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ملخّص
الصاعات املسلّحة يف كال البل َدين.
يشعر سكّان سوريا والعراق بوقع ّ
ويأيت هذا التّقرير ليت ّمم قاعدة البيانات املوجودة حاليًّا ،وذلك بتقديم
رشح أوىف لحاجات الحامية اإلنسانيّة عند األقلّيّات ال ّدينيّة والعرقيّة
القادمة من سوريا والعراق ،ومن ضمنها هؤالء الذين بقوا يف بلدانهم
والذين لجأوا إىل بلدانٍ مجاورة.
ويتو ّجه هذا التّقرير إىل الجهات اإلنسانيّة الفاعلة بهدف مساعدتها
عىل تحسني جهودها وتنسيقها من أجل توفري مساعد ٍة تحفظ الحياة،
السوريّني
وعىل العمل اليجاد حلو ٍل مستدام ٍة طويلة األمد لجميع ّ
والعراقيّني .كذلك يهدف هذا التّقرير إىل دعم سوريا والعراق والبلدان
ٍ
استجابات إنسانيّ ٍة أفضل مام
املجاورة والجهات املانحة يف بحثهم عن
هي حاليًّا عليه ،كام يهدف إىل إلقاء الضوء عىل املقاربات األنسب
إليجاد حلو ٍل دامئ ٍة لألقلّيّات ال ّنازحة من سوريا والعراق.

ويف املقابل ،عىل املنظّامت اإلنسانيّة أن تأخذ هذا التن ّوع بعني االعتبار
الصاعات يف سوريا
لتلبية االحتياجات املل ّحة مل َن تأث ّروا من ج ّراء ّ
والعراق ،ودعمهم بطريق ٍة مستدامة .وال تستطيع هذه املنظامت
غض ال ّنظر عن عجز ال ّناس عن الحصول عىل املساعدة بسبب عدم
ّ
االستقرار أو الخوف أو عدم الثّقة باألطراف األساسيّني .كذلك يجب
أن تنظر الجهات اإلنسانيّة إىل مسألة األولويّات يف تقديم املساعدات،
ومعايري االستفادة الّتي قد تولّد االستياء والتّمييز والتّوتّر من خالل
بالصاع.
إقصاء بعض املجموعات املتأث ّرة ّ

كل من الجنس والعمر مفهو َمني راس َخني يف املجال
هذا وبات اآلن ٌّ
اإلنسا ّين .وأضحت الوكاالت اإلنسانيّة تزداد فهامً لالحتياجات
والجنسني.
واملقاربات املختلفة املطلوبة لدعم مختلف الفئات العمريّة
َ
ويُظهِر هذا التّقرير أ ّن حامية األقلّيّات يجب أن تكون أيضً ا جز ًءا من
اسرتاتيجيّة االستجابة اإلنسانيّة يف سوريا والعراق ،وذلك بتب ّني مقارب ٍة
أ ّما التّحليل وما يخلص إليه هذا التقرير فينبع من مراجع ٍة للمصادر تتعلّق بالعمر والجنس واالختالف. 1
يصا لهذا
خص ً
الرئيسة والثّانويّة ،ومن دراستَني بحثيّتَني مميّزتَني أُجرِيتا ّ
ٍ
ٍ
والصاع الّذي اختربته األقلّ ّيات
ومسوحات
الغرض،
ومجموعات دراسيّة لجمع وجهات نظر أكرث من وباالستناد إىل تاريخ االضطهاد ّ
السلميّة يف املستقبل بني مختلف
 4000ناز ٍح والجئٍ من سوريا والعراق .كام وقد أجرى برنامج املساعدات ال ّدينيّة ،فإ ّن املصالحة والعالقات ّ
النويجيّة ( )NCAال ّدراسة باالشرتاك مع مجلس الكنائس الجامعات ال ّدينيّة تتطلّب التّعامل مع جراحات املايض ومعاناته.
التّابع للكنيسة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وبتمويلٍ
كام تتطلّب أيضً ا تقديم أمثلة إيجابيّة ومش ّجعة عىل التّعايش
من وزارة الخارجيّة الرنويجيّة.
العاملي (،)WCC
ّ
ٍ
أديانٍ
مختلفة.
املشرتك وال ّدعم املتبادل بني أشخاص من
وعىل ال ّرغم من أ ّن ع ّدة من املسائل الّتي يت ّم بحثها يف هذا التّقرير مشرتك ٌة
السياسيّة واالجتامعيّة واألمنيّة يف سوريا والعراق
بني األقلّيّات اآلتية من العراق وسوريا ،إلّ أ ّن البل َدين يقفان عىل مفرتقَي إ ّن املح ّفزات ّ
ٍ
واحد من شأنهام
حل
متأصالً بعمقٍ  ،يف حني معقّد ٌة للغاية .وما من توصي ٍة واحد ٍة أو ٍّ
ّائفي يف العراق أصبح ّ
طرقٍ مختلفة .فالشّ عور الط ّ
يحل كرثة املسائل الّتي تواجه األقلّيّات ال ّدينيّة والعرقيّة ،كام
أ ّن املعلومات التي ت ّم استقصاؤها لهذه ال ّدراسة تشري إىل أ ّن سوريا مل أن ّ
تصل بعد إىل هذه املرحلة .وكان مث ّة هجر ٌة ملحوظ ٌة لألقلّيّات من العراق واألكرثيّات .لك ّن التّوصيات املبيّنة أدناه تهدف إىل توفري أساسٍ
بسبب التّهميش واالضطهاد ،حتّى قبل استيالء ال ّدولة اإلسالميّة عىل ملعالجة األزمات اإلنسانيّة ،ما يتيح لل ّنازحني العودة إىل ديارهم،
الصدد ،لن يتيح القضاء ال ّنها ّيئ عىل ال ّدولة وخلق مستقبلٍ إيجا ٍّيب لهم يف سوريا والعراق .وتجدر اإلشارة إىل
بعض املناطق هناك .ويف هذا ّ
ّ
معي من االستقرار يك تصبح التّوصيات
مستوى ّ ٍ
حل املخاط َر الكامنةَ ،كام وأنّه لن يضمن عودة األقليّات رضورة تحقيق
اإلسالميّة مبفرده ّ
ً
ً
إىل مواطنها .كام أ ّن مسا َر إقصاء ال ّدولة اإلسالميّة ،يف العراق تحدي ًدا ،الطّويلة األمد املبيّنة أدناه قابلة للتّنفيذ.
مم
السلطة بني املجموعات الطّائفيّة الكربى – ّ
من شأنه تحريك رصاع ّ
ّ
االجتامعي الّذي يفاقم حساسيّة األقليّات .وإ ّن استمرار
يؤ ّدي اىل التّوت ّر
ّ
حل مشاكل األرايض املتنازع عليها يزيدان من املدى القصري
يل وعدم ّ
التّسييس ال ّداخ ّ
ّ
ّ
الصعوبات الّتي تواجهها األقليّات يف عودتها إىل بعض املناطق يف العراق1.1 .يجب عىل الجهات املانحة أن تؤ ّمن متويالً متوق ًعا وكافيًا،
ّ
والصبيان والبنات األكرث
يكون َم ِرنًا ويصل إىل ال ّنساء وال ّرجال ّ
حاج ًة إليه ،ومن ضمنها املجتمعات املضيفة ،لتج ّنب خلق
ولسوريا والعراق عىل حد سواء تاريخ من الطّائفيّة وعوامل أخرى
ٍ
يخص التمويل ،فاملقاربة
الصاعات الحاليّة .وكان لهذه األخرية يف كال البلدين
التوت ّرات أو تفاقمها .وأ ّما فيام ّ
أث ّرت عىل مسار ّ
مقاسا واح ًدا يناسب الجميع من
والصدمات وموت
وق ٌع كب ٌري عىل املدنّيّني ،مثل ال ّنزوح
الجامعي ّ
واملعيار اللذان يقوالن بأ ّن ً
ّ
ٍ
شأنه أن يتسبّب ،من دون قصد ،بإقصاء الفئات الضّ عيفة.
الجنيس واالستغالل واإلساءة وغياب األمن
األحبّاء أو أذيّتهم والعنف
ّ
السوريّة
والصبيان
واالضطهاد املركّز .وقد طالت هذه املحن ال ّنساء وال ّرجال ّ
فاالحتياجات اإلنسانيّة والتّنمويّة يف األزمتني ّ
متويل يسمح لإلغاثة
ً
والعراقيّة متشابكةٌ ،وهذا ما قد يحتّم
والفتيات بطريق ٍة مختلف ٍة ،ما يعني أ ّن حاجاتهم هي أيضً ا مختلفة.
واملساعدة التّنمويّة بالوصول بطريق ٍة متزامن ٍة ومص َّمم ٍة
السوريّني والعراقيّني الّذين
كذلك ،كانت تجارب ّ
الصاع بال ّنسبة إىل ّ
ً
لتكون متعاضدة يف ما بينها.
ينتمون إىل األقلّيات متن ّوعة أيضً ا ،سوا ٌء بني املجموعات ال ّدينيّة
املختلفة أو ضمنها .وبالتّايل تختلف الحاجات اإلنسانيّة لألقلّيّات،
وبالتايل تختلف أيضً ا الطّرق الفضىل لتلبية هذه الحاجات.
حاجــات الحاميــة اإلنســانيّة عنــد األقلّيّات يف ســوريا والعراق
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فالسكّان
2.2تحديد أنواع املحن املختلفة التي م ّر بها ال ّنازحون ّ ،
بالصاع غري متجانسني .ويجب يف بعض الحاالت
املتأث ّرون ّ
تصنيف حساسيّات األقلّيّات واحتياجاتها بهدف توفري مساعدةٍ
اللجئني وال ّنازحني.
هادف ٍة ومناسبة .كام ينطبق األمر عينه عىل ّ
خاص خصائص مه ّم ٌة للتصنيف،
والجنس والعمر هام بشكلٍ ٍّ
وذلك بغية تلبية حاجات ال ّناس .ينبغي اذا ً عىل الجهات الفاعلة
ٍ
تكتيكات سياسيّ ٍة تؤذي األقلّيّات،
تقييم قادر ٍة عىل التقاط االختالفات 9.9مساءلة الحكومات املحلّيّة عن
اإلنسانيّة أن تتز ّود بأدوات ٍ
العرقي ،وعىل معرفة كيفية تقاطع
يني –
أو تفاقم آثار األزمات الّتي أصابتها ،أو الّتي متنعها من العودة
ّ
باالستناد إىل االنتامء ال ّد ّ
مختلف الحساسيّات.
إىل ديارها.
السكّان
8.8استخدام مجموعات املجتمع املدين التي يثق بها ّ
املحلّيّون ،ومن ضمنها تلك األقلّيّات ،وذلك إليصال املساعدة.
ايصال املساعدة املو ّجهة لتلك املجموعات بطريقة تحرتم
الصاع وبعيدة عن أي نوع من التّمييز ،مبا يتطابق مع
حساسيّة ّ
املبادئ واملعايري اإلنسانيّة.

الصاع واعتامد مقارب ٍة “من دون
ّ 3.3
التويج لربمجة تراعي حساسيّة ّ
رضرٍ” (‘)’do no harmلتج ّنب تفاقم التّوتّرات.
لللجئني
4.4االستمرار بتزويد مراكز التّسجيل املتنقّلة واالستجابة ّ
خارج املخيّامت وال ّنازحني يف ال ّداخل.

املدى القصري واملدى الطّويل

يختص بنوع الجنس يف االستجابة
1.1إدراج منظو ٍر قضا ٍّيئ انتقا ٍّيل
ّ
الحاليّة عىل ال ّنزوح ،مع الحثّ عىل أن يت ّم التعاطي مع جميع
الجنيس يف املحكمة الجنائيّة ،مام يشكّل التزا ًما
حاالت العنف
ّ
الجنيس .دعم تحقيقٍ دو ٍّيل يف اإلبادات
برغبة ال ّناجني من العنف
ّ
الجامعيّة وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان واألعامل
الوحشيّة ،وضامن إعطاء األولويّة يف تلك التّحقيقات لحاالت
ٍ
محاكامت
الجنيس .تسهيل توثيق االنتهاكات من أجل
العنف
ّ
ٍ
مستقبليّة محتملة.

السالم يف املجتمع،
5.5دعم التّد ّخالت املربمجة من أجل تعزيز بناء ّ
االجتامعي ،كمبادراتٍ
باإلضافة إىل بناء العالقات والتّامسك
ّ
نات للمرشوع من خالل التّد ّخل يف قطاعاتٍ
مستقلّ ٍة ومك ّو ٍ
مح ّددة .وميكن لألفرقاء الّذين ميثّلون مختلف الجامعات ال ّدينيّة
رئيسا يُع َّول عليه ،كام والتّوعية عىل
املحلّيّة أن يشكّلوا مصد ًرا ً
السكّان ،ومن
مقدار استخدام البعض لل ّدين من أجل تصعيد التّوت ّر.
2.2ميكن للمصالحات أن تخفّف من التّوتّرات بني ّ
أي رصا ٍع إضا ّيف.
القتل
الثأري املحتمل انتشاره بشكل واسع أو ّ
ّ
تعزيز املصالحة بني الطّوائف ،تحدي ًدا يف املناطق حيث
دعم نفسيّ ٍة تراعي الحساسيّة الثّقافيّة
6.6املساعدة يف تأمني خدمات ٍ
ِ
ّ
بشكلٍ
رش من الفصائل املسلّحة وعانت
استُهدفت األقليّات
والعمريّة والجنسيّة ،وذلك لضامن حصول ال ّناجني من األحداث
مبا ٍ
ٍ
العدائيّة من مجتمعات مجاورة .األخذ بعني االعتبار االعتبارات
املؤملة عىل برامج إعادة تأهيلٍ كافي ٍة لتمكّنهم من إعادة االنخراط
الجنسيّة عند التّخطيط لجهو ٍد كهذه ،ومدى جهوزيّة املجتمعات
يف املجتمع .ضامن ولوج ال ّنساء والفتيات إىل آليّة إحال ٍة مالمئ ٍة
لتلك الجهود.
وف ّعالة .تحديد طرقٍ مالمئ ٍة ثقافيّاً لزيادة التّوعية حول الطرق
التي يُستخ َدم فيها االغتصاب وأشكال العنف الجنسيّة األخرى
حرب ،والّتي تد ّمر األفراد والعائالت .العمل مع زعامء 3.3تسهيل استئناف األنشطة الّتي تراعي الفروقات بني الجنسني،
كأسلحة ٍ
ومن ضمنها إعادة تأهيل البنية التّحتيّة املدنيّة ومرافق املجتمع
املجتمعات وال ّزعامء التّقليديّني وال ّرؤساء ال ّدينيّني من أجل بناء
ٍ
مثل دور العبادة.
مشرتك عىل أ ّن االغتصاب هو دامئًا خطأ من ارتكبه وليس
تفاهم
ٍ
من نجا منه .األخذ بعني االعتبار قيمة الطّقوس ال ّدينيّة ومالءمتها
ٍ
بالصاع
الصغار 4.4القيام بجهود من أجل تعزيز الثّقة بني الجامعات املتأث ّرة ّ
لتسهيل إعادة االنخراط يف املجتمع وتج ّنب تشويه سمعة ّ
وق ّوات األمن املسؤولة عن حاميتها .يجب عىل هذا اإلصالح يف
الجنيس .هذا باإلضافة إىل وجوب
والكبار م ّمن تأث ّروا بالعنف
ّ
ٍ
رصف ونقص
مجتمعي يف االستجابة اإلنسانيّة
النفيس عىل أساس
تضمني ال ّدعم
قطاع األمن أن يعالج املفاهيم املتعلّقة بسوء الت ّ
ّ
ٍّ
املساءلة .دعم ق ّوات األمن لحثّها عىل إدخال النساء إىل عداد
والصبيان والفتيات
من أجل املساعدة يف معالجة ال ّنساء وال ّرجال ّ
موظّفيها لتوعية املجتمع ،وتسهيل التواصل مع املجتمع واملطالبة
والعائالت واملجتمعات.
باألمن بني ال ّنساء.
الصغار والكبار وعودتهم إىل ديارهم
7.7تسهيل حركة ال ّنازحني من ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
والصبيان يف س ّن ال ّدراسة،
بنا ًء عىل طلبهم بأرسع وقت ممكنٍ عمليًّا ،متى ت ّم تحرير 5.5ضامن فرص تعليميّة مالمئة للفتيات ّ
والّذين نزحوا بسبب العنف أو ُح ِ
وصوا يف املناطق الخاضعة
املناطق وتأمينها .ضامن تضمني ال ّنساء وأخذهم بعني االعتبار
ً
لسيطرة ال ّدولة اإلسالميّة .وقد يتض ّمن هذا برامج تعليميّة ُمع َّجلةً،
عند التّخطيط وتسهيل العودة إىل ال ّديار ،وبأ ّن ال ّنساء يؤيّدن
يك ال يت ّم حرمان األطفال ال ّنازحني أكرث من ذلك .كذلك يجب
التكيز عىل املساعدة اإلنسانيّة لل ّنازحني
قرار العائلة بالعودةّ .
الصعوبات اللّغويّة الّتي يواجهها
ال يجب أن تغطّي ال ّدعم للعائدين إىل منازلهم عندما يكون
عىل الربامج التّعليميّة أن تراعي ّ
واللجئني يف التّعلّم ،باإلضافة إىل إدخال
بعض ال ّنازحني يف ال ّداخل ّ
األمر متا ًحا .إعطاء األولويّة لربّات املنازل يف دعم عودته ّن إذا
يني فيها.
ما ات ّخذن هذا القرار.
املصالحة وبناء الثّقة واملواطنيّة املستاوية والتّسامح ال ّد ّ
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األقلّيّات لغتهم األ ّم ،وان تحافظ عىل جذورهم الثّقافيّة.

املؤسسات القانونية املحلّيّة والوطنيّة للبدء بإجر ٍ
اءات
6.6مساعدة ّ
قانونيّ ٍة تراعي الفروقات بني الجنسني لحل مسألة مصادرة
األرايض وعمليّات إعادة التّوزيع يف عدد من املناطق ،وذلك للح ّد
من انتزاع ملكيّة األقلّيّات ال ّدينيّة أو إعادة توزيعها عىل ٍ
أساس
عرقي.
طائفي أو ّ
ٍّ

1.1تقليص التّوتّرات وسوء التّفاهم بني الجامعات والح ّد من احتامل
التّمييز ،وتعزيز التّعليم واإلصالح يف املنهاج لتحسني ال ّنظرة
لألقلّيّات ال ّدينيّة وفهم أه ّميّتها التّاريخيّة والثّقافيّة وال ّدينيّة.
التّن ّوع ميز ٌة للمجتمع .ومن خالل التّعليم ،يت ّم التّشجيع عىل
االعرتاف بالتّن ّوع كميز ٍة إيجابيّ ٍة واحرتام التّن ّوع كوسيلة لبناء
رضوري لتوفري االستقرار ،والتّغلّب
مجتمعٍ أكرث استدامة .هذا أم ٌر
ٌّ
ٍ
ٍ
عىل التّحيّز ،وبناء الثّقة ،ووضع رشوط لحياة مشرتكة .كذلك
يجب تعزيز إمكانيّة حصول الجميع عىل التّعليم ،برصف ال ّنظر
يايس ،وعدم ربط
عن الجنس أو العرق أو ال ّدين أو االنتامء ّ
الس ّ
السياسيّة.
رشط التّعلّم بال ّدوافع أو األجندات ّ

7.7دعم قادة املجتمع وال ّرؤساء ال ّدينيّني واملبادرات الّتي تع ّزز
السلميّة بني الجامعات
يني وتش ّجع العالقات ّ
التّسامح ال ّد ّ
ال ّدينيّة .ويجب عىل املنظّامت ال ّدوليّة مساعدة العراقيّني
البنيوي وثقافة الحصانة
اطي والتّمييز
ّ
ّ
والسوريّني يف جمع القصص والتّشديد والتّأكيد عليها والتي من 2.2معالجة عجز الحكم ال ّدميقر ّ
تبي املحاوالت للحفاظ عىل ال ّروابط االجتامعيّة وإعادة
املوجودة تحدي ًدا يف العراق قبل استيالء ال ّدولة اإلسالميّة عىل
شأنها ان ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
بنائها بني األكرثيّات واألقليّات والتّعبري عن رسديّات مستقبليّة
السلطة القضائيّة
جزء كبري من األرض يف العام  .2014تدريب ّ
بشكلٍ
مشرتكة .وينبغي أن ترافق هذه القصص أخبار االضطهاد ال أن
عا ٍّم عىل معالجة
وق ّوات األمن واملوظّفني الحكوميّني
ّ
الصامتة.
ّ
موضوع التهتّك باألقل ّيات يف الخطابات العا ّمة .تشجيع تطبيق
تحل مكانها ،وتعطي صوتًا لألكرثيّة املعتدلة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
الضورة لإلطار
بنود دستوريّة مالمئة عند توافرها ،واملراجعة عند ّ
القانو ّين عىل األصعدة كافّة من أجل تعزيز املواطنة املتساوية.
خالل هذه التّغيريات القانونيّة ،يجب تسهيل عمليّ ٍة شامل ٍة
تضمن مشارك ًة واسع ًة من بني مختلف رشائح املجتمع (ال ّنساء،
الشّ باب ،األكادمييّون ،إلخ).

يعيش حوايل ٍ 30000
قصصا عن االضطهاد والهرب.
شخص يف مخيّ َمي كابارتو  1و 2يف منطقة كردستان ،غالبيّتهم من اإليزيديّني .ميكنك أن تسمع يف ّ
كل خيم ٍة ً
حاجــات الحاميــة اإلنســانيّة عنــد األقلّيّات يف ســوريا والعراق
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ُولِدت مدية اسامعيل قاسم ( )2يف جبل سنجار املحارص من الدّولة اإلسالميّة .إنّها اآلن نازح ٌة يف دهوك.

مقدمة
ّ
الصاعات واألزمات الحاليّة يف سوريا والعراق عىل جميع ملحوظ ًة عىل املدنيّني ،ومن بينهم األقلّيّات ال ّدينيّة والعرقيّة ،ما يزيد
لقد أث ّرت ّ
ُ
ِ
واالجتامعي.
السكّان يف البلدين كلَيهام .وقد أجرِي عد ٌد من التّقييامت والتّقارير من املخاوف حول مستقبل التّن ّوع الثّقا ّيف
ّ
ّ
فهم أفضل
البحثيّة من أجل تحليل هذه األوضاع والتوصل اىل
ٍ
ٍ
أسباب لتضمني منظور طويل األمد حول احتياجات
السكّان .ويأيت هذا التّقرير استكامالً لقاعدة هنالك ثالثة
ٍ
الحتياجات الحامية عند ّ
ّ
املعلومات املوجودة من خالل تحسني فهم احتياجات الحامية لألقليّات الحامية يف هذا التّقرير:
من سوريا والعراق .وستكون نتائجه مفيد ًة للجهات الفاعلة اإلنسانيّة •ردم اله ّوة املفاهميّة والربمجيّة الكثرية االنتقاد بني املساعدات
من أجل صقل جهودها لتوفري مساعد ٍة تحفظ الحياة ،ودعم حلو ٍل
والسياق
اإلنسانيّة والتّنمويّة ،مع االعرتاف بأ ّن الجامعات املختلفة ّ
ٍ
طويلة األمد لفئات املجتمع كافة .كام يهدف هذا التّقرير لدعم سوريا
مقاربات مختلفة.
الجغرا ّيف يحتاجان إىل
ِ
ٍ
ّ
والعراق والبلدان املجاورة والجهات املانحة يف بحثها عن
مقاربات •اإلقرار بأ ّن العنف املبارش الّذي ارتُكب ض ّد األقليّات له آثار طويلة
أفضل لتقوية املجتمع وإعادة بنائه وتوليد ٍ
فرص متساوي ٍة للجميع.
األمد عىل قدرتهم وحساسيّتهم ،كام وعىل احتياجاتهم املستم ّرة
يل.
للحامية ووجودهم املستقب ّ
ينبع التّحليل وال ّنتائج من استعر ٍ
اض
الصاعات واملح ّفزات الحاليّة يف سوريا والعراق
مكتبي للمصادر ال ّرئيسة والثّانويّة •اإلقرار بأ ّن ّ
ٍّ
ٍ
يصا لهذا التّقرير .لقد أجرى برنامج املساعدات
ال ُي ِكن فهمها من دون األخذ بعني االعتبار النتهاكات حقوق
خص ً
وبحث رئيس أُجرِي ّ
النويجيّة ( )NCAال ّدراسة ،باالشرتاك مع مجلس
اإلنسان التي سبقتها.
التّابع للكنيسة ّ
وبتمويلٍ
النويجيّة.
العاملي (،)WCC
الكنائس
من وزارة الخارجيّة ّ
ّ

يف البنية

ٍ
بنقاش حول مفهوم “األقلّيّات” ،وكيف يُنظَر إليه
الشق األوسط بشكلٍ عا ٍّم ،وسوريا والعراق بشكلٍ خاص ،يبدأ هذا التّقرير
إ ّن تاريخ ّ
بالصاع من سوريا والعراق ،وبكيفية استخدام
الصاع يف سوريا من املجموعات املتأث ّرة ّ
معقّد .يركّز هذا التّقرير عىل املسائل ال ّناشئة من ّ
ٍ
الصاع الّذي املصطلح هنا.
الّذي نبع من
احتجاجات شعبيّ ٍة أوائل العام  ،2011ومن ّ
ٍ
أقسام واسعة من األرض العراقيّة
تبع استيالء ال ّدولة اإلسالميّة عىل
ٍ
التكيبة ال ّدميغرافيّة لسوريا والعراق ،ويق ّدم
الصاعات أثارت األزمات اإلنسانيّة يف كال ثم يصف الفصل الثّاين ّ
منتصف العام  .2014هذه ّ
ً
رصا حول األحداث ال ّرئيسة التي طبعت التّاريخ الحديث
البلدين ،كام أث ّرت عىل سكّان سوريا والعراق جميعهم ،مسبّبة خسائر تقري ًرا مخت ً
ٍ
الصاعات
هائل ًة يف األرواح ،ونزو ًحا جامعيًّا ،ودما ًرا واسع ال ّنطاق،
وهجامت لكال البلدين .ث ّم يتناول الطّائفيّة وأشكال التّمييز قبل انطالق ّ
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الصاعات وتأثريها عىل األكرثيّة واألقلّيّة .هذا (محافظة دهوك) ،و 602يف لبنان (محافظات بريوت والبقاع وجبل
الحاليّة ،وبعدها يُحلِّل ّ
ويتض ّمن رؤي ًة حول كيفيّة استخدام ال ّدين ،والعرقيّة أيضً ا يف بعض لبنان وشامل لبنان) ،و 2007يف سوريا (محافظات حلب وحامه
الصاعات املستم ّرة.
واللذقيّة
وحمص وريف دمشق ومدينة دمشق ودرعا والحسكة ّ
الحاالت ،كأدا ٍة سياسيّ ٍة ،ومدى تأثريهام عىل ّ
والسويداء وطرطوس) .ثم ت ّم دمج هذه العيّنات من الجامعة باختيا ٍر
ّ
للصاع املسلّح يف سوريا لل ُمستطلَعني عىل نحو عشوا ٍّيئ ضمن العوائل.
وينظر الفصل الثّالث يف التّداعيات اإلنسانيّة ّ
والعراق ،ومدى استجابة الجهات الفاعلة اإلنسانيّة .ويركّز عىل تن ّوع
مجموعات دينيّ ٍة أقلّيّةٍ
ٍ
بالصاع ،ويشدد عىل اهمية وضع نظام اما االستطالعات ،فقد تض ّمنت ُمستطلَعني من
السكّان املتأث ّرين ّ
احتياجات ّ
ٍ
إنسا ّين جيّ ٌد ليلبّي االحتياجات هذه.
وأكرثيّة ،وذلك بهدف املقارنة .وقد استخدم املـُقابِلون املتد ّربون
ُ
ٍ
استبيانًا ورقيًّا ،باستثناء جزء من االستبيانات الّتي أجرِيت إلكرتونيًّا يف
فريق ٌ
رشيك بتسجيل ال ّنتائج إلكرتونيًّا من أجل
السوريّني والعراقيّني من إقليم كردستان .ث ّم قام ٌ
ث ّم يستطلع الفصل ال ّرابع وجهات نظر ّ
النويجيّة ( )NCAبتحليله،
األقلّيّات واألكرثيّات حول إمكانيّة عودة ال ّنازحني وإعادة سكنهم من قيام برنامج املساعدات التّابع للكنيسة ّ
ٍ
جديد ،واملصالحة بني الجامعات .كام يرسم أوجه التّشابه واالختالف تحدي ًدا عن طريق مناذج انحداريّ ٍة والّتي حلّلت يف الوقت عينه تأثري
بني األقلّيّات نفسها وفيام بينها ،وبني األقلّيّات واملجتمع
يني ،بلد
األكرثي ،من عد ٍد من
املتغيات (الجنس ،املستوى التّ
ّ
ّ
عليمي ،االنتامء ال ّد ّ
ّ
فهم أفضل لفرص اسرتاتيجيّات ال ّدعم وتح ّدياتها عىل املنشأ ،إلخ) عىل حصيل ٍة مح ّددة.
أجل التوصل اىل ٍ
األمدين القصري والطّويل.
تقييم رسي ًعا من رشيكٍ
وقد تض ّمن أيضً ا جمع البيانات لهذه ال ّدراسة ً
وأخ ًريا يل ّخص الفصل الخامس ال ّنتائج ال ّرئيسيّة لهذا التّقرير .كام
محل يف بريوت وأجري يف بريوت يف شهر ترشين األ ّول من العام
ّ ٍّ
ٍ
ٍ
يناقش ما إذا كان مث ّة اتّجاهاتٌ معيّن ٌة الحتياجات الحامية لألقلّيّات .2016 ،نظر هذا االستطالع يف حاالت  10نساء ناجيات من العنف
الجنيس املرتبط بال ّنزاع وترتاوح
وما إذا كان يجب التّو ّجه إليهم بطريق ٍة مختلف ٍة عن جامعات األكرثيّة .القائم عىل أساس نوع الجنس والعنف
ّ
وينتهي التّقرير بوضع مجموع ٍة من التّوصيات ملختلف األفرقاء.
اعامرهن بني  21و 36سنة ،و 8عاملني اجتامعيّني يف مختلف األماكن
يني
يف لبنان ،من أجل التوصل اىل نتيجة حول كيفيّة تقاطع االنتامء ال ّد ّ
يف املنهجيّة
الجنيس املرتبط
مع حساسيّات العنف القائم عىل نوع الجنس والعنف
ّ
ٍ
يستند التّحليل يف هذا التّقرير عىل مراجعة للمصادر ال ّرئيسة والثّانويّة بال ّنزاع وخدمات ال ّدعم.
املتوافرة حاليًّا ،باإلضافة إىل ٍ
بحث جديد .لقد أُجرِيت دراس ٌة مكتبيّ ٌة من
ٍ
ٍ
مجموعات
الصاع يف العراق وسوريا عىل الجامعات غري ا ّن القيود اللّوجستيّة تعني عدم إمكانيّة إجراء نقاشات
معلومات متوفّر ٍة حول تأثري ّ
ٍ
الضّ عيفة بني شهر كانون األ ّول من العام  2015وشهر كانون الثّاين
ومسوحات عىل املستوى عينه من التّفصيل يف جميع أنحاء سوريا
خاص عىل األقلّيّات ،والعراق أو البلدان املجاورة .ولكن بال ّرغم من هذا التّح ّدي ،تبقى
من العام  .2016وركّزت هذه ال ّدراسة بشكلٍ ٍّ
توصلت اليها منظ ٍ
واحتياجهم للحامية بشكلٍ
ّامت أخرى.
أساسا نتائج هذه ال ّدراسة مت ّمم ًة لتلك الّتي ّ
ٍّ
فوري وعىل املدى الطّويل ،مام يوفّر ً
لجمعٍ أ ّو ٍّيل للبيانات .كذلك ت ّم إجراء دراستني بحثيّتني بهدف تزويد
ٍ
املؤسسايتّ ،إ ّن تحليل املعلومات من مصادر مختلفة أتاح امكانية تثليث ال ّنتائج
ال ّدراسة باملعلومات ،إحداها حول مح ّفزات ّ
الصاع واملسار ّ
واألخرى حول األوضاع األمنيّة لألقلّيّات يف شامل العراق.
حرص
لضامن دقّتها قدر اإلمكان ولتبيان الفروقات ال ّدقيقة .وكان مث ّة ٌ
ٍ
معلومات إحصائيّ ٍة موثوقة .كذلك خضع التّقرير لتحقيق
عىل توفري
النويجيّة ( )NCAورشكاء صارم للتأكد من ص ّحته من قبل خرباء دوليّني وإقليميّني ،وفريق عملٍ
ث ّم أجرى برنامج املساعدات التّابع للكنيسة ّ
ٍ
اللجئني وال ّنازحني من سوريا
نقاشات جامعيّ ًة مح ّدد ًة بني ّ
محلّيّون
وطني ودو ٌّيل ،يعملون يف مجال املساعدة األمنيّة واإلنسانيّة يف سوريا
ٌّ
والعراق وجرت النقاشات هذه يف سوريا ومنطقة كردستان ولبنان والعراق والبلدان املجاورة .باإلضافة إىل ذلك ،متّت مناقشة ال ّنتائج
ٍ
ٍ
والنوج .وقد أُستك ِملت مبقابالت مع
جامعات أقلّيّ ٍة وأكرثيّ ٍة من أجل
جهات فاعل ٍة األ ّوليّة مع سوريّني وعراقيّني من
واألردن وتركيا ّ
ِ
ٍ
إنسانيّ ٍة أعطت معلومات مهمة .هذا و ُجعلت جميع هذه املصادر تأكيدها أو رفضها أو التّحقّق منها أكرث.
حساس ٍة قد تؤ ّدي إىل الكشف عن
مجهولةً ،وت ّم تغيري ّ
أي معلوم ٍة ّ
املصادر املذكورة .وقد جمعت هذه ال ّدراسة آراء حوايل  4000شخص وكام هو الحال يف مختلف أجزاء البحث ،مث ّة تّحذيرات حول القيود
(حوايل  55%رجال و 45%نساء).
فالصاع واالضطرابات العنيفة تح ّد دامئًا من
والحدود لعمليّة البحثّ .
السبب
إمكانيّة جمع املعلومات ال ّدقيقة لفهم الوضع ال ّراهن .ويكمن ّ
النويجيّة ( ،)NCAبالتّعاون يف أ ّن الوصول إىل بعض املناطق محدو ٌد ،ويف انعدام الثّقة والخوف من
وأجرى برنامج املساعدات التّابع للكنيسة ّ
ٍ
مع رشكاء محلّيّني ،ثالثة
مسوحات يف منطقة كردستان وسوريا ولبنان ،التّداعيات مام يعني أ ّن عد ًدا كب ًريا من ال ّناس غري مستع ّدين ليتكلّموا
بني شه َري نيسان وحزيران من العام  .2016وقد استخدم برنامج بح ّريّ ٍة ،وأل ّن مصدار املعلومات ورسدهم لألحداث يتأث ّرون بالخربات
سؤال حول ال ّدخل الحا ّيل ،لكن يبدو أنّه
النويجيّة ( )NCAورشكاؤه مشاريعهم األليمة .تض ّمنت املسوحات ً
املساعدات التّابع للكنيسة ّ
قليل من التّطابق بني الـ ُمستَطلَعني حول ما إذا كان)1( :
ئييس من كان هناك ً
وشبكاتهم ذات ّ
الصلة من أجل الوصول إىل هدفهم ال ّر ّ
السكّان .وقد وصل عدد املستطلعني إىل  933يف منطقة كردستان ال ّدخل عىل اعتبار الفرد أو أهل البيت )2( ،وحول عدد األفراد الذين
ّ
حاجــات الحاميــة اإلنســانيّة عنــد األقلّيّات يف ســوريا والعراق

7

كل
يعتمدون عىل هذا ال ّدخل)3( ،وإذا ما كان الـ ُمستَطلَعون يذكرون ّ
ال ّدخل أو مج ّرد األجور املكتسبة .باإلضافة إىل ذلك ،شعر بعض الّذين
عبوا عن مداخيل أدىن ،آملني
أجروا املقابالت أ ّن الـ ُمستَطلَعني ّ
ربا قد ّ
ٍ
ً
بأن يؤ ّدي هذا إىل حصولهم عىل مساعدات أكرث .نتيجة لذلك ،مل يت ّم
اللحق.
استعامل بيانات ال ّدخل يف التّحليل ّ
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شح يف البياناتٌ حول األقلّيّات ووضعها.3
بشكلٍ عا ٍّم ،يعاين الباحثون من ّ
ٍ
بيانات متوافق ٍة دقيق ٍة تق ّدم تحليالً ملك ّونات سكّان
أي
ومل تتوافر ّ
والعرقي ،حتّى قبل الحرب
يني
سوريا والعراق عىل ّ
ّ
الصعي َدين ال ّد ّ
األهليّة يف سوريا وقيام ال ّدولة اإلسالميّة يف العراق .هذا وقد أ ّدت
غي ال ّنسب ال ّدميغرافيّة
ّ
الصاعات إىل حرك ٍة جامعيّ ٍة لل ّناس ،األمر الّذي ّ
السكّانيّة وأمناط الحركة
يف العراق وسوريا .وميكن تسييس ّ
التكيبة ّ
لألقلّيّات ال ّدينيّة والعرقيّة ،واألمر كذلك هذه األيّام يف سياق أزمات
سوريا والعراق.

