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عن املركز

عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضايا أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة 

هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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امللخص
تربط العراق شراكات مع اجلمهورية اإلسالمية يف إيران أكثر من غريه من البلدان اجملاورة، 
فلو تعرضت اجلغرافية السياسية أو سالمة أراضي هذا البلد ألي مصري؛ فيمكن أن يهدد اجلغرافيا 
السياسية والرؤى القانونية، والدولية، واألمنية للجمهورية اإلسالمية يف إيران؛ وبالتايل سيؤثر عليها 
تبعاً لذلك؛ وهلذا السبب، فإن الغرض الرئيس من هذا البحث هو شرح السيناريوهات املستقبلية 
لألزمة العراقية، وحتليل تأثرياهتا املتبادلة على الصعيد القانوين، والدويل، واألمين للجمهورية اإلسالمية 
يف إيران. وبالنظر إىل العوامل وقوى الدفع الرئيسة وأهم أوجه حاالت عدم احلسم، فإن سيناريوهات 

التطورات املستقبلية يف العراق من وجهة نظر باحثي الدراسة هي كاآليت: 
- سيناريو استعادة األراضي العراقية احملتلة من قبل تنظيم داعش والتقسيم السلمي والعادل 

والدميقراطي للسلطة يف العراق )العراق الدميقراطي(.
- سيناريو الوحدة بي األقليات العرقية واملذاهب يف العراق، وارتفاع القوة الوطنية العراقية 

)العراق املوحد والقوي(.
- سيناريو زيادة اخلالفات بي احلكومة املركزية والسنة واألكراد، واندالع حرب أهلية واسعة 

النطاق يف العراق.
- سيناريو تقسيم العراق وجتزئته ثالثة أجزاء. 

وحي دراسة آثار كل من هذه السيناريوهات على الوضع والرؤى القانونية، والدولية، واألمنية 
للجمهورية اإلسالمية يف إيران، اتضح أن سيناريو العراق الدميقراطي هو السيناريو األكثر صواباً 

إليران، وهناك اقرتاحات مت عرضها يف هذا اإلطار.

سیناریوهات أمام مستقبل العراق.. وتحلیل الرؤى القانونیة 
والدولیة واألمنیة للجمهوریة اإلسالمیة في إیران

جاوید منتظران*، سعید قرباني**

*. ماجستري يف العالقات الدولية، جامعة مالك األشرت )الباحث املسؤول(.
**. دكتوراه يف الدراسات املستقبلية واألستاذ املساعد يف جامعة مالك األشرت.

املصدر: اجمللة الفصلية لدراسات السياسة العامة االسرتاتيجية، الدورة 7، رقم 42، خريف عام 2017.
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1. املقدمة وشرح القضية
مل يكن العراق اجلديد ميثل هتديداً عسكرياً للجمهورية اإلسالمية، كما كان يف املاضي ولكن 
ما يزال لديه األرضية احملتملة اليت بإمكاهنا نقل التوتر وانعدام األمن إىل جمال األمن القومي اإليراين. 
عن  النامجة  التحديات  لكن  اجلديدة،  الظروف  يف ظل  جذرياً  اً  تغريرُّ األمنية  املسائل  تغرّيت  فقد 
منافسة خمتلف اجملموعات اإلثنية والسياسية داخل العراق واآلثار الضارة النامجة عن عدم االستقرار 
واحلرب األهلية والتطررُّف واالنقسامات العرقية والدينية ويف هناية املطاف احتمال تفكك هذا البلد، 
تعدرُّ ضمن التحديات اجلديدة اليت تدخل إىل جمال األمن القومي اإليراين عرب الزاوية الداخلية للعراق 

)برزكر، 2009 :63(. 
وخالل السنوات اليت أعقبت استقالل العراق، فإن وجود األقليات املستقلة کاألكراد والسنة 
والشيعة يف املناطق الشمالية والوسطى واجلنوبية من البالد وكيفية احلفاظ على التوازن بينهم، أّدى 
تقسيم  بشأن  القلق  فإن  امليزة،  هلذه  ونظراً  واإلقليمي؛  الوطين  الصعيدين  توترات على  إىل  دائماً 
العراق على جمموعات عرقية خمتلفة وآثارها السلبية على األمن القومي اإليراين، كان دائماً حمور 
السياسة اخلارجية اإليرانية )نعمت بور وتباك،  العراقية يف جمال  القضايا  الرئيس يف حتليل  الرتكيز 
17:2013(. وعلى الرغم من بعض اآلمال يف أن يصبح العراق تدرجيياً دولة مستقرة وقوية بعد 
نظام صدام، إال أن هذا البلد واجه ساحة واسعة من التحديات واألزمات خالل السنوات اليت 
تلت عام 2003، منها: الوجود األمريكي املوسع يف العراق، والتدخل السليب واملدمر لبعض بلدان 
املنطقة خللق حالة من عدم االستقرار، وظهور اجلماعات املتمردة املسلحة واإلرهابية، واملشكالت 
والطائفية،  العرقية،  احملاصصة  على  قائم  توافقي  برملاين  نظام  عن  الناجتة  والبريوقراطية  السياسية 
والتوجهات املتباينة لألكراد أمام احلكومة املركزية، وحني بعض السنة العراقيي للعودة إىل حقبة 

