
 

 إلى أين بعد االنسحاب؟ العراق:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من بين النقاط الساخنة المهيئة للصراع والتي يبدو أنها ستبقى ساخنة أو تزداد سخونتها : ملخص

السياسية وأزمة مجلس النواب التي تشوبها النغمة في فترة ما بعد االنسحاب، هناك االغتياالت 

الطائفية، واستفزازات جديدة ما بين أربيل وبغداد، والقصف التركي للمناطق الكردية في شمال 

العراق. أما المشاكل األمنية الناجمة عن القصف اإليراني لكردستان العراق وإغالق معسكر 

على ما يبدو ستبقى ثابتة على وضعها الحالي أو أشرف وتأثيرات األزمة السورية على العراق ف

سيتناقص خطرها بعض الشيء في المستقبل القريب. إال أن التهديد الرئيسي الستقرار العراق في 

ال يأتي من الخارج بل ينبع من الداخل، من الرقابة والتوازن المتخلل بين السلطات  2102عام 

 القضائية(.الثالثة في بغداد )التشريعية والتنفيذية و
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 مقدمة

متزامناً مع انتهاء مهمة القوات األمريكية رسمياً والتي جرت مراسمها في  انخفض معدل عدد القتلى من العراقيين المدنيين بشكل ملحوظ

المعدل حوالي ، حيث كان 2117بالمئة في ذروة عام  7، بينما كان هذا المعدل قد توقف عند نسبة 2100كانون األول  01بغداد في 

مدني خالل شهر واحد اليعتبر استقراراً. كما أن معدل مقتل المدنيين العراقيين بالرغم  011قتيل كل شهر. إال أن مقتل أكثر من  0011

عما كان  2100. وقد ازداد هذا المعدل في عام 2112من انخفاضه عما كان عليه أثناء الحرب األهلية، علق في مستوى واحد منذ عام 

يه في السنة السابقة. نجم هذا االنخفاض األولي في مقتل المدنيين وما لحقه من معدل ثبت على مستوى عالي الخطورة عن تبدل في عل

 نزعة العنف عشية االنسحاب األمريكي من العراق، بعض هذه التبدالت إيجابية وبعضها اآلخر مختلف إال أنها خطرة وبالغة السلبية.

نة المهيئة للصراع والتي يبدو أنها ستبقى ساخنة أو تزداد سخونتها في فترة ما بعد االنسحاب، هناك االغتياالت ومن بين النقاط الساخ

السياسية وأزمة مجلس النواب التي تشوبها النغمة الطائفية، واستفزازات جديدة ما بين أربيل وبغداد، والقصف التركي للمناطق الكردية 

األمنية الناجمة عن القصف اإليراني لكردستان العراق وإغالق معسكر أشرف وتأثيرات األزمة السورية في شمال العراق. أما المشاكل 

على العراق فعلى ما يبدو ستبقى ثابتة على وضعها الحالي أو سيتناقص خطرها بعض الشيء في المستقبل القريب. إال أن التهديد 

خارج بل ينبع من الداخل، من الرقابة والتوازن المتخلل بين السلطات الثالثة في ال يأتي من ال 2102الرئيسي الستقرار العراق في عام 

 بغداد )التشريعية والتنفيذية والقضائية(.

 تغير في طبيعة العنف المحلي

االغتياالت يبدو أن تسلل المقاتلين إلى العراق قد انتهى. ولكن االغتياالت التي تستهدف المسؤولين في تصاعد. وبالتحديد تستهدف هذه 

 المسؤولين األمنيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين والصحافيين وبعض منظمي االحتجاجات.

ويمكن تفسيم الجهات التي تشن هذه الهجمات إلى فئتين رئيسيتين، األولى عبارة عن مجموعات خارج المسار البرلماني وتهاجم األهداف 

اسية مختلفة ضمن المسار البرلماني وتشن هجماتها إما ضد أعضاء أحزاب أخرى أو ضد أفراد الحكومية. والثانية أعضاء في أحزاب سي

 من المجتمع المدني ممن ينتقدون ما يحدث بشكل سلمي.

