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اير  ي مدينة سنجار القد�مة، ف�ب
. �ش�ي السجالت الرومان�ة إ� أن مدينة سنجار كانت مأهولة بالسكان قبل عام 2020أنقاض مبىض مدمر �ض

ي ذلك الجدران  114
م. قبل الحرب ضد داعش دمرت معظم المدينة، كان للبلدة القد�مة موروثات معمار�ة من عصور مختلفة، بما �ض

ي العثماالرومان
حة األي��د�ة�ة وال�نا�س ال�اثول�ك�ة واآلشور�ة وآثار المبائض CIVICباوال جارس�ا /  المصدر: .  ن�ة والمساجد واأل�ض
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ي الصــول مركز المدني�ـح
راعـن �ن  

ي ال�اع (
ن �ن ھو منظمة دولیة متخصصة بتعزیز حمایة المدنیین العالقین في الصراع. تتمثل مھمة  )CIVICمركز المدنيني

CIVIC لمدني واتخاذ ما یلزم في العمل مع الجھات المسلحة الفاعلة والمدنیین في الصراعات لتطویر وتنفیذ حلول لمنع وتخفیف الضرر ا
. رؤیتنا ھي عالم تعترف فیھ أطراف الصراع المسلح بكرامة وحقوق المدنیین، وتمنع الضرر المدني، وتحمي المدنیین الواقعین لجبر الضرر
 وتتخذ ما یلزم لجبر الضرر.في الصراع، 

من قبل مارال روزیكا، ناشطة مدنیة شابة ناصرت نیابة عن ضحایا الحرب المدنیین وعائالتھم في العراق  2003في عام  CIVICتأسست 
با وجنوب آسیا اآلن في مناطق الصراع في جمیع أنحاء الشرق األوسط وأفریقیا وأورو CIVICوأفغانستان. بناًء على ارثھا االستثنائي تعمل 

 لتعزیز مستوى أعلى من الحمایة للمدنیین.

، نقوم بتقییم أسباب الضرر المدني وجبر الضرر المدني. ولتحقیق ذلك ، نعتقد أن أطراف الصراع المسلح تتحمل مسؤولیة منع CIVICفي 
مارسات جدیدة تؤدي إلى تحسین حیاة في صراعات معینة، وصیاغة حلول عملیة للتصدي لھذا الضرر، والدعوة إلى اعتماد سیاسات وم

فاء المدنیین الواقعین في صراع. إدراًكا لقوة التعاون، نتعامل مع المدنیین والحكومات والجیوش والمؤسسات الدولیة واإلقلیمیة لتحدید وإض
  الطابع المؤسسي لتعزیز الحمایة المدنیة في الصراع.

 

 شكر وتقدير
في العراق وتمت مراجعتھ وتحریره من قبل د.على العسـاف، مدیر المنظمة  CIVIC، باحثة ل باوال جارسیات ھذه الدراسة التحلیلیة من قبكتب

. قدم كل من شـانون غرین، المدیر االقدم للبرامج ولورین سبینك كبیر مدیر الشـرق األوسط وجنوب آسـیا في العراق وسـحر محمد علي،
وفیدیریكو بوریللو المدیر التنفیذي ناتالي شیكورسكي، مدیر برنامج في برامج الشرق األوسط  الباحثین ومارك لیننغ كبیر مستشاري الحمایة

 وجنوب آسیا ومونیكا زوراو مستشار التواصل قّدموا دعًما إضافیًا النجتز البحث. كما وقدم كل من محمد نور الدین ولؤي الطائي الموظفین
 در وفراس عمر المساعدة في انجاز البحث في سنجار وفي اقلیم كوردستان.في برنامج في العراق وكل من المترجمین ھانا قا

ممتنة للمدنیین وقادة المجتمع وأفراد القوات األمنیة وممثلي الحكومة الذین وافقوا على المشاركة في المقابالت التي أجریناھا  CIVICإن 
 دعمت ھذا البحث وشاركت الرؤى الھامة معنا. ، وللمنظمات غیر الحكومیة التياركوا معنا تصوراتھم واھتماماتھموش

بشكل كبیر أثناء الصراع المسلح وسنوات من انعدام األمن. نحن نقدر بشدة استعدادھم للتحدث  CIVICلقد عانى المدنیون الذین تحدثت إلیھم 
 مخاوفھم المتعلقة بالحمایة. على محمل الجد مسؤولیتنا لضمان ترجمة كلماتھم إلى سیاسات وممارسات تعالج CIVICإلینا. تأخذ 

 ).FFOفي العراق بدعم من قبل وزارة الخارجیة الفدرالیة األلمانیة ( CIVICتعمل 
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 قائمة المصطلحات
 

CFs        وات التحالف الدولي ضد داعشق 
CHM        تخفیف الضرر المدني 
CPG                  مجموعة الحمایة المدنیة 
DMA               دائرة شؤون االلغام 
ERD             مخلفات الحرب القابلة لالنفجار 
GOI               الحكومة العراقیة 
HPE                   قوة حمایة ایزیدخان 
IDP              المھجرین 
IED                     عبوة ناسفة 

INGO                 المنظمات غیر الحكومیة الدولیة  
IOM            المنظمة الدولیة للھجرة 
ISF               القوات االمن العراقیة 

 ISIS          الدولة االسالمیة في العراق والشام ـ داعش 
KDP             الحزب الدیمقراطي الكوردستاني 
KRG            حكومة إقلیم كوردستان 
KRI              اقلیم كوردستان العراق 

MOD           وزارة الدفاع العراقیة 
MOI             وزارة الداخلیة العراقیة 

MOP       وزارة البیشمركة 
NGO   المنظمات غیر الحكومیة 
PMU              الحشد الشعبي 
POC             حمایة المدنیین 
PUK             االتحاد الوطني الكوردستاني 
SDF             وریا الدیمقراطیةقوات س 
YBS              وحدات حمایة سنجار 

YPG/YPJ           وحدات حمایة الشعب / وحدات حمایة النساء 
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العودة إلى دیارھم،  اآلن، لم یتمكن سكانھا من منفجرة. حتىال غیر رة مدمرة بالكامل وملوثة بالذخائالقتال ضد داعش في سنجار ترك المدینة القدیم
CIVIC /  جارسیاباوال  . المصدر: 2020فبرایر 
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 ملخص تنف�ذي
ي بها أو 

 "سنجار �ي طفلة العراق المهملة. ال أحد �عتين

 1."انتباها �ع�ي لها 
ي األ  قائد إحدى وحدات -  . 2020، شباط ي��د�ة المحل�ة، مدينة سنجار الحشد الشعىب

 

اإلسالمیة) حملة إبادة جماعیة في منطقة سنجار ذات األغلبیة األیزیدیة  باسم الدولة، شن تنظیم داعش (المعروف أیًضا 2014في أغسطس 
آخرین، واستعبدوا  6,400شخص، وخطفوا أكثر من  لقرى، وقتلوا أكثر من ثالثة االفبالعراق. استھدف مقاتلوا داعش األیزیدیین، ودمروا ا

األطفال، وعرضوھم للتعذیب وغیره من االنتھاكات بما في ذلك االعتداء الجنسي، وطالبوا األیزیدیین باعتناق اإلسالم. كما استھدف النساء و
إنسانیة التنظیم الكورد الشیعة منھم والسنة والعرب السنة الذین لم یلتزموا بأھداف داعش وأیدیولوجیتھا. تسببت ھذه الھجمات العنیفة في أزمة 

 .رت في النھایة عن فرار أكثر من مئتي الف شخص من المنطقةأسف

 ، أعیقت عودة أولئك الذین فروا بسبب الوضع المتنازع علیھ في المنطقة بین حكومة العراق2017م طرد داعش من سنجار في عام بینما ت
(GOI) وحكومة إقلیم كوردستان (KRG). سلسل القیادي من العناصر المسلحة ذات الت كما تعثرت عملیات العودة بسبب وجود عدد ال یحصى
، وعدم توفر مسؤولین محلیین للموافقة على  (IEDs)والعبوات الناسفة (ERWs) ، والتلوث الواسع بمخلفات الحرب القابلة لالنفجارالمتباین

 .إعادة اإلعمار وتقدیم الخدمات الطبیة والتعلیمیة

على المدنیین في سنجار وعلى النازحین غیر القادرین على العودة إلى المنطقة ویقیم كیف یؤثر  یحلل ھذا التقریر تھدیدات الحمایة التي تؤثر
 المشھد األمني المجزأ والنزاع بین حكومة العراق وحكومة إقلیم كوردستان على حیاة المدنیین. وكذلك كیف یؤدي االفتقار إلى الوصول إلى

 .خلق بیئة یُسعى فیھا لالنتقامالعدالة والتعویض إلى تقویض جھود المصالحة و

نیة بما تقع منطقة سنجار في شمال غرب العراق، وقد كانت تاریخیًا مكانًا للتبادل التجاري والثقافي وموطنًا للعدید من الطوائف العرقیة والدی
من الصراع مع داعش. في  راً انى كثیمان. لكن ھذا التعایش عفي ذلك األیزیدیین والعرب السنة واألكراد السنة والشیعة والمسیحیین والترك

 الوقت الحاضر، تتمتع سنجار بواحد من أقل معدالت عودة النازحین بین المناطق المتأثرة بالصراع في العراق. بعد ثالث سنوات من استعادة
في سنجار والبعاج المجاورة ال في المائة من السكان األصلیین  77المنطقة بالكامل من داعش من قبل قوات الحكومة العراقیة، ما یقرب من 

نازل، یزالون غیر قادرین على العودة إلى دیارھم. تشمل أسباب العودة البطیئة شدة الدمار الذي لحق بالبنیة التحتیة واألراضي الزراعیة والم
األمن والصدمات التي تعرضوا  ونقص سبل العیش، وتلوث المنطقة بمخلفات الحرب القابلة لالنفجار باإلضافة إلى تصورات الناس عن انعدام

 .لھا نتیجة لھجمات داعش. یتأثر التحفظ على العودة أیًضا بعرق النازحین ودینھم وانتمائھم السیاسي

كت ال یزال المشھد األمني في المنطقة مجزأً، ویرجع ذلك في جزء كبیر منھ إلى وجود العدید من الجھات المسلحة الموالیة للحكومة التي شار
من عشرة جھات أمنیة مختلفة في  مراحل المختلفة من العملیات العسكریة ضد داعش في سنجار. حتى كتابة ھذا التقریر، تعمل أكثرفي ال

منطقة تبلغ مساحتھا حوالي الفي میل مربع، ولكل منھا أھداف ومصالح متنافسة. ھناك تنسیق ضعیف وتبادل اضعف للمعلومات االستخباریة 
ق ثغرات أمنیة عندما یتعلق األمر بھجمات داعش والسلوك اإلجرامي الذي یھدد المدنیین. شارك بعض الفاعلین األمنیین بین القوات مما یخل

في مضایقة وابتزاز السكان المدنیین، وتشیر التقاریر إلى تورطھم أیًضا في ھجمات ضد العرب السنة. والجدیر بالذكر أن عدم وجود  بأنفسھم
) التي تضم النساء بین صفوفھا ـ مما یترك النساء عرضة YBSھناك فقط وحدات الدفاع في سنجار ( في سنجارنساء في قوات األمن ـ 

للتحرش. باإلضافة إلى ذلك، أدت التوترات بین مختلف الجھات المسلحة إلى مواجھات لفظیة وعراك باالیدي مما یشكل خطًرا على المدنیین 
 لشعور بعدم االستقرار في سنجار، وزاد من انعدام ثقة السكان بالجھات األمنیة.في محیط ھذه الحوادث وأدى إلى تعمیق ا
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نظًرا لموقعھا االستراتیجي على الحدود مع سوریا وتركیا في شمال العراق، فإن سنجار ذات أھمیة جیوسیاسیة وعرضة للتدخل الخارجي. 
) في سوریا، والتي تتھمھا تركیا بالحفاظ YPGات حمایة الشعب (شنت تركیا، على سبیل المثال، غارات جویة ضد مجموعات تابعة لوحد

) وكونھا طرًفا إرھابًیا. وقد أثرت ھذه الھجمات على المدنیین وممتلكاتھم في سنجار مما أدى إلى PKKعلى صالتھا بحزب العمال الكردي (
 إعاقة عودة النازحین وتقویض االستقرار.

ة العراق وحكومة إقلیم كوردستان للسیطرة على سنجار بشدة على إعادة إعمار المنطقة وإعادة في غضون ذلك، تؤثر التوترات بین حكوم
شمركة والمسؤولون المحلیون اآلخرون یالخدمات، فضالً عن تاثیرھا على عودة العاملین األساسیین في الحكومة إلى المنطقة. انسحب الب

على االستقالل الكوردي في أكتوبر  نجار بعد أن أجرت حكومة إقلیم كوردستان استفتاءاً المرتبطون باألحزاب السیاسیة الكردیة الرئیسیة من س
تاركین فراًغا تم ملؤه من قبل وحدات الحشد الشعبي المختلفة التي شملت قوات محلیة مكونة من األیزیدیین فقط وجماعات من أجزاء   2017

اع في سنجار ـ التابعة لوحدات حمایة الشعب ـ وقوات األمن العراقیة (الجیش أخرى من العراق والتي یسیطر علیھا الشیعة ووحدات الدف
والشرطة). قام الحشد الشعبي بتعیین إدارة في مدینة سنجار لكنھا تفتقر إلى االعتراف الرسمي من قبل حكومة العراق وسلطات نینوى. وفي 

ل من دھوك في إقلیم كوردستان العراق. تؤثر ھذه اإلدارة المزدوجة على مقابل ذلك، أقام المسؤولون المحلیون السابقون إدارة موازیة تعم
تزال  الموافقات الالزمة الستعادة الخدمات وإعادة تاھیل البنیة التحتیة األساسیة وعلى توظیف الكوادر إلدارة المدارس والمراكز الصحیة. ال

ن مما یخلق أعباءا إضافیة على السكان الذین یسافرون في كثیر من بعض المكاتب الحكومیة في سنجار مغلقة أو تعاني من نقص الموظفی
 األحیان لمسافات طویلة إلى إقلیم كوردستان العراق من أجل الحصول على الموافقات الحكومیة والوثائق المدنیة.

ر منطقة ملیئة بمخلفات الحرب القابلة باإلضافة إلى ھذه التحدیات، یتم اعاقة المدنیین الراغبین في العودة إلى سنجار، حیث ال تزال سنجا
زالة لالنفجار التي خلفھا الصراع والعبوات الناسفة التي زرعھا داعش في المباني أثناء انسحابھم. إن العقبات البیروقراطیة للموافقة على إ

الدولیة إلزالة األلغام والوتیرة البطیئة إلزالة  بالمعاییر YBSمخلفات الحرب القابلة لالنفجار والعبوات الناسفة وعدم التزام القوات العراقیة و 
 األلغام التزال تعیق عملیة إعادة إعمار المنطقة واستعادة الخدمات في فیھا.

، تسببت ازمة جائحة كورونا وقیود الحركة المتعلقة بالصحة العامة التي فرضتھا أربیل وبغداد في زیادة حادة في عدد 2020منذ حزیران 
ئدین إلى سنجار، بما في ذلك بعض المناطق األكثر تضرراً في ناحیتي القحطانیة والقیروان مما تسبب في ضغط إضافي على النازحین العا

 الخدمات المحدودة اصال في المنطقة. عالوة على ذلك، لم تتمكن بعض العائالت من العودة إلى منازلھا حیث احتلتھا جھات مسلحة أو عائالت
ت المنازل الخالیة بسبب تدمیر منازلھا. وإلى جانب افتقار العدید من السكان لسندات الملكیة، فمن المرجح أن یؤدي عادت إلى المنطقة وسكن

 ھذا النمط إلى زیادة النزاعات على اإلسكان واألراضي ویساھم في التوترات العامة في منطقة متعددة األعراق والدیانات.

لف المجموعات العرقیة والدینیة في سنجار. في حین شارك بعض المسلمین السنة من المنطقة في وفعال، تدھور التماسك االجتماعي بین مخت
ھجمات داعش ضد المجتمعات الیزیدیة المجاورة فإن األیزیدیین یلومون العرب السنة بمجموعھم ـ وإلى حد ما األكراد السنة ـ  لالنضمام 

م لن یكونوا قادرین على العیش بسالم مع جیرانھم العرب وال یریدون عودتھم إلى إنھ CIVICإلى داعش. قال العدید من األیزیدیین لـ 
ة المنطقة. وحتى نشر ھذا التقریر، بقي العدید من العرب السنة واألكراد نازحون في جمیع أنحاء البالد خوفًا من انتقام الجماعات المسلح

رأسھم ویتعرض العرب السنة الذین عادوا إلى قراھم للمضایقة من قبل الجھات االیزیدیة والمجتمع االیزیدي إذا حاولوا العودة إلى مسقط 
 المسلحة المحلیة ویعیشون في عزلة.

ساءلة عن إن الجھود المبذولة لتقدیم الجناة إلى العدالة بطیئة وتواجھ عقبات عدیدة. وحتى اصبح فریق التحقیق التابع لألمم المتحدة لتعزیز الم
، لم تفعل السلطات الحكومیة سوى القلیل للتحقیق او الستخراج الجثث أو 2018) معنیا في عام UNITADا داعش (الجرائم التي ارتكبھ

ضد حمایة المواقع بحثًا عن أدلة. باإلضافة إلى ذلك، تُعقد محاكمات المشتبھ بانتمائھم لداعش، بما في ذلك المحاكمات المتعلقة بالھجمات 
)، ولیس وفقًا للجرائم المحددة المرتكبة (على سبیل المثال، القتل، 2005( 13حة اإلرھاب العراقي رقم األیزیدیین، بموجب قانون مكاف

یا الخطف، العنف الجنسي، أو العبودیة) وفشلت العملیة بالتالي في توفیر العدالة للمجتمع برمتھ. عالوة على ذلك، بینما یُسمح بتعویض ضحا
)، فإن العراقیل البیروقراطیة ھائلة ویشكل غیاب مكتب اللجنة الفرعیة 2009( 20نون العراقي رقم اإلرھاب والنزاع المسلح بموجب القا

لھروب للتعویضات في سنجار ونقص الموارد الحكومیة الكافیة لدفع مطالبات التعویض تحدًیا كبیًرا. وزاد فقدان سندات الملكیة واألدلة أثناء ا
 عویض.من سنجار من تعقید جھود الحصول على ت

دمرت ھجمات داعش سنجار وتسببت في دمار واسع النطاق وتمزیق النسیج االجتماعي بین المجتمعات العرقیة والدینیة المختلفة. بینما 
سیستغرق األمر وقتًا لمعالجة التوترات االجتماعیة الحالیة وقضایا المصالحة والصدمات الجماعیة لبعض المجتمعات مثل األیزیدیین، یجب 

ل من الحكومة العراقیة وحكومة إقلیم كوردستان اتخاذ جمیع الخطوات الالزمة لتخفیف معاناة السكان من اھل سنجار وتقع على عاتق على ك
الحكومتین مسؤولیة المساعدة في جھود إعادة اإلعمار وإزالة العقبات البیروقراطیة إلعادة الخدمات وتشجیع عودة الموظفین الحكومیین 

 ر المنطقة من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ومن والعبوات الناسفة وخلق فرص الھل سنجار لكسب لقمة العیش.واإلسراع بتطھی

في عالوة على ذلك، یجب على الحكومة العراقیة وسلطات نینوى وحكومة إقلیم كوردستان اتخاذ الخطوات الالزمة لتحسین الوضع األمني 
، أقر مجلس محافظة نینوى سیاسة حمایة المدنیین 2019أمام األشخاص الذین تخدمھم. في عام سنجار وجعل القوات المحلیة مسؤولة 

)POC تُلزم الحكومة المحلیة وقوات األمن باحترام الحقوق والتدریب والتصرف من منظور حمایة المدنیین وتحسین الوصول إلى (
میع أنحاء محافظة نینوى بما في ذلك سنجار، حیث یمكن للحكومة المحلیة التعویضات. یجب تنفیذ االلتزامات الواردة في ھذه السیاسة في ج
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اج وقوات األمن المساھمة في تحسین جھود االستقرار وتخفیف معاناة العائالت السنجاریة ومساعدتھم على إعادة بناء حیاتھم ومجتمعاتھم. تحت
 ش في سنجار من خالل مقاضاة المتورطین وتقدیم تعویضات للضحایا.الحكومة العراقیة أیًضا إلى ضمان تحقیق العدالة لضحایا ھجمات داع

 2014تواجھ سنجار اآلن، بعد عقود من التھمیش واإلھمال من جانب الحكومة المركزیة، تواجھ صدمة عمیقة في أعقاب ھجمات داعش عام 
یة لطرد داعش والنزاعات اإلقلیمیة والوطنیة وال یزال اھل سنجار یعانون من عواقب وخیمة من الھجمات، وكذلك من العملیات العسكر

المستمرة حول السیطرة على األرض. على الحكومة العراقیة وحكومة إقلیم كوردستان واجب معالجة اإلھمال الممنھج لسكان سنجار بشكل 
یة وتزوید سكانھا بالموارد والفرص نھائي. ال بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع سنجار من أن تصبح ساحة معركة للمنافسة اإلقلیمیة والوطن

 التي یحتاجونھا إلعادة بناء حیاتھم وتضمید جراحھم.
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 التوص�ات
 إ� حكومة العراق وحكومة إقل�م كوردستان: 

وخلق فرص  عماردعم جھود إعادة اإلتسھیل العودة الطوعیة للنازحین إلى قضاء سنجار من خالل إعادة الخدمات بشكل فعال و •
 كسب العیش مھما تكن السلطات والقوات األمنیة التي تسیطر على سنجار.

 تمكین اإلدارة المحلیة في سنجار من سلطة الحكم وتسھیل الطلبات اإلداریة للسكان. •

ا في ذلك التدریبات إلزام القوات األمنیة في سنجار بالمشاركة في التدریبات القائمة على السیناریوھات حول حمایة المدنیین، بم •
 على كیفیة االنخراط مع المجتمع وااللتزامات بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

التأسیس لعملیة حوار مرحلیة بین الحكومة العراقیة وحكومة إقلیم كوردستان لحل الخالفات الحالیة حول السیطرة اإلداریة واألمنیة  •
ر. إشراك قادة المجتمع والممثلین السیاسیین في المنطقة في الحوارات وكذلك وجھات نظر من مختلف الجماعات على قضاء سنجا

 العرقیة والدینیة في سنجار وان تتضمن ھذه الحوارات أصوات النساء والشباب.

ق وتسریع حصول الجھات الفاعلة تسریع إزالة مخلفات الحرب القایلة لالنفجار والعبوات الناسفة من خالل: تحسین النظام المطب •
في إزالة المتفجرات على الموافقات وتصاریح الوصول إلى المناطق المتضررة. تحسین التنسیق بین دائرة شؤون االلغام العراقیة 

)DMA والقوات األمنیة والجھات الفاعلة األخرى إلزالة مخاطر المتفجرات. والتأكد من أن جمیع الجھات الفاعلة في مجال (
 التطھیر ـ بما في ذلك القوات الحكومیة ـ تلتزم بالمعاییر الدولیة المتعلقة بإزالة المتفجرات.

دعم الحوار بین مختلف مكونات المجتمع في سنجار لمعالجة المظالم القائمة ومنع الھجمات على المجتمعات وضمان التعایش  •
 السلمي.

لسكان في سنجار واإلسراع بمحاكمة الجناة بموجب المعاییر الدولیة للمحاكمة تعزیز المساءلة والعدالة عن الجرائم المرتكبة ضد ا •
 العادلة.

االعتراف بالجرائم ضد السكان االیزیدیین في سنجار وأجزاء أخرى من نینوى على أنھا أعمال إبادة جماعیة وتقدیم تعویضات  •
 للضحایا والمجتمع.

 الحث على تعویض المتضررین.الضغط على تركیا بشأن شرعیة الھجمات في العراق و •

 

 : ي  إ� وزارة الداخل�ة العراق�ة ووزارة الدفاع العراق�ة ووزارة الب�شمركة والحشد الشعيب

ضمان حصول جمیع االفراد على التدریبات القائمة على السیناریو بشأن حمایة المدنیین بما في ذلك كیفیة االنخراط والتواصل  •
 مع المجتمع.

 اط شرطة اناث لدعم التفاعل مع المدنیین، وعند الضرورة، تفتیش المدنیین اإلناث.تجنید وتدریب ونشر ضب •

ضمان قیام القوات األمنیة بتجنید أفراد من المنطقة التي تنتشر فیھا ھذه القوات بمن فیھم رجال ونساء من مختلف المكونات  •
 العرقیة والدینیة التي تعیش في المنطقة.

جمیع القوى األمنیة العاملة في المنطقة والتأكد من أن جمیع العملیات تتم بشكل احترافي ومن منظور إنشاء آلیة تنسیق أمني تشمل  •
 حمایة المدنیین.

 

 

 

 



 

   civiliansinconflict.org 5 

ي قضاء سنجار: 
 إ� حكومة محافظة نينوى والسلطات المحل�ة �ن

ن من خاللھا من اإلبالغ عن إضفاء الطابع الرسمي على آلیة موحدة تدیرھا السلطات المدنیة المحلیة في المنطقة یتمكن السكا •
الشكاوى حول سلوك القوات األمنیة دون خوف من انتقام واإلعالن عن ھذه االلیة ووضع السیاسات العامة لھا وتخصیص 

 الموارد للتحقیق في الحوادث، وعند االقتضاء، إحالة القضایا إلى المحاكمة.

من خالل تدابیر ملموسة بما في ذلك إلزام  2019نوى في عام تنفیذ سیاسة حمایة المدنیین التي اعتمدھا مجلس محافظة نی •
 القوات المحلیة بالتدریب حول الحمایة المدنیة وتحسین الوصول إلى التعویضات.

