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تأثير وباء كوفيد -19على األوضاع في العراق لعام :2020
مؤشرات ()ACLED

((ملخص تقرير مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها ())ACLED
ملخص:
تسبب وابء فريوس كوروان (كوفيد– )19-الذي بدأ رمسياً يف آذار عام -2020مبقتل
أكثر من مليوين شخص وفرض عزل صحي على ما ال يقل عن نصف سكان األرض (نيويورك
اتميز 3 ،نيسان  .)2020كان لألزمة الصحية آاثر كبرية على أمناط الصراع واالضطراب يف مجيع
أحناء العامل ،مما أسهم يف اخنفاض مستوايت العنف السياسي العام املاضي على الرغم من أهنا حفزت
زايدة يف نشاط املظاهرات .ورغم أن أتثريات الوابء كانت عاملية النطاق ،فإهنا مل تكن حمسوسة
ابلقدر نفسه عرب سياقات الصراع :فعلى الرغم من اخنفاض العنف على املستوى اإلمجايل ،إال أنه
ارتفع فيما يقرب من نصف بلدان العامل .ومع تسارع توزيع اللقاح وختفيف البلدان من قيود الصحة
العامة ،فمن املتوقع أن تزداد مستوايت الصراع طوال عام ( 2021ملزيد من املعلومات ،انظر تقرير
 ACLEDاخلاص :عشر صراعات تقلق بشأهنا يف عام .)2021
النتائج الرئيسية
•اخنفضت مستوايت الصراع بنح ٍو عام .اخنفض العنف السياسي بنسبة  %22تقريباً مقارنة بعام
 .9102سجل ( 071,311 )DELCAحد ًث يف عام  ،9102مقارنة بـ 136,88
حداثً يف عام  .0202واخنفض العنف السياسي يف كل منطقة من مناطق العامل اليت تضمنها
مشروع ( ،)DELCAابستثناء إفريقيا .كما اخنفضت الوفيات النامجة عن العنف السياسي
بنسبة  ،%91من  388,541يف عام  9102إىل  924,811يف عام  .0202واخنفضت
الوفيات يف مجيع املناطق ابستثناء أفريقيا.
•ازداد العنف السياسي يف عدد أكرب من البلدان مقارنة بتلك اليت اخنفض فيها .بينما اخنفض
العنف السياسي يف مجيع أحناء العامل على املستوى اإلمجايل ،إال أنه ارتفع فيما يقرب من نصف
دول العامل .إذ ازداد العنف يف  %94من البلدان اليت تضمنها مشروع ( )DELCAيف عام
 ،0202يف حني اخنفض بنسبة  .%84وظلت مستوايت العنف السياسي اثبتة يف النسبة
املتبقية من البلدان البالغة .%3
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•استمرار احتدام الصراعات التقليدية .البلدان اليت سجلت أعلى عدد من أحداث العنف
السياسي يف عام  0202هي يف الغالب تلك اليت تشهد صراعات تقليدية ،مثل سوراي واليمن
وأوكرانيا وأفغانستان .إن تصدر املكسيك رأس القائمة يكشف كيف أدى عنف العصاابت يف
البالد إىل خلق بيئة صراع مشاهبة ملنطقة حرب نشطة .فضالً عن ذلك ،سجلت مجيع هذه
البلدان ،ابستثناء أوكرانيا ،أكرب عدد من القتلى يف عام  .0202يف الوقت نفسه ،شهدت
أيضا أكرب اخنفاض يف نشاط الصراع يف عام  .0202وكوهنا تواصل
العديد من هذه البلدان ً
صدارة قائمة أشد البلدان عنفاً يشري إىل ثبات هذه النزاعات وسط جائحة (كوفيد.)91-
•ظلت قوات الدولة أكثر عناصر النزاع نشاطًا .على الرغم من االرتفاع املستمر للجهات العنيفة
غري احلكومية ،شاركت القوات احلكومية يف أكثر من نصف ( )%25من مجيع أعمال العنف
السياسي العام املاضي .ثالثة من أكثر مخسة عناصر للنزاع نشاطا يف عام  0202كانوا من
القوات احلكومية العاملة حملياً.
