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نبذة عن برانمج سياسات العراق
يسعى برانمج سياسات العراق اىل ردم اهلوة بني النخب الشبابية وصناع القرار عرب التدريب النخب 
الشبابية على احداث التغيري االجيايب من خالل التأثري يف عملية صنع القرار. ان الربانمج يهدف لتمكني 
املشاركني إلعداد اوراق سياسات واقرتاح بدائل سياساتية هتدف لالرتقاء ابداء النظام وتدعم شرعيته.  ان 
هذا الربانمج يتيح للمشاركني التواصل مع صناع القرار والتعرف على ابرز الصعوابت واملشاكل اليت تعرتي 
جانب التنفيذ واملتابعة للسياسات العامة. ان هذا الربانمج يسعى ملنح املشاركني قراءة واقعية لبيئة صنع 

القرار يف العراق، وفهماً لفرص وحتدايت التغيري.

ان الربانمج قائم على اربعة مراحل: 
اعداد: مساعدة املشاركني يف احلصول على املهارات االساسية إلعداد اوراق السياسات ومحالت 

مناصرة فعالة. 
اكتشاف: ايضاح سياسات عامة مهمة يف العراق من قبل خمتصني عرب تغطية اصحاب املصلحة، 
اإلطر واالجراءات املؤسساتية، الواقع العملي، والنقاشات الدائرة حول كل سياسة عامة، فضاًل عن آفاق 

االصالح. 
اشراك: تدريب املشاركني على تطوير احلمالت الرتوجيية وتنسيق اللقاءات مع املسؤولني احلكوميني 

من اجل البدأ ابخلطوات األوىل حلمالهتم.
اغناء: األشراف على املشاركني من اجل اعداد ورقة حبثية يف جمال اهتمامهم، من اجل اغناء 

احلوارات وتطوير بدائل سياساتية، واليت إبمكاهنا ان تساعد على مواجهة املشاكل احلالية.
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مقدمة
منذ سقوط نظام حزب البعث يف عام 2003، أصبحِت املناطق املتنازع  عليها  وخاصًة 
بغداد  يف  املركزية  احلكومة  بني  تنازع  موضع  العراقي  الدستور  من   140 للمادة  وفقاً  سنجار, 
ا  وحكومة إقليم كردستان، ممَّا أثَّر سلباً على تقدُِّمها االقتصادي واالجتماعي، على الرغم من أهنَّ
منطقة اسرتاتيجية، وغنية ابلكثري من املوارد، سواًء أكانت موارد طبيعية كالنفط أم أراضي زراعية 
أدَّت إىل  ثغرة واسعة  اإلدارية خلقت  األمنية و  املشاكل  أو وجهات جذب سياحية، وإنَّ هذه 
سيطرة تنظيم )داعش( عليها وقيامه إبابدة األيزيديني، ممَّا يتطلَّب إطاراً تنظيمياً جديداً ميكن عن 
طريقه معاجلة هذه األزمات، ولعلَّ ذلك يتجسَّد جبعل سنجار حمافظة احتادية، وإطالق املشاريع 
اقتصادية، وتعزيز اجلهود الدولية، إالَّ أنَّ الصراعات داخلية وإقليمية ودولية حتد من إمكانية حتقيق 

هذا اإلطار التنظيمي. 
)سنجار( مدينة عراقية تقع يف اجلزء الشمايل الغريب من البالد وتقع على الشريط احلدودي 
مع سوراي وتبعد مبسافة 125 كيلومرت عن مدينة املوصل مركز حمافظة نينوى اليت تتبعها, سكَّان 
مدينة سنجار حوايل 400 آالف نسمة, يشكِّل األيزيديني فيها حنو %86-%85 مع أقليات 
عربية سنية وكردية وشيعية ومسيحية, وتُعترُب من املناطق االسرتاتيجية املهمة للعراق، إذ تربط العراق 
ببالد الشام من جهة وتربط اخلليج العريب برتكيا ومشال العراق عرب خط احلرير الدويل من جهة 
أخرى, وإنَّ منطقة سنجار غنية بثرواهتا الطبيعية خاصة النفط، والذي مل ُيْستـَْثَمْر إىل اليوم، فضاًل 
عن العشرات من ينابيع املياه والوداين اليت تشكِّل نسبًة كبريًة من مياه اليت توصل لبحرية ثراثر, 
أمَّا خبصوص الزراعة واألشجار تشتهر مناطق سنجار بزراعة احلنطة والشعري والتني والتبغ والبلوط  
والطماطم واخليار والباذجنان والبصل ...وغريها,  ومن حيث موقع اجلبل االسرتاتيجي الذي ترتفع 

تقريباً 1465 مرتاً عن سطح األرض يعترب موقع مسيطر على املنطقة.

