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مقدمه
وقتی پ��س از ح��دود دوازده س��ال از زمان 
س��قوط حکوم��ت صدام حس��ین ب��ه صحنۀ 
عراق نگریسته می شود، چنین به نظر می رسد 
ک��ه گویی این کش��ور هیچ��گاه دیگر روی 
امنی��ت را نخواه��د دید. نیروه��ای داعش از 
دو س��ال قبل بخش های وس��یعی از کشور را 
به تص��رف درآورده اند و به رغ��م همکاری 
ائت��الف بین الملل��ی، بس��یج مردم��ی، فتوای 
مرجعیت ش��یعی، حضور و مشارکت ارتش 
عراق دس��تاورد بزرگ��ی عاید عراق نش��ده 
اس��ت و بس��یاری از ناظران تردید دارند که 
نیروهای مس��لح این کش��ور بتوانند در س��ال 
2016 نیز به فتح موصل نایل آیند. در شمال، 
حکومت اقلیم کردستان با استفاده از فرصت 
حملۀ داعش و ضعف نیروهای نظامی دولت 
مرکزی، شهر محل مناقشۀ کرکوک، سنجار 
و مناط��ق وس��یعی از س��ایر اس��تان های چند 
قومیتی عراق را به تصرف در آورده و از زبان 
ریاس��ت آن، چندین بار ضرورت برگزاری 
رفران��دوم برای اس��تقالل کردس��تان مطرح 

ش��ده است. در جانب دولت، اختالفات بی پایان جناح ها و گروه های 
پارلمانی و حتی شیعی، هم بر روحیۀ نظامیان تأثیرات منفی گذاشته و 
هم ادارۀ کش��ور را با مشکل و کندی مواجه گردانیده است. در عین 
حال حجم عظیم فساد در دستگاه حکومت عراق، با تغییر نخست وزیر 
سابق – نوری مالکی – رفع نشده و عراق بی شک یکی از فاسدترین 
حکومت های موجود – از نظر س��ازمان های بین المللی – شده است. 
در س��احت بین المللی هم، اختالفات همس��ایگان عراق بر سر آیندۀ 
این کش��ور، اختالفات بازیگران جهانی و بین المللی )مثاًل اختالفات 
آمریکا و ایران در قبال مسائل عراق( موجب شده است که آیندۀ این 
کش��ور تصویری مبهم و تیره و تار به نظر آید. در این نوش��تار پس از 
بررسی سه سناریوی اصلی محتمل دربارۀ آینده عراق، به عوامل مؤثر 

بر هر یک و تبعات هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

سناریوی اول: فروپاشی دولت عراق
برقراری حکومتی عادالنه و با مشارکت همه نیروهای عراقی – بدون 
توجه به مذهب و قومیت آنها – از اهداف اولیه تأس��یس دولت پس 
از صدام بوده اس��ت. اما ناظران مس��ائل ع��راق معتقدند که در عمل 
حکومت اکثریت شیعی – به ویژه در دورۀ مالکی، فرقه ای و طایفه ای 
عمل نمود و به ویژه اهل سنّت عراق را طرد و بیگانه1 کرد به گونه ای 
که ادعا می شود که یکی از دالیل اصلی قوت گیری داعش نارضایتی 
1. alienated
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مشکالت و معضالت متعددی که عراق در زمینه سیاسی و نظامی با آنها مواجه شده، این کشور را در آستانۀ 
تحولی مهم قرار داده اس�ت. به نظر می رس�د که از سه س�ناریوی محتمل برای آیندۀ عراق، ایدۀ تقسیم این 
کش�ور به س�ه ناحیه متفاوت قومی – مذهبی و اس�تقالل کردستان رفته رفته مقبولیت و مشروعیت کسب 
می کن�د. اگرچه این س�ناریو ه�م موانع متعددی بر س�ر راه تحقق دارد، اما در قیاس با س�ناریوهای رقیب 
طرفداران بیش�تری داش�ته و بازیگران بین المللی هم آن را مقبول تلقی می کنند. وقوع چنین سناریویی البته 

تبعات بسیار مهمی برای سراسر منطقه در بر خواهد داشت.