البعث، كانت من أهم األسباب اليت أدت إىل أزمات متعددة يف البالد )أسدي، 2015(.
 وقد أدى ظهور تنظيم داعش ومن مث بعض املشكالت واالحتجاجات اليت قام هبا الشعب 
واألحزاب السياسية واالستفتاء الذي ُأجري من قبل األكراد للمطالبة باالستقالل إىل تأزم الوضع 
يف العراق بنحٍو أكرب مرة أخرى، وجعل مستقبل هذا البلد أكثر غموضاً؛ وبالنظر إىل أن الدراسات 
السيناريوهات املستقبلية للعراق ويتطرق لتحليل الرؤى  املستقبلية هي فرع مستقل يدرس منهجياً 
القانونية، والدولية، واألمنية للجمهورية اإلسالمية يف إيران، ويوّفر لنا صوراً للمستقبل حىت نتمكن 
من اختاذ قرار أكثر كفاءة استناداً إىل هذه الصور يف الوقت احلايل؛ ألن من املهم اكتشاف املستقبل 
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وتشكيل مستقبل منشود. إن الدراسات املستقبلية تتحدث دائماً عن املستقبل، وهدف هذا الفرع 
هو اكتشاف أو إبداع، واختبار، وتقييم واقرتاح مستقبل ممكن، حمتمل ومفضل من أجل تشكيل 
مستقبل منشود؛ فالباحثون يف جمال املستقبل يريدون أن يعرفوا ما املستقبل الذي ميكن أن حيدث 
ينبغي  الذي  املستقبل  وما  )احملتمل(،  للحدوث  احتمااًل  األكثر  املستقبل  وما  )املمكن(،  الحقاً 
إعداده )املفضل( )حسن خبتياري مقدم وآخرون، 2013، :93(؛ لذلك، طور املستقبليون طريقة 
 )71: )سالتر، 2007،  والسياسية  االسرتاتيجية  الدراسات  السيناريوهات" يف  "صناعة  تسمى 
السيناريوهات  أسلوب كتابة  ويعدرُّ  املستقبلية،  بالدراسات  املختصة  املختلفة  األساليب  بي  ومن 
لألحداث  نظراً  من األساليب األكثر عملية )حسيين وباقري تشوكامي، 2012، :27-28(؛ 
والتطورات اليت حصلت يف العراق اليت هددت اجلغرافية السياسية والسالمة اإلقليمية للبالد. ومبا أن 
عواقب أي تغيريات يف اجلغرافية السياسية والسالمة اإلقليمية للعراق، تعدرُّ مهمة بالنسبة للجمهورية 
اإلسالمية يف إيران )ألهنا ميكن أن هتدد بنحٍو كبري أو تعزز اجلغرافيا السياسية والرؤى القانونية، 
والدولية، واألمنية وتؤثر عليها يف الوقت نفسه(؛ وبالتايل، فإن الغرض الرئيس من هذا البحث هو 
شرح السيناريوهات املستقبلية لألزمة العراقية وتقييم تأثرياهتا املتبادلة وحتليلها على الصعيد القانوين، 

والدويل، واألمين للجمهورية اإلسالمية يف إيران.
2. منهج البحث والتجميع

يتمثل منهجنا يف البحث يف الدراسات املستقبلية القائمة على كتابة السيناريوهات، ونقوم 
بوصف املستقبل احملتمل واملمكن من خالل منهج كتابة السيناريوهات، ويف النهاية، نواصل الدراسة 
يتم من خالل  املعتربة وآليته  الوثائق واملعلومات  التحليلي. إن منهج جتميع  الوصفي  املنهج  عرب 
املكتبات. وإن أهم الكتب املنشورة يف هذا اجملال، وعدد من املقاالت واألطروحات، والتحليالت 

اليومية تعدرُّ من مصادر هذه املقالة.
3. كتابة سيناريو حول التطورات اليت سيواجهها العراق

1.3. خطوات كتابة السيناريو
لكتابة السيناريوهات عملية خاصة هبا، وهلا مراحل خمتلفة تتم على النحو اآليت:

اخلطوة رقم صفر: إنشاء التدابري الالزمة.
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اخلطوة األوىل: حتديد اجلهات الفاعلة.
اخلطوة الثانية: حتديد املكونات والعوامل املؤثرة.

اخلطوة الثالثة: حتديد الدوافع.
اخلطوة الرابعة: حتديد أوجه حاالت عدم احلسم.

اخلطوة اخلامسة: رسم الرؤية العامة.
اخلطوة السادسة: حتديد أوجه حاالت عدم احلسم الرئيسة.

اخلطوة السابعة: كتابة السيناريوهات.
وإلنشاء السيناريو جيب اتباع األمور اآلتية )خوش دهان، 2009، :39(: 

1- حتديد املوضوع الرئيس للسيناريو.
2- حتديد العوامل الرئيسة.

3- حتديد قوى الدفع.
4- حتديد عدم حسم العوامل الرئيسة.

5- حتديد منطق السيناريو ومعرفته.
6- تأليف القصص.

7- مراجعة السيناريوهات وحتديد أولوياهتا. 
وعلى هذا األساس، سنواصل مراحل كتابة السيناريوهات خطوة خبطوة؛ حىت حنصل على 

السيناريوهات بطريقة علمية ومنهجية.
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2.3. اخلطوة األوىل: حتديد اجلهات الفاعلة املؤثرة على تطورات العراق
يف هذه اخلطوة يتم حتديد اجلهات الفاعلة األكثر أمهية واألكثر تأثرياً ومراجعتها من خالل 
طريقة العصف الذهين. مث يتم تقسيم اجلهات الفاعلة فئتي؛ مها: حتت التأثري، وخارج السيطرة 
)بدرام وزايل، 2015، :20(. وفيما يأيت نقدم جمموعة من اجلهات الفاعلة اليت هلا أمهية خاصة 
الفاعلة  تتألف من اجلهات  املستقبلية. واجملموعة األوىل  السيناريوهات  واليت هي نشطة يف مجيع 
املوجودة خارج نطاق السيطرة والنفوذ، واحلكومة املركزية يف العراق ال تسيطر مباشرة على سلوكها 
اليت ال تقع حتت  الفاعلة  املثال: أن اجلهات  تأثري فعال على أعماهلم. فعلى سبيل  أو ليس هلا 
سيطرة ونفوذ املشهد الداخلي العراقي، هي: أكراد العراق، وقوات البيشمركة والقوات التابعة ألسامة 
النجيفي، والقوى السنية أمثال حركة حراس الشام، واحلشد الوطين، وبقايا حزب البعث يف العراق. 
واجلهات الفاعلة على الساحة الدولية، هي: تنظيم داعش، والواليات املتحدة. ومت تعريف اجملموعة 
الثانية من اجلهات الفاعلة يف إطار التعاون بي احلكومة املركزية يف العراق اليت تنقسم على عدة 

فئات: 
الفئة األوىل من اجلهات الفاعلة احمللية تشتمل على احلرس الثوري، ووزارة االستخبارات، 

ووزارة اخلارجية، ووزارة الدفاع اإليرانية. 
واجليش  العراقية،  الرئاسة  ذلك  مبا يف  العراقية،  الفاعلة  اجلهات  على  الثانية  الفئة  وحتتوي 

