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االستقرار في العراق و"الحرب على داعش"

ّ
تمثــل الحــرب علــى تنظيــم الدولة اإلســامية في العــراق والشــام "داعش" مصلحــة أميركية
أن داعــش ال يهــدد بتكوين مركــز كبير لإلرهــاب والتطرف فــي منطقة
فائقــة األهميــة ،ذلــك ّ
حرجة من الشــرق األوســط قد يمتد ليهدد تدفق صادرات الطاقة واالقتصاد العالمي فحسب،
أن داعش
إن هــذه المنطقــة قد تصبح مرك ًزا لإلرهاب الدولي .إ ّلا أنه مــن المهم أن نفهم ّ
بــل ّ
هــو أحــد أســباب عدم االســتقرار فــي المنطقة ،كما أنــه أحد التهديــدات الناجمة عن تفشــي
يعــد العراق حالة أساســية بهــذا المعنى ،إذ أن هزيمــة داعش لن
العنــف الطائفــي واإلثنــي.
ّ
تجلب للعراق األمن واالستقرار أو تمنحه الوحدة والقوة المستقلة الكفيلة بمقاومة الضغط
اإليرانــي والتهديــدات القادمة من ســورية وتركيا .ال يمكن ألي عمل عســكري أن يؤدي  -في
حد ذاته  -إلى إيجاد نظام واقتصاد مســتقرين ،وأن يخفف إلى حد مقبول التوتر بين الســ ّنة
فإن
والشيعة والعرب واألكراد العراقيين .وكما هي الحال في سورية ،وليبيا ،واليمن كذلكّ ،
العمــل العســكري يجــب أن يكــون مقرو ًنــا بعمــل سياســي واقتصــادي وبإيجــاد نــوع مــن
الحوكمة القابلة للحياة.
*

خبري إسرتاتيجي أمرييك ،مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية  – CSISواشنطن.
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القوة العسكرية ال تستطيع تحقيق
أمن العراق واستقراره
عىل السياسة األمريكية أن تفهم أيضً ا أنه ما من يشء ميكن أن يكون
أكرث إرضا ًرا أو أقل جدوى ،يف مجال خدمة املصالح األمريكية يف
اللحظة الراهنة ،من الدخول يف جدال حزيب حول مسؤولية الرئيس
بوش أو الرئيس أوباما عن "خسارة العراق" بسبب سوء إدارة الجهد
العسكري األمرييك.
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وميكن املجادلة بأ ّن إدارة أوباما كان مبقدورها أن تفعل أكرث مام
فعلت للضغط من أجل وجود مستمر لقوات أمريكية .ومن الواضح
أ ّن عد ًدا من كبار الضباط األمريكيني والوزير غيتس قد دعوا إىل بقاء
قوة مستمرة ،وكان ذلك طب ًعا بتأييد من الوزيرة كلينتون .غري أ ّن
شخصيات بارزة مثل آية الله العظمى [عيل السيستاين] وعد ًدا من
القادة السياسيني العراقيني عارضوا هذه الفكرة .ومع ذلك فإ ّن دور
املاليك وإيران وآخرين يف ضامن عدم إمكانية التوصل إىل اتفاق،
يستدعي بذل جهد جدي للحصول عىل سجل كامل بد ًءا من عام
 ،2007فالحقًا مع أقل قدر ممكن من التصنيف.
سيظهر ذلك السجل أ ّن اإلدارات األمريكية  -وكذلك عــد ًدا من
الدبلوماسيني األمريكيني األساسيني املوجودين يف املكان  -قد ارتكبوا
أخطاء جسيمة ،ولكنه سيظهر أيضً ا أ ّن مشكالت العراق نشأت بقدر
أكرب عىل أيدي العراقيني وإيران ،وأنه عىل العراق أن يبدأ بالتعامل
مع جميع مشكالته العسكرية واملدنية الحرجة ،إذا أريد لهزمية
داعش أن تكون فاتحة ألي نجاح إسرتاتيجي ذي مغزى يف العراق.

من املهم أن نتذكر أ ّن اتفاقية وضعية القوات( )SOFAاألصلية التي
وقّعها الرئيس جورج دبليو بوش عام  ،2008هي االتفاقية املربمة بني
الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية العراق حول انسحاب القوات
األمريكية من العراق ،وتنظيم نشاطاتها أثناء وجودها املؤقت يف العراق.
نصت االتفاقية عىل أ ّن القوات املقاتلة األمريكية ستنسحب من
وقد ّ
املدن العراقية بحلول  30حزيران  /يونيو  ،2009وأ ّن جميع هذه القوات
ستكون خارج العراق بالكامل بحلول  31كانون األول  /ديسمرب ،2011
وأ ّن املقاولني العاملني لحساب القوات األمريكية الذين يبقون يف العراق
سيخضعون للقانون الجنايئ العراقي ،ومل تنص االتفاقية بوضوح عىل
حامية أفراد القوات األمريكية املتهمني بارتكاب "جرائم كربى متعمدة"
خارج أوقات الدوام وخارج قواعدهم.
واألهم هو أ ّن االتفاقية مل تتوقع مسبقًا مستوى النشاط األمرييك
يف مجاالت االستشارة والتدريب واملساعدة الذي سيظل رضوريا
لتقديم العون للجيش العراقي والرشطة العراقية بعد املوعد النهايئ
يف  31كانون األول  /ديسمرب  .2011ومل يكن من املمكن لالتفاقية
أن تتوقع الكابوس السيايس الذي تسببت به النتيجة غري املؤكدة
النتخابات  ،2010والدرجة التي سيميض إليها املاليك يف سعيه املتزايد
إىل تشكيل بنية حكم مستقلة عن الوجود األمرييك ،أو املدى الذي
سيبلغه يف زيادة سلطته وسيطرته عىل القوات العراقية.

الحاجة إلى حلول مدنية  -عسكرية
إ ّن أي تحليل للضغوط الكلية عىل استقرار العراق يجب أن يبدأ
باإلقرار بأ ّن داعش ميثّل تهدي ًدا حقيقيًا بأت ّم معنى الكلمة .ويف الوقت
نفسه ،فإ ّن اهتامم الواليات املتحدة وقوى خارجية أخرى يتوقف
شكل ما من "النرص" العسكري عىل
أحيانًا عند داعش ،كام لو أ ّن ً
داعش سيمكنه القضاء عىل مجموعة التهديدات األوسع التي ميثّلها
التطرف اإلسالمي ،وتخفيف التوترات والنزاعات املدنية بني الس ّنة
والشيعة والعلويني ،وحل املشكلة الكردية ،وإعطاء العراق وسورية
االستقرار الرضوري لطأمنة جريانهام وردعهم يف الوقت نفسه.
إ ّن الوضع املدين  -العسكري األوسع نطاقًا يف العراق أقل فظاعة
مام هو يف سوريةّ .إل أنّه من الواضح متا ًما ،مع ذلك ،أ ّن العراق ال
يستطيع انتظار مثل هذا "النرص" للتعامل مع مشكالته الداخلية.
وأ ّن أي "نرص" كهذا قد يجعل التوترات بني الس ّنة والشيعة ،والعرب
واألك ـراد ،أكرث سو ًء ،حتى إذا تحقق النرص بطرق ال متنح الس ّنة
مستقبل واض ًحا وتجعل من هزمية داعش عملية تحرير
ً
العراقيني
بدل من ذلك إىل مزيد من سوء معاملة الشيعة للس ّنة،
حقيقية تؤدي ً
وتكون بداية لرصاع عىل األرايض حول حجم مناطق السيطرة الكردية
وصالحيات حكومة إقليم كردستان.

