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عن املركز

عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته 
الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة 
واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام، ويسعى املركز إىل إجراء 

حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.
قياساً ابألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً، والتطورات املتالحقة اليت يشهدها البلد 
واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت حتاول مالحقة األحداث والقضااي يف العراق تفتقر 
إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت حّددت النظرة إىل العراق خالل 
العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية، 
واحليادية، واملصداقية، واإلبداع، ويوّجُه املركُز أنشطَتُه يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه 
العراق ومنطقة الشرق األوسط بتقدمِي بصائَر وأفكاٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها 

على املديني القصري والطويل.
ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع لقضااي الصراع 
عرب حتليالت، وأعمال ميدانية، وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط؛ من أجل 
مقاربة قضااي العراق اليت ختصُّ ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة 
متنوعة  مؤسسات  مع  وإقامة صالت  ميدانية،  وأعمال  حتليالت،  عرب  الصراع  لقضااي  واإلبداع 
واجملتمع،  واالقتصاد،  السياسة،  ختصُّ  اليت  العراق  قضااي  مقاربة  أجل  من  األوسط؛  الشرق  يف 

والسياسات النفطية والزراعية، والعالقات الدولية، والتعليم.
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احملتوايت

إهـــــداء

إىل جيل جديد خيلق فكرة لن متوت 

 إىل شباب/ت احلراك اإلحتجاجي املستقل يف سنجار

وإىل مجيع الناشطني/ت الذين يبذلون جهوداً نبيلًة يف سبيل وحدة الرأي اإليزيدي 



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

احملتويــــات
13 .. .... .... .... .... .... .... . مقدمة:  فكرة اإلستمرارية يف الثقافة اإليزيدية وذاكرهتا

القسم األول
 االنقسامات داخل اجملتمع اإليزيدي وأتثريها يف بناء جمتمع ما بعد اإلابدة اجلماعية 

1 - االنقسامات املتعلقة ابلتسمية: إيزيديون أم يزيديون؟... .... .... .... .... .... .. 28
30 .. .... .... .... .... .... .... .... .... . 2 - اختالفات حول تسمية احليز اجلغرايف
31 .. .... .... .... .... .... .... 3 -انقسام وجدل حول احلدث املؤسس هلوية اجلماعة 
أ-االنقسامات املتعلقة بتسمية اإلابدة اجلماعية... .... .... .... .... .... .... .... .. 32
35 .. .... .... .... .... .... .... .... .... ... ب-األفعال اليت تشكل اإلابدة اجلماعية
37 .. .... .... .... .... .... .... .... .... ج-التسلسل اهلرمي لضحااي اإلابدة اجلماعية
4 - تنازع السردايت: االنقسام يف تعريف اهلوية اإليزيدية... .... .... .... .... .... .. 39
السردية الكردية  .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. 39
السردية العربية .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. 40
السردية الوسطية )اخلصوصية الدينية(.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. 43
45 .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . السردية القومية 
46 .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... السردية الزرادشتية 
49 .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... السردية اإلثنودينية
54 .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . 5 - االنقسام اجلغرايف اإليزيدي
61 .. .... .... .... .... .... 6 - منظور األجيال: ديناميات االنقسام األفقي والعمودي  



9

أ-االنقسام األفقي ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. 62
ب-االنقسام العمودي .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. 64
67 .. .... .... .... .... .... .... .... .... .. 7 - املنظور اجلندري لديناميات االنقسام
70 .. .... .... .... .... .... .... .... .... 8 - ديناميات اإلقتصاد السياسي لالنقسام 
9 - البعد الداخلي السياسي للصراع كمغذ لديناميات االنقسام.. .... .... .... .... .. 73
أ - االستقطاب بني احلزبني: الدميقراطي الكردستاين والعمال الكردستاين.... .... .... .. 76
81 .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. ب-االنقسام بني األحزاب اإليزيدية
84 .. .... .... .... .... . 10 - البعد الدويل واإلقليمي للصراع كمغذ لديناميات االنقسام
أ-البعد الدويل للصراع منذ احتالل بريطانيا للعراق وحىت غزو داعش لسنجار .... .... .. 84
88 .. .... .... .... .... .... .... .... .... . ب-البعد اإلقليمي للصراع )الدور الرتكي( 
93 .. .... .... .... .... .... .... .... .... . ج-البعد اإلقليمي للصراع )الدور اإليراين( 
خامتة: الربيع اإليزيدي يف سنجار .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .101
حراك اجليل اجلديد يف مواجهة دينامية اإلستمرارية .... .... .... .... .... .... .... .101

احملتوايت



10

مركز البيان للدراسات والتخطيط

القسم الثاين
مقابالت مع النخب اإليزيدية حول ديناميات االنقسام وأتثرياهتا على اجملتمع اإليزيدي

1 - مدخل: منهجية احلوار مع النخب اإليزيدية وموجهاهتا .... .... .... .... .... .109
2 - نصوص املقابالت مع النخب اإليزيدية .... .... .... .... .... .... .... .... .112
خالصة وتوصيات: معاجلة اإلنقسام )خريطة طريق ومقرتحات أولية(... .... .... .... .175
176. .... .... .... .... .... .... .... ... أواًل-على صعيد احلكومة الفدرالية )االحتادية(
177. .... .... .... .... .... .... .... .... ... اثنيًا-توصيات تتعلق ابملشاركة السياسية 
179. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... اثلثًا-توصيات تتعلق ابلتعليم 
181. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. رابعًا-توصيات لوسائل اإلعالم
خامسًا-توصيات بشأن اجلوانب االقتصادية .... .... .... .... .... .... .... .... .182
سادسًا-توصيات تتعلق مبأسسة احلوار اإليزيدي . .... .... .... .... .... .... .... .183
سابعًا-توصيات تتعلق ابإلصالحات الداخلية.... .... .... .... .... .... .... .... .185
 اثمنًا- توصيات تتعلق ابلتمثيل املتوازن للمجتمع اإليزيدي.. .... .... .... .... .... .187
1. التوازن اجليلي .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .187
2. التوازن اجلندري... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .187
3. التوازن املناطقي... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .188



11

اجلداول واألطر واألشكال
اجلداول

33 .. .... .... .... .... جدول 1 -تسميات اإلابدة اجلماعية لدى الشعوب )مناذج خمتارة(
األطر

إطار 1 - كيف وظفت سلطة البعث اإليزيديني يف صراعها مع األقليات؟.. .... .... .. 29
إطار2 - طلب دعم رمسي للسردية العربية يف بداية حكم البعث.. .... .... .... .... .. 41
44 .. .... .... .... .... .... إطار3 - قومية اإليزيديني وسردية اخلصوصية يف حكم البعث
إطار 4 - مقتطفات من بيان يزدا حول هوية اإليزيديني.... .... .... .... .... .... .. 50
إطار 5 - خطورة التماسك والوحدة اإليزيدية يف املنظور األمين حلزب البعث .... .... .. 54
إطار 6 - تشكيل اجمللس الروحاين عام 1928 وإشكالية استقاللية إدارة الشؤون الدينية.. 60
63 .. .... .... .... .... .... ... إطار 7 - اإليزيديون يف وسائل اإلعالم العراقية والكردية
69 .. .... .... .... .... .... .... .... .. إطار8 - مركز املرأة يف التقاليد الدينية اإليزيدية
إطار 9 -حرب اخلليج  وانقسام اإليزيديني بني احلكومة املركزية وإقليم كردستان... .... .. 82
إطار 10 -اإليزيديون يف ضوء تقاطع السياستني : الربيطانية والرتكية... .... .... .... .. 85
إطار 11 -اإليزيديون يف ضوء تقاطع السياستني: الفرنسية والربيطانية . .... .... .... .. 87
89 .. .... .... .... .... .... ... إطار 12 -مسؤولية تركيا عن اإلابدة اجلماعية لإليزيديني
إطار 13 -أستمرار القصف الرتكي واملخاوف اإليزيدية .... .... .... .... .... .... .. 91
97 .. .... .. إطار 14 - طريق السبااي الذي مير عرب سنجار، هل هو حصان طروادة إيراين؟

احملتوايت



12

مركز البيان للدراسات والتخطيط

األشكال
1. وحدات مقاومة سنجار 2014 - 2022. .... .... .... .... .... .... .... .. 79
2. خارطة توزيع القوى املسلحة يف سنجار. .... .... .... .... .... .... .... .... .. 80
96 .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3. مرور طريق السبااي عرب سنجار



13

اإلابدة اجلماعية مستمرة .. ديناميات وإبعاد وفواعل اإلنقسام يف اجملتمع اإليزيدي

مقدمة
 فكرة اإلستمرارية في الثقافة اإليزيدية وذاكرتها

»الذين ال يقرأون التاريخ حمكوم عليهم بتكراره«
جورج سانتياان

كان سلطان الذي يبلغ من العمر)15( عاماً يقضي وقتاً رتيباً مع عائلته يف مزرعتهم الصغرية 
اليت تبعد مسافة ثالثة كيلو مرتات عن قاعدة جبل سنجار، حماطاً أبقاربه الذين يكوِّنون عائلة كبرية 
تتكون من قرابة )150( شخص. كان يسمع من كبار السن عن الفرماانت: )اإلابدات اجلماعية 
اليت تعرَّض هلا اإليزيديون عرب اترخيهم(، لكَّنه مل يتصور أن يصبح هو نفسه ضحية لإلابدة األخرية.

يف الساعة العاشرة صباحاً وصل مقاتلو داعش اىل الشارع الرئيس الذي يبعد عن مزرعة 
عائلة سلطان )40( مرتاً، وبدأوا إبطالق النار عشوائياً، قتلوا تقريباً )50( شخصاً. أخذت أخته 
الصغرية تبكي وهي تالحظ الذعر على وجوه أفراد العائلة، مث  صرخت »سوف يقومون بقتلنا«. 
حني دخل مقاتلو داعش املزرعة سرعان ما فرقوا أفراد العائلة: أدخلوا سلطان مع األطفال الصغار 
يف غرفة املطبخ وأٌْغلَق عليهم أبحكام، فرز املقاتلون )34( امرأة و طفاًل من بني النساء، كانت 
من ضمنهن ثالث من شقيقات سلطان. ويف غضون دقائق قليلة كانت أصوات  الرصاص تتعاىل، 
الشاابت  النساء  اْخُتِطَفِت  الرجال يف عائلته متت ٌصفُّوا، يف حني  أنَّ  الفور  عرف سلطان على 
وأٌْعِدمت كبريات السن بطرائق خمتلفة. ٌحِشَر سائر األحياء من الضحااي يف سيارات القتلة، وفيما 

مل يتبَق مكان لوضع الصغار فيها، قرر اإلرهابيون ترك سلطان مع بقية االطفال يف أخر حلظة.

ما أن غادر القتلة حىت قرر سلطان الفرار، قاد سائر األطفال الصغار يف رحلة اىل جبل 
سنجار، ويف أكثر من عشرة أايم  يف اجلبل واجه تقلبات جوية صعبة للغاية من حر النهار و برودة 

الليل يف ظل عراء موحش، وبقيت صورة القتل اجلماعي ختيم على ساعات نومه القلقة.

يف األعوام الثمانية الالحقة تغريت شخصية سلطان كلياً، حتول من طفل وديع وحامل إىل 
رجل يضع  مسؤولية تغيري العامل على كاهله. تدرجيياً كان يٌعيد متثيل سرية أجداده، مدركاً إن قصته 
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ا كذلك، فقد اختصرت قصص جيل  ليست جبديدة، بل متثل استمرارية مأساوية عرب األجيال، وألنَّ
كامل من الناشطني فيما بعد اإلابدة اجلماعية ايضاً. 

أطروحة اإلستمرارية
تعرب أطروحة االستمرارية The continuity thesis يف اتريخ األقلية اإليزيدية عن 
املنهجي،  االضطهاد  حول  تتمحور  وثقافية  اجتماعية  لبىن  املدى  طويل  التارخيي  التواصل  فكرة 
والتمييز على أساس ديين، وحماوالت تغيري العقيدة الدينية ابلقوة، مرورا ابلعنف املوجه ضد أفراد 
اإليزيدية تسمية   الذاكرة  تتخذ يف  اليت  اجلماعية  املنهجية واإلابدات  املذابح  إىل  األقلية، ووصواًل 
)الفرماانت(.1 تقف فكرة االستمرارية على النقيض من فكرة التغيري الدائم والتقدم والتحديث عن 
طريق سلسلة التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية املتغرية اليت ترتب عليها إعادة إدماج 
اإليزيديني يف بنية اجتماعية حداثوية ابتداًء منذ والدة الدولة الوطنية 1921 واألنظمة السياسية 
املتعاقبة منذ العهد امللكي مروراً ابلعهد اجلمهوري 1958 - 2003، واليت تستند إىل دساتري، 

تقوم يف ظاهرها على مبدأ املساواة وفكرة املواطنة. 
وفقاً ملنظور االستمرارية )ال شيء جديد حتت الشمس( لإليزيديني، فالعامل يف عود أبدي، 
والعنف يغيب اترة ليبزغ بعد حني يف صورة وجتلٍّ جديد، وعلى اإليزيدي يف كل مرة، أن يبدل 
األقنعة والوجوه لكي يـَُتقبَّل ضمن بنية الثقافة السائدة، أو يلوذ ابجلبل صديق املضطهدين يف نوع 
من التقية اإليكولوجية أسوة مبا فعلته األقليات الدينية املهدَّدة يف الشرق األوسط. وقد أصبحت 
والقرارات  النظر  وجهات  على  ومؤثراً  املعاصرة  اإليزيدية  للهوية  أتسيسياً  حداثً  اجلماعية  اإلابدة 
اهلولوكوست وصف “املاضي  على  )ألون كونو(  املؤرخ  أطلق  كما  فتماماً  واجملتمعية.  الشخصية 
التأسيسي” للهوية اليهودية2، ما تزال اإلابدة اجلماعية اليت حصلت يف عام 2014 حية ومستمرة 
للمجتمع اإليزيدي، خصوصاً مع استمرار الصراع السياسي حول إدارة األراضي اإليزيدية األصلية 
1.  ينظر على سبيل املثال املؤلفات التالية لباحثني إيزيديني يؤرخون هلذه االستمرارية : عدانن زاين فرحان وقادر سليم مشو، مأساة 
اإليزيديني الفرماانت ومحالت اإلابدة ضد الكورد اإليزيديني عرب التاريخ، )دهوك، مطبعة خاين، 2009( وإبراهيم متري امساعيل، 

الفرماانت : جرائم اإلابدة اجلماعية ضد اإليزيديني، )دهوك، ابنا للنشر والتوزيع، 2020(.
2. Alon Conno, Foundational Pasts: The Holocaust as Historical Understanding 
)New York: Cambridge University Press, 2012(. 
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يف سنجار، ومع ارتفاع معدالت اهلجرة وتشتت اجملتمع أكثر فأكثر.

دائماً  متثِّل مساراً  الريبة ابإليزيدي  فإنَّ  انتهت ابهلولوكوست،  اليت  السامية  مناهضة  ومثل 
الوطنية 1921- يف ظل االمرباطورية  الدولة  انتهى ابلفرمان األخري. عاش اإليزيديون -ما قبل 
العثمانية كجماعة دينية صغرية الذت ابجلبال حفاظاً على خصوصيتها، لكن العامل اخلارجي كان 
يهدد عزلتها، طاردهتا الفتاوى والفرماانت )أوامر اإلابدة واجملازر السلطانية( واليت تؤرخها الذاكرة 
اجلمعية بوصفها اترخياً متصاًل من )74( حلقة متواصلة من حاالت القتل اجلماعي3. لقد ارتبطت 
فكرة االستمرارية يف الذاكرة اإليزيدية على حنو عضوي مع حدث اإلابدة اجلماعية وأوامر القتل 

الرمسية يف اتريخ ما قبل االستقالل. 
اجلمعية  هويتهم  مسخت  اإليزيديني،  مع  عالقتها  يف  الوطنية  الدولة  تغولت  بعد،  وفيما 
من حضورها،  1921 - 2003، مث جاء غياهبا لكي يكون أشد وقعاً  لتتطابق مع إمالءاهتا 
فانيار سلطة الدولة بعد عام 2003 تركهم نباً ملعادالت وفواعل جديدة احتلت فراغ غياهبا. 

كانت الدولة -حقًا- أهون الشرور لإليزيديني، ما عدا تلك اليت تنجم عن غياهبا.

وبسبب التوزيع الدميوغرايف يف حدود سياسية يعاد تشكيلها يف دولة وطنية، ظل البعد الدويل 
حاضراً يف اتريخ اإليزيديني منذ التحرر من الدولة العثمانية، فمع جميء االحتالل الربيطاين أضحوا 
ملعادلة صراع دويل على تركة الرجل املريض، وهو ابلتحديد صراع ثالثي )بريطاين، فرنسي،  نباً 
تركي( بسبب اجلغرافيا اإليزيدية احلدودية اليت تقع راهنا على بعد )50( كم من مثلث احلدود 
)العراقية، السورية، الرتكية(. ال سيما يف املدة بني احلرب العاملية األوىل والثانية4 . وقد حفز الصراع 

واستقطب اجملتمع وخنبه وزعاماته. 

كما كان هذا العامل أيضاً دافعاً لطبيعة اهلندسة االجتماعية اليت تبنتها الدولة القومية العربية 

3.  ينظر على سبيل املثال : أمحد سينو، األكراد اإليزيديون يف العهد العثماين)دراسة اترخيّية سياسّية دينّية اجتماعّية اقتصاديّة(، 
)دهوك:  العثماين،  العهد  يف  اإليزيديني  الكرد  على  والفتاوى  احلمالت  ختاري،  مراد  وداوود   ،)2012 الزمان،  دار  )دمشق: 

.)2019
4.سعد سلوم، اإليزيديون يف العراق: الذاكرة، املعتقدات، اإلابدة اجلماعية، )روما، منشورات UPP، ط2 2020(،
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)يف منوذجها البعثي( يف عالقتها معهم، فقد أعادت تعريفهم كطائفة يزيدية أموية، وهكذا وجد 
اإليزيديون أنفسهم بسبب حكم اجلغرافيا السياسية وسط صراع حكومة بغداد مع املكون الكردي 
األكرب، ويف ظالل قامتة حلرب دامية للدولة مع جارهتا الشرقية استمرت لثمان سنوات، فتحملوا 
ضريبة جديدة وفق ملعادلة النزاع الداخلي مع األقلية الكردية والصراع اإلقليمي مع إيران. فحكم 

االستقطاب اجلديد وحفز انقساماً مماثاًل لسابقه داخل اجملتمع. 

بعد حرب اخلليج 1991 انقسمت اجلغرافيا اإليزيدية بعد فرض قرار جملس األمن )661( 
مثل ابعذرا وخانك  اإليزيديني  مناطق  بعض  فأصبحت  اجلوي،  احلظر  مناطق  أو  اآلمنة  املناطق 
وشاراي ضمن املنطقة الكردية اآلمنة يف حني بقيت شيخان )ما عدا ابعذرا( وبعشيقة وسنجار حتت 
إدارة بغداد، وانقسم اإليزيديون نتيجة لذلك بني نفوذ األحزاب املسيطرة على كل منطقة وتصورها 

للهوية القومية املهيمنة. 
 The املكوانت  لدولة  جديد  منوذج  ظل  ويف   2003 عام  للعراق  االمريكي  الغزو  بعد 
state of components أرغموا على إعادة موضعة هويتهم وحضورهم وسط صفقة تقاسم 
ثالثية للسلطة بني مجاعات كربى: األكراد، والشيعة، والسنة. وكان عليهم التوافق مع طبيعة هذه 
الصفقة، واليت حلت حمل عالقتهم مع الدولة-األمة اليت تشظت وغابت وحطمها الغزو األمريكي 

والفوضى اليت أعقبته.
مث جاءت صدمة الفرمان األخري )اإلابدة اجلماعية( عام 2014 ابعثة لقوى الذاكرة وحتفيز 
التطلع إىل منوذج جديد، بعد نزوحهم  املاضي املؤسس على استمرارية االضطهاد، حفزهتم على 
وتوزعهم داخل وخارج البالد، لكن هذه املرة مل تعد هويتهم ومعتقداهتم حمط صراع، بل برز بعد 
جديد للصراع حول أراضيهم اليت أصبحت حمط صراع داخلي، وإقليمي، ودويل )ما بعد الربيع 
العريب يف سوراي وما بعد داعش يف العراق(، وسط فوضى دولة عسرية التشكل وفق منوذج مستقر، 

وتدخل إقليمي ودويل يف شؤون البالد على حنو مل يسبق له نظري. 

لقد غابت الدولة وحتولت أراضيهم إىل جغرافيا مدولة أو مدولنة، جتذب أطماع قوى جماورة 
متنافسة. 
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 رؤية من فوق الجبل 
كان سلطان اهلارب إىل اجلبل مع عشرات اآلالف من اإليزيديني ختيم عليه رؤية قامتة مثل 
غيمة عمالقة، مل تكن هذه رؤية جديدة الحت لإليزيديني وهم يف طريق الفرار إىل أعايل اجلبال 
القاحلة بعد انطالق آلة التدمري الوحشية،  بل كانت أشبه بلعنة تطاردهم عرب القرون واألزمان، 
ومن فوق اجلبل اتضح هلم أكثر فأكثر، سياسة ترتسم لفك االرتباط بينهم وبني أراضيهم، فأراض 
اإليزيديني، وال سيما سنجار اليت هي مبنزلة القلب يف اجلغرافيا اإليزيدية، حتتل موقعاً إسرتاتيجياً 
جانيب  على  املناطق  تتميز  السورية.  العراقية  الرتكية  احلدود  من  كيلومرتاً   )50( بعد  على  مهماً 
احلدود العراقية السورية بتنوع ديين وعرقي ولغوي وروابط مهمة عابرة للحدود. تشكل هذه املنطقة 
أيضاً حدوداً مهمة بني العراق الفيدرايل وإقليم كردستان العراق، مع وجود صراع قدمي حول من 
يدير املنطقة، بوصفها جزءاً من املناطق املتنازع عليها. تسيطر حكومة إقليم كردستان حالياً على 
معرب فيشخابور مع سوراي، ومن مَثَّ تشرف على حركة املعدات واألفراد، وتقوم القوات األمريكية 
ابلتنقل عرب هذا املعرب يف إطار وجودها العسكري بني البلدين، والذي يركز على دعم قوات سوراي 

الدميقراطية واحلد من النفوذ اإليراين5.

تعقد التفاصيل املذكورة أعاله الوضع السياسي واألمين يف سنجار أكثر من مناطق أخرى، 
مثل سهل نينوى؛ ألنَّ سنجار معرضة -خصوصًا- لصراعات القوى اإلقليمية، مثل تركيا وإيران، 
اليت تتفاعل مع جهات فاعلة أو حلفاء حمليني. فضاًل عن ذلك يؤدي غموض الوضع اإلداري 
يف سنجار بني احلكومة الفيدرالية يف بغداد وحكومة إقليم كردستان يف أربيل إىل مزيد من عدم 
االستقرار. أخرياً، وفيما يتعلق هبذين العاملني، فإن تعدد الفاعلني السياسيني املوجودين يف سنجار، 

ومن مَثَّ كثرة العناصر األمنية أو اجلهات الفاعلة املسلحة، خيلق ديناميات معقدة للغاية.

يتحمل العائدون واملشردون داخلياً من سنجار آاثر هذا الصراع على ثالثة مستوايت: أواًل، 
ألنم عالقون بني األحزاب السياسية املختلفة اليت تشرتك يف التأثري على امليدان، واثنياً ألن احلكومة 
الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان قد قامتا بتحييدهم، واثلثاً ألنم عالقون يف خضم الصراع الرتكي 

5. ورشة عمل افرتاضية عن احلدود السورية العراقية شارك فيها الباحث، مركز كارنيغي للشرق األوسط، اجلمعة 10-10-2020
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اإليراين األمريكي. ستُناقُش كل من هذه العوامل يف الدراسة بوصفها جزءاً من أطروحة االستمرارية، 
وكعوامل مغذية ملزيد من االنقسام داخل اجملتمع اإليزيدي.

إشكالية االنقسام وأطروحة اإلستمرارية 
اإليزيديني وال تستعرض  ارتكبتها داعش ضد  اليت  الدراسة على اإلابدة اجلماعية  ال تركز 
مآسي الضحااي اليت ابتت معروفة على نطاق واسع، بل حتاول حتليل أبعاد االنقسام داخل اجملتمع 
اإليزيدي ومظاهره وفواعله، وهي ظاهرة كثرياً ما يساء فهمها، على حنو يعاد فيها إنتاج اإليزيديني 
التاريخ،  دًمى على رقعة شطرنج  بوصفهم جمرد  االستمرارية وينمطون  أطروحة  كضحية يف ضوء 

حتركهم خيوط قوى خارجية ال مرئية.

وإذا كانت إشكالية الدراسة تتلخص تقليدايً يف أسئلة عن مظاهر االنقسام وأشكاله وحدود 
استعادة  إشكالية ضمنية حتاول  فقد عارضناها أبسئلة  اإليزيدي وكيفية جتاوزه،  اجملتمع  أتثريه يف 
نتيجة غياب  االنقسام  أيُعدُّ  استثنائي؟  اإليزيدي  اجملتمع  انقسام  اإلنساين لإليزيديني: هل  الوجه 
تعبري عن  ذاته؟ هل هو ابلفعل  اجملتمع وتكوينه حبد  ببنية  بعيدة مرتبطة  له جذوراً  أنَّ  أم  الدولة 
تشظي اجملتمع وتشتته ويعد مظهراً من مظاهر استمرارية اإلابدة اجلماعية بوسائل أخرى؟ إىل أي 
حد يقف االنقسام الداخلي دون توحيد كلمة اإليزيديني ويربك أولوايهتم يف أكثر احلقب درامية يف 
اترخيهم، ال سيما بعد أن أصبحت قضيتهم وقصتهم مدار اهتمام اجملتمع الدويل أبسره للمرة األوىل 
يف اترخيهم. أخرياً، إنَّ ما حيدث لإليزيديني هو أمر استثنائي أم انه جزء من سياق أوسع يلقي 
الضوء على العنف املنهجي لنشوء الدولة-األمة يف العراق املعاصر، وما تاله من عنف انطلق مع 
احلروب الداخلية واخلارجية اليت خاضتها الدولة املتغولة، وصواًل إىل تدمريها بفعل الغزو األمريكي 

عام 2003؟

أمَّا السؤال األخري فيبدو الربط ابلسياق التارخيي واملعاصر مهماً من الناحية املنهجية، إذ إنَّ 
النخب القومية يف اتريخ العراق املعاصر، وابسم احلداثة والتقدم طبقت هندسة اجتماعية قسرية، 
كان من نتائجها مذابح وهتجريات قسرية وإابدات مجاعية مثل: مذحبة اآلشوريني يف مسيل 1933، 
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الفرهود ضد األقلية اليهودية 1941 وهتجريهم اجلماعي 1950-1951، وهتجري الفيليني يف 
السبعينيات وإابدة األكراد منتصف وناية الثمانينيات واملقابر اجلماعية للشيعة بداية التسعينيات، 
لذا، يبدو من املالئم ربط مناقشة االستمرارية يف السياق اإليزيدي يف ضوء سياق لالستمرارية أوسع 
وأمشل، أي: بعبارة أخرى ربط قراءة أطروحة االستمرارية وحتليلها ابلسياق التارخيي املعاصر الذي 
تغولت فيه الدولة ووصلت إىل إفراطها الوحشي األخري. وعلى حنو مواٍز أيضاً حتقيق شعار )لن 
حيدث ذلك مرة أخرى(، سواًء أكانت الدولة طرفاً فاعاًل يف ارتكاب الفظاعات كما يف األمثلة 
التارخيية السابقة يف القرن العشرين، أو نتيجة لغياهبا كما حدث يف إابدة سنجار واحتالل داعش 

ألجزاء واسعة من البالد يف بداية القرن احلادي والعشرين.

والتحليل،  النقاش  طاولة  على  االنقسام  فكرة  لوضع  الباحث  تدفع  أعاله  االسئلة  مجيع 
الباحث مع اجملتمع  النخب اإليزيدية أيضاً، ألن جتربة  يـُْعَرض السؤال على  واألهم من ذلك أن 
اإليزيدي يف أكثر من )17( عاماً أفادت كثرياً من تنمية خطوط التواصل مع كافة شرائح اجملتمع 
وطبقاته وأجياله، وكانت أكثر غىًن من مجيع األدبيات اليت اطُِلَع عليها ابللغتني العربية واإلنكليزية 

يف العقدين املاضيني. 
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منهجية وأهداف
فضاًل عن املقابالت واملناقشات اليت أجراها املؤلف مع اإليزيديني يف األعوام األربعة املاضية 
)2019 - 2022( يف كل من أربيل ودهوك وبعشيقة وسنجار وبغداد مع ممثلني عن اجملتمع 
اإليزيدي )وخارج العراق يف أرمينيا وأملانيا والوالايت املتحدة( واليت أفادت الدراسة منها كثرياً يف 
َص القسم الثاين من الدراسة إلجراء مقابالت معمقة مع عدد  فهم ديناميات االنقسام، فقد ُخصِّ
من أبرز ممثلي اجملتمع اإليزيدي يف داخل العراق وخارجه حول ديناميات االنقسام. ومع أنَّ أجزاًء 
من هذه الدراسة سبق نشرها )ال سيما اجلزء املتعلق ابهلوية اإليزيدية أكثر من مرة(، لكنها وضعت 
يف سياق أكثر خصوصية يف هذه الدراسة، وألنَّ املؤلف يؤمن ابلنهج القائم على فكرة أنَّ تكرار 
بعض األفكار يؤدي إىل وضوح معناها أكثر. فإنَّ األجزاء املنشورة سابقاً قد طُوِّرت، عرب سنوات، 
َثْت على حنو  يف ضوء التحوالت الكبرية اليت تعرَّض هلا اجملتمع اإليزيدي منذ اإلابدة اجلماعية، وُحدِّ
يتالءم مع هذه التحوالت. يكتسب ذلك أمهية متجددة يف ضوء عدم اطالع عديد من قراء اللغة 
العربية على اهلوية اإليزيدية ومراحل حتوالهتا، ويف ضوء االرتباك العام يف حتديد ماهية اجلماعة: أمتثل 

أقلية دينية أم قومية أم هي هوية إثنية ذات خصوصية مركبة؟
قراءة االنقسام اإليزيدي في سياقه العام 

على صعيد ذي صلة، تكمن أمهية إضافية ملناقشة فكرة االنقسام يف تطوير نوع من الوعي 
الذايت اجلمعي داخل اجملتمع اإليزيدي، يضع اإليزيديني يف سياق عام ال يفصلهم عن غريهم من 
أفراد أو مجاعات اجملتمع العراقي،  أو يضعهم يف سلم تراتيب يعكس الدونية وعدم الثقة ابلذات 
بوصفهم ميثلون مجاعة أقلوية مستسلمة إلرادة الكبار دائماً أبدأ، يف نوع من اجلربية اليت حتيل اجملتمع 
إىل كتلة منزوعة اإلرادة والرأي، معرضة لالستغالل يف كل عصر، كما يساعد النقاش يف إعادة 
بناء الثقة ابلذات   والثقة ابآلخر  بعيداً عن اخلطاب الداخلي احملبط والذي 
قد يعكس ممارسة مازوخية جللد الذات ومعاقبتها )نستحق ما منر به ألنَّنا جمتمع منقسم وضعيف 
أمام اآلخر(. فاالنقسام ظاهرة عامة متر هبا مجيع اجملموعات السكانية الصغرية منها والكبرية نتيجة 
غياب سلطة الدولة. وهي تعود لسؤال إدارة التنوع لدى انطالق جتربة العراق املعاصر، فقد سبق 
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ملؤسسة الدولة األول )امللك فيصل األول(، أن أعلن تذمره أمام ظاهرة مماثلة كانت تدفعه لإلحباط 
يف مشروعه لبناء دولة/أمة ينخرها االنقسام والتفكك واخلياالت املضادة لتخيل هوية عابرة وشاملة، 
فكتب تلك املذكرة الشهرية يف آذار 1932م قبيل وفاته أبشهر قليلة، واليت جاء فيها وصف مثايل 

لظاهرة االنقسام ودينامياهتا التدمريية: 

العثماين. وهذه  أنقاض احلكم  “العراق مملكة حتكمها حكومة عربية سنية مؤسسة على 
احلكومة حتكم قسماً كردايً أكثريته جاهلة، بينه أشخاص ذوو مطامع شخصية يسوقونه للتخلي 
ا ليست من عنصرهم. وأكثرية شيعية جاهلة منتسبة عنصرايً إىل احلكومة نفسها،  عنها بدعوى أنَّ
إال أنَّ االضطهادات اليت كانت تلحقهم من جراء احلكم الرتكي الذي مل ميكنهم من االشرتاك يف 
احلكم وعدم التمرن عليه والذي فتح خندقاً عميقاً بني الشعب العريب املنقسم إىل هذين املذهبني 
م  يزالون مضطهدين؛ ألنَّ ما  م  كل ذلك جعل -اي لألسف- هذه األكثرية ..... يظهرون أبنَّ
شيعة ويشوقون هذه األكثرية للتخلي عن احلكم..... بقطع النظر عن األقليات األخرى املسيحية 
اليت جيب أالَّ نملها؛ نظراً إىل السياسة الدولية اليت مل تزل تشجعها للمطالبات حبقوق غري هذه 
وتلك. ).........( وذلك لالختالفات الكربى بني الطوائف اليت يثريها املفسدون. ).....( وهناك 
غري هذا دسائس آشورية وكلدانية والتعصب للتفرقة بني هؤالء اجلهال توهن قوى احلكومة جتاه 
البسطاء. كما أنَّ العقول البدوية والنفوذ العشائري الذي للشيوخ وخوفهم من زواله؛ لتوسع نفوذ 
احلكومة كل هذه االختالفات واملطامع واالحرتاسات. تشتبك يف هذا الصعيد وتصطدم وتعكر 
صفو البالد وسكونا فإذا مل تعاجل هذه العوامل أبمجعها وذلك بقوة مادية وحكيمة معا ردحاً من 
الزمن، حىت تستقر البالد وتزول هذه الفوارق وتتكون الوطنية الصادقة وحتل حمل التعصب املذهيب 
والديين. هذه الوطنية ال تكون إال جبهود متمادية وبسوق مستمر من جانب احلكومة بنزاهة كاملة 

فاملوقف خطر”.
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توضح هذه الكلمات إسرتاتيجية امللك فيصل اليت اعتمدت على فكرة مركزية الدولة وتقوية 
الوالء حلكومة على حنو جيعل من القالقل والوالءات السابقة تضمحل وتتالشى أمام الوالء لسلطة 
ملعاجلة  إيزيدية  خنب  تعرضها  األول(  )فيصل  ألفكار  مماثلة  أفكار  القارىء  جيد  وسوف  بغداد، 
مشكلة االنقسام يف اجملتمع اإليزيدي أيضاً.  وقد ملس املؤلف إحباطاً عاماً سائداً يف أوساط خمتلفة 
من اجملتمع اإليزيدي تتوافق متاماً مع عبارات امللك الراحل املؤثرة واليت تعكس اإلحباط الذي اعتمل 
يف نفسه جراء فشل مشروعه لبناء هوية وطنية عراقية َوْفقاً لنموذج الدولة/األمة: “أقول وقليب مآلن 
أسى، أنَّه يف اعتقادي ال يوجد يف العراق شعب عراقي بعد، بل توجد تكتالت بشرية خيالية خالية 
من أي فكرة وطنية، متشبعة بتقاليد وأابطيل دينية، ال جتمع بينهم جامعة، مسّاعون للسوء، مّيالون 
للفوضى، مستعدون دائماً لالنتفاض على أي حكومة كانت، حنن نريد واحلالة هذه أن نشكل من 
هذه الكتل شعباً نذبه، وندربه، ونعلِّـمه، ومن يعلم صعوبة تشكيل شعب وتكوينه يف مثل هذه 
الظروف، جيب أن يعلم أيضاً عظم اجلهود اليت جيب صرفها إلمتام هذا التكوين، وهذا التشكيل. 

هذا هو الشعب الذي أخذُت مهمة تكوينه على عاتقي وهذا نظري فيه«.6 

 ُوِضَع اإليزيديون يف سياق  عراقي عام، يتبدى يف أنَّ اجملموعات الكربى حبد ذاهتا، من 
الشيعة والسنة واألكراد غري معفية من االنقسامات اليت يشكو منها جمتمع األقلية اإليزيدية، إذ 
جيري على حنو متخيل وجمرد، احلديث عن هوية شيعية أو سنية أو كردية )خارج متثيلها من قبل 
الكلدو  للمسيحيني  وكذلك  والدينية(،  السياسية  النخب  من  والطائفية  القومية  اهلوايت  مقاويل 
املتعددة فضاًل عن األرمن املتشبثني خبصوصية قومية فريدة، فاجملتمع  آشوريني السراين بطوائفهم 
املسيحي تتخله انقسامات أفقية وعمودية على مستوايت عديدة: بني الطوائف املسيحية املختلفة 
اليت يبلغ عددها )14( طائفة معرتف هبا رمسياً، وبني األحزاب املسيحية اليت جتاوزت )12( حزابً 
وكياانً سياسياً، كما بني رجال الدين والنخب الكنسية من جهة، ورجال السياسة وخنبها القومية 
من جهة اثنية ... إخل. واجلماعات األخرى ذات اهلوية املركبة، أو ما أطلقت عليه يف موضع آخر 

6. عبد الرزاق احلسين،  اتريخ الوزارات العراقية ، جزء 3 ، )بريوت : مكتبة صيدا ، 1953(،  ص ص286-293
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)اهلوايت العابرة أو اجلسرية(7 مثل الرتكمان )السنة والشيعة وذوو التوجه القومي( والشبك )الشيعة 
والسنة وذوو التوجه القومي( أيضاً، والكرد الفيليون )مبحددهم الكردي القومي والشيعي املذهيب( 

إخل.8 وهي انقسامات سبق لنا حتليلها يف مؤلفات ومقاالت عديدة.

رغبة  من  يُعدُّ جزءاً  اجلماعية  لإلابدة  الثامنة  الذكرى  الدراسة يف  هذه  فإنَّ صدور  أخرياً، 
ا مناسبة حلزن عميق فحسب، وإعادة إنتاجها كمحفز لنقاش  خملصة لتخليص إحياء الذكرى من أنَّ
جمتمعي واسع ودائم بشأن التعلم من دروس املاضي، وفهم أفضل لديناميات احلاضر، والعمل من 
أجل فرصة حقيقية لتحقيق العدالة للضحااي، والنضال من أجل وحدة الرأي اإليزيدي، يف أخطر 

حقبة مرت ابإليزيديني والبالد يف التاريخ املعاصر.

                                                                                          سعد سلوم

بغداد 29 متوز، 2022

7. سعد سلوم، األقليات يف العراق : الذاكرة، اهلوية، التحدايت، ) بغداد، مؤسسة مسارات، 2013( 
8. للمزيد عن هذه التوجهات ينظر : سعد سلوم، موسوعة األقليات يف العراق )5 جملدات(، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية 

واإلعالمية، 2017. وينظر أيضاً مقاالت سلوم يف موقع املونيتور، متوفرة على الرابط اآليت: 
https//:www.al-monitor.com/ar/contents/authors/saad-sal-
loum.html

https://www.al-monitor.com/ar/contents/authors/saad-salloum.html
https://www.al-monitor.com/ar/contents/authors/saad-salloum.html
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القسم األول
 االنقسامات داخل المجتمع اإليزيدي وتأثيرها في بناء 

مجتمع ما بعد اإلبادة الجماعية 

بتاريخ 6 نيسان 2022 كتب الناشط البارز »حيدر إلياس« رئيس مؤسسة يزدا الدولية 
على حسابه يف )فيس بوك( جمموعة تساؤالت تنم عن نفاد الصرب: »ماذا تعين عندما تسأل عن 
القضية اإليزيدية؟ وما هي القضية اإليزيدية ابلنسبة لك؟ ، ما هي القضية اإليزيدية من منظور 
إيزيدي ابريت دميقراطي؟9، و ما هي القضية من منظور إيزيدي يهکێتيی؟10، ما هي القضية من 
منظور إيزيدي مؤمن بفكر احلركة اإليزيدية من أجل اإلصالح والتقدم؟11، وما هي القضية من 
منظور إيزيدي مؤمن بفكر حزب التقدم اإليزيدي؟12، ما هي القضية من منظور إيزيدي مستقل  
سياساً؟ وماهي القضية اإليزيدية من منظور إيزيدي مؤمن بفكر اليب كي كي؟13، ماهي القضية من 
منظور ‘يزيدي مسؤول أو مقاتل  مع احلشد الشعيب؟، و ماهي القضية اإليزيدية من منظور شاب 
إيزيدي مدلل أيخذ دروس الكلية عن طريق الواتساب؟ ماهي القضية اإليزيدية ابلنسبة لشخص 
إيزيدي ليربايل ؟ وماذا تعين القضية اإليزيدية من منظور إيزيدي متدين؟. هناك العديد من األفكار 
والتوجهات املختلفة عندما يتعلق األمر ابلقضية اإليزيدية ولكن هل جيب أخذ هذه األفكار كلها 
بعني االعتبار؟ ألنَّه عندما تؤمن بفكرة معينة هناك من يسأل إذا كنت متثل الرأي اإليزيدي أبكمله. 

ماذا تعين عندما تسأل “إىل أين وصلت القضية؟”.

هذه الكلمات اليت مرت دون أن تثري صًدى كبرياً، كان تعبرياً عن مقدار االنقسام داخل 
شعبهم  تطلعات  ينقلون  الذين  اإليزيديني  الناشطني  عمل  على  أتثريه  وحدود  اإليزيدي  اجملتمع 

وخماوفهم وأحالمهم إىل اجملتمع الدويل.    

9.  احلزب الدميقراطي الكرستاين KDP – Partiya أسسه الزعيم  التارخيي الراحل مصطفى البارزاين
10. اإلحتاد الوطين الكردستاين PUK –Yekîtiya من أبرز مؤسسيه  الزعيم  التارخيي الراحل جالل الطالباين

11.  حزب سياسي أيزيدي يرتأسه السياسي اإليزيدي حجي كندور مسو
12.حزب سياسي أيزيدي يرتأسه السياسي اإليزيدي سعيد بطوش

13. حزب العمال الكردستاين PKK  حزب سياسي يساري مسلح نشأ  يف كردستان تركيا، بزعامة عبد هللا أوجالن
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وقد أشارت عديد من الشخصيات اإليزيدية اليت قُِبَلت يف هذه الدراسة عن أتثري االنقسام 
ا ولدت “نوعاً  الدولية املختلفة14، وأنَّ القضية اإليزيدية والتعبري عنها عرب املنصات  على تدويل 
من الربود يف التعامل مع القضية اإليزيدية على املستوى الدويل مع اإلجنازات الكبرية اليت ُحقَِّقت 
)...(؛ لعدم وحدة اخلطاب اإليزيدي وضعف املركزية أو انعدام االلتفاف حول مرجعية أو مؤسسة 
يف  الدويل  “اجملتمع  االنقسام  جعل  أخرى”لقد  أقليات  يف  املوجود  النحو  على  واحدة  مركزية 
اإليزيدي  اجملتمع  فعاًل  أن خيدم  املمكن  الذي من  اإليزيدي  الرمسي  القرار  متيز  وارتباك يف  حرية، 
من القرارات األخرى غري الرمسية، وتشتت مراكز القرار«15، ومتثيل القضية من خالل متحدثني 
متنافسني أو متعارضني16، وما تسببه من »تناقض اآلراء  واهلجوم وخطاابت الكراهية ضد النخب 
أكان  لنيل حقوقه سواًء  يبذهلا  الذي  اجملتمع  السياسية«17، و»تشتت جهود  أو  الدينية  القيادية 
إىل  متضاربة  رسائل  إليصال  بل حىت  الدويل«18،  أم  اإلقليمي  أم  الداخلي  املستوى  على  ذلك 
احلكومة العراقية19عن أبرز القضااي: مثل االزدواجية اإلدارية يف سنجار، إصالح قطاع األمن، عودة 

النازحني، إعادة األعمار... إخل.

أعتقد أنَّ فهم أبعاد هذه االنقسامات وجذورها ومظاهرها سوف يساعد على حتسني متثيل 
قضااي اإليزيديني على الصعيد الداخلي والدويل وهو ما سيخصص له القسم األول من الدراسة، 
الثاين للدراسة على عكس صورة وافية عن آراء  القسم  املقابالت اليت نشرت يف  كما ستساعد 
املثقفني والناشطني اإليزيديني، فضاًل عن حتفيزها ضرورة إجراء حوار إيزيدي-إيزيدي، من أجل 
الوصول إىل مشرتكات ورؤية موحدة وترتيب األولوايت كمدخل إلعادة بناء الثقة أفقياً وعمودايً 

داخل جمتمع ما بعد اإلابدة اجلماعية.

14. سعد اببري، القسم الثاين، مقابلة رقم 14
15. فارس كيت، القسم الثاين، مقابلة رقم 17

16. سراب الياس، القسم الثاين، مقابلة رقم 10
17. أمينة سعيد، القسم الثاين، مقابلة رقم 1

18. سعود مصطو، القسم الثاين، مقابلة رقم 11
19. صائب خدر، القسم الثاين، مقابلة رقم 15
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يركز القسم األول على حتليل أبعاد االنقسامات الداخلية للمجتمع اإليزيدي ومظاهره، مبا 
يف ذلك تلك املتعلقة بتسمية األقلية، احليز اجلغرايف الذي تعيش فيها األقلية، وأخطر األحداث 
الدراسة يف  اليت وقعت عام 2014. كما أتخذ  اليت جنت منها األقلية، وهي اإلابدة اجلماعية 
االعتبار االنقسامات العميقة األخرى املتعلقة ابهلوية: كيف يعّرف اإليزيديون أنفسهم، العالقة بني 
اإليزيديني واآلخرين وبني اإليزيديني والعامل اخلارجي، والتقسيمات اجلندرية املتعلقة بوضع املرأة يف 
اجملتمع اإليزيدي، واالنقسامات اجليلية بني جيل الشباب وجيل كبار السن. وأخرياً االنقسامات 

على صعيد السياسات احلزبية. 

للمجتمع  املعقدة  الداخلية  الديناميات  توضيح  يف  االنقسامات  هذه  فهم  أمهية  تكمن 
اإليزيدي، واالعرتاف ابلدور السليب الذي تنهض به هذه االنقسامات يف تقويض تكون خطاب 
موحد حول اهلوية والتمثيل السياسي واملطالب املتعلقة بعودة النازحني، ومستقبل احليز اجليوسياسي 
الذي يعيش فيه اإليزيديون يف ظل بيئة سياسية متنافسة على مستوى داخلي، وإقليمي، ودويل، 

ويف مواجهة ختوم يعاد فيها تشكيل هوية بلدين متجاورين مها سوراي والعراق.
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1 - االنقسامات المتعلقة بالتسمية: إيزيديون أم يزيديون؟

بعضهم   يستخدم  ففي حني  موضع خالف،  ذاهتا-  اإليزيديني كأقلية -حبد  تسمية  تعد 
تسمية »يزيديون”Yazidis، وهي التسمية السائدة اليت كانت ترد قبل عام 2003 لإلشارة اىل 
األقلية يف اإلعالم والواثئق الرمسية واخلرائط والدراسات والقوانني20، استخدم الدستور العراقي عام 
2005 تسمية جديدة هي«اإليزيديني “Êzidîs، ومع مجيع التربيرات اليت وردت إليراد التسمية 
اجلديدة، كان من الواضح أنا حماولة انجحة لفك االلتباس بشأن التسمية القدمية )يزيدي( اليت 
تعود إىل اخلليفة األموي )يزيد(، وهو ما رسخ صورة منطية عن أنَّ اإليزيديني هم أتباع )يزيد بن 
معاوية األموي(، ومن مَثَّ فـَُهم ليسوا سوى بقااي فرقة إسالمية منشقة. وما جيعل هذه الصورة النمطية 
خطرة هو أنَّ األغلبية الشيعية تكن كراهية عميقة للخليفة األموي يزيد )647 – 683 م( املسؤول 
عن قتل اإلمام احلسني )أبرز الشخصيات املقدسة لدى الشيعة(. وقد تالعب نظام البعث يف عهد 
)صدام حسني( هبذه التسمية مبهارة عن طريق تغيري اسم األقلية رمسياً يف قانون الطوائف الرمسية يف 
العراق 1981، ليصبح وصفها “أموية يزيدية”. لقد ربط نظام البعث بذلك اهلوية الدينية لألقلية 
ابخلليفة األموي ربطاً وثيقاً، ممَّا خدم إسرتاتيجية النظام يف ذلك الوقت عن طريق دمج اإليزيديني 
يف إطار القومية العربية )السنية(، لكن الحقاً، أاثرت هذه التسمية شائعات أبن اإليزيديني كانوا 
مكوانً أساسياً من مكوانت الوحدات املسلحة يف احلرس اجلمهوري اليت استخدمها نظام صدام 
حسني لقصف مرقد اإلمام علي يف النجف، الذي يعدها املسلمون الشيعة مكاانً مقدساً. كانت 
هذه حماولة انتهازية من النظام لتجنب تصوير قمع االنتفاضة الشيعية بعد ناية حرب اخلليج عام 
1991 على أنه انتقام سين من احلركة الشيعية الصاعدة. ومع ذلك، فإن عديداً من أبرز ممثلي 

وقيادات اجملتمع اإليزيدي نفوا بشدة هذه الشائعات واالهتامات21.)ينظر األطار رقم 1(
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إطار -1 كيف وظفت سلطة البعث اإليزيديين في صراعها مع األقليات؟
بعضها  استعداء  خالل  من  اإلثنية  الجامعات  مع  بالعالقة  التالعب  فن  العراق  يف  البعث  نظام  أتقن 
بعضاً، وقد سار عىل نحو ما سار عليه من قبل الربيطانيون الذين حاولوا توظيف عالقاتهم مع األقليات الدينية 
مثل  اليهود واألشوريني واإليزيديني، لكنه سار خطوة أوسع يف مثل هذا التوظيف لغرض ترسيخ معامل حكمه، 
فتصوير الشيعة كتهديد لسنة العراق )انتفاضة 1991(، واستعامل اليهود كبش محرقة 1969، وتالها بالبهائيني 
يف السبعينيات، ووضع الحركة الكردية يف مقدمة قامئة العمالء، وأحد األسباب الرئيسة لتهديد األمن الوطني منذ 
إنتاجها كعدو فاريس  أعيد  التي  السبعينيات كتبعية إليران  الفيلية يف  األكراد  املايض، وتصنيف  القرن  ستينيات 
)إعادة تحديد قومية تتضمن استعامل ذاكرة قدمية من العداء، وطبقات من املخاوف التاريخية(، ليست سوى 

أمثلة عن نظام ينتج املخاوف، ويتالعب بها مقدما قوته املطلقة كحل نهايئ لتوفري شعور باألمن الزائف.

يف سياق ذلك استعمل اإليزيديون يف رصاع الحكومة املركزية مع الحركة الكردية من خالل تجنيدهم مع 
القوات الحكومية يف امليليشيات املوالية للسلطة ضد املتمردين األكراد، كام  تشريبعض املصادر إىل استعاملهم 
يف قمع انتفاضة الشيعة يف جنوب العراق 1991، إذ يذهب »كنعان مكية« يف كتابه )القسوة والصمت( إىل أن 
الجنود الذين تقدموا يف الهجوم عىل النجف وجنوب العراق بشكل عام اختريوا من مدن سنية هي هيت واملوصل 
والرشقاط وبيجي ومن الطائفة اإليزيدية التي يصفها مكية بالقول: »هي طائفة صغرية يف شامل العراق لها تاريخ 

من الرصاع مع املسلمني الشيعة«. 

يف حني ينفي  عديداً من الكتاب هذه القصة، ويرون فيها مجرد محاولة من نظام صدام حسني إلثارة 
نقمة الشيعة ضد اإليزيديني، ويف جوهرها متثل مجرد خدعة أساسها إلباس وحدات من الحرس الجمهوري مالبس 

اإليزيديني عند مهاجمتها املدن الشيعية املقدسة أيام انتفاضة آذار )مارس( 1991. 

وإذا كانت هذه مجرد محاولة من نظام البعث لتشتيت االنتباه عن املسؤول الحقيقي عن الجرمية، فهي 
تندرج ضمن اإلطار السيايس العام للسلطة يف محاوالت تزوير األحداث، والتوظيف والتالعب بعالقات الجامعات 
بني  أفقياً  الرفض  طاقة  وتحويل  الجميع،  عىل  السيطرة  لتحقيق هدف  العراق  يف  واملذهبية  والدينية  القومية 

الجامعات بدالً من توجيهها عمودياً لرأس السلطة.

املصدر :  سعد سلوم، اإليزيديون يف العراق، الذاكرة، املعتقدات، اإلابدة اجلماعية، UPP، ط2 لسنة 2020
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2 -اختالفات حول تسمية الحيز الجغرافي
وابملثل، هناك اختالفات حول تسمية املساحة اجلغرافية اليت يعيش فيها اجملتمع اإليزيدي. 
وعلى رأس هذه االختالفات تسمية املدينة األشهر لدى اإليزيديني، حيث تستخدم وسائل اإلعالم 
الكردية اسم “شنكال”، يف حني اْعُتِمَد االسم العريب الرمسي “سنجار” يف وسائل اإلعالم الرمسية 
منذ قيام العراق كدولة يف عام 1921. من اجلدير ابلذكر أن هذا االختالف ليس حمض اختالف 
لغوي، بل هو خيضع لتوظيف سياسي خيدم فكرة الصراع على أراضي اإليزيديني وهويتهم. وعلى 
صعيد آخر، احتفظت عديد من املدن األخرى ذات األغلبية اإليزيدية -واليت هي أقل أمهية من 
الناحية اجليوسياسية من سنجار– أبمسائها اآلرامية القدمية، مثل بعشيقة22، واليت تعين »بيت العشق 
أو املعشوق«، وحبزاين23 اليت تعين »بيت احلزن«. وكذلك األمر ابلنسبة لـ«الشيخان« اليت ال يوجد 
خالف بشأن تسميتها، مع استمرار تفضيل تسمية مناطق توزيع اإليزيديني خارج سنجار بـ«والت 

شيخ«، وحصر التسمية األخرية مبنطقة الشيخان فحسب.
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3-انقسام وجدل حول الحدث المؤسس لهوية الجماعة 

النخب اإليزيدية على أمهية حدث “اإلابدة اجلماعية” وأتثريه احلاسم على  جتمع معظم 
ومع وجود  اجلماعية.24  اإلابدة  قبل  ما  نفسه  اجملتمع  يعد  مل  فهو  ومستقبلهم،   اإليزيديني  هوية 
انقسامات يف اجملتمع اإليزيدي إالَّ أنَّه ظل حمافظاً على متاسكه االجتماعي ووجوده على أرضه، 
واإلمجاع اإليزيدي الذي مل يتزعزع يوماً خبصوصية اهلوية الدينية اإليزيدية اجلامعة، لكن ذلك تغري مع 
غزو تنظيم داعش وإابدته لإليزيديني إذ “انار اجملتمع اإليزيدي انياراً كبرياً وخلف مئات الضحااي 
األبرايء يف حني وقع اآلالف من النساء واألطفال و الشيوخ يف قبضة القتلة، و نزح ما يُقارب 
)400( ألف إيزيدي إىل خميمات النزوح، وهاجر أكثر من )100( ألف منهم بعد ذلك ابجتاه 
أورواب ودول املهجر«.25 وبذلك ترد بعض النخب االنقسام اىل صدمة اإلابدة نفسها و«الشعور 
الذي خلفه غزو داعش يف نفسية الفرد وما تلته من عواقب وخيبات ما جعل فقدان الثقة جبميع 
عابرة  من صدمة  اإلابدات  ختلفه  ما  على  اآلخر  بعضهم  وركز  اإليزيدية«،26  والقيادات  النخب 
لألجيال فـ”اإليزيديون هم ورثة اإلابدات، على حنو حيملون فيه صدمات نفسية موروثة، حىت لو 
مل خيتربوا املذابح  اختباراً مباشراً، فصدمة اإلابدة اجلماعية ترتك آاثر مستدمية يف ذاكرة اجملتمع إذا 
تركت دون معاجلة، وإذا عجز الناس عن مواجهة الصدمة ومناقشتها أو حاولت السلطات كبتها يف 
دائرة النسيان، فإن الندوب النفسية ستظل عالقة يف خالاي ذاكرة اجملتمع ولن تندمل بسهولة، لذا 
فالصدمات االجتماعية والثقافية والتارخيية هلا أتثري عابر لألجيال داخل العائالت واجملتمعات وتؤثر 
على الشعور ابلعضوية واالنتماء داخل هذا اجملتمع، وهبذا قد تؤدي الصدمات إىل هوايت جمزأة 
وممزقة«.27 جتعل آاثر ما بعد الصدمة الفرد اإليزيدي “فريسة سهلة للوقوع حتت أجندات ومصاحل 
جهات خارجية هلا مآرهبا على حنو يساهم يف تعمق أزمة االنقسام يف اجملتمع اإليزيدي؛ ألنَّ الفرد 
الراهنة يف مرحلة  اللحظة  يزال إىل  هو أساس اجملتمع«.28 بل حتدث بعضهم عن أنَّ اجملتمع ما 

24. سلطان اخلرو، القسم الثاين، مقابلة رقم 13
25. مجيل عبدال، القسم الثاين، مقابلة رقم 4
26. آمينة سعيد، القسم الثاين، مقابلة رقم 1 
27. حسو هورمي، القسم الثاين، مقابلة رقم 5
28. فارس كيت،  القسم الثاين، مقابلة رقم 17
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الصدمة، وعلى حد تعبري النائبة السابقة فيان دخيل “إننا مل نفق متاماً من هوهلا، وابلتأكيد حنتاج 
إىل مزيد من الوقت لكي نستوعب ما حصل. أان على سبيل املثال مل أكن ضحية مباشرة لتنظيم 
داعش لكن كنت ضحية غري مباشرة عن طريق القصص املأساوية اليت مسعتها حول ما جرى، وما 
زلت أواجه صعوابت يف استيعاب هذا الواقع املرير، فما ابلك يف الضحااي املباشرين، ابألمهات 
واآلابء واألطفال، ما زلنا كمجتمع يف مرحلة الصدمة«.29 ومع ذلك مييل بعضهم اآلخر للتخفيف 
من أثر الصدمة وقدرة اجملتمع اإليزيدي على احتوائها يف سياق مقارن، إذ مع ما تشكله “صدمة 
اجملتمع  انياره، لكن “على خالف ذلك كان  اإلابدة”  من هتديد متاسك اجملتمع واحتماالت 
اإليزيدي بعد اإلابدة أكثر متاسكاً قياساً ابجملتمعات األخرى اليت تعرضت ملثل هذه اإلابدات«.30 

ومع أمهية اإلابدة اجلماعية بوصفها حداثً مؤسساً هلوية اجلماعة، فإنا بدورها أاثرت جداًل داخل 
اجلماعة، وفيما بني اجلماعة واألقليات األخرى، إذ ليس هناك أمجاع على تسمية موحدة من جهة كما 
يربز سلوك حصري يف احتكار هذا احلدث على حنو يوضح طبيعة االنقسام داخل اجملتمع اإليزيدي. 

أ-االنقسامات المتعلقة بتسمية اإلبادة الجماعية
استخدام  ضرورة  حول  املثقفة  اإليزيدية  النخب  بني  األخري  الفرمان  بعد  اجلدال  احتدم 
مصطلح اإلابدة اجلماعية، والتوقف عن استخدام الكلمات البديلة اليت ليس هلا دالالت قانونية 
مثل: الكارثة، والنكبة، واملأساة، واملعاانة. وقد قاد نشطاء إيزيديون محلة إلناء استخدام بعض 
املصطلحات مثل: كارثة سنجار أو مصيبة سنجار، واستبداهلا مبصطلح )اإلابدة اجلماعية لإليزيديني( 
يعد  السابقة قد تضيع فرصة االعرتاف أبن ما حدث لإليزيديني  املصطلحات  أن  منهم  اعتقاداً 
ال  حبيث  اجلماعية  اإلابدة  نطاق  تضيق  الكلمات  هذه  فإن  ذلك،  على  عالوة  مجاعية.  إابدة 
املنطقة اجلغرافية )سنجار( وال تربطها ابلفئة املستهدفة لإلابدة اجلماعية )اإليزيديني( مما  يتجاوز 
خيلق انقساماً بني اإليزيديني الذين يعيشون يف مناطق خمتلفة، ويزيل اإليزيديني الذين يعيشون يف 

29. فيان دخيل ، القسم الثاين، مقابلة رقم 16
30. مريزا دانيي، القسم الثاين، مقابلة رقم 19
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أماكن مثل الشيخان، بعشيقة، وشاراي يف دهوك من أهم حدث حيدد هوية اجلماعة يف العصر 
احلديث31. يفضل عديد من اإليزيديني استخدام مصطلح “فرمان” لإلشارة إىل اإلابدة اجلماعية، 
وهو مصطلح فارسي يستخدم أيضاً يف اللغة الرتكية. الفرمان هو قرار أو قانون صادر أبمر من 
الباب العايل، السلطان العثماين نفسه، أبثر فوري. وقد ترسخت هذه التسمية بعد املذابح املتكررة 
ضد اإليزيديني من قبل العثمانيني وحكامهم احملليني، واليت صدرت عن طريق فرماانت عديدة. 
لذا، فإن اسم )فرمان( حمفور ومفضل يف الوعي اجلماعي اإليزيدي لإلشارة إىل االستمرارية التارخيية 
الضطهاد اإليزيديني. بعبارة أخرى، اْسُتْخِدَم املصطلح لإلشارة إىل اإلابدة اجلماعية اليت ارتكبها 
تنظيم داعش كحلقة وصل يف التاريخ الكامل للمجازر واإلابدة اجلماعية اليت عصفت ابإليزيديني 
يف املاضي. االختالف هذه املرة، أي يف عام 2014، هو أن اجملتمع الدويل أبكمله شاهد فرمان 

رقم 47 على يد داعش على وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي.