الفصل األ ّول :مفهوم األقلّ ّيات يف العراق وسوريا

“قــد تشــر عبــارة “أقلّ ّيــات” إىل مواطنــن مــن الدّ رجــة الثّانيــة.
لك ّنهــا مقبولــ ٌة دول ّيــاً ،ومثّــة قوانــن يف منظّمــة األمــم امل ّتحــدة
ـص بحقــوق األقلّ ّيــات ،وبال ّتــايل ال بــأس مــن اســتخدام العبــارة”.
تختـ ّ
مممث ٌّل عن الشّ بك  -إربيل ،إقليم كردستان ،العراق ،أيلول 2016

الــرق األوســط ،لكــن مث ّــة إجــا ٌع كبــ ٌر عــى أنّهــم
الواســع يف ّ
يشــكّلون يف العــراق املجموعــة ال ّدينيّــة األكــر ،يف حــن يشــكّل
الس ـ ّنة أقلّيّــة .لك ـ ّن العــرب الشّ ــيعة يف محافظــة نينــوى
املســلمون ّ
ٌ
الســ ّنة هــم األكرثيّــة ،وبالتّــايل
العراقيّــة أقلّيّــة يف حــن أ ّن العــرب ّ
ـن قــد تتغـ ّـر أيضً ــا بعــد .وميكــن
ـي معـ ّ ٍ
فــإ ّن العالقــة يف مجتمـعٍ محـ ّ ٍّ
إيجــاد “تناوبـ ٍ
ّ
ـات” مشــابه ٍة يف ســوريا ،حيــث قــد تكــون األقليّــات
ـوب
ال ّدينيّــة أكرثيّـ ًة يف منطق ـ ٍة ،لك ّنهــا متلــك إخــو ًة يف ال ّديــن يف جيـ ٍ
ٍ
ٍ
محافظــات أخــرى.
بلــدات أو مناطــق يف
صغــر ٍة أو

“نحــن منزعجــون كثــرًا مــن إطــاق تســمية “األقلّ ّيــات” علينــا،
مــا يعنــي أنّ باإلمــكان تجاهلنــا .إنّ جذورنــا هنــا أعمــق مــن تلــك
الّتــي ملــن أصحبــوا أكرثيّــ ًة هنــا مؤخّــ ًرا .هنــا ،يف شــال العــراق،
جــذور املســيح ّية .إذا نزلــت طبقـ ًة واحــد ًة يف األرض ،ســتجد كنائس
وصلبــان .وإذا حفــرت أعمــق ،ســيكون هنــاك آباؤنــا مــن بــاد مــا كــا أ ّن عبــارة “األقلّيّــات” ليــس ملصقًــا ترتــاح لــه املجموعــات
بــن ال ّنهريــن”.
االجتامعيّــة يف ســوريا والعـراق .6وتــدور االعرتاضــات عــى اســتخدام
7
مســيحي  -إربيــل ،إقليــم كردســتان ،العــراق ،أيلــول العبــارة حــول مــا يــي :
دينــي
زعيــ ٌم
ّ
ٌّ
ٍ
• 2016إنّهــا مصــدر حساســيّة تشــر إىل الضّ عــف أو التّقليــل مــن
القيمــة أمــام األكرثيّــة.
األقلّ ّيات :صعوبة مفهوم الحامية
•إنّها تشكّل عالقات الق ّو ٍة وتق ّوض لغة الوحدة بني املواطنني.
ال يوجــد تعريـ ٌـف ُمتّ َفـ ٌـق عليــه دوليّـاً يحـ ّدد الجامعــات الّتــي تشـكّل •هــذا املفهــوم يعتّــم ،بال ّنســبة إىل بعــض الجامعــات ،عــى
جذورهــم التّاريخيّــة بأنّهــم س ـكّا ٌن أصليّــون أو متح ـ ّدرون مــن
“األقلّيّــات” .يتـ ّم بشــكلٍ عــا ٍّم تعريــف األقلّيّــات عــى أنّهــا “جامعاتٌ
تختلــف ( )...يف العــرق أو ال ّديــن أو الخلفيّــة العرقيّــة عــن أكرثيّــة
ســكّان مــا بــن ال ّنهريــن القدمــاء.
ـاص باألقلّيّــات ،والّــذي
السـكّان” .4ويشــر إعــان األمــم املتّحــدة الخـ ّ
ّ
ُ
ٌ
ُ
ّ
تــ ّم تب ّنيــه يف العــام  ،1992إىل أ ّن األقليّــات هــي جامعــاتٌ ترتكــز مبــا أ ّن عبــارة “األقليّــات” راســخة يف أطــر حقــوق اإلنســان ،تقبــل
الســياق الــ ّدو ّيل والجــداالت يف
عــى هويّـ ٍة وطنيّـ ٍة أو عرقيّـ ٍة أو ثقافيّـ ٍة أو دينيّـ ٍة أو لغويّـ ٍة ،ويشـ ّدد مجموعــاتٌ كثــر ٌة اســتخدامها يف ّ
أي تعريـ ٍ
ـف الخــارج ،يف حــن تدعــو للحــذر والـ ّـر ّدد عنــد اســتخدامها يف وطنهــا
عــى وجــوب أن تحمــي الـ ّدول وجودهــا .5ويجــب عــى ّ
مفيـ ٍـد أن يتضّ مــن عوامــل موضوعيّ ـةً ،مثــل وجــود مــا هــو مشـ ٌ
ـرك األ ّم .يف العــراق وســوريا ،بســبب اآلثــار الّتــي متلكهــا املفاهيــم يف
تفضيل
ٌ
عرقيًّــا أو لغويًّــا أو دينيًّــا ،وعوامــل ذاتيّـ ًة تتض ّمــن الواقــع بأنّــه يجــب تشــكيل الوقائــع الحاليّــة والبدائــل املســتقبليّة للمجتمع ،مثّــة
كل فــر ٍد أن يص ّنــف ذاتــه عضــوا ً يف أقلّيّــة.
عــى ّ
ـي”
جدي ـ ٌر باملالحظــة هــو اســتخدام عبــار ٍة مثــل “املك ـ ّون االجتامعـ ّ
أو “مك ّونــات الشّ ــعب” ،يف اإلشــارة إىل مختلــف الجامعــات الّتــي
الس ـكّان.8
أحــد التّح ّديــات الكبــرة عنــد التّعاطــي مــع األقلّيّــات ال ّدينيّــة يف تش ـكّل ّ
ـي ،أو
الـ ّ
ـرق األوســط هــي التّداخــل بــن تصنيفــات التّمييــز ال ّدينـ ّ
ّ
الهويّــات ال ّدينيّــة املســتقلّة ،والهويّــات العرقيّــة .ففــي حــن تُعتَـ َـر تعريف األقل ّيات يف هذا ال ّتقرير
بعــض األقلّيّــات ال ّدينيّــة أقلّيّـ ٍ
ـات عرقيّـ ًة (مثــل األشــوريّني واإليزيديّني مــع اإلق ـرار بنقــص الوضــوح والتّح ّديــات املرتبطــة بهــذه العبــارة،
أحيانًــا) ،إلّ أ ّن األمــر نفســه ال ينطبــق عــى أقلّيّـ ٍ
ـات أخــرى (مثــل ت ُســتخ َدم عبــارة “األقلّيّــات” يف هــذا التّقريــر لإلشــارة إىل املجموعــات
املســلمني الشّ ــيعة) .وبالتّــايل يتحـ ّدى فسيفســاء الجامعــات العرقيّــة العرقيّــة وال ّدينيّــة املختلفــة ع ّمــن يشـكّلون األكرثيّــة العدديّــة .هــذه
حساسـ ٌة قــدر اإلمــكان عــى أوجــه االختــاف والشّ ــبه بــن
– ال ّدينيّــة يف الـ ّ
ـرق األوســط التّعريــف ّ
الصــارم لألقلّيّــات ال ّدينيّــة .ال ّدراســة ّ
ّ
ّ
الجامعــات (األكرثيّــة واألقليّــات ،وبــن األقليّــات ال ّدينيّــة املختلفــة)،
بباإلضافــة إىل ذلــك ،إ ّن عبــارة “أقلّيــة” ســياقيّ ٌة ونســبيّةٌ ،وهكــذا كــا وضمــن املجموعــات نفســها (بنــا ًء عــى الجنــس ،العمــر ،إلــخ).
قــد تكــون مجموعــاتٌ اجتامعيّ ـةٌ ،مص ّنف ـ ٌة عــى أنّهــا أقلّيّــاتٌ عــى تتضمــن الصفحتــان  11و  18عــى التّــوايل ملحــات عا ّمــة حــول
ـي ،مركّــز ًة جغرافيًّــا وتش ـكّل أكرثيّ ـ ًة عــى املســتوى األقلّيّــات ال ّدينيّــة والعرقيّــة املختلفــة يف الع ـراق وســوريا.
املســتوى الوطنـ ّ
ٌ
ّ
الوطنــي .فجامعــة املســلمني الشّ ــيعة أقليّــة عــى ال ّنطــاق
دون
ّ
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للصاع يف سوريا والعراق
الفصل الثّاين :الخلف ّية االجتامع ّية وال ّتاريخ ّية ّ
السكّانيّة يف سوريا والعراق واألحداث
“مل يكن مثّة مشاكل قبل الحرب ،وك ّنا مثل اإلخوة ،قريبني جدًّ ا من يوفّر هذا الفصل مق ّدم ًة ّ
للتكيبة ّ
جرياننا وأصدقائنا املسلمني”.
ال ّرئيسيّة يف التّاريخ الحديث للبل َدين .ويوجز األمناط الطّائفيّة وأشكال
ٌ
ٌ
بتحليلٍ
للصاعات الحاليّة
الصاعات الحاليّة ،ويز ّود
ّ
الجئ ٌة سور ّية مسيح ّية  -بريوت ،لبنان ،شباط  2016التّمييز قبل اندالع ّ
وتأثريها عىل األكرثيّات واألقلّيّات.
يل أسلحتهم”.
“عشت مع جرياين أربعني سن ًة وفجأ ًة رفعوا ع ّ
9
عمن ،األردن ،حزيران  2016سكّان العراق
اقي
مسيحي ّ -
ٌ
ّ
الجئ عر ٌّ
ٍ
السكّان املسلمني من ثالث مجموعات كربى،
يتألّف الجزء األكرب من ّ
الس ّنة .وجنوب العراق
الس ّنة والعرب الشّ يعة واألكراد ّ
السكّان يف كوباين ،ليس فقط عىل يد داعش (الدّ ولة هي العرب ّ
“لقد ُذبِح ّ
شيعي بغالبيّته ،ووسطه وغربه وشامله س ّن ٌّي بشكلٍ
رئييس .أ ّما مدينتا
اإلسالم ّية) ،لكن أيضً ا عىل يد جريانهم”.
ّ
ٌّ
السكّان يف شامل
الجئ ٌة سور ّي ٌة كرد ّية  -بريوت ،لبنان ،شباط  2016بغداد والبرصة فمختلطتان .ويشكّل األكراد غالبيّة ّ
البلد وشامله الغر ّيبّ.
السلطنة العثامنيّة نهاية الحرب العامليّة األوىل أعطى القوى
إ ّن انهيار ّ
ٌ
ٌ
ّ
الشق األوسط .وقاد اتّفاق سايكس وتقطن أقليّاتٌ دينيّة عراقيّة كثري ٌة يف الشّ امل ،ومن بينها املسيحيّون
وسع يف ّ
األوروبيّة الفرصة للتّ ّ
– بيكو بني بريطانيا وفرنسا إىل تشكيل ما يُع َرف اليوم بسوريا واإليزيديّون .ويتكلّم املسيحيّون األشوريّون ،الّذين يشكّلون
عتبون
والعراق .إنّها امل ّرة األوىل الّتي يكون فيها هذان الكيانان الجغرافيّان الجامعة املسيحيّة األكرث عد ًدا يف العراق ،لغتهم
ّ
الخاصة وال يُ َ
بالضورة .بالتّايل يعتربون أنفسهم ويعتربهم اآلخرون جامعةً
دوالً تحكمها عاصمتا دمشق وبغداد عىل التّوايل .لقد سبّب خلق عربًا ّ
هاتني ال ّدولتني ،بنا ًء عىل حدو ٍد وهميّ ٍة خدمت بشكلٍ
أسايس مصالح عرقيّ ًة مستقلّة .هذا ويتكلّم اإليزيديّون بغالبيّتهم اللغة الكرديّة،
ٍّ
اقي .وكانت منذ العام
املستعمرين ،معارض ًة ضمن ّ
السكّان وال ّنخب الحاكمة الّذين اغتُ ِصبت ويعيشون يف العراق وإقليم كردستان العر ّ
كل ٍ
بلد  2003غالبيّة سنجار ،موطن اإليزيديّني ،تحت سيطرة حكومة
منهم مواقعهم التّقليديّة .وقد واجه أولئك الّذين يقودون ّ
السيطرة عىل كيانٍ ٍ
واحد غري مرتا ٍح ضمن حدوده إقليم كردستان ( ،)KRGعىل الرغم من أنّها تبقى رسميًّا تحت
تح ّدي حكم وإبقاء ّ
إدارة الحكومة املركزيّة العراقيّة .ويف حني يرغب غالبيّة اإليزيديّني
وميل ٍء باالنقسامات العرقيّة وال ّدينيّة واالجتامعيّة.
عتبوا أكرا ًدا ،لك ّنهم ينظرون إىل أنفسهم عىل أنّهم مجموع ٌة
بأن يُ َ
ّ
التكامن
بال ّرغم من كون العراق وسوريا جارتني وتشاركهم بعض الهويّات عرقيّ ٌة مستقلّة .وتتض ّمن األقليّات العرقيّة العراقيّة األخرى ّ
التّاريخيّة وال ّدينيّة والثّقافيّة ،إلّ أ ّن العالقة بينهام كانت ضعيفة والشّ باك واألرمن الكاكائيّون واألكراد املسلمون الشّ يعة واألفارقة
املستوى يف غالبيّة وجودهام كدولتني .فكانت سوريا عىل سبيل املثال العراقيّون والغجر.
إحدى ال ّدول العربيّة القليلة ال ّداعمة إليران خالل الحرب اإليرانيّة
– العراقيّة ،وسمحت سوريا للق ّوات الحليفة بإطالق الهجامت عىل يق ّدر القادة املسيحيّون يف العراق أ ّن عدد املسيحيني قد تقلّص اىل
ما ّ
يقل عن  250000منذ شهر أيلول من العام  .10 2016لقد تقلّص
السوريّة خالل حرب الخليج األوىل.
العراق من األرض ّ
ٍ
ّ
السنوات العرش املاضية من
السكّان املسيحيّني باطراد خالل ّ
عدد ّ
يخص الوضع الّذي تواجهه األقلّيّات يف حوايل  700000يف العام  2003إىل  290000يف العام  2014وصوالً
مث ّة أوجه تشاب ٍه متع ّدد ٌة يف ما ّ
11
العراق وسوريا .فالبعثيّة ،الّتي هي عقيد ٌة معيّن ٌة حول القوميّة العربيّة ،إىل التّقدير الحا ّيل  .إ ّن حوايل  67%من املسيحيّني العراقيّني هم من
قي للكنيسة الكاثوليكيّة) ،وحوايل
كانت إيديولوجيّ ًة سياسيّ ًة مه ّم ًة يف البلدين .لقد نشأت يف دمشق يف الكلدان الكاثوليك (الطّقس ّ
الش ّ
الشق األشوريّة .أ ّما من تبقّى فهم من
أربعينيّات القرن العرشين ور ّوجت للعروبة واالشرتاكيّة وخيار ال ّدولة  20%هم أعضا ٌء يف كنيسة ّ
والسيان الكاثوليك واألرمن الكاثوليك واألرمن
السيان األرثوذكس ّ
القويّة مع حامية وح ّريّة املامرسة ال ّدينيّة .لك ّن البعثيّة يف املقابل مل ّ
تستطع دمج األقلّيّات العرقيّة غري العربيّة بالشّ موليّة ذاتها ألولئك الّذين األرثوذكس واألنجيليّني أو الربوتستانت اآلخرين .يقال إ ّن  50عائلةً
نص هويّ ًة عرقيّ ًة مسيحيّ ًة إنجيليّ ًة فقط بقيت يف العراق ،بعد أن كان عددها يناهز
يُعتَ َبون عربًا .إ ّن بناء الهويّة الوطنيّة لل ّدولة ضمن إطا ٍر أَ َ
12
ُعتب من العرب 5000 .عائل ٍة يف العام . 2013
واحدةً ،قد أ ّدى اىل حرمان بعض األقلّيّات ال ّدينيّة الّتي ال ت َ
باإلضافة إىل ذلك ،إ ّن موقع العراق وسوريا الجغرا ّيف هو بني خطَّي
(الس ّنة – الشّ يعة والعرب – األكراد) .لكن
صد ٍع رئيسيَّني يف املنطقة ّ
ٍ
يخص
هناك أيضً ا أوجه
اختالف متميّز ٌة بني العراق وسوريا يف ما ّ
ّ
التّح ّديات الحاليّة الّتي تواجهها األقليّات فيهام .واأله ّم من ذلك هو
أ ّن ال ّدولة العراقيّة ذهبت بات ّجاه انحال ٍل بطي ٍء عىل م ّر العقود ،فاقمه
الغزو األمرييكّ يف العام .2003
10
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ويع ّد الشّ باك ،وهم شيع ٌة بغالب ّيتهم ،حويل  250000يف العراق.
ويعلن القادة أ ّن الجامعة اإليزيديّة تع ّد حوايل  500000يعيش
الصائبة –
غالبيّتهم يف الشّ امل .13وتختلف تقديرات حجم جامعة ّ
يبق يف العراق أكرث من  ،5000تحدي ًدا
املندائيّة .فبحسب قادتهم ،مل َ
جيوب صغري ٍة يف إقليم كردستان وبغداد .هذا ويعلن
يف الجنوب مع
ٍ
ٍ
أقل من  1000عضو منترشين يف البلد
القادة البهائيّون أنّه يوجد ّ

ٍ
كمجموعات صغرية .وبحسب ال ّناشطني الكاكائيّني (أو الريسانيّني) ،تع ّد ييل ّخص الجدول رقم  1املعلومات ال ّرئيسيّة حول مختلف املجموعات
جامعتهم حوايل  200000عضوٍ ،متواجدين بشكلٍ
رئييس يف البلدات ال ّدينيّة والعرقيّة يف العراق .إ ّن جميع األرقام هي تقديراتٌ مبا أنّه مل
ٍّ
14
جنوب رشق كركوك ،يف دياىل وإربيل يف الشّ امل ،ويف كربالء .
أي دراس ٍة دميغرافيّ ٍة موثوق ٍة تستند عليها
يكن مث ّة إجام ٌع ُمؤ َّخ ًرا أو ّ
األرقام ،كام أ ّن ال ّنزوح والهجرة الواس َعي ال ّنطاق األخ َريين يعقّدان
الصورة أكرث.
ّ

الجدول األ ّول :الجامعات الدّ ين ّية والعرق ّية ال ّرئيس ّية يف العراق اليوم

ألكرث ّية
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السكّان 2016
عدد ّ

16

الدّ ين/الطّائفة

املوقع

الشّ يعة
أقلّ ّية كبرية
الس ّنة
العرب ّ
األكراد
18
األقلّ ّية

السكّان
 %60-55من ّ
السكّان
عدد ّ
السكّان
 %25-20من ّ
السكّان
 17%من ّ
السكّان
عدد ّ

مسلمون شيعة
الدّ ين/الطّائفة
مسلمون س ّنة
مسلمون س ّنة بغالبيّتهم
الدّ ين/الطّائفة

جنوب العراق وبغداد بشكلٍ
رئييس
ّ
املوقع
وسط وغرب وشامل العراق
شامل وشامل غرب العراق
املوقع

التكامن
ّ

- 600000مليونان

 %60تقري ًبا س ّنة
أقلّ ّية كبرية شيعة

مركّزون يف الشّ امل – تلعفر ،كركوك ،إربيل ،صالح الدّين ،دياىل ،بغداد ،كوت
نزوح كب ٌري بعد العام 2014
ٌ

املسيح ّيون

250000

اإليزيديّون

500000

الحق)
الكاكائيّون (أهل ّ

أقل من  200000تقديريا الكاكائ ّية ،ويُس َّمون أيضً ا «أتباع
ّ
ًّ الريسان ّية»
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الطّوائف ال ّرئيس ّية:
• كنيسة الكلدان الكاثوليك
كان مث ّة ثاريخ ًّيا عد ٌد كب ٌري من املسيح ّيني يف سهل نينوى وكردستان ،كام ويف بغداد
الشق األشوريّة
• كنيسة ّ
أُ ِ
جبوا بشكلٍ متك ّر ٍر عىل ال ّنزوح والهجرة منذ العام  ،1961مع موج ٍة جديد ٍة
السيان الكاثوليك
• كنيسة ّ
السيان األرثوذكس األنطاك ّية غري مسبوق ٍة من ال ّنزوح منذ العام 2014
• كنيسة ّ
• كنيسة األرمن األرثوذكس
• كنائس مسيح ّي ٌة أخرى
كانوا قبل العام  2014متمركزين يف سنجار وشيخان وبعشيقة وبحزاين يف محافظة
نينوى ،ويف مقاطعة سميل يف محافظة دهوك.
اإليزيديّة
نزحت مجموع ٌة كبري ٌة إىل دهوك وإربيل وحوليهام
عاشوا تاريخ ًّيا حول كركوك ،ث ّم نزحت مجموع ٌة كبري ٌة إىل إقليم كردستان بعد
العام 2014

الشّ باك

250000

غالبيّتهم مسلمون شيعة
والبقيّة مسلمون س ّنة

مبعرثون يف سهل نينوى ومدينة املوصل والبلدات شامل ورشق املوصل
نزحت الغالبيّة إىل إقليم كردستان بعد العام 2014

األكراد الفيليّون

مليون

مسلمون شيعة

عىل طول الحدود اإليرانيّة – العراقيّة

الصابئة املندائ ّيون
ّ

5000

الصابئة املندائ ّية
ّ

البهائ ّيون

أقل من 1000
ّ

البهائ ّية

العراقيّون األفارقة

2000 - 1500

غالبيّتهم شيعة

أساسا من مهاجرين أفارق ٍة رشق ّيني الّذين أتوا إىل العراق بعد والدة
يتحدّرون ً
بشكلٍ
رئييس
اق
ر
الع
جنوب
اإلسالم -
ّ

غالب ّيتهم مسلمون س ّنة وشيعة

بلداتٌ معزول ٌة يف جنوب العراق وضواحي بغداد واملوصل والبرصة
عانوا من نزو ٍح كبريٍ منذ العامني  2003و2014

الغجر (الكَولِ ّية وال َك َرج) 200000 - 50000

تاريخ ًّيا حول دجلة والفرات ،غالب ّيتهم يف بغداد واملحافظات الجنوب ّية
نزحوا كلّهم تقري ًبا إىل إقليم كردستان منذ العام  ،2003يف عمل ّي ٍة تكثّفت بعد
العام 2014
مبعرثون يف املدن الكربى

حاجــات الحاميــة اإلنســانيّة عنــد األقلّيّات يف ســوريا والعراق
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اضط ّرت عائلة خرض للهرب عندما هاجمت الدّولة اإلسالميّة سنجار .ويعيشون اآلن كنازحني يف مخيّمٍ خارج دهوك.

الصاع الحا ّيل يف العراق
خلف ّية ّ

اطي
اقي ،يف حوايل قرنٍ من تاريخه ،نظا ٌم دميقر ٌّ
مل يكن للشّ عب العر ّ
دي مستق ّر تت ّم بواسطته حامية حقوق مختلف الجامعات
تع ّد ٌّ
السلطة وتشاركها .لكن بدل ذلك
العرقيّة وال ّدينيّة ،باإلضافة إىل تداول ّ
استُ ِ
والسلطة والحقوق ،وتهميش
خدم ال ّدين والعرق لتحديد املكانة ّ
بعض الجامعات عن قصد.

متيّزت العقود الثّالثة األوىل يف العراق بالعنف ،وهيمن عليها
وأشخاص ذوو نفو ٍذ يعتمدون عىل الربيطانيّني وشكباتهم
الربيطانيّون
ٌ
عي الربيطانيّون فيصل بن حسني
الشّ خصيّة للحفاظ عىل ّ
السلطةّ .
رشيف مكّة ملكًا عىل العراق .وطلب تضمني كردستان يف العراق ،ليك
يكون هناك أقلّيّ ٌة س ّنيّ ٌة كبري ٌة توازن األكرثيّة الشّ يعيّة .وحكمت أكرث
من  20حكوم ًة مركزيّ ًة مختلف ًة العراق بني العامني  1945و.1958
جذب يف العراق ألنّها مل
فشلت البعثيّة بداي ًة يف اكتساب ق ّوة
ٍ
السكان الشّ يعة واألكراد .ث ّم أصبحت البعثيّة
تجذب مبارش ًة غالبيّة ّ
عسكري يف
انقالب
السياسيّة املهيمنة يف البالد بعد
ٍ
ٍّ
اإليديولوجيّة ّ
العام  1958أسقط امللكيّة ،ونظام ص ّدام حسني بني العامني 1979
البعثي يف األساس غري
و .2003وبعد أ ّن كان نظام ص ّدام حسني
ّ
طائفي وعروبيًّا يف إيديولوجيّته ،إلّ أنّه همني عليه تدريجيًّا الطّابع
ٍّ
الس ّن ّي ،تحدي ًدا مع الحرب اإليرانيّة – العراقيّة يف
يل
ّ
والعشائري ّ
العائ ّ
ٍ
ٍ
مثانينيّات القرن العرشين ،كام طبّق سياسات إبادات جامعيّة وقمعٍ
عىل األكراد واملسلمني الشّ يعة وأقلّيّ ٍ
ات عرقيّ ٍة ودينيّ ٍة أخرى .19وكان
يايس حتّى
ّائفي ّ
لهذه ّ
والس ّ
السياسات دو ٌر حاس ٌم يف إدارة املشهد الط ّ
يومنا هذا.
12
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خطّة التّعريب
والتكامن والشّ باك
أسفرت هذه الخطّة عن نزو ٍح
قرسي لألكراد ّ
ٍّ
واألشوريّني واإليزيديّني من أرضهم وممتلكاتهم ،وتدمري عدد كبري من
الوثائق الّتي تُثبِت ملكيّة األقلّيّات ،وإعادة توزيع األرض واملمتلكات
للعرب .وكان اإليزيديّون من الّذين أُ ِ
جبوا عىل مغادرة بيوتهم وإعادة
ٍ
بلدات جامعيّ ٍة يف نوا ٍح أخرى ،متخلّني عن استخدام
متوضعهم يف
ُ
ٍ
ٍ
ِ
لغتهم ،وحصلوا عىل هويّة جديدة ُمع َّربة .هذا وأجب األشوريّون عىل
االختيار بني القوميّتني العربيّة أو الكرديّة خالل اإلحصائيّات الوطنيّة يف
عتبوا أشوريّني
رصوا عىل أن يُ َ
األعوام  1977و 1987و .1997أ ّما الّذين أ ّ
20
ٍ
فشُ ِطبوا من ّ
اللئحة أو ُس ِّجلوا أكرا ًدا أم عربًا بطريقة عشوائيّة  .ومن
أجل تشجيع األقلّيّات عىل تعريف أنفسهم عربًا ،أوجز املرسوم رقم
حق ّ
اقي بتغيري هويّته العرقيّة إىل العربيّة.21
 199يف العام ّ 2001
كل عر ٍّ
ث ّم عادت هذه الجامعات ال ّنازحة بالق ّوة إىل أرضها بعد العام ،1991
السكّان
يف عمليّ ٍة تسارعت بعد العام  ،2003مام أ ّدى إىل توت ّ ٍر مع ّ
السيطرة عىل كركوك الغنيّة بال ّنفط.22
العرب ،تحدي ًدا من أجل ّ
إقليم كردستان
بحث األكراد ،منذ تشكيل العراق ،عن نوع من اإلقليم ذات االستقالل
سيايس ومسلّ ٍح مع سلطات ال ّدولة الّتي رفضت
الذّايتّ ،وكان يف رصا ٍع
ٍّ
الكردي .وقادت الثّورات الكرديّة يف
ّ
بشكلٍ كبريٍ فكرة االستقالل الذّايتّ
قرسي
جامعي
والسبعينيّات من القرن العرشين إىل نزو ٍح
ٍّ
الستّينيّات ّ
ّ
ٍّ
لألكراد .ورغم أ ّن ص ّدام حسني سمح لألكراد ببعض االستقالل الذّايتّ
السبعينيّات من القرن العرشين ،إلّ أ ّن الق ّوات الكرديّة ُهزِمت يف
يف ّ
ُ
ِ
العام  .1975هذا وأوكل حسن املاجد ،نسيب ص ّدام حسني ،بقيادة

ٍ
هجامت قُ ِتل
حملة األنفال يف العام  1988الّتي تألّفت من سلسلة
هجوم
فيها  180000من ال ّرجال وال ّنساء واألوالد ،ومن بينهم  5000يف
ٍ
باألسلحة الكيميائيّة عىل حلبجة .23كام إ ّن نهاية حرب الخليج األوىل يف
شهر آذار من العام  1991ع ّجلت ثور ًة كرديّة .لك ّن ص ّدام حسني ص ّدها
التكيّة واإليرانيّة.
كردي إىل الحدود ّ
من البداية ،وهرب نحو  1.5مليون ٍّ
أخ ًريا حصل األكراد عىل حامي ٍة دوليّ ٍة ،فت ّم انشاء منطق ٍة ذات استقاللٍ
املناطق املتنازع عليها
ذايتٍّ يف العام  ،1992تحكمها حكومة إقليم كردستان (.)KRG
بعد اإلطاحة بص ّدام حسني يف العام  ،2003أصبحت سنجار وسهل
مم
وبال ّرغم من الحصار
االقتصادي والعنف املستم ّر يف العراق ،استطاعت نينوى ومناطق أخرى عىل حدود إقليم كردستان ّ
الشعيّة جز ًءا ّ
ّ
ً
السلطة
اقتصادي ،وبقيت هادئة يُطلَق عليه تسمية “املناطق املتنازع عليها” .وت ّدعي ٌّ
املنطقة املحكومة من األكراد تحقيق من ٍّو
ٍّ
كل من ّ
الحق بحكم هذه
نسبيًّا .ومنذ الغزو الّذي قادته الواليات املتّحدة يف العام  ،2003العراقيّة املركزيّة وحكومة إقليم كردستان (ّ )KRG
ألسباب تاريخيّة .ت ّدعي حكومة إقليم كردستان ( )KRGأ ّن
السيطرة عىل املناطق املناطق
ٍ
اغتنم األكراد الفرصة لتقوية موقعهم وتوسيع ّ
املتنازع عليها .ومع تأسيس حكومة إقليم كردستان ،انقلبت عمليّة األرايض عىل حدودها مع باقي العراق (يف محافظات نينوى وكركوك
التّعريب من خالل طرد العرب من مناطق متع ّدد ٍة يف إقليم كردستان وصالح ال ّدين ودياىل) تشكّل جزءا ً من كردستان التّاريخيّة .والحافز
السيع اآلخر إلدراج حكومة إقليم كردستان ( )KRGهذه األرايض املتنازع
عتبوا أكرا ًدا .ومع االزدياد ّ
والضّ غط عىل األقلّيّات ال ّدينيّة ليُ َ
للعنف واستيالء ال ّدولة اإلسالميّة عىل أر ٍ
اض عراقيّة يف العام  ،2014عليها يف إقليمها هو انشاء منطق ٍة عازل ٍة أكرب بينها وبني ما تبقى
طلبت العديد من األقلّيّات ال ّدينيّة اللجوء ،ومن بينها املسيحيّون من األرايض العراقية ،بعد عقو ٍد من سوء معاملة وتهميش العراقيّني
وس ِمح لهم باللّجوء إىل منطقة سيطرة حكومة إقليم األكراد من قبل الحكومات املتعاقبة يف بغداد.
واإليزيديّونُ ،
فالصابئة
كردستان ( .)KRGكان امليل إىل الهجرة قد بدأ سابقًاّ ،
ً
لحل وضع
الصادر يف العام  2005آليّة ّ
املندائيّون عىل سبيل املثال نزحوا سابقًا من جنوب العراق إىل إقليم يضع البند  140من دستور العراق ّ
ّ
كردستان بعد سقوط ص ّدام حسني يف العام  .2003يعرتف كثريون أ ّن املناطق املتنازع عليها ،حيث قد يح ّدد استفتا ٌء رغبة املجتمعات املحليّة
السلطات العراقيّة
حكومة إقليم كردستان ( )KRGوسكّان إقليم كردستان أنقذوا حياة بأن تكون جز ًءا من إقليم كردستان العراق .لك ّن ّ
كثريين ووفّروا مالذًا آم ًنا ملئات آالف ال ّنازحني العراقيّني .بيد أ ّن كثريين
للسيطرة الكرديّة يشعرون بأنّهم
من بني األقلّيّات يف املناطق الخاضعة ّ
جز ٌء من لعب ٍة سياسيّ ٍة تعمل فيها حكومة إقليم كردستان ()KRG
وعسكري من املجتمع ال ّدو ّيل ،من
واقتصادي
سيايس
دعم
لتحصل عىل ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
24
ّ
خالل تصوير ذاتها عىل أنّها حامية ّ
اللجئني من العراقيّني واألقليّات .

يعيش شاهد ( )6وفاراص الخولد ( )8يف مستوطن ٍة ّللجئني يف بر الياس مع جدّتهم ميناوار حوراين .وقد قُ ِتل أبوهام وأ ّمهام يف سوريا نتيجة الرباميل املتف ّجرة.
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فشلت يف ال ّنهاية بأن تطبّق البند  ،140وكان أحد العوائق ال ّرئيسيّة
الشط بأن تُج َعل املناطق “املـُع َّربة” سابقًا “سويّةً” ،أي أن
لتطبيقه ّ
ِ
ُ
وري لعودتها.
تحصل الجامعات الّتي قلعت بالق ّوة عىل ال ّدعم ّ
الض ّ

وما قاله أحد الكاكائيّني من املوصل وال ّنازح إىل إقليم كردستان“ :مل
نعش أب ًدا يو ًما واح ًدا دون تح ّر ٍش من املسلمني ،منذ يوم والدتنا”.31
ٍ
كام يتكلّم الشّ باك عن استفزاز ٍ
ترصيحات
انتقام بسبب
ات وأعامل
ٍ
كل مكانٍ  ،أو حتّى عن ثأ ٍر بسبب القتل
عا ّم ٍة قام بها الشّ باك يف ّ
ديني كلدا ٍّين ،انتقلت أكرث من
يف جنوب العراق .32وبحسب
ٍّ
رئييس ٍّ
 2000عائل ٍة مسيحيّ ٍة من املوصل إىل إربيل يف إقليم كردستان بني
العامني  2003و 2014بسبب التّهديدات واملضايقات .33هذا وشعر
 17%من الّذين استجابوا للمسح بالحاجة إلخفاء دينهم ،و 24%يف
حالة اإليزيديّني .كذلك ذكرت مجموعاتٌ من املسيحيّني أنّهم يعيشون
دائم وال يوجد من يدافع عنهم ،كام شعرت نسا ٌء من أقلّيّ ٍ
يف ٍ
ات
خوف ٍ
اإلسالمي بسبب الخوف من
دينيّ ٍة بوجوب تطابقهن مع منط اللّباس
ّ
34
تع ّرضه ّن للمضايقة أو الخطف أو االغتصاب .

ويعرتف دستور العام  2005باإلسالم دي ًنا رسم ًّيا لل ّدولة ،لك ّنه يق ّر أيضً ا
الحق ،بحسب البند  4من
بأ ّن البلد متن ّو ٌع دينيًّا وعرقيًّا .وللعراقيّني ّ
ال ّدستور ،بأن يتعلّموا بلغتهم األ ّم ،والّتي تتض ّمن العربيّة والكرديّة
ٍ
كلغات
والحق باستخدامها
والصابئة املندائيّة،
ّ
ّ
والسيانيّة ّ
والتكامنيّة ّ
ٍ
رسميّة يف املناطق الّتي تكون فيها اللّغة األ ّم هي األكرث شيو ًعا .وبال ّرغم
الصادر يف العام  2005يضمن حقوق األقلّيّات،
اقي ّ
من أ ّن ال ّدستور العر ّ
ّ
ومن بينها ح ّريّة العبادة ،يعترب البعض أ ّن األقليّات خضعت للتّمييز
كل جوانب الحياة ،ومنها الحصول
السلطة املركزيّة واملحلّيّة يف ّ
من ّ
27
عىل الخدمات العا ّمة والوظائف وامللكيّة .

كان الهجوم األوسع نطاقًا عىل األقلّ ّيات قبل العام  2014هو الحدث
الّذي اشتمل عىل ع ّدة سيّار ٍ
ات مف ّخخ ٍة يف بلدتني إيزيديّتني ،وأودى
35
بحياة ما بني  400و800
إيزيدي وذلك خالل سنة  . 2007وأشار
ٍّ
األشوري يف شهر متّوز من العام
السيا ّين
ّ
عبي الكلدا ّين ّ
املجلس الشّ ّ
ِ
األقل ارتُكبوا ض ّد كنائس بني العامني
 2016إىل أ ّن  60اعتدا ًء عىل ّ
ٍ
ً
 2003و ،2013ومنهم بشكل خاص سيّارات مف ّخخة وأجهز ًة متف ّجر ًة
أخرى .وشهد العام  2010أحد أكرث االعتداءات أه ّميّ ًة عىل األحياء
املسيحيّة يف بغداد ،عىل كنيسة سيّدة ال ّنجاة .فقد هاجم عدد من
املسلّحني الكنيسة مستخدمني أسلح ًة خفيف ًة وسرت ٍ
ات واقية ،وقُ ِتل
الصابئة املندائيّون يف العراق،
شخصا .هذا وعاىن ّ
بالهجوم أكرث من ً 50
من شهر كانون الثّاين من العام  2007إىل شهر شباط من العام ،2008
ٍ
ٍ
تهديدات و 21اعتدا ًء ،وهذا
اختطاف و10
 42حالة قتلٍ و 46حالة
36
عدد كبري وغري متناسب .

ائفي يف العراق
ال ّتمييز والعنف الطّ ّ

السلطة قيو ًدا “صارمةً” عىل ال ّدين
ُو ِصف العراق بأنّه بل ٌّد متارس فيه ّ
ملؤش منتدى بيو  ،Pew Forumمن العام
يف أربعة تقاري ٍر عىل التّوايل ّ
25
 2009إىل العام  ،2013ث ّم ارتفع يف العام  2014إىل “صارمة ج ًّدا” .
والسياسات
إ ّن غالبيّة بنية التّمييز ض ّد األقلّيّات متجذّر ٌة يف القوانني ّ
الّتي صدرت خالل فرتة نظام ص ّدام حسني وتغلغلت يف آليّات الحكم
املؤسسات الّتي
وبنيته .وتتض ّمن الجيش ّ
والشطة والقضاء ،وهي ّ
26
اتُّهِمت بالفساد واملحسوبيّة العرقيّة وال ّدينيّة والتّحيّز ض ّد ال ّنساء .