إطار تنظيمي للمناطق المتنازع عليها )سنجار نموذجًا( 

فرحان ابراهيم الشنكالي
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إنَّ الصراعات احمللية واإلقليمية والدولية أدَّت ابلنتيجة إىل تعرض األيزيديني إىل إابدة مجاعية، 
مقربة   86 من  أكثر  وخلَّفت  وخمطوف،  شهيد  بني  ألف شخص   12 من  أكثر  راح ضحيتها 
مجاعية، وُهدَِّمِت املدينة بصورة كاملة، ونزح أكثر من 360 ألف نسمة، وهتجَّر أكثر من 120 
َرِت الُبىن التحتية بصورة كاملة، وبعد ست سنوات من  ألفاً، إىل الدول األوربية وكندا وأسرتاليا، وُدمِّ
َرْت بصورة  التهجري والنزوح ال تزال هنالك آمال للمواطن ابلعودة إىل مناطقهم، وبناء منازهلم اليت ُدمِّ
كاملة أابن سيطرة التنظيم اإلرهايب )الدولة اإلسالمية يف العراق والشام - )داعش(( على املنطقة 
وتنظيم حياهتم من جديد على الرغم من فقدان معظم العوائل أفراداً من أسرهم، إالَّ أنَّ هذا احللم 

يصطدم بعقبات عديدة، منها: 
من 	  األهايل  يتمكن  ومل  الصراعات،  هذه  نتيجة  متدهور  عام  بصورة  االقتصادي:  اجلانب 

االعتماد على الزراعة واملواشي اليت كانت مصدر معيشتهم وامتناعهم عن تصدير منتوجاهتم 
إىل خارج مناطقهم. 

، فالنسيج االجتماعي متفكِّك، إذ وصل اجملتمع إىل درجة 	  الوضع االجتماعي: هو أيضاً هشٌّ
اليت  الثقافية والرتاثية  الوطنية واجلغرافية، وعدم قدرهتم احلفاظ على هويتهم  انتماءاهتم  فقدان 
تعترب من بقااي اجملتمعات البابلية والسومرية اليت حافظت على الكثري من العادات والتقاليد، 

وهذا بعينِه إرث وطين جيب االفتخار به واحلفاظ عليه.
الوضع األمين: سيء لدرجة أنَّ املواطن النازح غري قادر على العودة؛ بسبب وجود الكثري من 	 

الفصائل املسلحة يف هذه املناطق.
اإلدارة 	  ازدواج  إىل  أدَّى  ممَّا  العريب_الكوردي،  الصراع  دائرة  من  خيرج  مل  اإلداري:  اجلانب 

احمللية -حكومة حملية- مرجعها احلكومة املركزية، وحكومة حملية أخرى مرجعها حكومة إقليم 
كوردستان. 

الصراعات اإلقليمية والدولية التزال قائمة بني الدول املختلفة اليت حتاول السيطرة على هذه 	 
البقعة االسرتاتيجية ، وأمهها تركيا وإيران وإسرائيل، فكل دولة حتاول مد نفوذها ابلصورة اليت 
حيقق أهدافها املتمثلة ابلقضاء على حزب العمال الكردستاين )تركيا(، وفق املد اإليراين حنو 

سوراي ولبنان )إسرائيل(، وتشكيل جبهة لتهديد إسرائيل )إيران(. 



5

إطار تنظيمي للمناطق املتنازع عليها )سنجار منوذجًا( 

اخليارات املقرتحة حلل مشكلة سنجار:
1.  حتويل قضاء سنجار إىل حمافظة احتادية: 

أحد أفضل احللول الواقعية والقانونية للمشكالت العالقة يف قضاء سنجار واليت أصبحت 
معضلة حقيقية فشلت يف حلها احلكومات العراقية املتعاقبة منذ أتسيس الدولة العراقية احلديثة؛ 
هي جعل سنجار حمافظة احتادية، ممَّا ميكنها من تدبري شؤوهنا  السياسية، واالقتصادية، واألمنية، 
واالجتماعية، بعيداً عن الصراعات بني بغداد وأربيل، واحتكار القرار السياسي يف حمافظة نينوى، 

