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  امللخص التنفيذي 
فريق األزمات  ، ارتأى  2020و   2015يف ظل ما شهدته األزمة العراقية من تطورات واسعة ما بني عاَمي  

"األزمة  إ   ACT  - العريب  بعنوان  سابقًا  تقريرًا  أعّد  أن  بعد  واملتجددة،  املستمرة  األزمة  حول  التقرير  هذا  عداد 
، وقد سعى الفريق يف هذا التقرير إىل التوصل الستراتيجية واضحة متّثل  2015العراقية إىل أين؟" يف أيلول/ سبتمرب 

، حيث يتناول التقرير خلفيات  2003خارطة طريق خلروج العراق من أزمته املستمرة منذ االحتالل األمريكي عام  
واخلار  املحلية  واألطراف  وتوصيفها،  وطبيعتها  األزمة  األزمة  وسيناريوهات  مصاحلها،  وأبرَز  فيها  املؤثرة  جية 

  .وخيارات األطراف فيها، ومن مث االستراتيجية املقترحة للخروج من األزمة 
وحملية،  وإقليمية  دولية  عوامُل  تفاصيلها  يف  تدخل  اليت  املركبة  األزمات  من  منًطا  العراق  يف  األزمة  تعّد 

ية التالية: الُبعد الطائفي يف النظام السياسي القائم على املحاصصة مع وتستند يف جمملها إىل املعطيات األساس
االختالل الكبري يف إدارة موارد الدولة بكفاءة وعدالة، والُبعد األمين يف تداخل وتعارض أعمال اجليش واألمن 

  .عرب قوى عراقيةالرمسي مع املليشيات املسلحة، والتدخل الدويل واإلقليمي يف الشئون العراقية بشكل مباشر و 
ا األزمة العراقية خالل عاَميو ، وأبرزها 2020  -2019  يناقش التقرير التحوالت األساسية اليت شهد

نفوذ   مناطق  يف  وخاصة  العراق،  أحناء  خمتلف  يف  ومناطقيًا  طائفيًا  ومتنوعة  واسعة  شعبية  احتجاجات  اندالُع 
مع   اخلاصة  العالقة  ذات  الرئيسية  احلاكمة  االجتماعية  األحزاب  العدالة  حتقيق  يف  الدولة  دور  وضعُف  إيران، 

والسيطرة على مصادر القوة العسكرية واألمنية، وعجُز احلكومات املتعاقبة عن إدارة موارد الدولة واخلدمات 
تنظيم  حماربة  حبجة  العراق  يف  وأمنًيا  عسكرًيا  املباشر  واألمريكي  اإليراين  التدخل  وتعّمُق  فيها،  األساسية 

  .عش"، إضافة إىل الُبعد االقتصادي الذي ُيعّد من أبرز املظاهر الفاعلة لألزمة"دا
، واستمرت خالل  2019تفّجرت االحتجاجات الشعبية الواسعة يف العراق منذ تشرين أول/ أكتوبر عام  

من    2020عام   وكان  الوباء،  هذا  من  املتظاهرون  يواجهها  اليت  والتحديات  كورونا  أزمة  ظل  يف  أهّم حىت 
واستقالل  املحافظات،  جمالس  هيكليات  الدستور وتغيري  طائفية، وتعديل  غري  بديلة  سياسية  بناء بيئة  مطالبها: 
املؤسسة العسكرية واحتكارها وحَدها للقوة املسلحة والسالح، وتوفري اخلدمات األساسية يف البالد، وإجراء 

  .غري طائفي، وغريها من املطالبانتخابات برملانية جديدة نزيهة وفق قانون انتخاب وطين 
ورغم عدد من املؤثرات اليت أضعفت من قوة هذا احلراك الشعيب، إال أنه استطاع حتقيق عدة جناحات، 

 
 For English Executive Summary Refer to the End of the Report… click here. 
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أبرزها استمراره رغم الصعوبات، وتوزعه يف مناطق العراق املختلفة، وجناحه يف إقالة احلكومة القائمة وتشكيل  
ال مصطفى  السيد  (حكومة  جديدة  كل  حكومة  رغم  سلميتها  على  االحتجاجات  حافظت  كما  كاظمي)، 

  .العنف األمين الذي واجهته
ويعتقد التقرير أن ّمثة أطرافًا داخلية وخارجية ذات تأثري أساسي يف هذه األزمة، وخيلص التقرير إىل أن  

اإلقليمية   القوى  بني  العالقات  لطبيعة  انعكاسًا  أصبحت  قد  املحلية  القوى  واجتاهات  والدولية  سياسات 
ومصاحلها يف العراق، األمر الذي أضعف اإلرادة الوطنية املستقلة، وجعل هذه األطراف تواجه حتديًا كبريًا يف 
املتحدة  الواليات  خصوصًا  ائها،  إل وإقليمية  دولية  توافقات  حتدث  مل  حال  يف  األزمة  حل  على  ا  قدر

واجلمهوري اإليرانية،  اإلسالمية  واجلمهورية  مواقف األمريكية،  حتليل  بعد  التقرير  خيلص  كما  التركية،  ة 
داخلية   إضافية  تعقيدات  إىل  أّدت  قد  العراقية  األزمة  يف  ا  تدخال أن  إىل  ومصاحلها  األطراف  هذه  وسياسات 

  .وخارجية لألزمة
اجلمود  سيناريو  هي:  سيناريوهات،  بثالثة  وحيّددها  لألزمة،  املتوقعة  السيناريوهات  التقرير  ويناقش 

التوافق  واستمر حتقيق  وسيناريو  ومعيشًيا،  وجمتمعًيا  سياسًيا  األزمة  تفاقم  وسيناريو  احلايل،  بوضعها  األزمة  ار 
الوطين واخلروج من حالة األزمة. وبعد مناقشة شروط حتقق كل واحد منها وأبرز تداعياته، يضع التقرير عّدة  

دراسة ه  املتوقع من بينها. وخيلص بعد  السيناريو  لترجيح  مسار األزمة حمددات  املحّددات وإسقاطها على  ذه 
بوضعها   األزمة  واستمرار  (اجلمود  األول  السيناريو  بني  للمراوحة  مرشحة  تبدو  األزمة  أن  إىل  احلالية  العراقية 
احلايل) الذي يبقي احتماالت االنزالق باجتاهات خطرة قائمة وغري مستبعدة، وبني السيناريو الثالث (التوافق  

من األزمة) والذي يتطلب حتقيق جمموعة من الشروط املهمة اليت ّمت ذكرها كي تتجه األزمة الوطين واخلروج  
  .باجتاهه

م التقرير استراتيجية للخروج من األزمة، تنطلق من ضرورة  يف ختا   ACT  - فريق األزمات العريب ويطرح  
التوازنات الطائفية بني األحزاب  معاجلة ثالث مشاكل أساسية تنبثق عنها مشاكل يف اجتاهات عدة، وهي: غياب  

والطوائف، والنفوذ اإليراين واألمريكي، واملشاكل املعيشية املتفاقمة يف املجتمع، حيث يقّدم التقرير توصيات عّدة  
  .يف ثالثة حماور رئيسة هي: املحور السياسي، واملحور االجتماعي واالقتصادي، واملحور األمين والعسكري 

التوصيات هذه  أهّم  إقصاء ومن  بال  العراقي  والشعب  الدولة  يوّحد  جامع  عراقي  وطين  مؤمتر  عقد   :
وطاقاته. تعزيز سيادة الدولة العراقية على كل   وموارده لإلسهام يف وقف االسترتاف الداخلي واخلارجي للعراق  

ذه األزمة أراضيها اخلالية من الوجود األجنيب املسلح. االتفاق على خارطة طريق حمددة إلخراج العراق من ه 
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املستمرة واملتجددة. تطوير النظام السياسي ليكون نظاًما منفتًحا بال حماصصة إثنية أو طائفية، وتوحيد الوزن  
العربية   الوحدوية  هلويته  العراق  استعادة  وغريها.  والِعرق  والطائفة  الّدين  عن  بعيًدا  العراقية  للمواطنة  السياسي 

ا. حّل  واإلسالمية، والتخفف من اهلويات الفرع ية األخرى لتكون حتت هذه اهلوية اجلامعة مهما كانت مسّميا
اخلارجية   العالقات  يف  التموضع  إعادة  متكامل.  بنظام  املدنيني  أيدي  بني  السالح  وضبط  املسلحة  املليشيات 

ضرورة  تقدمه.  يعيق  وال  واستقالله  سيادته  على  احلفاظ  للعراق  يضمن  مبا  والدولية،  اإلقليمية  دئة   العراقية، 
االحتقان الطائفي، ووقف املالحقات الطائفية بتهم غري حقيقية مثل اإلرهاب واالجتثاث والتعاون مع النظام  
والتوسع  واإلدارية،  اجلارية  النفقات  من  الدولة  نفقات  وختفيض  العامة  املوازنة  ضبط  شابه.  وما  السابق 

و الزراعي  القطاَعني  يف  اإلنتاجية  املشاريع  يف  الرئيسية، باالستثمار  اخلدمية  القطاعات  إىل  إضافة  الصناعي 
هذا  على  الوطنية  السيادة  استعادة  يضمن  مبا  والتصدير  اإلنتاج  مراحل  كل  يف  النفطي  القطاع  تنظيم  وبإعادة 

  .القطاع. مكافحة الفساد اإلداري واملايل، وختفيف عبء البطالة املقّنعة يف اجلهاز احلكومي
إعادة بناء العقيدة األمنية والعسكرية العراقية وفق مقومات العراق الفكرية   ويف املحور األمين والعسكري،

طرف   أي  تعاون  ووقف  األخرى،  الدول  يف  عراقية  تدخالت  أي  وقف  واحلضارية.  والتارخيية  واالجتماعية 
دد أمن الدول األخرى.  عراقي مع أطراف 
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   .. استراتيجية اخلروج2020 -2019األزمة العراقية 

  مدخل
  األزمات   فريق   تقارير   من   األول   التقرير   صدر   حيث   الثانية،   للمرة   العراقية   األزمة   التقرير   هذا   يتناول 

  / أيلول   يف "  أين؟   إىل   العراقية   األزمة "   بعنوان   األردن   يف   األوسط   الشرق   دراسات   مركز   يف   ACT  - العريب 
  .2015  عام   سبتمرب 

  الفريق   ارتأى  فقد  ،2020و  2015  عاَمي  بني  ما  واسعة  تطورات  من  العراقية  األزمة  شهدته  ما  ظل   ويف
 واضحة  استراتيجية  إىل  التوصل   على  فكرته  وأّسس  واملتجددة،  املستمرة  األزمة  حول   اجلديد  التقرير  هذا  إعداد
 إعداد   وقت   وحىت  2003  عام  األمريكي  االحتالل  منذ  املستمرة   أزمته  من  العراق  خلروج   طريق   خارطة  متّثل
  .التقرير هذا

 مت   ملا  خالصة  يقّدم  حيث  ،2020-2019  عامي  لفترة   خصوًصا،  احلالية  األزمة  التقرير  هذا  ويتناول
 الواسعة   االحتجاجات   وأبرزها   املتعددة،  املستجدات  ظّل  يف   التفكري  ويطّور  السابق،  التقرير  يف  إليه  التوصل
اء  تطالب  اليت  العراقي  الشباب  قيادات  ومن  العراقي،  الشعب  مكّونات  خمتلف  من  والعميقة  األزمة،   هذه  بإ
  بالتوصل   ينتهي  مث  املتوقعة،  وللسيناريوهات  وأطرافها،   اليوم  القائمة  األزمة  لطبيعة  أساسية  قراءة  التقرير   ويقّدم
  ."األزمة من اخلروج استراتيجية"  أمساها  استراتيجية رؤية إىل