كل العراق ّيني مع ّرضني
الصاع املد ّين ّ
وبعد مرحلة صدام حسني ،جعل ّ
للعنف ،وغالبًا ما تخدم االعتداءات غاية بثّ ال ّرعب يف األقلّيّات
الصاع أكرث .بيد أ ّن األقلّيّات تأث ّرت
املستهدفة وأعامل الثّأر الّتي تؤ ّجج ّ
بالصاع بطريق ٍة غري متكافئة .فعدد الوفيّات من املدنيّني بني العامني
ّ
ٍ
بشكلٍ
الصابئة املندائ ّيني من تهديدات اإلسالم ّيني لحملهم
من
ري
كث
عاىن
كذلك
متوسط اىل
 2003و 2007يف محافظة نينوى نتيجة العنف وصل
ّ
ّ
ٌ
ُ
حاالت عديدةٍ
ٍ
ِ
حوايل  11%من مجمل الوفيّات من املدنيّني نتيجة العنف يف العراق .عىل مغادرة البلد واال يُقتَلون .وقد أجبت عائالتٌ يف
كل يش ٍء لدفع فدي ٍة عن أقرباء مخطوفني .وقد ت ّم القتل يف
عىل بيع ّ
ولك ّن ال ّنسبة ارتفعت بني العامني  2008و 2013إىل حوايل .28 %26
ٍ
حاالت معيّن ٍة رغم دفع الفدية .كام جاءت بعض حاالت القتل بهدف
37
وق ّدرت وزارة الهجرة وال ّنزوح العراق ّية يف العام  2009أ ّن ما يقارب ترهيب العائالت بدالً من املال  .كذلك كان الخطف من أجل الفدية
نصف األقلّيّات ال ّدينيّة غادرت البالد منذ العام  .2003كان املسيحيّون أحد أكرب املشاكل الّتي واجهها األشوريّون ،فقد ت ّم اإلعالن عن ستّة
ٍ
إىل ح ٍّد ما يف خط ٍر بسبب أ ّن إميانهم ُربِط بالغرب كام بالق ّوة املتع ّددة حاالت
خطف يف العام  ،2011خمس ٌة منها يف كركوك.38
الجنسيّات يف العراق .هذا باإلضافة إىل أ ّن عد ًدا كب ًريا من العرب ات ّهم
اإليزيديّني بالعاملة بسبب عمل هؤالء كمرتجمني للقوات األمريكيّة لقد تض ّمنت أعامل العنف ال ّرئيسة ض ّد األقلّ ّيات بني العامني 2003
و 2014ما ييل:
بغية كسب لقمة العيش .30
•تدمري املباين ال ّدينيّة وتشويهها.
جامعي للمجتمعني يف املباين ال ّدينيّة وحولها.
قتل
النويج ّية • ٌ
بحسب نتائج مس ٍح أجراه برنامج املساعدات التّابع للكنيسة ّ
ٌّ
( )NCAيف العام  2016حول تص ّورات وخربات األقلّيّات ال ّنازحة يف •خطف القادة واألفراد ال ّروحيّني واملدنيّني ،ومنهم األطفال ،وقتلهم
إقليم كردستان ،كان سكّان املوصل أكرث من أبلغوا عن تع ّرضهم
وقد استُهدفوا بسبب اعتبار أ ّن بعض األقلّيّات أغنى من سائر
لإلهانات قبل احتالل ال ّدولة اإلسالميّة ( ،)74%مقارن ًة بحوايل  25%يف
السكّان وبإمكانها دفع فدية.
ّ
مناطق أخرى .وأكّدت روايات ال ّنازحني من مختلف جامعات األقلّيّات •تهديداتٌ برتك املنازل والشّ قق وبالتّايل مصادرة األمالك من قبل
والتكامن والشّ يعة) ورؤسائها
أفرا ٍد أو ميليشيات.
(الشّ باك والكاكائيّون واملسيحيّون ّ
ٍ
الس ّنة يف •التّح ّول بالق ّوة إىل اإلسالم باستخدام تكتيكات مثل التّهديد باملوت
ال ّروحيّني ازدياد الظّروف العدائيّة الّتي اختربها غري املسلمني ّ
املوصل منذ العام .2003
القرسي.
واالغتصاب وال ّزواج
ّ
14

حاجــات الحاميــة اإلنســانيّة عنــد األقلّيّات يف ســوريا والعراق

باإلضافة إىل ذلك ،عانت نسا ٌء من األقلّيّات من التّهديدات أو
الجنيس بسبب حالتهم املزدوجة ألنّه ّن ينتمني
املضايقات أو العنف
ّ
ٍ
ٍ
إىل جامع ٍة دينيّ ٍة أو عرقيّة معيّنة وألنّه ّن نساء .وقد يذهب اغتصاب
عقاب بسبب اعتقاد بعض ال ّناس أ ّن
الصابئة املندائيّني دون ٍ
نسا ٍء من ّ
39
ٌ
اغتصاب “غري املؤمنة”
مقبول ،حتّى أنّه يشكّل فعل تطهري .
تفش
ومتتّعت األقلّ ّيات أيضً ا بحامي ٍة ّ
أقل من ق ّوات األمن العراق ّية ،فقد ّ
40
اإلفالت من العقاب بسبب االعتداءات عىل األقلّيّات  .بحسب بعض
أي من الهجامت العنيفة
عقاب يف ّ
الكاكائيّني ،مل يكن مث ّة محاكم ٌة أو ٌ
عىل جامعتهم منذ العام  .41 2003كذلك روى املسيحيّون يف إقليم
ٍ
بتحريض
محلتهم يف العام ،2011
كردستان أيضً ا عن اعتداءات ونهب ّ
إمام خالل صالة الجمعة يف زاخو ،والحصانة للمعتدين منذ ذلك
من ٍ
ّ
الحني .42كام أ ّن حصول ال ّنساء اللّوايت من األقليّات عىل العدالة لهو
الشطة والقضاء.43
أكرث صعوب ًة بسبب التّمييز ض ّد األقلّيّات يف ّ

الصاع الحا ّيل عىل األقلّ ّيات
الدّولة اإلسالم ّية وتأثري ّ

رقاوي،
تعود أصول ال ّدولة اإلسالميّة إىل العام  1999مع أيب مصعب ال ّز ّ
ث ّم إىل القاعدة يف العراق الّتي ازدادت قو ًة بعد احتالل الواليات املتّحدة
ٍ
مجموعات إسالميّ ٍة
دمج بني عدد من
األمريكيّة للعراق .بعد ذلك حصل ٌ
س ّنيّ ٍة يف العام  ،2006ث ّم ما لبثت أن اتّخذت تسمية ال ّدولة اإلسالميّة
يف العراق تحت غطاء هذه املجموعة .وكان الهدف ال ّرئيس للمجموعة
الس ّنيّة
بقيادة أيب بكر
ّ
البغدادي منذ  2010هو تأسيس “خالف ٍة” يف املناطق ّ
وسعت بعد ذلك طموحاتها وأصبحت ال ّدولة اإلسالميّة يف
من البالد .ث ّم ّ
وري.
العراق والشّ ام ،مبا أنّها انخرطت يف ّ
الس ّ
الصاع ّ
استولت ال ّدولة اإلسالميّة عىل مساح ٍة هائل ٍة من األرايض يف شهر حزيران
ٍ
محافظات عراقيّ ٍة هي األنبار ونينوى وصالح
من العام  2014يف أربع
بشكلٍ
الكردي.
أسايس من املناطق العربيّة إىل الفلك
ال ّدين ودياىل ،منتقل ًة
ّ
ٍّ
املتوسطة الّتي سعت ال ّدولة اإلسالميّة
وكانت يف هذا الوقت األرايض
ّ
للسيطرة عليها موط ًنا ألقلّيّ ٍ
ّ
ات دينيّة .غري أنّه ال مكان لبعض األقليّات
ّ
ال ّدينيّة يف اإليديولوجيّة املتط ّرفة أو املجتمع “الطّاهر” دينيًّا كام تتص ّوره
ال ّدولة اإلسالميّة ،باالستناد إىل تفسريٍ متط ّر ٍف وأصو ٍّيل للقرآن .ولكن يبدو
أ ّن ال ّدعم الواضح الّذي منحه العراقيّون اآلخرون لل ّدولة اإلسالميّة يف العام
 2014ال يستند كث ًريا عىل حامستها ال ّدينيّة أو كرهها لألقلّيّات ،بل عىل ما
كانت ستق ّدمه كام هو ُمو َج ٌز أدناه.
االقتصادي :كانت ال ّدولة اإلسالميّة تق ّدم األسلحة واملال
•البعد
ّ
الس ّنة
والخدمات اللّوجستيّة يف الحاالت الّتي تتناقص فيها موارد ّ
العرب يف العراق .لقد أثبتت ال ّدولة اإلسالميّة ذاتها يف وضعٍ كان
يف ش ّدة التّوت ّر بني إربيل وبغداد منذ العام  ،2012وأحد أسبابه
السيطرة عىل عائدات ال ّنفط ومصادر البرتول جنوب إقليم
مسألة ّ
كردستان .وقد تح ّركت ال ّدولة اإلسالميّة من أجل استعادة هذه
للس ّنة العرب.
اآلبار ّ
السياسيّة الشّ يعيّة يف بغداد
يايس :استعادت ال ّنخبة ّ
•البعد ّ
الس ّ
والسلطة التّنفيذيّة ق ّوتها يف االنتخابات ال ّنيابيّة ربيع العام 2013
ّ
ً
ث ّم يف العام  ،2014دافعة باتّجاه إعادة انتخاب نوري املاليك

دستوري بحسب معايري
لوالي ٍة ثالثة .وكان هذا يف الواقع غري
ٍّ
اقي .وقد أكّدت ال ّدولة اإلسالميّة ذاتها
دستور العام  2005العر ّ
ٍ
ٍ
بديالً س ّنيًّا عربيًّا ،وكانت قادر ًة عىل تأمني تحالفات تكتيكيّة مع
السياسيّة يف األنبار واملحافظات املحيطة .وهذا
العشائر والقوى ّ
الس ّنيّة إىل إعالن عدم رغبتها مبقاتلة ال ّدولة
ما قاد امليليشيات ّ
اإلسالميّة ّإل بعد تن ّحي نوري املاليك.
•البعد املتعلق باألقلّ ّيات ال ّدين ّية :أعلنت الحكومة العراقيّة يف
ٍ
مقاطعات يت ّم تدارس
شهر كانون الثّاين من العام  2014أ ّن أربع
إصالحها إداريًّا ما قد يرفعها إىل محافظات .بهذا املخطّط سي ّؤمن
سهل نينوى محافظ ًة مسيحيّ ًة أشوريّةً ،وتلعفر محافظ ًة تركامنيّةً،
وستكون طوز خورما فسيفساء أقلّيّات (لك ّنها متلك أيضً ا أكرثيّ ًة
الس ّنيّة العربيّة املضطربة منفصل ًة
تركامنيّة) ،44وستكون الفلّوجة ّ
ٍ
ملحافظات
وتأسيسا
عن باقي األنبار .قد يستتبع هذا انفصاالً إداريًّا
ً
أقلّيّو ٍة جديد ٍة يف بعض املناطق العازلة بني املنطقة العراقيّة العربيّة
الس ّنيّة واملنطقة الكرديّة.
ّ
خاص وسيلة لجعل املحافظة أخ ًريا “مالذًا
اعتُرب اقرتاح سهل نينوى بشكلٍ ٍّ
آم ًنا لألشوريّني” ،وهو ما كان يُع َمل عليه منذ أكرث من ٍ
عقد من ال ّزمن.
فمن شأن املحافظة املستقلّة تأم ُني سلط ٍة ذاتيّ ٍة أكرث لألشوريّني ،وتح ّو ٌل
سيايس أكرب يف بغداد .لكن من وجهة ال ّنظر
ومتثيل
ٌ
اقتصادي من بغداد،
ٌّ
ٌّ
الس ّنيّة ،فإ ّن التّغيري سيقوم بعكس ذلك .وقد ر ّد مجلس محافظة
العربيّة ّ
إقليم فدراليًّا إذا نُفِّذ القرار يف تلعفر
نينوى بتهديد إعالن املحافظة ً
وسهل نينوى .كذلك قام مجلسا محافظتَي صالح ال ّدين واألنبار باألمر
عينه .إذًا يف حني رأت األقلّيّات ال ّدينيّة هذا أنّه انتصا ٌر يف البحث عن
ٍ
مستويات أعىل من الحكم الذّايتّ والق ّوة االقتصاديّة والحامية ،وجد فيه
الشعيّة باألرض ،يف حني نظر
األكراد طريقة إليقاف الطّموحات الكرديّة ّ
الس ّنة عىل أنّه حرك ٌة أخرى من بغداد لسلبهم امللكيّة .لهذا
إليه العرب ّ
ٍ
يك
الس ّنة قبول عرض ال ّدولة اإلسالميّة بقيام حلف تكتي ٍّ
ق ّرر عدد كبري من ّ
ربيع العام .2014
ٍ
هجامت واسعة ال ّنطاق يف العراق،
يف شهر حزيران من العام  ،2014وبعد
سيطرت ال ّدولة اإلسالميّة عىل املوصل وتلعفر ومعظم سهل نينوى،
وحاولت االستيالء عىل طوز خورما .اعترب البعض أ ّن غزو ال ّدولة اإلسالميّة
لهذه املناطق هو تح ّر ٌك أثارته بغداد ،أرادت من خالله تهميش العرب
الس ّنة أكرث فأكرث بح ّجة “حامية األقلّيّات األخرى” .ومبا أ ّن ق ّوات األمن
ّ
العراقيّة انهارت ،انتقلت الق ّوات املسلّحة الكرديّة (البشمركة) إىل مناطق
موسعة سيطرتها عىل األرض بحوايل  .45 %40وقد
أخرى متناز ٍع عليهاّ ،
ً
السنة .يقال إ ّن
ت ّم طرد ال ّدولة اإلسالميّة من طوز خورما الحقا يف تلك ّ
أكرث من  700مواطنٍ عر ٍّيب س ّن ٍّي من طوز خورما انض ّموا مذّاك إىل ال ّدولة
التكامنيّني الشّ يعة ،املصطفّني مع ق ّوات
اإلسالميّة.46يقال أيضً ا إ ّن املقاتلني ّ
عبي (غالبيّتهم ميليشياتٌ شيعيّة) ،خطفوا وعذّبوا حوايل 150
الحشد الشّ ّ
47
عربيّاً س ّنيّاً من منطقة طوز خورما ،وقتلوا منهم بني  8و34
شخصا .
ً
واندلع منذ شهر ترشين الثّاين من العام  2016رصا ٌع ثال ّيث األطراف يف
الصاع من أجل
هذه املناطق .ويف حني أ ّن ال ّدولة اإلسالميّة استغلّت هذا ّ
الصاع كان مد ّم ًرا لألقلّيّات ال ّدينيّة الّتي ال
زيادة “مجال مناورتها” ،إلّ أ ّن ّ
أي من هذه الفصائل املتحاربة.
تتناسب مع ٍّ
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كان الشّ يعة يهيمنون إىل ح ٍّد كبريٍ عىل ق ّوات األمن العراقيّة يف العام
 ،)70%( 2014وقد تفكّكت هذه األخرية ومل تُثبِت قدرتها أو رغبتها
بحامية األقلّيّات ال ّدينيّة يف وجه تق ّدم ال ّدولة اإلسالميّة .كذلك فشلت
البشمركة الكرديّة جزئيًّا يف هذا األمر .وقد ر ّدت بعض األقلّيّات ال ّدينيّة
فأسست الحركة
بتنظيم ما
ّ
يختص بها من ميليشيا وق ّوات حاميةّ .
ال ّدميقراطيّة األشوريّة وحدات حامية سهل نينوى ،ووضعت مجموعات
حامي ٍة من ضمنها دويخ نوشا (التّضحية بالذّات) للمسيحيّني وميليشيا
الظّريفا ّين الكاكائيّة .48لقد استُ ِ
رش
هدفت األقلّيّات ال ّدينيّة بشكلٍ مبا ٍ
يف غزو ال ّدولة اإلسالميّة من أجل تأمني ال ّنفوذ لألكراد ،ومل تحم بغداد
هذه األقليات بشكلٍ ٍ
كاف.

قيو ٍد يف أراضيها عىل املسيحيّني تتخطّى مسألة الجزية ،وتعلن أنّه
يُس َمح بقتل املسيحيّني الّذين ينتهكون هذه القوانني ومصادرة
أمالكهم .51وقد وضع مقاتلو ال ّدولة اإلسالميّة يف املوصل عالمة
“نصارى” عىل بيوت املسيحيّني ،وأعطتهم حتّى التّاسع عرش من متّوز
من العام  2014ملغادرة املدينة ،أو دفع جزي ٍة أو التّح ّول لإلسالم،
أو مواجهة اإلعدام .هكذا صادرت ال ّدولة اإلسالميّة جميع أمالك
املسيحيّني بعدما هربوا من املدينة دون أن يحصل الّذين غادروا عىل
أي تعويض .52ويبدو يف الوقت ذاته تقريبًا أ ّن ال ّدولة اإلسالميّة أزالت
ّ
خيار دفع الجزية للمسيحيّني ،وأصدرت بيانًا بوجوب تح ّول املسيحيّني
أو مغادرة املوصل.53

بيد أ ّن إعالن ال ّدولة اإلسالميّة للخالفة يف شهر حزيران من العام 2014
أوصل الضّ غط واالضطهاد لألقلّيّات ال ّدينيّة يف املناطق الخاضعة لسيطرة
ٍ
جديد كلّيًّا ،من ناحيتَي املدى والتّأثري.
مستوى
ال ّدولة اإلسالميّة إىل
ً
فقد أوضح الخليفة الجديد إبراهيم (أبو بكر البغدادي) نيّته بقيادة
وسع وإعادة تأسيس
الس ّنيّة إىل مرحل ٍة جديد ٍة من التّ ّ
األ ّمة املسلمة ّ
ّ
إمرباطوريّ ٍة س ّنيّ ٍة (عربيّة) .فبعد أن كانت االعتداءات عىل األقليّات
ال ّدينيّة سابقًا تكتيكيّ ًة بشكلٍ
رئييس ،قد أصبحت هدفًا اسرتاتيجيًّا
ٍّ
السياسيّة والوعود باستعادة
للخليفة ،امليلء بال ّرمزيّة ال ّدينيّة واملواقف ّ
الس ّنة.
املناطق املتنازع عليها لصالح العراقيّني العرب ّ

لقد وقع اإليزيديّون خارج فئة أهل الكتاب .ويف حني واجهت “األقلّ ّيات
املعرتف بها” نظريًّا ثالثة خيار ٍ
ات خالل هجامت ال ّدولة اإلسالميّة ،أي
التّح ّول أو الخضوع لل ّذ ّميّة أو املوت ،إلّ أ ّن ال ّرجال اإليزيديّني أُعطَوا
خيا َرين فقط هام التّح ّول أو املوت .وقد ب ّررت ال ّدولة اإلسالميّة أخذها
ٍ
قاعدات
الجنيس ،عىل
للعبيد وسوء معاملتهم ،من ضمنها االستغالل
ّ
دينيّة .54أ ّما ال ّنساء اإليزيديّات ،فقد أُ ِ
عطني “الخيار” بني التّح ّول
لإلسالم (وال ّزواج بالتّايل من مقاتيل ال ّدولة اإلسالميّة) أو بيعه ّن كإما ٍء
الشيعة حول ال ّنساء
مبا يتوافق مع تفسري ال ّدولة اإلسالميّة لقوانني ّ
واألوالد األعداء املأسورين يف الحرب.

كانت اللّغة وال ّرموز والطّقوس وال ّدعاية واإليديولوجيّة لدى ال ّدولة
عب عنها دون ٍّ
شك بتعابري دينيّة ،وأخذت بازديا ٍد
اإلسالميّة منذ  2014يُ َّ
ٍ
ّ
معنى دينيًّا وجعلت وضع األقليّات ال ّدينيّة إىل ح ٍّد كبري أكرث خطورة.
ً
السلطة وسبب دعمها الواسع االنتشار
غري أ ّن ّ
الصاع الكامن عىل ّ
ّ
الوحيش يف مناطق األقليّات يستند إىل املظامل االقتصاديّة
وتوسعها
ّ
ّ
ّ
الجوهري ض ّد األقليّات ال ّدينيّة.
والسياسيّة واملتعلّقة بالهويّة بدل الكره
ّ
ّ

ث ّم بدأت ال ّدولة اإلسالميّة يف  3آب من العام  2014باستهداف مواطن
اإليزيديّني يف مقاطعة سنجار ،وبدأ مقاتلو البشمركة يف املنطقة
السكّان
باالنسحاب يف اليوم نفسه ،يف حني يقال إنّهم اطمئ ّنوا إىل سالمة ّ
املحلّيّني .ونتيج ًة العتداءات ال ّدولة اإلسالميّة ،هرب عرشات آالف
اإليزيديّني إىل جبل سنجار لألمان .وبعد أيّ ٍام من الحصار ،عربت وحدات
العمل الكردستا ّين ( )PKK-YPGمن سوريا
حامية الشّ عب يف حزب ّ
وفتحت مم ًّرا سمح لعدد كبري من اإليزيديّني بالهرب .كانت وحداتُ
حامية الشّ عب ( )PKK-YPGوامليليشيا اإليزيديّة الّتي ساعدت يف
تأسيسها وحدات املقاومة يف سنجار ( )YBŞهي الق ّوات ال ّرئيسيّة الّتي
دافعت عن سنجار حتّى شهر كانون األ ّول من العام  ،2014عندما
السيطرة عىل ال ّناحية الشّ امليّة من سنجار.
استعادت البشمركة ّ

يأمر القرآن بحسب تفسري ال ّدولة اإلسالميّة بأن يكون للمجموعات
األخرى الخيار برتك مناطقها الّتي سيطرت عليها أو بقبول سلطتها
والخضوع لقوانينها دون استفسار .بالتّايل يجب عىل الّذين يبقون إ ّما
أن يتح ّولوا لإلسالم ويصبحوا أعضا ًء مندمجني يف الجامعة واإلميان ،أو
ميكنهم أن يبقوا عىل دينهم إذا ما كان هذا األخري ديناً مقبوالً يف اإلسالم.
والحق
ويدفعون يف هذه الحالة جزي ًة ما مقابل حامية ال ّدولة اإلسالميّة
ّ
مبامرسة دينهم .هذا وتق ّدم الحالة االجتامعيّة ال ّذ ّميّة مجموعة حقوقٍ
ٍ
وواجبات تختلف عن تلك الّتي يتمتع بها املسلمون .إ ّن “أهل الكتاب”
هم فقط مقبولون كذ ّم ٍة عند ال ّدولة اإلسالميّة ،وهذا يتض ّمن املسيحيّني
واليهود وبعض املجموعات املـُو ِّحدة الّتي تتبع الكتاب املق ّدس مثل
الصبائة
ّ
الصابئة – املندائيّني إىل ّ
الصابئة .49لقد كانت مسألة انتامء ّ
حسبون ضمن املرشكني (مثل اإليزيديّني)،
وبالتّايل أهل الكتاب ،أو يُ َ
القرونٍ
الس ّنة والشّ يعة
علمي لعدد كبري من
بني العلامء ّ
خاضع ًة لجد ٍل ٍّ
عىل ح ٍّد سواء .50كذلك تعترب ال ّدولة اإلسالميّة املسلمني الشّ يعة هراطقةً،
ٍ
أشخاص موقّرين.
الصالة عىل قبور
ومتنع املامرسات الشّ يعيّة مثل ّ

هذا وقد قُ ِتل أو ُخ ِطف آالف اإليزيديّني من رجا ٍل ونسا ٍء وأطفال،
كام ف ُِصلت ال ّنساء والفتيات عن ال ّرجال وت ّم بيعه ّن كإما ٍء للمنازل أو
وضبن
الجنس .كذلك تنقّلن بني سوريا والعراق واغتُ ِصنب بشكلٍ متك ّر ٍر ُ ِ
ٍ
إلهانات لفظيّ ٍة واحتُجِزن و ُم ِنعن عن الطّعام .وف ُِصل األوالد
وتع ّرضن
55
جبت ال ّنساء واألطفال عىل التّح ّول لإلسالم  .فقد قُتلِ
عن أهاليهم وأُ ِ
يقل عن  700رجلٍ من اإليزيديّني يف شهر آب
يف كوشو العراقيّة ما ال ّ
من العام  .2014أ ّما ال ّرجال الّذين رفضوا التّح ّول لإلسالم فقد اقتادهم
مقاتلو ال ّدولة اإلسالميّة إىل مزرع ٍة وأطلقوا ال ّنار عليهم بنا ًء عىل أوامر
مبارش ٍة ت ّم تلقّيها عرب الهاتف .56ويف شهر كانون الثّاين من العام ، 2016
ت ّم تحديد  35مقرب ًة جامعيّ ًة مشتب ٍه بها لإليزيديّني يف سنجار.57

رغم إعالن ال ّدولة اإلسالميّة سامحها للمسيحيّني بأن يبقوا يف بعض كان الهجوم عىل اإليزيديّني مختلفًا من حيث ال ّنوع عن ذلك ض ّد
ٍ
سيايس .بعد
كهدف
مناطق سيطرتها إذا تح ّولوا أو دفعوا “جزيةً” ،إلّ أ ّن مقاتليها األقلّيّات ال ّدينيّة األخرى ،فقد متّت تصفيتهم
ّ
تقص حقائق دوليّ ٍة أ ّن بعض أفعال
استهدفوهم .ويع ّدد منشورهم ّ
الصادر باللّغة اإلنكليزيّة دابق ع ّدة ذلك أشار عدد من بعثات ّ
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ال ّدولة اإلسالميّة يف العراق يف العام  2014قد تصل إىل إباد ٍة جامعيّ ٍة
الصارم .58هذا ودعا الربملان األورو ّيب األمم املتّحدة
باملعنى القانو ّين ّ
إلحالة انتهاكات ال ّدولة اإلسالميّة ض ّد املدنيّني إىل املحكمة الجنائيّة
ال ّدوليّة ( ،)ICCوإىل اعتبار انتهاكات ال ّدولة اإلسالميّة ض ّد األقلّيّات
يك يف الشّ هر التّايل
ال ّدينيّة إبادات جامعيّة .59كام م ّرر الكونغرس األمري ّ
قرا ًرا يص ّنف األفعال الّتي ارتكبتها ال ّدولة اإلسالميّة ض ّد املسيحيّني
واإليزيديّني واألقلّيّات ال ّدينيّة والعرقيّة األخرى يف العراق عىل أنّها
توصلت سكّان سوريا
جرائم ٍ
حرب وجرائم ض ّد اإلنسانيّة وإباد ٌة جامعيّة .60كذلك ّ
والتكيبة ال ّدميغرافية
السكّان ّ
تحقيقات األمم املتّحدة يف شهر حزيران من العام  2016اىل الخالصة يف سوريا ،ال ميكن اإلشارة اىل حجم ّ
عينها ،اال وهي أ ّن ال ّدولة اإلسالميّة ارتكبت إباد ًة جامعيّ ًة وجرائم ض ّد اال بطريقة تقديرية .قبل العام  2011كان حوايل  23مليون شخصٍ
الس ّنة
حرب ض ّد اإليزيديّني يف العراق وسوريا.61
اإلنسانيّة وجرائم ٍ
يعيشون يف البالد .وتشري التّقديرات يف العام  2015إىل أ ّن ّ
السكّان وهم موجودون عىل امتداد البلد .وتشكّل
يشكّلون  74%من ّ
باإلضافة إىل ذلك ،د ّمرت ال ّدولة اإلسالم ّية املنازل واألرضحة واملباين جامعاتٌ مسلم ٌة أخرى مثل العلويّني واإلسامعيليّني والشّ يعة سويًّا
ُعتب نسبة ال ّدروز حوايل  3%من
األخرى التّابعة لألقلّيّات العرقيّة وال ّدينيّةّ .62
وأسست وحد ًة حوايل  13%من ّ
السكّان .كذلك ت َ
السكّان وتشكّل مختلف الجامعات املسيحيّة حوايل .68 %8
تهت ّم تحديدا ً بانتقاء األهداف البارزة (مساجد الشّ يعة والكنائس ّ
واملزارات) 63وتدمريها .لقد د ّمرت مواقع تراثيّ ًة أثريّ ًة وثقافيّ ًة بارز ًة
الشق ّية واملرشق ّية،
السوريّني إىل األرثوذكس ّية ّ
من ضمنها املكتبات ودور العبادة (أنظر املرفق رقم  2لألمثلة) .كام تنتمي غالب ّية املسيح ّيني ّ
نهبت أيضً ا املتاحف واملواقع التّاريخيّة مثل تدمر يف سوريا بهدف بالرغم من وجود بعض الكنائس الكاثوليكيّة والربوتستانتيّة يف البالد.
زيادة العائدات من بيع اآلثار .وتختلف التّقديرات حول ك ّميّة ال ّدخل ويعترب املسيحيّون يف سوريا أنفسهم عىل أنّهم ذوو ثقاف ٍة عربيّة .هذا
واللذقيّة وحولها،
فق عليه وتعيش الغالبيّة يف دمشق وحلب وحمص وحامة ّ
الّذي تجنيه ال ّدولة اإلسالميّة بهذه الطّريقة ،لكن ما هو متّ ٌ
69
عا ّم ًة أنّه مبئات ماليني ال ّدوالرات .ويعتقد عدد كبري من الخرباء أ ّن رغم أ ّن عد ًدا كب ًريا يعيش يف محافظة الحسكة شامل رشق البالد .
الساحليّة،
ال ّدولة اإلسالميّة تخ ّزن الجزء األكرب من القطع املنهوبة هذه لبيعها ويعيش غالبيّة العلويّني يف املناطق الجبليّة ملحافظة ّ
اللذقيّة ّ
اللذقيّة وطرطوس وحمص ودمشق.
الحقًا .كام إ ّن القوانني ال ّدوليّة الحاليّة حول بيع اآلثار ال تكفي لوقف ولكن لديهم وجود كبري يف مدن ّ
هذا ويعيش كث ٌري من ال ّدروز يف وعر منطقة جبل العرب جنوب
الشعيّة.64
هذه التّجارة غري ّ
السكّان
السويداء ،حيث يشكّلون الغالبيّة العظمى من ّ
محافظة ّ
هذا وتع ّرضت األقلّ ّيات أيضً ا لإلساءة من أطر ٍ
اف مسلّحني آخرين .املحلّيّني .يوجد أيضً ا سكّا ٌن إيزيديّون يُق َّدرون بحوايل  ،80000تحدي ًدا
فانتهاكات ق ّوات األمن العراقيّة وامليليشيات املوالية للحكومة تتض ّمن يف شامل رشق حلب ،لك ّن ال ّدولة ال تعرتف بهؤالء عىل أنّهم ينتمون
السكّان من املناطق إىل دينٍ منفصلٍ عن اإلسالم .وترتكّز البقيّة الباقية من اليهود يف سوريا
قصف املدنيّني والبنية التّحتيّة املدنيّة ،وخطف ّ
الس ّنة األكرثيّة يف
السيطرة عليها ،ومنع املدنيّني عند نقاط التّفتيش من ( )200-100يف دمشق وحلب .يف حني ّ
الّتي أعيدت ّ
يشكل العرب ّ
65
الشقيّة ،يهيمن األكراد يف مناطق الشّ امل والعلويّون يف
الوصول إىل مناطق أكرث أمانًا  .ومن ضمن جهود الحكومة العراقيّة املحافظات ّ
ٌ
ّ
عبي الّتي هي الغرب ،كام مث ّة أقليّاتٌ دينيّة عديد ٌة متمركز ٌة بغالبيّتها يف وسط سوريا
الستعادة ّ
السيطرة ،قامت بدعمها ق ّوات الحشد الشّ ّ
ٍ
ً
شيعيّ ٌة مبعظمها ،وقد اتُّهِمت باستخدام جنود من األوالد وارتكاب يف املناطق األكرث كثافة حول حلب يف الشّ امل ودمشق يف الجنوب.
ٍ
الس ّنة .كذلك قامت الحكومة
انتهاكات خطري ٍة لحقوق اإلنسان ض ّد ّ
اقي من
العراقيّة وداعموها بقتل وجرح ّ
السكّان يف املناطق الخاضعة لسيطرة باإلضافة إىل ذلك ،استضافت سوريا  2-1.5مليون الجئٍ عر ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
الس ّنة ،يف رضبات ج ّويّة عشوائيّة الّذين هربوا بعد الغزو األمرييكّ والعنف ال ّناتج عنه ،مع أكرث من
ال ّدولة اإلسالميّة ،وغالبيّتهم من ّ
فلسطيني نزحوا بعد تأسيس دولة إرسائيل يف
أصابت املساجد واملستشفيات .وتحدث بعض التقارير عن حصول نصف مليون الجئٍ
ٍّ
عمليات قتلٍ من دون محاكم ٍة يف املناطق الّتي متّت استعادتها من العام .1948
ال ّدولة اإلسالميّة ،قامت بها ق ّواتٌ تابع ٌة للحكومة.66
يل ّخص الجدول الثّاين مختلف املجموعات ال ّدينيّة والعرقيّة يف سوريا
تشري األ ّدلّة املبن ّية عىل األقوال بأ ّن املجموعات املسلّحة املرتبطة يف العام  .2016وكام الحال يف العراق ،إ ّن هذه األرقام تقديريّ ٌة مبا أنّه
ٍ
باألقلّيّات املـُضط َهدة قد شاركت أيضً ا يف
أي إجام ٍع أو دراس ٍة دميغرافيّ ٍة موثوق ٍة لالستناد عليها،
اعتداءات عىل املدنيّني .وهذا مل يٌجرى مؤ ّخ ًرا ّ
الصورة أكرث.
ما حصل بوضوح يف شهر كانون الثّاين من العام  2015وأشارت إليه كام أ ّن ال ّنزوح والهجرة الواس َعي ال ّنطاق األخ َريين يعقّدان ّ
اللجئني يف األمم املتّحدة (.)UNHCR
السامية لشؤون ّ
املف ّوضيّة ّ
ً
ً
ً
الس ّنة يف قريتَني
يقال إ ّن مجموعة إيزيديّة مسلّحة هاجمت العرب ّ
شخصا ،منهم األوالد
شامل سنجارّ ،
الصباية والجري .67قُ ِتل حوايل ً 20
ُ
ِ
شخصا
وال ّنساء والشّ يوخ ،وأحرِقت ونُهِبت القريتان .كذلك ُخطف ً 17
ٍ
أحداث كهذه بش ّن
ونزح سكّان كلتي القريتني .هذا وت ُع ِّرض تقارير
ٍ
اعتداءات ثأريّ ٍة إضافيّة.
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الجدول الثّاين :الجامعات الدّ ين ّية والعرق ّية ال ّرئيس ّية يف سوريا اليوم
السكّان  201671الدّ ين
عدد ّ

األكرثيّة

70

املوقع

الس ّنة
ّ

السكّان
 %74من ّ

مسلمون س ّنة

الشقيّة بشكلٍ
رئييس
املحافظات ّ
ّ

األقلّ ّية

السكّان
عدد ّ

الدّ ين

املوقع

العلويّون

السكّان
حوايل  %11من ّ

مسلمون شيعة/علويّون

الدّروز

السكّان
حوايل  %3من ّ

املو ّحدون

اإلسامعيليّون

%2

املسيح ّيون

حوايل  1.4مليون

الشكس
ّ
التكامن
ّ

100000-50000
 3-500000مليون

األكراد
اإليزيديّون
اليهود
اللجئون
ّ
الفلسطينيّون

74

72

مسلمون شيعة

73

ٍ
بلدات جنوب
جبل الدّروز عىل الحدود الجنوب ّية الغرب ّية مع األردن ،الجوالن ،أربع
دمشق 14 ،بلد ٍة شامل حلب يف محافظة إدلب

غالبيّتهم رشق حامة

الطّوائف املسيح ّية ال ّرئيس ّية:
•كنيسة أنطاكية لل ّروم األرثوذكس
•كنيسة ال ّروم الكاثوليك
•كنيسة أنطاكية
يف جميع أنحاء سوريا ،تحديدًا يف املدن الكربى (دمشق ،حلب ،حمص ،حامة)،
للسيان األرثوذكس
ّ
(اللذق ّية ،طرطوس) ،يف الجبال ،يف حوران ،يف الشّ امل
الساحل ّية ّ
أيضً ا يف املنطقة ّ
•كنيسة أنطاكية
(القامشيل ،دير ال ّزور)
للسيان الكاثوليك
ّ
•الكنيسة األرمن ّية
•كنائس مسيح ّي ٌة أخرى

حوايل %15-10
السكّان
من ّ
أقل من 80000
ّ
200-100

غالب ّيتهم مسلمون س ّنة
غالب ّيتهم مسلمون س ّنة

مركّزون يف محافظة حوران
حلب ودمشق وحامة

غالبيّتهم مسلمون س ّنة

التكيّة حوايل  %15-10يعيشون يف ضواحي دمشق
شامل حلب وحول الحدود ّ

اإليزيديّة
اليهوديّة

الشق ّية وجبل األكراد
املناطق الشّ امل ّية ّ
دمشق وحلب

450000

غالبيّتهم مسلمون س ّنة

حوايل  %30يعيشون يف مخيّ ٍ
امت رسميّ ٍة والبقيّة تعيش عىل امتداد البالد

الصاع الحا ّيل يف سوريا
خلف ّية ّ

الس ّنة أصحاب االمتيازات تحت حكم العثامنيّني ،واعترب
كان املسلمون ّ
ّ
الفرنسيّون أنفسهم حامة األقليّات ال ّدينيّة ،املوارنة والعلويّني وال ّدروز
واإلسامعيليّني ،وراودتهم فكرة اقامة دو ٍل منفصل ٍة لألقلّيّات .وكان
تحت انتداب الفرنسيّني أ ّن العلويّني بدأوا يخرجون من مرتفعاتهم
ال ّريفيّة ويتمتّعون ببعض االستقالل الذّايتّ .وقد انضّ م العلويّون ،مع
أقلّيّ ٍ
ٌ
الخاصة
“موثوق بهم” ،إىل الق ّوات
ات أخرى تعتربهم فرنسا أنّه
ّ
مؤسسني التّقاليد العسكريّة العلويّة .وكان العلويّون عند
لبالد الشّ امّ ،
استقالل سوريا يف العام  1946متموضعني جيّ ًدا يف العسكريّة ،وهي
الس ّنة.75
املؤسسة الّتي انض ّم إليها قلّ ٌة من ّ
ّ
والستّين ّيات
اكتسب حزب البعث شعب ّي ًة يف سوريا خالل الخمسين ّيات ّ
من القرن العرشين ،وجذب العلويّني وأقلّيّ ٍ
ات دينيّ ٍة أخرى بسبب دعمه
للعروبة ،ما يعني إمكانيّة انخراط األقلّيّات يف ال ّدولة كمواطنني سوريّني
عرب بدل ال ّنظر إليهم كمنتمني إىل طائف ٍة معيّنة .فانقسمت األقلّيّات ،اذ
استم ّر بعضها باملطالبة بدو ٍل مستقلّ ٍة ،لك ّن هذا املطلب اختفى تقريبًا
كليًّا عندما أصبحت البعثيّة اإليديولوجيّة مهيمنة .وملـّا ربح حزب البعث
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الساحل ّية ودمشق وحمص وحامة
شامل غرب املنطقة ّ
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عد ًدا أكرب من املقاعد النيابيّة  ،تحالف مع عنارص عسكريّ ٍة نافذة .هذا ما
سمح للمزيد من العلويّني باالنتقال إىل مواقع سياسيّ ٍة وعسكريّ ٍة رئيسيّ ٍة
السلطة ،كان العلويّون راسخني جيّ ًدا
ذلك أنّه عندما أىت حافظ األسد إىل ّ
والسياسيّة .منذ العام  ،1970قام حافظ
يف األجهزة العسكريّة واألمنيّة ّ
األسد ،وابنه بشّ ار األسد الّذي خلفه يف العام  ،2000بتعزيز هذا املوقع.
استطاع نظام األسد ،مع قاعد ٍة سياسيّ ٍة هي أقلّيّ ٌة دينيّةٌ ،الهيمنة عىل
كامل سوريا .تتض ّمن ركائز ال ّنظام األساسيّة ال ّدائرة العائليّة املغلقة،
والجيش مع مختلف أجهزة األمن واملخابرات الّتي يقودها بشكلٍ
أسايس
ٍّ
ٌ
موثوق من الجامعة ذاتها .كذلك سيطر
شخص
أحد أعضاء العائلة أو ٌ
ٍ
ٍ
ال ّنظام عىل نخبة األعامل الّتي أصبحت معتمد ًة عىل عالقات جيّدة مع
السياسية عينها عىل
قادة البلد من أجل ثروتها .وقد طبّق نظام األسد ّ
املؤسسات ال ّدينيّة .كانت املعارضة األكرب لل ّنظام من اإلسالميّني املتمثّلني
ّ
السبعينيّات من القرن العرشين .ت ّم
السوريّني خالل ّ
باإلخوان املسلمني ّ
ٍ
سحق هذه الق ّوة بعنف يف حامة يف العام  ،1982ما أضعف الطّموحات
السياسيّة اإلسالميّة يف البلد.
ّ

الصاعات املسلّحة الحاليّة يف سوريا يف العام  2011عندما اجتاحت
بدأت ّ
الشق األوسط وشامل أفريقيا ،ما قاد إىل
الحركات الشّ عبيّة اإلصالحيّة ّ
مظاهر ٍ
ات تطلب تغي ًريا سياسيًّا واقتصاديًّا من نظام بشّ ار األسد الحاكم.
حرب أهليّ ٍة شامل ٍة ،بعد أن سبّب
انزلقت سوريا يف العام  2012إىل ٍ
76
ال ّر ّد العنيف لل ّنظام عىل املظاهرات معظم الخسائر وال ّدمار إىل اليوم .
ٍ
مجموعات إسالميّ ٍة مسلّح ٍة
هذا ما قاد إىل عسكرة الثّورة الشّ عبيّة ،مع
ٍ
متش ّدد ٍة محتلّ ٍة ومسيطر ٍة عىل أجزا ٍء واسعة من البالد.
مذّاك ،أصبحت سوريا مرسح لنز ٍ
اعات متع ّدد ٍة مبا أ ّن عدم استقرار
قوى عامليّ ٍة وإقليميّ ٍة لعبا دورا ً داخل حدودها وعربها.
املنطقة وانخراط ً
الصاع املسلّح الحا ّيل يف صلبه هو بني ق ّوات األسد الحكوميّة وامليليشيات
ّ
ٍ
املعارضة ،الحكومة وال ّدولة اإلسالميّة ،ال ّدولة اإلسالميّة وميليشيات أخرى
تتنافس من أجل األرض .كام أ ّن تن ّوع الهويّات ال ّدينيّة يف البلد مدمو ًجا
الخاصة بهذا
مع كونه محكو ًما من األقلّيّة العلويّة ،يسهامن يف املح ّفزات ّ
الصاع ،مبا أ ّن مختلف الجامعات ال ّدينيّة اصطفّت مع فصائل مختلف ٍة
ّ
يف الحرب األهليّة .ومع وصول ال ّدولة اإلسالميّة من العراق إىل سوريا
للصاع .كام أصبحت سوريا
يف العام  ،2013تأ ّججت األبعاد الطّائفيّة ّ
مرس ًحا لتح ّديَني مه َّمني :تدفّق املقاتلني األجانب الباحثني عن االنضامم
العاملي يف رص ٍ
اعات متع ّدد ٍة
إىل مختلف األطراف يف الحرب ،والتّو ّرط
ّ
السلطة بني التّأثريات اإلقليميّة وال ّدوليّة .ويف حني أ ّن األ ّول زاد من
عىل ّ
ٍ
ٍ
لحل رسيع.
وحشيّة الحرب يف سوريا ،منع الثّاين أيّة إمكانيّة حقيقيّة ٍّ

ائفي يف سوريا قبل العام 2011
ال ّتمييز والعنف الطّ ّ

مؤش منتدى بيو  Pew Forumسوريا عىل أنّها بل ٌد ذات قيو ٍد
ص ّنف ّ
“صارمة” عىل ال ّدين يف تقري َريها األ ّولني يف العامني  2009و ،2011و”صارمة
ج ًّدا” يف التّقرير التّايل يف العام  .2012كام س ّجلت سوريا درج ًة “صارمة”
مؤشي العامني  2009و 2012ملنتدى بيو حول العدائيّة االجتامعيّة
يف ّ َ
77
الس ّنة
الّذي يقيس العدائيّة بني الجامعات ال ّدينيّة وضمنها  .يش ّدد ممثّلو ّ
عىل وجود تاري ٍخ من التّمييز
الس ّنة داخل سوريا .78لك ّن هذا
ّ
البنيوي ض ّد ّ
يتباين بشكلٍ حا ٍّد مع األجوبة عىل مس ٍح أجراه برنامج املساعدات التّابع
النويجيّة ( )NCAيف العام  2016داخل سوريا ،والّذي وجد
للكنيسة ّ
بشكلٍ
عا ٍّم بني ال ّناس قبل أزمة
يني الواسع ال ّنطاق
دليالً عىل التّسامح ال ّد ّ
العام  .2011فقد قالت الغالبيّة العظمى من امل ُستطلَعني للمسح ()%93
إ ّن اإلهانات أو االعتداءات املرتبطة بدين الشّ خص مل تكن شائع ًة قبل
األزمة ،كام قال  %78.4إ ّن ذلك مل يحصل عىل األغلب .79وكان الشّ يعة غري
العلويّني أكرث من قال إ ّن اإلهانات كانت موجود ًة أو شائع ًة ج ّدا ً (،)%14
السيان الكاثوليك ( )%11واملسيحيّون اإلنجيليّون ( .)%10وكان
يتبعهم ّ
عدم التّسامح أكرث شيو ًعا يف ال ّرقّة ( )%19ومدينة دمشق ( )%15وريف
دمشق ( )%13والحسكة ( .)%9كذلك مل يشعر سوى  %3فقط من
شخصا) بالحاجة إلخفاء دينهم :املسيحيّون اإلنجيليّون
امل ُستطلَعني (ً 70
80
( )%6واملوارنة ( )%4والشّ يعة (. )%4
يني قبل العام  ،2011برصف
وبشكلٍ عا ٍّم ،أعلن ّ
السوريّون عن االحرتام ال ّد ّ
81
مبني عىل
ال ّنظر عن طوائفهم ال ّدينيّة ومناحي الحياة  .لكن مث ّة ٌ
دليل ٌّ
ٍ
يني.
أقوا ٍل من نقاشات
مجموعات حول االنقسامات الكامنة والتّمييز ال ّد ّ
هذا يتض ّمن نوا ٍد رياضيّ ًة مختلف ًة لألعضاء املسلمني وغري املسلمني والّتي
انخرطت يف القتال ،وتجارب شخصيّ ًة من املضايقات ،رغم أ ّن ذلك قد

يكون يف بعض الحاالت أكرث ارتباطًا باالختالفات االجتامعيّة – االقتصاديّة
يني .لكن مهام كانت
و ّ
يفي – املد ّين من االنتامء ال ّد ّ
التبويّة واالنقسام ال ّر ّ
ٌ
السوريّني أ ّن
املشاعر الكامنة حول الطّائفيّة ،مث ّة درجة من االت ّفاق بني ّ
مسيحي
سوري
الرصاع املسلّح والحرب أثارا الطّائفيّة ،82عىل ح ّد وصف
ٍّ
ٍّ
شاب“ :كان مث ّة مشاعر طائفيّ ٌة قبل الحرب لك ّنها ّربا كانت مخبّأة .وقد
ّ
يسعى ال ّناس اىل معرفة من تكون من خالل سؤالهم عن اسمك (“هل هو
مسيحي؟”) أو من أين تأيت .لكن ،بعد اندالع الحرب ،أصبح األمر فظًّا
اس ٌم
ّ
83
ٍ
وذا أسئلة مفتوحة” .

