة صالح عاـ  ،Public Welfareعندئذ يكوف حؽ التعبير في بيئة لدييا
مداخؿ لمسمطة السياسية وتأثي اًر حقيقياً عمييا(.)ٔٛ

()ٔٙ

ماىر عبد الرحمف ،ما ىو المجاؿ العاـ ،https://almanassa.com/ar/story/ٜٔٗٚ ،في

ٔٔ.ٕٓٔٙ/ٗ/

()ٔٚ

بوحمواف عبد الغاني و طيبي غماري ،مأسسة المجاؿ العمومي مقاربة ىابرماس عمى المحؾ ،مصدر سبؽ

()ٔٛ

أشرؼ منصور حسف ،نظرية ىابرماس في المجاؿ العاـ ،مجمة أوراؽ فمسفية ،العدد ( ،)ٚمصر ،ص.ٕ٘ٙ

ذكره ،ص ص.ٜٔٓ-ٔٓٛ
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 -5انتشار وتوسع وسائل االعالم وشبكات التواصل االجتماعي.
يرتبط ىذا السبب بالنقطة األولى ويعتمد عمييا ،إذ يؤدي االعلـ دو اًر أساسياً في عممية
التواصؿ ،فيو عامؿ إشياري لموضوعات النزاع والنقاش داخؿ المجتمع ،ويعد عامؿ محفز
لمنشاط السياسي -االجتماعي ،فيو يجعؿ مف الفعؿ االجتماعي قوة مؤثرة باتجاه السمطة كما
يصح العكس ،حينما تستخدـ الدولة المؤسسة اإلعلمية لمتزييؼ أو الييمنة والحفاظ عمى النمط
والنسؽ الحاكـ ،لذا تعد الصحافة الحرة والمستقمة عامؿ فاعؿ في تعزيز عممية التواصؿ والنقاش
العقلني ،لبناء علقة مترابطة بيف المجاؿ العاـ السياسي والمجتمع المدني(.)ٜٔ
وفي العراؽ كاف لشبكة االنترنيت بشكؿ عاـ والشبكات االجتماعية بشكؿ خاص دور
ميـ في تشكيؿ مجاؿ عاـ افتراضي ُي ٍّ
مكف المستخدميف مف ممارسة ديمقراطية الكترونية تشجعيـ
عمى المشاركة في التداوؿ والحوار الديمقراطي ( )Democratic deliberativeالذي يتسع

لألصوات المختمفة لتبادؿ المعمومات واألفكار وتُعبر عف وجية نظرىا إزاء القضايا السياسية
والعامة ،وفي الوقت نفسو أسيـ المجاؿ االفتراضي في التمكيف السياسي لألفراد عبر مشاركة
سياسية تتضمف عدة مستويات سواء عمى مستوى المشاركة السياسية التقميدية أو غير التقميدية
بدءاً مف اطلعيـ عمى المعمومات السياسية مرو ار بمشاركة ىذه المعمومات وانتاجيا إلى تكويف
حركات احتجاجية والدعوة إلى اإلضراب والتظاىر ،أو توظيؼ ىذه الشبكات لخدمة أغراض
سياسية(ٕٓ).

()ٜٔ

عمي عبود المحمداوي ،اإلشكالية السياسية لمحداثة مف فمسفة الذات إلى فمسفة التواصؿ ،مصدر سبؽ ذكره،

ص ص .ٕ٘ٛ-ٕ٘ٚ

(ٕٓ)

أماني الميدي ،المجاؿ العاـ مف الواقع الفعمي إلى العالـ اإلفتراضي :معايير التشكؿ والمعوقات ،المركز

العربي الديمقراطي.ٕٓٔٛ/ٖ/ٕٓ ، https://democraticac.de/?p=ٖ٘ٔٛٗ،
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 -3وجود بيئة داعمة لممشاركة السياسية.
كاف لمتغيير السياسي الكبير لمبنية السياسية العراقية األثر الواضح في تبني آليات
الديمقراطية كبراكسيس

(*)

سياسي لممارسة أدوار فاعمة ومؤثرة لممجتمع في رسـ معالـ التوجيات

السياسية لألحزاب المتنافسة في االنتخابات ،إذ تمنح األخيرة األفراد فرصة لممارسة أدوار تفوؽ
ما اعتادوا عمى فعمو في المجتمع ،ألنيا تجعؿ لممواطف دور في السياسة ،وفي الشأف العاـ،
ومما يسيـ بتعزيز المجاؿ العاـ ،كوف االنتخابات تتيح لمناخبيف مساحة واسعة للجتماع والنقاش
بامور السياسة والمرشحيف الذيف سيمنحونيـ ثقتيـ ،ومد جسور التواصؿ بيف الجماىير بمختمؼ
مشاربيـ ،وىذه المشاركة تمكف األفراد وتحثيـ عمى مراقبة أداء ممثمييـ ،ما يعني خمؽ رأي عاـ

(*)

يشير مصطمح براكسيس في المغة اليونانية القديمة إلى النشاط الذي يمارسو الناس األحرار ،وكاف الفيمسوؼ