  تناولت   العراقية  األزمة  عن  احلديث  يف  2015  عام  السابق  بالتقرير  أحاطت  اليت   الظروف  أن  إىل  يشار
 الدويل   التحالف  وتشكيل  ،2013  عام  يف  علنًيا  نشأ  الذي"  داعش"  تنظيم  حماربة  مثل   كثرية،  أساسية  مسائل
  فّضتها  واليت  ،2014  عام   األنبار   اعتصامات  أزمة  وكذلك  ،2014  عام  يف   ملحاربته  املتحدة   الواليات  بقيادة

 البالد،   تقود  حكومة  تشكيل  عن  والعجز  جدلية،  نيابية  انتخابات  إجراء  وكذلك  آنذاك،  بالقوة  العراقية  احلكومة
ا  يعتقد  واليت"  الشعيب  باحلشد"  عرف  فيما  دجمها  مت  واليت  منظمة،  مسلحة  مليشيات  ظهور  وبدء   متويلها   تتلقى  أ

  عرقًيا   متنوعة  دويالت  إىل  العراق  تقسيم  من  املتزايدة   التخوفات  تنامي  وكذلك   إيران،  من   وتدريبها   وتسليحها
  .واخلارجية الداخلية العراقية  األزمة مسائل بقية  على   اإلرهاب حماربة مسألة سادت حيث وطائفًيا،
  مناطق   يف  وخاصة  وإثنيًا،  طائفًيا   املتنوعة  الشعبية  االحتجاجات  فتسودها   التقرير  هذا  إعداد  ظروف  أّما
مل   بوضوح،  اإلصالحية  مطالبه  الشعيب  احلراك  أعلن   حيث   طائفية،  وأحزاب  مليشيات  سيطرة   القوات  تستطع  و
 احلراك  أكد  كما  املتظاهرين،  بني  اجلرحى  من  اآلالف  وعشرات  القتلى  مئات   وقوع  رغم  احلراك  فض  األمنية
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 والشبايب   الشعيب،  الضجر  تنامي  وأظهر   الشعبية،  املطالب  يف  غريها  على  األساسية  املشاكل  بعض   بروز
 األزمة   حقيقة  كشف  كما  الشعب،  توحيد  أو  االقتصادية  التنمية  يف  وفشلها   احلكومات  وعود  من   خصوًصا،
  إىل   العراق  يف"  داعش"  تنظيم  انكفاء  بعد  اإلرهاب  ضد  التحشيد  مسألة  تراجع  ظل  يف  والقائمة  البنيوية  العراقية
  .األمريكية املتحدة والواليات  العراقية احلكومة أعلنت كما كبري حد

 العراقية  األزمة  من  اخلروج  استراتيجية  حول   التقرير  هذا   إعداد  ACT-العريب  األزمات  فريق  رأى  لذلك
  هذه  إلجناح  مشترك  بشكل  العمل   على  املختلفة  األطراف  لتشجيع  حماولة  يف  واجلاري،  العميق  بُبعَديها

 بثرواته   كما  وتارخيه  وعلمائه   وخربائه  بشعبه  الغين  العراق  يف  واألمن   واالستقرار  االستقالل  وحتقيق   االستراتيجية
  .املتنوعة الطبيعية

  وطبيعتها األزمة خلفيات: اأولً 
 موقعه   بسبب  الكربى  الدول  نفوذ  وبسط  الطاقة  مصادر  يف  التحكم   إطار  يف  دولًيا   للعراق   ُينظر 

 أكرب  خامس  يعترب  حيث  النفطية،  وغري  النفطية  بالثروات  وغناه   األوسط  الشرق  منطقة  خريطة  يف  االستراتيجي
مل يف نفطي  احتياطي    واألثرية.  واملعدنية الزراعية ثرواته جبانب أوبك منظمة يف والرابع العا

  وفرًسا  عرًبا   عرقًيا،   متنوعة   السكانية   تركيبته   وُتعترب   نسمة،   مليون   35  حدود   يف   العراق   سكان   عدد   ويبلغ 
  حتّديًا  يشّكل   الدوام   على   التنوع   هذا   وظّل  وغريهم،   ومسيحيني   وسنة   شيعة   ودينًيا،   األقليات،   من   وغريهم   وأكراًدا 
  توحد   اليت   املوحدة   العراقية   اهلوية   جتذير   يف   السياسية   النخبة   فشل   بسبب   وذلك   واآلخر،   احلني   بني   للتوتر   مسببًا 

  .أيًضا   ذلك   على   الكبري   أثرها   اخلارجية   للتدخالت   كان   ورمبا   واستقراره،   وتطويره   العراق   بناء   خلف   العراقيني 
  العراقية   الدولة  هدم  إىل  2003  عام  املباشر  األمريكي  العسكري  االحتالل  حتت  بغداد  سقوط  أدى

ا،  خارج  كبرية  أعداد  هجرة  وإىل  السلطة،  منظومة  يف  كامل  باختالل  تسبب  سياسي  فراغ  وخلق  ومؤسسا
  املستويات  يف  واملحسوبية  الفساد  تفشي  على  ساعد  كما  واضًحا،  الدولة  مرافق  إدارة  عن  العجز  وبدا  العراق،
  بأشكال  األمريكي  االحتالل  غّذاها  اليت  واإلثنية   الطائفية  واملحاصصة  الصراع  بيئة  بسبب  لإلدارة  املختلفة
  .خمتلفة

 ما  وحملية،  وإقليمية  دولية   عوامُل  تفاصيلها   يف  تدخل   اليت  املركبة  األزمات  من   منًطا  العراق  يف  األزمة  وتعد
ا  يف  والتراجع  للدولة  االقتصادي  األداء  يف  االختالل  أبرزها   عديدة   تداعيات   عنه   نتج  مستوى   على  إمكانا

  .الشباب بني خاص وبشكل املجتمع يف البطالة نسبة تصاعد إىل إضافة منها، األساسية حىت العامة، اخلدمات
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  الرئيسية  األزمة أسس

 األزمة  أساس  أن  أيًضا،  التقرير  هلذا  إعداده  ويف  السابق،  التقرير  يف  للفريق   تبني   والدراسة  التحليل  ظل  ويف
  :التالية املعطيات  إىل يستند  العراقية

 أحزابًا   تدعم  مسلحة  مليشيات  تشكيل  وعرب   املحاصصة،  على  القائم  السياسي  النظام  يف  الطائفي   الُبعد  
  .وعدالة بكفاءة الدولة موارد إدارة يف كبري اختالل مع  طائفية، بانتماءات سياسية

 القدرة  الدولة  أفقد  مما  املسلحة،  املليشيات  مع  الرمسي  واألمن   اجليش  أعمال  وتعارض  تداخل  يف  األمين  الُبعد 
  .اخلارج من دعًما ويتلّقون نظاميني غري شركاء مع  التعايش عليها  وَفَرض كامل، بشكل املوارد إدارة على

 عراقية قوى وعرب مباشر بشكل العراقية الشئون يف  واإلقليمي الدويل التدخل. 

  احلالية  األزمة توصيف: ثانًيا

 األساسية التحوالت .1

  :أمهها  من وخارجية داخلية  بتغيريات تتسبب مهمة أساسية حتوالت احلالية العراقية األزمة تشهد
 نفوذ   مناطق  يف   وخاصة  العراق،  أحناء  خمتلف   يف  طائفي  لون  بال  الواسعة  الشعبية  االحتجاجات  اندالع 

  العراق،   يف  الشيعية   الدينية  باملرجعية  واملرتبطة  إيران،  مع  اخلاصة  العالقة  ذات  الرئيسية   احلاكمة  األحزاب
  .واملناطقي  الطائفي بتنوعها االحتجاجات  اتسمت كما

  توسع   ظل   يف   واألمنية   العسكرية   القوة   مصادر   على   السيطرة   ويف   االجتماعية،   العدالة   حتقيق   يف   الدولة   دور   ضعف  
 : ـ ب   ذلك   تسبب   وقد   وقرارها،   احلكومة   إرادة   عن   بعيًدا   وخارجه   العراق   داخل   تعمل   مسلحة   منظمات   تشكيل 

 .الداخلي واألمن الوطين الدفاع صعيَدي على الدولة لدى القوة مصادر اختالل -

 بدون   الدولة  حدود  خارج  وتقاتل  املناطق،  بعض  على  تسيطر  واليت  واملسلحة،  املتّنفذة  املليشيات  وتنوع  تنامي -
 . العراقية احلكومة من قرار

 . املدنية املناطق ويف املدنيني  بني السالح انتشار وتوسع املسلحة، العشائر ظاهرة توسع -

 فيها األساسية واخلدمات الدولة موارد إدارة عن  املتعاقبة احلكومات عجز.  
 وعدم   ،"داعش"  تنظيم  حماربة  حبجة  العراق  يف  وأمنًيا  عسكرًيا  املباشر  واألمريكي  اإليراين  التدخل   تعّمق 

  .2019 مارس /آذار منذ" داعش" على القضاء إعالن رغم ذلك عن التراجع
 واالجتماعية االقتصادية األزمات فاقم والذي املختلفة، مبؤشراته االقتصادي الترّدي. 
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 لألزمة االقتصادي البعد .2

  100  حاجز   العراقي   العام   الدين   جتاوز   حيث   الفاعلة،   العراقية   األزمة   مظاهر   أبرز   من   االقتصادي   البعد   يعّد
  القروض   هذه   لسداد   منها %  8.4  عن   تقل   ال   بنسبة   العامة   املوازنة   كاهل   يثقل   ما   وهو   ، 2018  عام   دوالر   مليار 

  .وفوائدها 
  عام   موازنة  يف  العجز  بلغ  حيث  ضعف،  نقطة  ميّثل  كبري  عجز  من  العراق  يف  العامة  السنوية  املوازنة   وتعاين

  واملخصصات   واألجور  الرواتب  على  لإلنفاق  املرصودة  املبالغ  نسبة  تشّكل  كما  ،% 20.7  حوايل  2019
  الرعاية   وبرامج  املتقاعدين   ومنح  رواتب  إىل  إضافة  مركزًيا،  املمول  العام  والقطاع  الدولة  أجهزة  يف  للعاملني

  ما  االستثمارية  النفقات  تشّكل  فيما  املخصصات،  جممل  من%  75  حوايل  األخرى،  والنفقات  االجتماعية
  واملخصصات   اجلارية  النفقات  خمصصات   بني  التوازن  وعدم  اخللل  يوضح  الذي  األمر   منها،%  25  نسبته

  .املوازنة هذه يف االستثمارية
 أو   كالعراق،  زراعي  لبلد  الغذائي  األمن  توفري   على  الدولة   قدرة  على   لألزمة  االقتصادي  البعد  وينعكس 

 والصحة،   التعليم قطاعات يف  التحتية البنية  يف مهمة قفزات حيقق مل إنه  بل كالعراق،  نفطي لبلد الصناعي التقدم
  البطالة   نسب  ارتفاع  مقابل  العمل  فرص  تراجعت  كما  األساسية،   للخدمات  فاعلة  منظومة  إىل  يفتقر   زال  وال

