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الهجرة القسرية لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق المتنازع
2014  دراسة حالة األقلية اإليزيدية بعد عام:عليها في العراق
Forced Migration of Ethnic and Religious Minorities in the Disputed
Territories of Iraq: A Case Study of the Yazidi Minority after 2014
تتناول هذه الدراســة الهجرة القســرية والنزوح الداخلي لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق
 فمنذ الغزو. من خالل التركيز على األقلية اإليزيدية،التي تســمى "المتنازع عليها" في العراق
 جــرى اســتهداف ســكان هــذه المناطــق مــن التنظيمــات،2003 األميركــي للعــراق فــي عــام
 ووصل األمر، وال ســيما أبناء األقليات الدينية غير المسلمة،"الجهادية" والجماعات المســلحة
إلــى ذروتــه بعــد غــزو تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام "داعــش" معظــم تلــك
 فوقع الفرار والتشريد، وارتكاب عمليات إبادة جماعية بحق األقلية اإليزيدية2014 المناطق عام
 وإلى المناطــق العربية في،والنــزوح والهجــرة القســرية إلــى المناطق الكرديــة في الشــمال
نزوحا شــبه كامل
 وكانت هذه األقليــة من أكثر الجماعات التي نزحت.وســط العــراق وجنوبه
ً
 تغطي هذه الدراســة التطورات والفجوات الســياقية التي تتعلق.إلى مدن إقليم كردســتان
أساســا العوامل والعقبات
 وتناقش،بإحــدى األقليــات العراقية فــي المناطق المتنازع عليهــا
ً
.التي تقف وراء عدم عودة النازحين اإليزيديين إلى منطقة سنجار
 الدولة اإلســامية فــي العراق، العراق، األقليــة اإليزيديــة، الهجرة القســرية:كلمــات مفتاحية
."والشام "داعش
This study examines the forced migration and internal displacement of ethnic
and religious minorities in the "disputed" areas of Iraq, with a focus on the Yazidi
minority. Since the US invasion of Iraq in 2003, the residents of these areas have
been targeted by "jihadist" organizations and armed groups, especially members
of non-Muslim religious minorities, reaching a peak when the Islamic State of
Iraq and the Levant (ISIS) invaded most of those areas in 2014 and committed
genocidal operations against the Yazidis. The flight, displacement, and forced
migration of Yazidis occurred in the Kurdish areas in the north, and to the
Arab areas in central and southern Iraq, as one of the groups that were almost
completely displaced to the cities of the autonomous Kurdistan region. This study
covers the contextual developments and gaps related to an Iraqi minority in the
disputed areas, and mainly discusses the factors and obstacles behind any return
of displaced Yazidis to the Sinjar area.
Keywords: Forced Migration, Yazidis, Minorities, Iraq, The Islamic State in Iraq
and the Levant (ISIS).
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مقدمة
شهد العراق غداة حرب الخليج الثالثة والغزو األمرييك للعراق يف عام
 2003تطور ٍ
ات سياسي ًة واسعةً ،أفرزت واق ًعا جدي ًدا لفئات املجتمع
العراقية كافة؛ إذ نشبت رصاعات دينية ومذهبية وقومية عنيفة يف
مختلف مناطق العراق ،وتسببت يف معانا ٍة ودمار جسي َمني .وأدت
هذه الرصاعات إىل ترشيد مئات آالف العراقيني ،وإىل موجات نزوح
وهجرات جامعية كبرية للجامعات الدينية واملذهبية داخل العراق
وخارجه .وكانت إحدى تبعات تلك الرصاعات تقسيم املناطق بني
القوى واألحزاب التي متثل الجامعات الكربى املتصارعة (الشيعة،
السنة ،الكرد)؛ فظهر ما يسمى املناطق املتنازع عليها((( بني حكومة
إقليم كردستان والحكومة املركزية العراقية ،التي تتميز بالتنوع
العرقي والديني واملذهبي ،وهي موطن أغلبية األقليات الدينية
واإلثنية ،وال سيام األقلية اإليزيدية يف سنجار وشيخان ،ومن ضمنها
سهل نينوى.
أدت الرصاعات األهلية والهوياتية يف العراق إىل نشوء عنارص ما
يسمى املقاومة املسلحة والتطرف اإلسالمي من داخل املذهبني
الشيعي والسني ،وتشكيل تنظيامت وميليشيات عسكرية ،وإىل
زيادة الكراهية والعداوات املذهبية والدينية .وتوسعت الرشوخ
االجتامعية بني كثريين من أبناء هذه املناطق ،وال سيام بعد انضامم
العديد من املواطنني املسلمني م ّمن يتبعون املذاهب اإلسالمية
السنية والشيعية إىل التنظيامت املسلحة بدوافع مختلفة؛ ما أدى
إىل العنف املسلح وتسبب يف ترشيد ونزوح وهجرة مئات اآلالف
داخل ًيا وخارج ًيا .وقد جعل االقتتال واملجازر بني املجموعات املتنازعة
األقليات العراقية ضحايا هذا الرصاع ،ومن بني هؤالء الضحايا األقلية
الدينية اإليزيدية التي تعترب مجموعة دينية من غري "أهل الكتاب".
إذًا ،ما حصل لألقلية اإليزيدية من مجازر وعمليات إبادة جامعية
يف تلك املناطق ما هو إال إحدى نتائج الرصاع املذهبي والديني
يف العراق((( الذي أدى إىل نزوحهم االضطراري الجامعي املستمر
من مناطقهم األصلية إىل مناطق أكرث أم ًنا ،وال سيام إىل مدن إقليم
 1املناطق املتنازع عليها هي مناطق عىل شكل خط فاصل بني العرب جنوبًا واملنطقة
الكردية شاملً  ،وتشمل معظم محافظة كركوك واألقضية والنواحي التابعة ملحافظة نينوى
وأجزاء من دياىل ،تقطنها أقليات متعددة ،منها األقلية اإليزيدية التي متتد مناطقها من قضاء
سنجار إىل قضاء شيخان ،وبينهام عدد كبري من القرى والبلدات ،وال سيام يف سهل نينوى.
وجدير بالذكر هنا أ ّن الدستور العراقي الدائم لعام  2005حدد آلية معالجة النزاع عىل هذه
املناطق وفق املادة  140منه ،إال أ ّن هذه املادة مل تطبق وبقيت آليات التطبيع من دون
حل حتى اآلن.
2 U.S. Department of State, The Bureau of Democracy, Human Rights,
and Labor, International Religious Freedom Report 2008, Iraq, 19/9/2008,
accessed on 19/4/2021, at: https://bit.ly/3ntsbYE
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كردستان ،ومنها انطلقت الهجرة إىل خارج العراق .ومعظم املناطق
اإليزيدية يف سنجار ما تزال غري مأهولة ومدمرة ومهجورة ،وتقطن
أغلبيتهم اليوم ،وفق آخر التقديرات ،يف مخيامت إقليم كردستان،
ويق ّدر عددهم ما بني  250و 300ألف نسمة ،بحسب اإلحصاءات
الرسمية لدائرة مجلس اإلغاثة والشؤون اإلنسانية التابعة ملحافظة
دهوك لعام  .(((2019ويف سياق تطور هذه األحداث وإفرازاتها ،ميكن
طرح سؤالني إشكاليني :كيف نخلق أرضية مناسبة لعودة النازحني
املستدامة من مخيامت إقليم كردستان إىل مناطقهم األصلية؟ وما
(((
العوامل التي تعرقل عودتهم؟
تهدف هذه الدراسة إىل معرفة العوامل التي تعرقل عودة هؤالء
النازحني ،وكذلك مناقشة التطورات وأنواع النزاعات والتقسيامت
الداخلية لألقليات ،باعتبارها من عوامل عرقلة هذه العودة وإمكان
إعادة التصالح وتحقيق السلم االجتامعي بني مك ّونات هذه املناطق.
وقسمت مبحثني رئيسني:
تستخدم الدراسة املنهج النوعي الكيفيّ .
األول نظري وتاريخي ،يتمثل مبرجعية معرفية للدراسةُ ،جمعت
معلوماته من مصادر مختلفة ،منها األدبيات والتقارير والدراسات
السابقة حول املوضوع ،وقد جرى توظيف معلوماتها لدعم أسئلة
البحث التي تتعلق مبسائل التغريات الدميوغرافية والنزوح والعودة.
والثاين ميداين؛ إذ عىل الرغم من صعوبة إجراء العمل امليداين يف
ظل الحرب والرصاع الدائ َرين يف العراق ،فإ ّن الباحث سعى ،منذ
بداية آب /أغسطس  ،2019إلجراء عدد من املقابالت مع النازحني،
خالل زيارات إىل املخيامت ،وال سيام املخيامت الخاصة بالنازحني
اإليزيديني يف املدن والبلدات التابعة ملحافظة دهوك يف إقليم
كردستان .ونظ ًرا إىل صعوبة الوصول إىل مناطق العرب واملسلمني
الس ّنة يف سنجار ألسباب أمنية بحتة ،ركزت املقابالت عىل اختيار
عينة من النازحني اإليزيديني وإجراء مقابالت شبه منظمة معهم يف
إطار بداية متواضعة واستشارية للبحث ،ومن ث ّم ،أصبحت العينة
تقص
املادة الرئيسة للمبحث امليداين ،فحاولت من خالل املقابالت ّ
للبت يف كيفية تناول املوضوع.
الحقائق واالطالع عىل اآلراء ّ
وفق املنهج املخطط ،طرحت عىل الذين قابلتهم نحو أربعة عرش
سؤال ،وقد أجريت املقابالت أولً عشوائ ًيا مع خمسة من أبناء
ً
 3يشمل هذا العدد جميع اإليزيديني يف سنجار ومناطق سهل نينوى مبوجب إحصاء
ملجلس اإلغاثة والشؤون اإلنسانية التابعة ملحافظة دهوك  ،BRHAتقرير مفصل لعام .2019
Duhok Governorate, Board of Relief and Humanitarian Affairs (BRHA),
Executive Directorate, "IDPs and Refugees in Duhok Governorate: Profile
and General Information," 2019.
طرحت أسئلة إضافية عدة عىل النازحني عن طريق املقابالت
 4إىل جانب هذه األسئلة،
ُ
الشخصية حول مسألة العودة ،وحللتها ووظفت معلوماتها يف الدراسة .لالطالع عىل األسئلة