ورقم  20/2009دعوة الحكومة االتحادیة لتخصیص األموال والموارد لمحافظة نینوى لضمان تنفیذ قانون التعویضات رقم  •
 ملیة طلب التعویض وضمان ان تكون عملیة سھلة ومنصفة وفعالة.وكذلك لتحسین ع 57/2015

 فتح مكتب تعویضات في مدینة سنجار والتأكد من أنھ یمكن للنازحین التقدم بطلباتھم من مناطق نزوحھم. •

 

ي المنطقة: 
 إ� جميع القوى األمن�ة المتواجدة �ن

ون واالستجابة للتھدیدات بكفاءة والعمل مع المجتمع بشأن تحسین قدراتھم في مجال تقییم التھدیدات التي یتعرض لھا المدنی •
 أفضل األسالیب لالستجابة لمخاوفھم.

االنخراط في حوار منتظم مع المدنیین وقادة المجتمع رجاالً ونساًء واالستماع إلى المخاوف الناشئة عن سوء سلوك افراد  •
النخراط مع المجتمعات یتم بشكل آمن وبناء وأنھ ال یعرض القوات األمنیة ومن التوترات بین المجتمعات. التأكد من أن ا

 المدنیین لمزید من مخاطر األذى.

التأكد من أن أفراد القوات األمنیة على درایة بالتقالید والممارسات الثقافیة المختلفة في المناطق التي یعملون فیھا وأنھم  •
 یتصرفون باحترام مع السكان المحلیین.

 ء السلوك والمضایقات واالستغالل من قبل أفراد القوات األمنیة وتحمیلھم المسؤولیة بموجب القانون.التحقیق في مزاعم سو •

 إخالء منازل المدنیین وتعویض أصحابھا عن الفترة التي ُشغلت فیھا منازلھم على شكل بدل إیجار. •

 

 إ� حكومة ترك�ا: 

جنب أو تقلیل األذى واألضرار التي تلحق بالمدنیین وأن تفتح یجب على الحكومة التركیة اتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة لت •
 تحقیقًا محایًدا وشامًال حول قانونیة الھجمات وتعویض األشخاص عن الضرر.

 

 :  إ� األمم المتحدة والمجتمع الدو�ي

ة اإلعمار وخلق فرص االستمرار في دعم العودة الطوعیة واآلمنة للنازحین إلى مناطقھم األصلیة وإعادة الخدمات وجھود إعاد •
 كسب العیش في قضاء سنجار.
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 المنهج�ة
 2.لبیئة الحمایة في قضاء سنجار وناحیة القحطانیة التابعة لقضاء البعاج CIVICیقدم ھذا البحث تحلیل 

ة، واجتماعات أخرى مع مقابلة وإلى مالحظات أثناء حضور اجتماعات مجموعة الحمایة التي تقودھا األمم المتحد 93یستند التحلیل إلى 
في  2020شركاء عاملون المجال اإلنساني ومؤتمرات ومراجعة للبیانات العامة والمطبوعات. وأجریت المقابالت بین شباط وحزیران 

. وبینما أجریت معظم المقابالت شخصیًا، فإن حظر التجول والقیود 3مدینتي أربیل ودھوك وكذلك في مواقع مختلفة من قضاء سنجار
إجراء بعض  CIVICفروضة على الحركة التي فرضتھا كل من حكومة إقلیم كوردستان وحكومة العراق بسبب جائحة كورونا تطلبت من الم

بة من المقابالت عبر الھاتف. أجریت المقابالت وجھاً لوجھ أو عبر الھاتف باللغات العربیة أو الكردیة أو التركمانیة أو اإلنجلیزیة (حسب رغ
 ) وكانت شبھ منظمة للسماح بقدر أكبر من المرونة في جمع البیانات.تمت مقابلتھم

خمسین مقابلة مع المدنیین وقادة المجتمع بما في ذلك الزعماء القبلیین والدینیین وكذلك المخاتیر (قادة المجتمع). كما أجرى  CIVICأجرى 
CIVIC فظة نینوى. وكان من تمت مقابلتھم ینتمون إلى أحزاب سیاسیة اثنا عشر مقابلة مع السلطات الحكومیة في قضاء سنجار ومجلس محا

مع نساء. كما أجریت تسع مقابالت إضافیة  8مقابلة مع رجال و  54، أجریت 62مختلفة وكذلك بعض المستقلین. ومن بین ھذه المقابالت الـ 
احیة القحطانیة التابعة لقضاء البعاج ، بما في ذلك مع عناصر من مختلف القوات األمنیة والجھات المسلحة العاملة في قضاء سنجار وفي ن

 CIVICووحدات الحشد الشعبي االیزیدیة. یسعى  YBS(بقیادة حیدر شیشو)، وقوات  HPEأعضاء فرماندا إزخان (بقیادة قاسم شیشو) و 
ال یزال منخفًضا. عالوة على ذلك، فإن  إلى إجراء مقابالت مع أعداد متساویة من الرجال والنساء لكن تمثیل المرأة في الحكومة في العراق

جمیع قادة المجتمع (المخاتیر وزعماء القبائل) ھم من الرجال. للتعویض عن نقص التمثیل النسائي أثناء المقابالت ومن أجل التقاط أفضل 
 ء سنجار.) مع ست نساء من بلدتي خاناصور وسینوني في قضاFGDللمنظور النسائي، تم تنظیم مناقشة جماعیة مركزة (

منظمة غیر حكومیة محلیة ودولیة ووكاالت تابعة لألمم  16مع موظفین من  CIVICمقابلة ومحادثة أجراھا  22یتضمن ھذا الموجز أیًضا 
 المتحدة وباحثین مستقلین.

األسماء  CIVICب أھداف البحث وأعطى جمیع من أجریت معھم المقابالت موافقة مستنیرة. حج CIVICأوضح القائمون على المقابالت في 
  من أجل أمن وخصوصیة جمیع األشخاص الذین تمت مقابلتھم، وعند الضرورة، معلومات التعریف األخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حدود المقاطعات  ة جزًءا من قضاء سنجار وكانت مرتبطة إداریًا بمدینة سنجار حتى السبعینیات عندما أعادت الحكومة المركزیة رسم بعضكانت ناحیة القحطانی   2

في البعاج بدالً داریة تم ضم ناحیة القحطانیة إلى ناحیة البعاج، واضطر سكانھا إلى االعتماد على المؤسسات اإل 1979واألقالیم كجزء من عملیة التعریب. في عام 
تشمل الخرائط والتقاریر  امن مدینة سنجار. ومع ذلك، ال یزال الناس من القحطانیة وسنجار یشملون ھذه المنطقة عندما یتحدثون عن سنجار. عالوة على ذلك، غالبًا م

. لھذه األسباب ر الخریطة المرجعیة في بدایة التقریر)المنظمات غیر الحكومیة ووكاالت األمم المتحدة القحطانیة كجزء من منطقة سنجار (انظ تصدرھاالتي 
سیط. عند ذكر "قضاء سنجار" باإلضافة إلى التشابھ والعالقة بین قضایا الحمایة التي تم العثور علیھا سیتم اعتبار القحطانیة ھنا كجزء من قضاء سنجار من أجل التبو

   یج) ، والقحطانیة (تل عیزر) ما لم ینص على خالف ذلك.نجار  والقیروان (بلسفي ھذا التقریر فإنھ یشمل مناطق الشمال (سنوني) ومركز 

خیم ور ودوجور ودھوال وضریح شیفردین ومدینة سنجار ومصي ومركز سنجار وبلدات سنوني وخنافي قضاء سنجار، أجرى الفریق مقابالت في مناطق سنون   3
 سرداستي للنازحین.
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 نبذة عن سنجار
یزیدیین تقع منطقة سنجار في محافظة نینوى على الحدود مع سوریا وتركیا، وقد كانت تاریخیاً مكاناً للتبادل التجاري والثقافي فھي موطن لأل

. ومع ذلك، ونظًرا لوقوعھا في موقع استراتیجي وعلى خط الصدع السیاسي، 4والعرب السنة والكورد السنة والشیعة والمسیحیین والتركمان
 فقد بقیت عرضة ومنذ فترة طویلة للتاثر باالصطفافات الوطنیة واإلقلیمیة.

) یطالبان في الحق بقضاء KRIركزیة العراقیة وإقلیم كوردستان العراق (وكجزء من األراضي المتنازع علیھا، فان كال من الحكومة الم
وإنشاء نظام دیمقراطي فیدرالي، انتشرت القوات االمنیة لحكومة إقلیم  2003. بعد الغزو األمریكي للعراق عام 5 2005سنجار منذ عام 

 6.یم كوردستانكوردستان والبیشمركة واألسایش في منطقة سنجار إلى جانب إدارة حكومة إقل

تعرض االیزیدیون الذین یشكلون غالبیة السكان في سنجار وھم أقلیة عرقیة دینیة في العراق، لسنوات من التمییز والتھمیش االجتماعي 
، شن مقاتلوا داعش وبدعم من بعض  2014. في أغسطس / آب 7واالقتصادي من قبل الجھات الحكومیة وسیاسات التعریب لحزب البعث

لسنة المحلیین، حملة قتل وخطف والتحول القسري الى االسالم ضد اإلیزیدیین، وأخذ الفتیات والنساء كعبید، وتعرضیھن لالعتداء العرب ا
. وتشیر 8الجنسي وتلقین األطفال عقیدة داعش. تخلت قوات البشمركة المسؤولة عن األمن في المنطقة عن السكان المحلیین مع تقدم داعش

إیزیدیا خالل األسابیع األولى من ھذه الھجمات، تم إعدام ما یقرب من نصفھم على أیدي المھاجمین ومات  3,100ل حوالي التقدیرات إلى مقت
الفظائع  اعتبرت. 10زیدیا ، معظمھم من النساء واألطفالای 417,6الرسمیة إلى اختطاف  . وتشیر األرقام9البقیة أثناء حصار جبل سنجار

 11.زیدیین أعمال إبادة جماعیة من قبل حكومة إقلیم كوردستان واألمم المتحدة وعدة دولالتي ارتكبت ضد السكان الی

 لجأ األیزیدیون الذین تمكنوا من الفرار من بلداتھم ومدنھم إلى جبل سنجار، لكن داعش حاصرھم حتى تم إنقاذھم من قبل مقاتلین من وحدات
. بعد عبورھم من 12تنتمي إلى قوات سوریا الدیمقراطیة في شمال شرق سوریا)، التي YPG / YPJحمایة الشعب ووحدات حمایة المرأة (

  13ممًرا إلجالء المدنیین بدعم جوي من الوالیات المتحدة. YPG / YPJسوریا إلى سنجار، فتح مقاتلوا 
 

 

                                                           
عي ، لجأ األیزیدیون إلى الدیانة والفلكلور الیزیدي. وبسبب جغرافیتھا في مواجھة الحمالت المتتالیة للتحول القسري والقتل الجما یحتل جبل سنجار مكانة خاصة في   4

 الجبل وتضاریسھ. الجبل مقدس بالنسبة لھم وینظر إلیھ على أنھ حامي الشعب الیزیدي.

ن یُسمح لھا بفترة أك وغیرھا من األراضي المتنازع علیھا" المتضررة من حمالت التعریب البعثیة یجب ، "كركو 2005من الدستور العراقي لعام  140وفقا للمادة    5
تلي ھذه الفترة استفتاء س "التطبیع الدیمغرافي" حیث تدعم الدولة المواطنین المھجرین قسرا من قبل النظام السابق الذین یرغبون للعودة إلى مسقط رأسھم األصلیة.

 بالحكم الذاتي. ان على ما إذا كانوا یریدون أن تظل مناطقھم جزًءا من العراق الفیدرالي أو االنضمام إلى إقلیم كوردستان العراق المتمتعیصوت فیھ السك

قیادة وزارة شؤون لیًا شمركة تخضع رسمیشمركة ھي القوات العسكریة لحكومة إقلیم كوردستان، بینما اآلسایش ھم أالمن الداخلي. على الرغم من أن قوات البیالب   6
كة األكبر وأعضاء شمریشمركة في حكومة إقلیم كوردستان، وأن اآلسایش تخضع لوزارة الداخلیة التابعة لحكومة إقلیم كوردستان، إال أن كالً من كتائب البیالب

 .وردستاني واالتحاد الوطني الكوردستانياألسایش یخضعون للسیطرة المباشرة للحزبین السیاسیین الكردیین الرئیسیین: الحزب الدیمقراطي الك
ن واألقلیات العرقیة األراضي التي غیرت ثقافة المنطقة واقتصادھا. كان الیزیدیو وضممنذ الثالثینیات، خضعت سنجار لسلسلة من سیاسات التھجیر القسري    7

ریب" (باللغة العربیة) ، في ه. دمر حزب البعث ، المعروف عموًما باسم "التعوالدینیة األخرى ھم األكثر تضرًرا من سیاسات الھندسة الدیموغرافیة والتجمیع ھذ
، قضایا حیازة األراضي الناشئة UNAMI  السبعینیات القرى األیزیدیة التاریخیة في الجبال ونزح اإلیزیدیین والبدو العرب قسًرا ونقلھم إلى تجمعات مبنیة حدیثًا.

یزیدیة والطموحات "سیاسة الھویة األ ;https://unhabitat.org/node/142208 2015العراق ،" تشرین الثاني / نوفمبر بین النازحین األیزیدیین من سنجار ، 
 ،438–420، 438-420): 2018( 5، رقم.  20 السیاسیة في أعقاب ھجوم داعش" ، مجلة البلقان ودراسات الشرق األدنى

https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1406689 
  0172أبریل / نیسان  14كریستین فان دین تورن ، "كیف تخلى األكراد الذین تفضلھم الوالیات المتحدة عن األیزیدیین عندما ھاجمھم داعش" ، ذا دیلي بیست ،    8

attacked-isis-when-yazidis-the-abandoned-kurds-favored-su-het-https://www.thedailybeast.com/how 

: مسح منزلي بأثر 2014ریا سنتوریلي وآخرون ، "تقدیرات الوفیات واالختطاف للسكان اإلیزیدیین في منطقة جبل سنجار ، العراق ، في أغسطس انظر فالی   9
  ,journal.pmed.1002297/https://doi.org/10.1371PLOS Medicine 14, no.5 (2017): e1002297. رجعي

من  530,3ؤالء، تمكن ھمن األیزیدیین من قبل داعش. من بین  417,6تم اختطاف ما یقدر بـ  وفقًا لمكتب المخطوفین والمفقودین في حكومة إقلیم كوردستان،   10
 في عداد المفقودین. 2887الفرار أو تم إنقاذھم، بینما ال یزال 

  ،2CRP/ 32 /  CHR/  A. ،  2016یونیو / حزیران  15لألمم المتحدة ، "لقد جاؤوا لتدمیر" جرائم داعش ضد اإلیزیدیین ، " مجلس حقوق اإلنسان التابع   11
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf. 

ن منازلھم في منطقة الشیعة والمسیحیین وبعض التركمان الشیعة الذین فروا سابقًا م الكوردكان معظم الفارین من المدنیین األیزیدیین، إلى جانب مجموعات من    12
حرب األھلیة في سیاق ال 2011تشكلت في عام  الكورد) ھي میلیشیا یقودھا YPG(لیضطروا إلى الفرار مرة أخرى من سنجار.  الى سنجار تلعفر قبل أیام فقط

اربة داعش في سوریا. ) التي ترعاھا الوالیات المتحدة والتي تم تدریبھا وتجھیزھا لمحSDFالمجموعة األكبر داخل قوات سوریا الدیمقراطیة (الیوم ھي والسوریة 
)YPJدئ أیدیولوجیة وحدات حمایة الشعب كجزء من قوات سوریا الدیمقراطیة. وبما أن ھذه المجموعات تشترك في مبا ) ھي مجموعة نسائیة فقط تقاتل إلى جانب
 ة.إرھابیانھا )، الذي تعتبره تركیا منظمة إرھابیة، فإن الحكومة التركیة تتھم كل ھذه الجماعات بPKKردستاني (وماثلة مع حزب العمال الكتم

 ، انتصار ما بعد داعش العراق سنجار.2018ة األزمات الدولیة ، فبرایر ، مجموعداعش من أجل العراق في سنجار"عد الفوز في معركة ما ب"   13
sinjar-iraq-battle-sisi-post-winning-eninsula/iraq/183p-arabian-nda-frica/gulfa-orthn-aste-https://www.crisisgroup.org/middle 

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002297
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf
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ض  ض الع���ة واإلنجل�ي ي سنجار كلمة "أمل" مكت��ة باللغتني
 CIVIC باوال جارس�ا / . المصدر: 2020شباط  ،�ة ع� جدران مبىض مدمر �ض

 
، استعادت البیشمركة ووحدات حمایة الشعب ووحدات حمایة المرأة 2014داعش لشمال جبل سنجار طویال. بحلول نھایة عام   لم یدم إحتالل

شاركت مجموعة من  2015. وفي تشرین الثاني / نوفمبر 14) السیطرة على المنطقة وطردت داعشYBSووحدات الدفاع في سنجار (
 من قوات التحالف المناھض لداعش. القوات المختلفة في تحریر مدینة سنجار بمساعدة ودعم جوي

بعض وحدات الحشد الشعبي المدعومة من إیران بقیادة كتائب اإلمام علي، جنبًا إلى جنب مع مجموعات الحشد  2017في مایو ات وبد
 15.ضد داعش في مناطق جنوب جبل سنجار واستعادت المنطقة، عملیات عسكریة YBSالشعبي االیزیدیة و 

في نزوح ما یقرب من مائتي ألف شخص من قضاء سنجار. وفر الكثیر إلى إقلیم كوردستان العراق  2014تسببت ھجمات داعش في عام 
یع سكان قضاء سنجار تقریبًا في . نزح جم16أو إلى مناطق نینوى غیر الخاضعة لسیطرة داعش، بینما لجأ عشرات اآلالف إلى جبل سنجار

، لكن حدثت موجة نزوح 2014. حدثت أكبر موجة نزوح خالل األسابیع األولى من أغسطس / آب 2017ـ  2014وقت ما خالل أزمة 
م ألف عربي سّني كانوا یعیشون تحت سیطرة داعش من منازلھ 30فر حوالي .  17أثناء العملیات العسكریة ضد داعش 2017ثانیة في عام 

   18.وأصبحوا نازحین بسبب القتال

                                                           
لجماعة من ایزیدیین بالكامل مرتبطة بشكل وثیق بوحدات حمایة الشعب / وحدات حمایة الشعب. تنحدر ) ھي جھة مسلحة من االSYBحدات الدفاع في سنجار (و   14

 ي البدایة كانت قوةبعد ھجمات القاعدة على المجتمعات اإلیزیدیة في سنجار. ف 2007جماعة مسلحة من األیزیدیین بالكامل تُدعى ملك طاووس ، والتي تشكلت عام 
یر اسم المجموعة ، تم تغی 2014صغیرة ، ویُزعم أنھا كانت مدعومة من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني في سوریا وقندیل (العراق). بعد ھجمات داعش عام 

ات حمایة الشعب تباطاتھا بوحد. ومنذ ذلك الحین ، زادت أعدادھا بشكل كبیر وھي الیوم أحد العناصر المسلحة الرئیسیة في منطقة سنجار. نظًرا الرYBSإلى 
 ووحدات حمایة الشعب ، تعتبر تركیا أیًضا المجموعة امتداًدا لحزب العمال الكوردستاني في سنجار.

لشعبي ف یمكن للحشد ا، "نھایة حزب العمال الكوردستاني في سنجار؟ كی. أیًضا ، ماثیو باربر2018برایر انظر ، بشكل عام ، مجموعة األزمات الدولیة ، ف   15
 2017مایو / أیار  30المساعدة في حل اإلبادة الجماعیة لإلیزیدیین "، مدونة تعلیق سوریا بقلم جوشوا الندیس ، 

./genocide-yazidi-resolve-help-can-shabi-al-hashd-sinjar-pkk-/endhttps://www.joshualandis.com/blog  

جموع، تشیر آب / أغسطس. في الم 13 ـ  9السوریة بین  YPG / YPJتم إجالء معظم المحاصرین في الجبل عبر سوریا باستخدام ممر آمن فتحتھ قوات    16
مخیمات النازحین،  حوا نازحین في محافظة دھوك في إقلیم كوردستان العراق. وبقي بعضھم فيمن سكان منطقة سنجار أصب 125,000التقدیرات إلى أن حوالي 

لى إ 12,000وفر  شخص في سوریا ، معظمھم في مخیم نوروز للنازحین، 13,000بینما انتقل آخرون إلى منازل أقاربھم أو استأجروا منازلھم. بقي حوالي 
): سنجار ROARة (نھم كانوا غیر قادرین أو غیر راغبین في المغادرة. انظر: "لمحة سریعة عن مناطق العودشخص في الجبل أل 5,000تركیا. أخیًرا بقي 

 .2018، مایو  REACHوالمناطق المحیطة بھا" ، 
ن تم أسرھم أو قتلھم من قبل ولئك الذیجمیع األیزیدیین والمسیحیین والسنة والكورد الشیعة من المنطقة تقریبًا، باستثناء أ 2014شملت الموجة األولیة في عام     17

 داعش والذین قرروا البقاء في الجبل بعد فتح ممر اإلجالء. كما فر العدید من العرب السنة أو قاتلوا داعش.

 ، سنجار، تلعفر والمناطق المحیطة بھاالبعاج ) ROAR(نظرة عامة سریعة على مناطق العودة "   18
 .REACH, April 2018” Return (ROAR): Ba´aj and surrounding areas, Rapid Overview of the Areas of“ 

https://www.joshualandis.com/blog/end-pkk-sinjar-hashd-al-shabi-can-help-resolve-yazidi-genocide/
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شمركة األمنیة عنھم والتي كان من المفترض أن تحمیھم وتجاه الحكومة العراقیة وذلك بیبالخیانة والغضب من تخلي قوات الیشعر األیزیدیون 
یة ومخاوف الحمایة التي تم تناولھا بسبب استجابتھا غیر المناسبة، وكذلك تجاه العرب السنة الذین انضموا إلى داعش. إن بعض القضایا األمن

 في ھذه الورقة تنبع من صدمة المجتمع االیزیدي وانعدام الثقة تجاه العرب واألكراد السنة وإقلیم كوردستان العراق والحكومة العراقیة.

بعد استفتاء حكومة إقلیم  2017أكتوبر / تشرین األول  17تقدمت قوات األمن العراقیة وبعض وحدات الحشد الشعبي نحو مدینة سنجار في 
خلیل،  احكومة إقلیم كوردستان. غادر محم كوردستان على االستقالل (الذي عارضتھ بغداد) وسیطروا فعلیًا علیھا مما أدى إلى انسحاب قوات

ن في حكومة إقلیم كوردستان: قائم مقام سنجار الرسمي، المنطقة مع باقي اإلدارة الرسمیة التي ینتمي معظمھا إلى الحزبین السیاسیین الرئیسیی
. ترك نزوح السلطات المحلیة فراًغا حكومیًا في سنجار، PUK(19) واالتحاد الوطني الكوردستاني (KDPالحزب الدیمقراطي الكوردستاني (

الحشد الشعبي  حاولت حكومة بغداد ووحدات الحشد الشعبي سّده من خالل تعیین إدارة جدیدة. وبموجب اتفاق ضمني مع بغداد، عینت وحدات
 20.فھد حامد قائماً بأعمال قائم مقام سنجار وعینت مسؤولین حكومیین آخرین كذلك

ومع ذلك، وحتي وقت كتابة ھذا التقریر، لم یتم االعتراف بفھد حامد كقائم مقام رسمي من قبل حكومة العراق أو حكومة إقلیم كوردستان، 
خلیل،  ا. محم21لرسمیة أو أن یكون محاوراً رسمیاً مع سلطات محافظة نینوى أو حكومة بغدادویفتقر إلى السلطة الرسمیة لتوقیع الوثائق ا

وجة، القائم مقام السابق، ال یزال ھو المسؤول الرسمي والمعترف بھ من قبل الحكومة العراقیة وحكومة إقلیم كوردستان. إن ھذه اإلدارة المزد
 ات.وإعادة الخدم ى جھود االستقراروكما ھو موضح أدناه، تؤثر عل

                                                           
ھم واجھوا متظاھرین ، لكن2017ما خلیل وأعضاء آخرون في مجلس القضاء واإلدارة المحلیة استئناف مناصبھم في سنجار في تشرین الثاني / نوفمبر ححاول م   19

حتجاجات وانضم إلیھا. ر األشخاص الذین تمت مقابلتھم عن وجھات نظر مختلفة فیما یتعلق بمن نظم االمعارضین لعودتھم ومنعھم من الوصول إلى المدینة. عبّ 
دات الحشد الشعبي ، زعم أنصار الحزب الدیمقراطي الكوردستاني ومن ھم في اإلدارة الرسمیة أن االحتجاجات كانت من تنظیم حزب العمال الكوردستاني ووح

السابقة. المصدر: مقابالت  ابالت في سنجار على أن المتظاھرین یمثلون المجتمع اإلیزیدي في سنجار ، الذي ال یرید عودة اإلدارةبینما أصر من أجریت معھم مق
 .2020 أجراھا المركز مع المدنیین وأعضاء اإلدارة الرسمیة النازحین حالیا في دھوك وأعضاء اإلدارة المعینة حدیثا ومقرھا سنجار، شباط

 .2020قضاء سنجار بمدینة سنجار، فبرایر قائم مقام مع فھد حامد القائم بأعمال  CIVICأجراھا قابلة م   20
 .2020مع القائم بأعمال الحكومة المحلیة في مدینة سنجار واإلدارة السابقة للنازحین في محافظة دھوك، شباط  CIVICقابلة أجراھا م   21
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 د�موغراف�ات سنجار
. وفقًا لمكتب األمم المتحدة 22بسبب عدم وجود تعدادات حدیثة ودقیقة في العراق 2014من الصعب تقدیر عدد سكان قضاء سنجار قبل أزمة 

. قبل 23من األیزیدیین ، ثلثاھم تقریبًا2014شخًصا عام  315,308) ، كان یعیش في قضاء سنجار UNOCHAلتنسیق الشؤون اإلنسانیة (
، كان سكان سنجار یتألفون من األیزیدیین والسنة والكورد الشیعة والعرب السنة والمسیحیین وبعض العائالت 2014ھجوم داعش عام 

 التركمانیة.