وقد تزايدت بشكل محدد الهجمات على الصحفيين ومنظمي االحتجاجات وغيرهم من المستقلين الذين يمارسون حرية التعبير عن الرأي، 

. وقد 2112البعض منهم لالغتيال في السنة الماضية بالرغم من االنخفاض الملحوظ في مقتل المدنيين بشكل عام منذ عام  حيث تعرض

مقارنة بالمعدل الشهري من العام  2100% تتابعاً في النصف األول من عام 01% و11تزايد معدل االغتيال والهجمات عليهم بحوالي 

مع فترة الربيع العراقي الذي سعى بشكل سلمي إلى إصالح الحكومة عموماً واالئتالف الحاكم  الذي سبقه. وترافق ازدياد العنف

خصوصاً. كما أن األشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير عن الرأي ما يزالون أهدافاً للمضايقات القانونية من قبل شخصيات 

يس السابق صدام حسين وكذلك قوانين جديدة فيها ثغرات قانونية مقلقة تم قيادية في األحزاب مستخدمين قوانين تعود إلى حقبة الرئ

ة" إصدارها خالل السنتين الماضيتين باإلضافة إلى أوامر تنفيذية. ومن بين أشكال المضايقات القانونية تبرز الغرامات المالية بسبب "إهان

وقيت العنف وما يستهدفه وكذلك أشكال المضايقات األخرى متعمداً السياسيين وإغالق دور النشر وعدم إعطاء األذون للتظاهر. ويأتي ت

الجتزاز أشخاص بارزين في عملية تشكيل رأي عام ممن ينخرطون في تنظيم االحتجاجات السلمية المنتقدة للحكومة أو األحزاب 

 الحاكمة.

اء في الحكومة وليس عنف الحرب األهلية يشير هذا التوقيت واالستهداف إلى نزعة مقلقة في السياسة العراقية حيث أصبح أعض

العشوائي يشكل مصدر التهديد الرئيسي لحرية الكالم والتجمع في العراق. ويصح هذا الكالم عن المحافظات الثالثة التي تقع تحت الحكم 

ن أن معدل الوفيات في شبه الذاتي في إقليم كردستان وكذلك عن المحافظات الخمسة عشر األخرى تحت حكم بغداد المباشر، بالرغم م

 كردستان أقل بكثير بشكل عام.

إن سيطرة الحكومة على البالد جغرافياً ومؤسساتياً ما تزال محدودة ويستدل على ذلك من حدوث العديد من الخروقات األمنية بمساعدة 

بمساعدة من داخل السجن. واضحة من أشخاص يعملون في الحكومة نفسها. وكمثال على ذلك هناك هروب اإلرهابيين من السجون 

وكذلك يأتي استخدام بطاقات الهوية التي تصدرها الحكومة واألسلحة كاتمة الصوت كدالئل متزايدة على المساعدات التي يقدمها أعضاء 

راحة رفيعي المستوى في األحزاب التي في السلطة لموجة االغتياالت. ووصل األمر بهذه الدالئل إلى حد اعتراف المسؤولين بها بص

، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن 2100. ففي آب 2100مستفزة بدءاً من قيادة عملية بغداد وصوالً إلى رئيس الوزراء في أواخر صيف 
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أنها أصدرت أوامر إلى كل الحراس ورجال الشرطة في بغداد لتسليم أسلحتهم النظامية ألن معظم االغتياالت في العاصمة قد تم تنفيذها 

لحة تملكها الحكومة. وأظهرت عمليات دهم تم شنها بعد تلك التصريحات الفضائحية نجاحاً في ضبط االغتياالت في بغداد، باستخدام أس

 إال أنها دفعت الكثير منها ليتم تنفيذها في المحافظات المجاورة.

المحافظات التي تضم المناطق المتنازع إال أن العنف بشكل عام سيبقى متركزاً في وسط المحافظات التي يوجد فيها خليط طائفي وكذلك 

 2102وبداية  2100عليها. فإلقاء نظرة على العنف في السنة الماضية والتوتر السياسي الحالي يدعم هذه النظرية. فنزعة العنف في عام 

%. وتنخفض النسبة إلى 4ا تشير إلى أن المحافظات التسعة البعيدة شماالً والجنوبية وهي تمثل نصف البالد اليتجاوز معدل العنف فيه

% فقط 0% في المحافظات الشمالية الثالثة التي تخضع للحكم شبه الذاتي في كردستان )أربيل ودهوك والسليمانية(. ويبلغ معدل العنف 0

على المناطق  وأما الهجمات التركية واإليرانية  والقادسية(.في المحافظات الستة الجنوبية )البصرة وذي قار والمثنى وميسان والنجف 