املطروحة يف املقابالت ،ينظر امللحق يف آخر هذه الدراسة.
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األقليات غري اإليزيديني ،يف أحد املخيامت املجاورة ملدينة دهوك،
للوقوف عند أسباب هجرتهم ،وكانت أغلبيتهم من املذهب
شخصا من
الشيعي .وبعدها،
ُ
أجريت مقابالت شبه منظمة مع ً 25
أبناء األقلية اإليزيدية يف ثالثة مخيامت منترشة يف البلدات التابعة
ملحافظة دهوك يف إقليم كردستان العراق .وشمل كل مخيم التوزيع
الجغرايف املتنوع ملنطقة سنجار بشكل عام ،وراوحت أعامر من
قابلتهم بني  18و 80عا ًما ،أي الفئة العمرية املناسبة التي ميكن
استقاء املعلومات الرضورية منها ،ذلك أ ّن جميع الذين قابلتهم
مدركون ألوضاعهم وممن ترضروا من غزو داعش ،وفقد بعضهم
أفرا ًدا من عائلته و ُد ّمرت بيوتهم .ولتلبية بعض متطلبات الدراسة،
أجريت مقابالت عرب الهاتف ووسائل التواصل االجتامعي املتوافرة
ُ
من أجل إغناء املعلومات وتوثيقها .وللحفاظ عىل خصوصيات من
قابلتهم ،حجبت أسامءهم بدوافع أمنية ومهنية أخالقية .وإضافة
إىل ما سبق ،كان هناك اعتبار خاص يف إجراء املقابالت مع بعض
من ممثيل األقليات الذين يعملون رسم ًيا يف دوائر الحكومة املركزية
وحكومة اإلقليم من أجل معرفة األسباب الحقيقية التي تعرقل
عودة النازحني ،والوقوف عند حيثيات دور األجهزة األمنية واالطالع
عىل املواقف الرسمية للحكومتني ،املركزية واإلقليمية ،بشأن مدى
ج ّديتهم يف تشجيع عودة النازحني إىل تلك املناطق التي تقع خارج
إطار رصاعاتهم.
بعد عملية جمع املصادر والبيانات وإج ـراء املقابالتُ ،دمجت
املعلومات بعضها مع بعض ،وجرى توظيفها وتحليل محتوياتها يف
وتقصت األسئلة املوجهة يف
الدراسة للوصول إىل نتائج واضحة املعاملّ .
أثناء املقابالت مدى ما يعرفه اإليزيديون عن العودة ،ومواقفهم منها.
وكانت معلوماتهم وآراؤهم يف هذا الجانب مفيد ًة لتقييم األوضاع
العامة وقضية النزوح واألسباب والعوامل التي تعرقل العودة.
تقسم الدراسة ،إذًا ،مبحثني رئيسني .يتناول األول املرجعية التاريخية
للتطورات الداخلية يف العراق وانعكاساتها عىل األقلية اإليزيدية منذ
نشأة الدولة العراقية حتى غزو داعش ،وفيه بُحثت قضايا التعريب
واالستيالء عىل األمالك واألرايض والتغريات الدميوغرافية يف سنجار.
ويُعنى الثاين بهجوم داعش وتداعياته ،وهو األساس يف الدراسة؛
إذ يناقش مستجدات وتداعيات ما بعد الغزو منها النزوح القرسي
البت يف العوامل التي
وسيطرة األحزاب والفصائل املسلحة ،ثم ّ
تعرقل عودة النازحني إىل سنجار .وينتهي البحث بخامتة فيها إعادة
تذكري مبحتويات البحث وأهم االستنتاجات التي توصل إليها ،ثم
تقديم مقرتحات يف قضية النازحني وإمكانات عودتهم إىل مناطقهم
األصلية يف سنجار.
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ً
أوال :التطورات الداخلية في العراق
وانعكاساتها على ديموغرافية
األقلية اإليزيدية قبل عام  2003وبعده
يُعترب العراق أكرب دولة تحضن األكرثية العددية اإليزيدية ،مقارنة
ببقية الدول األخرى التي يوجد فيها إيزيديون؛ إذ يراوح عددهم
بشكل غري رسمي بني  500ألف و 550ألف نسمة داخل العراق.
لكن ال ميكن معرفة تعدادهم بدقة يف العراق ،عىل الرغم من
وجود بيانات رسمية معتمدة يف وزارة التخطيط العراقية ،اعتمدت،
بدورها ،عىل إحصاءات عام  1997التي جرت يف العراق .وكانت هذه
اإلحصاءات قد شملت جميع إيزيديي العراق عدا الذين أصبحوا
ضمن مدن إقليم كردستان منذ عام  ،1991مثل مجمعات((( شاريا
وخانيك وبلدة باعدري .ومبوجب بيان وزارة التخطيط والتعاون
اإلمنايئّ ،بي "عدد نفوس اإليزيديني يف العراق والخاص بالتعداد العام
للسكان لعام  ،1997والذي مل يشمل محافظات إقليم كردستان ،وإمنا
فقط يف  15محافظة هو  205379نسمة ،وعند احتساب عدد سكان
اإليزيدية وفق معدل النمو السكاين يف العراق لعام  ،2010املقدر
بـ  2.6يف املئة ،فسيكون  273319نسمة"((( .وميثل هذا عدد سكان
 15محافظة ،عدا محافظات إقليم كردستان ،وبحسب قانون منح
مقعد للكوتا يف مجلس النواب العراقي لكل مئة ألف نسمة لألقليات
املعرتف بهاُ ،منح مقعد واحد لإليزيدية .وإذا اعتمد هذا اإلحصاء
لوزارة التخطيط حتى عام  ،2010الذي يعتمد يف األصل عىل التعداد
العام يف العراق لعام  ،1997فذلك يعني أن اإليزيديني يستحقون عىل
األقل مقعدين للكوتا .ومام ال شك فيه أن تعدادهم أكرب من هذا
العدد اآلن ،ألن اإليزيديني يف انتخابات عام  2010حصلوا عىل سبعة
مقاعد ملجلس النواب العراقي ،وبأصوات إيزيديي املناطق املتنازع
عليها فحسب؛ ما يفرس أن عددهم أكرب من العدد املعلن ،ويصل إىل
نحو  500000نسمة .وبنا ًء عىل ما سبق ،ووفق التقديرات املذكورة
 5تطلق تسمية املجمع (جمعها مجمعات) عىل البلدات التي استحدثتها الحكومة
العراقية بعد تهجري وتدمري معظم القرى اإليزيدية يف منطقتي سنجار وشيخان بني منتصف
السبعينيات وأواخر الثامنينيات ،حيث جمع سكان عدد من القرى يف مجمع واحد للسيطرة
عليها بسهولة ،وكذلك أصبح بعض البلدات أكرث حرضية من القرى ،بعد توفري املاء والكهرباء
فيها ،وأطلقت عليها صفة املجمعات ،وبأسامء عربية ذات دالالت قومية وإسالمية ،مثل
مجمع أبو فراس الحمداين ملجمع شاريا ،ومجمع بني أمية ملجمع خانيك وبعد أن أصبحت
املجمعات املذكورة ضمن منطقة إقليم كردستان منذ عام  ،1991جرت إعادة تسميتها من
سكان املنطقة األصليني نسبة إىل إحدى قراهم القدمية.
 6وزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ العراقية ،الجهاز املركزي لإلحصاء" ،بيان عدد نفوس
املكون اإليزيدي يف العراق" ،العدد  ،3428/8/3/1صادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء
وتكنلوجيا املعلومات ،بتاريخ  6أيار /مايو  ،2010الكتاب موجه إىل املحكمة االتحادية العليا،
موقع من د .مهدي محسن العالق رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء ،بتاريخ  2أيار /مايو 2010
(وثيقة غري منشورة يف حوزة الباحث).
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واستمرار الهجرة بعد عام  ،2003فإن عدد املسيحيني الباقني اليوم
يف العراق قد ال يتجاوز  300000نسمة ،وبذلك قد يحتل اإليزيديون
محل املسيحيني بوصفهم ثاين ديانة من حيث عدد السكان ،بعد
أن فقد املسيحيون مركزهم تدري ًجا يف العراق بسبب عامل الهجرة
من البالد.
تع ّرض اإليزيديون لالضطهاد بشكل كبري بعد الغزو األمرييك للعراق
يف عام  ،2003وكانت الهجامت الكربى بالسيارات املفخخة التي
نسبت إىل تنظيم القاعدة ضد املجمعات السكنية اإليزيدية يف كل
من كرعزير وسيبا-شيخدر يف منطقة سنجار يف عام  ،2007وأسفرت
عن قتل وجرح أكرث من  500شخص ،واعتربت هذه العملية من
أكرب العمليات والهجامت االنتحارية التي حصلت يف العراق منذ
عام  .(((2003وكانت هناك استهدافات مستمرة ضد اإليزيديني
عن طريق عمليات االغتياالت يف املدن والقصبات املجاورة لقراهم
وبلداتهم ،وت ُ ّوج استمرار تلك الهجامت يف نهاية املطاف بهجوم
واسع لتنظيم داعش يف آب /أغسطس  (((2014عىل سنجار وسهل
نينوى ،حيث خلّف آالف القتىل والجرحى واملخطوفني والسبايا من
النساء واألطفال.
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ثان ًيا :لمحة تاريخية عن التغيرات
الديموغرافية منذ نشأة الدولة
حتى االحتالل األميركي
يف الفرتة املمتدة بني تأسيس الدولة العراقية الحديثة يف عام 1921
واالحتالل األمرييك ( ،((()2003تع ّرض اإليزيديون لحمالت عسكرية
عدة من الجيش العراقي ألسباب مختلفة ،من أهمها مسألة
استيطان القبائل العربية واملسلمة يف مناطقهم؛ األمر الذي أدى
إىل قيام ثورات ومتردات عدة ضد الحكومات العراقية املتعاقبة،
وال سيام يف منطقة سنجار ،أهمها وأبرزها الحركات املسلحة يف
املدة  ،1935-1925بقيادة الزعامء اإليزيديني املعروفني ،مثل داوود
الداوود وحمو رشو ،التي كانت تطالب بإعادة األرايض إىل اإليزيديني
وطرد العشائر العربية التي جرى استقدامها إىل املنطقة( .((1وتجدر
اإلشارة إىل أن التمرد اإليزيدي يف عام  1935كان عىل العلن ،ر ًّدا عىل
التجنيد اإلجباري الذي جرى ترشيعه يف العام نفسه ،ويشري مضمون
الوثائق الربيطانية إىل أن التمرد كان مرتبطًا بالنزاع عىل األرض
بني اإليزيديني وسياسات توطني العشائر يف مناطقهم( .((1وبسبب
استمرار املشكلة ،تجددت الحركات والتمردات اإليزيدية املسلحة
يف حقبة الستينيات يف وجه العهد الجمهوري ،ولألسباب السابقة
نفسها ،وال سيام حركة التمرد يف عام  1964بقيادة سيدو حمو رشو
التي أ ّدت نتائجها إىل دفع الحكومة العراقية إىل وضع خطط وبرامج
طويلة األمد من أجل السيطرة التامة عىل أي متردات أو حركات
مستقبلية من اإليزيديني( ،((1ولضامن االستمرار يف توطني العشائر يف
مناطقهم يف الفرتات الالحقة.
ومن بني الخطط الحكومية تجاه األقلية اإليزيدية ،اشتداد حمالت
التعريب يف ظل نظام حزب البعث ()2003-1968؛ فقد بارشت