 األي��ديون

لتقلیدیة لعقیدتھم، غالبًا ما تم النظر إلى االیزیدیون ھم أقلیة دینیة أو عرقیة صغیرة نسبیًا، موطنھم األصلي شمال العراق. نظًرا للطبیعة غیر ا
، أعلن تنظیم داعش أن األیزیدیین كفار ومشركین 2014األیزیدیین بریبة وكانوا مضطھدین من قبل المجتمعات المجاورة والحكام. في عام 

 24.وعباد شیطان مما شرعن قتلھم واستعبادھم واجبارھم على تغییر دیانتھم وغیرھا من االنتھاكات

 ورد السنة والش�عةال�

، كانت منطقة سنجار موطنًا لعدد كبیر من السكان المسلمین من الكورد وكانت غالبیة ھؤالء الكورد من السنة، ولكن كان  2014في عام 
ا كان الكورد ھناك عدد كبیر من السكان الكورد الشیعة أیًضا. انتشر عدد أكبر بكثیر من السكان الكورد السنة في جمیع أنحاء المنطقة، بینم

الكورد الشیعة من قبل داعش إلى جانب  ، تم استھداف2014. في عام 25الشیعة أقل وتركزوا في مدینة سنجار والقرى المحیطة بھا
. على عكس الكورد السنة، الذین عارض السكان اإلیزیدیون عودتھم بشدة، بدأ الكورد الشیعة في العودة إلى مدینة سنجار بعد 26االیزیدیین

قصیر من تحریرھا. وقد حظیت عودتھم بدعم من قوات الحشد الشعبي التي شاركت في العملیات العسكریة. حتى ھذا التاریخ، شكل وقت 
الكورد الشیعة الذین عادوا إلى سنجار ألویة صغیرة خاصة بھم من وحدات الحشد الشعبي، والتي تم دمجھا ضمن مجموعة أكبر من وحدات 

لعباس القتالیة وكتائب حزب هللا وكتائب اإلمام الحسین. انضم الكورد الشیعة الذین ال یزالون یعیشون في إقلیم الحشد الشعبي مثل فرقة ا
 27.كوردستان العراق إلى البیشمركة التابعین للحزب الدیموقراطي الكوردستاني

 العرب السنة

إلى قبائل مختلفة بما في ذلك الخواتنة والمیتویت والجحیش  ، كان في سنجار عدد كبیر من السكان العرب السنة ینتمون 2014بحلول عام 
، انضم بعض أعضاء المجتمع العربي السني في سنجار إلى تمرد داعش ضد الحكومة، وشاركو في ھجمات 2014وشمر. في أغسطس / آب 

وانضموا للھجوم، عارضت قبیلة شمر  داعش ضد السكان اإلیزیدیین. وبینما تعھد بعض المشایخ ورجال العشائر بالتحالف مع خالفة داعش
. یحمل المجتمع االیزیدي ضغینة ضد السكان العرب ولم یسمحوا لمعظم العرب السنة بالعودة 28داعش وھجومھا على اإلیزیدیین منذ البدایة

ت المسلحة والمدنیین إلى مناطقھم األصلیة في قضاء سنجار. ویخشى العرب السنة بدورھم من التعرض لھجمات إنتقامیة من قبل الجماعا
29.االیزیدیین

                                                           
كان من المجموعات . تالعبت التعدادات التي أجریت خالل نظام البعث عمًدا في أعداد الس1957راء موثوق بھ إلى عام عود تاریخ آخر إحصاء سكاني اعتبره الخبی     22

حیح" انتمائھم ، أُجبر الیزیدیون في سنجار على "تص 1987و  1977العرقیة والدینیة لضمان أن غالبیة عربیة تسكن المناطق المتنازع علیھا. في تعدادي عامي 
د منذ الغزو األمریكي ، ولم یشمل إقلیم كوردستان. لم یتم إجراء تعداد سكاني في البال 1997بالتسجیل كعرب. كان آخر تعداد رسمي للسكان في العراق في عام العرقي 

،  186اسات الریف یخان وسنجار" ، در. انظر إیفا سافیلسبیرغ ، سیامند حاجو ، وإیرین دولز ، "التحضر الفعال: اإلیزیدیون في البلدات الجماعیة في ش2003عام 
 ):2010یولیوـ دیسمبر (

"Effectively urbanized: Yezidis in the collective towns of Sheikhan and Sinjar," Études Rurales 186, July–December (2010): 101–116, 
.i.org/10.4000/etudesrurales.9253https://do 

 ، 2014أغسطس  3|  1تحدیث سریع لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة: أزمة العراق ـ نزوح كبیر من سنجار ، رقم       23
 https://reliefweb.int/report/iraq/ocha-flash-update-iraq-crisis-significant-displacement-sinjar-no-1-3-august-2014. 

ذاكرة في أعقاب اإلبادة ال بات ، "سیاسة الھویة األیزیدیة والطموحات السیاسیة في أعقاب ھجوم داعش". انظر أیًضا: مایرید سمیث ، "البحث عن المعنى فيس      24
 .65-38): 2019( 28الجماعیة: بناء الھویة اإلیزیدیة ،" السیاسة والممارسة: مراجعة تعلیم التنمیة 

مائھم. كما ُمنعوا لعقارات بأسخالل فترة البعث ، كان األكراد الشیعة أكثر الطائفة المھمشة في سنجار. نادرا ما حصلوا على وظائف حكومیة ولم یتمكنوا من تسجیل ا   25
لة والسیاسة" ، في وینر من االحتفال بأعیاد الشیعة وبناء المساجد وحتى زیارة األضرحة. انظر میلیساندي جینات ، "األكراد الشیعة في سنجار: الھویات السائ

س ، وماریا سیكس غنیس غروند ، كریستوف أوزتوفیك، "الدین في كوردستان" ، محرر. توماس شمیدنجر ، كاتارینا بریزیتش ، أ 7جاربوش فور كوردش ستودیین 
 http://www.praesens.at/praesens2013/?p=7367.  ، 85) ، 2019ھوھنبالكین (برایسنس ، 

یار التحول القسري ، خم وإبادةھم. على عكس اضطھاد الیزیدیین ، الذین ُعرض علیھم تعتبر أیدیولوجیة داعش التكفیریة كل الشیعة مرتدین وتشجع على اضطھادھ   26
 رارھم من داعش.فتم إعدام الشیعة إذا تم القبض علیھم. لجأ األكراد الشیعة من سنجار والتركمان الشیعة من تلعفر إلى جبل سنجار مع األیزیدیین عند 

 سنجار: الھویات المتغیرة والسیاسة".یلیساندي جینات ، "األكراد الشیعة في م   27

ام جدد. قبیلة شمر كحكن المھم مالحظة أنھ لیس كل العرب السنة من ھذه القبائل انضموا إلى داعش ألسباب أیدیولوجیة أو دینیة. بعضھم فقط وافق على المجموعة م   28
الكامل خالل ھجوم بقوات العراقیة. أحرقت قرى شمر في ربیعة الو العراقیةحكومة ال ھي واحدة من أكبر القبائل في العراق والشرق األوسط ، ولھا عالقات قویة مع

 وقتل مدنیون ألن داعش اعتبرتھم موالیة للحكومة. داعشتنظیم 

 عرب شمر ھم االستثناء ألن معارضتھم لحكم داعش ودورھم في مساعدة اإلیزیدیین منحھم مكانة خاصة.   29

https://doi.org/10.4000/etudesrurales.9253
https://reliefweb.int/report/iraq/ocha-flash-update-iraq-crisis-significant-displacement-sinjar-no-1-3-august-2014
http://www.praesens.at/praesens2013/?p=7367
http://www.praesens.at/praesens2013/?p=7367
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 شواغل الحما�ة
، إال أن ھذه المنطقة المتضررة من النزاع ھي واحدة من 2017على الرغم من انتھاء العملیات العسكریة ضد داعش في سنجار منذ عام 

والبنیة التحتیة، والنزاع المستمر بین  المناطق ذات معدالت عودة النازحین األقل في العراق. إن التدمیر واسع النطاق للممتلكات الخاصة
حكومة إقلیم كوردستان وحكومة العراق على السیطرة علیھا، ووجود العدید من الجھات المسلحة في المنطقة غیر القادرین على ضمان 

 االمان، ھي فقط بعض العوامل التي تسھم في عدم االستقرار في المنطقة وفي قرار النازحین بعدم العودة.

ھو الحال في مناطق أخرى من العراق، حیث یتردد النازحون في العودة إلى مسقط رأسھم بسبب مخاوف تتعلق بالحمایة ونقص الخدمات، كما 
قد ال تزال بعض المناطق في سنجار مھجورة أو بھا عدد قلیل جًدا من السكان. إن المناطق الخالیة من اھلھا مثل ھذه تجذب المتمردین الذین 

كقاعدة لشن ھجمات ضد المدنیین والقوات األمنیة. ویؤدي ھذا النمط بدوره إلى توسیع حالة انعدام األمن في المنطقة وإعاقة  یستخدمونھا
 عودة النازحین.

 

 معوقات العودة
عودة النازحین  تمثل سنجار والبعاج، حتى كتابة ھذه السطور، إثنتین من المناطق االكثر عددا من ناحیة األسر النازحة واالقل في معدالت

في البالد بأكملھا. سبعة وعشرون في المئة من إجمالي النازحین في العراق یأتون من قضاء سنجار وحدھا. وفقًا للمنظمة الدولیة 
بالمائة  78. وھذا یعني أن 2020من البعاج نازحین حتى یونیو / حزیران  111,426فرًدا من سنجار و  265,518)، ظل IOMللھجرة(

. إن االفتقار إلى فرص كسب العیش وتدمیر الممتلكات والنقص في 30مائة من سكان ھذه المناطق النازحین على التوالي لم یعودوابال 74و 
ل الخدمات والبنیة التحتیة وعدم وجود تصور فیما یتعلق بقدرة القوات األمنیة على الحمایة الفعالة واالستجابة لشواغل المدنیین ھي عوام

. في حین قرر بعض النازحین االستقرار مجددا في أجزاء أخرى من نینوى وإقلیم كوردستان العراق، ال یزال 31دة النازحینرئیسیة تعوق عو
ھناك اآلالف من العائالت التي تعیش في مخیمات النازحین أو العشوائیات في جمیع أنحاء نینوى وإقلیم كوردستان العراق. یعیش الكثیرون 

 32.ا إذا كانوا سیعودون إلى سنجار أم الفي فقر، غیر متأكدین مم

. إال 33بالمائة من سكان قضاء سنجار یعتمدون على الزراعة، مع وجود القلیل من فرص األعمال في المنطقة 85قبل األزمة ، كان حوالي 
عملیات العسكریة الالحقة أن البنیة التحتیة واألراضي الزراعیة والممتلكات الخاصة في سنجار قد تضررت بشدة خالل احتالل داعش وال

یرة لطرد داعش. على سبیل المثال، لم یُترك أي مبنى سلیًما في البلدة القدیمة من مدینة سنجار. عالوة على ذلك، كما ھو الحال في أجزاء كث
مواردھا الطبیعیة لمنع من العراق، استخدم داعش استراتیجیة "األرض المحروقة" في سنجار حیث دمر المقاتلون المنسحبون معالم المنطقة و

بمالھا بالزیت واألنقاض وتم سرقة أو تدمیر المضخات وغیرھا من المعدات  رالسكان المحلیین من العودة. تم تخریب قنوات الري واآلبا
فة، جعل من . ھذا التدمیر، باإلضافة إلى التلوث بالعبوات الناس34الزراعیة، وتم قطع اشجار البساتین وتدمیرھا، وسرقت خطوط الكھرباء

ة. المستحیل على العدید من العائدین استئناف أنشطتھم الزراعیة. تم تدمیر المنازل في كثیر من األحیان عن عمد وتفخیخھا بالعبوات الناسف
. 35ةبالمائة من المنازل في قضاء سنجار إلى حد ما  وتضررت شبكة الطرق بشدة جراء العملیات العسكری 70بشكل عام، تضرر ما یقرب من 

ناه، كما ان السلطات الحكومیة لم تقم بإعادة الخدمات األساسیة بشكل كامل، مثل المدارس والعیادات وخدمات الماء والكھرباء. كما سنناقش أد
  فإن التلوث بمخلفات الحرب القابلة لالنفجار واسع االنتشار وسیستغرق إزالتھ سنوات.

، فاض أعداد السكان في مناطق معینة، وانخمحفوفًا بالمخاطر أیًضا، نظًرا لبطء وتیرة العائدات ستثماًراال تزال ریادة األعمال التجاریة ا
  36.ونقص الطلب على المنتجات

                                                           
 http://iraqdtm.iom.int/Dashboard. ، 2020أغسطس  5) لتتبع النزوح في العراق ، تم الوصول إلیھا في IOMلھجرة (مصفوفة المنظمة الدولیة ل   30

  ، 1920ظر "دراسة النزوح المطول: تحلیل متعمق لمناطق المنشأ الرئیسیة" ، المنظمة الدولیة للھجرة ، أبریل ان   31
.origin-districts-main-analysis-depth-study-displacement-https://reliefweb.int/report/iraq/protracted 

فرًدا من البعاج نازحین في مخیمات النازحین الرسمیة في إقلیم كوردستان  030,66فرًدا من سنجار و  888,123ا زال حوالي ، م 2020فقًا ألرقام یونیو و   32
 جرة لتتبع النزوح فيالعراق ونینوى. ھذه التقدیرات ال تشمل أولئك الذین یعیشون في المخیمات أو المستوطنات العشوائیة. انظر: مصفوفة المنظمة الدولیة للھ

 http://iraqdtm.iom.int/Dashboard. ، 2020أغسطس  5العراق ، تم الوصول إلیھا في 
 .2019"دراسة النزوح المطول: تحلیل متعمق لمناطق المنشأ الرئیسیة ،" المنظمة الدولیة للھجرة ، أبریل    33
 ، 2018ض میتة. التدمیر المتعمد لتنظیم الدولة اإلسالمیة لألراضي الزراعیة في العراق ، "منظمة العفو الدولیة ، "أر  34

 ./https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/9510/2018/en 

 .2018األضرار واالحتیاجات في المحافظات المتضررة ،" ینایر  البنك الدولي وحكومة العراق ، "تقییم   35
 .2020مع موظفین في المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الدولیة العاملة في المنطقة، أبریل  CIVICمقابلة أجراھا    36

http://iraqdtm.iom.int/Dashboard
http://iraqdtm.iom.int/Dashboard
https://reliefweb.int/report/iraq/protracted-displacement-study-depth-analysis-main-districts-origin
http://iraqdtm.iom.int/Dashboard
http://iraqdtm.iom.int/Dashboard
https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/9510/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/9510/2018/en/
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ي 
ا، ال �ستثمرون �ن "كث�ي من الناس ال �شعرون باألمان للعودة. أ�ض�

ي إ�شاء أعمال تجار�ة جد�دة. 
إعادة بناء منازلهم وأعمالهم التجار�ة أو �ن

ي كلما قل 
كات الجد�دة اليت عدد األشخاص الذين عادوا قل عدد ال�ش

 37". ستنشط االقتصاد. ال يوجد تجد�د القتصاد سنجار 
ي من سنجار -           

 ناشط مدئض

. 38إن تصورات األشخاص النازحین عن "ضعف األمن" في المنطقة تساھم أیًضا في عدم األمن، فضالً عن إحجام النازحین عن العودة
من وجود جھات  CIVIC، إلى ر أو العدنانیةون من التجمعات في القحطانیة جنوب جبال سنجار، مثل شیباشي خیدر أو تل عزاشتكى نازح

أمنیة متعددة في مناطقھم األصلیة وأثاروا مخاوف من أن ھذه المناطق لیست بمامن بما فیھ الكفایة لمنع تسلل داعش. وأعربوا عن شكوكھم 
. تتفاقم المخاوف بشأن ضعف األمن بسبب قرب 39ة على تأمین المنطقة وحمایة مجتمعاتھم من الھجمات المستقبلیةفیما یتعلق بقدرة الحكوم

سنجار من صحراء الجزیرة في منطقة البعاج، والتي یُعرف ان داعش موجود فیھا، على الرغم من ان قوة داعش وقدراتھا على تنظیم 
حتى كتابة ھذا التقریر، انطلقت ثالث ھجمات على األقل مرتبطة بداعش من صحراء الجزیرة  .40عملیات واسعة النطاق تُقدر بأنھا منخفضة

 41. 2018منذ بدایة عام 

یة كما ان استیاء بعض النازحین االیزیدیین من السكان العرب السنة من البعاج والقرى المجاورة الذین یقیمون بالقرب من التجمعات اإلیزید
. وكما سیناقش 42 2014في عام  بسبب المزاعم القائلة أن ھؤالء العرب دعموا ھجمات داعش ضد اإلیزیدیین یعیق عودة ھؤالء النازحین

عن العودة بسبب تدمیر ممتلكاتھم وضعف األمن في المنطقة ومخاوفھم من  بالتفصیل في القسم التالي، فان العرب السنة والكورد قد امتنعوا
 43.انتقام الطائفة االیزیدیة

م من أن النزاع خلف دماًرا واسعًا للممتلكات العامة والخاصة في جمیع أنحاء سنجار، إال أن المناطق الواقعة شمال الجبل شھدت على الرغ
. أدى احتالل داعش للقرى 44مستویات أقل من الدمار نسبًیا منذ استعادتھا من داعش بسرعة نسبیة مقارنة بالمناطق الواقعة جنوب الجبل

ض من . على النقی45صیرة إلى إلحاق أضرار ملحوظة بالمنازل والبنیة التحتیة، ولكن مستویات أقل من التلوث بالمتفجراتالشمالیة لفترة ق
بما في ذلك مدینة سنجار وناحیتي القیروان والقحطانیة، فترة أطول من احتالل داعش وقتاال اشد أثناء  ذلك، شھدت مناطق جنوب الجبل

 46.لعدید من القوات الموالیة للحكومة في طرد داعشالعملیات العسكریة ومشاركة ا

ل أعمال في الوقت الذي یمكن رؤیة جھود إعادة اإلعمار شمال الجبل بوضوح ـ جنبًا إلى جنب مع خلق فرص جدیدة لكسب العیش في شك
بوات الناسفة، یعیق بلة لالنفجار والعتجاریة صغیرة ومشاریع زراعیة ـ فإن مستوى أكبر من الدمار، بما في ذلك التلوث بمخلفات الحرب القا

بالنسبة ألولئك الذین  لم تكن عودة النازحین ثابتة أو متجانسة عبر المنطقة، ولم تكن الحیاة سھلة بشدة عودة العائالت إلى جنوب جبل سنجار.
 عادوا. 

 

 

 

                                                           
 .2020 ناشط مدني وممول للمنظمات غیر الحكومیة أصلھ من سنجار، آذار / مارس   37
 .2020مع النازحین داخلیا في إقلیم كوردستان العراق، فبرایر وأبریل  CIVICراھا مقابالت أج   38
 .0202مع نازحین من منطقتي القحطانیة وقیروان استقروا حالیا في مدینة سنجار ومخیم سرداستي للنازحین، فبرایر  CIVICمقابالت أجراھا    39
عاملة في المنطقة، فبرایر لیة الذین یعیشون حالیا في مدینة سنجار ومع موظفي المنظمات غیر الحكومیة القابالت أجراھا المركز مع المدنیین والسلطات المحم   40

 .2020ومایو 
،  2019ار / مارس ، شنت جماعات مزعومة موالیة لتنظیم الدولة اإلسالمیة ھجمات بقذائف الھاون في ناحیة القحطانیة. في آذ 2018ي كانون الثاني / ینایر ف   41

، ُزعم أن عناصر  2019ایو في ناحیة قیروان ، وفي أیار / م شعبي السنیة التابعة لفرسان البومتیوتشتبھ في قیام تنظیم الدولة اإلسالمیة بمھاجمة وحدات الحشد الا
لمنطقة وموظفین في زعیم عشائري سني من اتنظیم الدولة اإلسالمیة اختطفوا ثالثة رجال من قریة الطیاونة في القحطانیة. المصدر: مقابالت أجراھا المركز مع 

 .2020منظمة غیر حكومیة تراقب التطورات األمنیة في محافظة نینوى من فبرایر إلى یونیو 
 .2020بعاج" ، المنظمة الدولیة للھجرة ، مارس ال"فھم العوائق التي تحول دون عودة اإلیزیدیین إلى شمال    42
ترة وجیزة من تحریر فیة من قبیلة شمر إلى قراھم القریبة من الحدود السوریة (الفاو ، بیر قاسم ، بیر جاري ، حسو بیك) بعد عادت بعض العائالت العربیة السن   43

 یزیدیة ، تقف قبیلة شمر بمعزل عن باقي القبائل العربیة في المنطقة بسبب معارضتھا القویة لداعش.المنطقة. بالنسبة لألغلبیة اال
ألقل على أنھا موقعًا على ا 12بالمائة من المواقع في قضاء سنجار تعرضت لدرجة ما من الدمار السكني ، مع تصنیف  75لدولیة للھجرة أن افادت المنظمة ا   44

 .2019تعرضت ألضرار جسیمة. المصدر: "دراسة النزوح المطول: تحلیل متعمق لمناطق المنشأ الرئیسیة ،" المنظمة الدولیة للھجرة ، أبریل 
 .2020یونیو  مع موظفین في منظمات غیر حكومیة ودولیة، فبرایر ـ  CIVICابلة أجراھا مق   45
 .2018، مجموعة األزمات الدولیة   46
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لى أنھا تعاني ظروفا معیشیة شدیدة الخطورة بسبب مدى ووفقًا للمنظمة الدولیة للھجرة، یعیش معظم العائدین إلى سنجار في مواقع مصنفة ع
. 47تدمیر البنیة التحتیة والممتلكات الخاصة ونقص الخدمات ونقص فرص كسب العیش وضعف األمن والقضایا المتعلقة بالتماسك االجتماعي

ظمات الدولیة والمحلیة. عاد النازحون االیزیدیون بدعم من المن 2015ومع ذلك بدأ النازحون بالعودة إلى المناطق الواقعة شمال الجبل بعد عام 
فقط خالل ھذه الموجة األولى من العودة وعادت بعض ھذه العائالت االیزیدیة إلى موطنھا األصلي. أولئك الذین ما زالت مناطقھم األصلیة 

شمالیة في ناحیة سنوني الشمالیة (الشمال) تحت سیطرة داعش (مثل مدینة سنجار والقحطانیة والقیروان) قرروا ان یستقروا في البلدات ال
. بینما بقیت العدید من العائالت في إقلیم كوردستان العراق، 48وسكنوا في منازل أقاربھم أو منازل فارغة تعود ملكیتھا إلى عائالت أخرى

 العوائلفإن . وبعد ثالث سنوات، 49لسنةاستقر آخرون في مدینة سنجار نفسھا واحتلوا منازل خالیة من األیزیدیین واألكراد السنة والعرب ا
یزیدیة من مناطق جنوب جبل سنجار ـ الذین یعیشون في مدینة سنجار وأولئك في إقلیم كوردستان العراق ـ اكدوا وبصورة متواصلة على اال

 ضعف األمن في مناطقھم األصلیة مقارنة بالبلدات الواقعة شمال الجبل.

) التي تقدم MOMDاآلمنة تنبع أیًضا من المدفوعات المتأخرة من وزارة الھجرة والمھجرین العراقیة (إن العوائق التي تحول دون العودة 
عراقي لكل أسرة نازحة تعود إلى مناطقھا األصلیة. لم یتمكن العدید من العائدین في سنجار من  ملیون دینار 1.5منحة لمرة واحدة بقیمة 

عدم وجود مكتب لوزارة الھجرة والمھجرین في سنجار (مما یعني أنھ یجب علیھم السفر إلى  التقدم بطلب للحصول على المنحة، إما بسبب
میالً) أو ألنھم عدم امتالكھم لبعض المستندات الالزمة للتقدیم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الذین نجحوا بتقدیم طلباتھم في  31على بعد  تلعفر
موال على أساس من یأتي أوالً یستلم أوالً وبالتالي یتعین على العائدین االنتظار لشھور ال زالوا ینتظرون، حیث تم تخصیص األ 2017عام 

 50.وحتى سنوات حتى یتم تجدید الصندوق كي یتمكنوا من تلقي مدفوعاتھم التي تمت الموافقة علیھا

وسنوني غیر مؤھلة للتقدیم وذلك ألن منطقة  عالوة على ذلك، فإن العائالت من ناحیة القحطانیة التي أعید توطینھا في منطقتي مركز سنجار
القحطانیة ھي إداریاً جزء من قضاء البعاج وتطلب وزارة الھجرة والمھجرین العراقیة من النازحین العودة إلى مناطقھم األصلیة من أجل 

الجبال وما زالت تعتبر نفسھا من . لكن الكثیر من ھذه العائالت نزحت خالل سیاسات التعریب من قرى 51التقدم بطلب للحصول على المنحة
  52.سنجار ولیس من البعاج

ش على الرغم من أن العودة اإلجمالیة للنازحین إلى سنجار كانت بطیئة، إال أن ازمة كورونا والقیود الالحقة على الحركة وفقدان سبل العی
إلى منتصف  2020ھم في سنجار. منذ بدایة یونیو / حزیران في إقلیم كوردستان العراق دفعت العدید من العائالت إلى العودة إلى مسقط رأس

فرًدا) مواقع النزوح في االماكن التي تسیطر علیھا حكومة إقلیم  10,165أسرة (حوالي  1,694یولیو / تموز، غادرت ما ال یقل عن 
ت في الغالب مھجورة منذ انتھاء . وتشمل ھذه العودة عائالت من تجمعات القحطانیة، والتي ظل53كوردستان وعادت إلى قضاء سنجار

. بینما تمكنت بعض العائالت من االستقرار في مسقط رأسھم في القحطانیة، إال أن مئات العائالت ـ التي 2017العملیات العسكریة في عام 
 .54دینة سنجار وسنونيأصبحت منازلھا غیر صالحة للسكن ـ اضطروا إلى إعادة االستقرار مع أقاربھم أو احتالل منازل فارغة أخرى في م

ھذا النمط من احتالل منازل وممتلكات الغیر ھو مصدر قلق متزاید ألن عودة المالكین تؤدي إلى ظھور نزاعات على الملكیة. فرص كسب 
ال العیش والحصول على الخدمات ھي أیضا مصدر قلق، حیث أن التدفق السریع للعائدین یضع الكثیر من الضغط على التوافر المحدود اص

إن االفتقار إلى فرص كسب العیش، على وجھ الخصوص، یمكن أن یعرض األطفال لخطر عمالة  .55للخدمات وفرص كسب العیش
  56.األطفال

                                                           
فرًدا)  60,828بالمائة من العائدین في سنجار یعیشون في مواقع مصنفة على أنھا شدیدة الخطورة ( 93.96، كان  2020وفقًا للمنظمة الدولیة للھجرة ، في أبریل    47

فرًدا یعیشون في مواقع مصنفة على أنھا  7,2186فرًدا). ھذا ھو ما مجموعھ  4,098بالمائة یعیشون في مواقع مصنفة على أنھا متوسطة الخطورة ( 6.3و 
و بسبب ضعف فرص كسب فرًدا في مواقع عالیة ومتوسطة الخطورة مصنفة على ھذا النح 64392، عاش الخطورة. من بین ھؤالء العائدین أو عالیةمتوسطة 
فرًدا في مواقع عالیة ومتوسطة الخطورة تتعلق بقضایا السالمة واألمن والتماسك  64,638متوسطة الخطورة). یعیش  46,224شدة عالیة و  18,168العیش (

 .http://iraqdtm.iom.int/Dashboard#ReturnIndex انظر: االجتماعي.
ن فبرایر إلى یونیو ممع المنظمات غیر الحكومیة العاملة في المنطقة وأعضاء المجموعة الفرعیة للمنازل واألراضي والممتلكات ،  CIVICمقابالت أجراھا     48

ء كان لھا تأثیر ھائل یم كوردستان وغیرھا الدول كطالبي لجو. التھجیر الجماعي للمدنیین من قضاء سنجار واستیطانھم في مناطق شمال جبل سنجار وإقل2020
 على التركیبة السكانیة لمحافظة سنجار ونینوى. من المحتمل أن تكون ھذه التأثیرات دائمة.