اليوناني الشيير أرسطو يعتقد َّ
أف ىناؾ ثلثة أنشطة أساسية لمبشر :التفكير واإلبداع والبراكسيس ،تُقابؿ ىذه
األنشطة العمميَّة أنشطة نظرية أخرى واليدؼ الرئيس والنيائي منيا ىو الوصوؿ لمحقيقة ،وىي طريقة أو ممارسة

يتـ مف خلليا إنتاج نظريَّة أو درس ما أو ميارة معينة أو إدراؾ ،ويقوؿ كالفف سراغَّ :
"إف طريقة براكسيس ىي
ُّ

أسموب لمتواصؿ مع العالـ ومع اآلخريف وىي صمة الوصؿ أو نقطة االنطلؽ لمربط بيف الفمسفة النظرية

والتطبيقات العممية ليا" .وكاف الفيمسوؼ البولندي أوغست شسكوفسكي "وىو مف الييغمييف الجدد" أحد أوائؿ

الفلسفة الذيف استخدموا مصطمح البريكسس عمى َّأنو عمؿ َّ
موجو نحو تغيير المجتمع .وفي كتابيا الحالة
إف الفمسفة الغربية َّ
اإلنسانية  The Human Conditionتقوؿ الباحثة الييودية األلمانية َّ
حنة أرندت َّ
ركزت في
أغمب األحياف عمى التأمؿ النظري أكثر مف التطبيؽ العممي وىو األمر الذي أفقد الحركة اإلنسانية الكثير مف
ِ
الصلت اليومية بيف األفكار الفمسفية والحياة الحقيقية الفعمية ،بالنسبة ألرندت ُّ
يعد تطبيؽ البراكسيس ىو أعمى

وأسمى أشكاؿ الحياة العمميَّة ،ومف ثـ فيي تُشجٍّع المزيد مف الفلسفة عمى االنخراط في الحياة السياسية اليومية
َّ
ألنيا تعد اإلدراؾ الحقيقي األفضؿ لحرية اإلنساف ،ووفقاً ألرندت َّ
فإف قدرتنا عمى تحميؿ األفكار ومناقشتيا

واالنخراط في التطبيؽ العممي الفاعؿ ليا ىو ما يجعمنا بش اًر ٍّ
متميزيف.
وفي تقييـ موريزيو باسريف دي أتريفيس "تُمثٍّ ُؿ نظرية أرندت في العمؿ واحيائيا لمفكرة القديمة لمبراكسيس واحدةً
أىميةً في القرف العشريف ،فضلً عف ذلؾ َّ
مف أكثر المساىمات َّ
فإنو عبر النظر لمعمؿ كطريقة لمتواصؿ اإلنساني
تستطيع أرندت تطوير مفيوـ جديد لمديمقراطية التشاركيَّة التي تتناقض بشكؿ مباشر مع أشكاؿ السياسة

البيروقراطية النخبوية التي تميَّز العصر الحديث".
See: Krancberg Sigmund ,A Soviet Postmortem: Philosophical Roots of the "Grand
Joseph

See:

And

٘ٙ-٘ٚ.

pp.

ٜٜٗٔ

Littlefield,

&

,Rowman

"Failure

Francese ,Perspectives on Gramsci: Politics, Culture and SocialTheory ,Routledge,
ٕٜٓٓ, pp. ٜ٘-ٙٓ.
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نقدي عمى االفعاؿ التي تتصؿ بالشأف العاـ ،وىذا تجسيد واقعي لتأثير المجاؿ العاـ في الحياة
السياسية لممجتمع(ٕٔ).
 -4استعادة الحيز العام.
الحيز العاـ باإلطار اإلجتماعي لمتواصؿ الحر مف دوف قيود الرقابة عمى كؿ ما
ُيعرؼ ّ

يتعمّؽ بالثقافة والمجتمع وكؿ ما ىو موضوع نقاش عاـ .ومنذ حقبة التنوير في القرف الثامف
الحيز العاـ عمى ّأنو منظّـ فكري يقضي إلى التنظيـ الذاتي الحر والعقلني
عشر ،ينظر إلى ّ

دور
يحد مف سػوء إستخداـ السمطة  .ولممساحات
مما ّ
العامة ٌ
ّ
لممجتمع والى تحسيف الدولةّ ،
مركز لممجتمع
ًا
اطية فيي تنظّـ وتسيّؿ التفاعؿ اإلجتماعي وتش ّكؿ
ٌّ
أساسي في تعزيز الديمقر ّ

السياسية(ٕٕ).
يتكوف الرأي العاـ ليوازي السمطة
ّ
المدني ،فيناؾ ّ

مكانا
ً
الحيز العاـ يعد ً
وتأكيدا عمى ذلؾ ،نعود إلى تعريؼ ىابرماس في الفمسفة السياسّية ،أف ّ

اطية ،وىو بفعؿ ذلؾ أحد أدوات وأشكاؿ التواصؿ؛ وىو المكاف
لمنقاش السياسي والممارسة الديمقر ّ