7 Human Rights Watch. World Report 2008 (Washington DC: 2008), p. 479.
 8بعد سيطرة داعش عىل مدن ومساحات واسعة بني عامي  2014و ،2017شهد العراق
موجة كربى من النزوح الداخيل .وبحسب تقرير مجموعة حقوق األقليات الدولية ،قُدّر عدد
املرشدين بأكرث من ثالثة ماليني شخص ،ينظر:
Crossroads: The Future of Iraq's Minorities after ISIS (Brussels: The Institute for
International Law and Human Rights, Minority Rights Group International,
2017), accessed on 14/4/2021, at: https://bit.ly/3affPxF

 9بعد أن أصبح العراق دولة ناشئة ومستقلة عن الدولة العثامنية التي خرست الحرب
العاملية األوىل ،أصبح الجزء األكرب من اإليزيديني جز ًءا من الدولة الناشئة ،وال سيام بعد تسوية
مشكلة املوصل وضمها إىل العراق يف عام  ،1925وكان وجود اإليزيديني يرتكز يف منطقتي
سنجار وشيخان ووسطهام سهل نينوى ،حيث أصبحتا املركزين الرئيسني والتاريخيني للحضور
ويضمن معبد اللش ،وهو املعبد الرئيس لجميع إيزيديي العامل.
اإليزيدي يف العراق الجديد،
ّ
10 Majid Hassan Ali, "Religious Minorities in Early Republican Iraq
(1958-1968): Between Granting Rights and Discrimination: A Socio-Political
and Historical Study," PhD dissertation,University of Bamberg, Bamberg,
2017, pp. 98-102.
 11ينظر الوثائق الربيطانية التي تناولت قضية النزاع والتجنيد:
British Archive, Foreign Office (F. O.) 371/ 18949, Extract from R.A.F.
Intelligence Summary, Iraq, November 1935, paras 595-605, (Internal
security); British Archive, Foreign Office (F. O.) 325/22/42, British Embassy,
Baghdad, 23 August, 1942; British Archive, Foreign Office (F.O.) 325/27/42,
British Embassy Baghdad, 31st October 1942.
12 Ali, pp. 117-133, 220-270.
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الخريطة ()1
املناطق املتنازع عليها

املصدر :من إعداد الباحث وعمله واملؤرشات فيها مستوحاة من:
International Crisis Group, "Iraq and the Kurds: Trouble Along the Trigger Line," Middle East Report, no. 88 (8/7/2009), p. 30.
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الحكومة منذ سبعينيات القرن العرشين بتجريد اإليزيديني من
ممتلكاتهم وإجبارهم عىل ترك أرايض أجدادهم .ولتحقيق ذلك
أقدمت الحكومة عىل هدم معظم القرى اإليزيدية ،وتم تجميعهم
يف مجمعات سكنيةُ ،سميت بأسامء عربية ،نذكر بعضها يف منطقة
سنجار يف الجدول.
جدول يبني أسامء عدد من املجمعات اإليزيدية يف سنجار
أسامء املجمعات التي ُس ّميت بأسامء عربية أسامء املجمعات باللغة املحلية
القادسية

دهوال

القحطانية

گرعزير

الجزيرة

سيبا-شيخدر

العروبة

زورآڤا

العدنانية

گرزرك

الوليد

تل بنات

األندلس

گوهبل

التميم

خانە صور

حطني

دووگري

الريموك

بورەك

املصدر :من إعداد الباحث ،بناء عىل معرفة شخصية ومقابالت.

بعد ذلك ،أقدمت الحكومة عىل تشجيع مواطنني آخرين من أبناء
العشائر العربية ،ومعظمهم من السنة ،عىل االستقرار يف تلك القرى
اإليزيدية وما حولها( .((1ومن بني العشائر العربية السنية التي انتقلت
من صحراء الجزيرة يف جنوب غرب املوصل ،وبشكل جامعي ،نحو
املناطق اإليزيدية ،نذكر عىل سبيل املثال قبائل الحديدي والجحيش
والشمر واملتيوت ،التي استقرت جميعها يف القرى اإليزيدية بعد
أن وزّعت الدولة عليهم أرايض اإليزيديني بعقود إيجار يف بداية
األمر( ،((1ليتحولوا إىل االستقرار الدائم الحقًا واالستحواذ عىل املزيد
من األرايض واملمتلكات ،ومن ثم ،بقاء املشكالت.
 13أعيد توطني نحو  100ألف مواطن إيزيدي ،بعد إخالئهم من قرى كثرية يف سنجار
رسا وتدمريها ،يف مجمعات سكنية أسستها الحكومة العراقية املركزية منذ السبعينيات،
ق ً
وملزيد التفاصيل بشأن هذه العمليات ،ينظر:
UN-Habitat: For A Better Urban Future, Emerging Land Tenure Issues Among
Displaced Yazidis from Sinjar, Iraq: How Chances of Return May be Further
Undermined by a Discrimination Policy Dating Back 40 Years (November
2015), pp. 6-16, accessed on 15/4/2021, at: https://bit.ly/3skk15v
"14 "Claims in Conflict: Reversing Ethnic Cleansing in Northern Iraq,
Human Rights Watch, 2/8/2004, accessed on 15/4/2021, at: https://bit.ly/3v0ETAJ
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عىل الرغم من تلك اإلجــراءات ،فإن السكان اإليزيديني بقوا يف
منطقة سنجار ،ومل يحصل نزوح جامعي منها إىل املناطق البعيدة،
ومل تحدث أيضً ا هجرة جامعية إيزيدية خارج العراق يف تلك الفرتة،
وبقوا مستقرين يف تلك املجمعات املستحدثة حتى تسعينيات
القرن العرشين .ويف أعقاب حرب الخليج الثانية عام  ،1991قسمت
مناطق اإليزيديني وبقية األقليات بني الحكومة املركزية وإقليم
كردستان العراق ،بقرار من مجلس األمن رقم  ،688و ُوضع خط
شامل ملنع الطريان فوق املناطق الكردية ،ونتيجة ذلك،
العرض ً 36
ومنذ تلك الفرتة ،بدأت هجرة األفراد نتيجة الحرب وتبعاتها والحصار
االقتصادي عىل العراق وتشكيل املنطقة اآلمنة يف إقليم كردستان.
وبقي األمر حتى مستجدات ما حدث بعد عام  ،2003التي أنتجت
بدورها ما يسمى املناطق املتنازع عليها ،واندالع الرصاعات الدينية
واملذهبية والعرقية يف عموم العراق ،األمر الذي أدى إىل حركات
النزوح الجامعي الواسعة والهجرة إىل خارج العراق.

