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حول تشوف مستقبل العراق


إن استشراف مستقبل العراق أمر ال يخلو من مخاطرة معرفية بسبب
التعقيد الذي تتميز به األوضاع السائدة في البلد ،ذلك أن عوامل التبدل
والتغيير كبيرة وجذرية في أغلب األحيان ،وھي تفرض تعقيدات عن
صياغة عملية االستشراف وتھددھا بعدم االتساق واالنتظام .مع ذلك
فان الرغبة في تشوف المستقبل تظل ھدفا أسمى للبحث ،بمعنى أن
يتوافر على تصور لمستقبل األوضاع االجتماعية والسياسية
واالقتصادية التي أنتجتھا سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(
اإلرھابي ،وما ستؤول إليه األمور في ظل استمرار عوامل التبدل
السلبية وااليجابية ،والكيفية التي سيتصرف فيھا الالعبون الرئيسيون
في المسرح العراقي وقدرتھم على تغيير المستقبل بالوجھة التي
يرغبون.

العوامل الفاعلة في تشكيل مستقبل العراق
 مواقف المكونات
 المواقف اإلقليمية والدولية
 داعش والقوى المناوئة للعراق
 القدرات الذاتية إلدارة األزمة )ھل يملك
العراقيون إمكانات الحرب ضد داعش(

العوامل الفاعلة في تشكيل مستقبل العراق:

مواقف المكونات


الشيعة
 فتوى الجھاد الكفائي
 الحشد الشعبي



االكراد
 المواجھة مع داعش
 فرص استثمار الموقف



السنة
 غموض الموقف )مسؤولية استقدام الدواعش(
 احتماالت االحتراب الداخلي

العوامل الفاعلة في تشكيل مستقبل العراق:

المواقف اإلقليمية والدولية


الجوار غير العربي:
 تركيا :حليف من؟
 ايران )االكراد -الشيعة(



الجوار العربي ومصر:








السعودية )الشعور بالخطر(
الكويت
االردن
سوريا
مصر

القوى الكبرى )تنافس االجندات(





الواليات المتحدة )حراجة موقف اوباما(
روسيا )البحث عن موطئ قدم ليس بعيدا عن سوريا(
بريطانيا
فرنسا )البحث عن دور في المنطقة(

العوامل الفاعلة في تشكيل مستقبل العراق:

داعش والقوى المناوئة للعراق


من ھي داعش؟
.١
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استقدم النظام السابق مجموعة من االفغان العرب
سس الزرقاوي في كردستان العراق قاعدتين :األولى في دارغايش خان ،الثانية كانت في
سرغات ونصب عبد الھادي دغلس )المعروف بأبي عبيدة( رفيق طفولته وصباه في مدينة
الزرقاء أميرا عليھا ،إضافة إلى توليه مسؤولية تنسيق العالقة بين شبكة الزرقاوي
وجماعة أنصار اإلسالم الكردية.
عقب احتالل العراق عام  ٢٠٠٣ظھرت تنظيمات إسالمية متطرفة لعل أبرزھا »جماعة
التوحيد والجھاد« التي كان يتزعمھا األردني أبو مصعب الزرقاوي.
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في أيار /مايو  ٢٠٠٣نفذ التنظيم اولى العمليات االنتحارية االرھابية
) ٧آب( ،تفجير مقر األمم المتحدة
 ٢٩آب /أغسطس عملية النجف األشرف .
في  ١٧أيار /مايو  ٢٠٠٥اغتيال عز الدين سليم

انضمام جماعات جديدة الى تنظيم التوحيد والجھاد وھي :أنصار اإلسالم ،أنصار السنة،
جيش محمد ،الجماعة السلفية ،التكفير والھجرة وجند الشام.
شھر رمضان  ١٤٢٥غيَّرت الجماعة اسمھا إلى »تنظيم قاعدة الجھاد في بالد الرافدين«
عندما تبنت في  ٢٠تشرين األول ٢٠٠٤ /عمليتي تفجير لعربة أمريكية وتبنت الھجوم
على مقر للحرس الوطني العراقي.