جدول رقم 1- تسميات اإلابدة اجلماعية لدى الشعوب )ناذج خمتارة(

الداللةالتسميةاحلالة

اإلابدة اجلماعية 
لألرمن يف ظل الدولة 

العثمانية 1915

»الكارثة الكربى« أو

 Medz 
Yeghern

عملية القتل اجلماعي املمنهج وطرد األرمن اليت حصلت 
يف أراضي الدولة العثمانية على يد حكومة مجعية االحتاد 
والرتقي يف احلرب العاملية األوىل. وتشمل عمليات القتل 

اجلماعي املباشر ومسريات املوت اليت أجرب عليها السكان 
َوْفق قانون التهجري للسري على األقدام إىل صحراء سوراي 
والعراق يف عامي 1915 و1916م على حنو أدى إىل 
موت قرابة 800 ألف حىت 1.2 مليون أرمين، ووفق 

بعض التعريفات، فإن اإلابدة متتد أيضاً تشمل عمليات 
القتل اجلماعي لعشرات اآلالف من املدنيني األرعن طريق 

احلرب الرتكية األرمنية يف عام 1920م.

31.  مقابلة عرب برانمج زووم مع حسو هورمي انشط إيزيدي مقيم يف هولندا ورئيس )املؤسسة اإليزيدية ملناهضة اإلابدة اجلماعية(، 
بتاريخ 24-09-2020
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الداللةالتسميةاحلالة

اإلابدة السوفيتية يف 
أوكرانيا

اهلولدمور 
Holodomor

القتل ابلتجويع املنظم يف 1932–1933 يف أوكرانيا 
السوفيتية، يف مدة حكم ستالني، راح ضحيتها قرابة 2.2 

إىل 3.5 مليون نسمة.

اإلابدة  اجلماعية 
النازية لفئات سكانية 

خمتلفة  -1939
 1945

اهلولوكوست

Holocaust

تستخدم أحياان كمعادل لكلمة  Shoah اليت استخدمها  
اليهود األوروبيون لوصف اإلابدة النازية لليهود، كما 

تستخدم على حنو غري حصري لتشمل فئات سكانية أخرى 
داخل املانيا مثل الغجر واملثليني وذوي اإلعاقة والسكان 
من أصول إفريقية واملعارضني السياسيني للحكم النازي، 
وللسكان خارج أملانيا من اليهود والبولنديني والروس إخل.

التطهري العرقي 
للفلسطينيني 1948

 النكبة

Nakba

مصطلح فلسطيين يشري إىل الطرد اجلماعي )الرتحيل 
القسري أو الرتانسفري( لقرابة 750 الفا من السكان 

املدنيني الفلسطينيني خالل احلرب العربية االسرائيلية عام 
1948، يشري املصطلح أيضاً إىل اجملازر والفظائع وأعمال 
النهب ضد الفلسطينيني، وهدم أكثر من 500 قرية وتدمري 
املدن الفلسطينية الرئيسة وحتويلها إىل مدن يهودية. وطرد 
القبائل البدوية يف النقب وحمو األمساء اجلغرافية العربية 

وتبديلها أبمساء عربية. 

اإلابدة اجلماعية 
النازية للغجر )الروما( 

1939-1945

االلتهام

Pharimos

وتعين أيضاً األوقات الصعبة والدمار أو التجزئة أو التقطيع، 
وتشمل االعتقال التعسفي والعمل ابلسخرة والقتل 

اجلماعي للغجر األوربيني داخل أملانيا ويف املناطق اليت 
احتلتها أملانيا من االحتاد السوفيييت وصربيا وآالف آخرين 
يف مراكز القتل يف أوشفيتز-بريكيناو وخيلمنو وبيلزيك 

وسوبيبور وتريبلينكا إخل.
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الداللةالتسميةاحلالة

اإلابدة اجلماعية 
لإليزيديني على يد 
الدولة االسالمية 
)تنظيم داعش( 

2014

الفرمان

firman

فرمان )ابلفارسية: فارمان(، أو فريمان )تركي( أصلها من اللغة 
الفارسية فرمان وتعين “مرسوم” أو “أمر”. على املستوى 
الدستوري، كان أمراً ملكياً أو أمراً صادراً عن حاكم يف 

دولة إسالمية. تستخدم على حنو راهن لإلابدة اجلماعية عام 
2014 وأيضاً تطلق التسمية على املذابح واإلابدات اجلماعية 

اليت تعرض هلا اإليزيديون يف القرون السابقة. 
اجلدول من إعداد الباحث معتمداً على املصادر اآلتية:

-F. Chalk and K. Jonassohn, The History and Sociology of Genocide: Analyses 
and Case Studies )New Haven, CT: Yale University Press, 1990(. & Samuel 
Totten, William S. Parsons , Century of genocide:  critical essays and eyewitness 
accounts , )New York and London ,Taylor & Francis ,2009( & Bashir Bashir & 
Amos Goldberg ,The Holocaust and the Nakba : A New Grammar of Trauma 

and History, )New York : Columbia University Press, 2018(

ب-األفعال التي تشكل اإلبادة الجماعية
من األمور األخرى اليت تعد حمل خالف هي األفعال اليت تشكل اإلابدة اجلماعية، ذلك ألنه 
غالًبا ما يتجاوز التعريف اإليزيدي لإلابدة اجلماعية حدود العنف اجلسدي املرتبط هبجمات داعش 
عام 2014. فعلى سبيل املثال، غالًبا ما يقول اإليزيديون إن »اإلابدة اجلماعية مستمرة« عند 
احلديث عن الصراع السياسي أو االجتماعي الذي يستمر على أرضهم وهويتهم، وهو ما يتجاوز 
التدمري املادي هلوية  القانوين لإلابدة اجلماعية، إذ يعتقد بعضهم أن داعش ركزت على  التعريف 
اإليزيديني، لكن الفاعلني السياسيني اآلخرين مستمرون يف تقويض أو مهامجة األبعاد غري املادية 
)الثقافة واهلوية واألرض( للهوية اإليزيدية، وهذا يف نظرهم يقع ضمن مفهوم اإلابدة اجلماعية. إن 
الصراع السياسي على إدارة سنجار هو أحد مظاهر هذا الدمار املستمر. وانتشار هذا التعريف يعين 

أن اخلوف من العودة والقلق املزمن أصبحا من السمات املميزة للشخصية اإليزيدية.
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لإلابدة  ليمكن(  )رفائيل  األصل  البولندي  للفقيه  الواسع  التعريف  مع  الفهم  هذا  يتطابق 
اجلماعية يف كتابه الشهري )حكم احملور ألورواب احملتلة( والصادر عام 1944 على أنَّه “خطة منسقة 
ملختلف اإلجراءات اليت هتدف إىل تدمري األسس الوجودية حلياة اجملموعة. ميكن أن تنطوي مثل 

هذه األعمال، ولكن ليس ابلضرورة، على القتل اجلماعي«.32

وابملثل، يشري عديد من اإليزيديني إىل التدمري املتعمد ملدينة سنجار كمثال على »اإلابدة 
شائًعا يف حرب  أصبح  مصطلح  وهو  ابإلنكليزية،  يسمى  كما   »Urbicide« أو  احلضرية« 
للبيئة احلضرية. يعتقد  الواسع واملتعمد  التدمري  البوسنة 1992 - 1995 كطريقة لإلشارة إىل 
بعضهم أبن قتل املدن جيب أن يدرج على أنه جزء من اإلابدة اجلماعية، ألن تدمري منازل الناس 
اليت  الزراعية  البيئة  البيئة احلضرية مع تدمري  ترافق قتل  يعين تدمري هويتهم33. ويف حالة سنجار، 
العنوان  وْفق  ميتة«،  املدينة إىل »أرض  الدمار  لقد حّول هذا  أهايل سنجار.  اقتصاد  هي عماد 
الذي اختارته منظمة العفو الدولية لدراستها اليت تناولت تدمري داعش املتعمد لألراضي الزراعية يف 
سنجار، حيث وجدت املنظمة أدلة على تعمد داعش استهداف املناطق الريفية اليت هي مصدر 

رزق السكان34، يف أرض هي مهد إحدى أقدم احلضارات الزراعية يف التاريخ.

32. Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis 
of Government, Proposals for Redress )Washington, DC: Carnegie Endowment 
for International Peace, 1944(, pp. 79–95
لالطالع على حتليل معمق بشأن الفصل التاسع من كتاب )ليمكن( والذي يرد فيه مصطلح اإلابدة اجلماعية للمرة األوىل ينظر: 
A. Curthoys and J. Docker, Introduction ,Genocide: definitions, questions, settler-
colonies, Aboriginal History Journal, Vol. 25, ANU Press ,2001, 5–11.
33. Coward, Martin, Urbicide: The Politics of Urban Destruction, Routledge, 
2009.
34. iraq: dead land: islamic state‘s deliberate destruction of iraq‘s farmland, 
amnesty international 2018 https://www.amnesty.org/download/documents/
mde1495102018english.pdf
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ج-التسلسل الهرمي لضحايا اإلبادة الجماعية

اهلرمي  ابلتسلسل  يتعلق  فيما  األخرى  واألقليات  اإليزيديني  بني  انقسامات  أيًضا  هناك 
للضحااي املرتبطني ابلفظائع اليت اقرتفها تنظيم داعش. يؤيد بعض النشطاء املسيحيني )والشبك 
والرتكمان الشيعة بدرجة أقل( فكرة اإلشارة إىل اإلابدة اجلماعية على أنا »إابدة مجاعية لإليزيديني 
واملسيحيني واألقليات األخرى35«. إال أن جمرد ذكر هذه الفكرة، ابلنسبة لكثري من اإليزيديني، 
يثري اهتامات بقلة الوعي ابألهوال اليت ارتكبت حبقهم، أو حماولة للتخفيف من حدة العنف الذي 
تعرضوا له. ويف الوقت نفسه، يكشف هذا االقرتاح عن املنافسة على وضع الضحية بني األقليات 

وهو ما يؤدي إىل تقويض وحدهتا36. 

عادة ما يعارض املسيحيون احتكار اإليزيديني لوضع الضحية، يف حني ينتقد اإليزيديون 
احتكار املسيحيني لتمثيل األقليات يف الربملان )واحلكومة بشكل أوسع( من خالل املقاعد الربملانية 
مقاعد كوات يف  )للمسيحني مخسة  األقليات.  مبعزل عن سائر  هبا  فازوا  اليت  التنفيذية  واملناصب 
املندائيني(37 ومع   الربملان االحتادي يف مقابل مقعد واحد لكل من الشبك واإليزيديني والصابئة 
أن اإليزيديني يشددون على أن الرتكيز على معاانهتم ال يعين إلغاء معاانة اآلخرين، إال أن هذا 
مبعاانهتم،  االعرتاف  على  احلصول  يف  األقليات  جمتمعات  داخل  املنافسة  طبيعة  يكشف  اجلدل 
كما يلقي الضوء على أمهية العالقة بني االعرتاف والشعور ابلظلم والتهميش اجملتمعي على خشبة 
مسرح صغرية تزدحم فيها سردايت الضحااي وتتنافس الرواايت يف احلصول على مجهور ومستمعني 

ومؤيدين.

اجلماعية  اإلابدة  ذكرى  إلحياء  الفيدرالية  احلكومة  إمهال  جزئًيا  التنافس  هذا  يفسر  قد 
لإليزيديني بصورة رمسية يف السنوات املاضية، وقد توضح أيضاً ملا يقوم املسؤولون احلكوميون عادة 
مل  املثال،  2020، على سبيل  عام  ففي  فقط.  املدنية  املنظمات  تقودها  اليت  األحداث  حبضور 
35.  مقابلة مع ضياء بطرس الرئيس السابق للهيئة املستقلة حلقوق االنسان يف إقليم كردستان العراق، أربيل، 26-90-2020 

ومقابلة مع ممثلني عن الشبك والرتكمان أربيل، 25-09-2020
36.  مقابالت مع ممثلني عن اجملتمع اإليزيدي يف أربيل بتاريخ 2020-09-25، وسنجار  بتاريخ 28-09-2020.  

37.  سعد سلوم، املشاركة السياسية لألقليات يف العراق، )بغداد : مؤسسة مسارات، 2017(
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تتجاوز مشاركة احلكومة يف إحياء ذكرى اإلابدة اجلماعية استقبال رئيس الوزراء العراقي )مصطفى 
الكاظمي( وفداً من الناجني اإليزيديني من سنجار38. وينظر اإليزيديون إىل هذا على أنه عالمة 
على اإلمهال وعدم االحرتام، كما ويتهمون احلكومة عادة ابالحتفال بتحرير األراضي العراقية من 
داعش وإدانة جرائم داعش حبق مجيع مكوانت اجملتمع، دون اعرتاف حمدد ابإلابدة اجلماعية ضد 

اإليزيديني.

ويرى بعض الناشطني أن تعدد فعاليات إحياء الذكرى بني بغداد وأربيل يشري إىل استغالل 
ا تستخدم كأداة يف املنافسة بني بغداد وأربيل. على اجلانب اآلخر،  سياسي لإلابدة اجلماعية، ألنَّ
يرى انشطون إيزيديون أن هذه عالمة إجيابية على دخول اإليزيديني مرحلة ترسيخ األحداث التارخيية 
حىت ال يلقى الضحااي يف خانة النسيان، خاصة أن بعضهم خيشى أن تُنسى اإلابدة اجلماعية قبل 
بداية مرحلة العدالة االنتقالية ومثول اجلناة أمام احملكمة. وهذا يتطلب من املدافعني عن حقوق 
اإلنسان من اإليزيديني وغريهم السعي بنشاط لرتسيخ هذه اإلابدة اجلماعية يف الذاكرة اجلماعية، 
وذلك من خالل عدة طرق تشمل قيام اإليزيديني يف الشتات بتنظيم املظاهرات والتجمعات للتعبري 

عن وجهة نظرهم39.

38.  Al-Kadhimi: to internationalize the efforts to find missing Yazidis, Shafaq News,  
2020-08-03 https://shafaaq.com/en/Kurdistan/Al-Kadhimi-to-internationalize-
the-efforts-to-find-missing-Yazidis

 ،Air Bridge Iraq مدير منظمة اجلسر اجلوي Mirza Dinnayi »39.  مقابلة مع الناشط اإليزيدي »مريزا دانيي
أربيل، 23-09-2020.
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4 - تنازع السرديات: االنقسام في تعريف الهوية اإليزيدية
أدى واقع الصراع على السلطة بني اجلماعات العرقية والطائفية الرئيسة يف العراق )األكراد 
والشيعة والسنة( إىل استمالة اإليزيديني وخلق انقسام داخلي ونزاعات حول هويتهم. لقد أظهرت 
اإليزيدية  اهلوية  ابستمالة  اهتماماً  رئيسة  عرقية  جمموعة  بكل  املرتبطة  السياسية  الفاعلة  اجلهات 
اخلارجية  اجلهات  الداخلية أتثري  اإليزيدية  املناقشات  ُتظهر  اخلاصة. وهنا  تعزز مصاحلهم  بطريقة 
على تصور اإليزيديني هلويتهم، والطريقة اليت يعّرفون هبا الصراع العريب الكردي يف املناطق اليت يقيم 
فيها اإليزيديون. وقد أدى ذلك إىل خلق انقسامات داخلية تؤثر أتثرياً كبرياً على وحدة اإليزيديني 
واختاذهم للقرارات اليت تتعلق بقضااي مثل مكان نزوح النازحني وما إذا كانوا يقررون العودة يف كثري 
من األحيان. توضح هذه االنقسامات تطلعات الشخصيات املتنافسة داخل النخبة اإليزيدية، كما 
التالية الرواايت أو السردايت املتنافسة املتعلقة ابهلوية اإليزيدية وأتثري ذلك على  توضح األقسام 

اجملتمع اإليزيدي ككل.
السردية الكردية 

تصف اخلطاابت الكردية الرمسية اإليزيديني بـ »األكراد األصليني«. وقد أكد الرئيس السابق 
إلقليم كوردستان السيد مسعود ابرزاين يف لقاء له مع شخصيات إيزيدية يف منطقة شيخان أنه لن 
خيضع أبدا ألي شخص حياول فرض هوية بديلة على اإليزيديني، مؤكداً أنم »أكراد أصليون40«. 
يستند مؤيدو هذا الرأي إىل عوامل عديدة، مثل اجلغرافيا، حيث يعيش اجملتمع اإليزيدي يف مناطق 
يقطنها األكراد، واللغة، إذ إنَّ اللغة اليت يتحدث هبا اإليزيديون ويستخدمونا يف نصوصهم الدينية 
وأدعيتهم هي اللغة الكردية. ويعتقد أنصار هذا الرأي أن اإليزيدية هي الداينة الكردية األصلية قبل 

أن يعتنق معظم األكراد اإلسالم41. 

املسلمني  بني  والتوتر  الكراهية  حدة  بتخفيف  متثلت  إجيابية  بتأثريات  املنظور  هذا  يتمتع 

إقليم  الرمسي حلكومة  املوقع  اإليزيدية ألنم كرد أصالء،  أن يفرض أي هوية على  نقبل ألحد  لن  إقليم كوردستان:  40. رئيس 
كردستان العراق على الرابط:

http://www.krg.org/a/print.aspx?l=14&smap=010000&a=27533
41.  مقابلة مع كرمي سليمان كبري مستشاري اجمللس الروحاين األعلى لإليزيديني، يف تواريخ خمتلفة من عام 2018 - 2019.
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األكراد واإليزيديني يف كردستان من خالل إنشاء قاعدة وطنية موحدة. يف الوقت نفسه، أاثرت 
األحزاب  اإليزيديني يف  املمثلني  استقالل  اإليزيديني حول  بني  داخلًيا ساخًنا  الرواية جداًل  هذه 
هذه  قدرة  عن  فضاًل  الكردستاين(  الوطين  واالحتاد  الكردستاين  الدميقراطي  احلزب  )مثل  الكردية 
األحزاب الكردية على متثيل املصاحل اإليزيدية. يعكس أعضاء النخبة اإليزيدية الذين يتفقون مع 
الرواية الكردية وجهات نظر حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بعودة النازحني داخلًيا، واليت تقول 
أبن الشرط األساسي لعودة اإليزيديني إىل سنجار هو أن ختضع األخرية للسيطرة اإلدارية حلكومة 

إقليم كردستان.42 
السردية العربية 

اإليزيديني  »تعريب«  البعث  حزب  نظام  حاول   ،2003 وعام  الستينيات  أواخر  بني   
بفرض هوية عربية عليهم. أدى ذلك إىل حدوث انقسام داخل اجملتمع اإليزيدي، حيث أيد بعض 
اإليزيديني هذه اهلوية، ممثلني ابألمري ابيزيد األموي )الذي ُعنيِّ رمسياً من قبل السلطة أمرياً للطائفة 
عام 1980(، يف حني رفضها آخرون ممثلني ابألمري الراحل حتسني بيك43. وابلتأكيد تركت هذه 

التوجهات أتثريها على اجملتمع اإليزيدي يف مدة طويلة. )ينظر اإلطار رقم 2(.

42.  من اجلدير ابلذكر أن األمري اجلديد )حازم بك( من مؤيدي السردية األوىل )القومية الكردية(. لذلك، جند خالفاً كبرياً بشأن 
اختياره، حيث يعتقد عديد من اإليزيديني أنه لن يكون مستقاًل يف قراراته مبعزل عن األحزاب الكردية. مقابالت مع ممثلي الشباب 

اإليزيدي، تواريخ خمتلفة بني 2020 - 2022.
43.  تفاصيل االنقسام متوفرة يف : سعد سلوم، اإليزيديون يف العراق، الذاكرة، املعتقدات، اإلابدة اجلماعية، UPP، ط2 لسنة 

.2020
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إطار-2 طلب دعم رسمي للسردية العربية في بداية حكم البعث
بسم الله الرحمن الرحيم

بايزيد األموي/ من أمراء بني أمية اليزيدية                                                    

بغداد يف 18/10/1964                                                     

السيد رئيس الجمهورية املحرتم

بواسطة السيد وزير الداخلية املحرتم

املوضوع – دعم الدعوة العربية يف بني أمية اليزيدية

كانت قبائل بني أمية اليزيدية معروفة بالطائفة اليزيدية وبلغ الجهل يف هذا القوم حتى تفقد صفتها 
لها اسم أجدادها األمويني  )الضالة عروبتها( وعدت  املنعزلة  القبائل  العربية يف هذه  بالدعوة  العربية. وقمت 

الذين أضافوا األندلس إقليامً لوطننا العريب الكبري.

وقمت بجمع املتطوعني األمويني سنة 1956 ملؤازرة إخواننا املرصيني يوم االعتداء الثاليث األثيم عىل قناة 
السويس ومل تسمح لنا السلطات آنذاك. 

وفتحت مكتبة للحركة العربية يف بغداد وحققنا اإلنجازات اآلتية:

إعادة ثالث قبائل يزيدية إىل أصلها العريب العريق وهم : 

أ - قبيلة الهسكان – ورئيسها الشيخ خلف النارص.

ب - قبيلة القريان – ورئيسها الشيخ إسامعيل الخرض.

جـ- قبيلة بني خالد – ورئيسها سمري آغا رشو وقولو وأخويت وبعض املثقفني.

إبراز كيان عروبة بني أمية. وتعريف أصلهم العريب العريق. والوعي القومي يف قبائلنا املمتدة من شامل 
املوصل إىل مدينة حلب يف اإلقليم الشاميل.

إحباط محاولة ضم عشائر بني أمية إىل جهة معينة )غري عربية(، وغلق مكاتب الدعاية التي كانت تعمل 
ضد القومية العربية يف قضاءي شيخان والسنجار.

4. قدمنا املقاتلني األمويني ملؤازرة جيشنا الباسل يف تطهري الشامل، وأعطينا الضحايا وكبدناهم أضعافها. 
وقضينا عىل كل نشاط معادي للقومية العربية عرب مناطق بني أمية التي تدمج شامل العراق باإلقليم الشاميل 
ودعوتنا العربية تعمل عىل عقيدة ومبدأ لتكون مجتمعاً عربياً مؤمناً بالحرية واالشرتاكية والوحدة، وتهيئة عشائر 
بني أمية للواجبات القومية وتصفية االستعامر ودعم الجيوش العربية ملحو إرسائيل من الخارطة العربية يوم 
الحساب، وجعل قبائل بني أمية قوة عربية يف شامل الوطن رمزاً للوحدة األوىل وفرسانا للوحدة الكربى. وخالل 
ذلك  املناطق ويف  تلك  القومية يف  األهداف  ببلوغ  يبرشان  مام  وتقدماً  نجاحاً  أحرزنا  الثالث  التحررية  الثورات 

الوسط االجتامعي املتخلف.
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قبائل منها. وملا كانت مهمة  أمية بعد تحقيق عروبة ثالث  بني  القومية ملزمة يف  وغدت مسؤولياتنا 
التوعية والتوجيه ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبستقبل الوطن وأجيالنا العربية الصاعدة. األمر الذي يستوجب اهتامم 
قوميتهم  إىل  بهم  والعودة  عروبتها(  )ضالة  أموي  مواطن  ألف  مائتي  بتوعية  القامئني  ومعاونة  إليها  املسؤولني 

وأصلهم العريب العريق .

وتفضلوا بقبول فائق الشكر واالحرتام

بايزيد األموي مؤسسة الحركة العربية يف بني أمية

املصدر : سعد سلوم، مائة وهم عن األقليات يف العراق )بغداد: مؤسسة مسارات، 2015(

 واليوم ميثل حركة التعريب األمري أنور معاوية الذي يقف ضد ما يسميه حماولة األحزاب 
الكردية »تكريد املذهب اإليزيدي44«. يف رأيه، متثل احلركة الكردية حماولة من قبل النخب السياسية 
اإليزيديني   بعض  أن  »حقيقة  تعبريه:  حد  وعلى  العراقية،  اهلوية  عن  اإليزيديني   لفصل  الكردية 
يتحدثون اللغة الكردية ال يعين أن انتمائهم العرقي – القومي لألكراد، ألن ليس كل الناطقني ابلعربية 
من أصل عريب أيضًا«45. وأكد األمري أنور رؤيته يف تصرحيات مماثلة صدرت بعد احتالل مقاتلي 
تنظيم داعش لسنجار عام 2014. ومحل احلزب الدميقراطي الكردستاين وقيادته مسؤولية التخلي 
ليواجهوا مصريهم46.  املناطق اإليزيدية وتركتهم  البيشمركة عن محاية  عن اإليزيديني عندما ختلت 
كما كرر األمري مواقفه يف مناسبات أخرى، مؤكداً اهتاماته أبن السلطات الكردية تسعى إىل تكريد 

اإليزيديني47.

44.  أمري الطائفة اليزيدية حيسم انتماءها القومي : حوار  أجرته انتصار اآللوسي مع االمري أنور معاوية منشور على الرابط اآليت:
 http://www.al-yezidi.net/Arabic.htm

45.  معاوية االموي، هوية الطائفة اليزيدية بني التاريخ والسياسة :جذورها عراقية قدمية امسها أموي وليس هلا عالقة ابألكراد، 
مقال منشور على الرابط التايل:

http://www.furkono.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12280
46.  امري الطائفة اليزيدية : اليزيديون ليسوا كرداً وسنطالب بفتح حتقيق دويل يف جرمية التطهري العرقي حبق اليزيدية على يد تنظيم 

»الدولة اإلسالمية« وخيانة البيشمركة، متوافر على الرابط اآليت:
http://www.al-moharer.net/mohhtm/anwar_mouawiyah12-11-14_307.htm

47.  املصدر نفسه.
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السردية الوسطية )الخصوصية الدينية(
أدى تسييس اهلوية اإليزيدية إىل نوع من سردية وسطية، حيث يتم التأكيد على أن اإليزيدي 
يتمتع هبوية فريدة من نوعها داخل إطار كردي. أسس هلذا الوضع أمري اإليزيديني الراحل )حتسني 
سعيد( الذي أكد أن اإليزيديني أكراد، لكن هلم خصوصياهتم وحقوقهم اليت جيب على األكراد 
احرتامها ومحايتها حىت ال ينفصل اإليزيديون عن كرديتهم48، وقد اختذ املدافعون عن هذه الرواية 
موقفاً وسطاً بني احلركة اليت حتاول تكريد اإليزيديني، يف حني دعا آخرون إىل أن يُنظر إىل اإليزيديني 
على أنم أصحاب تراث مستقل عن طريق ابتداع مصطلح “اخلصوصية اإليزيدية”. وهذا مينح 
اإليزيديني احلد األدىن من استقالل اهلوية دون إاثرة حفيظة احلركة القومية الكردية49. لكن املثري 
العربية  الرأي الوسطي، األمري حتسني، غري موقفه يف مقابلة على قناة  لالهتمام أن مؤسس هذا 
بعد غزو تنظيم داعش لسنجار، مشرياً إىل أن اإليزيديني حيافظون على دينهم وقوميتهم، وذكر أن 
اإليزيديني دين وقومية، ووصف األكراد أبنم أصدقاء50. ييعكس هذا التصريح إىل أي مدى فقد 
الثقة ابملسلمني )العرب واألكراد على حد سواء( يف أعقاب هجمات تنظيم داعش  اإليزيديون 

وغياب الدفاع الكايف عنهم.
يف الواقع أن سردية اخلصوصية مثالية يف وصفها لطبيعة احملددات اليت تشكل اهلوية اإليزيدية 
ببعدها الديين املختلف. وتكشف وثيقة تعود لعام 1966 موقف السلطة املرتبك يف ظل نظام 
البعث من طبيعة هذه اهلوية، تتضمن الوثيقة سؤااًل بشأن )قومية اإليزيديني( وجه إىل متصرفية لواء 
املوصل، ممَّا يعين ببساطة أن السلطة مل تكن متيقنة من هوية اإليزيديني، أو على األقل مل حتسم 
أمرها من دون الرجوع إىل زعماء األقلية وسؤاهلم على حنو مباشر. والوثيقة تبني أن هوية اإليزيديني 
املركبة من طبقات عدة تفسح جمااًل لتعدد حمدداهتا اإلثنية، فمن الناحية القومية اإليزيديون أكراد، 
من دون أن ينفي ذلك أبن هناك إيزيديني من أصل عريب، أما من الناحية الدينية فإن لإليزيديني 
تقاليدهم الدينية اخلاصة املختلفة عن حميطهم اإلسالمي. ومن مَثَّ كانت الوثيقة تتيح هامشاً لألخذ 

خبيار اخلصوصية الذي يعكس رأايً ينعدم فيه اليقني وتزخر فيه االحتماالت. )اإلطار رقم 3(.
48.  سعد سلوم، األقليات يف العراق : الذاكرة، اهلوية، التحدايت، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية، بغداد، 2013

49.  وسام جوهر، القومية اإليزيدية حق مشروع، نشرة احلوار املتمدن اإللكرتونية العدد: 1798 بتاريخ 17-1-2007.
https://www.youtube.com/watch?v=oc6Hpjv8t30 : 50. اللقاء متوفر على الرابط اآليت

https://www.youtube.com/watch?v=oc6Hpjv8t30
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إطار-3 قومية اإليزيديين وسردية الخصوصية في حكم البعث
بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية العراقية 

رسي

قامئقامية قضاء شيخان -التحرير

العدد /س/6

التاريخ : 4/1/1966

إىل مترصفية لواء املوصل – التحرير 

املوضوع / قومية اليزيدية

العامة  املدنية  املرقم س /4326 يف 4/12/1965 املعطوف عىل كتاب مديرية تسجيل األحوال  كتابكم 
الرقم س/719 يف 29/6511.

نعرض ملقامكم أنه لدى قيامنا بالتحقيقات واالتصاالت الشخصية مع بعض من رؤساء الطائفة اليزيدية 
التي تسكن منطقة قضائنا، وخاصة )تحسني سعيد( رئيس الطائفة عامة وأمريها و)بابا شيخ( املسؤول الديني 
اليزيدية واالسرتسال معهام يف املوضوع تبني من أقوالهام أن منشأ هذه الطائفة هو يف شامل العراق  للطائفة 
يف املناطق الكردية وبذلك تعد قومية أفرادها ))القومية الكردية(( سواء املقيمني حالياً يف شامل العراق أو من 
هاجر من العراق إىل البالد األخرى، وان شيوخ هذه الطائفة التي تنترش مراقدهم يف قرى متعددة من قضاء 
الشيخان وغريه كالشيخ شمس وعبدي رش وبري خوشابا وغريهم يعتربون من مشايخ الطائفة يف العهود املاضية، 
وأن هجرة “الشيخ عادي” الذي هو: عدي بن مسافر األموي من الشام إىل العراق قبل مئات السنني، وإقامته 
يف شامل العراق حيث املغار الحايل يف )وادي اللش( ضمن منطقة هذا القضاء مل يغري من حقيقة كون الطائفة 
اليزيدية ينتمي أفرادها أصال إىل القومية الكردية . وأن ورع وتقوى وشخصية )الشيخ عادي( مكنته من الهيمنة 
عىل اتباع الطائفة وشيوخها املنوه عنهم آنفا فأصبحوا يقتدون به ويقدسونه وأنهم يعتربون )عدي بن مسافر( 
من صحابة يزيد بن معاوية وأتباعه حيث يعترب األخري ولياً من أولياء الله تعاىل وهذا ما تبني لنا من اتصالنا مع 
)بابا شيخ( بالذات أيضاً كام أن املسؤول الديني هذا أعلمنا بأن اليزيديني الذين نشأوا يف الخارج، والسيام يف الشام 
يف العهد األموي هم من أصل عريب. هذا فيام يخص )قومية الطائفة(، أما ما يخص الناحية الدينية؛ فإن للطائفة 
املذكورة طقوسها وتقاليدها الدينية الخاصة بها، كام انهم ينقسمون إىل فرق عدة، كل منها لها عاداتها يف السلوك 

االجتامعي، كعادتهم عدم جواز زواج الشخص إال من الفرقة التي ينتمي إليها.

    هذا ما نعرضه للتفضيل بالعلم رجاًء .
عبد العزيز بدر العبد الجليل

قامئقام قضاء الشيخان

املصدر : سعد سلوم، مائة وهم عن األقليات يف العراق )بغداد: مؤسسة مسارات، 2015(
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السردية القومية 

بعد اإلابدة اجلماعية يف عام 2014، والتهجري واهلجرة اجلماعية، ظهرت سردية جديدة 
تدعو إىل هوية قومية لإليزيديني، مع الرتكيز على العناصر الدينية اليت متيز اإليزيديني عن املسلمني. 
جعلت هذه السردية الدين مركزًا للهوية. بعبارة أخرى، ترتجم هذه السردية االنتماء الديين إىل شكل 

من أشكال اهلوية القومية. 

قبل الدخول يف تفاصيل هذه السردية، ال بد من اإلشارة إىل أنا ليست جديدة، بل تعود 
إىل فرتة قدمية سبقت اإلابدة اجلماعية. كان من أبرز دعاة هذه احلركة على املستوى السياسي 
»أمني فرحان ججو«، رئيس احلركة اإليزيدية لإلصالح والتقدم، الذي نشر يف عام 2010 كتااًب 
عن القومية اإليزيدية51، وأصدر يف عام 2013 قاموًسا عربًيا إيزيداًي، أوضح فيه أن اللغة اإليزيدية 
ومفرداهتا القدمية اليت تعود لبالد ما بني النهرين دليل على ارتباط اإليزيديني ابلسكان القدامى يف 
سومر واببل52. يف حني ترى بعض النخب اإليزيدية إىل أنَّ هذه السردية مرتبطة بتأسيس األحزاب 
اإليزيدية، ال سيما سنجار، وأنَّ هذه السردية سائدة بني إيزيديي أرمينيا وجورجيا بصورة خاصة 

أيضًا53.

إن إحدى نتائج هذه السردية هي الدعوة إىل متثيل سياسي مستقل لإليزيديني، واملطالبة 
ابالعرتاف هبم كقومية رابعة إىل جانب العرب واألكراد والرتكمان. يبدو أن عديداً من الناشطني 
اإليزيديني قد حتولوا يف اآلونة األخرية من أتباع السردية )الكردية( األوىل إىل تفضيل سردية )القومية 
اإليزيدية( اجلديدة، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل جتارهبم يف اإلابدة اجلماعية، حىت لو مل يعلنوا 
ذلك علًنا. بناًء على ذلك، يبدو أن هذه السردية قد حتولت إىل حركة قوية متارس أتثريًا كبريًا على 
قطاعات كبرية من النخبة اإليزيدية موضحة أتثري اإلابدة اجلماعية كحدث أتسيسي يدعم سردية 

جديدة للهوية. 

51.  أمني فرحان ججو، القومية اإليزيدية :  جذورها مقوماهتا  معاانهتا، بغداد، 2010،
52.  أمني فرحان ججو، قاموس عريب – إيزيدي، بغداد، 2013، ص7

53.  صائب خدر، القسم الثاين، مقابلة رقم 15
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أو  وميكن اإلشارة إىل أن حمور الصراع على هوية اإليزيديني بني اجلماعات األكرب )عرابً 
كرداً( كانت أتخذ بنظر االعتبار هويتهم القومية، مع اختالف خصوصيتهم الدينية، ويف مواجهة 
سياسة التعريب أو التكريد تقفل هذه السردية مبفتاح اخلصوصية القومية ابب هذا النزاع والتنافس.

من جهة اثنية، أصبحت هذه السردية منفذا يستخدمه اإليزيديون للتكيف مع بيئات أخرى 
أملانيا على  إيزيدية نفسها يف  املثال، قدمت سيدة  الغرب املسيحي، على سبيل  خمتلفة دينية يف 
أنا مسيحية بروتستانتية، لكنها سرعان ما أوضحت أبنه مع اعتناقها املسيحية لكن قوميتها هي 
إيزيدية مسيحية! وهناك حاالت أخرى يف أرمينيا حيث اعتنق بعض اإليزيديني  اإليزيدية، فهي 

املسيحية االرثوذكسية لكنهم ظلوا متمسكني هبويتهم اإليزيدية بوصفها هوية قومية. 
تتعرض مثل هذه السردية إىل نقد من بعض النخب اإليزيدية ابإلشارة إىل خطرها على اهلوية 
الدينية األصيلة بعيداً عن ختيالت القومية احلديثة، مثال على ذلك: كتب الناشط اإليزيدي )خضر 
خالت( منشوراً ساخراً على حسابه يف فيس بوك بعنوان )إيزيدي مسلم(، مشرياً إىل حالة متخيلة 
يغري فيها إيزيدي داينته إىل اإلسالم لدى زواجه من شابة مسلمة، لكنه يبقي إيزيدي القومية54. 
وهو ما يعرب عن ريبة واضحة من التوجه القومي ومآالته على مستقبل اخلصوصية الدينية اإليزيدية. 

السردية الزرادشتية 

شهد عام 2014 دخول العب جديد على الساحة اإليزيدية، وهو حزب العمال الكردستاين 
)PKK(. مارس األخري نفوذه القوي على اإليزيديني بعد تدخله إلنقاذ اإليزيديني احملاصرين يف 
جبل سنجار يف األسابيع األوىل من غزو تنظيم داعش للمنطقة. قام احلزب بعد ذلك أبخذ خطوة 
إىل األمام ودعم إنشاء وحدات املقاومة يف سنجار )املعروفة ابسم YBS( اليت تتكون يف الغالب 
من اإليزيديني العراقيني، وتضم وحدة خاصة للنساء تسمى »وحدات محاية املرأة« )YPJ(. انضم 

العراقي لطلبات بضعة االف من  العام 2040 انصاع الربملان  54.نص املنشور الساخر املعنون )إيزيدي مسلم( على أنه “يف 
اإليزيديني العراقيني حصرا، الذين يزعمون انم دين وقومية حبد ذاهتا، وأصدر توجيهات لوزارة الداخلية واجلنسية واالحوال املدنية 
ابخذ ذلك بعني االهتمام. وبعد عدة سنوات، ولسبب ما، قام أحد اإليزيديني ابلزواج من شابة مسلمة، فقام بتغيري داينته وهويته، 
ومت كتابة امسه واسم امه وابيه يف هويته الشخصية، ويف حقل القومية مت كتابة }إيزيدي{، ويف حقل الداينة كتب }مسلم{ ... هل 

رأيتم }إيزيدي مسلم{ حبياتكم؟”
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العمال  أملانيا، وبعد ذلك واصل حزب  الوحدة، وخاصة من  اإليزيديني األوروبيني إىل  عدد من 
الكردستاين التقدم يف طموحاته السياسية يف سنجار من خالل دعم إنشاء وحدة إدارية تسمى 
»اإلدارة الذاتية لسنجار« ناية عام 2014، وكذلك »جملس سنجار اإليزيدي« الذي ضم)27( 
عضواً ميثلون النازحني اإليزيديني يف خميم النوروز يف ديرك / املالكية / حمافظة احلسكة واملخيمات 
املوجودة يف تركيا وجبل سنجار. كما توىل اجمللس مهمة إنشاء إدارة ذاتية يف حمافظة احلسكة. ويف 
يناير 2015، وصف الزعيم مسعود ابرزاين ذلك أبنه »خطوة من قبل حزب العمال الكردستاين 

يف اجتاه تشكيل كانتون سنجار55«.
يعتمد قرار حزب العمال الكردستاين بدخول سنجار كالعب سياسي على سردية حمددة 
دعا إليها احلزب، تربط بني الزرادشتية واإليزيدية. وحبسب هذا الرأي، فإن أصل كل األكراد هو 
اإليزيدية وأصل اإليزيديني هو الزرادشتية. وبصفته حزاًب علمانًيا، كان حزب العمال الكردستاين 
مهتًما إبحياء دين اختفى منذ)15( قراًن من املنطقة )الزرادشتية( بني األكراد واإليزيديني على حد 
سواء، وتقدميه كمظلة لتوحيد املقاتلني حول حمور انتماء واحد لكل األكراد. يهدف هذا النهج 
إىل التغلب على الصلة العميقة بني األكراد واإلسالم، وخلق رابط طويل األمد وعميق اجلذور بني 
األكراد واحليز الذي يعيشون فيه56. وقد ساهم يف الدفع هبذه السردية االعرتاف رمسًيا ابلزرادشتية 
كإحدى املكوانت الدينية إلقليم كردستان العراق وفًقا للقانون رقم 5 لعام 2015، والذي يهدف 

إىل محاية حقوق األقليات يف كردستان العراق57.
 يعتمد زخم سردية حزب العمال الكردستاين على شعور اإليزيديني ابالمتنان جتاه احلزب 
بعد تدخله إلنقاذهم خالل هجمات تنظيم داعش عام 2014. وقد مّيز حزب العمال الكردستاين 
قوات  أبن  يشعرون  اإليزيديني  ألن  ذلك  النقطة،  هذه  يف  األخرى  الكردية  األحزاب  عن  نفسه 
البيشمركة الكردية قد ختلت عن محايتهم عندما هامجهم تنظيم داعش ألول مرة. ومع ذلك، أدى 

55.Saad Salloum, Yazidi infighting, disputes over Sinjar stall battle against Islamic 
State, AL-monitor, August 18, 2015 https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2015/08/kurdistan-yazidis-armed-forces-influence-sinjar.html

56.  اتصال هاتفي  ومراسالت مع مقاتلني إيزيديني يف PKK ومقابالت مع إيزيديني متعاطفني مع احلزب املذكور.
57.  سعد سلوم، حرية الدين واملعتقد لألقليات الدينية يف العراق، بغداد، مؤسسة مسارات، 2016، ص91

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/08/kurdistan-yazidis-armed-forces-influence-sinjar.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/08/kurdistan-yazidis-armed-forces-influence-sinjar.html
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وجود حزب العمال الكردستاين يف سنجار وإدخال السردية الزرادشتية إىل تفتيت إضايف للهوية 
الرتكية وحزب  الصراع بني احلكومة  فيه )أي  ليسوا طرفاً  اإليزيديني يف صراع  اإليزيدية واستدراج 
العمال الكردستاين(. وقد قاد ذلك إىل عواقب وخيمة، إذ ُقِصفت مناطق سنجار يف مناسبات 
عديدة من قبل القوات الرتكية اليت تدعي أنا تستهدف حزب العمال الكردستاين، يف حني قتلت 
ابستهدافها هذا سكان سنجار العراقيني58. كما أنَّه -احلزب املذكور- خرب اجلغرافية اإليزيدية 
وقلبها املتمثل ابجلبل، عن طريق حفره أنفاقاً طويلة حتت األرض الختباء عناصره وضمن تنقلهم 
أبمان عرب أنفاق بطول كيلومرتات عديدة تربط مركز القضاء جببل سنجار، هذه اإلنفاق اليت هتدف 
إىل اختباء مسلحي احلزب ونقل أسلحته عربها تستخدم للتمويه وجتنب قصف الطائرات الرتكية، 
ا هتدد بتحويل طبيعة وهوية هذه األرض اليت ال  وتستخدم ألغراض عسكرية وأمنية، يف حني أنَّ

تنفصل عن اهلوية اإليزيدية، بل وحتدد ماهيتها59. 
على صعيد ذي صلة، يولد وجود حزب العمال الكردستاين يف الوقت نفسه توترات بني 
يزورون  الذين  دهوك  اإليزيدي يف  الشباب  أفاد  فقد  اإليزيديني.  على  مباشراً  أتثرياً  تؤثر  األكراد 
قوات  قبل  من  لتحقيقات  خيضعون  أنم  الكردستاين  العمال  حزب  أتثري  حتت  الواقعة  املناطق 
األسايش التابعة للحزب الدميقراطي الكردستاين، مع أنم هم أنفسهم ليسوا مقاتلني60. كما أصدر 
احلزب الدميقراطي الكردستاين تعليمات للمنظمات احمللية بعدم تقدمي مساعدات إنسانية أو غريها 
من املساعدات للمناطق الواقعة حتت سيطرة حزب العمال الكردستاين، ومن مَثَّ حرمان السكان 
من اخلدمات األساسية61. ومع ذلك، فإن اإليزيديني الذين يعيشون يف املناطق الواقعة حتت نفوذ 
حزب العمال الكردستاين )مثل تل عزير وخانصور ومناطق داخل جبل سنجار( ال ميكنهم جتنب 
املقاتالت اإليزيدايت يف احلزب  الزواج بني  التواصل والتعامل مع احلزب، ويشمل ذلك إمكانية 

ومقاتلني من أصول دينية خمتلفة.

58.  مقابلة مع طالل هسكاين، انشط من سنجار، دهوك، بتاريخ 2019-8-6 وبتاريخ 29-09-2020
59.  مقابالت مع ممثلني عن اجملتمع اإليزيدي يف أربيل بتاريخ 2020-09-25، وسنجار  بتاريخ 28-09-2020

60.  مقابالت يف مركز دراسات اإلابدة يف جامعة دهوك مع انشطني إيزيديني 7-8-2019  
61.  املصدر نفسه.



49

اإلابدة اجلماعية مستمرة .. ديناميات وإبعاد وفواعل اإلنقسام يف اجملتمع اإليزيدي

السردية اإلثنودينية

يف مقابل التوظيف السياسي للسردايت  أو تسييس اهلوايت اليت ذُِكرت يف أعاله، تطور 
موقف الفت من بعض املنظمات الدولية اليت متثل اإليزيديني خارج العراق واملتحدثني اإليزيديني من 
جيل جديد من الناشطني املقيمني يف الوالايت املتحدة وبعض الدول األوربية وبعض األكادمييني 
بعيدة عن  اإليزيدية  للهوية  لتطوير سردية  الغربية،  اجلامعات  دراساهتم يف  أنوا  اللذين  اإليزيديني 
التسييس وحماوالت التوظيف من قبل مجيع التيارات السياسية داخل العراق، مبا يف ذلك التيارات 
السردية  اليت طورت  األجنبية  الكردية  السياسية  والتيارات  القومية،  السردية  اليت طورت  اإليزيدية 

الزرادشتية. 

من الواضح أن هذه السردية اجلديدة تتالءم مع رغبة يف تقدمي هوية إيزيدية ميكن أن ُتصنَّف 
على حنو واضح ابلنسبة للمجتمع الدويل بناء على معايري سوسيولوجية متفق عليها يف األدبيات 
األكادميية والنصوص والصكوك الدولية، وتكون بعيدة عن التسييس الذي ينتج رسائل متضاربة 
عن مطالب اإليزيديني َوْفق ممثلي السردايت املختلفة تتسبب مبزيد من التشويش للمجتمع الدويل. 
وقد يكون من املفيد اإلشارة إىل أنَّه منذ عام 2014، كان هناك ارتفاع يف تبين السردية اليت تؤكد 
على استقالل اإليزيديني عن السردايت العربية والكردية، وأخذت هذه احلركة متتلك أتثرياً متزايداً 
داخل دوائر النخب الشابة62،ألنا تسلط الضوء على اإلابدة اجلماعية كحدث أساسي حيدد معامل 
اهلوية اإليزيدية. وقد جاء تطوير السردية اإلثنية-الدينية ليمأل فراغاً يف قاموس النخب الشابة اليت مل 
تتعرف على لغة العلوم اإلنسانية الصرفة قبل اإلابدة اجلماعية وكانت تعيش يف ظل وسط مستقطب 

سياسيا للغاية.

الوثيقة النموذجية اليت ميكن أن تعرب عن السردية اإلثنودينية هي )بيان منظمة يزدا الدولية 
عن هوية اإليزيديني( واليت صدرت عام 2016. أعلنت الوثيقة بشكل واضح موقفا إيزيداي جديدا 
يتبىن سردية  تعيد تعريف اإليزيديني بوصفهم ميثلون هوية إثنودينية يف مواجهة  انقسام اجملتمع 

62.  مقابالت مع ممثلي الشباب اإليزيدي، دهوك، 2019-8-7  وبتاريخ 29-09-2020
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اإليزيدي بسبب تنافس السردايت املختلفة وأتثرياته املدمرة على تفكك اجملتمع اإليزيدي، »أننا 
ال نسمح ابنصهار اهلوية اإليزيدية يف أي هوية أخرى، مثل هذه احملاوالت الناجحة لفرض هوية 
خمتلفة ستجذب اإليزيديني إىل صراعات أيديولوجية ومعارك أكثر ضرراً ستؤدي إىل تفكك اجملتمع 
اإليزيدي وجتعله أكثر عرضة ليكونوا ضحااي حروب وإابدة مجاعية يف املستقبل«. وأكد البيان »أن 
اإليزيديني هم شعب له هوية إثنية ودينية فريدة، وأن هذه اهلوية مهددة ابالنقراض. محاية هذه اهلوية 
يف العراق أو كردستان أو أي جزء آخر من العامل هو اإلهلام املشرتك جلميع اإليزيديني وجيب على 

أصدقاء اإليزيديني مساعدهتم يف احلفاظ على هذه اهلوية والتعهد بعدم استغالهلم«.

إطار 4 - مقتطفات من بيان يزدا حول هوية اإليزيديين
أدى تقاسم السلطة يف العراق وإقليم كردستان العراق )KRI( بعد تداعيات النظام الشمويل العراقي 
يف نيسان 2003 إىل تقليص التمثيل اإليزيدي يف كل من الجوانب السياسية واإلدارية يف العراق وإقليم كردستان 

العراق. مل يتم معاملة اإليزيديني عىل قدم املساواة مع املواطنني يف العراق وإقليم كردستان العراق.

فيام يتعلق بالعراق والسلطات الفيدرالية، تم التنصل من حقوق اإليزيديني عىل أساس من أن اإليزيديني 
لديهم هوية مشرتكة مع األكراد ، ويف إقليم كردستان العراق ، متت معاملة اإليزيديني عىل أساس انتامئهم الديني 
كمواطنني من الدرجة الثانية ، مل يتم منحهم أي حقوق يف املطالبات اإلثنية، وُحرموا فيام يتعلق بحقوق التصويت 

وامليزانية وُعوملوا عىل أنهم »مواطنني تحت الطلب« يختلفون عام سواهم من مواطني كردستان.

كان التمثيل اإليزيدي يف كل من العراق وإقليم كوردستان اسميًا تحت تأثري املصالح الخاصة البعيدة عن 
املصالح العليا للشعب اإليزيدي. يزدا ، كمنظمة إيزيدية عاملية، تقر وتؤكد أن تحديد الهوية هو اختيار شخيص 
لكل إيزيدي، وأن اإليزيديني لهم الحق كمجتمع برشي له قيم وشخصيات موروثة يف تحديد خصوصيتهم  التي 

تعرضوا مبوجبها لالضطهاد واإلبادة الجامعية وُحرموا من حقوقهم.

ال يحق ألي شخص فرض هوية محددة عىل اإليزيديني، ألنهم وحدهم كجامعة أو كأفراد، لهم الحق يف 
تحديد هويتهم ، وأن اإليزيديني كمجموعة إثنو-دينية an ethno-religious  ذات ثقافة موروثة لهم الحق يف 
تحديد هويتهم. هويتهم الخاصة. تعرض اإليزيديون طوال تاريخهم لالضطهاد واإلبادة الجامعية ، مبا يف ذلك 

اإلبادة الجامعية األخرية يف عام 2014 فقط ألن هويتهم كانت إيزيدية.

املشكلة األكرث إلحاحاً، والتي نشعر بقلق عميق حيالها هي استمرار استغالل اإليزيديني وفرض هوية 
خارجية عليهم بالقوة، حدث هذا أثناء حكم البعث حيث تم تعريب اإليزيديني يف ظل القومية العربية، اليشء 
نفسه فرضه العثامنيون من قبلهم. يزدا يساورها القلق من أن الكتل الكردية العراقية أو الكتل الكردية األجنبية 
تقوم مجدًدا مبحاوالت جديدة لتغيري الهوية اإليزيدية بالقوة، مبا يف ذلك، فرض الهوية الزرادشتية عىل اإليزيديني.
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حتى اآلن، ال يوجد اعرتاف بالديانة اإليزيدية كدين رشعي يف العراق، مبا يف ذلك من قبل معظم كبار 
املسؤولني يف الحكومة العراقية حيث يشار إىل اإليزيديني عىل أنهم طائفة sect- بناًء عىل تفسري أن اإليزيدية 

جزء من اإلسالم.

يجب االعرتاف بأن اإليزيديني ليسوا طائفة بل عقيدة رشعية وجامعة أثنية دينية  لها حضارتها وثقافتها 
وتاريخها. عىل الصعيد الدويل، أيًضا يف أعقاب اإلبادة الجامعية لإليزيديني يف 3 آب 2014 ،  أاستخدمت بعض 
الجهات نخبا وسياسيني إيزيديني الستغالل مأساة اإليزيديني لغرض تلقي السالح أو التمويل أو الدعم من املجتمع 
الدويل، ندين مثل هذه األعامل التي ال تتفق مع القيم واملبادئ اإلنسانية، ال سيام، أن هذا يأيت يف ذروة مأساة 

اإلبادة الجامعية.

موقف يزدا هو: أننا ال نسمح بانصهار الهوية اإليزيدية يف أي هوية أخرى، مثل هذه املحاوالت الناجحة 
لفرض هوية مختلفة ستجذب اإليزيديني إىل رصاعات أيديولوجية ومعارك أكرث رضراً ستؤدي إىل تفكك املجتمع 

اإليزيدي وتجعله أكرث عرضة ليكونوا ضحايا حروب وإبادة جامعية يف املستقبل.

يتفق اإليزيديون عىل أنهم أصحاب هوية إثنية ودينية مستقلة، وأن هذه الهوية هي السبب الكامن وراء 
اضطهادهم. باإلضافة إىل ذلك، فإن اإليزيديني اليوم جزء من مجتمع عاملي ال يقترص عىل العراق أو كردستان، إذ 
إنهم مواطنون يف دول مثل أملانيا، الواليات املتحدة والسويد وجورجيا وروسيا وغريها. اإليزيديون هم مجموعة 
إثنية- دينية ذات خصوصية ثقافية وقيم اجتامعية ودينية ولها تاريخ. لذا يجب تقبلهم كجامعة إثنية- دينية 

ذات ثقافة خاصة عانت طويال بسبب عدم تقبل هويتها هذه.

يعتقد كل الجمهور اإليزيدي تقريباً، باستثناء بعض ذوي املصالح الخاصة، أن القضية اإليزيدية مل تكن 
مسألة إثنية، لكنها كانت دامئاً مسألة وجود، وأن أي مرشوع سيايس أو غري سيايس يجب أن يهدف إىل إيجاد حل 

حتى ميكن لإليزيديني الوجود. بهويتهم املوروثة دون تغيري قرسي.

).........( بدون أدىن شك، نحن نبحث عن عالقة ودية مع الشعب الكردي ونتطلع إىل عالقة ودية مع 
جميع القوى السياسية يف األجزاء األربعة من كردستان. ستسعى يزدا إىل خلق بيئة لإليزيديني لحامية حقوقهم 
الكاملة مبا يف ذلك الحق يف اختيار انتامئهم القومي بحرية، وهدفنا هو أنه ينبغي تقديم ضامنات متكن اإليزيديني 

من العيش بحرية وكرامة يف ظل نظام اجتامعي عادل.

ومع ذلك ، تشري الحقيقة التاريخية إىل أن اإليزيديني كانوا ويعاملون بشكل مختلف يف حيزهم الكردي، 
وأنهم مل يعاملوا كأكراد. ميكن رؤية هذا الوضع من خالل حقيقة أن اإليزيديني قد تم تحديدهم ليكونوا متجهني 
إىل العديد من اإلبادة الجامعية الالحقة ، وبعضها من قبل األكراد أنفسهم ، وقد قىض هذا االضطهاد عىل وجود 
، بقي  أو هاجروا  اعتناق اإلسالم  الرتكية حيث أجرب أكرث من نصف مليون يزيدي عىل  اإليزيديني يف كردستان 
وجود األكراد حتى انتهى وجود اليزيديني. ميكن مالحظة هذا الوضع من خالل حقيقة أن اإليزيديني تم اختيارهم 
ليواجهوا العديد من اإلبادات الجامعية الالحقة ، البعض من قبل األكراد أنفسهم ، أدى هذا االضطهاد إىل القضاء 
عىل الوجود اإليزيدي يف كردستان الرتكية حيث أجرب أكرث من نصف مليون إيزيدي عىل التحول إىل اإلسالم أو 
الهجرة ، وظل وجود األكراد بينام انتهى وجود اإليزيديني. يف كردستان سوريا ، تم إجبار اإليزيديني هناك أيًضا 
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عىل تغيري هويتهم ودينهم وثقافتهم ، واليوم ال يوجد سوى حوايل ألفي إيزيدي يف سوريا مقارنة مبئات اآلالف 
قبل ثالثة قرون فقط.

كام أن وجود اإليزيديني يف إقليم كوردستان مل يتطابق مع مصري األكراد، فقد تعرض اإليزيديون وحدهم، 
لالضطهاد املمنهج واإلبادة الجامعية بسبب عقيدتهم، وكانت آخر إبادة جامعية يف عام 2014 حيث تم إجبارهم 
عىل التحول وتم استعباد نسائهم، وهذا يشء مل يتعرض له األكراد. حددت يزدا الهوية عىل أنها املصري املشرتك 
والحارض املشرتك ملجموعة من الناس، وهذه الرؤية تلزمنا بالتأكيد عىل أن اإليزيديني هم شعب له هوية أثنية 
ودينية فريدة، وأن هذه الهوية مهددة باالنقراض. حامية هذه الهوية يف العراق أو كردستان أو أي جزء آخر من 
العامل هو اإللهام املشرتك لجميع اإليزيديني ويجب عىل أصدقاء اإليزيديني مساعدتهم يف الحفاظ عىل هذه الهوية 

والتعهد بعدم استغاللهم.

رؤية يزدا هي أن اإليزيديني هم مواطنون يف العراق وكردستان  لهم الحق باملساواة، وهذا االنتامء هو 
انتامء ألرض وليس ألعراق أخرى نحن نحرتم وجودنا عىل أرض كردستان، سيكون اإليزيديون جزًءا إيجابيًا من 

مجتمع كردستان ولهم حق املساواة بالعيش يف العراق.

هذا النهج نفسه ينطبق عىل اإليزيديني الذين يعيشون يف بلدان أخرى يف الغرب والرشق وجميع أنحاء 
العامل، اإليزيديون فخورون ومخلصون بكل أرض يعيشون عليها ويجب أن يكونوا دوما مواطنني مخلصني. كام 
ندعم حق الشعب الكردي إذ عاىن األكراد معاناة كبرية، كام ندعم قضية كردستان كوطن. لقد تعرض الكرد ملأساة 
كبرية ولالضطهاد بسبب هويتهم مثل اضطهاد األكراد يف حلبجة واألنفال أو ما يحدث حاليا يف تركيا وإيران. تم 
تهميش األكراد بسبب هويتهم القومية. تحرتم يزدا إىل حد كبري الروابط املشرتكة مع الشعب الكردي وتعد األكراد 
إخوة وأخوات لإليزيديني. ومع ذلك، ال يجوز استخدام هذه الروابط املشرتكة لتغيري حقيقة أن اإليزيديني هم 

شعب له هويته وثقافته اإلثنية والدينية والتي ينبغي إن تحظى باحرتام كبري ويتم االعرتاف بها.

إن احرتامنا لعالقة األخوة مع األكراد، وروابطنا املشرتكة يف األرض واللغة، يتم استغاللها كثرياً لخلق عالقة 
غري متوازنة بني اإليزيديني واألكراد، يجب أن تُبنى هذه العالقة عىل االحرتام املتبادل وليس االستيعاب القرسي.

أساس  تقوم عىل  التي  اليهودية  والهوية  اليهودية  بالحالة  أفضل  بشكل  اإليزيدي  الوضع  مقارنة  ميكن 
الشعب اليهودي، وهي الهوية املشرتكة لشعب يعيش يف أجزاء مختلفة من العامل، يفتخر اليهود بأوطانهم التي 
هم مواطنون فيها، لكن تاريخ االضطهاد يعود إىل هويتهم، وبالتايل خلق هذا هوية عاملية واحدة لجميع اليهود. 
هذا الرشط ينطبق أيضاً عىل حالة اإليزيديني، اإليزيديون هم: اإليزيديون الذين يؤمنون بفكرة الشعب اإليزيدي 
وهذا يجب أن يحظى باالحرتام والقبول، ال سيام بعد اإلبادة الجامعية، يجب قبول اإليزيديني يف العراق وكردستان 

بوصفهم “الشعب اإليزيدي” وال ينبغي فرض أي هوية أخرى عليهم.

جميع  حامية  تتم  وأن  دينياً   - إثنياً  األشخاص  من  مميزة  كمجموعة  اإليزيديني  مبعاملة  يزدا  تطالب 
حقوقهم يف كردستان والعراق عىل هذا األساس. إن حرمان اإليزيديني من هذا الحق والقدرة عىل تحديد هويته 

باستقالل وعدم احرتام شعبهم املميز سيكون عامالً آخر لترسيع خروج اإليزيديني من وطنهم.

تطالب يزدا االعرتاف باإليزيديني كشعب وإدراجهم وفقاً لذلك عىل قدم املساواة مع املكونات العراقية 
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السلطة كشعب  ويقاسمهم  متثيالتهم  اإليزيديني يف جميع  كوردستان  إقليم  يخاطب  أن  أيضاً  ونطلب  األخرى، 
مستقل فريد ألن الحفاظ عىل وجود اإليزيديني يف كردستان يعتمد عىل منح هذا الحق. يجب عىل وحدات حامية 
الشعب YPG وحزب العامل الكردستاين التوقف عن فرض التعاليم والتحول األيديولوجي لإليزيديني يف مناطقهم 
واآلشوري  الكلداين  للوضع  مشابه  خاص  وضع  طلب  يف  الحقوق  بكامل  اإليزيديون  يتمتع  وسوريا.  سنجار  يف 

والرسياين واألرمني والرتكامن والشبك وغريهم.

تم التخفيف من صدمة اإليزيديني بعد تعرضهم لإلبادة الجامعية يف 3 أغسطس 2014، حيث أصبحت 
قضية اإليزيديني اآلن حالة إنسانية تعرض خاللها شعب بأكمله لالضطهاد، وتم استعباد اآلالف، وتم تهجري مئات 

اآلالف بالقوة أو اعتناق اإلسالم بالقوة، وقضية اإليزيديني مل تعد قضية محلية لكنها قضية دولية.