  .الشباب بني  وخاصة
 االقتصادي   النشاط   يف  املنتفعة  املليشيات   وتدّخل  واحلدود،  املعابر  على   الدولة  سيطرة   ضعُف  ساهم   وقد
  على   واملحسوبية   والفساد   اإلداري  الترهل   باب  فتح   الذي  األمر   االقتصادي،  ُبعدها   يف  األزمة  تعميق  يف   والتجارة
  .املحلية املنتجات  حلماية احلكومية الرعاية وأضعف مصراَعيه،
 وإىل   ،2019  عام   وتفاقمها  األزمة  استمرار  إىل  االجتماعي،  -واالقتصادي  االقتصادي،  الواقع  أّدى  وقد
  :أمهها  من حتوالت، إحداث

 وصل   حيث(  الدولة  يف  وظيفي  تضخم  ظل   يف  واملايل  اإلداري  الفساد  وتفشي  والبطالة،  الفقر  جيوب  تنامي  
 إىل   2019  لعام  العامة  املوازنة  يف  الواردة  اجلداول  حبسب  احلكومية  واملؤسسات   الوزارات  يف  العاملني   عدد
  .االقتصادية الربامج فشل يف وساهم للدولة، العمومية امليزانية أثقل ما ،)موظف ماليني  3 يقارب ما

 ذلك   وعالقة  إيران،  مع  العالقة  طبيعة  على   الشيعية   الطائفة   أبناء  بني   والطائفية  السياسية  اخلالفات  تنامي  
  .االقتصادي والُبعد التجارية باملنافع

 اهلدر   واستمرار  االقتصادية،  املؤشرات  خمتلف   وتراجع  البالد،  يف   واملعيشي  االقتصادي  الوضع  ترّدي 
  .النفط وخاصة الوطنية،  املوارد مدخوالت  يف والفوضى
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 مع   خاصة  البالد  وحدود  معابر  ضبط  يف  الدولة   ضعف  ظّل  يف  والزراعية  الصناعية  اإلنتاجية  القدرات  تراجع 
 . العراقي الوطين للمنتج احلماية توفري عن وعجزها وإيران، سوريا من كل

 2020 - 2019 الشعبية االحتجاجات  . 3

 بغداد  يف  وخاصة  املحافظات،  خمتلف  يف  واسعة  شعبية   احتجاجات  تفجرت  أعاله،  التحليل  ضوء  يف
ا   ومتيزت  ،2019  عام  أكتوبر  /أول   تشرين  منذ   والبصرة  بصفة   وتتمتع  واإلثنيات  الطوائف  كل  من  بأ
  االحتجاجات   هذه  العراقية  احلكومة  قابلت  وقد   سنوات،  عّدة  منذ   ومتددها  نوعها  من   األوىل  وهي  الشبابية،
ا  تعتقد  مسلحة  مليشيات  اخترقتها  فيما  العنف،  من  بشيء   ذلك  وتسبب  القائمة،  ومكاسبها  مبصاحلها  تضر  أ
مل  واجلرحى،  القتلى  آالف  بسقوط  اليت  والتحديات   كورونا  أزمة  ظل   يف  حىت  االحتجاجات   هذه  تتوقف  و
 إىل  أدت  سياسية  بتجاذبات  تسّبب   مما  للحكومة،  كبًريا  حتدًيا   شّكلت  كما  الوباء،  هذا  من  املتظاهرون   يواجهها

  .ورئيسها احلكومة تغيري
  الطائفية   جتاوز  يف  بدأ  شعيب  حراك  شكل  على   احلديثة  مرحلتها   يف  األزمة  عن  العراقي  الشعب  عّبر  وقد
 وفًقا   ويعلو  خيبو  األزمة  ُأوار  وكان.  ومتجدًدا  مستمًرا  الفساد  وحماربة  اإلصالح  شعارات  يرفع  وظّل  واحلزبية،
  النسبة  الشباب   بتشكيل   ومتيز  ،2019  عام  منذ  استمر  احلايل  احلراك  أّن  إّلا  وخارجية،  داخلية   ملستجدات

مل  يف  مستمرة  زالت  وما  حدثت  اليت  للحراكات   بأخرى  أو  بصورة  امتداد  وهو  فيه،  األكرب  وكانت   العريب،  العا
يار  أو اإلصالح: السياسية والنخب لألحزاب  واضحة الرسالة زالت وال   .النظام ا

 الشعبية االحتجاجات  مطالب  .أ

  :أمهها من وكان األساسية، مطالبها  االحتجاجات هذه  أعلنت
 احلكومة   تغيري  ذلك  يف   مبا  طائفية،  غري   بديلة   سياسية  بيئة   وبناء  السياسية،  والنخبة  السياسي   املشهد  تغيري 

  .)املهدي عبد عادل  حكومة( السابقة
 املحافظات جمالس هيكليات  وتغيري الدستور تعديل.  
 بكل   املسلحة  املليشيات  وحل   والسالح،  املسلحة  للقوة  وحدها   واحتكارها   العسكرية  املؤسسة  استقالل  

  .القانون وفق  املدنيني قبل من واستخدامه السالح اقتناء وضبط  أنواعها،
  الشباب   وتشغيل   الفقراء،   ودعم   والكهرباء،   والصحة   التعليم   إصالح   ذلك   يف   مبا   البالد،   يف   األساسية   اخلدمات   توفري.  
 العراقيني   بني  العدالة  وحيقق  طائفي،  غري  وطين  انتخاب  قانون  وفق  نزيهة  جديدة  برملانية  انتخابات  إجراء 

  .مجيًعا
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 املختلفة،  الدولة  مؤسسات  يف  واألحزاب  الكتل  بني  الوظائف   توزيع  يف  والطائفية  املستشري  الفساد  حماربة 
  .واخلاص احلكومي اإلعالم ويف

 طائفي  غري  وطنيًا ليكون بالعموم الديين  اخلطاب جتديد إىل والدعوة الدينية، املنابر طروحات إصالح.  
 والواليات   إيران   بني  الصراع  دائرة  عن  العراق  وإبعاد  البالد،  يف  واألمريكي  اإليراين  النفوذ  حّدة  ختفيف  

 . املتحدة

 الشعبية االحتجاجات إجنازات  .ب

 يف   العراق  يف  العامة  لألوضاع  اجلذري  باإلصالح   احلراك  يف   الشعبية  لالحتجاجات  الرئيسي   اهلدف  ُأعلن 
  .واألمنية واالجتماعية واالقتصادية  السياسية املجاالت خمتلف

  مل   مؤقتة  مؤثرات  كانت  معظمها  أن  إال  الشعيب،  احلراك  هذا  قوة  من  أضعفت  اليت  املؤثرات  من  عدد  ورغم
 ما   للحراك،  موحدة  سياسية   قيادة  وجود  وعدم  كورونا،  وباء  انتشار   ومنها  القاضية،   الضربة   له  توّجه  أن   تستطع
 األسعار   وارتفاع  البطالة  حدة  من  زاد  الذي  النفط  أسعار  تراجع  وكذلك  فيه،  اختراقات  إلحداث  الفرصة  أتاح

  أبرزها   جناحات،  عدة  حتقيق  الشعبية  االحتجاجات  استطاعت  ذلك  ورغم  الكهرباء،  إمدادات  يف  والنقص
  وتشكيل   القائمة  احلكومة  إقالة  يف   وجناحها  املختلفة،  العراق  مناطق  يف   وتوزعها  الصعوبات،  رغم  استمرارها
  مشكلة   معاجلة  بطرح  احلكومي  التفكري   بدء  إىل    إضافة  ،)الكاظمي  مصطفى  السيد  حكومة(  جديدة  حكومة
  حافظت   كما  نزيهة،  انتخابات  وإجراء  لالنتخابات  املستقلة  اهليئة  منظومة  وإصالح  الشباب،  لدى  البطالة

  إّبان   السورية   احلالة  يف   وقع  ما  لتجنب  وذلك  واجهته،  الذي  األمين  العنف  كل   رغم   سلميتها   على  االحتجاجات 
  .الضحايا عدد ارتفاع ظل يف حىت ، 2011 عام العريب الربيع

  غري   وبشكل  األخرى،  وشؤونه  العراقية  السياسة  يف  اإليراين  والنفوذ  التدخل  تنامي  إشكالية  احلراك  وأثار
  املثال )  ترامب  الرئيس  رئاسة  عمر(   سنوات  األربع  خالل  األمريكي  -اإليراين  اخلالف  ميثل   والذي  مسبوق،
 األمر   بينهما،  احلسابات  لتصفية  ساحة  العراقية  األرض  أصبحت   حيث  املباشرة،  األمنية  تداعياته  على   األبرز
  ويف   العراقية،  األراضي  يف  اإليراين  الثوري   احلرس  قائد  باغتيال  املتحدة  الواليات   قيام  إثر  حّدته   تصاعدت  الذي
 يف   إيران  حلفاء  هجمات  وكذلك  العراق،  يف  األمريكية  القواعد  على  اإليرانية  الصاروخية  الضربات  املقابل
  .بغداد يف األمريكية السفارة على العراق

  الرؤى   خمتلفة   زالت   ما   السياسية   النخب   أن   غري   وأعراقه،   بطوائفه   العراقي   الشعب   وّحد   قد   احلراك   أن   ورغم 
  وضعَ   تستوجب   واليت   واخلارجية،   الداخلية   املتغريات   من   عدد   تنامي   رغم   وذلك   العراق،   عليه   يكون   أن   جيب   ملا 

  . يقّدمه   أن   التقرير   هذا   حياول   ما   وهو   املستمرة،   األزمة   هذه   معاجلة   ملحاولة   حمددة   وتوصيات   سيناريوهات 
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  مصاحلها وأبرز األزمة يف املؤثرة   واخلارجية املحلية األطراف: ثالًثا
 الداخلية  األطراف . 1

 العراقي   النواب  وجملس  الدولة،  ورئيس  العراقية  باحلكومة  العراقية  األزمة  يف  الداخلية  األطراف  تتمثل 
 مكوناته،  بكل  الشعيب  احلشد  ذلك  يف  مبا   الطائفية،  املسلحة   واملليشيات  السياسية،  واألحزاب  ،)الربملان(

 مبا   الشيعية  للطائفة  الدينية   باملرجعية  وكذلك  ،"القاعدة"  وتنظيم"  داعش"   وتنظيم  املسلحة،  اإلرهابية   واجلماعات
 وهيئة   السّنية   املسلمني  علماء  وهيئة  والنجف،  كربالء  يف  الدين  وعلماء  السيستاين   علي   السيد  املرجع  ذلك   يف

 الذايت  واحلكم  اخلارجية،  والعالقات  النفط،  قضايا   يف  خاصة(  العراق  كردستان   إقليم  وحكومة  السّني،  الوقف
 العمال   حزب  وقوات  املركزية،  احلكومة  سيطرة  خارج  املباشر  والدويل  اإلقليمي  والتواجد   االستقالل،  حنو

  ....) التركي الكردستاين
  حيث   ومظاهرها،  األساسية  األزمة  مكونات  إزاء  السياسات  من  الكثري   على  تتفق  األطراف  هذه   تكاد  وال
 اإلثنية   الوالءات  ضمن  الدولة  مؤسسات  خارطة  سنوات  منذ  تفرز  واليت  واملنافع،  السلطة  تقاسم  هّم  لديها  يسود

