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3يهّدد األمن المنهار مستقبل األيزيدّيين واألقّلّيات في سنجار

“ال نستطيع العودة إلى مناطقنا” تصريح لزينة حاجي خالل الّذكرى الّسنوّية 
الّسابعة لإلبادة الجماعّية لإليزيدّيين في ٣ أغسطس ٢٠٢١، وزينة ناجية أيزيدّية 

وناشطة في مجال حقوق اإلنسان وعضو شبكة الّناجيات اإليزيديّيات.

يمّر رجل مسّن قد نجا من تنظيم داعش أمام منزل مدّمر في قرية حردان، 
مسقط رأسه شمال سنجار في ٣٠ يونيو ٢٠٢١. احتّل تنظيم داعش المنزل وحّوله 

إلى مقّرہ العام في وسط القرية، ثّم شّنت القّوات الّتركّية غارة جّوّية على الموقع 
فدّمرته.

جميع حقوق ملكّية الّصورة محفوظة لمنّظمة يزدا ٢٠٢١
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نبذة عن يزدا

يزدا مؤّسسة عالمّية تنبثق من األقّلّيات الّدينّية والعرقّية اّلتي تحميها وتدافع عنها، منها 
خرى  اآلشورّيين والكلدان والكاكيس والّشبك واإليزيدّيين واألقّلّيات العرقّية والّدينّية االُٔ
في العراق وإقليم كردستان وسوريا. تأّسست يزدا عام ٢٠١٤ عند اندالع اإلبادة الجماعّية 

خرى من قبل تنظيم داعش  اإليزيدّية والجرائم ضّد اإلنسانّية اّلتي عانتها األقّلّيات االُٔ
والمعروف بالّدولة اإلسالمّية في العراق والّشام.

تتقّدم منّظمة يزدا في مناصرة اإليزيدّيين واألقّلّيات في العراق وإقليم كردستان، وتلتزم 
المناصرة القانونّية لضمان تحقيق العدالة للّناجين، وتوثيق أدّلة المجتمع المحّلي المتعّلقة 

في اإلبادة الجماعّية، وزيادة الوعي حول اإلبادة الجماعّية واإلعتراف فيها من خالل شبكة 
الّناجيات اإليزيدّييات، وإنهاء عسكرة األطفال. كما تنّسق يزدا الّتحضيرات الّرسمّية للّذكرى 

الّسنوّية لإلبادة الجماعّية اإليزيدّية واّلتي رعاها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
في ٢٠٢١ والّرئيس العراقي برهم صالح عام ٢٠٢٠.

تقود منّظمة يزدا رزمة مشاريع تنموّية مجتمعّية وإنسانّية استراتيجّية تخدم األقّلّيات في 
دهوك وسنجار وسهول نينوى وفي عواصم اإلنتشار اإليزيدي. وتشمل هذه المشاريع 

عيادات طّبّية متنّقلة، والمحافظة على األصول الّثقافّية غير الماّدّية، والّتنمية المستدامة 
لُسُبل الَعيش، وتأمين عودة آمنة ومستدامة إلى سنجار.

يشّبك فريق منّظمة يزدا مع شركاء دولّيين، منها بعثة األمم المّتحدة لمساعدة العراق 
)يونامي - UNAMI(، وفريق الّتحقيق الّتابع لألمم المّتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم 

المرتكبة من جانب داعش )يونيتاد - UNITAD(، والمنّظمة الّدولّية للهجرة، باإلضافة إلى 
الحكومات المانحة، وحكوَمَتي العراق وإقليم كردستان، ومنّظمات المجتمع الفّعالة.
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رسالة للقارءات وللقّراء

٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
صديقــات وأصدقــاء القضّيــة اإليزيدّية واألقّلّيات في ســنجار،

تعيــش األقّلّيــات فــي ســنجار حّتــى اليوم وكّل يــوم الّتداعيات الّطويلــة المدى لإلبادة 
الجماعّيــة ولجرائــم الحــرب اّلتــي ارتكبهــا تنظيــم داعش في ســنجار. فيمنــع انهيار األمن 

وتهديــد الّســيادة وإضعــاف حكــم القانون أّيــة عودة إلى الوطن.