السياسية(ٖٕ).
عية
تتطور فيو
ّ
شخصية المواطف بوصفو أساس كؿ الشر ّ
ّ
الذي ّ

المفظية المباشرة وغير المباشرة
وسياسية تنتجيا التبادالت
مجردة
ّ
ّ
لذا فإف الحيز العاـ ىو مساحة ّ
فإف صوت المواطف ىو الذي ُيظ ِير المجاؿ العاـ،
المعنييف بالشؤوف
بيف المواطنيف
ّ
العامةّ ،
ّ

تداولية يكوف
اطية
األىمية
وبذلؾ أصبح ظيور
ّ
لمحيز العاـ الشرط المسبؽ لظيور ديمقر ّ
المكانية ّ
ّ
ّ

فييا كؿ قرار شرعي فقط إذا سبؽ ذلؾ نقاش عاـ.

لمحيز
ويعد أحد أىـ المكاسب التي حققتيا تظاىرات تشريف  ٕٜٓٔىو استعادة العراقييف ّ

العامة ليس فقط
عمت فييا اإلحتجاجات ،وبرز دور ساحات التظاىر ّ
العاـ في ك ّؿ المناطؽ التي ّ
ٍ
أساسي في إنتاج روح الثورة
سياسي
كمكو ٍف
ومكاني تجري فيو األحداث ،واّنما
ماد ٍي
ٍّ
ككياف ّ
ّ
ّ
ّ
(ٕٔ)

عبد السلـ ابراىيـ بغدادي و عبد العزيز عميوي العيساوي ،المجاؿ العاـ اطار نظري مع اشارة الى التجربة

العراقية ،المكتبة القانونية ،بغداد ،ٕٜٓٔ ،ص ص .ٚٛ-ٚٚ

(ٕٕ)

الحيز العاـ ودوره في إنتاج الثورة ،https://legal-agenda.com ،في
سينتيا بوعوف ،إستعادة
ّ

ٕٜٓٔ/ٔٔ/ٙ

(ٖٕ)

أشرؼ منصور حسف ،نظرية ىابرماس في المجاؿ العاـ ،مصدر سبؽ ذكره ،صٖٕ٘.
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الحيز العاـ عمى الساحات أو الحدائؽ
واستمرارىا وتأجيجيا ،وفي أثناء االحتجاجات ال يقتصر ّ

عاما
المدينية وموقعيا واّنما أصبحت المناطؽ بأكمميا
عامة بفعؿ وظيفتيا
فضاء ًّ
ّ
ً
أو ك ّؿ مساحة ّ
السياسية
يتكوف فيو الرأي السياسي وتجري فيو النقاشات .لذلؾ ،ينعكس التنازع بيف األطراؼ
ّ
ّ
اعا مكانيًّا في المدينة َم ْف يحت ّؿ الساحات؟ ومف يفرض سمطتو عمى الشارع والحركة فيو؟
صر ً
ومف يييمف عمى المشيد البصري لممدينة عبر الصور واألعلـ والجداريات؟ مف ىذه التساؤالت
التي توحي بوجود صراع بيف السمطة والمحتجيف ،ينبغي عمينا أف نسمط الضوء عمى الممارسات
السياسية النخبوية والشعبية ،وما ترتب عمى ذلؾ مف نتائج أثرت عمى الواقع السياسي المعاصر
في العراؽ.

ثانياً :أثر المجال العام في المنظومة السياسية العراقية.
لـ تكف تظاىرات تشريف فعلً شعبياً طارئاً ،بؿ ىي امتداداً حقيقياً لكؿ الثورات
واالعتصامات واالنتفاضات واالحتجاجات واليَّبات الشعبية منذ تأسيس الدولة العراقية ،وىي

متلزمة لفشؿ إدارة الدولة وفقداف الشرعية لألنظمة السياسية المتعاقبة عمى حكـ العراؽ .إذ أف

التقصير الحكومي والفساد السياسي أنعكس عمى العلقات االجتماعية عبر التضامف الجماىيري
لمواجية أزمات النظاـ المفتعمة ،عبر االحتجاجات السممية ،وتميزت تظاىرات تشريف عف
سابقاتيا كونيا تبنت اىدافا ومطالب عامة ومثمت مختمؼ شرائح المجتمع ،وتعد سمتيا السممية
حجر األساس في تبمور رأي عاـ مساند ليا ،وفي الوقت الذي حققت فيو التظاىرات اجماعاً
شعبياً عمى شرعيتيا ،واسست لمجاؿ عاـ سياسي فاعؿ ومؤثر عمى السمطة لمتوفيؽ بيف المطالب
المتعارضة لممواطنيف ،سعت األحزاب الحاكمة لجعمو مجاالً لممنافسة بيف السياسييف أنفسيـ.
"وتدخمت السمطة في تحديد معايير وحدود الحرية والممارسات في المجاؿ العاـ"(ٕٗ)" ،ولـ تعد
القوانيف والتشريعات تصدر نتيجة لحموؿ وسط يتوصؿ الييا األفراد عبر عممية حوار نقدي ،أو
نتيجة إلجماع يصدر عف ىذا الحوار ،بؿ نتيجة لمساومات تحدث بيف مصالح اقتصادية
خاصة"(ٕ٘) .وفي ىذا السياؽ يقوؿ ىابرماس" :إف نزع الصفة السياسية عف الجماىير واضمحلؿ
(ٕٗ)
(ٕ٘)

