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مقدمة
ال خيفى على أحد أنَّ طبيعة الصراعات املعقَّدة اليت يشهدها قضاء سنجار اليوم، بعضها 
انبع من طبيعة الواقع الداخلي العراقي، املتمثِّل بصراع النفوذ والسيطرة بي اجلماعات املسلحة يف 
سنجار، وبعضها اآلخر يرتبط أبنَّه جزٌء من صراع إقليمي تركي إيراين جيد صداه يف هذا القضاء، 
الذي يقع على حافَات املثَّلث العراقي الرتكي اإليراين، ويتصل حبزام جغرايف على امتداد احلدود 
الشمالية العراقية السورية، ممَّا جيعل البيئة األمنية يف سنجار معقَّدة جداً، وتشكِّل حتدايً رئيساً لألمن 

الوطين العراقي، حبكم االرتدادات والتحدايت السلبية اليت أفرزها وجود احلزب فيه.
 ُيشري النظر إىل طبيعة الواقع األمين الذي يشهده القضاء إىل أنَّه ما زال يعاين من حتدايت 
ما بعد حتريره من تنظيم »داعش«، سواًء على مستوى االستقرار االجتماعي والسياسي، أو اهليكل 
األمين واالقتصادي، إذ أفرزت حالة التداخل احمللي واإلقليمي يف القضاء أزمات كبرية، متثَّلت يف 
إضعاف سيطرة احلكومة العراقية على القضاء، وانغماس تركيا وإيران يف لعبة النفوذ والسيطرة، ما 

ر بدوره إىل حجم التعقيد الكبري الذي يشكِّله وجود احلزب يف سنجار يف الوقت احلاضر.  يؤشِّ
أواًل: الواقع األمين واإلداري يف سنجار 

االجتياح  بعد  سنجار  يف  عسكري  وجود  أتسيس  من  الكردستاين  العمال  حزب  متكَّن 
قوات  جناح  ومع  البلد،  الذي شهده  األمين  الفراغ  حالة  نتيجة   ،2003 عام  للعراق  األمريكي 
البيشمركة الكردية التابعة للحزب الدميقراطي الكردستاين يف ملء هذا الفراغ، والفراغات األخرى 
اليت شهدهتا املناطق املتنازع عليها، إال أنَّ هذا مل مينع من اندفاع حزب العمال الكردستاين حنو 
سنجار، وشهدت عملية الصراع على ملء الفراغ يف سنجار تصاعداً كبرياً بعد حتريرها من سيطرة 
تنظيم »داعش«، إذ مل تعد دائرة الصراع مقتصرة على احلزب الدميقراطي الكردستاين وحزب العمال 

معضلة سنجار
حزب العمال الكردستاني واألمن الوطني العراقي

د. فراس إلياس*

*  ابحث.
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ا أدَّى دخول احلشد الشعيب إليها إىل توسيع دائرة صراع النفوذ، ممَّا أدَّى إىل أتزمي  الكردستاين، وإمنَّ
الواقع األمين يف املدينة، فضاًل عن نشوء فصائل إيزيدية متحالفة مع حزب العمال الكردستاين، 
أبرزها وحدات مقاومة سنجار، ووحدات نساء إيزيدخان، املنتشرة يف املدينة. إنَّ قوَّات إيزيدخان 
هي بقيادة النائب السابق يف جملس النواب العراقي حيدر شاشو، وقد حتالفت مع احلزب الدميقراطي 
الكردستاين، إذ أصبحت سنجار بؤرة رئيسة للتوترات بي احلزب الدميقراطي الكردستاين، وحزب 
العمال الكردستاين، وفصائل احلشد الشعيب؛ بسبب ضعف سيطرة حكومة املركزية يف بغداد على 

األوضاع يف القضاء.
ح اخلريطة رقم )1( اجملموعات املسلحة يف سنجار  توضِّ

 
النفوذ والنزاع  املصدر: حارث حسن وخضر خضور، تشكيل احلدود الكردية: معادالت 
واحلوكمة يف املناطق احلدودية العراقية السورية، معهد كارنيغي، يف 08 يوليو 2021، ص 12. 

https://bit.ly/38LoSIY
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كما ارتبطت حالة عدم االستقرار األمين واإلداري يف القضاء مبتغري آخر؛ متثَّل ابستحقاقات 
مرحلة ما بعد »داعش«، نتيجة تعدُّد اجلهات اإلدارية والقوى العسكرية اليت سيطرت عليها بعد 
التحرير، وهو ما أنتج حالة عدم استقرار سياسي واجتماعي وأمين فيها، وشهدت املنطقة عمليات 
العمال  دخول حزب  املشهد  هذا  تعقيد  من  وزاد  إداري،  وتداخل  أمين  وصراع  دميوغرايف  تغيري 
الرتكي واإليراين،  الدورين  تداعيات  فيها، فضاًل عن  النفوذ والقوة  الكردستاين كطرف يف معادلة 
وتطورات األوضاع على اجلبهة الشمالية يف سوراي، ممَّا جعل القضاء يواجه حتدايت صعبة للغاية، 