لدولیة للھجرة لتتبع النزوح فرداً من أھالي البعاج في قضاء سنجار. انظر: مصفوفة المنظمة ا 22182، نزح ما یقارب  2020بحسب معطیات حزیران / یونیو    49
  http://iraqdtm.iom.int/Dashboard. أغسطس 5في العراق ، تم الوصول إلیھا في 

 .2020مع موظفین من المنظمات غیر الحكومیة العاملة في المنطقة ، فبرایر إلى أبریل  CIVICمقابالت    50

 .2020مع موظفین من المنظمات غیر الحكومیة العاملة في المنطقة ، فبرایر إلى أبریل  CIVICت مقابال   51
 .2020عاج" ، المنظمة الدولیة للھجرة ، مارس دون عودة اإلیزیدیین إلى شمال ب "فھم العوائق التي تحول   52
 ، 2020 یولیو 16إلى  11ج ،" المنظمة الدولیة للھجرة ، الفترة من تتبع طوارئ مصفوفة تتبع النزوح ، "النزوح والعودة إلى سنجار والبعا   53

http://iraqdtm.iom.int/files/IDP-Movements/20207204657571_DTM_ET_Sinjar_Baaj_Movements_16_Jul2020.pdf. 
بالمائة الباقون  60، بینما اضطر  دین من العودة إلى مساكنھم األصلیةبالمائة فقط من العائ 40وفقًا لتقییم أولي أجرتھ منظمة غیر حكومیة تعمل في المنطقة، تمكن    54

متأكدین مما إذا كانوا سیبقون أم  في المائة من العائدین قد عادوا بشكل دائم ، بینما ال یزال الباقون غیر 82إلى إعادة التوطین في مالجئ أخرى. ویقال إن حوالي 
 Returnees Initial Needs Assessment,” conducted in June 2020 by an international NGO and presented“سیغادرون مرة أخرى. المصدر:

at the Returns Working Group meeting in July 2020. 
ألقارب أو احتالل منازل ا عائلة من العودة إلى منازلھا في مسقط رأسھا ، واضطرت إلى االستقرار مؤقتًا مع 350حتى منتصف یولیو / تموز ، لم تتمكن حوالي 

 .2020أخرى في مركز سنجار أو منطقتي سنوني. المصدر: اجتماع مجموعة عمل العودة ، یولیو 
دیھم إمكانیة الوصول إلى بالمائة أن ل 48بالمائة من العائدین الجدد بعدم قدرتھم على الوصول إلى أي نوع من فرص كسب العیش ، وأفاد  32افاد ما یقرب من    55

 Returnees“الغذائیة راجع بالمائة من السكان العائدین أنھم یواجھون مشاكل في تغطیة احتیاجاتھم 60بالمائة من احتیاجاتھم ، وأفاد  25صدر دخل یغطي فقط م
Initial Needs Assessment,” July 2020. 

“al Needs AssessmentReturnees Initi”,  منزلیة سیجبرھم على تشغیل أطفالھم.أشار ثالثة وثالثون بالمائة من العائدین إلى أن االفتقار إلى سبل العیش ال   56
July 2020. 

http://iraqdtm.iom.int/Dashboard#ReturnIndex
http://iraqdtm.iom.int/Dashboard#ReturnIndex
http://iraqdtm.iom.int/Dashboard
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ال تزال آالف العائالت نازحة وغیر قادرة على العودة إلى مسقط رأسھا بعد ست سنوات من ھجوم داعش على سنجار وال یزال حوالي  
 ار والبعاج یعیشون في مخیمات رسمیة في نینوى وإقلیم كوردستان العراق. نازًحا من سنج 216,816

ھذا الوضع غیر مستدام على المدى الطویل، ال 
سیما بالنظر إلى تحول نھج الدعم من المساعدات 
اإلنسانیة إلى التنمیة والتخفیض التدریجي لتمویل 
مساعدات المخیمات. بعد تحمل االضطھاد 

تتعرض ھذه العائالت لخطر  والصراع والتھمیش،
التخلف عن ركب الحیاة والتشرد وان تیقى بشكل 

 دائم من مواطني العراق من الدرجة الثانیة.

تحتاج حكومة العراق وحكومة إقلیم كوردستان، 
بدعم من المجتمع الدولي، إلى إعادة الخدمات 
األساسیة في سنجار وتعزیز خلق سبل العیش 

مكن أولئك الذین وضمان أمن المنطقة حتى یت
یرغبون في العودة إلى مواطنھم االصلیة من إعادة 

 بناء حیاتھم بأمان.

 

في  ومع ذلك، تحتاج أربیل وبغداد أیًضا إلى االستعداد الستیعاب العائالت من خلفیات عرقیة ودینیة مختلفة ممن یرغبون في إعادة االستقرار
 أماكن أخرى من العراق.

 

 

  

بعد أن عانت هذە العائالت من 
االضطهاد وال�اع والتهم�ش، 

هذە العائالت عرضة للتخلف عن 
�د �شكل دائم   الركب والت�ش

ي 
ن من الدرجة الثان�ة �ن كمواطنني

 العراق. 
ة المتيوت أحد  -  قادة عش�ي
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ن �سي�س عودة النازح  ني

 ألقى األشخاص الذین تمت مقابلتھم في سنجار باللوم على سلطات حكومة إقلیم كوردستان في خلق عقبات أمام عودة النازحین اإلیزیدیین إلى
سنجار وإبقاء السكان في مخیمات في إقلیم كوردستان العراق. وتأتي ھذه المعوقات على شكل أعباء إداریة وعملیات معقدة للحصول على 

غادرة المخیمات أو السفر إلى سنجار. تنبع العقبات األخرى من ھیاكل المحسوبیة التي أنشأتھا األحزاب السیاسیة الكوردیة بعد أن إذن بم
. قد یخاطر النازحون الذین یتقاضون رواتبھم بفقدان رواتبھم إذا عادوا إلى سنجار 2003سیطرت بحكم األمر الواقع على سنجار في عام 

 57.خارج سیطرة حكومة إقلیم كوردستانأو مناطق أخرى 

، فإن اقتصاد النزوح الحالي یحفز حكومة إقلیم كوردستان على إبقاء النازحین في المنطقة. یأتي ھذا التحفیز في شكل فرص في الواقع
ل، یدفع النازحون اإلیجار اقتصادیة تم إنشاؤھا في االقتصاد المحلي للمجتمع المضیف نتیجة توطین النازحین في المنطقة (على سبیل المثا

 58.ویشترون من األسواق المحلیة ویساھمون في توفیر عمالة رخیصة وخلق فرص العمل في القطاع اإلنساني للمجتمع المضیف)

مارسة نفوذ كما اتھم النشطاء األیزیدیون السلطات الكردیة باالستثمار في إبقاء النازحین داخلیًا في إقلیم كوردستان العراق حتى یتمكنوا من م
لھا  انتخابي أكبر. إذا تم إجراء انتخابات المحافظات العام المقبل، فإن األحزاب الكردیة، وال سیما الحزب الدیمقراطي الكوردستاني، سیكون

ر العدید من أجل االستقالل، عندما شع 2017. تم اإلبالغ عن سوابق لذلك خالل االستفتاء الكردي لعام 59تأثیر أكبر على تصویت النازحین
عندما تم الضغط علیھم  2018من النازحین داخلًیا بأنھم مضطرون للتصویت لصالح االستفتاء، وكذلك خالل االنتخابات الوطنیة لعام 

 60.للتصویت لصالح الحزب الدیمقراطي الكوردستاني

 

 

 

 

 

 العرب السنة �منعون من العودة
ا العرقي والدیني، مأھولة بشكل حصري تقریبًا من قبل األیزیدیین بعد انتھاء العملیات أصبحت مدینة سنجار، التي كانت معروفة سابقًا بتنوعھ

 .2015العسكریة في عام 

واجھ المسلمون السنة من سنجار أعباء إضافیة عندما یتعلق األمر بالعودة إلى مناطقھم االصلیة. تمنع الجھات األمنیة و / أو السلطات 
مع بعض النازحین من المسلمین السنة من العودة إلى منطقة سنجار والقحطانیة، ویخشى الكثیرون منھم انتقام الحكومیة و / أو أفراد المجت

 ھؤالء الفاعلین إذا حاولوا العودة إلى مناطقھم االصلیة. تشكل ھذه الدینامیكیة مصدر قلق في أجزاء أخرى من محافظات نینوى وكركوك
  61.الف العائالت النازحة من العودة إلى مناطقھم األصلیة بسبب االنتماء المفترض إلى داعشواألنبار وصالح الدین، حیث یتم منع آ

                                                           
یزیدیین إلى شمال . انظر أیضا: "فھم العوائق التي تحول دون عودة اإل2020مع نشطاء مدنیین في مدینة سنوني وسنجار ، فبرایر  CIVICمقابالت أجراھا    57

 .Understanding barriers to return for Eyzidis to Northern Ba’aj,” IOM, March 2020“2020 ، مارسنظمة الدولیة للھجرة ، المج"البعا
یة في العراق. سیاسة . انظر أیضا سعد سلوم، "حواجز عودة األقلیات العرقیة والدین2020مع ناشط مدني أیزیدي، محافظة دھوك، شباط  CIVICمقابلة أجراھا    58

 ،  2020نایر سیاسیة بین المجتمعات اإلیزیدیة والمسیحیة في محافظة نینوى ، "المنظمة الدولیة للھجرة ، كانون الثاني / یالھویة والرعایة ال
.RELIGIOUS_MINORITIES_IN_IRAQ-ARRIERS_TO_RETURN_FOR_ETHNOhttps://www.academia.edu/41837657/B 

 ”.Barriers to return for Ethno-religious minorities in Iraq“."سلوم، "معوقات عودة األقلیات العرقیة والدینیة في العراق   59
داء من قبل حكومة إقلیم ن العراق على أنھم یخشون إدراجھم في القائمة السوتحدث بعض األشخاص الذین تمت مقابلتھم عن النازحین داخلیًا في إقلیم كوردستا   60

لى الخدمات. ع. "بعض الناس یدعمون الحزب الدیمقراطي الكوردستاني ألنھم یخشون أن یتوقفوا عن الحصول PDKكوردستان إذا لم یصوتوا لمرشحي حزب 
، یخاف الجامعة. لذلك شفى أو الذھاب إلىوردستان للحصول على المستندات أو الذھاب إلى المست(أشخاص من سنجار) إلى إقلیم ك من اھل شنكالیسافر الكثیر 

ؤذي عائالتھم ". مقابلة الناس من إدراجھم في القائمة السوداء ویواجھون مشاكل في عبور نقاط التفتیش أو الحصول على الخدمات ، أو حتى أن شخًصا ما قد ی
 ،سبتمبر 19رین، قالل الكردي؟" إی. انظر أیضا: "ما رأي الیزیدیین في االست2020ن بلدة سنوني، ناحیة سنوني، شباط أجراھا المركز مع ناشط مدني م

“What do Yazidis make of Kurdish independence?” IRIN, September 19, 2017, https://www.refworld.org/docid/59c1233e4.html. 
براءتھم. یعمل المركز على  نضم أحد أفرادھا إلى داعش أو تعاون معھ. تمتد وصمة االنتماء إلى داعش لتشمل بقیة أفراد األسرة رغمذا یشمل العائالت التي اوھ  61

داعش من  نتماء المفترض إلىتقریر بحثي قادم حول تأثیر سلوك الجھات األمنیة في عودة النازحین إلى مناطقھم األصلیة ، وكذلك كیف یتم منع العائالت ذات اال
 العودة إلى مسقط رأسھم.

https://www.academia.edu/41837657/BARRIERS_TO_RETURN_FOR_ETHNO-RELIGIOUS_MINORITIES_IN_IRAQ
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اء ھذا ذلك، تبدو ھذه المشكلة عصیبة بشكل خاص في سنجار، حیث یتم معاقبة المجتمع العربي السني بشكل جماعي ألن بعض أعضومع 
 المجتمع شاركوا في ھجمات داعش ضد السكان اإلیزیدیین.

ا ھو الحال في أجزاء أخرى من العراق، ال تزال الھیاكل والعادات كم
القبلیة محددات مھمة للعالقات داخل المجتمع وفیما بین المجتمعات في 
سنجار. تلعب العادات القبلیة دوًرا مھًما في حل النزاعات وتحدید من 
 المسؤول عن الذنب. لھذا السبب، فإن مشاركة أفراد من قریة أوعشیرة أو

ـ أو حقیقة أن  2014قبیلة في الھجمات على البلدات األیزیدیة في صیف 
العدید من زعماء القبائل قد بایعوا داعش ـ یجعل القریة أو العشیرة أو 
القبیلة بأكملھا تتحمل ذنب االرتباط بداعش في نظر كثیر من االیزیدیین. 

ستان العراق في سنجار وإقلیم كورد CIVICأدان األیزیدیون الذین قابلھم 
سكان قرى معینة وبعض القبائل النضمامھم إلى داعش وتعاونھم في 
الھجمات ضد مجتمعھم. ومع ذلك، یبدو أن بعض األفراد االیزیدیین ینحون 

على جیرانھم المسلمین بسبب  2014بالالئمة على نطاق أوسع في ھجمات 
المناسبة فضالً عن االستجابة غیر  ،تاریخ طویل من التھمیش واالضطھاد

للسلطات الكوردیة والعراقیة عندما تعرضت سنجار لھجوم داعش. ال 
یُفّرق إسناد الذنب الجماعي بین مرتكبي الھجمات وأقاربھم ورجال القبائل 
وبقیة المجتمع العربي السني ـ الذین كان كثیر منھم ضحایا لھجمات داعش 

قال العرب السنة . 62أیًضا، ال سیما إذا كانوا أعضاء في القوات األمنیة
 CIVICلمركز  والكورد السنة النازحون حالیًا في إقلیم كوردستان العراق

إنھ لم یكن من الممكن لھم أو لعائالتھم العودة إلى مسقط رأسھم في سنجار 
ألنھم كانوا یخشون أن تصبح عائالتھم ضحایا لھجمات انتقامیة من 

االیزیدیة الموجودة في  جیرانھم االیزیدیین أو من قبل مسلحي المجموعات
 63.المنطقة

استذكر قادة المجتمع العرب السنة وغیرھم من المدنیین قصًصا عن تعرض أفراد من مجتمعاتھم للتھدید أو المضایقة أو الھجوم من قبل بعض 
عاد عدد قلیل من أفراد قبیلتنا ، "CIVICالجماعات المسلحة االیزیدیة والشیعیة ومن بعض المدنیین في سنجار. وأوضح أحد زعماء القبائل لـ 

 إلى قرانا في بلیج ـ القیروان ـ وھم یتعرضون باستمرار لمضایقات من قبل القوات غیر النظامیة ھناك. یوقفون سیاراتھم في نقاط التفتیش
ائري آخر عدة حاالت زعیم عش. وتذكر 64جدا من العودة إلى ھناك" ویطلبون وثائقھم ویبقونھم لفترة طویلة أثناء استجوابھم. البقیة خائفون

و  2018، باإلضافة إلى اختطاف بعض أفراد عشیرتھ من قبل مھاجمین مجھولین بین عامي على سیارات یقودھا عرب سنةر إلطالق النا
 وھذا ـ كمصدر قلق ـ لیس ،66. ویشیر زعماء المجتمع إلى بعض أفراد المجتمع االیزیدي على أنھم مسؤولون عن ھذه الھجمات201965

جدیدا. اتُھمت جماعات مسلحة مكونة من اإلیزیدیین فقط باختطاف وقتل المدنیین العرب السنة بعد العملیات العسكریة ضد داعش في عام 
 .. وأثارت مثل ھذه الحسابات الخوف بین النازحین الذین یعتبرون الوضع، غیر مستقر وخطیر للغایة للعودة201567

، تمكن بعض العرب السنة من العودة إلى بلداتھم في القیروان (بلیج)، البو خصب، جوالت وغیرھا 2017منذ انسحاب البیشمركة في عام 
من القرى العربیة في المنطقة. ومع ذلك، ال یزال معظم العرب مترددین في العودة أو لم یحصلوا على التصاریح األمنیة الالزمة من جھاز 

. بسبب أزمة فیروس كورونا األخیرة، عادت بعض 68ى ذات الصلة للعودة إلى قراھم األصلیة) والجھات األمنیة األخرNSSاألمن الوطني (
العائالت الكوردیة السنیة من مدینة سنجار إلى عدة قرى في منطقة سنجار ولكن لم یعد أي من العرب السنة إلى مدینة سنجار وال الى أي 

تي أطلقھا كل من المدنیین اإلیزیدیین وأفراد القوات األمنیة، وكذلك حاالت المضایقة . إن التھدیدات ال69من البلدات او القرى المختلطة عرقیا

                                                           
 .2020مع مسؤول حكومي سني من منطقة سنجار في دھوك، شباط  CIVICمقابلة أجراھا    62
 تف من فبرایر إلى یونیومع العرب السنة واألكراد السنة الذین یعیشون حالیا في إقلیم كوردستان العراق شخصیًا في دھوك أو عبر الھا CIVICمقابلة أجراھا    63

2020. 
 ، دھوك.2020ت من ناحیة قیروان، شباط ویمع زعیم عشیرة من قبیلة مت CIVICمقابلة أجراھا    64

 .، دھوك2020مع زعیم عشائري من عشیرة شمر من ناحیة قیروان، شباط  CIVICمقابلة أجراھا     65

 .2020 دھوك وعبر الھاتف، فبرایرمع قادة المجتمع العربي السني من القحطانیة وقیروان و CIVICمقابالت أجراھا   66
 ،  2015یونیو / حزیران  10، منظمة العفو الدولیة ، ب یدفعون ثمن جرائم داعش"دنیون العرالم -انظر: "العراق: الھجمات االنتقامیة في سنجار    67

./https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/1801/2015/en, 2015, 10 Amnesty International, June 

إلنسانیین الضوء على في جدل كبیر بین المجتمع اإلیزیدي في سنجار ، وسلط بعض الفاعلین ا 2017تسببت عودة النازحین العرب السنة إلى الجوالت في عام    68
م احتالل بعض تدیین من القرى المجاورة. باإلضافة إلى التظلمات بین التجمعات السكانیة بسبب ھجمات داعش ، خطر نشوب صراع بین العائدین والیزی

ات. مقابالت أجراھا األراضي المملوكة للمزارعین العرب وقام بزراعتھا األیزیدیون من القرى المجاورة ، وھي قضیة یمكن أن تسبب مواجھات بین المجتمع
 .2020یر حكومیة عاملة في المنطقة ومقیم من العرب السنة في الجوالت، فبرایر إلى مایو المركز مع منظمات غ

نة سنجار منذ فترة. ومع ذلك، ردیة السنیة التي یعمل فیھا أحد أفراد األسرة لمنظمة غیر حكومیة دولیة تعمل في المنطقة یعیشون في مدیوعدد صغیر من األسر الك   69
ومركز سنجار  أثیرھا على فرص كسب العیش والحركة في العراق بعض الكورد السنة للعودة إلى قراھم في مناطق مركز سنونيوت كورونافقد دفعت أزمة 

د أنھم ما زالوا غیر قادرین بع بینما یواجھ أفراد قبیلة شمر عقبات أقل عند العودة إلى قراھم بسبب معارضتھم القویة لداعش، إالووالقحطانیة. وفي الوقت نفسھ، 
 على العودة إلى مدینة سنجار أیًضا.

"عاد عدد قل�ل من أفراد قب�لتنا 
وان]،  قراناإ�  ي بليج [ق�ي

�ن
و�تعرضون باستمرار لمضا�قات 

من قبل القوات غ�ي النظام�ة 
ي 

هناك. يوقفون س�اراتهم �ن
نقاط التفت�ش الخاصة بهم، 

�طلبون وثائقهم، و�حتفظون 
ة ط��لة أثناء  بها هناك لف�ت

خائفون استجوابهم. البق�ة 
 ". جدا من الذهاب إ� هناك

ة المتيوت -  احد قادة عش�ي

https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/1801/2015/en/
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ویشكل تدمیر منازل العرب خالل العملیات العسكریة عقبة أخرى  .70واالعتداءات ضد العائالت العربیة، تعمق مخاوف العائالت النازحة
، YBSشمركة ووحدات الحشد الشعبي و یالعسكریة ضد داعش، بما في ذلك الب أمام العودة. تم اتھام بعض القوات التي شاركت في العملیات

: "أحرق بیتي من قبل البیشمركة والقوات االیزیدیة CIVIC. قال مواطن عربي من ال (جوالت) لـ 71بتدمیر ممتلكات العرب السنة عمدا
ك، تعرضت قرى عربیة في سنجار للنھب في عام . كما ھو الحال في أجزاء أخرى من نینوى وكركو72التي حررت المنطقة من داعش"

وأضرمت فیھا النیران ثم جرفتھا القوات الموالیة للحكومة في وقت الحق في محاولة لمعاقبة السكان بشكل جماعي لدعمھم المزعوم  2015
 73.لداعش، وكذلك لعرقلة عودة العائالت العربیة بمجرد انتھاء الصراع

أن منازلھم في مدینة سنجار محتلة اآلن من قبل النازحین االیزیدیین  CIVICالت العربیة السنیة والكورد السنة ، أبلغت العائباإلضافة إلى ذلك
الذین ال تزال منازلھم مدمرة. كما تم احتالل بعض ھذه الممتلكات من قبل عناصر من القوات األمنیة، ویخشى المالك األصلیون من تعرضھم 

 74.للعنف إذا حاولوا استعادتھا

إن الخوف من التعرض للعنف أو إعاقة العودة یترك آالف العائالت عالقة في مناطق نزوحھم غیر متأكدین مما إذا كانوا سیتمكنون یوما من 
صلیة العودة إلى مواطنھم االصلیة. یجب على الحكومة العراقیة أن تسھل عملیة عودة ھؤالء النازحین الذین یسعون إلى العودة إلى مناطقھم األ

 ویجب أن تجد حلوالً طویلة األجل ـ مثل إعادة التوطین في مناطق أخرى من البالد ـ ألولئك الذین ال یستطیعون العودة أو المعرضین لخطر
 مستھدف بالعنف.