العوامل الفاعلة في تشكيل مستقبل العراق:

داعش والقوى المناوئة للعراق



من ھي داعش؟

.٦

إعالن تأسيس مجلس شورى المجاھدين وتصاعد نشاط التنظيم ،وتمكن من
فرض اسمه بقوة على الساحة ،وصارت العمليات االنتحارية تنسب إليه وبدأ
بنشر بياناته على شبكة االنترنيت .
وفي  ١٧تشرين األول /أكتوبر  ٢٠٠٤أعلنت التوحيد والجھاد على لسان
قائدھا الزرقاوي انضواءھا تحت راية القاعدة وزعيمھا ابن الدن.
اعادة تشكيل ما عرف بـ »مجلس شورى المجاھدين« الذي ترأسه عراقي
يدعى أبو عمر عبد ﷲ البغدادي.
في  ٢٧أيلول /سبتمبر  ٢٠٠٥أعلنت الحكومة العراقية عن قتل أبو عزام
العراقي الذي وصفته بأنه الرجل الثاني في التنظيم.
في  ١٦تشرين األول /أكتوبر  ٢٠٠٥أعلنت القوات األمريكية عن اعتقال
ياسر محمد جاسم خضر الكرابلي )أبو دجانة( الذي قالت أنه مسؤول الدعاية
في التنظيم ،وإبراھيم خليفة صبحي الذي قالت انه أحد مساعدي الزرقاوي.
قتل الزرقاوي في  ٧حزيران /يونيو  ٢٠٠٦بغارة جوية أمريكية بعد عملية
مالحقة أمريكية عراقية مشتركة وأفضت إلى مقتله مع سبعة من معاونيه بينھم
امرأتان ف بيت وسط مزرعة معزولة ف منطقة ھبھب شمال بعقوبة
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العوامل الفاعلة في تشكيل مستقبل العراق:
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من ھي داعش؟

داعش

الحرب على خالفة الزرقاوي على رأس التنظيم:
أبو أيوب المصري )أعلن عن مقتله حوالي  ٥مرات(
في  ١٥تشرين األول /أكتوبر  ٢٠٠٦أعلن مجلس شورى المجاھدين ،عبر
تسجيل صوتي على شبكة االنترنت عن تأسيس »دولة العراق اإلسالمية«.
بزعامة ابو عمر البغدادي.
وفي  ١٩أبريل/نيسان  ٢٠١٠قتلت القوات األميركية والعراقية أبو عمر
البغدادي وأبو حمزة المھاجر .وبعد حوالي عشرة أيام ،انعقد مجلس شورى
الدولة ليختار أبو بكر البغدادي خلفا له.
تبنت عمليات كبيرة مثل عملية البنك المركزي ) ١٧حزيران  (٢٠١٠ثم عملية
كنيسة سيدة النجاة.
في  ٩نيسان  ٢٠١٣اعالن تأسيس )الدولة االسالمية في العراق والشام-
داعش(
في  ٢١تموز  ٢٠١٣عملية سجن ابو غريب.
في  ١٠حزيران  ٢٠١٤احتالل الموصل وصالح الدين وتھديد كركوك وبغداد
من قبل مسلحي التنظيم.

العوامل الفاعلة في تشكيل مستقبل العراق

القدرات الذاتية إلدارة األزمة
 تعداد القوات المسلحة العراقية

العوامل الفاعلة في تشكيل مستقبل العراق

القدرات الذاتية إلدارة األزمة
 التسليح

العوامل الفاعلة في تشكيل مستقبل العراق

القدرات الذاتية إلدارة األزمة
 القدرات المالية

600

السعر حسب توقع ات
500

الحكومة العراقية

400
300

السعر العالي

200

السعر المنخفض

100
0
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

العوامل الفاعلة في تشكيل مستقبل العراق

القدرات الذاتية إلدارة األزمة
 التالحم السياسي
ان خوض حرب ما يتطلب توحيد الجبھة الداخلية
وضمان موقف موحد تجاه ھذه الحرب.
ال يوجد موقف موحد من قبل المكونات االساسية اذ
تتباين مواقف الشيعة والسنة واالكراد وغيرھم تجاه
دوافعھم في ھذه الحرب التي تتراوح بين دوافع

مذھبية وانتقامية وانتھازية

سيناريوھات التأثير:
السيناريو األول :استمرار ھيمنة داعش :خيارات الحرب والتقسيم

 افتراضات المشھد
 استمرار عجز الحكومة عن تحرير المناطق التي تحتلھا داعش.
 استمرار الخالف بين المكونات وتأثيره سلبا على قدرات الحرب .
 عدم فاعلية التحالف الدولي ضد داعش.
 استمرار الموقف السني والكردي غير الفاعل.
 نقص الموارد المالية ومن ثم نقص التمويل للحرب االمر الذي
يضعف القدرات القتالية للتنظيم.