  .واحلزبية والطائفية
 متحالفة   قوى:  األوىل  أساسيَتني،  فئَتني  إىل  العراق  يف   اإليراين  والنفوذ  التدخل  إزاء   األطراف  هذه  وتنقسم

ا  إيران،  مع  مع   متوازنة  عالقات  لبناء  وتتطلع  إيران  هيمنة  عن  تبتعد  وقوى  اإلسالمية،  باجلمهورية  وثيقة  وعالقا
  .إيران إىل إضافة وقطر، والكويت واألردن  والسعودية كتركيا األخرى اجلوار دول

 أو   اإليراين  النووي  الربنامج  يف  سواء  اإليراين   -األمريكي  اخلالف  مسألة  حول  األطراف  هذه  تنقسم  كما
 يف  والطائفي   السياسي  الُبعَدين  يف   إيران  دور  يف  حىت  أو  ولبنان،  واليمن  سوريا  من  كل  يف  اإليرانية  التدخالت   يف

  تباينت   حيث  العراقي،  السياسي  املشهد  رسم  يف  املؤّثر  األمريكي  بالدور  الترحيب  مدى   حول  وتتباين  العراق،
  .أيًضا إيران مبوقف تأثرها مدى ومن أيديولوجية أو سياسية مصاحل من انطالًقا واملواقف الرؤى

  بني   العالقات  لطبيعة  انعكاسًا  أصبحت  العراق  يف  املحلية   القوى  واجتاهات  سياسات   أن  يتبني   وبذلك 
 مصاحل  تضع  اليت  املستقلة  الوطنية  اإلرادة  أضعف  الذي  األمر  العراق،  يف  ومصاحلها  والدولية  اإلقليمية  القوى
اء  وإقليمية   دولية   توافقات  حتدث  مل   حال  ويف   هلا،  أساسًا  معيارًا  العليا  العراق  األطراف  فإن  العراقية  األزمة  إل
ا  يف  كبًريا  حتدًيا  تواجه  املحلية  اخلاصة،  املنافع  حول  بالصراع  استمرارها  ظل  يف  خاصة  األزمة،  حل  على  قدر
ا تؤيد اليت اخلارجية  الدول مصاحل تصارع إىل إضافة   .سياسا
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 اخلارجية  األطراف . 2

  الفاعلة  األطراف   هذه   أهم   ولعل   مراحلها،   بكل   العراقية   األزمة   تفاقم   يف   دور   هلا   عديدة   خارجية   أطراف   ّمثة 
  . التركية   واجلمهورية   اإليرانية،   اإلسالمية   واجلمهورية   حلفائها،   وبعض   األمريكية   املتحدة   الواليات   من   كل

 األمريكية املتحدة الواليات  .أ

  الوجود   بقاء  لضمان  وأمريكا  العراق  بني  االستراتيجي  احلوار  أمهية  على  املتحدة  الواليات  رّكزت
  وإضعاف   حتييد  دف  املتعاقبة  العراقية   احلكومات  مع  التواصل  دوام  خالل  من  العراق  يف  األمريكي  العسكري

 يف  العراقي  واجليش  احلكومة  ملساعدة  االستعداد  وإبداء  العراق،   من  األمريكية  القوات  خبروج  املطالبة   القوى
 أن  بعد  العراقية  احلكومات  رؤساء  وتعيني  اختيار  يف  األكرب  الدور  املتحدة  للواليات  وكان  اإلرهاب،  مكافحة
  .الطائفية املحاصصة على القائم العراقي الدستور بناء على أشرفت

 واستمرار  إسرائيل   وأمن  اخلليج  أمن  لضمان   االستراتيجية،  الناحية  من  للعراق  املتحدة  الواليات  وتنظر
مل،  أسواق  إىل  النفط  تدفق  وتشجيع   العراق  موارد  باسترتاف  أمريكا  تتهمه  الذي  اإليراين  النفوذ  ولتحجيم  العا

  . 2020-2019 الشعبية االحتجاجات يف  السلميني املتظاهرين ضد العنف استخدام على  له املوالية املليشيات
 اإليرانية  اإلسالمية اجلمهورية  .ب

 خالل   ومن  هلا،  وموالية  صديقة  عراقية  حكومات  خالل   من  العراق  يف  مصاحلها  على  إيران  حافظت
  واملذهيب   السياسي  التمدد  إىل  سعت   كما  واستقراره،  العراق  أراضي  وحدة  على   املحافظة  أمهية  على  التركيز

 هلا   فكانت  البداية،  منذ  العراقية  السياسية  القوة  على   السيطرة  على  إيران  وعملت  ثناياه،  يف  واألمين  والعسكري
 واتسمت   العراق،  يف  املحاصصة  على   القائم  السياسي  النظام  مستقبل  رسم  يف  املتحدة  الواليات  مع  الطوىل   اليد

 يف  املتحدة  الواليات  مع  وتعاونت  العربية،  املنطقة  يف  النفوذ  لتحقيق  كمعرب  الطائفي  بالُبعد  فيها  إيران  سياسة
  وتشغيله   القاعدة  تنظيم  واختراق  العراقية  املقاومة  مواجهة  يف  معها  تعاونت  كما  حسني،  صدام  نظام  إسقاط
ا،  لصاحل   يف   وخصوًصا  العراق،  يف"  داعش"  بتنظيم  عرف  ما   حماربة  يف   املتحدة  الواليات  مع  توّحدت  مث   سياسا

  .واملوصل األنبار عمليات
  السيطرة   خالل  من  موقفها  دعم  يف  والرغبة  اجلغرايف  اجلوار  حبكم  العراق  يف  نفوذها  لتوسيع  إيران  وسعت

 على   السيطرة   وحماولة  اإليرانية،  والبضائع  للسلع  سوًقا  العراق  واعتبار   النفط،  خاصة  العراقي،  االقتصاد   على
 يف   سامهت  كما  ولبنان،  سوريا  من   كل  يف  هلا  املؤيدة  القوى  مع  للتواصل  الطريق  وفتح  نفوذها   لتوسيع  العراق
  .العراق يف الشعيب احلشد وقوات للجيش  واملستشارين العسكري الدعم تقدمي
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  املوالية   املسلحة  املليشيات  بدعم  نفسه  الوقت   ويف  العراقية  احلكومة  مع  التنسيق  خالل  من  إيران،  وسعت
  .املنطقة يف الستراتيجيتها ديًدا العراق يشّكل أال لضمان العراق، يف هلا

  واملطالبة   إليران  انتقادها  2019  لعام  الشعبية   واالحتجاجات  املظاهرات  توجيه  من   قلقها   إيران  أبدت  وقد
 ذات   املحافظات  احتجاجات   يف   وخاصة  الداخلي،  العراقي  الشأن  يف  تدخلها  وإيقاف  العراق،  من  خبروجها
  .بغداد ويف الشيعية األغلبية

 التركية  اجلمهورية  .ج

  لتبقى   العراقية  للحكومات  ودعمها  العراقية  األراضي  وحدة   على  بالتأكيد  العراق  جتاه  تركيا  سياسة  التزمت
ا  فرض   على   وقادرة  قوية  العراق   تقسيم  حماوالت  إزاء  حازًما  موقًفا  تركيا   واختذت  أراضيها،  مجيع  على  إراد

 املتمردة   القوات  ضدّ   العسكرية  القوة  استخدام  أّيدت  ولذلك  هلا؛  املجاور  مشاله  يف  كردية  دولة  إقامة  ورفض
  التواجد   سياسة  اختذت  لكنها  العراق،   داخل  األهداف  بعض   ضرب  يف  وسامهت  العراقية،  احلكومة   على

  األقلية   وحبماية  ،"داعش "  تنظيم  مبحاربة  يتعلق  فيما  العراق  مشال  يف  أهداف  على  اجلوية  واهلجمات  العسكري
  تشنّ   اليت  التركي  الكردستاين  العمال  حلزب  املسلحة  املجموعات  مالحقة  ويف  العراق،  كردستان  يف  التركمانية
  .التركية والقوات  األراضي ضّد إرهابية هجمات
  تدعمها   خارجية  أطراًفا  أنّ   من   تتخّوف  تركيا  فإن  2019  عام  األخرية  لالحتجاجات   بالنسبة   أما
 التركي   الرئيس  عن  األناضول   أنباء  وكالة  نقلته  ملا  وفًقا  فيه،  قوية  دولة  قيام   ومنع  العراق  جتزئة  دف  وحتركها
  .اإليراين املوقف مع ذلك يف  تتفق حيث  ،2019 عام نوفمرب /الثاين تشرين  10 يف أردوغان طيب رجب

 يف   اخلارجية  التدخالت   أن  ومصاحلها  واخلارجية   املحلية  األطراف  وسياسات  مواقف  حتليل  من  ويتضح
 السياسي  االستقرار  عدم  بأزمة  ومتظهرت  وخارجية،  داخلية  إضافية  تعقيدات  إىل  أّدت  قد  العراقية  األزمة

ة  على  القدرة  وضعف  واألمين،  اإلرهابية   املجموعات  ومواجهة  االستقرار  حتقيق  أو  االقتصادية  التحديات  جما
  .اخلارجي الدعم دون سابًقا،" القاعدة"و" داعش" تنظيم خاصة املسلحة،
 وبقية  وأمريكا  إيران  بني  لالختيار   حامسة  قرارات  اختاذ   على  قادر  غري  العراق  بقي  ذاته  الوقت  ويف
 اليت  للسكان   الدميوغرافية  واخلصائص   اجلغرايف  موقعه  بسبب  كبرية  مشكلة   له  سيخلق   ذلك  ألن  األطراف،

  .اخلارجية األطراف ذه  تربطه
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  األزمة سيناريوهات: رابًعا
 املستقبلية  السيناريوهات . 1

  : هي حمتملة سيناريوهات ثالثة  على مفتوحة العراق يف احلالية األزمة  تبدو الذكر آنفة املعطيات ضوء يف
 يف   األوضاع  مستقبل  على  وحتديات  أخطار  من  ذلك  حيمله  ما  مع  احلايل،  بوضعها  األزمة  واستمرار  اجلمود 

  . العراق
  ا   الدولة   استقرار   دد   خطرة   باجتاهات   وتطّورها   ومعيشًيا   وجمتمعًيا   سياسًيا   األزمة   تفاقم ا  ووحد   وسياد

  .الوطنية 
 واالقتصادي  واألمين  السياسي  بالواقع  للنهوض  فرصة  وتوفري  األزمة  حالة  من  واخلروج  الوطين  التوافق   حتقيق 

 .واملعيشي  واالجتماعي

 احلايل  بوضعها األزمة  واستمرار  اجلمود : األول السيناريو   .أ

  السيناريو وصف
ا   الراهنة  السياسية   األزمة  استمرار ا  يف  ومراوحتها  احلالية،  مبعطيا  واقع   إىل  العراق  ينقل  انفراج  دون  مكا

  الفوضى   حنو  األوضاع  وانتقال  األزمة  تفاقم  جتّنب  ذاته  الوقت  ويف  أفضل،  واجتماعي  واقتصادي  سياسي
يار   .واالقتصادي السياسي واال
  السيناريو  حتّقق أسباب