العراقي، وقوات احلشد الشعيب. 
وتضم الفئة الثالثة اجلهات الفاعلة اإلقليمية األخرى، مبا يف ذلك لبنان، وسوريا، وتركيا، 

وقطر، واململكة العربية السعودية، والكيان الصهيوين. 
أنه  غري  السيناريو،  مباشر يف كتابة  دور  هلا  ليس  الفاعلة  اجلهات  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
ينبغي االلتفات إىل أن اجلهات الفاعلة تؤدي دوراً مهماً يف مراحل كتابة السيناريوهات واخلطوات 
القائمة على كتابة السيناريوهات، مثل حتديد الدوافع والعوامل اليت تؤثر على السيناريوهات احملتملة 

وصياغتها؛ لذلك، جيب أن نويل اهتماماً للجهات الفاعلة اليت مل يكن هلا دور مباشر.
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3.3. اخلطوة الثانية: حتديد العوامل الرئيسة املؤثرة على التطورات يف العراق
يف خطوة حتديد املكونات والعوامل البيئية الرئيسة املؤثرة يف العراق، نستخدم املنهج املزدوج 
العوامل  من  عدد  بتحديد  قمنا  األوىل:  املرحلة  يف  املكتملة(؛  غري  دلفي  وطريقة  اخلرباء  )فريق 
وتصنيفها من خالل دراسة املصادر. ويف املرحلة الثانية، طلبنا من عدد من اخلرباء واملختصي يف 
جمال العالقات الدولية واجلغرافيا السياسية واألمن الوطين أن ينظروا يف قائمة العوامل اليت أعددناها 
املرحلة  املرتبطة. ويف  العناصر اإلضافية وغري  أو أن حيذفوا  املطلوبة  العناصر  مسبقاً، وأن يضيفوا 
األخرى، طلبنا من اخلرباء تقييم الدرجات ومنحها لكل من هذه العوامل، استناداً إىل درجة أمهيتها. 
وقام اخلرباء بتصنيف العوامل الرئيسة كاًل على حدة. مث بعد ذلك مجعنا القوائم وخلصناها. وعلى 
وفق قائمة االستطالع، قمنا جبمع العينات اليت كانت أكثر تواتراً، وعدينا النتيجة -إذا لزم األمر- 
العوامل اليت ميكن أن تؤثر على  كتصنيف هنائي يف كل خطوة من عملية كتابة السيناريو. وإن 

التطورات اجليوسياسية وسالمة أراضي العراق، ترد يف اجلدول رقم 1. 
اجلدول رقم 1. العوامل املؤثرة على التطورات اجليوسياسية وسالمة أراضي العراق

هيكل التهديدات وأزمات اجلغرافيا السياسية وموقعها 
يف العراق

هيكل النظام السياسي للعراق

سياسة كردستان العراقسياسات احلكومة املركزية يف العراق
خمتلف اجلماعات العرقية واألديان يف العراق، 

والتماسك واالختالفات العرقية والدينية فيما بينها
وجود القوات العسكرية التابعة للجماعات العرقية 

والدينية )احلشد الشعيب، واحلشد الوطين، والبيشمركة(
تضارب آراء اجلماعات العرقية والدينية العراقية حول 

السالمة اإلقليمية
النزعة االنفصالية لدى كل من اجلماعات العرقية 
والدينية العراقية وتزايد النزعة القومية العرقية يف البالد

التدخالت األجنبية واملشاريع االنفصالية يف املنطقة 
)مشروع الشرق األوسط الكبري والشرق األوسط اجلديد(

األزمة السورية

تعاون إيران عرب املهام االستشارية ومساعدهتا 
العسكرية للحكومة املركزية يف العراق

مساعدات الواليات املتحدة وحلف مشال 
األطلسي العسكرية واملالية إىل كردستان العراق

املساعدة املالية والدعم العسكري من الدول العربية 
السنية وتركيا إىل احلشد الوطين

االحتالل الرتكي لشمال العراق
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احلكومة - بناء األمة والفيدرالية يف العراقتدخالت القوات العسكرية الدولية يف العراق
بعثيو العراقداعش واجلماعات السلفية التكفريية يف العراق

مرحلة حتديد ومعرفة العوامل الرئيسة
وسالمة  اجليوسياسية  التطورات  على  نفسها  املؤثرة  العوامل  بوضع  قمنا  املرحلة،  هذه  يف 
أراضي العراق اليت حصلنا عليها عرب االستطالع والدراسة يف اخلطوة السابقة، بي يدي 20 خبرياً 
من خرباء املنطقة، وحددنا العوامل الرئيسة عرب طريقة دلفي واستخدام آراء خرباء املنطقة من خالل 
منهج قياس درجة أمهية كل واحد منها، حيث إن معدل اآلراء من بي أرقام 0 إىل 100 كان 

كاآليت:
اجلدول 2. حتديد العوامل الرئيسة ومعرفتها

العوامل املؤثرة على املوقع اجليوسياسي والسالمة اإلقليمية للعراق
درجة أمهية هذه العوامل

)0 إىل 100(

52اهليكل واملوقع اجليوسياسي للعراق

56هيكل النظام السياسي للعراق
48سياسات احلكومة املركزية يف العراق

84سياسة كردستان العراق )املطالبة باالستقالل و...(
73أوضاع داعش واجلماعات السلفية التكفريية يف العراق

32بعثيو العراق
والدينية  العرقية  اجملموعات  خمتلف  قادة  بي  واخلالفات  التماسك 

64واجلماعات السياسية يف العراق
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العرقية  للجماعات  التابعة  وامليليشيات  العسكرية  القوات  أوضاع 
72والدينية )احلشد الشعيب، واحلشد الوطين، والبيشمركة(

اجلغرافيا  حول  العراقية  والدينية  العرقية  اجلماعات  آراء  تضارب 
50السياسية والسالمة اإلقليمية للبالد

78تزايد النزعة القومية العرقية والنزعة االنفصالية يف البالد

التدخالت األجنبية واملشاريع االنفصالية يف املنطقة )مشروع الشرق 
85األوسط الكبري والشرق األوسط اجلديد(

70األزمة السورية

للحكومة  العسكرية  االستشارية ومساعدهتا  املهام  إيران عرب  تعاون 
26املركزية ىف العراق