على مستوى تطبيع األوضاع األمنية واإلدارية فيه.
إذ تتنازع حكومتا بغداد وأربيل الصالحيات اإلدارية يف هذا القضاء منذ حتريره من سيطرة 
تنظيم »داعش«، بل إنَّ هذا التنازع كان قائماً قبل دخول »داعش« للقضاء أصاًل، ألنَّ سنجار 
واقٌع ضمن املناطق اليت عرَّفتها املادة )140( من الدستور العراقي لعام 2005 ابملناطق املتنازع 
عليها، وزاد من حالة التعقيد اإلداري سيطرة قوى مسلحة على املدينة، وهو ما خلق بدوره إداراتن 

حمليتان فيها1:
الدميقراطي . 	 احلزب  عن  سنجار  قائمقام  خليل،  حمما  يديرها  واليت  سنجار،  قضاء  إدارة 

الكردستاين، وميارس مهامه من خارج املدينة، وحتديداً من مدينة دهوك يف إقليم كردستان.
الدميقراطية . 	 الذاتية  اإلدارة  إدارة سنجار، ويديرها فهد حامد عمر، وهي جزء من  هيئة 

اليت شكلها حزب العمال الكردستاين، ومتارس عملها يف مركز املدينة، وحتظى هذه اإلدارة بدعم 
الفصائل اإليزيدية املوجودة يف املدينة، إىل جانب هيئة احلشد الشعيب.

ومع دخول اجليش العراقي واحلشد الشعيب إىل سنجار، بعد استفتاء استقالل إقليم كردستان 
يف 25 سبتمرب / أيلول 2017، بعد انسحاب قوات البيشمركة الكردية، إال أنَّ ذلك مل يضمن 
سيطرة أمنية كاملة للحكومة املركزية، إذ ما تزال مجيع اجملموعات املذكورة أعاله موجودة يف سنجار. 
ومع التوقيع على اتفاقية تطبيع األوضاع يف سنجار بي حكوميت بغداد وأربيل يف 09 أكتوبر / 
تشرين األول 2020، من أجل معاجلة هذه الفوضى األمنية يف القضاء، إال أنَّه حىت اللحظة مل 

توضع بنود هذا االتفاق على أرض الواقع. 

1. إداراتن حمليتان تتنازعان على السلطة يف سنجار.. وصراع بي )5( قوى مسلحة على النفوذ األمين، موقع انس نيوز، يف 10 
https://bit.ly/3jvfWIY  .2019 مارس
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اثنياً: احلكومة العراقية واتفاق تطبيع األوضاع يف سنجار  
شكَّل إعالن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن عقد اتفاق وصفه بـ)التارخيي(، 
إعادة االستقرار  2020، من أجل  09 أكتوبر / تشرين األول  إقليم كردستان يف  مع حكومة 
على  واإلقليم،  املركز  حكوميت  بي  السياسية  التطورات  أبرز  أحد  سنجار،  يف  األوضاع  وتطبيع 
مستوى معاجلة األوضاع يف سنجار، إذ شهد هذا القضاء حالة عدم استقرار أمين، بسبب تعدُّد 
العراقية  ارتباطه ابحلدود  عن  فضاًل  وتداخلها،  التحرير  بعد  اجلغرافية  رقعته  على  املوجودة  القوى 
السورية اليت تشهد مواجهات عسكرية مستمرة مع عناصر تنظيم »داعش«، فضاًل عن قيام تركيا 
إبنشاء عديٍد من النقط واملقرات العسكرية يف املناطق احملاذية للمدينة، بعد سلسلة من العمليات 
العسكرية اليت قامت با ضد حزب العمال الكردستاين منذ  15 يونيو / حزيران 2020، ممَّا جعل 

هذا االتفاق بدوره يواجه حتدايت عديدة يف طريق إجناحه.
ويف هذا اإلطار، ميكن القول؛ إنَّ أبرز التحدايت اليت عرقلت إجناح اتفاق سنجار حىت 

اللحظة هي:
متركز حزب العمال الكردستاين يف أطراف القضاء، فضاًل عن وجود فصائل إيزيدية موالية . 	

له يف مركزه.
رفض اإلدارات املتنازعة )إدارة قضاء سنجار، وهيئة إدارة سنجار( تسوية الوضع اإلداري . 	

يف للقضاء.
حالة عدم الثقة اليت ما زالت تؤطر العالقة بي حكوميت بغداد وأربيل، وحتديداً حينما . 	