 االستحقاقات   وتقدمي  الوطين  التوافق  لتحقيق  الفاعلة   العراقية  السياسية  القوى  لدى  واإلرادة  اجلدية  غياب  
  .توافقي عصري دستور وإقرار ومتوازن  عادل  سياسي  نظام  وبناء األزمة من للخروج املطلوبة

 الرمسية   الدولة  مؤسسات  حسابات   يف  مؤثر   ضغط  تشكيل   عن  الشعبية   واحلراكات  االحتجاجات  عجز  
 وهياكلها  الدولة  ُبىن  يف  وحقيقي  جوهري  تغيري  إلحداث  السياسية  احلياة  يف  الفاعلة   السياسية  والقوى
ا وطريقة   .إدار

 حوار  طاولة  على  الفاعلة   العراقية  األطراف  جلمع  واملؤثر  واملتوازن   اإلجيايب  العريب  الدور   غياب  استمرار 
  .منها اخلروج يف ويسهم  الوطنية األزمة يعاجل وطين

 املحاور   صراعات  يف  العراق  وإقحام  العراقي،  الشأن  يف   والدولية  اإلقليمية   اخلارجية  التدخالت  استمرار 
  .والدولية اإلقليمية

 ومعاجلة  الفساد  حماربة  يف  الدولة  مؤسسات  وفشل  الصعبة،  واملعيشية   االقتصادية  األوضاع  استمرار 
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  النهوض   يف  تسهم   ناجحة  بصورة  الكبرية  الدولة  موارد  استثمار  عن  وعجزها  االقتصادية،  املشكالت
  .اخلدمات واقع  وحتسني الوطين باالقتصاد

 وطائفية  حزبية  العتبارات   الفئوية  املصاحل  وتغليب   واإلثين،  والطائفي  السياسي  االستقطاب   حالة  استمرار 
  .العراقية للدولة العليا  الوطنية املصاحل على  وإثنية

 وفشلها  موّحد،  وطين   جيش  بناء   عن  العسكرية  املؤسسة  وعجز   القائم،  واألمين  العسكري  الوضع  استمرار  
ا   وإخضاعها   عليها   املحسوبة  املليشيات  احتواء  يف   والتبعية   السياسية  األحزاب  وصاية  عن  بعيًدا  لتوجها

  .اخلارجي والتمويل للنفوذ
 هلا   التصدي  عن   الرمسية  األمنية  املؤسسات  وعجز   واملتطرفة،  اإلرهابية  للتنظيمات  الفاعل   الوجود  استمرار  

ائها وجودها مساحات وتقليص  . وإ

  السيناريو لتحّقق املتوقعة   والنتائج التداعيات
 بناء  يف   والفشل  الوطين،   التوافق   وغياب  السياسي،  االنسداد   حالة  وتفاقم  الراهن،  بوضعها   األزمة  استمرار  

  .الوطين  االنتماء ويعزز املجتمعية األطياف غالبية لدى الرضا  يوفر ومتوازن  عادل  سياسي نظام
 وتوفري   الفساد  حماربة  عن  الرمسية  املؤسسات  عجز  على  احتجاًجا  العراقي  الشارع  يف  الغضب  حالة   استمرار  

  .الوطين االستقرار وتعزيز بكفاءة الدولة  شؤون وإدارة للمواطنني  الكرمية واحلياة اخلدمات
 اإلقليمية  املحاور  صراعات   يف  العراق  وإقحام  العراقية،  للسيادة   والدولية  اإلقليمية   القوى   انتهاك  استمرار  

ا إلحلاقه القوى تلك  جهود وتواصل  والدولية،   .الوطنية  مصاحله حساب على  السياسية بأجندا
 الدولة ملقدرات املايل واهلدر الفساد منظومة وترسيخ  الصعبة، املعيشية واألوضاع االقتصادية األزمة تفاقم.  
 ويهدد  الدولة  إدارة  إفشال  يف  يسهم  مبا  واإلثين،  الطائفي  واالنقسام  واالستقطاب  الصراع  حالة  استمرار  

  .األهلي السلم على  سلًبا وينعكس استقرارها
 السياسية   لألحزاب  املسلحة  املليشيات  والء  استمرار  نتيجة  دورها  وإفشال  العسكرية   املؤسسة  إضعاف  

  .اخلارجي وللنفوذ
 استقرار   ّدد  اليت  واملتطرفة  اإلرهابية  التنظيمات   حتّدي  مواجهة  يف   والفشل  األمين،  االضطراب  استمرار 

 .الدولة
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 خطرة   باجتاهات وتطورها  األزمة تفاقم: الثاين السيناريو   .ب

  السيناريو وصف
 إىل  وصوًلا  والتصعيد،  االحتقان  من  مزيد  حنو  واندفاعها  واملجتمعية،  واألمنية  السياسية  األزمة   تفاقم
  . العراق تقسيم ورمبا الداخلي واالحتراب واملواجهة الفوضى
  السيناريو  حتّقق أسباب

 املكونات   بعض   لدى  الشعور  وتزايد  الوطين،  التوافق  حتقيق  يف  الفاعلة  العراقية  السياسية  القوى   فشل  
  .السياسية املعادلة يف حضورها ضد اإلقصاء وممارسة بالتهميش واملجتمعية السياسية

 الغضب   من  مزيد  عن  وتعبريها  السيطرة،  نطاق  عن  وخروجها   الشعبية  واحلراكات  االحتجاجات  اّتساع 
 إصالح   إمكانية  من  واليأس  السياسي،  القرار   يف  املؤثرة  والقوى  الرمسية   السلطات  أداء   على  والسخط
  .دميقراطية  سلمية بطرق البالد يف األوضاع

 تنهي وطنية  حللول التوصل على  العراقية األطراف حلث مبادر إجيايب بدور القيام عن  العربية املبادرات غياب  
  .الوطين احلوار عرب األزمة

 الصراع   وتصاعد  الدولة،  لسيادة   واالنتهاكات  العراقي  الشأن  يف  والدولية  اإلقليمية  التدخالت  تفاقم 
  احلسابات،  لتصفية   ساحة  إىل  العراق  وحتويل  وإيران،  املتحدة  الواليات   بني  خباصة  والدويل،  اإلقليمي
  .املتنافسة املحاور صراع يف وإقحامه

 يار  واملعيشية، االقتصادية األزمة تفاقم   .واملايل اإلداري الفساد وتضخم الدولة، يف اخلدمات منظومة وا
 الدولة   استقرار  دد  مواجهات   حنو  واندفاعها   واإلثين،  الطائفي  واالحنياز  السياسي  االستقطاب  حالة   اّتساع  

  .ومتاسكها
 قرارها   على  املسلحة   املليشيات   واستقواء  موّحد،  جيش  بناء  يف  وفشلها   العسكرية،  املؤسسة  أزمة  تزايد  

  .السياسية واألحزاب اخلارجية األطراف من بدعم
 يف   الرمسية  األمنية  املؤسسات  وفشل   وهيبتها،  الدولة  سلطة  حساب  على  املتطرفة  التنظيمات   ديد  تنامي  

 .هلا والتصدي  احتوائها
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  السيناريو لتحّقق املتوقعة   والنتائج التداعيات
 باجتاه  وتدفع  الدولة  استقرار  دد  خطرة  ملستويات  وانزالقها   واجتماعًيا،  واقتصادًيا  سياسًيا  األزمة   انفجار 

  .فاشلة دويالت  أو  فاشلة، دولة إىل حتويلها
 حتقيق   إمكانية  من  اليأس  نتيجة   للعنف   اللجوء  احتماالت  وتزايد  العراقي،   الشارع  يف  الغضب  حالة  تنامي  

  .السلمية الوسائل عرب الشامل اإلصالح
 يف   العراق  وتوريط  اخلارجية،  اهليمنة  فرض  إىل  وصوًلا  العراقية،  للسيادة  والدولية  اإلقليمية  االنتهاكات  تزايد  

  .والدولية  اإلقليمية الصراعات أتون
 يار   .الدولة مفاصل خمتلف يف الفساد واستشراء االقتصادية، املنظومة  ا
 ديد  الطائفي،  واالستقطاب  الصراع  تفجري  األهلية   احلرب  أمام  األبواب  وفتح  واستقرارها،  الدولة  وحدة   و

  .التقسيم فرص وزيادة وإثنية، وطائفية سياسية  خلفيات على
 يار  .املتطرفة والتنظيمات املسلحة املليشيات  ونفوذ  سيطرة مساحات واتساع العسكرية، املؤسسة  ا

 األزمة من واخلروج الوطين   التوافق: الثالث السيناريو   .ج

  السيناريو وصف
 دميقراطية   أسس   وفق  الدولة  مؤسسات  بناء  إعادة  على  التوافق  حتقيق   يف  الفاعلة  السياسية  القوى  جناح

  .متطّورة  وتشريعات وكفؤة وعادلة  حديثة
  السيناريو  حتّقق  شروط

 تغليب   عرب  ذلك   لتحقيق   املطلوبة  التنازالت  وتقدمي  الفاعلة،  السياسية  القوى  بني  الوطين   التوافق   حتقيق  
  الذي   واإلثنية  والطائفية  السياسية  املحاصصة  منطق  وجتاوز  الفئوية،  املصاحل  على  للدولة   العليا  الوطنية  املصاحل
  .الدولة  شؤون بإدارة  يتحكم

 واألحزاب   القرار  مؤسسات  على  مؤثر  قوي  ضغط  تشكيل  يف  الشعبية   واحلراكات  االحتجاجات  جناح 
  .واملعيشية واالقتصادية  السياسية مطالبها مع للتجاوب الفاعلة

 املؤيدة  العربية  املواقف  من  االستفادة  مع   األزمة،  من  للخروج  الوطين  احلوار  طاولة  على  العراقيني  اجتماع  
  .االجتاه هلذا

  صراعات   عن   بالنفس   النأي   سياسة   العراق   اعتماد   نتيجة   العراقي   الشأن   يف   والدولية   اإلقليمية   التدخالت   تراجع  
  .املتصارعة   والدولية   اإلقليمية   القوى   حسابات   لتصفية   ساحة   أراضيه   استخدام   ومنع   والدولية،   اإلقليمية   املحاور 
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 واختاذ   للمواطنني،  املعيشي  املستوى   وحتسني  اخلدمات،  بواقع  والنهوض   واملعيشية،  االقتصادية  األزمة   معاجلة 
  .الفساد ملكافحة وفّعالة جادة إجراءات

 للدولة  والوالء  الوطين االنتماء وتعزيز والطائفي السياسي االستقطاب حّدة تراجع.  
 بعيًدا   تشكيالته  مجيع  على  سيطرته  يبسط  قوي  وطين  جيش  بناء  يف  والنجاح  العسكرية،  املؤسسة  قوة  تعزيز  

  .اخلارجي  للنفوذ والتبعية احلزيب الوالء عن
 ائها وتأثريها،  نفوذها مساحات وتقليص  املتطرفة، التنظيمات مواجهة يف النجاح  . وإ

  السيناريو لتحّقق املتوقعة   والنتائج التداعيات
 وهياكلها،   الدولة  بىن  ولتطوير  للنهوض  مهمة  فرصة  وتوفري  واملجتمعية،  السياسية  األزمة  من  اخلروج  

 تطوير  أمام  اآلفاق  ويفتح  والتوازن  العدالة  وحيقق  العراقي،  الواقع  يناسب  متطّور  وطين  دستور  وصياغة
  .وحتديثها الدولة