دراسات مترجمة
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كام أ ّن العراق ال يستطيع تشكيل قوات أمنية فعالة أو نوع
حقيقي من حكم القانون من دون التصدي لالنقسامات الطائفية
واإلثنية التي متزق البالد .لن تستطيع أي حملة جوية أمريكية،
أو مهمة تدريب ومساعدة ،أو مجموعة مختلطة من املستشارين
منقسم إىل قوات
القتاليني ،تحقيق نجاح دائم إذا ظل العراق
ً
عسكرية ورشطة يهيمن عليها الشيعة ،وميليشيات شيعية ،وقوات
كردية منفصلة ،وخليط ضعيف من القوات القبلية الس ّنية ينحرص
نشاطها يف غرب العراق.
عىل إداريت بوش وأوباما أن تتشاطرا تحمل اللوم عن جزء من العملية
قسمت العراق عىل أساس خطوط طائفية وإثنية،
السياسية التي ّ
ما دفع العراقيني إىل مقاومة استمرار وجود محدود ملستشارين
أمريكيني وقوات أمريكية .وقد أدى ذلك إىل متكني املاليك من تسييس
القوات العراقية ،وتقسيم البالد ،وإيصالها إىل حالة متدنية املستوى
من الحرب األهلية بحلول عام  ،2013وإيجاد األوضاع التي سمحت
لداعش بأن يغزو ويجتاح .ومع ذلك ،فإ ّن التاريخ الكامل لهذه
الحوادث سيظهر أ ّن مشكالت العراق قد بدأت منذ وقت طويل قبل
الغزو األمرييك ،وأ ّن دوافعها كانت بفعل االنقسامات العراقية أكرث مام
كانت بفعل األخطاء األمريكية ،وأنها عىل أقل تقدير قد كانت نتاج
األسباب املدنية الكامنة خلف عدم استقرار العراق بقدر ما كانت
نتاج أي خطأ أمرييك.
كام أ ّن االستقرار يف العراق رضورة ملحة ألنه من الواضح بالقدر
نفسه أ ّن عراقًا يكون أكرث استقرا ًرا بكثري مام هو عليه اآلن ،يستطيع
الحد من دور إيران ،وتشكيل نوع من الحاجز يف وجه ما يبدو عىل
األرجح استمرا ًرا لعدم االستقرار يف سورية ،وإخراج املنطقة الكردية
يف العراق من دائرة املخاوف الرتكية بشأن األكراد ،وبناء عالقات
مؤاتية مع الدول العربية األخرى ،وإنهاء الرصاعات الدامئة عىل
السلطة بخصوص السيطرة عىل موارده البرتولية وعائدات التصدير.
ويحتاج العراقيون إىل أن تكون لهم "الهيمنة" عىل العراق وإىل
توحيده بالكامل ،إذا أريد للعراق أن يصبح قوة لالستقرار اإلقليمي
بدل من أن يكون تهدي ًدا لذلك االستقرار.
ً
لقد اتضح متا ًما يف األسابيع األخرية أ ّن التحدي الحقيقي يف العراق ليس
طرد داعش من األنبار ونينوى ،بل مساعدة العراق عىل تحقيق نوع
من األمن األوسع نطاقًا واالستقرار السيايس واالقتصادي .من املؤكد
أ ّن طرد داعش من املناطق الس ّنية يف غرب العراق رضورة حيوية،
لكن مجرد هزمية داعش لن يحدث فرقًا ،إذا مل يكن ذلك جز ًءا من
جهد أوسع للتوصل إىل عالقة سياسية واقتصادية مستقرة بني الس ّنة

والشيعة والعرب واألكراد ،وتوفري األمن لهم جمي ًعا ،وإيجاد بنية من
الحوكمة يشعر العراقيون جمي ًعا أنها تخدم اهتامماتهم األساسية،
ووضع العراق عىل سكة التعايف االقتصادي األوسع نطاقًا ،ثم السري يف
اتجاه التنمية الشاملة.

فهم كامل نطاق مشكالت
االستقرار وتاريخه في العراق
إ ّن نسيان املايض يؤدي إىل تحويله إىل مستقبل مستمر ،ويبدو أ ّن
فعل يف أن يفهموا إىل أي ح ّد بدأت به
العراقيني واألمريكيني ال يرغبون ً
مشكالت العراق األمنية قبل عقد من الغزو األمرييك للعراق ورحيل
القوات األمريكية.
مل يكن يف العراق يف أي وقت من األوقات نوع من الحوكمة ساعده
فعل عىل استغالل ما ميلك من إمكانيات التنمية أو عىل تلبية
ً
احتياجات منوه السكاين املتسارع بعد عام  .1950أعقبت نهاية
النظام املليك الدموية عام  1958عقود من التقاتل الداخيل السيايس
الدموي أيضً ا بني فصائل عراقية من الس ّنة العرب عمو ًما ،وتحول
الرتكيز إىل الصناعات اململوكة للدولة والتنافس العسكري مع إيران
الذي أدى إىل تشويه منهجي لالقتصاد العراقي والحد من قدرات
التنمية العراقية عىل املستوى الوطني.
وبينام ال يزال العديد من العراقيني ينكرون مدى التمييز ضد الشيعة
الناشطني دينيًا ومدى املشكالت مع أكراد العراق ،كانت هذه املسائل
أساسيا يف التطورات التي شهدها العراق خالل املدة من
ً
عامل ً
عام  1958حتى آخر السبعينيات ،ويف حرب أهلية مع األكراد بدأت
عام  1961واستمرت عىل مستويات مختلفة خالل النصف األول
من السبعينيات .وبلغت هذه الرصاعات ذروتها يف حمالت التطهري
القاسية التي شنها صدام حسني عىل جميع خصومه عام  ،1979مع
إقامة ديكتاتورية قمعية ال ترحم ،تستند إىل قاعدة قوة تتألف من
أقلية س ّنية عربية ،وقد استمرت هذه الديكتاتورية حتى غزو العراق
عام  2003بقيادة الواليات املتحدة.
شهد العراق طفرة وجيزة من الرثاء عام  1979إثر سقوط الشاه
وما نتج عن ذلك من اضطراب يف أسواق النفط العاملية ،وقد أهدر
معظم هذه األموال بفعل تشويه إضايف لالقتصاد يف استثامرات غري
منتجة يف القطاع العام .ومع ذلك فقد حاول صدام حسني استغالل
الغليان الثوري يف إيران الجتياح مناطق غنية بالنفط يف جنوب
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غرب إيران وضمها بحجة أ ّن سكان تلك املناطق العرب قد طلبوا
املساعدة من العراق.
بحلول عام  1984كان الغزو العراقي قد أدى إىل إفالس العراق تقري ًبا
وإىل تجنيد إلزامي شامل مع تدهور حاد يف نوعية التعليم ،وأصبح
معظم الخدمات الحكومية العراقية معتم ًدا عىل القروض السعودية
والكويتية واملساعدات يف صادرات النفط .ودخل العراق مرحلة من
التقاتل الداخيل الدائم وأزمة ما تزال مستمرة حتى اآلن .مل يشهد
العراق أب ًدا بعد عام  1980مرحلة من التعايف الكامل للخدمات
الحكومية وقطاع التعليم ،وتالشت خطط طموحة واحدة تلو األخرى
لتتحول إىل ملفات عىل رفوف األرشيف كام أصبحت الحوكمة املدنية
أقل فاعلية.
خالل الفرتة من عام  1980حتى نهاية الحرب العراقية  -اإليرانية
عام  ،1988بدأت فصائل كربى من أكراد العراق تسعى مجد ًدا إىل
االستقالل ،وشن صدام حسني عام  1986حملة األنفال الدموية
التي خلفت ضحايا يقدر عددها ما بني  50000إىل  200000ضحية.
ساندت أعداد ال يستهان بها من الشيعة العراقيني إيران يف محاولة
إلسقاط صدام ،ومنت حركة معارضة شيعية يف املناطق الحدودية
والعتبات املقدسة يف الجنوب ،ما أدى إىل قمع ال رحمة فيه ألي قادة
دينيني أو سياسيني شيعة بدا أنهم ميثّلون تهدي ًدا للنظام.
أعقبت غزو العراق للكويت عام  1990هزمية كارثية للعراق إضافة
إىل ثورات جديدة كربى من جانب األكراد والشيعة .كانت الثورات
الشيعية يف بداية األمر مصاحبة الحتجاجات س ّنية ،ولكنها أنشأت
الحقًا عالقات مهمة مع الشيعة يف إي ـران وأخمدت برسعة يف
الجنوب ،وتبع ذلك املزيد من قمع أي تحد شيعي للنظام حتى عام
 2003وإعدام عدة قادة دينيني بارزين.
م ّهد تاريخ طويل من التوتر املتنامي بني الس ّنة والشيعة ،بني أول
الثامنينيات وعام  ،2003السبيل أمام إنشاء حركات شيعية يف املنفى
وإقامة عالقات مع إيران ،وكذلك سعي الشيعة إىل الهيمنة عىل
الحكم يف العراق بعد الغزو األمرييك من أجل األخذ بالثأر وضامن
اإلمساك الدائم بزمام السلطة من خالل تدابري مثل التخلص من
البعثيني يف الجيش العراقي وحله ،وكذلك إقامة سيطرة شيعية عىل
املؤسسات األمنية وبنية الحكم التي كانت األقلية الس ّنية تسيطر
عليها يف املايض.
كانت النتيجة مختلفة يف الشامل ،حيث قادت الواليات املتحدة
مجهو ًدا أدى إىل إنشاء منطقة أمنية كردية أثناء الفرتة من 2003
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إىل  ،2005ومهد السبيل أمام تأسيس حكومة إقليمية كردية عىل
الرغم من التقاتل الداخيل بني الفصيلني الكرديني الرئيسني  -الحزب
الدميقراطي الكردي وحزب االتحاد الوطني الكردستاين  -ونشوب
حرب أهلية بينهام أثناء أواسط التسعينيات استمرت حتى عام
 .1997وكانت النتيجة إنشاء منطقة كردية يسودها عدم االستقرار
والفساد ،أصبحت فيام بعد حكومة إقليم كردستان التي متكنت
من السيطرة عىل أجزاء كبرية من األرايض املتنازع عليها بعد الغزو
األمرييك عام  ،2003إضافة إىل مزيد من األرايض يف نينوى وكركوك
أثناء القتال ضد داعش عام .2014

غزت الواليات املتحدة العراق وأطاحت صدام عام  ،2003وكان
املفرتض أ ّن العراق مل يكن بحاجة إىل الواليات املتحدة يف التخطيط
لعمليات تحقيق االستقرار وإعادة تأطري الحكومة والقوات األمنية
العراقية ،وأ ّن الوحدات القتالية األمريكية ميكن أن تبدأ باالنسحاب
بعد  90يو ًما من سقوط صدام حسني .لك ّن مزي ًجا من هذا القصور
يف التخطيط والصعود املفاجئ إىل السلطة لقادة شيعة منقسمني
بعمق وغري مجربني ،مع اقرتان ذلك بعالقة خرقاء وغري مستقرة مع
حكومة إقليم كردستان ،ساعد عىل منع العراق من تطوير أي صورة
من االستقرار ،وأطلق رشارة حرب أهلية بني الشيعة والس ّنة استمرت
من  2004إىل  ،2010ثم أعادت أعامل املاليك إحياءها خالل الفرتة
من  2011إىل .2013
أدى سعي صدام حسني الرامي إىل تقوية سلطته ،وإخفاء حقيقة التدمري
املتزايد ملا تبقى لديه من أسلحة دمار شامل وبرامج صاروخية ،إىل تشويه
منو العراق وعرقلته عىل نحو حاد خالل املدة من  1991إىل  .2003وتب ّنى
مجلس األمن الدويل القرار رقم  661الذي أدى إىل فرض عقوبات كبرية
قبل جولة القتال عام  ،1991وعقوبات أشد من التي سبقتها بعد جولة
القتال عام  1991بصفته جز ًءا من القرار رقم  687الذي دعا إىل القضاء
عىل قدرة العراق عىل إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستخدامها.