يتعلق األمر مبستقبل هذا القضاء، بعد تطبيع األوضاع فيه، هل سيتحوَّل إلقليم مستقل؟ أم هل 
سيتحوَّل حملافظة ترتبط حبكومة بغداد؟ أم هل سيتحوَّل جلزء من إقليم كردستان؟

إىل . 	 عسكرية،  وقوات  حملية  إدارة  شكَّلوا  أنفسهم  وهم  ابالتفاقية،  اإليزيديُّون  ب  يُرحِّ مل 
جانب رفض فصائل احلشد الشعيب املوجودة يف سنجار2، وهو ما عقَّد املشهد كثرياً.

رفض القوى السياسية العراقية، وحتديداً القريبة من إيران، على املضي يف حتقيق األهداف . 	

https:// .2021 2.خبالف كعكة إعادة اإلعمار.. هذا ما تريده أنقرة من بغداد وأربيل، موقع ساسة بوست، يف  02 فرباير
bit.ly/36SNnQz
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املتوخاة من هذا االتفاق، وحتديداً البند املتعلق إبخراج األلوية التابعة للحشد الشعيب من القضاء.
الرفض الرتكي املتمثل إبخراج قوات حزب العمال الكردستاين حنو العمق الرتكي، ملا لذلك . 	

من تداعيات خطرية على األمن الرتكي، ولذا تطمح تركيا إىل إهناء أتثري احلزب داخل سنجار، من 
دون نقل املواجهة إىل الداخل الرتكي.

اثلثاً: التناغم األمين بني إيران واحلزب يف سنجار
قد يُعرض تساؤل مهم هنا؛ هل متتلك إيران عالقات وثيقة مع احلزب؟ ميكن القول بداية 
إنَّه هناك عالقة تكتيكية تربط إيران حبزب العمال الكردستاين، وهذه العالقة ال تبتعد يف مساراهتا، 
ا عالقة أشبه ما تكون بعملية  عن العالقة اليت تربط إيران حبركة طالبان على سبيل املثال، أي: إهنَّ
ترقى  ال  ا  أهنَّ إال  أقل،  سياسية  بكلف  إسرتاتيجية  أهداف  حتقيق  أجل  من  ابلعدو(،  )استثمار 
األيديولوجيا  أساس وحدة  على  قائمة  هنا  العالقة  إنَّ  إذ  املقاومة،  إيران أبطراف حمور  لعالقات 

السياسية، وليس الرباغماتية أو املصلحة، كما هو احلال يف العالقة بي إيران واحلزب.
قامت عملية التنسيق األمين بي إيران وحزب العمال الكردستاين، على أساس اتفاقات سرية 
جرى توقيعها بي الطرفي، إذ قضت هذه االتفاقات، مبنع عناصر احلزب من تنفيذ عمليات ضد 
إيران على احلدود الغربية، وكذلك منع جمموعات املعارضة الكردية األخرى من العمل ضد النظام 
السياسي اإليراين، يف مقابل االستفادة من التعاون والدعم اإليراين، وخصوصاً يف العراق، بل دخل 
احلزب يف تفامهات موسعة للتأثري على حكومة إقليم كردستان وتركيا يف اإلطار الذي خيدم مصلحة 

الطرفي.
ويف سياق هذا التناغم أيضاً؛ كثَّف جهاز استخبارات احلرس الثوري، وعرب مقر رمضان 
العسكري املوجود يف مدينة )كرمنشاه( اإليرانية على احلدود العراقية اإليرانية، عملية التنسيق مع 
احلزب؛ ملنع االضطراابت يف كردستان اإليرانية، كما دفعت إيران بعناصر احلزب للتدخل يف فض 
التظاهرات االحتجاجية اليت شهدهتا مدينة السليمانية العام املاضي، عرب قواعد احلزب املوجودة 
يف جبل )هاكورك(، من أجل عدم السماح المتداد شرارة هذه التظاهرات إىل مدن إيرانية كردية 
حماذية، وحتديداً )مهاابد، وسردشت(، اليت شهدات يف السنوات األخرية احتجاجات كبرية، أضرمت 

النريان يف املباين، وانتهكت القواني، واعتقل العشرات.
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متتلك استخبارات احلرس الثوري عالقات وثيقة جداً مع )مجيل ابيك( -زعيم حزب العمال 
الكردستاين-، وهو )تركي علوي(، كما هو احلال مع أغلب قادة الصف األول للحزب، -وعلى 
إثر هذه العالقات- متكَّنت إيران من القيام بعمليات اقتصادية وجتارية عابرة للحدود عرب مناطق 
سنجار واإلدارة الذاتية الكردية مشال سوراي، حنو تركيا وأورواب، وشكلت هذه العمليات مدخاًل 