باسـ الطويسي ،المجاؿ العاـ والمجاؿ الخاص ،https://alghad.com ،في ٕٓ.ٕٓٔ٘/ٜ/
أشرؼ منصور حسف ،نظرية ىابرماس في المجاؿ العاـ ،مصدر سبؽ ذكره ،صٓ.ٕٙ
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المجاؿ العاـ بوصفو تنظيماً سياسياً يعد أحد مكونات نظاـ في الييمنة ينزع إلى عزؿ المسائؿ
العممية عف النقاش العاـ ...إف الممارسة البيروقراطية لمسمطة يقابميا مجاالً عاماً مقيداً باالعلـ
المزيؼ والتصفيؽ والتيميؿ"(.)ٕٙ
إف محاوالت االستيلء عمى المجاؿ العاـ في العراؽ وادلجتو وتتفييو مستمرة وىي تتـ
دائما تحت انظار السمطة السياسية التي ترى بأنو يشكؿ خط اًر عمييا وعمى آليات ىيمنتيا
الممنيجة ،كونو غير مقيد بايديولوجيا السمطة الحاكمة ،ويعد مشروعاً صريحاً لممارسة وظيفة
المراقبة تجاه كؿ ما يصدر مف السمطة السياسية ،ومحاربة الفساد السياسي ،واعادة بناء فمسفة
اجتماعية ،قادرة عمى فيـ التحوالت التي تحدث داخؿ الواقع المعاش(.)ٕٚ
ومف أجؿ معرفة أثر المجاؿ العاـ عمى النظاـ السياسي عمينا فيـ أف االحتجاجات في
العراؽ ارتبطت بعوامؿ مثؿ اإلنياؾ البنيوي  structural strainالناجـ عف عجز البنية
االجتماعية  -السياسية القائمة عمى التعاطي مع التحوالت المجتمعية السريعة ،وفي مثؿ ىذا
الوضع ،يؤدي اإلنسداد السياسي ،وتراجع قدرة المؤسسات السياسية القائمة عمى تمثؿ واستيعاب
المطالب االجتماعية ،الى انتقاؿ الفعؿ السياسي الى الشارع ،إذ يصبح احتلؿ الفضاء العاـ
بذاتو محاولة لخمؽ ممكنات بديمة وإلنتاج ضغط يفرض عمى مؤسسات السمطة والقوى المييمنة
عمييا التصرؼ بطريقة مغايرة .واالنسداد السياسي ىذا يرتبط بعممية اضعاؼ وتفكيؾ الدور
التنموي لمدولة ،وبشكؿ خاص عجزىا عف تحقيؽ التوازف السياسي-االجتماعي عبر إدارة منفتحة
لمسياسات التمثيمية  ، representative politicsوادارة عادلة لمسياسات التوزيعية
 distributive politicsوبدالً مف ذلؾ ،ارتيانيا لقوى شممية زبائنية  -ميميشياوية تعتاش عمى
الدولة بعلقة طفيمية وافتراسية ،ممتصة جزءا كبي اًر مف مواردىا ومعطمة قدرتيا عمى اإلدارة
العقلنية المستجيبة لمحاجات المجتمعية .إننا ىنا أماـ نمط مف االحتجاجات الذي ال يقاوـ الدولة
بؿ يطالب بتحوؿ في اإلنموذج المنظـ لعلقتيا بالمجتمع ،بحيث تكؼ عف أف تكوف دولة
Habermas, Legitimation Crisis, Trans By Thomas McCarthy. Heinemann,
()ٕٚ

()ٕٙ

London, ٜٖٔٚ, p ٛٔ.

بوحمواف عبد الغاني و طيبي غماري ،مأسسة المجاؿ العمومي مقاربة ىابرماس عمى المحؾ ،مصدر سبؽ

ذكره ،ص ص .ٔٓٚ-ٔٓٙ
15

أثر الحراك االجتماعي العام على المجال السياسي العراقي بعد تظاهرات  52تشرين الثاني
5102
"أحزاب" لتصبح دولة " مواطنيف" مف ىنا يتسـ خطاب المحتجيف بالموقؼ الرافض لألحزاب،
وتتجو مطالبيـ  -عمى تشعبيا وغياب الوحدة فييا  -الى االتفاؽ عمى إضعاؼ أو التخمص مف
سمطة األحزاب( .)ٕٛلذا ضربت حركة االحتجاج بقوة شرعية النظاـ السياسي بمنظومة توافقاتو
ومحاصصاتو النفعية والحزبية الخالية مف أية رؤية وطنية ،وفرضت ،عمى أجندة السياسة وحياة
المجتمع ،رؤيتيا الوطنية الخاصة الرافضة لممكوناتية العرقية أو المذىبية أساساً في تنظيـ الحياة
السياسية .ورغـ وضوحيا األخلقي السيما الدعوة إلى مساواة كاممة وحقيقية وليست شكمية،
وغير مشروطة بيف العراقييف بغض النظر عف جذورىـ المكوناتية المختمفة ،كالتي كرسيا عمميا
النظاـ السياسي بعد العاـ ٖٕٓٓ ،إالَّ أف ىذه الرؤية غير متبمورة سياسياً ،وال ُممثمة