یزیدیین من أجل ضمان عودة آمنة، تحتاج السلطات العراقیة إلى العمل مع جمیع المجتمعات في سنجار لتحدید ھویة مرتكبي الھجمات ضد األ
واألكراد الشیعة ومقاضاتھم. یجب على ھذه السلطات أیًضا تعزیز عملیة تعویض الضحایا األفراد ومجتمعاتھم، وعملیة المصالحة بین جمیع 

  المكونات العرقیة والدینیة في سنجار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2020مع عرب سنة من الجوالت ومدینة سنجار وأبو خصب في دھوك أو عبر الھاتف من فبرایر إلى مایو  CIVICمقابالت أجراھا  70
 .2015ان یونیو / حزیر 10، ، منظمة العفو الدولیة ون العرب یدفعون ثمن جرائم داعش"نظر "العراق: الھجمات االنتقامیة في سنجارـ المدنیا   71

.rab civilians pay the price for IS crimes,” Amnesty International, June 10, 2015A –Iraq: Revenge attacks in Sinjar “ 
 .2020مع مواطن عربي سني من الجوالت عبر الھاتف، نیسان  CIVICمقابلة أجراھا    72
ة ، ینایر / كانون الثاني ممتلكاتھم. التھجیر القسري والتدمیر المتعمد في شمال العراق ، "منظمة العفو الدولیانظر: "المنبوذون والمحرومون من    73

2016"Amnesty International, January 2016, https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/3229/2016/en/.  
 2016نوفمبر / تشرین الثاني  13: القوات الكردیة العراقیة تدمر القرى والمنازل في حالة نزاع مع داعش" ، ھیومن رایتس ووتش، Xأیضا ، "تم وضع عالمة 

 ،,” Human Rights Watch, November 13, 2016, https://www.hrw.org/ report/2016/11/13/marked-x/iraqi-kurdish-forces-
destruction-villages-homes-conflict-isis 

 .2020سنجار نازحین حالیا في إقلیم كوردستان العراق ، أبریل ومایو  مع عرب سنة من مدینة CIVICمقابالت ھاتفیة أجراھا    74

https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/3229/2016/en/
https://www.hrw.org/
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ي سبتم�ب 
ي مدينة سنجار. �ض

ي ط��قهم إ� المدرسة �ض
ي سنجار مركز تعل��ي واحد فقط لطالب المدارس اإلعداد�ة 2020 طالب �ض

، كان �ض
اير   CIVICباوال جارس�ا /  المصدر:  . 2020جنوب الجبل، ف�ب

 
 

 ت الحكوم�ة وأثرها ع� الحقوقعدم وجود الخدما
كوردستان یؤثران بشدة على مرحلة حول السیطرة علیھا بین حكومة العراق وحكومة إقلیم  إن وضع سنجار كمنطقة متنازع علیھا والتوترات

ما بعد االستقرار من إعادة اإلعمار وإعادة الخدمات في المنطقة وخلق فرص كسب العیش. یؤدي ھذا إلى حرمان المدنیین من الخدمات، 
ھ یمنع النازحین من . كما أن75من قبل الدولة فضالً عن حرمانھم من حقوقھم التي یضمنھا الدستور في الرعایة الصحیة والتعلیم والحمایة

قادرین العودة إلى دیارھم، مما یبقي الفئات الضعیفة من السكان ـ الذین عانوا بالفعل كثیًرا تحت حكم داعش وأثناء العملیات العسكریة ـ غیر 
  76.على إعادة بناء حیاتھم وغیر متأكدین من مستقبلھم

ة العراقیة والكوردیة، مما تركھا متخلفة من حیث البنیة التحتیة وتوفیر الخدمات. تاریخیاً، تم إھمال منطقة سنجار من قبل الحكومتین المركزی
 77.تسبب احتالل داعش وعملیاتھ العسكریة في أضرار جسیمة للبنیة التحتیة المحدودة بالفعل

ـ وكذلك الصراع من اجل ردھوك وفھد حامد في مدینة سنجا والیوم، تؤثر اإلدارات المزدوجة المزدوجة في القضاء ـ محما خلیل في
، تأثیًرا سلبیًا على استعادة الخدمات وإعادة بناء البنیة التحتیة العامة. أعرب العدید وحكومة العراق السیطرة بین حكومة إقلیم كوردستان

 .CIVICمن المدنیین الذین یعیشون في سنجار عن إحباطھم في مقابالت مع 

                                                           
 م.بشأن الوصول إلى الرعایة الصحیة والتعلی 34و  31، وكذلك المادتین  2005العراقي لعام انظر بشكل عام ، الفصل األول من الدستور    75
ین حكومة إقلیم كردستان بأن المزید من األشخاص الذین تمت مقابلتھم في سنجار اشتكوا من آثار ھذا النزاع  CIVICمن خالل المقابالت التي أجریناھا ، الحظ    76

 باستقرار الخدمات وتوفیرھا أكثر من أولئك الذین یعیشون في دھوك. وحكومة العراق فیما یتعلق
٪ فقط من األسر لدیھا 49ساعة في الیوم من الكھرباء الحكومیة ، و  11طانیة) بأقل من ح، تم تزوید المنازل في سنجار (بما في ذلك ناحیة الق 2007عام  في   77

لمیاه التي تم توصیلھا إلى ٪ على المیاه من اآلبار واآلبار وخزانات ا72وصولة بشبكة المیاه العامة وحصل ٪ من األسر لم تكن م83مصدر بدیل للكھرباء. حوالي 
 .2009 ، آذار / مارس والرابطة الدولیة للجامعاتمنازلھم. المصدر: "ملف محافظة نینوى" ، مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة 

غیر كافیة وفي أحسن األحوال ال تزال ضعیفة.  التي تحوي تجمعات االیزیدیین: "البنیة التحتیة للمدن 2009ة لمساعدة العراق لعام وفقًا لتقریر بعثة األمم المتحد
 میتوطرقھا الفرعیة غیر مبلطة. معظم البلدات بدون میاه صرف صحي مناسبة. أكبر عیب ھو نقص إمدادات المیاه الصالحة للشرب ، والتي  ھذه المدنشوارع 
والقحطانیة  وھو أمر مثیر بلدة في  ۱۱و  بلدات سنجاربواسطة الشاحنات. لم تشھد السنوات األخیرة أي تحسن في البنیة التحتیة أو الرعایة الصحیة في  ایصالھا

مي ، "قضایا حیازة األراضي الناشئة بین للسخریة بالنظر إلى أن التحسن في تقدیم الخدمات كان األساس المنطقي المفترض للنزوح في السبعینیات . " انظر: یونا
   https://unhabitat.org/node/142208 ،2015،" تشرین الثاني / نوفمبر  النازحین األیزیدیین من سنجار ، العراق

https://unhabitat.org/node/142208
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ي 
ي المنطقة، ولوال  "هذە اإلدارات المزدوجة �سبب مشا�ل �ض

إعادة اإلعمار �ض
هناك رغبة … المنظمات غ�ي الحكوم�ة لما تم توف�ي ال�ث�ي من الخدمات. 

من قبل الحكومة لمساعدة المنطقة ل�ن هذا ال �حدث �سبب هذە 
سب�ل  االزدواج�ة. من المعروف أن تقد�م الخدمات يتأثر بذلك. ع�

ض فهد كقائ ي ل�ن ل�س لد�ه قام من قبل الممالمثال، تم تعيني حشد الشعىب
قام اآلخر، ممالتخ��ل) لتقد�م الخدمات. والقائالختم الرس�ي (السلطة و 

ي إقل�م كوردستان وال يهتم بالعودة أو تقد�م الخدمات 
محما خل�ل، �ع�ش �ض

 78". هنا 
ونشر القوات العراقیة ووحدات  2017شمركة التابعة للحزب الدیمقراطي الكوردستاني في تشرین األول / أكتوبر یأدى انسحاب قوات الب

الحشد الشعبي إلى نزوح السلطات الحكومیة التابعة للحزب الدیمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني الكوردستاني من سنجار مما خلق 
ولكن حتى كتابة ھذا التقریر، قام جدید، فھد حامد، من قبل الحشد الشعبي إلى إنشاء إدارة مزدوجة، مماإلدارة المحلیة. أدى تكلیف قائ فراًغا في
الرسمي. خلیل، المرتبط بحكومة إقلیم كوردستان، معترف بھ من قبل الحكومة العراقیة  قاممالقائمقام األصلي، محما خلیل، ھو مظل القائم

یر رسمي مع القوات قام مدینة سنجار باإلنابة، فھد حامد، كمحاور غم. یعمل قائم79وسلطات نینوى ویدیر حكومة موازیة من محافظة دھوك
وغیرھا من القوات الموالیة للحكومة وكذلك مع السلطات في نینوى، ومع ذلك، فھو ال یتمتع بسلطة  YBSاالمنیة األمن والحشد الشعبي و

 .رسمیة

تحتیة عامة مع وفقًا للقانون العراقي، یجب أن یناقش ممثلوا وزارات الحكومة العراقیة وحكومة المحافظة أي صرف نقدي أو إنشاء بنیة 
مع سكان سنجار، فإن الخالف بین حكومة إقلیم  CIVICومع ذلك، ووفقًا لمقابالت أجراھا  .80محاور رسمي معین من قبل الحكومة العراقیة

كوردستان وحكومة العراق حول السیطرة على سنجار منع اإلدارة الرسمیة في دھوك من اتخاذ الخطوات الالزمة إلعادة الخدمات وتسھیل 
 عودة موظفي الحكومة وإعادة بناء البنیة التحتیة مثل المباني الحكومیة المتضررة ومراكز الرعایة الصحیة والمستشفیات والمدارس والطرق

، 2018وأنظمة المیاه. حتى أن األشخاص الذین تمت مقابلتھم أشاروا إلى أن اإلدارة كانت تخلق عوائق عن قصد. على سبیل المثال، في مایو 
مقام سنجار محما موزارة العدل العراقیة بإعادة فتح محكمة جنائیة في مدینة سنجار للتحقیق في قضایا االنتماء إلى داعش. عارض قائ أذنت

إقلیم  خلیل إعادة االفتتاح مشیرا إلى مخاوف بشأن األمن في المنطقة وقال إنھ یجب معالجة القضایا الجنائیة المتعلقة باالنتماء إلى داعش في
ردستان العراق حیث كان یقیم معظم السكان االیزیدیین النازحین في ذلك الوقت. أدى رفض الحكومة الرسمیة التابعة للحزب الدیمقراطي كو

 2020.81 فبرایرالكوردستاني التعاون مع وزارة العدل العراقیة إلى تأخیر إعادة فتح المحكمة حتى شباط / 

والنقص المستمر في الموظفین الحكومیین أن أولئك الذین لدیھم الخبرة إلدارة سنجار  2017عام یعني انسحاب المسؤولین الحكومیین في 
وقیادة جھود إعادة اإلعمار موجودون في إقلیم كوردستان العراق. وعلى الرغم من أن سلطات المحافظات والحكومة المركزیة قد طلبت من 

. یتردد 82ملھم أو المخاطرة بفقدان رواتبھم، لم یتم توجیھ مثل ھذا اإلنذار في سنجارموظفي الحكومة في أجزاء أخرى من العراق استئناف ع
 الكثیرون في العودة إلى سنجار بسبب عدم االستقرار الملحوظ في المنطقة. یخشى الكورد والعرب السنة الذین عملوا في اإلدارة العامة أو

نما یشعر العدید من موظفي الحكومة من األیزیدیین أنھ من غیر اآلمن العودة أو كمعلمین وأطباء التعرض لھجمات انتقامیة إذا عادوا، بی
في غضون ذلك، صدرت تعلیمات للسلطات الموالیة إلى الحزب الدیمقراطي الكوردستاني واالتحاد  .83إالستقرار في إقلیم كوردستان العراق

وأال تستأنف ھذه السلطات  YBS / YPGیطر علیھا الحشد الشعبي و الوطني الكوردستاني من قبل أحزابھما بعدم دخول المناطق التي یس
 84.مناصبھا في سنجار

                                                           
 .2020مع أحد المدنیین، مدینة سنجار، شباط  CIVICقابلة أجراھا م   78
 .2020 شباطنوني، مل حالیا في مدرسة، ناحیة سمع معلم مدرسة وناشط مدني یع CIVICقابلة أجراھا م   79
لعام  21. انظر أیًضا ، القانون 2004یونیو / حزیران  4، قانون اإلدارة المالیة وقانون الدین العام ،  95انظر، بشكل عام، سلطة االئتالف المؤقتة، األمر    80

 لمحافظات غیر المنتظمة داخل إقلیم.بشأن ا 2008

https://www.ecfr.eu/publications/summary/when_the_weapons_fall_silent_reconciliation_in_sinjar_after_isis. 
مصالحة في سنجار بعد داعش عندما تصمت األسلحة. ال“. أنظر أیضا: رانیا أبو زید، 2020مع السلطات المحلیة، مدینة سنجار، فبرایر  CIVICمقابالت أجراھا           81

 ، 2018"، تشرین األول 
 2020 ك، شباطمع ناشط مدني في السنوني وسلطات حكومیة نازحة في دھو CIVICمقابالت أجراھا    82

ظاًما أعلى بكثیر من نظام ھیاكل المحسوبیة والتي كانت ن تعمل األحزاب الكردیة منذ سقوط نظام البعث على استمالة النخب المحلیة من خالل بناء نظام والء عبر       83
ى األحزاب الكردیة ، ن یُطلب من السكان المحلیین االنتماء إل. من أجل أن تكون تم تعیینھم في وظائف حكومیة غیر منتخبة ، وكا2017الحكومة العراقیة في عام 

    وخاصة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني. بمرور الوقت ، كان معظم الموظفین في اإلدارة المحلیة في سنجار ینتمون فعلیًا إلى حزب كردي.

مقراطي الكوردستاني مع السلطات المحلیة التابعة للحزب الدی CIVICت أجراھا . مقابال2020مع أحد المدنیین في بلدة سنوني، شباط  CIVICمقابلة أجراھا    84
   .2020النازحین حالیا في دھوك، شباط 

https://www.ecfr.eu/publications/summary/when_the_weapons_fall_silent_reconciliation_in_sinjar_after_isis


 

civiliansinconflict.org    20 

كشرط لعودة اإلدارة الرسمیة، یطالب المسؤولون الحكومیون التابعون للحزب الدیمقراطي الكوردستاني في دھوك بعودة قوات البیشمركة 
ووحدات الحشد الشعبي، وطرد واإلدارة الجدیدة التي تعمل  YBS / YPGدات إلى المنطقة وإنشاء قیادة مشتركة مع القوات األمنیة وطرد وح

: "إنھم ال یریدون العودة ألن البیشمركة غادروا. CIVICبالوكالة. وقال أحد األشخاص الذین تمت مقابلتھم من اإلدارة الحالیة في سنجار لـ 
یعمل عدد قلیل من المكاتب الحكومیة . 85یطرة [حتى یتمكنوا من العودة]"یریدون من الحكومة العراقیة وحكومة إقلیم كوردستان استعادة الس

  86.في القضاء حتى اآلن وتعاني المكاتب التي تعمل من نقص في الموظفین ومحدودیة فیما یمكنھم القیام بھ

) فقط CAD( یعمل مكتب مدیریة شؤون المواطنینعلى سبیل المثال، 
واحد فقط في األسبوع ومحدودة في منطقة سنوني، وھي مفتوحة لیوم 

في األعمال الورقیة التي یمكنھا معالجتھا. یمكن للمدنیین المقیمین رسمیاً 
. 87في السنوني تجدید الجنسیة فقط أو شھادة الجنسیة، أو بطاقة السكن

ال یزال مكتب مدیریة شؤون المواطنین في مركز سنجار والقیروان 
میالً تقریًبا من سنجار.  85بعد  مغلقًا ویعمل موظفوھما من تلكیف على

یجب على سكان سنجار والقیروان قطع المسافة إلى تلكیف للحصول 
. ال یزال مكتب التسجیل العقاري في مدینة سنجار مغلقًا 88على وثائقھم

أیًضا مما یمنع المدنیین من الحصول على نسخ من سندات ملكیة 
على تعویض بموجب  ممتلكاتھم ـ وھو عقبة أمام التقدم بطلب للحصول

قانون التعویض العراقي عن الوفاة أو اإلصابة أو تلف الممتلكات أثناء 
 لعملیات العسكریة أو من اإلرھاب.ا

قام ومدیري النواحي المعینین من قبل الحشد الشعبي یفتقرون إلى ختم الحكومة الرسمي، لذا معالوة على ذلك، ونظًرا ألن القائم بأعمال القائم
قام) في دھوك للحصول ماتھم ال تقبلھا المؤسسات الحكومیة خارج المنطقة. یجب على المدنیین السفر إلى اإلدارة الرسمیة (القائمفإن توقیع

على وثائق معینة موقعة من أجل التقدم بطلب للحصول على وثائقھم المدنیة في تلكیف. باإلضافة إلى ذلك، یجب على جمیع سكان سنجار 
) أو بطاقة الھویة المدنیة الموحدة الجدیدة (البطاقة PDSلحصول على بطاقة نظام التوزیع العام (البطاقة التموینیة السفر إلى الموصل ل

 89.الوطنیة)

یخلق ھذا الوضع عبئًا غیر مبررا على المدنیین الذین یعیشون في سنجار من ناحیة الوقت والتكلفة حیث قد یستغرق األمر عدة أیام للسفر 
ث یتعین علیھم انتظار الموافقات قبل المتابعة إلى تلكیف. بالنسبة للسكان الیزیدیین، وخاصة أولئك الذین عانوا تحت سیطرة إلى دھوك، حی

داعش و / أو تم أسرھم في ھذه المواقع، فإن القیادة عبر تلعفر والموصل یمكن أن تكون صعبة عاطفیاً وتسبب صدمة نفسیة. باإلضافة إلى 
دخول إقلیم كوردستان العراق دون التعرض  YBS / YPGأفراد عائالت األفراد المنتسبین إلى الحشد الشعبي أو وحدات  ذلك، ال یمكن لبعض

 90.لخطر االعتقال من قبل قوات أمن حكومة إقلیم كوردستان، مما یمنعھم من الحصول على وثائق مدنیة مھمة

و مذكور أعاله، تمت إعادة بناء عدد قلیل من مراكز الرعایة الصحیة التي الوصول إلى الرعایة الصحیة ضعیف أیًضا في المنطقة. كما ھ
دمرت خالل فترة داعش، وھناك نقص في الكوادر الطبیة. حالیا، ال یوجد سوى مستشفیات في ناحیة سنوني ومدینة سنجار. وال یوجد اي 

 سفر للعالج.مركز صحي او مستشفى في القحطانیة او في القیروان لذا یتعین على الناس ال

ظمات تم بناء أو إعادة تأھیل المستشفیات القائمة من قبل المانحین الدولیین والمنظمات غیر الحكومیة؛ باإلضافة إلى أنھا تدار من قبل المن
لتحفیزھم على غیر الحكومیة، فإن ھذه المرافق تقوم بتعیین موظفین طبیین جدد أو تدفع رواتب إضافیة لألطباء المعینین من قبل الحكومة 

 91.استئناف وظائفھم. ھذا الترتیب غیر مستدام على المدى الطویل عندما یتوقف المانحون الدولیون عن تمویل ھذه الخدمات

                                                           
  .2020مع عضو باإلدارة المحلیة باإلنابة في قضاء سنجار بمدینة سنجار، شباط  CIVICمقابلة أجراھا    85
م بالكامل بسبب عدم وجود موظفین التعلیم والبلدیات والمیاه. على الرغم من فتحھم ، إال أنھم لم یستأنفوا عملھذا ھو الحال بالنسبة لمدیریات الصحة والزراعة وھ   86

. في 2020نجار، شباط سمع المدنیین في بلدة السنوني ومدینة  CIVICحكومیین رئیسیین و / أو التصاریح الالزمة الستئناف عملھم. المصدر: مقابالت أجراھا 
والتعلیم إذا احتاجوا إلى  ل معلمین تمت مقابلتھم في إحدى المدارس في ناحیة سنوني إنھم مضطرون للذھاب إلى الموصل للتعامل مع مدیریة التربیةغضون ذلك قا

  .2020مع معلمي مدرسة، ناحیة سنوني، شباط  CIVICأي شيء ، مثل المكاتب. في سنجار ما زالت ال تعمل. المصدر: مقابالت أجراھا 
 ان القحطانیة.یعمل موظفوا الشؤون المدنیة في القحطانیة بضعة أیام كل أسبوع من مدیریة الشؤون المدنیة في السنوني ، حیث یقدمون الوثائق لسك   87

لوصول إلى ھناك ، أو ل عدة نقاط تفتیش. سیحتاج الناس إلى القیادة عبر الموصلر، وتتطلب عبورإلى خمس ساعات بالسیارة من سنجاتقع تلكیف على بعد أربع     88
ماعات مع المنظمات ، وكذلك اجتت المحلیة في مدینة سنجار وسنونيمع المدنیین والسلطا CIVICالسیر في التفاف أطول عبر دھوك. المصدر: مقابالت أجراھا 

 .2020، من فبرایر إلى یونیو انونیة في سنجارغیر الحكومیة العاملة في مجال المساعدة الق

 .2020 مع نشطاء مدنیین وسلطات محلیة ومنظمات غیر حكومیة تعمل في المنطقة وقضاء سنوني ومدینة سنجار، شباط CIVICمقابالت أجراھا             89
 .2020مع مدنیین وسلطات محلیة، مدینتي سنوني وسنجار، شباط  CIVICمقابالت أجراھا            90
عملون في إقلیم كوردستان من قبل الحكومة في المراكز الصحیة األولیة والمستشفیات في المنطقة وظائفھم وظلوا نازحین ی یستأنف العدید من األطباء المعینین لم      91

 قدمھا المنظمات غیرت العراق أو في سھول نینوى ، حیث ال یزالون یتلقون رواتبھم الحكومیة. أولئك الذین عادوا فعلوا ذلك بسبب حوافز الرواتب اإلضافیة التي
    .الحكومیة. كما استعانت المنظمات غیر الحكومیة بأطباء إضافیین لتغطیة الغائبین

"ال ي��دون العودة ألن 
الب�شمركة غادروا. ي��دون من 

الحكومة العراق�ة وحكومة 
إقل�م كوردستان استعادة 

لس�طرة [حيت يتمكنوا من ا
 ". العودة]

ي سنجار. عضو اإلدارة ال -
 محل�ة �ض



 

   civiliansinconflict.org 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي الط��ق إ� س
ي قاعة زفاف سابقة ع� ط��ق �ض

ي استهدفت مقات�ي نوئض ك�ة الىت اير YBS، دمرتها الغارات الج��ة ال�ت   . 2020. ف�ب
 CIVICالمصدر: باوال جارس�ا / 

 

ال تزال العدید من المدارس العامة في سنجار متضررة أیًضا. لم یستأنف المعلمون العمل في المدارس في جمیع أنحاء المنطقة إما بسبب 
ھناك نقص في المعلمین المخاوف األمنیة أو ألنھم قرروا مواصلة العمل في معسكرات النازحین في إقلیم كوردستان العراق. نتیجة لذلك، 

بزیارة مدرسة في بلدة سنوني حیث كان ھناك  CIVICقام  الرسمیین في سنجار مما یعرض للخطر حق جیل جدید من األطفال في التعلیم.
ر مع دعم إضافي یأتي فقط في شكل "معلمین متطوعین" تدفع رواتبھم منظمة غی طالبًا، 1,420أربعة معلمین حكومیین فقط مسؤولین عن 

معلًما  14إن النقص في المعلمین أمر كبیر بشكل خاص في مخیم سارداستي للنازحین الواقع على قمة جبل سنجار. ھناك، یتولى . 92حكومیة
 93.طفل یعیشون في المخیم والبلدات المحیطة 500,1مسؤولیة 

ان والفتیات في سن المدرسة إلى القوات المحلیة أدى ضعف الوصول إلى التعلیم واالفتقار إلى فرص كسب العیش إلى انضمام بعض الفتی 
عاًما في القوات المسلحة محظور بموجب اتفاقیة حقوق الطفل وبروتوكولھا االختیاري  18لتوفیر الدخل ألسرھم. تجنید األطفال دون سن 

االتفاقیة، إال أن حظر تجنید االطفال  بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة، وعلى الرغم من أن العراق كان طرفًا في التصدیق على
94.من الصعب فرضھ في سنجار

                                                           
مدرًسا متطوًعا آخر، على  12و  01یعمل من بین ھؤالء المعلمین األربعة المعینین في الحكومة ، یعمل اثنان في الفترة الصباحیة ویعمل اثنان في الفترة المسائیة.     92

دوالًرا  250یرة قدرھا ، لكنھم یحصلون على دفعة صغن المتطوعون على راتب في حد ذاتھالصباحیة والمسائیة. ال یحصل ھؤالء المعلمو ، في الفترتینالتوالي
 .2020أمریكیًا لتكالیف النقل. مقابالت أجراھا المركز في قضاء سنجار، فبرایر 

 .2020في قضاء سنجار، فبرایر  CIVICقابالت أجراھا م    93
 راك األطفال في النزاعات المسلحةانظر اتفاقیة حقوق الطفل والبروتوكول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل بشأن اشت          94

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx 
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قال احد االخصائیین االجتماعیین والذي یعمل في 
: "بعض CIVICمخیم سارداستي للنازحین لـ 

العائالت في المخیم لدیھا دخل ضئیل یسد رمقھم 
بالكاد، لذلك انضم أحد أبنائھا إلى القوة المحلیة، 

ھم، ولكن لمجرد أنھم بحاجة إلى لیس ألنھم یدعمون
تتحمل الحكومة العراقیة مسؤولیة ضمان .95المال"

الحصول على التعلیم والرعایة الصحیة لجمیع 
المواطنین العراقیین، كما نص علیھ الدستور 
العراقي ونصت علیھ في المعاھدات الدولیة لحقوق 

 96.اإلنسان التي یعد العراق طرفًا فیھا

وق المدنیین العراقیین إلى یؤدي عدم احترام حق
تثبیط عودة النازحین إلى مناطقھم األصلیة، األمر 
الذي من المرجح أن یساھم أو یرسخ التغییرات في 
التكوین العرقي لسنجار الذي حفزه عنف عام 

2014. 

 

ن  ها ع� المدنيني  سلوك الجهات األمن�ة وتأث�ي
تشمل ھذه الجھات القوات العراقیة النظامیة مثل الجیش العراقي والشرطة المحلیة، یعمل االن أكثر من عشرة جھات أمنیة في قضاء سنجار. 

وھي مجموعات تابعة للحشد الشعبي  HPEوقوات األمن المرتبطة بحكومة إقلیم كوردستان مثل فرماندا إزخان (أو البیشمركة اإلیزیدیة) والـ 
عسكریة وأمنیة وإنفاذ القانون في نفس االماكن مع القلیل من التنسیق أو بدونھ  . تقوم جمیع ھذه الجھات المسلحة المختلفة بواجباتYBSولـ 

من الصعب على المدنیین ممارسة حقھم في اإلبالغ عن الجرائم والسعي إلى وبدون إشراف او رقابة مناسب. یجعل ھذا الوضع األمني 
 المساءلة من خالل آلیات رسمیة.

 نقص التنسيق وآل�ات الرقابة

مع سكان سنجار، بغض النظر عن عرقھم أو دینھم أو انتمائھم السیاسي، عدم االرتیاح إزاء عدم  CIVICالمقابالت التي أجراھا  أظھرت
. أوضح أحد النشطاء: "ھناك الكثیر 97االستقرار الناجم عن الشبكة المعقدة من الجھات األمنیة، فضالً عن الشعور بأنھ یعیق عملیة االستقرار

 CIVIC. وقال مدنیون بقوا في مخیمات النزوح لـ 98المسلحة ھنا. أنت ال تعرف من یفعل ماذا. ال توجد قوة واحدة موحدة"من الجماعات 
 99.إن وجود جھات أمنیة متعددة ھو أحد العوامل التي تمنعھم من العودة

/ أو من دول مجاورة. ضمن القوات العراقیة،  تتلقى كل جھة من القوات العاملة في سنجار أوامر من سلطات حكومیة او من أحزاب سیاسیة و
 یخضع الجیش العراقي لقیادة وزارة الدفاع، بینما تخضع قوات الشرطة المحلیة لوزارة الداخلیة. تندرج القوات التابعة للحشد الشعبي تحت

رئیس الوزراء (على الرغم من أن ھذا لیس ھیكل قیادة الحشد الشعبي وتتلقى األوامر من ھیئة الحشد الشعبي في بغداد والتي تخضع ھیكلیا ل
تشمل القوات التابعة للحشد الشعبي وحدات الحشد الشعبي الشیعیة، ووحدات الحشد الشعبي اإلیزیدیة (لواء  ھو الحال من الناحیة العملیة).