الصاع الحا ّيل عىل األقلّ ّيات يف سوريا
تأثري ّ

وأشخاص
رغم اعتبار نظام األسد أ ّن ثورة العام  2011بدأها جهاديّون
ٌ
الس ّنة بنم ّو االضطراب ،إلّ أ ّن أصل االحتجاجات األساسيّة كان
معيّنون من ّ
السوريّني،
يف االستياء
االجتامعي ،واملطالبات بالحقوق اإلنسانيّة لجميع ّ
ّ
84
وشعور بالظلم املوروث عند بعض الجامعات  .وقد أشارت نتائج مس ٍح
السوريّني أجرته منظّم ٌة غري حكوميّ ٍة معارض ٌة إىل
من العام  2015عىل ّ
الس ّنة عىل دعم التّظاهرات املعارضة الّتي
شبه إجام ٍع بني امل ُستطلَعني ّ
حصلت يف العام  ،2011يف حني كانت إجابات العلويّني والشّ يعة تن ّم عن
مواقف عكس ذلك .دعم أكرث من نصف امل ُستطلَعني املسيحيّني والقسم
األكرب من املرشدين (جامع ٌة علويّ ٌة منفصلة) التّظاهرات (،)48.4%
يف حني عارضها جز ٌء كب ٌري من ال ّدروز واإلسامعيليّني .وكانت ال ّنظرة إىل
كسبب رئيس للتّظاهرات ض ّد ال ّنظام يف العام 2011
ّائفي
ٍ
التّمييز الط ّ
مم هي بني العلامنيّني ،كام وبني ذوي
ذات نسب ٍة أعىل بني اإلسالميّني ّ
85
عليمي املنخفض .
ال ّدخل املنخفض واملستوى التّ
ّ
وري يف العام  ،2011اشتىك بعض املسيح ّيني من
يف بداية ّ
الس ّ
الصاع ّ
يايس
محاوالت ال ّنظام ربط هذه الجامعة ال ّدينيّة األقلّيّة بال ّدعم ّ
الس ّ
للسلطة يف املناطق
لل ّنظام .فقد رعى ال ّنظام وس ّهل التّظاهرات املوالية ّ
رسد ومفاده أ ّن العلويّني شكّلوا
املسيحيّة من دمشق ،مام خفّف ما كان يُ َ
القاعدة األساسيّة لل ّنظام ،كونه بدا أ ّن املسيحيّني وال ّدروز يدعمون ال ّنظام
بوضوح .لك ّن أعضا ًء يف املعارضة مالوا يف املقابل إىل تسليط الضّ وء عىل
للسلطة باعتبارها دليالً عىل محاوالت ال ّنظام
هذه التّظاهرات املوالية ّ
لتغذية الطّائفيّة من أجل تربير حملته .وعندما استهدفت ق ّوات األمن
فس كث ٌري
التّابعة لألسد ال ّناشطني املسيحيّني والعلويّني املناهضني لل ّنظامّ ،
طائفي ،مبا أ ّن األقلّيّات املعارضة
من املعارضني هذا األمر عىل أنّه ر ٌّد
ٌّ
86
الس ّنة” .
لل ّنظام ق ّوضت زعمه بأنّه يقاتل “املتط ّرفني ّ
كل من نظام األسد واملعارضة لدعم األقلّ ّيات ال ّدين ّية من
هكذا سعى ٌّ
أجل إثبات أو إيضاح طبيعة خصومهام الطّائفيّة وتوسيع قاعدتهام
الشعيّة عن اآلخر .وقد صدرت تقارير
ورشعيّة نضال ٍّ
كل منهام ،ونزع ّ
العرقي
الصاع ،حول التّطهري
موثوقةٌ ،حتّى يف العام  2012مع بداية ّ
ّ
بحق مدنيّني من
يف األحياء املختلطة يف حمص .فقد حصلت مجازر ّ
الس ّنة يف القرى الواقعة يف مناطق تظغى عليها األكرثيّة
املسلمني ّ
العلويّة ،مثل الحولة والقبري .هذا ما دفع لحصول مجازر انتقاميّةٍ
يف القرى العلويّة مثل عقرب وحطلة .87وعندما أشار تقري ٌر لألمم
الصاع يف
املتّحدة صاد ٌر يف شهر كانون األ ّول من العام  2012إىل أ ّن ّ
سوريا “أصبح بطبيعته طائفيّاً بشكلٍ واض ٍح” بني الق ّوات الحكوميّة
العلويّة مبعظمها وامليليشيات والجامعات الشّ يعيّة األخرى الّتي تقاتل
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الس ّنيّة بغالبيّتها ،نفت املعارضة
بشكلٍ رئيس ض ّد املجموعات الثّوريّة ّ
وال ّدولة بش ّد ٍة هذا اال ّدعاء .88وهاجمت ق ّوات املعارضة خالل العام
السوريّني بشكلٍ متز ٍ
ايد ،والعلويّني تحديدا ً ،عن طريق
 2013الشّ عية ّ
89
الحصار والقصف وتدمري مراكزهم ال ّدينيّة  .وكان واض ًحا يف العام
 2014أ ّن درجة “العدائيّة ال ّدينيّة” يف سوريا عىل ازدياد.90
بالتّزامن مع هذا الوضع ،كان عد ٌد من األفرقاء الخارج ّيني الذين دخلوا
اىل األرايض السورية يغذّون الطّبيعة الطّائفيّة للحرب األهليّة ،ومن
ضمنها امليليشيا اللّبنانيّة املسلمة الشّ يعيّة حزب الله والحرس الثّورة
اإلسالميّة اإليرا ّين واملقاتلون الشّ يعة من العراق ،وكلّهم داعمني نظام
91
يعي
األسد  .وكان من شأن اإلعالن املتبادل للحرب بني حزب الله الشّ ّ
الس ّن ّي
الس ّنيّة صيف العام  2013رفع حدة التّوتّر ّ
وال ّدولة اإلسالميّة ّ
ٍ
ٍ
يعي يف سوريا .كام أ ّن تدفّق عدد كبري من املقاتلني املسلمني
– الشّ ّ
الس ّنة األجانب لالنضامم اىل صفوف املعارضة ،وتكاثر امليليشيات
ّ
ٍ
ٍ
الشّ يعيّة من دول مجاورة للمحاربة بدورها إىل جانب ال ّنظام (تحدي ًدا
السيستا ّين إىل الجهاد – الحرب املق ّدسة – ض ّد ال ّدولة
بعد دعوة عيل ّ
ٍ
ٍ
اإلسالميّة صيف العام  ،)2014أ ّدى لدرجة معيّنة إىل استرياد االنقسام
وري.
يعي من لبنان والعراق إىل ّ
الس ّ
الصاع ّ
ّ
الس ّن ّي – الشّ ّ
لقد أُ ِ
أشخاص من األقلّيّات يف سوريا عىل االختيار يف
جب يف نوا ٍح عديد ٍة
ٌ
يايس املتنامي بني الجامعات الطّائفيّة األكرب .كام أ ّن األقلّيّات
ّ
الصاع ّ
الس ّ
ٍ
الصاع غري ال ّدو ّيل أو يف األماكن
قد تع ّرضت ملخاطر إضافيّة يف حاالت ّ
ٌ
السلطة مجموعاتٌ مسلّحة غري حكوميّة ،فكان
التي كانت متارس فيها ّ
باإلمكان استهداف هذه األقلّيّات بسبب ارتباطها مبجموع ٍة مسلّحةٍ
الصاع
غري حكوميّ ٍة أو بال ّدولة .92وكان موقع بعض األقلّيّات ال ّدينيّة يف ّ
السوريّة بهدف الحامية ،مام أفىض إىل
يايس ال ّداعم لل ّنظام وال ّدولة ّ
ّ
الس ّ
ٍ
ٍ
ّ
انضامم نسبة عالية من األقليّات (مثل العلويّني) اىل الق ّوات املسلّحة
ال ّداعمة لل ّنظام ،ما جعلها تعاين من خسائر كبري ٍة نسبيًّا .93وكانت
ٍ
لدرجات مختلف ٍة من الضغط
األقلّيّات ال ّدينيّة يف سوريا عرض ًة أيضً ا
بالسجن.
العسكري ،ترتاوح من الضّ غط
للتّجنيد
ّ
االجتامعي إىل التّهديد ّ
ّ
وري ضمنيًّا إىل قاعدته الطّائفيّة الكبرية كوسيل ٍة
الس ّ
ويشري ال ّنظام ّ
مم أ ّدى إىل أن مييل البعض إىل أن يلوم املسيحيّني
لكسب ّ
الشعيّة ّ
ٍ
وفرقٍ شيعيّة أخرى بسبب األعامل التي يقحمهم بها النظام .وقد روى
الس ّنة يه ّددونهم يف املدارس
شباب علويّون وشيع ٌة عن زمال ٍء لهم من ّ
ٌ
94
والجامعات بسبب انتامءاتهم ال ّدينيّة ودعمهم املـُال َحظ لل ّدولة .
مني أو العلني عن سياسات ال ّنظام ،املطلوب
وإ ّن منط االبتعاد الضّ ّ
لنقض منوذج اللوم هذا ،قد يجعل يف جميع االحتامالت أقلّيّ ًة دينيّةً
لالنتقام من قبل الحكومة .أ ّما األقلّيّات ال ّدينيّة الّتي ال
معيّن ًة عرض ًة
ٍ
السوري ،فمع ّرض ٌة للضّ غوطات والشّ بهة ومزاعم
الصاع
تختار جه ًة يف ّ
ّ
95
التّواطئ واالعتداءات العنيفة .
ٍ
معلومات خاطئ ٍة وبروباغندا لكسب
كذلك يش ّن أطراف ال ّنزاع حرب
والء األقلّيّات .فقد ت ّم نرش شائعات حول أعامل ٍ
عنف ووقائع ت ّم
اإلجتامعي،
التّالعب بها عن طريق وسائل اإلعالم التّقليديّة والتّواصل
ّ
باإلضافة إىل الكالم املنقول ،يك تزداد عند األقلّيّات مشاعر استهدافها
والخوف من الضّ عف ،بهدف جعلها بحاجة اىل طلب الحامية.
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تقول امرأ ٌة مسيحيّ ٌة سوريّةٌ ،بريوت ،أيلول “ :2016عشت يف إحدى
يقل عدد املسيحيّني عن املسلمني .احرتم
ضواحي دمشق ،حيث ّ
املسيحيّون املسلمني واحتفاالتهم ،وهم احرتمونا أيضً ا واحتفاالتنا.
كانت هذه إحدى أوىل الضّ واحي الّتي تثور وكان القمع رهيبًا مع
ٍ
قصف مستم ّر .ويف أحد األيّام ،حذّر جرياننا املسلمون  256عائل ًة
مسيحيّ ًة عندما كانت ال ّنرصة آتي ًة وأخذونا إىل منطق ٍة أكرث أمانًا يف
دمشق .بعد ذلك كانت كنيستنا عرض ًة لنريان ال ّنرصة ،والجامعة ذاتها
نرشتها عىل اإلنرتنت قائل ًة إ ّن ال ّنظام د ّمرها يف القصف”.
تهدف شائعاتٌ كهذه أيضً ا لل ّداللة عىل دعم األقلّيّات ال ّدينيّة لجه ٍة
معيّن ٍة يف الحرب األهليّة .فكان مث ّة تقارير غري مؤكّد ٍة عن قيام نظام
األسد عرب حسابه عىل مواقع التواصل االجتامعي الفيسبوك وتويرت
بعرض صو ٍر للمسيحيّني الّذين يحتفلون بهزمية املعارضة والقتل يف
حلب .96مل يعرف املسيحيّون ذوو الشّ أن يف حلب بهذه األعامل وأنكروا
ص ّحة هذا اال ّدعاء ،فإذا ن ُِشت تقارير كهذه عىل اإلنرتنت ،قد تتض ّمن
الصيف ت ّم التّالعب بها.97
صو ًرا الحتفاالت نهاية ّ
إ ّن األقلّ ّيـات ال ّدين ّيـة الّتـي تسـكن يف املناطق الحدوديّة حيث سـعت
ال ّدولـة اإلسلاميّة ومجموعـاتٌ مسـلّح ٌة عربيّـ ٌة سـ ّنيّ ٌة رئيسـيّ ٌة أخـرى
متناسـب
لالسـتيالء على األرض مـن ال ّنظـام ،قـد تأث ّـرت بشـكلٍ غير
ٍ
مبحاولـة إقصائهـا .فقـد عمـدت ال ّدولـة اإلسلاميّة اىل اسـتهداف
رش إلبادتهـا كما يف العـراق .وحدثـت
األقلّيّـات يف سـوريا بشـكلٍ مبـا ٍ
واقعـ ٌة يف التّليليّـة (الحسـكة ،سـوريا) يف  29أيّـار مـن العـام 2014
تشير إىل نيّـة ال ّدولـة اإلسلاميّة الواضحـة باإلبـادة ،عندمـا هاجمـت
هـذه األخيرة قريـ ًة كانـت قـد اسـتخدمت سـابقًا الحتـواء جامعـ ٍة
مـن اإليزيديّين .وكانـت القريـة تضـ ّم نازحين معظمهـم مـن ال ّنسـاء
السـفرية قـرب حلـب .إ ّن مقاتلي ال ّدولـة اإلسلاميّة،
واألطفـال مـن ّ
الّذيـن هـم بغالبيّتهـم مـن املقاتلين األجانـب وال يتكلّمـون اللّغـة
العربيّـة وبالتّـايل ال يسـتطيعون فهم احتجاجات مـن يقتلون ،اعتقدوا
أ ّن ضحاياهـم أكـرا ٌد إيزيديّـون .وتوقّفـت عمليّـات اإلعـدام عندمـا
اقـي تابـ ٌع لل ّدولة اإلسلاميّة وأكّد لزمالئـه أ ّن املدنيّني
ٌ
وصـل
مقاتـل عر ٌّ
98
السـ ّنة .
كانـوا مـن العـرب ّ
هاجمت ال ّدولة اإلسالم ّية أيضً ا يف  23شباط من العام  2015القرى
ٌ
(رجال
األشوريّة يف منطقة الخابور وأرست ما يزيد عن  250رهين ًة
ٌ
وأطفال وشيو ٌخ وشباب) ألكرث من سنة .وقد حشدت كنيسة
ونسا ٌء
الشق األشوريّة مواردها املاليّة بقيادة مار أفرام ،أسقف األبرشيّة
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
السوريّة .وبعد مفاوضات معقّدة ودفع فدية ماليّة من ال ّدوالرات مل
ّ
شخصا من هؤالء.
يُكشَ ف عنها ،أ ّمنت الكنيسة إطالق أكرث من ً 240
قتلت ال ّدولة اإلسالميّة خالل العمليّة ثالث رهائن وبثّت عمليّات القتل
عىل اإلنرتنت .ولقد أ ّدت سيطرة ال ّدولة اإلسالميّة عىل الخابور باإلضافة
إىل القتال الستعادة املنطقة مع عوامل أخرى إىل شبه استئصال أعضاء
الشق األشوريّة من الخابور .فبقي بضع ٍ
مئات من ال ّناس،
كنيسة ّ
الس ّن ،بعد أن كانوا أكرث من  .15000وتو ّجه
غالبيّتهم من الكبار يف ّ
آخرون إىل لبنان ليُعاد توطينهم يف بالد الشّ تات ،وهذا ما نجح اآلالف
بالقيام به.

ٍ
سنوات من أرس الدّولة اإلسالميّة .وتهت ّم عائلتها الكبرية بها وبأخيها .ال معلوماتٌ عن والديهام .إنّهام ال يتذكّران
لقد ت ّم للتّ ّو إطالق رساح هذه الفتاة اإليزيديّة ذات الخمس
لغتهام األ ّم ،بل يتكلّامن فقط لغة من أرسهم ،أي العرب ّية.

سبّبت االعتداءات عىل حسينيّات الشّ يعة ومنازلهم يف ال ّرقّة
غي شيع ٌة آخرون طائفتهم لينجوا.
عمليّات نزو ٍح
جامعي ،يف حني ّ
ٍّ
ُ
ٍ
يعي وتدنيس قبور من
كذلك ت ّم تدمري مسجد أ َويس القر ّين الشّ ّ
ٍ
السابع يف  31أيّار من العام  2014كجزء من االعتداء
القرن ّ
عىل الشّ يعة يف املنطقة .كام اعتربت ال ّدولة اإلسالميّة أ ّن بناء
وثني ،وت ّم
مساجد س ّنيّ ٍة حول قبور أو أرضحة الشّ خصيّات ٌ
عمل ٌّ
وري يف
تدمريها  .99وقد تكون اللّغة املستخدمة يف ّ
الس ّ
الصاع ّ
مضمونها طائفيّ ًة وتثري التّوتّرات وتفتّح جراحات املايض .فقد
أعلنت املجموعات املعارضة يف شهر أيلول من العام  2016عن
السوريّة عىل
هجوم إبراهيم اليوسف لكرس حصار الحكومة ّ
نقيب يف أكادمييّة املدفعيّة
حلب .ومتّت تسمية الهجوم نسب ًة إىل ٍ
يف حلب قاد اعتدا ًء يف شهر حزيران من العام  1979قُ ِتل فيه
أكرث من  32تلمي ًذا علويًّا و ُجرِح  .54واستخدم شعا ٌر شائ ٌع ض ّد
ٍ
مجموعات مسلّح ٍة
العلويّني (وض ّد ال ّنظام) هو مو ّح ٌد لع ّدة
منخرط ٍة هو“ :متّحدون ض ّد ال ّنظام”.

الضبات الج ّويّة
يف شهر ترشين األ ّول من العام  ،2015ومع تكثيف ّ
ال ّروسيّة عىل املناطق الخاضعة لسلطة املعارضة يف شامل سوريا ،دعا
ٍ
لهجامت دون متيي ٍز عىل القرى
زعيم جبهة ال ّنرصة أبو مح ّمد الجوالين
العلويّة يف سوريا قائالً“ :ال يوجد خيا ٌر سوى تصعيد املعركة واستهداف
اللذقيّة” .يف حني كان العلويّون الهدف
البلدات والقرى العلويّة يف ّ
املبارشّ ،إل أ ّن الغاية كانت الضّ غط عىل األسد وال ّروسيّني من أجل
الضبات .وبعبار ٍة أخرى ،كانت القرى العلويّة مبثابة رهائن
وقف ّ
ِ
العلوي .ويف العام ُ ،2015رفعت
سبيل للوصول إىل األسد
ألنّها اعتربت ً
ّ
قضيّ ٌة أمام مجلس حقوق اإلنسان التّابع لألمم املتّحدة من أجل حامية
العلويّني (تحدي ًدا املدنيّون العلويّون يف جبل األنصاري شامل رشق
سوريا) ،بسبب ال ّدرجة العالية من العدائيّة تجاههم نتيجة االرتباطات
السلك .100تعترب
العلويّة بال ّنظام ونسبة العلويّني املرتفعة يف ضبّاط ّ
حرب تحت القانون ال ّدو ّيل ألنّها تستهدف
هذه األفعال كلّها جرائم ٍ
101
مبارش ًة املدنيّني وتنتقم منهم وتنطوي عىل احتجاز رهائن  .لكن ما
يقودها بشكلٍ
أسايس هو الكراهيّة الطّائفيّة.
ٍّ
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الفصل الثّالث :الوضع اإلنسا ّين يف سوريا والعراق
اللجئــون مــن خلف ّي ٍ
“يــأيت ّ
ــات مختلفــة .يجــب دراســة املجتمــع
ملعرفــة حاجاتهــم”.
ٍ
ـيحي عامـ ٌـل يف منظّمـة غــر حكوم ّيــة  -إربيــل ،إقليــم كردســتان،
مسـ ٌّ
أيلــول 2016
ـوم وكان يحمــل ســا ًحا ،وتو ّجــب علينــا
“هاجمنــي املالــك ذات يـ ٍ
ٍ
الهــرب للنجــاة بحياتنــا .مل نســتطع إخبــار أحــد لخوفنــا مــن
ال ّنتائــج”.
ٌ
ٌ
شا ّبة سور ّية الجئة  -بريوت ،لبنان ،شباط 2016
ـت سـ ٍ
ـنوات عــى أعــال العنــف أمــى
ـي أكــر مــن سـ ّ
بعــد مـ ّ
َ
َ
ـراع يف ســوريا األزم ـة اإلنســانيّة األســوأ منــذ الحــرب العامليّــة
الـ ّ
ً
الســوريّون يدفعــون مث ًنــا باهظــا .منــذ شــهر أيلول
الثّانيــة ،وال يـزال ّ
مــن العــام  2016وصــل عــدد األشــخاص املحتاجــن إىل مســاعدةٍ
ٍ
شــخص،
إنســانيّ ٍة وحاميــ ٍة داخــل ســوريا اىل حــوايل  13.5مليــون
102
ونــزح يف ال ّداخــل الســوري أكــر مــن  6.1مليــون شــخص  .ففــي
ٍ
شــخص،
الســتّة األوىل مــن العــام  ،2016نــزح 900000
األشــهر ّ
103
ٍ
مبعــ ّدل  5000شــخص يف اليــوم  .كذلــك احتــاج منــذ شــهر آب
ـي شــكالً مــن املســاعدة
مــن العــام  2016أكــر مــن  10ماليــن عراقـ ٍّ
اإلنســانيّة ،مــن بينهــم  3.4مليــون نــاز ٍح يف ال ّداخــل ،وكثــ ٌر
منهــم نزحــوا م ّرتــن أو ثــاث .ونــزح بــن شــه َري كانــون الثّــاين
اقــي .104تســتضيف
وآب مــن العــام  2016أكــر مــن  280000عر ٍّ
105
ـوريٍ وأكــر مــن
الـ ّدول املجــاورة أكــر مــن  4.7مليــون الجــئٍ سـ ّ
اقــي ُمســ َّجلني.106
 238000الجــئٍ عر ٍّ

تو ّجــه “الخطّــة اإلقليميّــة ّللجئــن وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة
األزمــات” ( )3RPاالســتجاب َة عــى األزمــة اإلنســانيّة عــى صعيــد
املنطقــة ،وهــي تجمــع حكومــات ســوريا والع ـراق ولبنــان واألردن
وتركيــا ومــر ومنظّــات األمــم املتّحــدة واملنظّــات الحكوميّــة
ال ّدوليّــة واملنظّــات غــر الحكوميّــة املحلّيّــة وال ّدوليّــة .وتعتمــد
هــذه الخطّــة ( )3RPخــال الفــرة مــا بــن  2016-2017عــى
أكــر مــن  200رشيـ ٍ
ـك لتنفيــذ الخطّــة اإلســراتيجيّة اإلقليميّــة مــن
أجــل تعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات (الحاميــة ،األمــن
الص ّحــة والتّغذيــة ،الحاجــات األساس ـيّة ،املــأوى،
الغــذا ّيئ ،الرتبيــةّ ،
ـي وال ّنظافــة ( ،)WASHســبل كســب العيــش،
ـرف ّ
املــاء ،الـ ّ
الص ّحـ ّ
107
التّامســك
االجتامعــي)  .وتك ّمــل الخطّــة ( )3RPيف العــراق
ّ
“خطّــة االســتجابة اإلنســانيّة”( )HRPالّتــي تســتهدف ال ّنــاس
ذوي االحتياجــات املل ّحــة عــى امتــداد البــاد ،مــع خمســة أهـ ٍ
ـداف
اســراتيجيّة (الوصــول إىل أكــر عــد ٍد ممكــنٍ مــن املحتاجــن؛ إفســاح
املجــال أمــام العائــات للعيــش يف الع ـراق بكرامــة؛ دعــم العــودة
الطّوعيّــة واآلمنــة والكرميــة؛ وصــل ثغــرات الحاميــة االجتامعيّــة
رضريــن مــن العنــف للتّغلّــب عــى
ّ
الضوريّــة؛ مســاعدة ال ّنــاس املت ّ
108
الصدمــة والشّ ــفاء منهــا) .
ّ
للســوريّني والعراق ّيني
يتحـ ّرى هــذا القســم عــن االحتياجات اإلنســان ّية ّ
ـراع ودرجــة تجــاوب الجهــات الفاعلــة اإلنســانيّة عــى
املتأث ّريــن بالـ ّ
األرض .إ ّن محــور االهتــام هــو مــدى تشــابه أو اختــاف هــذه
الســكّانيّة ،ومــدى فعاليــة
االحتياجــات بــن مختلــف الجامعــات ّ
نظــام االســتجابة اإلنســا ّين امل ُو َّج ـ ٌه اىل مختلــف االحتياجــات.

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻛرث إﻟﺤﺎ ًﺣﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ – ﺳﻮرﻳﺎ )(٪
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒّﻴّﺔ اﻷ ّوﻟﻴّﺔ
12,9

13,9

اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒّﻴّﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ
14,3

13,8

اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴّﺔ
9,9
20,5

4,5

11,9

2,8
32,9

56,0

49,5

اﻟﺴﻜﻦ
12,1

إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺧﺮى
17,4

14,1
16,4

26,2

19,4

48,2
17,0
35,7
13,8

2,0

15,1

اﻟﻼذﻗﻴّﺔ
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اﻟﺤﺴﻜﺔ

ﺣﻤﻰ

24,1
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11,1

17,4

3,8

3,7

2,2
17,1

14,3

13,5

37,5
23,9

34,6

22,2

45,9

11,7

10,5

ﺣﻠﺐ

36,4

ﻃﺮﻃﻮس

29,4

ﺣﻤﺺ

36,8

رﻳﻒ دﻣﺸﻖ

االحتياجات اإلنسان ّية يف سوريا

السوريّني ساحقة .ال يستطيع بحسب
كانت آثار الحرب الطّويل عىل ّ
ثابت عىل ماءٍ
السوريّني الحصول بشكلٍ ٍ
األمم املتّحدة أكرث من ثلثَي ّ
الص ّحيّة أو
صالح ٍة ّ
للشب ،وأقفلت أكرث من نصف خدمات ال ّرعاية ّ
تعمل بشكلٍ جز ّيئ فقط ،ويحتاج أكرث من  11مليون ٍ
شخص إىل العناية
الصاع املسلّح .كام أ ّن  6.7مليون ٍ
شخص ال يستطيعون
ّ
الص ّحيّة نتيجة ّ
الحصول عىل األطعمة األساسيّة املطلوبة ملواجهة حاجاتهم ،و2.4
ٍ
أشخاص عىل خمس ٍة
مأوى مناسب ،وأربعة
مليون
سوري محرومني من ً
ٍّ
109
يف سوريا يعيشون يف الفقر .

واجهت ال ّنساء والفتيات قيو ًدا إضاف ّي ًة عىل الحركة مرتبط ًة بعوامل ع ّد ٍة،
مثل انعدام األمن ،والقوانني املفروضة من املجموعات املتط ّرفة ،ونقص
البيانات املوث ّقة ،واملعايري الثّقافيّة ،والخوف من ال ّدخالء ،والقيود املفروضة
ذاتيًّا بسبب الخوف من العنف .ووجد التّقييم ذاته أ ّن ال ّنساء يخربن أكرث
الصعوبات يف الحصول عىل املساعدات ،تحدي ًدا األرامل واملطلّقات
عن ّ
113
وزوجات املعتقلني  .ورغم ال ّدليل الّذي يشري إىل االختالفات بني األسس
ال ّدينيّةّ ،114إل أ ّن التّقييم يعاين من نقص يف التّقسيامت لتسليط الضّ وء
عىل ال ّنتائج ال ّرئيسة حول كيفيّة مواجهة هذه الحساسيّات من قبل ال ّنساء
الصبيان ذوي الخلفيّات العرقيّة وال ّدينيّة املختلفة.
وال ّرجال والفتيات و ّ

مسح أجراه برنامج املساعدات التّابع للكنيسة ّالنويج ّية االحتياجات اإلنسان ّية يف العراق
وقد اظهر ُ

عامل مه ٌّم المكانية
( )NCAداخل سوريا أ ّن املوقع الجغرايف يف البالد ٌ
الص ّحيّة والطّعام
حصول ال ّناس عىل الخدمات .بيد أ ّن املساعدة ّ
واملسكن هي االحتياجات الثّالثة األه ّم عىل امتداد البلد كلّه ،ما
الصورة
يعكس أولويّة االحتياجات الّتي ح ّددتها األمم املتّحدة (أنظر ّ
رقم  ،1سوريا  2016للتقسيم الجغرا ّيف) .110تبقى املوا ّد الغذائيّة
الحاجة األكرث إلحاحاً يف البالد ،وبحسب  80.4%من املـُستطلَعني ،إنّها
السؤال
تشكّل حاجتهم األكرث رضورة .ومل تعكس اإلجابات عىل هذا ّ
ٍ
أي
يني.
اختالف ذي أه ّميّ ٍة إحصائيًّا باالستناد إىل االنتامء ال ّد ّ
ّ
إ ّن الواقع املتمثل بعدم اختالف االحتياجات األكرث رضور ًة والّتي ته ّدد
ٍ
بالنقاشات مع السوريّني،111
تبي أيضً ا
الحياة بني األكرثيّة واألقلّيّات ال ّدينيّة ّ
ٍ
باإلضافة إىل تحليلٍ
لبيانات أُ ِع ّدت مببادر ٍة ذاتيّ ٍة من منظّم ٍة سوريّ ٍة دينيّة
كجز ٍء من تقييمها لالحتياجات وعمليّة التّسجيل .االحتياجات الثّالثة
ال ّرئيسة األكرث رضور ًة يف دمشق (“مشكل ٌة ج ّديّة”) هي عينها بال ّنسبة
وبالتتيب نفسه“ .1 :ال ّدخل
والسوريّني اآلخرينّ ،
السوريّني املسيحيّني ّ
إىل ّ
أو ال ّراتب”؛ “ .2ال ّنظافة”؛ “ .3الطّعام” .ويستم ّر التّشابه يف األولويّات
بني هذه الجامعات ال ّدينيّة بال ّنسبة إىل غالبيّة جدول البنود الـ .26
ٍ
اختالف بني املجموعتني ،مبا
لكن تربز نقطة “مكا ٌن للعيش فيه” كعامل
مم هو بال ّنسبة
السوريّني املسيحيّني ّ
أنّه أدىن بتسع مراتب بال ّنسبة إىل ّ
لآلخرين .تظهر أيضً ا اختالفاتٌ أصغر حول “حامية ال ّنساء من العنف
يف مجتمعكم” ،و”الكحول واملخ ّدرات يف مجتمعكم” ،والّتي يص ّنفها
ٍ
املسيحيّون دون اآلخرين أعىل بأربع
مرتبات بال ّنسبة إىل األه ّميّة.112
شامل حول التّأثري الحا ّيل للعنف القائم عىل نوع الجنس
وقد وجد تقري ٌر ٌ
للسكّان ( )UNFPAمجموعة
يف سوريا ،وضعه صندوق األمم املتّحدة ّ
الحامية الشّ املة يف العام  ،2016أ ّن العنف املنز ّيل وزواج األوالد والتّح ّرش
الجنيس هي تهديداتٌ تصيب ال ّنساء والفتيات عىل
الجنيس والعنف
ّ
ّ
امتداد سوريا .وقد ورد أيضً ا يف التّقييم وجود تع ّدد ال ّزوجات وال ّزيجات
املؤقّتة وحساسيّة البيوت الّتي تديرها نساء (مطلّقاتٌ وأرامل وبيوتٌ
امي أو االعتقال أو
يغيب عنها ال ّرجال مؤقّتًا بسبب التّجنيد اإللز ّ
الهجرة) .كام أ ّن العنف املنز ّيل داخل العائلة املشار إليه يف التّقييم
يخلق حلق ًة مفرغ ًة من العنف يف املجتمع (ال ّرجال نحو ال ّنساء ،األ ّمهات
نحو األوالد ،األوالد نحو بعضهم البعض ،إلخ).