دراسات مترجمة
االستقرار في العراق و"الحرب على داعش"

كان لهذه العقوبات تأثري طال كافة النواحي التجارية واملالية باستثناء
األدوية وعدد من املواد الغذائية .وقد فرضت أولً قيو ًدا عىل صادرات
العراق من النفط ،ثم أ ّدت إىل فرض رقابة األمم املتحدة عىل إيرادات
الصادرات النفطية التي متكن صدام من التالعب بها  -وذلك جزئ ًيا
بسبب فساد أحد كبار املسؤولني اإلداريني التابعني لألمم املتحدة.
أ ّدت العقوبات إىل الحد بصفة كبرية من كافة عمليات االستثامر
والتنمية ،إىل جانب فرض نظام حصص غذائية ،وتقييد محاوالت
العراق لزيادة ناتجه الزراعي ،ما زاد من أعاقة تنمية العراق.
بعد املركزية املبالغ فيها والتسلطية املفرطة اللتني فرضهام صدام
حسني حتى عام  ،2003أعقب مسلسل من االنتخابات ،واألزمات
السياسية ،وخطط غري مكتملة الصوغ والتطبيق ،فشلت يف إنتاج
حوكمة أو تنمية مستقرة ،وبددت معظم ما تبقى من مساعدات
خارجية مل تستهلكها الحرب ،وثبت فشلها يف إيجاد أي حل سيايس
لــرورة استيعاب الس ّنة يف بنية الحكم العراقية الجديدة ،أو
لالنقسامات بني العرب واألكراد ،أو للتوصل إىل تخصيص فاعل لدخل
العراق من صادرات النفط.
مل تكن الخطط واملشاريع املتعلقة باالقتصاد وامليزانية واملساعدات
والقطاع البرتويل تؤدي يف غالب األحيان إىل أكرث من مزيد تشويه
اقتصاد العراق .كام أ ّن املساعي الرامية إىل محاربة الفساد مل تسفر
عن أكرث من معاقبة عدد قليل من "أكباش الفداء" ،بينام تشكّلت
حكومة أصبحت واحدة من أكرث الحكومات فسا ًدا يف العامل.
وإن يكن الجهد الرامي إىل محاربة الفساد قد أسفر عن يشء ،فقد أدى
إىل إيجاد بريوقراطية عراقية تخاف اتخاذ أي إجراء يف ظل التعديالت
الوزارية املستمرة ،كام تحد بنيتها من قدرتها عىل العمل .كان هذا
الوضع والقتال املستمر مينعان التعايف الفعال ،واإلصالح ،وتنمية العنارص
األساسية من االقتصاد العراقي ،مبا يف ذلك الخدمات األساسية مثل
الكهرباء وتطوير قطاع النفط العراقي وزيادة إيراداته من التصدير.

اإلصالح الفعال يتطلب وق ًتا
ومواجهة تحديات كبرى
ال يتطرق الجهد اإلصالحي الجديد الذي تبذله حكومة العبادي سوى
إىل أعراض معظم هذه املشكالت .تزايدت ألسباب عدة ،خالل شهري
متوز  /يوليو وآب  /أغسطس ،الضغوطات عىل الحكومة املركزية
والوحدة الوطنية العراقية .وكان أحد املسببات الرئيسة درجات
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الحرارة التي بلغت  120درجة (سلزيوس) من دون وجود توليد
مركزي للطاقة الكهربائية ،عىل الرغم من الوعود طوال سنوات .ليس
العراقيون محصنني إزاء الحر أكرث من األمريكيني ،وقد دفع هذا العبء
املضاف إىل األعباء األخرى التي يواجهها العراقيون حال ًيا ،بالعديد إىل
أبعد من حد االحتامل.
واجهت الحكومة تظاهرات شعبية متنامية ،تسببت فيها جزئ ًيا
موجة حر وإخفاق عىل مدى عقد من الزمن يف توليد ما يكفي من
الطاقة الكهربائية .وهي مشكلة يعتقد الكثريون أ ّن اللوم فيها يقع
عىل الفساد وانعدام الكفاءة .أدى انتشار االحتجاجات ضد الحكومة
ودعوة "آية الله العظمى" إىل محاربة الفساد "بقبضة من حديد" إىل
استقالة بهاء األعرجي ،نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ،من بني
تغيريات أخرى أجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي بوصفها جز ًءا من
حزمة إصالحات شاملة أعلنت يف آب  /أغسطس .2015
ال توجد تقديرات موثوقة للكهرباء التي يستطيع العراق حال ًيا
توليدها وتوزيعها عىل أساس مستدام وفعال .لكن ،لوضع هذا األمر
يف منظوره الصحيح ،فقد كانت طاقة العراق حواىل  4،300ميغاواط
زمن صدام حسني ،وقد أدى رفع الرقابة عىل الواردات والفشل يف
تطبيق خطط تنموية منذ  2003فصاع ًدا إىل زيادة كبرية يف الطلب.
ويحتاج العراق اآلن ،وفق تقديرات وزير الكهرباء العراقي قاسم
الفهداوي ،إىل  30،000ميغاواط.
ومع ذلك ،فإ ّن النطاق الكامل ألسباب هذه الجولة من االحتجاجات
هو التأثري الرتاكمي لخليط أوسع بكثري من املشكالت ،يعود بعضها
إىل األخطاء التي ارتكبتها الواليات املتحدة بعد عام  ،2003لك ّن الكثري
منها يعود إىل الخليط الكامل من املشكالت األمنية واالقتصادية
ومشكالت الحوكمة التي تقدم وصفها ،والتي نشأت أثناء زمن صدام
حسني وقبل ذلك بعدة عقود من الزمن .كانت هذه املشكالت
تتضمن التوترات اإلثنية والطائفية ،وعدم وجود طابع مؤكد وفاعلية
ملختلف قوات العراق األمنية ،واملصاعب االقتصادية املتزايدة عىل
مدى سنوات ،والقدر الكبري من عدم الكفاءة الحكومية والفساد يف
كل ناحية تقريبًا من نواحي النشاط الحكومي.
من الصعب وضع العديد من هذه الضغوط ضمن أي منظور كمي
مهام كان نوعه ،وذلك بسبب عدم وجود تقديرات موثوقة للبيانات
العراقية الرئيسة بشأن السكان ،والناتج املحيل الخام ،واالستثامر،
والفقر ،والبطالة ،ذلك أ ّن مصادر كثرية تبني استنتاجات عىل أساس
بيانات ماضية وتتجاهل تأثري الحرب .ومع ذلك ،فإ ّن عد ًدا من
املشكالت والتوجهات الرئيسة يظل شديد الوضوح.

120
القــوى السياســية والطائفية
والخارجية
بدل من متثيل مبارش،
•بنية سلطة سياسية تقودها قوائم وطنيةً ،
ووساطات عىل أعىل مستويات السلطة تعكس الرصاعات
الطائفية واإلثنية بني الس ّنة والشيعة والعرب واألكراد.
•تدخّل إيراين عىل املستويات السياسية واألمنية كافة يف املناطق
الشيعية والكردية ،مع دعم ونشاط بحد أدىن من جانب الدول
العربية املجاورة ،مقرونًا بخليط غري واضح من الدعم الرتيك
لحكومة إقليم كردستان ،وعالقات تركية سيئة مع الحكومة
املركزية وتركيز تريك عىل األسد وسورية.
•الحاجة إىل متويل الكثري من خليط متزايد من القوى يف القتال
ضد داعش ،من أجل توفري األمن املحيل ،وإنشاء قوات ميليشيا
شيعية وكردية وس ّنية.
•تجدد التوترات الحادة بني الحكومة املركزية وحكومة إقليم
كردستان ( ،)KRGوذلــك جزئ ًيا بسبب انهيار اتفاق بني
الحكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان كان يفرتض مبوجبه
إعطاؤها  %17من إيرادات الصادرات النفطية العراقية ،وأيضً ا
بسبب التوترات السياسية املتزايدة داخل حكومة إقليم
كردستان ،والنزاعات حول تخصيص باقي إيرادات الصادرات
النفطية لألجزاء الشيعية من العراق .تواجه حكومة إقليم
كردستان مشكالت يف تصدير النفط مبارشة عرب تركيا ،كام
ت ّم تخريب أنبوب النفط القادم من حقول النفط يف كركوك.
لكن حكومة إقليم كردستان تقول إنها قد ص ّدرت 16019090
برميل
برميل من النفط الخام ،أو ما يبلغ يف املتوسط ً 616745
ً
يف اليوم عرب شبكة أنابيب كردستان إىل ميناء سيهان الرتيك يف
متوز /يوليو .2015
•الجهد الذي بذله املاليك الستغالل هذه املشكالت والعودة إىل
مفاقم
السلطة بطرق كان يركز مبوجبها عىل روابطه مع الشيعة،
ً
حقيقة أ ّن امليليشيات الشيعية املختلفة تصبح قوة سياسية
وعسكرية متزايدة ،وتشمل فصائل تحبذ بوضوح مصالح العرب
الشيعة و/أو الروابط مع إيران.