مؤسساتياً(.)ٕٜ

مف ىنا ،يجب أف نفيـ الحركة االحتجاجية بوصفيا تعبي اًر عف مساومة Bargaining
متواصمة بيف الشارع وبيف الطبقة السياسية ،يحاوؿ كؿ طرؼ فييا أف يقوي موقعو تجاه اآلخر
وأف يطور تكتيكات جديدة لمتخمص مف ضغط الطرؼ اآلخر  .وقد كانت استقالة رئيس الوزراء
عادؿ عبد الميدي في  ٕٜتشريف الثانيٕٕٓٓ ىي نتيجة لتنامي واستم اررية ومطاولة ضغط
الشارع ,،وتعبي اًر عف تزعزع الصفقة بيف مراكز القوى التي أنتجت حكومتو  .غير إف االنتقاؿ
نحو إصلحات أساسية تسمح بانفتاح النظاـ وتغيير سياساتو التمثيمية والتوزيعية بشكؿ عميؽ
سيتطمب مطاولة الحركة االحتجاجية وقدرتيا عمى تطوير تكتيكاتيا وأدواتيا واالستمرار بكسب
الدعـ المجتمعي الضروري لديمومتيا ونجاحيا .كذلؾ ،فإف نجاح الحركة االحتجاجية يعتمد عمى
تحديد األىداؼ الواضحة وعدـ التشتت ،وعمى االستعداد للنتقاؿ مف الفعؿ االحتجاجي في
الفضاء العاـ الى الفعؿ السياسي عبر المؤسسات واآلليات الدستورية في حالة نجاح االحتجاجات
بفرض إصلحات أساسية ،مثلً عمى مستوى النظاـ االنتخابي ،فإف اخفاؽ الحركات االحتجاجية

()ٕٛ

حارث حسف ،االحتجاجات التشرينية وبنية السمطة في العراؽ مقاربة سياسية ،في مجموعة باحثيف،

احتضار القديـ واستعصاء الجديد ،تحرير :فارس كماؿ نظمي و حارث حسف،
االحتجاجات التشرينية في العراؽ
ُ
صٔٔ .عمى الرابط األلكتروني . https://www.ahewar.org/debat/files/ٜٜٙٙ٘ٙ.pdf :

()ٕٜ

عقيؿ

عباس،

معضمة

التداوؿ

السممي

لمسمطة

في

العراؽ

ٖٗ ،https://www.skynewsarabia.com/blog/ٖٜٔٚٛفي ٖ.ٕٕٓٓ/ٕٔ/16

وخيارات

االحتجاج،

أثر الحراك االجتماعي العام على المجال السياسي العراقي بعد تظاهرات  52تشرين الثاني
5102
في انتاج قوة سياسية قادرة عمى خوض االنتخابات والفوز فييا انعكاساً لصعوبة ترجمة الفعؿ
االحتجاجي الى مشروع سياسي واضح ومستند إلى قوة سياسية قادرة عمى تطبيقو(ٖٓ).
ومع ذلؾ فقد حققت االحتجاجات العديد مف األىداؼ يمكف ايجازىا باآلتي:

االنجازات عمى المستوى الفكري والثقافي
ولّدت االحتجاجات عصفاً نوعياً سوؼ يييء مسرح األحداث ويفتح أفقاً ومسارات جديدة
لمتطور السياسي لمبلد وفقاً لديناميات أكثر قرباً مف مفاىيـ المواطنة والديمق ارطية والعدالة
االجتماعية ،وتعزيز اليوية الوطنية ،وترسيخ الوعي المجتمعي بضرورة إعادة توزيع الثروة.
واعادة تشكيؿ أساسية لمفيوـ "القدسية" وفقاً لتنوير عقلني جريء يبزغ مف رحـ الحيز العاـ.
فالمقدس الجديد سيتجمى فقط بحؽ الفرد في حياة كريمة ومنصفة ال مناص مف استرجاعيا أو
عمى األقؿ الكفاح مف أجميا .وما حدث ىو نياية مؤكدة لحقبة وعي سياسي زائؼ وثقافة سياسية
خضوعية ،مثمما ىي بداية التفكير الجمعي الجدي لدى فئات واسعة مف العراقييف بأنيـ لف
يستطيعوا أف يعيشوا بالطريقة السابقة أبداً ،إذ توحدت الصورة الذىنية لدى المجتمع العراقي تجاه
طبقة السياسييف الفاسديف الفاقديف لمشرعية بعد خرقيـ الدستور والعقد االجتماعي مع
ناخبييـ(ٖٔ).