تحلیل

:اشاره

گروه روابط بین الملل
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اهل س��نّت عراق بوده اس��ت. داعش عراق پیون��د نزدیکی با بقایای 
حزب بعث دارد. حتی عده ای بر این اعتقادند که ظهور داعش ریش��ه 
در اقدامات س��ال های پایانی صدام حسین برای اسالمی کردن عراق 
)مثاًل درج اهلل اکبر در پرچم عراق یکی از نماد های این اقدامات بود( 
دارد. به هر حال در ش��مایی که از س��ران ردۀ باالی داعش در جریان 
حمالت به مراکز داعشیان کشف شده، عناصر غیرعراقی در میان آنها 
نادر اس��ت که این نارضایتی را در تش��کل هایی مثل »شورای سیاسی 
شورش��یان قبایلی« عراق هم می توان مشاهده کرد. اهل سنّت به ویژه 
خواستار اصالح قانون بعثی زدایی و قانون گارد ملّی هستند و معتقدند 
که حکومت عراق به بهانه های واهی از اس��تخدام و جذب اهل سنَّت 
امتناع می کند. عالوه بر بیگانگی اهل سنّت عراق، مسئله ظاهراً الینحل 
داعش و برقراری حکومت در سراس��ر کشور هم معضل مهمی است 
که در ادامه بیش��تر بدان اش��اره خواهد شد. اما عامل بسیار مهم دیگر 
مس��أله بحران مالی شدیدی است که با سقوط قیمت نفت گریبان گیر 
دولت و اقتصاد عراق شده است. 90 درصد درآمد عراق، 99 درصد 
صادرات این کش��ور و 44 درصد تولی��د ناخالص داخلی آن از نفت 
است. در سالهای گذشته با اتکای به افزایش شدید قیمت نفت، دولت 
ع��راق برنامه های مفصلی طراحی و نیروی زی��ادی در ادارات دولتی 
اس��تخدام کرده که بسیاری از آنها نیروی کیفی نیستند. با اینکه میزان 
بودجه در فاصلۀ 2004 تا 2015 پنج برابر ش��ده است، همواره کسری 
بودجۀ 20 درصدی وجود داشته است. برای سال 2016 بودجۀ 99.6 
میلیارد دالرِی عراق با نفت هر بش��که 45 دالر بسته شده که اکنون با 
قیمتی 30 درصد کمتر از آن فروخته می ش��ود و تخمین زده می شود 
که حداقل 24 درصد کسری بودجه را به وجود خواهد آورد. بنابراین 
به رغم پیش بینی افزایش تولید نفت به حدود 3/6 میلیون بشکه در روز، 
دولت عراق با مشکالت مهمی مواجه است. دولت به حدود 8 میلیون 
کارمند خود هش��دار داده که به زودی دیگر قادر به پرداخت حقوق 
آن��ان نخواهد بود. چنین اوضاعی با افزایش آس��یب های اجتماعی و 
رش��د جرائم و خش��ونت ها همراه خواهد ش��د. میزان باالی فساد در 
دولت عراق هم مزید بر علّت اس��ت. سازمان بین المللی شفافیت1 در 
س��ال 2014، عراق را از حیث میزان ش��فافیت و سالمت اقتصادی در 
ردۀ 170 از بین 175 کش��ور بررسی ش��ده، قرار داد. یک کمیسیون 
بررس��ی س��وء اس��تفاده ها و تخلفات تخمین می زند که حدود 330 
میلیارد دالر از ذخایر و منابع مالی دولتی مفقود شده است. این حجم 

1. Transparency International 

از فس��اد و حیف و میل اموال دولتی کم نظیر 
اس��ت. در واکنش ب��ه این اوضاع آش��فته، 
آیت اهلل سیستانی از ناکارآمدی دولت، سوء 
مدیریت، حجم فساد مالی و اداری و اوضاع 
امنیتی انتقاد و اعالم کرده است که دولت به 
رهنمودهای مرجعیت ش��یعه بی توجه بوده و 
مثاًل این خواس��ته را که سالح ها فقط باید در 
کنترل دولت و نیروهای نظامی آن باش��د؛ یا 
اختالفات سیاسی در این شرایط حساس کنار 
گذاشته شود، مورد توجه قرار نگرفته است. 
از این رو هدف از تصمیم آیت اهلل سیس��تانی 
مبنی بر اینکه از اعالم مواضع سیاسی خویش 
در نم��از جمعه اجتناب کنن��د و نظرات را بر 
حس��ب اقتضائات بیان کنند، جلب توجه به 
وخامت اوضاعی اس��ت که در عراق جریان 
دارد. وخام��ت اوض��اع در فروردی��ن ماه به 
جایی رس��ید که مقت��دی ص��در از رهبران 
شیعی عراق و رهبر معنوی فراکسیون احرار 
در پارلمان این کشور، با برگزاری تجمعات 
اعتراضی و تهدید به حمله به منطقۀ سبز بغداد 
از دولت خواست تا حکومتی غیر طایفه ای، 
عاری از فساد و کارآمد تشکیل دهد. گرچه 
به نظر می رس��د ک��ه ارائۀ کابینۀ پیش��نهادی 
حیدر العب��ادی قبل از اتمام اولتیماتوم صدر، 
امیدهای کم سویی را موجب شده است، اما 
واکنش های منفی نسبت به این کابینه، انتظار 

موفقیت آن را تضعیف می کند. 
ب��ه هر ح��ال ای��ن عوام��ل ع��راق را به 
س��مت فروپاش��ی و تبدیل ش��دن به دولت 
شکست خورده2 یا ورشکسته سوق می دهد. 
دولت��ی که نهادهای حس��اس آن یا س��قوط 
کرده ان��د و یا کارآی��ی ندارند و خأل قدرت 
ناش��ی از اقتدار دولتی را گروه های متنوع و 
متعدد با خط مشی ها، ایدئولوژي ها و به طور 

2. Failed State

عراق؛ چالش ها و سناریوهای پیش رو
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و 500 هزار نیروی ذخیره هم در اختیار دارد اما در عمل نمی تواند در 
مقابل نیروهایی همچون داعش موفقیت مهمی کسب کند. حال آنکه 
هم از حیث س��الح و هم از جهت نفرات وضع بس��یار بهتری نس��بت 
به داعش��ی ها دارد. عده ای این ضعف روحی��ه را به جنگ قدرت در 
س��طوح باال و اختالفات عراق میان گروه های قومی ربط می دهند. با 
این حال به رغم امیدهایی که در پی توفیقات ارتش و حش��د الشعبی 
در تصرف مجدد رمادی و پیشروی در هیت برمی انگیزد، در مجموع، 

ارتش صالبت اقدام فوری و سریع را بروز نمی دهد. 