 يف   للنجاح  فرصة  بتوّفر  والشعور  الشعبية،  االحتجاجات  وتراجع  العراقي،   الشارع  يف  الغضب  حالة  هدوء  
  .السياسية العملية عرب اخلدمات واقع  وحتسني للمواطنني الكرمية احلياة وتأمني الدولة إدارة

 وجتنيب   الوطنية،  للسيادة  واالنتهاكات  اخلارجية  التدخالت  على  الطريق  وقطع  الوطنية،  السيادة   تعزيز 
  .وطائفًيا إثنًيا تقسيمه خماطر احتواء ذلك يف  مبا اإلقليمية، الصراعات  تداعيات العراق

 الفساد  منظومة مواجهة على الدولة قدرة وتعزيز  الوطين، باالقتصاد  النهوض.  
 العراقية للدولة والوالء املجتمعي والتالحم الدولة وحدة وتعزيز واإلثين،  الطائفي االستقطاب دئة.  
 اخلارجية لألخطار التصدي على  قادر موّحد وطين جيش وبناء العسكرية، املؤسسة قوة تعزيز.  
 اء  واحتواء  الدولة،  وهيبة  االستقرار  تعزيز   املسلحة   امليليشيات  كافة  وتفكيك  املتطرفة،  التنظيمات  خطر  وإ

 .بالكامل الدولة سيطرة حتت السالح ووضع

 املؤثرة األطراف  وخيارات  السيناريوهات بني  الترجيح  . 2

 واملحددات   العوامل  .أ

  دوًرا   تلعب  اليت   واملحددات  العوامل  على  الوقوف  ميكن  الثالثة،  السيناريوهات  حتّقق  شروط  باستعراض
  :وأمهها لألزمة، املستقبلي املسار مالمح حتديد يف مهًما
  الدولة   شؤون   إدارة   يف   اجلوهرية   االختالالت   ومعاجلة   الوطين   للتوافق   اإلرادة   الفاعلة   السياسية   القوى   امتالك  

ا   وتطوير    .لالنتخابات   عصري   قانون   وإقرار   متطّور   وطين   دستور   بصياغة   يتعلق   فيما   وخباصة   القانونية،   تشريعا
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 الوطنية،  األطياف  لكل  ومشوهلا  الشارع  يف  حجمها  حيث  من  الشعبية،  واالحتجاجات  احلراكات  تأثري 
ا  أدائها  ومستوى ا  السياسية،  واألحزاب  السلطة  على  الضاغطة  التأثريية  وقو   أهداف  بلورة  على   وقدر
ا واضحة، وطنية   .والتواصل  والقيادات اهلياكل مستوى على  التنظيمية وكفاء

 ا   العراقية،  األزمة  حل  جهود   يف  للمسامهة   العربية  الدول  بعض  دور  فاعلية  األطراف  تشجيع  على  وقدر
  .األزمة حل إىل يفضي وطين حوار إلطالق العراقية

 املحاور   صراعات  يف  العراق  إقحام  وحماوالت  العراقي،  الشأن   يف  والدولية  اإلقليمية  التدخالت  حجم  
  .والدولية اإلقليمية

 املشكالت   ومعاجلة  املايل  واهلدر   الفساد  مكافحة  على  الدولة  مؤسسات  وقدرة  واملعيشي،  االقتصادي  العامل  
  بواقع  واالرتقاء  الوطين،  االقتصاد  بأداء  النهوض   يف  تسهم  كفؤة  بصورة  الدولة  موارد  واستثمار  االقتصادية،
  .للمواطنني املعيشي الوضع وحتسني اخلدمات

 الدولة   شؤون   إدارة  يف  واإلثين  الطائفي  للبعد  واالحنياز  االحتكام  استمرار  حيث   من  واإلثين،  الطائفي  العامل 
 اخلضوع   لصاحل  واإلثنية  الطائفية  االحنيازات  جتاوز  أو  اآلخر،   وإقصاء  واالستحواذ  واملغالبة  املحاصصة  مبنطق
  .املساواة قدم على اجلميع فيها يشارك اليت الواحدة  الدولة لسلطة

 املليشيات   ومعاجلة  موّحد،  وطين  جيش  بناء  على  العسكرية  املؤسسة  قدرة  صعيد  على   العسكري  العامل 
  .اخلارجية واألطراف  السياسية األحزاب لتوجيهات اخلاضعة املسلحة

 ا بكل املتطرفة التنظيمات ديد مواجهة يف  األمنية املؤسسات كفاءة  .والطائفية  السياسية انتماءا

 الثالثة السيناريوهات من أي حتقق  فرص  .ب

  : يلي   ما   يتبني   العراقية   األزمة   ملسار   املحتملة   الثالثة   السيناريوهات   حتقق   فرص   على   الثمانية   املحددات   بإسقاط 
 السياسي   املشهد  يف  املؤثرة  العراقية  السياسية  القوى  أشعرت   الشعبية  واالحتجاجات  احلراكات  أن  مع 

 لتحقيق  اللحظة  حىت  كافًيا  استعداًدا  تبدي  ال  القوى  تلك  أّن  إال  الراهن،   بوضعها  األزمة  استمرار  خبطورة
 الواقع   لتطوير  حقيقية  فرصة  وتوفري  األزمة  من  للخروج  املطلوبة  التنازالت  وتقدمي  الداخلي،  التوافق

ا  أن  ويالحظ  مستقرة،  حديثة  دولة  وبناء  واملعيشي  واالقتصادي  السياسي  االستجابة  يف  بطيئة  خطوا
 . الشامل باإلصالح الشعبية للمطالب 

  الوضع  على  اإلبقاء  هو  يزال   ما  العراقية  الساحة  يف  الفاعلة   السياسية  القوى  أغلبية   خيار  أن   ويبدو
ا  مصاحلها  على  حفاًظا  جوهرية  تغيريات  دون  الراهن   املترتبة   االستحقاقات  لتقدمي  وجتّنًبا  الذاتية،  ومكتسبا
ا وهياكلها الدولة بىن  وتطوير  الوطين  التوافق حتقيق على   .وتشريعا
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 جناحها   ورغم  واحتوائها،  قمعها   حماوالت  على  املترتبة   اخلسائر  وحتمل  االستمرارية  على  القدرة  امتالكها  مع  
 احلراكات   أن  إال  املهدي،  عبد  عادل  السابق   الوزراء  رئيس  لتغيري   السياسية  السلطة   على  الضغط  يف

 السياسية  القوى  على   والضاغطة  املؤثرة  القوة   تشكيل  من  اللحظة  حىت   تتمكن   مل   الشعبية  واالحتجاجات
 .الوطين  التوافق وحتقيق الدولة إدارة يف جديد ج  لتبّني الرمسية واملؤسسات 

  حتقيق   بضرورة   تتعّزز  والطائفية   االجتماعية  املكونات  خمتلف  من   الشعبية  األوساط  قناعة   أن   ويالحظ
  ورمبا   اخلارجية،  اهليمنة  عن  العراقي  القرار  استقاللية  وحتقيق  املتطورة،  القوية  الدولة  وبناء  الوطين،  التوافق
 والشعبوية  الطائفية  الشعارات  بريق  تراجع  ظّل  يف  الشعيب  املستوى  على  اخليار  هلذا  املؤيدين  دائرة  تتسع

  . العراقي الشعب تطلعات حتقيق يف  احلايل السياسي النهج بفشل  والشعور
 دور   تبّني  إىل  السليب   احلياد  خيار   اعتماد  من  العريب  املوقف  تطّور  احتماالت   على  قوية  مؤشرات  تتوفر  ال 

  ما   وهو  العريب،  االنقسام  بواقع  متأثرة  العربية  الدول  جامعة  تزال  ما  حيث  العراقية،  األزمة  جتاه  مبادر  إجيايب
  الدول   بعض  حترك  فإن   ولذلك  العراقية،  األزمة  ومنها   العربية  املنطقة  يف  األزمات  خمتلف   جتاه  دورها  يضعف
  رؤية   إىل  للتوصل   العراقية  األطراف  تشجيع   على  يساعد  رمبا  العراقية  األزمة  حبّل  املصلحة  ذات  العربية
  .األزمة من للخروج جديدة

 غضون   يف  العراق  من  األمريكية  القوات  سحب  حنو  بالتوجه  األمريكي  اجلانب  عن  الصادرة  اإلشارات  رغم  
  جاهدة  وتسعى  العراقية   الشؤون  يف  التدخل  خبيار  والدولية  اإلقليمية  األطراف  تتمسك   سنوات،  ثالث
  .واالقتصادي السياسي نفوذها مبساحات إلحلاقه

 واملعيشي  االقتصادي  الواقع  على  املنظور   املدى  يف  ملحوظ   تطّور  حدوث  احتمال  إىل  الوقائع  تشري  ال 
  قطاعات   خمتلف  يف   املستشرية  الفساد  منظومة  وحماربة  الشفافية   حتقيق   صعيد   وعلى   اخلدمات،  ومستوى
  .التقرير هذا إعداد تاريخ حىت الدولة،

 تتمسك   فيما  الشعيب،  املستوى  على   الطائفي  واالنقسام  االستقطاب  صعيد  على  وهدوء  نسيب  حتّسن  مثة  
  دعوات   تراجعت  ذاته  الوقت  ويف.  املحاصصة  مبدأ  باعتماد  وتتمسك  الطائفية  باالحنيازات   السياسية  القوى

  كردستان،   إقليم  يف  االستفتاء  تداعيات   بفعل   املاضية   السنوات   خالل  إثنية   أسس  على   واالنفصال  االنقسام
 الدولة  لوحدة  التهديدات  تراجع  على  يؤشر  مبا  احلايل،  الوضع  على  ملحافظةبا  ودولية  إقليمية  رغبة  وبروز
  .احلايل الوضع يف العراقية



 

  

21  

 استراتيجية اخلروج.. 2020-2019األزمة العراقية 

 ا  بسط  عن   عاجزة  العسكرية   املؤسسة  تزال  ما   مظلتها  حتت  املنضوية   املسلحة  التشكيالت  مجيع  على  سيطر
 احلشد(  اخلارجي  للنفوذ  وختضع  العراقية  األحزاب  بعض   تتبع  اليت   املسلحة  املليشيات  وخباصة  رمسًيا،
  التوافق   يتحقق  مل  ما  قريب  وقت  يف  احلايل  الواقع  تغري  احتمال  على  مهمة  مؤشرات  ّمثة  وليس).  الشعيب
  بصورة  واخنراطها  املسلحة  املليشيات  مستقبل  بينها   ومن   املسائل   جممل   على   السياسية  القوى  بني  الوطين
   .كلًيا وحّلها الرمسية العسكرية  املؤسسة يف فعلية

 ال  أنه  إال  معينة،  مبستويات   العراقية  املناطق  بعض   يف  التطّرف   ديد  واستمرار  األمنية،  املؤسسة  هشاشة  رغم 
 .السابقة املريرة التجربة بفعل سنوات قبل  حصل كما املتطرفة التنظيمات لتمدد خصبة بيئة  تتوفر