حلصول إيران على ماليي الدوالرات، يف الوقت الذي ختضع فيه لعقوابت أمريكية مشددة.
ويف هذا اإلطار ميكن القول؛ إنَّ لدى الطرفي أسباب كثرية للتعاون، أمهُّها العداء املشرتك 
للوالايت املتحدة وحلفائها يف املنطقة، فضاًل عن أنَّ احلركات الكردية املسلحة يف سوراي، وحتديداً 
قوات سوراي الدميقراطية أتخذ كل أوامرها من جبال قنديل، إذ عملت إيران على تقسيم الشمال 
السوري، بي حزب االحتاد الدميقراطي واجلناح العسكري لوحدات محاية الشعب الكردية، كما 
يعمل حزب العمال الكردستاين مباشرة مع ضباط سوريي وإيرانيي، وتدافع طهران ودمشق مباشرة 
األراضي  وتقسيم  السكانية  الرتكيبة  تغيري  طريق  عن  وذلك  سوراي،  يف كردستان  مصاحلهما  عن 

الكردية إىل )كانتوانت( أمنية.
رابعاً: العمليات العسكرية الرتكية يف سنجار

حقَّقِت العمليات العسكرية الرتكية يف مشال العراق اليت انطلقت منذ 15 يونيو / حزيران 
2020، أهدافاً مهمًة متثَّلت ابلتمركز يف نقط عسكرية عديدة داخل احلدود العراقية، واليت كان 
آخرها سيطرهتا على قمة جبل )خامتري( يف حمافظة دهوك، فضاًل عن التمركز يف عديد من املواقع 
العسكرية اليت كان يستخدمها عناصر احلزب يف حقب سابقة، وتنظر أنقرة إىل األهداف املتحققة 
من هذه العمليات، بوصفها جزءاً من إسرتاتيجية بعيدة املدى، تشمل سوراي والعراق، ذات جوانب 

سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، من املمكن توظيفها أمنياً يف سنجار.
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ح اخلريطة رقم )2( سري العمليات العسكرية الرتكية يف سنجار توضِّ

https://bit. .2021 املصدر: موقع حروب الشرق األوسط، يف 09 أكتوبر
ly/3KDsbji

بعمق  سنجار،  حىت  زاخو  من  املمتدة  املنطقة  يف  الرتكية  اإلسرتاتيجية  العقدة  تتمثَّل  إذ 
العسكرية  العمليات  الرئيس وراء  املرتكز  العراقية، إذ شكِّلِت  )109( كيلو مرت داخل األراضي 

الرتكية يف سنجار، من أجل حتقيق عديد من األهداف، أبرزها: 
حظر مرور احلزب عرب العراق وسوراي إىل تركيا حظراً كاماًل.. 	
تدمري مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحزب يف سنجار.. 	
إقامة قواعد مؤقتة يف مجيع املناطق الشمالية للعراق حىت بداية احلدود السورية.. 	
أتمي احلدود العراقية الرتكية ابلكامل، وذلك عرب البدء بصفحة جديدة، تتمثَّل ابفتتاح . 	

البصرة  املعرب احلدودي اجلديد )أوفاكوي- فيشخابور- تلعفر- املوصل(، وميتد إىل بغداد وحىت 



10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

جنوابً، ممَّا يزيد من سلطة حكومة بغداد يف هذا الشريط اجلغرايف، ويعمل على تعزيز الدور الرتكي 
االقتصادي – االستخباري فيها3.

إكمال مشروع املنطقة اآلمنة الذي أقامته تركيا يف مشال سوراي منذ عام 2019، واليت . 	
تطمح تركيا أن تبدأ من مدينة ديريك السورية حىت سنجار، على امتداد احلدود العراقية السورية 
اآلمنة  املنطقة  املمرات اإلسرتاتيجية يف ربط هذه  بعديٍد من  الشمالية، وهو ما جيعلها متحكمة 
مبنطقة )هاكورك( على احلدود اإليرانية يف جنوب شرق تركيا، واهلدف من ذلك كله السيطرة على 

كامل الشريط احلدودي الشمايل الرابط مع العراق وسوراي.
ويف سياق ما تقدم؛ أتيت العملية العسكرية الرتكية »خملب القفل« اليت انطلقت يوم 18 . 	

أبريل / نيسان 2022، لتعطي بعداً إضافياً لألهداف الرتكية يف مشال العراق، إذ جاءت العملية 
بعد يومي من زايرة رئيس وزراء إقليم كردستان )مسرور ابرزاين( إىل أنقرة، من أجل وضع اللمسات 
األخرية على مشروع نصب أانبيب نقل الغاز من السليمانية وأربيل ودهوك إىل داخل تركيا، بعدما 
أعلنت تركيا يف وقت سابق، عن سعيها إىل االستغناء عن الغاز اإليراين واعتماد إمدادات الطاقة 
القادمة من اإلقليم، إذ تنفذ عملية مد هذه األانبيب شركة )كارا( للطاقة، واليت تعرَّض منزل رئيسها 
للقصف بصواريخ )ابليسيتية( إيرانية الشهر املاضي يف أربيل، وأتيت هذه العملية من أجل إبعاد 

عناصر حزب العمال الكردستاين عن مناطق مرور هذه األانبيب؛ لتأمي نقل الغاز إىل تركيا.
الرتكية  العسكرية  العمليات  اليت تقف خلف  الدوافع  وزايدة على ذلك، هناك عديد من 

املتكّرِرة، أبرزها:
سعي الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان إىل أن تكون هذه العمليات خدمة لرصيده . 	