اقي بني شهر كانون الثّاين من العام
لقد نزح أكرث  3.3مليون عر ٍّ
 2014وشهر آب من العام  ،2016واستضاف إقليم كردستان حوايل
املليون منهم .بحسب تقديرات حكومة إقليم كردستان ،زادت
السكّان يف اإلقليم  %28بسبب تدفّق ال ّنازحني .115واستضافت
نسبة ّ
محافظة دهوك يف إقليم كردستان حوايل  400000ناز ٍح %99 ،منهم
آتون من محافظة نينوى .ميكن بشكلٍ واض ٍح رؤية انتشار ال ّدولة
اإلسالميّة يف شامل العراق مع توقيت ال ّنزوح ،والّذي حصل بغالبيّته
( )%82يف شهر آب من العام  .2014وأ ّما فيام يتعلّق بالرتتيبات
لتأمني املأوى ،فيعيش  %38من ال ّنازحني يف مخيّامت ،و 22%منهم
خاصة .116كام نزح حوايل
يف مآوي حرجة الوضع ،و %41يف أماكن ّ
ٍ 62300
شخص إىل مناطق محيط ٍة بني شهري أيّار وترشين األ ّول من
العسكري الستعادة املوصل بحصول
العام  ،2016ويه ّدد الهجوم
ّ
117
أحد أكرب أزمات ال ّنزوح الّتي سبّبها اإلنسان يف اآلونة األخرية .
بحسب توقّع األمم املتّحدة ،وباالعتامد عىل كيفيّة تط ّور أزمة
ٍ
شخص يف العراق شكالً من
املوصل ،سيتطلّب قرابة  12-13مليون
118
أشكال املساعدة اإلنسانيّة نهاية العام . 2016
النويج ّية ()NCA
مسح أجراه برنامج املساعدات التّابع للكنيسة ّ
ويُظهِر ٌ
يف محافظة دهوك بني شه َري آذار وأيّار من العام  ،2016بني مجموع ٍة
تتألّف بغالبيّتها من املسيحيّني ( )%51واإليزيديّني ( ،119)%37وجهة
نظ ٍر تنتقد بشكلٍ مو ّح ٍد الظّروف املعيشيّة الحاليّة الّتي يعيشونها،
فوصفها  %71بأنّها “فقريةٌ” و 24%بأنّها “وسطيّة” .كان املـُستطلَعون
الّذين يعيشون يف مخيّ ٍ
امت قد وصفوا هذه الحالة بطريق ٍة سلبيّ ٍة ،وذلك
مم فعل هؤالء الّذين يعيشون خارج املخيّامت .وال يعود
أكرث بكثريٍ ّ
هذا التّأثري إىل املخيّامت بحد ذاتها فقط ،بل ينبع بشكلٍ
أسايس من
ٍّ
واقع حصول سكّان املخيّامت عىل دخلٍ
وظيفي أدىن ،ما يؤث ّر
ومستوى
ً
ٍّ
عىل األوضاع الحياتيّة الحاليّة لل ُمستطلَعني .وكان فقط  19%من سكّان
املخيّامت موظّفني ،مقارن ًة بنسبة  %25من غري سكّان املخيّامت.120

املعييش
كام حكم أكرث من نصف امل ُـستطلَعني ( )%54عىل وضعهم
ّ
الحا ّيل بأنّه أسوأ من ظروفهم الحياتيّة قبل ستّة أشهر (قال  %33إنّها
الستّة أشه ٍر
تحسنٍ يف ّ
كانت أسوأ بكثري) ،والحظ  %9فقط حدوث ّ
السابقة .121إ ّن املوقع الذي يوجد فيه ال ّناس يف شامل العراق هو
ّ
الصورة
ٌ
عامل مه ٌّم عندما يتعلّق األمر بالحصول إىل الخدمات (أنظر ّ
وقدشكّلتبديلالدوريفالعملظاهرةأخرىأشارإليهصندوقاألمماملتّحدة رقم 2ـ العراق  .)2016عىل سبيل املثال ،يف املخيّامت (خرباطة 1و2
الص ّحيّة الثّانويّة إىل ح ٍّد كبريٍ أكرث الحاجات
الصاع ال ّنساء لدخول سوق العمل .وقد وباختمي) كانت ال ّرعاية ّ
للسكّان ( ،)UNFPAبعد أن دفع ّ
ّ
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ﻛﱪﺗﻮ 1
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رضورة ،يف حني أعلن املـُستطلَعون من مناطق خارج املخيّامت أ ّن
الصحيّة األساسيّة واملأوى واملوا ّد الغذائيّة كانت أكرث رضورة.
ال ّرعاية ّ
ّ
هذا وأكّد ممثّلون عن األقليّات يف العراق أ ّن االحتياجات ال ّرئيسة
األساسيّة هي عينها بني املجموعات ،رغم وجود بعض االختالفات
املسيحي
يف درجة الحساسيّة بني األقلّيّات .فقد أعلن قادة املجتمع
ّ
122
أ ّن اإليزيديّني محتاجون أكرث من املسيحيّني وهم أكرث إهامالً  .إ ّن
ٍ
ألشخاص من األقلّيّات ال ّدينيّة مرتبط ٌة مبعايريهم
التّوقّعات الحاليّة
ٌ
للمجتمع والحياة العائليّة قبل األزمة .مث ّة ارتباط أيضً ا بني إشباع
وتنظيم ذايتٍّ ،وهي النطاق الذي
الحاجات ووجود بنى اجتامعيّ ٍة
ٍ
ميلك فيه املسيحيّون قدر ًة أكرب عىل التّح ّرك والجامعات االخرى
مؤس ٍ
سات
أضعف بكثري .123وبحسب ممثّلٍ عن اإليزيديّني“ :ال منلك ّ
رسميّ ًة أو ممثّلني يف املحافل ال ّدوليّة كام يفعل املسيحيّون .ميلك
املسيحيّون الكنائس والشّ بكات ،ويحصل الشّ يعة عىل ال ّدعم من
مجتمعاتهم يف إيران .أ ّما نحن فننتظر فقط ال ّدعم من منظ ٍ
ّامت
كل هذه املساعدة ،ويأخذ اإليزيديّون كالعادة
دوليّة .وعندما تأيت ّ
124
من “الجمل اذنه” فقط .
وكام يف سوريا ،تؤكّد األدلة املجموعة يف إقليم كردستان االفرتاض
بغض ال ّنظر
البديهي بكون احتياجات ال ّناس األساسيّة هي نفسها ّ
ّ
عن خلفيتهم العرقيّة – ال ّدينيّة .غري أ ّن خلفيّة ال ّناس ال ّدينيّة وخربة
ٍ
احتياجات مميّز ٍة
الصاع والتّمييز قبل العام  2014تولّد مجموعة
ّ
ّ
خاصة تتطلّب نو ًعا مختلفًا من املقاربات .بال ّنسبة لألقليّات ال ّدينيّة
يختص باالحتياجات التّعليميّة
واضح تحدي ًدا يف ما
يف العراق ،هذا
ّ
ٌ
بالصاع.
وخربات العنف
الجنيس املرتبط ّ
ّ
24

حاجــات الحاميــة اإلنســانيّة عنــد األقلّيّات يف ســوريا والعراق

اﻟﻌامدﻳّﺔ

زاﺧﻮ

23,9

اﻟﻘﻮش
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ما هو ُمسلَّ ٌم به يف العراق أ ّن توفري التّعليم غري مالئم .وقد ُد ِّمرت
التّجهيزات واملباين املدرسيّة إىل ح ٍّد كبريٍ ،والتّعليم املـُق َّدم مل يتكيّف مع
حاجات األوالد املصدومني من العنف ،أو الّذين تغيّبوا فرت ٍ
ات طويل ًة عن
ٍ
خاصة،
ال ّدراسة .125ويواجه األوالد ال ّنازحون إىل إقليم كردستان
صعوبات ّ
عم اعتادوا عليه وال ّدروس تعطى باللّغة
فاملحيط التّ
عليمي يختلف ّ
ّ
126
الكرديّة بدل العربيّة .كذلك تحول حواجز اللّغة وإجراءات التّحقّق
من ص ّحة االمتحانات ال ّرسميّة للمرحلة الثّانويّة دون إمكانيّة الدخول إىل
الجامعة للّذين نزحوا إىل الشّ امل .ويقال إ ّن املسيحيّني واإليزيديّني هم
عليمي يف إقليم كردستان.127
بني الّذين يكافحون ليتكيّفوا مع ال ّنظام التّ
ّ
باإلضافة اىل ذلك ،تتكلّم األقلّيّات حول كيفيّة وصف العراقيّني غري
املسلمني يف املوا ّد التّعليميّة بطرقٍ متييزيّ ٍة وازدرائيّة ،وتسييس التّعليم.
هذا ويبقى مسـتوى الحامية والخدمات يف العراق املو ّجهة إىل ال ّنسـاء
ضعيفًـا .128لقـد تـ ّم اإلعلان كث ًريا عـن قيام ال ّدولة اإلسلاميّة مبامرسـة
ٍ
وفتيات إيزيديّـات .كام ت ّم
الجنسي ،مـن بينـه اغتصاب نسـا ٍء
العنـف
ّ
النسـاء
توثيـق قيـام ال ّدولـة اإلسلاميّة مبامرسـة العنـف
الجنسي ضـ ّد ّ
ّ
والسـ ّنيّات العربيّات
والفتيـات املسـيحيّات والشّ ـيعيّات التّكرمانيّـات ّ
الص ّحـة العقليّـة
والشّ ـيعيّات ،لكـن بدرجـ ٍة ّ
أقـل .هـذا وتتدهـور ّ
وال ّنفسـيّة للضّ حايـا خلال األرس عنـد ال ّدولة اإلسلاميّة ،مبـا أ ّن االرسى
ٍ
اهتمام لحاجاتهـم
أي
يُحتجـزون يف
ٍ
ظـروف غير إنسـانيّة مـن دون ّ
األساسـيّة .لكـ ّن عمليّـة إعادة الدمـج الّتي تأخذ بعني االعتبـار التّقليد
ينـي لإليزيديّني قـد أثبتت ف ّعاليّتهـا يف إرجاع بعض هؤالء
الثّقـا ّيف وال ّد ّ
الصفحة .)25
ال ّنسـاء والفتيـات إىل املجتمـع (أنظـر مربّـع الكتابـة يف ّ
التكمان اهتام ًما
كذلـك تبـدي جامعـاتٌ وأقلّيّـاتٌ دينيّـ ٌة أخرى مثـل ّ
بالتّعلّـم مـن تلـك العمليّة.129

ٍ
أخريات م ّمن نجوا واستطاعوا الهرب من استعباد الدّولة اإلسالميّة.
تشارك هذه املرأة اإليزيديّة يف برنام ٍج يف معبد اللش من بني نسا ٍء

املامرسة الفضىل :إعادة إدماج ال ّنساء اإليزيديّات املستعبدات يف املجتمع

النويجيّــة ( ،)NCAبالتّعــاون مــع ال ّرئاســة ال ّدينيّــة اإليزيديّــة يف
قامــت مؤسســة يــازدا ( )Yazdaرشيكــة برنامــج املســاعدات التّابــع للكنيســة ّ
ـدي مقـ ّد ٌس خــارج دهــوك) ،بتطويــر عمليّــة إعــادة إدمــا ٍج لل ّنســاء ال ّناجيــات مــن أرس ال ّدولــة اإلســاميّة.
اللــش (مقــا ٌم إيزيـ ٌّ
ـام ،ويحصلــن عــى االستشــارة ،ويخضعــن لطقـ ٍ
ـوس تطهرييّـ ٍة ،قبــل أن
يف بدايــة برنامــج إعــادة اإلدمــاج ،تــزور هــؤالء ال ّنســاء اللــش لبضعــة أيّـ ٍ
ـدي يف اللــش .كذلــك يعلــن رجــال ال ّديــن بــأ ّن ال ّنســاء غــر مسـ ٍ
ـؤوالت عـ ّـا حــدث لهـ ّن،
ير ّحــب بهـ ّن رجــال ال ّديــن عالنيّـ ًة يف املجتمــع اإليزيـ ّ
أي امتعـ ٍ
ـكام مســبقة.
ـاض أو أحـ ٍ
وبأنّــه يجــب اســتقباله ّن مجـ ّد ًدا يف عائالتهـ ّن ومجتمعاتهـ ّن دون ّ
أي امــرأ ٍة
يف شــهر أيلــول مــن العــام  2016وحــده ،أخــذت مؤسســة يــازدا  38امــرأ ًة ناجيـ ًة إىل اللــش .وعــى حـ ّد معرفــة املؤسســة ،مل يتـ ّم رفــض ّ
خضعــت لهــذه العمليّــة يف عائلتهــا .لقــد أُز ِهقــت أرواح بعــض ال ّنســاء ال ّناجيــات يف العـراق بعــد عودتهـ ّن إىل الح ّريّــة ،لكـ ّن هــذه مل تكــن حالة
اإليزيديّــات اللّــوايت تـ ّم دعمهـ ّن يف هــذا الربنامج.
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الســوريّة ،وأصبحــت مشــلولة .ويحملهــا
لقــد حصــل ملادلــن الّتــي تبلــغ مــن العمــر  14عا ًمــا صدمـ ًة نفسـيّ ًة عندمــا علقــت هــي وعائلتهــا خــال تبــاد ٍل إلطــاق ال ّنــار يف درعــا ّ
أبوهــا مح ّمــد هنــا وهنــاك.

إ ّن أشكال التّعبري عن املحنة ،أي كيف يرشح ويُفهِم ال ّنساء
الص ّحيّة وكيفيّة بحثهم
وال ّرجال والفتيات
والصبيان عوارضهم ّ
ّ
ٌ
عن املساعدة ،هي خصائص ثقافيّة متجذّر ٌة يف ال ّدين واملعايري
االجتامعيّة  .130ففي العراق ،تشكّل الخلفيّة ال ّدينيّة والعرقيّة
لل ّنساء والفتيات عوامل حاسم ًة يف فهم ومواجهة احتياجات
الجنيس
ال ّناجيات من العنف القائم عىل نوع الجنس والعنف
ّ
ُعتب الثّقة يف ُمؤ ِّمني الخدمات
املرتبط بال ّنزاع .عىل سبيل املثال ،ت َ
للميض قد ًما ،وتشعر ال ّنساء يف بعض الحاالت بارتيا ٍح
رضوريّ ًة لهم
ّ
أكرب لتلقّيه ّن املساعدة من العاملني االجتامعيّني من الدين عينه.
فجمعيّة نساء بغداد مثالً متكّن ال ّنساء الشّ يعيّات من مساعدة
ال ّناجيات الشّ يعيّات ،وذلك من منظور أنّه بإمكان ال ّنساء
الصعوبة الّتي قاسوها بشكلٍ كامل .باإلضافة
الشّ يعيّات فقط فهم ّ
إىل ذلك ،يُعتقَد أ ّن هذه املجموعة ستشارك فقط يف االستشارات
الّتي تقوم بها نسا ٌء شيعيّاتٌ بسبب املستويات األعىل من الثّقة
وموافقة العائلة عىل ذهابه ّن إىل املركز .إن مل تعكس االستشارة أو
التّدريب الحساسيّات هذه  ،ستدخل إليه قلّ ٌة من ال ّنساء وتستفيد
منه .كام أ ّن الحساسيّات تجاه عائلة ال ّنساء ومجتمعها مه ٌّم أيضً ا
يف دعم ال ّناجيات من العنف القائم عىل نوع الجنس واالغتصاب
مبا أ ّن املسائل ذات الخصوصيّة والعادات املنزليّة والتّقليد قد
تختلف أحيانًا ،وفشل أخذ هذه األمور بعني االعتبار قد مينع
ال ّنساء من الحصول عىل ال ّدعم الّذي يحتجن إليه .131
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أقل
ميكن القول إ ّن التّفاعل بني االحتياج إىل الخدمة والخلفيّة ال ّدينيّة ليس ّ
السوريّات من هذه الجرائم ،من ال ّنساء والفتيات.
ح ّد ًة بال ّنسبة إىل ال ّناجيات ّ
وتوضح هذه ال ّنقطة إحدى ال ّناجيات من العنف القائم عىل نوع الجنس
واملوجودة اآلن يف لبنان عىل الشّ كل التّايل“ :أخذ ال ّناس ينصحونني بطلب
الشيرة” .132ويقول
املساعدة من الشّ يخ ،فقد ظ ّنوا أنّني أُطا َرد من األرواح ّ ّ
الجنيس املرتبط بال ّنزاع
ال ّناجون من العنف القائم عىل نوع الجنس والعنف
ّ
والعاملون االجتامعيّون يف ال ّدولة اللّبنانيّة إ ّن االنتامءات ال ّدينيّة لل ّناجني
السوريّني والعراقيّني تتقاطع مع الحساسيّات والخدمات املتاحة بطرقٍ
ّ
مختلفة .عىل سبيل املثال ،يتعارض أمر الحامية القانونيّة الّتي أصدرته
املحكمة املدنيّة (باالستناد إىل القانون رقم  )293مع س ّن الحضانة الّذي س ّنته
املحاكم ال ّدينيّة .كذلك تؤث ّر الخلفيّة ال ّدينيّة عىل فرص العمل 133واإلحاالت
إىل ُمؤ ِّمني الخدمات االجتامعيّة واالقتصاديّة .لقد أشارت ربع ()%25
تقييم رسيعٍ للعنف القائم
ال ّنساء الّتي أجريت معه ّن مقابالتٌ من أجل ٍ
الجنيس املرتبط بال ّنزاع الّذي أجري لهذه ال ّدراسة
عىل نوع الجنس والعنف
ّ
يني (وجنسيّاته ّن) أث ّر سلبًا عىل حصوله ّن عىل الخدمات.
أ ّن انتامءه ّن ال ّد ّ
ٍ
وأشارت اثنتان من ثالثة نساء إىل أنّهن ال يستطعن الحصول عىل الخدمات
بسبب معتقداته ّن ال ّدينيّة الّتي تعيق تح ّركه ّن ،مبا أنّه ّن بحاج ٍة إىل محرم
ٍ
خدمات
ملرافقته ّن عل ًنا .كام أرشن إىل أنّه ّن قد يرت ّددن يف الحصول عىل
تؤ ّمنها منظّامتٌ دوليّ ٌة غري حكوميّة .هذا وأشارت باملثل  %20من ال ّنساء
باملؤسسات
اللّوايت أجريت مع ّن مقابالتٌ يف بريوت وجبل لبنان أنّه ّن يتّصلن ّ
134
ال ّدينيّة إ ّما من أجل املساعدة األكادمييّة (لألوالد) أو ال ّدروس ال ّدينيّة .

ٍ
اختالف يف الحساسيّات باالستناد إىل الخلفيّ ٍة
وبال ّرغم من وجود
العرقيّ ٍة والدينيّ ٍة وعالقتها بتأمني احتياجات الحامية لل ّنساء والفتيات،
الجنيس املرتبط
فإ ّن تقييامت العنف القائم عىل نوع الجنس والعنف
ّ
بال ّنزاع ال تأخذ بعني االعتبار دامئًا هذه املسائل ،وال تعالجها بشكلٍ
مبارش .135فعدد كبري من املنظّامت اإلنسانيّة ال تأخذ بعني االعتبار
يني ،كام تتغاىض عن أه ّميّة الخلفيّة العرقيّة
االنتامء
العرقي أو ال ّد ّ
ّ
وال ّدينيّة لل ّناس يف طريقة جمع املعلومات .وينطبق األمر عينه عىل
مم مينع بعض ال ّناس من الحصول عليها ،فقد
أنواع الخدمات املـُؤ َّمنةّ ،
اللجئة واملستضيفة من خالل
تكون مثالً أنشطة التّوعية مع الجامعات ّ
دمى متح ّرك ٍة أو ٍ
ً
عروض موسيقيّ ٍة مقارب ًة ناجحة يف بعض الحاالت ،لك ّنها
ً
136
ٌ
ٌ
ً
ً
ال تناسب قرية لبنانيّة تطغى عليها إيديولوجيّة إسالميّة متش ّددة .

االحتياجات اإلنسان ّية يف البلدان املجاورة

ٍ
عب ممثّلون من
يف نقاش مركّ ٍز
ملجموعات أجري يف عكّار شامل لبنانّ ،
بالسوريّني الهاربني من الحرب
السوريّني عن أ ّن عدم اعرتاف لبنان ّ
الس ّنة ّ
ّ
يف ديارهم عىل أنّهم الجئون رسميّون قد عقّد حياتهم .فهم يبقون يف
اللجئني ال ّرسميّني .ويعتقدون
لبنان يف حال ٍة مبهم ٍة ومحرومني من حقوق ّ
اعتِف بهم عىل أنّهم الجئون وعوملوا عىل هذا األساس ،فسيكون
أنّه إذا ُ
ً
وضعهم أكرث كرامة واحتامالً ريثام يستطيعون العودة إىل سوريا.
السوريّني والعراقيّني بالتّنسيق
بحسب نتائج مس ٍح أُجري بني ّ
اللجئني ّ
النويجيّة ( ،)NCAيُ َع ّد التّوظيف
مع برنامج املساعدات التّابع للكنيسة ّ
اللجئني يف لبنان ،فـ  %65من املـُستطلَعني
تح ّديًا أساسيًّا لعدد كبري من ّ
هم عاطلون عن العمل .واعترب أكرث من نصف ( )%54املـُستطلَعني املأوى
بالسعر املالئم أنّه الحاجة األكرث إلحا ًحا وهي غري مستجاب ٍة لهم،
املالئم ّ
ً
واحتاج الثّلث ( )%33مساعد ًة ص ّحيّة أ ّوليّة .كانت هذه االحتياجات
السوريّني والعراقيّني عىل امتداد البلد ،رغم أ ّن الحاجة
األه ّم بني ّ
اللجئني ّ
137
مأوى كانت أكرث إلحا ًحا يف سهل البقاع وشامل لبنان .
إىل ً
اللجئني يف تركيا م ّمن متّت مقابلتهم
كانت األولويّات بال ّنسبة إىل جميع ّ
فيس وفرص
لهذه ال ّدراسة هي املأوى والطّعام .أ ّما التّعليم وال ّدعم ال ّن ّ
السوريّني
العمل ،فقد أُه ِملت بش ّد ٍة من قبل ّ
كل جامعات ال ّنازحني ّ
اللجئني يف تركيا م ّمن
والعراقيّني يف تركيا .بالفعل ،إ ّن أيًّا من عائالت ّ
أجريت معهم مقابالتٌ لهذه ال ّدراسة مل يكن عنده أوال ٌد ترتاد املدارس،
مع استثناء ارتياد بعض األوالد الكنيسة ملدارس األحد.
السوريّون يف لبنان مصاعب مع اللّغة ،كام يحصل مع
يعاين األوالد ّ
بعض ال ّنازحني إىل إقليم كردستان يف العراق .ففي سوريا يت ّم تعليم
املنهاج باللّغة العربيّة يف حني أ ّن عدد من املوا ّد تُعلَّم يف لبنان باللّغتني
ناطق بالعربيّة .ويواجه
اإلنكليزيّة أو الفرنسيّة ،بالرغم من أنّه بل ٌد ٌ
138
التكيّة .
السوريّون يف تركيا معضلة التّعليم الذي يعطى باللّغة ّ
األوالد ّ

رشدون ويعيشون يف منتزهات .139يتلقّون بعض
يف اسطنبول ،وهم م ّ
املساعدة من منظّمة علويّة تركيّة تدعمهم قدر املستطاع بوسائل ال ّنظافة
والطّعام والحفاضات وبعض املال ،لك ّنها ال تستطيع أ ّن تؤ ّمن لهم املأوى
دعم إضافيًّا بسبب مواردها املاليّة املحدودة .ويشري ممث ٌّل عن هذه
أو ً
املنظّمة يف أحد املقابالت ،إىل أ ّن املدارس ال تستقبل األوالد العلويّني.
وبحسب الجئ ٍة مسيحيّ ٍة سوريّة“ :املسيحيّون أكرث حظًّا من املسلمني ،فال
تجد مثالً مسيحيًّا يستعطي أل ّن الكنيسة ستساعدهم” .140هذه ليست
حس ٍ
اس ،ال
حال
العلويي .اما اإليزيديّون يف تركيا ،فهم أيضً ا يف وضعٍ ّ
ّ
ٍ
ٍ
يستفيدون من حامية مؤقّتة كالجئني ،ويعتمدون عىل املساعدات اآلتية
ات خرييّ ٍة ومنظ ٍ
من أفرا ٍد وجمعيّ ٍ
ّامت غري حكوميّة.141

مستوى ال ّتسجيل للمساعدات بني األقلّ ّيات

والصاع يف سوريا ،وصل عدد املس ّجلني
بعد سنتني من االضطراب ّ
ٍ
ّ
للمساعدة اىل اقل من نسبة  ٪١من كل أقليّة (املسيحيّة ،العلويّة،
اإلسامعيليّة ،املندائيّة ،اإليزيديّة) يف مرص أو العراق أو األردن أو
لبنان .142وتشري ال ّدالئل إىل أ ّن املسيحيّني والعلويّني الّذين هربوا من
سوريا إىل لبنان أو األردن يف العام  2013مل يتس ّجلوا عند املف ّوضيّة
اللجئني يف األمم املتّحدة ( ،)UNHCRوكالة األمم
السامية لشؤون ّ
ّ
143
املتّحدة ّللجئني  .كذلك تُظهِر الدراسات التي اجريت من العام
اللجئني املسيحيّني وال ّدروز يف األردن غالبًا ما اختاروا عدم
 2014أ ّن ّ
اللجئني يف األمم املتّحدة
السامية لشؤون ّ
التّس ّجل لدى املف ّوضيّة ّ
 .)UNHCR(144وكانت التّوتّرات الطّائفيّة واملخاوف من االنتقام
اللجئني لبعض املوارد الّتي
سبب عدم التّسجيل ،إضاف ًة إىل امتالك ّ
لتدن
تبي بوضو ٍح دافع آخر ّ
تخ ّولهم تغطية بعض احتياجاتهم .145وقد ّ
اللجئني املسيحيّني وال ّنازحني داخل
التّسجيل نتيجة املقابالت مع ّ
سوريا والعراق وهو فعل التّسجيل نفسه والشّ عور بالكربياء الذي
أقل ميالً ليتس ّجلوا كالجئني ،اكرث منه عدم قلقهم من ال ّنتائج
جعلهم ّ
146
املحتملة لالمتناع عن التسجيل .
ومم ال يثري ال ّدهشة ،خفّت هذه املامنعة األوىل مع تفاقم ح ّدة
لكنّ ،
اللجئني االجتامعيّة
االحتياجات .فمع مرور ال ّزمن وتآكل م ّدخرات ّ
ّ
الصاع وال ّنزوح ،وعلت الحاجة املل ّحة للمساعدة
واالقتصاديّة بسبب ّ
عىل االعتبارات األخرى .فالغالبيّة العظمى من املـُستطلَعني ملس ٍح أجراه
النويجيّة ( )NCAيف لبنان يف العام
برنامج املساعدات التّابع للكنيسة ّ
اللجئني يف
السامية لشؤون ّ
 )%80( 2016كانت مس ّجل ًة يف املف ّوضيّة ّ
147
األمم املتّحدة ( )UNHCRأو س ّجلت أسامءها لديها  .وقال  %43م ّمن
اللجئني يف األمم املتّحدة( (�UN
السامية لشؤون ّ
مل يتس ّجلوا يف املف ّوضيّة ّ
اللجئني يف األمم
السامية لشؤون ّ
السبب هو توقّف املف ّوضيّة ّ
 ،)HCRإ ّن ّ
اللجئني ،و  %19انهم مل يعرفوا كيف
املتّحدة ( )UNHCRعن تسجيل ّ
يس ّجلون ،و  %18انهم مل يعتقدوا أ ّن لهذا األمر جدوى .هذا وكان حوايل
السوريّني والعراقيّني مس ّجلني يف منظّم ٍة غري
نصف ( )%49املـُستطلَعني ّ
اللجئني يف األمم املتّحدة ( ،)UNHCRمن
السامية لشؤون ّ
املف ّوضيّة ّ
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
ضمنها جمعيّاتٌ خرييّة محليّة ومنظامتٌ غري حكوميّة وكنائس وال ّدولة.

التك ّية باألقلّ ّية املسيح ّية ،غري أنّها ال تعرتف
يف وقت تعرتف به الحكومة ّ
باألقلّيّة العلويّة الرتكيّة ( .)Alevisوبالتّايل ال يحصل العلويّون األتراك يف
املؤسسات العلويّة الرتكيّة يف إقليم كردستان العراق ،كان  %98من العيّنة مس ّجلني عند سلطات
أي ٍ
تركيا عىل ّ
دعم من ال ّدولة ،وال تستطيع ّ
ً
أن تؤ ّمن ّال مساعد ًة إنسانيّة محدود ًة ّللجئني مثل العلويّني اآلتني إقليم كردستان .وكان حوايل جميع ( )%99املـُستطلَعني مس ّجلني يف
من سوريا .عد ٌد كبري من ّ
السلطات الكرديّة ،من أجل استكامل ال ّدعم الّذي يستطيعون
اللجئني العلويّني السوريّني يف تركيا يعيشون منظّم ٍة غري ّ
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تأمينه :كان  %54مس ّجلني يف منظّم ٍة غري حكوميّ ٍة ،و  %49يف وكال ٍة
لألمم املتّحدة ،و  %48يف منظّم ٍة كنسيّ ٍة ،و  %3يف جمعيّ ٍ
ات خرييّة.148
السوريّني امل ُـستطلَعني يف
ومن بني األسباب األساس ّية لعدم قيام ّ
اللجئني ّ
اللجئني يف األمم املتّحدة
السامية لشؤون ّ
لبنان بالتّسجيل يف املف ّوضيّة ّ
( )UNHCRهو أنّهم من األرمن األرثوذكس ( )59%أو ال ّروم األرثوذكس
( .)57%ويف حني يجب التّنبّه لهذه ال ّنتائج اذ انها قد تكون ناتجة عن تصميم
املسح ،فإ ّن األسباب وراءها هي أ ّن هذه األقلّيّات ال ّدينيّة متلك يف لبنان شبكة
اللجئني من األرمن األرثوذكس
دعم قويّ ٍة مبا يكفيها .وتشري التّقارير إىل أ ّن ّ
ٍ
يستطيعون ويقومون بالحصول عىل الخدمات وال ّدعم منذ وصولهم إىل
لبنان من كنائس أرمنيّ ٍة محلّيّ ٍة فاعل ٍة ومنظ ٍ
ّامت غري حكوميّ ٍة ،ما يجعل
اللجئني يف األمم املتّحدة
السامية لشؤون ّ
الحاجة إىل التّسجيل يف املف ّوضيّة ّ
أقل ح ّدة .كام أ ّن إعادة التّوطني من
( )UNHCRللحصول عىل الخدمات ّ
اللجئني يف األمم املتّحدة ( )UNHCRقد
السامية لشؤون ّ
خالل املف ّوضيّة ّ
أقل أه ّميّ ًة بال ّنسبة إىل األرمن ،مبا أ ّن رغبتهم بالعودة إىل سوريا أكرب
تكون ّ
149
ٍ
من جامعات أخرى  ،كام ميلكون خيار الهجرة إىل أرمينيا ،البلد الّذي ميلك
صل ًة قويّ ًة وسياسة
ترحيب تجاه هذه املجموعة.150
ٍ

من بعض املنظّامت غري الحكوميّة ض ّد غري املسلمني .153فتسجيل املسيح ّيني
املتدن نسبيًّا يف املنظّامت غري الحكوميّة يتعارض مع مع ّدالت تسجيلهم
ّ
ٍ
للمساعدةيفمنظّامتكنسيّة.ومنبنياملـُستطلَعنياملسيحيّني،كانالتّسجيل
السيان األرثوذكس
يف برامج املساعدات الّتي تؤ ّمنها الكنيسة أعىل نسب ًة بني ّ
السيان الكاثوليك ( ،)%70ما يسلّط الضّ وء عىل
( )%85واإلنجيليّني ( )%79و ّ
تفضيل هذه الجامعات لهذا ال ّنوع من قناة للمساعدة اإلنسانيّة.
تؤ ّمن املنظّامت ال ّدينيّة املسيحيّة يف سوريا املساعدات باالستناد إىل
لكل من املسلمني وغري املسلمني .ففي شهر أيلول من
مبادئ إنسانيّ ٍة ٍّ
العام  ،2016كان بني املس ّجلني املستفيدين يف احد املنظّامت اإلنسانيّ ٍة
الدينيّ ٍة املسيحيّ ٍة يف سوريا  33800عائل ٍة مسلم ٍة و 8781عائل ًة مسيحيّ ًة
من سوريا ،باإلضافة إىل  2094عائل ًة مسلم ًة الجئ ًة و 194عائل ًة مسيحيّ ًة
يبي التّسجيل يف هذه
الجئ ًة و 22عائل ًة عراقيّ ًة من ّ
الصابئة املندائيّنيّ .154
املنظّامت ومع ّدالت إيصال املساعدات اإلنسانيّة مدى الثّقة يف الكنيسة
السكّان املحلّيّني ،برصف ال ّنظر عن ال ّدين.
بني ّ
مؤس ٍ
سات كنسيّ ٍة أخرى
تُنتقَد املنظّامت الكنسيّة اإلنسانيّة باستمرا ٍر من ّ
ومن مسيحيّني لعدم مساعدة الجامعات املسيحيّة أكرث من ذلك .ويرى
هؤالء ال ّنقّاد أ ّن غالبيّة ال ّدعم اإلنسا ّين الّذي تؤ ّمنه هذه املنظّامت يُوزَّع
صعب ج ًّدا عىل غري املسلمني
للمحتاجني غري املسيحيّني ،ويقولون أيضً ا إنّه ٌ
تتمسك
الحصول عىل ٍ
دعم يت ّم توزيعه من خالل املساجد .وكر ٍّد عىل ذلكّ ،
املبني عىل
منظّامت املساعدات الكنسيّة بأ ّن تفويضها هو لتأمني ال ّدعم ّ
أساس احتياجات ال ّناس بدالً من معتقداتهم ال ّدينية ،مبوجب املبادئ
اإلنسانيّة .واملقاربة مبنيّ ٌة أيضً ا عىل تقليد الكنائس يف سوريا.

يف الداخل السوري ،كان  %83من امل ُـستطلَعني يف مس ٍح مشاب ٍه أجراه
النويجيّة ( )NCAمس ّجلني يف
برنامج املساعدات التّابع للكنيسة ّ
ٍ
ٍ
املتغيات ،كان
مساعدات واحد ٍة عىل ّ
منظّمة
األقل .وبضبط عدد من ّ
ٍ
األقل تسجيالً يف منظّمة مساعدات يتض ّمنون العلويّني
املـُستطلَعون ّ
واملتخ ّرجون من الجامعة والّذين يسكنون حاليًّا مدينتَي دمشق
االجتامعي
والسويداء كام واملـُستطلَعني األصغر س ًّنا .لك ّن الوضع
ّ
ّ
ِ
الصاع ،مل يؤث ّر عىل
–
االقتصادي ،كام قيس عىل أساس املهنة قبل ّ
ّ
بشكلٍ
تدن وضع التّسجيل
التّسجيل .كام ّ
بالصاع يف سوريا
عا ٍّم متاشيًا مع التّعليم اإلضا ّيف وبال ّرغم من هذا االنتقاد ،ميلك املسيحيّون املتأث ّرون ّ
وحس االنتامء يجعالن األمر أسهل
دعم يف كنائسهم .الثّقة
أي ٍ
تعليم مس ّجلني شبكة ٍ
(كان  %90من املـُستطلَعني الّذين مل يتلقّوا مسبقًا ّ
ّ
ٍ
يف وكالة مساعدات ،مقابل  %75من الحاصلني عىل شهادة جامعيّة) .بال ّنسبة إليهم لالت ّصال بالكنائس واملنظّامت املرتبطة بها للتّسجيل
فيها والحصول عىل املساعدة اإلنسانيّة .كام وأ ّن شعور البعض بالذ ّّل
الص ّف عالنيّ ًة النتظار املساعدة يتالىش عندما ت ُؤ َّمن
ومن بني املـُستطلَعني يف سوريا الّذين تس ّجلوا يف منظّم ٍة ،كان  %64إذا وقفوا يف ّ
مس ّجلني يف منظّم ٍة واحد ٍة فقط ،و 34%يف منظّمتني ،و 21( %1مستجيبًا) مساعد ٌة كهذه بطريق ٍة مرهف ٍة يف املساحة اآلمنة للكنيسة.
يف ثالثة منظ ٍ
ّامت أو أكرث .وكان ثلث ( )%33املـُستطلَعني مس ّجلني يف
السوريّني والعراقيّني،ان الكنائس
منظّم ٍة غري حكوميّ ٍة و 71%يف كنيسة .كان املـُستطلَعون الّذين تس ّجلوا هذا وبال ّنسبة إىل ّ
اللجئني املسيحيّني ّ
يف كنيس ٍة أكرث اعتام ًدا عىل دعمها وحدها ،مبا أنّها كانت املنظّمة الوحيدة يف بلدانٍ مثل األردن ولبنان هي نقطة االتّصال األساسيّة وتؤمن ال ّدعم
ٍ
الّتي تس ّجلوا فيها .وكان التّسجيل يف الكنيسة أعىل بشكلٍ
ملحوظ لسكّان
امللح عند وصولهم وخالل إقامتهم .وبالرغم من أ ّن غالبيّة ال ّنازحني
ّ
ٍ
اللذقيّة متلك اتّصاالً محلّيًّا حتى قبل ال ّدخول إىل ٍ
درعا ( )%89والحسكة ( )82%وحلب ( ،)%75وأدىن لسكّان ّ
جديد ،قامت الكنائس
بلد
السويداء ( )%18وحامه ( ،)%10رغم أ ّن هذه
سمي الّذي يعيد
( )%39و ّ
ّ
املتغيات قد يف البلدان املستضيفة بتطوير “نظام اإلحالة” غري ال ّر ّ
155
ٍ
ٍ
الس ّن توجيه املسيحيّني إىل كنيسة ذات طائفة معيّنة  .لكن كان هناك
تكون تنيج ًة السرتاتيجيّات أخذ العيّنات يف هذه املحافظات .مل يكن ّ
االقتصادي والحالة االجتامعيّة عوامل شكوى من متييز بني الجامعات ال ّدينيّة املسيحيّة ومن ضمنها .وتعلن
االجتامعي –
والوظيفة والوضع
ّ
ّ
مه ّم ًة يف مسألة التّسجيل يف الكنيسة .لك ّن املـُستطلَعني الحاصلني عىل بعض الجامعات أنّه ت ّم استبعادها من الخدمات واملساعدة أكرث من
ٍ
جامعات مسيحيّ ٍة أخرى ،ما يل ّمح إىل أ ّن بعض القادة
أي عض ٍو يف
املنظمت الكنسيّة.
أقل احتامالً بكثريٍ للتّسجيل يف
شهاد ٍة جامعيّ ٍة كانوا ّ
ّ
ّ
156
ال ّدينيّني واملنظّامت ال ّدينيّة تعطي أولويّ ًة ّللجئني أكرث من طائفتهم .
كان التّسجيل يف منظ ٍ
ّامت غري حكوميّ ٍة يف سوريا األعىل بني املـُستطلَعني
مم تأثري معيار املساعدات وأولويّاتها عىل األقلّ ّيات
املسلمني ( ،151)%54مقارن ًة بنسبة  %24من املـُستطلَعني املسيحيّنيّ .
يؤكّد ما ُذكِر أعاله من نفور الكثري من املسيحيّني من طلب املساعدة عالنيّةً ،تعترب بعض املنظّامت املسيحيّة الّتي تؤ ّمن مساعد ًة إنسانيّ ًة أ ّن معيار
خصوصا لكون عدد كبري منهم قبل األزمة م ّمن يعطون املساعدات بدل االستفادة الّذي تفرضه الجهات املانحة يشكّل عائقًا أمام دعم األقلّيّات
ً
152
ٍ
حقيقي أو ملموس ال ّدينيّة ،وأحد القيود األكرث شيو ًعا هو حجم العائلة .تتألّف العائالت
الحصول عليها  .كام ميكن أيضً ا أن يكون هذا نتيجة متيي ٍز
ٍّ
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اللجئني يف كنيسة أشوريّ ٍة يف لبنان.
فالنتينا الجئ ٌة من الخابور يف سوريا .كانت أسري ًة لدى الدّولة اإلسالميّة مدّة سنة .إنّها اآلن تد ّرس وتنشّ ط األوالد ّ

متوسط
متوس ٍط من أربعة أفراد ،يف حني أ ّن ّ
السوريّة بشكلٍ ّ
املسيحيّة ّ
حجم العائلة املسلمة أعىل بكثريٍ ،وهو تقريبًا  5.5بحسب بعض
واضح أيضً ا من نتائج املسح الّذي أجراه برنامج
التّقارير .157والتّناقض
ٌ
النويجيّة ( )NCAيف سوريا ،حيث كان يبلغ
املساعدات التّابع للكنيسة ّ
مع ّدل عدد األوالد املـُعالِني يف العائلة املسلمة  ،2.4يف حني أنّه كان يبلغ
 1.1للعائلة غري املسلمة .يقال إ ّن الحساسيّة ومعيار االستفادة الّذي
تطبّقه بعض الجهات املانحة يعطي أولويّ ًة للعائالت الّتي تتألّف من
أكرث من أربعة أفراد ،وقد تشكو برامج ال ّدولة من اإلشكالية عينها .ويقال
أيضً ا إ ّن املساعدة املاليّة التي تق ّدمها الحكومة العراقيّة هي  1مليون
بغض ال ّنظر عن حجمها،
اقي (حوايل  800دوال ٍر أمرييكّ) للعائلةّ ،
دينا ٍر عر ٍّ
158
متوسط حجم العائالت اإليزيديّة هو  10أعضاء .
بالرغم من أ ّن ّ
خصصت املشاريع التّمويل ّية لبعض الجهات املانحة يف سوريا
وقد ّ
مساعدتها املاليّة لل ّنازحني فقط ،مستثني ًة بشكلٍ كاملٍ املجتمعات
املستضيفة املتأث ّرة بالوضع .فبحسب منظّم ٍة مسيحيّ ٍة سوريّ ٍة ،مث ّة
بالصاع .ونتج عن هذه
عائالتٌ مسيحيّ ٌة غري نازحة قد تأث ّرت بش ّد ٍة ّ
بالصاع
املتطلّبات شكاوى واسعة ال ّنطاق من قبل مسيحيّني متأث ّرين ّ
يف سوريا ،والجئني مسيحيّني يف دو ٍل مجاور ٍة ،حول تهميشهم يف عمليّة
إيصال املساعدة اإلنسانيّة.
تبي أن تخصيص املساعدة بحسب الجنسيّة هو أيضً ا عامل
وقد ّ
إبعا ٍد أذ انه لدى التطبيق ،يؤدي اىل ازدياد ضعف بعض املجموعات
السكّانيّة ،ويخلق توتّر ٍ
ات بني مختلف املجموعات .ففي لبنان ،لقد
ّ

اللجئني من العراق
ن ّددت بهذه املقاربة منظّم ٌة مسيحيّ ٌة تخدم ّ
وسوريا ،باإلضافة إىل اللّبنانيّني يف منطق ٍة محروم ٍة من جبل لبنان.
للسوريّني
وتورد املنظّمة أ ّن األموال ّ
املخصصة من أجل توفري املساعدة ّ
ٍ
السوريّني والعراقيّني ،كام ومع أعضاء يف املجتمع
هي مصدر توتّ ٍر بني ّ
اللجئون العراقيّون املسيحيّون يف
اللّبنا ّين املستضيف .159يتذ ّمر أيضً ا ّ
األردن من التّمييز ض ّدهم عىل حساب ّ
السوريّني.160
اللجئني ّ
السيان ّية األرثوذكس ّية ،ال
يف تركيا ،وبحسب ممثّلٍ عن الكنيسة ّ
اللجئني العراقيّني بسبب املوارد املحدودة
تستطيع الكنيسة أن تدعم ّ
السوريّني .ويذكرون سببني
والحاجة إىل إعطاء األولويّة للمسيحيّني ّ
لهذا األمر .األ ّول هو أ ّن التّ ّربعات من أعضاء الكنيسة يف تركيا
للسوريّني .أ ّما السبب الثاين فهو أ ّن تركيز وسائل اإلعالم
ّ
مخصص ٌة غالبًا ّ
مم وضع
والسياسة كان عىل سوريا ،مع إهامل “القضيّة العراقيّة”ّ ،
ٍ
بالسوريّني.
ضغوطات خارجيّ ًة عىل الكنيسة وتوقّعات منها لتعتني ّ
هذا ال يعني أنّه ت ّم تجاهل املسيحيّني العراقيّني بالكامل ،فكان
بإمكانهم الحضور واملشاركة يف األنشطة الكنسيّة ،والحصول عىل
ٍ
سنوات
األسايس ،وقد حصلوا عند وصولهم قبل ع ّدة
االجتامعي
ال ّدعم
ّ
ّ
اللجئني العراقيّني هم اآلن بشكلٍ
عىل مسكنٍ مؤقّت .لك ّن هؤالء ّ
رئيس داعمني ألنفسهم ،ما ّديًّا وماليًّا .عىل سبيل املثال ،بالرغم من
السوريّني الّذين أجريت معهم مقابالتٌ كانوا
أ ّن ّ
اللجئني املسيحيّني ّ
ٍ
ً
يسكنون سويّة ويحصلون عىل تغطية لكافّة نفقاتهم ،كان املسيحيّون
مم
العراقيّون يدفعون اإليجار وال ّنفقات األخرى من م ّدخراتهم أو ّ
يكسبونه من العمل البسيط الّذي يستطيعون إيجاده.161
حاجــات الحاميــة اإلنســانيّة عنــد األقلّيّات يف ســوريا والعراق

29

تقبّل أوليفيا صور ًة لوالدها الّذي قتلته الدّولة اإلسالميّة يف ّتل هرمس يف سوريا .إنّها اآلن تنتظر مع أختيها وأ ّمها إعادة توطينه ّن يف أسرتاليا.