الكردية البارزة في اإلعالم فقد اقتصرت غلى شريط رفيع من الحدود، ومعظمه ريفي وتؤدي إلى مقتل عدد أقل بكثير مقارنة بباقي أنحاء 

% في 07% في األنبار وبابل وكربالء وصالح الدين وواسط، ويبلغ 04% ويرتفع إلى 21البالد. إذ يبلغ المعدل في نينوى وكركوك 

 . وتشير نظرة إلى العوامل السياسية المحلية إلى السبب الذي يجعل هذا المعدل من العنف مرشحاً لالستمرار في المستقبل القريب.بغداد

 العوامل السياسية المحلية: التوتر الطائفي

طائفي، ومن بين هذه إن من المقلق بمكان إهمال رئيس الوزراء الواضح لتبعات إجراءاته التي يمكن قراءتها بسهولة ضمن منظور 

 اإلجراءات األزمة األخيرة الناجمة عن تهديده بإزاحة النواب التسعة من كتلة العراقية وغالبيتها من السنة )والتي فازت بأغلبية مقاعد

ه رئيس البرلمان في االنتخابات األخيرة( بمن فيهم اثنين من السنة يحتالن منصبين رفيعي المستوى في الحكومة )وهو إجراء قام ب

الوزراء بشكل شخصي(، وكذلك استمرار عملية اجتثاث البعث المسيسة بشدة ومعها االعتقاالت العشوائية )وتقوم بها بغداد أكثر من أي 

 محافظة أخرى(، والقلق يزداد نظراً لهشاشة المسيرة الديمقراطية بشكل عام في العراق. وتحديداً بالنظر إلى أهمية عودة السنة للمشاركة

 .2117و 2112والتي أدت إلى اشتعال الحرب األهلية في عامي  2111االقتراع بعد مقاطعتهم لالنتخابات عام  في

وتال هذه المناورات االستفزازية مباشرة كثافة ملحوظة في هجمات واسعة النطاق تحمل أسلوب القاعدة. وكانت أولها من بين أكثر 

على األقل. ويؤشر هذا إلى مخاطر البدائل  001شخصاً وجرح  21عنها مقتل أكثر من  الهجمات المميتة في العراق هذه السنة، ونجم

 العنيفة عندما تشعر شرائح واسعة من المجتمع بأنها استبعدت من العملية الديمقراطية.

ا أن تزيد من العنف إال أن قراءة هذه اإلجراءات غالباً من منظور طائفي في التحليل العراقي والدولي لما يجري يمكن لها بمفرده

لل الطائفي، إال أن جذور االستفزازات الطائفية تبدو وبحق كجزء من نموذج أكبر يسبب قلقاً مماثالً وهو بالتحديد الرقابة والتوازن المتخ

 في الحكومة الفيدرالية في بغداد.

 والتوازن المتخلل في بغدادالرقابة العوامل السياسية المحلية: 

سنوات صعد العراق هذه السنة بشكل إيجابي على مؤشر الشفافية الدولي. وبغض النظر عن انتقاله من المركز الرابع ألول مرة منذ بضع 

 إلى المركز الثامن كواحد من أكثر البلدان فساداً في العالم يبقى ذلك مؤشراً سلبياً عن الحوكمة العراقية.

شهراً على االنتخابات. وبدالً من ذلك يرأس هاتين  22داخلية بعد مضي وعلى المستوى الوزاري لم يتم تعيين وزيرين للدفاع وال

الوزارتين أشخاص مؤقتين تم تعيينهم بشكل شخصي من قبل رئيس الوزراء وموالين له. وتمثل هذه التعيينات التفافاً على المسيرة 

ى المنوال نفسه هناك هيئة النزاهة التي تمثل سلطة البرلمانية بما أن الدستور ينص على تصويت البرلمان على تعيين كل الوزراء. وعل

محاسبة رئيسية على فساد الحكومة والتي خسرت مؤخراً رئيسها وهو ككل من سبقه في المنصب ذاته إما تعرض للطرد ألنه تعمق في 

 ذوي صالت رفيعة المستوى. تحقيقاته أو استقال بسبب قيام األحزاب بسد الطريق في وجه محاوالت الهيئة محاكمة أعضاء في الحكومة