السياسي يف االستحقاقات السياسية الداخلية املقبلة، إىل جانب أتجيل احلديث عن االنتخاابت 
املبكِّرة اليت تلّوِح با أحزاب املعارضة بصورة مستمرة.

ربط االستحقاقات العسكرية املتحققة يف سنجار بسوراي، للتأثري يف اخليارات السياسية . 	
لألكراد السوريي، والذين يطمحون إىل تكرار جتربة إقليم كردستان العراق يف سوراي ما بعد الصراع.

إنَّ الديناميات املتغرية يف الساحة السورية، وحتديداً يف املناطق الشمالية، اليت تسعى عن . 	

https://bit. .2019 3. معرب أوفاكوي.. بوابة لتوسيع العالقات بي تركيا والعراق، موقع صحيفة االستقالل، يف 19  مارس
ly/3q1BiQ
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طريقها تركيا للوصول إىل ما بعد حلب، مقابل سعي إيراين للوصول إىل البحر األبيض املتوسط، 
مبنزلة تقاطع إسرتاتيجي بينهما، قد جيد صداه يف االمتداد اجلغرايف داخل احلدود العراقية، وهو واقع 

جغرايف جتد تركيا من الضروري جتاوزه أبسرع وقت ممكن.
ويف مقابل ذلك تواجه تركيا مجلة من التحدايت اإلسرتاتيجية يف سنجار، من أبرزها:

توجهات . 	 ضد  الرتكية  املعارضة  أحزاب  مجيع  تقف  الرتكية،  الداخلية  البيئة  صعيد  على 
ا أتيت يف جزء منها لتحقيق أهداف سياسية ابلداخل الرتكي، كما أنَّ تركيا  الرئيس أردوغان، ألهنَّ
تواجه ظروف اقتصادية صعبة، تشكِّل مواجهتها من وجهة نظرهم أكثر أمهية من مواجهة احلزب 

داخل األراضي العراقية. 
القوة الكردية الوحيدة اليت تطالب إبخراج عناصر احلزب من سنجار، هي احلزب الدميقراطي . 	

الكردستاين بزعامة )مسعود ابرزاين(، فيما تتحفظ/ تعارض سائر القوى الكردية العراقية.
ال شكَّ أنَّ أكرب داعم حلزب العمال الكردستاين يف العراق هو إيران، يف داخل سنجار . 	

وخارجها، وهو ما مكَّن إيران الوصول إىل سوراي عرب املناطق اخلاضعة لسيطرة احلزب، ومن مث فإنَّ 
أيَّ جناٍح حتقِّقه تركيا يف سنجار، سينعكس بصورة مباشرة على استحقاقات إيران اإلقليمية، وهو 

ما يشكِّل حتدايً حقيقياً يف هذا اإلطار.
خامسًا: طبيعة التعاطي العراقي مع وجود احلزب يف سنجار

شكَّل وجود احلزب داخل احلدود العراقية، أحد أبرز امللفات املعقَّدة يف مسار العالقات 
العراقية الرتكية منذ منتصف القرن املاضي، وزاد من تعقيد هذه احلالة، عدم متكُّن العراق من فرض 
اخلاصة  الدويل  األمن  قرارات جملس  العراق، بسبب  الشمالية من  املناطق  الداخلي على  سلطانه 
بفرض حظر الطريان خبطوط طول )37( مشااًل منذ تسعينات القرن املاضي، إذ سامهت القرارات 
األممية يف حتجيم السيادة العراقية يف مدن دهوك وأربيل والسليمانية، وهي املدن الرئيسة الثالث اليت 

تشكِّل إقليم كردستان العراق.
ا تشري إىل عديٍد من األحزمة األمنية  وعند مراجعة إسرتاتيجية األمن القومي الرتكي، جند أبهنَّ
الكبري للخط  القومي الرتكي، كما جند أبنَّ تركيا مولية االهتمام  اليت متثِّل مداخيل مؤثرة لألمن 
اجلغرايف الذي ميتد من حلب السورية حىت املوصل العراقية، وتعدُّ أبنَّ جتاوز هذا اخلط من أية قوة 
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حملية أو إقليمية يعين أبنَّ األمن القومي الرتكي أصبح مهدداً، ولذا أصبح وجود عناصر احلزب على 
طول هذا احلزام اجلغرايف، مبنزلة فجوة أمنية عانت منها تركيا كثرياً، كما وجدت فيها فرصة للتنفيس 