اإلنجازات عمى المستوى السياسي.
استطاعت احتجاجات تشريف مف ىز النظاـ السياسي وارباكو ،وأجبرت القوى السياسية
الحاكمة عمى تبني بعض مف مطالبيـ في محاولة لتيدئة االحتجاجات والسيطرة عمييا .وأرغمت
االحتجاجات رئيس مجمس الوزراء عادؿ عبد الميدي عمى االستقالة ،وتنصيب رئيس وزراء مف
خارج الكتؿ السياسية ،وىيكمة مجمس المفوضيف واستبداليـ بمجموعة مف القضاة ،واعادة تنظيـ
(ٖٓ)

حارث حسف ،االحتجاجات التشرينية وبنية السمطة في العراؽ مقاربة سياسية ،مصدر سبؽ ذكره ،ص

ص.ٔٚ-ٔٙ

(ٖٔ)

فارس كماؿ نظمي ،فقراء الشيعة واعادة بناء الوطنية العراقية مقاربة في سايكولوجيا ثورة تشريف ،في

احتضار القديـ واستعصاء الجديد ،مصدر سبؽ ذكره،
مجموعة باحثيف ،االحتجاجات التشرينية في العراؽ
ُ
ص ٕٗ.
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عمؿ المفوضية العميا المستقمة للنتخابات ،وتحديد موعد إلجراء ما سمي باالنتخابات المبكرة في
ٓٔ ،ٕٕٓٔ/ٔٓ/واجراء تعديلت جوىرية في قانوف االنتخابات ،وتبني نظاـ انتخابي جديد
(نظاـ الفائز األوؿ) الذي سيسيـ في استبعاد الكثير مف القيادات التقميدية والكيانات التي
سيطرت عمى المشيد السياسي .وظيور قوى سياسية جديدة مف رحـ االحتجاجات سعياً منيا إلى
تحويؿ الفعؿ المجتمعي إلى واقع سياسي رافض لممحاصصة واقتساـ موارد الدولة قسمة الغرماء،
والقضاء عمى الفساد ومحاسبة الفاسديف ،واستعادة ىيبة الدولة ،ورفض عسكرة المجتمع وحصر
السلح بيد الدولة ،وخضوع الجميع لمقانوف وبناء مؤسسات حقيقية تمتاز بالحيادية والموضوعية
بعيدا عف الشخصنة ،واستيزار اصحاب الخبرة والكفاية والنزاىة بعيداً عف ىيمنة األحزاب
السياسية المتنفذة.
مف ذلؾ نستنتج أف الحركة االحتجاجية التشرينية استطاعت امتلؾ الحيز العاـ وكسب
تأييد األفراد والجماعات وأكثر شرائح المجتمع ،والتنظيمات النقابية والمينية واالتحادات ،وطمبة
الجامعات ،ومنظمات المجتمع المدني ،وكسب التعاطؼ عمى المستوى الوطني -باستثناء
جماعات األحزاب -واالقميمي والدولي المتمثؿ باالمـ المتحدة ،وبذلؾ تشكؿ مجاؿ عاـ وطني
كاف لو تأثير سياسي مباشر عمى النظاـ السياسي الذي خضع لمتماىي مع المطالب االحتجاجية
واُرغـ عمى تبني بعضيا ،وبذلؾ نكوف أماـ حوار عقلني حر مستنير مستمد مف حركة
احتجاجية مجتمعية اسيمت في تحريؾ قوى المجتمع المدني عمى تبني قضايا الشأف العاـ ،وما
كاف أماـ النظاـ السياسي إال التفاعؿ معيا ولو بشكؿ جزئي النتاج مدخلت جديدة في المنظومة
السياسية أمل في أف تكوف مخرجات الفعؿ السياسي – االجتماعي تحمؿ معيا ممكنات جديدة
لحؿ أزمات النظاـ السياسي المستعصية عمى العقؿ السياسي الحاكـ منذ العاـ ٖٕٓٓ.

الخاتمة:
أسيمت االحتجاجات التشرينية في تشكيؿ المجاؿ العاـ في العراؽ ،إذ يمكف تممس ذلؾ
وفؽ األسس والفروض النظرية التي ارسى دعائميا يورغف ىابرماس ،فاالتصاؿ الجماىيري قاـ
بناء عمى الحوار عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،والتقييـ ألداء النظاـ السياسي ،ومف ثـ تكام َؿ
ً

في ساحات التظاىر واالعتصاـ ،عبر عقد االجتماعات والندوات الحوارية ،ومناقشة قضايا الشأف
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العاـ ،واشترؾ في الحوار االفراد مف مختمؼ الشرائح االجتماعية عمى اختلؼ درجة ثقافتيـ
وتحصيميـ العممي ،وتحمى الخطاب االحتجاجي بانفتاحو عمى كؿ الموضوعات العامة ،وطرحت
وس ِمح
االسئمة بحرية تامة ،وافصح كؿ فرد عف ما في داخمو مف فكرة لتأخذ مساحة مف النقاشُ ،