س��وم؛ تسلط داعش بر منطقۀ وس��یعی از عراق و چشم انداز مبهم 
آن مناط��ق، در فق��دان نیرویی کارآمد که در مقاب��ل این گروه وارد 
عمل شود، مشکل مهم دیگری است. گویی عراق چندتکه شده و در 
عمل هم فروپاشیده است زیرا حکومتی که نمی تواند بر همۀ سرزمین 
خویش اعمال حاکمیت کند، با بحرانی جدی و حیاتی مواجه است.

باید به ن��کات فوق عنصر تضعیف هویت ملّی عراق را هم افزود. 
گرچه بعض��ی ناظران معتقدند ک��ه هویت عراقی جعل��ی بوده )همۀ 
هویت ها به یک اعتبار جعلی اند( و اینک فروپاش��یده است، اما به نظر 
می رس��د که درگیری های فرقه ای باعث ش��ده که در سوریه و عراق 
اف��راد، بیش��تر هویت خویش را با مذهب )ش��یعه – س��نی( یا قومیت 
)ع��رب، کرد، ترکم��ن و...( تعریف کنند و این مش��کلی برای آینده 
عراق و سوریه خواهد بود و این سوال را مطرح می کند که آیا تأسیس 

و تعریف مجدد چنین هویتی با همه ضعف های موجود عملی است؟

پُر می کنند.  خالصه دستورکارهای مختلف 
این س��ناریو بدترین سناریوی ممکن است و 
بعید به نظر می رسد که هیچ یک از کشورهای 
منطقه یا قدرت های بین المللی مایل به وقوع 
آن باشند. تحلیل گران غربی هشدار می دهند 
که تع��داد دولت ه��ای شکس��ت خورده در 
منطقه خاورمیانه رو به فزونی است )عالوه بر 
عراق، لیبی و محتماًل سوریه را هم باید به این 
فهرست اضافه کرد( و آمریکایی ها و غربیان 
باید اس��تراتژي مش��خص و جدی��دی برای 
برخورد با ای��ن پدیده طراحی و اتخاذ کنند. 
وقوع چنین سناریویی، بی ثباتی و خشونت را 

در سراسر منطقه دامن خواهد زد.

س�ناریوی دوم: دول�ت دموکراتیک، 
کارآمد و چندقومیتی

ش��اید بتوان ای��ران و آمری��کا را اصلي ترین 
دول��ت  برپای��ی  س��ناریوی  طرف��داران 
دموکراتیک و چندقومیتی در عراق دانست. 
البته عموم دولت های منطقه و همسایۀ عراق 
– حداقل در س��طح شعار و کالم – طرفدار 
این سناریو هستند، اما به نظر می رسد که این 

سناریو با موانع مهمی روبرو است:
نخس��ت؛ دولت عراق طی دوازده س��ال 
نتوانس��ته اس��ت حکومتی به وجود آورد که 
خدم��ات اصلی و اولی��ه از جمل��ه امنیت را 
به وج��ود آورد و تمامیت ارضی کش��ور را 

تضمین نماید.
دوم؛ ارت��ش عراق ضعی��ف عمل کرده 
اس��ت. انحالل ارت��ش بعث، اش��تباه مهمی 
بود زی��را ارتش جدیدی که تأس��یس ش��د 
با مش��کالت مهمی چون حرف��ه ای نبودن و 
دخالت عناصر فس��ادآلوده، همراه بود که از 
این رو نیروهای کارآمدی از آن حاصل نشد. 
ارتش متشکل از 250 هزار پرسنل منظم است 

ل
حلی

ت

در ش�مایی ک�ه از س�ران ردۀ ب�االی داعش 
داعش�یان  مراک�ز  ب�ه  جری�ان حم�الت  در 
کش�ف ش�ده، عناص�ر غیرعراق�ی در می�ان 
آنه�ا ن�ادر اس�ت ک�ه ای�ن نارضایت�ی را در 
تشکل هایی مثل »شورای سیاسی شورشیان 
قبایل�ی« ع�راق هم می ت�وان مش�اهده کرد.
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به نظر می رس��د ک��ه تحقق چنین س��ناریویی در عمل، مس��تلزم 
گش��ایش در حداق��ل دو حوزه اس��ت. پیروزی بر داع��ش و تحکیم 
حاکمیت ملّی در همۀ نقاط کش��ور و بهب��ود در اوضاع اقتصادی که 
مس��تلزم افزایش قابل مالحظۀ قیمت نفت اس��ت. در مورد نخست، با 
توجه به مش��کالت موجود و اختالف نظرهای اساسی ایران و آمریکا 
به عنوان متحدان دولت عراق، پراکندگی و خودس��ری های نیروهای 
مردم��ی )حشدالش��عبی( و ناهماهنگی آنها با ارتش ع��راق، پیروزی 
فوری دور از انتظار به نظر می رس��د. در خصوص مورد دوم، با سپری 
ش��دن فصل زمستان و خصومت عربستان با ایران و دولت عراق، بعید 
به نظر می رس��د ک��ه تحول مهمی رخ دهد و با کاه��ش میزان تولید، 