الطابع السياسي للقوات األمنية
•توترات بني البشمركة الكردية وقــوات الحكومة العراقية
وامليليشيات الشيعية ،ومشكالت ناشئة عن استيالء البشمركة
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عىل مناطق غري كردية ومتنازع عليها أثناء القتال ضد داعش ،مبا
يف ذلك كركوك وحقول النفط املحيطة بها ،وانهيار وقف إطالق
النار بني تركيا وحزب العامل الكردي وقيام تركيا بقصف مناطق
حزب العامل الكردي يف العراق.

•تزايد القلق العراقي والعريب بسبب محاباة الجهد األمرييك يف
التدريب والدعم األكراد.

•تتفاعل هذه املشكالت مع حقيقة أ ّن العراق مل يحقق ّإل نجا ًحا
محدو ًدا يف تجنيد قوات س ّنية ،ومل يتمكن من إقرار قانون
الحرس الوطني الذي أيدته الواليات املتحدة بقوة ،والذي كان
سيوجد قوات حرس وطني إقليمية تتألف من عنارص س ّنية
وكردية قوية مرتبطة بالحكومة املركزية.
•يف الوقت نفسه ،ما يزال من غري الواضح كيف سيمكن إعادة
بناء العديد من عنارص القوات املسلحة التابعة للحكومة
املركزية العراقية ليك تعمل بوصفها قوات وطنية حقيقية ،وال
تصبح قوات من الشيعة العرب منغمسة يف أزمة طائفية أو
إثنية ،أو تكون خاضعة لنفوذ إيراين مؤثر .تقوم شخصيات مثل
قاسم سليامن ،قائد فيلق القدس اإليراين ،وغريه من مستشاري
الحرس الثوري اإليراين ،بدور مهم يف عدد من وحدات الحكومة
العراقية وعنارص امليليشيا.
•أنشأ العراق قوات متزايدة من امليليشيات الشيعية نتيجة
للدعوة التي أطلقها املرجع الديني األعىل "آية الله العظمى"
ملساعدة الحكومة يف القتال ضد داعش .وبينام انضم الكثريون
من الشيعة إىل وحدات التعبئة الشعبية الجديدة التي تساند
الحكومة عمو ًما ،فقد أسس البعض منهم هويته السياسية
قليل من االكرتاث بالسكان الس ّنة يف املناطق
الخاصة أو أظهر ً
التي يقاتل فيها أو بالحاجة إىل التعايف الس ّني يف املناطق التي
يحررها.
•يتواصل منو املزيد من امليليشيات املستقلة ،وقد هدد مقتدى
الصدر بإعادة بناء ميليشيته الخاصة .وشكلت أحزاب سياسية
البعض من هذه امليليشيات ،أو هي كانت أصـ ًـا الجناح
العسكري لتلك األحزاب ،وهي تشمل رسايا عاشوراء التابعة
للمجلس اإلسالمي األعىل يف العراق ،ورسايا السالم التابعة
للحركة الصدرية ،وقــوات بدر التابعة ملنظمة بــدر .لهذه
املجموعات جذور سياسية وهي تتبع مراجع دينية مختلفة.

دراسات مترجمة
االستقرار في العراق و"الحرب على داعش"

•هنالك ميليشيات أخرى أكرث راديكالية ،وجدت يف العراق منذ
سنوات ،قاتلت الواليات املتحدة يف املايض كام قاتلت أيضً ا يف
سورية مؤ ّخ ًرا .تشمل هذه امليليشيات عصائب الحق ،ورسايا
حزب الله ،ولواء أبو الفضل العباس ،ورسايا الخرساين وغريها.
لهذه الفصائل أهدافها السياسية الخاصة ،وقد ترشح البعض من
قادتها يف انتخابات  ،2014وما زال عدد منها يعادي الواليات
املتحدة .هدد قائد حركة نجاىب املتشددة بشن هجامت عىل
القوات األمريكية يف العراق ،كام قال قيس الخزعيل -قائد
عصائب الحق  -إ ّن الواليات املتحدة موجودة يف العراق من
أجل مصالحها فقط وال ميكن الوثوق بها.

•تشري تقديرات األمم املتحدة إىل أ ّن  3ماليني عراقي عىل األقل
قد ُه ِّجروا داخل العراق يف إطار القتال الذي دار مؤ ّخ ًرا ،وأنهم
فقدوا بيوتهم وأعاملهم التجارية أو وظائفهم ،أو مصادر
التعليم اآلمنة ،أو الخدمات الطبية ،وأنهم أحيانًا ال ميلكون
أساسا من الس ّنة ،وتخفي هذه األعداد
الطعام .يتألف هؤالء ً
الحقيقة املشمولة أل ّن الس ّنة العراقيني يواجهون مشكالت كبرية
يف االنتقال إىل املناطق الشيعية والكردية ويف التنافس عىل
الخدمات مع الالجئني السوريني ،إذا استطاعوا مغادرة العراق.
•عىل نحو أوسع ،ال ميكن للنرص العسكري أن يجلب االستقرار
للمناطق املحررة من دون قوات رشطة فعالة ومن دون حكم
القانون .فلم يكن الجهد األمرييك إلصالح الرشطة العراقية
متكامل مع املشكالت القامئة،
ً
والنظام القضايئ العراقي أب ًدا
قبل أن ينتهي فعل ًيا مع انسحاب القوات األمريكية عام ،2011
وتحويل برنامج تطوير الرشطة إىل وزارة الخارجية األمريكية التي
مل تتمكن من إدارته أو تزويده بالعاملني.

المشكالت االقتصادية المتزايدة
باستمرار بسبب إيرادات الصادرات
النفطية المحدودة
•يواجه العراق تحديات حرجة بسبب تعاظم النمو السكاين .ال
توجد أعداد موثوقة ،لكن مكتب اإلحصاء األمرييك يبدو مصي ًبا
تقري ًبا يف تقديره القائل إ ّن سكان العراق قد ازدادوا من 5،16
مليون نسمة فقط عام  1950إىل  13،23مليون عام  1980حني
بدأت الحرب العراقية  -اإليرانية ،وإىل  18،14مليون عام 1990
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عندما غزا صدام الكويت ،وكان هذا العدد  29،67عام 2010
عندما كانت الواليات املتحدة تنهي وجدها عىل مراحل .حتى
إذا افرتضنا أ ّن نسبة املواليد ستتدىن ،فإنه يقدر لهذا الضغط
السكاين أن يستمر لعدة عقود قادمة عىل األقل وأن يصل عدد
السكان إىل  50،46مليونًا عام .2040

•أدى هذا إىل إيجاد عدد كبري ج ًّدا من صغار السن بني أوساط
السكان ،وأعداد كبرية من الشبان والشابات الباحثني بيأس
عن مهن ووظائف وسكن وتكوين أرسة .تشري تقديرات وكالة
االستخبارات املركزية ( )CIAإىل واقع خارج عن املألوف ،هو أ ّن
 %36،7من سكان العراق ترتاوح أعامرهم بني الصفر و 14سنة،
وأ ّن أعامر  %19،6تراوح بني  15و 24سنة ،وأ ّن نحو  %70من
العراقيني هم من سكان املدن .سيكون اقتصاد العراق وسياساته
وتوتراته االجتامعية تحت وطأة ضغط سكاين حاد طوال عقدين
آخرين عىل األقل.
•وضع العراق بصفته دولة نفطية  -أو ما يدعى أحيانا املرض
الهولندي أو النفطي  -كان قليل التأثري يف إعداده للتعامل مع
هذا النمو السكاين ،أو يف الطرق العديدة التي اجتمعت بها
الحروب ،والقمع ،والنزاعات املدنية ،واأليدولوجية السابقة،
لتشل من ّوه .يشمل هذا أكرث من  35سنة من الضغط املتواصل
ّ
كل مظهر من مظاهر
وقد ترك ،كام يف أفغانستان ،إرث ًا يؤثر يف ّ
الحياة العراقية.
•اقرتن تأثري الحرب الحالية باملشكالت املتزايدة الناجمة عن تأثري
التدين الكبري يف إيرادات النفط .كانت اإليرادات يف عام 2014
أصل ،وذلك عىل الرغم من
أقل بنسبة  %11مام توقعته الحكومة ً
ازدياد الحجم اإلجاميل للصادرات النفطية .وتوقعت التقديرات
العراقية الرسمية يف نيسان  /أبريل  2015عج ًزا بـ  22مليار
دوالر عىل األقل يف ميزانية  2015البالغة  105مليارات دوالر.
•ثروة العراق النفطية محدودة أيضً ا يف أفضل األحــوال .وقد
أشارت تقديرات وكالة معلومات الطاقة األمريكية ،حتى يف عام
 ،2014أ ّن دخل الفرد السنوي من النفط بالنسبة إىل العراق كان
 2،682دوالر فقط ،مقابل  25،362دوال ًرا للكويت ،و36،012
دوال ًرا لقطر ،و 7،900دوالرات للسعودية ،و 9،435دوالرات
لإلمارات العربية املتحدة.