كونة من القبائل العربیة ري المئفي شمال شرق سوریا) ، ووحدات الحشد العشا YBJ / YPG(المرتبطة بوحدات  YBSاللش وكوجو) و 
 السنیة في القیروان والقحطانیة والبعاج. 

ترتبط بعض وحدات الحشد الشعبي الشیعیة مثل عصائب أھل الحق وكتائب حزب هللا وكتائب اإلمام علي ارتباًطا وثیقًا بالحكومة اإلیرانیة 
البیشمركة الیزیدیة (بقیادة قاسم شیشو) لسلطات حكومة إقلیم (بقیادة حیدر شیشو) و HPE. تستجیب قوة 100وفیلق الحرس الثوري اإلیراني

 101.كوردستان

                                                           
   مقابلتھ  . رفض الشخص الذي تمت2020یت عبر الھاتف، یولیو مع أخصائي اجتماعي یعمل في مخیم سرداستي للنازحین، مقابلة أجر CIVICقابلة أجراھا م        95

  المتورطة في تجنید األطفال.اإلفصاح عن اسم القوة 
 ).CRC) واتفاقیة حقوق الطفل (ICESCھذه الحقوق مدرجة في العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (   96
   .2020دنیین في قضاء سنجار وإقلیم كوردستان العراق، فبرایرـ مایو مع الم CIVICمقابالت أجراھا    97
 .2020مع ناشط مدني وقائد منظمة غیر حكومیة عبر الھاتف، فبرایر  CIVICمقابلة أجراھا    98
  .2020في إقلیم كوردستان العراق من فبرایر إلى مایو  مع نازحین یعیشون حالیا CIVICمقابالت أجراھا   99

ل الطریق السریع جود عصائب أھل الحق وكتائب حزب هللا وكتائب اإلمام علي محدود في قضاء سنجار، لكن أفرادھا یدیرون نقاط تفتیش مھمة على طوإن و   100
 .لعاملة في المنطقةون نفوذًا كبیًرا على وحدات الحشد الشعبي األصغر الشیعیة وغیر الشیعیة اسوریا. عالوة على ذلك، فإنھم یمارس ـ-تلعفرـ سنجار -الموصل

 منطقة من فبرایر إلى مایوال مع السلطات المحلیة الموجودة حالیا في سنجار والسلطات النازحة في دھوك والمنظمات غیر الحكومیة العاملة في CIVIC مقابالت     101
2020. 

ي المخ�م 
"بعض العائالت �ن

لديها دخل ضئ�ل للع�ش، 
� لذلك انضم أحد أبنائها إ

مونهم ، ل�س ألنهم �دعالقوة
ل�ن لمجرد أنهم بحاجة ، و 

 ". إ� المال
.  باحثة - ض ي للنازحني ي مخ�م سارداشىت

 اجتماع�ة �ض
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المنطقة. على  معظمالمناطق التي یسیطر علیھا كل من ھؤالء الفاعلین األمنیین لیست محددة بوضوح ویمكن أن تتراوح من عدة بلدات إلى  
فاعلة المختلفة العاملة في محافظة نینوى، ولكن من الناحیة العملیة، سبیل المثال، من المفترض أن تنسق قیادة عملیات نینوى عمل الجھات ال

 102.لیست كل القوى في المنطقة تحت سیطرتھا
لدى الجھات األمنیة المختلفة، المدعومة من قبل رعاتھا السیاسیین، مصالح متباینة في سنجار ـ بما في ذلك فرض ضرائب على أعمال 

. یمكن أن تتصاعد ھذه التوترات إلى مواجھة مفتوحة، 103عدم الثقة الكامنة في نوایا بعضھم البعض التھریب عبر الحدود ـ وھم یتشاركون
إنھم یخشونھ. قال مدني ذكر من ناحیة سنوني، "ال أحد یعرف ما إذا كان ھناك قتال. تقول ھذه القوات  CIVICوھو سیناریو قال المدنیون لـ 

. على سبیل المثال، 104"القتال یمكن أن یبدأ في أي لحظة ا یریده ویشكل تھدیًدا كبیًرا للمدنیین ألنإنھا تعمل سویًا، لكن كل واحد منھم یفعل م
وطالبوھم بتسلیم أسلحتھم. أثار ھذا العمل  HPE، أوقف جنود من الحشد الشعبي من لواء كتائب اإلمام علي مركبة مع جنود 2018في یونیو 

 الودھوباستعراض القوة في المناطق الواقعة تحت سیطرتھا بالقرب من بلدتي زورافا  HPEمشادة كالمیة. في وقت الحق، قامت قوات 
قام سنجار، قائد الجیش العراقي في المنطقة، ورئیس حزب سیاسي یزیدي إلى التدخل للتوسط بین موكذلك في مدینة سنجار. اضطر قائم

 105.الجماعات لتجنب التصعید

ال سیما تلك  -ط تفتیش أو تشن عملیات تطویق وتفتیش من تلقاء نفسھا ودون التنسیق مع القوات األخرى كما تقیم القوات األمنیة أحیانًا نقا
 YBSوقوات  HPEالتي ال تعتبر شرعیة. على سبیل المثال، بدأت بعض االشتباكات بین الجیش العراقي والحشد الشعبي من جھة، وقوات 

 HPE. عندما یحاولون تفتیش مركبات YBSأو  HPEشد الشعبي أوقفوا مركبات قافلة من جھة أخرى، ألن عناصر من الجیش العراقي والح
وجود عدد ال . 106، أو یطلبون من الركاب تسلیم أسلحتھم، فإنھم یظھرون عدم ثقتھم بھذه القوات ورفضھم االعتراف بشرعیتھاYBSو 

غیاب التنسیق یخلق فجوات أمنیة یمكن أن یستغلھا أعضاء یحصى من القوات األمنیة مع مناطق عملیات متداخلة وتسلسل قیادي مختلف و
المتفرق یجعل من الصعب على المدنیین اإلبالغ عن الجرائم أو . عالوة على ذلك، فإن ھذا الجھاز األمني 107داعش والمنظمات اإلجرامیة

 108.طلب المساعدة للتحقیق في الحوادث

المحلیة ھي السلطة المسؤولة  وفقًا للقانون الجنائي العراقي، فإن قوة الشرطة
. یمكن للھیئات 109عن التحقیق في الجرائم ورفع القضایا إلى المحاكم

األخرى، مثل جھاز األمن الوطني، إجراء اعتقاالت ألسباب معینة تتعلق 
باألمن الوطني، لكن قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي یمنح الشرطة 

االت مما یتطلب من الشرطة الحصول المحلیة سلطة وحیدة إلجراء االعتق
 24على مذكرة توقیف للمشتبھ فیھ وإحضاره أمام محقق قضائي خالل 

إن مركز  CIVICساعة. إال أن األشخاص الذین تمت مقابلتھم قالوا لـ 
الشرطة المحلي یعاني من نقص في الموظفین والتجھیزات، وأنھم لیسوا 

ً ـ ال سیما إذا كانت تشمل مخولین للتحقیق في الجرائم أو مالحقتھا  قضائیا
 CIVICأخبر أحد األشخاص الذین تمت مقابلتھ  .110عناصر من قوات األمن

عن أحد أقاربھم، على سبیل المثال، الذي تم اعتقالھ بعد شراء سیارة في 
باحتجازه واتھموه بسرقة  YBSقام جھاز األمن الوطني و “ناحیة سنوني: 

ا، لكنھم احتفظوا بالسیارة. إذا كان قد سرق السیارة. تم إطالق سراحھ الحقً 
، فلماذا لم یستعد یتم القبض علیھ؟ إذا لم یكن كذلكالسیارة بالفعل فلماذا لم 

 111.سیارتھ؟"

في بعض الحاالت، یتم اعتقال اھل سنجار بشكل تعسفي من قبل القوات األمنیة في انتھاك للقانون الجنائي العراقي ودون إبالغ الشرطة 
عن اختفاء ابن عمھ لمدة عشرة أیام، CIVICیة بذلك. أخبر أحد األشخاص الذین تمت مقابلتھم المحل

                                                           
،  2020آذار  17 الصادر عن رئیس الوزراء في 153لتنفیذي رقم ستكون ھذه المنطقة قریباً تحت مظلة قیادة عملیات غرب نینوى المشكلة بموجب األمر ا   102

 والذي سیشرف على اإلدارة األمنیة في تلعفر وسنجار والبعاج.
یة ثال ، وجود قوة یزیدالرتب من القوات المختلفة في مصالح مشتركة (على سبیل الم اذوو الرتب المنخفضة والقادة متوسطو االیزیدیون المقاتلوند یشترك ق   103

یة أخرى . ال یمكن التوفیق موحدة تسیطر على سنجار وخالیة من التأثیر الخارجي) ، لكن رعاتھم الخارجیین (والممولین) غالبًا ما یكون لدیھم مصالح استراتیج
ھما نفوذًا على ، ألنھ یمنح وحزب العمال الكوردستاني الحفاظ على وجود عسكري في سنجار YBSبین بعض ھذه المصالح. على سبیل المثال ، یرید كل من 

ردستاني استعادة السیطرة الحدود السوریة العراقیة ، والسیطرة على طرق التھریب ، وموطئ قدم في العراق. على الجانب اآلخر ، یرید الحزب الدیمقراطي الكو
 التواجد في المنطقة.أو السماح لھما ب YBSعلى المنطقة ، لكنھ ال یرغب في التفاوض مع حزب العمال الكوردستاني و 

 .2020مع مدني في بلدة دوجور في ناحیة سنوني ، شباط  مقابلة   104
 .2020مع منظمة غیر حكومیة ترصد التطورات السیاسیة واألمنیة في سنجار، فبرایر  CIVICأجراھا  مقابلة  105
 .2020مع السلطات المحلیة في ناحیة سنوني، شباط  CIVICأجراھا  مقابلة   106
 .2020مع سلطات محلیة وأفراد من بعض القوات األمنیة العاملة في سنجار، شباط  CIVICأجراھا  التمقاب  107
  .2020مع المدنیین في ناحیة سنوني، شباط  CIVICمقابالت أجراھا   108
 ، 2010 مارس / آذار 14، بصیغتھ المعدلة في  1971لسنة  23انظر قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم        109

 .ffff96be3560/penalcode1969.pdf-ffff-6a0c-0c03-https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr:00000000 

 ،  راجع أیًضا: قانون الشرطة العراقي 
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/18713.html. 

وجد فرق الطب الشرعي في الشرطة المحلیة في سنجار إلى المعدات التقنیة. ال یمكنھم أخذ بصمات األصابع أو أي دلیل آخر من مسرح الجریمة، حیث ال ت تفتقر  110
 ، وال یمكنھم تتبع أرقام الھواتف، إلخ.المنطقة

 .2020مع مواطن نازح في إقلیم كوردستان عبر الھاتف، أیار  CIVIC مقابلة أجراھا  111

ي و ا"
 YBSعتقله جهاز األمن الوطين

واتهموە ��قة الس�ارة. تم إطالق 
ا، ل�نهم احتفظوا 

�
�احه الحق

بالس�ارة. إذا كان قد �ق الس�ارة 
بالفعل فلماذا لم يتم القبض عل�ه؟ 

كذلك، فلماذا لم �ستعد إذا لم �كن  
 س�ارته؟ "

ي من سنجار.  -
 مدئض
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دون  YBSوفقط بعد مكالمات عدیدة مع األسایش في حكومة إقلیم كوردستان والسلطات في سنجار تمكنوا من معرفة مكان احتجازه من قبل 
من العراقیین استخدام عالقاتھم الشخصیة لالتصال بالقوات األمنیة والسلطات . في الواقع، یتعین على العدید 112تھمة قبل إطالق سراحھ

. ومع ذلك، كان األشخاص الذین تمت مقابلتھم ممن لم یواجھوا مشاكل مماثلة یخشون من قیام أحد 113المحلیة من أجل تحدید مكان أقاربھم
: "إذا تم اعتقال شخص ما، فأنت ال تعرف القوة التي CIVICنیین لـ عناصر األمن باعتقال أفراد أسرھم وعدم معرفة مكانھم. قال أحد المد

 114.اقتادتھ". شارك مدنیون آخرون تمت مقابلتھم مخاوف مماثلة

 في الممارسة العملیة، یتم التعامل مع حل النزاعات الشخصیة والجرائم الصغیرة من خالل آلیات غیر رسمیة. على سبیل المثال، یمكن للفرد
. وبالطبع، 115زاع أن یتصل بقائد المجتمع أو أحد أفراد األسرة الذي ینتمي إلى قوة أمنیة للتوسط في النزاع أو حل مشكلة ماالمتورط في ن

فإن استجابة السلطات أو القوات األمنیة التي یتم االستنجاد بھا ستعتمد بشكل كبیر على صالت ووضع كل من الضحیة والجاني. عالوة على 
العالقات الشخصیة او "الواسطة" دوًرا بارًزا تلعب األحوال الشخصیة واألسریة ووفي الواقع،  اظ بسجل مكتوب للحادث.ذلك، ال یتم االحتف

حكومة في توجیھ األنظمة القانونیة والقضائیة في العراق، مما یجعل المساءلة مسألة ارتباط ووضع ولیس مسألة عدالة أو سیادة القانون. على ال
یة مواطنیھا وضمان التحقیق المالئم في الجرائم ومقاضاة مرتكبیھا من قبل جھات معترف بھا قانونًا. وھذا یتطلب إنشاء العراقیة واجب حما

من قبل آلیات لإلشراف على القوات األمنیة العاملة في البالد، وكذلك أدوات لإلبالغ یتمكن المدنیون من خاللھا من تقدیم الشكاوى دون انتقام 
 ألمنیة.أفراد القوات ا

 
ن   المضا�قة والعنف ضد المدنيني

إن جھات أمنیة مسؤولة عن نقاط التفتیش طالبتھم بدفع رشى. قال أحد األشخاص  CIVICقال مدنیون من مجموعات عرقیة مختلفة لـ 
یتم ایقافھا من قبل الحشد إن الشاحنات التي تنقل المنتجات إلى مدینة سنجار كثیراً ما  CIVICالیزیدیین الذین تمت مقابلتھم في سنجار لـ 

. أفاد شخص آخر تمت مقابلتھ، وھو عربي سني من سكان منطقة 116الشعبي التي تدیر نقطة التفتیش عند المدخل الرئیسي وتطلب رشوة
لى القیروان، أن أفراد عشیرتھ تعرضوا لالبتزاز خالل موسم الحصاد من قبل افراد الحشد الشعبي الذین طالبوا المزارعین للحصول ع

تشیر التقاریر أیًضا إلى أن بعض أعضاء الحشد الشعبي یحاولون ابتزاز أصحاب محالت بیع الكحول مقابل السماح لھم بإبقاء  .117رشاوى
 118.محالتھم مفتوحة

لزیارة ان أفراد عشائرھم یُمنعون في بعض األحیان من الوصول إلى مسقط رأسھم ـ إما للعودة أو ا CIVICقال زعماء من العرب السنة لـ 
. بعض المجتمعات التي عادت إلى قراھا تجد نفسھا 119ـ ویتعرضون للمضایقات من قبل قوات األمن اإلیزیدیة فقط، خاصة عند نقاط التفتیش

. 120معزولة عن المجتمع االیزیدي وتعیش في خوف من أن یتم استھدافھا من قبل العناصر المسلحة االیزیدیة أو الشیعة او من قبل المدنیین
تویت أو الجحیش أو یمعم أن أفراد قبیلة شمر ھم فقط من یجرؤون على القیادة عبر مدینة سنجار، بینما أفاد أفراد من قبائل أخرى مثل الیُز

 121.الخواتنة أنھم لن یزوروا المدینة للحصول على الخدمات أو التسوق أو حتى لمجرد القیادة

، أوقف مجھولون سیارة كان یستقلھا أحد 2018المنطقة. في أكتوبر / تشرین األول  كما تم اإلبالغ عن حاالت عنف ضد العرب السنة في
 122.أعضاء المجلس البلدي في البعاج وشیخ من قبیلة شمر بالقرب من مجمع دومیز. قُتل كال الشخصین بالرصاص

                                                           
 .2020شباط  مقابلة أجراھا المركز مع أحد أعضاء اإلدارة الرسمیة لسنجار التابعة للحزب الدیمقراطي الكوردستاني واحد النازح اآلن في دھوك،  112
ھا في العثور على ھذا دث مدنیان تمت مقابلتھما في سنجار عن تجارب مماثلة في اعتقال أحد أقاربھما من قبل قوات األمن ، وكذلك الصعوبات التي واجھوتح   113

 .2020مع المدنیین في ناحیة سنوني ومدینة سنجار، شباط  CIVICالقریب. المصدر: مقابالت أجراھا 
 .2020ي نازح في إقلیم كوردستان العراق، شباط مع مدن CIVICمقابلة أجراھا   114
 .2020مع أحد المدنیین، مدینة سنجار، شباط   CIVICمقابلة أجراھا       115
ھم احیة سینوني) عن تعرض. لم یبلغ من تمت مقابلتھم في األجزاء الشمالیة من القضاء (ن2020مع أحد المدنیین في مدینة سنجار، شباط   CIVICمقابلة أجراھا   116

األخرى عن ابتزاز  ھو الالعب االقوى في ھذه المناطق ، مما قد یثني قوات األمن YBSلالبتزاز من قبل أي من أفراد قوات األمن. قد یكون ھذا بسبب أن 
 المدنیین.

 .2020مع زعیم عشیرة من قیروان، مدینة دھوك، فبرایر  CIVICمقابلة أجراھا    117
التي تسیطر على نقطة  مقابلتھم أن الشاحنات التي تنقل الكحول داخل مدینة سنجار اضطرت إلى دفع رشوة لوحدة الحشد الشعبيافاد أحد األشخاص الذین تمت    118

شخاص آخرون تمت مقابلتھم . أشار أ2020سنجار. المصدر: مقابلة أجراھا المركز مع أحد المدنیین ، مدینة سنجار ، فبرایر  ـشبابیت في تلعفر  مفرق امتفتیش 
 إلى أنھ تم الضغط على محالت بیع الخمور لدفع رشاوى لوحدات الحشد الشعبي الجدیدة لكي تظل مفتوحة في المدینة.

ت حجة إجراء تفتیش أمني. مقابالمن قیام الجھات األمنیة بمضایقة أقاربھم ومنعھم لفترات طویلة عند نقاط التفتیش ب CIVICاشتكى زعیم الجالیة العربیة السنیة لـ    119
  .2020مع قادة المجتمع العرب السنة من سنجار في دھوك وعبر الھاتف من فبرایر إلى مایو  CIVICأجراھا 

 .2020مع عرب سنة من سنجار، دھوك، شباط  CIVICمقابالت أجراھا   120
ذا احتاجوا إلى الذھاب إلى جتمع سیسافرون إلى الموصل إأن أفراد الم CIVICاوضح العدید من أفراد قبیلة میتویت الذین یعیشون حالیًا في قراھم في قیروان لـ  121

مع عرب  CIVICجراھا أالمستشفى وأنھم سیستخدمون طرقًا ثانویة للوصول إلى طریق تلعفر ـ الموصل السریع لتجنب المرور بمدینة سنجار. المصدر: مقابالت 
 .2020باط سنة من سنجار بینھم اثنان من قبیلة میتویت األصل من قیروان، دھوك، ش

ار. وعلى الرغم من أن تتمتع قبیلة شمر بعالقات أفضل مع المجتمع اإلیزیدي ألن زعماء القبیلة وقفوا بشكل جماعي ضد داعش وساعدوا األیزیدیین على الفر
والقحطانیة والبعاج یمكنھم  في قرى قیروان أن أولئك الذین یعیشون CIVICسكان مدینة سنجار لم یتمكنوا من العودة إلى منازلھم، إال أن زعماء القبائل أخبروا 

ن شمر أن العدید من شمر مالقیادة عبر الطریق في مدینة سنجار، وفي بعض الحاالت الذھاب للتسوق. لكن العالقات مع األیزیدیین ال تزال متوترة. وأوضح شیخ 
ب السنة شمر من مع زعماء عشائر من العر CIVICدر: مقابالت أجراھا یترددون اآلن في السفر عبر المدینة بعد ھجمات شنھا "مھاجمون مجھولون". المص

 .2020قیروان وربیعة ودھوك في فبرایر وأبریل 
 .2020مع زعیم عشیرة من القیروان، مدینة دھوك، فبرایر  CIVICمقابلة أجراھا   122
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ا أفراد من قبیلة المیتویت على الطریق مھاجمون النار على سیارة یستقلھ ، عندما أطلق2019ووقعت حادثة مماثلة في أیلول / سبتمبر 
. 124. ال یزال مصدر ھذه الھجمات غیر معروف، وانتقد قادة المجتمع العربي الطریقة التي تم بھا إجراء التحقیق123المؤدي إلى مدینة سنجار

، غضب السكان 2017أثار عناصر من الجیش العراقي وقوات الحشد الشعبي، التي سیطرت على سنجار في تشرین األول / أكتوبر 
اإلیزیدیین، على وجھ الخصوص، عندما حاولوا إغالق محالت بیع الكحول وحظر بیع الكحول في سنجار ومنع الرجال من ارتداء السراویل 

سالمیة . فسر السكان الیزیدیون المحلیون ھذه الحوادث على أنھا محاوالت لفرض القیم الدینیة اإل125القصیرة في األماكن العامة بدواع دینیة
. على الرغم من تخفیف ھذه القیود بعد أن تواصلت السلطات 2014126على مجتمعھم وھو موضوع حساس للغایة منذ ھجمات داعش عام 

ة المحلیة مع قادة القوات االمنیة، إال أن الحوادث تشیر على ما یبدو إلى أن بعض القوات األمنیة تسعى إلى فرض قیمھا الخاصة في المنطق
 عن تفویضھا الذي یقضي باحترام القانون العراقي والحفاظ على األمن.بغض النظر 

عن عدة حاالت لمضایقات من قبل عناصر األمن في سنجار ضد إیزیدیات واشتكوا من حوادث قیام  CIVICكما أخبر من تمت مقابلتھم 
. 127ت یمشین بمفردھن أو یتبضعن في األسواق المحلیةقوات األمن بالتحدیق أو التقاط الصور أو محاولة الدخول في محادثات مع نساء محلیا

 128.تسببت ھذه الحوادث في احتجاج المجتمع الیزیدي وزادت من االستیاء ضد القوات المكونة من افراد من خارج سنجار

المختلفة أفضل  في سنجار، اشتكى األفراد من جماعات مسلحة بعینھا، أكثر من غیرھا، ووصفوا كیف كانت القوات CIVICخالل مقابالت 
ي في االستجابة لشكاوى المدنیین. بینما أفاد بعض المدنیین االیزیدیین بسوء السلوك واألذى من قبل أفراد الشرطة المحلیة والجیش العراق

بقیادة  HPEووحدات الحشد الشعبي االیزیدیة والشیعیة ولم یشتك أي مدني أیزیدي تمت مقابلتھ في سنجار ضد قوات قاسم شیشو أو قوات 
تشجع المدنیین على وجھ  YBS ، إن YBSقال اثنان من الذین تمت مقابلتھم من المدنیین، أحدھما عضو سابق في  .YBS 129حیدر شیشو أو 

 استفسر المركز عن اآللیات القائمة للمدنیین لتقدیم شكاوى ضد أفراد القوات عن أي سوء سلوك من قبل أعضائھا. التحدید على اإلبالغ
وأوضح أنھ یمكن للمدنیین تقدیم شكوى أمام قائد الوحدة أو السلطات المحلیة أو في المجالس المحلیة التي ینظمھا الجناح السیاسي لـ  ،األمنیة
YBS لم یكن .CIVIC ومع ذلك ، كما ھو 130قادراً على التحقق من أن ھذه اآللیة موحدة وأن الشكاوى المقدمة تؤدي إلى أي إجراء رسمي .