تعادلی در قیمت ها به وجود آید. 
معرف��ی کابینۀ جدید عبادی در فروردین م��اه هم، یکی از موانع 
مهم بر سر راه این سناریو را آشکار می کند: وی استدالل می کند که 
از تکنوکرات ها استفاده کرده و افراد کارآمد و متخصص را بی توجه 
به حزب یا تعلقات ش��ان انتخاب کرده اس��ت. واکنش منفی احزاب 
کردی)ک��ه حداق��ل 30 درصد اعض��ای کابینه را طل��ب می کنند(، 
احزاب ش��یعی و حزب مواطن عمار حکیم)با این استدالل که برای 
تش��کیل کابینه با آنها مشورت نشده اس��ت(، و احزاب سنّی)که 33 
درصد کابینه را می طلبند( نشان می دهد که حتی در صورت موفقیت 
در کسب رأی از پارلمان این حکومت چندان موفق نخواهد بود. زیرا 
چنین حکومتی شکننده و آسیب پذیر بوده و هرآن احتمال سقوط آن 
وجود خواهد داش��ت. یکی از دالیل این دعوی، انصراف نزار سالم 
النعمان کاندیدای ُکردتباِر پُست وزارت نفت از تصدی این مقام بود 
که گفته می شود تحت فشار رهبران کرد صورت گرفته است. به طور 
کلّی س��اختار حکومت طایفه ای عراق را می توان یکی از معضالت 
اساس��ی این کشور دانست. این س��اختار همواره حکومتی ائتالفی به 
وجود می آورد که ش��کننده و ضعیف بوده و باعث سهم طلبی هایی 
می شود که به فس��اد دامن می زند؛ همچنین ساخت طایفه ای موجب 
ُکندی و سس��تی حکومت و عکس العمل و اقدام دیرهنگام می شود؛ 
و در نهایت س��اخت مزبور ش��کاف های هویتی را تعمیق و تش��ویق 
 می کند. نتیجه آنکه رس��یدن به رش��د اقتصادی، برق��راری امنیت و 
ثبات، مبارزۀ مؤثر با داعش و تروریس��م، حفظ وحدِت عراق و حتی 
تعمیق دمکراس��ی در این کشور، محتاج بازسازی کامل و تمام عیار 
س��اختار سیاسی این کشور و رفع امتیازات و دسته بندی های طایفگی 
و مذهبی است. زیرا این قسم از دموکراسی به طرزی پارادوکسیکال 

علیه دموکراسی عمل می کند.
لذا این سناریو در کوتاه مدت محتمل به 

نظر نمی رسد.

سناریوی سوم: تجزیه عراق و استقالل 
اقلیم کردستان

در اوای��ل بهم��ن کنفرانس��ی از نمایندگان 
احزاب، نهادهای مدن��ی، فعاالن مطبوعاتی، 
وکالء و... ُک��رد در ش��هر دیاربک��ر ترکیه 
برگزار ش��د. در بیانیۀ نهای��ی آن توصیه ها و 
درخواست های متعددی گنجانده شده بود و 
از جمله بر این نکته تأکید شد که »کردستان 
جنوب )اقلیم( باید فرصت تاریخی استقالل 
را مغتن��م ش��مارد و بدی��ن س��مت حرکت 
کن��د«. ای��ن جم��الت را می ت��وان عصاره 
موضع گیری ه��ا و ایده ه��ای اکثریت قریب 
به اتفاق فعاالن سیاس��ی، نظام��ی و فرهنگی 
ُکرد دانس��ت. آنچ��ه رس��انه های اروپایی و 
آمریکای��ی از آن ب��ه تحقق روی��ای دیرینۀ 
اس��تقالل کردس��تان تعبیر می کنند، به زبان 
مسعود بارزانی، در گفتگو با سی ان ان، زمان 
تحققش فرا رسیده است. بارزانی در سال های 
اخی��ر در فرصت های مختلف ایدۀ برگزاری 
رفراندوم اس��تقالل کردس��تان )یا ماندن در 
ترکی��ب عراق( را مطرح کرده اس��ت. برای 
مثال در مصاحبۀ فوق الذکر بارزانی )2014( 
مدعی است که عراق از ده سال قبل تا کنون 
هیچ پیش��رفتی در روند دموکراس��ی نداشته 
اس��ت و در مصاحب��ه ای جدیدت��ر )3 فوریه 
2016/ 14 بهمن 94( ابراز داشته که کردها، 
تالش خود را برای دموکراتیزه کردن عراق 
ب��ه عم��ل آورده ان��د و اینک که ع��راق در 
آستانۀ فروپاشی است، کردها مقصر نیستند. 
وی همچنین گفته اس��ت که در گذشته یک 
رفراندوم غیررسمی برگزار شده و 90 درصد 
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مردم به استقالل، رأی داده اند.
در اینکه عموم احزاب کرد به اس��تقالل 
کردس��تان تمای��ل دارند و اکثری��ت جامعۀ 
ک��ردی از اس��تقالل اس��تقبال خواهد کرد، 
تردی��دی وجود ندارد، به وی��ژه با تحوالتی 
که پ��س از ظه��ور داعش به وقوع پیوس��ته 
اس��ت. کرده��ا با اس��تفاده از فرص��ت فرار 
نیروهای ارتشی، شهر کرکوک را که مدعی 
آن بودن��د و برای اس��تقالل و ت��داوم حیات 
کردس��تان به نف��ت آن احتیاج مب��رم وجود 
دارد، به تصرف درآورده اند. ش��هر و منطقۀ 
س��نجار را از تصرف داعش خارج کردند و 
بخش هایی از مناطقی را که مدعی الحاق به 
کردس��تان بودند )از استان های صالح الدین، 
ریاله و نینوا( در سیطره خود گرفتند. اگرچه 
بس��یاری از ای��ن مناطق مانن��د کرکوک، به 
صورت کامل و منسجم کردنشین نیستند اما 
مسئله رفراندوم الحاق کرکوک به کردستان 
که مدت ها موضوع اختالف دولت مرکزی 