ال ّنزوح والشّ عور بعدم األمان بني األقلّ ّيات

يل واللّجوء
متيل األقلّيّات ال ّدينيّة إىل تج ّنب مخيّامت ال ّنزوح ال ّداخ ّ
املختلطة بسبب التّوتّرات الطّائفيّة واملضايقات والتّهويل .وبحسب
ممثّلني عن اإليزيديّني ،لقد غادرت حوايل  200عائل ٍة إيزيديّ ٍة نازح ٍة
يل يف إقليم كردستان بسبب اإلذالل وكالم
مخيّامت ال ّنزوح ال ّداخ ّ
ٍ
ٍ
الكراهيّة .تعيش هذه العائالت اآلن يف أبنية غري مكتملة حول إربيل
السكن يف
وتنقصها املساعدة .162كام يرت ّدد ّ
اللجئون اإليزيديّون عن ّ
مخيّ ٍ
التكيّة لخوفهم من أن
السوريّني تديره الحكومة ّ
امت ّللجئني ّ
تكون املخيّامت هذه تأوي أيضً ا الجئني ُمق َّربني من مقاتيل ال ّدولة
اللجئون العلويّون املخيّامت ذات الغالبيّة
اإلسالميّة .163كذلك يتج ّنب ّ
الس ّنيّة يف جنوب تركيا .164ويشري أيضً ا الكاكائيّون الّذين استضافهم
ّ
إقليم كردستان إىل املضايقة وعدم شعورهم باألمان كسببَني لتج ّنب
السوريّون
يل .165وغالبًا ما يتج ّنب ّ
اللجئون ّ
مخ ّيامت ال ّنزوح ال ّداخ ّ
اللجئني ال ّرسميّة ،ويسعون
املسيحيّون وال ّدروز يف األردن مخيّامت ّ
ٍ
بدل ذلك لإلقامة يف مراكز مدنيّة ،فغالبًا ما يعيشون يف أديرة أو مساكن
متقارب ٍة مخيّ ٍ
امت مؤقّتة .وتشعر األقلّيّات ال ّدينيّة يف هذه الظّروف
الحقيقي) يف الحصول عىل
باالنعزاليّة والشّ جب والتّمييز (امللموس أو
ّ
اإلغاثات اإلنسانيّة واملساعدة.166
بشـكلٍ عـا ٍّم ،كان امل ُــستطلَعون مـن ال ّنازحين يف املسـح الّـذي أجراه
النويجيّـة ( )NCAيف العـام
برنامـج املسـاعدات التّابـع للكنيسـة ّ
السلامة لديهـم،
 ،2016يف إقليـم كردسـتان ،إيجابيّين حـول حالـة ّ
فقـد أعلـن  %70أنّهـم يشـعرون بـ “األمـان” أو “كثريٍ مـن األمان” يف
30
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تغيرت كث ًريا بحسـب
موقعهـم الحـايل .لكـ ّن درجـة الشـعور باألمـان ّ
السـكّان يف القـوش ( %46شـعروا باألمـان) وكربتـو  ،2مخيّـم
املوقـعّ :
ٍ
بشـكلٍ
بأمـانٍ
نازحين يف ال ّداخـل )%42( ،شـعروا
كبير
أقـل مـن
ّ
سـكّان مواقـع أخـرى ،تحديـ ًدا زاخـو ( )%97ومدينة دهـوك ()%95
والعامديّـة ( .167)%90وقـد أعلنـت أكرثيّـ ٌة كبير ٌة مـن املسـيحيّني
( )%85بأنّهـا تشـعر باألمـان ،وهـي نسـب ٌة قريبـ ٌة جـ ًّدا مـن نسـبة
املسـلمني ( .)%80أ ّمـا ال ّنسـبة األدىن بكثير ،فهـي تلـك الّتـي اعـرب
عنهـا اإليزيديّـون الّذيـن أعلنـوا عـن شـعورهم باألمـان (.)%48
بشكلٍ عا ٍّم ،كان املـُستطلَعون يف مس ٍح مشاب ٍه يف العام  2016أجراه
النويجيّة ( )NCAيف لبنان إيجابيّني
برنامج املساعدات التّابع للكنيسة ّ
حول حالة سالمتهم ،فقد أجاب  %86من املـُستطلَعني أنّهم يشعرون
بـ “األمان” أو “األمان ج ًّدا” يف موقعهم الحا ّيل .لك ّن املـُستطلَعني يف
ٍ
مستويات أدىن بكثريٍ من األمان امللموس ،فقد
جبل لبنان أعلنوا عن
ً
أعلن حوايل ال ّربع ( )%24بأنّهم يشعرون بعدم األمان مقارنة مع %5
الس ّنة إجامالً بأمانٍ
يف سهل البقاع و %1يف شامل لبنان .وقد شعر ّ
أقل أه ّميّةً
أكرث بقليلٍ من أعضاء الطّوائف األخرى ،لك ّن هذا التّأثري ّ
من تأثري املوقع الجغرا ّيف يف لبنان .يعود جز ٌء من هذه االختالفات
كل البلديّات عىل حركة
إىل القوانني الّتي وضعتها بعض ،لكن ليس ّ
اللجئني .فقد أشار ثلثا املـُستطلَعني ( )%66أنّهم يستطيعون التّح ّرك
ّ
ٍ
بح ّريّة يف املنطقة الحاليّة ،و %9أنّهم ال يستطيعون ذلك ،و%25
الشء يف التّح ّرك بح ّريّ ٍة .وقد عاش  %60يف
آخرون أنّهم أحرا ٌر بعض ّ
ٍ
ٍ
جبل لبنان م ّمن أشاروا إىل قدرة محدودة عىل التّح ّرك بح ّريّة.

مسيحي أجريت معه املقابلة لهذه
أي الجئٍ
يف تركيا ،حيث مل يشارك ّ
ٍّ
عب البعض عن
ينيّ ،
ال ّدراسة تجارب مبارش ًة من االضطهاد أو التّمييز ال ّد ّ
حذرهم يف ارتداء إشار ٍ
ات واضح ٍة تشري إىل هويّتهم ال ّدينيّة يف األماكن
العا ّمة .وقد رشحت امرأ ٌة مسيحيّ ٌة سوريّة ما ييل“ :ليس األمر أنّهم
(املسلمون األتراك املحلّيّون) سيهاجموننا جسديًّا أو يسعون ويقومون
ولربا ال نعرف
بأذيّتنا ،بل إنّنا ال نعرف اللّغة ومث ّة اختالفاتٌ ثقافيّةٌّ ،
ٍ
ماذا يقولون .أنت تعلم أنّهم إذا نظروا إلينا بطريق ٍة مضحكة ،فقد
يعاملوننا بطريق ٍة مختلفة .من األفضل ّأل نرتدي واح ًدا (صليب)”.168

رشا .عىل سبيل املثال،
يف املقابل ،واجه
ٌ
أشخاص من العلويّني متيي ًزا مبا ً
عندما ت ّم التّع ّرف عليهم يف مخيّ ٍ
امت جنوب تركيا ،اندلع العنف بني
اللجئني ُم ِ
جبين إيّاهم عىل مغادرة املخيّامت أو البقاء يف مراكز
ّ
ٍ
مأوى ودعم .فيسعون خارج املخيّامت إلخفاء دينهم
مدنيّة من دون ً
قدر املستطاع.169
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الفصل ال ّرابعٌ :
آفاق مستقبل ّية
“ليست املشكلة يف إعادة بناء املنازل ،بل يف إعادة البناء العقل ّية
للعيش م ًعا بسالم”.
ممثّل ٌة عن اإليزيد ّيني  -إربيل ،إقليم كردستان ،العراق ،أيلول 2016

اللجئني يف لبنان ،كان نقص األمان وخسارة البيوت
بال ّنسبة إىل ّ
172
والوظائف أكرث األسباب الشّ ائعة املـُعلَنة لعدم رغبتهم يف العودة .
عندما تتصاعد ح ّدة عدم األمان وتبدأ عائالتٌ من األقلّيّات مبغادرة
منطق ٍة معيّن ٍة ،يقود هذا إىل تراجع سوق العقارات .مث ّة أقلّيّاتٌ أخرى
تسعى لبيع أمالكها واملغادرة أيضً ا ،لك ّن أعضاء األكرثيّة يستطيعون
أن يسقطوا كث ًريا األسعار يف غياب املشرتين من الجامعة ذاتها .173هذا
وأعلن أشوريّون من الحسكة عن مصادرة األكراد ألرضهم ،174ومث ّة
ٍ
بضغط
تقارير غري مؤكّدة من أشوريّني بأنّه كان عليهم بيع عقاراتهم
من األكراد.175

السوريّة والعراقيّة حول
يستطلع هذا الفصل وجهات نظر األقلّيّات ّ
إمكانيّة عودتهم ،وإعادة توطينهم ،وإعادة إدماجهم ،واملصالحة يف
مسقط رأسهم .كام يرسم أوجه الشّ به واالختالف بني هذه املجموعات
فهم أفضل للفرص
ومن ضمنها ،وبني األقلّيّات واألكرثيّة ،من أجل ٍ
والعوائق أمام اسرتتيجيّات ال ّدعم القصرية والطّويلة األمد.

أي تسجيلٍ ملمتلكات اإليزيديّني من البيوت
يف سنجار ،ليس هناك ّ
أو األرايض ،ما يعقّد عمليّتَي البيع واستعادة امللكيّة .ونتيجة مرحلة
التّعريب ،امتلك العرب دون اإليزيديّني صكوك ملكيّة لبيوتهم يف
هذه املنطقة .179ويف الثّقافات حيث يطغى عرف امتالك األرايض،
الخاص لل ّنساء بعني االعتبار عند
كحالة اإليزيديّني ،يجب أخذ الوضع
ّ
ُقسم
التّخطيط لعودة ال ّنازحني .فالوراثة بحسب التّقليد
ّ
اإليزيدي ت َ
ّ
للمتوف (أو اإلخوة وأوالد الع ّم من
عاد ًة بالتّساوي بني األوالد الذّكور
الذّكور يف حال مل يكن لديه أوال ٌد ذكور) ،وال تحصل البنات وال ّزوجات
حصة .هذا األمر أقرب أن يكون إشكاليّ ًة ألنّه أصبح من
أي ّ
عىل ّ
180
ٍ
املألوف إيجا ُد بيوت عىل رأسها نسا ٌء نتيجة االضطهاد املسلّح .

“ليس املسيح ّيون هم جز ٌء فقط من تاريخ هذه األرض ،لك ّنهم
يحتاجون أيضً ا أن يكونوا جز ًءا من مستقبلها”.
ديني كلدا ٌّين  -إربيل إقليم كردستان ،العراق ،أيلول 2016
قائ ٌد ٌّ

“العودة إىل ماذا؟ ال ّناس هناك ُمد َّمرون أيضً ا ،باالضافة إىل أنّ بيوتنا
طويل ،والعديد م ّنا غري مستعدّ ين
ُد ِّمرت .املصالحة واملعافاة مسا ٌر ٌ
إإ ّن تدمري أو خسارة البيوت أو األرايض أو األمالك ،ومن ضمنها الوثائق
للدّ خول فيه .إنّ سوريا الّتي عرفناها مل تعد موجودة”.
176
عامل يعيق العودة إىل العراق  .كان اإليزيديّون
شاب  -بريوت ،لبنان ،شباط  2016الرسمية ،هو أيضً ا ٌ
سوري
الجئ
ٌّ
ٌ
مسيحي ّ
ٌّ
177
واملسيحيّون يبيعون بيوتهم يف املوصل بأدىن األسعار  ،ما يقفل
لبي يف املوصل ،قام
بال ّرغم من امتالك األقلّيّات من سوريا والعراق بعض التجارب اإلنسانيّة الباب عىل العودة .مع اإلقرار بهذا الواقع وأثره ّ
الس ّ
ٌ
ديني مسل ٌم س ّن ٌّي يف إقليم كردستان بتشجيع األقلّيّات عىل
تناقض صار ٌخ بني تجارب الجامعات املختلفة يف ما
املشرتكة ،يظهر
ٌ
مسؤول ٌّ
ً
ٍ
تتحل
والصاع .وتركت هذه التجارب املختلفة بصمة عىل تطوير منظور طويل األمد من أجل العودة لبيوتهم“ :يجب ان ّ
ّ
يختص بالتّمييز ّ
والصرب .قد ال يحتاج هذا الجيل لهذه األمالك ،لك ّن
األفراد واملجتمعات ،ما يؤث ّر عىل رؤيتهم ملستقبلهم .عىل سبيل املثال ،الضّ حايا بالشّ جاعة ّ
إ ّن وضع األقلّيّات غري املستق ّر يف العراق مستم ٌّر منذ ٍ
عقد يف سوريا .جيل املسيحيّني املقبل سيحتاجها” .لكن ،يف إزاء معاناتهم ،وجد القادة
كام أ ّن األقلّيّات يف سوريا والعراق الّتي استُ ِ
هدفت عم ًدا ،بهدف اإلبادة املسيحيّون األمر صعبًا للطّلب من املسيحيّني املغادرين املوصل بأن
178
ميتلكوا الق ّوة للعودة .
أو ال ّنزوح ال ّدائم ،متلك تجارب مختلف ًة عن األقلّيّات األخرى.

العوامل املـُؤثِّرة عىل عودة ال ّنازحني

اللجئين مشـاعرهم وآمالهـم وخططهـم
تحـ ّدد أسـباب نـزوح ّ
اللجئين
للعـودة إىل بالدهـم أو مناطقهـم .قـال عـدد كبير مـن ّ
السـوريّني املشـاركني يف البحـث لهـذه ال ّدراسـة إنّهـم
املسـيحيّني ّ
170
يرغبـون يف العـودة إىل سـوريا يف حالـة انتهـاء الحـرب  .وكانـت
متسـكهم بوطنهـم،
األسـباب األكثر شـيو ًعا لرغبتهـم بالعـودة هـي ّ
والصعوبـات الحياتيّـة خـارج
ووجـود بيوتهـم وأعاملهـم يف سـورياّ ،
وطنهـم .كما أشـار الّذيـن قـام برنامـج املسـاعدات التّابع للكنيسـة
النويجيّـة ( )NCAمبسـحهم يف لبنـان إىل أ ّن االختالفـات بين
ّ
الجامعـات ال ّدينيّـة قـد ازدادت ،لدرجـة أنّـه قـد يتعـذّر اآلن حلّها،
اللجئين املسـيحيّني
وقـد تجعـل الحيـاة يف ال ّديـار صعبـة .غير أ ّن ّ
العراقيّين الّذيـن تـ ّم مسـحهم كانـوا متصلّبني يف فكرة أنّـه لن يكون
هنـاك مـن إمكانيّـ ٍة للعـودة ،حتّـى يف غيـاب ال ّدولـة اإلسلاميّة.
إ ّن شـعورهم بخيانتهـم املفاجئـة مـن قبـل جريانهـم وأصدقائهـم
والصدمـة واملعاناة التي عاشـوها يف السـابق ويعيشـونها
املسـلمنيّ ،
حاليـاً تـدل أ ّن األقلّيّـات الّتـي هربـت إىل بلـدانٍ مجـاور ٍة متلـك قلّةً
مـن املخطّطـات للعـودة.171
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أسايس بال ّنسبة إىل ال ّنازحني يف إقليم كردستان ،فحوايل  %59من
األمن
ٌّ
النويجيّة
املـُستطلَعني يف مسح برنامج املساعدات التّابع للكنيسة ّ
( )NCAقالوا إ ّن هزمية ال ّدولة اإلسالميّة التّا ّمة قد تكون العامل
األه ّم يف قرار العودة إىل ال ّديار ،وقال  %26إنّهم قد يطلبون ضامن ًة
أمنيّ ًة من جه ٍة أمنيّ ٍة موثوقة .كام كانت إعادة إعامر البيوت ونزع
األلغام واملتف ّجرات العوامل األخرى األكرث أه ّميّ ًة الّتي أشار إليها
هؤالء املـُستطلَعون.
طيف واس ٌع من ال ّنازحني يف ال ّداخل م ّمن يريدون أن تقوم
وومث ّة ٌ
ٌ
جه ٌة موثوقة بتوفري األمن .فقد شعر مشاركون كثريون يف البحث
السلطات الفدراليّة العراقيّة لهم بسبب
من األقلّيّات بخيانة ّ
بأي
انسحابهم
العسكري غري املـُ َّربر من املوصل ،وفشلها يف القيام ّ
ّ

ٍ
العسكري أو الحام ّيئ أو اإلنسا ّين كر ّدة فعلٍ
الصعيد
جهد مه ٍّم عىل ّ
ّ
181
وعب املمثّلون عن اإليزيديّني عن املشاعر عينها
عىل األزمة ّ .
بال ّنسبة إىل البشمركة .فهم يعتقدون أ ّن هذه الق ّوات انسحبت من
ٍ
معلومات مضلّل ٍة حول الخطر
مناطق يسكنها اإليزيديّون ،مع تزويد
أمامهم امله ّدد حياتهم ،ورفض إعطاء األسلحة لإليزيديّني ليدافعوا
الس ّنة واألرمن األرثوذكس الطّائفتني الوحيدتني
كان ّ
عن أنفسهم.182
اللجئون من ّ
النويجيّة
اللّتني استطلعهام برنامج املساعدات التّابع للكنيسة ّ
لقد عادت بعض العائالت اإليزيديّة إىل قراها يف مقاطعة سنجار ( ،)NCAحيث أبدى أكرث من  %30من املـُستطلَعني رغبتهم بالعودة
شامل جبل سنجار ،والّتي استعادتها الق ّوات الكرديّة .بحسب منظّم ٍة ( %33و %42عىل التّوايل) .هذا يتناغم مع ال ّنتائج ال ّنوعيّة الظاهرة
ٍ
الس ّنة خرسوا الكثري
إيزيديّ ٍة ،يعيش مزارعون إيزيديّون يف معظم قرى تلك املنطقة ،من
مقابالت أجريت لهذه ال ّدراسة .رغم أ ّن ّ
ٍ
جامعات دينيّ ٍة أخرى ،لك ّن املالحظة
وبدأ هؤالء املزارعون العائدون بال ّزرع ،وهم يدعمون عد ًدا كب ًريا من من األمالك وكانوا ضحيّ ًة مثل
ال ّنازحني يف ال ّداخل من الجهة الجنوبيّة للجبل الّذين اتّخذوا من تلك هي أنّهم أكرث تركي ًزا عىل العودة ،وقد ال يشاركون الشّ يعة مخاوفهم
ٍ
املنطقة مالذا ً ،لك ّنهم حصلوا عىل
مساعدات قليل ٍة أو معدوم ٍة من حول األمن والتّنديد بهم بعد عودتهم ،مبا أنّهم أكرث ثق ًة بقبولهم
183
منظ ٍ
ّامت غري حكوميّة أو حكومات .
اللجئني من األرمن
يف املجتمعات الّتي هربوا إليها .أ ّما بال ّنسبة إىل ّ
يفس احتامل االستياء من خيارات إعادة التّوطني
األرثوذكس ،فقد ّ
يف الجهة الجنوب ّية من جبل سنجار ،مل يت ّم استعادة سوى مدينة رغبة بعضهم بالعودة إىل ديارهم .ويت ّم وصف األرمن األرثوذكس عىل
سنجار من يد ال ّدولة اإلسالميّة ،وتبقى معظم القرى اإليزيديّة أنّهم جامع ٌة مجتمعيّ ٌة قويّ ٌة يريدون أن يظلّوا م ًعا ،كام أنّهم جامع ٌة
تغي هذا الواقع قريبًا مع كبري ٌة نسبيًّا مقارن ًة باملسيحيّني اآلخرين املستوطنني.188
تحت سيطرة هذه األخرية ،رغم إمكانيّة ّ
التّحرير املحتمل ملنطقة املوصل من ق ّوات ال ّدولة اإلسالميّة .لك ّن
معظم اإليزيديّني مل يعودوا إىل مدينة سنجار .مث ّة ٌ
خالف حول أسباب االختيار بني إعادة ال ّتوطني أو الهجرة
السوريّني والعراقيّني يف رغبتهم بالهجرة .فقد
عدم العودة ،ويذكر الّذين أجريت معهم مقابالتٌ ان الوضع
األمني ،تربز االختالفات أيضً ا بني ّ
ّ
اطي أشار ثلثا ( )%67املـُستطلَعني من العراقيّني ال ّنازحني إىل إقليم كردستان
وال ّدمار الشّ امل للمدينة ،وانعدام الثّقة بق ّوات الحزب ال ّدمقر ّ
189
ٍ
ٍ
السياسيّة بني الحزب أنّهم كانوا ينوون الهجرة إىل بلد آخر يف مرحلة معيّنة  .أ ّما يف سوريا،
الكردستا ّين ( )KDPلتوفري لألمن ،والخالفات ّ
190
اطي الكردستا ّين ( )KDPووحدات املقاومة يف سنجار ( ،)YBŞفتبلغ نسبة الّذين يتوقون اىل ترك البالد ثلث ( )%31املـُستطلَعني .
ال ّدميقر ّ
اللجئني ،ففي لبنان
هي عوامل قد منعت إعادة التّوطني .لقد انض ّم كث ٌري من اإليزيديّني والوضع مامثل او حتى يظهر بشكل أقوى عند ّ
ٍ
السوريّني
ميليشيات مستقلّ ٍة رغب بالهجرة عمليًّا ّ
إىل وحدات املقاومة يف سنجار ( )YBŞأو اىل
كل العراقيّني ( )%98وأكرث من ثلثَي ّ
املحل ،ألنّهم ال ( )%78املـُستطلَعني الّذين استطلعهم برنامج املساعدات التّابع
أخرى ،أو ّأسسوا مجلس إدار ٍة ذاتيّ ٍة لتطوير الحكم ّ ّ
191
النويجيّة (. )NCA
اطي الكردستا ّين ( )KDPيف للكنيسة ّ
يثقون بعد اآلن بسيطرة الحزب ال ّدميقر ّ
املنطقة .ويقال إ ّن وحدات املقاومة يف سنجار ( )YBŞتسيطر عىل
املناطق يف سنجار غرب قرية سينون وباتّجاه الحدود مع سوريا ،يف إ ّن ال ّرغبة مبغادرة بلد املنشأ هي أكرب بكثريٍ عند األقلّ ّيات ال ّدين ّية،
اطي الكردستا ّين ( )KDPعىل املنطقة نحو تحدي ًدا عند املسيحيّني .ففي سوريا ،بلغت نسبة الراغبني بالهجرة
حني يسيطر الحزب ال ّدميقر ّ
192
السياسيّة ،ن ّدد املشاركون اىل  35%من املسيحيّني و 8%من املسلمني املـُستطلَعني ؛ ويف
ّ
الشق .184ويف ما يتعلّق بتلك الخالفات ّ
سمي ،اذ انه ميكن إقليم كردستان ،رغب  65%من املسيحيّني باملغادرة ،عىل نقيض
اإليزيديّون يف البحث بالحصار
ّ
االقتصادي غري ال ّر ّ
185
فقط جلب ك ّميّ ٍة صغري ٍة من الطّعام لالستهالك
الفوري  ،باإلضافة  12%من املسلمني .وال ّرغبة مبغادرة إقليم كردستان هي األقوى بني
ّ
إىل إعاقة إعادة التّوطني والتّأهيل.
اإليزيديّني ( 85%من املـُستطلَعني اإليزيديّني) .هذه ال ّنسبة أكرب،
ٍ
ولكن ليست أبعد ،من تقييم منظّمة إيزيديّة“ :إذا كانت هناك
تظهر متطلّباتٌ أخرى لألقلّيّات قبل ال ّنظر يف العودة إىل ال ّديار اال وهي فرص ٌة غدا ً ،سيغادر أكرث من  75%من اإليزيديّني العراق مبا أنّهم ال
الضّ امنات التّرشيعيّة وال ّدستوريّة ،كام يشري ُمستطلَعون من الكاكائيّني يرون مستقبالً آم ًنا هنا”.193
اقي اىل
والشّ باك واإليزيديّني واملسيحيّني .نظريًّا ،ينظر ال ّدستور العر ّ
يايس والحقوق بحسب إحصائ ّيات مطران ّية الكلدان املحلّ ّية ،غادرت  3000عائل ٍة
األقلّيّات ال ّدينيّة ،ويؤ ّمن لهم ضامنات التّمثيل ّ
الس ّ
عبت بعض كلدانيّ ٍة إربيل يف إقليم كردستان بني شهر حزيران من العام  2014وشهر
اإلداريّة والحقوق املرتبطة بالح ّريّة ال ّدينيّة .ومع ذلكّ ،
194
األقلّيّات عن قلقها بأ ّن هذه الحقوق غري مذكور ٍة برصاح ٍة يف ال ّن ّص ،حزيران من العام  . 2015ميكن أن تعزى نسب الهجرة العالية نسبيًّا
وأساسا للمسيحيّني من العراق وسوريا إىل عوامل دفعٍ وسحب .يف حني تنطبق
وشكّكت يف ما إذا كانت اإلشارة لإلسالم دي ًنا رسميًّا للعراق
ً
ٍ
ّ
ينص عليها عوامل ال ّدفع إىل ح ٍّد كبري عىل جامعات األقليّة واألكرثيّة ال ّدينيّة عىل
للتّرشيع فيه قد تُستخ َدم يو ًما ما إللغاء حقوقٍ أخرى ّ
186
اقي يف تنفيذه ،ففي حني أنّه ح ٍّد سوا ٍء ،إلّ أنّه ت ّم استهداف بعض األقلّيّات تحدي ًدا ٍ
بعنف أو طُرِدوا
ال ّدستور  .كانت مشكلة ال ّدستور العر ّ
السحب مه ّم ًة للمسيحيّني
يعرتف بطبيعة العراق املتع ّددة األديان واألعراق ،مل تقم اجهزة ال ّدولة بسبب هويّتهم ال ّدينيّة .وكانت عوامل ّ
بتنفيذ أحكامه كر ّدة فعلٍ عىل تزايد حساسيّة األقلّيّات ال ّدينيّة.
خاص ،اذ انهم يستطيعون أن يعتمدوا عىل الشّ بكات الخارجيّة،
بشكلٍ ّ
خاصة متنعها من العودة
كذلك تواجه بعض مجموعات ّ
اللجئني عوائق ّ
187
السوريّني املسيحيني قد هربوا من
إىل بالدها .فعدد كبري من ال ّرجال ّ
البالد لتج ّنب الخدمة العسكريّة يف الجيش ،مام مينعهم من العودة إىل
املناطق الخاضعة لل ّدولة ،إلّ إذا أعطيت لهم بعض الضّ امنات.
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خالفًا لبعض املجموعات األخرى .باإلضافة إىل ذلك ،مث ّة انطبا ٌع بني
السوريّني والعراقيّني عىل امتداد املنطقة أ ّن بعض البلدان
املسيحيّني ّ
اللجئني املسيحيّني ،ما يس ّهل اندماجهم هناك وعدم قيام
تستضيف ّ
195
املجتمعات املستضيفة بال ّنظر إليهم عىل أنّهم يشكلون تهدي ًدا لهم .
هذا وتسلّط بيانات املسح الضّ وء عىل عاملَني قلّصا من رغبة
السن وكون األشخاص من الدين
املـُستطلَعني بالهجرة ،وهام التقدم يف ّ
اإلسالمي .ويف سوريا ،كان املـُستطلَعون العلويّون والّذين يسكنون يف
ربا بسبب دعمهم عىل
اللذقيّة ّ
مدينة دمشق أو ّ
أقل رغب ًة باملغادرةّ ،
196
أعىل املستويات لسلطة األسد وشعورهم باألمان أكرث من سواهم .
لقد أظهر الكاكائ ّيون الّذين أجريت معهم مقابالتٌ لهذه ال ّدراسة ،نس ًبا
متدنيّ ًة من الهجرة ،لكن يبدو أ ّن هذه النسبة هي أكرث نتيجة للتّح ّديات
يف عمليّة الهجرة مام هي نقص بالرغب ٍة يف الهجرة .وقالت هذه املصادر
إنّه بسبب نظرة اآلخرين الخاطئة لهم عىل انهم مسلمون ،ومن ضمنهم
املسؤولون عن طلبات الهجرة ،فال يتعربونهم عرضة للمخاطر التي
يواجهونها فعليًّا .فهم يعتقدون أ ّن مضايقتهم وانعدام قبولهم من قبل
عتبان ح ّجتهم للهجرة.197
املسلمني وال ّدولة اإلسالميّة ال يُ َ
رش من قبل املجموعات
غال ًبا ما تعترب بعض األقلّ ّيات املستهدفة بشكلٍ مبا ٍ
املسلّحة اإلسالميّة ،والّتي خرست أراضيها ،أ ّن إعادة توطينها يف الخارج
هي طريقها الوحيد للخروج والهروب بشكلٍ
جامعي .ويجب ال ّنظر إىل
ّ
التجارب الحاليّة لالضطهاد والنزوح عند بعض الجامعات من زاوية املجازر
القرسي والقدرة عىل الحفاظ عىل الذّات عىل م ّر التّاريخ .إ ّن
والتهجري
ّ
ٍ
ٍ
ً
ً
احتامل العودة عند جامعات مامثلة متلك ذاكر ًة جامعيّة قويّة هو أدىن
أو معدوم .الجامعة األشوريّة هي ٌ
مثال عىل ذلك :لقد أىت حوايل 8000
امرأ ٍة ورجلٍ ٍ
وولد من هذه الجامعة إىل لبنان كالجئني منذ بداية األزمة
بدعم من كنسيتهم ،كانت األولويّة ال ّرئيسة
السوريّة .198وعندما استق ّروا ٍ
ّ
199
ٍ
الشوع يف الهجرة إىل بلد ثالث  .يف شهر أيلول من
لهذه الجامعة هي ّ
ٍ
ٍ
شخصا ( 45عائلةً) ،يف رعيّة أشوريّة عىل مشارف
العام  ،2016اعتزم ً 185
شخصا آخر مخطّطهم للهجرة
السفر إىل أسرتاليا؛ وقد أكّد ً 90
بريوتّ ،
وحجزهم للتّذاكر من أجل مغادرة البلد يف شهر ترشين األ ّول .وبحسب
ٍ
طلبات إىل سفار ٍة معيّن ٍة
الكنيسة ،يقوم جميع األشوريّني عمليًّا بتقديم
200
خاصة .
بهدف إعادة التّوطني ،واألكرث شيو ًعا هو من خالل برامج ٍ
دعم ّ

وجهات نظر األقلّ ّيات حول املصالحة

يظهر تباي ٌن كب ٌري بني الطّريقة الّتي ينظر من خاللها العراقيّون
والسوريّون إلمكانيّة املصالحة والتّعايش مع رشكائهم يف الوطن بعد
ّ
بشكلٍ
عا ٍّم ،إ ّن شعور العراقيّني باألمل يف هذه املسألة هو
الصاع.
ّ
ٍ
السوريّني به.
أضعف بكثري من شعور ّ
وتظهر أيضً ا اختالفاتٌ بني األقلّيّات من البلد نفسه ،عىل األرجح بسبب
الصاع .يف إقليم كردستان،
اختالف التجارب التي م ّرت بها خالل ّ
ٍ
تختلف مواقف املـُستطلَعني بشكلٍ ملحوظ بني سكّان املخيّامت
والّذين يسكنون خارجها .كان املسيحيّون الّذين يعيشون خارج
ٍ
جامعات أخرى حول إمكانيّة معاملة
املخيّامت متفائلني أكرث بكثريٍ من
بعضهم البعض عىل نح ٍو الئقٍ يف املستقبل ومسامحة ما حصل يف
34
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املايض .201كان اإليزيديّون أكرث تشاؤ ًما من املسلمني واملسيحيّني يف
يخص قدرتهم عىل مسامحة املايض
جميع تقييامتهم ،وتحدي ًدا يف ما ّ
والثّقة باآلخرين يف املستقبل .202وكانت ال ّنساء بني اإليزيديّني أكرث
سلبيّ ًة من ال ّرجال حول إمكانيّة املصالحة مع الجريان املسلمني .203مث ّة
ٌّ
الصاع،
شك صغ ٌري بأ ّن هذا التّناقض مرتب ٌط باستهداف اإليزيديّني يف ّ
النساء
باإلضافة إىل العنف األقىص واملعاناة الكبرية الّتي تح ّملتها ّ
والفتيات اإليزيديّات .كام أ ّن االستياء من ق ّوات األمن املطلوب منها أن
تحميهم ،باإلضافة إىل بعض الجريان املسلمني الّذين يُز َعم أنّهم دعموا
وتعاونوا مع ال ّدولة اإلسالميّة ،يزداد بعمقٍ بني اإليزيديّني.
اما عن األخذ بعني االعتبار إلمكانيّة املصالحة والتّعايش مع رشكائهم
السوريّون ال ّنازحون يف ال ّداخل ُمشكّكني
السوريّني بعد ّ
الصاع ،كان ّ
ّ
ٍ
ارتباك وتشويشٍ
بشكلٍ
ربا ما اختربوه من
ٍّ
خاص ،وهذا ما يعكس ّ
بدرجته القصوى .وتحدي ًدا كان ال ّنازحون يف ال ّداخل أكرث تشاؤ ًما عند
حرب مستقبليّ ٍة واحرتام دين
األخذ بعني االعتبار إلمكانيّة تج ّنب ٍ
ٍ
بعضهم البعض .كان غري املسلمني مشكّكني أكرث بكثري حول ما إذا
كانت الجامعات املختلفة قادر ًة عىل معاملة بعضها البعض عىل نح ٍو
السوريّون إجامالً إىل عدم امتالك
الئقٍ يف املستقبل .204ويف حني مال ّ
نظر ٍة إيجابيّ ٍة للمستقبل ،كان اآلتون من درعا والحسكة متشامئني
ٍ
مجموعات من ال ّنقاشات
خاص .205هذا ما ت ّم تأكيده يف ثالثة
بشكلٍ ّ
206
ٍ
مجموعات مختلف ٍة من ّ
يف لبنان مع
اللجئني األشوريّني من الحسكة .
بال ّنسبة إىل األقلّ ّيات العراق ّية يف سهل نينوى ،تعرض فكرة العودة إىل
ال ّديار بالتّوازي مع التّق ّدم يف عمليّة البحث عن الحقيقة .كانت هذه
ٍ
إعالنات رسميّ ٍة بأ ّن االنتهاكات الّتي
العمليّة قد ُع ِّززت عن طريق
ً
ّ
ارتكبتها ال ّدولة اإلسالميّة ض ّد األقليّات تشكّل إباد ًة جامعيّة وجرائم
ض ّد اإلنسانيّة وجرائم حرب .لكن تعتقد مجموعاتٌ إيزيديّ ٌة مختلف ٌة
أ ّن هذه التّرصيحات مل تُن ِتج حتّى اآلن تغيري ٍ
ات ملموس ٍة عىل األرض.207
اإليزيدي لجلب قضيّتهم إىل
مث ّة دع ٌم واسع ال ّنطاق داخل املجتمع
ّ
محكمة العدل ال ّدوليّة .بيد أ ّن عد ًدا كب ًريا من ال ّناس ينقصهم فهم
مني سوف يت ّم
طريقة عمل هذا املسار ّ
وأي نو ٍع من الجدول ال ّز ّ
ات ّباعه .208أ ّما الحاجز ال ّرئيس يف هذا املسار فهو أ ّن العراق ليس عض ًوا
األسايس الّذي ّأسس املحكمة الجنائيّة ال ّدوليّة.
من نظام روما
ّ
إ ّن الجهود اإليجابيّة الّتي تبذلها حكومة إقليم كردستان ( )KRGمن
أجل تجميع الشّ هادات لضامن اعرت ٍ
اف دو ٍّيل باالنتهاكات التي ارتُكبت
ض ّد اإليزيديّني ،قد تلقّتها الجامعة ٍّ
بشك ،بسبب ال ّربط مع حملة
األنفال يف العام  ،1988وبالتّايل تنظر إليها األقلّيّات عىل أنّها جز ٌء من
اسرتاتيجيّ ٍة ما لتأسيس هيمن ٍة كرديّ ٍة عىل سنجار .209وال يثق اإليزيديّون
يف قدرة املحاكم العراقيّة عىل تأمني عدال ٍة انتقاليّة ،كام يعتربون أ ّن
السياسيّة
اقي مرتب ٌط بش ّد ٍة باألحزاب واالنتامءات ّ
ال ّنظام القضا ّيئ العر ّ
السياسيّة
وغري قاد ٍر عىل اإلمساك بالجناة ذوي املراتب االجتامعيّة أو ّ
الشوع بالعدالة االنتقاليّة ،تظهر
العالية ملحاسبتهم .وبال ّنسبة إىل ّ
ّ
الحاجة إىل البحث واالحتفاظ بدليل الجرائم املرتكبة ض ّد األقليّات.
وما هو أبعد من تعبيد الطّريق للمالحقة الجنائيّة ،هي أه ّميّة جهود
امللف،
البحث عن الحقيقة من أجل متكني األفراد والعائالت من إقفال ّ
وحتّى تتمكّن املجتمعات من التعايف.