يشــّكل هــذا المســتند المحّطــة األولــى من ملّخَصين للّسياســات، تعــرض الّتحديات 
اّلتــي تســتدعي إنتبــاه المعنّييــن الطــارئ والمتفانــي. تقّدم األولوّيــات والّتوصيات في 
هــذا المســتند دليــل عملــّي سياســي ليرافــق فترة تشــكيل الحكومــة العراقّية الجديدة 
وحكومــة إقليــم كردســتان برئاســة رئيــس الوزراء مســرور بارزانــي. وللبرلمان العراقي 

وبرلمــان كردســتان لعــب أدوار حاســمة بغيــة تمكيــن ســيادة وحكم القانون. كمــا للكّل من 
المجتمــع الّدولــي والــوكاالت اإلنســانّية والمانحيــن شــركاء المجتمعات في ســنجار أدوار 

محــّددة ومفصلّيــة لتحقيــق المســاءلة فــي السياســة وتنفيذهــا. ولضمان شــفافّية تقرير 
المصيــر وتنــّوع تمثيــل جميــع الفئــات اّلتــي تعتبــر ســنجار وطًنا لها، من األســاس أن تترافق 
الّسياســات والّتشــريعات والقــرارات القابلــة للّتنفيــذ مع تشــاور مباشــر ومنتظــم مع جميع 

األقّلّيات.

يقتــرح هــذا المســتند فــي صــورٍة خاّصــة حلول فورّيــة لتعزيز األمن في ســنجار. فما من 
جــدوى ألّي جهــٍد فــي ســبيل الّتعافــي والّتنميــة اإلجتماعّية واإلقتصادّية في ســنجار 

مــن دون بســط األمــن أّواًل. ومــا زال لوقتــه اآلالف مــن األقّلّيات يمضــون حياتهم في 
مخّيمــات للّنازحيــن داخلًيــا، فــي وقــٍت فقــد المئات األمل من العراق وكردســتان. وتمســي 

ســنجار متروكة.
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نعمــل كّل الجهــد فــي ســبيل إنهــاء هــذا الفصــل غير اآلمن لســنجار، ولذلــك نّتكل على 
حســن نّيــة جميــع أصدقــاء األقّلّيات والجماعات وخّفــة حركتكم.

مع كامــل احترامنا،

 أحمد برجس خديده
 مدير

منّظمة يزدا

جميع حقوق ملكّية الّصورة محفوظة لمنّظمة يزدا ٢٠٢١

 لين زوفيكيان
 مؤّسسة مشاركة ومديرة إدارّية

The Zovighian Partnership
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الخلفّية

هجــم تنظيــم داعــش علــى ســنجار في ٣ أغســطس ٢٠١٤ وشــّن علــى األقّلّيات في العراق 
وفــي إقليــم كردســتان حملــة إبــادة جماعّيــة وارتكب جرائم ضّد اإلنســانّية. قتل داعش 

١،٢٩٨ إيزيــدي فــي أّول يــوم مــن الغــزو،١ وخطــف ٦،٤١٧ إيزيدي ٢ وباَع الّنســاء والفتيات 
لإلســتعباد الجنســي، كمــا قبــَض علــى الفتيــان اإليزيدّيين وأجبرهــم على اإلنخراط في 

معســكرات إعــادة الّتأهيــل والّتعليــم اإليديولوجي.٣ اســتهدف مقاتلو داعش اآلشــوريين 
والكلــدان والّشــبك والّســريان وغيرهــم مــن األقّلّيــات العرقّية والّدينّيــة، فاغتصبوهم 

وقتلوهــم وعّذبوهــم وأجبروهــم علــى التحّول القســري إلى اإلســالم وعلــى الّتهجير 
الجماعــي.٤ نهبــوا الُقــرى ثــّم أحرقــوا و/أو دّمــروا ٦،٠٠٠ منزاًل.٥ واليــوم، بعد مرور أكثر 

مــن ثمانــي ســنوات علــى الهجــوم، ال يــزال ٢٠٠،٠٠٠ إيزيــدي يقبع في مخّيمــات للّنازحين 
داخلًيــا،٦ فــي حيــن غــادر مئــات اآلالف مــن كاّفة األقّلّيــات طالبين الّلجوء فــي جميع أقطار 
العالــم بينمــا افتقــد أثــر ٢،٧٦٠ امــرأة وطفــل مــن دون أّي اعتبــار لهم.٧ ويتعّذر علــى الجميع 

العــودة إلــى أراضي أجدادهم في ســنجار.٨

تتبايــن علــى مــدى الّســنوات القليلــة الماضيــة أعــداد اإليزيدّيين اّلذين عادوا إلى ســنجار 
واّلتــي انخفضــت بشــكٍل كبيــر فــي الفتــرة الماضية. وأفادت مصفوفــة تتّبع الّنزوح 

المرتبطــة فــي المنّظمــة الّدولّيــة للهجــرة عــن عــودة ٨،٤٨٨ عائلة إلى قضاء ســنجار وإلى 
قضــاء البعــاج بيــن ٨ يونيــو ٢٠٢٠ و٣ ينايــر ٢٠٢١. ٩ إاّل أّن الوضــع المعيشــي المســتحيل فــي 