62مساعدات الواليات املتحدة وأوروبا العسكرية واملالية إىل كردستان العراق

حالة املساعدة املالية والدعم العسكري من الدول العربية السنية وتركيا 
59إىل احلشد الوطين

71االحتالل الرتكي لشمال العراق

57تدخالت القوات العسكرية الدولية يف العراق

54احلكومة - بناء الأمة والفيدرالية يف العراق
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3.4. القوى الدافعة )االجتاهات الكلية( للتطورات يف العراق
1.3.4.قوى الدفع

املقصود من قوى الدفع هو أي شيء يطور املشهد ويغرّي البيئة الكلية )بدرام وزايل، 2015، 
اليت حتتاجها هذه  التغيريات  بإنشاء  الرئيسة ويقوم  العوامل  على  :26(؛ مما ميكن أن يؤثر دائماً 
العوامل، وينشئ واقعة أو حدثاً بنحٍو أسرع من زمنه أو أبطأ من الوقت احلقيقي مع قوة وشدة 
متفاوتتي، يعدان قوى دافعة. وجيب أن نضع يف احلسبان دائماً أن قوى الدفع تكون مبنزلة احملركات 
اليت تقوم بتغيري العوامل الرئيسة )ستاري خاه، 2014، :47(. ومبا أن الفهم الصحيح للمستقبل 
الرئيسة  الدفع  قوى  من  خمتلفة  أنواع  يف  النظر  ينبغي  لذا  الرئيسة؛  الدافعة  القوى  حتديد  يتطلب 
قوى  لتحديد  والدراسة  البحث  إىل  حباجة  فنحن   ،)28: تشوكامي، 2012،  وباقري  )حسيين 
الدفع وتعريفها، ويف هذا القسم -بعد الدراسة- سنذكر بعض التغيريات اليت ميكن أن جتعل املشهد 
اجليوسياسي وسالمة أراضي العراق يواجهان تطوراً خطرياً؛ وتعد هذه التغيريات بأهنا قوى الدفع. 

قوى الدفع املوجودة على الساحة احمللية: 
مجيع  هبا  تقبل  حبيث  املركزية،  احلكومة  قبل  من  واقتصادية  سياسية  إصالحات  خلق   -
األحزاب والفئات يف العراق؛ إذ يرتبط أحد االختالفات السياسية يف العراق بالقضايا السياسية 
واالقتصادية يف البالد، وكل من األقليات العرقية واألديان تطلب من احلكومة املركزية أن يكون هلا 

وجهة نظر ومصاحل خاصة يف اجملالي السياسي واالقتصادي.
من جانب مجهور  هبا  فعالة ومرحب  واقتصادية  سياسية  إصالحات  إجراء  البدء يف  وإن 
اجلماعات السياسية والعرقية والدينية، من قبل احلكومة املركزية يف العراق ميكن أن يكون لصاحل 
الدولة وحتديداً ما خيصرُّ التوازن الداخلي للقوی املختلفة، وستؤثر هذه القضية أيضاً يف احلفاظ على 

السالمة اإلقليمية للعراق. 
- اإلعالن الرمسي عن استقالل كردستان، دون التوصل إىل اتفاق مع احلكومة املركزية: إن 
العراق،  إىل اإلعالن عن استقالله الرمسي عن احلكومة املركزية يف  العراق يسعى دائماً  كردستان 
وهذا جزء من آمال األكراد العراقيي؛ إذا أعلن كردستان العراق استقالله دون إذن من احلكومة 
املركزية يف البالد واستناداً إىل نتائج االستفتاء، ستأخذ األزمة اجليوسياسية والسالمة اإلقليمية يف 

هذا البلد حتواًل خطرياً. 
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- اشتباكات بي احلكومة املركزية العراقية وكردستان العراق وقوى املناطق السنية -اجليش 
واحلشد الشعيب أمام احلشد الوطين والبيشمركة، وقوات البيشمركة باملواجهة مع قوات احلشد الوطين 
احتمال  اجتاهات عرقية ودينية، وهناك  العراق ولديها  متنوعة يف  السين-: هناك قوات عسكرية 
أن كالًّ من هذه القوى سوف تتشابك مع بعضها بعضاً؛ من أجل بعض املصاحل العرقية والدينية 
السياسية  اجلغرافيا  بعضها، سيعرض  العراقية مع  القوات  فإن أي صراع بي  واإلقليمية؛ ولذلك، 

والسالمة اإلقليمية هلذا البلد خلطر أساسي.
- رغبة غالبية السنة باحلكم الذايت وإنشاء إقليم سين: من الناحية االقتصادية، يواجه العراقيون 
السنة أسوأ الظروف وأكثرها كارثة يف العراق، فهم -يف األغلب- يسكنون املناطق الصحراوية، اليت 
ختلو إىل حٍد كبري من املوارد االقتصادية املهمة مثل النفط، وهذا االعتماد االقتصادي اخلطري على 
بغداد، ميثل عقبة رئيسة أمام أي اجتاه حنو تفكك العراق. ومن الناحية الثقافية واالجتماعية أيضاً 
ال يتمتع أبناء السنة يف العراق جبدية للحصول على االستقالل؛ ألهنم يعدون أنفسهم مجاعة دينية 
مركزية ومهيمنة يف العراق منذ عقود، وال يستطيعون أن يتخيلوا ألنفسهم هوية مستقلة منفصلة، 
لكن األوضاع واالجتاهات األمنية والسياسية للسنة العراقيي، أّدت إىل سلوكيات من قبل السنة 

على مدى العقد املاضي، حيث كان هلا آثار سلبية للحفاظ على متاسك ووحدة البالد.
قوى الدفع املوجودة على الساحة اإلقليمية والدولية:

 - معارضة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لالسرتاتيجيات األمريكية السابقة يف املنطقة 
وانسحاب القوات األمريكية من العراق:

األمريكي  الرئيس  اختذ  املنطقة،  السابقة يف  األمريكية  السياسات واالسرتاتيجيات  خبالف 
دونالد ترامب سياسة جديدة، إذ أوقف مجيع السياسات واالسرتاتيجيات األمريكية السابقة، ففي 
هذه األثناء رمبا يتم التخلي عن مشروع الشرق األوسط الكبري وإنشاء الدويالت العرقية، ومن ناحية 
أخرى، يقوم بسحب القوات األمريكية من الشرق األوسط )غرب آسيا( هبدف خفض اإلنفاق 
لبلدان  اإلقليمية  والسالمة  السياسية  اجلغرافيا  على  عميق  أثر  املسألة  هلذه  وسيكون  العسكري، 