أما محاوالت "الفدرلة" فمثلها مثل التفجيرات األشد، إذ يمكن اعتبارها محاولة لقمع االحتجاجات ضد فشل الحكومة المركزية. ويشير 

ال مركزية الحكم المحتجون وممثلو المجالس المحلية المؤيدين "إلقامة األقاليم" في المحافظات ذات األغلبية السنية )وما يعنيه ذلك من 

الفيدرالي( غالباً إلى حدوث اعتقاالت عشوائية من قبل القوات األمنية الفيدرالية باإلضافة إلى شعورهم بالحرمان من لعب دور هام في 

صبح أقاليم، السياسة على المستوى الوطني. إال أن المحافظات التي يقطنها غالبية من الشيعة مثل االئتالف الحاكم قد قدمت أيضاً طلبات لت

وللمرة األولى في تاريخ العراق بالنسبة لبعض منها. ويشير هذا األمر إلى مستوى اإلحباط الذي تشعر به المحافظات تجاه الحكومة 
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 المركزية والذي ال ينحصر في طائفة واحدة.

نافسة الشرسة داخل األحزاب في المجال وكذلك يؤشر مستوى العالقة داخل األحزاب أنفسها إلى مشاكل في توازن القوى. فالبرغم من الم

السياسي وأحياناً الفيزيائي، ما تزال الديمقراطية داخل األحزاب منقوصة. ويسمح القانون للناخبين بتعديل مخصصات المقاعد لألحزاب، 

 نه.إال أنه ال يستطيع أن يلزمها بإزاحة رئيسها. وغالباً ما تنتهي الخالفات داخل حزب ما بانشقاق مجموعة ع

 العوامل السياسية المحلية: المناطق المتنازع عليها وعالقة بغداد بأربيل

يكمن في جوهر الخالف بين الحكومة اإلقليمية في إقليم كردستان ذي الحكم شبه الذاتي والحكومة الفيدرالية في بغداد عدم وجود انقسام 

لي المفاوضات على وضع المناطق المتنازع عليها معلقة وكذلك نهائي للسلطة القانونية على األشخاص والموارد. وفي الوقت الحا

المفاوضات على قانون المعادن وقانون اقتسام العائدات واالنتخابات في كركوك واالحصاء الوطني، ما يترك فراغاً قانونياً فيما يخص 

 بيل وبغداد.تسلسل السلطة على النواحي السياسية والقانونية والعسكرية التي تشوب النزاع بين أر

ويتمثل التوتر بين أربيل وبغداد بشكل مادي وعلى األرض في المناطق المتنازع عليها. وهذه المناطق هي محافظات كركوك ونينوى 

وصالح الدين وديالى التي تضم تاريخياً سكاناً أكراد ويتنازع السلطة عليها أربيل وبغداد. ومعظم هذه المناطق وباألخص كركوك تحتوي 

مل كردستان الوحيد في حيازة احتياطي نفطي هام. وفي السنوات الثالثة الماضية، شهدت هذه المحافظات األربعة معدالت مرتفعة على أ

 من العنف بالنسبة لعدد السكان بين كل المحافظات العراقية.

لحال بسبب الدور األمني الذي كانت تلعبه وقد يكون لالنسحاب األمريكي تأثير خطير فعالً على استقرار الوضع فيها أكثر مما هو عليه ا

، تم تشكيل قوات في المناطق 2101و 2112القوات األمريكية ضمن الدوريات الثالثية المشتركة والذي لم يعد موجوداً. ففي عامي 

 وتوفير منظومة إنذار المتنازع عليها قوامها الجيش الفيدرالي وقوات الشرطة المحلية وقوات البيشمركة الكردية بهدف تسهيل االتصاال

مبكر بين األشخاص ذوي العالقة بالنزاع. وأخذت هذه الوحدات على عاتقها شن غارات على أماكن اختباء المقاتلين وتم توزيعها على 

دها مجرد نقطة تفتيش عبر هذه المناطق. واعتبرت في غاية الفعالية ولم تشهد أي نزاع داخلي في تنفيذ مهامها المنسقة. إال أن تعدا 22

 211فرد. وبالمقارنة هناك  0211رقم صغير بالقياس إلى تعداد القوات الكلي المنتشرة في المناطق المتنازع عليها، فقوامها ال يتجاوز 