ســنجار أعــاد تهجيــر ٤٧٢ أســرة فــي شــهر يوليــو ٢٠٢١ وحده، فرجعت العائالت إلــى مخّيمات 
الّنازحيــن داخلًيــا بســبب تعــّذر الَعيــش فــي بيئة تفتقر اإلســتقرار واألمــن باإلضافة إلى 

انعــدام الوصــول إلــى اإلســكان وإلــى الخدمــات الموثوقة وإلى آفاٍق تنــذر بغٍد أفضل.١٠

يعانــي األمــن واإلســتقرار مــن وجود الميليشــيات والجماعــات المســّلحة المتزايد والمزمن، 
وال يــزال تهديــد خاليــا داعــش واإليديولوجّية األصولّية ســائًدا في ســنجار.١١ تســيطر اليوم 

علــى مناطــق ســنجار مــا ال يقــّل عــن ١١ جماعــة مســّلحة تمّثل كيانــات داخلّية وخارجّية 
مختلفــة،١٢ منهــا الجيــش العراقــي، والّشــرطة العراقّيــة، والبيشــمركة الّتابعة للحزب 

الّديمقراطــي الكردســتاني، وقــّوة حمايــة إيزيدخــان الّتابعة لَحيدر شيشــو والمنســِجَمة 
مــع البيشــمركة، وقــّوات الحشــد الّشــعبي اّلتــي تدعمهــا إيران، باإلضافة إلــى مجموعَتين 
متحالفَتيــن مــع حــزب العّمــال الكردســتاني تتأّلفــان من إيزيدّيين ومــن وحدات مقاومة 
ســنجار ومــن قــّوات أمــن إيزيدخان. وتســتمّر دائرة األمــم الّمتحدة لإلجــراءات المتعّلقة 

باأللغــام فــي تنفيــذ عملّيــات إزالــة األلغــام في ســنجار، حيث تشــّكل المتفّجرات من 
مخّلفــات الحرب خطًرا على ســّكان ســنجار.١٣
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كبــر دور حــزب العّمــال الكردســتاني فــي ســنجار من خالل محاربته داعش، فاســتقطب 
محاربيــن إيزيدّييــن مــن وحــدات مقاومــة ســنجار اّلتــي تمّولها اليوم الحكومــة العراقّية 

وتدفــع رواتــب العديــد مــن العامليــن فيهــا. وال تلبــث وحدات مقاومة ســنجار أن تنفي 
ارتباطهــا مــع حــزب العّمــال الكردســتاني إذ ُتعَتَبــر أداة لهــذا الحــزب.١٤ وبالّتالي، يصعب 

تصديــق مغــادرة وحــدات مقاومــة ســنجار المنطقــة، إذ يتمّتعون في دعم ســّكان ســنجار 
اإلجتماعــي والّسياســي القــوي لهــم مــن خالل انضمــام المقاتليــن اإليزيدّيين لهذه 

الوحدات.

بــّرر الّرئيــس الّتركــي رجــب طيــب أردوغــان الّضربــات الجوّية الّتركية وهــّدد في هجوم بّري 
لّما أعلن أّنه لن يســمح أن تتحّول ســنجار إلى "قنديل جديد" أو أن تمســي تحت ســيطرة 

حــزب العّمــال الكردســتاني.١٥ وغالًبــا مــا تدخــل تركيا المجال الجــّوي العراقي وتقصف 
ســنجار متحّججــة فــي الّتهديــد اّلــذي يمّثلــه حــزب العّمال الكردســتاني، فنّفذت القّوات 
الجّوّيــة الّتركّيــة ثمانــي ضربــات خــالل عــام ٢٠٢٠ وزعمت اســتهداف ٨١ هدف في يوم 
واحــد.١٦ ونّفــذت تركيــا فــي فبرايــر ٢٠٢٢ أكثــر من ٢٠ غارة جّوّية على ســنجار مســتهدفًة 

خمســة مواقــع لوحــدات مقاومــة ســنجار.١٧ وتشــير الّتقديرات أّن ٦٠٪ من هــذه الهجمات 
المســتمّرة أســفرت عــن خســائر فــي صفــوف المدنّيين.١٨ وفي يونيــو، قتلت إحدى هذه 

الغــارات فــي ســنجار فتــى أيزيــدي ذو ١٢ عاًمــا وجرحــت إخوته أثناء تواجدهــم في متجر 
والدهــم. وقتلــت غــارة ُأخــرى علــى منتجــع ســياحي في زاخو في يوليــو ما ال يقّل عن 
ثمانيــة مدنّييــن، وجرحــت عشــرين آخريــن مــا تســّبب في توّتر دبلوماســي بين العراق 

وتركيــا وأثــار اســتنكار دولــّي.١٩ وتعّرضــت القــرى والبنيــة الّتحتّية ألضرار جســيمة ولم ُتَضع 
ميزانّيــات وخطــط إعــادة إعمــار حّتــى اآلن. وتــؤّدي هذه الحوادث إلــى انعدام األمن وبّث 

الخــوف فــي نفــوس المدنّييــن اإليزيدّييــن واألقّلّيات اّلذين يعيشــون صدمة نفســّية 
الواحــدة بعد اأُلخرى.