لكؿ فرد بالتعبير عف اتجاىاتو ،ورغباتو ،واحتياجاتو ،ولـ يمنع مف ممارسة حقو عف طريؽ
مصدر إكراه داخمي أو خارجي ،وشيدت ساحات النقاش مطالب متعددة ومتنوعة حتى عمى
مستوى الفرد الواحد الذي كاف يحمؿ الفتة ومكتوب عمييا مطمبو ،في محاولة لموصوؿ ألعمى
درجة مف التمكيف ،وادراج األفراد مف مختمؼ الجيات الفاعمة ،كممثميف لمجتمع مدني يحضى

بأىمية خاصة ويتمتع باالستقلؿ الذاتي ،ومف المقومات التي تؤيد تبمور المجاؿ العاـ العراقي
سرعة الوصوؿ واالنتشار لمحركة االحتجاجية في المجتمع ،ودرجة التحكـ الذاتي ،إذ كاف
المحتجوف مواطنوف أحرار تخمصوا مف السيطرة والييمنة واإلجبار ،ورفضوا أف تكوف طبيعة
العلقة بينيـ تتسـ بالييراركية ،فكؿ فرد يشارؾ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف ،وكاف ىناؾ فيـ
وثقة ووضوح في المضموف االعلمي ،وكاف ىناؾ سياؽ اجتماعي ملئـ ،وىذا مايفسر استمرار
ونجاح االحتجاجات والنتائج االيجابية التي حصؿ عمييا نتيجة الضغط عمى النظاـ السياسي،
واجباره عمى تبني بعض المطالب االتفاقية العامة ،أي امتمؾ المجاؿ العاـ القدرة عمى تحويؿ
الفعؿ االجتماعي الى فعؿ سياسي عقلني مؤثر ،واصبح مجاالً لتحقيؽ التضامف بيف المواطنيف

في دولة الحؽ والديمقراطية المنشودة .إالَّ أف السمطة الحاكمة أدركت حجـ الخطر الذي شكمتو

الحركة االحتجاجية ،وبدأت بالعمؿ عمى تفكيؾ تمؾ الحركة بجعميا محلً لمساومات أصحاب
الماؿ ،واعتبارات توازنات السمطة ،وسعت بكؿ الوسائؿ والطرؽ لتفتيتيا وطبقت استراتيجيات
متعددة للنقضاض عمييا ونجحت في قمعيا بالقوة بعد اختراقيا ومف تـ تسقيطيا اجتماعيا
لتشضية الرأي العاـ .لتبقى أزمة تحصيؿ شرعية النظاـ السياسي مستحكمة ،إذ تـ استخداـ
كوف إرادة سياسية – اجتماعية عامة ،مرتبطة بمبدأ مناقشة
استراتيجية الييمنة لمحيمولة مف دوف تَ ٍّ
عامة في المجاؿ العاـ.
وبالرغـ مف نجاح أحزاب السمطة في اجياض الحركة االحتجاجية باستخداـ العنؼ
البنيوي ،إالَّ أف نتائجيا ما زالت متحكمة بالمشيد السياسي العراقي ،ومحؿ جدؿ ونقاش داخؿ
األبنية المؤسسية ،وآثارىا بدت واضحة عبر التأثير عمى المؤسسة التشريعية التي اتخذت ق اررات
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ميمة ،ولعؿ أكثرىا أىمية تغيير نظاـ االنتخاب بالتمثيؿ النسبي لنظاـ اعمى االصوات مما
سيؤثر ال محالة في رسـ خريطة انتخابية تختمؼ عف سابقاتيا ،ومع سعي األحزاب الحاكمة
لجعؿ البيئة االنتخابية ملئمة لبقائيا ،لكف ىذا ال يمنع أو يؤثر في استمرار الفعؿ االجتماعي
الرافض لبقائيـ عمى رأس عممية صنع القرار ،وستكوف مخرجات العمؿ السياسي القادـ مدخلت
اجتماعية جديدة لتقويـ المسار وصوالً لتحقيؽ التماثؿ بيف الفعؿ االجتماعي والسياسي ،وىذا
ىدؼ وغاية نظرية المجاؿ العاـ.