ً
ثالثا :التطورات بعد عام 2003
وانعكاساتها على األقلية اإليزيدية
أفرزت حرب الخليج الثالثة (غزو العراق عام  )2003النعرات الطائفية
بني مختلف التشكيالت االجتامعية للشعب العراقي ،الشيعة والس ّنة
والعرب واألكراد .وحدثت داخل بعض املجتمعات نفسها انقسامات
عىل األساس املذهبي ،وانعكس هذا األمر مبارشة عىل األقليات
الدينية غري املسلمة أيضً ا .وأطلقت هذه النعرات العنان لتهديد
وخصوصا األقلية
وجودي شامل لألقليات الدينية ،مل يسبق له مثيل،
ً
اإليزيدية يف العراق ،واختلطت الطائفية مع االنتامء الديني لغري
وخصوصا لجهة اعتبار اإليزيديني من غري أهل الكتاب أو
املسلمني،
ً
من الكفار وعبدة الرش .ولهذا ،غال ًبا جرى استهدافهم بنسبة أكرب من
غريهم من األقليات األخرى يف املناطق املتنازع عليها ،وكان الضغط
عليهم بالقتل والتهديد أكرب يف سهل نينوى واملوصل ،ثم يف بغداد،
وأقل يف القرى والريف والبلدات ذات الكثافة السكانية اإليزيدية؛
نظ ًرا إىل الوحدة السكانية التي تع ّوق خرق قراهم .وهكذا ،تعرض
اإليزيديون لعمليات التصفية واالغتياالت واستهداف معابدهم
ومزاراتهم الدينية( ،((1ورافق ذلك كله نتائج سلبية وحدوث تفكك
داخيل كبري يف األوســاط االجتامعية اإليزيدية .وإضافة إىل تلك
 15عىل سبيل املثال ،ينظر:
Majed Eshoo, "The Fate of Assyrian Villages Annexed to Today's Dohuk
Governorate in Iraq and the Conditions in these Villages Following the
Establishment of The Iraqi State in 1921," Assyrian International News
Agency, accessed on 15/4/2021, at: https://bit.ly/3mP4w4z
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األحداث ،كانت مناطق اإليزيديني ،ومل ّا تزل ،تواجه قضية أخرى ،هي
التغريات الدميوغرافية التي ميكن تسميتها "األسلمة الدميوغرافية"(،((1
لتجاوز مصطل َحي التعريب والتكريد اللذَين يؤديان يف النتيجة إىل
أسلمة مناطق اإليزيديني وبقية األقليات غري املسلمة دميوغرافيًا يف
جميع أنحاء العراق( ،((1حيث تستمر عمليات التجاوز واالنتهاكات
لحقوق األقليات غري اإلسالمية يف ما يتعلق بالسكان واألرض وامللكية
يف العراق وإقليم كردستان.
يرافق التطورات السياسية كلها والعوامل املرتبطة بها منذ عام 2003
وحتى الوقت الحارض ،وال سيام استمرار النزاع بني الحكومة املركزية
وحكومة إقليم كردستان ،إجراء عمليات للتغريات الدميوغرافية شبه
املنهجية يف مناطق األقليات والسكان األصليني .وبقدر ما يتعلق األمر
باملناطق املتنازع عليها ،وعىل الرغم من احتواء املادة  140من الدستور
العراقي لعام  2005تفاصيل تدعو إىل التطبيع يف تلك املناطق ،وال سيام
قضية التغريات الدميوغرافية ،وفيها أن الحكومتني ،املركزية وحكومة
إقليم كردستان ،ملزمتان بإعادة األرايض واملمتلكات إىل أصحابها
األصليني ممن ُهجروا أو جرى ترحيلهم يف العهود السابقة ،مل يتمكّن
اإليزيديون من اسرتجاع أراضيهم وممتلكاتهم .وليس ذلك فحسب،
بل إن الرصاعات بني األحزاب السياسية من أجل السيطرة عىل تلك
املناطق ،وفقدان األمن وعوامل االستقرار ،من العوامل التي أدت إىل
استمرار مامرسات التمييز من املسيطرين عىل املشهد السيايس فيها؛
ما تسبب يف موجات إضافية من التهجري والنزوح إىل مناطق أخرى.
إىل جانب عامل النزاع بني الحكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان
بشأن مستقبل تبعية تلك املناطق( ،((1وبسبب تبعات مرحلة ما بعد
داعش ،هناك قوات وميليشيات عسكرية شُ كّلت من أبناء أقليات
هذه املناطق من َ
طرف النزاع .وبذلك انقسمت كل أقلية ،داخليًا،
يف والءاتها وتبعيتها إىل إحدى الحكومتني؛ األمر الذي يشكّل عائقًا
جوهريًا وإشكالية كربى يف عودة أغلبية النازحني من أبناء األقليات،
األمر الذي قد تؤثر نتائجه ،عىل املدى البعيد ،يف حالة عدم بذل
 16يقصد مبصطلح "األسلمة الدميوغرافية" عمليات استيالء املسلمني عىل أرايض
غري املسلمني من أبناء األقليات الدينية األخرى يف العراق وممتلكاتهم وقراهم وبلداتهم
واستيطانها ،سواء بصفة قانونية أم غري قانونية ،بعد تو ّرط الحكومات العراقية بصورة مبارشة
أو غري مبارشة يف انتهاكها قضايا السكن وامللكية واألرض وتقديم املساعدة إىل العشائر
واملواطنني املسلمني لالستيالء عليها ،وتؤدي هذه العمليات يف النتيجة إىل فقدان تلك املناطق
خصوصياتها الدميوغرافية ذات الصبغة التاريخية ،ويفرض عليها الطابع اإلسالمي.
 17هناك مطالبات كثرية من املمثلني املسيحيني بشأن مسألة إيقاف التغريات
الدميوغرافية يف منطقتهم يف سهل نينوى وإقليم كردستان.
 18بشأن طبيعة العنف والرصاع يف املناطق املتنازع عليها ،ينظر:
Dlovan Brwari & Ernesto Londoño, "Blasts Kill at Least 53 in
Iraq," The Washington Post, 11/8/2009, accessed on 15/4/2021, at:
https://wapo.st/339npGd
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الكثري من املحاوالت الج ّدية من أجل إعادة السلم االجتامعي إىل
املنطقة وتشجيع عودة النازحني.

رابعا :هجوم داعش على سنجار:
ً
النزوح القسري والعوامل التي
تعرقل العودة
فرضت طبيعة ال ـراع يف العراق نفسها عىل املشهد السيايس
العراقي؛ فقد أصبحت األقليات الدينية غري املسلمة ضحية الرصاع
الدائر بسبب ازدياد التشدد الديني واملذهبي( .((1وباعتبار اإليزيديني
أقلية دينية غري إسالمية ،رآها املتطرفون فرقة "كافرة" ومن غري
أهل الكتاب ،وتاريخ ًيا جرى الرتويج االجتامعي واإلعالمي عىل أن
اإليزيديني هم "عبدة الشيطان" .وبرر هذا األمر أمام تنظيم القاعدة،
وداعش الحقًا ،استهدافهم وإجبارهم إما عىل اعتناق اإلسالم وإما
قتلهم من دون منحهم فرصة دفع الجزية وإما الهروب .وعىل املنوال
نفسه ،نسج تنظيم داعش يف فعله مع املسيحيني يف مدينة املوصل،
وذلك مبنحهم فرصة دفع الجزية أو مغادرة املدينة ،إذا مل يدفعوها؛
باعتبارهم ينتمون إىل ديانة من أهل الكتاب.
يف هذا السياق ،وبعد سيطرة داعش عىل أجزاء واسعة من املناطق
السنية يف شامل العراق ،والهجوم الشاسع عىل مناطق سنجار وسهل
نينوى ،ويف الليلة الثانية من آب /أغسطس  ،2014هاجم التنظيم املناطق
اإليزيدية ،بعد االنسحاب التام للمنظومة األمنية الكردية برسعة فائقة
من دون قتال يذكر .وج ّراء ذلك ،نزح مئات اآلالف من إيزيديي القرى
"19 Corey Flintoff, "Some Displaced Iraqi Christians Ponder Kurds' Role,
NPR, 28/10/2008, accessed on 15/4/2021, at: https://n.pr/3suhYvD

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
الهجرة القسرية لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق المتنازع عليها في العراق:
دراسة حالة األقلية اإليزيدية بعد عام 2014

والبلدات واملجمعات يف سنجار نحو جبل سنجار املحصن ،وكل من مل
يستطع أن ينجو بنفسه ،ألقى القبض عليه عنارص تنظيم داعش ،وجرت
تصفية الرجال وكبار السن من الذين رفضوا اعتناق اإلسالم منذ بداية
وسبي أكرث من ستة آالف امرأة وطفل ،وتع ّرضوا للعبودية
الغزو ،وأُ ِس ُ
الجنسية ،وال يزال مصري أكرث من ثالثة آالف امرأة وطفل مجهولً .

يف أثر االنتهاكات والتداعيات التي حصلت بعد غزو داعش
ومستجداتها ،برزت قوى وفصائل عسكرية جديدة سيطرت عىل
أجزاء ورقع جغرافية واسعة يف املناطق املتنازع عليها ،وال سيام يف
مناطق سنجار وسهل نينوى ،األمر الذي عقّد املشهد األمني وتسبب
يف رصاعات مسلحة أ ّدت إىل عمليات تهجري وارتكاب املزيد من
االنتهاكات وانتزاع امللكية من الناس.
ميكن تصنيف القوى والفصائل املسلحة الرئيسة واملهيمنة عىل
سنجار كاآليت:
•قوات حامية إيزيدخان  HPÊبقيادة حيدر ششو.