ُيعَتبــر قضــاء ســنجار مــن بيــن ١٤ منطقــة ُمتنــاَزع عليها بين العراق وإقليم كردســتان. 
ولمعالجــة وضــع ســنجار المعّقــد، وّقعــت حكومتــا العراق وإقليم كردســتان ”إّتفاقّية 

ســنجار“ فــي ٩ أكتوبــر ٢٠٢٠ تحــت إشــراف بعثــة األمم المّتحدة لمســاعدة العراق 
)يونامــي(.٢٠ وتتضّمــن إّتفاقّيــة ســنجار إختيــار رئيــس بلدّية جديد، ونزع جميــع الفصائل 

المســّلحة غيــر الحكومّيــة، وتعييــن ٢،٥٠٠ فــرًدا مــن ســنجار في قوى األمــن الّداخلي، وإنهاء 
وجــود حــزب العّمــال الكردســتاني فــي المنطقــة.٢١ وتجُدر مالحظة عدم إستشــارة األقّلّيات 

ل إّتفاقّية ســنجار حّتى اآلن،  مــن ســنجار فــي صياغــة اإلّتفاقّيــة أو توقيعهــا. وإذ لــم ُتفعَّ
يبقــى األمــن الّشــامل والموثــوق فيه شــرط أّولي وُمســَبق إلنتعــاش إجتماعّي وإقتصادّي 

في سنجار.
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الُقرى والبلــدات والمعالم 
لمجتمعّية  ا

 الجبال
 مناطــق الغطــاء الّنباتي

 الّطرق الّســريعة
 الطرق

القضاء حدود 

المفاتيح

الّصــورة ١: إحتــال الفصائــل المســّلحة لمنطقة ســنجار 
)فبراير ٢٠٢٢(

 الجيــش العراقــي وأجهزة األمــن الوطني العراقي
 الّشــرطة العراقّية

 قّوات الحشــد الّشعبي
 وحــدات المقاومة في ســنجار

 قــّوات أمن إيزيدخان
 بيشــمركة قاســم شيشو

قــّوة حمايــة إيزيدخــان الّتابعة لَحيدر شيشــو

المصــادر: كتــاب “حــرب ســنجار القادمــة”؛ تحليل مراد إســماعيل للخرائط
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 أولوّيات الّسياسة
 وتوصياتها الّرئيسة: 

تعزيز األمن في سنجار

ح علــى الّرغم من خســارة داعــش للكثير من األراضي  ال تــزال ســنجار منطقــة نــزاع ُمَســلَّ
اّلتــي اســتولى عليهــا. وبالّتالــي، مــن الّســابق ألوانــه أن ُتقاَرب ســنجار كمنطقة ما بعد 

الّصــراع مــن خــالل سياســات وإصالحات قانونّيــة وإنتعاش إقتصــادي وإجتماعي وخطط 
تنموّية.

باختصــار، ُتحــَرم ســنجار اليــوم مــن أبســط مكّونات األمن األّولي وســلطة القانون، ما 
يــردع العــودة اآلمنــة والمســتدامة للعائــالت الّنازحــة، ال بل يشــّكل خطًرا كبيــًرا على حياة 
العائــالت اّلتــي خاطــرت بالعــودة إلــى ســنجار واّلتــي ُأجِبَرت إلى حّد كبيــر على العودة إلى 
مخّيمــات الّنازحيــن داخلًيــا. وباألكثــر، تؤّثــر هــذه الحالــة على وضــع أكثر من ٢٥٠،٠٠٠ نازح 
يعيشــون فــي ظــروف قاهــرة فــي المخّيمــات الّداخلّيــة ومن دون أّية ُأُفــق إيجابّية حول  

مســتقبلهم. وبالّتالــي، ال يــزال وضــع ســنجار األمنــي فــي بالغ الخطورة وذلــك منذ أكثر من 
ســبع ســنوات منــذ بــدء اإلبــادة الجماعّيــة واألعمال ضّد اإلنســانّية اّلتــي ارتكبها داعش في 

٣ أغســطس ٢٠١٤.