و اقلیم بود، از نظر بارزانی حّل شده است.
ف��ارغ از دیدگاه بارزانی و احزاب ُکرد به 
نظر می رس��د که عوامل متعددی مویّد امکان 
استقالل کردستان بوده و عوامل چندی هم از 
موانع آن به شمار می آیند. ضمن آنکه تجزیه 
عراق حداقل در مقام تئ��وری می تواند به دو 
شکل باشد؛ اول حکومتی ُکردی و حکومتی 
عربی و ش��کل دوم تقسیم عراق به سه منطقه 
شیعه ستان، سنی س��تان و کردستان. در حوزه 
مباحث ع��راق عمدتاً این حال��ت دوم مورد 
بح��ث قرار می گی��رد و گویی ف��رض بر این 
است که اعراب شیعه و سنّی هم نمی توانند در 
کنار همدیگر زندگی کنند. شواهد این امر را 
عالوه بر درگیری خونبار و بمب گذاری های 
انتح��اری در مراکز دینی ش��یعیان و همچنین 
رفت��ار ش��یعیان و نیروهای مس��لح آنها با اهل 

س��نّت ذکر می کنند. برای مثال به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر 
در س��پتامبر سال 2014 شیعیان پس از اخراج داعش از آمرلی به حدود 
سی روستای سنی نش��ین حمله کرده و آنها را ویران کرده اند. براساس 
گزارش همین س��ازمان نیروهای شیعی در شرق کشور )مقدادیه( اقدام 
به ربودن و قتل اهل سنّت کرده و خانه های آنها را تخریب می کنند )این 
نیروها از گروه بدر و عصائب اهل حق عنوان شده اند(. مشابه این مدل 
در اظهارات جو بایدن )معاون باراک اوباما( مطرح شده است. به زعم 
وی مدل بوسنی برای کنترل جنگ عراق مفید است.)صلحنامۀ دیتون و 
برقراری تفکیک نژادی( وی مدعی است که فدرالیسم موردنظر وی، 
برای سنی ها هم گزینه مناس��بی خواهد بود. عوامل یاری دهنده تجزیه 

عراق را می توان به شرح زیر دانست:
1. تفرقه و گسستگی در جامعه عراق: جامعۀ عراق، به ویژه به علت 
جنگ و منازع��ات داخلی اینک یکپارچگی خود را از دس��ت داده 
اس��ت. نه فقط بی اعتمادی بین جامعه اهل سنت و شیعیان و کردها به 
وجود آمده که به نظر می رسد اساساً این گروه ها حامیان و طرفداران 
جداگان��ه ای دارند. در حالیکه کردها ب��ه حمایت آمریکا و اروپاییان 
پش��تگرم اند، ایران طرفدار و سازمان دهنده حکومت اکثریت شیعی و 
سازمان های مردمی مسلح اساساً شیعه است و عربستان و احیاناً بعضی 
کش��ورها از جنگجویان سنی و قبایل اهل سنت حمایت می کنند. این 
امر واگرایی و تفرقه در عراق را تش��دید می کند. در این میان عشایر 
اهل سنت عراق مدعی بوده اند که حکومت مرکزی آنها را در مقابل 
داعش تسلیح نمی کند و آنان را با امکانات ناچیز در مقابل این گروه 
رها کرده است. تشکیل گروه حشدالوطنی در نینوا و موصل که ترکیه 
نی��ز از آنها حمایت می کن��د، و نیروهای خود را به این دلیل به کمِپ 
بعشیقه فرستاده است، بخشی دیگری از این شکاف را آشکار می کند. 
دعوی مش��ابهی را هم کردها مطرح کرده اند و معتقدند که پیشمرگه 
نه فقط به س��الح های سنگین مجهز نیس��ت، بلکه اسلحۀ کافی برای 
جنگیدن هم ندارد. تالش کنگرۀ آمریکا برای ارائه کمک مستقیم به 
اهل سنت و اکراد باعث مخالفت دولت عراق و شخص حیدرالعبادی 
و ط��رح محکومیت آن در مجلس عراق ش��د، طرحی که در جریان 
بحث در مورد آن نمایندگان س��نی و کرد، پارلمان را ترک کردند. 
کمک های تسلیحاتی آمریکا و اروپا به کردها )به ویژه ارسال سالح 
آلمان(، که اینک سر از بازارهای سیاه در آورده و یا در خاک ترکیه 
و در دس��ت پ.ک.ک کش��ف شده اس��ت، یکی از مظاهر حمایت 
افکار عمومی غربی از کردهاست، امری که از علل تمایل بارزانی به 
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برگزاری رفراندوم هم محسوب می شود. به هر حال آمریکا، در مقابل 
کردها و سنی ها، نظر مساعدی نسبت به نیروهای مردمی شیعی ندارد 
و بعضی از آنها را هنوز در لیس��ت گروه های تروریس��تی حفظ کرده 
اس��ت. در واقع آمریکا این نیروها را تحت نفوذ و ادارۀ ایران ارزیابی 
می کند. این در حالی است که تالش عبادی برای برقراری تعادل بین 