•قوات البيشمركة اإليزيدية بقيادة قاسم ششو التابعة للحزب
الدميقراطي الكردستاين.
•قوات وحدات مقاومة سنجار  ،YBŞتتشكل من اإليزيديني ،من
أبناء سنجار ،تتب ّنى فكر زعيم حزب العامل الكردستاين باعتباره
أساسا يف بلدة خانصور ،بالقرب
أيديولوجيا تنظيمية ،تتمركز ً
من الحدود السورية.
•فصائل ووحدات اللش التابعة للحشد الشعبي.

•وحدات من قوات الجيش العراقي.
بسبب العامل الجيوسرتاتيجي للمنطقة ،ال يزال الرصاع مستم ًرا من
أجل السيطرة عىل منطقة سنجار ،األمر الذي يعرقل عودة ما بني
 250و 300ألف نازح إيزيدي من مخيامت مدن إقليم كردستان.
ورصدنا يف هذه الدراسة أ ّن السلطات الكردية يف إقليم كردستان أيضً ا
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قد ال ترغب أو تسمح بعودة النازحني خشية انضامم العائدين إىل
القوى األخرى املوجودة عىل الساحة ،وال سيام القوى املنافسة ذات
القوي مثل قوات وحدات مقاومة سنجار ووحدات
الحضور والتنظيم
ّ
الحشد الشعبي .ويعود ذلك إىل أن هذا األمر قد يقلل حضور أحزاب
إقليم كردستان ونفوذها ،وال سيام الحزب الدميقراطي الكردستاين
وخصوصا إذا حصل
وتأثريه أو آماله املستقبلية للسيطرة عىل سنجار،
ً
االستفتاء حول مصري املناطق املتنازع عليها ،وباعتبار منطقة سنجار
إحدى مناطق الثقل الرئيسة إىل جانب محافظة كركوك بالنسبة إىل
إقليم كردستان وتطبيق املادة  140من الدستور العراقي الذي يدعو
إىل إجراء استفتاء يف هذه املناطق واإلقرار بانضاممها إىل الحكومة
املركزية أو إىل إقليم كردستان.
من الجدير ذكره هنا أيضً ا أن جميع القوى واألحزاب املذكورة عل ًنا
تدعو إىل الدفاع عن وجود اإليزيديني يف العراق ،وأن الغرض من
تشكيلها هو الدفاع عن الوجود اإليزيدي يف مناطقهم التاريخية
وحاميته .ولكن ميكن أن نفرس وجود قوى عسكرية ،عىل هيئة
وحدات عسكرية وميليشيات مسلحة يف مناطق اإليزيديني ،باعتباره
يبش باإليجاب ،بل يحمل يف طيّاته املزيد من املخاطر عىل
ً
عامل ال ّ
وجود اإليزيديني .وكام هو معروف ،هناك خالفات عميقة بني بعض
فصائل الحشد الشعبي والبيشمركة الكردية ،وأن توزيع بعض تلك
الوحدات اإليزيدية بني هذين الطرفني ال يساهم يف جلب الحامية
أو االستقرار إىل املنطقة؛ ألن القوى الكربى (حكومتا املركز واإلقليم)
أيضً ا قد تصطدم يف ما بينها مبواجهات مسلحة يف أي لحظة بسبب
التنافس الشديد حول املناطق املتنازع عليها .لذلك قد يتم توظيف
بعض هذه الوحدات اإليزيدية يف أجندات تلك القوى؛ فللعامل
الطائفي والقومي واملذهبي والديني دوره الفعال يف التأثري يف عدم
عودة النازحني اإليزيديني إىل مناطقهم ،وال سيام الرصاع بني إقليم
كردستان ذي التوجهات القومية وبغداد ،وكذلك الرصاعات املذهبية
املقسم بني
بني الشيعة والسنة،
ً
وخصوصا الوجود الرتكامين يف تلعفر ّ
الشيعة والسنة ،حيث انضمت أغلبية من السنة إىل تنظيم داعش
وات ُّهمت بالقيام مبجازر ضد الرتكامن الشيعة واإليزيديني.

 .1نزوح اإليزيديين القسري وهجرتهم الجماعية
عىل صعيد النزوح القرسي والهجرة الجامعية جراء غزو داعش،
تشري اإلحصاءات التي اطلّعنا عليها إىل أنّه نزح ما بني  350و400
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ألف( ((2إيزيدي من منطقتي سنجار وسهل نينوى منذ بداية الهجوم،
بينام بلغ عدد الذين هاجروا إىل خارج العراق من هؤالء اإليزيديني
منذ ذلك التاريخ ،نحو  100ألف نسمة( .((2ووصل عدد الضحايا يف
األيام األوىل من الهجوم إىل  1293ضحية ،وبلغ عدد األيتام بعد
طفل ،وعدد املختطفني  ،6417منهم  3548فتاة و2869
الغزوة ً 2745
ذك ًرا .أما عدد الناجيات والناجني ،بحسب آخر إحصاءات "مكتب
إنقاذ املخطوفني"( ،((2فبلغ  3509أشخاص ،منهم  1192امرأة،
طفل ،بينام بلغ عدد املختطفني
رجل ،و 1033طفلة وً 947
وً 337
(((2
الباقني  2908أشخاص ،بينهم  1323فتاة ،و 1585ذك ًرا  .وبلغ عدد
املقابر الجامعية املكتشفة يف سنجار حتى اآلن  80مقربة ،إضافة إىل
العرشات من مواقع املقابر الفردية .أما عدد املزارات واملراقد الدينية
التي ف ّجرها تنظيم داعش ،فبلغ  68مزا ًرا(.((2

 .2العوامل والعقبات التي حالت دون
خصوصا
عموما واإليزيديين
عودة النازحين
ً
ً
إلى منطقة سنجار
هناك مجموعة عوامل وعقبات تعترب أسبابًا لعدم عودة النازحني
خصوصا ،إىل منطقة سنجار؛ إذ تشمل العوامل
عمو ًما ،واإليزيديني
ً
التي تعرقل عودة النازحني اإليزيديني ،كام ذكرنا سابقًا ،الرصاعات
بني القوى السياسية واملسلحة ،والنزاع بني إقليم كردستان والحكومة
املركزية اللذين فقدا توازنهام من أجل السيطرة عىل املنطقة،
 20يشمل هذا العدد جميع إيزيديي سنجار ومناطق سهل نينوى مبوجب إحصاء ملجلس
اإلغاثة والشؤون اإلنسانية التابع ملحافظة دهوك  ،BRHAينظر:
Duhok Governorate, Board of Relief and Humanitarian Affairs (BRHA),
Executive Directorate, "IDPs and Refugees in Duhok Governorate: Profile
and General Information," 2019; Emre Basci, "Yazidis: A Community
"Scattered in between Geographies and its Current Immigration Experience,
International Journal of Humanities and Cultural Studies, vol. 3, no. 2 (JulySeptember 2016), p. 342.
 21هذا الرقم تقريبي ،وذلك وفق إحصاءات املجلس املركزي اإليزيدي يف أملانيا ،ZÊD
وهي مؤسسة رسمية ،الذي أعلن أن مجمل عدد اإليزيديني يف أملانيا بلغ نحو  230ألف
نسمة يف عام  ،2019وهذا الرقم مأخوذ من السلطات األملانية.
 22أُسس مكتب خاص بهذا االسم يف مدينة دهوك بقرا ٍر ودعمٍ من رئيس حكومة إقليم
كردستان نيجريڤان بارزاين لرشاء السبايا اإليزيديات.
 23كشفت هذه األرقــام ،عن حصيلة ضحايا تنظيم داعــش من اإليزيديني منذ
 3آب /أغسطس  ،2014وهي أرقام مسجلة بدقة ومحفوظة لدى مكتب إنقاذ املختطفني
اإليزيديني يف دهوك ،واطلع عليها الباحث شخصيًا؛ حسني كورو إبراهيم ،مقابلة شخصية،
دهوك.2019/8/12 ،
 24عن عدد املزارات التي تم تدمريها ،ينظر:
Destroying the Soul of the Yazidis: Cultural Heritage Destruction During the
;Islamic State's Genocide Against the Yazidis (Munich: Rashid International
Lincoln, NE: Yazda; Oxford, UK: Endangered Archaeology in the Middle
East and North Africa, 2019). accessed on 16/4/2021, at: https://bit.ly/3tqErv4
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والفراغ األمني وانعدام الحامية الكافية وزيادة التوترات واملخاطر
عىل مستوى السلم االجتامعي بني اإليزيديني والعشائر العربية
واملسلمة ،والتدمري شبه التام للمنازل ،وانهيار منظومة الرصف
الصحي وغياب محاوالت إعادة توفري الخدمات الالزمة ،مثل الكهرباء
واملاء ،وانتشار حقول األلغام واملتفجرات التي زرعها داعش يف أرجاء
املنطقة ،لذلك نناقش هذه املسألة وفق ما أُنجز من هذه الدراسة
يف املبحث امليداين.