إ ّن املشاركني يف البحث حول األقلّيّات من العراق ربطوا أيضً ا إمكانيّات
عصب ض ّد األقلّيّات
املصالحة ،وبالتّايل العودة إىل املنزل ،مبحاربة التّ ّ
ّ
وإيديولوجيّة اإلسالم املتط ّرف .هناك درج ٌة من اإلجامع بني األقليّات
يف وصف املوا ّد التّعليميّة الّتي تص ّور العراقيّني غري املسلمني بطريق ٍة
تجعلهم يبدون كمواطنني من ال ّدرجة الثّانية ،حتّى أنّها تج ّردهم

من إنسانيّتهم .ويحدث هذا األمر ،بحسب املشاركني يف البحث ،يف
التبويّة اإلسالميّة ،حتّى يف إقليم
ٍّ
كل من املدارس ال ّنظاميّة واملراكز ّ
210
كردستان  .كذلك يضطلع اإلعالم والقادة ال ّدينيّون املسلمون بدور يف
إطفاء ال ّراديكاليّة وإدانة التّط ّرف ونرش ال ّرسائل الّتي تدعو إىل االحرتام
والوحدة بني العراقيّني من مختلف األديان.211
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إ ّن هارون وكيفورك هام الجئان سوريّان يف لبنان ،آتيان من دمشق وحلب.

الفصل الخامس :نتائج وتوصيات
عىل ال ّرغم من أ ّن املسائل الّتي يت ّم بحثها يف هذا التّقرير مشرتك ٌة
بال ّنسبة إىل األقلّيّات من العراق وسوريا ،إلّ أ ّن البل َدين يقفان عىل
متأصالً
ّائفي يف العراق أصبح ّ
مفرتقَي طرقٍ مختلفَة .فالشّ عور الط ّ
بعمقٍ  ،يف حني أ ّن املعلومات املجموعة لهذه ال ّدراسة تشري إىل أ ّن
سوريا مل تصل بعد إىل هذه الحد .وقد عرف العراق هجر ًة ملحوظ ًة
لألقلّيّات بسبب التّهميش واالضطهاد ،حتّى قبل استيالء ال ّدولة
يحل القضاء
الصدد ،لن ّ
اإلسالميّة عىل بعض املناطق هناك .ويف هذا ّ
ّ
ال ّنها ّيئ عىل ال ّدولة اإلسالميّة املخاطر الكامنة ،أو يضمن عودة األقليّات
إىل مسقط رأسهم .كام أ ّن مسار إقصاء ال ّدولة اإلسالميّة ،تحدي ًدا يف
السلطة بني املجموعات الطّائفيّة الكربى ،وهو
العراق ،سيح ّرك رصاع ّ
ّ
االجتامعي الّذي يفاقم حساسيّة األقليّات ال ّدينيّة.
بالضّ بط نوع التّوتّر
ّ
حل مشاكل األرايض
يل وعدم ّ
كذلك إ ّن استمرار التّسييس ال ّداخ ّ
ّ
الصعوبات الّتي تواجهها األقليّات للعودة إىل
املتنازع عليها تزيد من ّ
بعض املناطق يف العراق.

اللجئني
وري أن ندرك تن ّوع التجارب ونطاقها بني جامعات ّ
من ّ
الض ّ
ّ
وال ّنازحني الّتي تنتمي إىل األقليّات ال ّدينيّة أو تتأث ّر بها .تختلف كث ًريا
الطّرق الّتي أث ّرت من خاللها الهويّات ال ّدينيّة واالنتامءات وشبكات
التّواصل عىل تجارب نزوح ال ّناس بني الجامعات ومن ضمنها ،كام وبني
األفراد .يوجد فروقاتٌ بسيط ٌة بني االحتياجات اإلنسانيّة للجامعات
والطّرق الفضىل لتلبية هذه االحتياجات ،من ناحية نوع املساعدة
واستهدافها وإيصالها .وتعكس هذه االختالفات أيضً ا ما إذا كانت
األقلّيّة قد استُ ِ
السابقة مع
هدفت بشكلٍ مبا ٍ
رش خالل ّ
الصاع ،تجربتها ّ
يايس ،ومعتقداتها
االضطهاد والتّمييز ،ومستوى الق ّوة أو ال ّنفوذ ّ
الس ّ
ومعايريها الثّقافيّة.

الصاعات يف سوريا والعراق هائلة .إ ّن تأمني املأوى
كانت وال تزال آثار ّ
ٌ
ٌ
الص ّحيّة احتياجاتٌ إنسانيّة مل ّحة للجامعات
والطّعام واملياه وال ّرعاية ّ
نطاقٍ
واسعٍ،
األقلّيّة واألكرثيّة عىل ح ٍّد سواء .لقد نزح املدنيّون عىل
الصاع والعنف ،وخسارة أو جرح األحبّاء،
وقد ُص ِدم عد ٌد أكرب بسبب ّ
الجنيس ،واالستغالل واإلساءة ،واستمرار حالة عدم األمان،
والعنف
ّ

للم تكن الوكاالت اإلنسانيّة قادر ًة دامئًا عىل فهم احتياجات مختلف
بالصاع يف سوريا والعراق .فقد ت ّم أحيانًا التّغايض
الجامعات املتأث ّرة ّ
اللجئني/ال ّنازحني،
عن املشاكل الّتي يسبّبها انعدام األمن يف مخيّامت ّ
وعدم استطاعة ال ّناس الحصول عىل املساعدة بسبب الخوف وانعدام
الثّقة وعوائق أخرى .ويف بعض الحاالت ،نتج عن تحديد أولويّة
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والصبيان
الصاع وال ّنزوح عىل ال ّنساء وال ّرجال ّ
واالضطهاد .كام أث ّر ّ
ٍ
والفتيات بشكلٍ مختلف ،ما يعني أ ّن احتياجاتهم تختلف .ويجب
عىل االستجابة اإلنسانيّة أن تأخذ هذا األمر بعني االعتبار.

املساعدات ومعايري االستفادة إقصا ًء عن غري ٍ
الصاع واعتامد مقارب ٍة “من دون
قصد لبعض الجامعاتّ 3.3 ،
التويج لربمجة تراعي حساسيّة ّ
ما وفّر أرضً ا خصب ًة لالستياء والتّمييز والتّوتّرات بني الجامعات.
رضرٍ” (‘ )’do no harmلتج ّنب تفاقم التّوتّرات.
هذا وبات اآلن ٌّ
كل من الجنس والعمر مفهو َمني راس َخني يف املجال 4.4االستمرار بتزويد مراكز التّسجيل املتنقّلة واالستجابة حول
ٍ
بشكلٍ
متزايد االحتياجات
اإلنسا ّين .وأصبحت الوكاالت اإلنسانيّة تفهم
اللجئني خارج املخيّامت وال ّنازحني يف ال ّداخل.
ّ
واملقاربات املختلفة املطلوبة لدعم مختلف الفئات العمريّة والجنسيّة.
السالم يف املجتمع،
ويُظهِر هذا التّقرير أ ّن حامية األقلّيّات يجب أن تكون أيضً ا جز ًءا من 5.5دعم التّد ّخالت املربمجة من أجل تعزيز بناء ّ
االجتامعي ،كمبادر ٍ
اسرتاتيجيّة االستجابة اإلنسانيّة يف سوريا والعراق ،تحدي ًدا من خالل
ات
باإلضافة إىل بناء العالقات والتّامسك
ّ
نات للمرشوع من خالل التّد ّخل يف قطاعاتٍ
مستقلّ ٍة ومك ّو ٍ
مقارب ٍة تتعلّق بالعمر والجنس واالختالف.212
مح ّددة .وميكن لألفرقاء الّذين ميثّلون مختلف الجامعات ال ّدينيّة
والصاع الّذي اختربته األقلّ ّيات ال ّدين ّية،
رئيسا يُع َّول عليه ،كام والتّوعية عىل
وباالستناد إىل تاريخ االضطهاد ّ
املحلّيّة أن يشكّلوا مصد ًرا ً
السلميّة يف املستقبل بني مختلف الجامعات
مقدار استخدام البعض لل ّدين من أجل تصعيد التّوت ّر.
فإ ّن املصالحة والعالقات ّ
ال ّدينيّة تتطلّب التّعامل مع صدمات ومعاناة املايض .كام تتطلّب أيضً ا
ٍ
دعم نفسيّة تراعي الحساسيّة الثّقافيّة
إعطاء ومشاركة أمثل ٍة إيجابيّ ٍة ومش ّجع ٍة من التّعايش املشرتك وال ّدعم 6.6املساعدة يف تأمني خدمات ٍ
ٍ
أشخاص من أديانٍ مختلفة.
املتبادل بني
والعمريّة والجنسيّة ،وذلك لضامن حصول ال ّناجني من األحداث
ٍ
تأهيلٍ
كافية لتمكّنهم من إعادة االنخراط
املؤملة عىل برامج إعادة
يف املجتمع .ضامن ولوج ال ّنساء والفتيات إىل آليّة إحال ٍة مالمئةٍ
توصيات
ٍ
السياسيّة واالجتامعيّة واألمنيّة يف سوريا والعراق معقّد ٌة
وف ّعالة .تحديد طرقٍ مالمئة ثقافيًّا لزيادة التّوعية حول الطرق
إ ّن املح ّفزات ّ
ٍ
ٍ
ٍ
يحل
حل واحد من شأنهام أن ّ
للغاية .ليس هناك من توصية واحدة أو ٍّ
التي يُستخ َدم فيها االغتصاب وأشكال العنف الجنسيّة األخرى
كرثة املسائل الّتي تواجه األقلّيّات ال ّدينيّة والعرقيّة ،كام واألكرثيّات.
حرب ،والّتي تد ّمر األفراد والعائالت .العمل مع زعامء
كأسلحة ٍ
لك ّن التّوصيات املبيّنة أدناه تهدف إىل توفري ٍ
أساس ملعالجة األزمات
املجتمعات وال ّزعامء التّقليديّني وال ّرؤساء ال ّدينيّني من أجل بناء
ٍ
اإلنسانيّة ،ما يتيح لل ّنازحني العودة إىل ديارهم ويخلق مستقبلٍ إيجا ٍّيب
مشرتك عىل أ ّن االغتصاب هو دامئًا خطأ من ارتكبه وليس
تفاهم
ٍ
لألقلّيّات يف سوريا والعراق .وتجدر اإلشارة إىل رضورة تحقيق درجة
من نجا منه .األخذ بعني االعتبار قيمة الطّقوس ال ّدينيّة ومالءمتها
معيّنة من االستقرار يك تصبح التّوصيات الطّويلة األمد املبيّنة أدناه
الصغار
لتسهيل إعادة االنخراط يف املجتمع وتج ّنب تشويه سمعة ّ
قابل ًة للتّنفيذ.
الجنيس .هذا باإلضافة إىل تضمني
والكبار م ّمن تأث ّروا بالعنف
ّ
النفيس عىل ٍ
مجتمعي يف االستجابة اإلنسانيّة من
أساس
الدعم
ٍ
ٍّ
ٍّ
املدى القصري
والصبيان والفتيات
أجل املساعدة يف معالجة ال ّنساء وال ّرجال ّ
ّ
 1.1يجب عىل الجهات املانحة أن تؤ ّمن متويالً متوق ًعا وكافيًا ،يكون
والعائالت واملجتمعات.
والصبيان والبنات األكرث حاج ًة
َم ِرنًا ويصل إىل ال ّنساء وال ّرجال ّ
ٍ
الصغار والكبار وعودتهم إىل ديارهم
إليه ،ومن ضمنها املجتمعات املضيفة ،لتج ّنب خلق توتّرات 7.7تسهيل حركة ال ّنازحني من ّ
بنا ًء عىل طلبهم بأرسع ٍ
يخص التمويل ،فاملقاربة واملعيار اللذان
وقت ممكنٍ عمليًّا ،متى ت ّم تحرير املناطق
أو تفاقمها .وأ ّما فيام ّ
مقاسا واح ًدا يناسب الجميع من شأنه أن يتسبّب،
وتأمينها .ضامن تضمني ال ّنساء وأخذهم بعني االعتبار عند التّخطيط
يقوالن بأ ّن ً
من دون ٍ
قصد ،بإقصاء الفئات الضّ عيفة .فاالحتياجات اإلنسانيّة
وتسهيل العودة إىل ال ّديار ،وبأ ّن ال ّنساء يؤيّدن قرار العائلة بالعودة.
السوريّة والعراقيّة متشابكةٌ ،وهذا ما
التكيز عىل املساعدة اإلنسانيّة لل ّنازحني ال يجب أن تغطّي ال ّدعم
ّ
والتّنمويّة يف األزمتني ّ
متويل يسمح لإلغاثة واملساعدة التّنمويّة بالوصول
ً
قد يحتّم
للعائدين إىل منازلهم عندم يكون األمر متا ًحا .إعطاء األولويّة
ٍ
ٍ
بطريق ٍة متزامنة ومص ّممة لتكون متعاضدة فيام بينها.
لربّات املنازل يف دعم عودته ّن إذا ما اتّخذن هذا القرار.
فالسكّان
2.2تحديد وتعليل التجارب املختلفة يف ال ّنزوح،
ّ
بالصاع غري متجانسني .ويجب يف بعض الحاالت
املتأث ّرون ّ
ّ
تصنيف حساسيّات األقليّات واحتياجاتها بهدف توفري
اللجئني
مساعد ٍة هادف ٍة ومناسبة .كام ينطبق األمر عينه عىل ّ
خاص خصائص مه ّم ٌة
وال ّنازحني .والجنس والعمر هام بشكلٍ ٍّ
لتصنيفها ،وذلك بغية تلبية حاجات ال ّناس .وهكذا ينبغي
ٍ
ٍ
ّ
ّ
عىل الجهات الفاعلة اإلنسانيّة أن تتز ّود بأدوات
تقييم 9.9مساءلة الحكومات املحليّة عن تكتيكات سياسيّة تؤذي األقليّات،
ٍ
يني –
أو تفاقم آثار األزمات الّتي أصابتها ،أو الّتي متنعها من العودة
قادر ٍة عىل معرفة االختالفات املرتكزة إىل االنتامء ال ّد ّ
العرقي ،وعىل معرفة كيفية تقاطع مختلف الحساسيّات.
إىل ديارها.
ّ
السكّان
8.8استخدام مجموعات املجتمع املدين التي يثق بها ّ
املحلّيّون ،ومن ضمنها تلك األقلّيّات ،وذلك إليصال املساعدة.
إيصال املساعدة املو ّجهة لتلك املجموعات بطريقة تحرتم
الصاع وبعيدة عن أي نوع من التّمييز ،مبا يتطابق مع
حساسيّة ّ
املبادئ واملعايري اإلنسانيّة.
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املدى القصري واملدى الطّويل

يختص بنوع الجنس يف االستجابة الحاليّة
1.1إدراج منظو ٍر قضا ٍّيئ انتقا ٍّيل ّ
عىل ال ّنزوح ،مع الحثّ عىل أن يت ّم التعاطي مع جميع حاالت العنف
الجنيس يف املحكمة الجنائيّة ،مام يشكّل التزا ًما برغبة ال ّناجني من
ّ
الجنيس .دعم تحقيقٍ دو ٍّيل يف اإلبادات الجامعيّة وجرائم
العنف
ّ
الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان واألعامل الوحشيّة ،وضامن إعطاء
الجنيس .تسهيل توثيق
األولويّة يف تلك التّحقيقات لحاالت العنف
ّ
ٍ
محاكامت مستقبليّ ٍة محتملة.
االنتهاكات من أجل

5.5ضامن ٍ
والصبيان يف س ّن ال ّدراسة،
فرص تعليميّ ٍة مالمئ ٍة للفتيات ّ
والّذين نزحوا بسبب العنف أو ُح ِ
وصوا يف املناطق الخاضعة
لسيطرة ال ّدولة اإلسالميّة .وقد يتض ّمن هذا برامج تعليميّ ًة ُمع َّجلةً،
يك ال يت ّم حرمان األطفال ال ّنازحني أكرث من ذلك .كذلك يجب
الصعوبات اللّغويّة الّتي يواجهها
عىل الربامج التّعليميّة أن تراعي ّ
واللجئني يف التّعلّم ،باإلضافة إىل إدخال
بعض ال ّنازحني يف ال ّداخل ّ
يني فيها.
املصالحة وبناء الثّقة واملواطنيّة املستاوية والتّسامح ال ّد ّ
كام وينبغي التّأكّد من أن تتض ّمن الربامج التّعليميّة لألطفال من
األقلّيّات لغتهم األ ّم ،وان تحافظ عىل جذورهم الثّقافيّة.

السكّان ،ومن
2.2ميكن للمصالحات أن تخفّف من التّوتّرات بني ّ
أي رصا ٍع إضا ّيف.
القتل
الثأري املحتمل انتشاره بشكل واسع أو ّ
ّ
ِ
املؤسسات القانونية املحلّيّة والوطنيّة للبدء بإجراءاتٍ
تعزيز املصالحة بني الطّوائف ،تحدي ًدا يف املناطق حيث استُهدفت 6.6مساعدة ّ
رش من الفصائل املسلّحة وعانت العدائيّة من
قانونيّ ٍة تراعي الفروقات بني الجنسني لحل مسألة مصادرة
األقلّيّات بشكلٍ مبا ٍ
ٍ
مجتمعات مجاورة .األخذ بعني االعتبار االعتبارات الجنسيّة عند
األرايض وعمليّات إعادة التّوزيع يف عدد من املناطق ،وذلك للح ّد
من انتزاع ملك ّية األقلّيّات ال ّدينيّة أو إعادة توزيعها عىل ٍ
التّخطيط لجهو ٍد كهذه ،ومدى جهوزيّة املجتمعات لتلك الجهود.
أساس
عرقي.
طائفي أو ّ
ٍّ
3.3تسهيل استئناف األنشطة املعاشة الّتي تراعي الفروقات بني
الجنسني ،ومن ضمنها إعادة تأهيل البنية التّحتيّة املدنيّة ومرافق 7.7دعم قادة املجتمع وال ّرؤساء ال ّدينيّني واملبادرات الّتي تع ّزز
املجتمع مثل دور العبادة.
السلميّة بني الجامعات
يني وتش ّجع العالقات ّ
التّسامح ال ّد ّ
ال ّدينيّة .ويجب عىل املنظّامت ال ّدوليّة مساعدة العراقيّني
بالصاع
والسوريّني يف جمع القصص والتّشديد والتّأكيد عليها والتي من
4.4القيام بجهو ٍد من أجل تعزيز الثّقة بني الجامعات املتأث ّرة ّ
ّ
وق ّوات األمن املسؤولة عن حاميتها .يجب عىل هذا اإلصالح يف قطاع
تبي املحاوالت للحفاظ عىل ال ّروابط االجتامعيّة وإعادة
شأنها ان ّ
ات مستقبليّةٍ
بنائها بني األكرثيّات واألقلّيّات والتّعبري عن رسديّ ٍ
رصف ونقص املساءلة.
األمن أن يعالج املفاهيم املتعلّقة بسوء الت ّ
دعم ق ّوات األمن لحثّها عىل ادخال النساء اىل عداد موظّفيها لتوعية
مشرتكة .وينبغي أن ترافق هذه القصص أخبار االضطهاد ال أن
املجتمع ،وتسهيل التواصل مع املجتمع واملطالبة باألمن بني ال ّنساء.
الصامتة.
ّ
تحل مكانها ،وتعطي صوت ًا لألكرثيّة املعتدلة ّ

اللجئني.
وتعليم لألوالد ّ
كنيس ٌة أشوريّ ٌة خارج بريوت تؤ ّمن مساح ًة آمن ًة
ً
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1.1تقلي ــص التّوت ّ ـرات وس ــوء التّفاه ــم ب ــن الجامع ــات والح ـ ّد م ــن
احتــال التّمييــز ،وتعزيــز التّعليــم واإلصــاح يف املنهــاج لتحســن
ال ّنظ ــرة لألقلّيّ ــات ال ّدينيّ ــة وفه ــم أه ّميّته ــا التّاريخيّ ــة والثّقافيّ ــة
وال ّدينيّ ــة .التّن ـ ّوع مي ــز ٌة للمجتم ــع .وم ــن خ ــال التّعلي ــم ،يت ـ ّم
التّشـــجيع عـــى االعـــراف بالتّنـــ ّوع كميـــز ٍة إيجابيّـــ ٍة واحـــرام
التّنـــ ّوع كوســـيلة لبنـــاء مجتمـــعٍ أكـــر اســـتدامة .هـــذا أمـــ ٌر
رضوري لتوفــر االســتقرار ،والتّغلّــب عــى التّحيّ ــز ،وبنــاء الثّقــة،
ٌّ
ٍ
ٍ
ووض ــع رشوط لحي ــاة مش ــركة .كذل ــك يج ــب تعزي ــز إمكانيّ ــة
حص ــول الجمي ــع ع ــى التّعلي ــم ،ب ــرف ال ّنظ ــر ع ــن الجن ــس أو
ـيايس ،وعــدم ربــط رشط التّعلّــم
العــرق أو ال ّديــن أو االنتــاء ّ
السـ ّ
السياســيّة.
بال ّدواف ــع أو األجن ــدات ّ

ـوي وثقاف ــة
ـي والتّميي ــز البني ـ ّ
2.2معالج ــة عج ــز الحك ــم ال ّدميقراط ـ ّ
الحصان ــة املوج ــودة تحديــ ًدا يف العــراق قب ــل اس ــتيالء ال ّدول ــة
اإلس ــاميّة ع ــى ج ــز ٍء كب ـرٍ م ــن األرض يف الع ــام  .2014تدري ــب
الســلطة القضائيّــة وقـ ّوات األمــن واملوظّفــن الحكوميّــن بشــكلٍ
ّ
ّ
ع ــا ٍّم ع ــى معالج ــة موض ــوع التهتّ ــك باألقليّ ــات يف الخطاب ــات
العا ّمــة .تشــجيع تطبيــق بنــو ٍد دســتوريّ ٍة مالمئ ـ ٍة عنــد توافرهــا،
ـرورة لإلط ــار القان ــو ّين ع ــى األصع ــدة كافّــة
واملراجع ــة عن ــد ال ـ ّ
م ــن أج ــل تعزي ــز املواطن ــة املتس ــاوية .خ ــال ه ــذه التّغيــرات
القانونيّـــة ،يجـــب تســـهيل عمليّـــ ٍة شـــامل ٍة تضمـــن مشـــارك ًة
واس ــع ًة م ــن ب ــن مختل ــف رشائ ــح املجتم ــع (ال ّنس ــاء ،الشّ ــباب،
األكادمييّ ــون ،إل ــخ).
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املرفق رقم  :1إطار الحامية القانون ّية لألقلّ ّيات
هناك قنواتٌ متع ّدد ٌة يف القانون ال ّدو ّيل اإلنسا ّين ( )IHLوالقانون
ال ّدو ّيل لحقوق اإلنسان ( )IHRLتحمي حقوق األقلّيّات يف زمن
الصاعات العنيفة .هذا املرفق هو عبار ٌة عن نظر ٍة عا ّم ٍة
السلم وخالل ّ
ّ
ّ
للمبادئ والتّرشيعات ال ّرئيسة الّتي تشكّل إطار الحامية لألقليّات
ٍ
بالصاعات يف
ال ّدينيّة والعرقيّة
حساس ٍة متأث ّر ٍة ّ
ومجموعات أخرى ّ
سوريا والعراق .كام يقوم بتحديد الثّغرات وال ّنقص وااللتباس يف
اإلطار الحا ّيل ،ويسلّط الضّ وء عىل تح ّديات تطبيق إطار الحامية عىل
ارض الواقع.

القانون الدّ و ّيل اإلنسا ّين

إ ّن ات ّفاقيّة الهاي  1907وات ّفاقيّات جنيف  1949األربع والربوتوكوالت
اإلضافيّة  1977تشكّل جوهر القانون ال ّدو ّيل اإلنسا ّين ( .)IHLكام
خاص بحامية املدنيّني خالل
ترتبط ات ّفاقيّة جنيف ال ّرابعة بشكلٍ ٍّ
الصاع التّمييز بني املدنيّني واملقاتلني،
ّ
الصاع .213وتطلب من أطراف ّ
وتج ّنب املدنيّني وممتلكاتهم ،ومتنع استخدام الق ّوة العسكريّة
املفرطة وغري املتكافئة .ولقد ت ّم التّصديق عامليًّا عىل اتّفاقيّات جنيف
األربع ،دون الربوتوكوالت اإلضافيّة ،وبالتّايل هي نافذ ٌة عىل صعيد
الصاع أن
العامل كلّه .كام يلزم القانون ال ّدو ّيل اإلنسا ّين ( )IHLأطراف ّ
وينص عىل
يضمنوا حصول جميع ال ّناس دون متيي ٍز عىل مؤنٍ رضوريّ ٍةّ ،
الصاع مع العمليّات اإلنسانيّة .كذلك ينبغي
رضورة تعاون أطراف ّ
ٍ
ٍ
الصاع،
أن يُعا َمل املدنيّون بطريقة إنسانيّة يف كافة االوقات خالل ّ
ويجب أيضً ا حامية ص ّحتهم الجسديّة وال ّنفسيّة .ويجب أن يحصلوا
أي
عىل املساعدة اإلنسانيّة ،وال ّرعاية ّ
الص ّحيّة ،وأن تت ّم حاميتهم من ّ
ٍ
عنف إضا ٍّيف ،وأن يُعا َملوا بكرامة .ويجب أيضً ا أن يحصل املدنيّون
السياسيّة وال ّدينيّة والقضائيّة ،ومن املمنوع أن يت ّم
عىل حقوقهم ّ
تجويعهم .باإلضافة إىل ذلكُ ،ي َنع التّدمري واالستيالء عىل األمالك
ٍ
املدنيّة غري ُم َّرب ٍر
برضورات عسكريّة.214

من عائالته ّن ،عندها يجب أن تبقى العائلة م ًعا .219يحتوي
الربوتوكول الثّاين من اتّفاقيّة جنيف ال ّرابعة عىل ضامنات مشابهة
الصاعات غري ال ّدوليّة .220ومييل القانون ال ّدو ّيل
لحامية ال ّنساء يف ّ
اإلنسا ّين ( )IHLبأنّه يجب األخذ بعني االعتبار بأرسع وقتٍ
ممكنٍ حاالت ال ّنساء الحوامل أو اللّوايت ميلكن أطفاالً مرتبطني
به ّن م ّمن قد أُو ِقفن أو اعتُ ِقلن أو ُس ِج ّن .221يجب إعطاء الحوامل
املعتقالت طعا ًما إضاف ًّيا وأن يحصلن عىل معامل ٍة مناسبة .مل يكن
املسلّحة منع تطبيق عقوبة اإلعدام
ممك ًنا يف ّ
الصاعات ال ّدوليّة ّ
الصغار ،بالرغم من أ ّن القانون
عىل الحوامل وأ ّمهات األوالد ّ
ال ّدو ّيل اإلنسا ّين ( )IHLيويص بتج ّنب عقوبة اإلعدام يف حاالتٍ
مشابهة .222لكن ُي َنع تطبيق عقوبة اإلعدام عىل الحوامل وأ ّمهات
الصاعات املسلّحة غري ال ّدوليّة .223وتُ َنح ال ّنساء
األوالد ّ
الصغار يف ّ
ً
ً
خاصة من القتال،
الصاع املسلّح حامية ّ
اللّوايت ليست جز ًءا من ّ
ٍ
ٍ
ومنها الحصول عىل عناي ٍة ص ّحيّة مالمئة والخروج من املناطق
الص ّحيّة.224
املحارصة للحصول عىل العناية ّ
•يتض ّمن القانون ال ّدو ّيل اإلنسا ّين ( )IHLحامية األوالد من العمل
الصاع .يجب عىل األوالد تحت س ّن  15سن ًة
واستخدامهم يف ّ
الصاع أن يحصلوا
الّذين تيتّموا أو انفصلوا عن عائالتهم نتيجة ّ
225
عىل “نفق ٍة”
وتعليم والقدرة عىل مامرسة دينهم .
ٍ
ينص عليها القانون اإلنسا ّين
وبالرغم من أ ّن عد ًدا كب ًريا من النقاط التي ّ
ٍ
ٌ
مقبول اآلن كقانونٍ
متعارف عليه ،أي قوانني عا ّم ٌة تلتزم
ال ّدو ّيل ()IHL
الصاع ال ّراهن قادر ًة عىل أن تجعل
بها جميع ال ّدول ،تبقى طبيعة ّ
الصاع هذا
التّمييز بني املدنيّني واملقاتلني أم ًرا صعبًاّ .
وتصعب طبيعة ّ
أيضً ا عمليّة مراقبة القانون ال ّدو ّيل اإلنسا ّين ( )IHLالّذي يقوم أطراف
الصاع بانتهاكه بشكلٍ متزايد .226إ ّن تطبيق القانون ال ّدو ّيل اإلنسا ّين
ّ
الصاع
( )IHLيف رصا ٍع تنخرط فيه أطراف غري حكوميّة مع ّق ٌد أكرث من ّ
املسلّح بني دولتني .تنطبق املا ّدة  ،3املشرتكة بني جميع ات ّفاقيّات
الصاعات املسلّحة غري ال ّدوليّة ،سوا ٌء بني دول ٍة ومجموع ٍة
جنيف ،عىل ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مسلّح ٍة غري حكوميّة ،أو بني مجموعات مسلّحة غري حكوميّة ،وهي
كثرية الوجود يف سوريا والعراق .ويجب عىل املجموعات املسلّحة غري
الحكوميّة أن تلتزم ببعض املعايري من بينها أن متتلك درج ًة معيّن ًة من
السيطرة عىل جز ٍء من
التّنظيم ،باإلضافة إىل رضورة أن متتلك قدرة ّ
األرض بحسب املاّدة  1من الربوتوكول الثّاين .يعترب فيتي ( )Vitéأ ّن
الصاعات املسلّحة الّتي تشملها املا ّدة
هذا قد يحصل يف عدد كبري من ّ
227
يف
اإلضا
ّاين
ث
ال
 3املشرتكة ،لكن ليس الربوتوكول
ّ .

رئيس يف القانون ال ّدو ّيل اإلنسا ّين ( )IHLالّذي
•عدم التّمييز مبدأٌ ٌ
من خالله يجب “معاملة جميع ال ّناس املحميّني بالطّريقة ذاتها
الصاع ،دون متيي ٍز بنا ًء عىل العرق أو ال ّدين
من قبل أطراف ّ
215
يايس”  .لك ّن القانون ال ّدو ّيل اإلنسا ّين
أو الجنس أو ال ّرأي ّ
الس ّ
بشكلٍ
خاص.
( )IHLيتض ّمن توفري الحامية لل ّنساء واألطفال
ّ
ٍ
أي اعتداء عىل كرامته ّن
وتتضمن هذه مسألة حامية ال ّنساء ض ّد ّ
216
مثل االغتصاب وهتك العرض واإلكراه عىل ال ّدعارة “ .يجب
السابعة ،اللّوايت يعشن يف ٍ
بلد
عىل الحوامل وأ ّمهات األوالد دون ّ
ٍ
ٍ
ٍ
أي معامل ٍة مميّزة ممنوحة ملواطني ذلك
محايد ،أن يستفدن من ّ
217
البلد”  .كذلك يجب عىل ال ّنساء الحوامل وأ ّمهات األوالد دون
الخاصة
()IHL
ين
اإلنسا
يل
و
د
ال
القانون
معايري
تطوير
ا
ر
خ
مؤ
م
ت
وقد
السابعة واألوالد دون س ّن  15سن ًة يف البلدان املحتلّة أن يُعطَوا
ّ
ّ
ّ
ّ ًّ
ّ ّ
218
والسالم واألمن .والتّطويرات امله ّمة التي أُ ِ
ٍ
ٍ
ٍ
دخلت يف هذا املجال
ساء
ن
بال
أي مساعدات ممي ّزة ممنوحة لهم قبل االحتالل .
ّ
ّ
ّ
تتض ّمن قرارات مجلس األمن ال ّدو ّيل التّالية 1325 :حول كيفيّة تأث ّر
السالم ،و1820
•متلك ال ّنساء اللّوايت اعتقلته ّن الق ّوات املحتلّة ّ
الحق بأن يعشن ال ّنساء ّ
بالصاعات وحقّه ّن بالحامية واملشاركة يف بناء ّ
ٍ
بالصاع تكتيك حرب.
منفصالت عن ال ّرجال ،وبأن تقوم نسا ٌء باإلرشاف عليه ّن الّذي يعترب أ ّن العنف
الجنيس املرتبط ّ
ّ
وتفتيشه ّن .وإذا كانت ال ّنساء قد اعتُ ِقلن مع أعضا ٍء آخرين
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هناك تسع اتّفاقيّ ٍ
مسؤول ّية الحامية
ات أساسيّ ٍة حول حقوق اإلنسان ،من ضمنها العهد
إ ّن مسؤوليّة الحامية ( )R2Pالتزا ٌم غري ملزِم قانونًا أق ّرته ال ّدول األعضاء ال ّدو ّيل
الخاص بالحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة والثّقافيّة(  (�ICE
ّ
يف األمم املتّحدة يف العام  ،2009ويعرتف بالتّايل:
والسياسيّة (.)ICCPR
 )SCRوالعهد ال ّدو ّيل
ّ
الخاص بالحقوق املدنيّة ّ
233
واألخرى هي التّالية :
•تتح ّمل ال ّدول املستقلّة املسؤوليّة ال ّرئيسة يف حامية سكّانها من
العنرصي
مييز
ت
ال
أشكال
جميع
عىل
للقضاء
ة
ي
ول
د
ال
ة
ي
ّفاق
ت
اال
•
اإلبادة الجامعيّة والجرائم ض ّد اإلنسانيّة وجرائم الحرب والتّطهري
ّ
ّ
ّ ّ ّ
()ICERD) (1965
العرقي ،وبأن تدفع بات ّجاه هذا األمر .ويتح ّمل املجتمع ال ّدو ّيل
ّ
•ا تّفاقيّة القضاء عىل جميع أشكال التّمييز ض ّد املرأة
مسؤوليّة تشجيع ال ّدول ومساعدتها يف إمتام هذه املسؤوليّة.
()CEDAW) (1979
•يتح ّمل املجتمع ال ّدو ّيل مسؤوليّة استخدام الوسائل الديبلوماسيّة
السكّان من هذه •اتّفاقيّة مناهضة التّعذيب ()CAT) (1984
واإلنسانيّة املناسبة وغريها من الوسائل لحامية ّ
•اتّفاقيّة حقوق الطّفل ()CRC) (1989
الجرائم.
ً
العمل املهاجرين وأفراد أرسهم
•إذا ات ّضح أ ّن دولة ما تفشل بوضو ٍح يف حامية سكّانها ،يجب •االتّفاقيّة ال ّدوليّة لحامية حقوق ّ
يتحض املجتمع ال ّدو ّيل للقيام بعملٍ
()ICMW) (1990
جامعي من أجل حامية
أن ّ
ٍّ
القرسي
•االتّفاقيّة ال ّدوليّة لحامية جميع األشخاص من االختفاء
السكّان ،مبا يتوافق مع ميثاق األمم املتّحدة.
ّ
ّ
()CPED) (2006
ٌ
بال ّرغم من املناقشات املستفيضة ،ال يزال هناك
شكوك يف مغزى •اتّفاقيّة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ()CRPD) (2006
مسؤوليّة الحامية ( ،)R2Pباإلضافة إىل هواجس كيفيّة تحقيق توازنٍ
بني سيادة ال ّدول املستقلّة وحامية املدنيّني عندما تقوم األجندات باإلضافة إىل ذلك ،يوجد عدد من القنوات ال ّدوليّة لحقوق اإلنسان
السياسيّة بدفع القرارات حول ما إذا كان يجب تنفيذ مسؤوليّة الّتي تتو ّجه إىل املسائل التّالية:
ّ
228
الحامية (.)R2P
حق تقرير املصري
• ّ
ّ
السكّان األصليّني واألقليّات
•حقوق ّ
القانون الجنا ّيئ الدّ و ّيل
•منع التّمييز
ٍ
ٍ
يُطبّق القانون الجنا ّيئ ال ّدو ّيل ( )ICLعند وجود انتهاكات واضحة •حقوق املرأة
للقانون ال ّدو ّيل اإلنسا ّين ( ،)IHLومنها الجرائم ض ّد اإلنسانيّة ،ومنع •حقوق الطّفل
الس ّن
الحصول عىل املساعدات اإلنسانيّة ،والقيام بإباد ٍة جامعيّ ٍة ،وجرائم •حقوق كبار ّ
الصاعات املحلّيّة •حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الحرب .يغطّي القانون الجنا ّيئ ال ّدو ّيل (ّ )ICL
حاسب يف حال انتهاكه.
وال ّدوليّة ،وميكن ّ
•حقوق اإلنسان يف إقامة العدل ،وحامية األشخاص الخاضعني
لكل شخص أن يُ َ
السجن
لالعتقال أو ّ
ميكن تح ّري خروقات القانون الجنا ّيئ ال ّدو ّيل ( ،)ICLوتقوم املحكمة •التّأمني والتّقدم والتّنمية االجتامعيّة
الجنائيّة ال ّدوليّة ( )ICCباملحاكمة .مل يوقّع أي من العراق أو سوريا •تعزيز وحامية حقوق اإلنسان
عىل ات ّفاقيّة املحكمة الجنائيّة ال ّدوليّة ( ،)ICCما يعني أنّه ميكن •ال ّزواج
الص ّحة
توسيع نطاقها القضا ّيئ نحو هذين البلدين فقط يف حالة قيام مجلس • ّ
الحق يف ّ
بشكلٍ
منصف
الحق يف العمل وسري العمل
األمن ال ّدو ّيل بإحالة الحالة إىل املحكمة .وتدافع منظّامت حقوق • ّ
اإلنسان عن وجوب إعطاء املحكمة الجنائيّة ال ّدوليّة ( )ICCسلطة •ح ّريّة تكوين الجمعيّات
والسخرة
التّحقيق بخروقات القانون الجنا ّيئ ال ّدو ّيل ( )ICLيف سوريا والعراق• .229العبوديّة واملامرسة الّتي تشبه العبوديّة ّ
•حقوق املهاجرين
230
القانون الدّ و ّيل لحقوق اإلنسان
واللجئون
•الجنسيّة وانعدام الجنسيّة واللّجوء ّ
بخالف القانون ال ّدو ّيل اإلنسا ّين ( )IHLالّذي يُطبَّق فقط خالل •جرائم الحرب والجرائم ض ّد اإلنسانيّة ،ومن ضمنها اإلبادة
234
الجامعيّة
الصاعات املسلّحة ،يت ّم تطبيق القانون ال ّدو ّيل لحقوق اإلنسان
ّ
السلم ،رغم أ ّن بعض موا ّده قد تُعلَّق خالل •القانون اإلنسا ّين
( )IHRLيف زمن ّ
الشعة ال ّدوليّة لحقوق اإلنسان  1984من
الصاع املسلّح .231تتألّف ّ
ّ
232
تأسس مبعاهدةٍ
اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان ( ،)UDHRوالعهد ال ّدو ّيل
ّ
الخاص يوجز القانون ال ّدو ّيل لحقوق اإلنسان ( ،)IHRLالّذي ّ
ّ
ٍ
بالحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة والثّقافيّة ( ،ICESCR) 1966أو عرف ،التزامات ال ّدول وواجباتها من أجل تحقيق وحامية حقوق
الحق يف الحياة واإلعفاء من
والعهد ال ّدو ّيل
والسياسيّة ( ICCPR) 1996الّذين هم تحت سلطتها .هذا يتض ّمن ّ
ّ
الخاص بالحقوق املدنيّة ّ
التّعذيب والح ّريّة يف الحركة ،باإلضافة إىل حقوقٍ اقتصاديّ ٍة واجتامعيّةٍ
مع بروتوكولَيه االختياريَّني.
ٍ
مالئم للعيش.
والص ّحة واألجر ومعيار ٍ
مثل الطّعام واملسكن وامللبس ّ
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باختصارٍ ،إ ّن القانون ال ّدو ّيل لحقوق اإلنسان (“ )IHRLيسمح لألفراد
ٍ
بسلوك ّ ٍ
والجامعات باملطالبة
معي أو االستفادة من ال ّدولة” .235ورغم
ٍ
أي ما ّد ٍة مح ّددة يف القانون ال ّدو ّيل لحقوق اإلنسان ()IHRL
عدم وجود ّ
الحق يف الحياة
تختص بالحصول عىل املساعدة اإلنسانيّة ،فقد قيل إ ّن ّ
ّ
يعني حقًّا بح ٍّد أد ًىن من املساعدة ،وإ ّن ضامن الحقوق االجتامعيّة
الحق يف املساعدة اإلنسانيّة .236كام
واالقتصاديّة تسمح لألفراد با ّدعاء ّ
أساسا لحامية
يؤ ّمن القانون ال ّدو ّيل لحقوق اإلنسان ( )IHRLأيضً ا ً
ومعاملة ال ّنازحني يف ال ّداخل.