•نشاط مليشيات اهلوية يف تصاعد .خفضت مجيع أنواع اجلهات الفاعلة يف النزاع نشاطها
بنح ٍو عام بني عامي  9102و ،0202ابستثناء ميليشيات اهلوية .ميليشيات اهلوية هي
يعرفها
نوع الفاعل الوحيد الذي زاد من مشاركته يف العنف .تشمل ميليشيات اهلوية  -اليت ّ
( )DELCAعلى أهنا جمموعات مسلحة منظمة هلا مسة مشرتكة مجاعية مثل اجملتمع أو
العرق أو املنطقة أو الدين أو سبل العيش -ميليشيا دان ان أمباساغو يف مايل ،وقوات احلشد
الشعيب يف العراق ،ومتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن يف بوركينا فاسو .كان هناك انتشار
مليليشيات اهلوية يف إفريقيا ال سيما العام املاضي ،مع زايدة بنسبة  %64يف عدد امليليشيات
ذات اهلوية املتميزة النشطة يف عام  0202مقارنة بعام .9102
•يف حني اخنفض استهداف املدنيني وأعداد الوفيات بني املدنيني على املستوى اإلمجايل ،زادت
أحداث االستهداف املدين يف نصف البلدان .استمر املدنيون يف التعرض للهجوم يف جمموعة
متنوعة من السياقات ،من النزاعات التقليدية يف سوراي واليمن إىل حروب العصاابت يف
املكسيك والربازيل .يف بعض األماكن ،تعرض املدنيون لتهديدات متزامنة متعددة ،كما هو
احلال يف اهلند ،حيث واجهوا عنفاً طائفياً وغوغاءاً مستمراً فضال عن الصراعات يف كشمري.
مت تسجيل أكرب الزايدات يف استهداف املدنيني يف الربازيل ونيجرياي والعراق ومجهورية الكونغو
الدميقراطية والكامريون .بنحو عام ،ارتفع استهداف املدنيني يف  %05من مجيع البلدان اليت
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تضمنها مشروع ( .)DELCAكانت اجلماعات اجملهولة أو جمهولة اهلوية مسؤولة عن أكرب
نسبة من االستهداف املدين حول العامل العام املاضي بنسبة  %64من مجيع األحداث ،فضالً
عن  %74من مجيع الوفيات املدنية املبلغ عنها .من بني اجلهات الفاعلة اليت مت حتديدها،
شكلت قوات الدولة أكرب هتديد للمدنيني العام املاضي ،إذ كانت مسؤولة عن  %71من
استهداف املدنيني و %51من القتلى املدنيني ،يليها اخلارجون عن القانون الذين كانوا
مسؤولني عن  %31من استهداف املدنيني و %3من املدنيني قتلى .اخنفض مجيع أشكال
استهداف املدنيني من  9102إىل .0202
•على الرغم من تفشي الوابء ،ازدادت املظاهرات يف مجيع أحناء العامل .بعد االخنفاض األويل
يف بداية األزمة الصحية ،ارتفعت نسبة املظاهرات بنسبة  %7يف عام  0202مقارنة بعام
 ،9102مع زايدة مسجلة يف  %85من مجيع البلدان اليت تضمنها مشروع (.)DELCA
كانت  %39من التظاهرات سلمية ،يف حني قوبلت  %7منها بشكل من أشكال التدخل.
كانت التظاهرات أيضاً أقل فتكاً يف عام  :0202إذ يسجل مشروع ( )DELCAاخنفاضاً
بنسبة  %83يف عدد القتلى املبلغ عنه خالل مظاهرات العام املاضي ،ال سيما يف الشرق
األوسط ،مدفوعاً ابخنفاض يف العنف املميت الذي مت اإلبالغ عنه يف املظاهرات يف العراق
وإيران.
العنف السياسي
تراجع العنف السياسي يف مجيع أحناء العامل عام  ،2020إذ سجلت منطقة الشرق األوسط
أكرب اخنفاض بنسبة  .26%وينطبق هذا الرتاجع على أعداد الوفيات املبلغ عنها كذلك ،إذ
اخنفض أعداد الوفيات بنح ٍو كبري يف منطقة الشرق األوسط بنسبة .36%
كان السبب الرئيسي وراء تراجع العنف يف الشرق األوسط هو تراجع نسبة املعارك
واالنفجارات فيها .بيد أن العراق سجل حالة استثنائية مهمة ،فقد شهد أكرب زايدة يف العنف
السياسي يف عام  2020بنسبة تصل إىل  .38%ويشري تقرير ( )ACLEDإىل العوامل
اليت أدت إىل حدوث هذه الزايدة ،وأحد هذه العوامل هو اهلجوم الرتكي ضد حزب العمال
الكردستاين .إذ شنت تركيا أكرب هجوم ضد حزب العمال الكردستاين حىت اآلن يف عام ،2020
مما أدى إىل تصاعد العنف السياسي يف كردستان العراق .كما سامهت زايدة اهلجمات اليت تشنها
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اجلماعات املسلحة املدعومة من إيران ضد التحالف الدويل والقوات األجنبية املوجودة يف العراق
يف تصاعد العنف يف العراق .جاء تصعيد هجمات اجلماعات املسلحة انتقاماً ملقتل اللواء اإليراين
قاسم السليماين مطلع عام  .2020كما تصاعد العنف ضد املدنيني بنح ٍو كبري ،مدفوعاً بزايدة
اهلجمات على الناشطني الذين شاركوا يف مظاهرات عام  2019ضد الفساد احلكومي والبطالة.