 YBS.131وقوات  HPE، أثار العرب السنة مخاوف بشأن سلوك وحدات الحشد الشعبي االیزیدیة والشیعیة و  مذكور أعاله

یجب على الحكومة العراقیة وسلطات محافظة نینوى أن تفرض على كافة القوات وقبل ان یتم نشرھا في سنجار ان تتدرب على القانون 
الثقافیة. كما یجب على حكومة بغداد وسلطات نینوى لضمان وجود آلیات مناسبة لإلبالغ العراقي وحقوق اإلنسان والمھام الشرطیة واالعراف 

، سیاسة الحمایة المدنیة التي تلزم سلطات المحافظة ببناء قدرات 323، أقر مجلس محافظة نینوى وتحت رقم 2019والمساءلة. في نیسان 
على حكومة المحافظة اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفیذ ھذه السیاسة وجعلھا  . یجب132القوات األمنیة العاملة في نینوى على حمایة المدنیین

ثل التنوع العرقي فعالة. تحتاج الحكومة العراقیة وسلطات محافظة نینوى أیًضا إلى التأكد من أن قوات األمن المحلیة تتضمن نساء، وتم
 تعزیز الروابط مع المجتمع وتعزیز المساءلة أمامھم. ، وإدماج السكان من المنطقة التي یعملون فیھا من أجلوالدیني المحلي

 

ك�ة ن جراء الغارات الج��ة ال�ت ر المدنيني  ت�ن

ت تشن القوات الجویة التركیة بانتظام غارات جویة على مناطق مأھولة بالسكان المدنیین في سنجار مما ینشر الذعر بین السكان. في المقابال
محلیة وأفراد من القوات األمنیة مخاوف بشأن الغارات الجویة التركیة بما في ذلك مخاوف من التعرض  التي أجریناھا، أثار مدنیون وسلطات

) YPG) ووحدات حمایة الشعب (PKKحذرت الحكومة التركیة عدة مرات من وجود حزب العمال الكوردستاني ( لألذى أو تدمیر ممتلكاتھم.
  133.في جبل سنجار

                                                           
 .2020مع موظف في منظمة غیر حكومیة تعمل في المنطقة، فبرایر  CIVICمقابلة أجراھا   123
 .2020مع قادة مجتمع العرب السنة من سنجار في دھوك وعبر الھاتف من فبرایر إلى مایو  CIVICمقابالت أجراھا   124
 .2020مع مدنیین وسلطات محلیة، مدینة سنجار ونواحي سنوني، شباط  CIVICمقابالت أجراھا  125
 .2020نجار، شباط مع مدنیین وسلطات محلیة في مدینتي سنوني وس CIVICمقابلة أجراھا  126
) FGDقاش جماعي (. تمت مناقشة ھذه القضیة أیضا في جلسة ن2020مع مدنیین وسلطات محلیة في مواقع مختلفة، قضاء سنجار، شباط  CIVICمقابالت أجراھا   127

 .2020مع نساء في بلدة خناصور، فبرایر 
ات. ودفع الحادث الى ضو في الحشد الشعبي بعد اتھامھ بالتحرش الجنسي بإحدى األیزیدی، اعتدى سكان محلیون في مدینة سنجار على ع 2018في آذار / مارس   128

 2020مع أحد المدنیین، مدینة سنجار، شباط  CIVICتدخل قائد الوحدة واضطر الجندي لالعتذار. المصدر: مقابلة أجراھا 
تمت مقابلتھم من  . ومع ذلك ، قال بعض األشخاص الذینYBSایقات من قبل جنود لم یذكر أي مدني تمت مقابلتھ في قضاء سنجار أنھ شاھد أو وقع ضحیة لمض  129

بسبب الخوف من المضایقات  YBSالنازحین حالیًا في إقلیم كردستان العراق لمركز المدنیین الدولیین إنھم كانوا مترددین في زیارة المناطق التي یسیطر علیھا 
 لیم كردستان.ألنھم مذنبون لألحزاب الكردیة في حكومة إق

 .2020، ناحیة سنوني، شباط YBSمع مدنیین أحدھم عضو سابق في  CIVICمقابالت أجراھا    130
لھاتف ، من فبرایر إلى ا، مقابالت أجریت في دھوك أو عبر ن حالیا في إقلیم كردستان العراقمع العرب السنة في قضاء سنجار والنازحی CIVICمقابالت أجراھا   131

 .2020یونیو 
 .2019نیسان  10بتاریخ  323رار مجلس محافظة نینوى رقم ق   132
 حذرت الحكومة التركیة من أنھا لن تسمح لسنجار بأن تصبح "قندیل الجدیدة" ، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني التاریخي.   133

شعب في سنجار. انظر: حزب العمال الكردستاني ووحدات حمایة القاعدة جبل قندیل شمال العراق. تشن تركیا بانتظام غارات جویة ضد أھداف متصورة مرتبطة ب
 ، 2016ألول أكتوبر / تشرین ا 27سیبل أوجرلو ، "أردوغان یقول إن سنجار لن تكون" قندیل جدید "لحزب العمال الكردستاني ، وكالة األناضول ، 

https://www.aa.com.tr/en/politics/erdogan-says-sinjar-will-not-be-new-qandil-for-pkk/673511   

 ، 2016بر) تشرین الثاني (نوفم 18، العمال الكردستاني؟" ، المونیتورانظر أیًضا: فھیم تستكین ، "ھل ستصبح سنجار العراقیة قاعدة جدیدة لحزب 
qandil.html-second-become-hengals--iraq-yrias-onitor.com/pulse/originals/2016/11/turkeym-https://www.al 

https://www.aa.com.tr/en/politics/erdogan-says-sinjar-will-not-be-new-qandil-for-pkk/673511
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في سنجار على الرغم من انسحاب حزب العمال الكوردستاني من  YBSالجویة التركیة في ضرب أھداف وحتى ھذه اللحظة تستمر القوات 
حزیران / یونیو  15. في 134غارة جویة في منطقة سنجار 17، شنت تركیا ما ال یقل عن 2018. منذ مایو 2018جبل سنجار في مارس 

تلفة في جبال سنجار، منھا شالمیرا والسكانیة وبارا وباب شایل. وبحسب أطلقت القوات الجویة التركیة عدة صواریخ على مواقع مخ 2020
شھود عیان محلیین، سقطت بعض الصواریخ على مقربة من مخیم ساردستي للنازحین، والذي ال یزال یضم عدًدا كبیًرا من النازحین، وكذلك 

 135.بالقرب من قرى أخرى في جبل سنجار

برر ھجماتھا العسكریة على أساس محاربة "اإلرھابیین"، انسحب حزب العمال الكوردستاني (أو قوات وعلى الرغم من أن الحكومة التركیة ت
YPJ/  YPG  والقوات الموجودة على األرض حالیا ھم أعضاء في وحدات 2018136السوریة) رسمیًا من جبل سنجار في آذار / مارس .
YBS وبینما تتمتع ھذه المجموعة بعالقة وثیقة مع وحدات  یون من سنجار.المحلیة وھي مجموعة مسلحة محلیة شكلھا وقادھا األیزیدYPG 

/ YPJ  السوریة، فقد اعترفت حكومة بغداد بوحدات حمایة الشعب كقوة محلیة، بصفتھا جزء من الحشد الشعبي، ویتقاضى افرادھا رواتبھم
اقع، تھاجم مواطنین عراقیین بصفتھم أعضاء في قوة أمنیة . وبموجب ھذا التوصیف فأن الحكومة التركیة، في الو137من ھیئة الحشد الشعبي

 138.معترف بھا رسمیًا ومدمجة في ھیكل الحشد الشعبي

لدیھا قواعد داخل البلدات والمدن. وھذا یعني أن العدید  YBSالعسكریة، فإن  YBSوبینما یتم التنویھ الى إن الغارات الجویة تستھدف قواعد 
ناطق مأھولة بالسكان المدنیین، وأن قربھا من القرى والمراكز السكانیة یشكل خطراً كبیراً على أرواح من الغارات الجویة حدثت في م

 ال تقوم السلطات التركیة بتحذیر للمدنیین قبل الضربات الجویة في المناطق المأھولة بالسكان بما یسمح للمدنیین بالبحث عن األمان. المدنیین.
رر وباإلضافة إلى اآلثار النفسیة لھذه الھجمات على السكان المحلیین، فإنھا تسبب أیًضا فقدان سبل العیش ویمكن أن تكون دافعا لنزوح متك

، التلبعض العائالت فھي تلحق أضراًرا بالبنیة التحتیة (الطرق وأنظمة المیاه) على سبیل المثال، فضالً عن الممتلكات المدنیة. في بعض الحا
 139.ھربت أغنام المدنیین أثناء الھجمات وأشتعلت النیران في حقول المراعي بالقرب من القرى المدنیة

مقابالت مع العدید من المدنیین في سنجار الذین اشاروا إلى الضربات الجویة التركیة ھي أحد مخاوفھم األمنیة الرئیسیة. قال  CIVICأجرى 
یخشون أن  إنھم CIVICلـ  ـ ه البلدات تعرضت للقصف بالصواریخ التركیة في اآلونة األخیرةسكان خناصور وسنوني ودوجور ـ جمیع ھذ

. كما یجب 140یتم استھداف منازلھم عن طریق الخطأ من قبل الطائرات التركیة أو أن الھجوم قد یؤذي أطفالھم الذین یلعبون في الشارع
  ضرابات.مراعاة الضغوط النفسیة والصدمات النفسیة الناجمة عن اإل

ك�ة مصدر قلق كب�ي ألنها تحدث  "�شكل الغارات الج��ة للقوات الج��ة ال�ت
ي مناطق �ع�ش و�عمل فيها الناس. �خاف الناس من االستهداف ، ول�ن 

�ن
ي نزاع ، وتأثروا بأصوات 

ا ألن هؤالء [السكان] مصدومون وقد عاشوا �ن أ�ض�
 141."القنابل

ي من سنجار.  -
 مدئض

 

                                                           
ر للجدل بشكل خاص . كان الھجوم المثی2020من قبل منظمة غیر حكومیة تراقب التطورات األمنیة في قضاء سنجار ، أبریل   CIVICالمعلومات المقدمة إلى    134

اعش وإجالء المدنیین د، والذي كان یحظى باحترام السكان المحلیین بسبب دوره في محاربة  YBSھو الغارة الجویة التي قتلت زكي شنقلي، وھو قائد كبیر في 
إلیزیدیین في ابحق  . قُتل شنقلي في طریق عودتھ من نصب تذكاري إلحیاء ذكرى مذبحة داعش2014اإلیزیدیین المحاصرین في جبل سنجار في آب / أغسطس 

ي سنجار وخارجھا. انظر أمبرین تعرض  النتقادات شدیدة من قبل األیزیدیین ف بلدة كوجو. حقیقة أنھ تم استھدافھ في یوم إحیاء لذكرى اإلبادة الجماعیة الیزیدیة
 ، 2018أغسطس / آب  16زمان ، "تركیا تقتل زعیم حزب العمال الكردستاني في سنجار" ، المونیتور ، 

 .sinjar.html-leader-pkk-kills-airstrike-monitor.com/pulse/fa/originals/2018/08/turkey-https://www.al 

. انظر 2020، یونیو  ي قضاء سنجار ومع منظمة غیر حكومیة تراقب التطورات األمنیة والسیاقیة في سنجار ، عبر الھاتفمع مدنیین ف CIVICمقابالت أجراھا    135
 ، 2020نیو یو 16أیًضا ، ماثیو باربر ، "تركیا تشن غاراتھا الجویة السابعة على سنجار ، منتھكة القانون الدولي وسط صمت الناتو" مدونة ، 

www.joshualandis.com/blog/turkey-conducts-its-seventh-series-of-airstrikes-on-sinjar-violating-international-law-amid-nato-silence/ 
 ، 2018مارس  26وراء انسحاب حزب العمال الكوردستاني من سنجار؟" العربي الجدید ،  بول إیدون ، "ما  136

 .sinjar-from-withdrawal-pkk-the-behind-nglish/indepth/2018/3/26/whatshttps://english.alaraby.co.uk/e 

 .2020. مقابلة أجراھا المركز مع محلل أمني عبر الھاتف، أبریل 2020، بلدة سنوني، شباط YBSمع عضو في  CIVICمقابلة أجراھا    137
ذه الھجمات ال تلقى سوى اني المزعومین في الجبال الشمالیة إلقلیم كوردستان العراق. ھللجیش التركي تاریخ طویل في استھداف مقاتلي حزب العمال الكوردست   138

ام ، استھدفت الطائرات عالقلیل من اإلدانة ، إن وجدت ، من الحكومة العراقیة أو سلطات حكومة إقلیم كوردستان. انظر خروش نجاري ، "للمرة الثالثة خالل 
 ،  2020مایو / أیار  23،  24كوردستاني بالقرب من قریة في إقلیم كوردستان ،" كوردستان الحربیة التركیة قصف حزب العمال ال

.2eee98ad0745-b337-4d32-6c1f-https://www.kurdistan24.net/en/news/f3cdb71f 

. 2020 ف ، یونیومع مدنیین في قضاء سنجار ومع منظمة غیر حكومیة تراقب التطورات األمنیة والسیاقیة في سنجار ، عبر الھات CIVICأجراھا  مقابالت  139
 ، 2020یونیو  16، "تركیا تشن غاراتھا الجویة السابعة على سنجار ، منتھكة القانون الدولي وسط صمت الناتو" مدونة ، انظر أیًضا ، ماثیو باربر

./silence-nato-amid-law-international-violating-sinjar-on-airstrikes-of-series-seventh-its-conducts-www.joshualandis.com/blog/turkey 

 .2020، شباط ورصالمدنیین في بلدتي سنوني وخنامع  CIVICمقابالت   140
 .2020مع ناشط في سنجار عبر الھاتف ، شباط  CIVICمقابلة   141

https://www.al-monitor.com/pulse/fa/originals/2018/08/turkey-airstrike-kills-pkk-leader-sinjar.html
https://www.al-monitor.com/pulse/fa/originals/2018/08/turkey-airstrike-kills-pkk-leader-sinjar.html
http://www.joshualandis.com/blog/turkey-conducts-its-seventh-series-of-airstrikes-on-sinjar-violating-international-law-amid-nato-silence/
https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2018/3/26/whats-behind-the-pkk-withdrawal-from-sinjar
https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2018/3/26/whats-behind-the-pkk-withdrawal-from-sinjar
https://www.kurdistan24.net/en/news/f3cdb71f-6c1f-4d32-b337-2eee98ad0745
https://www.joshualandis.com/blog/turkey-conducts-its-seventh-series-of-airstrikes-on-sinjar-violating-international-law-amid-nato-silence/
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بات الجویة المتكررة في مواقع مثل بلدة خناصور على توفیر المساعدة اإلنسانیة وتنفیذ برامج التنمیة في المنطقة، أخیًرا، تؤثر الضر
 142.حیث أن بعض المنظمات غیر الحكومیة لدیھا مخاوف أمنیة وتحجم عن العمل في البلدات التي قد تحدث فیھا غارات جویة

 
 

ن من المتفجرات من مخلفات ال ر المدنيني  حرب وتلوث العبوات الناسفةت�ن
لیج لقد خلفت سنوات الحرب إرثًا خطیًرا من التلوث بالذخائر المتفجرة في العراق. من الحرب العراقیة اإلیرانیة، وحملة األنفال، وحرب الخ

مناطق البالد تقریًبا وكان التلوث واسعًا ومركبا. ویؤثر على جمیع  2014ومحاربة داعش عام  2003إلى الغزو األمریكي عام  1990عام 
جار بما في ذلك سنجار، ویشمل مجموعة متنوعة من المواد المتفجرة بما في ذلك الذخائر المتفجرة التقلیدیة مثل مخلفات الحرب القابلة لالنف

العنقودیة، وكذلك العبوات  (الصواریخ وقذائف الھاون وما إلى ذلك) واأللغام المضادة لألفراد التقلیدیة واأللغام المضادة للمركبات والذخائر
د االنسحاب ھو زرع العبوات الناسفة حول البنیة التحتیة العامة نممارسات الشائعة بین قوات داعش عمن ال الناسفة التي تركھا مقاتلوا داعش.

 143.أو في الممتلكات الخاصة

عدة مناطق في سنجار ملوثة حتى اآلن مما یؤخر عودة  وقد تفاقم ھذا التلوث بسبب المتفجرات التي خلفتھا العملیات العسكریة. وال تزال
ت المدنیین إلى دیارھم. ال تزال المدارس ومحطات المیاه والمباني العامة والطرق وما یتعلق بكسب العیش والمنازل المدنیة ملیئة بالعبوا

اض وبناء منازل جدیدة بسبب مخاوف من بقاء العبوات الناسفة التي تعمل كأفخاخ متفجرة. ال یمكن للعائدین الذین دمرت منازلھم إزالة األنق
 144.الناسفة تحت األنقاض

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نجار إلى أن المانحین الحكومیة العاملة في منطقة س. أشار بعض الموظفین من المنظمات غیر 2020، بلدة سنوني ، شباط  مع المدنیین CIVICمقابالت أجراھا   142

 ور بسبب خطر الغارات الجویة التركیة.صفي تنفیذ األنشطة في خنا مترددةوالمنظمات غیر الحكومیة 
  2018أنظر "مخاطر المتفجرات: خوف آخر على السكان في الموصل ،" منظمة المعاقین الدولیة ، یولیو   143

www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hi_advocacy_paper_explosive_hazards_mosul.pdf 
 2018المعاقین الدولیة ، یولیو  : خوف آخر على السكان في الموصل ،" منظمةأنظر "مخاطر المتفجرات  144

www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hi_advocacy_paper_explosive_hazards_mosul.pdf 

http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hi_advocacy_paper_explosive_hazards_mosul.pdf
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من مایو  اً رعتباتُظھر الخریطة أدناه المناطق التي تم تحدیدھا على أنھا ملوثة بالذخائر المتفجرة، فضالً عن المناطق التي تم تطھیرھا إ
سنجار وبلدات في القحطانیة والقیروان أكثر تلوثًا بشكل ملحوظ من المناطق شمال جبل  . المناطق جنوب جبل سنجار، مثل مدینة2020145
 سنجار.

 

 

فجرات من مخلفات الحرب بینما تقود القوات األمنیة التابعة للحكومة العراقیة جھود ازالة مخلفات الحرب في البالد، فإن احتیاجات إزالة المت
لى دیارھا بأمان. تشارك غیر الحكومیة واألمم المتحدة لتطھیر المناطق حتى تتمكن العائالت من العودة إ ھائلة مما یستلزم دعم الجھات الفاعلة

)، UNMASتعلقة باأللغام (العدید من الجھات الفاعلة حالیًا في إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب بما في ذلك دائرة األمم المتحدة لألعمال الم
) ووحدات MAGام (تم تعیینھم لتطھیر مناطق معینة، والمنظمات غیر الحكومیة مثل المجموعة االستشاریة لأللغوالمتعاقدون الخاصون الذین 

 .YBS ، والجماعات المسلحة مثلمعالجة المتفجرات التابعة للقوات العراقیة

ي الوقت المناسب وضعف التنسیق مما أثار وقد تباطأت عملیة إزالة الذخائر المتفجرة بسبب العقبات، بما في ذلك إصدار موافقات العمل ف
ت الشكوك حول دقة إزالة التلوث في المناطق التي حدثت فیھا العملیات. تواجھ الجھات الفاعلة في مجال إزالة الذخائر غیر الحكومیة تحدیا

مشكالت عرضیة عند عبور الوصول بصورة متكررة مثل التغییرات في إجراءات تصاریح الوصول والتأخیر في تجدید وثائق الوصول و
الجھات الفاعلة غیر الحكومیة لما قد یصل إلى شھر للحصول على موافقة دائرة شؤون االلغام  تحتاج. باإلضافة إلى ذلك، 146نقاط التفتیش

ومیة. یؤثر ) ـ المسؤولة عن تنسیق حمالت التطھیر في العراق ـ على خطط التطھیر المقدمة من قبل تلك الجھات غیر الحكDMAالعراقیة (
تشكل الحساسیات المحیطة  .147ھذا النوع من التأخیر على جھود التطھیر التي یتعین القیام بھا ضمن إطار زمني مدعوم من الجھات المانحة

 جمالیة ألنشطة معالجة التلوث.بإزالة المتفجرات في العراق عقبة أخرى تھدد السرعة اإل

                                                           
 .2020) ، مایو UNMASاألمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام (المصدر: خدمة   145
یر الحكومیة إتباعھا للوصول غلعراقیة، خالل مناسبات عدیدة، بتغییر اللوائح والمتطلبات التي ینبغي على الجھات الفاعلة االسنوات األخیرة، قامت الحكومة  في  146

. وقد تأثرت الجھات التصاریح. وقد تسبب ذلك في تأخیر الحصول على تصاریح جدیدة وتوقف تنفیذ المشاریعإلى المیدان، وكذلك تغیرت السلطات التي تصدر 
ھات غیر حكومیة في مجال مع ج CIVICالفاعلة في إزالة األلغام بھذه التغییرات التنظیمیة واإلجراءات البیروقراطیة المرھقة كذلك. المصدر: مقابالت أجراھا 

 .2020ل في العراق، أیار إزالة الذخائر تعم
فاعلة في إزالة األلغام فقط لفترة طویلة ، لم تتمكن وكاالت األمم المتحدة من إزالة المتفجرات من الممتلكات الخاصة بسبب قضایا المسؤولیة. یمكن للجھات ال  147

سؤولیة حتى تتمكن وكاالت األمم راقیة وقتًا طویالً لمنح إعفاء من المتطھیر الممتلكات الحكومیة مثل المدارس والطرق وخزانات المیاه. لقد استغرقت الحكومة الع
 .2020ایو ممع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة العاملة في قضاء سنجار ،  CIVICالمتحدة من البدء في العمل. المصدر: مقابالت 
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العاملة في مجال معالجة الذخائر بإلغاء عملیاتھا، على الرغم من حصولھا على موافقات ة على سبیل المثال، أفادت الجھات غیر الحكومی
تتطلب إزالة األلغام المضادة لألفراد، والتقلیدیة  .148ألن القوى األمنیة قررت أنھا ستطھر المنطقة بنفسھا مسبقة من دائرة شؤون األلغام،

بالممارسات الدولیة الصارمة لضمان التطھیر بشكل شامل. ومع ذلك، تظھر المقابالت التي أجراھا  منھا، تقییًما دقیقًا للمناطق الملوثة وااللتزام
CIVIC ومن المحتمل أن بعض وحدات 149أن بعض حمالت القوات األمنیة لتعطیل وإزالة الذخائر المتفجرة قد ال تمتثل للمعاییر الدولیة .

رات بشكل آمن وشامل، مما أدى إلى وقوع إصابات ووفیات جإزالة المتفیة إلجراء عملیات القوات األمنیة تفتقر إلى المعدات والقدرات الفن
ن بین جنودھا. أثار مدنیون شكوًكا حول الطریقة التي تم بھا تطھیر بعض المناطق وطالبوا الجھات الفاعلة غیر الحكومیة بإزالة األلغام م

ومع ذلك، فقد اضطرت جھات تطھیر المتفجرات ھذه إلى رفض ھذه الطلبات ألن خالل تفتیش منازلھم للتأكد من خلوھا من المتفجرات. 
. بلدة تل عیزر الواقعة وسط القحطانیة ھي 150المناطق قد تم بالفعل إعالن تطھیرھا رسمیًا من قبل القوات األمنیة ودائرة شؤون االلغام 

الذین كانوا قد  أن تم تھمیش الجھات الفاعلة األخرى في مجال التطھیر، واحدة من ھذه الحاالت. تم تطھیر البلدة من قبل القوات األمنیة بعد
ً بقدموا بالفعل خططھم إلى دائرة شؤون االلغام ألن القوات األمنیة قد أعلنت مس لمنظمات  دائرة شؤون االلغامأن المنطقة خالیة ولم تأذن  قا

المحلیین، قد ال تكون عملیات التطھیر التي قامت بھا القوات األمنیة شاملة أخرى بالمساھمة في العملیات. ومع ذلك، ووفقًا لخبراء األلغام 
 151.مما قد یشكل خطًرا على السكان إذا عادوا

الذین یساعدون في تطھیر مناطقھم، تفتقر إلى المعدات والتدریب المناسبین. ھذا ال یعرضھم  YBSوكذلك، فإن الجھات الفاعلة المسلحة، مثل 
یعرض المدنیین للخطر أیًضا إذا تركت اي من ھذه الفرق، خلفھا من غیر قصد، مخاطر المتفجرات. عالوة على ذلك،  للخطر فحسب، بل قد

 تزال قد تعطي تلكم العملیات انطباًعا خاطئًا بأن المناطق قد تم تطھیرھا من الذخائر المتفجرة، مما یدفع المدنیین إلى العودة إلى مناطق ال
 152.غیر آمنة

إلنسانیة بإكمال لیة منسقة ومبسطة لمنح الموافقات لعملیات التطھیر من قبل دائرة شؤون االلغام، والسماح للجھات الفاعلة اإن وجود عم
لسلطات ان تتجنب المھام، من شأنھ أن یقلل التأخیر في عملیات إزالة االلغام ویسمح باالستمراریة المطلوبة وبعملیات شاملة. یجب على ا

لشاملة. باإلضافة إلى االتي تمت الموافقة علیھا مسبقًا والتي التزال مستمرة حیث یؤدي ذلك إلى إبطاء أعمال التطھیر  طھیرإلغاء عملیات الت
في العراق حتى یكون  ذلك، یجب اإلبالغ عن أي تطھیر تقوم بھ القوات األمنیة الداخلي لتضمینھ في قاعدة بیانات األعمال المتعلقة باأللغام

لى المناطق المعنیة ن المعنیین على درایة بالعمل المنجز. تحتاج الحكومة العراقیة إلى التأكد من أن التغییرات في الوصول اجمیع الفاعلی
یر. عند تنفیذ والتعلیمات وعملیة الحصول على تصاریح الموافقات تتم بطریقة ممنھجة ومنظمة وال تمنع او تعرقل أو تبطئ عملیات التطھ

ل صحیح قبل ان عین على السلطات التأكد من أن عملیة تقدیم الطلبات الجدیدة للحصول على التصاریح قد تم وضعھا بشكإجراءات جدیدة، یت
ذلك، یجب توفیر  یتم إغالق منظومة االجراءات السابقة، وأن جمیع السلطات المعنیة والقوات األمنیة المعنیة قد تم إبالغھا. عالوة على

ة عملھم خالل ة من قبل الحكومة العراقیة، للجھات الفاعلة في مجال ازالة االلغام حتى یتمكنوا من مواصلتصاریح وصول مؤقتة، ومعتمد
 فترة الحصول على تصاریح جدیدة وكاملة.