خامسا :مناقشة بيانات العينة
ً
وتحليلها وفق منظور النازحين
نناقش يف هذا املبحث من الدراسة آراء النازحني يف ما يتعلق
مبع ّوقات عودتهم إىل مناطقهم األصلية من خالل املقابالت واالطالع
عىل املواقف املختلفة .وت ُظهر الدراسة وجود بعض املتفائلني ممن
يعتقدون برضورة بقاء اإليزيديني يف العراق ،ومن بينهم بعض
املثقفني وعدد من أعضاء األحزاب السياسية .وهم يرون أن ضامن
بقاء اإليزيديني مرهون مبنحى التغيريات الرضورية يف شكل األنظمة
خصوصا ،وبقية البلدان العربية
السياسية والقانونية يف العراق
ً
واإلسالمية عمو ًما .ويف هذا السياق ،قال أحد النازحني من مجمع
خانصور" :إن بقاءنا يف العراق مرهون بالتغريات الجذرية ،وبتح ّول
أنظمة الحكم يف العراق وإقليم كردستان إىل أنظمة دميقراطية مدنية
تكفل حقوق جميع املواطنني ،بغض النظر عن انتامءاتهم الدينية
ورضورة فصل الدين عن الدولة"(.((2
هناك نخب إيزيدية من الذين يشغلون وظائف ومناصب ويسريون مع
سياسات األحزاب املهيمنة واملسيطرة عىل الحكم ،تنظر إىل الواقع نظرة
مغايرة ،ورؤيتها هذه نابعة من مصالح شخصية وفئوية(.((2فهي ترى
رضورة بقاء اإليزيديني وتطالب بعودة األوضاع إىل ما قبل عام .2014
أمل يف بقاء اإليزيديني يف العراق،
يف املقابل ،هناك أيضً ا من ال يرجون ً
نظ ًرا إىل عدم وجود أرضية وضامنات حقيقية تحميهم.
تشري الدراسة إىل أن كثريين من اإليزيديني يشعرون مبخاوف من
الحارض واملستقبل يف حالة بقائهم يف العراق وإقليم كردستان
العراق ،وذلك بسبب الرشخ الكبري الذي حصل للنسيج االجتامعي
هناك ،وكذلك التصاعد املستمر للتطرف الديني.
 25مثقف إيزيدي من مجمع خانصور ،مقابلة شخصية ،مخيم شاريا.2019/8/3 ،
 26استُنتج هذا التفسري بعد إجراء املقابالت الشخصية مع عدد من النازحني يف املخيامت
املنترشة يف محافظة دهوك ،يف إقليم كردستان ،خالل العمل امليداين يف آب /أغسطس ،2019
حيث كان بعضهم أعضاء يف األحزاب السياسية املتنفّذة.

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
الهجرة القسرية لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق المتنازع عليها في العراق:
دراسة حالة األقلية اإليزيدية بعد عام 2014

الخريطة ()2
نزوح اإليزيديني املهاجرين

املصدر :تم تعريب الخريطة وإضافة املعلومات بترصف من الباحث ،املصدر األصيل يف:
"Gulal - Iraq Capital City Map, Png Download," PngJoy, accessed on 25/5/2021, at: https://bit.ly/3hXkj0R
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وقد الحظ الباحث رغبة كبرية عند فئة الشباب اإليزيديني – يف
املناطق املتنازع عليها وإقليم كردستان م ًعا – يف ترك البلد والهجرة
إىل الدول الغربية .ويخربنا عدد من األشخاص من فئة الشباب الذكور
من الفئات العمرية بني  20و 40عا ًما ،الذين أجريت معهم اتصاالت
ومقابالت شخصية (كانت أغلبيتهم نازحة يف املخيامت وبعض آخر
مقيم يف املدن الكردية يف إقليم كردستان) ،أنهم
منهم كان ناز ًحا ً
جمي ًعا يطمحون إىل الهجرة ،والسبب ،بحسب رأيهم هو االستهداف
املستمر وتنامي التطرف الديني واإلرهاب وعدم وجود أي أفق
ملستقبل أفضل يف مناطق وجودهم ،ويف العراق عمو ًما(.((2
تعتقد أغلبية اإليزيديني أن معظم أبناء العشائر العربية والرتكامن
السنة ممن بقي يف املنطقة ،ومل يهرب أو ينزح ،بعد هجوم داعش،
انضموا إىل التنظيم مبارشة وأصبح كثريون منهم ضالعني يف مامرسات
القتل والسبي بحق اإليزيديني .وهو األمر الذي يعزز العداوة
والكراهية ،ورمبا سيتأثر به مستقبل املنطقة فرتات طويلة؛ إذ من
املتوقع أن يجري االنتقام وباستمرار؛ فال ميكن فرض القانون عىل
املنطقة يف ظل ضعف أجهزة الدولة وقضية استمرار الرصاعات
املذهبية ورفض أغلبية السنة العرب مامرسات الحكومة املركزية
التي أتت نتيجة الغزو األمــريك ،والتي منحت للقوى واألحزاب
أساسا .ويف هذا السياق ،قال أحد اإليزيديني الذين
الدينية الشيعية ً
قابلتهم" :انض ّم معظم جرياننا من أبناء عشائر املتيوت والخاتونية
والجحيش والرتكامن السنة من تلعفر إىل داعش ،وقام بسبي بناتنا
وأطفالنا وقتل الرجال ونحن نعرفهم جي ًدا ،وهم اآلن يقطنون يف
سنجار ،وسيعود الهاربون أيضً ا ،فكيف لنا أن نعيش م ًعا من جديد
بعد الذي حصل"(.((2
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الدينية املتطرفة ،حتى األطفال تم تدريبهم للقتل ،وال يوجد عدالة
وال قانون يحمينا"(.((2
القضية ،نسب ًيا ،هي الخشية من عدم وجود أمان وقانون يضمن
حاميتهم؛ أي إن هناك فقدان الثقة باألجهزة األمنية واملجتمعات
اإلسالمية املجاورة ،ما يعني أن املؤمترات والبيانات والترصيحات
اإلعالمية ،سواء الخاصة باألحزاب السياسية أو باملسؤولني اإليزيديني
يف األحزاب السياسية ،يف ما يتعلق بالهجرة والخروج من البالد ،ال
تعب بالرضورة عن تطلّعات الشارع اإليزيدي ،وأ ّن أغلبية الباقني
ّ
من اإليزيديني ،سواء يف مخيامت النازحني يف إقليم كردستان أم يف
مخيامت تركيا واليونان ودول أخرى ،تتطلع إىل الخروج والهجرة،
وبالفعل يخرج كل يوم العرشات من أفراد وعوائل من تلك املخيامت.
عب أحد زعامء العشائر اإليزيدية النازحني من
يف هذا الصدد أيضً اّ ،
سنجار عن مخاوفه وانعدام الثقة لديه ،بقوله" :عىل الرغم من انتهاء
العمليات العسكرية ضد داعش ،فإن هذا ال يعني أننا مستعدون
للعودة مهام كان الوضع والظروف .وأنا أشتاق إىل العودة إىل بلديت
يف سنجار .لكن املشاعر القوية ليست داف ًعا كافيًا للعودة ،أنا ما
زلت أخىش تنظيم الدولة اإلسالمية والقوى املتطرفة التي قد تسعى
رسا
لالنتقام" .وأضاف" :أهم يشء فقده اإليزيديون يف هجرتهم ق ً
ليس ملكًا وأرضً ا ،بل الثقة بأبناء وبنات املناطق والقرى العربية
(((3
والرتكامنية السنية املجاورة الذين انضموا إىل تنظيم داعش"

كانت هذه العشائر املذكورة ،التي انضمت إىل التنظيم ،هي نفسها
التي سبق أن استقرت يف األرايض التي يقطنها اإليزيديون واستولت
عىل ممتلكاتهم .ويف هذا السياق ،فإن أسباب خشية اإليزيديني
من جريانهم املسلمني من أبناء العشائر املذكورة الذين انضموا
إىل التنظيم ال تزال قامئة ،وعىل الرغم من تحرير مناطقهم ،فإن
اإليزيديني ال يزالون يخشون الرجوع إىل تلك املناطق خوفًا من هؤالء
الذين قد يكونون خاليا نامئة للتنظيم .ويف هذا الصدد ،تقول إحدى
النازحات اإليزيديات من سنجار" :نحن نخىش من جميع الناس ومن
جميع جرياننا الذين دعموا داعش ،لقد تم غسل دماغهم باألفكار

يف سؤال مو ّجه ،عرب اللقاءات الشخصية ووسائل التواصل املتوافرة،
إىل سبعة شبان ذكور وخمس شابات إيزيديات ،يف مخيامت محافظة
دهوك (باجد-كنداال  1وشاريا وخانيك)( ،((3ستة منهم من مركز قضاء
سنجار وستة من القرى والبلدات املجاورة ،من بني األسئلة املطروحة
عليهم :هل أنهم سريجعون إىل مناطقهم يف سنجار إذا تحسنت
الظروف يف مختلف املجاالت؟ كانت ردودهم متشابهة تقري ًبا؛ إذ
إن أربعة منهم قالوا نعم ،لكن إذا توافرت رشوط األمن والسالمة.
أما الباقون فيعتقدون أن ال أمل يف العودة ،بل يحاولون الخروج من
ويتبي من خالل إجاباتهم ،عىل الرغم من
العراق بأي طريقة كانتّ .
الصعوبات يف املخيامت ،أنهم يفضلون البقاء والرضا بنمط الحياة
الصعب يف املخيامت ما دام األمن يف سنجار غري متوافر ،بعي ًدا
عن القلق واإلرهاب بسبب االختالف الديني والتعصب ،وأكدوا
أنهم فقدوا الثقة بقيادتهم الدينية والسياسية .وأكدوا أيضً ا أنهم
منقسمون ومشتتون بني التوجهات واألحزاب السياسية؛ ما يجعلهم

 27مقابالت واتصاالت شخصية مع  21شابًا وشابة إيزيديني يف مخيامت النازحني يف
محافظة دهوك وبعض القاطنني يف بلدات شاريا وخانيك ،يف الفرتة .2019/8/17-5
 28نازح يف مخيم خانيك ،مقابلة شخصية.2018/8/12 ،

 29إحدى النازحات ،مقابلة شخصية ،مخيم شاريا.2019/8/6 ،
 30أحد رؤساء العشائر اإليزيدية البارزة ،مقابلة شخصية ،مخيم خانيك.2021/8/12 ،
 31طالب معظم من أجريت معهم املقابالت بعدم ذكر اسمه.