اإليزيدية  العسكرية  القوات  وقادة  بك  األمري تحسني سعيد  بقيادة  الروحي  املجلس  نطلب من  أخرياً، 
والزعامات االجتامعية واملجتمعية دعم بيان يزدا الذي سيتم اعتامده كموقف رسمي لإليزيديني بشأن مسألة 

الهوية.

موقعة من قبل

مجلس إدارة يزدا 5 ديسمرب 2016

 Yazda Board of Directors, Yazda Statement on the Identity of Yazidis, :المصدر
Dec 05 2016
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5 - االنقسام الجغرافي اإليزيدي
مع ضعف الوزن الدميوغرايف لإليزيديني يف العراق، إال أنم كانوا يتوزعون يف مناطق جغرافية 
متعددة بني حمافظيت نينوى ودهوك، وهذا التوزيع اجلغرايف كان له أتثري يف تعدد االنتماءات السياسية 

واالجتماعية املورثة لالنقسام.63 

ملا تشكله وحدة  أيضاً  البعث  نظام  قبل  من  وُموظَّفاً  ُمْدرَكاً  اإليزيدي  االنقسام  وقد كان 
اجملتمع اإليزيدي ومتاسكه من هتديد أمين، ال سيما اجملتمع يف سنجار الذي كان يشكل “مصدر 
قلق جلميع احلكومات والوالة الذين تعاقبوا على العراق واملوصل بصورة خاصة قبل ما يسمى ابحلكم 

الوطين” َوْفق ما ورد يف دراسة أمنية حمدودة التداول. )اإلطار 5( 

إطار 5 - خطورة التماسك والوحدة اإليزيدية في المنظور األمني لحزب البعث
اإليزيديني  تحليل عن  األمني يف عام 1982  التطوير  إصدار مديرية  التداول من  كتاب محدود  ورد يف 
والشخصية اإليزيدية واالنقسامات داخل املجتمع اإليزيدي. ويؤكد الكتاب عىل اختالف أيام األعياد يف منطقة 
الشيخان عن منطقة سنجار، ويشري إىل تحريم أكل الخس عند اإليزيدي بل يذكر بالنص “يعترب مجرد رؤيته لديهم 
من املحرمات ألنَّهم يعتقدون أن الشيطان يختفي بني أوراقها”، ولتوضيح الفكرة يذكر الكتاب يف هامشه )رقم 
64( إن “من املناسب أن نذكر أن اليزيدية الساكنني يف قضاء سنجار ال يأكلون يف صحن واحد مع اليزيدية الذين 
يسكنون يف قضاء الشيخان وناحية بعشيقة حيث يعترب األخرون برأيهم متطورون ثقافيا عن طريق اختالطهم 
اليومي مع جريانهم املسلمني والنصارى وأنهم قد يكونوا يف يوم من األيام قد أكلوا )خساً( وال يربئهم من هذا 

التهمة”.

“اليزيدي حلق شاربه  تحريم  مثل  جاهزة  أحكاماً  تتضمن  والتي  النمطية  الصور  بعض  الكتاب  ويذكر 
رؤساء  “رغبة  عن  تعبري  ذلك  إن  بالقول  لذلك  تعليالً  هامشه  يف  ويذكر  والكتابة”،  القراءة  تعلم  عليه  ويحرم 
اليزيدية الروحيني إبقاء املواطنني اليزيدية يف حالة الظالم الفكري والجهل املطلق ألن يف ثقافتهم واطالعهم عىل 
الحقائق األمر الذي يؤدي إىل احتامل وقوع ارتداد عن عقيدتهم الدينية. لهذا نرى رجال الدين اليزيدية حاولوا 

بكل جهدهم مقاومة انتشار املدارس وتحريض مواطنيهم عىل عدم االنتامء إىل مدارس محو األمية”. 

ويف صفحة أخرى يصف الكتاب الفرمانات التي تعرض لها اإليزيديون بـ”حمالت عسكرية تأديبية بسبب 
موقفهم من الدين اإلسالمي وخروجهم عن األنظمة والقوانني، وكانت هذه الحمالت تهدف إىل تأديبهم”، ويذكر 
عىل  تعاقبوا  الذين  والوالة  الحكومات  لجميع  قلق  “مصدر  كانوا  خاص  بشكل  سنجار  يف  اإليزيديني  أن  أيضاً 
العراق واملوصل بصورة خاصة قبل ما يسمى بالحكم الوطني”. ويضيف عىل نحو كاشف عن خطورة التضامن 

63.راكان رفو، القسم الثاين، مقابلة رقم 8
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الداخيل اإليزيدي بالنسبة للدولة وتهديده آمنها بالقول “كام استمر اليزيديون يف تخوفهم من اية سلطة مهام 
كانت نواياها تجاههم، وينظرون اليها نظره الريب والشك حتى من جريانهم االسالم واملسلمني، مام دفعهم إىل 
بذل جهود استثنائية لالستمرار بتوحيد كلمتهم وجمع شملهم والتأكيد عىل الطقوس الدينية بالتعصب مبا يعزز 
وحدتهم، واستمرار ظاهرة املحبة واأللفة فيام بينهم،  أدى إىل تسرتهم عىل بعضهم البعض تجاه الدولة، ويتسرت 
بعضهم عىل املخالفني واملجرمني او اي مطلوب للقانون، استغلت هذه الثغرة لدى )اليزيدية( اغلب الحركات 

والفئات السياسية ابشع استغالل يف محاولة منها لكبسهم إىل صفوفها ضد النظام القائم.”

تذكر الدراسة أمثلة عىل ما تطلق عليه: )تحرك الجهات املعادية عىل األقليات(، منها: إن عدد أعضاء 
الحزب الشيوعي يف محافظة نينوى عام 1978 بلغ ألف عضو، %70 منهم من األقليات، وبلغ عدد اإليزيديني 
منهم 350 عضواً موزعني عىل مناطق سنجار وشيخان وبعشيقة، وأنَّ اعضاء قيادية محلية نينوى للحزب الشيوعي 

الذين كان عددهم 17 عضواً فيهم 6 أعضاء من اإليزيديني يف مقابل عضوين لكل من العرب والرتكامن. 

املصدر : سعد ابراهيم األعظمي، األقليات الدينية والقومية وأتثريها على الواقع السياسي واالجتماعي يف حمافظة نينوى، 
)بغداد: مركز التطوير األمين، 1982(

مالحظة : وردت تسمية اإليزيدية بـ)اليزيدية( يف الكتاب حمدود التداول، لذا، تركها املؤلف كما وردت يف املصدر األصلي.

وقد تركت التحوالت الدولية يف أعقاب حرب اخلليج الثانية 1991 أثرها يف زايدة حدة 
االنقسامات مع فرض التحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة حظراً جوايً داخل العراق عامي 
1991 و1992 فيما عرف مبناطق احلظر اجلوي مشال العراق وجنوبه حلماية األكراد والشيعة، 
وفرض خط العرض 63 مشااًل، فشمل انحية ابعذرا وخانك وشاراي اليت اصبحت ضمن املنطقة 
الكردية اآلمنة يف حني بقيت شيخان )عدا ابعذرا( وبعشيقة وسنجار حتت إدارة بغداد، وتوجه 
اإليزيديون َوْفق املناطق لألحزاب املوجودة واملؤثرة يف املنطقة اليت وقعوا فيها، يف مقابل نفوذ البعث 
يف مناطق نفوذ حكومة بغداد.64 أي بعبارة أخرى، فإن اإليزيديني الذين ضموا اىل إقليم كردستان 
التحقوا بـ«األحزاب الكردية ذات الصبغة القومية، وأيضا  التحق شقيق األمري اإليزيدي خريي بك 
اىل األحزاب الكردية يف وقت بقي األمري حتسني بك مواليا حلكومة بغداد حىت 2003،  رمبا 
»بغية التوازن يف حفظ اإليزيدية« بسبب عامل االنقسام اجلغرايف نتيجة تطورات حرب اخلليج، أما 
إيزيدية سنجار وسهل نينوى فقد بقوا بعيدين عن القضااي والصراعات القومية حىت  الغزو األمريكي 

للبالد«.65
64.  راكان رفو، القسم الثاين، مقابلة رقم 8

65.  ماجد حسن، القسم الثاين، مقابلة رقم 21
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تداخل االنقسامات االجتماعية والسياسية يف اجملتمع اإليزيدي مع التوزيع اجلغرايف تركت 
أتثريها يف التواصل بني اجملتمعات اإليزيدية املنتشرة يف مناطق جغرافية عديدة وخمتلفة حبيث يصفها 
أحد املتحدثني بـ”االنقسام املناطقي”، الذي ينمو مبوازاته تعدد أو “انقسام عشائري”، فاجملتمع 
اإليزيدي يضم فرعني أساسيني مها: اجملتمع السنجاري الذي يتمحور حول سنجار، واجملتمع الواليت 
“والت شيخ”، الذي يشمل املناطق خارج سنجار أي: يف مركز اإلمارة اإليزيدية يف سهل نينوى 
إيزيدايت  املصاهرة بني عائالت  االنقسام إىل حد عدم  اإليزيدية يف دهوك، وقد يصل  ومناطق 
بسبب خلفياهتا املناطقية، هناك أيضاً انقسامات داخل اجملتمعني يف سنجار ووالت شيخ، فمثاًل 
قبلة “مناطق جنوب سنجار” ومشال “مناطق مشال سنجار” وهناك عدم  إىل  تنقسم  سنجار 
توافق بينهم مبين على أساس عشائري حبت، ويف والت شيخ هناك انقسام بني املناطق اليت تتكلم 

ابإليزيدية الكردية واملناطق اليت تتكلم ابإليزيدية العربية.66

اجمللس  فتأسيس  عقود،  منذ  تكرست  قد  االنقسام  هذا  مأسسة  أن  جندي  خليل  ويرى 
فاجمللس  اإليزيدي،  اجملتمع  يف  انقساماً  ترك خلق  قد  املاضي  القرن  ذاته يف عشرينيات  الروحاين 
“وليد غري شرعي مفروض على اإليزيدية. اسم بال مسمى ).....( ال ميثل مجيع اإليزيديني، بل 
حمصور مبنطقة “والت شيخ” أي قضاء الشيخان. حىت األمري يسمى بـ “ مريى شيخا” أي “أمري 
الشيخان”. ومل يكن أمري إيزيدية شنكال، دهوك، زاخو، أو أمري إيزيدية حلب، وال ماردين وداير 
بكر، وال مجهورايت أرمينيا وجورجيا! وكذلك البااب شيخ الذي يسمى بـ “ئهختيارى مهرگههى” 

أي “كبري أو حكيم اللش ومنطقة الشيخان«.67 )ينظر اإلطار رقم 6(.

ويرى بعض الناشطني اإليزيديني أنَّ “االنقسام بني مناطق اإليزيدية ليس كبرياً أو مؤثراً قياساً 
ابالنقسام الداخلي يف سنجار. يعود هذا االنقسام إىل سببني: األول: سبب سياسي، فقد عمل 
النظام السابق على تقسيم اجملتمع اإليزيدي حىت يتمكن من السيطرة على منطقة سنجار عن طريق 
دعم بعض العشائر واضطهاد اخرى ممن انضمت إىل حركة التحرر الكردية. الثاين: سبب عشائري، 

66. سامان داوود، القسم الثاين، مقابلة رقم 9
67.خليل جندي، القسم الثاين، مقابلة رقم 7
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فالعشائر يف سنجار لديها عداوات شخصية فيما بينها أو لديها مشاكل سابقة مع العشائر االخرى 
انعكست على طبيعة العالقات داخل اجملتمع اإليزيدي«.68 وقد أخذ األخري يتفاقم بصورة سلبية 
على حنو مؤثر يف اجملتمع اإليزيدي داخل بيئة سنجار نفسها، فظهر مصطلح )جنوب اجلبل ومشال 
اجلبل(  يبقوا يف  مل  والذي  للقتال  اجلبل  بقوا يف  )الذين  يقاوموا(  مل  والذين  قاوموا  )الذين  اجلبل( 
التمثيل أبنَّ هذا من سنجار، وهذا ليس من سنجار.69 وتركت  وانعكس ذلك أيضاً على أزمة 
األخرية بعداً حصرايً يف متثيل القضية اإليزيدية و “من حيق له العمل على القضية ومن مَثَّ انقساماً 
يف متثيل القضية لتصبح مناطقية أكثر من كونا قضية واحدة وهذا الشيء أدى إىل تصغري وحتجيم 
القضية وكثرة الوفود واختالف املطاليب اليت كانت تذهب إىل اربيل وبغداد واجملتمع الدويل مما أثر 

ذلك على صورة التمثيل اإليزيدي أمام اجملتمع احمللي والدويل«.70   

بعد اإلابدة اجلماعية عام 2014 أخذ االنقسام اجلغرايف بني سنجار )وهي املنطقة الرئيسة 
اليت حدثت فيها اإلابدة اجلماعية واملركز الدميوغرايف الرئيس لإليزيديني( وشيخان )وهي مقر اللش 
املعبد الرئيس لإليزيديني واجمللس الروحي ومقر اإلمارة( بعد أكثر عمقاً وحدة. وكانت وفاة األمري 
اجملتمع  يف  سابقاً  تربز  مل  جديدة  مطالبات  صورة  على  االنقسام  عن  أعلنت  حلظة  بك  حتسني 
اإليزيدي على هذا النحو الواضح، إذ أعلن الزعماء اإليزيديون يف سنجار أن دعمهم لألمري اجلديد 
)األمري حازم من شيخان( سيكون خاضعاً لشروط عديدة، منها: منح اإليزيديني من سنجار دوراً 
أكرب يف صنع القرار يف الشؤون اإليزيدية. وتشكيل جملس أعلى لإليزيديني جيب أن يصل فيه متثيل 
اإليزيديني من سنجار إىل %70، وتوسيع اجمللس الروحي األعلى لإليزيديني ليشمل إيزيديني من 
سنجار71. وقد أدى عدم االستجابة هلذه املطالب إىل تعظيم االنقسام اجلغرايف / اإلقليمي بني 
خنب شيخان اليت تقود متثيل اإليزيديني على املستويني السياسي والديين والنخب السنجارية اليت 
تطالب بتحسني متثيلها يف ضوء اتساع وزنا الدميوغرايف. وهنا يستشهدون أيًضا حبقيقة أنم كانوا 

68. حسام عبد هللا، القسم الثاين، مقابلة رقم 6
69. سراب الياس، القسم الثاين، مقابلة رقم 10
70.سراب الياس، القسم الثاين، مقابلة رقم 10

71.وجهاء وعشائر سنجار يقدمون قائمة مطالب مقابل دعم أمري اإليزيديني اجلديد، وكالة كركوك انو ، 7 / 26-2019 ، 
http://kirkuknow.com/ar/news/59831 :متوفرة على
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مركز اإلابدة اجلماعية اليت ارتكبها داعش يف عام 2014.

عندما تُوِّج أمري اإليزيديني اجلديد يوم السبت 27 متوز 2019 يف معبد اللش يف شيخان، 
أاثر تتوجيه انقساما داخل أسرة األمري الراحل، حيث أدان حفيد األمري سرمد سرهد حتسني بك 
التتويج لعدم احرتامه رأي السنجاريني اإليزيديني وانتهاكه إرادة األمري الراحل وفقاً لقوله. وتشارك 
النخب اإليزيدية الشابة يف شيخان رأي حفيد األمري، وتشكيكه يف شرعية طريقة اختيار األمري 
اجلديد، معلنني أن هذا التتويج »مل حيرتم إرادة اإليزيديني، وال ينال قبوهلم، وال حيرتم وصية األمري 
الراحل حتسني بك الذي أوصى أبن حيصل التتويج على موافقة السنجاريني اإليزيديني72«. وهبذه 
املناسبة، ردت بغداد ابلصمت واملوافقة الضمنية73 على تعيني األمري حازم يف شيخان، كما فعلت 

حكومة احلزب الدميقراطي الكردستاين يف أربيل.

ويف تطور الفت، أعلن األمري انيف بن داود نفسه أمريًا على سنجار مبوافقة رجال الدين 
وشيوخ العشائر والشخصيات الرئيسة يف معبد ديين يف سنجار74. بدى أن هذه اخلطوة مدعومة 
العمال  الكردستاين، مبا يف ذلك حزب  الدميوقراطي  للحزب  املعارضة  الكردية  قبل األحزاب  من 
الكردستاين. مع أن مصدر سلطة األمري اجلديد هو أنه فرد من العائلة األمريية، ويعيش يف سنجار، 
وحيظى ابحرتام النخبة اإليزيدية السنجارية، إال أن اختياره مت من قبل النخب التقليدية على أساس 

التأثريات السياسية واإلقليمية، دون استشارة األجيال الشابة75.

وهكذا، وألول مرة يف اتريخ اإليزيديني، توجد إماراتن: األوىل يف شيخان والثانية يف سنجار، 
مما خيلق تقسيماً جديداً سيلقي بظالله على أوضاع وعودة النازحني إىل سنجار ويعرض سؤااًل: 

أسيتبع العائدون أمري الشيخان أم أمري سنجار؟

72.  سعد سلوم ... انقسام اإليزيديني حول اختيار زعيم جديد ، املونيتور ، 17 فرباير / شباط 2019
73.  مقابلة مع خريي بوزاين، املدير السابق لدائرة أوقاف اإليزيدية يف وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف إقليم كوردستان، أربيل، 

09-24-2020
https://urlis.net/h1ji2 :74.  تنصيب األمري انيف بن داود بن سليمان أمرياً رمسياً على شنكال، حبزاين نت

75.  مقابلة مع طالل هسكاين، انشط من سنجار، دهوك، بتاريخ 2019-8-6 وبتاريخ 29-09-2020
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العراق،  لإليزيديني خارج  ويف تطور الحق، نصب أمري اثلث “أمية معاوية” نفسه أمرياً 
ألف  ألف و200  العراق )140  اإليزيديني خارج  اليت تضم أكرب عدد من  أملانيا،  يف  وحتديداً 
نسمة( َوْفق انشطني إيزيديني. أصدر األمري اجلديد بياانً موجهاً إىل الشتات اإليزيدي يف 9 آب 
الشتات،  اإليزيدية يف  اإلمارة  التارخيية إلقامة  املسؤولية  فيه: »أحتمل  قال   ،2019 أغسطس   /
ومقرها أملانيا االحتادية، حيث سأدير شؤون اجلالية اإليزيدية وأسعى إىل ملّ مشلهم وختفيف آالمهم 
وأحزانم والوقوف إىل جانبهم يف الظروف الصعبة«. وبرر األمري اجلديد هذه اخلطوة ابلسعي لتوحيد 
اإليزيديني بعد اإلابدة اجلماعية يف 3 أغسطس 2014، مشريًا إىل أن »اإليزيديني ميرون بظروف 
حرجة بعد اإلابدة اجلماعية اليت أضعفت وحدتنا اإليزيدية وشلتها وأوقعت األحزان والفقر على 
جمتمعاتنا«. ووعد األمري الثالث ابلسري على خطى األمراء السابقني، مثل األمري جول بك، واألمري 

إمساعيل بك، واألمري معاوية بك76.

لقد قامت هذه املنافسة على زعامة اإليزيديني خبلق طبقة جديدة من االنقسام يف اجملتمع 
اإليزيدي، ما يهدد مستقبل األقلية وقدرة قادهتا على الوصول إىل رأي موحد. األمر الذي يطرح 
سؤاال جداًي حول من سيتبعه املهجرون اإليزيديون عند عودهتم اىل سنجار؟ فمع ظهور اإلمارة 
الثالثة يف أملانيا، هل سيصب نفوذ أمري )الشتات( اجلديد إىل املهاجرين اإليزيديني يف اخلارج؟ إن 
وجود ثالثة أمراء متنافسني يعين ثالثة خيارات للوالء واهلوية: أمري للنازحني، وأمري للعائدين، وأمري 

للمهاجرين، مما يعين ضمناً أن اإليزيديني منقسمون بني هذه اخليارات الثالثة.

ويف الواقع، فإنه ميكن تتبع اإلستمرارية يف االنقسامات وعدم وحدة الرأي اإليزيدي جراء 
العراق، وكانت هي السبب يف عدم  الدينيني اىل حقبة احلكم امللكي يف  الزعماء  اخلالفات بني 
صدور قانون خاص ابلطائفة اإليزيدية أسوة ابلطوائف الدينية املختلفة يف ثالثينات القرن املاضي. 

)اإلطار رقم 6(

76.  أمية معاوية يعلن عن تنصيب نفسه أمريا لإليزيديني يف املهجر، كاين بريس،  أغسطس 9, 2019
https://urlis.net/9wui2
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إطار 6 - تشكيل المجلس الروحاني عام 1928 وإشكالية استقاللية 
إدارة الشؤون الدينية

استجابت الحكومة العراقية لدعم تشكيل املجلس الروحاين األعىل لإليزيدية  عام 1928، إلظهار مرونتها 
وتستطيع  شؤونها،  يدير  أو  ميثل  للطائفة  متثييل  كيان  وإيجاد  الروحية،  ملجالسها  الدينية  الطوائف  تشكيل  يف 
من  تخوفها  هو  املعلنة  غري  دوافعها  يف  األهم  لكن  حدوثها.  حال  يف  املشكالت   لحل  معه  التعامل  الحكومة 
إيزيدية سنجار الذين ميكن أن تؤثر فيهم الحكومة الفرنسية )املنتدبة يف سوريا(، وتستميلهم لصالحها من خالل 
تشجيعهم عىل تأسيس كيان خاص بهم، لذا دعا مجلس الوزراء يف إحدى وثائقه الرسية إىل قطع الطريق عىل 

توظيف القوى األجنبية لهم عن طريق رفع درجة االهتامم بالطائفة وإيالئها اهتامما. 

رؤساء  من  وثالثة عرش شخصا  الحكومة(  من  )املدعوم  بك  قدمه سعيد  الذي  الطلب  عريضة  جاء يف 
قضاء  العامل يف  يزيدية  مللة  الروحانيون  الرؤساء  »إننا  يزيدي:  روحاين  لتشكيل مجلس  الحكومة  إىل  اإليزيديني 
الشيخان حسب ثقة امللة وتقاليدها إيانا مناصبنا الحالية التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، لقد أتينا بهذا نيابة 
من  كثري  إىل  أعارتها  التي  األهمية  من  قليال  تعرينا  أن  املحرتمة  الحكومة  طالبني  أنفسنا  عن  وأصالة  امللة  عن 
امللل العراقية، وذلك بلطفها علينا بتشكيل مجلس روحاين من خمسة رؤساء روحانيني يعينهم جميع رؤسائنا 

الروحانيني باتفاق اآلراء..«.

لكن مع ذلك مل مينح هذا التشكيل استقاللية لإليزيديني يف إدارة شؤونهم الدينية والسبب يعود لعدم 
اتفاق اإليزيديني أنفسهم، فالحكومة العراقية كانت قد أصدرت حزمة من الترشيعات تخص األقليات الدينية، فإىل 
جانب )التعهد املقدم لعصبة األمم بالحفاظ عىل حقوق األقليات( يف العراق، أصدرت ترشيعات تتعلق بالتعددية 
اللغوية وإدارة األقليات الدينية لشؤونها الداخلية مثل )قانون اللغات املحلية الصادر سنة 1931(، الذي أعرتف 
بواقع تعدد اللغات يف بعض املناطق املختلطة التي تضم أقليات قومية كردية أو تركامنية. أما الترشيعات األخرى 
الصادرة يف العام 1931 فقد حاولت تنظيم شؤون الطوائف الدينية، وكان الهدف مزيدا من االعرتاف لألقليات 
بدور أكرب وتحكم يف األمور املتعلقة بشؤونها الداخلية؛ مثل )قانون طائفة األرمن األرثذوكس رقم 70( و)قانون 
ثَمَّ مل تصبح قضايا  باإليزيديني، ومن  خاصاً  أنها مل تصدر ترشيعاً  إال  الطائفة االرسائيلية »املوسوية« رقم 77(. 
االحوال الشخصية لإليزيديني من اختصاص املجلس الروحاين للطائفة اإليزيدية، وبذلك فقد اإليزيديون فرصة 

ان يحصلوا عىل استقاللية شبه كاملة يف إدارة شؤونهم الدينية نتيجة الخالفات الداخلية بني زعاماتهم الدينية. 

املصدر : سعد سلوم، اإليزيديني يف العراق، الذاكرة، املعتقدات، اإلابدة اجلماعية، UPP، ط2 لسنة 2020
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6-منظور األجيال: ديناميات االنقسام األفقي والعمودي  
يف خميم النزوح، يتذكر سلطان حياته املاضية يف الظالل الدافئة لعائلته: املزرعة اليت شيدهتا 
والشعري إلعالة  واحلنطة  اخلضروات  يزرعون  كانوا  أشقائه،  مع  الذي حفره  االرتوازي  والبئر  والده 
أنفسهم. أصبحت صورة املزرعة جنة يف خياله أما رؤية عائلته تعيش جمددا فقد أضحت حلماً يراوده 
يف كل ليلة، يقول “قد أصحو يوما ما ألجد نفسي بني جدران املزرعة الطينية جمدداً ويتبدد هذا 
الكابوس إىل األبد”.  كانت املزرعة تتكون من بيت مشيد من الطني حتيطه أرض جرداء، وكانت 
جيد نفسه بني عشرة أشخاص حمشورين يف ثالث غرف تؤدي إىل ابب واحد”، يتذكر يف آسى: 
“نتيجة ضيق املكان داخل الغرف كان أخي ينام يف السيارة املركونة أمام الباب وسط شتاء قاسي”.

يتذكر  سعيدة،  حلظات  وتتخللها  ممكنة  احلياة  العصيبة كانت  واألوقات  الفقر  مع  لكن 
حلظات خمتلسة من املاضي السعيد “كنا نضحك ونلعب كأننا نعيش يف مكان آخر، كأننا نسرق 
من القدر حلظات هاربة، أشعر اآلن أننا كنا كذلك، سعيدين ومرحني بسبب وجود العائلة، العائلة 

اليت حتطمت بني خمتطف وقتيل وانزح ومهاجر”. 

أراد سلطان العودة إىل املزرعة أكثر من مرة، لكنه كان يرتدد حىت حني حتررت سنجار من 
داعش خوفاً من أالَّ جيد مكان طفولته مرة اثنية. عندما قرر أخرياً العودة بعد حترير شقيقاته من 
تنظيم داعش. مل يستطع دخول املزرعة، كان املكان حمطماً وحمرتقاً، شعارات داعش كانت ما تزال 
مكتوبة على اجلدران، عظام أفراد أسرته الذين أعدمهم داعش ما تزال يف أرجاء املكان، قال “كان 

هذا قرباً ومل يكن بيتاً طينياً ألحالم طفوليت”.

سيبقى سلطان إىل ما ال ناية يف خميم النزوح أم يعود إىل مكان طفولته الذي حتول إىل قرب؟ 
ا تكشف عن طبقة أخرى من  إجابة هذا السؤال تعكس جداًل بني النازحني والعائدين، كما أنَّ
االنقسام اجليلي بني شباب يفكرون بطريقة خمتلفة عما قبلهم من أجيال أكرب سناً. إذ إن هناك 
انقساماً أفقياً داخل جيل الشباب اإليزيدي يف توجهاهتم وطريقة تفكريهم بقضااي اهلوية والذاكرة 

والعودة، كما توجد انقسامات عمودية بينهم وبني اجليل األكرب سناً.
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أ-االنقسام األفقي 
أمَّا املستوى األول من االنقسام فيمكن متييز جمموعتني: جمموعة ترى اإليزيديني مستقلني 
وترغب يف احلفاظ على الدين كجزء من هويتهم، وجمموعة أكثر علمانية تسعى إىل تطوير هوية غري 
دينية متاًما، دون حتديد شروط هذه اهلوية اجلديدة غري الدينية. عادة ما يركز الشباب الذين ينتمون 
إىل احلركة األخرية على أمهية االختيار الفردي واحلاجة إىل إصالح الُنهج التقليدية، مثل إلغاء النظام 
الطبقي الصارم داخل اإليزيديني الذي حيظر الزواج بني الطبقات، مع االحتفال ابجلوانب الطقوسية 
والثقافية للدين، مثل املهرجاانت واألعياد والرموز واملعابد. ومن اجلدير ابلذكر أن كال اجملموعتني 
تتشاركان، وفقاً ملستشار الشباب للمجلس الروحي اإليزيدي، يف الرغبة يف الفصل بني املعتقدات 
السياسي  الوالء  بني  ابلتمييز  أكرب  وعي  »لديهم  الشباب  جيل  أن  وأوضح  والسياسية،  الدينية 
واملعتقد الديين، ولن يضحوا ابلثاين من أجل األول، ولن يضعوا الثاين يف خدمة األول كما فعل 
اجليل السابق77«. كما يالحظ بعض الناشطني اإليزيديني أنَّ الشباب أكثر التصاقاً ابلتفسريات 
غري السياسية للهوية، فـقد “ظهر تيار إيزيدي آخر جلهم أكادمييني والناشطني يف املهجر )...( 
أقلية  القومية، وجاؤوا بتسمية تعد اإليزيديني  السياسة واملصطلحات  إبعاد اإليزيديني من  حاولوا 
إثنية ودينية، هذه الفكرة انتشرت بني اإليزيديني، ال سيما الفئات الشابة اليت اجنذبت هلا، والقت 
جناحاً كبرياً على املستوى الدويل وخاصة يف الفعاليات الرمسية واملؤمترات واألوساط اإلعالمية«.78 
يف املناقشات مع النخب اإليزيدية الشابة من دهوك وأربيل وسنجار وشيخان وبعشيقة، 

اتسمت وجهات نظرهم بتبين اآلراء اآلتية:
- عندما يكون الوضع جيداً وتنتشر أخبار إجيابية تتعلق ابإليزيديني، فإن وسائل اإلعالم 
الكردية تصف اإليزيديني ابألكراد )مثل ما حصل عندما فازت اندية مراد جبائزة نوبل، ووصفتها 
اإلعالم الكردي بـ “اإليزيدية الكردية”(، أما إذا كانت األخبار سلبية، فإن اإلعالم يكتفي بوصف 
“اإليزيديون” فقط. وميكن أن نشري إىل انطباق هذه الفكرة على تعامل بعض وسائل اإلعالم 
العراقية أيضاً، وعموماً عكست وسائل اإلعالم العراقية والكردية على حد سواء الصراع السياسي 

على مناطق وهوية اإليزيديني يف تغطياهتا )االطار 7(
77.  مقابلة مع فارس كويت مستشار اجمللس الروحاين لإليزيديني، أربيل بتاريخ 3-8-2019

78. سعد اببري، القسم الثاين، مقابلة رقم 14
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إطار -7 اإليزيديون في وسائل اإلعالم العراقية والكردية

مثل  كردستان،  إقليم  وحكومة  االتحادية  الحكومة  بني  األقليات  مناطق  عىل  السيايس  الرصاع  بسبب 
سنجار بالنسبة لإليزيديني، وهي منطقة تركز اإليزيديني الدميوغرافية، فقد نجد انعكاساً لهذا الرصاع حول هوية 
األقلية الدينية املعنية، فنجد “اإليزيديني” يظهرون يف بعض وسائل االعالم الكردية بوصفهم “كرداً إيزيديني”، يف 
حني يوصفون يف وسائل أخرى بـ”العراقيني اإليزيديني” ويف ثالثة بـ”اإليزيديني” فحسب.  وَوفْق مالحظة بعض 
الناشطني اإليزيديني يف سياق اإلعالم الكردي فإن الخرب إذا كان إيجابياً، فإنه عادة ما يقرن بنسبة اإليزيديني لألكراد 
بحيث يظهروا كـ”كرد إيزيديني”، أما اذا كان سلبيا، فهم “إيزيديون” فحسب. وبالنسبة للرصد املتعلق بالتقرير، 
فقد تفاوتت التسمية َوفْق الترصيح املنقول عن املتحدث )يعرب عن وجهة نظر سياسية محددة(، أو َوفْق سياسة 
الوسيلة اإلعالمية، ففي خرب نرشته  )وكالة بغداد اليوم االخبارية( تحت عنوان “إيزيديون عراقيون زاروا إرسائيل 
مت عىل هويتهم الدينية وقرن العنوان بعالمة تعجب  رساً لهذا الغرض!”، نجد أن هوية األقلية العراقية قد قُدِّ
)!(، عىل نحو يعكس استنكار من قبل الوكالة ملضمون الخرب، وعىل نحو يتضمن تحريضاً ضد اإليزيديني يف صياغة 
العنوان، إذ كان ميكن أن يكون العنوان “إيزيديون عراقيون زاروا إرسائيل رساً ألغراض طبية” أو “لغرض تلقي 

العالج النفيس”.

يف حني نرش “موقع رووداو” الذي يعرب عن وجهة نظر كردية شبه رسمية تقريرا تحت عنوان “مدير 
إليها”، وكام هو واضح يف عنوان  البيشمركة  بعودة  املنطقة منوطة  إىل  اإليزيديني  الكرد  ناحية كرعزير: عودة 
التقرير، فإنه ربط عودة اإليزيديني الذي وصفهم بـ”الكرد” ملناطقهم بعودة البيشمركة الكردية، إذ نقل التقرير 
عن مدير ناحية كرعوزير قوله “ما مل تعد السيطرة عىل هذه املنطقة إىل البيشمركة لن يعود إليها أي كردي 
إيزيدي”. وتحدث مدير آسايش غرب دجلة، آشتي كوجر، لشبكة رووداو اإلعالمية عن خطر عودة داعش إىل 
األمنية  املعلومات  وتفيد  قريبة،  املنطقة  وعرب  داعش  عودة  فإن  النحو،  هذا  األمور عىل  سارت  “إذا  سنجار: 
املتوفرة لدينا أن الوضع األمني لسنجار والبعاج متدهور، وقوات الحشد الشعبي املوجودة هناك تشعر بالخوف، 

ويقوم داعش بأرس الناس وإعدامهم جهاراً”.

)IMC ، 2019املصدر: سعد سلوم، تنوعنا الديين: وسائل االعالم العراقية وقضااي التنوع الديين، )منظمة دعم االعالم الدويل

-كان اجملتمع اإليزيدي قبل عام 2014 منقسماً بني أولئك الذين يعدُّون أنفسهم أكراداً 
وأولئك الذين يعدُّون أنفسهم مستقلني، إال أن اإلابدة اجلماعية جعلتهم ينفرون من اهلوية الكردية 
حىت عندما نزحوا إىل كردستان. وقد كان أتثري اإلابدة حامساً يف الرتكيز على اخلصوصية اإليزيدية 
ونتيجة تقوقع اإليزيديني على أنفسهم، وإحساسهم أبنم خمتلفون عن حميطهم. ويف هذا السياق 
يبقى احملدد الكردي للهوية جمرد خيار غري نائي لإليزيديني، إذ يظل األكراد خمتلفني دينياً عن 
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األكراد  حيملها  اليت  التمييزية  والنظرة  يف كردستان،  السياسي  اإلسالم  منو  وخماوف  اإليزيديني، 
لإليزيديني ال ختتلف عن نظرة العرب املسلمني تظل عامل قلق لإليزيديني، ال سيما يف دهوك حيث 

تنمو تيارات سلفية متشددة79. 

-حتول بعض الشباب إىل العمل املدين من أجل حتديث اجملتمع اإليزيدي ونشر األفكار 
اإلصالحية، وأوضحوا أن معظم الشباب لديهم الدافع لتقليل أمهية اهلوية العرقية أو الدينية، والرتكيز 
على الفرد بوصفه صاحب احلقوق األساسية، بغض النظر عن خلفيته. وعليه جيب أن يكون اجلميع 
حراً ومراتحاً يف ممارسة شعائره الدينية دون خوف من اآلخر. يالحظ هؤالء الشباب أنه حىت لو 
منح الدستور حقوقاً رمسية لألقليات، لن يكون الفرد قادراً على االحتفاظ هبويته املستقلة ما مل تنتشر 

ثقافة التسامح داخل اجملتمع.

-يريد الشباب حترير اإليزيديني من الصراع املرتبط ابهلوية، مع حتديث الدين اإليزيدي يف 
الوقت نفسه. عالوة على ذلك، فإنم يطالبون حبذر إبلغاء النظام الطبقي داخل اجملتمع اإليزيدي 
واحلد من قوة القيادة التقليدية اليت ميثلها األمري واجمللس الروحي وزعماء القبائل يف شيخان وسنجار 
وبعشيقة ومناطق أخرى، فهم يعتقدون أن متكني الشباب املتعلم سيدعم حركة إصالحية حتافظ 
البالية  التقاليد  اإليزيديني من حكم  االنقراض، يف حني حتمي  اإليزيدي من خماطر  الوجود  على 

واالستقطاب السياسي.

ب-االنقسام العمودي

اجلدل  يتمحور  األجيال،  بني  إىل سنجار عن صراع  العودة  النقاش حول خيار  يكشف 
حول مستقبل األقلية وأراضيها التارخيية. ففي حني يعتقد بعضهم، وال سيما اجليل األكرب سناً، أن 
اهلجرة بعيداً عن سنجار لعنة: فهم خيشون أن يؤدي ذلك إىل فقدان اهلوية العرقية والثقافية اإليزيدية 
املتميزة نتيجة اندماج املغرتبني يف بلدهم املضيف. ختشى هذه الفئة أن تفقد سنجار جاذبيتها الرمزية 
بوصفها القلب الروحي لإليزيديني إذا هاجر الكثري من اإليزيديني بعيداً عنها. يوجه بعضهم النقد 

79.  حول انتشار اإلسالم السياسي يف إقليم كرستان العراق ينظر: عبدالفتاح بواتين، اإلسالم السياسي يف إقليم كردستان – العراق 
مالحظات وانطباعات اترخيية وسياسية، ط1،)دهوك،مطبعة جامعة دهوك،2012(.
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نفسه لالندماج يف اجملتمعات املضيفة يف العراق أيضاً، ويدعون أبن العيش وسط جمتمع األغلبية 
املسلمة قد يؤدي إىل حل تدرجيي للهوية اإليزيدية املغلقة والفريدة من نوعها. فضاًل عن أنَّه يقلق 
اجليل األكرب سناً عند مساع أخبار أو شائعات توحي أبن الشباب النازحني من سنجار بدأوا اآلن 
ابخلروج عن تعاليم الداينة اإليزيدية، أو أبن النساء اإليزيدايت ينخرطن يف عالقات مع رجال غري 
إيزيديني، فضاًل عن تداول قصص عن االستغالل اجلنسي للنساء اإليزيدايت80. كل هذا يدفع 
اجليل األكرب سناً عادًة لتفضيل العودة إىل سنجار كدينامية مضادة خلطر “استقرار الفئة املهاجرة 
وغياب دالالت للرغبة يف العودة، وعدم وجود إشارات يف األفق تعزز عودة النازحني، واضمحالل 
شدة االرتباط ابألرض واملقدسات وتراث اآلابء واألجداد لدى نسبة غري قليلة من األفراد يف اجملتمع 

اإليزيدي«81.

أمهية سنجار  الشباب عادًة يف  اجليل األكرب سناً، يشكك جيل  العكس من توجه  على 
بوصفها املوطن التارخيي لألقلية. يبدو أن رمزية سنجار مل تعد مهمة ابلنسبة للجيل اجلديد، الذي 
يبحث بداًل من ذلك عن فرص لتحسني حياهتم، ولديهم أيًضا الرغبة يف إصالح البنية التقليدية 
جملتمعهم، اليت يعتقدون أنا مل تعد متوافقة مع حتدايت العوملة82. لذلك، يدعو جيل الشباب إىل 
إصالحات جذرية يف اجملتمع اإليزيدي، ويسلطون الضوء على احلاجة إىل إصالح املؤسسة الدينية 
والتسلسل اهلرمي، وفتح ابب الزواج بني الطبقات داخل الداينة اإليزيدية. يعارضهم اجليل األكرب 
النقي  الطابع  وتزيل  األجنيب  الزواج  أن اإلصالحات ستشجع  يعتقدون  الذين  احملافظني  من  سناً 

للداينة اإليزيدية وتؤدي إىل اندماجها يف هوية مسلمة كردية أوسع أو هوية مسيحية غربية.

مع املعارضة اليت يواجهونا، إال أن جيل الشباب يتشبثون ابألمل ويعتقدون أن اإلصالح 
أمر ال مفر منه مع مرور الوقت، وخاصة إصالح النظام الطبقي. على سبيل املثال، دعا “بدل فقري 
حجي”، وهو مهاجر إيزيدي يف أملانيا، إىل إضافة طبقة جديدة إىل الطبقات االجتماعية الست 

80.  سعد سلوم، أصوات منسية، نساء االقليات يف العراق، مؤسسة مسارات، بغداد، 2017، ص91-94.
81.  فارس كيت، القسم الثاين، مقابلة رقم 17

82.  نقاشات يف تواريخ خمتلفة لناشطني وممثلني لألقلية من سنجار وشيخان وبعشيقة يف تواريخ خمتلفة 2019-2020.
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املوجودة واليت تشكل جزءاً من الداينة اإليزيدية. اقرتح بدل الطبقة اجلديدة للتغلب على املشكلة 
اليت ختلقها الزجيات بني الطوائف بني الشتات اإليزيدي. وَوْفق اقرتاحه، فإن الطبقة السابعة ترمز 
الشباب يف  قبل جمموعة من  َست من  أُْنِشَئت وُأسِّ اليت  السابعة  اإليزيدية  الزوجية  إىل “اجملموعة 
الشتات. إنا طبقة ال تستمد هويتها اإليزيدية من أي وصاية أو تفويض من أي سلطة دينية أو 
تقليدية يف جمتمعها األصلي، بل متثل قوة اجتماعية للضغط من أجل إصالحات طبيعية وجزئية 
لعدد من الطبقات الزوجية الست األخرى الضعيفة اليت لن تكون لديها القدرة على مقاومة قوى 

التغيري دون اإلصالح والتغيري والتجديد83«.

 ال شك يف أن مثل هذا اإلصالح هو خطوة معقدة أو شبه مستحيلة يف نظر املقربني من 
املؤسسات التقليدية للمجتمع اإليزيدي، ألنه يتطلب ثورة على املستوى الديين واالجتماعي84، إذ 
يُعدُّ قبول الزواج بني خمتلف الطوائف بني أفراد الشتات سبباً رئيساً لسخط اجليل األكرب سناً ملا 
ميكن أن يتسبب ابإلابدة الثقافية للهوية اإليزيدية، واليت يعتقدون أنا تشكل خطرًا جسيماً يضاهي 

خطر الدمار املادي الذي تسبب فيه اإلابدة اجلماعية اليت ارتكبها تنظيم داعش.

خيلق هذا االختالف يف وجهات النظر ارتباكاً وتوتراً بني األجيال، الذين يرون العودة إىل 
أساسياً من الكفاح من أجل  العودة جزءاً  سنجار بزاوية خمتلفة متاماً: إذ يرى اجليل األكرب سناً 
الوجود اإليزيدي، يف حني يصف الشباب العودة إىل سنجار ليس من منظور اهلوية اجلماعية بل 
اختيار فردي. يطالب الشباب حبرية حتديد هوية أكثر مرونة، يف حني يدعم اجليل األكرب سناً هوية 

اثبتة مرتبطة مبوقع جغرايف حمدد.

يشري الصراع بني األجيال إىل أن اهلوية ابلنسبة لكثري من اإليزيديني، وخاصة اجليل األكرب 
سناً، ترتبط ارتباطاً وثيقاً ابجلغرافيا، سواء حتدثنا عن شيخان شرق املوصل حيث يقع معبد اللش 
املقدس، أو يف سنجار، حيث حيمل اجلبل أمهية رمزية. كما يُعدُّ التهجري واهلجرة هتديداً للهوية 
83.  بدل فقري حجي، اإليزيديون و اإلصالح : إصالح نظام و قوانني الطبقات و اجملاميع الزواجية لدى اإليزيديني، 2012، 

ص5
84.  مقابلة مع عيدو اباب شيخ، كاتب وابحث إيزيدي، أربيل، بتاريخ 25-09-2020
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اإليزيدية ألنه يقطع أواصر الصلة هبذه األرض. فكما قال أحد الناشطني اإليزيديني، إن إخراج 
اإليزيديني من أرضهم يشبه “اإلابدة اجلماعية اليت يتضح أثرها ببطء”. أولئك الذين يشاركون هذا 
الرأي يعتقدون أيضاً أن الصراع السياسي على سنجار هو عمل مكمل لإلابدة اجلماعية، ويصرحون 
أبن بقاء اجملتمع اإليزيدي مرهون ببقائهم داخل أراضيهم، وليس يف أي مكان آخر، حيث ال يوجد 

اللش آخر، وال جبل سنجار اثن يف أي مكان يف العامل.

7- المنظور الجندري لديناميات االنقسام
األبوي  الطابع  على  اإليزيديني  الناشطني  من  عديد  اعرتض  املؤلف،  مع  مناقشاهتم  أثناء 
)الذكوري( الذي تسود عادة يف املناقشات حول مستقبل اإليزيديني، والحظوا غياب صوت املرأة 
يف التقاليد اإليزيدية وتدين متثيلها يف صنع القرار: “النساء اإليزيدايت هن من دفعن الثمن األعلى 
يف اإلابدة اجلماعية،” على حد تعبري انشطة إيزيدية من سنجار، “ومع ذلك ما زلن رقماً مهماًل 
يف التوازانت السياسية واالجتماعية الداخلية85«. أتكد الناشطات اإليزيدايت أبن النساء أظهرن 
القوة والشجاعة أثناء اإلابدة اجلماعية وحتملن عبء إعالة أسرهن أثناء النزوح، خاصة بعدما قتل 
عديد من الرجال )الذين كانوا املعيل األساسي ألسرهم(. ولذلك فهن يطالنب ابعرتاف أكرب بدور 

املرأة اإليزيدية يف اجملتمع ومشاركة أكرب يف صنع القرار داخل اجملتمع86.

يتضمن التاريخ اإليزيدي املعاصر أيضاً أدلة على قدرة املرأة على القيادة يف املواقف الصعبة. 
فعلى سبيل املثال، جنحت األمرية ميان خاتون  1873 - 1956، وهي سليلة األمراء اإليزيديني، 
يف النهوض بدور مهم يف إدارة شؤون أقليتها الدينية بعد اغتيال زوجها علي بك عام 1913 م. 
وقد متكنت حبنكة وذكاء ال مثيل هلما من إقناع احلكومة العراقية وأغلبية وجهاء اإليزيديني بتعيني 
ابنها )سعيد بك( أمرياً لإليزيديني وتعيينها وصياً عليه، لتصبح احلاكم الفعلي لإليزيديني وتنجح 
يف إدارة شؤونم بكفاءة وخربة، مث بعد وفاة ابنها األمري سعيد بك عام 1944، اختارت حفيدها 
)حتسني( لقيادة اإلمارة، مع أنه مل يتجاوز الثالث عشرة من عمره، إال أنا استطاعت أن تفرض 

85.  بسمة حجي خضر، ابحثة اجتماعية وانشطة من سنجار، دهوك، بتاريخ 7-8-2019.
86.  مقابالت للناشطني اإليزيديني يف مركز منع اإلابدة اجلماعية يف جامعة دهوك، بتاريخ 2019-8-7 ومقابالت مع ممثلي 

الشباب اإليزيدي، دهوك، بتاريخ 29-09-2020
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فرض  قادرة على  أنا كانت  يؤكد  مما  الرشد،  إىل سن  أمره حىت وصل  ولية  خيارها، وأصبحت 
استمرار حكمها الفعلي على اإليزيديني لعقود87. 

فضاًل عن ذلك، كثرياً ما حيتفل اإليزيديون بعمل الشابة اإليزيدية اندية مراد ودعوهتا، اليت 
العامل. كما أعربت األمرية عروبة  للشجاعة يف مجيع أحناء  جعلها فوزها جبائزة نوبل للسالم رمزاً 
إمساعيل عن رغبتها يف قيادة اجملتمع اإليزيدي )قبل اختيار األمري حازم لقيادة اإليزيديني(، وذكرت 
أنه “إذا أتيحت الفرصة للمرأة، فإنا ستكون قادرة على قيادة اجملتمع اإليزيدي بصورة أفضل من 
الرجال الذين فشلوا يف محاية اجملتمع اإليزيدي يف اإلابدة اجلماعية “. كما أعربت عن رغبتها يف 

الرتشح لقيادة اإلمارة اإليزيدية يف حال وجود ترشيحات ومنافسة عادلة88.

مع وضع ما تقدم يف االعتبار، ال بد أن تتضمن املناقشة حول مستقبل اإليزيديني وخيارات 
اهلجرة أو العودة صوت املرأة، مع دعم متكينها من إدارة أتثري أصحاب املصلحة التقليديني، مثل 
اجمللس الروحي و األسرة األمريية )بيت األمري(. جيب أن يصبح تعزيز مكانة املرأة داخل اجملتمع 
اإليزيدي أولوية ألصحاب املصلحة الدوليني، خاصة يف ضوء دور املرأة يف احلفاظ على متاسك 

األسرة اإليزيدية واجملتمع اإليزيدي بشكل عموماً. )ينظر اإلطار رقم 8(

87.  سعد سلوم، إختيار أمرية لزعامة اإليزيديني يف املرحلة املقبلة، صحيفة املدى، متوفر على الرابط:
https://www.almadapaper.net/view.php?cat=216281

88.  Saad Salloum, Yazidis divided over selection of new leader, al-monito, 
February 17, 2019, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/02/iraq-
minorities-yazidis.html

https://www.almadapaper.net/view.php?cat=216281
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/02/iraq-minorities-yazidis.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/02/iraq-minorities-yazidis.html
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إطار-8 مركز المرأة في التقاليد الدينية اإليزيدية
ليس لإليزيديني رشيعة محتّمة تتضمن أحكام رشعية كاملسلمني، ولذا من الصعب جداً أن يسند موقف 
الرتاث  عىل  اإليزيديني  اعتامد  بسبب  ديني  نص  يوجد  ال  إذ  املرأة،  مكانة  بخصوص  اإليزيدية  للديانة  رسمي 

الشفاهي غري املدون وعىل ما يسمى عندهم بعلم الصدر. 

أول صعوبة تواجه املرأة اإليزيدية تتعلق بتحريم الزواج بني الطبقات، والتي تجعل من خيارات املرأة 
محدودة، وما دام هذا التحريم يجد له أساساً دينياً، فإنه من غري املتصور تحديه من قبل النساء دون الخروج 
عن الجامعة الدينية التي تعتنق دينا غري تبشريي يحرم الزواج الخارجي من افراد بقية األديان من جهة، ويحدد 

الزواج الداخيل بتحريم الزواج بني الطبقات من جهة ثانية.

ويوجه عديد من الباحثني واملثقفني اإليزيديني نقداً ملوضوع حرمان املرأة من اإلرث يف الديانة اإليزيدية 
يف الوقت الذي يغايل فيه اإليزيديون من “مهور” النساء إىل حد حرمان عديد من النساء من فرص الزواج، ورفع 

من مستوى العنوسة يف املجتمع اإليزيدي  

و يرى “بابا شيخ” الزعيم الديني لإليزيديني، إن الديانة اإليزيدية يستشف منها الدعوة للمساواة بني 
املرأة والرجل، ففي األدعية والقصائد الدينية اإليزيدية، غالباً ما يخاطب الفرد اإليزيدي - رجالً كان أم امرأة - 
بـ)أيها اإلنسان(، أو )أنتم بنو البرش( يف طلبها تأدية الواجبات أو االدعية والقيام باملهامت الدينية دون تفريق بني 
اإلثنني. كام يؤرش مصدر آخر عىل أن املجلس الروحاين لإليزيدية أعّد تعديالً لضامن التساوي بني املرأة مع الرجل 
يف اإلرث عىل أالَّ ينفذ ذلك القانون بأثر رجعي. لكن املحامية “عالية بايزيد” ترى أن اإليزيديني بسبب عدم وجود 
حكم رشعي إيزيدي يخص هذه املسألة مييلون إىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف قضايا األحوال الشخصية الخاصة 
باإلرث، مبا أنها ستضمن لهم مضاعفة حصصهم يف اإلرث يف مقابل النساء، وتروي عالية قصصاً تتناول هذا الجانب 

من خربتها كمحامية مدافعة عن قضايا اإليزيديني واألقليات يف محافظة نينوى.

املصدر : سعد سلوم، أصوات منسية -نساء األقليات يف العراق، )بغداد : مؤسسة مسارات، 2017(
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8-ديناميات اإلقتصاد السياسي لالنقسام 
يقلبها مثل شريط ابهت  املاضية،  املمزقة حياته  يتأمل سقف خيمته  يتذكر سلطان وهو 
يستعيده  كل يوم بال ملل، إذ مل يعد ميلك سوى التأمل يف سراب املاضي لعله يفهم السر الكامن 
من وراء املأساة؟. لقد ولد يف إحدى جممعات اإليزيدية يف انحية القحطانية جنوب سنجار. كانت 
احلياة قاسية بسبب الفقر والفاقة اليت يعاين منها معظم اإليزيديون.  كان عمره مخس سنوات عندما 
ظل يتجول مع والده وأخوته يف السوق بعد أن دامههم اجلوع، كان معهم القليل من الرز ومل يكن 
ميتلكون مااًل لشراء زيت لطبخ الطعام.  يتذكر كيف رفض اآلخرون إقراضهم الزيت أو املال، عادوا 
للمزرعة ألكل الرز من دون طبخه!. كانوا مثل أغلبية السكان يعيشون على منتجات املواشي 
وزراعة احلنطة والشعري. كان اخلوف الوحيد الذي خييم على الفقراء هو أالَّ يهطل املطر، فقد كان 
البئر االرتوازي الذي حفروه انضباً. يتذكر كيف كان يعود من املدرسة ناية كل أسبوع لرعي املواشي 
لكي يسدد بعض نفقات دراسته. كانت هذه حياته البسيطة اليت حطمتها داعش صيف 2014. 

رمبا لو كان لوالد سلطان انتماء سياسي حزيب أو نسج عالقة مع أحد املتنفذين لكان قد 
حصل على خيارات أكثر يسراً يف ظل اقتصاد حتول إىل االعتماد كلياً على سلوك الفرد السياسي 
الفقراء والطبقات  املفتوحة يف وجه  األبواب  لقد كانت  السياسية.  وشبكة عالقاته مع األحزاب 
الكادحة مشروطة ابلوالء وتتطلب إذعاانت ال ناية هلا يف ظل اقتصاد سياسي يقوم على الوالء 
والطاعة، لكن والده فضل أن يظل خملصا لالقتصاد اإليزيدي التقليدي القائم على الزراعة ورعي 

املواشي، فقد كانت العفوية املستمدة من احلياة البسيطة هي كل ما يعرفه. 

 أشارت خنب إيزيدية يف مقابالت الدراسة إىل جوانب تتعلق ابالقتصاد السياسي لالنقسام 
يف اجملتمع اإليزيدية وعالقته املتشعبة ابلعديد من القرارات الشخصية واجلماعية على النحو ذاته 
الذي نسجت فيه عالقات زابئنية وظفها مقاولو اهلوايت اإلثنية الطائفية ملصاحلهم يف عديد من 
اجملتمعات العراقية األخرى )الكردية، الشيعية، السنية، جمتمعات األقليات إخل(. يف هذا السياق 
يشرح )سعد اببري( كيفية حتول اعتماد اإليزيديني من اقتصاد قائم على الزراعة ورعي املواشي إىل 
االعتماد كلياً على ما تقدمه األحزاب السياسية أو الدولة من رواتب يف ظل اقتصاد ريعي متضخم، 
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فغالبية اإليزيديني قبل عام 2003 “كانوا يعتمدون على الزراعة وتربية املواشي كمصدر معيشة 
فقد كانوا  زراعية  اراض  لديهم  يكن  مل  الذين  أما  يزرعونا،  زراعية كانوا  أراض  ميتلكون  هلم، من 
يذهبون إىل منطقة ربيعة للعمل مبزارع العرب السنة يف تلك املنطقة. بعد سقوط النظام عام 2003 
مؤيدين،  بصفة:  الكردية  األحزاب  صفوف  ضمن  السياسي  العمل  يف  اإليزيديني  معظم  اخنرط 
كوادر، معلمني وحماضرين يف املدارس الكردية، قوات البيشمركة )التابعني الدميقراطي الكردستاين 
على  احلصول  مقابل  األمن(،  )قوات  األسايش  األساس(،  ابلدرجة  الدميقراطي  الوطين،  واالحتاد 
مصدر معيشي ميكنهم عن طريقه اعالة أسرهم. أما سكان املنطقة الذين مل يركنوا إىل هذا اخليار أو 
مل حيصلوا على فرصة أو مكسب مادي مع األحزاب الكردية فقد التحقوا بصفوف قوات األمن 
العراقية )احلرس الوطين، حرس احلدود، قوات الشرطة وغريه( وهبذا أصبح االنتماء إىل األحزاب 
نينوى،  أهايل سنجار ومناطق غرب  أساسياً ألغلب  اقتصادايً  األمنية مصدراً  السياسية والقوات 

وتعددت الوالءات تبعاً لذلك«.89 

يف سنجار أصبح األمر أكثر خطورة يف ضوء  خيارات سوق العمل السياسي احلزيب الضيقة 
واملقرتنة بعسكرة اجملتمع )أو ميلشته( أكثر فأكثر، وبسبب »تفاقم تدهور الوضع املادي وارتفاع 
أعداد العاطلني عن العمل يف ظل غياب احللول احلكومية اخنرط العديد من الشباب يف الفصائل 

املسلحة واألحزاب مبختلف مسمياهتا للحصول على قوهتم اليومي«.90 

احمللي  اقتصاده  خلصوصيات  اجملتمع  وخسارة  واهلجرة  ابلنزوح  متعلقة  عوامل  عن  وفضاًل 
السياسات  فإن  حمددة،  بيئة  يف  األفراد  ومواهب  وقدرات  البشري  املال  برأس  الثقافية  وارتباطاته 
لتبين سلوك  سياسي  اجملتمع مقابل مواقف سياسية حمددة ودفعه  القائمة على عزل  االقتصادية 
موجه أدت إىل مزيد من ارهتان اجملتمع  وضيقت من خياراته يف التحرر من التوجهات اإليديولوجية 
املتنافسة، فاحلصار االقتصادي لسنجار على سبيل املثال أسهم يف “عزل اإليزيديني عن دايرهم 
ومناطقهم وتعطيل حرية تنقل األفراد والسلع بني سوراي وسنجار” “مما جعل االقتصاد اإليزيدي 

89. سعد اببري، القسم الثاين، مقابلة رقم 12
90. سالم هسكاين، القسم الثاين، مقابلة رقم 12
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رهنا ابملساعدات اخلارجية، وتدين قدراته اإلنتاجية وتراجع معدالت الدخل احمللي واإلمجايل بسبب 
هتجري اإليزيديني من دايرهم ، والذي كانوا فيه يعتمون على الرتبية األغنام والصناعة والزراعة وغريها 

من أشكال االقتصاد احمللي«.91 

 من جانب آخر، فإن عدم توفر “مصادر اقتصادية ميكن أن يعتمد عليها اجملتمع اإليزيدي 
يف متويل مجاعاته السياسية، أصبحت هناك تبعية اقتصادية جلهات خارج اجملتمع اإليزيدي مما أسهم 
)فيان  السابقة  النائبة  الفردي وكما تؤكد  الصعيد  انقسامات سياسية خمتلفة«92. وعلى  توليد  يف 
دخيل( يف تفسريها بعض االنتماءات السياسية فإن معظمها حتركه “أسباب اقتصادية أو لتحصيل 

القوت اليومي«.93  

ال ميكن ختيل حترر للمجتمع من ارهتان إرادته على املستوى اجلمعي أو الفردي دون منح 
اجملتمع مزيداً من اخليارات االقتصادية اليت تسهم يف استقالله املادي، ويف هذا السياق يركز انشطون 
إيزيديون على أمهية احتواء االنقسام عن طريق “توفري مقومات احلياة األساسية من سكن وعمل 
إخل، مما سيؤدي إىل اخنفاض حدة االنقسام تدرجيياً لدى األجيال اجلديدة )....( اجليل اجلديد أو 
اجليل الصاعد ال يهتم هلذا اخلالف واالنقسام بقدر ما يهتم لتحقيق متطلباته، على سبيل املثال 
فإن السكان يف اجملمعات السكنية يف سنجار مل يكن لديهم سند ملكية للمنازل وقضوا حياهتم يف 
تربية األغنام والرعي لدى اآلخرين، وكان ما يعزز االنقسام هي “احلاجة” أو “الفاقة” ومن مَثَّ فإن 
القضاء على مستوايت الفقر املتدنية وتوفري املستلزمات الالزمة لعيش حياة كرمية سيقود للخروج 

من حالة االنقسام«94.

91. سلطان اخلرو، القسم الثاين، مقابلة رقم 11
92. مراد امساعيل ، القسم الثاين، مقابلة رقم 20
93. فيان دخيل ، القسم الثاين، مقابلة رقم 16
94. حسام عبد هللا، القسم الثاين، مقابلة رقم 6
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9-البعد الداخلي السياسي للصراع كمغذ لديناميات االنقسام
اإليزيدية،  الشخصية  حتليل  على  تقوم  حتليلية  مقاربة  خليل جندي  اإليزيدي  املفكر  قدم 
اآلخرين ضده  مؤامرة  هاجس  من  »وخوفه  بنفسه  اإليزيدي  الفرد  ثقة  فقدان  عامل  على  وتركز 
)الفرماانت( جيعله ال يثق ابملؤسسات اليت يعيش يف ظلها، فيلجأ اىل العشرية والدين، وبسبب عدم 
ثقته ابملؤسسات القانونية، ال يلجأ اىل القانون، بل اىل الوساطة والعالقات الشخصية والتقرب اىل 
اصحاب الشأن حلل مشاكله اخلاصة«.95 ويف الواقع فإن هذا التفسري ميثل وجه الكتابة يف تفسري 
أسباب انقسام اجملتمع اإليزيدي من عوامل داخل اجملتمع وتكوينه السايكولوجي اجلمعي، أما وجه 
الصورة يف العملة أو الوجه األخر فإنه يتعلق بتوظيف عوامل الضعف وعدم الثقة اإليزيدية ابلذات 
وابحمليط االجتماعي األوسع لغرض السيطرة على اجملتمع وتوجيهه يف مسار خيدم بعض األطراف 

السياسية ومصاحلها. 