سيناريوھات التأثير:
السيناريو األول :استمرار ھيمنة داعش :خيارات الحرب والتقسيم


تداعيات المشھد
 نجاح التنظيم في ايجاد بنى سياسية مستقرة في المناطق التي يسيطر عليھا.
 استمالة العشائر والقوى المناوئة للحكومة العراقية.
 تشكيل حدود سياسية على خطوط الجبھات تمھد لتقسيم فعلي للمناطق التي
يسيطر عليھا.
 تمكن التنظيم من السيطرة على الموارد النفطية في الموصل وبعض اجزاء
كركوك.
 النتيجة التمھيد إليجاد تقسيم فعلي للبالد.

سيناريوھات التأثير:
السيناريو األول :استمرار ھيمنة داعش :خيارات الحرب والتقسيم

 الكلفة اإلنسانية

سيناريوھات التأثير:
السيناريو األول :استمرار ھيمنة داعش :خيارات الحرب والتقسيم


الكلفة اإلنسانية
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سيناريوھات التأثير:
السيناريو األول :استمرار ھيمنة داعش :خيارات الحرب والتقسيم


الكلفة اإلنسانية






سيناريوھات التأثير:
السيناريو األول :استمرار ھيمنة داعش :خيارات الحرب والتقسيم
الكلفة االقتصادية
 ٣-٢مليار شھريا تكاليف ادامة عجلة الحرب ٣٦-٢٤ .مليار
دوالر سنويا.
 ١١٠تكاليف اعادة االعمار في المناطق المحتلة.
تكاليف غير مباشرة بحوالي  ١٣مليار دوالر سنويا يتحملھا
العراق.
 مجموع التكاليف  ١٥٩-١٤٧مليار دوالر اذا انتھت الحرب في سنة
واحدة.

سيناريوھات التأثير:
السيناريو الثاني :تراجع داعش وصعود المناطقية :خيارات الالمركزية
والفيدرالية

 افتراضات المشھد
 تمكن القوات الحكومية والحشد الشعبي والعشائر من تحقيق
انتصارات مھمة.
 صعود قوى مناطقية جديدة في المناطق المنكوبة
 زيادة المطالب بالمزيد من الالمركزية االدارية أو تشكيل
فيدراليات جديدة.

سيناريوھات التأثير:
السيناريو الثاني :تراجع داعش وصعود المناطقية :خيارات الالمركزية
والفيدرالية

 نتائج المشھد
 استمرار ضعف الحكومة االتحادية.
 استمرار الصراع حول اقتسام موارد النفط.
 اقامة االقليم السني في مناطق صالح الدين ونينوى واالنبار.
 االختيار بين الفدرلة والالمركزية

سيناريوھات التأثير:
السيناريو الثالث :سيناريو الوحدة :إصالح العملية السياسية
 افتراضات المشھد
 االنتصار على داعش.
 توفر االرادة السياسية لإلصالح.
 التوافق حول الية االصالح.

سيناريوھات التأثير:
السيناريو الثالث :سيناريو الوحدة :إصالح العملية السياسية
 نتائج المشھد
 االصالح السياسي:
 تعزيز االسس الديمقراطية
 تشجيع التنوع الحضاري واالندماج االجتماعي.
 التشجيع على المشاركة السياسية وانخراط األفراد في الحياة المدنية
والسياسية .
 السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل النشط جنبا ً إلى جنب مع الدولة

سيناريوھات التأثير:
السيناريو الثالث :سيناريو الوحدة :إصالح العملية السياسية
 نتائج المشھد
 االصالح العسكري:
 تحقيق المزيد من التوازن داخل المؤسسة العسكرية.
 اعادة ھيكلة الجيش على اسس اكثر مھنية.
 دمج المليشيات والصحوات في المؤسسات العسكرية.
 التحديث التكنولوجي.
 التسلح والتدريب.

سيناريوھات التأثير:
السيناريو الثالث :سيناريو الوحدة :إصالح العملية السياسية


نتائج المشھد
 االصالح االقتصادي :







تحقيق االستقرار االقتصادي
السياسات الداعمة للنمو
تحقيق الالمركزية اإلدارية
حماية البيئة
طريق السماح للقطاع الخاص في تأسيس أو المشاركة في مشروعات البنى األساسية
خلق شراكة عادلة بين القطاعين العام والخاص بھدف تحقيق التكامل بينھما يسمح للدولة
بمواصلة دورھا االيجابي ،ويُؤمِن للقطاع الخاص مشاركة أوسع في عملية التنمية.

شكرا لحسن اصغائكم