عن أزمات الداخل الرتكي.
وعلى هذا األساس أدركت تركيا ضعف وجود العراق السيادي على طول الشريط احلدودي، 
ممَّا وفَّر فرصة الستمرار العمليات العسكرية اليت يشنُّها حزب العمال الكردستاين من داخل العراق، 
الذي أسَّس وجوداً دائماً داخل سنجار، والذي يرتبط بشريط جغرايف متمثِّل بوجود حزب احلياة 
احلرة الكردي )بيجاك( يف الشمال الشرقي على احلدود مع إيران، ووحدات محاية الشعب الكردية 
يف الشمال الغريب على احلدود مع سوراي، ليشكِّل بدوره حزاماً جغرافياً معقَّداً، بعيداً عن سيطرة 
احلكومة املركزية يف بغداد من جهة، ومصدر هتديد مستمر لألمن القومي الرتكي من جهة أخرى، ما 
جعل تركيا بدورها غري قادرة على النفوذ للداخل العراقي، وحتديداً حمافظات نينوى وكركوك، اللتان 

شكَّلتا مناطق نفوذ اترخيي واقتصادي لرتكيا.
استغلت تركيا ضعف الدور العراقي يف سياق مواجهة هتديدات احلزب، ليس فقط يف توسيع 
ا يف التوظيف السياسي هلذا امللف أيضاً، وحتديداً يف مسألة املياه،  عملياهتا العسكرية فحسب، وإمنَّ
أو دور حلفائها وموقعهم يف العملية السياسية يف العراق، ومع اعتماد العراق لسياسة االستنكار 
اترًة والتنسيق االستخباري مع تركيا اترًة أخرى، إال أنَّ هذا مل مينع من تصاعد عمليات القصف 
قبل  من  بعشيقة  يف  )زليكان(  معسكر  يف  املوجودة  الرتكية  القوات  تستهدف  الذي  الصاروخي 
وأنَّ  العراقية،  للسيادة  احتالل ومنتهكة  قوات  القوات  اليت جتد يف هذه  فصائل عراقية مسلحة، 
العملية  للسلوكيات العسكرية الرتكية يف سنجار، واليت كان آخرها  عملية القصف مل تضع حداً 
العسكرية »خملب القفل« اليت انطلقت يف مشال العراق يف 18 أبريل / نيسان 2022، مشلت 
)ميتينا، والزاب، وأفاشي، وابسيان( يف حمافظة دهوك، عرب استهداف »مالجئ، وخمابئ، وكهوف، 

وأنفاق، ومستودعات ذخرية، ومقرات عامة مزعومة، ومعسكرات تدريب«.
تركيا  إىل حماولة  الراهنة،  العسكرية  العمليات  الكبري يف  التوسُّع  يشري  األساس  وعلى هذا 
استغالل حالة عدم االستقرار السياسي اليت يعيشها العراق، وتطمح إىل فرض بيئة أمنية جديدة 
بعيدة عن أتثريات الالعبي اآلخرين يف سنجار، واحلديث هنا عن العبي حمليي وإقليميي، كما 
ا أتيت يف إطار مسًعى تركي الستباق أي تصعيد أمين يطال القوات الرتكية املتمركزة يف حميط  أهنَّ

سنجار ومقرتابهتا، وحتديداً بعد صدور نتائج االنتخاابت املبكِّرة، واملوقف الرتكي منها.
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إنَّ اإلشكال الرئيس الذي يواجهه العراق يف هذا السياق، هو غياب اجلهود االستخبارية 
واألمنية العراقية يف سنجار، إذ أدَّى ضعف الوجود احلكومي العراقي يف القضاء، بسبب التحدايت 
األمنية اليت أفرزهتا مرحلة ما بعد »داعش« من جهة، واخلالف املستمر مع إقليم كردستان من جهة 
أخرى، إىل اندفاع جهات أخرى مللء الفراغ األمين، واالستثمار بورقة احلزب، وابلصورة اليت جتعل 
مسألة وجود احلزب يف سنجار حتدايً حقيقياً يواجهه العراق، ألنَّ احلزب أصبح يعرض نفسه يف 
سياق صراع إقليمي أكرب من دول اجلوار، إذ أصبح  ميارس اليوم عديداً من النشطات اليت هتدِّد 
الداخل العراقي، وأبرزها جتارة املخدرات، واالختطاف، وعمليات التهريب العابرة للحدود، وذلك 