•يف الوقت نفسه ،فإ ّن هذه األرقــام هي مبنزلة إنذار ملقدار
محدودية ثروة العراق االقتصادية الكلية يف حقيقة األمر.
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تقديرات حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف العراق غري
مؤكدة يف أفضل األحــوال ،لكن وكالة االستخبارات املركزية
تقول إنها تبلغ  14،400دوال ًرا .ويف املقابل ،تبلغ هذه الحصة
 143،400دوال ًرا بالنسبة لقطر ،و 71،000دوال ًرا للكويت،
و 64،500دوال ًرا لإلمارات العربية املتحدة ،و 52،500دوال ًرا
للملكة العربية السعودية .إيران  -بـ  17،10دوال ًرا  -هي الدولة
النفطية الخليجية الوحيدة التي يقارب دخل الفرد فيها دخل
الفرد يف العراق ،كام أ ّن إيران أيضً ا ،بعد سنوات من العقوبات
الدولية التي شلّت اقتصادها ،مل يعد باإلمكان القول عنها إنّها
دولة غنية.

•لتدين إيرادات النفط أهمية حرجة يف اقتصاد ال يبذل سوى
حد أدىن من الجهد لتحصيل اإلي ـرادات الرضيبية ،وتص ّنفه
وكالة االستخبارات املركزية عىل أنه يتلقى  %90من دخله
الحكومي و %80من دخله من الصادرات من قطاع النفط .وهو
قطاع يُع ّد من أكرث القطاعات يف البالد تدنّيًا من حيث نسبة
التوظيف الرضوري املتعلق برأس املال واالعتامد عىل املعدات
والتكنولوجيا املصنعة محل ًّيا.
•تأثري "املرض النفطي" تُفاقمه حقيقة أ ّن تخصيص الحصص
الرئيسة من دخل العراق الوطني ليس مدفو ًعا بقوى السوق،
وأ ّن الحكومة العراقية ال تستطيع عمل تخصيص ف ّعال ألموال
الصادرات النفطية التي تستلمها .كام أ ّن الــوزارات الرئيسة
ال تخصص مبالغ كبرية .هنالك فشل دخيل واسع النطاق يف
السيطرة عىل الهدر والفساد يف قطاع النفط ،ويف مختلف
الهيئات الحكومية التي تتلقى مداخيل نفطية عىل املستويات
الحكومية من مركزية إىل محلية.
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•يستمر انخفاض االستثامر والنشاط االقتصادي خارج قطاع
النفط بسبب الحرب واألزمة ،ما يؤدي إىل تقليص الناتج املحيل
الخام عمو ًما وحصة الفرد من الناتج املحيل الخام .عدم وجود
إنصاف كبري يف مستوى الدخل وتوزيعه يف محافظات أو أقاليم
معينة.
•تتفاعل مشكالت العراق االقتصادية مع أزمة بنيوية زراعية
طويلة األمد ،وصناعات حكومية غري منتجة وغري ذات كفاءة،
ومتخمة بأعداد فائضة من العاملني ،تفاقمها وظائف حكومية
مفرطة العدد وفاسدة.
•كانت قيمة الدينار غري ثابتة بالنسبة إىل الدوالر .ازداد باستمرار
عدم املساواة يف توزيع الدخل عىل نطاق واسع ،وعاىن القطاع
املرصيف من مشكالت متزايدة وقلّص عدد من البنوك املدفوعات
بصفة حادة.
•ما زال العراق يتعامل مع مستوى من الفساد أكرث اتسا ًعا وقائم
منذ مدة أطول بكثري ،وفق تصنيف البنك الدويل ومنظمة
الشفافية العاملية التي تصنف العراق يف املرتبة  170من بني
الدول الـ  175األكرث فسا ًدا يف تصنيفها املسمى مؤرش مالحظات
الفساد (.)Corruption Perceptions Index

ً
نطاقافيالحوكمة
مشكالتأوسع
•بعض السياسيني ،داخل أغنى املحافظات أو األقاليم املصدرة
للنفط يف الجنوب ،يحبذون نو ًعا من االستقاللية السياسية
املتزايدة أو "الفيدرالية" التي تسمح لهم بأن يحتفظوا باملزيد
من ثرواتهم النفطية.
•تراكم ثابت لتأثري الحروب واألزمات يف تقليص التوظيف املبارش
واملسترت ،ونقص حاد يف وظائف مالمئة للشبان والشابات،
وتدهور نوعية التعليم.

تصريحات العبادي اإلصالحية
بذل رئيس الوزراء حيدر العبادي جه ًدا جدي ًدا كب ًريا من أجل التصدي
لعدد من هذه املشكالت ،وذلك بإصدار برنامج إصالح من سبع نقاط
يف التاسع من آب  /أغسطس ،وقد كان مصي ًبا يف الرتكيز عىل الناحية
التي يستطيع فيها إحداث أكرب تأثري عىل املدى القريب ،وعمل أكرث
ما ميكن لتهدئة احتجاجات الجامهري.

دراسات مترجمة
االستقرار في العراق و"الحرب على داعش"

نسق مقرتحاته
كان العبادي متمت ًعا بدعم آية الله السيستاين ،وقد ّ
مع أبرز شخصية سياسية س ّنية يف الحكومة العراقية الحالية :رئيس
مجلس النواب سامل الجبوري .كانت النتيجة النهائية موافقة الربملان
العراقي يف  11آب  /أغسطس  2015باإلجامع تقري ًبا عىل اإلصالحات،
يتعي عىل املرء ،مع ذلك ،أن
وذلك من دون نقاش تقري ًباّ .إل أنّه ّ
يكون شديد الحذر بخصوص الربنامج الناتج عن ذلك ،أل ّن العراق
مل يسبق له أب ًدا يف املايض أن متكن من تحويل األهداف الواسعة
إىل عمل فعيل ،وقد اتسم الفحوى الفعيل لربنامج حزمة إصالحات
العبادي برتكيز كبري عىل السياسة.
وتضم ّنت إحدى الخطوات الرئيسة الدعوة إىل التخلص من نواب
الرئيس الثالثة إضافة إىل نائب رئيس وزراء فاسد هو بهاء الجبوري.
كان من بني نواب الرئيس رئيس الوزراء السابق نوري املاليك ،وهو
شخصية تقسيمية جائعة إىل السلطة كانت قد أوصلت العراق
مجد ًدا إىل حافة الحرب األهلية يف عام  ،2013وشلّت قواته األمنية،
وجعلت الس ّنة العراقيني يف موقف ضعيف يف وجه غزوات داعش.
لك ّن هذه الخطوة شملت أيضً ا إياد عالوي ،وهو شيعي كانت كتلته
تحظى بتأييد س ّني كبري وفازت مبعظم املقاعد يف االنتخابات الوطنية
عام  ،2010والزعيم العريب الس ّني البارز أسامة النجيفي.
إضافة إىل ذلك ،دعا الربنامج إىل إنهاء املحاصصة اإلثنية والطائفية
والحزبية .ستكون هذه الخطوة ،مثل العديد من الخطوات التي
تضمنها الربنامج ،مفيدة إذا أدت إىل نوع من التطبيق يحقق الوحدة
الطائفية واإلثنية .إلّ أ ّن جه ًدا من دون مهلة زمنية محددة قد يؤدي
ببساطة إىل تحول ميزان املال والنفوذ ،وقد يزيد يف الواقع محاباة
الشيعة والفساد .أ ّما تقليص التوظيف الحكومي فهو من جهة مهم
يف اقتصاد نام ،ولكنه من جهة أخرى أمر مغاير متا ًما إذا أدى إىل مزيد
من البطالة واالستياء.
كام أ ّن العديد من اقرتاحات العبادي عبارة عن تأكيد نيات عامة
بدل من ذلك إىل تقديم
ال يتضمن أي منط عمل واضح .وقد سعى ً
برنامج واسع للربملان قال إنه "رزمة التدابري األوىل عىل درب اإلصالح
الذي نسعى إليه ،والحرب عىل الفساد .ومع إقرار هذه املجموعة من
اإلصالحات ،فإننا سنتخذ التدابري الالزمة لتنفيذها".
ال يتطرق العبادي ،يف مبادرته اإلصالحية ،إىل معظم التحديات التي
سبق لنا ذكرها ،كام أنه ال يتناول القتال ضد داعش ،وموضوع القوى
األمنية ،أو أيًّا من مظاهر االنقسامات الطائفية واإلثنية يف العراق
باستثناء إقالة عدد من املسؤولني الكبار ،والقول إنه سينهي العمل
بنظام املحاصصة .كان الجهد الرامي إىل تقليل االمتيازات املفرطة
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التي يتمتع بها املسؤولون الحكوميون محد ًدا بعبارات أوضح من
باقي املسائل ،ولكنه ال يتضمن خططًا واضحة لوضعه موضع التنفيذ.
يتضمن برنامج اإلصالح املايل عدة أهداف جيدة ،لكن من دون
تحديد التفاصيل .جاء برنامج اإلصالح االقتصادي محد ًدا مبوجب عدد
قليل من الخطوات لتلبية االحتياجات اآلنية ،وال يتضمن أي أهداف
أو أولويات واضحة .أ ّما الجزء املتعلق بالخدمات فال يرقى سوى إىل
ما هو أكرث بقليل من وعد مبهم متسم بنيات حسنة ،مثل الجزء
املتعلق بالفساد.
وباختصار ،فإنها بداية قد تكون جيدة يف عدد من النواحي  -إذا
طبقت بصفة فعالة ومنصفة -لكنها تكاد ال ترقى سوى إىل خطة
العمل الرضورية للتعامل مع معظم مشكالت العراق األساسية .كام
أنه ليس من الواضح أ ّن رئيس الوزراء العبادي سيحصل عىل الدعم
الذي يحتاج إليه إلحراز تقدم ،حتى يف النواحي التي أوردها يف خطته
مع ذكر تفاصيل فعلية.
قد تكون خطة اإلصالح مناسبة لصيف االستياء العراقي ،لكنها لن
متكّن الحكومة من عبور فصل الشتاء .كام أ ّن العراق يحتاج بالتأكيد
إىل مساعدة كبرية وعون يف التخطيط للتصدي ملجموعة املسائل
األوسع نطاقًا التي ستشكّل مستقبله بغض النظر عن مستقبل داعش.
ومن الناحية العملية ،فإ ّن العراق ال يستطيع ،من دون إصالح أوسع
نطاقًا بكثري ،أن يلحق هزمية حقيقية بداعش وبالتهديد اإلسالموي يف
الغرب ،أو يوجد عالقة عمل دامئة بني الشيعة والس ّنة أو بني العرب
واألكراد ،أو يتعامل مع االنقسام داخل كل طائفة ومجموعة إثنية ،أو
يتعامل مع الحاجة إىل تلبية احتياجات شعبه األوسع نطاقًا .ال تستطيع
الواليات املتحدة والقوى الخارجية األخرى أن تأمل بتحقيق املستوى
من االستقرار واألمن الذي يحتاجه العراق ،من دون القيام بأكرث بكثري
من مجرد توفري قوة جوية وتدريب القوات ومساعدتها ،ومن دون
مساعدة العراق عىل التصدي لهذا النطاق األوسع من املسائل.