ألف من قوات البيشمركة وكل منها يخضع لسلطة مستقلة عن األخرى. ومنذ اآلن تعاني  011ألف عنصر من القوات األمنية العراقية و

وحدات مشكلة في استمرار دعمها سياسياً وتمويلها مالياً ناهيك عن استمراريتها. وكذلك هناك أمل ضعيف بعد االنسحاب األمريكي هذه ال

في حصولها على طرف ثالث محايد ومسلح ليلعب دور المراقب في دورياتها المشتركة، مثل قوات حلف األطلسي أو األمم المتحدة، بما 

 علنا بوضوح عدم اهتمامهما في المشاركة في مثل هذه المهمات.أن هذين األخيرين قد أ

 نووضع القوات: اإلحصائيات والجنود والمتعاقد

أشارت أشهر من الجدال إلى أن معظم العراقيين يؤيدون انسحاب القوات األمريكية بشدة، إال أن العديد من داخل االئتالف الحاكم قد 

المتحدة ومعها أو من دونها قوات حلف األطلسي يجب أن تبقى، ولكن تحت مسمى أكثر دبلوماسية مثل استنتجوا أن بعض قوات الواليات 

"مدربين". ولكن من دون إقناع الحكومات األجنبية وبخاصة الواليات المتحدة على التنازل عن شرط الحصانة لقواتها وهي مسألة حساسة 

 جداً، لم يتم التوصل ألي اتفاق.

عنصر  1111دد من القوات األمنية األجنبية، معظمها على شكل متعاقدين. إذ تطلب وزارة الخارجية األمريكية بقاء ومع ذلك سيبقى ع

ألف مدني باقين كجزء من البعثة األمريكية في العراق، وهي األكبر عدداً في العالم. ويشكل  02على األقل من العناصر األمنية لحراسة 

مريكية في العراق في ذروته. إال أن وضع هذه القوات غير المحدد بعد سيتسبب بالجدل بالتأكيد إن لم % فقط من حجم القوات األ0هذا 

يكن سيتسبب باندالع العنف. فالمتعاقدون األمنيون ليسوا بالقوات النظامية )بالرغم من أن اتفاقية جنيف تحتوي على فقرات تخص 

لبعثة دبلوماسية ال تشكل الكثير من الفرق سواء على المستوى القانوني أو الشعبي. "المرتزقة" كما يطلق عليهم في العراق( وتبعيتهم 

فالمذبحة التي جعلت من الشركة األمنية المعروفة سابقاً باسم "بالك ووتر" أشهر من نار على علم ارتكبت فيما كانت الشركة تعمل آنذاك 

 ها عدة مرات ربما تعود للعمل في العراق وتفوز بمثل هذه العقود.تحت غطاء دبلوماسي. وحتى شركة "بالك ووتر" التي بدلت اسم

كما أن شخصيات بارزة مثل مقتدى الصدر الذي يتزعم واحدة من أهم الميليشيات "المقاومة" في العراق قد أعلن عدة مرات أن قواته 

 ات احتالل وبهذا تصبح أهدافاً أكيدة للهجوم.ستعتبر كل المتعاقدين األمنيين الخاصين والقوات العسكرية النظامية )األجنبية( قو
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وفي الوقت نفسه لن يستفيد المتعاقدون من نواح مفيدة تمتع بها التفويض السابق للجيش وعلى رأسه المشاركة في الدوريات الثالثية في 

 المناطق المتنازع عليها والتي لن يحظى المتعاقدون بأي دور فيها.

 لثوار والالجئونا –الحدود: سورية والمقاتلون 

شخص في غضون أشهر، أصبحت المسألة السورية مصدر قلق للعراق  1111مع ارتفاع عدد القتلى في الربيع السوري إلى أكثر من 

استراتيجي وكذلك االنساني. إن زعماء االئتالف الحاكم في العراق من خلفية واحدة تقريباً هي تزعمهم سابقاً -على الصعيد الجيو

ة مقاومة لحكم صدام حسين القمعي. ولذلك فهم أقل من مسرورين عند النظر إليهم على أنهم يساندون حكماً مماثالً. إال أن لمنظمات سري

سياسية للتأثير الذي قد ينجم عن محاولة تغيير النظام في سورية على استقرار العراق قد حازت على األسبقية في -االعتبارات الجيو

 أفعالهم.