املنطقة، والسيما العراق الذي احتلته القوات العسكرية األمريكية منذ سنوات.
السلفية  تنظيم داعش واجلماعات  العراق وحماربة  املباشر إليران يف  العسكري  التدخل   -

التكفريية:
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إن التدخل العسكري املباشر حملور املقاومة الشيعية -مبا يف ذلك القوات العسكرية اإليرانية 
التابعة هلا حتت قيادة اجلمهورية اإلسالمية يف إيران مثل حزب اهلل وغريه- بإمكانه أن  والقوات 
العراق؛  أراضي  التطورات اجليوسياسية ووحدة  أمام  املستقبلية  يضع جمموعة متنوعة من احلاالت 
الشعيب يف هذا  احلشد  قوة  وزيادة  العراق  استعادة  إىل  التدخل  يؤدي هذا  أن  ناحية ميكن  فمن 
البلد، ومن ناحية أخرى يؤثر سلباً على حفظ متاسك العراق ووحدته، وذلك من خالل إثارة ردود 
فعل األطراف احمللية واإلقليمية والدولية، وعرب الدعاية اإلعالمية للدول العربية السنية يف املنطقة 

والواليات املتحدة.
- اتفاق إيران وتركيا مع أكراد العراق: إذا كان بوسع اجلمهورية اإلسالمية يف إيران وتركيا 
-بوصفهما البلدين اجملاورين واملهمي واملؤثرين من وعلى العراق- أن يعمال معاً من أجل التوصرُّل 
إىل اتفاق مع بعض القادة واألحزاب الكردية العراقية فيمكن هلذا األمر أن يؤدي دوراً مهّماً يف 

مستقبل وحدة األراضي العراقية.
- املساعدات املالية والعسكرية من تركيا والدول العربية يف املنطقة إىل القوات السنية بقيادة 

األخوين النجيفي
العربية وتركيا يف تقدمي مساعدات  الدول  إذا استمرت  نينوى(:  الوطين أو حرس  )احلشد 
عسكرية ومالية واسعة النطاق للقوات السنية )احلشد الوطين(، فسيكون هلذه القضية تأثري كبري 
استعادة األراضي  بعد حل مشكلة  للعراق،  اإلقليمية  السياسية والسالمة  اجلغرافيا  على مستقبل 

العراقية احملتلة من قبل داعش.
- استمرار إرسال األسلحة والتدريب العسكري لقوات البيشمركة الكردية من قبل الواليات 

املتحدة وحلف مشال األطلسي:
قواِت  الناتو  وحلف  املتحدة  الواليات  من  وقوات  عسكريون  مستشارون  دّرب  حال  يف 
البيشمركة حبجة إعدادهم للتعامل مع خماطر اإلرهابيي التكفرييي، وواصلوا يف هذا اإلطار إرسال 
املساعدات املالية والعسكرية أيضاً -مبا يف ذلك أنواع األسلحة واملعدات العسكرية واملدرعة- إىل 
كردستان العراق؛ فيمكن أن يزيد هذا األمر من القوة العسكرية لألكراد؛ والستقواء األكراد تأثري 

كبري على مستقبل اجلغرافيا السياسية والسالمة اإلقليمية للعراق.
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- توسيع األزمة السورية أم تسويتها )هزمية أم بشار األسد انتصاره(:
إن لدى العراق إمكانية عالية جداً للتأثر املباشر من توسع انتشار العنف الطائفي يف سوريا 
لعدة أسباب، منها حماذاته لسوريا، فضاًل عن وجود وشائج وخالفات دينية وثقافية وعرقية مع هذا 
البلد؛ لذا فإن توسع األزمة السورية ميكن أن يكون له تأثريات مهمة على السياسة الداخلية العراقية. 

5.3. اخلطوة الرابعة: حالة عدم احلسم املتأزمة يف العراق
عدرُّ  وميكن  املتأزمة؛  احلسم  عدم  يف خطوة حتديد حاالت  رئيساً  دوراً  الدفع  قوى  تؤدي 
حتديد حاالت عدم احلسم املتأزمة مبنزلة قلب لعملية كتابة السيناريوهات )ستاري خاه، 2014، 
:117(. إن مصمم السيناريو -ومن خالل طرح افرتاضاته حول عناصر حمددة نسبياً ورصد سلسلة 
من العالقات- يستطيع معرفة بعض من حاالت عدم احلسم املتأزمة )درويشي سه تالين ونعميت، 

.)47: ،2016
ولتحديد حاالت عدم احلسم املتأزمة، يستند تصنيف قوى الدفع احملددة يف اخلطوة السابقة 

إىل هذين املعيارين:
1. درجة أمهية هذه العوامل.

2. درجة حالة عدم التيقرُّن من هذه العوامل. 
الدفع،  املكتملة لتحديد درجة األمهية ودرجة عدم حسم قوى   استخدمنا طريقة دلفي غري 
حيث قمنا من خالل تلخيص آراء عشرين من اخلرباء والنخب يف املنطقة باستخدام منهج القياس؛ 
لتحديد درجة األمهية، ودرجة عدم احلسم لكل واحد منهم، ويرد موجز معدل اآلراء يف اجلدول رقم 3:

اجلدول رقم 3: حتديد حالة عدم احلسم املتأزمة يف العراق

قوى الدفع املؤثرة على املوقع 
اجليوسياسي والسالمة اإلقليمية للعراق

درجة أمهية هذه 
العوامل )0 إىل 

)100

درجة عدم احلسم )عدم 
الوضوح وعدم القدرة على 

التنبؤ( )0 إىل 100(
انعدام التماسك بي القوات العسكرية 

العراقية واألحزاب السياسية الشيعية
9061
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8988اهنيار احلكومة املركزية يف العراق