ایران و آمریکا، موفق به نظر نمی رسد.
2. فضای مس��اعد بین المللی؛ کردها به ویژه از مسئله مقاومت در 
کوبان��ی/ عین العرب به خوبی اس��تفاده کرده ان��د و در افکار عمومی 
اروپایی و آمریکایی، خود را به عنوان گروهی س��کوالر و متمایل به 
غرب و قابل اعتماد نش��ان داده اند. به همین دلیل حتی از وجود البی 
ُکردی در آمریکا س��خن به میان می آید. مبارزۀ مؤثر کردها با داعش 
و نیروهای رادیکال مش��ابه، نگاه ها به گروه ها و جریان های کردی را 
هم تحت تأثیر قرار داده است. گروه ها و احزابی که خواستار خروج 
پ.ک.ک از لیس��ت گروه های تروریس��تی بوده اند، روبه افزایشند. 
ای��ن در حالی اس��ت که قب��ل از آن هم حزب پ.ی.د1 یعنی ش��عبۀ 
س��وری پ.ک.ک توس��ط آمریکایی ها به عنوان گروهی مشروع و 
حتی دوس��ت و متحد به رسمیت شناخته ش��ده است. بارزانی هم در 
مصاحبه هایش به این نکته اش��اره می کند که عم��وم رهبران غربی و 
حتی منطقه ای با استقالل کردستان مخالفت نمی کنند. به نظر می رسد 
که مش��روعیت ناشی از مبارزه با داعش برای بارزانی و استقالل طلبی 
او مفید بوده و در مقابل برای ترکیه )که مایل به قدرت گیری احزاب 
کردی مایل به پ.ک.ک در س��وریه نیس��ت( دردس��ر مهمی تولید 
کرده اس��ت. بنیامین نتانیاهو نیز در نوبت های متعددی گفته است که 
کردها ملت��ی جنگنده اند که حق و ارزش اس��تقالل را دارند. البته از 
نظر اسرائیلی ها، قدرت گیری نیروهای غیرعربی و تضعیف کشورهای 

عرب نشانه مثبتی است و آنها همواره از آن حمایت کرده اند.
3. اوضاع مساعد داخلی؛ در صحنۀ داخلی عراق، قدرت مرکزی 
ضعیفی وج��ود دارد که قدرت مقابله با داع��ش را ندارد. اختالفات 
عمیق شیعی و س��نی بارز است و حتی بعضی از گروه های اهل سنت 
معارض، مثل ش��ورای سیاسی شورش��یان قبایل از استقالل کردستان 
حمایت کرده و آن را حق این گروه قومی دانسته اند. تضعیف هویت 
مل��ی عراق م��ورد اذعان همگان اس��ت و جان برنان رئیس س��ازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( هم آن را مورد تأکید قرار داده است. 
از طرف دیگر اقلیم کردس��تان، س��ابقه بیش از 20 سال خودمختاری 
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و ح��دود 10 س��ال اس��تقالل دوفاکتو دارد؛ 
از نیروه��ای نظامی قابل مالحظ��ه ای )تعداد 
پیشمرگه ها حدود 200 هزار نفر تخمین زده 
می ش��ود( برخوردار است؛ منبع درآمد نسبتاً 
مس��تقل و قابل توجه��ی )به وی��ژه با تصرف 
کرکوک( در اختیار دارد؛ حتی دینار عراقی 
آن ه��م متفاوت اس��ت؛ پرچ��م، پارلمان و 
حکومت جداگان��ه ی دارد و مهم تر از اینها 
حمای��ت تودۀ مردم از ایدۀ اس��تقالل در آن 
مش��هود اس��ت. بنابراین ناظران معتقدند که 
برخ��ی بحران ه��ا و معضالت ممکن اس��ت 
باعث تأخیر در برگزاری رفراندوم شود ولی، 
همانط��ور که بارزانی به تأکید گفته اس��ت، 
دیر ی��ا زود ای��ن حادثه پی��ش خواهد آمد. 
در واق��ع حکومت اقلیم در تم��ام این مدت 
زیرساخت استقالل را فراهم می کرده است. 
برای مثال مطابق گ��زارش یکی از نهادهای 
بین المللی)عفو بی��ن الملل(، حکومت مزبور 
خانه ه��ای اعراب را به بهان��ۀ آنکه از داعش 
حمایت کرده اند، در مناطقی که محل مناقشه 
بوده و رس��ماً خارج از قلمرو اقلیم محسوب 
می ش��وند، تخریب کرده است تا دموگرافی 
منطقه را به نفع کرده��ا تغییر دهد )در نینوا، 
کرکوک و دیاله(، درگیری خونبار شیعیان و 
کردها پس از آزادسازی منطقه ترکمن نشین 
طوزخورمات��و یکی دیگ��ر از جلوه های این 

آماده سازی زیرساخت استقالل است.
به رغم نکات فوق بعضی عوامل هم علیه 
استقالل کردس��تان و تجزیۀ عراق در جریان 