التعامل مع مشكلة السنة واألكراد
في العراق :تأثيــر داعش المحدود
في العراق
من املهم أيضً ا إبقاء التأثري الحقيقي للقتال ضد داعش ضمن املنظور
األوسع للتحديات التي يواجهها العراق يف التعامل مع الس ّنة واألكراد
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العراقيني .ال ترقى هزمية داعش إىل أي صيغة عملية من "الفيدرالية"
يف التعامل مع هذه املشكالت ،كام أ ّن التحدث عن االنفصال بعبارات
مرسلة أسهل بكثري من التعامل مع حقيقة أي ترصف من هذا القبيل.
إ ّن أهم مشكالت العراق ليست داعش ،بل إنّها إيجاد قاعدة ميكن
العمل عىل أساسها للتوصل إىل وحدة طائفية وإثنية.
ال توجد ،كام تظهر ذلك عقود من املحاوالت املاضية ،أجوبة رسيعة
عامل
وسهلة عن هذه املشكالت .ميكن لهزمية داعش أن تكون ً
فعل من تنفيذ قانون
مساع ًدا ،إذا متكنت الحكومة العراقية املركزية ً
الحرس الوطني ،وإنشاء قوات أمنية س ّنية وكردية تبني درجة جديدة
من الثقة.
ال يحتل داعش جز ًءا كب ًريا من املحافظتني الغربيتني البالغتني األهمية
يف العراق :األنبار ونينوى .وهو يحتل أكرب مدينتني يف األنبار ،الرمادي
والفلوجة ،وثاين أكرب مدن العراق ،املوصل ،يف نينوى.
كام أ ّن األنبار ونينوى محافظتان س ّنيتان يف الغالب ،تكتسب روابطهام
مع الحكومة املركزية أهمية حيوية ،إذا كان للعراق أن ينعم يو ًما
بدرجة كافية من األمن واالستقرار والتنمية مبحاذاة حدوده الغربية
مع سورية ،وتركيا ،وجريانه العرب يف الجنوب ،مع إيجاد توازن ثابت
بني إيران الشيعية والدول العربية الس ّنية.

إلّ أنّه من املهم مع ذلك وضع دور داعش يف تشكيل مستقبل العراق
ضمن املنظور الصحيح ،فالخرائط التي تظهر احتالل داعش مناطق
شاسعة ليست أكرث من هراء بياين ،فاألنبار يف معظمها صحراء غري
مسكونة باستثناء الجزء الشاميل الرشقي مبحا ذاة نهر الفرات ،وقد
عانت يف املايض من جفاف خطري ومشكالت مناخية .كام كانت
األنبار ،وفق استطالعات األمم املتحدة وجهات أخرى ،تعاين من
مشكالت بطالة حادة قبل قيام داعش بغزو العراق ،كام كانت
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مرس ًحا لعدد من أسوأ االنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة العراقية
يف استخدام قواتها األمنية لقمع احتجاجات سلمية ومحاولة فرض
سيطرة رئيس الوزراء السابق نوري املاليك عىل البالد.
وبالعودة إىل التقرير السنوي يف مطلع عام  2011الصادر عن "وحدة
املعلومات والتحليل املشرتكة بني الوكاالت" التابعة لألمم املتحدة،
فإ ّن مجموع سكان األنبار كان حواىل  1،4مليون نسمة فقط ،وكان
عدد كبري منهم يف الرشق وعىل ارتباط غري وثيق مع بغداد.
كان يف نينوى مركز حرضي حديث هو املوصل ،ولكنها كانت أيضً ا
مصد ًرا للعنف الطائفي ،كام كانت مناطقها الزراعية تشهد تراج ًعا
منذ وقت طويل قبل قيام داعش باحتالل جزء كبري من هذه
املحافظة .كانت مناطق نينوى الريفية فقرية عمو ًما وكانت معدالت
اإلملام بالقراءة والكتابة متدنية بصفة استثنائية خارج املناطق
الحرضية .وكانت حدودها اإلثنية مع إقليم كردستان موضع نزاع
وقد وصل األمر يف عدة حاالت إىل حوادث مسلحة قبل أن يجتاحها
داعش .وكان عدد سكان نينوى نحو  2،8مليون نسمة يف آخر عام
 ،2011طبقًا لتقديرات األمم املتحدة.
ال توجد تقديرات موثوقة للسكان وللتأثريات االقتصادية الناجمة عن
الحوادث والقتال الذي تسببت به محاوالت املاليك القمعية خالل
الفرتة من  2011إىل  ،2013أو ملا تسبب به داعش بعد أن ادعى
إنشاء خالفة إسالميةّ .إل أنّه يبدو من املرجح ،مع ذلك ،أ ّن التأثري
الناجم عن الدخل املحيل الخام قد كان إنقاص دخل املحافظة بحواىل
 %50عىل األقل ،وأ ّن الكثريين من املهجرين العراقيني داخل البالد
البالغ عددهم ثالثة ماليني شخص ،وكذلك من الالجئني العراقيني،
ينحدرون من محافظتي األنبار ونينوى.
ويبدو من املرجح أيضً ا أ ّن عدد املهجرين داخل البالد كان سيكون
أعىل بكثري ،لو كان الس ّنة موضع ترحيب يف بغداد التي تصبح
شيعية وخاضعة للفصل الطائفي بصفة متزايدة أو يف أجزاء البالد
ذات الكثافة السكانية األعىل .كام يبدو من املرجح أيضً ا أ ّن أفراد
الطبقة الوسطى واملتعلمني وسكان املدن من الس ّنة هم أكرث من
عاىن من تأثري تركة املاليك وداعش .كام أ ّن نسبة البطالة والتشغيل
الجزيئ والناقص للعاملة ( )underemploymentأكرث من التقديرات
الصادرة يف عام  2011التي تضعها عند  %30إىل  ،%40وأ ّن التدهور
يف نظام التعليم يدخل عامه الثالث عىل أقل تقدير وسيكون له تأثري
طويل األمد يف املكون الس ّني من السكان.
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األمر األقل وضو ًحا بكثري هو مستوى الحوكمة والنشاط االقتصادي
الذي استطاع داعش املحافظة عليه ،ومقدار اإليرادات الحكومية التي
فعل إىل إي من املحافظتني ،وأبقت بعض عنارص الحوكمة
تدفقت ً
تؤدي وظائفها ،وكيف تغريت بنية اقتصاد املناطق "املحتلة" ،وكيف
يجب أن تكون عملية التعايف من حيث االستثامر ،واإلنفاق الفوري
العاجل والنشاط ،وإيجاد مزيج من التوظيف والخدمات لتحقيق
االستقرار يف املناطق التي أرغمت داعش عىل مغادرتها .قد يبدو
الجواب إمكانية وجود خطط لعمليات عسكرية يف املستقبلّ ،إل أنّه
ال توجد خطط ذات مغزى ملرحلة الصمود والبناء ،واأليام التي تيل
أي نجاح عسكري كبري.