... من الّســابق ألوانه أن ُتقاَرب ســنجار كمنطقة ما 
بعــد الّصراع من خالل سياســات وإصالحات قانونّية 

وإنتعــاش إقتصادي وإجتماعــي وخطط تنموّية.
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علــى صعيد العدالة:

علــى صعيــد َبســط القانون والّشــؤون الحكومّية:

تؤّثــر الجماعــات المســّلحة علــى الّســكان المحّلّييــن وُتعيــق أّية وســيلة إلعادة اإلعمار 
والّتعافــي مــن خــالل تهديداتهــا األمنّيــة وزعزعتهــا اإلســتقرار. ولهذه الجماعــات الفاعلة َغير 

الحكومّيــة تمويــل وغايــات مســتقّلة، فيــؤّدي بســطها للقانون إلــى تداعياٍت متعّددة.

يتعــّذر علــى كلٍّ مــن الجهــات الفاعلة اإلنســانّية ومقّدمي 	 
الخدمــات والعامليــن اإلجتماعّييــن ومنّســقي البرامج اإلنســانّية 

واإلنمائّيــة والّنزاعّيــة خدمــة الجماعات بأمان وباســتدامة 
وبمســتوى عاٍل؛

يتعــّذر الوصــول إلى الّســلع اإلنســانّية وتوزيعهــا وتخزينها بأمان؛	 

يتعــّذر علــى العيــادات الّطّبّيــة المتنّقلة وعلــى األخصائّيين 	 
الطبّييــن حّرّيــة الّتنّقــل لخدمة المرضى باســتمرار؛

يتعــّذر نبــش المقابــر الجماعّيــة فــي إطار عمل طّبّي شــرعّي آمن 	 
وُمراَقــب ومحمّي؛

يتعــّذر جمــع أدّلــة اإلبــادة الجماعّيــة وتوثيقها بأمــان في بيئة 	 
ُمراَقَبــة لضمــان صّحة البيانــات الكاملة؛

يتعــّذر علــى الّشــرطة المحّلّيــة وعلى قّوات َبســط القانون 	 
ــيطرة الّشــاملة علــى جميــع مناطق ســنجار ومراقبتها؛ السَّ

يتعــّذر علــى الهيئــات الحكومّيــة المحّلّيــة مثــل البلدّيات وخدمات 	 
اإلدارة العاّمــة المحّلّيــة تمكيــن الّنظــام للمواطنيــن والحياة 

المدنّيــة المنّظمة؛

تؤّثــر الجماعات المســّلحة على الّســكان المحّلّيين وُتعيق أّية 
وســيلة إلعــادة اإلعمار والّتعافي من خــالل تهديداتها األمنّية 

اإلستقرار. وزعزعتها 

على صعيد اإلســتجابة اإلنســانّية:
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علــى صعيــد الُبنَيــة الّتحتّية:

علــى صعيــد الجيوسياســّية أو الجغرافيا الّسياســّية:

علــى صعيــد الّتطوير اإلســتراتيجي:

يتعــّذر علــى حكومــة العــراق وعلى حكومة إقليم كردســتان 	 
تخصيــص وصــرف ميزانّيــات عاّمة إســتراتيجّية مؤّكدة إلعادة 

إعمــار ســنجار وتنميتهــا وتعافيها؛

يتعّذر اعتبار الّشــوارع والّطرق الّســريعة والجســور آمنة ومؤّهلة 	 
؛ للّسفر

يتعــّذر الّتخطيــط لعملّيــات إزالــة األلغام وتمويلها بشــكٍل شــامل؛	 

قــد تســتمّر تركيــا فــي شــّن غارات جّوّية علــى البْلدات والُقرى 	 
المحّلّيــة فــي حّجــة أّن الجهــات المســّلحة تهّدد الحدود والّســالمة 

الجيوسياسّية؛

ال يــزال الخطــر على ســيادة ســنجار كبيــر جًدا، ما يؤّمن 	 
للّسياســّيين المعنّييــن غطــاًء يمتنعــون بموجبــه عن اإللتزام 

بســنجار وبالعديــد مــن الجماعــات اّلتــي تعتبر ســنجار موطًنا لها.

ع 	  تتعــّذر إعــادة بنــاء الُقــرى والبْلدات مع تحفيزات وخدمات ُتشــجِّ
الّســكان القدمــاء علــى العودة إلى ســنجار وإعادة بنــاء حياتهم 

؛ فيها

يتعــّذر علــى الُقــرى والبْلدات وضع أساســات لفــرص الّتنمية 	 
اإلجتماعّيــة واإلقتصادّيــة أو حّتــى لتجــارة محّلّيــة أّولّية تضمن 

أمــن حركــة الّســلع لنمّو الّســّكان المحّلّيين والزدهارهم؛

يتعــّذر اإلســتثمار فــي األراضي الّزراعّية إلعدادهــا ولحصادها 	 
وللّتنميــة اإلجتماعّيــة واإلقتصادّيــة المحّلّيــة، كمــا يتعّذر ضمان 