وإن هلذا اخليار تبعات إجيابية على خمتلف األصعدة، منها:-  
على املستوى االقتصادي: إنَّ لإلقليم ميزانية مالية خاصة من بغداد من دون املرور مبحافظة 
نينوى، ممَّا ميكِّن أبناء سنجار من التصرف ابملوازنة بعيداً عن احتكار القرار السياسي والتخصيصات 
ونواٍح  أقضية  من  جديدة  إدارية  وحدات  استحداث  يعين  وهذا  نينوى،  حمافظة  قبل  من  املالية 
ر تنفيذ املشاريع االستثمارية والتجارية اليت توفِّر  وجممَّعات، ممَّا يسهم بتوفري خدمات أفضل، وييسِّ

فرص العمل وتعظِّم املوارد املالية.
على املستوى االجتماعي: إنَّ بناء اقتصاد مستدام يسهم يف حتقيق الوحدة الوطنية والتماسك 
االجتماعي القوي، وإنَّ غيابه قد يكون سبباً يف اهنيار اجملتمعات، وهلذا السبب فإنَّ تنمية اقتصاد 
سنجار عن طريق حتويلها إىل حمافظة سيكون عاماًل أساسياً يف حتقيق االستقرار اجملتمعي, وإنَّ 
االستقالل اإلداري سيكون سبباً يف تعزيز االنتماء عند املواطن السنجاري إىل منطقته من جهة 
وتقوية عالقته مع املكوِّانت األخرى يف احملافظة من جهة أخرى؛ ألنَّ يف ذلك الوقت سيكون لديهم 

مصرياً ومستقباًل واحد يف مواجهة التأثريات واملخاطر.
على املستوى السياسي واألمين: من الناحية السياسية حتويل سنجار إىل حمافظة سيكون 
أصوات  سرقة  من  السياسي  مبصريها  تتالعب  اليت  السياسية  األحزاب  أطماع  أمام  منيعاً  سداً 
الناخبني واختيار املرشحني حسب مصاحلهم وحرمان اجملتمع السنجاري من التمثيل يف مؤسسات 
السنجاري سيكون حراً  التشريعية، واملواطن  السلطة  املنطقة يف  الدولة, وسيزيد من عدد مقاعد 
يف االنتخاب والرتشيح؛ لتمثيل منطقته بعيداً عن ابتزازات األحزاب اليت أتيت من خارج املنطقة, 
أمَّا من الناحية األمنية يف هذه احلالة سيكون للمحافظة أجهزة أمنية مستقلة من اجليش والشرطة 
واالستخبارات، وتكون اتبعة لوزاريت الداخلية والدفاع, بداًل من فوضى انتشار اجملاميع املسلحة، ممَّا 
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يُعيُد ثقة للمواطن السنجاري ابأُلطر املؤسساتية ويشجع على عودة العوائل املهجَّرة. 
2. حتقيق هنضة اقتصادية يف سنجار

إنَّ املوقع اجلغرايف املميَّز واملوارد ملنطقة سنجار متكِّن من حتقيق هنضة اقتصادية شاملة، إذا 
ما توفرت اإلرادة السياسية، وذلك عرب فتح منفذ حدودي رمسي؛ لتيسري التجارة الدولية، وتفعيل 
اجلانب الزراعي خصوصاً أنَّ غالبية األراضي صاحلة للزارعة، وتشجيع السياحة عرب استثمار التنوع 
بة يف جبل سنجار، فضاًل عن استثمار املوارد األولية، ومنها  الثقايف واملواقع األثرية واألماكن اخلالَّ

النفط. 
3. تعزيز اجلهود الدولية:

إنَّ تعايف سكَّان منطقة سنجار من اإلابدة، ومعاجلة آاثرها النفسية واالجتماعية والقانونية، 
ومنع تكرارها يف املستقبل يتطلَّب تعزيز اجلهود الدولية، عن طريق الضغط لتأسيس قوة أمنية من 
سكَّان املنطقة، مع ضمان تقدمي الدعم واالستشارة والتدريب هلا،  ويفضَّل ارتباط هذه القوات 
القوة  هذه  تكون  أن  وجيب  األخرى(،  األمنية  واألجهزة  والداخلية  )الدفاع  االحتادية  ابلوزارات 
مستقلة ومنضبطة وملتزمة ابلدستور العراقي وُتدرَّب ابحرتافية حىت ال تتدخل يف أمور ليست من 

اختصاصها؛ ألن واجبها محاية املواطنني وأراضي الدولة العراقية.