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
الهجرة القسرية لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق المتنازع عليها في العراق:
دراسة حالة األقلية اإليزيدية بعد عام 2014

يشعرون بعدم وجود مرجعية حقيقية تحميهم( .((3واملثري يف هذا
األمر أن بعض اإليزيديني ممن يؤمن بالفكر القومي اإليزيدي ،يؤكد
أنه سريجع إىل سنجار إذا تم تشكيل منطقة مستقلة إداريًا( ،((3بينام
يعتقد اإليزيديون غري القوميني أن ليس هناك يشء قد يستحق
الرجوع إليه ومن أجله.
حل للعودة
قد يكون طرح تشكيل منطقة آمنة ومستقلة إداريًا ًّ
مرتبطًا بأجندات الحزب السيايس الذي ينتمي إليه هذا القيادي؛
ألنه يف حالة تداول هذه املسألة ،فسيكون لهذا الحزب دور وموقع
يف القضية املطروحة .لكن هو أيضً ا مطلب كثري من الفئات والنخب
اإليزيدية ،ويشري هذا األمر إىل فقدان الثقة بالحكومات والقوى
التي كانت مسيطرة وتدير شؤون سنجار أمن ًيا وسياس ًيا منذ عام
 2003حتى غزو داعش يف عام  .2014ويف املقابل ،يعتقد كثري من
اإليزيديني أن مسألة العودة مرتبطة بأجندات األحزاب السياسية
يف املركز واإلقليم؛ فقد ذكر أحدهم" :إن عوامل الرصاع يف سنجار
وعدم عودة النازحني إليها ال تزال قامئة ،ولألحزاب الكردية يف
إقليم كردستان أجنداتها الخاصة يف سنجار ،وكذلك حال األحزاب
الحاكمة يف الحكومة املركزية ،وأغلبيتها قد ترتبط بأجندات الدول
اإلقليمية التي ترغب يف وضع قدم يف سنجار ألسباب وطموحات
جيوسرتاتيجية"(.((3
كام ب ّينا يف منت الدراسة ،وجود أحزاب وفصائل عدة مسلحة تسيطر
عىل سنجار  -فإن لكل حزب وفصيل أجنداته الداخلية والخارجية -
يعرقل املساعي التي تحاول تشجيع عودة النازحني؛ إذ يتهم الحزب
الدميقراطي الكردستاين ،عل ًنا ،حزب العامل الكردستاين بالسيطرة عىل
سنجار وعرقلة املساعي يف عودة النازحني .ويف هذا الصدد ،قال أحد
النازحني" :إن االتهامات املتبادلة بني األحزاب الكردية ما هي إال
رصاعات حزبية حول املصالح والنفوذ ،وإن الفصيل املتهم بأنه فرع
لحزب العامل الكردستاين يف سنجار ما هو إال حزب مك ّون من أبناء
اإليزيديني يف سنجار ،عىل الرغم من أنهم يتبنون أيديولوجية حزب
العامل الكردستاين وفكره ،فإنهم ليسوا جنا ًحا أو إحدى أذرع ذلك
الحزب"(.((3
 32استنتجت من آراء أصحاب هذا الرأي ،بشأن عدم وجود مرجعية تحميهم ،أنه بعد
وفاة األمري تحسني سعيد بگ ،أمري اإليزيديني يف العراق والعامل ،وتعيني أمري جديد بطريقة
ذات تأثريات سياسية ،ما أفقد ثقة الجامهري اإليزيديني عمو ًما ،وبينهم النازحون ،مبرجعية
األمري الجديد ،كونه ُعني بطريقة وضعت رشعيته محل الشك ،ومن ثم ،أفقدته مكانته
بصفته مرجعية.
 33قيادي يف الحركة اإليزيدية من أجل اإلصالح والتقدم ،عرب وسائل التواصل االجتامعي،
.2019/8/26
 34أحد النازحني من خريجي الجامعات ،مخيم باجد-كنداال .2019/8/15 ،1
 35عضو يف حزب الـ  ،YBŞعرب وسائل التواصل االجتامعي ،سنجار ،يف .2019/8/22
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عىل الصعيد العام ،أظهرت هذه الدراسة أنه عىل الرغم من املساعي
الكبرية لبعض أعضاء األحزاب السياسية اإليزيدية والكردية لتشجيع
البقاء يف العراق وعدم الهجرة إىل خارجه ،فإنه ال يوجد خطاب
موحد لألحزاب والتيارات السياسية حول مسألة عودة النازحني
اإليزيديني إىل مناطقهم ،وال سيام إىل سنجار ،وال يوجد تنسيق مع
الفصائل اإليزيدية املسلحة واملنترشة يف سنجار؛ ألن أغلبيتها إما
تنساق وراء سياسات األحزاب والقوى الكربى املتنفذة يف الحكومة
املركزية وحكومة إقليم كردستان ،وإما لعدم الرؤية الواضحة بشأن
مستقبل املنطقة من ناحية ارتباطها إداريًا ،سواء باملركز أم باإلقليم،
كتل ،وتزداد أمور اإليزيديني
لذلك شُ طرت جهودهم كلها وقُسمت ً
سو ًءا يو ًما بعد يوم ويتناقص عددهم باطّراد.
إضافة إىل العوامل املذكورة ،فإن أغلبية مناطق مدينة سنجار والقرى
والبلدات اإليزيدية األخرى ومساكنها شبه مدمرة بالكامل ،والطرق
أيضً ا مدمرة ،وال تتوافر خدمات الكهرباء واملاء؛ لذلك فإن عامل
إعادة بناء مدينة سنجار والقرى والبلدات اإليزيدية املجاورة كفيل
بعودة عدد من النازحني اإليزيديني إليها من جديد .وحتى هذه
اللحظة ،وعىل الرغم من تحرير تلك املناطق من داعش منذ عام
 ،2016فإنها ال تزال تفتقر إىل أبسط الخدمات الرضورية ووسائل
املعيشة وانعدام فرص العمل ومشاريع التنمية ،وال توجد خطط
واضحة إلعادة البنية التحتية إىل تلك املناطق ،وخطوات فعلية قد
تحفّز كثريين من اإليزيديني إىل التفكري يف العودة .وعىل الرغم من
ذلك ،فإنه لوحظ رغبة بعض األهايل يف العودة للحد من مأساتهم
داخل املخيامت .ففي آب /أغسطس (فرتة زيارة الباحث للمخيامت)،
رجعت نحو  30عائلة إيزيدية طو ًعا إىل مناطقها يف سنجار ،من دون
أي دور للحكومتني املركزية يف بغداد وحكومة إقليم كردستان ،لك ْن
هناك دو ٌر أه ّم للمنظامت الدولية واملجتمع املدين التي تشجع تلك
املحاوالت وتحاول أن بعض الخدمات الرضورية للعائدين.
عىل الرغم من ذلك ،أيضً ا ،فإن العامل املتعلق باستقرار املنطقة يبقى
هو الحاسم بشأن عودة النازحني إىل مناطقهم .ومع أنه قد مر أكرث
من ست سنوات عىل هجوم داعش ،فإ ّن األوضاع ال تزال غري مستقرة
أمنيًا ،والرصاع بني القوى واألحزاب والقوات املسلحة وامليليشيات
املختلفة ال يزال قامئًا .ويف هذا الصدد ،أعربت املمثلة الخاصة لألمني
العام لألمم املتحدة يف العراق ،جينني هينيس -بالسخارت ،عن أسفها
لإلخفاق الحايل يف تحقيق االستقرار يف مناطق اإليزيديني .وش ّددت
يف تقرير ملكتب األمم املتحدة ملساعدة العراق  ،UNAMIعىل "أن
االستقرار أمر حاسم لهذا املجتمع املنكوب من أجل عودة أفراده إىل
ديارهم وإعادة بناء حياتهم" ،داعي ًة بغداد وأربيل إىل إيجاد حلول
عاجلة تضع احتياجات الناس يف املقام األول .وأشارت بالسخارت إىل
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أن الطريق نحو السالم الدائم والتنمية واالزدهار طويلة ومعقدة،
مؤكد ًة أن هيكليات الحكم واألمن املستقرة متثل خطوة حاسمة أوىل
ال تزال غائبة حتى بعد سنوات من تحرير سنجار(.((3
إىل جانب األسباب والعوامل التي ذُكرت باعتبارها عوائق كربى تقف
يف طريق عودتهم ،يجب اإلشارة إىل العامل النفيس الذي يؤدي دو ًرا
كب ًريا ،مثل انعدام الثقة الذي أفقدهم الرغبة يف الرجوع؛ فال تزال
وخصوصا
اآلثار النفسية واالجتامعية مؤثرة يف أذهان ذوي الضحايا،
ً
من الذين تع ّرضوا ألشد أنواع العنف الجسدي والنفيس والقتل
والذبح والترشيد والس ْبي .والكثري من القرى أشبه مبقابر جامعية
ُدفن فيها الضحايا ،وال تزال شاخصة ،ومل يفتح الكثري منها بعد .ويف
هذا السياق ،قال أحد زعامء العشائر اإليزيدية" :كيف لنا الحق يف
الحديث عن تشجيع الناس عىل العودة؟ أو كيف نستطيع إقناع
أبنائنا بالعودة يف الوقت الراهن ،عىل الرغم من معرفتنا بأن العودة
مسألة مصريية ،وال بد منها للحفاظ عىل أرض أجدادنا ،وال ميكن
ّ
التخل عن أرضنا التاريخية ،عىل الرغم مام أصابنا من ويالت؟"(.((3
الحقيقة أن أحداث التاريخ تنقل الكثري من األمثلة املامثلة عن أن
هجرة اإليزيديني هذه ونزوحهم مشابهة للهجرات التي حصلت يف
أواخر الدولة العثامنية لألقليات الدينية ،وال سيام مغادرة عرشات
آالف املسيحيني من إقليم هكاري (بالرتكية( )Hakkâri ili :جنوب
رشق تركيا حال ًيا) إىل الواليات املجاورة (يف العراق وسورية ،وبعضهم
إىل الدول األخــرى)( .((3لكن ،تختلف الهجرة يف العرص الحديث؛
فهي اليوم من دول الرشق إىل دول الغرب .وهكذا ،تعني مغادرة
اإليزيديني موطنهم األصيل فقدانهم أرض أجدادهم ،وال سيام أن
سياسات االستيالء عىل أمالكهم ومامرسة "األسلمة الدميوغرافية"
وتطبيقها ،عىل نح ٍو منهجي ،ترافق عمليات النزوح والهجرة ،سواء
بصفة قانونية أم غري قانونية.