داعش وحقائق التقسيم الطائفي
وآفاق الفيدرالية
من املهم يف الوقت نفسه أن نفهم أ ّن العراق ال يستطيع حل مشكالته
الطائفية من خالل الرتكيز عىل األنبار ونينوى أو املناطق التي تسيطر
عليها داعش حاليًا ،وأ ّن املعطيات الدميغرافية الحالية يف العراق
تعني عدم وجود مقاربة واضحة للـ "فيدرالية" أو لتقسيم العراق
إىل مناطق س ّنية وشيعية ،من دون أن يستتبع ذلك عملية هائلة
الحجم وغري ممكنة عمل ًيا إلعادة إسكان املتأثرين بذلك .إ ّن التحدي
الذي تواجهه الحكومة العراقية ليس ببساطة اسرتداد غرب العراق أو
"تحريره" ،بل إيجاد طريقة إلنهاء الفصل الطائفي والتقسيم يف البالد.
من غري املرجح أن يكون مجموع السكان يف املحافظتني م ًعا أكرث من 4
ماليني يف الوقت الحايل ،أو  %11تقريبًا من أصل  37مليون نسمة ،هم
حال ًيا مجمل سكان العراق وفق تقديرات وكالة االستخبارات املركزية.
وهنالك يف املحافظتني مناطق كبرية مأهولة ال تخضع لسيطرة داعش
(هنالك تقديرات أدىن عمو ًما لعدد السكانّ ،إل أنّها تبدو أقل صدقية
بالنظر إىل نسبة املواليد يف العراق).
ويف الوقت نفسه ،فإ ّن حقيقية كون نينوى واألنبار محافظتني س ّنيتني
يف الغالب ال تعني إمكانية أن تكونا قاعدة لكيان س ّني فيدرايل .ال
توجد لسوء الحظ تقديرات موثوقة إلجاميل املجموعات الطائفية
واإلثنية يف العراق ،لكن "التقدير التخميني" لوكالة االستخبارات
املركزية يقول إ ّن نسبة الس ّنة تراوح بني  %32إىل  %37أي بني 11،8
إىل  13،7مليونًا ،كثريون منهم يف بغداد.
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بالنظر إىل حقيقة وجود شيعة وطوائف أخرى يف األنبار ونينوى،
فإ ّن هذا يعني أ ّن  8ماليني س ّني عىل األقل ليسوا يف األنبار ونينوى،
وليسوا تحت سيطرة داعش ،ولن يكونوا مشمولني بأي صيغة من
"الفيدرالية" تكون مركّزة عىل املحافظتني الغربيتني ،وتتجاهل
املشكلة الحرجة املتمثلة بتقسيم ثروة العراق النفطية (التي تساهم
اآلن بنسبة  %90من الدخل الحكومي ،ومتثّل ما يصل إىل  %80من
اإليرادات بالعمالت األجنبية) ،وتتجاهل جغرافية مياه العراق وبنيته
التحتية ،وتتجاهل تكلفة إعادة إسكان مكونات كبرية من السكان وما
سيصاحب ذلك من عنف ال ميكن تفاديه.
ويف واقع األمر ،فإ ّن دياىل ،وهي إحدى محافظات العراق األكرث تطرفًا
يف اتجاه الرشق ،كان بها أغلبية سنية عندما غزت الواليات املتحدة
العراق عام  ،2003مع أ ّن عد ًدا من التقديرات يشري إىل أ ّن نحو %50
منهم قد غادروا املحافظة منذ ذلك الحني .ما يزال هنالك أيضً ا أعداد
كبرية من الس ّنة يف صالح الدين ،وكركوك ،وبابل ،إضافة إىل منطقة
س ّنية مبحاذاة الحدود الكويتية إىل الجنوب الرشقي من البرصة .وقد
تعذّر يف املايض نقل هؤالء السكان إىل منطقة صحراوية مبحاذاة
الفرات يوجد بها اقتصاد عامل ،وستؤدي أي عملية إعادة إسكان
كهذه يف وقتنا الحارض إىل ترك الس ّنة من دون حقول نفط مطورة أو
مصدر أسايس للدخل بالعملة الصعبة.
كام أ ّن الحل العميل إلنهاء التوترات والعنف بني الس ّنة والشيعة
يجب أن يضع يف الحسبان الدور الحيوي للتمدن ودخل النفط يف
علم أ ّن املدينة الكبرية الوحيدة يف األنبار
اقتصاد العراق وتنميتهً ،
أو نينوى هي املوصل .تق ّدر وكالة االستخبارات املركزية عدد سكان
املدن العراقية الكربى كام ييل :بغداد 6،643 :ماليني ،املوصل1،694 :
مليون ،أربيل 1،166 :مليون ،البرصة 1،019 :مليون ،السليامنية:
 1،004مليون ،النجف 889000 :ألفًا (تقديرات  ،)2015ما يعني
بعبارة أخرى أ ّن نسبة سكان املدن والحوارض من بني سكان العراق
بحسب تقديرات وكالة االستخبارات املركزية هي  % 69،5أو ما
يساوي  25،7مليون نسمة .ويبدو من املشكوك فيه أن يكون عدد
سكان املدن أو السكان "العرصيني" يف األنبار ونينوى يف الوقت الحايل
أكرث من  2،3مليون أو ما يساوي نحو  %9من مجموع سكان العراق.
كام تتزايد أيضً ا أهمية مسألة املياه .مل يكن لتنمية األرياف يف
العراق سوى أولوية هامشية منذ سقوط امللكية عام ،1958
بينام كان للمناخ تأثري متزايد يف نسبة هطول األمطار ،كام تأثر
تدفق مياه دجلة والفرات بالسدود وتزايد استهالك املياه يف تركيا
وسورية وإيران.
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يجرى مبوجب مرشوع األناضول وحده ،يف جنوب رشق تركيا ،بناء
 22س ًدا ومثانية سدود وأحواض كبرية ،وقد ساعدت إدارة القطاع
الزراعي يف ظل حكم صدام حسني عىل زيادة التصحر وملوحة املياه،
كل
كام أرضت باألهوار يف العراق .وبينام دفع جفاف كبري عام ً 2008
من تركيا والعراق وسورية إىل تشكيل لجنة ثالثية مشرتكة يف شأن
استخدام مياه النهرين ،فقد أدى القتال الدائر يف سورية والعراق
إىل تعطيل أي تخطيط مشرتك جدي للمستقبل .من غري الواضح
مدى خطورة املشكالت التي سيواجهها العراق يف املستقبل ،لك ّن
األيام التي كان العراق يستفيد فيها من موارد مائية أكرث من كافية،
رمبا تكون قد أوشكت عىل نهايتها .ويجب بالتأكيد ألي خطة تعامل
مع احتياجات الس ّنة والشيعة أن تويل مسائل املياه اهتام ًما ،إضافة
إىل جميع املسائل األخرى التي متس بنية النقل التحتية ،والسدود،
وتوليد الطاقة الكهربائية يف العراق.
إ ّن هزمية داعش وكرس شوكته أولوية حيويةّ ،إل أ ّن ذلك لن يحقق
أمن العراق طاملا ظلت سورية غري مستقرة .وقد متتد إىل العراق
الحرب األهلية السورية مع عنارصها اإلسالمية املتطرفة والقتال
الدائر يف سورية بني الس ّنة من جهة ،والعلويني والشيعة من جهة
حل ألي من التوترات بني األكراد والعرب
ثانية .كام أ ّن ذلك لن يكون ً
العراقيني ،ويف واقع األمر ،ويف اللحظة التي ستخرج فيها داعش من
توسع حكومة إقليم كردستان إىل كركوك ومناطق عربية
نينوى ،فإ ّن ّ
محتمل لنزاع أهيل.
ً
أخرى سيصبح مشكلة كبرية وسب ًبا

أيلول  /سبتمبر 2015

من هذا املنطلق ،فإ ّن أعامل الحكومة املركزية وصدقيتها يف ضامن
حامية وتعايف وإمناء كل منطقة سنية تحررها ،سيكون لها أهمية
مطلقة .أ ّما املزيد من الوعود التي ال تنفّذ واستمرار االنتهاكات
الشيعية بحق الس ّنة ،والسعي إىل الثأر منهم ،سوف يجعل االنتصار
عىل داعش مسالة وقتية ال فائدة منها ،متاثل إخفاق الحكومة
املركزية يف البناء عىل نجاحات "أبناء العراق" .وإذا مل تقم حكومة
العبادي بعمل ما تقدم ذكره ،فإنّها ستخذل العراق خذالنًا مبي ًنا
وشائنا كام فعل املاليك.