عرب أتثريه على كثرٍي من املعابر احلدودية العراقية مع سوراي.
ومع جهود حكومة الكاظمي يف احتواء وجود احلزب يف سنجار، سواًء عرب تفعيل اتفاق 
سنجار، أو حىت يف غلق مقرات احلزب، إال أنَّ الضغوط اليت تعرَّضت هلا جهود احلكومة كانت 
ا امتدت إىل  أكرب من طاقتها، إذ مل تعد أتثريات احلزب مقتصرة على حميط سنجار فحسب، وإمنَّ
الصاروخي  القصف  عمليات  احلزب يف  تورُّط  جانب  إىل  هذا  وكركوك،  نينوى  حمافظات  داخل 
اليت طالت مطار أربيل الدويل مؤخراً، بل قام مسلحو احلزب مؤخراً بتشييد أنفاٍق جديدة، يكفي 
بعضها لدخول سيارات والعيش فيها، فيما ميثِّل جهود حثيثة جلعل سنجار منطقة ارتكاز حيوية، 
ألنَّ سنجار هلا أبعاد جيوسياسية مهمة، فهي على احلدود السورية العراقية ومفرتق طرق لكثري من 

مناطق، وهي منطقة مرتفعة حمصنة طبيعياً.
سادساً: التحدايت اليت يواجهها األمن الوطين العراقي

الوطين  األمن  واجهت  عديدة  الكردستاين يف سنجار حتدايت  العمال  أفرز وجود حزب 
العراقي، وهذه التحدايت على النحو اآليت:

التحدِّي األمين: أدَّى ضعف وجود القوات األمنية العراقية وانتشارها يف سنجار إىل إنتاج . 	
واقع أمين هش يف سنجار، خصوصاً على احلدود العراقية السورية، إذ حتول هذا الشريط احلدودي 
إىل مالذ آمن للجماعات الكردية املقاتلة يف سوراي، وسهلت عليها عملية نقل املقاتلي والسالح، 
فضاًل عن ذلك واجهت القوات األمنية العراقية حتدايً خطراً؛ وهو وجود عناصر احلزب يف سنجار، 
إذ شهدت املدَّة املاضية تعرُّض القوات األمنية العراقية لكثري من املضايقات األمنية من قبل عناصر 
القصف  نتيجة  القتلى واجلرحى؛  املتعاوني معهم، هذا إىل جانب سقوط عديد من  أو  احلزب، 

املستمر للقوات الرتكية على املدينة.
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التحدِّي االقتصادي: سبَّب وجود عناصر احلزب يف سنجار ظهور ما يعرف بـ«االقتصاد . 	
األسود، أو االقتصاد العابر للحدود«، عرب تصاعد كبري لتجارة املخدِّرات، وعمليات التهريب، 
اجلانب  الدميقراطية على  قوات سوراي  مع  التخادم  عملية  أدَّت  إذ  املوازية،  السوق  أنشطة  وبروز 
السوري، إىل خلق أتثري متبادل على املعابر احلدودية، من أجل تسهيل عملية مترير البضائع واألفراد 
والسلع خارج أتثري سيطرة احلكومة املركزية، وأبرزها معرب )سيمالكا–فيشخابور(، وكلَّما تصاعدت 
ِحدَّة التوتُّر بي احلزب الدميقراطي الكردستاين وحزب العمال الكردستاين، تقوم اإلدارة الذاتية اليت 
أنشأها حزب العمال الكردستاين يف سنجار بتفعيل مسارات التهريب والتجارة غري املشروعة، عرب 
منطقة )خانصور( بي احلدود السورية وقضاء سنجار، إذ يقع معرب الفاو، الذي ابت أحد أبرز 

املعابر املستخدمة يف التهريب، خصوصاً بعد مباشرة اإلدارة الذاتية ملهامها يف سنجار.
التحدِّي السياسي: إىل جانب التحدِّي السياسي اإلقليمي الذي أفرزه وجود احلزب يف . 	

احلدود  بدوره إلعادة تشكيل  يؤدِّي  لواقع مستدام  الوجود  َس هذا  يؤسِّ أن  إمكانية  سنجار، يف 
العراقية السورية، خصوصاً وأنَّه جيد نفسه يف إطار امتداد جيوسياسي لوجود األكراد على اجلانب 
السوري، فقد أنتَج وجود عناصر احلزب بدوره واقعاً سياسياً عراقياً متسماً حبالٍة من عدم اليقي، 

وحتديداً على مستوى العالقة بي بغداد وأربيل ومستقبل املناطق التنازع عليها.
إذ ميتلك حزب العمال الكردستاين التأثري األكرب يف سنجار اليوم، يف ظل غياٍب واضٍح لكلٍّ 
من حكوميت املركز واإلقليم، وهو ما يثري كثري من املخاوف يف إمكانية أن تؤدي هذه السيطرة يف 
املستقبل إىل إنتاج وضع خاص يف سنجار مستقباًل، ويُعرتف به حملياً وإقليمياً، على غرار جتربة إقليم 
كردستان، وحتديداً يف ظل تعثُّر احلكومة املركزية يف حل معضلة وجود احلزب يف سنجار، إذ يسعى 
ومقرتابهتا  هندسة سنجار  إعادة  إىل  به  املرتبطة  اإليزيدية  واجملموعات  الكردستاين  العمال  حزب 
اجلغرافية على نطاق واسع، وبطريقة تتجاوز احلدود العراقية لصاحل تشكيل تضامن عابر للحدود 
الوطنية مع حلفائهم األكراد السوريي، وإهناء وجود احلزب الدميقراطي الكردستاين وأتثريه، وشبكاته 

االقتصادية، و)الزابئنية( العابرة للحدود، سواًء مع تركيا أم أكراد سوراي. 
التحدِّي االجتماعي: إىل جانب عمليات التغيري الدميوغرايف اليت يقوم با عناصر احلزب . 	