يف هذا السياق أوىل عديد من املشاركني يف املقابالت أمهية لألسباب السياسية لالنقسام 
هبدف  سياسياً  األخرية  توظيف  عن  فضاًل  األخرى،  االنقسامات  لصور  ومغذايً  حمركاً  بوصفها 
السيطرة عليهم وعلى  التحكم يف اجملتمع، وكما تشري اندية مراد فإن “تقسيم اإليزيديني يسهل 
الفئات املهمشة مثلهم«.96 وإن هذا النمط من االنقسام يؤثر على بعض األمناط األخرى لالنقسام 
ووالءاته،  اجملتمع  تركيبة  يف  انقسام  اىل  يؤدي  وبدوره  اهلواييت،  »االنقسام  مثل  مباشر  حنو  على 
لكن أتثريه ال يستمر ما مل يكن هناك مغذايت سياسية من قبل أطراف حزبية وتكتالت سياسية 

وحكومات خمتلفة تعمل على االستثمار يف هذه االنقسامات«.97 

يضاف إىل ما تقدم أن تدخل األحزاب يف الشأن اإليزيدي الديين قد عمل على تصدع ثقة 
اجملتمع بزعاماته التقليدية، ذلك أنَّ “تدخل األحزاب السياسية يف اختيار املناصب الدينية والدنيوية 
كمنصب األمري بعد وفاة األمري حتسني بك، ويف اختيار البااب شيخ )وهو ارفع منصب ديين( بعد 

95.  خليل جندي، القسم الثاين، مقابلة رقم 7
96.اندية مراد، القسم الثاين، مقابلة رقم 22

97.صائب خدر، القسم الثاين، مقابلة رقم 15
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وفاة البااب شيخ السابق، ساهم يف فقدان ثقة شرائح عديدة من اجملتمع اإليزيدي ابجمللس الروحاين 
ومبنصب األمري وكذلك البااب شيخ اجلديد«.98 

وكما أشران يف موضع سابق من الدراسة إىل أنَّ وحدة الرأي اإليزيدي ال ختدم مصاحل عديد 
من األطراف، مع ذلك يالحظ )مراد أمساعيل( أنَّ االنقسام يف اجملتمع اإليزيدي ليس “انقساماً 
بقدر ما هو انقسام سياسي، سامهت فيه عدة عوامل منها عدم وجود مؤسسة دينية  اجتماعياً 
وعشائرية قوية كما كانت سابقاً، فضاًل عن الظروف اجلغرافية واجليوبوليتيكية ملناطق تركز اإليزيدية. 
الباريت  الكردية:  ابألحزاب  املرتبطة  السياسية  اجلماعات  بني  اإليزيدي  السياسي  االنقسام  يتوزع 
واليكيت واألحزاب القومية اإليزيدية اليت تعد اإليزيديني مجاعة قومية ودينية، واجلماعات السياسية 

  99.» PKK القريبة من احلشد واجلماعات السياسية القريبة من

البعد  أنَّ  خدر  صائب  الفدرايل  الربملان  يف  اإليزيديني  عن كوات  السابق  النائب  ويالحظ 
السياسي هو “العامل األكثر أتثري يف البيئة اإليزيدية بسبب الوضع السياسي املتأزم )....( ووجود 
أطراف سياسية تستخدم اإليزيديني ملصاحلهم اخلاصة، فضاًل عن عدم وجود مرجعية إيزيدية موحدة 
وعدم وجود أرضية مشرتكة لإليزيديني يف التعامل مع قضاايهم بصورة موحدة عن طريق مرجعية يف 

إطار بيت إيزيدي يفرض خيمته على اجلميع.«100 

 يف حني يقلل أخرون من أمهية هذه االنقسامات فهي “جمرد مواقف يتبناها البعض بسبب 
توجهات سياسية وأتثري أحزاب لقاء امتيازات مالية وألقاب سرعان ما يرتاجع الكثريون منهم مع 
تغيري بوصلة احلزب أو املصاحل” على حد تعبري األمرية ميان خاتون.101 ولكن مثل هذا السلوك 
ليس جديداً أو مؤقتاً إذ يالحظ عديد من الناشطني اإليزيديني جتذره يف اجملتمع وطابع االستمرارية 
للمواقف املرتبطة ابنتهازية مزمنة، فهي تدفع عديد من الزعامات العشائرية والزعامات االجتماعية 

98.  ماجد حسن، القسم الثاين، مقابلة رقم 21
99.  مراد امساعيل ، القسم الثاين، مقابلة رقم 20
100. صائب خدر، القسم الثاين، مقابلة رقم 15
101. ميان خاتون، القسم الثاين، مقابلة رقم 18
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والقيادات الدينية لالنضمام إىل األحزاب السياسية، واستغالل األفراد التابعني هلم خدمة لتفضيالت 
األحزاب السياسية، و”استخدام نفوذهم يف هذه األحزاب لكسب املواطنني حيناً وترهيبهم حيناً 
آخر، حدث هذا يف عهد النظام السابق وحيدث بعد سيطرة األحزاب الكردية على املنطقة بعد 
األحزاب  إىل  انتموا  السابق  النظام  لصاحل  يعملون  الذين كانوا  األشخاص  فأغلب  النظام.  تغيري 
الكردية بعد سقوط النظام عام 2003 وتبنوا األسلوب نفسه بتسميات خمتلفة«.102 وقد حولت 
لفكر سياسي حزيب  هذه الظاهرة “انتماء وتفكري الفرد اإليزيدي، جعل منه كائناً سياسياً اتبعاً 
صرف«.103 وجعلت عديد من اإليزيديني »يشّككون ويقللون من هيبة رموزهم الدينية، وابملقابل 
صاروا ينظرون بعني القدسية اىل زعيم ورئيس حزهبم أكثر من نظرته إىل دينهم ومعتقدهم«104. 
وجعلت من »التعصب احلزيب من الظواهر اخلطرية اليت تفشت فـي اجملتمـع اإليزيدي بفعل االنقسام 
فئـات  إلـى  التحشيد والتعبئة احلزبية«،  وعلى حنو يؤدي اىل »تفتت اجملتمع  السياسي وحاالت 
متنافسة ومتباعدة، فضاًل عن النواتج السلبية املدمرة هلا على الفرد واجملتمع ملا تنتجه من خالفات 
بني اجلماعات وما يتبعها من حقد وكراهية وتباعـد وجفـاء بـني أفـراد اجملتمع الواحد«. 105 بل إن 
حدة االنقسام مل تقف عند هذا احلد وتعدته اىل مستوى العائلة الواحدة، بل وصلت اىل مراحل 
انقسام مايكروية على مستوى الفرد وشخصيته فالـ» الفرد اإليزيدي على األغلب منقسم على ذاته 
وفاقد للثقة مبحيطه وال يتمكن من جتاوز دائرة عدِّ نفسه ضحية، ألنَّه ما يزال يشعر ابنه الضحية 
الناجية نفسها من هول أكرب فاجعة شاهدهتا اإلنسانية يف العصر احلديث. إنَّ آاثر ما بعد الصدمة 
اليت يعيشها الفرد اإليزيدي من الناحية النفسية كفيلة حبد ذاهتا أبن يكون هذا الفرد فريسة سهلة 
للوقوع حتت أجندات ومصاحل جهات خارجية هلا مآرهبا على حنو يساهم يف تعمق أزمة االنقسام 

يف اجملتمع اإليزيدي ألنَّ الفرد هو أساس.«106  

سنحلل اتلياً أتثري هذه الدينامية عن طريق اإلشارة السريعة إىل مثالني سائدين مها: استقطاب 
102. سعد اببري، القسم الثاين، مقابلة رقم 14

103. سلطان اخلرو، القسم الثاين، مقابلة رقم 13
104. خليل جندي، القسم الثاين، مقابلة رقم 7

105. سلطان اخلرو، القسم الثاين، مقابلة رقم 13
106. فارس كيت، القسم الثاين، مقابلة رقم 17
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اجملتمع اإليزيدي بني احلزبني الكرديني )الدميقراطي الكردستاين والعمال الكردستاين(، فضاًل عن 
برائسة حجي  والتقدم  لإلصالح  اإليزيدية  )احلركة  األربعة  اإليزيدية  األحزاب  بني  االنقسام  أتثري 
التقدمي اإليزيدي برائسة  كندور مسو، احلزب اإليزيدي الدميقراطي برائسة حيدر ششو، احلزب 

سعيد بتوش، حزب احلرية والدميقراطية اإليزيدي برائسة عمر صاحل إبراهيم(.

ج - االستقطاب بين الحزبين: الديمقراطي الكردستاني والعمال الكردستاني
ترى بعض النخب اإليزيدية إن تعقد البيئة السياسية اليت شهدت صراعاً حزبياً متزايداً تعد 
عاماًل سلبياً يهدد استقرار اجملتمع ومتاسكه، ففي حني كانت البيئة السياسية حمكومة ابستقطاب 
بني احلزب احلاكم يف بغداد واحلركة التحررية الكردية )ينظر اإلطار رقم 9(، فإنه “بعد انيار ثورة 
أيلول سنة 5791 ظهرت يف كردستان عديد من األحزاب السياسية انهيك عن احلزب الدميقراطي 
الكردستاين، فتأسس االحتاد الوطين واحلزب االشرتاكي وحزب الكادحني، واحلزب الشيوعي ذو 
هذه  أثر  لكن  األحزاب«.107  هذه  إىل  اإليزيديون  وانتمى   )...( يف كردستان،  العريق  التاريخ 
األحزاب أسهم مبزيد من االنقسام داخل اجملتمع اإليزيدي وقد “كرست الرتبية واملاكنة اإلعالمية 
احلزبية يف مناطق اإليزيدية يف ذهنية الفرد اإليزيدي أنَّ احلزب هو اهلدف  وليس اجملتمع اإليزيدي 
املنقسم على نفسه«.108 على حد تعبري عضو االحتاد الوطين الكردستاين )مجيل عبدال(، يف حني 
تشري خنب إيزيدية  إىل أن األوضاع مل تصل إىل حد مقلق من االنقسام قبل عام 4102 فقد كانت 
“األوضاع يسودها اهلدوء نوعاً ما، ألنَّ احلزبيني الكرديني الرئيسني ) الدميقراطي واالحتاد( لوحدمها 

كان هلم حضور ووجود واسع يف مناطق اإليزيدية«.109  

ويلخص األكادميي ماجد حسن مجيع ما تقدم يف توثيقه لتطورات ما بعد الغزو األمريكي 
3002 اليت كرست “تقسيم اجملتمع اإليزيدي تقسيماً واضحاً و”ممنهجًا” بعد امتداد وسيطرة 
املتنافسة وأتسست  العشائر إىل األحزاب  انضم رؤساء  مَثَّ  مناطقهم، ومن  األحزاب على معظم 
أحزاب إيزيدية سياسية متنافسة يف الفكر وااليديولوجيا على حنو كرس االنقسامات اجملتمعية اكثر 

107. مجيل عبدال، القسم الثاين، مقابلة رقم 4
108. مجيل عبدال، ، القسم الثاين، مقابلة 4
109. امينة سعيد، القسم الثاين، مقابلة رقم 1
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وخلق العداوات الشخصية بني رؤساء العشائر والشخصيات االجتماعية، وليس هذا فحسب بل 
أنَّ كسب بعض األحزاب السياسية للشخصيات اإليزيدية من الذين كانوا أعضاء يف حزب البعث 
مؤثرة  شخصيات  بوصفهم كانوا  وذلك  لصاحلهم،  التنظيمية  خرباهتم  وتوظيف  منهم  لالستفادة 
يف عهد البعث فقد مت كسبهم إىل األحزاب الكردية على حنو صورة كرَّست مزيداً من العداوات 
والتفكك داخل بينة اجملتمع اإليزيدي وداخل العشائر نفسها، وقد برزت تلك االنقسامات أثناء 
والدعاية  الدميقراطية  ثقافة  وأنَّ  سيما  ال  بعضاً  لبعضهم  املرشحني  ومهامجة  االنتخاابت  محالت 

االنتخابية حديثة العهد يف العراق«110

الساحة  فاعلة جديدة على  2014 جهات  تنظيم داعش لسنجار عام  وقد أدخل غزو 
السياسية احلزبية والعسكرية يف املنطقة، األمر الذي غرّي ميزان القوى يف سنجار لصاحل اجلهات 
الفاعلة اليت سامهت يف حتريرها من داعش. وعلى وجه اخلصوص، أدخلت حزب العمال الكردستاين 
 ،)PDK( إىل املنطقة يف حني تسببت يف تراجع نفوذ احلزب الدميقراطي الكردستاين )PKK(
الذي ما يزال يركز على استعادة نفوذه يف املنطقة، ويعمل على إزالة حزب العمال الكردستاين من 
سنجار. وقد ترك ذلك اجملتمع اإليزيدي مقسماً بني والئني، وأصبحت   سنجار موقع توترات 
عدم  عن  املسؤولية  اآلخر  الطرف  حيمل  منهما  أخذ كل  اللذين  الكرديني  الفصيلني  بني  كبرية 
العمال  يتهم حزب  النازحني اإليزيديني، ويتهم كل منهما اآلخر ابرتكاب فظائع وجرائم.  عودة 
الكردستاين على سبيل املثال، احلزب الدميقراطي الكردستاين ابستغالل املهجرين يف لعبة سياسية 
ضد احلكومة الفيدرالية، واختاذ إجراءات تعسفية تعرقل عودة النازحني اإليزيديني إىل سنجار، يف 
انتهاكات حلقوق  ابرتكاب  الكردستاين  العمال  الكردستاين حزب  الدميقراطي  احلزب  يتهم  حني 
اإلنسان تثين النازحني عن العودة إىل سنجار. جاء أحد األمثلة يف 13 أغسطس 2019، عندما 
أصدر رئيس بلدية سنجار، حمما خليل، بياانً مفاده أن سنجار أصبحت مالذاً آمناً حلزب العمال 
دون  جرائم  ابرتكاب  املختطفني  واهتام  األاتوات  وفرض  ابالختطاف  اهتمه  الذي  الكردستاين، 
مراعاة األصول القانونية، واشتكى من أن سنجار أصبحت مصدر متويل وأسلحة حلزب العمال 

110. ماجد حسن، القسم الثاين، مقابلة رقم 21
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العمال الكردستاين عنّي مديري نواحي )بلدات( داخل  الكردستاين111.وأوضح خليل أن حزب 
سنجار من أتباعه يف املدينة، مؤكداً يف بيانه أن هذه املمارسات “ترعب النازحني ومتنعهم من العودة 
إىل مناطقهم” متهماً حزب العمال الكردستاين ابرتكاب “انتهاكات واسعة النطاق وتعسفية وغري 
إنسانية.112« من جهتها، نفت مصادر إيزيدية حمسوبة على حزب العمال الكردستاين هذه املزاعم، 
ووصفتها أبنا إشاعات وأكاذيب من قبل األحزاب السياسية، حيث أفاد هفال ترييش شنكايل، 
مسؤول العالقات العامة املرتبط بوحدات مقاومة سنجار YBŞ، أن حزب العمال الكردستاين 
املتمثلة »إبنقاذ الشعب وحترير أراضي املنطقة من  انتهاء مهمته  أعلن انسحابه من سنجار بعد 
تنظيم داعش، ابلتنسيق مع احلكومة العراقية، رمسًيا وعلنًيا يف 1/4/2018، ومنذ ذلك التاريخ مل 

يعد هناك وجود ملقاتلي حزب العمال الكردستاين يف سنجار113«.

احلزب  أن  إال  مباشر يف سنجار،  وجوداً  يوجد  ال  قد  الكردستاين  العمال  أن حزب  مع 
العسكري  احمللي  جناحه  طريق  عن  سنجار  يتواجد يف  األول  أبن  يزعم  الكردستاين  الدميوقراطي 
والسياسي املرتبط به، واملسمى بوحدات مقاومة سنجار )املعروفة ابسم YBŞ(، وهي قوة معرتف 
هبا يف سنجار واتبعة لقوات احلشد الشعيب العراقية. يشتكي احلزب الدميوقراطي الكردستاين من 
تلقي YBŞ رواتبهم من احلكومة العراقية )كجزء من قوات احلشد الشعيب( مما يساهم مسامهة غري 

مباشرة يف متويل حزب العمال الكردستاين114. )ينظر الشكل رقم 1(

111.  خليل:طلبنا من القائد العام والسفارة األمريكية إخراج عناصر حزب الـppk من سنجار ، متوفر على الرابط
https://www.iraqakhbar.com/1949503 

112.  »نضة يف سنجار: تعيني مسؤولني حمليني موالني«، العريب اجلديد بتاريخ 6 مايو 2019 
YBŞ 113.  مراسالت الباحث مع هفال ترييش شنكايل«، مسؤول العالقات العامة يف وحدات مقاومة سنجار

114.  مقابلة مع زراين روجهاليت Ziryan Rojhilati   مدير مركز روداو للدراسات، أربيل، 27-09-2020

https://www.iraqakhbar.com/1949503
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)شكل 1- وحدات مقاومة سنجار 2014-2022(

املصدر : سامان داود و ميرس االداين،  معارك سنجار.. رصاع القوى املحلية مبحركات إقليمية، صحيفة 

العامل  الجديد، 12 أيار 2022

مع أن الصراع السياسي املوضح يف أعاله قد ترك أثره على سنجار بطرائق خمتلفة، إال أن 
أثره األبرز هو إنشاء قوات أمنية وفصائل مسلحة متعددة، كل منها يصر على شرعيته. تشمل 
الفصائل املسلحة القوات اإليزيدية العاملة حتت مظلة احلشد الشعيب، والقوات اإليزيدية العاملة 
حتت مظلة البيشمركة، والقوات اإليزيدية اليت هلا صالت مباشرة حبزب العمال الكردستاين. فضاًل 
عن أنَّ هناك قوات شيعية تعمل حتت مظلة قوات احلشد الشعيب، فضاًل عن خمتلف قوات احلشد 
العشائري السين، وخمتلف قوات األمن العراقية، مثل اجليش والشرطة االحتادية. )ينظر الشكل 2 (
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)شكل 2-خارطة توزيع القوى املسلحة يف سنجار(

املصدر : سامان داود و ميرس االداين،  معارك سنجار.. رصاع القوى املحلية مبحركات إقليمية، صحيفة 

العامل  الجديد، 12 أيار 2022

املؤلف  العاديني، عندما سافر  وإلعطاء مثال على كيفية أتثري ذلك على سكان سنجار 
من جبل سنجار إىل مزار شرف الدين -يف رحلة قطع فيها كيلومرتات عديدة- أُوقفت السيارة 
عند مخس نقط تفتيش منفصلة: األوىل كانت اتبعة لوحدات املقاومة يف سنجار )YBŞ(، والثاين 
للشرطة االحتادية والقوات احلكومية املرتبطة هبا، والثالثة نقطة مراقبة أقامتها قوات احلشد الشعيب، 
والرابعة نقطة سيطرة أنشأهتا قوات احلماية اإليزيدية )بقيادة اإليزيدي حيدر ششو( وأخرياً، نقطة 
تفتيش يقوم عليها أعضاء الفصيل اإليزيدي لقوات البيشمركة )بقيادة اإليزيدي قاسم ششو( عند 

مدخل املزار.
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ومن أتثريات االستقطاب أيضاً تكوين نظام إدارة مزدوج، فقائم مقام سنجار، كما عينته 
احملــافــظــة، حمما خليل، عضو يف احلــزب  مــن قبل سلطات  بــه  إقليم كــردســتــان ومــعــرتف  حكومة 
الدميقراطي الكردستاين. ومع ذلك، فهو يقيم يف دهوك، يف حني يف سنجار نفسها توجد حكومة 
ظل، يقودها قائم مقام مرتبط ابحلكومة املركزية، فهد حامد، الذي حيظى أيضاً بدعم بعض قوات 
األمن اإليزيدية املوجودة يف سنجار وكذلك حزب العمال الكردستاين. لقد ترك الصراع بني احلزبني 
اجملتمع اإليزيدي أكثر استقطاابً وأسهم على حنو فظيع يف تردي اخلدمات وفوضوية إدارة سنجار.

ب-االنقسام بين األحزاب اإليزيدية

الرئيسني  الكرديني  احلزبني  متثيل  إطار  سياسية جديدة خارج  أحزاابً  اإليزيديني  إنشاء  مع 
اإليزيدي  )احلزب  مسو(،  حجي كندور  برائسة  والتقدم  اإلصالح  أجل  من  اإليزيدية  )احلركة 
الدميقراطي برائسة حيدر ششو(، )احلزب التقدمي اإليزيدي برائسة سعيد بطوش(، )حزب احلرية 
والدميقراطية اإليزيدي برائسة عمر صاحل إبراهيم(، إال أنَّ التنسيق بني هذه األحزاب على سياسة 
موحدة ابت أمراً عسرياً، مع وجود إدراك بني النخب اإليزيدية حول أمهية ترمجة املنافسة السياسية 
املوجودة حالياً داخل اجملتمع اإليزيدي بسبب اختالف الوالءات السياسية أو التعاون إىل ائتالف 
لألحزاب اإليزيدية ميكن أن يوفر مظلة للقضااي املشرتكة، مثل عودة النازحني وإدارة أكثر استقاللية 

يف سنجار .

ُأِخَذت بعض اخلطوات األولية لتشكيل هذا االئتالف، حيث أنشأ حزب احلرية والدميقراطية 
اإليزيدي، الذي يتلقى دعماً من حزب العمال الكردستاين، حتالفاً سياسياً إيزيدايً من أربعة أحزاب 
الدميقراطي  احلزب  من  املقرب  الدميقراطي  اإليزيدي  احلزب  من  االئتالف  هذا  يتكون  إيزيدية. 
مع  الكردية  ابلقومية  احلرية،  مثل حزب  متاماً  الكردستاين،  الدميقراطي  احلزب  )يؤمن  الكردستاين 
أو كردية  شيعية  سياسية  بتيارات  احلزبني صالت  من  ولكل  والسياسية،  األيديولوجية  اخلالفات 
نشطة أخرى(، وحزابن إيزيداين قوميان، حزب التقدم اإليزيدي واحلركة اإليزيدية لإلصالح )دعاة 
القومية اإليزيدية(. ومل يعرب احلزابن األخريان عن أي اعرتاض رمسي على وجود القوات املوالية حلزب 

العمال الكردستاين.
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مع تشكيل هذا االئتالف يف األصل للرتشح النتخاابت جملس حمافظة نينوى، فإن إعادة 
تشكيله على أساس أكثر استقراراً أو دميومة وربطه ابلرتشح لالنتخاابت النيابية لعام 2021 كان 
لتقدمي رؤية موحدة إلعادة إعمار سنجار وإسرتاتيجية موحدة لدعم  يوفر حافزاً  املمكن أن  من 
عودة النازحني. لقد سلطت التصرحيات السابقة لالئتالف الضوء على عدد من القضااي السياسية 
الرئيسة، مبا يف ذلك تشكيل قائمة موحدة، وإنشاء قوة عسكرية تتألف على األقل من ٪50 من 

السكان اإليزيديني احملليني هبدف محاية املنطقة.

إطار 9 -حرب الخليج  وانقسام اإليزيديين بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان
الثانية 1991 ومثلتها  الخليج  الفرتة ما قبل حرب  اإليزيدية موحدة إىل حد يف  البنية االجتامعية  كانت 
وحصول  االوضاع  تغيري  بعد  أنَّه  إال  اإليزيدي.  الروحاين  واملجلس  بك  تحسني  األمري  برئاسة  األمريية  املؤسسة 
املستجدات التي نتجت بعد عام 1991 وفرض املنطقة األمنة باالستناد إىل قانون مجلس األمن رقم 688 الصادر يف 
5 أبريل/نيسان 1991، سيطرت األحزاب والتيارات الكردية عىل تلك املناطق التي شملت خط العرض 36 شامالً، 
وشملت ثالث محافظات رئيسة، منها محافظة دهوك التي احتضنت أربعة مراكز سكانية إيزيدية كبرية. ونتيجة 
للفراغ اإلداري واألمني بعد انسحاب مؤسسات الدولة العراقية من تلك املحافظات قررت األحزاب الكردية إجراء 

أول انتخابات إقليمية يف كردستان العراق 1992، شارك فيها عديد من األحزاب والحركات السياسية املعارضة.

مل  وبهذا  كردستان.  وإقليم  املركزية  الحكومة  بني  اإليزيدي  املجتمع  انقسم  املستجدات  تلك  مبوجب 
يتمكن اإليزيديون من تنظيم أنفسهم سياسياً يف املناطق الخاضعة للسلطة املركزية بسبب طبيعة النظام السيايس 
الكردية فقد حصلت بعض  املناطق  بينام يف  الحكم يف بغداد 2003،  البعث حتى إسقاط نظام  وسطوة حزب 
التطورات عىل الصعيد السيايس والثقايف واالجتامعي لإليزيديني يف اإلقليم، من أهمها اتفاق “النخبة األوىل- نخبة 
الجيل األول” من املثقفني اإليزيديني عىل تأسيس مركز يعرف بالثقافة والرتاث والتاريخ اإليزيدي، فكان تأسيس 

مركز اللش الثقايف واالجتامعي عام 1993.

ا عىل الصعيد السيايس فلم يؤسس اإليزيديون أي حزب سيايس بسبب نفوذ وسيطرة األحزاب الكردية  أمَّ
الرئيسة عىل الساحة، ال سيام الحزب الدميقراطي الكردستاين واالتحاد الوطني الكردستاين وكذلك حزب الشعب 
الدميقراطي الكردستاين ذو التوجهات القومية، تلك األحزاب تبنت يف برامجها وفعاليتها السياسية االنتامء اإليزيدي 
إىل القومية الكردية، ونتيجة لذلك مل تكن هناك رضورة من وجهة نظرها  لتأسيس حزب سيايس خاص باإليزيديني 
مبنياً عىل أسس دينية ألنَّهم يف النهاية يشرتكون يف االنتامء اإلثني ذاته مثل بقية األكراد املسلمني، وهذه الخلفية 
التاريخية رضورية لبيان سبب متثيل اإليزيديني من قبل األحزاب الكردية يف العملية السياسية بعد العام 2003.

نتيجة هذا التوجه تشجع اإليزيديون عىل االنتامء لألحزاب الكردية عىل نطاق واسع يف املناطق التابعة 
ملحافظة دهوك، وتوزع اإليزيديون بني تلك األحزاب، واكتفت النخب اإليزيدية النشاطات الثقافية فقط. وأثناء 
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الدخول يف ذلك  اإليزيديون  التسعينيات، تجنب  الرئيسة يف حقبة  الكردية  التيارات  بني  األهلية  الحرب  اندالع 
الرصاع، حتى أن عديداً من املنتمني لتلك األحزاب، استقالوا منها، ولجأوا عدد منهم إىل الدول االوربية وتخىل 

أخرون أو اعتزلوا العمل السيايس نهائياً.

املصدر : سعد سلوم، املشاركة السياسية لألقليات يف العراق، )بغداد: مؤسسة مسارات، 2017(

ومع أمهية هذا التحالف بني األحزاب السياسية اإليزيدية، فإن اخلالفات األيديولوجية بني 
تلك األحزاب، خاصة فيما يتعلق مبوضوع اهلوية اإليزيدية، ما تزال عاماًل لالنقسام وعائقاً أمام 
وضع إسرتاتيجية مشرتكة إلدارة سنجار. ومع كل التطورات يف العام اجلاري ما يزال حتويل هذا 
االئتالف املؤقت إىل ائتالف قائم على أسس أكثر استقراراً أمراً ممكناً، وميكن أن يوفر توازانً جديداً 

للقوى من شأنه أن خيلق نفوذاً أكرب لإليزيديني.

وينبغي تشجيع  االئتالف.  داخل هذا  املوجود  الصدع  العمل على رأب  املهم  لذلك من 
أطراف االئتالف على تبين اسرتاتيجية واضحة وحامسة ذات أهداف مشرتكة ممكنة وطويلة األجل 
)من احملتمل أن يشمل ذلك عودة النازحني وإعادة إعمار سنجار(. وربط مستقبل االئتالف إبقامة 
إدارة ذاتية يف سنجار وفق أحكام الدستور االحتادي الذي يضمن استقالل اإليزيديني خارج الصراع 
العريب الكردي أو الكردي الكردي أو الرتكي اإليراين. يبدو أن هذا مطلب مركزي جيمع عليه اجملتمع 
اإليزيدي وقد يساعد يف استقرار االئتالف ودفعه حنو أهداف طويلة األجل. جيب أن حيظى هذا 
املطلب بدعم اجملتمع الدويل واحلكومة الفيدرالية العراقية، وأن يستخدم كعامل ضغط على األحزاب 
الكردية والعربية اليت تتنافس أيًضا إلجياد حل نائي ملأساة سكان سنجار املهجرين الذين وقعوا 

ضحية التنافسات السياسية املصلحية 
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10-البعد الدولي واإلقليمي للصراع كمغذ لديناميات االنقسام
أصبحت سنجار منطقة تقاطعات دولية يف حقبة االنتداب الربيطاين للعراق، وظلت حمط 
العراقية املتعاقبة بسبب موقعها اجليوسياسي، حىت جاء احتالل  صراع وقلق ابلنسبة للحكومات 
داعش لسنجار ليدخل العباً عابراً للحدود تطلع إلعادة رسم خريطة جديدة تعيد تشكيل دوليت 
العراق وسوراي جيوسياسياً، لكن ما رافق هذا االحتالل من تطهري عرقي وإابدة مجاعية أعطى مربراً 
للمجتمع الدويل لقيادة تدخل عاملي هلزم التنظيم املتطرف ومحاية سكان املنطقة وفق مبدأ مسؤولية 

احلماية.

جديد  وجه  عن  املتطرف كشفت  التنظيم  مقاتلي  من  املنطقة  وحترير  داعش  على  النصر 
لسنجار مع تغري توازانت القوى والفاعلني اجلدد يف املنطقة، فهي قد أصبحت ابلفعل منطقة مدولة 
ا شهدت مؤخراً اشتباكات بني اجليش العراقي وفصائل مسلحة، فإنا ظلت  أو مدولنة، ومع أنَّ
طوال املدة املاضية تواجه قصفاً بطائرات مسرية تركية ووجوداً لفصائل مسلحة موالية لسياسة إيران، 
يف ظل تنافس إقليمي بني تركيا وإيران وقلق دويل مرتبط أبمهية موقع سنجار اإلسرتاتيجي كمنفذ 
إىل األراضي السورية. ويف سبيل وضع هذه التحوالت يف سياق هدف الدراسة وأسئلتها الرئيسة 
سيناقش هذا اجلزء البعد الدويل واإلقليمي للصراع كمغذ لديناميات االنقسام يف اجملتمع اإليزيدي 

مستعرضاً كل من الدور الرتكي واإليراين على التوايل.
أ-البعد الدولي للصراع منذ احتالل بريطانيا للعراق وحتى غزو داعش لسنجار

هتيمن فكرة اإلستمرارية على التاريخ املعاصر لإليزيديني يف صورة صراع دويل على أراضيهم 
وانتماءهم ووالءهم بني القوى املتصارعة،  وتعد دراسة انضمام اإليزيديني للدولة الناشئة يف العراق 
اليوم، ال سيما بعد أن متزقت هذه الدولة يف  عام 1921 ضرورية لفهم املأزق الذي يواجهونه 
مغامرة استمرت مئة عام، وعادت دورة العود األبدي السياسية لنقطة لتأسيس األوىل. ففي حقبة 
االحتالل وما تاله من االنتداب الربيطاين كان اإليزيديون حمط صراع  قوى ثالثي تركي- فرنسي 
- بريطاين حول مناطقهم. ومل يكن من السهل عليهم يف ضوء احلدود السياسية املتحركة ملناطق 
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االنتداب أن خيتاروا إىل أي جهة ينتمون، أو مع أي قوة يتحالفون او ألي جهة يستقطبون، وكان 
ذلك مدعاة النقسامات داخل اجملتمع من خالل التحرك الدويل جلذب زعاماهتم واستقطاهبا يف 

لعبة الدول الكربى لتقسيم الشرق األدىن )ينظر االطارين10 و11(. 

غاية  يف  خبيارات  حماطون  فارقة،  بلحظة  اإليزيديون  مير  ابألمس  الراهن كما  الوقت  ويف 
الصعوبة، متاثل ما سبق أن اختربه أجدادهم لدى أتسيس العراق املعاصر. فقبل مئة عام كان األتراك 
يف الشمال، والربيطانيني داخل العراق، فضاًل عن الفرنسيني يف الغرب، ميثلون ثالث قوى تتنازع 
النفوذ على إيزيديي سنجار، لقد تغريت بعض أمساء القوى لكن مشهد الصراع ما يزال ماثاًل يف 

استمرارية تعيد مسار التاريخ يف دائرة االستقطاب املتجدد. 

إطار -10اإليزيديون في ضوء تقاطع السياستين : البريطانية والتركية
شكلت مناطق اإليزيديني السيام يف جبل سنجار ذات املوقع اإلسرتاتيجي، أهمية بالنسبة للنفوذ الربيطاين 
يف شامل غرب العراق، يف حني مل تحَظ الشيخان التي اتصفت بهدوء نسبي بأهمية مامثلة والتي أصبحت تحت 
سيطرة سلطات املوصل بدون أي تدخل بريطاين كبري عىل ما يبدو. وكان سالح الجو املليك القوة الرئيسة لفرض 
لقيادة سالح  فائقة  الشهري أهمية إسرتاتيجية  اإليزيدي  للجبل  النائية، وكان  املناطق  الربيطاين عىل تلك  النفوذ 
الجو املليك يف بغداد بسبب قربه من الحدود الشاملية الغربية املؤقتة مع الجمهورية الرتكية، فضالً عن محاذاته 
مناطق النفوذ الفرنيس يف سوريا يف الغرب. وهذا ما يفرس االهتامم الكبري من جانب االستخبارات الربيطانية، 
وكذلك العدد الكبري من املخربين املحليني لسالح الجو املليك بني القبائل اإليزيدية التي أصبحت يف هذه الحقبة 

أهدافا سهلة للدعاية الرتكية املعادية لربيطانيا، وللدسائس الفرنسية من جهة ثانية.

ومع أن انضامم اإليزيديني للعراق كان إحدى أولويات السياسية الربيطانية، لكن ذلك مل يكن سهالً عىل 
اإليزيديني الذين طلب منهم أسوة بطوائف وأقليات العراق مبايعة امللك فيصل، فقد “كانوا يحبذون بأن يكونوا 
من رعايا الدولة الربيطانية. وكان البيان اإليزيدي املوقع من خمسني شخصاً بضمنهم الزعامء اإليزيديون وميثل 
اإليزيديني يف واليات ديار بكر واملوصل، يعلن الرغبة يف أن يكون اإليزيديون من رعايا بريطانيا، مع عدم القبول 
بحكم عريب. حاول الربيطانيون إقناعهم مببايعة امللك فيصل بعد أن قطعوا لهم عهداً ببقاء انتداب بريطانيا عليهم 
إىل األبد، وأصدر الكولونيل نولدر حاكم املوصل السيايس آنذاك كتابا رسميا يثبت فيه )املبايعة مع بقاء االنتداب 
الربيطاين أبديا(، فاقتنع اإليزيديون بذلك ووافقوا عىل مبايعة امللك فيصل ودعم الجهود الربيطانية إللحاق والية 
املوصل بالدولة العراقية”.أما عن الكيفية التي استثمرت فيها الخالفات بني الزعامات اإليزيدية لصالح فرض رؤية 
السلطة يف بغداد واملصالح الربيطانية، والكيفية التي استثمرت فيها كل من بريطانيا وفرنسا دعم كل زعامة عىل 
حدة من أجل فرض سياساتها ودعم مصالحها، فضال عن التأثريات الرتكية يف جانب آخر. وهو ما سوف يتكرر يف 
تاريخهم املعارص، كام نشهده اليوم يف محاولة جهات عّدة استثامر اإليزيديني، وتوظيف تعدد الزعامات السياسية 
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والدينية يف سبيل تحقيق مصالح ال تتطابق بالرضورة مع مصالح أفراد هذه األقلية املهمشة.

يف هذا السياق قام الربيطانيون بدعم سلطة الزعيم اإليزيدي )حمو رشو( الذي ُعني حاكامً عىل سنجار 
ومنح سلطات واسعة، وكان يقوم بدور كبري نيابة عن السلطات الربيطانية يف حل الرصاعات املحلية. وأدى تحالفه 
القوي مع بريطانيا إىل زيادة نفوذه السيايس واالقتصادي يف منطقة جبل سنجار والجزيرة، إذ كانت تقدم له 
إعانات مالية بشكل مستمر، كام قام وبدعم بريطاين باالستيالء عىل قرية جدالة الغنية بعد رصاع طويل مع قبيلة 
الخاتونية العربية. أما الخطوة األخرى فكانت تعيني السلطات الربيطانية ليوسف رسام قامئمقاماً لسنجار، وجاء 
هذا االختيار ملوظف مسيحي من عائلة لها عالقات قدمية مع بريطانيا العظمى، كحاجة رضورية لتأسيس إدارة 

جديدة تكون مقبولة قدر اإلمكان لدى حمو رشو.  

من جهة ثانية كانت تركيا الكاملية تحاول مّد النفوذ إىل أيزيدية سنجار، واستثامر العالقات مع بعض 
لهم  املوايل  اإليزيديني  زعيم  طريق  عن  الربيطانيون  وكان  هناك،  الربيطانية  السياسة  تقويض  بهدف  زعامئها، 
اإليزيدية  القبائل  أفراد من  اقرتاح فكرة  تجنيد  الرتيك، وقد وصل األمر بهم إىل  النفوذ  التصدي لهذا  يحاولون 
يقودها ضباط بريطانيون للدفاع عن جبل سنجار يف حال قامت تركيا بعمل عدايئ، مع ما ميكن أن تحققه الخطوة 
من تطوير صلتهم بالربيطانيني، عىل نحو مامثل ملا تحقق مع اآلشوريني الذين جندتهم بريطانيا كجزء من قواتها 
يف العراق، ولكن لحسن حظ اإليزيديني مل تنجح بريطانيا يف مسعاها، وإال لكان اإليزيديون اآلن يعانون من سبب 
إضايف لكراهية جريانهم، كام حصل مع اآلشوريني الذين دفعوا مثن ذلك غاليا يف العام 1933 لدى تعرضهم إىل 

مذبحة عىل يد الجيش العراقي الذي رأى فيهم تهديدا لوحدة الدولة الجديدة.

املصدر : سعد سلوم، اإليزيديون يف العراق، الذاكرة، املعتقدات، اإلبادة الجامعية، UPP، ط2 لسنة 
2020
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إطار -11اإليزيديون في ضوء تقاطع السياستين: الفرنسية والبريطانية 
كان الفرنسيون يف سوريا لهم مطامعهم يف مناطق اإليزيديني يف سنجار، وكان عمالؤهم يوزعون األموال 
عىل بعض رؤساء العشائر اإليزيدية يف سنجار بهدف إقناعهم بقبول السيادة والنفوذ الفرنيس عىل املنطقة. وكان 
من السهل عليهم أن يكسبوا رضا اإليزيديني مبجرد استعدادهم لتسليح اإليزيديني والتجاوب مع مطالبهم التي 
قد ترتدد بريطانيا يف تلبيتها. وقد وجدوا يف الزعيم اإليزيدي )داود الداود( يف سنجار الذي كان معارضاً للسياسة 
الربيطانية، ولالنضامم إىل الدولة العراقية الوليدة خري فرصة للنفوذ يف مناطق اإليزيديني، يف حني أصبح )داوود 
الداوود( من أشد املعارضني لفرض للتجنيد اإللزامي الذي فرضته الحكومة العراقية عىل اإليزيديني، كانت فكرة 
العراقية وأول  الدولة  امللك فيصل األول )مؤسس  أولوية يف نظر  اإللزامي متثل  التجنيد  إنشاء جيش قائم عىل 
ملوكها( الذي وجد فيها أحد أهم اآلليات لبناء هوية وطنية تقوم عىل إدماج قرسي ملختلف املكونات الدينية 
والعرقية، وقد سار خلفاء امللك فيصل من بعده عىل الفكرة نفسها، وحني أجيز قانون التجنيد اإلجباري الذي 
حمل تسمية )قانون الدفاع الوطني( العام 1934 لقي معارضة شديدة من العشائر الشيعية يف جنوب العراق، 
ومن اإليزيديني يف جبل سنجار. وكان الزعيم اإليزيدي »داود الداود« املعارض األبرز للسياسة الجديدة، وأعلن 
عدم امتثاله لتنفيذ قانون التجنيد اإللزامي، وأمر أتباعه بعدم االنخراط يف الخدمة العسكرية، كام رفض االنصياع 
لتحذير الحكومة، وقاد أتباعه يف كهوف ومسالك جبال سنجار املنيعة، واتصل مع الفرنسيني يف الحسكة/سوريا 

لتقديم املساعدة له.

سنجار  منطقة  يف  الغربية  الشاملية  العراق  حدود  عىل  املرابطة  الفرنسية  االستخبارات  دائرة  حرضت 
اإليزيديني عىل معارضة القانون، ففشل تجربة العراق كان يصب بشكل غري مبارش يف املصلحة الفرنسية، فحينها 
ميكن ترك انطباع لدى عصبة األمم بأنه من غري املنطقي ان متنح لسوريا استقاللها، بعد فشل التجربة يف العراق. 
الفرنيس  السالح  تهريب  يسهل  كان  القامشيل  يف  الفرنسية  االستخبارات  ضابط  أن  إىل  التقارير  بعض  وأشارت 
إليزيدية سنجار، وأنه خصص قوة لهذا الغرض، وأنه ما لبث أن زار املنطقة بنفسه واجتمع بالزعيم اإليزيدي 
داود الداود وحرضه عىل النـزوح مع مقاتليه إىل سوريا. ونتيجة لذلك كان االصطدام حتمياً بني اإليزيديني بزعامة  
)داود الداود(، وزعيم آخر متحالف معه هو )رشو قولو( من جهة، والقوات الحكومية العراقية من جهة ثانية، 
وقد حسمت املعركة بهزمية القوات اإليزيدية وتكبدها خسائر كبرية تضمنت هدم إحدى عرشة قرية يف أسبوع 
واحد، وقتل 200 إيزيدي، وجرح 120 آخرون، وأعلنت بعدها األحكام العرفية يف سنجار ونواحيها بتاريخ 14 
ترشين األول  1935 أرس فيها 364 إيزيدياً، وحكم عىل تسعة منهم باإلعدام، وعىل 69 بالسجن املؤبد، وعىل 70 
شخصاً بالسجن لعرشين سنة، وعىل 162 آخر بالسجن لخمس عرشة سنة، وأبعد 54 إىل جنوب البالد.  يف حني 

لجأ )داود الداود(  إىل الفرنسيني واستقر مع عائلته يف مدينة القامشيل يف سوريا.

املصدر : سعد سلوم، اإليزيديون يف العراق، الذاكرة، املعتقدات، اإلابدة اجلماعية، UPP، ط2 لسنة 2020



88

مركز البيان للدراسات والتخطيط

لكن الشعور هبذه االستمرارية أصبح أشد وقعا بعد عام 2014، إذ إن للمصاحل اإلقليمية 
وقد  أخرى،  بوسائل  اجلماعية  اإلابدة  اإليزيديني ابستمرار  على شعور  أتثري  هبا  املرتبط  والتدخل 
تغذي ديناميات جديدة لالنقسام بفعل أتثري القوى اإلقليمية اليت تتدخل يف أراضيهم عن طريق 
القصف املباشر أو الوجود ابلنيابة عرب فصائل مسلحة أو حىت ممارسة الضغط السياسي غري املباشر 

على ممثليهم السياسيني وخنبهم الدينية والعشائرية. 

ب-البعد اإلقليمي للصراع )الدور التركي( 
تعارض تركيا وجود حزب العمال الكردستاين يف سنجار ألسباب أمنية واقتصادية، خشية أن 
يهدد وجوده األمن القومي الرتكي فحسب، ويتمكن احلزب من زايدة نفوذه داخل مثلث األراضي 
احلدودية الرتكية السورية العراقية. وبشكل أكثر حتديًدا، ختشى تركيا من إنشاء مسار جغرايف يربط 
بني جبال قنديل )القلعة الرئيسية حلزب العمال الكردستاين( جببل سنجار وقوات سوراي الدميقراطية 
)اليت تعدها أنقرة امتداًدا حلزب العمال الكردستاين(، الذي سيؤدي إىل إنشاء ممر لنقل املقاتلني 
الطريق على  تتطلع إىل قطع  أنقرة  الرتكية.115لذا، فإن  اللوجسيت ضد املصاحل  واألسلحة والدعم 
قوات سوراي الدميقراطية “قسد” املرتبطة حبزب العمال الكردستاين يف اجلزء الشمايل الشرقي من 
سوراي، ومنع أي اتصال إسرتاتيجي أو عسكري،  كما أن سنجار امتداد لقضاء تلعفر ذي االغلبية 
الرتكمانية، ولذا تنظر أنقرة إىل سنجار بوصفها مفرتَق طرٍق إسرتاتيجياً لضمان أمنها ونفوذها. لذا 
حتاول أنقرة شطر الشمال العراقي إىل قسمني، مشايل كردي حتت مظلة إقليم كردستان، ومشايل عريب 
ر تعاونا مع  مُيثِّله الكتف العراقي الشرقي احملاذي لألراضي السورية )تلعفر-سنجار(، وهو ما يُفسِّ
احلكومة العراقية اليت تسعى هي األخرى الستعادة سيادهتا يف املنطقة يف مواجهة الفصائل املسلحة 

التابعة للحشد الشعيب وحزب العمال الكردستاين.116 
115. Saad Salloum, Turkey bombs Yazidi militia in Iraq affiliated with PKK, al-
monitor, Jan 24, 2020  https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/iraq-
sinjar-kurdistan-yazidis-turkey.html

116. مريفت عوف، مواجهة على أرض العراق.. كيف حتولت سنجار إىل ساحة للحرب بني تركيا وإيران؟، موقع اجلزيرة، بتاريخ 
25-5-2022

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/iraq-sinjar-kurdistan-yazidis-turkey.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/iraq-sinjar-kurdistan-yazidis-turkey.html
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 ترى بعض النخب اإليزيدية أبنَّ أطرافاً إقليمية ودولية تتدخل يف سنجار مسؤولة عن اجلرائم 
اليت ارتكبت حبق اإليزيديني وإن داعش مل تكن سوى اداة التنفيذ، وإن “التخطيط والتوجيه والدعم 
كان بيد جهات دولية وإقليمية وحملية )....( واألمر املختلف )...( هو أنَّ العامل كله ندد واستنكر 
الوحشية واهلمجية والرببرية اليت تعرض هلا اإليزيديون«117، يف حني يرى بعض املراقبني الدوليني 
واإليزيديني أن تركيا أكثر من أي طرف آخر مسؤولة حبكم جوارها اجلغرايف وأتثريها على جمرايت 

األحداث يف كل من سوراي وحدود العراق عن اإلابدة اجلماعية )ينظر االطار رقم  12(  

إطار -12مسؤولية تركيا عن اإلبادة الجماعية لإليزيديين
خلص تقرير أصدرته لجنة العدالة اليزيدية )YJC( إن تركيا يجب أن تواجه اتهامات أمام محكمة العدل 
الدولية بالتواطؤ يف أعامل إبادة جامعية ضد اإليزيديني يف حني فشلت سوريا والعراق يف أداء واجبهام يف منع 
القتل. يسعى التقرير الذي أعدته مجموعة من محامي حقوق اإلنسان البارزين، إىل تسليط الضوء عىل املسؤولية 
امللزمة التي تتحملها الدول ملنع اإلبادة الجامعية عىل أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل 

الدولة اإلسالمية )داعش(.

وخلص التقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر ثالث سنوات حقق يف سلوك 13 دولة، إىل أن ثالثة منها 
أخفقت يف أداء واجبها يف اتخاذ خطوات معقولة ملنع اإلبادة الجامعية. يف حالة تركيا، ذهبت اللجنة إىل أبعد من 
ذلك باتهام قادتها بالتواطؤ يف املذابح، زاعمة أنها فشلت يف مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر ملقاتيل داعش، 
اللجنة  مبا يف ذلك عدد كبري من املواطنني األتراك. وقال مسؤولون أتراك إن االنتقادات ال أساس لها. وزعمت 
أنه ابتداًء من نيسان 2014، غضَّ املسؤولون األتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء واألطفال اإليزيديني، 
اإلبادة  مرتكبي  عزز  مام  سوريا،  يف  األكراد  أعدائه  محاربة  عىل  للتنظيم  تابعني  مقاتلني  تدريب  يف  وساعدوا 
الجامعية. وقال التقرير: “كان املسؤولون األتراك يعرفون و / أو تعمدوا التعمية عن األدلة عىل أن هؤالء األفراد 

سيستخدمون هذا التدريب الرتكاب أعامل محظورة ضد اإليزيديني”.

كام أقر التقرير املكون من 278 صفحة أنه بحلول حزيران 2014، دعا العراق األمم املتحدة إىل االعرتاف 
بالفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية ، لكنه اتهم الحكومة العراقية بعدم التنسيق مع السلطات الكردية 
أو اتخاذ تدابري إلجالء اليزيديني إىل بر األمان. وزعم التقرير أن الحكومة السورية فشلت يف منع نقل واحتجاز 

اإليزيديني املستعبدين عىل أراضيها.

 Aarif Abraham, Tatyana Eatwell, Aldo Zammit Borda )eds.(, State Responsibility and :المصدر
).the Yazidi Genocide) London: Yazidi Justice Committee, July 2022

117.  مقابلة مع بدل فقري حاجي، القسم الثاين، مقابلة رقم 3.
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وإن تركيا تستخدم سياستها يف احتواء حزب العمال الكردستاين كذريعة لكسب موطئ قدم 
يف األراضي العراقية، وهو رأي يدعمه موقع سنجار املتاخم لألراضي الكردية السورية املعروفة ابسم 
»روج آفا«. إن السيطرة على سنجار تعد مفتاح السيطرة على مثلث احلدود السورية - العراقية - 
الرتكية118 واالتصاالت بني العراق وسوراي، عالوة على ما تقدم، هناك خماوف حقيقية بني عدد من 
سكان سنجار من أن املشروع الرتكي إلحياء الدولة العثمانية حقيقي ويستهدف كركوك واملوصل، 
ولكن سيبدأ من سنجار، كبوابة للوصول إىل منطقة تلعفر اجملاورة ذات األغلبية الرتكمانية119. 

)ينظر اإلطار 13(

قد تكون هذه املخاوف من السياسة الرتكية يف املنطقة مبالًغا فيها، لكنها مع ذلك تولد 
مصاحل  أيًضا  تركيا  لدى  األمين،  العنصر  أمهية  جانب  إىل  سنجار.  سكان  بني  حقيقية  خماوف 
فيشخابور«  »معرب  لفتح  األخرية  من خالل جهودها  ذلك  يتجلى  املنطقة.  يف  مهمة  اقتصادية 
اجلديد مع العراق، والذي سيمر عرب تلعفر وسنجار مث إىل املوصل وبغداد وجنوب العراق، والذي 
سيزيد حجم التجارة بني العراق وتركيا زايدة كبرية ويقلل من اعتماد العراق على إيران. لكن طهران 
ال حتبذ مثل هذه اخلطوة، ألنا ال تريد أي منافس على نفوذها وجتارهتا يف جنوب العراق، خاصة 
بعد عودة عالقات العراق مع دول اخلليج ومصر واألردن، واليت تشكل جزًءا من جهود واشنطن 

للحد من النفوذ اإليراين يف البالد. 

118.  مقابلة مع فارس حربو، مسؤول العالقات يف اإلدارة الذاتّية بسنجار، بغداد بتاريخ 1-10-2020
119.  مقابلة عرب برانمج زووم  مع سامان داوود، صحفي ومدون صفحة اللش بوست،  بتاريخ 1-10-2020
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إطار -13أستمرار القصف التركي والمخاوف اإليزيدية
أثار قصف تريكّ لسنجار غضب األقليّة اإليزيدية، بعد أن أسفر عن عدد من الضحايا يف صفوفها، وطالبت 
الحكومة العراقيّة بإدانة القصف عىل نحو مامثل إلدانتها القصف اإليرايّن - األمرييكّ املتبادل عىل األرايض العراقيّة.

حامية  وحدات  قّوات  قائد  مقتل  عن  أسفر  القصف  أّن  عن  نينوى  عمليّات  يف  أمنّي  مصدر  وكشف 
سنجار زردشت شنكايل. ويذكر أّن القصف جاء بعد أيّام من زيارة وزير الخارجيّة الرتيكّ مولود تشاووش أوغلو 
بوجود  يوحي  قد  نحو  2020 عىل  عام  من  الثاين/يناير  كانون  بـ9  العراقيّني  املسؤولني  بكبار  واجتامعه  لبغداد 

تنسيق عراقّي - تريكّ يف هذا الصدد.

وجاء رّد الفعل األّول من قبل ممثّل كوتا اإليزيديني يف مجلس النّواب صائب خدر، الذي أشار إىل أّن 
هذه ليست املرّة األوىل التي يتّم فيها استهداف سنجار من قبل طائرات يتّم وصفها دوماً بـ«مجهولة«، يف حني 
أنّها طائرات تركيّة، مستنكراً عدم مواجهة السلطات لجمهورها بالحقائق بشكل واضح ورسمّي.  يعلم الجميع 
ولفت صائب خدر » إىل أّن فكرة السيادة ال تتجزّأ، فسنجار أرض عراقيّة، وخرق سيادتها مياثل عمليّات استهداف 
السيادة يف مناطق عراقيّة أخرى، ويف ذلك إشارة اىل القصف األمرييكّ واإليرايّن املتبادل عىل األرايض العراقيّة، مشرياً 
إىل أّن الضحايا عراقيّون، وال ميكن التمييز بني شهداء الوطن أو أراضيه بناء عىل أّي اعتبار، واصفاً القصف بقتل 
عمدّي ملواطنني عراقينّي من قبل قّوة أجنبيّة، فضالً عن تسبّبه بالهلع والخوف للمدنيّني الذين عادوا إىل مناطقهم 

بعد تحريرها من »داعش«.

ميكن تفّهم االعرتاض اإليزيدي يف أنَّ القصف قد أثار حالة من الفوىض وعدم االستقرار يف منطقة تعّد معقل 
األقليّة اإليزيدية وساحة متركزها الدميوغرايّف األكرب، ال سيّام أّن املؤّسسات الحكوميّة تدعو دامئاً، ويف أكرث من مناسبة، 
إىل إعادة النازحني إليها من محافظة دهوك يف إقليم كردستان، وإّن عدم وضع حّد لهذه االنتهاكات يعيق، من وجهة 

نظر اإليزيديني، عمليّاً، هذا الهدف.

ويجد الغضب اإليزيدي تفسريه أيضاً، يف أنّها ليست املرّة األوىل التي يتّم فيها استهداف اإليزيديني يف 
قصف تريكّ عىل سنجار، وهو أمر محرّي بالّنسبة إليهم، إذ يفرتض بهذا الهجوم أن يدان رسميّاً بوصف الضحايا 
الحكومة قد يفرّس  فإّن صمت  الشعبّي. ولذا،  الحشد  قّوات  إيزيدّي مسلّح ضمن  ينتمون إىل تشكيل  عراقيّني 

بكونه رىض ضمنيّاً لحكومة بغداد، وقد ينطوي عىل فرضيّة اتفاق عراقّي - تريكّ عىل حساب اإليزيديني. 

تركيا  إّن  بقوله:  الرتكيّة  االسرتاتيجيّة  شنكايل  أحمد   »24 »إيزيدي  وكالة  رئيس  السياق، رشح  هذا  ويف 
تحاول استغالل الثغرات التي خلّفها الرصاع األمرييكّ - اإليرايّن من جهة، ورصاع الحكومتني املركزيّة وحكومة إقليم 
كردستان من جهة ثانية، يف سبيل احتواء حزب العاّمل الكردستايّن PKK  وتحقيق موطئ قدم يف األرايض العراقيّة. 
وتؤيّد وجهة النظر هذه، كون سنجار محاذية جغرافيّاً للحدود مع الشامل السورّي أو ما تسّمى بغريّب كردستان 
الداخليّة  الجيوسياسيّة  الناحية  تعّد من  الكرديّة. كام  الشعب  والتي تسيطر عليها وحدات حامية  آفا«،  »روج 

البّوابة الوحيدة للوصول إىل قضاء تلعفر املجاور، ذات األغلبيّة الرتكامنيّة.

وأقّر أحمد شنكايل بتحليل يشاركه فيه قطاع واسع من العراقيّني، وهو أّن لرتكيا طموحاً توسعيّاً لضّم 

https://www.mawazin.net/Details.aspx?Jimare=81926
http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-%C4%B1rak-i-ziyareti-9-1-20.ar.mfa
http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-%C4%B1rak-i-ziyareti-9-1-20.ar.mfa
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املوصل، وهو حلم قديم يعاد بعثه راهناً يف ظّل الفوىض الراهنة. ولتحقيق ذلك، ال بّد من القضاء عىل أّي قّوة 
سياسيّة أو عسكريّة قريبة من فكر PKK وإيديولوجيّته. ولذا، تعارض تركيا وجود PKK يف سنجار، وتعّده تهديداً 
ألمنها القومّي، وتخىش من تشكيل مسار يصل »جبال قنديل« الحصن الرئييّس للحزب بـ»جبل سنجار« من جهة 
أخرى وربطهام بـ«قّوات سوريا الدميقراطيّة« عىل الضّفة الثانية من الحدود السوريّة، وهو ما يشّكل حزاماً رابطاً 

يسند بعضه بعضاً ويخلق ممرّاً لنقل املقاتلني والسالح والدعم اللوجستّي ضّد مصالح تركيا.

وشارك مسؤول العالقات يف اإلدارة الذاتيّة بسنجار فارس حربو، شنكايل يف تحليالته، إذ قال: إّن مرشوع 
إحياء اإلمرباطوريّة العثامنيّة حقيقّي وملموس، ويستهدف كركوك واملوصل، لكن يف البداية ستكون سنجار مفتاح 
السيطرة عىل مثلّث الحدود السوريّة – العراقيّة - الرتكيّة. وأشار فارس حربو إىل أّن القصف ميثّل حرباً نفسيّة 
لكرس إرادة اإليزيديني من خالل إبطال وحدات مقاومة سنجار عن طريق اغتيال قادتها، وهي وحدات قاومت 
تنظيامً إرهابيّاً وحشيّاً وانترصت عليه، ملّمحاً إىل دعم حكومة »أردوغان« لداعش، وقال: كأّن »هذا القصف هو 

انتقام لجنود الخالفة، الذين قضينا عليهم يف سنجار«.

تبدو وحدات مقاومة سنجار مثل شوكة يف الخارصة بالّنسبة إىل تركيا، فهي قّوة غري راضخة للضغوط، 
وخطرة بسبب قربها وتعاطفها مع إيديولوجيّة PKK، الذي تصّنفه تركيا كحركة إرهابيّة، وهي مسّجلة يف وزارة 
الدفاع العراقيّة ضمن هيئة الحشد الشعبّي، األمر الذي جعلها قّوة معرتفاً بها رسميّاً، فضالً عن أنّها عمليّاً تسيطر 
عىل أرايض سنجار مبعظمها، وتتميّز عن املؤّسسات األمنيّة والجيش وفصائل الحشد الشعبّي يف سنجار بضّمها 
مقاتلني متمرّسني يف حرب العصابات، يتحرّكون مبهارة وخّفة بني جبال قنديل وجبل سنجار، مزّودين مبعرفة وثيقة 

بالطبيعة الطوبوغرافيّة ألرايض سنجار أكرث من أّي قّوة عسكريّة أخرى متسك األرض.

يف النهاية، يبقى القصف عالمة أخرى عىل القّوة الثالثة التي متارس نفوذاً داخل العراق، فضالً عن إيران 
الوجود  ويزعزع   جهة  من  األكراد  يضعف  قوى  توازن  لتحقيق  تنافس  يف  وهي  األمريكيّة،  املتّحدة  والواليات 
الشيعّي يف املنطقة عموماً. ولذا، يندرج القصف ضمن مخطّطات تركيا الحتواء قّوة قريبة من إيديولوجيّة حزب 
الشيعّي يف  النفوذ  والعراق، وتحديد  املعارض يف كّل من سوريا  الوجود  لها، وبهدف خنق هذا  كردّي معارض 

املنطقة برّمتها، يف لعبة التنافس عىل النفوذ يف الرشق األوسط.

املصدر: سعد سلوم، قصف تركّي لسنجار يثري غضب اإليزيديني يف العراق، املونيتور، 21 يناير 2020

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/09/sinjar-iraq-kurdistan-turkey-iran-yazidis.html
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ج-البعد اإلقليمي للصراع )الدور اإليراني( 

تقع املصاحل اإليرانية يف سنجار على احملك أيضاً، فبينما تسعى إيران إىل بسط نفوذها على 
املناطق احلدودية بني العراق وسوراي من خالل وكالئها أو حلفائها، تبقى سنجار عنصراً رئيساً يف 
املمر الربي الذي يربط بني طهران والبحر األبيض املتوسط. إن الثكنة األمريكية املوجودة يف التنف 
شرقي سوراي على الطريق السريع الرئيس من بغداد إىل دمشق تسد طريًقا واحًدا، يف حني تقوم 

القوات األمريكية وشركاؤها احملليون يف مشال سوراي إبغالق الطريق إىل الشمال ابلكامل120.