وابملثل ،فإن اهلجمات اليت يشنها تنظيم داعش اإلرهايب مسؤولة عن عدد كبري من أحداث
استهداف املدنيني.
اجلهات الفاعلة
شاركت جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة يف العنف السياسي يف عام  2020يف مجيع
أحناء العامل .ويف العراق كانت القوات العسكرية الرتكية هي اجلهة الفاعلة اليت أدت إىل زايدة العنف
السياسي ،إذ أدى تصاعد النشاط العسكري الرتكي يف العراق بتصدره اثين أعلى زايدة يف العنف
يف العامل  -خالل العام الذي شهد فيه الشرق األوسط أكرب اخنفاض يف العنف بنح ٍو إمجايل.
ويف األشهر األربعة اليت أعقبت انتشار وابء (كوفيد ،)-19زادت املليشيات اهلوية نشاطاهتا
بنسبة  70٪مقارنة ابألشهر األربعة اليت سبقت انتشار الوابء .ومن هذه امليليشيات ،امليليشيات
العشائرية يف العراق مثل احلشد الشعيب العشائري.
املظاهرات
يف بداية وابء (كوفيد ،)-19تراجعت املظاهرات بنح ٍو كبري يف مجيع املناطق اليت يغطيها
مشروع  ACLEDوسط إجراءات العزل الصحي للسيطرة على انتشار الفريوس .فقد حظرت
احلكومات يف مجيع أحناء العامل التجمعات الكبرية ،مبا يف ذلك املظاهرات ،األمر الذي منع
املتظاهرين من التواجد يف الشوارع بسبب ارتفاع عدد الوفيات بسبب الوابء .يف األشهر األربعة
األوىل اليت أعقب انتشار الوابء ،تراجعت املظاهرات بنحو الثلث أو .30%
أدى فشل احلكومة يف معاجلة األزمة الصحية إىل تفاقم العديد من املظامل اليت كانت ابلفعل
سبباً للمظاهرات قبل انتشار الوابء .نتيجة لذلك ،سرعان ما عادت هذه املظاهرات إىل الظهور.
فعلى سبيل املثال ،شهد العراق انفجاراً يف املظاهرات يف أواخر عام  2019بسبب الغضب من
الفساد احلكومي وسوء توفري اخلدمات العامة ،إال أهنا اخنفضت اخنفاضاً حاداً من  372حداثً يف
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تشرين الثاين  2019إىل  41حداثً يف آذار  2020مباشرة بعد بداية اجلائحة .ومع ذلك ،شهد
العراق يف هناية املطاف واحدة من أكرب الزايدات يف نشاط املظاهرات حبلول هناية عام .2020
سامهت التداعيات االقتصادية للوابء يف البطالة والتأخري يف الرواتب ،إىل جانب أزمة الكهرابء،
بعودة ظهور املظاهرات للتعبري عن مزيد من االستياء من احلكومة.
خيتتم ( )ACLEDتقريره أبن عام  2020كان عاماً مل يسبق له مثيالً ،فقد فرض
حتدايت أمنية جديدة يف معظم أحناء العامل .يف حني أن الوابء كان مبثابة عقبة أمام املظاهرات يف
البداية ،إال أهنا عاودت الظهور .وبينما اخنفضت أعمال العنف بنح ٍو عام ،فمن املرجح أن يزداد
الصراع بنح ٍو كبري يف أعقاب الوابء ،ومن احملتمل أن يصل إىل درجة أعلى مما كان عليه يف 2019
أو  .2020إن الفهم املرن ألمناط االضطراب ،مقرتان ابلقدرة على النظر إىل االجتاهات نظرة جذرية
من أجل فهم الكيفية اليت تلعبها الديناميات املتميزة يف السياقات احمللية ،أمر ابلغ األمهية يف فهم
عاملنا ـ وال سيما إذا أردان أن نفكر يف اجتاهات العام املاضي من أجل صياغة توقعاتنا للمستقبل.
عن ACLED
مشروعا جلمع البياانت
يعد مشروع بياانت موقع النزاع املسلح وأحداثها ()ACLED
ً
املصنفة وحتليلها ورسم خرائط األزمات .جيمع  ACLEDالتواريخ واجلهات الفاعلة واملواقع
والوفيات وأنواع مجيع أحداث العنف السياسي واملظاهرات املبلغ عنها يف مجيع أحناء إفريقيا والشرق
األوسط وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وشرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا
وآسيا الوسطى والقوقاز وأورواب ،والوالايت املتحدة األمريكية .يقوم فريق  ACLEDإبجراء
حتليل لوصف سيناريوهات الصراع واستكشافها واختبارها ،ومجيع البياانت والتحليالت متاحة
للجميع جماانً.
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