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أفكار وجيهة في اتفاقية سنجار ولكن هل يمكن تنفيذها؟
هنار معروف *

يف التاسع من تشرين األول عام  ،2020وقعت اتفاقية -وقُدمت للشارع العام -بعد
أقل عدد من املشاورات مع اجملتمع احمللي يف سنجار وبرغبة أقل يف الشروع بتنفيذها .برعاية بعثة
األمم املتحدة ملساعدة العراق ( ،)UNAMIوقعت احلكومة االحتادية يف بغداد وحكومة إقليم
كردستان اتفاقية أمن واستقرار يف قضاء سنجار ،هتدف إىل املصاحلة.
سنجار هي بلدة ذات أغلبية يزيدية ،تقع يف حمافظة نينوى مشال العراق ،وقد عانت بشدة
هجوم أفضى إىل إابدة مجاعية وممارسة انتهاكات ممنهجة
إابن هجوم داعش يف عام .2014
ٌ
أخرى ضد أُسرها .ومبا أن داعش مل تعد متثل هتديداً كبرياً ،فإن االضطراابت واملناوشات السياسية
هي ما تبقى مستمرة.
كل من
يعد قضاء سنجار واحداً من أربعة عشر قضاء متنازعاً عليه ،تطالب أبحقيته ٌ
حكوميت بغداد وأربيل ،وهذه املطالبة تتحدد ابملنافسة بني سيطرة احلكومة واإلقليم .ابالضافة إىل
ذلك ،ومبا أن سنجار تشرتك من انحية احلدود مع حمافظة احلسكة السورية إىل الشمال الغريب ومع
حمافظة سيلويب إىل الشمال الشرقي ،فإن البلدة تعاين من مأزق إقليمي.
تُركز اتفاقية األمن واالستقرار على املصاحلة من خالل تغيريات على الصعيد اإلدراي واألمين
وإعادة اإلعمار .فعلى الصعيد اإلداري ،تنص االتفاقية على اختيار رئيس بلدية جديد .يف الوقت
احلايل ،لسنجار حكومتان حمليتان ،األوىل عينتها السلطات ومكاهنا يف سنجار ،والثانية يديرها
رئيس البلدية الذي انتخبه اجمللس املؤقت ،والذي يسري أعماله من منفاه يف دهوك .تدعو االتفاقية
حكوميت أربيل وبغداد إىل اختاذ قرار بشأن اختيار رئيس بلدية مستقل ،وهو أمر ما يزال معلقاً.
على الصعيد األمين ،تنص االتفاقية على إخراج مجيع اجلماعات املسلحة ،وتعيني 2,500
عنصر من قوات األمن احمللية يف سنجار .على أي حال ،تبقى دعوة الشرطة احمللية إلعادة السيطرة
* مسؤولة حقوق اإلنسان والشؤون السياسية ،القنصلية الربيطانية العامة يف أربيل.
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على املنطقة أمراً جوهري -بال آليات لتطبيق هذه الدعوة .ونصت االتفاقية على انسحاب حزب
العمال الكردستاين ( )PKKمن قضاء سنجار .دخلت قوات حزب العمال الكردستاين إىل
سنجار مستفيدة من الفراغ األمين الذي أعقب هجوم داعش عام  .2014بعد وقت قصري من
تشكيل وحدات مقاومة سنجار ( ،)YBSأتسس جناح سياسي يف إطار جملس احلكم الذايت
الدميقراطي يف سنجار وحزب احلرية والدميقراطية اإليزديني .إن دمج حزب العمال الكردستان وجتنيد
االيزيديني يف وحدات مقاومة سنجار للمساعدة يف استتباب األمن يف املنطقة خلق معوقات اخرى
حتول دون مغادرة هذه اجملاميع.
على صعيد إعادة اإلعمار ،تدفع اتفاقية األمن واالستقرار بقوة حنو تشكيل جلنة مشرتكة مع
احلكومة االحتادية وحكومة اإلقليم للتنسيق مع اإلدارة احمللية يف حمافظة نينوى إلعادة اإلعمار .كما
أيضا إىل ترسيخ االستقرار واألمن واإلدارة املدنية وتقدمي اخلدمات وإعادة اإلعمار
هتدف االتفاقية ً
لتشجيع عودة النازحني داخليا ( )IDPمنذ عام .2014
ما الذي أجنز حىت اآلن؟
متثل االتفاقية جسر لردم الفجوة بني أربيل وبغداد .وعلى الرغم من ذلك -وبعد مرور
مخسة أشهر -ما تزال االتفاقية حرباً على ورق .يف كانون الثاين ،دعت املمثلة اخلاصة لألمني العام
لبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق ،جينني هينيس بالسخارت ،إىل تطبيق عاجل لالتفاقية بني
احلكومتني .وكخطوة أولية ،نشرت احلكومة الفيدرالية لواءين من الشرطة الفيدرالية العراقية خالل
الشهر األول من تنفيذ االتفاقية لتحديد األهداف املتعلقة ابألمن .يهدف االنتشار السريع إىل
تشجيع النازحني العراقيني على العودة إىل دايرهم.
من منظور اسرتاتيجي -ولكوهنا تقع يف مشال شرق العراق -عانت سنجار بشكل كبري
من وجود امليلشيات ومن قوى خمتلفة تعمل ابلوكالة .يف أوائل آذار ،صرح املدير احمللي للحزب
الدميقراطي الكردستاين ،قادر كجاك ،أن «القوى اإلقليمية تريد أن تكون سنجار جزءًا من اهلالل
الشيعي اإليراين».