الشؤون  يف  اخلبري  يشري  إذ  املتوسط،  البحر  إىل  إيران  وصول  ملشروع  قدمية  جذور  هناك 
اإليرانية مشتاق احللو إىل أن عديداً من االيرانيني يعتقدون “أبن داريوش، امللك االمخيين قبل 25 
قران أمر ابفتتاح قناة سويس لريبط طريق جتارة الشرق ابلغرب. وبقي الوصول إىل البحر األبيض 
املتوسط حلماً دائماً يساور اإليرانيني، هلذا كان العراق معرباً مهماً وطريقهم للمتوسط، وبني خيار 
تركيا أو خيار العراق، فقد مثّلت تركيا سداً منيعاً هلم طوال قرون من احلروب اليت انتهت حبرب 
بوصفها  فرصة  متثل  اليوم  أصبحت  سنجار  أبن  احللو  ويضيف  ميالدي(”،   1514( جالدران 
“اخلاصرة الرخوة املتنازع عليها بني إقليم كردستان واحلكومة العراقية، وهي متثل العمق اجليوسياسي 
األقرب إىل املتوسط، فإذا استطاعت إيران أن تسيطر عليها فستؤّمن الطريق الربي إىل سوراي ومث 
املتوسط. هلذا أطلق بعض الباحثني املوالني للنظام اإليراين على هذا الطريق )طريق املقاومة(.«121 
ويرى مراقبون دوليون أنَّ التأثري اإليراين يستخدم أدوات مثل الفصائل املسلحة فضاًل عن 
الذي  أحرار سنجار  فصيل  ُيشكل  ذلك  مثال  اإلقليمي،  التنافس  لعبة  ذاهتا يف  األقلية  توظيف 
بدأ نشاطه على شبكة اإلنرتنت يف 3 شباط 2022، “مثااًل مقلقاً على استخدام امليليشيات 

120. David Adesnik and Behnam Ben Taleblu, Burning Bridge : The Iranian 
Land Corridor to the Mediterranean,  FOUNDATION FOR DEFENSE 
OF DEMOCRACIES, Washington, DC, 2019. P.7 https://www.fdd.org/
analysis/2019/06/18/burning-bridge/

121.  مقابلة مع مشتاق احللو، مدير قسم الدراسات الشيعية يف مركز انقرة للدراسات االيرانية،  22 متوز 2022

https://www.fdd.org/analysis/2019/06/18/burning-bridge/
https://www.fdd.org/analysis/2019/06/18/burning-bridge/
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املدعومة من إيران األقليات لشن هجمات صاروخية على أهداف تركية يف إقليم كردستان«122، 
َوْفق  الفصيل وخالايه  فإن  أمن “إقليم كردستان”،   قبل جملس  من  املرصودة  األدلة  على  وبناًء 
مدعومة  فصائل  يد  على  تدريبات  “تلقوا  إيزيديني  من  يتكون  وآخرون  انيتس  مايكل  الباحث 
من إيران )...( وإيزيديني تربطهم صالت مع حزب العمال الكردستاين. وإن لدى مجيع معتقلي 
الفصيل الذي مت القبض عليهم بتاريخ 16 أاير صالت بـ »حزب العمال الكردستاين« يف سنجار، 
ومع إن طبيعة التعاون بني »حزب العمال الكردستاين« و»قوات احلشد الشعيب« مل تتضح، فإنه 
يظهر تداخل خطري للغاية بني الدوافع املناهضة لرتكيا واملعادية لـ »إقليم كردستان«، وتُعزى جزئياً 

للضرابت اجلوية الرتكية على املقرات اإليزيدية يف سنجار«.123
عن  فضال  سنجار  يف  األوضاع  على  التأثري  أدوات  إليران  إن  إىل  تقدم  مما  الواضح  من 
تفامهات على أرض سنجار، منها “حزب العمل الكردستاين فضاًل عن فصائل مسلحة مرتبطة 
إبيران عضوايً، وقد توّصلت إيران إىل تفامهات وعالقات جيدة مع خمتلف الفصائل، ال سيما أّن 
منافسة تركيا على ارض سنجار ويف مناطق أخرى تعد عاماًل جيمع بني إيران وحزب العّمال، ألن 

هذه املنطقة متّثل خـطـ اإلمــداد اللوجسيت بني جنوب شـرق تركيا ومشال سوراي أيضًا«124

ويف مقابل املشروع الرتكي لكسب موطئ قدم يف األراضي العراقية، وامتالك مفتاح السيطرة 
على مثلث احلدود السورية - العراقية – الرتكية، فإنه املشروع اإليراين للوصول إىل البحر األبيض 
املتوسط مروراً بسنجار أاثر جداًل لدى اإلعالن عن مشروع طريق السبااي الذي مير عرب سنجار 
)الشكل رقم 3( بوصفه حصان طروادة للطموح اإليراين املعادل للطموح الرتكي يف املنطقة، لذا، 
فإنه أاثر خماوف األقليات من اإليزيديني واملسيحيني يف سهل نينوى وسنجار. )ينظر اإلطار رقم 
13(.  ويذهب )مشتاق احللو( اخلبري يف الشؤون اإليرانية إىل أنَّ طريق السبااي الذي ميّر من سنجار 
العراق”.  يف  الطائفية  والقناعات  للهوايت  سياسي  موظَّف  إىل  “سيتحول  عنه،  أُْعِلَن  ما  َوْفق 
122. Hamdi Malik, Michael Knights, Alex Almeida, Anwar al-Zamani, 
Profile: Ahrar Sinjar, The Washington Institute, Jun 8, 2022  https://www.
washingtoninstitute.org/policy-analysis/profile-ahrar-sinjar
123. Ibid

124.  مقابلة مع مشتاق احللو، مصدر سبق ذكره.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/profile-ahrar-sinjar
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/profile-ahrar-sinjar
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ويضيف أبنَّ “إيران الثورة اثبتت براعتها يف أربعة عقود يف توظيف العقائد الشيعية والدينية عموماً 
يف حرهبا الناعمة متهيداً للتوسع وحىت النفوذ العسكري«.125

التأثري يف أعاله جعل بعض املخاوف من السكان اإليزيديني مبالغاً هبا من أضفاء الطابع 
الشيعي على سنجار، ومن عالمات هذه املخاوف رفض السكان اإليزيديني بتاريخ 10 حزيران 
2021 بناء هيكل وأساس منزل ابلقرب من ينبوع قرية سكنية، كان من املقرر َوْفق قوهلم حتويله 
املاء  ينبوع  القضاء. أصبح  املوجودين يف  الشيعة  قبل شيعة كربالء ابلتعاون مع  إىل حسينية من 
حمطاً خلالف إيزيدي-شيعي بسبب أمهيته الروحية للشيعة وكونه يقع ضمن قرية إيزيدية، إذ تبعد 
مقدساً  السكان  يعدُّه  ينبوع  فيها  ويوجد  سنجار،  قضاء  مركز  عن  أربع كيلومرتات  سكنية  قرية 
ويستخدمون مياهه لعالج عديد من األمراض.126 يف حني ينفي ممثل شيعة سنجار السيد )حممود 
منطقة  أهايل  بعضهم من  أبنَّ  مبيناً  مناطق سنجار  لتشييع بعض  األعرجي( أبنَّ هناك حماوالت 
طويريج يف كربالء قرروا بناء غرفة فضاًل عن مرحاض ابلقرب من ينبوع القرية، لتكون مكان اسرتاحة 
ألف   35-30 بقرابة  للشيعة يف سنجار  الدميوغرايف  الوزن  ويقدر  لبناء حسينية.  وليس  للزائرين 
نسمة. وهم ميثلون أقلية داخل أغلبية إيزيدية يف املنطقة، وإن وجودهم ممتد لقرون يف سنجار، وهم 
يف عالقات تعايش عميقة اجلذور مع اإليزيديني يؤثرون ويتأثرون بثقافة املكان من انحية اللباس 
واحلديث ابللهجة الكرماجنية اليت يتحدثها أهايل سنجار، وال ميثلون هتديد لإليزيديني أبي صورة 
من الصور.127 من جهة اثنية نفي )األعرجي( أي عالقة لشيعة سنجار أبية مشاريع سياسية إقليمية 
أو داخلية، َوْفق الشيعة، فقد انتقلت عائلة اإلمام علي إىل دمشق عرب سنجار بعد معركة كربالء 
ومكثوا يف سنجار لثالثة أايم لذلك أصبحت سنجار مكاانً ذا خصوصية يف نفوسهم وتعرف لديهم 

ابسم طريق السبااي )شكل رقم 3( 

125. املصدر نفسه.
126. مقابالت مع ممثلني عن اجملتمع اإليزيدي يف أربيل بتاريخ 2022-7-6، وسنجار  بتاريخ 2022-7-23. حسب 
رواايت الشيعة، بعد استشهاد اإلمام احلسني بن علي، وصل اجليش االسالمي اىل سنجار يف طريقهم اىل الشام، وضاعت فاطمة، 

ابنة احلسني، يف أطراف قرية سكينية مث ُعِثر عليها عند ينبوع القرية.
127. مقابلة مع السيد حممود األعرجي، رئيس جتمع شيعة سنجار، بتاريخ 20 متوز 2022
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شكل رقم 3-مرور طريق السبااي عب سنجار

املصدر:
-Mushtaq Al-Hilo, The Mediterranean Route Runs Through the Caravan of the 
Karbala Captives, The Center for Iranian Studies )IRAM(. 02-10-2021.

https://iramcenter.org/en/the-mediterranean-route-runs-through-the-caravan-
of-the-karbala-captives/

وأن األخري له أمهية روحية ورمزية لدى الشيعة عموماً، ال سيما مع وجود مزارات وأضرحة 
القرون اهلجريّة األوىل، أي منذ خضوع سنجار  أُقيمت منذ  السالم،  البيت عليهم  مقدسة آلل 
للّدول الّشيعّية كالفاطمّيني والبويهّيني واحلمدانّيني والعقيلّيني، فقد شّجع ملوك تلك الّدول بناء 
هذه األضرحة ومن أبرزها ضريح السيدة زينب الصغرى بنت اإلمام السجاد املوجود فوق مرتفع 
مسِّي ابلتلة الزينبية. يشرف املرتفع على مدينة سنجار أبكملها وعلى بعد كيلو مرت واحد من الشارع 
العام، ويبعد عن قضاء تلعفر بنحو 53 كيلومرتاً، وعن حمافظة نينوى بنحو )120( كيلومرتاً وقد 
ُبيِنَ يف عهد احلاكم  بدر الّدين لؤلؤ أاّيم ملكه بالَد سنجار )637 - 657 هـ / 1239 - 
1259 م(، وقد توفيت زينب الصغرى يف الطريق إىل الشام مبنطقة سنجار بعد أن اصاهبا املرض 
أثناء مسريها مع آل البيت ودفنت يف املكان الذي نزلوا فيه بعد أن  شهدت واقعة الطف وُسبيت 

https://iramcenter.org/en/the-mediterranean-route-runs-through-the-caravan-of-the-karbala-captives/
https://iramcenter.org/en/the-mediterranean-route-runs-through-the-caravan-of-the-karbala-captives/
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مع نساء آل البيت يف تلك املعركة.128 وينوه )األعرجي( إىل أنَّه أثناء هجوم تنظيم الدولة اإلسالمية 
يف العراق والشام )داعش( مت تفجري مثان مزارات شيعية يف سنجار فضاًل عن املزارات اإليزيدية اليت 
رت، وأن شيعة سنجار نزحوا إىل اجلبل مع اإليزيديني أثناء اإلابدة اجلماعية، لكن قبل اتريخ  ُفجِّ
اإلابدة اجلماعية مل يكن أحد يسمع عن شيعة سنجار ومل يكن حىت الشيعة أنفسهم يف العراق 

يعرفون بوجود هذه األضرحة املقدسة.129 

إطار -14 طريق السبايا الذي يمر عبر سنجار، هل هو حصان طروادة إيراني؟
َوفْق خريطة منشورة عىل صفحات التواصل االجتامعي، يبدأ »طريق السبايا« من مدينة الكوفة التابعة 
ملحافظة النجف جنوب العراق، التي شهدت معركة الطف سنة 61 ه وقتل فيها األمام الحسني بن عيل وأتباعه 
عىل يد جيش الدولة األموية،  وينتهي يف العاصمة السورية دمشق، حيث تم نقل »السبايا« من النساء واألطفال 

إليها بعد تلك املعركة.

ويعترب كامل زوزو، الناشط املسيحي يف مجال حقوق اإلنسان، املرشوع »مخططا إيرانيا الستقطاع جزء 
من التاريخ وأرايض املسيحيني واألقليات األخرى، بحجة أن عائلة اإلمام حسني سلكت هذا الطريق قبل ما يزيد 
من ألف عام متوجهة اىل سوريا«. ويتابع زوزو: »إذا سلمنا لهذا األمر يجب أن نسلم أيضا إىل أنه من قبل سنة 
612 قبل امليالد كانت هذه املنطقة برمتها آشورية، فإذا هم أخرجوا آثار مرور السبايا، قد تفتح هناك أيضاً آثار 
الناس يف هذه املناطق، فهذه  التآخي املوجود بني  آشورية«. مضيفاً  »يهدف )طريق السبايا( إىل رضب نسيج 
األجندة اإليرانية همها الوصول إىل البحر املتوسط، عرب الهالل الشيعي املرسوم من قبل النظام يف طهران، الذي 
يرى أن امتداده يكون بإنهاء وجود املسيحيني واإليزيديني والرتكامن من هذه املناطق«. وطاملا أشار قادة الحرس 
الثوري والنظام اإليراين واملليشيات املوالية له يف العراق، إىل هدفهم بالوصول للبحر املتوسط من خالل السيطرة 

عىل الطريق الربي الرابط بني إيران والعراق وسوريا وصوالً إىل لبنان«.

يف نفس السياق، يؤكد حسام عبدالله، وهو املدير التنفيذي للمنظمة اإليزيدية للتوثيق، عىل مخاوف 
اإليزيديني أيضاً من “طريق السبايا”، حيث يشمل مساحات واسعة من أراضيهم. ويوضح “هذا املرشوع سيغري 
من طبيعة األرض وهي أرضنا وأرض أجدادنا وأرايض املكونات األخرى التي تعيش فيها، لذا نحن خائفون، فهذه 
رغبة واضحة للتغيري الدميغرايف”. ويشري عبدالله إىل أن منظمته رصدت يف السنوات املاضية العديد من حاالت 
التي تشهد تغيريا دميغرافيا واضحا لطبيعة هذه  العقارات واألرايض يف سنجار وغريها من املناطق،  بيع ورشاء 
بعد  ألراضيها،  املناطق،  تعيش يف هذه  التي  األقليات  “فقدان  من  ويحذر  اآلن.  لغاية  مستمر  واألمر  األرايض، 
نحو 10 سنوات، إذا ما استمرت عمليات التغيري الدميغرايف” مؤكداً “هناك من يجلب املال والسالح ولديه القوة 

128.  مقابلة مع السيد حممود األعرجي، مصدر ذُِكر سابقاً.
129.  املصدر نفسه.
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والسلطة ويفرض أجندته”.

يعتقد البعض إن هذا املرشوع ميكن أن يكون أداة ناعمة إليران لتحقيق أهدافها املحددة لتحقيق الشعار 
الثوري »طريق القدس مير بكربالء«. وبالتأكيد، عندما يتم إعداد هذا الطريق »املقدس« البالغ طوله ألفي كيلومرت ، 

فسيتم إعالن الدفاع عنه كواجب من واجبات »أتباع أهل البيت«. 

مع أن هذا املرشوع يتم عىل أساس أغراض دينية تصل إىل املياه الدافئة للبحر األبيض املتوسط، فإن من 
املرجح أن متنع تركيا املرشوع عىل أراضيها. ومع ذلك، فإن تنفيذه يف شامل العراق وسوريا سيخلق جداراً بني تركيا 
والعامل العريب السني. وعموماً فإن األهداف السياسية واالقتصادية ورمبا التوسعية هي من بني األهداف التي يتم 

وضعها خلف الكواليس.

كذلك فإن الواليات املتحدة تعمل عىل مناهضة أي مرشوع إيراين للوصول إىل البحر املتوسط كجزء من 
ردها عىل نفوذ إيران املتزايد يف املنطقة. وكام قال الرئيس ترامب يف نيسان 2018، “ال نريد أن نعطي إيران موسامً 

مفتوحاً للبحر األبيض املتوسط”.

املصدر: دلشاد حسني، ”طريق السبااي” مشروع للتغيري الدميوغرايف يف سهل نينوى.. ومطالبات إبيقافه فورًا، موقع ارفع 

صوتك، 9 يناير, 2021

-Mushtaq Al-Hilo, The Mediterranean Route Runs Through the Caravan of the 
Karbala Captives, The Center for Iranian Studies )IRAM(. 02-10-2021.

-David Adesnik and Behnam Ben Taleblu, Burning Bridge : The Iranian 
Land Corridor to the Mediterranean,  FOUNDATION FOR DEFENSE 
OF DEMOCRACIES, Washington, DC, 2019. P.7 https://www.fdd.org/
analysis/2019/06/18/burning-bridge/

العمال  اتفاق إلخراج حزب  أو  أربيل وبغداد(  على أي حال، إن أي خطة وطنية )بني 
الكردستاين من سنجار أو منطقة احلدود العراقية السورية، أو الحتواء أي قوات حملية مرتبطة به، 
جيب أن تتزامن مع وقف التدخل الرتكي وعرقلة الطريق على أي احتالل تركي لألراضي العراقية. 
جيب على أي خطة إلزالة حزب العمال الكردستاين أيضاً أن تتضمن التشاور مع قادة ورؤساء 
املهتم )اجملتمع اإليزيدي( يف  وممثلي اجملتمع اإليزيدي ومجيع مكوانته، حيث إن استبعاد الطرف 
هذه احلالة هو إشارة إىل احللول القادمة من أعلى اهلرم إىل أسفله، واليت ستولد ردود فعل ساخطة 
يف اجملتمع الذي يشعر ابلفعل وكأنه شخصية مهملة يف املعادلة. تفسر هذه الفكرة غضب خمتلف 
ممثلي اإليزيدية من اتفاق بغداد-أربيل بشأن سنجار، والذي أُْعِلَن عنه يف 9 تشرين األول 2020 

https://www.fdd.org/analysis/2019/06/18/burning-bridge/
https://www.fdd.org/analysis/2019/06/18/burning-bridge/
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دون التشاور مع قطاعات كبرية من جمتمع سنجار خصوصاً، واجملتمع اإليزيدي عموماً. كما تفسر 
على حنو مواز أسباب التظاهرات اليت قادها شباب سنجار اثناء الصدام بني قوات اجليش العراقي 
ااير  مأهولة ابلسكان يف سنجار يف  مدنية  مناطق  الكردستاين يف  العمال  موالية حلزب  وعناصر 

.2022

وساحة  دويل”  طابع  “ذات  منطقة  إىل  سنجار  حتويل  على  جمتمعة  العوامل  هذه  تعمل 
لصراعات إقليمية ودولية. وهي جتعل حسب رأي بعض النخب اإليزيدية من جعل سنجار معضلة 
معقدة وإمكانية حتقيق استقرار مستدام فيها جمرد أمنية صعبة املنال “إلن عوامل اقليمية ودولية 
تركيا يف  واطماع  العظيم  الصيين  احلرير  وطريق  االيراين  الشيعي  اهلالل  وإسرتاتيجية  مثل: مشروع 
والية املوصل، كفيلة ابلقضاء على كل امنياتنا وطموحاتنا يف العيش بسالم واستقرار، إلنا حولت 

سنجار إىل منطقة صراع ومصاحل ونفوذ”.130
يف مقابل هذا اإلحباط والفوضوية يف التعامل مع ملف سنجار، سيكون من املهم دعم عودة 
النازحني جبهود هتدف إىل إجياد تسوية سياسية من شأنا حتويل منطقة سنجار من ممر يغذي الصراع 
اإلقليمي والدويل إىل منطقة منافسة اقتصادية تضمن مصاحل اجلميع، مبا يف ذلك تركيا وإيران. جيب 
على اجملتمع الدويل أن يدفع حنو هذا االجتاه من خالل إجياد حل سياسي على طاولة املفاوضات 

أيخذ يف االعتبار الطرف احملذوف من املعادلة )أي السكان اإليزيديني أنفسهم(.

130.بدل فقري حاجي، القسم الثاين، مقابلة رقم 3
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خاتمة
الربيع اإليزيدي في سنجار

حراك الجيل الجديد في مواجهة دينامية اإلستمرارية

ال ميكن لسلطان أن ينسى منظر األطفال الذين ميوتون من العطش، كان ذلك أشد قسوة 
من قتلهم على يد داعش. واألكثر فظاعة من كل ذلك هو أن يقسر الناجون على اختيار من 
ينقذون من أطفاهلم. بعد أايم صعبة ونتيجة للعطش والتعرض حلرارة الشمس القى قرابة اربعني 
طفال حتفهم يف جبل سنجار، يف حني كانت الطائرات تلقي املواد اإلغاثية من اجلو اىل اهلاربني 
احملاصرين يف اجلبل وسط صمت اجملتمع الدويل وفشله املزمن يف إنقاذ الضحااي. مث متكنت قوات 
محاية الشعب املتمركزة يف سوراي وحزب العمال الكردستاين من فتح ممر آمن من سنجار إىل سوراي 
بعد الضرابت اجلوية لقوات التحالف الدويل ملقاتلي داعش الذين حياصرون الناجني من اهلاربني 

اىل اجلبل. 

 قاد )سلطان( بقية الناجني من الصغار عرب املمر اآلمن. ومن هناك عاد عرب معرب فيشخابور 
حنو إقليم كردستان. ويف دهوك أصبح أبن 15 عاماً جزء من جمتمع النازحني مع والدته وإثنني من 
شقيقاته واثنني من اشقاءه، وترك مزرعته اليت حتولت اىل قرب مجاعي من وراءه مثل جرح ممتد من 

سنجار اىل مكان خيمته يف دهوك. 

املختطفني من  أخبار  يتابع عن طريقه  يستطيع شراء هاتف  البحث عن عمل لكي  قرر 
عائلته، عمل مع شقيقه يف مهن وأماكن ال تتناسب مع عمره. كان قد ترك الدراسة يف أول عام 
من النزوح، مث قرر يف العام التايل أن يتقاسم املسؤوليات مع شقيقه: سوف يتفرغ للدراسة والبحث 
عن شقيقاته املخطفات لدى داعش يف حني يستمر شقيقه يف العمل لتغطية النفقات. كانت هذه 
مهمة معقدة للغاية، يقول” كنت وحيداً للغاية، مل يلق علي إنسان حتية منذ شهور، وأصبح حىت 
أمسي غريباً عين، إذ مل أمسعه يف حوار مع أي كائن بشري من حويل. حوار طبيعي حول الطقس 
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أو الطعام أو املوسيقى، فقد كنت مكرساً لقضية واحدة فحسب، وأصبح البحث عن املختطفات 
واللقاء والتواصل مع جمموعة كبرية من الناس بني بغداد وسوراي متعباً من الناحية النفسية وليس 
اجلسدية فحسب”. كانت هذه مهمة شبه مستحيلة مع التزام سلطان ابلدراسة وان يصبح رب 

عائلة فقدت رجاهلا.

 مع مرور الوقت أدرك أن عمل أخيه ال يوفر قواتً كافياً، فقرر أن يساعده، ووجد عماًل يف 
ابب املخيم مقابل ثالثة آلف دينار يومياً )دوالرين(، وكان سعيداً أبن يوفر العمل وجبة مسائية أو 
وجبة غداء من اخلضروات والفواكه تليب جزءاً من احتياجات عائلته. ومع هذه الصعوابت استطاع 
أايدي  من  أخواته  من  ثالثة  حترير  من  مكنته  وتربعات  مساعدة  على  وحصل  دراسته،  إكمال 
داعش، وجنح اتلياً يف مساعدهتم على اهلجرة إىل أسرتاليا، يقول “سوف يكون سهاًل هناك تلقيهم 
عالج الصدمات النفسية واجلسدية، وبناء حياة أفضل لن يتكرر فيها ألحفادهم فرمان جديد”. 
مث أضاف وهو يتطلع إىل من تبقى من أفراد أسرته “كان إبمكاين أن أسافر كاآلخرين إىل دولة 
أوروبية، لكنين فضلت البقاء مع جديت يف خيمة ممزقة، لقد ظلت هي الوحيدة من عائليت اليت 
تشتت وتغرَّبت، فقدت إىل األبد من قُِتل منهم، أما من هاجر منهم، فلن يفكر يف العودة”. يطرق 
رأسه قلياًل يف سورة من التفكري العميق مث يرفع وجهه ابلكلمات اآلتية: “عليَّ اآلن أن أمضي يف 
طريقي وأتعايش مع تراجيدييت اخلاصة، فأان الرجل الوحيد الذي تبقى عائلة خسرت مجيع رجاهلا”.

هناك املئات من الشباب اإليزيديني الذين يقامسون )سلطان( تراجيديته، إنه جيل جديد 
أخذ على عاتقه أبن يتحمل مسؤولية التغيري من أسفل إىل أعلى. وأن يعكس دينامية االستمرارية 
القدرية ابلتفكري يف سبل جديدة لبناء جمتمع ما بعد اإلابدة اجلماعية. قرروا أن يكون هلم حضور 
وصوت ورأي حتت هذه الشمس الالهبة. هؤالء الشجعان الذين ينتشرون عرب مسارات النزوح إىل 
كردستان واهلجرة إىل الغرب والعودة إىل سنجار يرمسون خريطة مغايرة ويعربون عن فكرة جديدة.

بطريقة تراجيدية، قام عدد من هؤالء الشباب يف عام 2018 إبحياء الذكرى الرابعة لإلابدة 
اجلماعية عن طريق إعالن يوم اإلابدة كتاريخ لوفاة االمم املتحدة، إذ دفنوا نعشا كتب عليه اتريخ 
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أتسيس األمم املتحدة يف 1945-10-24 كيوم والدة، واتريخ 2014-8-3 )ذكرى اإلابدة 
اجلماعية( كيوم وفاة.  مث وضع الشباب اإلعالن بصورة الفتة يف أحد املقابر اجلماعية اإليزيدية يف 

سنجار بتاريخ 2018-8-3 لترتك داللة ظاهرة على فقدان الثقة ابجملتمع الدويل. 

مل يتوقف اجليل اجلديد من الشباب اإليزيديني عن االحتجاج والتظاهر يف األعوام األربعة 
الشباب  الالحقة 2018 - 2022، لقد كانوا جزء من حساسية جديدة ربطتهم بغريهم من 
العراقيني اللذين خرجوا يف تشرين عام 2019 لكي يهزوا قناعات النظام السياسي بوجوب تغيري 

نظام املكوانت وأتسيس بديل يقوم على املساواة واملواطنة وحتقيق العدالة.  

املهدي( وجميء حكومة  استقالة حكومة )عادل عبد  نتاج احلراك االحتجاجي  كان من 
جديدة برائسة )مصطفى الكاظمي(، ويف فرتة الكاظمي القصرية نسبياً جرت تطورات ثالثة بشأن 
اإليزيديني وسنجار: األوىل هي توقيع اتفاق سنجار بني أربيل وبغداد يف 9 تشرين األول 2020، 
وصدور قانون الناجيات اإليزيدايت يف 15 أذار 2021، وأخريا زايرة الكاظمي لسنجار يف 17 

حزيران 2021 واليت تعد أول زايرة لرئيس وزراء عراقي للمنطقة. 

السياسية  فلك  إىل  اإليزيديني  وقضية  لسنجار  عودة  تعكس  التطورات  هذه  وإذا كانت 
الداخلية العراقية، فإن استقباهلا ابلنسبة للمجتمع اإليزيدي كان متفاوات، وبدأ عدد من الناشطني 
يف االحتكام يف تقييمها إىل ما تسفر عنه من خمرجات فاعلة، وطالبوا مبزيد من اجلدية يف التنفيذ 
الثاين من شهر أاير 2022،  الدويل، ومنذ  الفدرالية واجملتمع  العراقية  واملتابعة من قبل احلكومة 
خرجت جمموعة من الشبان اإليزيديني يف انحية الشمال )سنوين( يف سنجار يف احتجاجات هدفها 
وضع هذه التطورات يف سياق أكثر فعالية، واملضي حلل حالة االنسداد السياسي يف سنجار على 
القضاء.131 كانت هذه ثورهتم  املتأزمة يف  تتعلق بضرورة معاجلة األوضاع  فيه مطالب  تنفذ  حنو 
الناجون يعيشون يف اخليم، وهتدد مأساهتم  ضد مجيع هذا االنسداد، فبعد مثان سنوات ما يزال 

املوالني حلزب  العراقي وعناصر »اليبشه«  اثناء عمليات عسكرية بني اجليش  الصدام  131.انطلقت األحتجاجات على خلفية 
العمال الكردستاين، أسفرت عن  ضحااي من اجلانبني. وكانت القوات املذكورة قد  حتدت قرار اجليش العراقي بـ«إخالء القضاء من 

القوات املسلحة كافة«، من خالل إبقاء عناصرها يف نقاط أمنية بني املدنيني.
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من  جمموعة  قطعت  اتلياً  جديد”.  فلسطيين  شعب  “حنن  الفلسطينيني  الالجئني  منوذج  بتكرار 
الشباب الغاضب الطريق يف جممع بورك يف القضاء حتت عنوان )احلراك الشبايب املستقل(، مطالبني 

بضماانت حقيقية إلناء املظاهر املسلحة يف عموم سنجار وجعلها منطقة خالية من السالح. 

خيطأ من يعتقد ان هذا مشهد حملي يف مكان حدودي قصي بني العراق وسوراي وتركيا، 
بل هو مشهد متكرر أبشكال متنوعة يف كل مكان يف الشرق االوسط. فهؤالء الذين خرجوا يف 
سنجار كانوا يبدؤون ثورهتم اخلاصة ضد العمالقة، كانوا يتحركون على خلفية مشهد أوسع، حىت 
خارج وطنهم األم، ولو أُتِيَح إلقرانم يف مدن يف تونس ومصر وسوراي ولبنان وبلدان أخرى خلرجوا 
ألسباب معادلة يف مواجهة االنسداد اإلقليمي الشامل: تونس اليت كانت متثل النموذج الذي خرج 
لقواعد احلكم  امللهمة  بعد ثورهتا  الثورة، مصر عادت  قبل  يرتد إىل ماضيه ما  الزجاجة  من عنق 
العسكري التقليدية، سوراي تركت أرضا يبااب بعد حرب اهلية دامية، وحىت منوذجهم القريب بعد 
17 عاما من التغيري يراوح يف مكانه وفشل نظامه يف انتاج حكومة عراقية بعد اكثر من عشرة اشهر 
من االنتخاابت، إن قدر االستمرارية احملبطة يبدو حاكما للمنطقة أبسرها يف حتمية كامتة لألنفاس 

واألمل يف التغيري.

اتسعت االحتجاجات يف وقت الحق لتشمل قطاعات واسعة من أهايل سنجار ملنع انتشار 
االحتجاجية.  املظاهر  إعاقة  املاطرة من  األجواء  متنع حىت  مل  االايم  املسلحة، ويف بعض  املظاهر 
على  احتجاجاً  السالم”  نريد  للبيع..  ليست  “سنجار  عليها  الفتات كتب  الشباب  رفع  وقد 
واجليش  من جهة،  الكردستاين  العمال  مرتبطة حبزب  مسلحة  فصائل  بني  املستمرة  االشتباكات 
العراقي من جهة أخرى، خملفة موجة نزوٍح جديد ملئات العائالت اإليزيدية. كانت هناك خماوف 
من ان يتحول ذلك إىل نزوح الالعودة، لذا كان خروج الشباب يف االحتجاجات تعبريا عن الرغبة 
يف وقف املظاهر املسلحة من بني األقضية والنواحي اليت يسكنها املواطنون املدنيون، وإبقاء الشرطة 
احمللية واألمن الوطين فقط، وإناء ازدواجية إدارة القضاء، مع تقدمي تعهدات حكومية بعدم تكرار 

النزاع يف املدينة وهتديه حياة املدنيني.
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يف البداية، كانت اجملموعة الشبابية مؤلفة من الذكور فحسب، لكنها توسعت مع مشاركة 
الناشطات من النساء، واجيال خمتلفة، واتسعت لتشمل خمتلف قطاعات اجملتمع وشرائحه، وامتدت 
من انحية سنوين إىل مركز قضاء سنجار. يف وقت الحق قابل وفد من احلراك ممثلي احلكومة الفدرالية 
يف بغداد، وشدد على إن من يتوىل إدارة القضاء جيب أن يكون مستقال وغري متورط بقضااي فساد 
وأن يكون من أهايل سنجار. إذ مع مرور حنو عامني على توقيع احلكومة االحتادية وحكومة إقليم 
النواحي اإلدارية  القضاء من  فيه وإدارة  القضاء وتطبيع األوضاع  اتفاق سنجار إلدارة  كردستان 

واألمنية واخلدمية إال أن اجلانبني مل يتمكنا حىت اآلن من تنفيذه كما جيب. 

قضاء  ومناطق  مركز  من  املسلحني  انسحاب  بعد  نسبيا،  قضاء سنجار،  إىل  اهلدوء  عاد 
سنجار ابجتاه جبل سنجار، ويف حني وسعت قوات من الشرطة واجليش العراقي انتشارها يف احياء 
قضاء سنجار بعد انسحاب املسلحني، لفتت االنتباه إىل أن “اهلدوء عاد إىل القضاء”. وكان ذلك 
يف احملصلة النهائية نتيجة االحتجاجات الشبابية اليت التف من حوهلا أهايل القضاء للمطالبة إبناء 
املظاهر املسلحة. ولكن مع استمرار القصف الذي نفذته طائرات مسرية تركية ملقار وحدات مقاومة 
سنجار بتاريخ 15 حزيران، والذي أدى إىل مقتل طفل وإصابة 4 أشخاص وتسبب إبضرار منازل 
مدنية يف انحية سنوين بقضاء سنجار بلغ غضب الشارع اإليزيدي ذروته وطالبوا إبخراج اإليزيديني 
من معادلة الصراع اليت هم ليسوا طرفا فيها، وحصل صدام مباشر بني األهايل والفصائل املسلحة. 

االجتماعي  وحميطه  أفراده  تعرض  بعد  مؤقتا  توقفه  الشبايب  احلراك  إعالن  أن  من  وابلرغم 
لتهديدات ومحلة منهجية لتشويه مطالبه، وحالة اإلحباط العامة اليت هتيمن على اجملتمع اإليزيدي 
الذي يشعر إبنه يتحرك على مسرح يتصارع فيه العمالقة، لكن الروح احلية اليت أاثرها من الصعب 
إمخادها. حىت مع حصول تطورات الحقة كانت مثرية للرعب ابلنسبة للحراك الشبايب االحتجاجي 
متثلت بتلقي الشباب لتهديدات من جهات انفذة يف القضاء، وخطف بعضهم، وأخريا استهدافهم 
النار عليه  الناشط اإليزيدي مجيل سليمان )40 سنة( لالغتيال أبطالق  ابالغتيال، فقد تعرض 
يف 30 حزيران، واألخري كان عضواً انشطاً يف احلراك الشبايب املستقل الذي طالب إبخراج مجيع 



106

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الفصائل واملظاهر املسلحة من سنجار. 

من السهل أن يسيطر الوجوم على وجوه انشطي االحتجاج بعد مساع خرب اغتيال زميلهم، 
وأن يدفعهم ذلك للتوقف عن احلراك أو اهلرب من مواجهة املوت، لكن الطريق الذي سار عليه 
هؤالء الشباب من اجليل الغاضب سينضم إليه اآلالف من أقرانم من األجيال اجلديدة، وذلك 
يف سبيل أالَّ تتكرر اإلابدة اجلماعية مرة اثنية ومن أجل منع دينامية االستمرارية من حتطيم أحالم 
اجملتمع اإليزيدي. وكما قال يل أحد شباب احلراك االحتجاجي املستقل “ حنن ال ننضم لتظاهرات 
أو نعلن احتجاجات فحسب، هذا ليس حداثً بل هو فكرة جديدة تنتشر يف اجملتمع اإليزيدي، 

حنن منثل فكرة هي والدة جيل جديد، وهذه الفكرة لن متوت”.
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القسم الثاني
مقابالت مع النخب اإليزيدية حول ديناميات االنقسام وتأثيراتها على 

المجتمع اإليزيدي

قائمة ابملشاركني َوْفق األحرف اهلجائية

برملانية سابقة، حائزة على جائزة  البطل مناهضة االجتار ابلبشر  اليت متنحها وزارة أمينة سعيد1
اخلارجية األمريكية عام 2015

انشطة نسوية من سنجارآليفة حسن2

كاتب وابحث مقيم يف أملانيابدل فقري حاجي3

وزير متقاعد، وزير شؤون جملس الوزراء يف السليمانية، عضو يف االحتاد الوطين مجيل عبدال4
الدميقراطي

استشاري يف حسو هورمي5 اجلماعية وخبري  اإلابدة  ملناهضة  الدولية  اإليزيدية  املؤسسة  رئيس 
مكتب رئيس اقليم كوردستان

رئيس املؤسسة اإليزيدية للتوثيقحسام عبدهللا6

مفكر ودبلوماسي إيزيدي خليل جندي7

انشط يف احلراك االحتجاجي يف سنجارراكان رفو8

رئيس حترير موقع نيوز أند بوستسامان داوود9

مديرة عام شؤون الناجيات اإليزيدايت يف وزارة العمل والشؤون االجتماعيةسراب إلياس10

مدير عام شؤون اإليزيديني، وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف اقليم كردستان سعود مصطو11
العراق

انشط وإعالمي من سنجارسالم هسكاين12
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جامعة سلطان اخلرو13 السياسية-  العلوم  يف كلية  جامعي  طالب  اإليزيدية،  اإلابدة  من  انِج 
املوصل

عضو جملس إدارة مؤسسة يزداسعد اببري14

برملاين سابق ممثل الكوات االيزيدية يف الربملان العراقي للدورة الرابعةصائب خدر15

فيان دخيل16
انئب  عن التحالف الكردستاين، حائزة على جائزة بوليتكوفسكااي آان 2014 و 
جائزة برونو كرايسكي حلقوق اإلنسان للعام 2015 وجائزة جنيف قمة حلقوق 

اإلنسان يف  2016 وجوائز دولية وعربية أخرى

 أكادميي ومستشار اجمللس الروحاين اإليزيدي فارس كيت17

أمرية إيزيديةميان خاتون18

مريزا دانيي19
مستشار رئيس اجلمهورية السابق، مؤسس بيت التعايش يف سنجار،

اإلنسان  حلقوق  الفرنسية  اجلمهورية  ووسام    2019 أورورا  جائزة  على  حائز 
2021

املدير التنفيذي السابق ملؤسسة يزدا ومؤسس أكادميية سنجار مراد إمساعيل20

ابحث وأكادميي إيزيديماجد حسن21

نوبل اندية مراد22 جائزة  على  وحائزة  احلسنة،  للنوااي  املتحدة  األمم  سفرية  إيزيدية،  انجية 
للسالم 2018
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1 - مدخل: منهجية الحوار مع النخب اإليزيدية وموجهاتها
يتضمن القسم الثاين عدداً من املقابالت مع عدد من ممثلي النخب اإليزيدية، يتضمن كل 

منها اإلجابة على األسئلة اآلتية:

1. ما أسباب انقسام اجملتمع اإليزيدي؟

2. كيف يؤثر اإلنقسام على اجملتمع اإليزيدي ومستقبله؟

3. كيف ميكن اخلروج من هذا اإلنقسام؟

من الناحية املنهجية هناك عدد من املالحظات واملوجهات ينبغي ذكرها يف هذا السياق: 

السياسية  التقاطعات  االعتبار  بنظر  أتخذ  الشخصيات  الختيار  متعددة  معايري  تبين   .1
واالجتماعية واجليلية واجلنادرية واملناطقية، حتقيقاً هلدف استطالع تنوع واسع من اجملتمع اإليزيدي 

تسلسالت  وجود  مع  اهلجائية،  األحرف  تسلسل  َوْفق  الدراسة  يف  اإلجاابت  ترتيب   .2
أخرى قد تكون أكثر منطقية مثل ترتيب اإلجاابت بناء على معيار سياسي أو مستقل، مناطقي، 
جندري، جيلي إخل، فاألخرية قد يكون مؤداها تراتبية ال تنسجم مع غرض الدراسة يف حتفيز حوار 
بني النخب اإليزيدية، فضاًل عن جتنب احلساسيات املرتبطة ابنقسام اجملتمع أو تقسيمه بناء على 

معايري ال تتضمن املساواة يف أمهية اآلراء واألفكار اليت تعرضها شرائح اجملتمع اإليزيدي املختلفة.

ا -بسبب  3. اْستـُْبِعَدت بعض الشخصيات املهمة من القائمة األولية للنخب اإليزيدية ألنَّ
مكانتها أو ما متثله-مصدراً لالنقسام واخلالف مع أمهية رأيها، وكان ذلك ابلتشاور مع النخب 
اإليزيدية اليت ضمتها القائمة النهائية. كما استبعدت شخصيات أخرى كانت ضمن القائمة األولية 

بسبب تطرُّف آرائها، وحتميلها طرفًا دون غريه مسؤولية االنقسام.

تتعلق  ألسباب  برأيها  اإلدالء  عن  خاصة  بصورة  السياسة  النخب  بعض  عزوف   .4
ابحلساسيات السياسية واالجتماعية، وشخصيات أخرى-مستقلة، بسبب حجة ضيق الوقت أو 
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التشاؤم أو عدم االكرتاث على حنو يعكس طغيان قدر من السلبية وانعدام األمل.

5. تردد بعض الشخصيات على اإلدالء برأيها، ال سيما من كان منهم داخل العراق أو 
املهيمنات  الرتدد على أتخر إجابة بعضهم اآلخر قرابة شهرين بسبب  إقليم كردستان، وانعكس 
السياسية واالجتماعية واأليديولوجية. لكن التجاوب مع األسئلة يف النهاية عكس رغبة صادقة لدى 
عديد من النخب للتفاعل مع قضية تشكل إحدى أكرب حتدايت جمتمع ما بعد اإلابدة اجلماعية.

بعض  صياغة  إعادة  يتطلبه  ما  عدا  الباحث  تدخل-  -دون  هي  كما  اآلراء  تركت   .6
األفكار واجلمل لكي تكون أكثر وضوحاً للقارئ، وحذف بعض األفكار أو التحليالت البعيدة 

عن هدف الدراسة وسياقها، وبعد موافقة الشخصية اليت ُقوبِلت على الصيغة النهائية.

الدراسة يف قسمها األول خلفية مناسبة لفهم عديد من اإلشارات واألفكار  7. تعكس 
الواردة يف اإلجاابت، تصرحياً أو تلميحاً، وهي تشكل مدخاًل مناسباً حلوار إيزيدي - إيزيدي ابت 

ملحاً يف الوضع الراهن.

استنتاج عديد من  بتمعن، ميكن  الدراسة  من  الثاين  القسم  يقرأ  ملن  8. كما هو واضح 
االنطباعات السريعة، منها اتفاق معظم اآلراء على مصدر االنقسامات وتوظيفها من قبل أطراف 
وقوى عديدة من خارج اجملتمع اإليزيدي، ويرتك للقارئ اللبيب استنتاج وجود وعي إيزيدي عام 
إرادة مجاعية  توفرت  لو  املشرتك  العمل  فيه وعلى حنو حيفز  االنقسام  اجملتمع ومظاهر  لتحدايت 

وختطيط منهجي حلوار إيزيدي-إيزيدي.

9. يبقى على النخب اإليزيدية واحلكومة الفدرالية وحكومة إقليم كردستان واجملتمع الدويل 
بذل مزيد من اجلهد يف سبيل متكني النخب اإليزيدية من إجراء حوارات داخلية على حنو ميهد 
مستوايهتا  على  الثقة  بناء  ويعيد  اثن،  مستوى  على  اجملتمع  مكوانت  بقية  مع  اإليزيدي  للحوار 
ثقة اجملتمع اإليزيدي  بذاته ما بعد صدمة اإلابدة اجلماعية، وأفقياً:  ثقة اجملتمع  الثالثة: داخلياً: 
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ببقية مكوانت اجملتمع العراقي عموماً، وعمودايً: ثقة الفرد اإليزيدي ابحلكومة على مجيع مستوايهتا 
الفدرالية واإلقليمية واحمللية.

10.  قدمت الدراسة يف اجلزء اخلتامي أفكاراً ومقرتحات تشكل خريطة طريق أولية لسبل 
معاجلة اإلنقسام داخل اجملتمع اإليزيدي، وقد تركت مهمة اقرتاح األفكار للنخب اإليزيدية اليت 
قدمت يف أجوبتها اقرتاحات وتوصيات عديدة، مع مقرتحات خاصة للباحث ُدجِمَت على حنو ال 

خيل مبا قدمته النخب اإليزيدية من اقرتاحات وأفكار جديرة ابلتقدير والرعاية واملتابعة.
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2 - نصوص المقابالت مع النخب اإليزيدية

1-أمينة سعيد

يتأثر اجملتمع اإليزيدي مبحيطه االجتماعي والوضع العام الذي 
الوضع  وينهض  وحروب،  وصراعات  انتكاسات  من  البلد  يعيشه 
االقتصادي أيضاً بدور مهم يف االنقسامات داخل اجملتمع اإليزيدي. 
تعريف  تطور  هو  عليه  الرتكيز  جيب  إجيابياً  جانباً  هناك  أنَّ  وأعتقد 
اليت  واآلراء  التوجهات  اختالف  نتيجة  ومعتقداهتم  هلويتهم  اإليزيديني 

ظهرت يف الساحة ظهوراً واسعاً.

رمبا يكون االنقسام أمراً طبيعياً نظراً لكثرة التغريات اليت حدث على مستوى املنطقة، ومن 
معرفة  هناك صوت وال شأن وال حىت  يكن  مل   2003 فقبل  أيضاً،  اإليزيدي  اجملتمع  داخل  مَثَّ 
مباهية اإليزيديني بسبب احلكم الدكتاتوري الذي يفرض صواتً واحداً، ومن مَثَّ عدم انقسام اجملتمع 
اإليزيدي حينها كان نتيجة حتمية بسبب عدم تعدد اآلراء، إذ كان تصور تعددية داخل اجملتمع 
اإليزيدي أمراً شبه مستحيل. لكن بعد التغيري اجلذري الذي حدث يف العراق بعد عام 3002 ويف 
مناطق اإليزيدية على وجه اخلصوص كان أمراً طبيعياً أن حيدث اختالفات يف التوجهات السياسية 

واحلزبية، لكنها مل تصل إىل حد االنقسام كما حيدث اليوم.

الرئيسني  الكرديني  احلزبيني  ما،  ألنَّ  نوعاً  اهلدوء  يسودها  األوضاع  2014 كانت  قبل 
)الدميقراطي واالحتاد( لوحدمها كان هلم حضور ووجود واسع يف مناطق اإليزيدية، لكن بعد 2014 
انارت العالقات اجملتمعية نتيجة حجم الكارثة اليت خلفتها غزو داعش، فاالنقسام مل يعد بسبب 
توجهات سياسية أو اقتصادية فقط، بل الشعور الذي خلفه غزو داعش يف نفسية الفرد وما تلته 
من عواقب وخيبات ما جعل فقدان الثقة جبميع النخب والقيادات اإليزيدية، وهذا االنقسام مير 
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تنعكس على  والنتائج  االنقسامات.  إناء هذه  بوادر  األفق  يلوح يف  أنَّه ال  أبسوأ مراحله، كما 
إيصال معاانة قضيتنا إىل اجملتمع الدويل أيضاً بسبب تناقض اآلراء واهلجوم وخطاابت الكراهية ضد 
النخب القيادية الدينية أو السياسية، ومثل هذا األثر يؤثر بصورة أو أبخرى على مستقبل اجملتمع 

اإليزيدي ككل.

إذا أردان أن نبحث بصورة أكثر تفصياًل لكي تتضح الصورة أكثر، ففي اجلانب االجتماعي 
والديين فإن البنية االجتماعية العشائرية للمجتمع اإليزيدي متتاز ابلضعف مقارنة مبناطق جنوب 
البالد، وليس لرؤساء العشائر أتثري ملموس يف النزاعات القائمة. وحىت رجال الدين دورهم ضعيف 
يف احتواء اجملتمع أو توجيهه، لكين أعتقد أن املشكلة األبرز تتمثل بتعددية األحزاب يف مناطق 
اإليزيدية، وأان على يقني لو أن أهل املنطقة مستقلني مادايً ملا كان لألحزاب دور كما حيصل اآلن. 

تؤدِّي الصراعات اإلقليمية أيضاً أبجندات حملية يف سنجار واإلمهال احلكومي مجيعها إىل 
انقسام اجملتمع.

اليت حتركها  الصراعات  اإليزيدي يف هذه  الدين  تبقى من  ما  اجملتمع على  انقسام  يقضي 
جهات خارجية أو أحزاب أبدوات حملية تدفع لالقتتال الداخلي بني أبناء املنطقة نفسها، وخري 
مثال على ذلك بني ما تسمى قوات pkk واليت تضم عدداً من أبناء اإليزيدية، وقوات اجليش 

العراقي ومنهم من أبناء املنطقة أيضاً.

مناطقهم،  إىل  العودة  وعدم  للهجرة  طرق  عن  للبحث  السكان  أغلب  االنقسام  يدفع   
وسيؤدي ذلك إىل تفريغ املنطقة من سكانا، وهلذه االنقسامات أتثري على البيئة املناسبة إلعادة 
املنظمات اإلنسانية من مناطق  املرتبطة هبا إىل انسحاب  املنطقة، وقد تؤدي املشاحنات  إعمار 

سنجار ذات األغلبية اإليزيدية.

على احلكومة احمللية النهوض بدور حقيقي يف املنطقة وفرض سلطة القانون على حنو جيعل 
من اجملتمع أكثر متاسكاً، ال سيما عندما حتكمه جهة شرعية حكومية. وجيب توفري فرص العمل 
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واالهتمام ابلوضع االقتصادي الذي كما ذكرت أنَّه ينهض بدور كبري يف تشتت اجملتمع وفتح جمال 
لألحزاب ابلتالعب مبصري املئات من الشباب.

ال ميكن حتقيق وحدة الصف اإليزيدي عن طريق القيادات اإليزيدية فقط، بل على اجلهات 
الرمسية واحلكومية عدم استخدام أفراد ضد أفراد أو جمموعات ضد جمموعات أخرى، بل من املهم 

االهتمام بكل جوانب احلياتية للفرد اإليزيدي وعدم استغالل ضعفهم.

يف الواقع، هناك قضااي ذات صلة مبلف سقوط سنجار واألحداث املتعاقبة واليت مل حتل بعد، 
ومن مَثَّ كلها تؤدي إىل أتزم الوضع واالنقسام فيما بني السكان اإليزيدين. وطبعاً كل ما ذكرته 
يف أعاله ميثل وجهة نظر شخصية وهناك عديد من اآلراء ووجهات النظر املختلفة خبصوص هذا 

املوضوع. 

2 -آليفة حسن 

العامل هو  انقسام أي جمتمع يف أي مكان يف  أن  نتفق  دعوان 
ابلفطرة،  منقسني  البشر  االستثناء،  هو  والتوحد  التوافق  وأنَّ  األصل، 
 George ابتون  أس  جورج  األمريكي  العسكري  القائد  قال  وكما 
S. Patton “إذا كان اجلميع يفكرون ابألسلوب نفسه فال أحد 

يفكر!”

وهبذا  االختالف.  يف  حبق كل شخص  اآلخر  الطرف  إميان  شرط  ثراء،  ذو  فاالختالف 
نستخلص مما سبق أن اجملتمع اإليزيدي حاله حال معظم الشعوب العربية واإلسالمية هو جمتمع 
قبلي أو عشائري أو بدوي، واجملتمعات البدوية تصادر رأي الفرد، بل من املمكن أن متارس العنف 
القبائل  وتقاليد ختتلف عن  عادات  هلا  منطقة  أو  قبيلة  ولكل  القبيلة،  ثقافة  على من خيرج عن 

اآلخرى، هذا ما يؤدي يف الغالب إىل انقسام وتعدد الوالءات.
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بعد سقوط نظام صدام حسني يف سنة 2003 ازدأدت االنقسامات وانتشرت يف اجملتمع 
العراقي عموماً، على حنو يعكس التعارض بني الدميقراطية والثقافة القبلية، لذلك جند فكرة سائدة 

بدأت ترتد أن أنسب نظام حكم ملثل هكذا ثقافة هو النظام الدكتاتوري.

تتسم الثقافة القبلية ابألحادية، وكل شخص ضمن هذه الثقافة يعتقد أن عائلته وقبيلته هي 
األعلى وأنَّ دينه هو األمسى وآهلته هي األرفع وحزبه هو املفضل على ما دونه، وزعيم احلزب هو 
القائد األوحد على حنو يضيع فيه الشعور الوطين بني هذه االعتقادات. ولدت هذه الثقافة الشعور 
لدى الفرد أبن يرمي بكل أخطائه أو فشله على اآلخر لكي يربر لآلخرين نفسياً أبنه األفضل. 
فإن عوامل أخرى خصوصاً أدى إىل زايدة االنقسام يف اجملتمع  إىل جانب ما ذُِكَر سلفاً عموماً 

اإليزيدي، منها:

1. العامل اجلغرايف: حبكم تشتت جغرافية اإليزيديني تشكلت لديهم ثقافات وعادات خمتلفة 
أدت إىل زايدة اهلوة بينهم، اإليزيديون يف سنجار ثقافتهم وحىت زيهم أتثر مبحيطهم العريب وأهل 

الوالت )الشيخان( أتثروا بثقافة األكراد ومثلهم سكان بعشيقة وحبزاين.

2. العامل االقتصادي والثقايف، أدى تدهور األحوال االقتصادية والثقافة القبلية إىل عدم 
التسعينات هم  متكني غالبية اإليزيديني من إكمال تعليمهم، ومن مَثَّ غالبية اإليزيديني من جيل 
أميون )غري متعلمني(، وكان تعليم املرأة إىل عهد قريب يعد عاراً أو غري مقبول وفقا للثقافة القبلية، 
واْسُتِغلَّ اإليزيديني من قبل بعض اجلهات السياسية من أجل نفوذهم بسهولة، مرة ابملال وأخرى 
ابلعواطف الدينية. وأدت احلاجة إىل املال إىل تبعية جهات سياسية خمتلفة، ومن مَثَّ انقسام اجملتمع 

اإليزيدي إىل والءات سياسية عديدة.

2. عدم االستقرار السياسي يف العراق، أدى عدم االستقرار السياسي يف العراق إىل عرقلة 
تطور اجملتمع العراقي من البداوة إىل التمدن، إذ إنَّ العراق شهد يف قرن حروب وانقالابت سامهت 
عدم  كذلك  الكفاءات،  وهجرة  التعليم  تطور  وعدم  الفقر  مستوايت  وتفاقم  اجملتمع  ختلف  يف 
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االستعداد للخروج من نظام دكتاتوري إىل نظام دميقراطي ال ينسجم مع الثقافة القبلية.

وبعد غزو النظام العراقي للكويت وحرب اخلليج ضد نظام صدام حسني يف عام 1991 
بقيادة الوالايت املتحدة وهزمية اجليش العراقي وفرض احلصار االقتصادي على العراق، مت أضعاف 
نظام احلكم على حنو دفع نظام صدام حسني إىل اللجوء إىل رؤساء العشائر، وكذلك أطلق محلة 
إميانية لتقوية نظامه، من مَثَّ مت الرتويج للعشائر والدين وتقويتهما من أجل استغالهلما يف تثبيت 

نظام حكمه.

كذلك استثمرت دول اخلليج وعلى رأسها اململكة العربية السعودية فرصة ضعف النظام 
لنشر الفكر الوهايب )السلفية اجلهادية( يف العراق، وحتولت األخرية إىل لبنة أساسية لتنظيم القاعدة 
يف العراق ومن مث تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، ومجيع هذه العوامل سامهت يف انقسام 

اجملتمع وتقويض فرص جناح الدميقراطية.

أمَّا عن سؤال كيفية خروج اإليزيديني من هذا االنقسام، فإن اإلجابة على ذلك تتلخص 
فيما أييت:

فإنَّ اإليزيديني عموماً هم ليسوا جزءاً فعَّااًل من مشكلة العراق وال من حلها وإن كانوا ضحية 
لكل ما متر به البالد من حتوالت. فاإليزيديون جزء صغري من جسم الوطن املريض،  لو اْسُتؤِصَل 
هذا اجلزء الصغري لن حُتَل مشكلة العراق. ونعتقد أبنَّ هنالك مقرتحات إن طُبِّقت من قبل احلكومة 

العراقية ميكن حل مسألة سنجار وعودة أهلها وختفيف حدة االنقسامات :

أن خُتْرَج كل التنظيمات واملظاهر وامليليشيات املسلحة من سنجار، وُتَدار من قبل اجليش 
العراقي والشرطة واألمن الداخلي العراقي حصراً، وأن يتيح لكل حزب حرية فتح مقراهتم احلزبية 

املدنية وكذلك حُتَْرس تلك املقرات من قبل قوى األمن الداخلي العراقي فقط.
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3 -بدل فقري حاجي

عن  مسؤولة  والداخلية  اخلارجية  والتأثريات  العوامل  من  مجلة 
انقسام اجملتمع اإليزيدي، فاألجندات الدولية املعادية للعراق، والعوامل 
للبالد، فضاًل عن اإلرث  املعادية هي اآلخرى  اإلقليمية  اجليوسياسية 
والتبعات واملخلفات اليت تركتها األنظمة السياسية املتعاقبة من حروب 

ودمار وفقر وحرمان وختلف جعلت من العراق دولة فاشلة. 

دولة  ومؤسسات  القانون  سيادة  فيها  تنعدم  سياسية  مافيات  فاشلة حتكمها  دولة  العراق 
وحقوق مواطنة، ساد الفساد وضعف الوالء للوطن. يف مقابل ذلك انقسم اجملتمع العراقي َوْفق 
والءات واعتبارات وأسس إثنية وقومية، مذهبية وطائفية، وهذه بدورها انقسمت على نفسها َوْفق 
اعتبارات وأسباب حزبية سياسية، عشائرية عائلية مناطقية وغريها. ومبا أنَّ اجملتمع اإليزيدي خيضع 
أيضاً جلملة تلك العوامل والتأثريات اخلارجية والداخلية اليت ذكرانها ، وألنَّه احللقة األضعف لذلك 

فأن مأساته يف االنقسام كانت أقسى وأعظم من غريه.

وألنه ليس لإليزيدية أية مؤسسة )ال تشريعية وال تنفيذية( حقيقية فعالة، وال مركز حبوث 
الروحاين احلايل مشلول ومعطل وأمي  الديين  ودراسات أكادميية خاصة بداينتهم، وألن جملسهم 
ثقافيا، وأصبح تعيني واختيار رموزه )خاصة األمري والبااب شيخ( خارج عن إرأدته، بل أصبح احلزب 
السياسي احلاكم يف املنطقة هو الذي حيدد من يشغل هذه املناصب َوْفق مصاحله، بل ذهب األمر 

أبعد من ذلك حبيث أنَّ خمابرات دولة إقليمية ابتت تتدخل يف هذا السياق. 

السياسية  اإليزيدية  النخبة  لعبته  الذي  واالنتهازي  السليب  الدور  الكربى كانت يف  الطامة 
الرعيل األول دخلت يف  إنَّ جلها وخاصة  إذ  العلمية(،  النخبة  والثقافية والفكرية )نستثين منهم 
عالقة زابئنية مع األحزاب السياسية احلاكمة مقابل امتيازات شخصية خاصة هبا. وانعدمت الثقة 
نتيجة لذلك بني الشارع اإليزيدي وجملسه الروحاين وخنبته السياسية والثقافية. األحزاب السياسية 
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شؤونم  وتدخلت يف  اإليزيديني  استغلت  اآلخرى  هي  مصاحلها  على  واملتناحرة  الكبرية  الكردية 
الصغرية والكبرية الدينية واالجتماعية. جلملة األسباب اليت ذكرانها أصبح اجملتمع اإليزيدي منقسماً 

على نفسه.

تعرض اإليزيديون على مر اترخيهم ليس فقط ألربعة وسبعني فرماان )محلة إابدة( مثلما نتداوله 
يف أدبياتنا وحبوثنا، بل تعرض ملائيت فرمان وأكثر. أمَّا يف  فرمان سنجار 2014 ، وإن كان أداة 
التنفيذ هو داعش، فإنَّ التخطيط والتوجيه والدعم كان بيد جهات دولية وإقليمية وحملية، واألمر 
املختلف يف هذا الفرمان عمَّا سبقه، هو أنَّ العامل كله ندد واستنكر الوحشية واهلمجية والرببرية اليت 
برملاانت دول ومنظمات حقوق  اجلينوسايد على مستوى  بذلك  اإليزيديون، واعرتف  تعرض هلا 
للسالم  نوبل  مراد جائزة  متثل مبنح اندية  اآلخر  املعنوي  والتعويض  االعتبار  إعادة  دولية،  إنسان 
واستقباهلا من قبل رؤساء دول ومؤسسات األمم املتحدة وجملس األمن الدويل، ومتثل أيضاً ابملوقف 
األخالقي والنبيل للمرجعية الشيعية املتمثلة بسماحة السيد السيستاين عرب تعاطفه وتضامنه وتوصيته 

املعروفة اليت وجهها حبق اإليزيديني يف حمنتهم. 

أمَّا أخوتنا يف الدم والوطن الكردستاين فموقفهم كان عظيماً دخل التاريخ من أوسع أبوابه 
وامتص اجلزء األكرب من الصدمة اليت تعرضوا هلا اإليزيديون يف الفرمان والذي متثل أيضاً ابلدعم 
املعنوي واملادي الكبري الذي قدموه للسنجاريني. خالصة الكالم أصبح لإليزيديني للمرة األوىل يف 
التاريخ شيء امسه القضية اإليزيدية، لكن انقسام اجملتمع اإليزيدي على نفسه سوف حيرمهم من 

استثمار التعاطف، والتضامن، والدعم الدويل، واحمللي. 

سيكون اخلروج من االنقسام عرب مأسسة الداينة اإليزيدية بطرائق وآليات دميقراطية وحضارية 
مستقلة بعيدة عن تدخالت األحزاب واألطراف السياسية سواء كانت عراقية أم كردستانية، اخلروج 
سيكون جبعل سنجار حمافظة مستقلة يدير شؤونا اإليزيديون حتميها قوات جيش وشرطة عراقية 
قأدهتا ومنتسبيها يكونون من أهل سنجار، ابلطبع هذه مجيعها متنيات صعبة املنال. ألن عوامل 
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إقليمية ودولية مثل: مشروع وإسرتاتيجية اهلالل الشيعي اإليراين وطريق احلرير الصيين العظيم وأطماع 
تركيا يف والية املوصل، كفيلة ابلقضاء على كل أمنياتنا وطموحاتنا يف العيش بسالم واستقرار، إلنا 

حولت سنجار إىل منطقة صراع ومصاحل ونفوذ.