 السيناريوهات   بني  الترجيح  .ج

يار  فرص  أن  يبدو  سبق  ما  ضوء  يف  وتطورها   األزمة  تفاقم(  الثاين  السيناريو  باجتاه  العراق  يف  األوضاع  ا
  االحتقانات   تطورت  حال   يف  قائًما   اخلطر  بقاء  مع  القريب،  املدى  يف  مرجحة  غري  تبدو)  خطرة  باجتاهات
 املطالب  جتاهل  على   الفاعلة  العراقية  والقوى  الدولة  مؤسسات  بعض  إصرار  نتيجة  سلبية  باجتاهات  الداخلية
  .الذكر آنفة الشعبية االحتجاجات مطالب  تلّبي ال اليت املحدودة التجميلية اخلطوات ببعض   واكتفائها الشعبية،

  يبقي   الذي)  احلايل  بوضعها  األزمة  واستمرار  اجلمود(  األول  السيناريو  بني  للمراوحة  مرشحة  األزمة  وتبدو
 من  واخلروج  الوطين  التوافق(  الثالث  السيناريو  وبني  مستبعدة،  وغري  قائمة  خطرة  باجتاهات  االنزالق  احتماالت

  .آنًفا  ذكرها مت مهمة متطلبات جمموعة حتقيق يتطلب والذي) األزمة
  احلقيقي،  التغيري  مفتاح  أن  يتضح  العراقي،  املشهد  مستقبل   مالمح  رسم   يف  املختلفة  العوامل  أمهية  ورغم
 واإلداري   والتشريعي  واالقتصادي  السياسي  بالواقع  والنهوض  الراهنة  األزمة  من  للخروج   األساس  والشرط
 للحوار،   الفاعلة  العراقية   األطراف  لدى  الكافية  واجلّدية  احلقيقية  اإلرادة  توفر  مبدى  يتعّلق   العراقية،  للدولة
ا  دولةال  أجهزة   وتطوير  الوطين،  التوافق  حتقيق  على   والقدرة ا،  ومؤسسا  القرار  استقاللية  وحتقيق  وتشريعا
  . اإلقليمية أو  الدولية اخلارجية واهليمنة الوصاية عن بعيًدا العراقي

  األزمة من اخلروج استراتيجية: خامًسا
  إىل  احلاجة  تربز  ومعّقد،  أليم   واقع  إىل  العراق   اجنرار  إمكانية  إىل  تشري  سيناريوهات  من  طرحه  مت  ما  ظل  يف
 االستقرار  من   أفضل  وضع  إىل  احلالية  األزمة  من  اخلروج  طريق   مالمح  لرسم  إطارًا  تشّكل  استراتيجية  طرح

  .واألمين واالقتصادي  واالجتماعي السياسي
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  اجتاهات   يف  مشاكل   عنها  تنبثق  أساسية  مشاكل  ثالث  معاجلة  ضرورة  من  املقترحة  االستراتيجية  وتنطلق
  املعيشية   واملشاكل  واألمريكي،  اإليراين  والنفوذ  والطوائف،  األحزاب  بني  الطائفية  التوازنات  غياب:  وهي  عدة،

  .الشارع إىل الناس خلروج املباشر الدافع متثل واليت املجتمع، يف املتفاقمة
  السياسية  القوى: قوى ثالث حول يدور اليوم العراق يف يدور ما كل  أن التقرير  هذا يف التحليل  يرى كما
  األمريكية   املتحدة  والواليات   العراق،  يف  هلا  املوالية  والقوى  وإيران  املسلحة،   واملليشيات  والطائفية  احلزبية
  والدولة   الشعب  مصري  ستقرر  اليت  هي  القوى  هذه  توجهات  حمصلة  أن  التحليل  ويرى  وحيد،  دويل  كالعب
  .خمتلفة بأوزان وإن العراقية،
 األهداف  . 1

  طريق  خارطة   أو   جاّد  مشروع   إىل   حيتاج   العراق   فإن   ومعطياته   التقرير   يف   الوارد   التحليل   على   بناء 
دف   املختلفة،   أزماته   من   به   خترج   واستراتيجية    لقدراته   العراق   استعادة   إىل   أساًسا   املقترحة   االستراتيجية   هذه   و

  يف   القومي   ولدوره   وأمنًيا،   وسياسًيا   اقتصادًيا   العريب   العام   ولدوره   والدويل،   واخلليجي   اإلقليمي   ولدوره   الداخلية 
  حتت   األسلحة   ووضع   واألمين،   واالقتصادي   واالجتماعي   السياسي   االستقرار   حتقيق   يتطلب   ما   الفلسطينية،   القضية 
  من  جزًءا   حيقق   مبا   تنازالت   لتقدمي   األطراف   خمتلف   تدفع   معادلة   وتركيب   املسلحة،   املليشيات   وحّل  الدولة   سيطرة 

  الداخلي   معضلة  وحّل  جديد،  وضع  إىل   األزمة   من   للخروج  التقرير   يقترحها  اليت   االستراتيجية   إعاقة   دون  مصاحلها 
  .للجميع   العليا   املصاحل   حتقق   بتوافقات   والطائفي   اإلثين   الُبعد   معضلة   وحلّ   ودولًيا،   إقليمًيا   واخلارجي 

  بشكل   ومستندًة  وسياسًيا،  وشعبًيا  اجتماعًيا   بالقبول  جديرًة  االستراتيجية  هذه  تكون  أن  الفريق  ويأمل  
  اإلنسان   وحقوق   الوطنية   السيادة  على  وحيافظ  عادًلا،  دستوًرا  يؤّمن  وطين  برنامج   على  توافق   إجياد  إىل  أساسي
 العدالةَ   بدورها   تؤّمن   اليت  املستقّل  القرار  صاحبة  اجلامعة  الدولة  دور  إعادة  يضمن  ومبا  االجتماعية،  والعدالة

  .احلّل على  ودويل عريب  توافق خللق  املفتاح تبقى العراقية القوى بني  حتدث اليت فالتوافقات  االجتماعية؛
 الرئيسة  املحاور . 2

: هي  رئيسة  حماور  3  يف  تتوزع  واليت  والطرق،  والوسائل  اآلليات  من  جمموعة  املقترحة   االستراتيجية  تقترح
  .والعسكري األمين واملحور واالقتصادي، االجتماعي واملحور السياسي، املحور

 السياسي  املحور  .أ

 إىل   للتوصل  كافة  العراقية  األطراف  يشمل  موّسع  عراقي  -عراقي  حبوار  سياسية  عملية   انطالق  تشجيع  
 آمنة   سياسية  حياة   الستئناف   الالزمة  والقوانني  الدستور  تعديل  يف  إليه  ُيستند  جامع  عراقي  وطين  ميثاق
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 الدستورية،   املحكمة  السالح،  اقتناء  قانون  األحزاب،  قانون   االنتخاب،  قانون(  ودميقراطية  وفاعلة  وشاملة
  املساواة:  مبدَأيْ   إرساء  إىل  التعديالت   هذه   مجيع  دف  أن  على   ،...) املحاسبة  وديوان   الدولة  مراقبة  قانون 

  .العراقيني املواطنني مجيع بني  واملواطنة،
 يلي ما  لتحقيق إقصاء بال العراقي والشعب الدولة لتوحيد جامع عراقي وطين مؤمتر عقد :  

  .وطاقاته  وموارده للعراق واخلارجي الداخلي االسترتاف وقف -
 األجنيب   الوجود   من  اخلالية  أراضيها  كل  على  السيادة  كاملة  مستقلة  كدولة  وشعًبا   أرًضا  العراق  توحيد -

  .املسلح
  اإلعمار   وإعادة  الشاملة  والتنمية  والتطوير  البناء  لعمليات  واإلسالمية  والعربية  العراقية   الوطنية  اجلهود  حشد -

  .التحتية البىن يف خاصة
  الضغط   ذلك   يف  مبا  واملتجددة،  املستمرة  األزمة  هذه  من  العراق  إلخراج  حمددة  طريق  خارطة  على  االتفاق -

 حبياد   أو  ناضجة  بتصورات  األزمة  حللّ   هذه  الطريق  خارطة  على  واالقليمي  والدويل  العريب  التوافق   لتحقيق
  .إجيايب

  وحل   والسياسي  االجتماعي  للُبعَدين  رافعًة  بوصفها  األزمة  يف  االقتصادي  الُبعد  ملعاجلة  فّعالة  قرارات  اختاذ -
 .األساسية مشاكلهما

 الداخلي  االستقواء  أو  اخلارجية  اهليمنة  ورفض  الدولة،  وأجهزة  احلكومة  استقالل  على  الوطين  التوافق  حتقيق 
 واملحاصصات   اخلالفات  حتييد  على  األطراف  خمتلف  وتشجيع  املسلحة،  باملليشيات  الدويل  أو  اإلقليمي  أو

  .اإلنسان حقوق واحترام الوطنية السيادة على  احلفاظ يضمن مبا الدولة، إدارة عن  الطائفية
 للمواطنة   السياسي  الوزن  وتوحيد  طائفية،  أو  إثنية  حماصصة  بال  منفتًحا  نظاًما  ليكون  السياسي  النظام  تطوير  

اء  الشامل،  اإلصالح  بعمليات  واملباشرة  وغريها،  والِعرق  والطائفة  الّدين  عن  بعيًدا   العراقية  سياسات   وإ
 وتكافح   والتنمية  االستقرار  حتقق  عادلة  أسس  على  دميقراطي  سياسي  نظام  وبناء  والتهميش،  اإلقصاء
  .الدولة جهاز يف املقّنعة أو  احلقيقية والبطالة الفقر ومعاجلة الفساد،

 ومتكافئ  عادل انتخايب  نظام ووفق  احلّرة العاملية املقاييس وفق  عادلة انتخابات إجراء.  
 الكتل مصاحل أغلب حتقق توافقات إىل والتوصل   السياسية الكتل  بني االنقسامات مشاكل معاجلة.  
 حتت  لتكون  األخرى  الفرعية  اهلويات  من  والتخفف  واإلسالمية،   العربية   الوحدوية  هلويته  العراق  استعادة 

ا كانت مهما اجلامعة اهلوية هذه   .)إخل.. دينية مناطقية، طائفية، إثنية،(  مسّميا
 متكامل بنظام املدنيني أيدي بني السالح وضبط املسلحة املليشيات  حلّل  عملية أسس إىل التوصل.  
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 سيادته   على   احلفاظ   للعراق  يضمن  مبا  والدولية،  اإلقليمية  العراقية،  اخلارجية  العالقات  يف  التموضع  إعادة  
  .الطائفي والتهميش  الطائفية املحاصصات  من اخلالية العراق دولة حنو التقدم يعيق وال واستقالله،

 ا   عن  النظر  بغّض  الفاعلة  قواه  وجلميع  العراق  يف   التوازن  إعادة  لصاحل  اإلجيايب  العريب  الدور  تفعيل   لو
  .اإلثين أو الطائفي

 أمن   على  احلايل  الوضع   استمرار  خلطورة   نظًرا  العراقي  الشأن   يف  اإليرانية  التدخالت  يف  أساسي  تراجع  حتقيق  
 مبكاسب  حتظى  أن  ميكن  للعراق  أساسي  جوار  دولة  إيران  وبوصف  اإلقليمية،  ومصاحله  ودوره  العراق

 . الداخلية شؤونه يف  تدخلها وقف  حال يف معها كبرية وجتارية اقتصادية

 واالقتصادي االجتماعي  املحور  .ب

 التعليم،   الصحة،  املاء،  الكهرباء،(  املواطنني  لكافة  األساسية  اخلدمات  بتوفري  االجتماعية  العدالة  حتقيق  
  ....) املواصالت