مع وجود حزب العمال الكردستاين واجلماعات الشيعية شبه العسكرية ،وحدات احلشد
الشعيب يف سنجار -املرتبطة ارتباطاً وثيقاً إبيران -أصبح تنفيذ االتفاقية أكثر صعوبة .وفقاً للشيخ
مشو ،مستشار حكومة إقليم كردستان لشؤون اإليزيديني ،مت نشر حوايل  15ألف عنصر من قوات
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احلشد الشعيب يف سنجار حبلول أوائل آذار .وشدد مشو على إقامة قواعد عسكرية جديدة يف جبل
سنجار الذي كان وال يزال حتت سيطرة حزب العمال الكردستاين .كما صرح الرئيس الرتكي رجب
طيب أردوغان مؤخراً أن بالده لن تسمح أبن تصبح سنجار نسخة اثنية عن جبل قنديل .بعبارة
أخرى ،لن يسمح لقوات حزب العمال الكردستاين -اليت تعدها تركيا منظمة إرهابية -إبنشاء مقر
ٍ
اثن اثبت على جبل سنجار .لذلك ،فإن مقاومة حزب العمال الكردستاين ورفضه لالنسحاب قد
يدفع تركيا إىل بدء العمليات يف سنجار؛ مما جيعل االتفاقية ابطلة والغية.
يف الواقع ،أن تطبيق اتفاق سنجار مل يكن ليطبق تطبيقاً مباشراً ،إذ كان ينقصه الرتتيب،
بشأن ما جيب فعله أوالً؛ ومع ذلك ،فإن تعطيل املشاورات احمللية وجتاهلها التام ميثل سابقة سيئة
منذ البداية ،مما يعمل على تقليص عوامل التفاؤل لدى سكان سنجار احملليني .حىت اآلن ،فشلت
االتفاقية يف تلبية أهدافها وتوقعاهتا .وعلى الرغم من قويل هذا ،فإن االتفاقية تبقى أفضل طريقة
للمضي قدماً يف إعادة االستقرار إىل سنجار ومتكني عودة اآلالف من النازحني داخلياً .وإذا مت
تنفيذ اتفاقية سنجار ،فقد تصبح مثاالً جيداً حيتذى به لبقية املناطق املتنازع عليها بني احلكومة
الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان.
القضااي املنبثقة األخرى اليت ميكن أن تعرقل عملية تنفيذ االتفاقية هي :اخلالفات بشأن
اختيار بلدية جديد ،وافتقار احلكومة الفيدرالية للقوة لكي تبعد حزب العمال الكردستاين سلمياً
عن سنجار ،والتهديد الرتكي املتمثل بعمليات عسكرية رداً على عدم خروج حزب العمال من
املنطقة ،ورفض قوات احلشد الشعيب االنسحاب من املنطقة.
ماذا اآلن؟
منذ الغزو األمريكي للعراق عام  ،2003وسكان املناطق املتنازع عليها عالقني بني توترات
كل من حكومة إقليم كردستان واحلكومة الفيدرالية ،وإهنم ال يتمتعون ابلنفوذ الكايف؛ لكي يرتكوا
أتثري واضح أو حتديد داينة املناطق اليت يقيمون فيها -أو تلك املناطق اليت سكنوها سابقاً .يتطلب
جناح أي اتفاق إرادة مجيع األطراف لتحويل الكلمات املكتوبة إىل أفعال على أرض الواقع .تقتضي
االتفاقية اليت ُوضعت فقراهتا بدقة -اليت هتدف إىل إعادة األمن واالستقرار واإلنعاش االقتصادي-
مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة احمللية .إن العمل على صياغة اتفاقية والتوقيع عليها والشروع بتنفيذها
دون متثيل اجملتمع تسبب بشعوٍر آخر خبيبة األمل .لقد أدى غياب القادة األيزيديني إىل تفاقم
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التوترات بني الفاعلني على املستوى احمللي يف الرد على بغداد وأربيل .وقع أعضاء من منظمات
اجملتمع املدين والنخب اليزيدية بياانً مشرتكاً عقب االتفاق يف تشرين األول  ،2020أشاروا فيه إىل
أمهية االتفاق بشأن معاجلة مشكالت اإليزيديني مع الدعوة إىل تنفيذ بنود االتفاقية بطريقة هرمية،
ابتداء من األساس صعوداً إىل القمة.
هناك حاجة ُملحة الهناء النزاعات على املدى القصري والطويل حلل املأزق احلايل .على
املدى القصري ،فإن مشاركة اجملتمع احمللي مع ممثليهم مطلوبة يف كل خطوة .أربيل وبغداد حباجة إىل
حل وسط والعمل على اختيار رئيس بلدية جديد لقضاء سنجار .جيب أن تُقدم خطة منهجية إىل
احلكومة للعمل على وفق األولوايت حبيث ميكن للحلول املوجهة حنو اجملتمع أن متهد الطريق حنو
االستقرار والتسوية .تدرجييا ستكون هناك حاجة النسحاب كامل جلميع القوات من قضاء سنجار
وإعادة دمج اجملتمع لتأمني أراضيه بواسطة الشرطة احمللية.
تعد احملاداثت بني احلكومة الفيدرالية يف بغداد وحكومة إقليم كردستان مع الدول اجملاورة-
تركيا وإيران -شرطاً رئيسياً لدعم تنفيذ اتفاقية سنجار إلهناء املزيد من حالة الال-استقرار .قد يؤدي
اندفاع القوى غري املسيطر عليه يف سنجار إىل حدوث كارثة سياسية وإنسانية مقبلة يف العراق ما
مل يتم كبحه بشكل مالئم.
املصدر :اجمللس األطلسي
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-sinjaragreement-has-good-ideas-but-is-it-a-dead-end/
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