اللجئني وال ّنازحني واملهاجرين
بالتّايل تصعب أكرث مسألة التّمييز بني ّ
رسا واملهاجرين
ألسباب اقتصاديّة .241ومبا أ ّن هذه الفئات تصبح أكرث
ٍ
ق ً
ً
ميوعة وتداخالً ،يصعب أكرث تحديد احتياجات ال ّناس وحقوقهم بهدف
املساعدة والحامية .يوفّر القانون ال ّدو ّيل اإلنسا ّين ( )IHLالحامية
القرسي ومصادرة األمالك واملتاع وخالل ال ّنزوح .ويحمي
ض ّد ال ّنزوح
ّ
اللجئني وال ّنازحني
حق ّ
القانون ال ّدو ّيل لحقوق اإلنسان (ّ )IHRL
بح ّريّة التّنقّل .ويشمل هذا ح ّريّة التّنقّل ضمن البلد الّذي يسكنون
أي ٍ
وحق العودة إىل بلدهم.
بلدّ ،
فيه بطريق ٍة رشعيّ ٍة ،وح ّريّة مغادرة ّ

قانون ّ
اللجئني

يشكّل الفلسطينيّون مجموع ًة الجئ ًة فريد ًة تحكمها قوانينها
الخاصة ،هي
الخاصة ،ويحصلون عىل املساعدة من وكالتهم
ال ّدوليّة
ّ
ّ
اللجئني الفلسطينيّني(  (�UNR
وكالة األمم املتّحدة إلغاثة وتشغيل ّ
اللجئني يف األمم املتّحدة
السامية لشؤون ّ
 .)WAوخالفًا للمف ّوضيّة ّ
( )UNHCRالّتي تعمل يف جميع أنحاء العامل ،تعمل وكالة األمم
اللجئني الفلسطينيّني ( )UNRWAفقط
املتّحدة إلغاثة وتشغيل ّ
يف الضّ فّة الغربيّة وقطاع غ ّزة ولبنان واألردن وسوريا .ويستطيع
ال ّنازحون الفلسطينيّون من سوريا الّذين يهربون إىل ٍ
بلد تعمل فيه
اللجئني الفلسطينيّني(  (�UN
وكالة األمم املتّحدة إلغاثة وتشغيل ّ
 ،)RWAمثل األردن ولبنان ،أن يطلبوا املساعدة من وكالة األمم
اللجئني الفلسطينيّني ( )UNRWAلكن
املتّحدة إلغاثة وتشغيل ّ
اللجئني يف األمم املتّحدة
السامية لشؤون ّ
ليس تلقائيًّا من املف ّوضيّة ّ
اللجئني الّذين يحصلون عىل
( ،)UNHCRالّتي تُ َنع من مساعدة ّ
مساعد ٍة من وكال ٍة أخرى لألمم املتّحدة .الوضع القانو ّين ّللجئني
رش
الفلسطينيّني يف تركيا ومرص مبه ٌم ألنّهم ال يخضعون بشكلٍ مبا ٍ
اللجئني يف األمم املتّحدة
السامية لشؤون ّ
لوصاية املف ّوضيّة ّ
اللجئني
 .)UNHCR(242ومبا أ ّن الفلسطينيّني ال يخضعون الت ّفاقيّة ّ
 1951والربوتوكول  ،1967فإ ّن حقّهم بالحامية والتّمثيل ليس بق ّوة
املجموعات ّ
اللجئة األخرى.243

اللجئني 1951
إ ّن القنوات ال ّرئيسة للحامية ال ّدوليّة ّللجئني هي ات ّفاقيّة ّ
اللجئون هم الّذين يعيشون خارج بلد جنسيّتهم،
والربوتوكول ّ .1967
ويعجزون أو ال يرغبون بالعودة إىل بلدهم األ ّم“ ،بسبب الخوف
ال ّراسخ من اضطهادهم بسبب العرق أو ال ّدين أو الجنسيّة أو االنتامء
يايس” .237تنطبق الحامية الّتي
إىل مجموع ٍة اجتامعيّ ٍة ما أو ال ّرأي ّ
الس ّ
اللجئني ،برصف ال ّنظر عن دينهم أو عرقهم
كل ّ
تؤ ّمنها االتّفاقيّة عىل ّ
أو بلدهم األ ّم أو الجنس أو العمر أو عجزهم أو جنسانيّتهم ،وال
ميكن طرد ّ
اللجئني أو إجبارهم عىل العودة إىل بلدهم ض ّد إرادتهم.238
اللجئون عىل إمكانيّة الوصول إىل
وبحسب االت ّفاقيّة ،يجب أن يحصل ّ
األسايس والعمل والوثائق القانونيّة مبا
املحاكم والحصول عىل التّعليم
ّ
محوري يف هذه
السفر .إ ّن مبدأ “عدم اإلعادة القرسيّة”
ٌّ
فيها وثائق ّ
االت ّفاقيّة ،ما يعني أنّه ال ميكن ّللجئني وطالبي اللّجوء العودة قرسيًّا
إىل منطق ٍة حيث قد يُضط َهدون.

اللجئني  1951وبروتوكولها
مل تص ّدق معظم ال ّدول العربيّة عىل اتّفاقيّة ّ
اللجئني ،لك ّنها يف الواقع
 .1967مث ّة معاهداتٌ إقليميّ ٌة تشمل حقوق ّ
اللجئني وال ّنازحني يف العامل
مل تُطبَّق أب ًدا :لقد ت ّم تب ّني ات ّفاقيّة حامية ّ
العر ّيب يف شهر ترشين الثّاين من العام  ،1992وتب ّنت جامعة ال ّدول
اللجئني يف ال ّدول العربيّة يف
العربيّة االتّفاقيّة العربيّة لتنظيم وضع ّ
العام  .1994باإلضافة إىل ذلك ،ينقص يف عدد كبري من ال ّدول العربيّة ال ّنزوح والقانون
ُ
ِ
لسـبب مـن األسـباب ،أجبروا عىل املغـادرة أو
ال ّنازحـون هـم الّذيـن،
القوانني املحلّيّة الّتي تحكم وضع ّ
اللجئني.239
ٍ
يبقـون بعيديـن عـن بيوتهـم ،لكـن ال يزالـون ضمـن حـدود دولتهـم.
باللجئني أن يكونوا يف حالة ٍ
مبا أنّه يُفرتض ّ
وتتول
اللجئين ألنّهـم مل يجتازوا حـدو ًدا دوليّـةّ .
خوف من “االضطهاد” ،وهو وال يشـملهم قانـون ّ
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السـلطات الوطنيّـة املسـؤوليّة ال ّرئيسـة يف توفير وحاميـة حقـوق
السكّان املتأث ّرين ّ
فس بوضوح  ،فإ ّن ّ
بالصاع ال يحصلون ّ
مفهوم مل يُ ّ
الصاعات ال ّنازحين وتأمين املسـاعدة اإلنسـانيّة لهـم .كما يحتفـظ ال ّنازحـون
عىل صفة الجئني بصورة تلقائيّة .ويف الحاالت التي تأخذ ّ
فيها أبعا ًدا طائفيّةً ،يصبح قانون ّ
اللجئني قابالً أكرث للتّطبيق .لك ّن بجميـع الحقـوق الّتـي كانـوا يتمتّعـون بهـا قبـل أن ينتقلـوا ،لك ّنهـم
ً
ّ
اللجئني ما زالوا محميّني يف القانون اإلنسا ّين ال ّدو ّيل ( )IHLوالقانون عـاد ًة غالبًـا مـا يجـدون صعوبـة أكثر يف الحصـول عىل هـذه الحقوق
ً
ال ّدو ّيل لحقوق اإلنسان ( ،)IHRLمام قد يؤ ّمن حامية أكرب من قانون بعـد ال ّنـزوح .وتسـتند املبـادئ التّوجيهيّة بشـأن ال ّنـزوح ( )1998عىل
ّ
الصاع .ا ّما الذين يأخذون صفة معايير دوليّـ ٍة مطـ ّور ٍة عـن قانـون حقـوق اإلنسـان وأصـول حقـوق
اللجئني ،مبا أنّه ملزم لجميع أطراف ّ
السامية لشؤون ّ
اللجئني يف اإلنسـان مـن أجـل تأمين الحاميـة واملسـاعدة لل ّنازحين .تجمـع هذه
الجئٍ  ،فيخضعون لوصاية املف ّوضيّة ّ
ٍ
مـكانٍ
واحـد املعايير الّتي تنطبـق عىل ال ّنازحين ،باإلضافة
األمم املتّحدة ( )UNHCRيف مجال الحامية واملساعدة اإلنسانيّة املبـادئ يف
السامية لشؤون ّ
اللجئني يف إىل واجبـات الـ ّدول واملنظّمات اإلنسـانيّة يف أن تسـاعد ال ّنازحين
واالحتياجات األساسيّة .تهدف املف ّوضيّة ّ
ٍ
األمم املتّحدة ( )UNHCRمع منظ ٍ
ّامت أخرى إىل تلبية االحتياجات وتحميهـم .وبال ّرغـم من أن املبـادئ التّوجيهيّة غري ملزمـة ،فإ ّن قوانني
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الطّويلة األمد ّللجئني عندما يطول الوضع.
حقـوق اإلنسـان واألصـول الّتـي تسـتند عليهـا ملزمـ ٌة قانونيًّـا .
جبر
اللجئني عىل ال ّنازحني أو املهاجرين
ال ينطبق قانون ّ
ٍ
ألسباب اقتصاديّة .وبحسـب ّ
السياسـة الوطن ّيـة العراق ّيـة بشـأن ال ّنـزوح“ :لـن يُ َ
شـخص اعتباطيًّـا أو بشـكلٍ غير قانـو ٍّين على البقـاء ضمـن أرضٍ
ٍ
أي
جبون عىل التّنقّل بني مختلف املراحلّ ،
لكن قد يختار ال ّناس أو يُ َ
42

حاجــات الحاميــة اإلنســانيّة عنــد األقلّيّات يف ســوريا والعراق

جبر على مغـادرة ٍ
أرض حقوق األقلّ ّيات
معيّنـ ٍة أو منطقـ ٍة أو
ٍ
إقليـم ،كما أنّـه لـن يُ َ

معيّنـ ٍة أو منطقـ ٍة أو إقليـم” .كما أ ّن حقـوق ال ّنازحين بامللكيّـة
ٌ
حقوق يجب
مكفولـةٌ ،مـع التّعويـض يف حـال تدمير أمالكهم ،وهـي
السـلطات واألجهـزة األمنيّـة .245خالفًـا لذلـك ،رفضـت
أن تحرتمهـا ّ
السـوريّة أن تعترف بال ّنازحين ،وأشـارت إليهـم يف املقابل
الحكومـة ّ
“أشـخاص تركـوا بيوتهم” ،ما يعني أنّـه يجب عىل وكاالت
على أنّهم
ٌ
املسـاعدات أن تـوازي بين الحاجـة وال ّداللـة اللّفظيّة مـن أجل دعم
ال ّنازحين يف سـوريا.246

انعدام الجنس ّية والقانون

تب ّنـت الجمعيّـة العا ّمـة لألمـم املتّحـدة االتّفاقيّـة املتعلّقـة بوضـع
األشـخاص العدميـي الجنسـيّة يف العـام  ،1954وقـد ُو ِضعـت لحامية
اللجئين  .1951تقـوم
وضامنـة حقـوق الّذيـن مل يخضعـوا الت ّفاقيّـة ّ
عتبر مواط ًنـا يف
االت ّفاقيّـة بتعريـف عديـم الجنسـيّة على أنّـه “ال يُ َ
أي دولـ ٍة مبوجـب قوانينهـا” ،247وميلـك الحقـوق عينهـا كاملواطنني يف
ّ
ح ّريّـة اعتنـاق ال ّديـن وتعليـم أوالده .أ ّما بال ّنسـبة للحقـوق األخرى،
يجـب أن ُي َنـح عدميـو الجنسـيّة املعاملـة عينهـا مثـل املواطنين
الحق يف العمل واملسـكن وتكويـن الجمعيّات.
اآلخريـن ،مـن ضمنها ّ
أشـخاصا عدميـي الجنسـيّة
املطلـوب مـن الـ ّدول الّتـي تسـتضيف
ً
ً
هـو أن تسـمح بح ّريّـة التّنقّـل وتؤ ّمـن هويّـة ووثائـق سـفر .كذلـك
ال تسـتطيع الـ ّدول األعضـاء يف االتّفاقيّـة املتعلّقـة بوضـع األشـخاص
أشـخاصا عدميـي الجنسـيّة ،ويجـب أن
العدميـي الجنسـيّة أن تطـرد
ً
تسـ ّهل “اسـتيعابهم وتجنيسـهم”.

حق الحامية مثـل املدنيّني اآلخريـن مبوجب القانون
تتملـك األقلّيّـات ّ
والسياسـيّة واالقتصاديّة
ال ّدو ّيل اإلنسـا ّين ( ،)IHLكما الحقوق املدنيّة ّ
واالجتامعيّـة والثّقافيّـة عينهـا مثـل سـائر األفراد والجامعـات مبوجب
القانـون الـ ّدو ّيل لحقـوق اإلنسـان ( .)IHRLتتض ّمن اإلشـارة املح ّددة
لألقلّيّـات يف القانـون الـ ّدو ّيل لحقـوق اإلنسـان ( )IHRLاملـا ّدة 27
والسياسـيّة (،)ICCPR
مـن العهـد ال ّدو ّيل
ّ
الخـاص بالحقـوق املدنيّـة ّ
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ّ
الّتـي تحمـي حقـوق األقليّـات العرقيّـة وال ّدينيّة والقوميّة يف مامرسـة
ثقافتهـا ودينهـا واسـتخدام لغتهـا ضمـن جامعتهـا .وتضمـن الـ ّدول
الخاص بالحقـوق االقتصاديّة واالجتامعيّة
املـُـوقِّعة عىل العهـد ال ّدو ّيل
ّ
والثّقافيّة ( )ICESCRيف العام  2009عدم التّمييز يف مسـألة مامرسـة
ٍ
منصـوص عليـه يف املعاهدة.
واجتامعـي وثقـا ٍّيف
اقتصـادي
حـق
ّ
كل ٍّ
ٍّ
ٍّ

باإلضافـة إىل ذلـك ،هنـاك وسـائل محـ ّدد ٌة ُمص َّممـ ٌة لحاميـة األقلّيّات
وحقوقهـم .ومبوجـب إعلان األمـم املتّحـدة بشـأن حقـوق األشـخاص
املنتمين إىل أقلّيّ ٍ
ـات وطنيّـ ٍة أو إثنيّـة ودينيّـة ولغويّـة الّـذي تـ ّم تب ّنيه
باإلجماع يف العـام  ،1992يجب عىل الـ ّدول أن تصون حقوق األقلّيّات
مـن خلال ضمان بقائهـم ووجودهـم ،باإلضافـة إىل تعزيـز هويّتهـم
والسماح لهم باملشـاركة
وحاميتهـا ،وضمان املسـاواة وعـدم التّمييزّ ،
بطريقـ ٍة ف ّعالـ ٍة وج ّديّـ ٍة يف املجتمـع .كذلـك تحمـي االتّفاقيّـة ال ّدوليّة
للقضـاء عىل جميع أشـكال التّمييـز
العنصري ( ،)ICERDالّتي تب ّنتها
ّ
الجمعيّـة العا ّمـة لألمـم املتّحـدة يف العام  ،1965حقـوق جميع ال ّناس
الّذيـن يتمتّعـون بحقوقٍ مدنيّ ٍة وسياسـيّ ٍة واقتصاديّـ ٍة واجتامعيّ ٍة ،من
دون أي متييـ ٍز على أسـاس العـرق أو اللّـون أو ال ّنسـب أو القوميّـة
كما تـ ّم وضع اتّفاقيّـة خفض حاالت انعـدام الجنسـيّة يف العام  1961أو األصـل .كذلـك فـإ ّن إعلان األمـم املتّحـدة بشـأن حقوق األشـخاص
مـن أجـل تج ّنب تلك الحاالت ال ّناشـئة .تطبّق االتّفاقيّـة املا ّدة  15من املنتمين إىل أقلّيّ ٍ
ـات وطنيّـ ٍة أو إثنيّـة ودينيّـة ولغويّـة “يؤ ّمـن إطـارا ً
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اإلعلان
العاملـي لحقوق اإلنسـان ،الّتـي تعلن أ ّن الجميـع ميلكون حقًّا شـامالً لحاميـة حقـوق األقلّيّـات ،بالرغـم من أنّـه غري ُملـزِم” .
ّ
بالجنسـيّة .ومـن أجـل تج ّنب انعدام الجنسـيّة ،ينبغي على ال ّدول أن
تعطـي الجنسـيّة للأوالد الّذيـن ُولِـدوا على أراضيهـا ،أو الّذيـن ُولِدوا لكـن على ال ّرغـم مـن هـذه الضّ امنـات ال ّدول ّيـة لحاميـة حقـوق
فـق عليه بخصوص ما قد يشـكّل
يف الخـارج لكـ ّن والديهـم مواطنـون فيها .كذلـك تُ َنع الـ ّدول أيضً ا من األقلّيّـات ،ال يوجـد
ٌ
تعريـف دو ٌّيل ُمتَّ ٌ
ٍ
(ملزيـد مـن املعلومـات حول هـذا األمر ،أنظر صفحة  .)9يشير
سـحب الجنسـيّة مـن مواطـنٍ إذا كان ذلـك سيتسـبّب بجعلـه عديـم أقلّيّـة
الخـاص باألقلّيّـات ( )1992إىل أ ّن األقلّيّـة هـي مجموع ٌة متلك
الجنسـيّة ،ومـن أجل تج ّنب جعـل ال ّناس عدميي الجنسـيّة إذا انتقلت اإلعلان
ّ
ً
ً
ً
ً
هويّـ ًة قوميّـة أو عرقيّـة أو ثقافيّـة أو دينيّة أو لغويّـة .وال متلك ال ّدولة
األرايض لسـلطة فريقٍ ثانٍ .
ٍ
مجموعـات تحـت سـلطتها تشـكّل
أي
السـلطة ال ّنهائيّـة يف تحديـد ّ
ّ
ّ
اللجئين يف األم�م املتّح�دة(  ( � UNأقلّيّـة .فاملقبـول عمو ًمـا هـو أ ّن األقليّـات يف موقـعٍ غير مهيمـنٍ  ،لك ّن
الس�امية لش�ؤون ّ
املف ّوضيّ�ة ّ
ٌ
ً
ٌ
ّ
بالسـياق وال ّنسـبيّة،
ُ )HCRمف َّوضـة لتحديـد وتج ّنـب وتقليـص انعـدام الجنسـيّة هـذا ليـس حالـة ثابتة .إ ّن عبـارة “أقليّة” مرتبطة ّ
تتغير األقلّيّـات مع ال ّزمـن أو ضمن وبني البلاد واملناطق ما دون
وحاميـة العدميـي الجنسـيّة .وقـد أطلقـت يف شـهر ترشيـن الثّـاين فقـد ّ
مـن العـام  2014خطّـة عمـلٍ إلنهـاء حالـة انعـدام الجنسـيّة خالل الوطنيّـة .باإلضافـة إىل ذلـك ،قد ال يجد ال ّناس األمـر مري ًحا أو رضوريًّا
عتبوا
عتبروا جـز ًءا مـن أقلّيّـ ٍة معيّنـ ٍة ،أو قـد ميانعون مـن أن يُ َ
العـام  .2024يتض ّمـن هـذا األمـر تشـجيع دو ٍل أكرث على أن تصبح يف أن يُ َ
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رشيكـ ًة يف االتّفاقيّتين حـول انعـدام الجنسـيّة وإنهـاء التّمييـز بين هكـذا لخوفهـم مـن التّمييز .
الجنسين يف قوانين الجنسـيّة .واعتبـا ًرا مـن شـهر أيلـول مـن العام
نقـص يف فهـم مبـدأ الحاميـة لألقلّ ّيـات وفرائـض
هنـاك
فلألسـف،
 ،2016كان عـدد الـ ّدول األعضـاء  89يف اتّفاقيّـة العـام ،1954
ٌ
ِ
ّ
و 68يف اتّفاقيّـة العـام  1961حـول انعـدام الجنسـيّة .باسـتثناء الحاميـة تجاههـم .بالتّـايل ال تُق ّر الكثري من األقليّات مبكاسـب القانون
تركيـا ،إحـدى الـ ّدول األعضـاء يف اتّفاقيّـة العـام  1954حـول الـ ّدو ّيل لحقـوق اإلنسـان (.)IHRL
أي ٍ
بلـد آخـ ٍر يف املنطقـة ،متأث ّـ ٍر
انعـدام الجنسـيّة ،ال يوجـد فيهـا ّ
أي مـن االتّفاقيّـات حـول يتألّـف اإلطـار الـ ّدو ّيل للحاميـة مـن القانـون الـ ّدو ّيل اإلنسـا ّين
ّ
بالصاعـات يف العـراق وسـوريا ،عضـ ٍو يف ٍّ
248
( )IHLوالقانـون الـ ّدو ّيل لحقـوق اإلنسـان ( ،)IHRLباالسـتناد إىل
انعـدام الجنسـيّة .
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ٍ
معاهـدات أو أعـراف .إ ّن جوانـب القانـون الـ ّدو ّيل اإلنسـا ّين ()IHL
والقانـون الـ ّدو ّيل لحقـوق اإلنسـان ( ،)IHRLالّتـي دخلـت القانـون
العـر ّيف ،ملزمـ ٌة قانونًـا ،أي أنّـه يجـب على الـ ّدول األطـراف االلتـزام
بهـا .كذلـك تقـوم املبـادئ والخطـوط التّوجيهيّـة ،الّتـي يُشَ ـار إليهـا
أحيانًـا بأنّهـا “القانـون غير امللـزم” ،تؤ ّمـن أيضً ـا بعـض الحاميـة ملن
ٍ
هـم يف
أزمـات إنسـانيّة.251
إ ّن سـوريا والعـراق ملتزمـان باتّفاقيّة الهـاي  1907واتّفاقيّات جنيف
لي للقانون الـ ّدو ّيل اإلنسـا ّين ( )IHLوالقانون
والربوتكـول اإلضـا ّيف األ ّول .والـ ّدول املتأث ّـرة ّ
بالصاعـات يف سـوريا يعتمـد االسـتخدام الفع ّ
بشـكلٍ
أسـايس
الصراع
والعـراق أطـر ٌاف يف املعاهـدات األساسـيّة للقانـون الـ ّدو ّيل لحقـوق الـ ّدو ّيل لحقـوق اإلنسـان ( )IHRLيف حـاالت ّ
ٍّ
اإلنسـان ( )IHRLالتّاليـة (أنظـر الجـدول أدنـاه).252
الصاعـات
على قـدرة ورغبـة أطـراف النـزاع على تنفيذهما .أ ّمـا يف ّ
الّتـي تنخـرط فيهـا مجموعـاتٌ مسـلّح ٌة غير حكوميّـ ٍة ،فيمكـن أن
تحمـي ّ
والسـيطرة عليهـم وفهـم الواجبـات مبوجب
اللجئين ات ّفاق ّيـة  1951وبروتوكولهـا  ،1967لكـن مل توقّـع تضعـف قيـادة املقاتلين ّ
جميـع دول املنطقـة عليهما ،كما أ ّن املصطلـح الّـذي يحـ ّدد مـن القانـون اإلنسـا ّين الـ ّدو ّيل ( ،)IHLفقـد تكـون األطـراف غير مدركـ ٍة
هـو ٌ
عتب لواجباتهـا أو تختـار تجاهلهـا .يف الوقـت عينـه ،ميكـن للمخـاوف
أهـل ليكـون الجئًـا خاضـ ٌع للتّأويـل .ومثلما أُ ِشير سـابقًا ،يُ َ
الفلسـطينيّون اسـتثنا ًء يف قانـون ّ
صرف ،مـا يعرقـل بالتّـايل
اللجئين ،وميكـن إذن أن يخرجـوا ّ
السياسـيّة أن متنـع املجتمـع الـ ّدو ّيل مـن التّ ّ
مـن إطـار الحاميـة .وبالرغـم مـن أ ّن املبـادئ التّوجيهيّـة لل ّنازحين إعلان اإلبـادة الجامعيّـة أو تنفيـذ مسـؤوليّة الحاميـة ( .)R2Pهـذا
متجـذّر ٌة يف اإلطـار القانـو ّين الـ ّدو ّيل ،بيـد أ ّن ال ّنازحين غير محميّين وتتطلّـب مراقبـة تنفيـذ القانـون اإلنسـا ّين الـ ّدو ّيل ( )IHLوالقانـون
على وجـه التّحديـد يف القانـون ،ورفضـت سـوريا أن تعترف الـ ّدو ّيل لحقـوق اإلنسـان ( )IHRLوجـو ًدا على أرض الواقـع لجمـع
ّ
باللجئين .ال يـزال عـدد الـ ّدول األطـراف يف املعاهـدات الّتـي تؤ ّمن أدلّـ ٍة مبـارشة.
لا يف الوقـت ال ّراهـن ،رغـم أ ّن
الحاميـة ضـ ّد انعـدام الجنسـيّة قلي ً
اللجئين يف األمم املتّحـدة ()UNHCR
السـامية لشـؤون ّ
املف ّوضيّـة ّ
متلـك خطّـة عمـلٍ ملعالجـة هـذا األمـر .إ ّن حقـوق األقلّيّـات محميّةٌ
تعريـف جامـ ٌع لألقلّيّـات ،كما أ ّن فهـم
يف القانـون ،لكـن ال يوجـد
ٌ
ٍ
ٍ
بشـكلٍ
جيّـد ،مـا يق ّدم
حقوقهـا واحتياجاتهـا للحاميـة غير مفهومـة
تح ّد ٍ
يـات كثيرة.
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مرص

العراق

األردن

لبنان

سوريا

تركيا

ICESR

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

ICCPR

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

ICERD

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

CEDAW

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

CAT

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

CRC

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

ICMW

دولة طرف

ال ردّة فعل

ال ردّة فعل

ال ردّة فعل

دولة طرف

دولة طرف

CPED

ال ردّة فعل

دولة طرف

ال ردّة فعل

دولة موقّعة

ال ردّة فعل

ال ردّة فعل

CRPD

دولة طرف

دولة طرف

دولة طرف

دولة موقّعة

دولة طرف

دولة طرف
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الدين ّية والثّقاف ّية الّتي د ّمرتها
املرفق رقم  :2املواقع ّ
			

الدولة اإلسالم ّية يف املوصل
ّ

اللئحة األبنية املسيحيّة يف املوصل املعروف بأ ّن ال ّدولة
توجز هذه ّ
253
اإلسالميّة د ّمرتها أو ح ّولتها ،وذلك حتّى شهر أيلول من العام . 2016
السيان الكاثوليك:
كنيسة ّ

كنيسة بابل الكلدانيّة:

السيان الكاثوليك ،منطقة ميدان
•أبرش ّية ّ
•كنيسة الطّهارة القدمية ،ميدان (تعود الكنيسة إىل القرن الثّامن
بعد امليالد)
•كنيسة الطّهارة الجديدة ،ميدان
•كنيسة مار توما ،خزراج
•متحف مار توما ،خزراج
•كنيسة سيّدة البشارة ،مهندسني
•كنيسة عذراء فاطيام ،فيصليّة
•كنيسة سيّدة ال ّنجاة ،شفاء
الصغار ،راس الكور
•بيت أخوات يسوع ّ
•كنيسة املطرانيّة ،دواسة

•أبرشيّة الكلدان ،شورتا
•كنيسة مسكنتا ،مياسة
الصفا األثريّة ،مياسة
•كنيسة سمعان ّ
السوق
•كنيسة مار بوثيون ،شحار ّ
•كنيسة مار أفرام ،وادي العني
•كنيسة الق ّديس بولس ،املجموعة الثّقافيّة
ِ
•كنيسة الطّهارة القدمية (مع املطرانيّة الّتي قُصفت) ،شفاء
•كنيسة ال ّروح القدس ،بكر
•كنيسة العذراء مريم ،دراكزيليا
•كنيسة الق ّديس أشعياء القدمية واملقربة ،راس الكور
•كنيسة أ ّم العون ،دواسة
•كنيسة الق ّديس جاورجيوس األثريّة ،خزراج
•دير الق ّديس جاورجيوس (مع املقربة) ،عرب
•دير ال ّنرص ،عرب
•دير ال ّراهبات الكلدانيّات ،مياسة
•دير الق ّديس ميخائيل ،كنيسة حاوي
•دير الق ّديس إيلياس األثريّة ،غزالين

السيان األرثوذكس:
كنيسة ّ
السيان األرثوذكس ،شوترا
•أبرشيّة ّ
•كنيسة الق ّديس أهوديني األثريّة ،باب الجديد
•كنيسة ومقربة مار توما (األسقفيّة القدمية) ،خزراج
•كنيسة الطّهارة (قلعة) ،ميدان
•كنيسة الطّهارة ،شفاء
•كنيسة مار أفرام ،شوترا
•كنيسة مار يوسف ،موصل الجديدة
كنيسة املرشق األشوريّة ال ّرسوليّة الجاثلقيّة املق ّدسة:
•أبرشيّة كنيسة املرشق األشوريّة ،نور
•كنيسة املرشق األشوريّة ،دواسة
•كنيسة العذراء مريم (الطّقس القديم) ،وحدة

الكنيسة األرمنيّة األرثوذكسيّة:
•الكنيسة األرمنيّة ،ميدان
•الكنيسة األرمنيّة الجديدة ،وحدة
الكنيسة اإلنجيليّة املشيخيّة:
•الكنيسة اإلنجيليّة املشيخيّة ،مياسة
اللتينيّة:
الكنيسة ّ
اللتني لآلباء ال ّدومينيكان ودير راهبات كاترينا
•كنيسة ودير ّ
سينا ،ساعة
•دير ال ّراهبات ال ّدومينيكان ،املوصل الجديد
•دير ال ّراهبات ال ّدومينيكان (دير الكلمة) ،املجموعة الثّقافيّة
•بيت القصادة ال ّرسوليّة (معهد يوح ّنا الحبيب)
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املرفق رقم  :3نظر ٌة عا ّم ٌة عىل نقاشات املجموعات
املوقع

الشّ هر ( )2016عدد ال ّنساء عدد ال ّرجال الفئة العمريّة املجموعة

شباط
بريوت ،لبنان
شباط
بريوت ،لبنان
شباط
بريوت ،لبنان
شباط
بريوت ،لبنان
دهوك ،إقليم كردستان ،العراق آذار
دهوك ،إقليم كردستان ،العراق آذار
نيسان
البقاع ،لبنان
نيسان
شامل لبنان
نيسان
شامل لبنان
نيسان
حلب ،سوريا
نيسان
حلب ،سوريا
نيسان
القامشيل ،سوريا
نيسان
وادي ال ّنصارى ،سوريا
نيسان
دمشق ،سوريا
نيسان
درعا ،سوريا
نيسان
الحسكة ،سوريا
نيسان
حمص ،سوريا
نيسان
محردة ،سوريا
نيسان
محردة ،سوريا
نيسان
النوج
أس (ّ ،)Ås
نيسان
النوج
أوسلوّ ،
نيسان
النوج
أوسلوّ ،
النوج نيسان
سانديفور (ّ ،)Sandefjord
النوج نيسان
سانديفور (ّ ،)Sandefjord
نيسان
النوج
أوسلوّ ،
عمن ،األردن
حزيران
ّ
حزيران
عمن ،األردن
ّ
حزيران
عمن ،األردن
ّ
حزيران
عمن ،األردن
ّ
حزيران
اسطنبول ،تركيا
حزيران
اسطنبول ،تركيا
أيلول
إربيل ،إقليم كردستان ،العراق
أيلول
إربيل ،إقليم كردستان ،العراق
أيلول
إربيل ،إقليم كردستان ،العراق
أيلول
إربيل ،إقليم كردستان ،العراق
أيلول
إربيل ،إقليم كردستان ،العراق
أيلول
إربيل ،إقليم كردستان ،العراق
أيلول
إربيل ،إقليم كردستان ،العراق
أيلول
إربيل ،إقليم كردستان ،العراق
أيلول
إربيل ،إقليم كردستان ،العراق
أيلول
بريوت ،لبنان
أيلول
عكّار ،لبنان
أيلول
بريوت ،لبنان
أيلول
بريوت ،لبنان
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سوريّون
الجئون سوريّون
الجئون سوريّون وعراق ّيون
الجئون سوريّون
مسؤولو مجتمع نازحني
مسؤولو مجتمع نازحني
الجئون سوريّون
الجئون عراق ّيون
الجئون سوريّون
نازحون ومجتم ٌع مضيف
نازحون ومجتم ٌع مضيف
نازحون ومجتم ٌع مضيف
نازحون ومجتم ٌع مضيف
نازحون ومجتم ٌع مضيف
نازحون ومجتم ٌع مضيف
نازحون ومجتم ٌع مضيف
مجتم ٌع مضيف
مجتم ٌع مضيف
نازحون ومجتم ٌع مضيف
الجئون سوريّون
الجئون سوريّون
الجئون عراق ّيون
الجئون عراق ّيون
الجئون عراق ّيون
الجئون عراق ّيون
الجئون سوريّون
الجئون عراق ّيون
الجئون عراق ّيون
الجئون سوريّون
الجئون سوريّون
الجئون عراق ّيون
نازحون وقادة مجتمع
نازحون وسياس ّيون
مسؤولون دين ّيون
ممثّلون عن منظ ٍ
ّامت غري حكوم ّية
نازحون وقادة مجتمع
نازحون وقادة مجتمع
نازحون وقادة مجتمع
ناشطون يف مجال حقوق اإلنسان
نازحون وقادة مجتمع
الجئون سوريّون وقادة مجتمع
الجئون سوريّون
ممثّلون عن الكنيسة يف لبنان
الجئون سوريّون ومسؤولون يف الكنيسة

مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون ومسلمون
مسلمون
إيزيديّون
مسلمون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسلمون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسلمون
مسلمون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
مسيح ّيون
إيزيديّون
تركامن ّيون شيعة وس ّنة
مسلمون س ّنة
كاكائ ّيون
شباك وشيعة وس ّنة
صابئ ٌة مندائ ّيون
مسيح ّيون
صابئ ٌة مندائ ّيون
مو ّحدون دروز
مسلمون
مسيح ّيون
مسيح ّيون

تعود فانيسا وتالميذ الجئون آخرون إىل البيت بعد املدرسة

الحوايش
.هاميش
من هذا ال ّنقاش أ ّن هذا شأ ٌن
ّ
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ٍ
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لل ّنازحني.
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ّ
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عليمي ،كذلك كان األمر بال ّنسبة
ضبط العوامل األخرى .ومع ازدياد املستوى التّ
ّ
املعييش ،رغم أ ّن هذا يعود جزئ ّياً إىل
إىل تقييم امل ُستطلَعني حول وضعهم
ّ

االرتباط بالوظيفة والدّخل .وما ال يثري الدّهشة هو أ ّن زيادة قدرة الحصول عىل
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ّ
ّ
ٍ
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اإلهانات
ّسابقة من
ٍ
ألسباب دين ّي ٍة ،كان الدّخل هو ّ
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امتلكت تأثريا ً ّ
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العراق ،أيلول .2016
ٍ
مجموعات مع ممثّلني مسيحيّني من طوائف مختلفة .إربيل ،إقليم
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13131مقابل ٌة مع جمعيّة نساء بغداد .أيلول .2016
الجنيس املرتبط بال ّنزاع،
13132تقيي ٌم رسي ٌع للعنف القائم عىل نوع الجنس والعنف
ّ
ترشين األ ّول .2016
لدي هذه املشكلة
13133شاركت امرأُ ٌة بهذه الشّ هادة“ :حتّى لو كنت مح ّجبةً ،مل تكن ّ
الضوريّة) إلّ
(أن تكون الخلف ّية الدّين ّية حاجزا ً أمام الحصول عىل الخدمات ّ
ٍ
تنظيف وشعرت بأ ّن سبب رفيض هو حجايب،
بطلب لوظيفة
مؤ ّخرا ً .كنت أتقدّم
ٍ
لك ّنه مج ّرد شعور”.
الجنيس املرتبط بال ّنزاع،
13134تقيي ٌم رسي ٌع للعنف القائم عىل نوع الجنس والعنف
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ترشين األ ّول .2016
ٍ
السامية لشؤون
13135لك ّن ال ّدراسة املكتبيّة وجدت دراس ًة
بتكليف من املف ّوضيّة ّ
اللجئني يف األمم املتّحدة ( )UNHCRتتأث ّر بالخلف ّية الدّين ّية وهي جدير ٌة
ّ
بالذّكر.
Hassan et al. (2015) Culture, Context and the Mental Health and
Psychosocial Wellbeing of Syrians: A Review for Mental Health
and Psychosocial Support staff Working With Syrians Affected by
Armed Conflict.
انطوت هذه املراجعة التّقن ّية للمصادر الثّانويّة عىل توفري استشار ٍ
ات فرديّ ٍة
للسوريّني ،إلمتام إرشا ٍد أشمل .وليست
نفيس ّ
نفيس و/أو ٍّ
طب ٍّ
وجامع ّي ٍة وعال ٍج ٍّ
بح ّد ذاتها تقييامً أو منهج ّية.
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ع ّي ٍ
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ضمن املنازل.
138. Birchall, J (2016) Gender, Age and Migration: An Extended Briefing. Institute of Development Studies.
139. Focus groups and interviews in Turkey, June, 2016; See: http://
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وبروتستانت(بريوت ،لبنان ،أيلول .)2016
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ّ
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مجموع ٍة من ّ
15157إحصاءات منظّم ٍة إنسانيّ ٍة دينيّ ٍة سوريّة؛ مقابل ٌة مع ممثّلٍ عن منظّم ٍة دوليّ ٍة غري
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ٍ
عمن ،األردن ،حزيران .2016
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مجموعات مع ممثّلني عن اإليزيديّني ،إربيل ،إقليم كردستان ،العراق،
16162نقاش
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ّ
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عىل تعليمٍ
ّ
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ابع
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م
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