 مثل  حقيقية   غري   بتهم  الطائفية  املالحقات  ووقف   والبالد،  املجتمع  وحدة  وتعزيز  الطائفي،  االحتقان  دئة  
  .شابه  وما السابق  النظام  مع والتعاون واالجتثاث اإلرهاب

 التعليمية   اخلدمات  مستوى  ورفع  املهترئة  التحتية  الُبىن  تأهيل  وإعادة  األساسية  اإلنتاجية  القطاعات  تطوير  
  .كورونا وباء  أزمة ظل يف خاصة  عام، بوجه  واالجتماعية والصحية

 املشاريع   يف  باالستثمار  والتوسع  واإلدارية،  اجلارية  النفقات  من  الدولة  نفقات   وختفيض  العامة  املوازنة  ضبط 
  .الرئيسية اخلدمية القطاعات إىل إضافة والصناعي  الزراعي القطاَعني يف اإلنتاجية

 نشاط   بتعظيم  النفط   على  االعتماد  ورفد  األخرى،  واخلدمية  االقتصادية  القطاعات  من  الدولة  موارد  تعزيز 
يئة  النفطية،  غري  األخرى  القطاعات  اخلاص   القطاع  دور  وتعزيز  املناسب،  واالستثماري  اإلنتاجي   املناخ  و

  .واالجتماعية االقتصادية التنمية عمليات يف مكانته ليحتّل
  القطاع   ذا هل   الوطنية   السيادة   استعادة   يضمن   مبا   والتصدير   اإلنتاج   مراحل   كل   يف   النفطي   القطاع   تنظيم   إعادة.  
 الوظيفي   التضخم(  احلكومي  اجلهاز  يف  املقّنعة  البطالة  عبء  وختفيف  واملايل،  اإلداري  الفساد  مكافحة (

  توفري   على  والعمل  املحافظات،  خمتلف  يف  واخلاص  العام  القطاَعني  بني  بشراكة  ومشاريع  شركات  بإطالق
 العاملة   القوى   استيعاب  على  االعتماد   وعدم  اخلاص،  القطاع  نشاط   بتشجيع   البطالة  من  واحلّد  العمل  فرص
  اإلنتاجية   العمل  ميادين  إىل   الدولة  أجهزة  يف   العاملني  من  الفائضة  األعداد  وتوجيه  الدولة،  جهاز  يف

  .لذلك وحتفيزهم
 واليت   الشاملة،  واملساءلة  والشفافية  والتقاضي  واحلوكمة  الرقابية   اإلدارة  أنظمة  بتعزيز  السلطات   عمل  ترشيد  
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 وخلق   دائم،  بشكل   اجلمهور  إلشراك  الضامنة  واحليوية  املبتكرة  اخلطط  ووضع  واهلدر،  الفساد  من  َتحّد
 .تنوعها على  التخصصية املجتمع منظمات مع بالقرار شراكات

 والعسكري  األمين  املحور  .ج

 والتارخيية  واالجتماعية  الفكرية  العراق  مقومات   وفق  العراقية  والعسكرية   األمنية  العقيدة  بناء  إعادة  
  .العتيد وتراثه واحلضارية

 األمن   وحتقيق  الواحد،  الدولة   جيش   لصاحل   تشكيلها،  دوافع  كانت  مهما  املسلحة،  املليشيات   كافة  حّل  
  .)مليشيات بال دولة( املجتمع يف الشامل

 العراقية األمن أجهزة إلدارة الكفؤة العناصر استقطاب توسيع.  
 البالد هلا  تتعرض اليت االستراتيجية املخاطر ملواجهة األولوية إعطاء.  
 األخرى الدول أمن دد أطراف مع تعاون أي ووقف  األخرى، الدول يف  عراقية تدخالت أي وقف. 

 التحديات  . 3

 أنّ   إال  للتطبيق،  وقابلًة  شاملًة  تكون  أن  االستراتيجية  هلذه  صياغته  يف  ACT  -العريب  األزمات  فريق  سعى
 األزمة   من  اخلروج  إىل  اهلادفة  املقترحات  من  وغريها  تطبيقها  تواجه  اليت  والعوائق  التحديات  بعض  هناك

  :أّمهها ومن العراقية،
 واخلارجية الداخلية األطراف خمتلف برنامج يف الشامل السياسي احلل أفق غياب.  
 وبكل  العراق،  يف  الفاعلني  الفرقاء  خمتلف  بني  ومعّمًقا  صرًحيا  حواًرا  تقود  عراقية  مؤسسة   أو  هيئة  غياب  

  .واإلثين  واملناطقي والديين والطائفي والفكري  السياسي الطيف  ألوان
 ا  واخلارجيني  الداخليني  الفرقاء  خمتلف  إقناع  على  االستراتيجية  هذه  قدرة   من   كبًريا  جزًءا  حتقق  بأ

  .خاص بشكل  تستهدفهم أو املعادلة، خارج جتعلهم بأّلا طمأنتهم وعلى مصاحلهم،
 اء والدولية اإلقليمية اإلرادة غياب   .العراقية األزمة إل
  والدولية   اإلقليمية   التدخالت   عن   املستقلّ   العريب   دوره   إىل   العراق   إلعادة   والفاعل   اإلجيايب   العريب   الدور   غياب.  
 العراق يف والسياسي واالقتصادي واألمين العسكري األمريكي التدخل استمرار.  
 العراق يف وعسكرًيا  وأمنًيا ومذهبًيا اقتصادًيا العميق التدخل بسياسة إيران  استمرار.  
 كالتوجه   للمواطنني،  املباشر  االقتصادي  الوضع  متّس  اليت  اإلصالحية  اخلطوات  بعض   من  الشعيب  املوقف 

   . اخلاص   القطاع   إىل   فيها   العاملة   القوى   وتوجيه   الدولة،   جهاز   يف   املقّنعة   البطالة   مشكلة   لعالج 
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The Iraqi Crisis 2019- 2020: Towards an Exit Strategy 

Executive Summary 

In light of the Iraqi crisis's overall developments between 2015 and 2020, the 
Arab Crises Team – ACT at the Middle East Studies Center in Jordan decided to 
publish this report on the current crisis. The team has published an earlier report on 
the Iraqi crisis in September 2015. The new report aims to reach an exit strategy as a 
roadmap for Iraq to emerge from its ongoing crisis since the American occupation in 
2003. The report considered the background of the crisis, its nature and description, 
and the local and external influential players. It provided the possible scenarios and 
the player's possible options as such.  

The Iraqi crisis is considered complex, whose details include international, 
regional, and local factors. The main crisis pillars are: 

1. The sectarian dimension in the political system based on quotas with the 
significant imbalance in managing state resources efficiently and justly, 

2. The security dimension that overlaps between militias, the military and 
security apparatuses, 

3. and the international and regional interference in Iraqi affairs, directly and 
through Iraqi forces. 

The report discussed the fundamental transformations that the Iraqi crisis 
witnessed during the years 2019-2020, most notably the outbreak of widespread and 
varied sectarian and regional popular protests in various parts of Iraq, especially in 
the primary ruling parties' cities' influence. 

The motives behind this development in the Iraqi crisis are referred to the weak 
role of the state in achieving social justice and controlling resources, the inability of 
successive governments to manage the state's essential services, the deepening of 
direct Iranian and US military and security intervention in Iraq under the pretext of 
fighting ISIS, in addition to the economic dimension, which is one of the most 
prominent manifestations of the crisis. 

The widespread popular protests erupted in Iraq in October 2019, even in light of 
the Corona epidemic challenges that the demonstrators face. Furthermore, among its 
most essential demands: building an alternative, non-sectarian political environment, 
amending the constitution and changing the structures of provincial councils, the 
independence of the military establishment and its monopoly alone of armed forces 
and arms, the provision of essential services in the country, and the conduct of new 
parliamentary elections to be fair under national non-sectarian election law. 
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Despite several factors that weakened the strength of this popular movement, it 
was able to achieve several successes, most notably its continuation despite the 
difficulties, its distribution in the various regions of Iraq, and its success in dismissing 
the existing government and forming a new government (the government of Mr. 
Mustafa Al-Kazemi). The protests also succeeded in maintaining their peacefulness, 
despite all the security violence it faced. 

The report believes that there are internal and external parties that have a 
significant influence on this crisis. The report concluded that local forces' policies and 
trends had become a reflection of the nature of relations between regional and 
international powers and their interests in Iraq. This relation has weakened the 
independent national will and made these parties face a significant challenge in 
reaching any settlement for many issues. The report analyzed the positions, policies, 
and interests of these parties and concluded that their Iraqi affairs interventions have 
led to this crisis's additional internal and external complications. 

The report discussed the typical scenarios for the crisis. It identifies three possible 
scenarios: 

1. The stalemate and the continuation of the crisis in its current state 

2. The scenario of intensifying the crisis politically, socially, and in living 
conditions 

3. The scenario of achieving national consensus and getting out of the state of this 
crisis 

4. The team discussed the conditions for achieving each of these scenarios and 
highlighted their implications. The report set out several determinants to favor 
the more expected possible scenario. The report concluded that the crisis seems 
likely to alternate between the first scenario (stalemate and the continuation of 
the crisis in its current state) and the third scenario (national consensus and exit 
from the crisis). That might keep the possibilities of slipping into dangerous 
trends, if not reaching stability and unity among Iraqis on the road map to exit 
the crisis. 

The report proposed an exit strategy based on the need to address three 
fundamental causes that emanate problems in several directions: 

1. The absence of sectarian balance between parties and sects 
2. Iranian and American influence 
3. The aggravating living problems of people including the lack of essential 

services 
The report provides Several recommendations in three main axes: the political, the 

social and economic axis, and the security and military axis. 
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Among the most important of these recommendations is to hold an inclusive Iraqi 
national conference that unites the state and the Iraqi people without exclusion. The 
conference aims to stop the internal and external depletion of Iraq's role and its 
resources. The suggested conference would reinforce the Iraqi state's sovereignty 
over all its territories free of the foreign armed presence. The conference ought to 
agree on a specific roadmap to get Iraq out of this ongoing and renewed crisis. The 
road map includes developing the political system to be an open system without 
ethnic or sectarian quotas and unifying Iraqi citizenship's political weight, away from 
religion, sect, race, and others. 

Iraq would restore its Arab and Islamic unitary identity and relieves other sub-
identities. The government has to dissolve armed militias and seize weapons in 
civilians' hands in an integrated system. The government would draw the re-
positioning of Iraqi foreign, regional and international relations to guarantee Iraq the 
preservation of its sovereignty and independence and does not hinder its progress. 
The measurements have to satisfy the need to calm sectarian tensions and stop the 
sectarian prosecutions on false charges such as terrorism, eradication, cooperation 
with the former regime... etc. It is to control the general budget, reducing state 
expenditures from current and administrative expenditures, expanding investment in 
productive projects as the agricultural and industrial sectors. Moreover, to encourage 
investments in the primary service sectors and reorganizing the oil sector from 
production to export to ensure the restoration of national sovereignty over this sector. 
The government ought to combat administrative and financial corruption and reduce 
the government apparatus's masked unemployment burden. 

The report recommends, in particular, to rebuild the Iraqi security and military 
doctrine according to the intellectual, social, historical, and civilizational principles of 
Iraq. It is to cuff-hand from Iraqi interference in other countries, to control and stop 
any Iraqi party's cooperation with any parties threatening other countries' security.
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