يف اخلتام نقول: كسب طاقة روحية ومعنوية من الدين ال ضري فيه، ولكن بناء اإلسرتاتيجية 
على امل جميء املنقذ امليثولوجي من اجل اخلالص بصورة عامة ومن االنقسام بصورة خاصة هي 

الكارثة. ويف رأيي املتواضع اخلالص سيكون فقط عرب التسلح ابلعلم والفكر والتنوير.

4-مجيل خضر عبدال

االنقسام ظاهرة عامة وال يستثىن منها اجملتمع اإليزيدي بوصفه 
من مكوانت الشعب العراقي، ولألسف ما زال راهناً وفاعاًل االنتماء 
إىل القبيلة والعشرية والطائفة واملنطقة ولعادات وتقاليد ال متت للمدنية 
بصلة، وال للتقدم يف مظاهر احلياة يف عاملنا اليوم، لقد متسكنا ابلقشور 
اجملتمع  خصوصية  احرتام  عدم  يعين  ال  ابلطبع  وهذا  اجلوهر.  وتركنا 

اإليزيدي وغريه من اجملتمعات.  

ولكي نفهم طبيعة االنقسام علينا أن ندرك جذوره وأسبابه فيما يلي:  

- الظلم والتنكيل هبذا املكون املسامل البسيط عرب التاريخ أدى إىل فقدان الثقة ابلنفس، ويرى 
أفراده أنفسهم كمواطنني من الدرجة الثانية أو أدىن، هذا يشكل عقدة يف نفسية الفرد اإليزيدي 

لذا نراه يتهرب من املسؤولية 

- يتسم دور اجمللس الروحاين وخاصة بيت اإلمارة يف إدارة اجملتمع اإليزيدي بوصفه دوراً 
هامشياً ومل يبذل اجلهد الكايف جلمع الشمل وحماربة االنقسام والتشرذم يف اجملتمع اإليزيدي. 

انقسام  الكردستانية يف  العراقية، وال سيما  الساحة  العاملة يف  السياسية  - دور األحزاب 
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اجملتمع اإليزيدي، وبعيدا عن التحزب األعمى )ألينَّ انتمي حلزب كردستاين إال وهو االحتاد الوطين 
الكردستاين(. وهذا ليس جديداً، ففي سبعينيات القرن املاضي حاولت األحزاب القومية العربية 
)حزب البعث( بتشجيع بعض اإليزيديني ودعمهم لالدعاء أبنَّ اإليزيديني عرب ينسبون إىل يزيد 
بن معاوية، وفتح هلم )املكتب األموي( يف بغداد برائسة )ابيزيد إمساعيل بك( وكان يوفدون بعض 

مريديهم إىل إيزديي سوراي وأرمنيا وجورجيا هلذا الغرض.

ولكن لتحديد مسؤولية األحزاب الكردستانية علينا أن حنلل اخللفية التارخيية، فمنذ بداية 
الستينيات إىل يومنا هذا يوجد صراع يف األفكار املتنافسة اليت زرعت يف خميلة الفرد اإليزيدي ترتبط 
بسؤال، اإليزيديون كرد أم عرب أم هلم قوميتهم اخلاصة هبم؟ أان أؤمن أبنَّنا كرد اترخياً وترااثً وديناً، 

فاإليزيديون يقطنون يف كردستان أبجزائها )العراق، وتركيا، وسوراي، فضاًل عن أرمنيا وجورجيا(.

بعد انيار ثورة أيلول سنة 1975 ظهرت يف كردستان عديد من األحزاب السياسية انهيك 
عن احلزب الدميقراطي الكردستاين، فتأسس االحتاد الوطين واحلزب االشرتاكي وحزب الكادحني، 
اإليزيديون  انتمى  آخر  العريق يف كردستان،  وكأي مكون  التاريخ  ذو  الشيوعي  احلزب  وابلطبع 
إىل هذه األحزاب، لكن كان للدميقراطي حصة األسد وما زال إىل يومنا هذا، ألنَّ مناطق سكىن 
اإليزيديني اترخيياً تقع يف املنطقة اليت يسيطر عليه الدميقراطي. وقد كرست الرتبية واملاكنة اإلعالمية 
احلزبية يف مناطق اإليزيدية يف ذهنية الفرد اإليزيدي أنَّ احلزب هو اهلدف وليس اجملتمع اإليزيدي 
النظام عام 2003،  املنقسم على نفسه. وهنا أود أن أشري إىل تطور آخر حدث بعد سقوط 
ففضاًل عن األحزاب الكردستانية أتسست أحزاب خاصة ابإليزيديني وخاصة يف شنكال، ومجيع 
العمال  حزب  أفكار  إىل  تنتمي  واليت  شنكال  محاية  وحدات  ماعدا  والبيواتت،  األحزاب  هذه 
الكردستاين، تدعي أبن اإليزيديني هم قومية وشعب ودين بذاته، وهذه العقيدة واألفكار منتشرة 

وسائدة بني إيزيديي أرمينيا وجورجيا بشكل خاص أيضاً.

إنَّ عرض سؤال عن إمكانيات معاجلة االنقسام والتشرذم املوجود يف اجملتمع اإليزيدي أمر 
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معقد يف ظل عراق طائفي وفساد متفش وغياب للعدالة والقانون، وفشل قيادات إقليم كردستان 
وأحزاهبا من دون استثناء يف إدارة اإلقليم، مع غموض املستقبل القريب، مجيع ما تقدم جيعل التفاؤل 

أو األمل يف معاجلة االنقسام املوجود يف اجملتمع اإليزيدي ضعيفاً جداً.

االنقسام املوجود يف اجملتمع اإليزيدي له أتثري كبري على مستقبله، على حنو يؤدي إىل عدم 
تبلور رأى شبه مجاعي أو اتفاق يف الشارع اإليزيدي للوقوف أمام األخطار اليت تواجه اإليزيدية، 
متاهات  ضمن  القسري  والدخول  واملساومات  االتفاقات  من  شنكال  يف  جيرى  ما  دليل  خري 
وصفقات سياسية وتسيس مسألة شنكال على حنو أدى إىل بقاء أهاليها ألكثر من مثان سنوات 
يف املخيمات وفق ظروف ال تليق بكرامة اإلنسان، مع أنَّ شنكال متثل العمود الفقري لإليزيدية 

وفيها ثلثي أعداد اإليزيدية يف العراق.

وألنَّ اإليزيديني هم مكون من مكوانت الشعب العراقي، فإن مصريهم مرتبط مبصري الشعب 
الكردي والشعب العراقي، لذا أقول ال ميكن لإليزيدية اخلروج من املأزق الراهن وجتاوز االنقسام 
لوحدهم، جيب العمل على خروج البالد أبسرها من املأزق واالنسداد السياسي والعمل على حل 
املشاكل بني اإلقليم واملركز وبشكل جذري. وأعتقد أنَّ العمل على أتسيس دولة مدنية دميقراطية 
خدمية تسودها العدالة االجتماعية وحكم القانون واملساواة بني مكوانت الشعب العراقي ستكون 

هي احلل ووصفة اخلالص للجميع. 
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5-حسو هورمي 

فيه صدمات  اإليزيديون هم ورثة اإلابدات، على حنو حيملون 
نفسية موروثة، حىت لو مل خيتربوا املذابح  بشكل مباشر، فصدمة اإلابدة 
اجلماعية ترتك آاثراً مستدامة يف ذاكرة اجملتمع إذا تركت دون معاجلة، 
وإذا عجز الناس عن مواجهة الصدمة ومناقشتها أو حاولت السلطات 
كبتها يف دائرة النسيان، فإن الندوب النفسية ستظل عالقة يف خالاي 

والتارخيية هلا أتثري عابر  والثقافية  االجتماعية  فالصدمات  لذا  تندمل بسهولة،  اجملتمع ولن  ذاكرة 
لألجيال داخل العائالت واجملتمعات وتؤثر على الشعور ابلعضوية واالنتماء داخل هذا اجملتمع ، 

وهبذا  قد تؤدي الصدمات إىل هوايت جمزأة وممزقة.

انهيك عن أوضاعهم احلالية، فاإليزيديون انزحون بنسبة تصل إىل قرابة )85%( من حجمها 
الدميوغرايف، يعيش أفرادها يف خميمات يف أجواء مليئة ابلشك الناتج عن عدم الثقة ابآلخرين وضياع 
االنتماء والتشتت الفكري والتشظي يف القرار، وهي حالة طبيعية تنتج عن اجلينوسايد، حتماً يؤثر 
ذلك يف حياهتم وطريقة تفكريهم وتعاملهم مع اجملتمع بطرائق شىت، لذا يالحظ أبنَّ نزيف اهلجرة 
بدأ ميّزق جسد اجملتمع اإليزيدي الذي يرفع الفتة  )اإليزيديون مشروع قتل طاملا بقوا يف العراق(. 
وتعدُّ اهلواجس األمنية إىل جانب وجود مشاكل اقتصادية وسياسية وقانونية وتشريعية يف مقدمة 
األسباب اليت أجربت عديداً من العراقيني على اهلجرة إىل خارج البالد، وال سيَّما اإليزيديني منهم.

لقد فشلت عديد من احملاوالت يف توحيد اخلطاب اإليزيدي ضمن حتالف انتخايب واحد 
ملواجهة التحدايت اجلديدة اليت تواجه اإليزيديني بعد ارتكاب الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
“داعش” جرمية اإلابدة اجلماعية حبق بتاريخ 2014.08.03، لكن هذه احملاوالت واملبادرات 
اصطدمت جبدار املصاحل الشخصية ومصاحل األحزاب العراقية اليت تسعي بشىت السبل للحصول 
على أصوات اإليزيديني عن طريق استقطاهبم إىل جانبها. بل يصبح من الصعب عليهم االتفاق 
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على قيادات موحدة، إذ جيب أن نعرتف ابن اختيار األمري حازم حتسني بك أمرياً لإليزيديني يف 
صيف 2019 أحدث زايدة يف الشروخ واالنقسامات داخل اجملتمع اإليزيدي حول آلّية اختياره 

ومدى متثيله ملختلف شرائح اإليزيديني وطبقاهتم 

كما يصبح من الصعب عليهم االتفاق على هويتهم، أهم أكراد أم إيزيديون؟

وإذا أردت أن أسهب يف شرح معضلة اهلوية بوصفة بيضة قبان االنقسام، فإنه بسبب ظروف 
موضوعية وأسباب ذاتية وتداخل أجندات حزبية وأيدولوجيات سياسية بدأ مشهد انشطار واضح 
وتصدع كبري يف الوعي البنيوي للفرد اإليزيدي ويؤثر سلباً يف مباين هويته وانتمائه، وإىل فقدان الثقة 
ابلذات والبحث عن شخصيته املنقسمة على أكثر من صعيد، ولو جاء أبرع السوسيولوجيني ملا 
استطاعوا إجياد تسوية خاصة ابهلوية، ألنَّنا حنمل مفاهيم هوية مركبة ) كردية إيزيدية أو إيزيدية 
كردية، عربية إيزيديةـ إيزيدية إيزيدية(،  إذن الفهم املركب طاغ على اهلوية الثقافية اإليزيدية واملبىن 

على ثالثية القومية والدين والوطن.

والوالء  والسلوك  والقيم  والرتاث  والتقاليد  والعادات  واللغة  الدين  اهلوية:  مكوانت  من 
الفعلي والوجود احلقيقي واملصري املشرتك ووجود ذاكرة  واإلخالص، فضاًل عن الشعور ابالنتماء 
اترخيية نشطة ومشرتكة مع جمموعة عوامل أخرى حتدد اإلطار العام لتلك اهلوية، سواء كانت هوية 
ذاتية أو اجتماعية حمفوظة حتت مظلة اهلوية الثقافية. هل املهاجر أو الالجئ اإليزيدي يف أملانيا 
وبعد حصوله على اجلنسية األملانية سيتجرد من هويته الثقافية الوطنية، اجلواب قطعاً كال، بل تبقى 

اهلوية متماهية يف خمتلف الظروف؟

مجيع املظاهر والعوامل املذكورة يف أعاله تؤثر سلباً على متاسك اجملتمع اإليزيدي يف قراراته 
اإليزيدي االنقسامات وتشرعنها وتقلل من مكانته يف اخلارطة  وخطاابته، بل تكرس يف اجملتمع 

السياسية واالجتماعية واملشهد االنتخايب وتغطي ابلغموض الضبابية مستقبله.
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تعاجل  ا اندر ما  أنَّ الضحااي وشجاعتهم، إال  مبعاانة  اعرتافاً  تُعدُّ  املساءلة  مع أنَّ عمليات 
احتياجاهتم النفسية واملادية. فللضحااي احلق يف معرفة احلقيقة واحلصول على العدالة وجرب الضرر 
فضاًل عن احلصول على جمموعة شاملة من الضماانت بعدم تعرضهم هلذه املأساة مرة أخرى. لذا 
تُعد العدالة مدخاًل ملعاجلة االنقسام. لذا، من األمهية مبكان أن نتكاتف مجيعاً يف سبيل الدفاع 
عن مبادئ املساواة والكرامة اإلنسانية ولرتق االنقسام واالستقطاب السائدين يف جمتمعاتنا عموماً، 
والسعي لزايدة إحساس الفرد اإليزيدي ابإلنصاف وعدم الظلم ورد االعتبار له وجرب الضرر واخلواطر 
على حنو خيلق يف نفس اإليزيدي حالة الرضا والثقة ابلنفس وابآلخرين وحب العودة إىل مناطقه 
والتمسك أبرضه، ومن مَثَّ تنبعث قيم االنتماء والوالء والعمل اجلمعوي والسعي للتألف والتعايش.

6-حسام عبدهللا

سائر  من  أكثر  سنجار  منطقة  يف  اإليزيدي  االنقسام  يرتكز 
املناطق اإليزيدية، واالنقسام بني مناطق اإليزيدية ليس كبرياً وليس مؤثراً 
قياساً ابالنقسام الداخلي يف سنجار. يعود هذا االنقسام إىل سببني: 

السابق على تقسيم  النظام  األول: سبب سياسي، فقد عمل 
عن  سنجار  منطقة  على  السيطرة  من  يتمكن  حىت  اإليزيدي  اجملتمع 

طريق دعم بعض العشائر واضطهاد أخرى ممَّن انضمت إىل حركة التحرر الكردية.

الثاين: سبب عشائري، فالعشائر يف سنجار لديها عداوات شخصية فيما بينها أو لديها 
مشاكل سابقة مع العشائر األخرى انعكست على طبيعة العالقات داخل اجملتمع اإليزيدي.

أتثري االنقسام عميق، لذا، دعوت أان أو )املؤسسة اإليزيدية للتوثيق( ويف عديد من احملافل 
للعمل على إجياد حوار إيزيدي-إيزيدي لتثبيت املشرتكات الرئيسة واستبعاد النقط اليت تثري اخلالف 
بني شرائح وجمتمعات اإليزيدية، وهذا يتطلب دعماً حكومياً أيضاً كاالعرتاف ابإلابدة اجلماعية، 
حلالة  الوضع االقتصادي جملتمع سنجار، ألن استمرار االنقسام اإليزيدي يعين استمراراً  وحتسني 
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النزوح واتساع الفجوات بني اجملتمع اإليزيدي مما قد يولد العنف واملشكالت.
- ميكن احتواء االنقسام يف حال وجود دولة قوية تدعم اجملتمع اإليزيدي وفئة الضحااي 
االنقسام  اخنفاض حدة  إىل  إخل، مما سيؤدي  األساسية من سكن وعمل  احلياة  وتقدم مقومات 
تدرجيياً لدى األجيال اجلديدة، إذ إن واحدة من أسباب االنقسام هي العقلية العشائرية وطريقة 
تفكري اجليل السابق التقليدية، لكن اجليل اجلديد و اجليل الصاعد ال يهتم هلذا اخلالف واالنقسام 
بقدر ما يهتم لتحقيق متطلباته، على سبيل املثال فإن السكان يف اجملمعات السكنية يف سنجار 
مل يكن لديهم سند ملكية للمنازل وقضوا حياهتم يف تربية األغنام والرعي لدى اآلخرين، وكان ما 
يعزز  االنقسام هي “احلاجة” أو “الفاقة” ومن مَثَّ فإن القضاء على مستوايت الفقر املتدنية وتوفري 

املستلزمات الالزمة لعيش حياة كرمية سيقود للخروج من حالة االنقسام.

7-خليل جندي 

رئيسني،  عاملني  إىل  اإليزيدي  اجملتمع  انقسام  أسباب  تعود 
داخلي وخارجي:

العامل الداخلي األول: جيد نفسه حتت عنوان “لغز استسالم 
تـََقُبل  يف  اجلمعي  العقل  يف  اخللل  تسميته  ميكن  ما  أو  اإليزيدية” 
اإليزيديني العبودية واالستسالم والنفاق وتقديس الفرد،  سواء للقائمني 

على  التعرف  خانة  إىل  اإليزيدي  ابإلنسان  نعود  كيف  السلطة.  يف  املوجودين  أم  الدين،  على 
وليس  معاً،  والدولة  الدين  يف  االهتمام  ومركز  االرتكاز  نقطة  )هو(  أبنه  نقنعه  وكيف  إنسانيته، 

العكس يف أن يكون هو خادماً ومطيعاً وذلياًل هلما.

اإليزيدية  األزمة  بروز  علل  وعلة  رئيس،  سؤال  وهو  األكرب،  السؤال  هو  هذا  ابعتقادي 
وستبقى ما مل تعاجل تلك املسألة. ومن دون نقل اإلنسان اإليزيدي إىل مرحلة الوعي إبنسانيته، 

وتوعيته بكرامته وحريته وحقوقه ودوره، تبقى الدعوات تذهب هباًء منثوراً!
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التعلق ابملاضي وعدم اخلروج من شرنقته! أن املاضي هو مكمن  الثاين:  الداخلي  العامل 
اخلطورة ومصدر القلق واملعاانة، والذاكرة اجلمعية حني تنقلب على نفسها تكون سبباً للفرقة والريبة 
ومسوغاً لالنغالق على الذات. اإليزيديون حباجة إىل الوعي ابحلاضر واملستقبل، من دون القطيعة 
انتهازايً  تالعباً  وتتالعب  احلاضر  بزي  تتنكر  املاضي  قوى  من  البعض  لكن  املاضي،  مع  التامة 
ابلذاكرة اجلمعية للمجتمع وتفكيك الوالءات. فضاًل عن ذلك فأن كل دين حيمل يف طّياته كّم 
من التناقضات، ويقّر بعبودية الفرد واستسالمه لقوى ورموز روحية ودنيوية، ويشدُّ الفرد إىل املاضي 
الدين  من تعاليم  املرأة والرجل، وأن كثرياً  أكثر من ربطه ابحلاضر واملستقبل، وعدم املساواة بني 
تتعارض مع مفهوم الدميقراطية وحقوق اإلنسان والتطور العلمي. واألخطر من ذلك هي ابلنسبة 
لتلك األداين اليت تّدعي أبنا متلك احلقيقية وما سواها على ابطل. هذه األشياء وغريها اليت تشكل 
ما تسمى بـ)التعاليم الدينية( أو )الرتبية الدينية( تؤثر على سلوك املعتنقني سواء على صعيد العقل 

الفردي أم العقل اجلمعي.

العامل الداخلي الثالث: عدم الثقة، ميكن االنطالق من دراسة احلالة النفسية الذي يعيشه 
ذلك املكون القومي أو الديين أو املذهيب. وما خيص اإليزيدي فإن فقدانه الثقة بنفسه، وخوفه من 
هاجس مؤامرة اآلخرين ضده )الفرماانت( جيعله ال يثق ابملؤسسات اليت يعيش يف ظلها، فيلجأ 
إىل العشرية والدين، وبسبب عدم ثقته ابملؤسسات القانونية، ال يلجأ إىل القانون، بل إىل الوساطة 
الثقة  فقدان  وبسبب  اخلاصة.  مشاكله  الشأن حلل  أصحاب  إىل  والتقرب  الشخصية  والعالقات 
يف النظام السياسي وبروز ظاهرة الشخصنة األسرية حيث يلتفت الشعب حول “البطل والقائد 

امللهم”.

العامل الداخلي الرابع: دور القيادة، ملاذا كان اإليزيديون أكثر وحدة وتكاتفاً وقوة حتت نري 
الظلم واالضطهاد وسطوة السيف واإلابدات؟ أما اآلن تتفكك عرى وحدهتم، ويضعف إميانم، 
وأخرى  داخلية  عوامل  منها  الظاهرة  هلذه  عديدة  وعوامل  أسباب  هناك  طبعاً  محاستهم.  وتقل 

خارجية، لكنين أحاول الرتكيز على أبرزها، ومنها:
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-العامل الداخلي الذي يتمثل يف ضعف القيادة، واقصد هبا ما يسمى )اجمللس الروحاين 
اإليزيدي األعلى(. وأان أانقشها كحالة موجودة، وليس تقييم الشخوص. أن اجمللس وليد غري شرعي 
مفروض على اإليزيدية. اسم بال مسمى. جسد يف موت سريري منذ وألدته يف عام 1928. عنوان 
هالمي ال حيل وال يربط. ووسيلة للسيطرة وحتقيق املصاحل الذاتية. ومن مَثَّ أداة معرقلة لتقدم وتطور 
اإليزيدية. أنه ال ميثل مجيع اإليزيديني، بل حمصور مبنطقة “والت شيخ” أي قضاء الشيخان. حىت 
األمري يسمى بـ “مريى شيخا” أي “أمري الشيخان”. ومل يكن أمري إيزيدية شنكال، دهوك، زاخو، 
أو أمري إيزيدية حلب، وال ماردين وداير بكر، وال مجهورايت أرمينيا وجورجيا! وكذلك البااب شيخ 

الذي يسمى بـ “ئهختيارى مهرگهه” أي “كبري أو حكيم اللش ومنطقة الشيخان.

العامل اخلارجي: دور األنظمة واألحزاب احلاكمة على وحدة اإليزيديني:

قبل ظهور األحزاب كان اإليزيديون أكثر وحدة والتحاماً وقوًة وإمياانً مبعتقدهم، وأكثر التزاماً 
يف ممارسة طقوسهم، وكان والئهم فقط ملقدساهتم ورموزهم الدينيني، أما بعد ظهور األحزاب وانتماء 
اإليزيدي هلذا احلزب أو ذاك، فقد تشتت والئه بني الدين واحلزب، أما عند بعضهم اآلخر، فقد 
أصبح تفضيل حزبه على دينه بصورة كربى، وصارت مصلحته تتقدم على مصلحة معتنقي دينه 
)املصلحة العامة(. بل أنَّ الكثريين منهم صاروا يشكِّكون ويقللون من هيبة رموزه الدينية، وابملقابل 

صار ينظر بعني القدسية إىل زعيم ورئيس حزبه أكثر من نظرته إىل دينه ومعتقده.

والتهجري  الرتحيل  اإليزيديني، وتطبيق  العراق جتاه  البعث يف  العنصرية حلزب  السياسة  مع 
اإليزيديني  أن وحدة  إالّ  اإليزيديني لصفوفه،  انضمام آالف من  والتعريب واألنفال حبقهم، ومع 
الصراع  دينهم كانت، حيث كان  جتاه  متاسكاً  أكثر  ظلت  ابلذات(  الوحدة  عنصر  على  )أؤكد 
اخلفي بني أقلية إيزيدية مستفيدة من ذلك النظام، وبني أكثرية متضررة تدافع أبشكال كثرية عن 
دينها وقوميتها. أما بعد سقوط النظام عام 2003 عموماً، وتشكيل املنطقة األمنة يف كردستان 
عام 1991 ومن بعده تشكيل برملان وحكومة إقليم كردستان واالستقرار األمين والتطور احلاصل 
فيه قياساً بسائر مناطق العراق، وبعد أن استبعد شبح التعريب وحمو هوية اإليزيديني القومية، فقد 
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دخلت احلالة اإليزيدية مرحلة جديدة. حتققت يف املرحلة اجلديدة بعض املكاسب كان من أبرزها 
عودة غالبية القرى واألراضي اليت استوىل عليها النظام السابق إىل أصحاهبا، وزوال خطر حمو، أو 

تشويه، اهلوية اإليزيدية.

يف العهد اجلديد تعالت أصوات وتصرحيات من قادة األحزاب الكردية احلاكمة يف اإلقليم 
الثانية أو  الدرجة  الداينة اإليزيدية، وأنه وىل زمن االعتداء عليهم واعتبارهم مواطنني من  أبصالة 
دونا. إاًل أن هذا املوقف نفسه وزوال خطر تعريب اهلوية، كان يف املقابل مبثابة “حقنة خمدرة” 
أدى إىل تباهي جمموعة من اإليزيديني ابجلانب القومي أكثر من الالزم على حساب الديين، مما أدي 
ابلنتيجة إىل تعدد مراجع الوالءات وإىل تفتيت وحدة اإليزيديني وضعف املوقف من الدين )اهلوية(. 
ابلرغم من إنسانية شعار )أصالة اإليزيديني( وشعارات أخرى، إالَّ أن التعامل معه على أرض الواقع 
ويف جمتمع إسالمي، ال خيلو من صعوابت وُيْسَتغل من قبل إيزيديني متنفذين ملصاحلهم الشخصية.

 - انتقال صراع احلزبني الكردستانيني احلاكمني )الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين(، 
سواء من زمن التناحر الداخلي )1993-1998( أو الصراع الراقد حتت الرماد أصاًل، إىل املنتمني 
اإليزيديني لكال احلزبني، حىت أنه بعد تصاحل احلزبني، فلم يتصاحل اإليزيديون املنتمون إليهما، وما 

زالت األجواء النفسية بينهما غري مطمئنة واجملتمع اإليزيدي حيصد آاثره املرّة.

 - تعامل األحزاب الكردستانية احلاكمة مع اإليزيدية كعشرية كردية وليس كخصوصية دينية 
هوايتية، والنظر إليها كأكراد حتت الطلب وخاصة أثناء االنتخاابت وأزمات اإلقليم مع املركز.

-  وقوع مناطق اإليزيدية ضمن املناطق املتنازع عليها بني اإلقليم واملركز، حبيث ُحرَِمت من 
ميزانية الدولة ومن اخلدمات األولية كاملاء والكهرابء واملدارس واخلدمات الصحية والطرق املبلطة، 
مما أدى ذلك إىل تفشي ظاهرة البطالة واألمراض خاصة يف قضاء شنكال، فأصبحوا لقمة سائغة 
هلذا الطرف أو ذاك، كي يركضوا أمام أبواب املسؤولني من أجل تعيينهم أو التصدق عليهم مقابل 

مكاسب حزبية ضيقة.
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لتثبيت سلطته وتقوية   - أدَّى صراع احلزبني الكردستانيني احلاكمني يف مناطق اإليزيدية 
مواقعه هبما إىل كسب اجلماهري والنظر إليهم كقوة عددية وليس كقوة نوعية، وقاموا ابستحداث 
خيالية  مبالغ  عليها  وصرفوا  واجتماعية،  ثقافية  ومنظمات  احلزبية  واللجان  املنظمات  عشرات 
وخصصوا رواتب ملئات املسؤولني والكوادر واحلراس ورجال األمن، حبيث خلقوا منهم جيش من 
العمياء  الطاعة  على  الناس  تربية  يف  اإلجراءات  هذه  وتكمن خطورة  والالمباليني.  املنتجني  غري 

والتعصب والكسل والتملق للمسؤول والسكوت عن احلق.. إخل.

-  ضعف دور منظمات اجملتمع املدين )اليت يفرتض هبا أن تكون مستقلة متاما عن احلكومة 
وأية جهة أخرى(، واليت مت أتسيسها يف مناطق اإليزيدية، أصبحت منظمات واقعة حتت أتثري هذا 

احلزب أو ذاك، ومؤطره بقيودها. 

 - استفحال ظاهرة الفساد واملفسدين وانتشارها كمرض السرطان يف كافة اجملاالت احلكومية 
الذي أدى إىل حدوث شرخ عميق يف اجملتمع بني طبقة  اإلدارية والقضائية والسياسية واحلزبية، 

طفيلية فاسدة تنعم بكل شيء، وأخرى حمرومة من أبسط وسائل العيش.

-  انسحاب قوات البيشمركة من سنجار على حنو أدى إىل  تعرضهم إىل اإلابدة يف 3/
آب/2014 وأدى إىل حدوث شرخ كبري وتدمري للمجتمع، وهتجري مئات اآلالف من دايرهم 
والسكن يف املخيمات، وهجرة حوايل مائة ألف إىل خارج العراق. وهذه كانت أكرب ضربة للمجتمع 
اإليزيدي وسبب أضاف إىل انقسامه، أداة التنفيذ تنظيم داعش اإلرهايب والقوى التكفريية ومن 

يقف خلفهم من قوى حملية وإقليمية ودولية. 

- مجيع النقط يف أعاله، وتفاصيل أخرى كثرية، خلق حالة من االغرتاب الداخلي لدى 
الفرد اإليزيدي، وأضعف عنده الشعور الديين والوطين، وصار يتهرب من واقعه، وما ظاهرة اهلجرة 
الكبرية جلميع شرائج اجملتمع وخاصة الشباب منهم، إالّ من أحد جتليات رفض الواقع واهلروب من 

)الدين والدولة(.



130

مركز البيان للدراسات والتخطيط

كيف ميكن اخلروج من أزمة تدهور اجملتمع اإليزيدي؟ 

فعاًل  جديدة  ومبواصفات  جديد  روحاين  “جملس  تشكيل  مبعىن  السياسة،  عن  الدين  فصل   .1
ويشمل الروحانيني اإليزيديني أينما كانوا )العراق، سوراي، تركيا، جورجيا، أرمينيا واملهجر( وليس 
البيشيمام والبااب شيخ  بـ “والت شيخ” فقط. يكون رجل الدين يف ذلك اجمللس مبرتبة  حمصوراً 
وشيخ الوزير ورئيس القوالني ورجال الدين من املريدين وغريهم على درجة عالية من العلم واملعرفة 

والنزاهة، يتقنون لغة عاملية على األقل فضاًل عن لغة األم.

2. حتويل منصب األمري إىل منصب رمزي مثل النظام امللكي يف كل من بريطانيا وهولندا وإسبانيا... 
إخل، ال جيوز له التدخل يف الشؤون السياسية وتكون مهمته توقيع الربتوكوالت والقرارات املهمة 

ويعيش على واردات أمالكه.

3. تشكيل هيئة أو جملس إداري، أو أي اسم آخر يتفق عليه، ويشمل اإليزيديني من مجيع البلدان 
اليت يتواجدون فيها فضاًل عن إيزيديي املهجر، عن طريق االنتخاب الدميقراطي إىل جانب اجمللس 
الداخلية  )األوقاف(  واالقتصادية  واإلدارية  السياسية  األمور  يف  اإليزيدية  قيادة  مهمته  الروحاين، 
واإلشراف على خريات اإليزيدية، ومتثيلهم يف كل احملافل. ميكن هلذه اهليئة أو هلذا اجمللس إنشاء 

جمالس فرعية يف كل من سوراي، تركيا، جورجيا، أرمينا، واملهجر ومناطق الشتات.

4. أال يكون األمري عضواً يف كال اجمللسني )الروحاين واإلداري( بل كما قلنا منصب رمزي حسبما 
ورد يف النقطة 2.

املزارات مع االتفاق  5. أتميم خريات مجيع مقدسات اإليزيدية من مزار اللش والسنجق وبقية 
أن يدفع البااب شيخ نفسه نسبة من وارداته إىل صندوق يكون حتت إشراف جلنة منبثقة من اهليئة 
اإلدارية وتصرف تلك األموال حسب برانمج لشؤون اإليزيدية، وال يكون لألمري أية حصة أو دخل 

يف هذه األموال.
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6. إزالة بعض آاثر العبودية بني اإليزيدية مثل ظاهرة مجع الـ )فتو- رسم – فرز( من قبل الشيوخ 
واألبيار من الـ)مريدين(.

7. عدم املتاجرة ابلبنات والنساء وبيعهم كأي سلعة من السلع حتت اسم )املهر(، وحترمي بيع النساء 
وإلغاء املهر متاماً.

8. مساواة املرأة ابلرجل يف كل شيء، خاصة يف جمال “الشرف” وعدم وضع املرأة فقط حتت 
طائلة اللوم والعقاب، وإعفاء الرجل منها وكأن املرأة فقط حتمل مبادئ الدين وشرائعه دون الرجل. 

وجيب حترمي قتل النساء حتت أي مسمى كان، خاصة املقولة البائسة واملتخلفة “غسل العار!”

9. أال يكون الدين عبادة فقط، بل يكون منهج حياة لتصحيح وتقومي الكثري من اجملاالت كي 
يكتب له االستمرارية والدميومة.

10. االبتعاد عن ظاهرة تقديس األشخاص سواء الدينيني أو املسؤولني السياسيني.

11. االعتماد على العقل وليس النقل. وعدم تربير التاريخ والدفاع عنه مهما كان مظلماً ومتناقضاً.
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8-راكان رفو 

وميكن  متنوعة  و  عديدة  اإليزيدي  اجملتمع  إنقسام  اسباب 
تقسيمها اىل اسباب داخلية و اسباب خارجية :

األسباب الداخلية :

القبائل والعشائر يضاف إىل ذلك  - اجملتمع اإليزيدي متعدد 
الطبقية الدينية، مما يؤثر على وحدة الصف اإليزيدي يف مواجهة املشكالت املتعلقة مبصريه. 

- من الناحية اجلغرافية ايضا وعلى الرغم من أن عدد اإليزيديني يف العراق اليتجاوز املليون 
تعدد  دور يف  له  اجلغرايف  التوزيع  نينوى ودهوك، وهذا  من  متعددة  مناطق  يسكنون يف  م  أنَّ إال 

االنتماءات السياسية و االجتماعية املورثة لإلنقسام.

-الطبقية االجتماعية ايضا هلا دور كبري يف اإلنقسام اإليزيدي، فهناك طبقة رجال الدين 
وشيوخ العشائر واألغنياء يف مقابل طبقات الفقراء من الفالحني و العمال و العاطلني عن العمل، 

ومن الصعب جداً تقارب وجهات بني هذه الطبقات. 

- اجملتمع اإليزيدي يف اغلبه مل يتحصل على تعليم كاف مع أعداد من املتسربني من الدراسة 
2003، جنم عن ذلك فرز  االبتدائية، وقد بقي احلال على ما هو عليه حىت عام  املراحل  من 
جمتمعي بني طبقتني : األوىل متعلمة والثانية أمية وغري متعلمة، و كل منهما تقوده نظرة خمتلفة للعامل 

ولتدبري الشؤون العامة. 

األسباب اخلارجية :

- تدخالت األحزاب السياسية يف ميول وتوجهات  اجملتمع. 

- ضعف الوعي السياسي لدى عامة افراد اجملتمع. 
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- اإلابدة اجلماعية وما خلفتها من آاثر نفسية و اجتماعية. 

- النزوح واهلجرة وتشتت السكان يف مناطق خمتلفة داخل وخارج البالد . 

- غياب وعدم فاعلية الدولة العراقية يف حل مشكالت اإليزيديني و احتوائهم. 

- عسكرة اجملتمع اإليزيدي بعد عام 2014 من خالل فصائل مسلحة متعددة، وتنوع 
والءات هذه التشكيالت العسكرية

مما الشك فيه أنَّ هذا االنقسام له أتثريات سلبية كثرية على القضية اإليزيدية ومستقبلها، ألنه 
بسبب هذه االنقسامات خلقت على أرض اإليزيديني مشكالت عديدة منها الصراعات العسكرية 
واألزمات اإلدارية وعرقلة إعادة اإلعمار وعودة اخلدمات واألخطر من هذا كله عدم استحصال 
احلقوق وتعويضات اإلابدة اجلماعية ومعاجلتها وحتقيق العدالة االنتقالية وحماسبة عناصري تنظيم 
داعش. لذا أصبحت انقسامات اجملتمع اإليزيدي عقبة أساسية أمام عودة االستقرار إىل مناطقه 

وعرقلت مجيع اجلهود اليت تبذل من أجل عدم تكرار إابدات أخرى يف املستقبل. 

برأيي، احلل الوحيد للخروج من هذا االنقسام هو جعل القضية اإليزيدية قضية مكون من 
مكوانت العراق حتت إدارة خلية أزمة وطنية بعيدة عن التوجهات السياسية واالنتماءات الدينية و 
القومية، أي: إنَّ تقوم احلكومة العراقية إبدارة ملف اإليزيديني بصورة مباشرة، و تشكيل مؤسسة 
تتبع  على حنو  مباشر للحكومة  االحتادية وان تكون حتت إشراف أممي  الغرض،  خمتصة هلذا 
اإليزيديني مدن  مناطق  األوىل جعل سنجار وسائر  أهدافها  تكون  وأن  دوليني،  ومبشاركة خرباء 
منوذجية للعيش وتوفري فرص العمل، ومن مث سيكون ابإلمكان احتواء  التدخالت اخلارجية سواء 
كانت حملية أو إقليمية و حتقيق وحدة اجملتمع اإليزيدي. يف النهاية من الضروري أن يكون هناك 
مشروع عادل وفعال على املستوى األمين والقضائي ملعاجلة أتثريات اإلابدة اجلماعية ومنع تكرارها 

يف املستقبل.
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9-سامان داوود 

لو  ولكن  عديدة،  أسباب  له  اإليزيدي  اجملتمع  يف  االنقسام 
قسمناها على حماور، فإنا ثالثة رئيسة:

اإليزيدي  اجملتمع  داخل  االنقسام  إنَّ  إذ  اجملتمعي:  -االنقسام 
عدة  يف  املنتشرة  اإليزيدية  اجملتمعات  بني  التواصل  طريقة  يف  يكمن 
مناطق يف العراق وميكن وصفها ب”االنقسام املناطقي” وكذلك ميكن 

أساسيني ومها  فرعني  إىل  منقسم  اإليزيدي  اجملتمع  أن  العشائري”، حيث  ـبـ “االنقسام  وصفها 
اجملتمع السنجاري الذي يشمل سنجار فقط واجملتمع الواليت “والت شيخ”، الذي يشمل املناطق 
اإليزيدية يف دهوك، وقد  نينوى ومناطق  اإليزيدية يف سهل  اإلمارة  خارج سنجار أي: يف مركز 
يصل االنقسام إىل حد عدم املصاهرة بني عائالت إيزيدايت بسبب خلفياهتا املناطقية، هناك أيضاً 
انقسامات داخل اجملتمعني يف سنجار ووالت شيخ، فمثال سنجار تنقسم إىل قبلة “مناطق جنوب 
أساس عشائري  على  مبين  بينهم  توافق  عدم  وهناك  سنجار “ ومشال “مناطق مشال سنجار” 
حبت، ويف والت شيخ هناك انقسام بني املناطق اليت تتكلم ابإليزيدية الكردية واملناطق اليت تتكلم 
ابإليزيدية العربية. االنقسام العشائري موجود يف سنجار بنسبة كبرية فهناك جمتمع عشائري كبري 
ذلك أبن  والتواصل وميكن مالحظة  التعامل  والكردي من حيث  العريب  العشائري  اجملتمع  يشبه 
مناطق كثرية يف سنجار تسكنها عشرية واحدة أو عشريتني بينهم صلة قرابة وهذا ينطبق على مناطق 

موجودة يف والت شيخ أيضاً، ولكن بنسبة أقل من سنجار.

-االنقسام الديين: هذا االنقسام هو مكمل لالنقسام اجملتمعي ويكمن يف فرض قوانني دينية 
على اجملتمع اإليزيدي تقسمه على أقسام دينية عديدة، أو ابلتحديد ثالث مراتب دينية وهي الشيخ 
والبري واملريد وهنا جيب اإلشارة إىل أن مكانة الشيخ والبري أعلى من املريد الذي عليه دفع الزكاة 
للشيخ والبري من أجل أن يشفع له يوم القيامة، وهذا األمر ولد حالة من النفور من هذا النظام 
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الديين من قبل أغلبية اإليزيديني الذين ينتمون إىل طبقة املريد وهي األدىن.

كما أن بيت اإلمارة اإليزيدية يعزز االنقسام بتصرفاته وحتركاته املبنية على أساس مصاحل 
اجملتمع  على  والسياسي  القومي  االنتماء  من  معني  فرض شكل  طريق  عن  سياسية  مث  اقتصادية 
اإليزيدي، وهذا ما ترفضه عدة مناطق إيزيدية. يف الوقت احلايل هناك صحوة شبابية للعمل على 
تغيري بعض من هذه الظروف وخاصة يف موضوع االلتزامات املادية، ولكن هناك مقاومة متطرفة 

من بعض امللتزمني دينيا جتاه األمر.

وتعمل  والديين  اجملتمعي  االنقسام  على  السياسي  االنقسام  يتغذى  السياسي:  -االنقسام 
أغلب األحزاب املنتشرة يف مناطق اإليزيدية على تعزيز االنقسام اجملتمعي عن طريق السياسة وقتل 
اي ربط أو وصل بني املناطق املتفرقة، وميكن مالحظة ذلك عن طريق عدم وجود أي حزب إيزيدي 
ميثل كل املناطق، وكل من األحزاب السياسية اإليزيدية احلالية متثل منطقة معينة أو منطقتني، وهذا 
األمر يشمل سنجار وبعشيقة وحبزاين وأما والت شيخ فهم خمريون ابالنضمام إىل حزبني كرديني ال 

غري ومع األخذ بعني االعتبار وجود احلزب الشيوعي الكردستاين.

هذا األمر ولد خالفات كبرية بني والت شيخ وسنجار عن طريق التصويت لشخصية من 
سنجار أو من والت شيخ ونتيجة لذلك هناك فشل سياسي إيزيدي كبري، ومل يتسنَّ لشخصية 
إيزيدية إىل اآلن أن تكسب ود اجلميع بسبب اخللفيات املناطقية والدينية والعشائرية وأخرياً السياسية 

اليت تعتاش على االنقسامات األخرى.

كيف يؤثر هذا االنقسام على اجملتمع اإليزيدي ومستقبله؟

اآلراء،  النواحي، مشتت  أغلب  من  ضعيفاً  ولد جمتمعاً  اإليزيدي  اجملتمع  داخل  االنقسام 
االنتماء ألي جهة  مقارنة مع  اإليزيدية أضعف  للهوية  االنتماء  وجعل مستقبله جمهواًل، وأصبح 
أكرب،  جمتمعات  داخل  واالختفاء  االنصهار  إىل  اإليزيديني كمجتمع  اجتاه  يعين  وهذا  سياسية، 
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ال تراعي هويتهم وال تراثهم، ومن مَثَّ انداثر اجملتمع اإليزيدي، وبرغم وجود بوادر فردية أو شبابية 
لتخطي حالة االنقسام، إال أن املسيطرين على اجملتمع سواء عشائرايً أو دينياً يعلمون على حتييد 
هذه املبادرات بدافع إرضاء جهات سياسية حزبية ينتمون هلا. إن أي توحد داخل اإليزيديني يقلل 

فرص تلك األحزاب وجناحها يف أي انتخاابت مقبلة.

كيف ميكن اخلروج من هذا االنقسام؟

لو قلت أن احلل الوحيد للخروج هو التوحد فإنِّين أكون مثالياً، إن أمل التوحد داخل اجملتمع 
اإليزيدي أراه آخر احللول للخروج من االنقسام، واألمر يكمن يف ختفيف التدخالت اخلارجية من 
جهات سياسية ينتمي هلا أغلب خنب وقادة اجملتمع اإليزيدي سواء الديين أو العشائري، ووضع 
مصلحة اإليزيدية فوق كل اعتبار، وهذا يعين العمل من أجل اإليزيدية أوال ووضع احلزب يف مرتبة 
اثنية، أو العمل من أجل الوطن وليس من أجل احلزب.  يف الواقع لست متفائال يف توفر امل 
للخروج من هذا االنقسام يف الوقت احلايل. أما ابلنسبة للجيل اجلدي أو املقبل فإنم سيندجمون، 
ال حمالة، يف اجملتمعات اجلديدة سواء داخل العراق أو خارجه، ولن يفكروا كثريا يف مستقبل اهلوية 

أو الوجود اإليزيدي. 



137

اإلابدة اجلماعية مستمرة .. ديناميات وإبعاد وفواعل اإلنقسام يف اجملتمع اإليزيدي

10-سراب الياس

االنقسام كحالة طبيعية موجود يف اجملتمعات العراقية املختلفة، 
ومل تكن ظاهرة بشكل كبري أو تشكل خطورة كما هو احلال اليوم ، 
لكن بعد 2014 ودخول عصاابت داعش إىل سنجار وارتكاهبم جرائم 
إابدة مجاعية ظهرت بعض بوادر ما ميكن أن نسميه )انقساماً(، ابلرغم 
اإليزيدي  الوسط  يف  ووحدة  تعاوان  شهدت  األحداث  بداية  أن  من 

الفعال إليصال معاانة اإليزيدية والعمل على املظلومية اليت وقعت على اإليزيدية ومساعدة األهايل 
ومبادرات شبابية كثرية لدعم النازحني وظهرت منظمات وشخصيات إيزيدية عديدة وكان هناك 

دعم وعمل فعال يف وقتها.

االنقسام  السلبيات وبوادر  التحرر من داعش وعودة مظاهر االستقرار بدأت بعض  بعد 
تظهر للعيان يف اجملتمع، وأخذت تزداد يوما بعد آخر إىل أنَّ وصلت إىل الوضع احلايل، وأعتقد أنَّ 
هذا أمر طبيعي جملتمع شهد ارتكاب جرائم إابدة مجاعية وأهوااًل يصعب وصفها، أسوة مبا حدث 
لعديد من اجملتمعات اليت عانت ومرت يف التجربة نفسها. ومن مظاهر وأسباب هذه االنقسامات 

ما يلي: 

أدى  ممَّا  األخرى،  املناطق  دون  سنجار  منطقة  يف  جرائم  ارتكب  داعش  تنظيم  ألنَّ    -
إىل الشعور أبحقية أهايل سنجار بتمثيل مظلوميتهم وقيأدهتا،  وكان ذلك انعكاسا للظلم الكبري 
الذي وقع علينا يف سنجار، ولكن أخذ هذا األمر يتفاقم  بشكل سليب على حنو مؤثر يف اجملتمع 
اإليزيدي ويقسمه مناطقياً حىت داخل  بيئة سنجار نفسها، فظهر مصطلح )جنوب اجلبل ومشال 
اجلبل( )الذين قاوموا والذين مل يقاوموا( ) الذين بقوا يف اجلبل للقتال والذي مل يبقوا يف اجلبل( 
وأخذت  سنجار  من  ليس  وهذا  سنجار،  من  هذا  ابن  التمثيل  أزمة  على  أيضاً  ذلك  وانعكس 
هذه االنقسامات بعدا مناطقيا داخل اجملتمع اإليزيدي بني سنجار وبعشيقة وحبزاين ووالت شيخ 
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وانقساما داخل اجملتمع السنجاري نفسه، ومن حيق له العمل على القضية ومن مَثَّ انقساما يف متثيل 
القضية لتصبح مناطقية أكثر من كونا قضية واحدة وهذا الشيء أدى إىل تصغري وحتجيم القضية 
وكثرة الوفود واختالف املطاليب اليت كانت تذهب إىل أربيل وبغداد واجملتمع الدويل مما اثر ذلك 

على صورة التمثيل اإليزيدي أمام اجملتمع احمللي والدويل . 

- ضعف دور املؤسسة الدينية اإليزيدية )املرجعية اإليزيدية( يف وحدة الصف اإليزيدي، إذ 
إن للمرجعيات الدينية دورا فعاال وابرزا يف اجملتمعات يف مللمة وتقريب وجهات النظر وختفيف حدة 
االنقسامات داخله، ويف احلالة اإليزيدية كان ملوت األمري حتسني بك رمحه هللا أتثري كبري يف هذا 
السياق، فقد كان من الشخصيات اإليزيدية البارزة  اليت حازت على قبول اجلميع، ولكن بعد موته 
دب خالف وانقسام داخل اجملتمع  حول آلية تنصيب األمري اجلديد أو من سوف يتوىل اإلمارة 
من بعده، األمر الذي شكل انقساما خاصة ابلنسبة إىل سنجار ولعدم الوصول إىل اتفاق يرضي 
كافة األطراف أو تقريب وجهات النظر أدى ذلك إىل انقسامات أخرى داخل اجملتمع، وشاهدان 

ذلك بعد أن نصب أمراء آخرين يف سنجار ويف املهجر. 

-أخرياً، كان للسياسة اعمق أتثري يف انقسام اجملتمع اإليزيدي، إذ نضت بدور كبري يف 
حدوث انقسامات داخل اجملتمع اإليزيدي، ال سيما بعد 2014، وأخذت القضااي البسيطة أو 
االنقسامات األخرى تصبح أكرب يف اجملتمع بدوافع سياسية إىل أن أصبحت اعمق وتتحوَّل إىل 

انقسامات مناطقية ويف التوجه السياسي واألولوايت ويف القضية واهلوية.

إىل  ووصوال  اجملتمعية  البنية  من  ابتدأ  اإليزيدية  على  كبرياً  أتثرياً  االنقسامات  هذه  أثرت 
القضية اإليزيدية وعدم وحدة الصف واملطاليب اإليزيدية، ومن مَثَّ عدم احلصول على الكثري من 
احلقوق املشروعة، وحنن نتحدث عن مثان سنوات من اإلابدة والنزوح وعدم استقرار مناطق اإليزيدية 
وإعمارها والكثري من امللفات اإليزيدية ما زالت عالقة ومل حتسم،  وخنشى أن يستمر هذا الوضع 
وأن نكون أمام هجرة لإليزيدية، ألنَّ الفرد اإليزيدي اليوم يفكر ابهلجرة بسبب فقدانه لألمل أكثر 

من العودة واالستقرار. 
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من املمكن اخلروج من هذه االنقسامات عن طريق العمل على مبادرة داخل اجملتمع كخطوة 
أوىل جتمع هبا كافة األطراف اإليزيدية ومن كافة شرائح اجملتمع للوصول أو االتفاق على مشرتكات 
يقودوا هذه  أن  للشباب  اإليزيدي وميكن  الصف  لتوحيد  عليها  اجلاد  والعمل  أو خطوط عامة. 

املبادرة ملا هلم من دور فعال وابرز اليوم يف جمتمعنا. 

وكذلك العمل على تفعيل دور املؤسسة الدينية اإليزيدية وترتيب البيت اإليزيدي وتنظيم آلية 
عمل اجمللس الروحاين وتوسيعه ليشمل كافة مناطق اإليزيدية. 

11-سعود مصطو 

لوال متاسك اجملتمع اإليزيدي ملا بقي موجودا إىل وقتنا الراهن، 
فحمالت اإلابدة اليت استهدفته عرب اترخيه كان من املمكن أن تفتت 
متاسكه منذ أمد بعيد، لقد أصبح معلوما للقاصي والداين أنه مع تعرض 
له اإليزيديني من أنواع االضطهاد منذ قرون مضت، مع ذلك حافظ 
اجملتمع على استقالليته وخصوصية وجوده، وصواًل إىل ما تعرض له من 

إابدة مجاعية يف 3/ 8/ 2014 على يد مسلحي الدولة اإلسالمية يف العراق والشام واملعروفة ابسم 
داعش والتداعيات اليت نتج عنها.

القيادة  اإليزيدي سواء على مستوى  اجملتمع  تفوق طاقة وقدرات  التداعيات  كانت هذه 
الدينية أو االجتماعية أو النخبوية على حنو أدت فيه إىل نزوح الغالبية العظمى إىل مناطق آمنة يف 
إقليم كوردستان العراق وهجرة نسبة كبرية منهم إىل خارج البالد وبقاء منطقة شنكال حمل صراع 
سياسي وعسكري وعدم تعزيز األمن و االستقرار واإلعمار فيها أسوة ببقية املناطق اليت تعرضت 
إىل الدمار يف العراق ودخول قوات ومجاعات مسلحة حتمل خمتلف األيديولوجيات إىل شنكال، 

ويف ظل غياب سلطة الدولة. 
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 كل ذلك أدى إىل ظهور انقسامات يف اجملتمع اإليزيدي الخنراط اجملتمع اإليزيدي يف معظم 
تلك الفعاليات اليت ذكرهتا يف أعاله هبدف الدفاع عن الوجود اإليزيدي واحلفاظ على هويته، مع 
إنه كان من الواضح إبن هناك أيديولوجيات فرضت نفسها يف املنطقة ترفض اآلخر املخالف هلا 
يف الرأي، وقد بني تطور األحداث حىت على الرغم من عمل قطاعات من اجملتمع اإليزيدي هلا إبن 

فكرها وتوجهاهتا ال ختدم مستقبل اجملتمع اإليزيدي. 

 عليه ميكن القول إنَّ هناك انقساماً داخل اجملتمع اإليزيدي لكنه ال يصل إىل مرحلة التهديد 
قد  فإنه  القانون  واإلداري وسلطة  األمين  االستقرار  غياب  ولكن يف ضوء  هويته،  اجملتمع  لكيان 
يشكل خطرا عن طريق استمراره كما هو احلال ابلنسبة لالنقسامات املوجودة يف اجملتمعات العراقية 

األخرى يف ظل ظروف غري طبيعية متر هبا البالد. 

نتجت  اليت  اآلاثر  توظيف  االنقسام مثل  الناجتة عن  السلبيات  وميكن اإلشارة إىل بعض 
اإليزيدية  القضية  اإلرهايب خلدمة  تنظيم داعش  يد  اإلابدة على  إىل  اإليزيدي  اجملتمع  تعرض  عن 
بشكل أكثر فعالية، فقد أدى االنقسام إىل تشتت جهود اجملتمع الذي يبذهلا لنيل حقوقه سواَء 
كان ذلك على املستوى الداخلي أو اإلقليمي أو الدويل، وكان ابإلمكان اإلفادة من الدعم الدويل 
لقضية اإلابدة اجلماعية لإليزيدية والوصول إىل إنصاف الضحااي وذويهم وحماسبة اجملرمني وتعويض 
املتضررين وإعادة إعمار منطقة شنكال املنكوبة والعمل على الضماانت اليت تطرد هواجس اجملتمع 

اإليزيدي يف تعرضه لإلابدة اجلماعية جمدداَ .

وسط هذه األوضاع الصعبة اليت يشهدها اجملتمع اإليزيدي الذي ما تزال غالبيته انزحة يف 
إقليم كردستان تبذل املؤسسة الدينية اإليزيدية ابستمرار اجلهود اجلدية لعمل اإلصالحات داخلياً 
وإشراك النخب االجتماعية والثقافية واألكادميية والشبابية اليت هلا رؤية يف إزالة هذه االنقسامات 

والعمل على تنظيم شؤون اجملتمع. 

نطمح إبن تكون هذه اإلصالحات يف اقرب وقت ممكن واليت سوف يكون هلا، ابلتأكيد، 
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دورا كبريا يف توحيد اجملتمع اإليزيدي جتاه املسائل املصريية تدرجييا، ألنَّه ليس هناك جمتمع متحد 
بكل تفاصيله. ونعتقد أنَّ طبيعة الفرد اإليزيدي سيكون له دور يف إزالة االنقسامات، فهو يتسم 
بعطف كبري جتاه أبناء جلدته وهناك قدر كبري من تقبل اآلخر، وأنين متفائل بدرجة كبرية على 
الصعيد الشخصي إبن يف استطاعتنا كمجتمع إيزيدي من جتاوز ومواجهة هذه التحدايت اليت تعيق 
توحد اجملتمع اإليزيدي ومعاجلة هذه االنقسامات بصورة كبرية ومؤثر، وإناء ملف النزوح والعودة 
إىل الداير وتطبيع األوضاع يف منطقة شنكال، واليت ستكون عامال مساعداَ يف إزالة االنقسامات 

وعودة اجملتمع إىل حالته الطبيعية.

كما جيب علينا أال ننسى الدور السليب للحكومة الفدرالية يف إمهال اجملتمع اإليزيدي وعدم 
توفري حقوقه بعد املأساة الكربى اليت تعرض هلا، وخاصة يف فرض سيطرة وهيبة مؤسسات الدولة يف 
سنجار، وعدم حسم الصراعات وإعادة اإلعمار وتعويض الضحااي كما ذكرت، إذ ما يزال عشرات 
املقابر اجلماعية على حاهلا منذ مثان سنوات، ومل يتحقق يف نظر اإليزيدية أية مبادرات لتحقيق 
العدالة خبصوص احملاكمات العادلة، هذه األخرى ترتك أثراً يف نفسية الفرد اإليزيدي أبنه مهمش 

وال يوجد احرتام إلرأدته وخصوصيته يف شنكال.
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12-سالم هسكاين

يف البداية علينا أن نعود ابلذاكرة إىل العصور القدمية اليت كان 
اإليزيديون خيتفون يف اجلبال خوفاً من املوت وإناء داينتهم، مما أدى 
سنجار  جبل  اجلبلية:  التضاريس  خريطة  َوْفق  اإليزيديني  تقسيم  إىل 
وجبل بعشيقة وجبل شيخان، وكذلك توزيعهم اجلغرايف يف مناطق فيها 
وأرمينيا  وروسيا  جورجيا  يف  أخرى  دول  يف  نفسها  التضاريسية  البنية 

وتركيا ومناطق أخرى. 

مبوازاة االنقسام اجلغرايف كان هناك انقسام إداري إذ بعد سقوط نظام البعث أصبح قضاء 
من  عديداً  مارست  حيث  حزيب  انقسام  إىل  يضاف  إقليم كردستان،  نفوذ  حتت  إدارايً  سنجار 
األحزاب نفوذها على اإليزيديني تلتها أحزاب أخرى بعد اجتياح الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 

سنجار. 

وبسبب من اخنفاض مستوى املتعلمني وتفاقم الوضع املادي وارتفاع أعداد العاطلني عن 
العمل يف ظل غياب احللول احلكومية اخنراط العديد من الشباب يف الفصائل املسلحة واألحزاب 
مبختلف مسمياهتا للحصول على قوهتم اليومي، مضافاً إليه الصراعات الدولية على املنطقة. وأسهم 
عامل آخر مبزيد من انقسام اإليزيديني وهو ظاهرة النزوح إىل مناطق خمتلفة وإىل خميمات خمتلفة 

وهاجر الكثريون من العراق إىل بلدان أخرى.

يؤثر االنقسام على وحدة الصف اإليزيدي يف عديد من األمور ومنها سياسياً واجتماعياً 
وجغرافياً وعلى القضااي اإليزيدية العالقة وحقوقهم يف دولة العراق وإقليم كردستان وفقان األمان 

الذايت واللحمة اجملتمعية وعزوف النازحني عن العودة.

وقد أضر بوحدة اإليزيدية توزيعهم يف مناطق خمتلفة منها سنجار وبعشيقة وشيخان ومناطق 
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شاراي وخانكي وأدى ضعف صوت اإليزيدية وتفككهم سياسياً وابألخص يف االنتخاابت.

ميكننا اخلروج من االنقسام عن طريق توحيد املصاحل املشرتكة بني كل األطراف اإليزيدية 
وعن طريق احلوار وإبعاد السياسيني عن حوار املستقلني املدنيني واالستماع آلراء الشباب من كال 
اجلنسني وإجياد حلول حكومية جادة لالهتمام ابلواقع التعليمي، وفتح مشاريع اقتصادية صغرية 
لضم األعداد الكبرية من الشباب العاطلني، واالهتمام ابلتوعية اجملتمعية، وأخرياً إجياد حلول سياسية 

لتعدد اإلدارات واجلهات املسلحة والصراعات الدولية.

13-سلطان اخلرو

من  بعديد  يتأثر  اجملتمعات  سائر  مثل  مثله  اإليزيدي  اجملتمع 
العوامل الداخلية منها واخلارجية اليت أثرت يف قيمه ومعتقداته وعالقاته 
يف مراحل نشأته وتطوره، إىل جانب خصوصية اجملتمع اإليزيدي وطبيعة 
احلالة السياسية اليت مير هبا منذ سنوات عديدة، كان هناك صراع مع 
اهلوية  من األرض ووصواًل إىل  بدءاً  الوجود  اإليزيديني أال وهو صراع 

االنقسام  اعرتاها  اليت  املرحلة  وهي  مرحلة،  أبخطر  اإليزيدي  اجملتمع  مر  وقد  واالنتماء،  والوالء 
اإليزيدي إىل جانب انقسام جيوسياسي  إىل مناطق عديدة، وساهم يف تشتيت القرار اإليزيدي 
املستقل ليخرج القضية اإليزيدية من جديد من إطارها الوطين املستقل وتدخل يف أطر أخرى تؤثر يف 
معادلة السياسة اإليزيدية الداخلية ضمن أجنداهتا وأولوايهتا املختلفة عن أولوايت اجملتمع اإليزيدي.

ولالنقسام اإليزيدي أسباب وأتثريات شىت:

السلبية على  له آاثره  الداخلي  السياسي  السياسي اإليزيدي: االنقسام  األوىل- االنقسام 
ارتفاع  حيث  من  واالجتماعي  االقتصادي  السياسي  النظام  بنية  وعلى  عموماً  اإليزيدية  القضية 
معدالت الفقر والبطالة وتراجع معدالت النمو، وانتشار اآلفات االجتماعية اخلطرية على النسيج 
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الزالوا  الذين  النازحني  وضع   عن  انهيك  احلزيب،  والتعصب  واالنتحار  اهلجرة  مثل:  اجملتمعي، 
يدفعون مثن السياسات اخلاطئة حبقهم، ابإلضافة إىل التغول على احلرايت العامة واخلاصة من قبل 
“اإلدارتني املنقسمتني” األوىل  يف سنجار وكالًة والثانية يف إقليم كردستان-العراق، وتفرض كل 
منهما وجهات نظر سياسية  متنافسة على اإليزيديني على حنو ينعكس  على واقع اجملتمع اإليزيدي 

ببنيته السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 

اجملتمع اإليزيدي بعد إابدة 2014 ليس هو نفسه جمتمع ما قبل اإلابدة اجلماعية،  فقد 
انقسم اإليزيديني بسبب هذا التحول إىل  وجهني سياسيني : األول اإليزيديني الوالئيني للحزبني 
الذين  اإليزيديني  للحزبني  املؤيدين  اإليزيديني  والثانية  ونواحيها،  وإدارته  سنجار  على  احلاكمني 
خلطوا السياسة ابلدين، وهذا النوع من األحزاب مل يضف  للشارع اإليزيدي سوى مزيد من املنافسة 
على مقعد كوات إيزيدي يتيم يف الربملان الفدرايل، وهذان الوجهان لكال األحزاب الكردية واإليزيدية 

مل ميثلوا يف النهاية سوى نسبة قليلة من اإليزيديني داخل سنجار ونواحيها. 