أمــن نقــل وتخزيــن المنتجات والّســلع الّزراعّية؛

يتعّذر تشجيع المستثمرين والمحسنين والمؤّسسات المانحة 	 
ليدعموا سنجار وليستثمروا فيها بطريقة استراتيجّية ومستدامة؛
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مراجعــة مبــادئ "إتفاقّيــة ســنجار" وتوضيــح مواعيد نهائّيــة لتعزيز . ١
اآللّيــات اّلتــي تقترحهــا اإلّتفاقّية في ســبيل الّســيادة واألمن 

والّســالمة، باإلضافــة إلــى تنفيــذ تفويض أمني شــامل وموثوق 
بــه يتمحــَور حــول الجماعــة من دون المزيد مــن الّتأخير؛

تخصيــص ميزانّيــات طويلــة األجــل وتفعيل البرامــج لتنمَية . 2
قــدرات الهيئــات المحّلّيــة لتنفيــذ القانون بموجــب تفويضات 

حكوَمَتــي العــراق وإقليــم كردســتان، باإلضافــة إلى وضع آلّيات 
توظيــف للجماعــات المحّلّيــة وللّنســاء فــي هــدف الخدمة وتلّقي 

الّتدريب؛

إنشــاء نقــاط تفتيــش رســمّية للّدولة فقط، وإغــالق جميع نقاط . 3
الّتفتيــش غيــر الحكومّيــة، ونشــر عناصــر أمــن محّلّيين مدّربين 

وذوي الّتمويــل المســتمّر لبســط القانــون ولضمــان حركة آمنة 
وموثــوق بهــا للبضائــع وللمســاعدات وللعامليــن في المجال 

اإلنســاني وللموّظفيــن العمومّييــن وللجماعات؛

إنشــاء وتمويــل فريــق عمــل لســنجار يجمــع المعنّيين، منهم . 4
ممّثليــن عــن كّل جماعــة محّلّيــة معنّيــة ومتضّررة، باإلضافة 

إلــى حكومــة العــراق وإلى حكومة إقليم كردســتان، مع وســيط 
ين ُبغَيــة ضمــان مشــاركة جميــع المعنّيين في  وســكرتاريا مســتقلَّ

المراقبــة األمنّيــة وفــي القــرارات وفي عمل أصحــاب المصالح 
الجيوسياسّية؛

إّن ضمــان األمــن فــي ســنجار أمــر جوهرّي وطارئ وحّســاس يتحّمل مســؤولّيته جميع 
المعنّييــن. فحّتــى ُيبَســط األمــن فــي ســنجار كحّق أّولي من حقوق اإلنســان وكخدمٍة 

َيعَتِمــد عليهــا الّســّكان المحّلّييــن، مــا مــن آلّيــة اليوم تنّظم عــودة العائالت اآلمنة 
والمســتدامة إلــى منازل أجدادهم.

وبالّتالــي، تتوّجــه الّتوصيــات أدنــاه إلــى حكومــة العراق، وإلى حكومة إقليم كردســتان، 
وإلى الّدبلوماســّيين والوكاالت الّدولّية إلعادة إرســاء األمن وبســط ســيادة القانون 
وضمــان الّســالمة وتمكيــن ســنجار. تتطّلــب هذه الّتوصيات مشــاركة فّعالــة لجميع 

الجماعــات، لترســيخ مقاربــة محورهــا الّناجيــن وحّقهــم فــي تقريــر مصيرهم  في قلب 
جميــع القــرارات والّتفويضات واإلجراءات:
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إّن ضمان األمن في ســنجار أمر 
جوهرّي وطارئ وحّســاس يتحّمل 

مســؤولّيته جميع المعنّيين.

إنشــاء وتمويــل هيئــة مرقابة مســتقّلة على مســتوى القاعدة . ٥
الّشــعبّية للمجتمعــات المحّلّيــة لتتّبــع ودراســة وتوثيــق ومعالجة 
الّنتائج المباِشــَرة وغير المباِشــَرة النهيار كّل من األمن وســيادة 

القانــون وتأثيــره علــى رفاه الّســكان المحّلّييــن وعلى تأجيج 
الّتمّييــز وعلــى الّتحريــض علــى العنــف المحّلــي والجماعي، وعلى 

تشــجيع أشــكال ُأخرى من اإلضطهاد؛

دراســة وإصالح وإدخال تشــريعات تضمن ســالمة المواطنين . ٦
فــي ســنجار وحمايتهــم كحّق دســتوري كما تؤّكــده القوانين 

والّسياســات واإللتزامــات اإلســتراتيجّية لجميــع أصحاب 
المصلحة.