است: 
1. اساس��اً برخ��ی معتقدن��د که هدف 
بارزانی از طرح مس��ئله رفراندوم استقالل، 
س��رپوش نهادن به برخی مش��کالت است 
ک��ه مهم ترین آنها پایان دوران ریاس��ت او 
بر اقلیم اس��ت. مدت ریاست بارزانی رسماً 
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در سال 2013 به پایان می رسید، اما احزاب 
کرد توافق کردند ت��ا رفراندوم و انتخابات 
ریاس��ت جمهوری جدید دو سال به تعویق 
افتد. این مدت هم در س��ال 2015 به اتمام 
رس��ید. بنابراین بارزانی، در ش��رایط عادی 
باید ام��کان کاندیداتوری نمی داش��ت. اما 
با بح��ران داعش و طرح رفران��دوم، افکار 
عمومی به مس��ائل دیگری مشغول شده اند. 
پیش ت��ر هم ادعا ش��ده بود ک��ه بارزانی با 
طرح رفراندوم به دنب��ال دریافت امتیازات 
از دولت عراق اس��ت. بح��ران اقتصادی و 
مش��کالت آن هم می توان��د از دالیل طرح 
مس��ئله به قصد انحراف افکار عمومی تلقی 
ش��ود. گرچه این عوامل را نمی توان مردود 
شمرد، اما اگر توافق عمومی احزاب کرد و 
جامعه ک��ردی را در نظر بگیریم، رفراندوم 
را فقط خواسته یا استراتژي شخص بارزانی 

نباید به حساب آورد.
2. بح��ران اقتصادی اقلی��م؛ در واقع فقط 
دولت عراق نیست که در آستانۀ ورشکستگی 
اس��ت، بلکه حتی اقلیم را هم می توان منطقه 
ورشکسته تلقی کرد. بعد از افول رشد منطقه 
از 8 درص��د در س��ال 2013 ب��ه 3 درصد در 
سال 2014 بانک جهانی اعالم کرد که اقلیم 
حداق��ل 1/4 میلیارد دالر ب��رای ایجاد ثبات 
اقتصادی نیاز دارد. بحران ناشی از افول قیمت 
نفت و دش��واری های جنگ با داعش باعث 
کاه��ش پرداخت ها و حتی ب��ه تعویق افتادن 
حقوق پیش��مرگه ها شده است. گزارش هایی 
پیش��مرگه ها،  از  بعض��ی  وج��ود دارد ک��ه 
س��الح های خ��ود را ب��رای تأمی��ن معاش یا 
مهاجرت و کس��ب پناهندگ��ی در بازارهای 
س��الح می فروش��ند. نچیروان بارزانی در ماه 
اخیر گفته اس��ت که بحران شدید مالی حتی 
خطرناک تر از هجوم داعش است. البته اقلیم 

به لحاظ بنیان اقتصادی نیز بسیار ضعیف است و عمدتاً وابسته به پولی 
است که از دولت مرکزی عراق و احیاناً صادرات نفت از طریق ترکیه 
عاید می ش��ود. این مشکالت ممکن اس��ت باعث تأخیر در برگزاری 

رفراندومی شود که هنوز تاریخی برای آن مشخص نشده است.

3. مخالفت همس��ایگان؛ کش��ورهای همس��ایۀ اقلیم خود اقلیت 
مهمی از اکراد دارند و از همین رو نگرانند که اس��تقالل کردس��تان، 
اثرات مش��ابهی در داخل خاک خودشان داش��ته باشد. در این میان 
سوریه درگیر بحرانی حیاتی است و تالش بارزانی برای ایجاد جای 
پایی در آنجا، ب��ا مقاومت و قدرت گی��ری پ.ک.ک و متحدانش 
ناموفق مانده است. همین نکته نشان می دهد که بارزانی ممکن است 
از ایدۀ کردستان بزرگ، دست کشیده و به استقالل اقلیم بسنده کند 
زی��را آن ایدۀ ب��زرگ، عملی به نظر نمی رس��د. پ.ک.ک حتی در 
اقلیم هم گاه در مقابل بارزانی قرار می گیرد. ایران ظاهراً به س��ه دلیل 
با اس��تقالل کردستان موافق نیس��ت. یکی تأثیری است که این امر بر 
کردهای ایران می تواند داشته باشد. دیگری آنکه، تصور می رود که 
این پروژه اس��رائیلی– آمریکایی است و به نفع این کشورها و ترکیه 
خواهد بود. به عبارت دیگر حکومت اقلیم مستقل به آمریکا، ترکیه 
و اس��رائیل نزدیک خواهد شد و این برای ایران مطلوب نیست. نکته 
س��وم هم به ادعای هالل ش��یعی بر می گردد زیرا تصور می رود که 

ل
حلی

ت

جامع�ۀ ع�راق، به وی�ژه به عل�ت جن�گ و منازعات 
داخلی اینک یکپارچگی خود را از دس�ت داده اس�ت. 
نه فقط بی اعتمادی بین جامعه اهل س�نت و شیعیان 
و کرده�ا به وج�ود آمده که به نظر می رس�د اساس�اً 
ای�ن گروه ها حامی�ان و طرفداران جداگان�ه ای دارند. 
در حالیک�ه کرده�ا ب�ه حمای�ت آمری�کا و اروپاییان 
پش�تگرم اند، ایران طرفدار و سازمان دهنده حکومت 
اکثریت ش�یعی و س�ازمان های مردمی مسلح اساساً 
ش�یعه اس�ت و عربس�تان و احیاناً بعضی کشورها از 
جنگجویان س�نی و قبایل اهل سنت حمایت می کنند.
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تجزیه عراق، ارتباط ش��یعیان با س��وریه را قطع خواهد کرد و هالل 