 

ي الحصول ع� التع��ض
 التأخ�ي �ن

ار الیھ من اآلن فصاعًدا بـ "قانون ) وتعدیالتھ الالحقة بشأن التعویضات (سیش2009( 20یحق للمدنیین العراقیین، بموجب القانون رقم 
التعویضات")، الحصول على تعویض من الحكومة العراقیة عن الوفیات واإلصابات واألضرار التي أثرت على العمل أو الدراسة أو 

الذین یلتمسون مثل  . ومع ذلك، فإن العدید من العقبات تقف في طریق المدنیین153الممتلكات نتیجة األعمال اإلرھابیة أو العملیات العسكریة
ھذا التعویض. على الرغم من أن عملیة التقدم للحصول على تعویض تختلف باختالف المحافظة، إال أنھا غالبًا ما تكون طویلة وشاقة. وقد 

لى ذلك فإن . وعالوة ع154تأخر الحصول على المدفوعات النھائیة في جمیع أنحاء العراق بسبب العقبات البیروقراطیة وعدم كفایة المیزانیة
عملیة الحصول على تعویض عن الضرر في سنجار صعبة بشكل خاص. وفًقا للسلطات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة، تمكن عدد قلیل 
ا من المدنیین من إكمال عملیة تقدیم الطلبات، ولم یحصل أي منھم على ایة مدفوعات حتى اآلن. آضافة لذلك، فإن معظم األفراد الذین تحدثو

یجب على مقدم الطلب، من أجل التقدم  .155لم یعرفوا كیف یتقدمون للحصول على تعویض واعتقدوا أن العملیة مرھقة للغایة CIVICى إل
للحصول على تعویض عن األضرار أو تدمیر الممتلكات، تقدیم نسخة من سند الملكیة الخاص بھ ـ وتسمى أیًضا "الطابو" ـ إلى مكتب اللجنة 

م. یال یوجد حالیًا مكتب للجنة الفرعیة في سنجار حیث یمكن للمواطنین التقد كت في المنطقة التي یقع فیھا العقار. ومع ذلالفرعیة للتعویضا

                                                           
نجار إلى أن المانحین . أشار بعض الموظفین من المنظمات غیر الحكومیة العاملة في منطقة س2020مع المدنیین ، بلدة سنوني ، شباط  CIVICمقابالت أجراھا   148

 والمنظمات غیر الحكومیة مترددة في تنفیذ األنشطة في خناصور بسبب خطر الغارات الجویة التركیة.
 .2020العاملة في المنطقة، فبرایر ومایو مع السلطات المحلیة في مدینة سنجار والمنظمات غیر الحكومیة  CIVICمقابالت أجراھا   149
 .2020مع أعضاء وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة العاملة في قضاء سنجار، مایو  CIVICمقابالت أجراھا  150
 المرجع نفسھ.  151
 .2020ء سنجار، مایو مع أعضاء وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة العاملة في قضا CIVICمقابالت أجراھا   152
 57ألولى بالقانون رقم ابشأن تعویض المتضررین من العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة واألعمال اإلرھابیة مرتین:  2009لسنة  20تم تعدیل القانون رقم   153

 .2009لسنة  20ني لقانون ، التعدیل الثا 2020لسنة  2، وثانیًا بالقانون  2009لسنة  20، التعدیل األول لقانون  2015لسنة 
ي الصراع ، أكتوبر فحول التعویض: "نحن نأمل ، لكننا یائسین": وجھات نظر المدنیین حول عملیة التعویض في العراق "، مركز المدنیین  CIVICراجع موجز   154

2018. 
 .2020مع مدنیین وسلطات محلیة قضاء سنجار، فبرایر  CIVICمقابالت أجراھا   155
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. في حالة فقدانھ، یمكن للمواطنین الحصول على نسخة من 156باإلضافة إلى ذلك، فقد معظم السكان سندات الملكیة الخاصة بھم بسبب النزاع
ھم من مكتب التسجیل العقاري (أو "مكتب الطابو") في منطقتھم، ولكن ال یوجد حالیًا مكتب من ھذا النوع یعمل في سند الملكیة الخاص ب

. یسمح قانون التعویض 157سنجار أیًضا. سیتعین على المدنیین السفر إلى الموصل أو بغداد للحصول على نسخة من سند ملكیة ممتلكاتھم
. ومع ذلك، لم یستطع 158مكتب التعویضات ملكیة ممتلكاتھم حیث یمكنھم تقدیم نموذج إثبات الملكیة إلى باستثناءات ألولئك الذین فقدوا سند

CIVIC  التحقق بشكل مستقل من أي فرد تمكن من التقدم للحصول على تعویض باتباع ھذه اآللیة. لیس من الواضح إذا كان ھذا خیارا قابال
زال یتعین على المتقدمین بالطلبات السفر إلى دھوك نظًرا لغیاب المجلس المحلي والسلطات ) ال ی1للتطبیق لمواطني منطقة سنجار ألن: 

 2019.159 الحكومة العراقیة في أكتوبر ) تم تعلیق نشاط مجالس المحافظات والمجالس البلدیة من قبل2المحلیة الرسمیة، و 

ات ملكیة مشاكل إضافیة إذ ال یمكنھم الوصول إلى ممتلكاتھم في سنجار یواجھ العرب السنة واألكراد السنة من مدینة سنجار الذین لدیھم سند
ھا من أجل جمع األدلة الالزمة لتقدیم مطالبة تعویض ألنھم یخشون انتقام المجتمع االیزیدي. في الواقع، فإن منازلھم في بعض الحاالت یشغل

ھ على سكان "التجمعات القسریة" (المجمعات) التي بناھا نظام صدام إن شرط تقدیم سند الملكیة ھو أیضا عبء ال داعي ل نازحون ایزیدیون.
في سبعینیات القرن الماضي، مما اضاف الى ضعف ھذه الفئات ضعفا یصل إلى حد إنكار حقھم في أن تكون الممتلكات التي تعترف الدولة 

في جبال سنجار وإعادة التوطین في "المجمعات" التي  بھا لھم. اُجبر المتضررون من سیاسات التعریب في سنجار على مغادرة مدن أجدادھم
 بنیت في االسفل. لم یتم منحھم سندات ملكیة لمنازلھم الجدیدة وأراضیھم مطلًقا، لذلك لیس لدیھم أي شيء لتقدیمھ في مكتب التعویضات وال

تقدم بطلب للحصول على تعویض، فإن عدم . باإلضافة إلى عدم القدرة على ال160یمكنھم الحصول على وثائق من مكتب التسجیل العقاري
القدرة على الوصول إلى وثائق مدنیة إلثبات ممتلكاتھم یسبب مشاكل أخرى للمدنیین المتضررین بما في ذلك اإلجراءات القضائیة الطویلة 

المم المتحدة للمستوطنات البشریة على الرغم من أن المنظمات غیر الحكومیة وبرنامج ا والمكلفة الستعادة الممتلكات التي یشغلھا شخص آخر.
)UNHABITAT إلجراء إصالح قانوني لمنح حقوق الملكیة الكاملة وسندات  2017) والناشطین المدنیین والسیاسیین كانوا یدعون منذ عام

قة على ھكذا إصالح حتى الملكیة لألسر التي أعید توطینھا في التجمعات (المجمعات) بسبب سیاسات التعریب في السبعینیات، فلم تتم المواف
.من الناحیة القانونیة، أخذت الحكومة العراقیة على عاتقھا واجب تعویض المدنیین عن األضرار التي لحقت بالممتلكات والخسائر 161اآلن

عات أیًضا بالحاجة إلى تعویضات وتحسین وصول المجتم 2019الشخصیة بسبب الصراع. واقرت سیاسة الحمایة المدنیة في نینوى لعام 
ما المتأثرة الى ھذه التعویضات. ومن أجل الوفاء بھذه االلتزامات، یجب على الحكومة اتخاذ جمیع الخطوات الالزمة لجعل ھذا الحق فعاالً ب

في ذلك فتح مكتب للتعویضات في سنجار وضمان أن المواطنین الذین ال یستطیعون الوصول إلى مدینة سنجار یمكنھم التقدم بطلب للحصول 
 تعویض في مكان آخر واستكشاف طرق عادلة لالعتراف بـحقوق الملكیة لألسر التي تفتقر إلى سندات ملكیة أراضیھا ومنازلھا. على

 

 تحد�ات المصالحة والعدالة
نینوى ضد األقلیات الدینیة تأثیر عمیق على التعایش بین الجماعات العرقیة والدینیة المختلفة في محافظة  2014كان لھجمات داعش عام 

أعلن معظم األیزیدیین الذین تمت مقابلتھم في منطقة سنجار وفي إقلیم كوردستان  وتركت بصمة ال تمحى على تاریخ األقلیات في العراق.
یانة لخالعراق أن السنة واالیزیدیین لن یتمكنوا أبًدا من العیش معًا بسالم وأنھ ال ینبغي للعرب السنة محاولة العودة إلى سنجار. الشعور با

. تناقل الناجون مراًرا وتكراًرا حكایات عن جیرانھم العرب ـ أناس عرفوھم منذ سنوات ـ یشاركون 162یتغلغل عمیقاً في المجتمع اإلیزیدي
 163.الخیانةعن وكحالة في قتل األیزیدیین واستعباد النساء. ُرویت ھذه القصص مراًرا وتكراًرا، وقد خلقت سردا جماعیا عن الضحیة 

أن المصالحة ضروریة لمستقبل المجتمع في العراق، لكنھم ال یعتقدون أن ذلك ممكن في الظروف  CIVICض األفراد الذین قابلھم یرى بع
 164.لرئیسیةالحالیة. یلقي األفراد االیزیدیون باللوم على افتقار المجتمع العربي السني وزعماء القبائل العربیة الى االرادة واعتبارھا العقبة ا

                                                           
نشرتھا مجموعة الحمایة العالمیة  ) وتعدیالتھ األولى والثانیة ، التي2009( 20لتوجیھیة لتعویضات الممتلكات (المعدلة) بناًء على القانون العراقي رقم المبادئ ا  156

 .2020) ، مارس HLPوالمجموعة الفرعیة الخاصة بالمنازل واألراضي والممتلكات (
لعدید من السجالت في صول على نسخ من سندات الملكیة الخاصة بھم في مكتب التسجیل المحلي ، ولكن نظًرا ألن امن الناحیة النظریة ، یمكن للمقیمین الح  157

لمصدر: مقابلة أجراھا االموصل قد تم تدمیرھا أثناء النزاع ، یجب على المدنیین السفر إلى بغداد والحصول على نسخة من مكتب التسجیل العقاري المركزي. 
CIVIC 2009( 20. أنظر أیضا دلیل تعویض الممتلكات (المعدل) بناء على القانون العراقي رقم 2020لمدنیین من قضاء سنجار، نیسان مع أحد ا.( 

النموذج من قبل  راضیھم. یجب اعتمادھذا االستثناء لألفراد الذین لدیھم سند ملكیة باسمھم لكنھم فقدوا الوثیقة ، ولیس ألولئك الذین لم یحملوا مطلقًا سند ملكیة أل  158
عقاریة (المعدلة) بناًء على القانون مختار المنطقة التي یقع فیھا العقار ، وكذلك المجلس البلدي والسلطات المحلیة وشاھدین. انظر: المبادئ التوجیھیة للتعویضات ال

 ).2009( 20العراقي رقم 
 ، 2019تشرین األول / أكتوبر  8د بوست ، "البرلمان العراقي یوقف نشاط المجلس البلدي والمحافظات" ، بغدا  159

 .activity-councils-tymunicipali-provincial-halts-Parliament-https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/44199/Iraqi 

 .2020مع موظفین من المنظمات غیر الحكومیة ووكاالت األمم المتحدة العاملة في المنطقة ، فبرایر إلى مایو  CIVICمقابالت   160
رنامج االمم المتحدة ساھم ب ، لكنھا ال تزال في طور المصادقة علیھا رسمیًا. حتى اآلن ، 2019تم تقدیم مسودة مرسوم إلى مجلس النواب العراقي في عام   161

راضي لألیزیدیین للمستوطنات البشریة في حل قضایا المنازل واألراضي والممتلكات في سنجار من خالل تسجیل مطالبات العائالت ورسم خرائط ملكیة األ
لعائالت ، تعترف بملكیتھا البشریة شھادات إشغال لھذه والعرب الذین یعیشون في التجمعات. وبالتعاون مع السلطات ، یصدر برنامج االمم المتحدة للمستوطنات ا

ل الحكومة العراقیة لألرض. ستسمح شھادات اإلشغال ھذه للعائالت بتسجیل ممتلكاتھم والحصول على سندات ملكیة األرض بمجرد تمریر مشروع المرسوم من قب
 .2020زل واألراضي والممتلكات ، مایو انتوطنات البشریة للممع أحد أعضاء برنامج االمم المتحدة للمس .CIVICالمصدر: مقابلة أجراھا 

 .2020مع مدنیین إیزیدیین في قضاء سنجار ودھوك، فبرایر  CIVICمقابالت أجراھا   162
 غولي بور ، "التعویضات الرمزیة الجماعیة عن اإلبادة الجماعیة لإلیزیدیین" (ورقة قادمة).  163
 – USIP،( 2018-2019رار: النتائج"، معھد الوالیات المتحدة للسالم ("إطار عمل مراقبة الصراع واالستق   164

.findings-framework-monitoring-stabilization-nda-https://www.usip.org/conflict 

https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/44199/Iraqi-Parliament-halts-provincial-municipality-councils-activity
https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/44199/Iraqi-Parliament-halts-provincial-municipality-councils-activity
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ي سنجار، شباط الذين قتلوا خالل العمل�ات ضد  YBSالفتة تذكار�ة عليها صور شهداء 
 . 2020تنظ�م داعش �ض

 CIVICباوال جارس�ا / المصدر: 
 

أولئك األیزیدیون الذین أعربوا عن استعدادھم للمصالحة یعتبرون المصالحة مشروطة بعدة شروط مسبقة، بما في ذلك المالحقة الجنائیة 
على النقیض من ذلك، یرغب العرب السنة في المضي قدًما وترك الماضي . 165والتعویضات عن جرائم داعش 2014للمتورطین في ھجمات 

 166.وراءھم

ى ھجمات یعتقد األیزیدیون أن القبائل العربیة المجاورة ال تفعل ما یكفي لمساعدة الحكومة العراقیة على تحدید أفراد مجتمعھم الذین انضموا إل
محاكمة  داعش أو دعموھا. وطالبوا زعماء العشائر بتقدیم قوائم المشتبھ بھم إلى السلطات العراقیة والتعاون مع المؤسسات األمنیة والقضائیة في

ف . إذا ظلت المظالم بین الطوائف دون معالجة ولم یكن ھناك عدالة رسمیة للجرائم المرتكبة، فمن المرجح أن تحدث حلقات من العن167الجناة
، یلوم المجتمع اإلیزیدي حكومة العراق وحكومة إقلیم كوردستان على بطء عالوة على ذلك والھجمات االنتقامیة مع عودة العرب السنة.

ساءلة عزیز الماستجابتھما عندما یتعلق األمر بالمساءلة، بما في ذلك التحقیقات وحمایة األدلة. إلى أن إنخرط فریق التحقیق التابع لألمم المتحدة لت
لم تفعل السلطات الحكومیة سوى القلیل الستخراج الجثث أو حمایة المواقع بحثًا عن  ،2018) عام UNITADعن الجرائم التي ارتكبھا داعش (

 168.أدلة أو التحقیق

ظام القانوني العراقي الجرائم ضد إن الجھود المبذولة لتقدیم الجناة إلى العدالة بطیئة وتواجھ عدًدا من العقبات. لم یدون القانون المحلي في الن
. وإضافة إلى ذلك، اختار النظام القضائي العراقي المربك تبسیط المالحقات الجنائیة ضد عناصر داعش 169اإلنسانیة أو جریمة اإلبادة الجماعیة

منھجي وفقًا لقانون مكافحة اإلرھاب المشتبھ بھم. یحاكم األفراد المشتبھ في انتمائھم إلى داعش والذین ربما شاركوا في مذابح سنجار بشكل 
170.بموجب جریمة عامة تتمثل في "االنتماء إلى منظمة مصنفة انھا إرھابیة"

                                                           
للحوادث السابقة من العنف  مناقشة صریحة تشیر األبحاث التي أجریت خالل السنوات العدیدة الماضیة إلى أن جزًءا من المجتمع اإلیزیدي یعتقد أن المصالحة تتطلب   165

. طبیعة الجرائم المرتكبة واالعتراف باإلبادة الجماعیة 2014، وكذلك عملیة تقصي الحقائق للتحقیق في أحداث 2014واالنتھاكات، بما في ذلك تلك التي سبقت عام 
لى شمال باعاج" ، المنظمة إاجع أیًضا: "فھم العوائق التي تحول دون عودة إیزیدیین ، "إطار مراقبة الصراع واالستقرار: النتائج". ر USIPضد المجتمع الیزیدي. 

  .2020الدولیة للھجرة ، مارس 
 ”.Conflict and Stabilization Monitoring Framework: Findings“  عھد الوالیات المتحدة للسالم، "إطار مراقبة الصراع واالستقرار: النتائج".م  166
لى شمال البعاج"، المنظمة . أنظر أیضا: "فھم الحواجز التي تحول دون عودة اإلیزیدیین إ2020مع مدنیین أیزیدیین، قضاء سنجار، فبرایر   CIVICجراھا مقابالت أ  167

 .2020الدولیة للھجرة، مارس 
 https://www.unitad.un.org   :انظر موقع   168
 ، 2028، مركز العدل العالمي ، آذار / مارس فتیات"ء وال"القانون الجنائي العراقي یستبعد العدالة للنسا  169

 https://globaljusticecenter.net/files/IraqiLawAnalysis.4.6.2018.pdf. 
 بشأن مكافحة اإلرھاب. 2005لسنة  13قانون رقم   170
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المشاركة ال تتم محاكمتھم وفقًا للجرائم المحددة المرتكبة مثل القتل أو الخطف أو العنف الجنسي أو اإلستعباد. ھذه الممارسة تمنع الضحایا من 
في الواقع، ال یشعر أفراد المجتمع االیزیدي بأن الحكومة تفعل ما یكفي لالعتراف  ر العدالة للضحایا أو للمجتمع ككل.في المحاكمات وال توف

ض رسمیًا بمعاناة مجتمعھم أو تقدیم المساعدة بعد األذى لضحایا اإلبادة الجماعیة. في حین أن حكومة إقلیم كوردستان واألمم المتحدة وبع
ترفت بالجرائم التي ارتكبھا مسلحوا داعش ضد األقلیة االیزیدیة على أنھا جرائم إبادة جماعیة، فإن حكومة العراق لم تقم الدول الفردیة قد اع

) بیاًنا CoR. بعد ست سنوات من بدء اإلبادة الجماعیة، أصدر مجلس النواب العراقي (171بعد بإضفاء الطابع الرسمي على ھذا اإلعتراف
 172.لةغیر ملزم بشأن ھذه المسأ

أغسطس/ آب یوًما إلحیاء ذكرى  3أصدرت حكومة إقلیم كوردستان قانونًا یعترف باإلبادة الجماعیة لإلیزیدیین، باإلضافة إلى قرار یحدد 
قلیم إ اإلبادة الجماعیة لألیزیدیین ودعت الحكومة العراقیة إلى تقدیم تعویضات إلى األیزیدیین، رغم أن حكومة بغداد لم تفكر بان تقوم حكومة

تقدیم التعویضات. ھذا اإلغفال یمكن أن یعزز وجھة النظر السائدة بین األیزیدیین بأن حكومة إقلیم كوردستان ال ترید ان تعترف ب كوردستان
 . في الواقع، لم تعترف حكومة إقلیم كوردستان مطلقًا بتخلي قوات البیشمركة تماما عن173انھا تتحمل قسما من مسؤولیة اإلبادة الجماعیة

سنجار وإھمالھا. كما أن االقلیم لم یعتذر بعد عن عدم محاولة حمایة السكان. على العكس من ذلك، بررت حكومة إقلیم كوردستان انسحاب 
 قوات البیشمركة بالقول إن داعش اجتاحھا. عالوة على ذلك، فقد ساعدت ـ مع مرور الوقت ـ في بناء روایة بأن اإلبادة الجماعیة الیزیدیة

. خلق ھذا اإلستیالء على معاناة المجتمع االیزیدي مزیًدا من اإلستیاء وجذب المزید من 174بادة جماعیة أخرى ضد الشعب الكرديكانت إ
 175.أعضاء المجتمع النتقاد حكومة إقلیم كوردستان

على حكومة  ة جماعیة. یجب، ولكن كجرائم إبادزیدي لیس على أنھا أعمال إرھابیةیجب على العراق االعتراف بالجرائم ضد المجتمع الی
ً بعدم قدرتھما على حمایة المجتمع اإلیزیدي في سنجار في  یقات جنائیة وفتح تحق 2014العراق وحكومة إقلیم كوردستان االعتراف علنا

جل معالجة أ لمقاضاة المتورطین وتوفیر العدالة والتعویضات للضحایا. ھذه بعض الخطوات األولى التي یتعین على السلطات اتخاذھا من
  معاناة األیزیدیین وتقدیم تعویضات للمجتمع.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ،  2016یونیو / حزیران  15المتحدة ، ، "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم تدمیر" جرائم داعش ضد اإلیزیدیینانظر "لقد جاؤوا لل  171
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf 

ي العراق والشام (داعش) على فحدة ، اختصاصات فریق التحقیق لدعم الجھود المحلیة لمحاسبة تنظیم الدولة اإلسالمیة انظر أیًضا: مجلس األمن التابع لألمم المت
 ).2017( 2379األمن  األعمال التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة واإلبادة الجماعیة ارتكبت في العراق ، المنشأة بموجب قرار مجلس

  سة لندن لالقتصاد ،، مدونات مدر 2019یونیو / حزیران  12ر ، "مشروع قانون تعویضات العراق للناجیات اإلیزیدیات: مطلوب مزید من التقدم" ، غولي بو  172
/needed-progress-more-survivors-female-yazidi-for-illb-eparationr-https://blogs.lse.ac.uk/crp/2019/06/12/iraqs 

 سة لندن لالقتصاد ، ، مدونات مدر 2019یونیو / حزیران  12"مشروع قانون تعویضات العراق للناجیات اإلیزیدیات: مطلوب مزید من التقدم" ،  غولي بور ،  173
 2019أغسطس / آب  3انظر أیًضا: "برلمان كردستان یصدر قراًرا بشأن یوم ذكرى اإلبادة الجماعیة لإلیزیدیین" ، 

https://www.parliament.krd/english/parliament-activities/latest-news/posts/2019/august/kurdistan-parliament-passes-resolution-
on-yazidi-genocide-remembrance-day/ 

أبریل / نیسان  14بیست ،  انظر كریستین فان دین تورن ، "كیف تخلى األكراد الذین تفضلھم الوالیات المتحدة عن األیزیدیین عندما ھاجمھم داعش" ، ذا دیلي    174
2017 ،  

attacked-isis-when-yazidis-the-abandoned-kurds-favored-us-the-https://www.thedailybeast.com/how 

 ، 2017فبرایر / شباط  1،" مراقبة اإلبادة الجماعیة ،  وماثیو باربر ، "عالقة حكومة إقلیم كردستان باألقلیة اإلیزیدیة ومستقبل اإلیزیدیین في شنكال
 -the-and-Minority-Yazidi-the-with-Relationship-KRG%E2%80%99s-post/2017/01/31/The-https://www.genocidewatch.com/single

Future-of-the-Yazidis-in-Shingal. 
ظر ، ى ضد الشعب الكردي". انفي العدید من الحاالت ، توصف اإلبادة الجماعیة الیزیدیة بأنھا "إبادة شینغالي" أو "إبادة سنجار" أو مجرد "إبادة جماعیة أخر 

 على سبیل المثال ، ھذا المؤتمر الذي نظمتھ جامعة دھوك:
https://uod.ac/about/top-stories/conferences/second-international-scientific-conference-genocide-1/ 

 .2017سبتمبر  19انظر أیضاً: "ما رأي الیزیدیین في االستقالل الكردي؟" إیرین ،  
إلسالمیة ، ومحاوالت" إغالق االنحراف عن الصورة األكبر ، والمقارنة بین المآسي ، والتقلیل من معاناة األیزیدیین في أیدي تنظیم الدولة ایوضح غولي بور: "    175

صحیح مع قضیة  مل بشكلتلك الصفحة واالنتقال إلى عراق جدید "دون اعتراف وعدالة ومساءلة األیزیدیین أقنع المجتمع بأنھ ال توجد حكومتان تنویان التعا
 اإلیزیدیین ". انظر: غولي بور ، "التعویضات الرمزیة الجماعیة عن اإلبادة الجماعیة لإلیزیدیین" (ورقة قادمة).

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf
https://www.parliament.krd/english/parliament-activities/latest-news/posts/2019/august/kurdistan-parliament-passes-resolution-on-yazidi-genocide-remembrance-day/
https://www.parliament.krd/english/parliament-activities/latest-news/posts/2019/august/kurdistan-parliament-passes-resolution-on-yazidi-genocide-remembrance-day/
https://www.thedailybeast.com/how-the-us-favored-kurds-abandoned-the-yazidis-when-isis-attacked
https://www.genocidewatch.com/single-post/2017/01/31/The-KRG%E2%80%99s-Relationship-with-the-Yazidi-Minority-and-the-Future-of-the-Yazidis-in-Shingal
https://www.genocidewatch.com/single-post/2017/01/31/The-KRG%E2%80%99s-Relationship-with-the-Yazidi-Minority-and-the-Future-of-the-Yazidis-in-Shingal
https://www.genocidewatch.com/single-post/2017/01/31/The-KRG%E2%80%99s-Relationship-with-the-Yazidi-Minority-and-the-Future-of-the-Yazidis-in-Shingal
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 الخاتمة 

ین بعد ثالث سنوات من انتھاء العملیات العسكریة، ال یزال أھالي سنجار یعانون من تبعات الصراع ولم یتمكنوا من إعادة بناء حیاتھم. في ح
ددین في العودة إلى مناطقھم االصلیة، فإن العائالت التي عادت ال تزال تناضل أن اآلالف من النازحین في جمیع أنحاء العراق ال یزالون متر

بسبب نقص الخدمات وقلة فرص كسب العیش واألمن غیر المستقر في المنطقة. ال یزال العدید من العرب السنة والكورد السنة نازحین وغیر 
أولئك الذین عادوا ھم ضحایا للمضایقات ویعیشون في عزلة. یؤدي وجود  متأكدین مما إذا كان سیتمكنون من العودة إلى دیارھم، في حین أن

ات جھات فاعلة مسلحة وسیاسیة متعددة ذات أھداف متباینة إلى إبطاء جھود إعادة اإلعمار وتحقیق االستقرار في المنطقة، في حین أن التھدید
ھجمات داعش تعمق المخاوف بین النازحین والسكان السنجاریین. األمنیة مثل المتفجرات من مخلفات الحرب والغارات الجویة التركیة و

تحتاج الحكومة العراقیة بشكل عاجل إلى تصمیم خطة عمل لمعالجة مشاكل سنجار وتقدیم حلول طویلة األجل لسكانھا. یجب أن تتضمن خطة 
تیة واستعادة الخدمات وخلق فرص كسب العیش. أخیًرا، في المنطقة وإعادة بناء البنیة التحالعمل ھذه تحقیق االستقرار السیاسي واألمني 

تحتاج الحكومة العراقیة إلى ضمان العدالة والمساءلة لضحایا ھجمات داعش في سنجار بما في ذلك محاكمة المتورطین في الفظائع وتقدیم 
 تعویضات للضحایا.
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