يف سنجار، وتصاعد ِحدَّة الصراعات العشائرية، وحتديداً العشائر اليت انتمى بعض أفرادها لتنظيم 
واالبتزاز،  اخلطف  عمليات  تصاعد  إىل  سنجار  يف  العناصر  هذه  وجود  أدَّى  فقد  »داعش«، 
كما امتدت أتثريات هذا الوجود إىل املناطق احمليطة، عرب حتوُّل احلزب إىل أحد أبرز ممرات جتارة 
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الشرطة  مراكز  من  تسجيل كثرٍي  فضاًل عن  السورية،  احلدود  العراقي عرب  الداخل  إىل  املخدِّرات 
يف )طوز خورماتو، وآمريل، وكركوك( لعمليات اختطاف أطفال قاصرين قام با عناصر احلزب، 

وهتريبهم إىل جبال قنديل من أجل تدريبهم وجتنيدهم يف صفوف احلزب.
خامتة واستنتاجات

جتعل القيمة اجليوسياسية لسنجار، وامتداداهتا اجلغرافية من مسألة االحتفاظ با من قبل 
حزب العمال الكردستاين عملية إسرتاتيجية مهمة للغاية، وحتديداً حينما يتعلَّق األمر مبستقبل الدور 
الرتكي يف مشال العراق، يف إقليم كردستان ونينوى وكركوك، وهي مناطق ترى فيها تركيا جمااًل للنفوذ 
اجليوسياسي، إذ بدأت تركيا -يف مرحلة ما بعد »داعش«- تواجه واقعاً صعباً، خصوصاً مع متكُّن 
عناصر حزب العمال الكردستاين من تشكيل مالذات آمنة يف سنجار، ومن مَثَّ فإنَّ الوصول إىل 
بيئة هادئة يف سنجار اليوم، لن حيصَل من دون أن تكون هناك إرادة حملية وإقليمية حقيقية يف هذا 

االجتاه.
ومع توقيع تركيا وإيران لعديد من االتفاقات الثنائية ملواجهة حزب العمال الكردستاين، واليت 
كان آخرها االتفاقية املوقعة يف سبتمرب / أيلول 2020، إال أنَّه حىت اللحظة مل يتحقَّق شيء من 
هذه االتفاقات، خصوصاً مع عدم رغبة إيران برتك ورقة احلزب لرتكيا من دون مقابل عملي، إذ 
حيصل احلزب على الدعم اللوجسيت والفين من إيران، ومن مَثَّ فقد جعل هذا التداخل األمين األمَن 
الوطين العراقي يواجه معضالت عديدة، مل تستطيع احلكومات العراقية من وضع هناية هلا، خصوصاً 
وأنَّ عملية التعاطي مع احلزب ووجوده يف سنجار، أصبحت خاضعة لتوازانت إقليمية، أكثر من 

ارتباطها ابلواقع العراقي.
لن تنجَح عملية القضاء التام على قواعد، ووجود حزب العمال الكردستاين يف سنجار جناحاً 
كاماًل، إال إذا توافقت مجيع اإلرادات احمللية واإلقليمية والدولية ضد احلزب، ومثل هذه التوافق يبدو 
غري مرجَّح إىل حدٍّ كبري، على األقل يف الوقت احلاضر، طاملا أنَّ الوضع يف سوراي مل تتضح معامله 
بعد، كما أنَّ مرحلة ما بعد االنتخاابت املبكرة يف العراق، ما زال يكتنفها مزيداً من الغموض حول 
مستقبل العملية السياسية واحلكومة املقبلة، ومن مَثَّ يـُْعَرض احلزب ووجوده يف سنجار كأحد أوراق 
الضغط يف حالة ما إذا جاءت احلكومة املقبلة غري متوافقة مع تطلعات القوى اإلقليمية النافذة يف 
الداخل العراقي، وحتديداً تركيا وإيران واإلمارات العربية املتحدة، إِذ اخنرطت األخرية يف تقدمي دعم 
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ن املدَّة اليت توترت فيها العالقات مع تركيا مطلع عام 2019، وهي  مايل ولوجسيت للحزب، إابَّ
ر إىل مدى التعقيد الذي متثله أدوار هذا احلزب يف داخل العراق وخارجه. حالة تؤشِّ