يتحّمــل جميــع أصحــاب المصلحــة والمعنّيين المباشــرين وغير المباشــرين مســؤولّية 
طارئــة تجــاه ســنجار وشــعب ســنجار. لذلــك، من المهّم تعزيــز الجهود الحالّيــة الّتنموّية 

والّدبلوماســّية لتطويــر القــدرات اإلســتراتيجّية ولتوســيع نطاقهــا. تحتاج ســنجار إلى إطار 
عمــل رشــيق وقابــل للقيــاس َكــي تشــارك في انتعاش العراق المســتدام وفي مســتقبله. 

إاّل أّن الّتطــّورات الحالّيــة غيــر ُمطمِئَنــة، منهــا أحــداث داعــش األخيرة في ســوريا والّتعّذر 
علــى كبــح اإلرهــاب والعنــف فــي المنطقــة. هي وقائع تســاهم في جعل ســنجار أكثر 
ًة آمنًة. إّن أعضاء  عرضــة للّنســيان، فُيتــَرك شــعبها وتــزول فرصــة َعيش األقّلّيات ُحــرَّ

جماعــات ســنجار والّناشــطين العالمّييــن وقــادة الفكــر والّدبلوماســّيين والمنّظمات الّدولّية 
والمحّلّيــة غيــر الحكومّيــة وأصدقــاء جماعــات ســنجار على اســتعداد للعب َدور قيادي 

بّنــاء. لذلــك، مــن الواجــب تمكينهــم، ومــن دون المزيد مــن الّتأخير، فيتوّلون المســؤولّية 
ويضعــون جــدَول أعمــال ويْدعــون الجميــع إلى الّطاولة، ويجعلون ســنجار أولوّيــة للجميع.
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المنهجّية

يقــّدم هــذا المســتند اآلراء والمقاربــات المتنّوعــة لإليزيدّييــن ولقياداتهــم وألكثر مناصري 
َقت أصواتهم من خالل جلســة إستشــارّية  القضّيــة اإليزيدّيــة مــن دولّييــن وَمحّلّيــن. ُوثِّ

َمــت لهــذه الغايــة، ومــن خالل طاولة مســتديرة جمعــت العديد من قيادات  ــَرة ُصمِّ ُمَيسَّ
اإليزيدّييــن، باإلضافــة إلــى ذكَرَييــن إثنَتيــن ســنوّيَتين لإلبادة الجماعّيــة اإليزيدّية. جمعت 
هــذه المحّطــات اّلتــي انعقــدت علــى منّصــة زوم للمؤتمــرات على شــبكة اإلنترنت من 
أغســطس ٢٠٢٠ إلى يناير ٢٠٢٢ مســاهمات ومداخالت قّدمها ٨٣ مشــارك ومتحّدث، 

منهــم ٧ ناجيــة أيزيدّيــة، و١٨ قيــادي يزيــدي، و١٣ مســؤول في حكومــة العراق وحكومة 
إقليــم كردســتان، و٢٢ دولــي مــن رســمّيين ودبلوماســّيين، و٨ ممّثليــن من الوكاالت 
الّدولّيــة، و١٥ ناشــط مــن األقّلّيــات، مــا يمّثــل ٤١٪ من أصوات الّســيدات و٥٩٪ من 

الّرجال. أصوات 

حيحة  كمــا راجــع الباحثــون الّتقاريــر اإلســتقصائّية الّشــعبّية والمحّلّيــة والعالمّيــة، الصَّ
ــق منها. والمَحقَّ

ــَم البحــث حــول الجماعــة اّلتــي شــاركت فيــه بفعالّية لتّقــرر مصيرها بنفســها، ثّم جمع  ُصمِّ
الباحثــون البيانــات األّولّيــة مــن خــالل منهجّيات دقيقــة للّتدوين وللمذاكــرة وللّصياغة 
وللّترجمــة فــي الّلغــات العربّيــة والكرمانجّيــة واإلنكليزّيــة. وأجــروا بعدها ترميــًزا مفتوًحا 

وإنتقائًيــا ومحورًيــا للبيانــات إســتناًدا إلــى أســلوب بوياتــزي للّترميــز وللّتحليل الّنوعي 
َقت البيانــات المجموعة  والمواضيعــي الســتيعاب هــذه األصــوات فــي تنّوعاتها. ُوثِّ

والمرّمــزة فــي ملٍف لتســهيل الّتحليل اإلســتراتيجي.

يقــّدم هــذا المســتند رؤى وتحليــالت تتفّحــص نتائــج البحــث الجوهرّية مــن منظور تعّدد 
المعنّييــن، كمــا تراعــي ســنجار وشــعبه فــي إلحاحّيات هــذه المرحلة وحساســّياتها والحاجة 

الُقصــوى لإلصغــاء وللّتعــاون الّصلــب. وشــارك الباحثون والكّتاب في مســار لوضع 
تعريــف للّسياســات بغيــة ِتبيــان اإلشــكالّيات الحرجة للّسياســات واألولوّيــات والّتوصيات 

اّلتــي يقّدمها هذا المســتند.