اإلعالن عن االستقالل الرمسي 
لكردستان دون التوصل إىل اتفاق مع 

احلكومة املركزية يف العراق

9590

املواجهة والصراع بي قادة اجلماعات 
السياسية والعرقية والدينية يف العراق

8892

زيادة الرتابط بي القوى السياسية 
والعسكرية الكردية والبيشمركة 

7176

اهنيار السلطة على املدن العراقية 
وفقداهنا من احلكومة املركزية يف هذا 

البلد

5165

التماسك والوحدة بي اجملموعات 
السياسية والعرقية والدينية العراقية وتزايد 

النزعة القومية

9187

اشتباكات بي احلكومة املركزية العراقية 
وكردستان العراق وبعض القادة السنة 
)اجليش واحلشد الشعيب مقابل احلشد 
الوطين وقوات البيشمركة، واشتباك 
البيشمركة مع قوات احلشد الوطين 

السين بقيادة أسامة النجيفي(

9293

رغبة السنة باحلكم الذايت وإنشاء إقليم 
سين

9391

امشئزاز اجلمهور السين العراقي من 
الفكرة الوهابية وجرائم اجلماعات 

اإلرهابية التكفريية )داعش(

6160
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التدخل العسكري املباشر إليران يف 
معارك استعادة سالمة أراضي العراق

6072

توسع األزمة السورية أم تسويتها )هزمية 

بشار األسد أم انتصاره(

7385

استمرار إرسال األسلحة والتدريب 
العسكري لقوات البيشمركة الكردية من 

قبل الواليات املتحدة والناتو

9087

التواجد العسكري املتجدد واملوسع 
للواليات املتحدة وحلف مشال 

األطلسي يف العراق

7361

4950انسحاب القوات األمريكية من املنطقة
معارضة الرئيس األمريكي ترامب 

لالسرتاتيجيات األمريكية السابقة يف 
املنطقة والسيما جتزئة دول املنطقة

7178

املساعدات املالية والعسكرية من تركيا 
والدول العربية يف املنطقة للقوات السنية 

)احلشد الوطين(

8361

الوجود العسكري الرتكي يف جمال وحدة 
أراضي العراق واحتالل مشال البالد 

)املوصل(

7643

8189اتفاق إيران وتركيا مع القادة األكراد
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6.3. اخلطوة اخلامسة: حاالت عدم احلسم الرئيسة يف العراق
 تستند هذه اخلطوة إىل قوى الدفع، ويتم فيها حتديد حاالت عدم احلسم. ويف اجلدول 
رقم 4 يتم حتديد نسبة عدم احلسم لدى العوامل الرئيسة كمياً من خالل تلخيص آراء عشرين 
من النخب واخلرباء؛ واهلدف من استكمال اجلدول هو حتديد العوامل الرئيسة الثالثة األكثر أمهية 
-اعتماداً على نسبة عدم احلسم من كل عامل رئيس- لنكون قادرين على استخراج السيناريوهات 

على وفق هذه العوامل. 
اجلدول رقم 4 حتديد نسبة عدم احلسم لدى العوامل الرئيسة

املوقع اجليوسياسي والسالمة اإلقليمية للعراق

احلسم العوامل الرئيسة عدم  نسبة 
على  القدرة  )عدم 
التنبؤ هبا 0 إىل 100(

التوضيحات

واخلطط  األجنيب  التدخل 
املنطقة )الشرق  االنفصالية يف 
والشرق  الكبري  األوسط 

األوسط اجلديد(

على الرغم من التخلي عن هذه اخلطة 81
املتحدة،  الواليات  قبل  من  شفهياً 

لكن األمر كان مغايراً عمليًا

العراق  كردستان  سياسات 
)املطالبة باالستقالل(

من 86 ظرف  أي  يف  األكراد  يتنازل  لن 
أال  القدمي،  حلمهم  عن  الظروف 
دولة كردية  وتشكيل  االستقالل  وهو 

مستقلة يف املنطقة.
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العرقية  القومية  النزعة  تزايد 
والنزعة االنفصالية يف البالد

إنه ملن املخاطر الكبرية على مستقبل 88
اإلقليمية  والسالمة  السياسية  اجلغرافيا 
من  واحدة  أية  تصبح  أن  للعراق 
اجملموعات العرقية غري مكرتثة بالقضايا 
أو  العرقية  املسائل  تعد  وأن  الوطنية 

الدينية ذات أمهية بالنسبة هلا.

السلفية  واجلماعات  داعش 
التكفريية يف العراق

يف حالة حل مشكلة داعش وطردهم 72
السلفي  الفكر  أن  إال  العراق،  من 
التكفريي سيستمر يف العراق، ويهدد 

السالمة اإلقليمية للعراق.

العسكرية  القوات  أوضاع 
وامليليشيات التابعة للجماعات 
)احلشد  والدينية  العرقية 
الوطين،  واحلشد  الشعيب، 

والبيشمركة(

إن وجود مجاعات عسكرية تنسب إىل 83
اجلماعات اإلثنية واألديان يف العراق، 
األيديولوجية  أساس  على  وسلوكها 

العرقية الدينية سيكون أمراً خطرياً.

يف 66حالة األزمة السورية وعسكري  سياسي  تطور  أي  إن 
سوريا، سيؤثر على اجلغرافيا السياسية 

والسالمة اإلقليمية للعراق.

إن احتالل تركيا للموصل مبنزلة جرس 74االحتالل الرتكي لشمال العراق
السياسية  اجلغرافيا  على  خطر  إنذار 

والسالمة اإلقليمية للعراق.
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التماسك واخلالفات بي قادة 
العرقية  اجملموعات  خمتلف 
السياسية  واجلماعات  والدينية 

يف العراق

األقوام 89 قادة  احتد  احلاضر،  الوقت  يف 
داعش.  تنظيم  ضد  العراقية  واألديان 
فإذا مت حل هذه املشكلة، فإن العودة 
إىل مبدأ االختالفات ستشكل هتديداً 

ملوقع العراق اجليوسياسي.

املتحدة  الواليات  مساعدات 
إىل  واملالية  العسكرية  وأوروبا 

كردستان العراق

املالية 64 املساعدات  استمرار  إن 
واألمريكية  األوروبية  والعسكرية 
لكردستان العراق وارتفاع قوة األكراد، 
العراق  موقع  على  خطراً  يشكالن 
سالمة  على  واحلفاظ  اجليوسياسي 

أراضي هذا البلد.