شیعی ناقص خواهد ماند.
در خصوص ترکیه، به طرزی پارادوکس��یکال به نظر می رسد که 
حکومت این کشور چندان نگران از تجزیه عراق و استقالل کردستان 
نیست. اگرچه مقامات ترکیه همواره از تمامیت ارضی عراق حمایت 
کرده اند و در گذش��ته بیشترین مخالفت را با خودمختاری و استقالل 
اقلی��م نش��ان داده اند، ام��ا اینک رواب��ط گرمی ب��ا حکومت محلی 
کردس��تان برقرار کرده اند به گونه ای ک��ه در حال حاضر بزرگترین 
ش��ریک اقتصادی و س��رمایه گذار در این منطقه محسوب می شوند. 
برخی تحلیل ها حاکی از آن اس��ت که ترکیه تالش کرده تا اقلیم را 
وابس��ته به خود کند )از طریق خطوط لوله، س��رمایه گذاری و برقرار 
ارتب��اط بین اقلی��م و جهان خارج( و لذا از پتانس��یل ایجاد ناامنی آن 
بکاهد. ادعا می ش��ود که بارزانی قول مبارزه با پ.ک.ک در شمال 
عراق را داده و یا موافقت کرده است که ترکیه از کرکوک استفاده 
کند. گرچه چنین وعده هایی – به فرض وجود – در عالم سیاس��ت 
چندان اعتباری ندارند و بعید اس��ت که مقامات ترکیه بدان ها اکتفاء 
کنند، اما ظاهراً مقامات ترکیه به این نتیجه رس��یده اند که اقلیم توان 
تأثیرگ��ذاری کمتری بر مس��ائل کردهای ترکی��ه دارد. به این نکته 
تف��اوت فرهنگی کردهای ترکیه و عراق را ه��م باید اضافه کرد )به 
عن��وان مثال کردهای عراق به س��ورانی تکلم می کنند ولی کردهای 
ترکی��ه اکثراً کرمانجی هس��تند(. بنابرای��ن ترکیه چن��دان نگران از 
اس��تقالل کردستان به نظر نمی رسد. عربس��تان هم از تمامیت ارضی 
ع��راق حمایت کرده اس��ت و به احتمال زیاد مخالف تجزیه اس��ت، 
زیرا این امر نزدیکی شیعیان عراقی به ایران و احتماالً اتحاد با ایران را 
بیش از پیش محتمل خواهد کرد. این در حالی است که قطع ارتباط 
بین اعضای آنچه ملل ش��یعی می خواند، برای این کشور گزینه برتر 
خواهد بود. اگرچه عربستان ابزاری هم برای ممانعت از این اقدام در 

اختیار ندارد.
اگر به نکات فوق وجود جمعیت قابل مالحظه پناهندگان )حدود 
یک س��وم جمعیت اقلیم( را در منطقه و همین طور دش��واری های 
اقلیم در مقابله با گروه هایی مثل داعش در آینده را در نظر بگیریم، 
به نظر می رس��د که مجموعاً این عوامل فقط باعث ایجاد تأخیر در 
اعالم و بحران رفراندوم می ش��وند و مانع این روند نخواهند ش��د. 
بنابراین در مجموع از س��ه س��ناریوی فوق، س��ناریوی تجزیه )و یا 
ش��اید تجزیه و فروپاشی همزمان( محتمل تر به نظر می آید و ممکن 

است نقشه منطقه خاورمیانه را به طور کامل 
دگرگون کند.

نتیجه گیری
از س��ه س��ناریوی محتملی که ب��رای آینده 
نزدیک و میان م��دت عراق قابل تصور بود؛ 
یعنی فروپاشی عراق تجزیه این کشور و اقلیم 
کردستان و برقراری حکومتی دموکراتیک 
و کارآم��د، احتم��ال تجزیۀ ع��راق، قوی  و 
جدی تر به نظر می رس��د. زیرا از یک طرف 
دولت ع��راق دچار ضعف مف��رط بوده و با 
مش��کالت هولناک اقتصادی، فساد سیاسی 
و اداری دس��ت و پنج��ه ن��رم می کن��د و از 
طرف دیگ��ر، در مقابله با داعش تا کنون به 
نتیجۀ مطلوبی دست نیافته است و سیمایی از 
یک دولت شکس��ت خورده را ترسیم کرده 
اس��ت، و همچنی��ن اقلیم کردس��تان به دلیل 
مبارزۀ مؤثر با داعش، محبوبیت و مشروعیت 
بین المللی کس��ب کرده است. موانعی که بر 
سر راه اس��تقالل کردستان وجود دارد، مثل 
مخالف��ت همس��ایگان یا بح��ران اقتصادی، 
عوامل��ی گ��ذرا و موقت به نظر می رس��ند. 
آنچه در عمل اتف��اق می افتد، احتماالً اعالم 
رفراندوم-با لحاظ ک��ردن تأخیر در آن- و 
نتیجۀ قطعی آن برای اس��تقالل است. چنین 
حادثه ای مع��ادالت خاورمیانه را دچار تغییر 
اساس��ی خواهد کرد و ممکن اس��ت نقش��ۀ 
منطقه را دگرگون کند. این در حالی اس��ت 
که احتم��ال وق��وع هم زمان دو س��ناریوی 

فروپاشی و تجزیه منتفی نیست.

عراق؛ چالش ها و سناریوهای پیش رو