 منذ 2014 تغريت املعادلة السياسيًة يف اجملتمع اإليزيدي، حبيث مل يرتك األمر أو اخليار 
وتزايد  اإليزيديني  بني  األحزاب  أعداد  تزايد  بسبب  اجلميع،  عن  مستقلني  يكونوا  أن  لإليزيديني 
مؤيدي بعض األحزاب ضمن اإليزيديني، وعلى اإليزيدي الذي  يريد أن يبقى على استقالليته أن 
يهاجر، ألنَّ كما ذكرت بعد اإلابدة اإليزيدية األخرية “املوقع اجلغرايف” الذي يسكن فيه الفرد 
اإليزيدي متأخراً واملوقع اجليوسياسي لإليزيديني عموماً أخذ ابلتأثري بصورة كبرية على انتماء الفرد 

اإليزيدي وتفكريه، جعل منه كائناً سياسياً اتبعاً لفكر سياسي حزيب صرف. 

أصبح التعصب احلزيب أيضاً من الظواهر اخلطرية اليت تفشت فـي اجملتمـع اإليزيدي مؤخراً 
اجملتمع  تشتت  اآلخر،  تقبل  اليت ال  احلزبية  والتعبئة  التحشيد  السياسي وحاالت  االنقسام  بفعل 
اإليزيدي، بوصفها ظاهرة من املعضالت الرئيسة اليت قد تفتت اجملتمع إىل فئـات متنافسة ومتباعدة، 
إضافة إىل النواتج السلبية املدمرة هلا على الفرد واجملتمع ملا تنتجه من خالفات بني اجلماعات وما 

يتبعها من حقد وكراهية وتباعـد وجفـاء بـني أفراد اجملتمع الواحد.
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أخرياً، فإن غياب ثقافة احلوار اليت خلفها االنقسام يف الساحة اإليزيدية، أثرت سلباً على 
واقع الشباب وقدرهتم على إحداث التغيري اإلجيايب.

الثانية: الفقر والعامل االقتصاد كالمها سببان لالنقسام اإليزيدي: لقد أدى استمرار احلصار 
البنية االقتصادية للمجتمع اإليزيدي وعزل اإليزيديني  السياسي إىل حدوث انيار يف  واالنقسام 
عن دايرهم ومناطقهم وتعطيل حرية تنقل األفراد والسلع بني سوراي وسنجار )ألنَّ سنجار منطقة 
إسرتاتيجية مهيئة للتجارة مع سوراي، بسبب وقوع سنجار يف احلدود مع سوراي(، وكذلك من اإلقليم 
إىل سنجار، مما جعل االقتصاد اإليزيدي رهنا ابملساعدات اخلارجية، وتدين قدراته اإلنتاجية وتراجع 
معدالت الدخل احمللي واإلمجايل بسبب هتجري اإليزيديني من دايرهم، والذي كانوا فيه يعتمون على 
الرتبية األغنام والصناعة والزراعة وغريها من أشكال االقتصاد احمللي. وحني تغول احلصار ووصل 
إىل أعلى مستوايته أعاق النمو الطبيعي جلميع القطاعات، مع شعور رجال األعمال ابلعجز أمام 
حالة التدمري اليت أعقبت اإلابدة اإليزيدية. لقد أدت تداعيات االنقسام اإليزيدي إىل زايدة نسبة 
الفقر وانعدام فرص العمل يف املخيمات وسنجار خصوصاً، وارتفاع معدالت البطالة فيه على حنو 

قياسي.

من انحية  األخرى،  اجملتمعات  من  للعديد  املتاحة  الفرص  لديه  يكن  مل  اإليزيدي  اجملتمع 
التوظيف يف مؤسسات الدولة بغض النظر عن الدرجات الوظيفية، على سبيل املثال لدى اجملتمعات 
املختلفة درجات وظيفية عالية ضمن وزارة الدفاع والداخلية العراقية ويف القطاع الصحي والرتبوي. 
اإليزيديني كما  واجهت  اليت  والصعوابت  املعوقات  ومجيع  الدرجات  هذه  من  اإليزيديني  حرمان 
ذكرت يف أعاله، أدى إىل أن يلجأ الكثري من اإليزيديني لالخنراط يف األحزاب اليت متتلك فصائل 
مسلحة من أجل كسب لقمة عيشتهم، وترك ذلك أتثريه على تشتت اخلطاب اإليزيدي وتعمق 

ظاهرة االنقسام. 

انقسام  من  ذلك  رافق  وما  االجتماعي،  النسيج  تفكك  مظاهر  تزايد  إىل  االنقسام  أدى 
العالقات االجتماعية يف  النزوح، وتدهورت  اجتماعي داخلي يف سنجار و جممعاهتا و خميمات 
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اجتاه تبلور جمتمع طبقي مشوه واتبع، يف سياق نسيج اجتماعي متنوع يف مساته الطبقية بني القدمي 
واحلديث واملعاصر، برغم تزايد مظاهر التخلف والنفاق واالحنطاط االجتماعي وما رافق ذلك من 
توزع الوالءات الشخصية والعشائرية يف املناطق اإليزيدية بصورة خاصة، إال أنَّ االنقسام االجتماعي 
اإليزيدي يف  الشعب  أبناء  نفسه يف صفوف  عن  يعرب  املوضوعية  الداخلي، يف جوهره وحقيقته 
مل  الذي  الفقر  انتشار  تزايد  يف  ليس  ونطاقه،  االنقسام  أتثري  إىل حجم  اإلشارة  ينبغي  سنجار. 
يتوقف عند الفقر املادي أو الفقر يف الدخل فحسب، بل ختطى هذه احلدود إىل الفقر يف القانون 
والنظام والقيم، وتزايد التفاوت اتساعاً بني مستوايت املعيشة، وتدين حجم ونسبة اخلدمات املقدمة 

للمناطق املدمرة يف سنجار ونواحيها.

بعد آخر لالنقسام يتمثل يف صراع سياسي إقليمي على جغرافية اإليزيديني بني تركيا وإيران 
ابلوكالة،  الصراع  تبنت هذه  الشديد  األسف  مع  اإليزيديني،  من  قريبة  أحزاب حملية  وعن طريق 
وعلى حنو أدى إىل حدوث نزاعات عائلية بني األخوة وأبناء العم واألقارب، كما أضّر ابلعالقات 
االجتماعية بني األصدقاء، وأثَّر أتثرياً سلبياً يف العالقات بني الطبقات العشائرية اإليزيدية وأحدث 
هوة بني مناطق اإليزيديني يف: سنجار، بعشيقة، شيخان، واملخيمات. لقد سدد االنقسام ضرابت 

لقيم التسامح وقبول اآلخر، وتزايد حاالت التعصب احلزيب واالستقطاب يف الشارع اإليزيدي.

جبايته  نظام  وحىت  وسياساته،  آلياته  هلا  منهما  لكل  منفصلتني  إدارتني  االنقسام  خلق 
اخلاصة، األمر الذي سبب إرابكاً لكيفية تعامل احلكومات احمللية واجملتمع الدويل مع ملف إعادة 
النازحني ومعاجلة قضااي األمن وإعمار سنجار ونواحيها، وعلى حنو أرهق املواطن الذي يدفع ضريبة 
النزوح املعرضة لالحرتاق بتماس كهرابئي أو لعاصفة جوية  االزدواج اإلداري من داخل خميمات 
تقتلع خيمته مع الريح، والعائد إىل سنجار أيضاً يدفع ضريبة اخلوف من ضرابت القصف الرتكي 

اليت راح ضحيتها مدنيون. 

كذلك لالنقسام دور يف ضعف قدرة النظام السياسي يف مواجهة التهديدات اإلقليمية، 
الدويل  الدعم  لرتاجع  أدت  مضرة  أتثريات  وأظهر  اإليزيديني،  الشباب  لدي  اهلجرة  نسبة  وزايدة 
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للقضية اإليزيدية. كما أثّر ابلسلب يف قدرة دمج سالح املقاومة اإليزيدية يف وزارة الدفاع والداخلية 
العراقية،  وكّرس  الفصل اجلغرايف والسياسي بني سنجار واملخيمات، وعمق من التفاوت االجتماعي 

واالقتصادي بني مجيع فئات اجملتمع.

أقرتح عناصر عديدة الحتواء االنقسام:

دون  من  اإليزيدية  القوى  مجيع  مع  املستدام  احلوار  ثقافة  وتعزيز  احلزيب،  التعصب  إناء 
استثناء، حبيث يكون احلوار برعاية دولية أممية ومبشاركة احلكومة العراقية.

مواجهة حتدايت تضر ابملصاحل اإليزيدية مثل إصالح ازدواجية إدارة سنجار وإجراء انتخاابت 
السنجاري بصورة خاصة والشارع اإليزيدي بصورة عامة، الختيار شخص  علنية حتتكم للشارع 

توافقي مؤهل لإلدارة ويتالءم مع الظروف الذي متر هبا سنجار.

فتح حوار وطين حيدد صورة اإليزيديني وعالقتهم ابلبيئة السياسية، لغرض تقريب وجهات 
النظر اإليزيدية احلزبية واملستقلة، على قاعدة اهلوية الوطنية.

ضرورة التواصل بني الطرفني: الذين ميثلون اإليزيديني يف سنجار والذين ميثلون اإليزيديني يف 
املخيمات إقليم كردستان-العراق؛ لعودة الثقة للمواطن ابلبيئة السياسية اإليزيدية.

إصالح النظام االقتصادي لإليزيديني على حنو يضمن استحقاقات املكون يف مؤسسات 
الدولة وينهي حالة ارهتان اإليزيديني للمساعدات اخلارجية.

تعزيز مبدأ احلوار بني الشباب عن طريق األطر الطالبية للجهات الذات الشأن على املستوى 
احلزيب واإلداري والعسكري، والتجمعات الشبابية املستقلة.

العمل على بناء برانمج تنموي لبناء النسيج االجتماعي اإليزيدي، تشارك به املؤسسات 
الرمسية ومؤسسات اجملتمع املدين جبميع توجهاهتا وخرباهتا والنخب اجملتمعية املختلفة ملعاجلة اخللل 
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الذي أضر ابلعالقات االجتماعية والنسيج االجتماعي بفعل االنقسام.

ضرورة التنسيق بني ممثلني اإليزيديني يف بغداد وقواعد النخب الشبابية املستقلة، على حنو 
يتعاىل على املصاحل الشخصية إلعادة مئيت ألف انزح إىل دايرهم مع توفري اخلدمات الالزمة هلم.

تشكيل جملس إيزيدي يف سنجار يشارك فيه مجيع أعضاء األحزاب السياسّية مع النشطاء 
واملثقفني القرتاح سياسات جديدة ملواجهة التحدايت الراهنة، مثل اخلروج من إطار العرف السياسي 
لتوزيع املناصب اإلدارية على أساس األغلبية احلزبية، واقرتاح شخصيات متوازنة ذات صلة ابجملتمع 

الدويل واإلقليمي وحتقق توازن العالقة مع بغداد وأربيل.

14-سعد اببري

هناك أسباب عديدة النقسام اجملتمع اإليزيدي حسب وجهي 
أو  اجتماعية  أو  اقتصادية  قد تكون سياسية،  األسباب  نظري، هذه 

عشائرية.

اليت  اجملتمعات  وكسائر  اإليزيديون  السياسية:  األسباب   .1
اليت  السياسة واحلزبية  أنظمة احلكم  العراق، وحبكم طبيعة  عاشت يف 

أن  اإليزيديون  الحظ  اليومية.  حياهتم  من  جزءاً  السياسة  أصبحت  البالد،  حكم  على  توالت 
األشخاص املنتمني إىل األحزاب السياسية املتنفذة، تسري أغلب أمورهم على ما يرام، سواء كان 
يف الدوائر احلكومية أم احلزبية أم بني اجملتمع وعلى الصعيد العشائري، من هذا املنطلق انضم عديد 
السياسية،  األحزاب  إىل  الدينية  والقيادات  االجتماعية  والزعامات  اإليزيدية  العشائر  رؤساء  من 
واستغلوا الطبقة الوسطى والفقرية من أبناء عشائرهم خلدمتهم وخدمة أحزاهبم السياسية، واستخدموا 
نفوذهم وسلطتهم ضمن هذه األحزاب لكسب املواطنني حيناً وترهيبهم حيناً آخر، هذا حدث 
يف عهد النظام السابق وكذلك بعد سيطرة األحزاب الكردية على املنطقة بعد تغري النظام. أغلب 
األشخاص الذين كانوا يعملون لصاحل النظام السابق انتموا إىل األحزاب الكردية بعد سقوط النظام 
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عام 2003 وتبنوا األسلوب نفسه بتسميات خمتلفة. 

أصبح اإليزيديون بعد التغيري يف عام 2003 طرفني أو قسمني، قسم يؤمن ابن اإليزيديون 
أكراد وقوميتهم كردية وأغلب هؤالء كانوا من املنتفعني من األحزاب الكردية، أما القسم اآلخر 
فكان وما زال يؤمن أبنَّ اإليزيدية دين وقومية مستقلة، وأسسوا أحزاب وحركات سياسية بناء على 
هذا املبدأ، لكنهم واجهوا معارضة شديدة وكبرية من الطرف األول، ويف بعض األحيان تطور الصراع 

بني القطبني إىل نزاع مسلح، ال سيما يف موسم االنتخاابت وتشكيل احلكومات اجلديدة. 

بعد عام 2014 وارتكاب اإلابدة اجلماعية من قبل داعش بعد انسحاب املنظومة األمنية 
العراقية من املوصل وانسحاب قوات البيشمركة الكردية من سنجار، تغريت التوجهات السياسة 
للكثري من اإليزيديني وضعفت والءاهتم لألحزاب الكردية. وظهرت تيارات أخرى بعد فشل منظومة 
األمن الكردية التابعة للحزبيني الكرديني الرئيسني يف العراق، فاستغل حزب العمال الكردستاين هذا 
الفراغ وفتح ممرا أمنا لنزول اإليزيديني من اجلبل، لكن اْستـُْثَمر هذا الوضع سياسياً، عن طريق وضع 
احلزب موطئ قدم  له يف جبل سنجار، ال سيَّما  بعد منو تعاطف جتاهه يف صفوف اإليزيديني 
الذين جنوا من داعش، فأسس أحزاابً سياسية وقوات عسكرية ورموز يف جبل سنجار بطابع حملي 
ولكن بفكر وأيديولوجية العمال الكردستاين، وهبذا أصبح هناك طرف آخر يف املعادلة السياسية 
اإليزيدية، األمر الذي قدَّم مسوغاً الستهداف سنجار ابهلجمات الرتكية اليت اختذت ذريعة حملاربة 

حزب العمال الكردستاين. 

مبوازاة ذلك ظهر تيار إيزيدي آخر جلهم اكادمييني والنشطاء يف املهجر، دحضوا النظرايت 
السابقة وحاولوا إبعاد اإليزيديني من السياسة واملصطلحات القومية، وجاؤوا بتسمية تعد اإليزيديني 
أقلية إثنية ودينية، هذه الفكرة انتشرت كثرياً بني اإليزيديني، ال سيما الفئات الشابة اليت اجنذبت 
الرمسية واملؤمترات واألوساط  الفعاليات  الدويل وخاصة يف  املستوى  على  كبرياً  هلا، والقت جناحاً 
الفكرة  لكن  إثنو-دينية،  أقلية  اإليزيديني  الدويل  اجملتمع  أوساط  من  عديد  وعدت  اإلعالمية، 
واجهت معارضة شديدة من قبل اإليزيديني الذين يتبنون اهلوية القومية الكردية واإليزيديني الذين 



150

مركز البيان للدراسات والتخطيط

اختذوا من القومية اإليزيدية مبدأ هلم. يف السياق نفسه بعد عام 2017 وانسحاب املنظومة األمنية 
الكردية هذه املرة أمام تقدم قوات احلشد الشعيب يف سنجار، ظهر تيار إيزيدي جديد مقرب من 
القوى الشيعية واخنرط عديد من اإليزيديني يف صفوف قوات احلشد الشعيب وانضم قسم منهم إىل 

األحزاب السياسية الشيعية. 

2. األسباب االقتصادية: اإليزيديون يف مناطق سنجار وغريب نينوى يفتقرون إىل وجود 
اخلدمات وفرص العمل والتوظيف يف مناطقهم، وقبل سقوط نظام صدام حسني كانوا يعتمدون 
على الزراعة وتربية املواشي كمصدر معيشة هلم، من ميتلكون أراض زراعية كانوا يزرعونا، أما الذين 
مل يكن لديهم أراض زراعية فقد كانوا يذهبون إىل منطقة ربيعة للعمل مبزارع العرب السنة يف تلك 
املنطقة. بعد سقوط النظام عام 2003 اخنرط معظم اإليزيديني يف العمل السياسي ضمن صفوف 
األحزاب الكردية بصفة، مؤيدين، كوادر، معلمني وحماضرين يف املدارس الكردية، قوات البيشمركة 
)التابعني الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين، الدميقراطي ابلدرجة األساس(، األسايش )قوات 
األمن( وكل هذا مقابل احلصول على مصدر معيشي ميكنهم عن طريقه إعالة أسرهم. أما سكان 
املنطقة الذين مل يعجبهم هذا اخليار أو مل حيصلوا على فرصة أو مكسب مادي مع األحزاب الكردية 
فقد التحقوا بصفوف قوات األمن العراقية )احلرس الوطين، حرس احلدود، قوات الشرطة وغريه( 
وهبذا أصبح االنتماء إىل األحزاب السياسية والقوات األمنية مصدراً اقتصادايً أساسياً ألغلب أهايل 

سنجار ومناطق غرب نينوى،  وتعددت الوالءات تبعاً لذلك”.

3. األسباب االجتماعية، العشائرية:  يغلب على اإليزيديني الطابع العشائري والديين، 
إذ إنَّ الطبقة الوسطى والفقرية يتبعون رؤساء العشائر والقادة الدينيني يف أغلب األمور والتوجهات 
الدينني  والقادة  العشائر  زعماء  أغلب  فإن  اقتصادية  ومصاحل  مادية  مكاسب  وبسبب  احلياتية، 
توجهوا لألحزاب الكردية بعد عام 2003، من مَثَّ فإن أتباعهم تبنوا التوجه نفسه، ال سيما التوجه 
العشائري واالجتماعي سبباً ضمن سلسلة  العامل  الكردستاين، وهبذا أصبح  الدميقراطي  للحزب 

األسباب اليت أدت إىل انقسام اجملتمع اإليزيدي. 
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انعكس االنقسام سلباً على اإليزيديني وقضيتهم خصوصاً بعد عام 2014 وحدوث اإلابدة 
اجلماعية، بسبب هذا االنقسام والتوجهات والرؤى املختلفة، فشل اإليزيديون يف حتديد هويتهم 
املستقلة، ومل يتمكنوا من تدويل وخدمة قضيتهم ابلصورة املطلوبة وخصوصاً يف داخل العراق واملنطقة 
العربية عموماً، إىل حد ما هذا االنقسام تسبب بعدم تقدمي اخلدمات، إعادة إعمار املناطق، إنقاذ 
املختطفات، رجوع النازحني إىل دايرهم، فتح املقابر اجلماعية، تعويض املتضررين، معاجلة امللف 
األمين وحل معضلة ازدواجية اإلدارة احمللية. توزيع اإليزيديني بني أحزاب سياسية خمتلفة ومجاعات 
مسلحة متنوعة عرقلت اجلهود اليت تسعى إىل إجياد حلول للمشاكل العالقة، ألنَّ كل مجاعة إيزيدية 

تتبع جهة سياسة معينة هلا أذرع مسلحة ختتلف يف أجنداهتا وأهدافها عن األخرى. 

من وجهة نظري فإن وضع اإليزيديني مرتبط إىل حد كبري بوضع البلد عموماً، ال ميكن حل 
مشاكل اإليزيديني مبعزل عن املشاكل الكثرية املوجودة يف العراق، بدون وجود سلطات تشريعية، 
تنفيذية وقضائية قوية ورصينة يف العراق ال ميكن مواجهة التحدايت اليت تواجه جمتمعات األقليات 
كاإليزيديني. هذه السلطات ميكنها أن حتل التحدايت اإلدارية واألمنية والوضع القانوين يف أماكن 
تواجد اإليزيدين، لكنهم كمجتمع أيضاً عليهم أن يبدأوا ببعض اإلصالحات ومعاجلة التحدايت 
والثقافية وكل  الدينية  يواجهون مشاكل يف حتديد هويتهم  اليوم  اإليزيديون  تواجه وجودهم،  اليت 
جمموعة حتسب نفسها على طرف معني وال أحد يقبل رأي الطرف اآلخر وهذا يؤثر أتثرياً كبرياً 

على قضيتهم. 

ليس لدى القيادات الدينية اإليزيدية اطالع ومعرفة ابلتطورات اليت حصلت واليت حتصل يف 
العامل من انحية البحوث، الدراسات، التكنولوجية، ملفات حقوق اإلنسان، تدويل قضااي اإلابدة 
واالجتماعية  الدينية  اهليكلية  يف  تغري  أي  إلجراء  مستعدين  ليسوا  وهم  املرأة،  حقوق  اجلماعية، 
لإليزيديني، وخُيْرَتون يف املراتب الدينية بناًء على إمالءات األحزاب السياسية ومن دائرة حصرية 
من مجاعات وأسر معينة دون النظر إىل خليفتهم الثقافية، وحتصيلهم األكادميي ومستوى معرفتهم 
ابألمور الدينية.  جيب على اإليزيديني أتسيس معهد للدراسات الالهوتية، مقره يف معبد اللش 
وابلتنسيق مع اجلامعات العاملية، وزارة الثقافة ووزارة التعليم العايل يكون من إحدى مهامه هتيئة 
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من يتسلم منصباً دينياً، قد ال يكون هذا الشيء ممكناً يف الوقت احلايل، لكنها فكرة قابلة للنقاش 
والتطوير يف املستقبل. 

هناك نقطة أخرى ميكن عن طريقها معاجلة الكثري من االنقسامات داخل اجملتمع اإليزيدي، 
القطاع  تعزيز  طريق  عن  حيدث  أن  ميكن  وهذا  االقتصادية،  الناحية  من  اإليزيديني  متكني  وهي 
اخلاص وخلق فرص العمل والتعليم وبناء املؤسسات يف سنجار واملناطق األخرى، وهبذا ميكن إبعاد 

اإليزيدين عن التأثريات السياسية ونفوذ األحزاب السياسية اليت تسببت مبزيد من االنقسامات.

15-صائب خدر 

اجملتمع اإليزيدي جزء من اجملتمع العراقي، واألخري من الناحية 
اإلنثربولوجية يعاين انقسامات عديدة، بعض اجملتمعات تكون انقساماهتا 
فعالية  يعتمد على  األمر  اقل حدة،  انقساماهتا  حادة، وأخرى تكون 
عوامل داخلية تبع من طبيعة اجملتمع وتركيبته السكانية وأخرى خارجيه 

مؤثره يف هذا اجملتمع من حميطه اخلارجي. 

اترخيياً واجه امللك )فيصل األول( مؤسس العراق يف حكمه للبالد معضلة االنقسامات، 
وخطابه املعروف يف هذا السياق يشرح حماولته لتوحيد ما هو منقسم بني أداين ومذاهب وهوايت 
متصارعة. اإليزيديون جزء من اجملتمع العراقي من مَثَّ يناهلم من االنقسام نصيب مماثل. لكن اجملتمع 
اإليزيدي انقساماته حاده ومتشظية، قد تكون مرت فرتات كان فيها اإليزيديون جمتمعا منقسما 
على حنو بسيط أو أقل حدة، لكنه اليوم وصل إىل حالة من التشظي على حنو مؤثر على القضية 
الدويل  اجملتمع  يواجه  ودولياً.  حملياً  قضيته  مع  اإليزيدي  اجملتمع  وتعامل  تفاعل  وطبيعة  اإليزيدية 
صعوبة يف التعامل مع اجملتمع اإليزيدي بسبب هذه االنقسامات وال جيد فيه رؤية موحدة. نعم، لقد 
أثرت هذه االنقسامات على صوره اإليزيديني والقضية اإليزيدية وسياق املطالبة ابحلقوق اإليزيدية، 
وسواء كنا مراقبني أم انشطني يف الشأن اإليزيدي.. فقد رصدان هذه العمليات ومدى أتثري هذه 
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االنقسامات على القضية اإليزيدية وحقوقهم ومطالبهم. 

أما إذا أردان أن حنلل أسباب انقسام اجملتمع اإليزيدي، فإنا تعود إىل أسباب منها:

فعند  اجملتمع،  يف  املتعلق  والبعد  واالقتصادي  السياسي  والبعد  اإليزيدية  الداخلية  الرتكيبة 
احلديث عن اجملتمع اإليزيدي وأسباب انقساماته يربز التأثري السياسي بروزاً كبرياً، إنه العامل األكثر 
أتثرياً يف البيئة اإليزيدية بسبب الوضع السياسي املتأزم. وأعتقد أنين حباجة إىل سرد اترخيي موجز 
لتوضيح الفكرة : جذور االنقسام اإليزيدي يف التاريخ العراقي املعاصر بدأت على حنو واضح كحالة 
شخصية اختذت بعداً دينياً مغلفاً مبنافسات سياسية، ابلتحديد عام 1920و 1921 عندما نشأ 
االختالف بني الراحلني املرحوم األمري )إمساعيل جول بك رمحه هللا( واألمرية الراحلة )ميان خاتون(. 
بعد دخول االحتالل الربيطاين إىل املوصل ومنو أتثري احلاكم الربيطاين بريسي كوكس يف ذلك الوقت 
ُعِقَدت جلسة صلح كان من نتائجها ذهاب األمري جول بك إىل بغداد واملكوث فيها ملدة طويلة، 
وتثبيت أتثري األمرية )ميان خاتون( وابنها وحفيدها من بعد ذلك مسو األمري حتسني بيك رمحه هللا 

يف اإلمارة اإليزيدية. 

 لكن أخطر فرتة كانت يف بدء االستغالل السياسي واالستثمار يف االنقسام اإليزيدي يف 
مستوى سياسي،  إىل  ونقله  الشخصي  اخلالف  اْستـُْثِمَر  إِذ  املاضي،  القرن  ومثانينيات  سبعينيات 
وجتلى االنقسام بصورة أكثر وضوحاً يف سنه 1975 عند عقد اتفاقية اجلزائر بني العراق وإيران، 
وإجهاض احلركة التحررية الكردية وما صاحبها من بنود واتفاقيات أثرت أتثرياً كبرياً على عمليه 
االنقسام، إذ أصبح جزءاً من اإليزيديني مع النظام السياسي للبعث  واجلزء اآلخر ضده، ال سيما 
أن عديداً من مناهضي النظام بدأوا يف استخدام جبل سنجار ممراً للدخول إىل سوراي، وكان من 
نتائج رد النظام على معارضيه جتريف مناطق جبل سنجار وحركة لبناء جممعات سكنية لسكان 
استخدام  الكردية وعدم  التحررية  احلركة  اإلمدادات عن  لغرض قطع  اجلبل،   احمليطة هبذا  القرى 
اجلبل لعمليات التهريب وغريها، وبدأت عملية الستثمار اإليزيديني ضد بعضهم، انقسم اإليزيديون 
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نتيجة لذلك، وأدى االنقسام اجلغرايف واالنقسام السياسي بدورمها إىل انقسامات يف اهلوية، وهذه 
االنقسامات برزت مرة أخرى يف سنة 1991 بعد انتهاء حرب اخلليج الثانية لتصبح جغرافية مع 
فرض أمريكا وحلفائها حظراً جوايً داخل العراق عامي 1991 و1992 فيما عرف مبناطق احلظر 
العرض )36( مشااًل، فشمل  العراق وجنوبه حلماية األكراد والشيعة،  وفرض خط  اجلوي مشال 
انحية ابعذرا وخانك وشاراي اليت أصبحت ضمن املنطقة الكردية األمنة يف حني بقيت شيخان 
)عدا ابعذرا( وبعشيقة وسنجار حتت إدارة بغداد، وتوجه اإليزيديون َوْفق املناطق لألحزاب املوجودة 

واملؤثرة يف املنطقة اليت وقعوا فيها، يف مقابل نفوذ البعث يف مناطق نفوذ حكومة بغداد. 

أحد أبرز األسباب األساسية لالنقسام اإليزيدي يتمثل يف البعد السياسي ومغذايته، إذ إن 
هناك أطراف سياسية تستخدم اإليزيديني ملصاحلهم اخلاصة، فضاًل عن عدم وجود مرجعية إيزيدية 
موحدة وعدم وجود أرضية مشرتكة لإليزيديني يف التعامل مع قضاايهم بشكل موحد عن طريق 
مرجعية يف أطار بيت إيزيدي يفرض خيمته على اجلميع. مثال ذلك انقسامات يف شأن اختيار 
األمري اجلديد بعد وفاة مسو األمري حتسني بيك رمحه هللا، وعادة ما تبدأ االنقسامات يف بعدها 

السياسي مث تؤثر على اجملتمع. 

برز يف التسعينيات االنقسام العريب والكردي، مث بعد ذلك برز االنقسام العريب والكردي 
واإليزيدي مث أصبح بوضوح يف 2014 بني اهلوية القومية اإليزيدية واهلوية القومية الكردية، وهذا 
االنقسام تعمق بسبب وجود انقسامات جغرافية، واألوىل ميكن أن تؤثر على الثانية أيضاً. فاجلغرافية 
تضم مناطق مثل شاراي اتبعة إلقليم كردستان والشيخان يف حني مناطق أخرى مثل بعشيقة وسنجار 

اتبعة للحكومة املركزية. 

االنقسام السياسي واجلغرايف يؤثر على االنقسام اهلواييت، وبدوره يؤدي إىل انقسام يف تركيبة 
اجملتمع ووالءاته، لكن أتثريها ال يستمر ما مل يكن هناك مغذايت سياسية من قبل أطراف حزبية 

وتكتالت سياسية وحكومات خمتلفة تعمل على االستثمار يف هذه االنقسامات. 
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يف هذا السياق ينبغي يل أن أؤشر على اختالف املقاربة يف التعامل مع امللف اإليزيدي 
على حنو ذي صلة. ففي حني مل تتعامل بغداد على حنو مركزي مع امللف اإليزيدي، وال توجد رؤية 
موحدة يف التعامل مع اإليزيديني، إذ إن أطراف عديدة تتعامل مع امللف اإليزيديني: مستشارية 
اجملتمع  التواصل مع  تعتمد على  الوزراء وجهات اثلثة، وكل جهة  الوطين، ومكتب رئيس  األمن 
اإليزيدي عن طريق شخصيات خمتلفة من داخل اجملتمع. يف مقابل مقاربة أربيل اليت مارست نوعاً 
من املركزية يف هذا اجلانب عن طريق بعض املراكز وعن طريق املؤسسات الدينية أو الشخصيات 
البارزة. النتيجة أن االعتماد على مراكز قوى وشخصيات خمتلفة أدت إىل استقبال آراء ووجهات 

نظر متعارضة ومتنافسة يف كثري من األحيان وعلى حنو عمق من االنقسام.

القضية اإليزيدية وعلى مستقبل اجملتمع اإليزيدي ووجوده  على  يؤثر االنقسام أتثرياً كبرياً 
اليوم، مث تعمقت االنقسامات وتعسكرت مع وجود الفصائل املسلحة، وهذا يؤثر على طبيعة اجملتمع 
اإليزيدي ومستقبله والتأثري يف هويته، ولكن ال يتحمل اجملتمع اإليزيدي لوحده وزر االنقسام، إمنا  
يعود أيضاً لسياسات احلكومات يف أربيل أو يف بغداد، وحتديداً بغداد، واليت جيب أن تتعامل مبركزية 
موحدة وتتعامل مع رؤية موحدة، فليس من احلكمة أن تتعامل مراكز قوى عديدة مع أشخاص 
وممثلني خمتلفني، مثاًل أطراف غري رمسية تتعامل مع  فريق من اإليزيدين ورائسة الوزراء تتعامل مع 
فريق آخر من اإليزيدين، ومستشارية األمن الوطين مع فريق اثلث،  وهذا يؤدي إىل فوضى يف 
اآلراء، ال سيما مع بروز شخصيات ليست ابملستوى الثقايف أو التمثيل امليداين هلموم وحتدايت 
اليزيدية والتعامل مع ملفات مهمة، وهذا يؤثر على مضمون القضية اإليزيدية، وهذا كما  اهلوية 
ذكران  يؤثر أتثرياً كبرياً على مستقبل اجملتمع اإليزيدي ألنَّ انقسام اهلوية وانقسام اجلغرافيا يؤثر أتثرياً 
كبرياً، ال سيما حني جيري استثمار هذه االنقسامات سياسياً وحزبياً، على حنو يؤدي إىل خالفات 
إيزيدية يف جوهرها هي خالفات اآلخرين يؤديها اإليزيديون ابلوكالة، واخلالفات بني أطراف قد 
تكون إقليمية أو حملية أبدوات إيزيدية قد تصل إىل اقتتال داخلي أو إىل منازعات تنفي وجود رؤيه 
موحدة داخل تركيبة اجملتمع اإليزيدي أما عن كيفية اخلروج من هذه االنقسامات؟ نعتقد أنَّ من 

املهم ما يلي:
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- التعامل املركزي أو املوحد من قبل بغداد أو أربيل مع رؤية إيزيدية موحدة ووجود إيزيدي 
موحد سياسياً أو دينياً، بعبارة أخرى جيب أن يكون هناك مركزية يف التعامل مع اإليزيديني سواء 

من قبل احلكومة يف بغداد أم احلكومة يف أربيل.

- جيب أن تكون هناك مرجعية دينية شاملة، تنال إمجاعاً أو قبواًل واسعاً، بعبارة أخرى جيب 
أن تكون املرجعية الدينية واملتمثلة ابجمللس الروحاين ممثلة للمجتمع، وحتوز على قبول واسع من قبل 
اجملتمع اإليزيدي بصورة كاملة سواء حتدثنا عن سنجار، أم بعشيقة، أم حبزاين، أم شاراي، أم خانك، 

ويكون هناك إصالح داخل بنية وهيكلية اجمللس الروحاين حبيث ميثل اجلميع 

- أن تكون قرارات األخري عن طريق تنظيم يعتمد على آلية منظمة ومنهجية، فإىل اآلن ليس 
لدى اجمللس الروحاين نظام داخلي يعمل مبوجبه، من مَثَّ عدم التنظيم ينعكس سلباً على خمرجات 

العمل وصناعه القرار اإليزيدي.

-أخرياً ينبغي االعتماد على اجليل الشبايب الناهض واألخذ برأيه، وأن يكون للجيل اجلديد 
القرار اإليزيدي وتوحيد الروح اإليزيدية للوصول إىل أرضية  دوره يف أخذ زمام املبادرة يف توحيد 

مشرتكة متفق عليها بني اجلميع.
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16-فيان دخيل 

من وجهة نظري، حىت لو سلمنا جداًل أبنَّ اجملتمع اإليزيدي 
منقسم، ولكن انقسامه ليس عميقاً أو حاداً، فهو جمتمع صغري داخل 
أو ضمن جمتمعات كبرية حتيطه من مجيع اجلهات، وواجه حمناً وحتدايت 

وظلماً راسخاً انبعاً من شعوره ابملظلومية من إابدات متواصلة.

جتعل  األقليات  أو  الصغرية  اجملتمعات  لدى  ابملظلومية  الشعور 
منه عرضة للتأثر بعديد من التحوالت والتنافسات والصراعات حوله، وقد ال يرغب اجملتمع الصغري 
االنتماء إىل أي طرف على حساب طرف آخر، وقد يقسر على ذلك من دون إرأدته.  هذه أمور 

متصورة وطبيعية جداً يف العالقة يف جمتمعات الصراع.

وال ننسى أمراً يف غاية األمهية هو أنَّ هذه االنقسامات ليست حكراً على اجملتمع اليزيدي، 
فهي موجودة يف مجيع اجملتمعات، حىت اجملتمعات اليت وصلت إىل ذروة الدميقراطية والتفهم والتصاحل 
ا جمتمعات منقسمة أيضاً، فكيف مبجتمع صغري تعرض إىل هجمة قاصمة من قبل تنظيم  جند أنَّ
إرهايب تاله تسليط الضوء الدويل واإلقليمي والداخلي واإلعالمي على هذه املأساة على حنو غري 
مسبوق، ورمبا تكون هذه أول مرة يوضع جمتمع يف الشرق األوسط والعراق حتت األضواء هبذه 
الطريقة، لذا فإن ذلك حيدث انقسامات، فاجملتمعات الصغرية احلجم واليت تعد نفسها مظلومة 
عندما يسلط ضوءاً على مأساهتا من قبل قوى كربى، حيصل تطرف يف االجتاه أو التفكري مييناً أو 

يساراً، كرد فعل طبيعي.

  أرى أنَّنا ما نزال -كمجتمع إيزيدي- يف مرحله الصدمة، مل نفق متاما من هوهلا، وابلتأكيد 
حنتاج إىل مزيد من الوقت لكي نستوعب ما حصل. أان على سبيل املثال مل أكن ضحية مباشرة 
اليت مسعتها حول ما  املأساوية  القصص  لتنظيم داعش لكن كنت ضحية غري مباشرة عن طريق 
جرى، وما زلت أواجه صعوابت يف استيعاب هذا الواقع املرير، فما ابلك يف الضحااي املباشرين، 

ابألمهات واآلابء واألطفال، ما زلنا كمجتمع يف مرحلة الصدمة.
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وقد ال نبالغ إذا ما أشران إىل أننا نعتقد أن اجملتمع اإليزيدي كان فريداً يف احتواء آثر الصدمة، 
فقد كان أتثريها السليب على اجملتمع واالنقسامات اليت سببها أقل ما ميكن أو ابملقارنة مع جمتمعات 
أخرى لو تعرضت للتأثري نفسه لكانت قد انقسمت كلياً، إذ ما يزال هناك أطراف عديدة من 
اجملتمع اإليزيدي تستطيع مللمة اجلراح وهناك مثقفون ومفكرون استطاعوا أن يساعدوا يف جعل 
اجملتمع أكثر قوة. إذا أخذان الضحااي كمثال، كان من املعيب يف السابق أن خترج فتاة أو سيدة 
للعلن تتكلم عن حاالت اعتداء عليها، لكن املرأة اإليزيدية واجهت بكل صالبة ما حصل هلا، 

وسلطت الضوء على هذه املأساة.

من جهة اثنية، ال أجد االنقسام الذي حصل للمجتمع اإليزيدي شيئاً خطرياً جداً، فهو 
حاله طبيعية مقارنة حبجم املأساة، وعندما نعي الصدمة ونفيق منها تستطيع أن نعمل على حنو 
واحملن  التحدايت  من  بكثري  بتارخيها  اإليزيدية  مرت  لقد  جملتمعنا.  مشرق  مستقبل  لتوفري  أفضل 
واإلابدات وكانت هناك انقسامات، لكن مل تضمحل اإليزيدية أو ختتفي، بل بقيت حمافظة على 
كيانا ووجودها. وأعتقد حنن يف هذه املرحلة أكثر وعياً وحيوية ولدينا شخصيات وأجيال تستطيع 
أن حتقق تكامال للمجتمع، وإذا مل يكن هذا يف اللحظة الراهنة، فسيكون يف املستقبل على حنو 

مؤكد. أرى أنَّ مستقبل املكون اإليزيدي سيكون أفضل عن طريق تضافر جهود مجيع أفراده. 

فضاًل عن ذلك فإن االنقسام يف املكون اإليزيدي ليس انقساماً عقائدايً، مبعىن أنَّه ميثل توجهات 
وأفكار ورمبا سياسات وتوجهات حزبية خمتلفة، وعادة فإن األحزاب الكبرية والسياسات العامة الكربى 

تبقى اثبتة يف مقابل متغريات أو تكتالت صغرية تضمحل شيئاً فشيئاً داخل املكون األكرب.

ومبا أنَّ األحزاب املوجودة اآلن أو الكياانت أو التكتالت مل أتت بعقيدة أو كانت نتيجة 
انتماء  وبعضها كان  فعل،  كردة  جاء  منها  قسم  يكون  وقد  للتغري،  عرضة  فهي  بعقيدة،  إميان 
ألسباب اقتصادية أو لتحصيل القوت اليومي، لذا هي مؤقتة وعابرة، ومىت ما انتفت احلاجة إليها 
ستنتهي هي أيضاً. لذا، حنن كمجتمع إيزيدي نستطيع مبرور الزمن أن نعاجل هذه االنقسامات ونعيد 

وحدة صف املكون اإليزيدي.
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 البيت اإليزيدي ابلتأكيد ال يضم توجهاً واحداً ألنَّه ال يوجد جمتمع واحد يف العامل ذا توجه 
موحد %100، لذا من الطبيعي أن تكون هناك انقسامات، وهذه حالة صحية لتعدد اآلراء، 
شرط أالَّ تؤثر هذا االنقسامات على كيان اإليزيديني وعلى أرضهم ومكانتهم وعلى معتقداهتم، هلذا 

أعتقد أنَّنا مبرور الوقت سنعاجل االنقسامات على حنو أسرع مما يعتقد بعضهم.

17 - فارس كيت 

حبد  وقائم  مستقل  اإليزيدي كمجتمع  اجملتمع  تناول  ميكن  ال 
ذاته مبعزل عن اجملتمعات احمليطة والبيئة اليت يعيش فيها هذا اجملتمع. اذا 
نظران إىل اجملتمع العراقي على سبيل املثال، سنجد أن هنالك انقسام 
كبري بني املكوانت اجملتمعية املختلفة يف هوايهتا القومية أو اإلثنية أو 
فمن  لذا  اخلارجية.  ووالءاهتا  السياسية  توجهاهتا  يف  حىت  أو  الثقافية 

املنظور العام ميكن النظر إىل االنقسام يف اجملتمع اإليزيدي أيضاً على أنه جزء من اإلطار العراقي 
العام حلالة االنقسام اليت تشهدها البالد وال سيما بعد 2003م.

اإليزيدية  للحالة  فبالتأكيد  أدق،  بصورة  وتناوهلا  اإليزيدية  احلالة  للولوج يف صلب  ولكن 
خصوصيتها فضاًل عن العوامل املركزية أو العمومية حلالة االنقسام يف اجملتمع العراقي ككل. اإليزيدية 
كمجتمع وأقلية دينية موجودة يف العراق تعاين من مجلة من األزمات ولعل من أمهها أزمة اهلوية واليت 
أدت ابلنتيجة إىل خلق نوع من االنقسام يف اجملتمع اإليزيدي يف حالته االعتيادية عندما كان اجملتمع 
اإليزيدي جمتمعاً مستقراً نوعاً ما قبل األحداث األخرية اليت مرت هبا اإليزيديون. هذه األزمة أدت 
إىل تشكل تيارات سياسية إيزيدية تتبىن مفهوم )اإليزيداييت( كهوية جامعة دينية وقومية يف حني 
أن األغلبية من اإليزيديني ذهبوا ابجتاه عدِّ )اإليزيداييت( هي اهلوية الدينية للمجتمع اإليزيدي وأن 
)الكرداييت( هي اهلوية القومية. هذه األصوات والتوجهات ظهرت إىل العيان بعد 2003م، أما قبل 
ذلك فكانت هنالك حماوالت لتشويه اهلوية اإليزيدية من قبل النظام السابق وبواسطة خنب إيزيدية 
بفرض هوية قومية هجينة وغري معروفة ابألساس على اإليزيديني وذلك بوصفهم )عرابً أمويني!(. 
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أما يف السنوات القليلة املاضية وال سيما بعد غزو داعش ملناطق اإليزيديني وارتكاهبم جرائم إابدة 
مجاعية ضد اجملتمع اإليزيدي، ظهر تيار إيزيدي آخر ليذهب ابجتاه تعريف هوية جديدة ُوِصَفت 
التوجهات يف حتديد اهلوية للمجتمع اإليزيدي هي  ابهلوية اإليزيدية )اإلثنودينية(. إنَّ مجيع هذه 

عوامل اترخيية سامهت يف زعزعة اجملتمع املتهالك وعدم استقراره.

أو  )جيوسرتاتيجيك  عموماً  السياسية  اجلغرافية  أو  اإلسرتاتيجية  اجلغرافية  الناحية  من  أما 
جيوبوليتيك(، فإن وجود أغلبية اجملتمع اإليزيدي )العراقي( يف قضاء سنجار ومناطق سهل نينوى 
وهي مناطق نزاع بني املركز واإلقليم يعد عاماًل أساسياً يف عدم استقرار هذه املناطق، من مَثَّ عدم 
استقرار اجملتمع أيضاً. إن املادة )140( من الدستور العراقي هي مبنزلة رصاصة الرمحة اليت مل تنِه 
حياة اجملتمع اإليزيدي بل شلته بسبب عدم تنفيذها على حنو يسهم يف استقرار جمتمعات تلك 
املناطق، بل بقيت املادة عالقة لتبقى معها آمال اجملتمع اإليزيدي يف االستقرار عالقة أيضاً، انهيك 
عن هتميش تلك املناطق من انحية اخلدمات والعمران بسبب غموض مصريها. من الناحية اجلغرافية 
اإلسرتاتيجية، فإنَّ موقع سنجار اإلسرتاتيجي ابلنسبة لبعضهم من اجلهات جعلته حمل أطماع حملية 
وإقليمية ودولية مما تشكل عائقاً أمام عودة االستقرار للمنطقة، واليت تساهم مسامهة فعالة يف تعزيز 

حالة االنقسام يف اجملتمع اإليزيدي.

أسفر الواقع املأساوي واألزمات على املستوى اإلقليمي والعراقي واحمللي وإشكاليات اهلوية 
2014م  أغسطس  صدمة  وجاءت  اإليزيدي،  للمجتمع  مزمن  داء  الدستورية  واملواد  واجلغرافية 
لتجعل األوضاع تزداد سوءاً، ال سيما بعد امتداد احتالل داعش لسنجار ومناطق اإليزيديني يف 
نينوى.  مناطق حمافظة  املوصل ومعظم  بعد شهرين من إحكام سيطرته على مدينة  نينوى  سهل 
اجملتمع اإليزيدي املتهالك أساساً واملنقسم ذاتياً ألسباب سياسية ودينية وقومية كان قد متكن من 
االحتفاظ جبانب إجيايب واحد على األقل أال وهو متاسكه االجتماعي ووجوده على أرضه، وكذلك 
اإلمجاع اإليزيدي الذي مل يتزعزع يوماً خبصوصية جزئية اهلوية الدينية اإليزيدية اجلامعة. ولكن بعد 
هجوم داعش وغزوه لسنجار ومتكنه من إحكام سيطرته عليها، انار اجملتمع اإليزيدي انياراً كبرياً 
وخلف مئات الضحااي األبرايء يف حني وقع اآلالف من النساء واألطفال والشيوخ يف قبضة القتلة، 
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ونزح قرابة )400( ألف إيزيدي إىل خميمات النزوح، وهاجر أكثر من )100( ألف منهم بعد 
ذلك ابجتاه أورواب ودول املهجر.

كادت هذه اإلابدة أن تضع ناية للمجتمع اإليزيدي، فهي قد عمقت االنقسام اإليزيدي 
من مستوى التيارات السياسية املختلفة واالعتقاد هبوايت خمتلفة، إىل مستوى االنقسام يف داخل 
العائلة الواحدة. انقسمت الكثري من العوائل اإليزيدية انقساماً مأساوايً إىل عائلة متكونة من رب 
العائلة )األب( يف املقابر اجلماعية وأم وأخت مسبية )خمتطفة( وابن انج من أسر داعش لينتهي به 

املشوار إما إىل خيمة يف إحدى خميمات النزوح أو مهاجراً يف إحدى الدول األوروبية. 

بعد مثان سنوات من اإلابدة اإليزيدية ما يزال اجملتمع اإليزيدي يعيش ذلك االنقسام املزلزل 
للمجتمع املسامل، وسنجار املنكوبة وفق الربملان العراقي وجملس حمافظة نينوى املنحل حتولت إىل 
ساحة للصراعات اإلقليمية والدولية، وتكاد تكون أكثر بقعة غري مستقرة يف البالد حبيث ال ميكن 
للحكومة العراقية فرض سيادهتا هناك على حنو فعال، فضاًل عن تعرضها للقصف اجلوي من قبل 
طائرات أجنبية مسرية. سنجار معتلة ابزدواجية اإلدارة: وجود إدارتني للقضاء والنواحي التابعة هلا. 
حدة االنقسام يف اجملتمع اإليزيدي ال تقف على مستوى العائلة أيضاً، بل أكثر من ذلك تصل 
إىل مرحلة االنقسام على املستوى الشخصي. الفرد اإليزيدي على األغلب منقسم على ذاته وفاقد 
للثقة مبحيطه وال يتمكن من جتاوز دائرة اعتبار نفسه ضحية، كونه ال يزال يشعر ابنه الضحية 
الناجية نفسها من هول أكرب فاجعة شاهدهتا اإلنسانية يف العصر احلديث. إنَّ آاثر ما بعد الصدمة 
اليت يعيشها الفرد اإليزيدي من الناحية النفسية كفيلة حبد ذاهتا أبن يكون هذا الفرد فريسة سهلة 
للوقوع حتت أجندات ومصاحل جهات خارجية هلا مآرهبا على حنو يساهم يف تعمق أزمة االنقسام 

يف اجملتمع اإليزيدي ألنَّ الفرد هو أساس اجملتمع.

يؤثر هذا االنقسام على اجملتمع اإليزيدي ومستقبله، فاجملتمعات اهلشة غالباً هي اجملتمعات 
األكثر عرضة للتهلكة، واجملتمع اإليزيدي يف واقعه احلايل ال يعد جمتمعاً منقسماً فحسب، بل انه 

يقرتب من مرحلة اجملتمع اهلش على حنو يلقي مبسؤولية كبرية على خنبه للخروج من هذا املآزق. 
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التعامل معها بصورة سليمة،  بعد اإلابدات اجلماعية حساسة جداً وجيب  تعد مرحلة ما 
وإال فإن هلا آاثراً ال تقل خطورهتا عن خطورة اآلاثر املرتتبة عن اإلابدة نفسها. إن ضعف اجملتمع 
اإليزيدي وتشتته يف هذه املرحلة احلرجة كان كفياًل خبلق فراغ كبري يف الساحة اإليزيدية على حنو 
وأتثرياته  االنقسام  هلذا  األولية  اآلاثر  أنَّ  إىل  آنفاً  املذكورة  العوامل  تشرُي  عديدة.  وظفته جهات 
السلبية قد بدأت تظهر للعيان على أرض الواقع لعل من أبرزها حماولة أحداث تغيري دميوغرايف يف 
مناطق اإليزيديني، واستقرار الفئة املهاجرة وغياب دالالت للرغبة يف العودة، وعدم وجود إشارات 
يف األفق تعزز عودة النازحني، واألخطر من ذلك اضمحالل شدة االرتباط ابألرض واملقدسات 

وتراث اآلابء واألجداد لدى نسبة غري قليلة من األفراد يف اجملتمع اإليزيدي.

من جهة أخرى، عدم وحدة الصف اإليزيدي يف إيصال مظلوميته إىل احملافل الدولية ولدت 
نوعاً من الربود يف التعامل مع القضية اإليزيدية على املستوى الدويل مع اإلجنازات الكبرية اليت مت 
حتقيقها، وذلك عن طريق حث الربملاانت الدولية واملؤسسات األممية لالعرتاف ابإلابدة اإليزيدية. 
إنَّ عدم وحدة اخلطاب اإليزيدي وضعف املركزية أو ابألحرى انعدام االلتفاف حول مرجعية أو 
مؤسسة مركزية واحدة على النحو املوجود يف أقليات أخرى جعلت اجملتمع الدويل يف حرية، وارتباكاً 
يف متيز القرار الرمسي اإليزيدي الذي من املمكن أن خيدم فعاًل اجملتمع اإليزيدي من القرارات األخرى 

غري الرمسية، وتشتت مراكز القرار، والنتيجة تؤثر على مستقبل القضية اإليزيدية. 

قد ال يكون من املناسب وصف احلالة اإليزيدية بـ)املوت السريري(، إلن التجارب التارخيية 
تؤكد على صالبة اإلرادة اإليزيدية يف جتاوز احملن والتغلب عليها، لكن الواقع اإليزيدي الراهن هو مبنزلة 
)إابدة طويلة األمد وغري مباشرة، أو مستمرة(. لذا ميكننا أن نؤكد أبن بقاء اجملتمع اإليزيدي مشتتاً 

أو منقسماً ستكون له عواقب وخيمة يف املستقبل، رمبا ال ميكن التغلب عليها بعد فوات األوان.

 للخروج من حالة االنقسام الشديد اليت يشهدها اجملتمع اإليزيدي، ينبغي على الفرد كعنصر 
أساس يف بناء اجملتمع اإليزيدي أن يبدأ من نفسه. على الفرد أن يتغلب على عقدة عدم الثقة بنفسه 
أواًل ومن مث حماولة التأقلم مع واقعه وحميطه من جديد وذلك عن طريق بناء الثقة بصورة تدرجيية. 
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من جهة أخرى، على الفرد اإليزيدي العبور من مرحلة النظر إىل نفسه )كضحية( وجتاوزها 
إىل مرحلة )املضحي( واملكافح لضمان حقوقه وجرب ضرره للمرحلة اليت كان فيها )ضحية(. إن 
القوي واملكافح واملنتج  الضحية وانتظار عطف اآلخرين جتعل من اإلنسان  اجلمود يف شخصية 

ضعيفاً هشاً اتكالياً وهذه حالة ال ختدم اجملتمع اإليزيدي وقضيته.

إذا متكن الفرد اإليزيدي من إعادة بناء نفسه، سيكون ذلك أول الغيث يف تكوين أواصر 
ومتناسق  بناء  جمتمع  نواة  تكون  إىل  ابلنتيجة  ذلك  وسيؤدي  له،  مماثلني  أفراد  مع  متينة  وروابط 
ومتكامل، وعلى حنو جيعل من احلوار والتواصل وتبادل وجهات النظر بني فئات اجملتمع املختلفة 
واملسببة  السلبية  العوامل  ومواجهة  التحدايت  حول  ومشرتكات  رؤى  إىل  للوصول  فعالة  أدوات 
النقسام اجملتمع اإليزيدي. بناء فرد قوي وجمتمع متماسك متكامل داخلياً يصبح رصيداً لإليزيديني 

يف مواجهة التدخالت اخلارجية للحيلولة دون زعزعة استقرار اجملتمع اإليزيدي وتوازنه.

تكمن قوة اجملتمع اإليزيدي يف جتاوزه على انقساماته الثانوية؛ ألهداف أمسى وأهم، ووصول 
على  فرضها  دون  وانتماءاته  بني هوايته  التميز  من  املعرفة متكنه  من  إىل مستوى  اإليزيدي  الفرد 
اآلخرين أو جعل هوايت وانتماءات اآلخرين املختلفة ذريعة خللق فرقة وشتات. سيمكن الوصول 
إىل هذه استقرار داخلي اإليزيديني من امتالك صوت حقيقي على املستوى التشريعي والتنفيذي 
إداري مستقل  لإليزيديني واحلصول على كيان  والدستورية  القانونية  املطالبة ابحلقوق  متكنهم من 

ملناطق اإليزيديني جبعل سنجار وسهل نينوى حمافظتني لإليزيديني واألقليات العراقية األخرى. 

أما على الصعيد الدويل، فأن التماسك سيساهم يف توحيد اخلطاب اإليزيدي وتقوية مطالبه 
على منصة اجملتمع الدويل، ال سيما التعامل مع القضية اإليزيدية يف احملاكم الدولية املختصة وإقرارها 
كجرمية إابدة مجاعية، من مَثَّ حتقيق العدالة للضحااي واليت هي أوىل اخلطوات لبناء سالم شامل 

ومستدام، وأخرياً منع تكرار اجلرائم ضد اجملتمع اإليزيدي يف املستقبل. 
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18-ميان خريي بك )األمرية ميان خاتون(

    هناك انقسام يف اجملتمع اإليزيدي، هذا أمر واضح، لكن 
السياسية والدينية  العراق الذي تعصف به املشاكل  أننا نعيش يف  مبا 
والقومية، فإن ذلك ال بد أن ينعكس علينا أيضاً، ال سيما أبنَّنا أصبحنا 
مؤخراً جمتمعاً منفتحاً خنالط اجلميع، واالنتماء إىل األحزاب السياسية 

هي اليت جعلت هذه االنقسامات كثرية ومتشعبة.

 لكنين أقول إن اجملتمع اإليزيدي مع ما حدث له ومع تشتته يف كل بقاع العامل وأنَّ أكثريته 
ما يزال يسكن املخيمات، فهو جمتمع متجانس وموحد إىل حد ما إذا ما قارانه ببقية اجملتمعات 

العراقية اليت تتناحر فيما بينها وتتقاسم الوالءات جلهات إقليمية.

يف البيئة اإليزيدية اختالفات سياسية حزبية ضيقة تقود البعض لتبين مواقف ختدم مصاحل 
أحزاب وجهات معينة،  لكننا - كعائلة اإلمارة- نعدها إجيابية أكثر من كونا سلبية، فاالختالفات 

دوما تؤدي إىل إلقاء الضوء على املشاكل اليت ميكن حلحلتها بقدر املستطاع. 

نعود ونكرر أن هذه االنقسامات هي جمرد مواقف يتبناها البعض بسبب توجهات سياسية 
وأتثري أحزاب لقاء امتيازات مالية وألقاب سرعان ما يرتاجع الكثريون منهم مع تغيري بوصلة احلزب 
أو املصاحل، لكننا دوماً نتمىن من اإليزيديني أن يكونوا على مسافة واحدة من اجلميع، لكي خيدمنا 
اجلميع. حنن حباجة لتعاون ومساعدة مجيع األطراف، ويدرك اإليزيديون مع أي طرف يكونون، 

بعيداً عن الشعارات الراننة اليت تصدر من هنا وهناك الستغالل جرحهم وظروفهم.

أما عن أتثري هذا االنقسام على اجملتمع اإليزيدي، ومع كل األسف نقول إنَّ هذه االنقسامات 
وتوزيع الوالءات يف بلد ما زالت املصاحل الُعليا للطبقة العامة يف مهب الريح، فإن أتثريها يكون سلبياً 
أكثر مما هو إجيايب يف الوقت الراهن، وال سيما على الطبقة العامة املسحوقة حبيث أصبح تقدمي 

اخلدمات هلم لقاء مثن الوالء أو معاقبة فئة أخرى بسبب والءهم جلهة أخرى. 
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مشاكل اإليزيديني هي نفسها اليت يعاين منها الشعب العراقي، حنن جزء منهم وقد يكون 
أتثريها أكرب علينا بسبب الظروف اليت نعانيها، ومن أخطر األمور هو متحور صراع األحزاب، بل 
والدول على منطقة )سنجار( اليت أريقت فيها الدماء ابآلالف واغتصبت فيها الفتيات والنساء ومت 
بيعهن، ومن السهل جداً التأثري على جمتمع يسكن أغلبهم يف خميمات، فهم حباجة لكل شيء، 

حىت لكلمة طيبة تشفي بعض جراحهم.

أما عن كيفية اخلروج من االنقسام، فقد سبق أن أعطيناكم رأينا يف جوابنا عن السؤال األول 
ا ليست بذلك املستوى اخلطر الذي يصل حلد التناحر، وما  يف أن االنقسامات مع وجودها إال أنَّ
إىل ذلك،  وعلينا أن نؤكد أنَّ بعض مظاهر االنقسام احلايل اليت قد تكون سلبية أو إجيابية مرتبطة 
ابستقرار البالد عموماً، وجلوس األحزاب السياسية معاً على طاولة احلوار.. ألننا يف الواقع نرى 
أن األحزاب عندما جتتمع وتستقر األمور بعض الشيء،  سرعان ما يسود منابر جمتمعنا -الذي 
الوالءات- اهلدوء والسكينة، ونرى الشخصيات واألقالم تتضافر جهودهم  هو موزع ومقسم يف 
وتتقارب وجهات النظر، والعكس صحيح كلما أتزمت األمور يف البلد بني األحزاب وكلما تباينت 
وجهات النظر وازدادت التشنجات تؤثر على جمتمعنا.. وهنا جيب أن أوضح أن االنقسامات يف 

جمتمعنا هي فقط سياسية وليست دينية أو ما إىل ذلك حبيث متس جوهر الداينة واملقدسات.
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19-مريزا دانيي

اجملتمع اإليزيدي جزء من اجملتمع العراقي الذي يعاين من عديد 
من االنقسامات، وهو يتأثر ابلتحوالت االجتماعية والسياسية اليت متر 
هبا البالد، كما يواجه كأقلية حتدي االحتواء أو االستيعاب القسري 
جغرافياً وقومياً على النحو ذاته الذي تعاين منه سائر األقليات يف العراق، 

ويؤثر ذلك بصورة مباشرة على تقسيم اجملتمع من حيث التوجهات.

 هناك عديد من األسباب لالنقسام خارج إرادة اإليزيديني، كأن يكون اإليزيديون جزءاً 
من الصراعات السياسية املوجودة يف املنطقة والصراعات السياسية املوجودة بني خمتلف األحزاب 

والكتل السياسية اليت حتاول استغالل الورقة اإليزيدية لصاحلها.

يعود جزء من الصراع اإليزيدي إىل حقبة الصراعات الداخلية، كالصراع الكردي البعثي، 
كذلك انقسام اإليزيديني جغرافياً وإدارايً إىل خمتلف املناطق اليت تدار من خمتلف اجلهات اليت لديها 
مصاحل خمتلفة، من مَثَّ من الطبيعي أن يقوم األطراف املتحكمون كاًل منهم ابلتأثري على جهة معينة 

من اإليزيديني وتوظيف الورقة اإليزيدية لصاحلهم. 