بالبعيدة كانت سورية نقطة عبور رئيسية للمقاتلين المتسللين إلى العراق، وخاصة التكفيريين. ولم يتوقف هذا العبور إال ومنذ فترة ليست 

خلياً عندما توفرت اإلرادة السياسية والتنظيم من قبل الحكومة السورية لوقفه. ويعتقد السياسيون العراقيون أن أي محاولة لتغيير النظام )دا

ة( في سورية سيزيد من فرص اندالع الفوضى أو الحرب األهلية في العراق بسبب الديناميكية الداخلية واإلقليمية في أو بقوة خارجي

سورية. سواء كان انتقاماً متعمداً من العراق على دفعه باتجاه تغيير النظام في سورية أو كنتيجة طبيعية لفقدان الحكومة السورية 

السورية إلى حالتها السابقة التي شهدتها في ذروة تسلل المقاتلين إلى العراق والحرب األهلية تعد -اقيةالسيطرة، فإن عودة الحدود العر

 تهديداً خطيراً للحكومة العراقية.

 والخوف الثاني هو من الالجئين. فالحكومة العراقية ال ترغب بالتعاطي مع األعداد الكبيرة من العراقيين المقيمين في سورية حالياً وهي

البلد المضيف للعدد األكبر من الالجئين العراقيين في العالم كله. وبدرجة أعلى ال ترغب الحكومة العراقية في التعاطي مع تدفق 

السوريين الباحثين عن مكان للجوء إليه. وقد وصل بضعة منهم بالفعل إلى مخيم الوليد في األنبار، ولكن الوكاالت المختصة مثل 

 ون الالجئين تراقب الوضع ولم تسجل أي ارتفاع ملحوظ في أعدادهم حتى تاريخه. المفوضية السامية لشؤ

 الحدود: القصف التركي واإليراني لشمال العراق

 إن القصف التركي واإليراني على كردستان في عملية مالحقة الميليشيات الكردية المسلحة التي تجد مالذاً آمناً لها في المناطق الجبلية

إيران وتركيا من جهة والشمال العراقي من جهة أخرى قد ترك دزينة من القتلى المدنيين على األقل وآالف من النازحين الحدودية بين 

خالل السنة الماضية. أما مصادفة حدوث القصف بالتزامن مع موسم الحصاد القصير وتدمير دونمات من األرض ومئات من الماشية فقد 

ين إلفراغ المناطق الحدودية حيث تدير المجموعات المسلحة عملياتها، وهو ما يؤشر إلى استمرار مثل أدت إلى اتهامات باستهداف المدني

 هذا القصف بالمستوى نفسه في السنة القادمة.

ومع ذلك فقد طرأ تغيير على هذه الهجمات كنتيجة للسياسات المحلية إليران وتركيا، مع انعكاسات واضحة على كردستان. منذ صعوده 

، تبنى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مقاربة أكثر دبلوماسية للمسألة الكردية كسياسة مرغوبة تسمح له بكسب مزيد 2112عام 

من األصوات الكردية في االنتخابات، تقريباً نصف األصوات الكردية، وأيضاً كخطوة ضرورية في مفاوضات الدخول في االتحاد 

لفوائد الملموسة من استخدام الدبلوماسية مع المعارضة الكردية في تركيا في السنوات األخيرة، وتوقف األوروبي. ولكن مع انعدام ا

المفاوضات مع االتحاد األوروبي وانتكاس العالقة مع األكراد، سيضطر الحزب الحاكم إلى محاولة كسب أصوات الناخبين األتراك 

ة التقليدية التي تطالب بقوة بالرد "بقسوة" على العنف المتبادل ما بين القوات التركية اليمنيين المتعصبين قومياً، وكذلك القاعدة الشعبي

والقوات الكردية. وتشير القفزة في العنف الذي تمارسه الدولة التركية ضد األهداف الكردية المدنية منها والعسكرية على الحدود مع 

. 2100. بالمقارنة يبدو أن قصف إيران لهذه المناطق قد انخفض منذ أيلول إلى هذه النزعة 2102وبداية  2100العراق في نهاية عام 

وشاع آنذاك أن اتفاقية ما بين حكومة إقليم كردستان والسلطات اإليرانية قد تم التوصل إليها بحيث تشد حكومة كردستان قبضتها األمنية 

ق النار ما بين إيران وحزب الحياة الحرة الكردستاني، وهو على الحدود مقابل تراجع القصف اإليراني، وكذلك حصول هدنة لوقف إطال

الجناح المسلح للمعارضة الكردية إليران. وبالرغم من عدم اتضاح مستقبل واستمرارية وقف إطالق النار هذا ما بين إيران وحزب الحياة 

ثيف الهجمات من جهة تركيا مستمر على ما يبدو، ما الحرة وكذلك مسألة قصف إيران للمناطق الجبلية التي يلوذ بها أفراد الحزب، فإن تك

 يؤشر إلى أن مصدر القصف والعنف في الشمال العراقي سيكون تركياً في المستقبل القريب.