تنطبــق هــذه المنهجّيــة علــى جميــع المنشــورات الّصادرة في هذه الّسلســلة.
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تقدير وامتنان

نقّدر شاكرين كّل من ساهم في هذه الورقة الّسياسّية في البحث والّصياغة والّتحرير والّتصميم.

مديــر، منّظمة يزدا  أحمــد برجــس خديــده 

 The Zovighian Partnership ،مؤّسســة مشــاركة ومديرة إدارّية ليــن زوفيكيــان  

مؤّســس مشــارك، منّظمة يزدا؛ مؤّســس، أكاديمّية ســنجار مراد إســماعيل  

The Zovighian Partnership ،خبيــرة تحليــل إبداعــي مغري طوبشــيان  

مستشــار، كاتــب ومحــّرر )لغة عربّية(  هــادي دميــان  

مستشــارة، باحثــة وكاتبة )لغــة إنكليزّية(  جوليــا مائنــزا  

 The Zovighian Partnership ،مؤّسســة مشــاركة ومديرة إدارّية ليــن زوفيكيــان  

مديــر، منّظمة يزدا  أحمــد برجــس خديــده 

مديــر َقْطــري، منّظمة يزدا  جميل شــومر  

مؤّســس مشــارك ورئيس، منّظمة يزدا  َحيــدر اليــاس  

شــبكة يزدا للّناجيــات األيزيدّييات

فــي تحرير الّنص:

في رســم الخرائط:

في تصميــم البصرّيات:

فــي صياغة الّنص:

في المشــاركة:
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The Zovighian Partnership
www.zovighianpartnership.com

نبذة عن

تأّسست The Zovighian Partnership عام ٢٠١٣ بمبادرة والٍد وكريمته، وهي منّصة 
عائلّية لإلستثمار اإلجتماعّي. ترّكز المنّصة على البحث والّتطوير مع مشاركة المعنّيين 
وأصحاب المصلحة، فتقّدم خطط تنفيذ وأبحاث وبرامج مبتكرة تراعي مبادئ العمل 

المسؤول. يستند البحث العلمّي على منهجّيات إصغائّية خاّصة تطّورها الّشركة لضمان 
المشاركة الفّعالة وتقرير المصير بغية تقديم بيانات أخالقّية وهادفة. يعمل الباحثون 

واإلستراتيجّيون والمحّللون في الفريق في خدمة الجماعات وصانعي األمم والمنّظمات 
والحكومات، فيرافقون المشاريع خطوة خطوة، من بزوغ األفكار إلى المبادرات والبرامج 

والهيكلّيات الفاعلة.

ويقوم كّل من الفريق والعائلة بإعادة إستثمار رؤوس أموالهم الّذهنّية والّسياسّية والمالّية 
في المكتب العام، وهو محفظة َقيد الّنمو لبناء الّسالم مع الجماعات والمدن التي تمّر 
في أزمات. كما يلتزم المكتب العام منهجّية تقرير المصير والَحوكمة الّرشيدة والّتصميم 

اإلستراتيجي الّدقيق في سبيل الّسالم المستدام وجهود الّتمكين اإلجتماعي واإلقتصادي.
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Wilson Center 
www.wilsoncenter.org

نبذة عن

Wilson Center، الذي تّم تشريعه من قبل الكونغرس األميركي عام ١٩٦٨، تكريمًا للرئيس 
وودرو ويلسون،  يشّكل منتدى غير حزبي في مجال السياسة، ومنّصة بحثية رئيسية 
في الواليات المتحدة األميركية، تساهم في معالجة القضايا العالمية من خالل البحث 
المستقل والحوار المفتوح من أجل توجيه األفكار القابلة للتنفيذ لصانعي السياسات.  

برنامج الشرق األوسط بمركز ويلسون يشّكل موردًا أساسيًا لصانعي السياسات وللمجتمع 
ككل، حيث يقّدم التحليالت واألبحاث التي تساعد في إرشاد صنع السياسة الخارجية 

للواليات المتحدة، وتحفيز النقاش العام، وتوسيع المعرفة حول القضايا في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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سّجلت منّظمة يزدا مكتبها الّرئيس في الواليات المّتحدة األميركّية كجمعّية خيرّية 
ال تبغى الّربح تنشط خارج الواليات المّتحدة بموجب الفقرة ٥٠١)c()٣(، كما سّجلت 
مكاتب في العراق وإقليم كردستان وألمانيا والّسويد والمملكة المّتحدة وأستراليا.
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www.yazda.org