7.3. اخلطوة السادسة: سيناريوهات التطورات املستقبلية يف العراق
بالنظر إىل العوامل الرئيسة الثالثة وقوى الدفع الرئيسة وأهم أوجه حاالت عدم احلسم يف 
العراق، فإن السيناريوهات املمكنة واحملتملة للتطورات اجليوسياسية والسالمة اإلقليمية هلذا البلد من 

وجهة نظر واضعي هذا البحث، هي كاآليت:
والعادل  السلمي  والتقسيم  داعش  قبل  من  احملتلة  العراقية  األراضي  استعادة  سيناريو   .1

والدميقراطي للسلطة يف العراق، حتت عنوان: )عراق دميقراطي(.
العراقية حتت  الوطنية  القوة  وارتفاع  العراقية  والديانات  القوميات  بي  الوحدة  سيناريو   .2

عنوان: عراق موحد وقوي.
3. سيناريو تصاعد اخلالف بي احلكومة املركزية والسنة واألكراد وبداية حرب أهلية واسعة 

النطاق يف العراق، حتت عنوان: )عراق مبتلى باحلرب األهلية(.
4. سيناريو تقسيم وجتزئة العراق إىل ثالثة أشكال: أ( تقسيم العراق إىل دولتي إحدامها 
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عربية )شيعة وسنة بشكل عام( والثانية كردية. ب( تقسيم العراق على ثالث دول: كردية وسنية 
وشيعية. ج( تقسيم كونفدرايل أو فدرايل للعراق إىل ثالثة أجزاء: إقليم كردي، وسين، وشيعي، حتت 

مسمى: )عراق مفكك(.

4. استنتاج
- سيناريو استعادة العراق والتقسيم السلمي والعادل والدميقراطي للسلطة يف البالد 

وآثاره على اجملال القانوين، واألمين، والدويل للجمهورية اإلسالمية يف إيران. 
هذا السيناريو هو السيناريو األكثر صواباً للجمهورية اإلسالمية يف إيران، ويف حالة حصوله 
على أرض الواقع، فسيتم احلفاظ على املوقع اجليوسياسي والسالمة اإلقليمية للعراق. وعلى الرغم 
من أن هذا السيناريو كان يف طور التشكيل واالكتمال قبل التطورات واألزمة العراقية إال أنه واجه 

حتدياً بعد امتداد األزمة السورية إىل العراق. 
ويستلزم التقسيم الدميقراطي أن يتناسب أواًل مع عدد سكان كل جمموعة، وأن يقوم على 
آلية دميقراطية ثانياً؛ وهذا اإلرساء للدميقراطية املستقرة يف العراق سيكون مناسباً ومرغوباً فيه للجريان 
الدميقراطيي، أمثال إيران. فمن وجهة نظر مصاحل اجلمهورية اإلسالمية لن يكون هناك خطر على 
إيران من تقسيم العراق إذ إن حلفاء إيران الطبيعيي )الشيعة( سيحافظون على مكانتهم املتميزة 
واملهمة يف العراق من حيث عدد السكان من جهة، ومن جهة أخرى سيكون العراق الدميقراطي 
أقل خطورة على إيران؛ فالعملية الدميقراطية سوف تقلل من احتمال ظهور مغامرات أشخاص مثل 
صدام حسي يف العراق، الذي تسبب يف أكرب ضرر إليران بعد الثورة. وفضاًل عن ذلك، مل يعد 

هناك أية ذريعة لوجود أو تدخل يف العراق من قبل جهات تكون خارج املنطقة.  
- سيناريو الوحدة والتماسك بني القوميات والديانات العراقية وارتفاع القوة الوطنية 

للعراق وآثاره على إيران
إن الوحدة والتماسك بي األقوام والديانات العراقية وازدياد القوة الوطنية يف العراق هو أحد 
السيناريوهات احملتملة يف التطورات املستقبلية للعراق. وهذا السيناريو مناسب للحفاظ على املوقع 
اجليوسياسي والسالمة اإلقليمية للعراق، فضاًل عن فشل اخلطط االنفصالية للمنطقة، مثل الشرق 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

22

األوسط الكبري واجلديد، ويتناسب مع اجملال القانوين، واألمين، والدويل للجمهورية اإلسالمية يف 
إيران، إال أنه لن يكون مرغوباً فيه. وألن تقسيم العراق بأي شكل من األشكال يعد أسوأ حالة 
إليران؛ لذا فإن نشوء عراق موحد ومتماسك واحلفاظ على سالمة أراضيه، سيكون ذلك يف صاحل 
العرقية  السالمة اإلقليمية للمنطقة وإيران. لكن تصور عراق غري منضبط، ومنخرط يف األزمات 
والدينية، سيوفر جماالت لنفوذ اجلهات الفاعلة اإلقليمية األخرى، مثل إسرائيل والواليات املتحدة، 
يف مناطق مثل كردستان العراق واملناطق السنية؛ ويؤدي ذلك إىل عدة خطوات يف تشكيل الشرق 
األوسط الكبري، حبيث إن أول درجة لنشوئه تتمثل يف تقسيم العراق لكن احلفاظ على عراق موحد 
ومتماسك وقوي، مع إفشال اخلطط والتدخالت الداعية لتقسيمه؛ سيزيل اآلثار السلبية الناجتة 
عن االنقسامات األيديولوجية والدينية والعرقية يف العراق، اليت تؤثر بدورها أيضاً على األمن القومي 

اإليراين. 
سيناريو تزايد اخلالفات بني احلكومة املركزية والسنة واألكراد واندالع احلرب األهلية 

يف العراق وآثارها على إيران
الداخلية على  القوات  بي  الصراع  الراهن، هو  الوقت  األهلية يف  احلرب  املقصود من  إن 
واألقليات  العراق  يف  املركزية  احلكومة  بي  السيناريو  هذا  احتمال حدوث  نستبعد  وال  الساحة. 
الكردية والسين إذا مت حل مسألة تنظيم داعش وطرده من األراضي العراقية. لقد أثارت احلكومة 
الشيعة؛  السنوات األخرية، حيث إن معظم أعضائها من  السنة يف  املركزية خماوف لدى  العراقية 
وبالتايل، يسعى السنة يف العراق لكسب مزيد من احلصص يف احلكومة وهناك احتمال بأن تتم 
متابعة هذه املطالب بطرق غري دميقراطية. والقضية األخرى هي أنه من احملتمل أن يواجه األكراد 
الحقاً مشكالت كبرية مع احلكومة املركزية والسنة، حول عدة قضايا مثل: املطالبة باالستقالل، 