المصادر:
أوالً :الكتب العربية والمترجمة
ٔ -أرماندو سالفاتوري ،المجاؿ العاـ الحداثة الميبرالية والكاثوليكية واإلسلـ ،ترجمة :احمد
زايد ،المركز القومي لمترجمة ،القاىرة.ٕٕٓٔ ،
ٕ -حسف مصدؽ ،يورغف ىابرماس ومدرسة فرانكفورت النظرية النقدية التواصمية ،المركز
الثقافي العربي ،المغرب.ٕٓٓ٘ ،
ٖ -عبد السلـ ابراىيـ بغدادي و عبد العزيز عميوي العيساوي ،المجاؿ العاـ اطار نظري مع
اشارة الى التجربة العراقية ،المكتبة القانونية ،بغداد.ٕٜٓٔ ،
ٗ -عمي عبود المحمداوي ،اإلشكالية السياسية لمحداثة مف فمسفة الذات إلى فمسفة التواصؿ،
منشورات ضفاؼ ،بيروت.ٕٓٔ٘،
٘ -فارس كماؿ نظمي ،األسممة السياسية في العراؽ رؤية نفسية ،صفحات لمدراسات
والنشر ،سوريا.ٕٕٓٔ ،
 -ٙفارس كماؿ نظمي ،سيكولوجيا االحتجاج في العراؽ ،دار سطور لمنشر والتوزيع ،بغداد،
.ٕٓٔٚ
 -ٚفالح عبد الجبار و سعد عبد الرزاؽ ،حركة االحتجاج والمساءلة نياية االمتثاؿ بداية
المساءلة ،دراسات عراقية ،بيروت.ٕٓٔٚ ،
 -ٛميثـ الجنابي ،فمسفة اليوية الوطنية (العراقية) ،دار صفحات ،دمشؽ.ٕٓٔٓ ،
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ثانياً :الرسائل الجامعية
ٔ -دريس نوري ،استعماؿ المجاؿ العاـ في المدينة الجزائرية ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ
اإلنسانية والعموـ االجتماعية ،جامعة محمد منتوري .قسنطينة ،الجزائر.ٕٓٓٚ/ٕٓٓٙ ،

ثالثاً :الدوريات والبحوث
ٔ -اوسكار نيغث ،ىابرماس المثقؼ السياسي ،ترجمة :رشيد بو طيب ،مجمة فكر وفف،
العدد ( ،)ٕٜالسنة (.ٕٓٔٓ ،)ٜٗ
ٕ -أنور محمد فرج محمود ،التعايش بيف االتجاىيف العمماني والديني في المجاؿ العاـ:
دراسة في إسيامات يورغف ىابرماس ،مجمة جامعة التنمية البشرية ،المجمد (ٗ) ،العدد
(ٔ) .ٕٓٔٛ ،
ٖ -بوحمواف عبد الغاني و طيبي غماري ،مأسسة المجاؿ العمومي مقاربة ىابرماس عمى
المحؾ ،مجمة متوف ،جامعة الدكتور موالي الطاىر سعيدة ،كمية العموـ االجتماعية
واالنسانية ،المجمد العاشر ،العدد الثاني ٔ ،كانوف االوؿ .ٕٓٔٛ
ٗ -ابتساـ عمي حسيف ،المجاؿ العاـ في الدولة السمطوية :مفيوـ القوة بيف الخطاب
والفاعميف ،المركز العربي لمبحوث والدراسات ،في ٔ ديسمبر ٕٗٔٓ.
٘ -أشرؼ منصور حسف ،نظرية ىابرماس في المجاؿ العاـ ،مجمة أوراؽ فمسفية ،العدد
( ،)ٚمصر.
 -ٙحارث حسف ،االحتجاجات التشرينية وبنية السمطة في العراؽ مقاربة سياسية ،في
احتضار القديـ واستعصاء الجديد،
مجموعة باحثيف ،االحتجاجات التشرينية في العراؽ
ُ

تحرير :فارس كماؿ نظمي و حارث حسف .،عمى الرابط األلكتروني :

.https://www.ahewar.org/debat/files/ٜٜٙٙ٘ٙ.pdf
 -ٚفارس كماؿ نظمي ،فقراء الشيعة واعادة بناء الوطنية العراقية مقاربة في سايكولوجيا ثورة
احتضار القديـ
تشريف ،في مجموعة باحثيف ،االحتجاجات التشرينية في العراؽ
ُ
واستعصاء الجديد.
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رابعاً :االنترنيت
ٔ -أماني الميدي ،المجاؿ العاـ مف الواقع الفعمي إلى العالـ اإلفتراضي :معايير التشكؿ
والمعوقات ،المركز العربي الديمقراطي، https://democraticac.de/?p=ٖ٘ٔٛٗ،
ٕٓ.ٕٓٔٛ/ٖ/
ٕ -باسـ الطويسي ،المجاؿ العاـ والمجاؿ الخاص ،https://alghad.com ،في
ٕٓ.ٕٓٔ٘/ٜ/
الحيز العاـ ودوره في إنتاج الثورةhttps://legal- ،
ٖ -سينتيا بوعوف ،إستعادة
ّ
 ،agenda.comفي ٕٜٓٔ/ٔٔ/ٙ

ٗ -طارؽ

عبد

العاؿ،

واف

المجتمعات...

تحاورت

ما

الذي

.https://daraj.com/ٖٕٗٓٙ

يتغير؟،
ّ

٘ -عقيؿ عباس ،معضمة التداوؿ السممي لمسمطة في العراؽ وخيارات االحتجاج،
ٖٗ ،https://www.skynewsarabia.com/blog/ٖٜٔٚٛفي ٖ.ٕٕٓٓ/ٕٔ/عبد

 -ٙماىر

ما

الرحمف،

ىو

المجاؿ

العاـ،

 ،https://almanassa.com/ar/story/ٜٔٗٚفي ٔٔ.ٕٓٔٙ/ٗ/
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