 معسكر أشرف
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شخص ممن يقطنون في معسكر أشرف كسؤال مباشر مع انسحاب القوات األمريكية من العراق. ينص القانون الدولي  0111برز مصير 

دم إعادة الالجئين الذين يمكن أن تتعرض حياتهم للخطر عند عودتهم إلى البلد األم. إال أن هناك رغبة إيرانية بإزالة المخيم الذي على ع

يأوي مجموعة إيرانية معارضة مسلحة )مجاهدي خلق( والمتواجدين في العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما كانوا يقاتلون جنباً 

العراقية، وتبدو الحكومة العراقية الحالية أكثر من راغبة في تلبية هذه الرغبة -عراق ضد إيران في فترة الحرب اإليرانيةإلى جنب مع ال

 اإليرانية.

وقد دعا سكان المخيم والمفوضية السامية لشؤون الالجئين إلى تمديد موعد إغالقه للسماح بدراسة طلبات اللجوء المقدمة من سكانه وعلى 

، أعلن رئيس 2100كانون األول  20ة توطينهم جميعاً. إال أن الحكومة العراقية لم تظهر حتى اآلن إال بعض التجاوب. في أمل إعاد

الوزراء نوري المالكي عن تأجيل إغالق المعسكر لمدة ستة أشهر إذا وافقت منظمة مجاهدي خلق على توقيع مذكرة تفاهم إلعادة تموضع 

كانون األول والذي ورد فيه موافقة مبدئية على االنتقال، وضع  21على لسان المتحدث باسم المعسكر في سكانه. إال أن تصريحاً جاء 

 شروطاً لم يتم االتفاق عليها. وبسبب المماطلة، ما يزال هناك شبح اندالع عنف إن تم استخدام القوة إلغالق المعسكر.

معاملة التي يلقاها سكانه على يد اإلدارة العراقية الحالية. فمنذ تسليم مهمة وحتى من دون إغالق فوري للمعسكر يبقى هناك أسئلة حول ال

، أدى حادثان عنيفان تورطت فيه القوات األمنية العراقية في 2112حراسة المعسكر من القوات األمريكية للقوات العراقية في حزيران 

المعسكر. وتبع ذلك مزاعم عديدة بحدوث تعذيب للقاطنين شخصاً ممن يقطنون في  41إلى موت أكثر من  2100ونيسان  2112تموز 

 عندما تم استدعاءهم للتحقيق من قبل السلطات العراقية.

 استنتاجات

لقد انخفض العنف الذي يرتكبه المقاتلون في العراق ما بعد اإلنسحاب األمريكي. والقصف عليه من الجهة اإليرانية على األقل هادئ 

الحكومة العراقية تجاه سورية فتبدو فعالة في إبقاء العراق خارج التبعات السلبية لألزمة السورية في الوقت الحالي. نسبياً. وأما سياسة 

وبالنسبة للسياسة الداخلية التركية والتي ليس للعراق تأثير يذكر عليها فهي تتسبب وعلى ما يبدو ستتسبب في ارتفاع في القصف داخل 

 نه مقتل عدد من المدنيين األكراد ونزوح آخرين.الحدود العراقية ما ينجم ع

وهنا تبرز المسائل الداخلية بشكل أكثر إلحاحاً وخطورة من المسائل الدولية كلها في الوقت الحالي، فهذه المسائل المحلية وعلى رأسها 

المستوى األمني الذي ما زال يخوض فيه تنفيذ المحاسبة والتوازن في بغداد وتسوية نهائية مع أربيل، هي المطلوبة إلخراج العراق من 

 منذ ثالث سنوات وحتى اآلن وكذلك إخراجه من القفزة الخطيرة في العنف التي حدثت في الشهر األول ما بعد االنسحاب األمريكي.
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