واإليرادات النفطية، واملناطق املتنازع عليها مثل املنطقة الغنية بالنفط يف كركوك. 
إن دعم حكومة كردستان العراق وتعزيزها مالياً وعسكرياً على شكل معونات مت التربع هبا 
حملاربة تنظيم داعش من قبل الدول الغربية يف شكل شحنات من األسلحة الثقيلة واخلفيفة، فضاًل 
عن التربع مباليي الدوالرات، سيعزز احتمال أن يصبح القادة األكراد بعد تسوية أزمة داعش يف 
البعيد، ويعلنون عن متردهم واستقالهلم عن  املستقبل غري  السلطة، يف  العراق، أكثر تومهاً حول 
احلكومة املركزية يف العراق، وإن كردستان العراق ال يستجيب ألوامر احلكومة املركزية ورئيس وزراء 
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العراق يف الوقت احلايل، وال ينفذ أوامر استعادة عائدات بيع النفط من إقليم كردستان للحكومة 
املركزية؛ لذلك، هناك احتمال من أن ينزلق العراق حنو حرب أهلية يف السنوات املقبلة. 

إن سيناريو احلرب األهلية -وإن كان مؤيداً من قبل بعض جريان العراق- مل يكن يف صاحل 
أي من أهم جريان هذا البلد، مبا يف ذلك اجملال القانوين، والدويل، واألمين للجمهورية اإلسالمية 
يف إيران، وميكن أن يكون عاماًل يف خلق عدم االستقرار ورمبا تشديد اخلالفات بي دول املنطقة، 

وأن يؤدي إىل صراعات عسكرية واسعة االنتشار يف املنطقة.
سيناريو تقسيم العراق وجتزئته على ثالثة أشكال:

 1( تقسيم العراق على دولتني إحدامها عربية )شيعة وسنة عموماً(، والثانية كردية.
2( تقسيم العراق على ثالث دول: كردية، وسنية، وشيعية.

3( تقسيم كونفدرايل أو فدرايل للعراق على ثالثة أقاليم: )كردي، وسين، وشيعي(.
ميثل تقسيم العراق وجتزئته -كونه بلداً إسالمياً وعربيًا- ضرراً اسرتاتيجياً للجمهورية اإلسالمية 
يف إيران من حيث األيديولوجيا؛ إذ إن ذلك األمر خسارة اسرتاتيجية للجمهورية اإلسالمية يف إيران 

من وجهة النظر اجليوسياسية القانونية، والدولية، واألمنية.  
5. مقرتحات لتحقيق السيناريو األمثل )عراق دميقراطي( بالنسبة للجمهورية اإلسالمية 

يف إيران
- ينبغي للقوى واجلهات الفاعلة يف العراق -اليت هي حتت تأثري اجلمهورية اإلسالمية يف 
العراقية، مثل  املتدخلة يف األزمة  السنية  للبلدان  املباشر  املباشر وغري  التهديد  إيران- أن تتجنب 

اململكة العربية السعودية.
- جيب على هذه القوى أيضاً أن هتّيئ ظروفاً مؤاتية، حىت تكشف فيها احلكومة املركزية 
العراقية عن كفاءهتا يف عملية إعادة اإلعمار، وكي يتم استبدال حكومة مركزية خدومة تضم ذوي 
الكفاءات وجادة يف مكافحة الفساد بأجواء التمييز والفساد اليت أثارت احتجاجات واسعة يف 

البالد، وأن يتم إظهار هذه الصورة جلماهري الشعب العراقي ومجاعاته العرقية والدينية.
الشعيب، والبيشمركة، وحىت  أن متنع االشتباكات بي احلشد  القوى كذلك  - جيب على 
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اجلماعة اليت تسمى باحلشد الوطين أو حراس نينوى بأي طريقة ممكنة.
 - ضرورة أن تعمل هذه القوى على إدارة العالقات بي اجملموعات السياسية والعسكرية 
التابعة لكل من القوميات واملذاهب يف العراق )الشيعة واألكراد والسنة( بطريقة تقلل من أرضية 
اندالع الصراعات الطائفية والعرقية يف البالد. ويستند أفضل شكل من أشكال إدارة اجملموعات إىل 
إدارة اجلماعات العرقية واملذهبية العراقية اليت ميكن حتقيقها من خالل العمل يف جمال سياسة اإلدارة 
على حنو مينع فيه نشوء فجوات مرتاكمة بي األقليات واملذاهب؛ حىت يوضع إطار لتكوين األطر 
الالزمة لتحقيق االتساق واملشاركة والتفاعل فيما بينهما، واحلد من الشعور بالتمييز لدى اجلماعات 
العرقية والدينية، وإىل جانب رفع التهميش عنهما جيب أن تتم إدارة األجواء بطريقة تليب مطالب 
اجملموعات؛ ومن الضرورات األخرى إنشاء مراكز تعمل على تقريب املذاهب واجملموعات العرقية يف 
العراق، فضاًل عن استخدام فكر النخب العرقية والدينية يف إدارة الشؤون اخلاصة للمناطق اخلاصة 
باألقليات واملذاهب، وكذلك تنبيه الشعب العراقي واجلمهور العام خبطط التدخل األجنيب إلدامة 

النزاعات العرقية والدينية يف العراق.
- من الضروري أن تقيم اجلمهورية اإلسالمية يف إيران عالقاهتا على أساس تعزيز العالقات 
على مستوى الدول وتعزيز حکومة مستقلة تقوم على »القومية الوسطية«؛ حىت خيلق هذا اإلجراء 
شعوراً بالثقة لدى اجملموعات العرقية والدينية األخرى اليت تؤثر على املوقع اجليوسياسي والسالمة 

اإلقليمية للعراق؛ وبالتايل ال يكون هلا دور سليب وتدخلي يف قرارات هذه اجملموعات.
- ومن الضروري أن تنصح اجلمهورية اإلسالمية يف إيران بشدة احلكومة املركزية يف العراق 
باستخدام القوات الشعبية واملتطوعي لتطهري املناطق اليت ينتشر فيها التكفرييون بنحٍو متفرق من 
املناطق نفسها؛ حىت يتم منع أي إجراءات تنم عن سوء نية لتصفية حسابات عرقية أو طائفية يف 

البالد.
 