 36أسامة مهدي" ،طالبت باإلرساع يف تحقيق االستقرار لسنجار وإعادة مواطنيها:
األمم املتحدة غاضبة الستمرار ظروف اإليزيديني املروعة" ،إيالف ،2019/8/1 ،شوهد يف
 ،2021/4/16يفhttps://bit.ly/3ajNTc3 :
 37أحد رؤساء العشائر اإليزيدية النازحة من سنجار ،يقيم يف بلدة شاريا،2019/8/9 ،
متت املقابلة مع رئيس إحدى العشائر اإليزيدية املعتربة من سنجار (يتم التحفظ بذكر
اسمه الشخيص واسم عشريته ألسباب موضوعية) ،وهو مقيم يف بيت مستأجر مبجمع شاريا.
 38ماجد حسن عيل" ،انحسار الوجود وفقدان الهوية :هجرة مسيحيي العراق وسوريا
بني مواقف التشجيع والرفض" ،قسم الدراسات الدينية ،مؤمنون بال حدود ،2019/4/2 ،ص
 ،4شوهد يف  ،2021/4/16يفhttps://bit.ly/3uX0XMt :
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خاتمة
يف سياق األحداث وتطورات الساحة العراقية ،ناقشت هذه الدراسة
أعامل الجامعات الدينية املتطرفة التي ظهرت يف العراق ،وبرزت بعد
حرب الخليج الثالثة ( ،)2003ونتائجها وتداعياتها وإفرازاتها التي أدت
إىل زيادة نفوذها .وأظهرت الدراسة أن العوامل التاريخية والنزاعات
الدينية واملذهبية يف العراق وفشل األحزاب السياسية الفاعلة يف
ضامن حقوق املواطنني ،وال سيام بعد الغزو األمرييك ،ساهمت عىل
نح ٍو كبري يف النزوح الداخيل والهجرات إىل خارج العراق ،ألبناء
األقليات الدينية التي تعرضت لالضطهاد واستهداف مستمر نتيجة
وخصوصا بعد أن وصل األمر إىل ذروته يف
تصاعد التطرف الديني،
ً
عام  2014نتيجة سيطرة تنظيم داعش عىل أجزاء واسعة من مناطق
شامل العراق ،من بينها سنجار وسهل نينوى وبقية املناطق املتنازع
عليها .وعىل الرغم من تحرير سنجار وبقية مناطق العراق من
داعش ،فإن عوامل االستقرار والعودة إىل الحياة الطبيعية ال تزال غري
متوافرة ألسباب كثرية ذُكرت يف منت الدراسة ،منها األسباب السياسية
وانعدام األمن وتدمري معظم املساكن والطرق وغياب خدمات املاء
والكهرباء .واألهم من ذلك كله التوترات االجتامعية والعداوة بني
أبناء بعض العشائر املسلمة التي انضمت إىل داعش واإليزيديني،
فضل عن سيطرة الوحدات العسكرية والفصائل وامليليشيات املسلحة
ً
عىل سنجار؛ ما أدى إىل حدة التنافس والرصاعات السياسية بسبب
األجندات السياسية املختلفة لكل وحدة عسكرية أو فصيل مسلح.
بنا ًء عىل مجموعة من املقابالت والعمل امليداين ومراجعة األدبيات،
ميكن القول إنه ليس هناك برامج وحلول دامئة للعودة املستدامة
للنازحني اإليزيديني املقيمني يف مخيامت ومدن إقليم كردستان إىل
مناطقهم األصلية .ويفضل معظم النازحني الهجرة إىل خارج العراق؛
نظ ًرا إىل عدم االستقرار السيايس وخيبة األمل من املجتمعات املجاورة،
فضل عن وجود إحساس بالتهميش السيايس وغياب التمثيل العادل
ً
يف مؤسسات الدولة وغياب العدالة االجتامعية وبقاء أسباب الصدمة
الناتجة من الجرائم التي ارتكبها داعش يف حق اإليزيديني.

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
الهجرة القسرية لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق المتنازع عليها في العراق:
دراسة حالة األقلية اإليزيدية بعد عام 2014

ملحق
أسئلة معدة للطرح في أثناء اللقاءات
الشخصية حول الموضوع
يف أثناء اللقاء ،كنت أق ّدم نبذة عن مرشوعي الذي أنوي إجراء دراسة
حوله ،بعنوان" :الهجرة القرسية لألقليات اإلثنية والدينية يف املناطق
املتنازع عليها يف العراق :دراسة لحالة األقلية اإليزيدية بعد عام
 ،"2014ومن خالل ذلك كنت أطلب تعاونهم يف اإلجابة عن األسئلة
املطروحة بدقة وموضوعية للحصول عىل نتائج أكرث صدقًا خدمة
للبحث العلمي ،وأكدت أن هذه األسئلة مخصصة ألغراض البحث
العلمي فقط ،لذلك تج ّنبت ذكر األسامء .وتجدر اإلشارة إىل أن اللغة
املستخدمة يف أثناء املقابالت كانت لغتهم السنجارية الكرمانجية.
•الجنس :ذكر ،......أنثى ،......أرفض الترصيح به.......
•العمر.......:

•التحصيل الدرايس :ابتدايئ ،......إعدادي ،......جامعي.......

•الحالة االجتامعية :أعزب ،......متزوج ،......أرمل ،......مطلّق.......
•الوظيفة :موظف ،......عاطل ،......منخرط يف حزب سيايس.......

أسئلة القسم الخاص بالبحث الميداني
1.هل تتوقع أن تعودوا إىل سنجار قري ًبا؟ متى؟ كيف؟ وما هي
العوامل التي تعرقل عودتكم؟
2.هل دمر منزلكم بعد غزو داعش؟ هل كانت امللكية الخاصة
بكم مسجلة رسميًا يف العهود السابقة؟
3.هل هناك مؤرشات لتحسني وضعكم املعييش يف حالة عودتكم
إىل سنجار؟
4.يف حالة عودتكم إىل سنجار ،هل لديكم عمل أو وظيفة ،ميكن
دخل ماديًا يف ظل التدهور األمني
أن يؤ ّمن لكم ولعائلتكم ً
املستمر والرصاعات السياسية القامئة يف سنجار؟
5.هل تتخ ّوفون من جريانكم املسلمني ومن أبناء العشائر العربية؟
6.هل تتخ ّوفون من عودة داعش من جديد؟
7.هل أث ّر هجوم داعش يف النسيج االجتامعي بينكم وبني جريانكم
من األقليات والطوائف الدينية األخرى؟
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8.هل هناك أمل أو إمكانية يف بناء السلم االجتامعي وإعادة
التعايش السلمي ،أم تتخ ّوفون من التعايش السلمي مع
املجموعات الدينية واملذهبية األخرى يف سنجار؟
9.هل تثقون بدور الدولة العراقية أو الحكومة املركزية أو حكومة
إقليم كردستان يف حاميتكم يف حالة العودة؟
	10.هل ترغبون يف االنتامء إىل أي طرف سيايس أو فصيل مسلح؟
	11.هل تشعرون أن األحزاب السياسية العراقية والكردية تستغل
القضية اإليزيدية يف سنجار؟
	12.هل تخشون أن يحصل رصاع مسلح بني األحزاب السياسية هناك؟
	13.هل تشعرون أن البقاء يف املخيامت أفضل من العودة إىل سنجار؟
	14.يف حالة عودتكم إىل سنجار ،هل تشعرون أنكم ستكونون
محميني من الحزب السيايس املهيمن عىل منطقتكم؟
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