اجملتمع اإليزيدي اخلارج من اإلابدة اجلماعية مثل سائر اجملتمعات اليت خترج من مآٍس مماثلة 
تصبح جمتمعات منهارة، وعلى خالف ذلك كان اجملتمع اإليزيدي بعد اإلابدة أكثر متاسكاً قياساً 

ابجملتمعات األخرى اليت تعرضت ملثل هذه اإلابدات.

على املستوى الداخلي، املشكلة الكبرية اليت يعاين منها اإليزيديون هي نسبة اجلهل واألمية، 
ال ننسى أن اإليزيديني مل حيصلوا على حقوقهم يف التعليم سوى يف الثالثني عاماً األخرية، لذلك 
فاملتعلمون من األجيال السابقة من اإليزيدين كانوا يعدون على أصابع اليد، هلذا السبب مل يكن 

لديهم متثيل متناسب يف مؤسسات الدولة العراقية 
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كذلك يعد التخلف العشائري والصراع على املناصب الدينية وجهل املؤسسة الدينية ورؤيتها 
الضيقة للواقع اإليزيدي أسباب رئيسية لالنقسام اإليزيدي. 

لتأجيل حل مشاكل اإليزيديني، فاجلهات  يتم توظيف االنقسام  على املستوى اخلارجي، 
واملؤسسات من الدولة واألحزاب وحىت املنظمات الدولية تستخدم حجة اختالف اآلراء داخل 
اجملتمع اإليزيدي، ومن مَثَّ متنع التفاعل معهم والتعاون معهم، مثاًل: إعادة النازحني وإعمار املدن 
احملررة ومشاكل سنجار األمنية إخل، فالقوى املوجودة تتحجج ابالنقسام اإليزيدي الومهي فهي ال 
تتحمل املسؤولية وال أتخذ على عاتقها حلحلة االنقسام، بل تتخذه ذريعة للتهرب من مسؤولية 

فعل شيء، لذلك بعد مثان سنوات من اإلابدة والنزوح مل نشهد تغرياً كبرياً.

على أصدقاء اإليزيديني من رجاالت الدولة أن ميدوا يد العون يف تقريب وجهات النظر 
وفهم الواقع اإليزيدي، لكن مع األسف مل جند حساً ابملسؤولية يرتقي هلذا اهلدف، لذلك كان وقع 
االنقسامات السياسية أكرب على اإليزيديني، كما أن اجلغرافية حتمت على اإليزيديني أن يقعوا 

ضحية ملعادالت إقليمية ودولية. 

للخروج من حالة االنقسام البد من دعم النخب اإليزيدية وزايدة التواصل والتنسيق ووضع 
برامج معينة، وإقامة شبكات مشرتكة ألجل التأثري على النخب السياسية ومنح اإليزيديني دورا يف 
تقرير مصريهم، وعلى الدولة أن تتخذ دوراً إجيابياً من أجل خلق أرضية مشرتكة للتفاهم.  كذلك 
بدور يف  تنهض  أن  نينوى  االستقرار يف  لدعم  إنسانية  برامج  لديها  اليت  الدولية  املنظمات  على 
إجياد شبكات إيزيدية من اجملتمع املدين والشخصيات الدينية والسياسية لتوحيد جهودها وتقريب 

وجهات نظرهم.

أما على األحزاب السياسية، فال نعتقد أن هلا دوراً إجيابياً يف حل االنقسام اإليزيدي وخلق 
أن  والكردية  العربية  العراقية  السياسية  األحزاب  من مصلحة  فليس  اإليزيدي،  اجملتمع  داخل  قوة 

يتوحد الصف اإليزيدي.
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20-مراد إمساعيل

اإليزيدي  اإلنقسام  اليت تقف خلف  هناك عديد من األسباب 
وهو ليس إنقساماً اجتماعياً بقدر ما هو إنقسام سياسي، سامهت فيه 
عدة عوامل منها عدم وجود مؤسسة دينية وعشائرية قوية كما كانت 
سابقاً، فضاًل عن الظروف اجلغرافية واجليوبوليتيكية ملناطق تركز اإليزيدية. 

السياسية  اجلماعات  بني  اإليزيدي  السياسي  اإلنقسام  يتوزع 
املرتبطة ابألحزاب الكردية: الباريت واليكيت واالحزاب القومية اإليزيدية اليت تعترب اإليزيديني مجاعة 

 PKK قومية ودينية، واجلماعات السياسية القريبة من احلشد واجلماعات السياسية القريبة من
اإليزيديون شعب فقري ال ميتلك مصادر اقتصادية ميكن أن يعتمد عليها يف متويل مجاعاته 
السياسية، لذلك أصبح هناك تبعية اقتصادية جلهات خارج اجملتمع اإليزيدي مما أسهم يف توليد 

إنقسامات سياسية خمتلفة. 
توزع  بسبب  ثقايف  تنوع  هناك  بل  إنقسام،  هنالك  فليس  االجتماعي  املستوى  على  أما 
اإليزيدية جغرافياً بني مناطق سنجار ومناطق الشيخان وحول دهوك وبعشيقة وحبزاين، األمر الذي 
ساهم يف تشكيل ثقافات خمتلفة يف كل منطقة نتيجة عوامل اترخيية واجتماعية فرضت هذا التوزيع. 

يف مرحلة ما بعد االابدة اإليزيدية تضاءل اإلنقسام االجتماعي بشكل كبري بني اإليزيديني، 
فمثاًل يف السابق اندراً ما جتد زواج بني ايزيدي سنجار وايزيدي بعشيقة وحبزاين وشيخان، أما اآلن 

فقد أصبح هناك انفتاح بني املناطق اإليزيدية املختلفة. 
هناك نقطة مهمة يف املسألة اإليزيدية ما بعد االابدة، إذ أصبحت القضية اإليزيدية قضية 
حمورية لدى اجملتمع اإليزيدية وال سيما لدى الناشطني وفئة الشباب كقضية متكاملة وغري جمزئة حىت 
أصبح اإليزيديون مبختلف توجهاهتم يتوحدون حول أي قضية ايزيدية، فاإليزيديون اليوم موحدون 
أكثر من أي وقت مضى خلف مطالبهم الرئيسية كاالعرتاف ابإلابدة واملطالبة ابالعمار وعودة 

النازحني وحتقيق العدالة.
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 من املشاكل الرئيسية اليت تؤثر يف التماسك االجتماعي اإليزيدي هي أن املؤسسة الدينية 
اإليزيدية ليست مؤسسة قوية، وليست قريبة من اجملتمع اإليزيدي بشكل كبري، وال تعمل بصورة 
فعالة ومؤثرة لتوحيد اجملتمع حول معتقدات الداينة اإليزيدية، ميثل هذا خطراً كبرياً على الوجود 
فإن  لذلك  العوملة،  اخلارجي وموجات  يتأثرون ابحمليط  الذين  اخلارج  إيزيدي  اإليزيدي وخصوصاً 

ضعف أتثري املؤسسة الدينية قد يؤدي مستقباًل إىل ظهور أجيال بعيدة عن انتمائها اإليزيدي. 
االنقسام  ملشكلة  األمثل  احلل  هي  السياسية  الوحدة  تكون  قد  احللول،  عن  وللحديث 
اإليزيدي، إذا استطعنا توحيد اإليزيديني حول رأي سياسي وتوجه سياسي واحد لتتوحد املطالب 
أمام حكومة بغداد وحكومة أربيل، ولكن هذا األمر ليس واقعياً ألن املوضوع ليس حمورية بغداد أو 
أربيل بقدر ما هو ضعف اإليزيديني على مستوى العدد وعلى املستوى السياسي، فالتمثيل السياسي 
ومدى اخنراطهم يف احلياة السياسية هو الفيصل يف هذا السياق. اإليزيديون حىت اليوم بعيدين عن 
مراكز القرار، صحيح إن االنقسام مؤثر، ولكن الواقع السياسي أقوى من هذا االنقسام، ولنكن 

واقعيني، حىت لو توحد اإليزيديون لن تنظر بغداد وأربيل إىل اإليزيديني جبدية .

ويتطلب  ضروري  ذلك  على  العمل  ولكن  السياسي،  االنقسام  من  اخلروج  الصعب  من 
توعية اجملتمع اإليزيدي ودعم األصوات املستقلة والعمل على جعل اإليزيديني يلتفون حول القضية 

اإليزيدية وليس حول جهة سياسية حمددة.
 يتطلب هذا إسرتاتيجية ووعيا جمتمعيا وبناء هوية إيزيدية قائمة على فكرة )إيزيد خان( تضم 
اإليزيديني يف خمتلف املناطق اجلغرافية يف العراق، ليصبح لدى اإليزيديني حلم كبري يلتفون حوله كما 
فعل الكرد يف إقليم كردستان، كذلك من املهم العمل على إعادة هيكلة املؤسسة الدينية وجتديدها 
لتكون أكثر واقعية، فاجملتمع اإليزيدي ما بعد اإلابدة اجلماعية ليس اجملتمع اإليزيدي ما قبلها، فقد 
اخنرط جمتمع اإليزيديني ابجملتمع العاملي، لذا هناك حاجة ماسة ملؤسسة دينية تواكب العصر وتوائم 
التغيري، كذلك املؤسسة الدينية اليوم هي فقط  متمركزة يف شيخان، يرتأسها أمري جديد مل ينل قبواًل 

واسعاً لدى اإليزيديني، وهذا يؤثر ابلنتيجة على التماسك اإليزيدي والوحدة اإليزيدية.
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هناك أسباب اترخيية النقسام اجملتمع اإليزيدي مرتبطة بطبيعة 
تدار  والذي  املعنوية  اإليزيدية  اإلمارة  شؤون  وإدارة  اإليزيدي  اجملتمع 
شؤونه بصورة عرفية غري منظمة، إذ ال توجد مؤسسات إيزيدية منظمة 
على غرار الصابئة املندائيني على سبيل املثال، واجمللس الروحاين منذ 
صالحيات  يعرف  وال  عرفية  بصورة  أموره  يدير  اآلن  وحلد  أتسيسه 

أعضائه  وبعض  السياسية  األمور  يف  ويتدخلون  “بكيفه”،  يشاء  ما  يقرر  فكل عضو  أعضائه، 
يقدمون والءاهتم احلزبية على حنو  خمل مبكانتهم الروحانية أمام أنظار اجملتمع اإليزيدي، وكل ذلك 
بسبب عدم وجود منهاج ونظام داخلي أو دستور ينظم شؤون اجمللس وصالحيات أعضائه، فضاًل 
عن إدارة األمري واجمللس الروحاين للقضااي بصورة عشوائية، ومواالة أعضاء اجمللس واألمري لألحزاب 
عمل على فقد الثقة هبم من قبل شرائح من اجملتمع اإليزيديني. يساهم انعدام الثقة يف تفكيك 
اجملتمع اإليزيدي، وفقدان االحرتام ملكانة األمري بوصفه ميثل رأس اهلرم للمجتمع، حبيث ال تلتزم 

فئات اجملتمع بقراراته.

الثانية 1991 وصدور قرار  أسباب سياسية حديثة العهد بعد حرب اخلليج  هناك أيضاً 
فرض احلظر اجلوي آنذاك فوق خط 36، وانقسام مناطق اإليزيديني بني مدن إقليم كردستان وبني 
احلكومة املركزية حيث وقع اإليزيديون الذين ضموا إىل إقليم كردستان حتت نفوذ األحزاب الكردية 
ذات الصبغة القومية، وأيضاً انضم شقيق األمري اإليزيدي خريي بك إىل األحزاب الكردية يف وقت 
بقي األمري حتسني بك موالياً حلكومة بغداد حىت 2003،  رمبا “بغية التوازن يف حفظ اإليزيدية” 
بسبب عامل االنقسام اجلغرايف نتيجة تطورات حرب اخلليج، أما إيزيدية سنجار وسهل نينوى فقد 
بقوا بعيديني عن القضااي والصراعات القومية حىت الغزو األمريكي عام 2003، لكن تطورات ما 
بعد الغزو قد كرس تقسيم اجملتمع اإليزيدي بشكل واضح و”ممنهج” بعد امتداد وسيطرة األحزاب 
على معظم مناطقهم، ومن مَثَّ انضم رؤساء العشائر إىل األحزاب املتنافسة وأتسست أحزاب إيزيدية 
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سياسية متنافسة يف الفكر واأليديولوجيا على حنو كرس االنقسامات اجملتمعية أكثر وخلق العداوات 
أنَّ كسب  بل  فحسب،  هذا  وليس  االجتماعية،  والشخصيات  العشائر  رؤساء  بني  الشخصية 
بعض األحزاب السياسية الكردية للشخصيات اإليزيدية من الذين كانوا أعضاء يف حزب البعث 
لالستفادة منهم وتوظيف خرباهتم التنظيمية لصاحلهم، وذلك ابعتبارهم كانوا شخصيات مؤثرة  على 
حنو كرس املزيد من العداوات والتفكك داخل بينة اجملتمع اإليزيدي وداخل العشائر نفسها، وقد 
برزت تلك االنقسامات أثناء محالت االنتخاابت ومهامجة املرشحني لبعضهم البعض، ال سيما 
وان ثقافة الدميقراطية والدعاية االنتخابية حديثة العهد يف البالد، نتيجة لذلك تتكتل أبناء اجملتمع 
هلذا الطرف أو ذاك وفق املصاحل أو عن طريق شراء ذمم الناس مستغلني فقرهم أو  بسبب استغالل 

درجة األمية والتخلف يف اجملتمع.

أثر انقسام اجملتمع ألسباب سياسية وحزبية بصورة مباشرة على التماسك الداخلي جملتمع 
يف  الداخلي  متاسكه  على  حافظ  قد  وكان  الديين،  االنتماء  أساس  على  هويته كأقلية  تشكلت 
الفرتات السابقة ال سيما قبل حرب اخلليج لعام 1991، لكن مع التطورات وتدخل األحزاب 
السياسية يف اختيار املناصب الدينية والدنيوية كمنصب األمري بعد وفاة األمري حتسني بك، ويف 
اختيار البااب شيخ )وهو ارفع منصب ديين( بعد وفاة البااب شيخ السابق، كل ذلك ساهم يف فقدان 
ثقة شرائح عديدة من اجملتمع اإليزيدي ابجمللس الروحاين ومبنصب األمري وكذلك البااب شيخ اجلديد، 
وبدأت االنقسامات اجملتمعية وفق االنتماءات احلزبية، وكذلك َوْفقاً لالنتماء اهلواييت، بني اإليزيديني 
الذين ينتمون إىل األحزاب اليت تدعي ابلقومية الكردية يف براجمها السياسية وبني اإليزيديني الذين 

ينتمون إىل أحزاب تدعي يف براجمها ابلقومية اإليزيدية. 

ألنَّ اإليزيديني منتشرون اآلن يف دول عديدة، وألنَّ العراق املركز الرئيس حلضورهم حيث 
الصعيد  األقل على  والتشتت على  االنقسام  أرى أبنَّه ميكن وضع حد هلذا  وجود معبد اللش، 
الديين؛ ألنَّ اإليزيدية أقلية تشكلت هويتها وانتماء أفرادها على أساس هوية دينية متعددة األعراق 
والقوميات منذ عشرات القرون، وميكن أن حيصل ذلك عن طريق إجياد آلية قابلة للتطبيق ملأسسة 
اجمللس الروحاين وتوسيعه وفق دستور ومنهاج ونظام داخلي، وأيضاً أتسيس جملس دنيوي إلدارة 
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الربملان يف  وعضوية  املناصب  يف  اإليزيدية  الكفاءات  ترشيح  ينظم  أو  يتدخل  السياسية  الشؤون 
بغداد وأربيل وغريها من املناطق ملراعاة مصاحل اإليزيدية. وجعل اختيار مناصب األمري واباب شيخ 
وفق آلية دستورية، أي اختيار شخصيات وقيادات دينية ودنيوية وفق اآلليات الدميقراطية، واخلروج 
من الدائرة العرفية اليت ميكن عن طريقها إدارة شؤون اإليزيدية كما يف السابق،  أتثري ذلك سوف 
ينعكس على مركزية مناصبهم وكسب ثقة اجملتمع هبم بناء على اختيارهم وفق آليات دستورية منظمة 
ومكتوبة، حبيث ميكن معرفة صالحيات كل من األمري والبااب شيخ وسائر أعضاء اجمللس الروحاين 

وفق مبادئ الدستور. 

إيزيدي  من  الروحانيني  يشمل  احلايل حبيث  الروحاين  اجمللس  توسيع  من  بد  أنَّه ال   كما 
سائر الدول، ال سيما إيزيدي روسيا وأورواب وسوراي وتركيا، ألنَّه يف حالة توسيع اجمللس وفق آلية 
دستورية مؤسساتية ومنح عضوية اجمللس للروحانيني اإليزيديني من سائر الدول سيساهم يف كسب 
ثقة اجملتمع لقيادة األمري وقرارات اجمللس ابعتباره جهة شرعية. ومن املهم يف هذا السياق مفاحتة 
لتلك  والسياسية  القومية  ابملصاحل  تضر  ال  اإلصالحات  هذه  ابن  إلقناعهم  السياسية  األحزاب 
األحزاب أو حىت الدولة واإلقليم، وعلى حنو يبقي اجملالس اإليزيدية املعنية حمايدة يف الصراعات 

السياسية.
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22-اندية مراد

اهلوية  حمو  خمتلفة  وتنظيمات  قوى  حاولت  التاريخ  مر  على 
اإليزيدية يف العراق وحىت يف العامل بـ74 حماولة إلناء الوجود اإليزيدي 
اإلسالمية.   الدولة  تنظيم  مث  آخرمها يف عهد صدام حسني  ، كانت 
كان إحدى خططهم تقسيمنا سياسياً وجغرافياً وأيضاً حرمان منطقة 
سنجار من املوارد احليوية وتركها مهمشة، وحىت يومنا هذا تستمر هذه 

املمارسات.

اإلابدة  ُموِرَس ضدان. تسببت  الذي  العنف  من األسباب األخرى لالنقسام هو ابلطبع، 
اجلماعية األخرية يف النزوح وتسببت يف الشتات وهجرة جمتمعنا للخارج. يف فرتة احتالل داعش 

انسحبت القوات األمنية اليت كان من املفرتض أن حتمي اإليزيديني.  

منذ ذلك احلني، تشكلت عديد من اجلماعات املسلحة داخل وخارج سنجار ويف املناطق 
احمليطة ابلقضاء، كان بعضهم يدافع عن اإليزيديني أثناء حصار تنظيم الدولة اإلسالمية ملناطق 
اإليزيديني، وتشكل بعضها بعد حترير سنجار.  هناك من منهم يدافع أحياانً عن اإليزيديني، لكنهم 
غالباً ال يدافعون أو يتسببون يف املشاكل. تعمل معظم هذه اجملاميع غالباً ملصلحتها اخلاصة، لكنين 
أعتقد أنه من الطبيعي أن تتغري اآلراء اإليزيدية بناًء على من ال يبحث عن مصاحلهم. “حنن حناول 

البقاء على قيد احلياة”.

من الصعب توحيد جمتمع نزح وعاش صدمة اإلابدة اجلماعية املستمرة، خاصة إذا استمرت 
بعد 8 سنوات. السبب الرئيس اآلخر لوجود اإليزيديني يف هذه احملنة هو أن حكومتنا تواصل إمهال 

مسؤوليتها جتاه اجملتمع اإليزيدي يف أعقاب اإلابدة اجلماعية.

اإليزيديون يف العراق ليسوا اجملتمع الوحيد الذي لديه انقسامات. هل تعتقدون أن كل الشيعة 
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واملسيحيني والسنة واألكراد متحدون؟  ابلطبع ال، فهذه انقسامات بني مجيع الطوائف يف العراق.  

هناك طرائق ملساعدة اجملتمع على التعايف، وهناك حلول يف متناول اليد ميكن أن تساعد 
الدويل  وللمجتمع  للحكومة  ينبغي  ال  سنجار.  واستقرار  بناء  وإعادة  البناء  إعادة  على  اجملتمع 

استخدام االنقسامات داخل اجملتمع اإليزيدي كذريعة لعدم مساعدهتم.

  إذا أخذان يف االعتبار الوجود اإليزيدي يف بعشيقة وحبزاين فإنم أكثر احتاًدا وتنظيماً من 
أي جمتمع آخر يف العراق. كل االنقسامات جتعل من الصعب علينا إعادة بناء وطننا واستقراره. 
ُيضمَّن  مل  وإقليم كردستان.  العراق  يف  واألمن  احلكم  جهاز  من  ابلفعل  مستبعدون  اإليزيديون 
اإليزيديون أو مُينحوا متثياًل ذا مغزى يف اتفاقية سنجار اليت هتدف إىل حل النزاع بني بغداد وأربيل 
وجتاهل  احمللية  األمن  قوات  للمشاركة يف  حماوالتنا  ورفضت  منطقة سنجار.  على  السيطرة  حول 

اقرتاحاتنا بتعيني قائمقام.

يسهل تقسيم اإليزيديني السيطرة عليهم وعلى الفئات املهمشة مثلهم. إذا اختذت حكومتنا 
بعض اخلطوات اهلادفة لدعم تعايف اجملتمع من عواقب اإلابدة اجلماعية.

  لكي خنرج من االنقسام علينا أن نواصل النضال من أجل أهدافنا املشرتكة املتمثلة يف 
احلفاظ على جمتمعنا وثقافتنا وحتسني الظروف املعيشة واخلدمات واألمن يف سنجار. يف األشهر 
األخرية رأينا احتجاجاً من قبل الشباب اإليزيدي للمطالبة بتحسني األمن واخلدمات يف سنجار.  
جيب أن نستمر يف الضغط على حكومتنا واجملتمع الدويل لكبح نفوذ امليليشيات واألنشطة غري 

القانونية لألحزاب السياسية يف سنجار.
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خالصة وتوصيات 

معالجة اإلنقسام )خريطة طريق ومقترحات أولية(

إذا كنا قد أكدان يف مقدمة الدراسة على أمهية مناقشة فكرة االنقسام يف تطوير نوع من 
الوعي الذايت اجلمعي داخل اجملتمع اإليزيدي، يضع اإليزيديني يف سياق عام ال يفصلهم عن غريهم 
 Confidence من أفراد أو مجاعات اجملتمع العراقي، ويساعد النقاش يف إعادة بناء الثقة ابلذات
للدراسة  اخلتامي  اليت نعرضها يف هذا اجلزء  التوصيات واملقرتحات  فإن   ، Trustوالثقة ابآلخر
التعامل مع الشأن اإليزيدي وما عرضه من توصيات ختص وحدة  تعتمد على خربة الباحث يف 
الرأي اإليزيدي ومعاجلة االنقسام يف اجملتمع اإليزيدي يف مؤلفاته األخرى، فضاًل عن أفكار ُعِرضت 
يف نقاشات ومقابالت النخب اإليزيدية يف القسم الثاين من الدراسة، وعلى حنو قد يشجع على 
مواجهة التشتت واالنقسام مبزيد من الشجاعة والتفكري املشرتك وحتمل املسؤولية التارخيية عن مصري 

ومستقبل اإليزيديني داخل وخارج البالد. 

وقد يكون من املناسب يف هذا السياق أن نشدد على إن هذه املساحة املشرتكة من التفكري 
الداخلية كمدخل  التمزقات  حل  بضرورة  العراقي  للمجتمع  رسالة  من  أكثر  على  أيضاً  تنطوي 
لإلجابة عن سؤال اهلوية الوطنية وختيل هوية جامعة، ومكافحة تسييس اهلوايت املفرط من قبل 

خنب البزنس االثين/ الطائفي واستعداء مكون ضد مكون آخر.

أكد أكثر من صوت يف الدراسة على أمهية “الوصول إىل استقرار داخلي ميكن اإليزيديني 
من امتالك صوت حقيقي على املستوى التشريعي والتنفيذي متكنهم من املطالبة ابحلقوق القانونية 
والدستورية لإليزيديني )....( وتوحيد اخلطاب اإليزيدي وتقوية مطالبه على منصة اجملتمع الدويل، 
ال سيما التعامل مع القضية اإليزيدية يف احملاكم الدولية املختصة وإقرارها كجرمية إابدة مجاعية، من 
مَثَّ حتقيق العدالة للضحااي واليت هي أوىل اخلطوات لبناء سالم شامل ومستدام، وأخرياً منع تكرار 

اجلرائم ضد اجملتمع اإليزيدي يف املستقبل«.1 

1. فارس كيت، القسم الثاين، مقابلة رقم 17
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النضال من أجل  نواصل  أن  اإلنقسام علينا  للخروج »من  فإنه   وكما تؤكد )اندية مراد( 
أهدافنا املشرتكة املتمثلة يف احلفاظ على جمتمعنا وثقافتنا وحتسني الظروف املعيشة واخلدمات واألمن 

يف سنجار«.2

لذا، تقدم الدراسة التوصيات واملقرتحات اآلتية:

أواًل-على صعيد الحكومة الفدرالية )االتحادية(

1-تربط خنب إيزيدية مصري اإليزيديني مبصري البالد ككل، لذا من األمهية مبكان »العمل 
على خروج البالد أبسرها من املأزق واالنسداد السياسي والعمل على حل املشاكل بني االقليم 

واملركز وبصورة جذرية« لغرض جتاوز اإلنقسام.3 

2-أن يكون هناك منط من “التعامل املركزي أو املوحد من قبل بغداد أو أربيل مع رؤية 
إيزيدية موحدة ووجود إيزيدي موحد سياسياً أو دينياً، بعبارة أخرى جيب أن يكون هناك مركزية يف 
التعامل مع اإليزيديني سواء من قبل احلكومة يف بغداد أم احلكومة يف أربيل«.4 ورمبا ميكن حتقيق 
بـ”إدارة ملف اإليزيديني بصورة مباشرة، وتشكيل مؤسسة خمتصة  ذلك عن طريق قيام احلكومة 
األوىل جعل سنجار  أهدافها  تكون   ... اإلحتادية  للحكومة  مباشر  تتبع على حنو  الغرض،  هلذا 
وبقية مناطق اإليزيديني مدن منوذجية للعيش وتوفري فرص العمل، ومن مث سيكون ابإلمكان احتواء 

التدخالت اخلارجية سواء كانت حملية أم إقليمية وحتقيق وحدة اجملتمع اإليزيدي«5.

3-ضرورة دعم  دور »سلطات تشريعية، تنفيذية وقضائية قوية ورصينة يف العراق، إذ ميكن  
هلذه السلطات مواجهة التحدايت اليت تواجه جمتمعات األقليات كاإليزيديني على الصعد اإلدارية 
واألمنية وحسم الوضع ملناطق تواجد اإليزيديني«.6 يف هذا السياق من املهم معاجلة ملفات مثل 
»إصالح ازدواجية إدارة سنجار وإجراء انتخاابت علنية حتتكم للشارع السنجاري بصورة خاصة 

2. اندية مراد، القسم الثاين، مقابلة رقم 22
4.صائب خدر، القسم الثاين، مقابلة رقم 15

5.راكان رفو، القسم الثاين، مقابلة رقم 8
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و الشارع اإليزيدي بصورة عامة، الختيار شخص توافقي مؤهل لإلدارة ويتالءم مع الظروف الذي 
متر هبا سنجار«.7 

4-يؤكد آخرون على فشل احلكومة الفدرالية يف »فرض سيطرة وهيبة مؤسسات الدولة يف 
سنجار، وعدم حسم الصراعات و إعادة االعمار وتعويض الضحااي، إذ ما يزال عشرات املقابر 
اجلماعية على حاهلا منذ مثان سنوات، ومل يتحقق يف نظر اإليزيدية أية مبادرات لتحقيق العدالة 
خبصوص احملاكمات العادلة، هذه األخرى ترتك آثراً يف نفسية الفرد اإليزيدي أبنه مهمش وال يوجد 

احرتام إلرادته وخصوصيته«.8 

إن  إذ  واإلنصاف،  العدالة  حتقيق  أمهية  على  اآلراء  بعض  فتؤكد  األخرية  النقطة  5-أمَّا 
احلصول على  الضرر فضال عن  العدالة وجرب  احلقيقة واحلصول على  معرفة  احلق يف  “للضحااي 
جمموعة شاملة من الضماانت بعدم تعرضهم هلذه املأساة مرة أخرى”. والعمل على “زايدة إحساس 
الفرد اإليزيدي ابإلنصاف وعدم الظلم ورد االعتبار له وجرب الضرر واخلواطر على حنو خيلق يف نفس 
اإليزيدي حالة الرضا والثقة ابلنفس وابآلخرين وحب العودة إىل مناطقه والتمسك ابرضه، ومن مَثَّ 

تنبعث قيم االنتماء والوالء والعمل اجلمعوي والسعي للتألف والتعايش«.9 

6-أخرياً، فإن “على احلكومة النهوض بدور حقيقي يف املنطقة وفرض سلطة القانون على 
اإليزيدي عن طريق  الصف  وأنَّه “ال ميكن حتقيق وحدة  أكثر متاسكًا”،  اجملتمع  حنو جيعل من 
أو  أفراد  أفراد ضد  استخدام  واحلكومية عدم  الرمسية  اجلهات  على  بل  فقط،  اإليزيدية  القيادات 
جمموعات ضد جمموعات أخرى، بل من املهم االهتمام بكل جوانب احلياتية للفرد اإليزيدي وعدم 

استغالل ضعفهم«10.

8.  سعود مصطو، القسم الثاين، مقابلة رقم 11
10. امينة سعيد، القسم الثاين، مقابلة رقم 1
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ثانيًا-توصيات تتعلق بالمشاركة السياسية 

1 - يساهم تعزيز املشاركة السياسية لألقليات يف زايدة الثقة الرأسية بني األقليات ودولتهم، 
وهو أمر مهم يف حالة اإليزيديني يف أي مفاوضات تتعلق مبستقبل مناطقهم وطبيعة هويتهم وتنفيذ 
االتفاقيات على أرضهم مثل اتفاقية سنجار، ألن العملية مل تكن شاملة مبا فيه الكفاية للمجتمع 

اإليزيدي حىت اآلن. 

2 - يعد التمييز، والعنف الرمزي، واالستبعاد الثقايف، والتمثيل السياسي غري املكتمل وغري 
لدينامية  الرئيسية مسؤولة عن ضرر كبري وحمركة  للجماعات  السياسية  األحزاب  وهيمنة  الفعال، 

االنقسام ومغذية ألسبابه، وال ينبغي النظر إليها مبعزل عن العنف الصريح واملباشر. 

السياسية  األحزاب  أن  يرون  ألنم  خاص  بشكل  حمبطون  اإليزيديني  النازحني  إن   -  3
تستقطبهم وتستغلهم، بداًل من أن يكون لديهم متثيل كاف يف هذه األحزاب، ويف النهاية، إذا مل 
يكن لدى اإليزيديني، مثلهم مثل األقليات األخرى، سلطة اختاذ قرارات أساسية ومؤثرة يف األمور 
ذات األمهية جملتمعاهتم، فإن مشاركتهم ستكون غري فعالة ومن املرجح أنا لن تكون كافية إلعادة 

بناء الثقة مع الدولة

4 - من أجل تعزيز املشاركة السياسية لإليزيديني بطريقة تعيد ثقتهم يف النظام السياسي 
ككل، من الضروري أواًل كبح نفوذ األحزاب السياسية الكربى وسيطرهتا على التمثيل السياسي 
لألقليات. جيب أن توجد ضماانت لضمان عدم تدخل هذه األحزاب يف حتديد املرشحني للقوائم 

االنتخابية لألقليات، أو التأثري على الناخبني للتصويت ملرشح معني أو قائمة حمددة

5 - ال ينبغي السماح لألحزاب السياسية مبا يلي: دعم تشكيل القوائم االنتخابية عن طريق 
مؤيديها )وذلك يشمل أفراد األقليات( من أجل التنافس على مقاعد الكوات املخصصة لألقلية، 
أو تشتيت أصوات األقليات، أو إعاقة فوز قائمة ال يؤيدها احلزب، أو إصدار توجيهات ألفراد 
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األقليات وإرشادهم للتصويت لقوائم أو مرشحني معينني، أو اختيار أعضاء من غري األقليات )مثل 
املسؤولني العموميني، وأفراد اجليش، والشرطة، واألجهزة األمنية( للتصويت لقوائم انتخابية معينة.

6 - ميكن أن يوفر ائتالف لألحزاب اإليزيدية مظلة للقضااي املشرتكة، مثل عودة النازحني 
وإدارة أكثر استقاللية يف سنجار. مت أخذ بعض اخلطوات األولية لتشكيل هذا االئتالف، حيث 
أنشأ حزب احلرية والدميقراطية اإليزيدي، و احلزب اإليزيدي الدميقراطي، وحزابن إيزيداين قوميان 
مها، حزب التقدم اإليزيدي واحلركة اإليزيدية لإلصالح مثل هذه املظلة، لكنها سرعان ما انفرطت، 
لذا، فإن إعادة تشكيلها على أساس أكثر استقراراً أو دميومة وربطه ابلرتشح لالنتخاابت النيابية 
لتقدمي رؤية موحدة إلعادة إعمار سنجار وإسرتاتيجية موحدة لدعم  املقبلة ميكن أن يوفر حافزاً 
النازحني وختفيف حدة االنقسامات بداًل من أن تكون تعددية األحزاب اإليزيدية نفسها  عودة 

سبباً لالنقسام. 

ثالثًا-توصيات تتعلق بالتعليم 

1-جيب الرتكيز على بناء قدرات اجملتمع اإليزيدي وثقته الذاتية عن طريق التعليم، ال سيما 
وأنَّ تدين التعليم جيعله عرضة لالبتزاز والتوظيف من قبل جهات عديدة تستثمر يف تدين مستوايت 
التعليم داخل اجملتمع11،  وقد منت رغبة كبرية داخل اجملتمع اإليزيدي بعد اإلابدة اجلماعية وأزمة 
النزوح الالحقة لتطوير قدراته عن طريق التعليم. تلقى عديد من العائالت اإليزيدية فرصا جديدة 
يف التعليم بعد نزوحهم إىل إقليم كردستان، واستطاع عديد من الطالب اإليزيديني الذين يعيشون 
يف خميمات النازحني حتقيق أعلى الدرجات يف امتحاانت ناية العام الدراسي مع الظروف الصعبة 

اليت يعيشون فيها.

هذا  -يف  سنجار(  )أكادميية  إمساعيل  مراد  اإليزيدي  للناشط  التأسيسي  املشروع  يشكل 
التعليم،  طريق  عن  اإليزيدي  اجملتمع  قدرات  بناء  إعادة  سياق  يف  ومهمة  جادة  خطة  السياق- 

11. ينظر على سبيل املثال  املقابالت مع مريزا دانيي )16( وسالم هسكاين )10(، القسم الثاين 
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واألكادميية هي مشروع غري رحبي يقدم فرصاً تعليمة حديثة للمواطنني يف منطقة مشال غرب نينوى 
التعليم يف جماالت اللغة  حيث يقيم عدد كبري من اإليزيديني واألقليات األخرى. وستوفر مبدئياً 
للدراسة  التكميلي  الدعم  إدارة األعمال، فضاًل عن  املعلومات،  اإلجنليزية كلغة اثنية، تكنولوجيا 
الثانوية، ويضاف إىل ذلك دعم الكفاءات، كما تقدم أيضاً دورات قصرية متنوعة هتدف إىل بناء 

مهارات الطالب.

يف غضون مخس سنوات، ختطط األكادميية لبناء حرم جامعي يف سنجار وتسجيل األكادميية 
كجامعة خاصة للحصول على املوافقات واالعرتاف من اجلهات ذات العالقة، وفتح كليات متنح 

شهادات البكالوريوس والدبلوم يف جماالت اللغات وتكنولوجيا املعلومات وإدارة األعمال. 

املنطقة والبلد.  َوْفقاً الحتياجات  يف غضون عشر سنوات، ختطط إلضافة كليات أخرى 
ومالياً، ستعتمد أكادميية سنجار على املنح واملتطوعني يف البداية من أجل أن تكون قادرة على 
تقدمي تعليم جماين للطلبة ألول ثالث سنوات. ولكن اخلطة املالية الطويلة األجل هي أن تصبح 
أكادميية سنجار مكتفية ذاتياً عن طريق الدخل الناتج عن اخلدمات اليت ستقدمها األكادميية أو عن 

طريق الرسوم الدراسية. ومع ذلك ستبقى أكادميية سنجار مؤسسة ألغراض غري رحبية.  

تكمن أمهية مشروع أكادميية سنجار يف كونه يقع على فراغ كبري يف سنجار، وعن طريق 
اإلابدة،  بعد  ما  مرحلة  يف  اإليزيدي  اجملتمع  هلا  حيتاج  ومعرفية  علمية  لفروع  املناسب  التخطيط 
وعن طريق ربط التعليم يف األكادميية بواقع تنمية سنجار وحتدايت عودة النازحني إليها، ستشكل 
األكادميية عامل دفع إبعادة بناء الذات وأحد أبرز مقومات إعادة بناء السالم يف سنجار وتدعيم 
التماسك داخل اجملتمع اإليزيدي، ال سيما عن طريق استقطاهبا اإليزيديني من كافة مناطق التوزيع 
اجلغرايف داخل وخارج سنجار، واإلفادة من إيزيديي املهجر. يف هذا السياق أعلن القائمون على 
األكادميية عن تطلعهم أبن تقوم هذه املبادرة التعليمية بتنمية سنجار واملناطق اجملاورة القريبة منها 
االحتياجات  وتلبية  اخلاص  القطاع  ودعم  للشباب  عمل  فرص  خلق  طريق  عن  أبكمله  والبلد 

التكنولوجية للمنطقة.
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رابعًا-توصيات لوسائل اإلعالم

1-تشجيع الصحافة املهنية، على عرض حتليالت ومعلومات اكثر توازانً، وهتيئة بيئة تسودها 
احلكمة يف التعامل مع القضااي املثرية للجدل ولإلنقسام  داخل اجملتمع اإليزيدي أو بني األخري 
واجملتمعات األوسع مثل اإلابدة اجلماعية ومصري مناطق اإليزيدين املتنازع عليها واألطفال املولودين 

نتيجة االغتصاب الذي أرتكبه مقاتلو داعش وقضااي أخرى. 

اإلطار  فحسب، ضمن  وإظهاره كضحية  اإليزيدي  على صورة  الرتكيز  عن  التوقف   -2
املهيمن على وسائالإلعالم يف تقدمي األقليات الدينية كضحااي. وعلى حنو يرسخ صورة سلبية عن 
حضور اإليزيدي يف اجملال العام وإبرار عمق ثقافته وعناصر القوة يف تراثه الشفاهي املتميز واجلوانب 

اإلجيابية يف صموده وصالبته يف وجه اإلابدة اجلماعية وحمن أخرى. 

3-تشجيع وسائل اإلعالم على إبراز قصص النجاح يف اجملتمع اإليزيدي ومقاطعة دعاة 
الكراهية واالبتزاز ومثريي االنقسام عن طريق عدم توفري منابر إعالمية هلؤالء، إذ إن لوسائل اإلعالم 
املطبوعة واملرئية واملسموعة، ووسائل اإلعالم االجتماعية اجلديدة وشبكة اإلنرتنت دوراً مزدوجاً، 
املتعدد األوجه حول قضااي ابلغة احلساسية ومثرية  النقاش  ذا حدين، فهي تثري  بوصفها سالحاً 
لالنفعاالت، وتعد أدوات رئيسة يف تشجيع  االنقسام عن طريق الدعوة إىل الكراهيات والتحريض 
على التمييز أو العداء أو العنف، كما ميكن أن تعزز يف الوقت نفسه التسامح والتماسك داخل 

اجملتمع املعين. 

التنوع( يف  السياق اإلشارة اىل مشروع )مركز دعم وتطوير صحافة  املهم يف هذا  4-من 
مؤسسة مسارات، كرس املركز جهوده يف عامني لتدريب 250 صحفياً على الكتابة املهنية عن 
التنوع ومواجهة الصورة النمطية وإنتاج خطاب صحفي يسهم يف مواجهة خطاابت الكراهية وإبراز 
العناصر اإلجيابية يف ثقافة األقليات العراقية املختلفة، من املهم يف هذا املشروع ومشاريع مماثلة أن 
تواصل عملها لبناء تقاليد جديدة يف وسائل اإلعالم العراقية لتغيري الرباديغم املهمني بوصف التنوع 

مصدر هتديد، وحتويله إىل مصدر قوة ووحدة للمجتمع.
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خامسًا-توصيات بشأن الجوانب االقتصادية
1-تقرتح بعض األصوات »متكيناً من الناحية االقتصادية من خالل تعزيز القطاع اخلاص 
إبعاد  ميكن  وهبذا  األخرى،  واملناطق  سنجار  يف  املؤسسات  وبناء  والتعليم  العمل  فرص  وخلق 
اإليزيدين عن التأثريات السياسية ونفوذ  األحزاب السياسية اليت تسببت مبزيد من اإلنقسامات«.12 

2- على حنو مواز نقرتح ربط عملية إعادة إعمار لسنجار )ابلتشاور مع اجملتمع اإليزيدي( 
لتحقيق متاسك اجملتمع اإليزيدي من خالل اجلوانب االقتصادية، على حنو  الفاعلة  ابلديناميات 
جيذب شخصيات ومؤسسات إيزيدية مستقلة للمشاركة يف عملية االعمار بعيداً عن حلقة الفساد 

والتأثري اليت هتمني عليها وتستخدمها االحزاب املهيمنة

3-جذب قطاع رجاالألعمال اإليزيديني داخل العراق وخارجه، لكي تكون إعادة اإلعمار 
وإدارية عن طريق  وبشرية  بناء سنجار كهوية جغرافية  تسهم يف  اقتصادية،  دبلوماسية  من  جزءاً 
دبلوماسية متعددة املسارات يتضافر فيها املسار احلكومي الرمسي مع مسارات شعبية وغري رمسية 
يف مقدمتها قطاع املال واألعمال، وعلى حنو يوفر مزيدا من الوظائف لقطاع الشباب يف اجملتمع 

اإليزيدي، وجيعل فئة من اجملتمع أكثر اخنراطاً بقضاايه وهي فئة رجال املال واألعمال. 

اقتصاد  بيئة جذابة حترك  يسهموا يف خلق  لكي  الشباب  لفئة  الصغرية  املشاريع  4-دعم 
يعمل  على حنو  الشباب  من  فرص عمل ألقرانم  وتوفر  لألقلية  اجلغرايف  التوزيع  ومناطق  سنجار 
على احتواء جذهبم ملشاريع سياسية أو حزبية أو متعلقة بعسكرة اجملتمع بسبب الفاقة وعدم وجود 

خيارات اقتصادية بديلة. 

12. سعد اببري، القسم الثاين، مقابلة رقم 14
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سادسًا-توصيات تتعلق بمأسسة الحوار اإليزيدي 

اإلجتماعي  وحميطهم  اإليزيديني  بني  واحلوار  اإليزيدي  الداخلي  احلوار  مأسسة  1-أمهية 
األوسع، وقد توفرت يف السنوات الثمان املاضية مبادرات ومؤسسات أسسها انشطون أيزيديون 
قصري   : حمدد  زمين  ومدى  وإسرتاتيجية  منهجية  وفق  احلوار  مأسسة  يف  بدور  تنهض  أن  ميكن 

ومتوسط وطويل األجل. 

التعويل عليها يف هذا السياق: )يزدا( وهي  2-من أبرز املؤسسات واملبادرات اليت ميكن 
ست يف سنة 2014، ومبادرة اندية  منظمة إيزيدية دولية غري رحبية مقرها يف الوالايت املتحدة ُأسِّ
اليت أطلقتها الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان واحلائزة على جائزة نوبل للسالم لعام 2018 ، 
اندية مراد، ومشروع أكادميية سنجار اليت أطلقها الناشط اإليزيدي »مراد إمساعيل« ،ومنظمات 
مهمة تضطلع أبدوار خمتلفة مثل املؤسسة اإليزيدية للتوثيق اليت يقوم على إدارهتا الناشط اإليزيدي 
»حسام عبدهللا«، وكان آخر هذه املشاريع مشروع »بيت التعايش يف سنجار« الذي افـْتُِتح يف 
بناء السالم والتعايش أتسس من قبل  متوز 2022، يعد املشروع مؤسسة مكرسة للمسامهة يف 
الناشط )مريزا دانيي( احلاصل على جائزة أورورا للنهضة اإلنسانية لعام 2019، واليت تبلغ قيمتها 
مليون دوالر خصصت من قبله لعدد من املشاريع اخلريية منها إنشاء بيت التعايش ليكون منصة 
والدولية. ميكن  والعراقية  اإليزيدية  املؤسسات  احلوار ومأسسته ابلتعاون مع  مبادرات  حرة جلميع 
هلذا املشروع الرائد أن جيمع قطاعات خمتلفة من اجملتمع اإليزيدي يف فعاليات تسهم يف بناء الثقة 

واملصاحلة، ال سيما مع فئة  الشباب من اجملتمعات املختلفة. 

احلوار إبطالق  يبدأ مشروع  أن  أمهية  على  اإليزيدية  األصوات  من  عديد  3-تكاد جتمع 
»مبادرة داخل اجملتمع كخطوة أوىل جتمع هبا مجيع األطراف اإليزيدية ومن مجيع شرائح اجملتمع 
للوصول أو االتفاق على مشرتكات أو خطوط عامة. والعمل اجلاد عليها لتوحيد الصف اإليزيدي 

وميكن للشباب أن يقودوا هذه املبادرة ملا هلم من دور فعال وابرز اليوم يف اجملتمع«.13

13.سراب الياس، القسم الثاين، مقابلة رقم 10
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4- إلجناح احلوار من املهم “ توحيد املصاحل املشرتكة بني كل األطراف اإليزيدية وعن طريق 
احلوار و)...( واالستماع آلراء الشباب من كال اجلنسني وإجياد حلول حكومية جادة لالهتمام 
العاطلني،  الشباب  من  الكبرية  األعداد  لضم  صغرية  اقتصادية  مشاريع  وفتح  التعليمي،  ابلواقع 
املسلحة  واجلهات  اإلدارات  لتعدد  سياسية  حلول  إجياد  وأخرياً  اجملتمعية،  ابلتوعية  واالهتمام 

والصراعات الدولية«.14 

اإليزيديني  »صورة  حتديد  يف  تسهم  للحوار  مهمة  موجهات  اىل  ايضا  اإلشارة  5-ميكن 
وعالقتهم ابلبيئة السياسية، لغرض تقريب وجهات النظر اإليزيدية احلزبية واملستقلة، على قاعدة 
ميثلون  والذين  اإليزيديني يف سنجار  ميثلون  الذين  الطرفني:  بني  التواصل  الوطنية، وضرورة  اهلوية 
اإليزيدية،  السياسية  ابلبيئة  للمواطن  الثقة  لعودة  إقليم كوردستان-العراق،  اإليزيديني يف خميمات 
الذات الشأن على املستوى  الطالبية للجهات  الشباب عن طريق األطر  وتعزيز مبدأ احلوار بني 
احلزيب واإلداري والعسكري، والتجمعات الشبابية املستقلة، وضرورة  التنسيق بني ممثلني اإليزيديني 

يف بغداد  وقواعد النخب الشبابية املستقلة، على حنو يتعاىل على املصاحل الشخصية«.15

14. سالم هسكاين، القسم الثاين، مقابلة رقم 12
15.  سلطان اخلرو، القسم الثاين، مقابلة رقم 11
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سابعًا-توصيات تتعلق باإلصالحات الداخلية

تؤكد بعض النخب ضرورة العمل على تفعيل دور املؤسسة الدينية اإليزيدية وترتيب البيت 	- 
اإليزيدي وتنظيم آلية عمل اجمللس الروحاين وتوسيعه ليشمل مجيع مناطق اإليزيدية.16 

أشار آخرون إىل أنَّ املرجعية الدينية جيب أن “تنال إمجاعاً أو قبواًل واسعاً، بعبارة أخرى 	- 
جيب أن تكون املرجعية الدينية واملتمثلة ابجمللس الروحاين ممثلة للمجتمع، وحتوز على قبول واسع 
من قبل اجملتمع اإليزيدي بصورة كاملة سواء حتدثنا عن سنجار أم بعشيقة أم حبزاين أم شاراي أم 
خانك، و يكون هناك إصالح داخل بنية وهيكلية اجمللس الروحاين حبيث ميثل اجلميع، وأن تكون 
قرارات األخري عن طريق تنظيم يعتمد على آلية منظمة ومنهجية، إذ ليس لدى اجمللس الروحاين 
نظام داخلي يعمل مبوجبه، من مَثَّ عدم التنظيم ينعكس سلباً على خمرجات العمل وصناعه القرار 
اإليزيدي«.17 فـ”اجملتمع اإليزيدي ما بعد اإلابدة اجلماعية ليس اجملتمع اإليزيدي ما قبلها، فقد 
اخنرط جمتمع اإليزيديني ابجملتمع العاملي، لذا هناك حاجة ماسة ملؤسسة دينية تواكب العصر وتوائم 
التغيري، كذلك املؤسسة الدينية متمركزة يف شيخان، يرتأسها أمري جديد مل ينل قبواًل واسعاً لدى 

اإليزيديني، وهذا يؤثر ابلنتيجة على التماسك اإليزيدي والوحدة اإليزيدية«18 
يدعو مفكرون إيزيديون إلصالحات داخلية على حنو أكثر تفصيلية تشمل : --
أ »تشكيل »جملس روحاين جديد ومبواصفات جديدة فعاًل ويشمل الروحانيني اإليزيديني 	-

أينما كانوا )العراق، سوراي، تركيا، جورجيا، أرمينيا واملهجر( وليس حمصوراً بـ »والت شيخ« فقط. 
يكون رجل الدين يف ذلك اجمللس مبرتبة البيشيمام والبااب شيخ وشيخ الوزير ورئيس القوالني ورجال 
الدين من املريدين وغريهم على درجة عالية من العلم واملعرفة والنزاهة، يتقنون لغة عاملية على األقل 

فضاًل عن اللغة األم.« 
أ النظام امللكي يف كل من بريطانيا وهولندا 	- حتويل منصب األمري إىل منصب رمزي مثل 

وإسبانيا...إخل، ال جيوز له التدخل يف الشؤون السياسية وتكون مهمته توقيع الربتوكوالت والقرارات 
16. سراب إلياس، القسم الثاين، مقابلة رقم 10
17. صائب خدر، القسم الثاين، مقابلة رقم 15
18. مراد إمساعيل ، القسم الثاين، مقابلة رقم 20
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املهمة ويعيش على واردات أمالكه. 
أ  تشكيل هيئة أو جملس إداري، يشمل اإليزيديني من مجيع البلدان اليت يتواجدون فيها 	-

فضاًل عن إيزيديي املهجر، عن طريق االنتخاب الدميقراطي إىل جانب اجمللس الروحاين، مهمته 
على  واإلشراف  الداخلية  )األوقاف(  واالقتصادية  واإلدارية  السياسية  األمور  يف  اإليزيدية  قيادة 

خريات اإليزيدية، ومتثيلهم يف كل احملافل«.19  
مع 	-  وابلتنسيق  معبد اللش  مقره يف  الالهوتية،  للدراسات  معهد  آخرون “أتسيس  يقرتح 

اجلامعات العاملية، وزارة الثقافة ووزارة التعليم العايل يكون من إحدى مهامه أتهيل من يتسلم منصباً 
دينيًا«.20 
تؤكد بعض األصوات أنَّ اإلصالح ليس مستحياًل، بل هو ممكن عن طريق “إجياد آلية 	- 

قابلة للتطبيق ملأسسة اجمللس الروحاين وتوسيعه وفق دستور ومنهاج ونظام داخلي، وأيضاً أتسيس 
جملس دنيوي )إلدارة الشؤون السياسية والتدخل أو “تقرتح” يف ترشيح الكفاءات اإليزيدية يف 
اإليزيدية(. وجعل  مصاحل  ملراعاة  املناطق  من  وغريها  وأربيل  بغداد  الربملان يف  وعضوية  املناصب 
اختيار مناصب األمري واباب شيخ وفق آلية دستورية، أي اختيار شخصيات وقيادات دينية ودنيوية 
وفق اآلليات املوضوعة واخلروج من الدائرة العرفية اليت ميكن عن طريقها إدارة شؤون اإليزيدية كما 
يف السابق«.21  “.22  متكن أمهية هذه املقرتحات يف انعكاسها على مركزية املؤسسات الدينية 
والروحية وكسب ثقة اجملتمع بناء على اختيار املمثلني وفق آليات دستورية منظمة ومكتوبة، حبيث 
مبادئ  وفق  الروحاين  اجمللس  أعضاء  وبقية  شيخ  والبااب  األمري  من  معرفة صالحيات كل  ميكن 

الدستور«.23 

19. خليل جندي، القسم الثاين، مقابلة رقم 7
20.  سعد اببري، القسم الثاين، مقابلة رقم 14
21.ماجد حسن، القسم الثاين، مقابلة رقم 21
22.ماجد حسن، القسم الثاين، مقابلة رقم 21
23.ماجد حسن، القسم الثاين، مقابلة رقم 21
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 ثامنًا- توصيات تتعلق بالتمثيل المتوازن للمجتمع اإليزيدي
1- التوازن اجليلي: يشكو فئة الشباب من هتميش وعدم متثيل آرائهم، مع إنم يشكلون 
أكرب فئة عمرية من حيث العدد يف اجملتمع اإليزيدي، يف الوقت الذي ميكن فيه هلؤالء الشباب 
وعرب مبادراهتم التطوعية واللجان الشبابية اليت ميكن أن يشكلونا النهوض بواقع سنجار والتعاون 
وسياسية  أداراي  سنجار  تطوير  بشأن  رمسية  أية خطط  ترمجة  يف  احلكومية  التنفيذية  اجلهات  مع 
قرارات خارج  اجليل اجلديد ومشاورته الختاذ  آراء  املهم تطوير مقارابت ألخذ  لذا من  وثقافيا.  
الغرف املغلقة، ال سيما فيما يتعلق ابلقضااي الرئيسة اليت هتم مستقبل اجملتمع املعين، وختفيف حدة 
االنقسام اجليلي عن طريق حوارات بينية بني شباب املناطق اإليزيدية املختلفة يف سنجار وشيخان 
اخل، وتنظيم حوارات بني اجليل من الشباب وبني اجليل األكرب سناً لغرض االطالع على وجهات 
النظر املختلفة، ال سيما فيما يتعلق ابإلصالح الداخلي ودمقرطة املؤسسات الدينية وإصالح النظام 

الطبقي إخل. 

2-التوازن اجلندري: لقد تغريت أدوار اجلنسني بشكل ملحوظ يف اجملتمع اإليزيدي يف 
السنوات الثمان املاضية. وأشارت معظم النساء اإليزيدايت اللوايت متت مقابلتهن يف هذه الدراسة 
إىل أنن يتمتعن بقدر أكرب من االستقالل واحلرية يف منطقة النزوح مقارنة ابلوضع يف سنجار، 
العمل، ومساحة لالختالط ابلرجال،  أكثر مرونة من حيث  البيئة اجلديدة خيارات  تتيح  حيث 
والتحكم يف اختاذ القرار. وأصبحت النساء يتنافسن مع الرجال يف سوق العمل يف قطاعات معينة، 
مثل الوظائف احلكومية وكذلك املنظمات احمللية والدولية، مما أدى إىل توسيع خيارات املرأة من 
حيث سبل العيش - وهو وضع غالًبا ما يكون اضطرارايً، حيث فقدت عديد من األسر معيلها 
الذكر يف اإلابدة اجلماعية. لذا من األمهية مبكان تعزيز مركز املرأة على حنو يتوافق مع التطورات 
املذكورة أعاله والتخفيف من الطابع األبوي )الذكوري( الذي يسود عادة املناقشات حول مستقبل 
اإليزيديني، وتعزيز دور النساء يف صنع القرار على كافة املستوايت مع دعم متكينها من إدارة أتثري 
أصحاب املصلحة التقليديني، مثل اجمللس الروحي واألسرة األمريية )بيت األمري(. جيب أن يصبح 
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تعزيز مكانة املرأة داخل اجملتمع اإليزيدي أولوية ألصحاب املصلحة الدوليني، خاصة يف ضوء دور 
االنقسام  ديناميات  اإليزيدي يف مواجهة  اإليزيدية واجملتمع  احلفاظ على متاسك األسرة  املرأة يف 

املدمرة. 

3-التوازن املناطقي: ترك تداخل االنقسامات االجتماعية والسياسية يف اجملتمع اإليزيدي 
مع التوزيع اجلغرايف أتثريه يف التواصل بني اجملتمعات اإليزيدية املنتشرة يف عدة مناطق جغرافية خمتلفة، 
فضاًل عن االنقسام بني جمتمع النزوح وجمتمع العودة، وبني جمتمع النزوح وجمتمع اهلجرة. وتؤثر هذه 
االنقسامات يف طبيعة متثيل اجملتمع ومنط مطالباته، من مَثَّ يصبح اجملتمع جمموعة جمتمعات وتتصدع 
املشرتكات وتتنافس اآلراء، وسيكون األخذ بعديد من املقرتحات يف أعاله ضرورايً لتطوير رؤية تقوم 

على مشرتكات ومتثيل أكثر توازانً من الناحية اجلغرافية واملناطقية. 
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التعريف ابلكاتب 

اإلابدة  ومنع  الديين  التنوع  شؤون  يف  خبري  سلوم:  سعد  د. 
اجلماعية، من مؤسسي اجمللس العراقي حلوار األداين 2013، واملركز 
التنوع  دراسات  ومعهد   ،2018 الكراهية  خطاابت  ملواجهة  الوطين 
الديين يف بغداد 2019، ومعهد صحافة التنوع يف العراق 2020. 
والذاكرة  األداين  وحوار  ابلتنوع  املتخصصة  مسارات  مؤسسة  ويرتأس 

اجلماعية.

له 18 مؤلفاً عن شؤون التنوع املختلفة من أبرزها: األقليات يف العراق 2012 ، التنوع 
اخلالق 2013،  خمتلفون ومتساوون 2014،  الوحدة يف التنوع 2015، اإليزيديون يف العراق 
العراقية  اإلعالم  وسائل    ،2017 العراق  يف  واللغوية  واإلثنية  الدينية  األقليات  محاية   ،2016

وقضااي التنوع الديين 2018، ناية التنوع يف العراق 2019،  العودة إىل سنجار 2020. 

حاصل على دكتوراه يف العالقات الدولية، وهو أستاذ مساعد يف كلية العلوم السياسية يف 
الدفاع  الدولية/ أوسلو 2018 عن جهوده يف  اجلامعة املستنصرية، حاز على جائزة ستيفانوس 
عن قضااي حرية الدين املعتقد،  وجائزة البطريركية الكلدانية لعام 2019 عن كتابه )املسيحيون 
يف العراق: التاريخ الشامل والتحدايت الراهنة(، وجائزة كامل شياع لثقافة التنوير عن جممل أعماله 
الفكرية ونشاطاته املختلفة يف نشر ثقافة التنوع، وجائزة ابن رشد للفكر احلر 2022 واليت متنح ملن 

قام بدور يف دعم الفكر الدميقراطي احلر ونشره والدميقراطية واإلبداع يف البالد العربية.







ما تزال اإلابدة اجلماعية عام 2014 حية ومستمرة ابلنسبة للمجتمع اإليزيدي، ال سيما مع 
استمرار الصراع السياسي حول إدارة األراضي اإليزيدية األصلية يف سنجار، ومع ارتفاع معدالت اهلجرة 
وتشتت اجملتمع أكثر فأكثر. مع ذلك لن تركز هذه الدراسة على اإلابدة اجلماعية اليت ارتكبتها داعش 
وال تستعرض مأسي الضحااي اليت ابتت معروفة على نطاق واسع، بل حتاول حتليل أبعاد ومظاهر وفواعل 
اإلنقسام داخل اجملتمع اإليزيدي، وهي ظاهرة كثريا ما يساء فهمها، على حنو يعاد فيها إنتاج اإليزيديني 
كضحية يف ضوء أطروحة اإلستمرارية وينمطون بوصفهم جمرد دمى على رقعة شطرنج التاريخ، حتركهم 

خيوط قوى خارجية ال مرئية. 

الدراسة تتلخص تقليداي يف أسئلة عن مظاهر اإلنقسام وأشكاله وحدود  وإذا كانت إشكالية 
أتثريه يف اجملتمع اإليزيدي وكيفية جتاوزه، فقد عارضها املؤلف ابسئلة أشكالية ضمنية حتاول إستعادة الوجه 
اإلنساين لأليزيديني: هل إنقسام  اجملتمع اإليزيدي استثنائي؟، هل يعد اإلنقسام نتيجة غياب الدولة 
أم إن له جذورا بعيدة مرتبطة ببنية وتكوين اجملتمع حبد ذاته؟، هل هو ابلفعل تعبري عن تشظي اجملتمع 
وتشتته ويعد مظهرا من مظاهر إستمرارية اإلابدة اجلماعية بوسائل أخرى؟. اىل أي حد يقف اإلنقسام 
الداخلي دون توحيد كلمة اإليزيديني ويربك أولوايهتم يف أكثر احلقب درامية يف اترخيهم، ال سيما بعد أن 
أصبحت قضيتهم وقصتهم مدار إهتمام اجملتمع الدويل أبسره للمرة األوىل يف اترخيهم. أخريا، هل أن ما 
حيدث لإليزيديني هو أمر استثنائي ام انه جزء من سياق أوسع يلقي الضوء على العنف املنهجي لنشوء 
الدولة-األمة يف العراق املعاصر، وما تاله من عنف أنطلق مع احلروب الداخلية واخلارجية اليت خاضتها 

الدولة املتغولة، وصوال اىل تدمريها بفعل الغزو األمريكي عام 2003؟.

أخريا حياول املؤلف من خالل الدراسة تقدمي مساحة مشرتكة من التفكري تنطوي على أكثر 
اهلوية  سؤال  عن  لالجابة  الداخلية كمدخل  التمزقات  حل  بضرورة  العراقي  للمجتمع  رسالة  من 
الوطنية وختيل هوية جامعة، ومكافحة تسييس اهلوايت املفرط واستعداء مكون ضد مكون اخر. لذا 
تعد الدراسة جزء من مشروع شامل للمؤلف لتحليل االنقسامات داخل اجملتمعات العراقية املتنوعة 
كمدخل لتحقيق شعار )الوحدة يف التنوع( والتأسيس لنمط من )املواطنة احلاضنة للتنوع الثقايف(.