المسألة الكردية
قد تكون املسألة الكردية أو قد ال تكون أقل إلحا ًحا .وليك نذكر
قليل فقط من نواحي عدم اليقني التي تحيط بهذه املسألة،
عد ًدا ً
فإنّنا نشري إىل امتداد تأثري الحرب األهلية السورية يف إنشاء عالقات
قوية بني حكومة إقليم كردستان واألكراد السوريني .يضاف إىل ذلك،
الروابط بني هؤالء وأكراد تركيا ،وتجدد القتال بني تركيا وحزب العامل
الكردي .كام أن هناك انهيار مجموعة أخرى من االتفاقيات بني
الحكومة املركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان يف شأن صادرات
النفط وتقاسم اإليرادات .أيضً ا ،هناك تفاهم غري مستقر بني الحكومة
املركزية العراقية وتركيا من أجل مامرسة النفوذ عىل حكومة إقليم
كردستان وصادراتها النفطية.
تشمل هذه النواحي أيضً ا النفوذ اإليـراين املتزايد والتنافس مع
الواليات املتحدة يف إقليم كردستان وحول البشمركة ،وتزايد عدم
استقرار سياسات حزب العامل الكردي والحزب الدميقراطي الكردي
وقادتهام ،وحقيقة أ ّن حكومة إقليم كردستان مل تعد تتلقى املستوى
من املساعدات الخارجية الذي كانت تتلقاه يف املايض ،وأنها ال
تستطيع االعتامد عىل إيراداتها النفطية الحالية للمحافظة عىل
مستواها الحايل من النشاط االقتصادي والتنمية .وهي مشكلة
تفاقمت بفعل الفساد وسوء توزيع ما يتوافر لها من موارد.

األكرث أهمية من ذلك هو أ ّن األنبار ونينوى ميكنهام القيام بدور مهم
يف إقناع س ّنة العراق بأنهم يستطيعون البقاء يف بلد موحد ،لكن هذا
األمر سيتطلب جه ًدا مدنيًا بقدر ما يتطلبه من جهد عسكري .توضح
جغرافية العراق ،ومياهه ،وبنيته التحتية ،ومعطياته االقتصادية
والدميغرافية ،عدم إمكانية نجاح أي نوع من االنفصال السيايس أو
أي نوع من الفيدرالية ال يتم مبوجبه الرتكيز عىل األنبار ونينوى ،وال
حل أوسع نطاقًا بكثري لالنقسامات الطائفية واإلثنية يف العراق.
يجد ً

أظهر العقد املايض أ ّن انتظار استفتاء عام لتقرير الحدود غري املؤكدة
بني حكومة إقليم كردستان وما يخضع لسيطرة الحكومة املركزية
مفيد بقدر "انتظار غودو" .ويف الوقت نفسه ،فإ ّن النجاح الذي
أحرزته مؤ ّخ ًرا حكومة إقليم كردستان والبشمركة يف القتال ضد
داعش قد أعطاها اآلن سيطرة أمر واقع عىل كركوك وحقول كركوك
النفطية ،كام أوجد نواحي عدم يقني جديدة بخصوص األرايض التي
ستحصل عليها حكومة إقليم كردستان يف نينوى إذا ُهزم داعش.
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وأدى ذلك أيضً ا إىل وضع متسم بعدم اليقني فيام يتعلق مبجموعات
السكان اإلثنية والطائفية داخل منطقة سيطرة حكومة إقليم
كردستان .ال يوجد عىل ما يبدو أي تقدير يقارب ولو من بعيد تقدي ًرا
موثوقًا لخليط املقيمني الدامئني والالجئني عىل أساس كل مجموعة
إثنية ،بل حتى أ ّن توزع السكان يف العراق ككل مثري للجدل ومتسم
بعدم اليقني إىل أقىص حد .يتألف السكان وفق تقديرات وكالة
املخابرات املركزية من  %75إىل  %80من العرب ،و %15إىل  %20من
األكراد ،و %5من الرتكامن والرسيان وغريهم .لكن أقليات عراقية
كثرية قد أجربت عىل مغادرة البالد ،وقد قبلت حكومة إقليم كردستان
عد ًدا من الالجئني لكنها سعت إىل إخراج العرب من مناطق أخرى.
تختلف ادعــاءات القادة العرب عن ادعــاءات األكـراد ،كام يدعي
الرتكامن أنهم أقلية أكرب بكثري.
لن يؤدي القتال ضد داعش إىل حل أي من هذه املشكالت ،وليس
واض ًحا ما هو الحل الكفيل بذلك ،لكن هنالك خطوة أساسية هي
جعل املقرتحات الحالية يف شأن تقاسم إيرادات النفط والسيطرة عىل
الصادرات قابلة للتنفيذ ،إذ أ ّن ذلك سيؤدي عىل األقل إىل نزع فتيل
أهم مشكلة متعلقة بالسياسة واملال .مثة خطوة أخرى هي عدم
املساس بالبشمركة بصفتها قوة منفصلة إىل أن يصبح من املمكن
التوصل إىل حل سيايس ما ،بينام يت ّم يف الوقت نفسه استيعابها وإن
اسميًا يف القوات األمنية التابعة للحكومة املركزية .ذلك أنّه يكون من
األفضل أحيانًا ترك عدد من املسائل حتى اللحظة األخرية .أ ّما الخطوة
الثالثة فهي جعل حكومة إقليم كردستان تنسحب إىل خطوطها
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السابقة بالقرب من كركوك ،وعدم القيام بأي عمليات تقدم دامئة يف
نينوى ،بل السامح لحكومة مدينة كركوك أن تظل كردية يف الغالب
وجعل السيطرة عىل حقول كركوك جز ًءا واض ًحا ورصي ًحا من اتفاقية
التصدير وتقاسم اإليرادات.
سيتعي عىل الجانبني ،عند نقطة ما ،عمل أكرث من ذلك .لكن الجواب
ّ
قد ال يكون استحداث خطوط سيطرة جديدة ،بل قد يكون ،كام
هو الحال بخصوص التعامل مع املسألة الشيعية  -الس ّنية ،إيجاد
مستويات أقــوى بكثري من الحكم عىل صعيد الدوائر املحلية
واملحافظات ،وقوات رشطة وأمن محلية تطابق تشكيلتها الطائفية
واإلثنية تشكيلة السكان ،ومأسسة الحرس الوطني بوصفه جز ًءا
من تلك البنية ،واالستعاضة عن القوائم الوطنية يف انتخاب الربملان
مبرشحني منتخبني محل ًّيا ميثّلون احتياجات ناخبيهم الحقيقية
وتشكيلتهم الطائفية واإلثنية.
أما بخصوص املسألة الكردية األوسع نطاقًا  -وتركيا وسورية وإيران -
فإ ّن العراق بأمس الحاجة لجعل أي تدخل محدو ًدا قدر ما يستطيع.
ليس من الواضح كيف أ ّن البحث عن أي استقالل كردي أوسع نطاقًا
أو دولة كردية ميكن أن يؤدي إىل أي يشء حال ًيا باستثناء إيجاد حالة
دامئة من النزاع اإلثني اإلقليمي بدلً من القتال ضد داعش ،أو كيف
أ ّن خليطًا من عنارص كردية توجد بينها انقسامات عميقة يستطيع
قابل للحياة.
إنشاء كيان سيايس وعسكري واقتصادي يكون ً

صـدر حديـ ًثا

تأليف :دايفد باتريك هوتون.
تـرجمة :ياسمين ح ّداد.

علم النفس السياسي
كتاب مهم آخر يضعه المركز بين يدي القارئ باللغة العربية ضمن سلسلة ترجمان ،وهو كتاب
"علم النفس السياسي" ،للكاتب دايفد باتريك هوتون .وقد ترجمت الكتاب إلى العربية المترجمة
ً
ً
عريضا لعلم النفس
تعريفا
يقدم
حداد ،وراجعها سامي الخصاونة .يحاول هذا الكتاب أن ّ
ياسمين ّ
ممن يتناولون موضوعات سياسية في األصل،
السياسي متضم ًنا أعما ًلا لعلماء نفس وباحثين ّ
عدوا أنفسهم "علماء نفس سياسي" أم ال.
سواء ّ
أن ثمة نمطين أساسيين من المقاربات لفهم السلوك السياسي اإلنساني:
يخلص هذا الكتاب إلى ّ
تعد البيئة أو الموقف المحيط بالفرد ،أكثر أهمية في تشكيل سلوك الفرد أو
أ ّولهما مقاربة موقفية ّ
دوره في المجال العام من نزعاته أو خصائصه الشخصية أو انتمائه الحزبي؛ أ ّما األخرى فهي المقاربة
أن شخصية الفرد وما لديه من اعتقادات وقيم أو حتى موروثات جينية ،أكثر تأثي ًرا
النزوعية التي ترى ّ
في هذا المضمار .بل يمكن ،على العموم ،النظر إلى السلوك السياسي على أنّه حدث مدفوع
بأسباب داخلية أو مؤثرات خارجية ،أو بمزيج من هذين النوعين.

