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أوضحت مدیرة الجلسة هنرييت يوهانسن أن النازحین من مقاطعة نينوى يعانون من طبقات متعددة من الحواجز التي تحول دون 

املستمرة  عودتهم، وبعضها غیر مفصول أو غیر مرئي في وسط املخاوف املجتمعية الناجمة عن تاريخ العنف في نينوى والتحديات

التي يواجهها في المن و اإلدارة العامة. داخل مجتمعات القليات في نينوى، فإن اإلرث التاريخي املتمثل في الحرمان الجتماعي 

مليون نازح، ل يزال  4.3والقتصادي والسياس ي والحرب واإلبادة الجماعية والغزو الجنبي قد قلل من الرغبة في العودة. بينما عاد 

مليون شخص في حالة نزوح. أدت اإلجراءات الحكومية الخیرة، مثل الندماج السريع وإغالق معسكرات النازحین داخل نينوى،  1.5

إلى إرسال موجة جديدة من النازحین إلى مأوى حرج وظروف معيشية قاسية. إن التوقعات والمل في العودة الطوعية املستدامة 

ت النازحین بأن تفي السلطات بوعودها. بعد النزوح الذي طال أمده، يشعر الشخاص آخذة في التناقص، إلى جانب توقعا

النازحون داخليا بالدفع نحو الندماج في املجتمعات املضيفة أو الهجرة إلى الخارج. أوضح يوهانسن أنه في النقاش الذي تال ذلك، 

  حح هذا املوقف لصالح ناخبيهم.سيتم التماس أعضاء اللجنة لية أعمال ضمن اختصاصاتهم يمكن أن تص

على "المل الكبیر" الذي حافظ على القلية املسيحية عبر تاريخ طويل من الظلم والصعوبة  نثنائيل نزار سمعانفي كلمته، أثنى 

د، وأنهم من والضطهاد. على الرغم من حقيقة أن الجالية املسيحية ل تعود إلى ديارها، فإنهم يجادلون بأنهم من بین أراض ي الجدا

من العائدين  22000بین أول من حاول إعادة حياتهم إلى الوطن. وسلط الضوء على مثال قرقوش، الذي شهد ما يقرب من 

. لكن لسوء الحظ، فإن العجز املستمر في الخدمات، وفرص العمل 50000املسيحيین من أصل السكان الصليین البالغ عددهم 

ني أصبحا غیر مستدامین. باإلضافة إلى ذلك، بعد سنوات من الضطهاد وعدم املساواة، أدى املحدودة، ومستوى املعيشة املتد

ثقة الناخبین املسيحيین في قدرة الحكومة  خمول تقاعس الحكومة في مواجهة الخالفات السياسية والتغیر الديموغرافي إلى 

 العديد منهم البقاء في إقلیم كوردستان أو الهجرة إلى الخارج.  الفيدرالية على توفیر المن والزدهار لطفالهم. نتيجة لذلك، اختار

 ولحظ سمعان "بلدنا ينزف، بعضهم یهجرون.... هذا أمر مؤلم للغاية بالنسبة لنا". 

واعترف بأن الزعماء الدينيین يتحملون مسؤولية تحفیز العودة وتذكیر مجتمعاتهم علی انهم ينتمون إلى العراق، لكن أشار إلى أن 

إعاقة تدفق الهجرة أمر مستحيل بدون إرادة سياسية كافية، واهتمام  وتوفیر من الحكومة. وحث الحكومة على تصحيح إهمالها 

 للمناطق املتنازع عليها وتقديم حلول عملية. وقال "مناطقنا بحاجة إلى املزيد من الهتمام".

أن يظهر وينمو مرة أخرى. نحن متجذرون في هذا املجال، رغم "املسيحيون مثل شجرة زيتون مقطوعة ومحترقة، لكن الجذر يريد 

 نثنائيل سمعان -الضطهاد " أننا نواجه صعوبات مختلفة و ]...[

( بشأن INAPصرح سمعان بأن الزعماء الدينيین جددوا وعودهم لخدمة مجتمعاتهم. لدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية )

لى الحاجة إلى املساعدة والتدريب من املجتمع الدولي. وحث املجتمع الدولي بالتالي على بذل ، أكد ع1325قرار مجلس المن رقم 

جهود كبیرة لضمان إشراك الشباب وتوفیر الفرص لتقديم مساهمات إيجابية في إعادة إعمار العراق. وأوضح أنه بينما تقدم 

 "إذا خسرناهم، الكنيسة أنشطة اجتماعية وفعاليات ثقافية وترفيهية للشباب، فإنه
ً
ا ل تملك القدرة على ثنيهم. واعترف قائال

، سلط الضوء على مشاركة الكنيسة في مشاريع إعادة بناء املساكن، ودعا شراكة املهندسین والقتصاديین 
ً
فنتالش ى". وأخیرا

 للمساعدة في عملية التخطيط والستراتيجية.
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أن املسيحيین يعتبرون جميع العراقيین إخوانهم، وأشار إلى أن ضمان واختتم سمعان تصريحاته بتشجيع روح التفاؤل. وأكد 

الحقوق املشروعة لألقلية املسيحية ل يجب أن يأتي على حساب املكونات الخرى. إنه يروج لرؤية للمستقبل مبنية على الكرامة 

 والحترام، وطمأن املستمعین إلى أن "ستكون لغتنا املشتركة لغة الحب".

إن اليزيديین هم الضحايا "الوائل" لغزو العراق واملنطقة ككل. وأكد أنه بالنسبة للیزيديین، فإن الكارثة لم  ليمانكريم سقال 

؛ ل 2014٪ من النازحین اإليزيديین في املخيمات منذ عام 90-80تنته بعد، ولكنها تدخل عامها الخامس. في هذه املرحلة، يعيش 

كتشف في سنجار )شنگال(. یضاف الفظائع  يزال اآللف من النساء والفتيات
ُ
في عداد املفقودين؛ وما زالت املقابر الجماعية ت

الخیرة على التاريخ الطويل من العنف والضرائب املفرطة والتهميش، حيث تم تهميش اليزيديین إلى ظروف معيشية معاكسة بدون 

خدمات منذ الغزو إلى إضعاف المل واإليمان بهذا املجتمع. نتيجة مدارس وأدوية كافية. أدى اإلحباط من عدم كفاية املساعدة وال

 من اليزيديین يهاجرون في السنوات الخمس املاضية، تاركین وطنهم. 100,000لذلك، كان أكثر من 

ة تعيق شاهد سليمان أن العديد من ضحايا اليزيديین عادوا إلى بعشيقة ومناطق أخرى بعد التحرير. ومع ذلك، الحواجز الفريد

العودة في سنجار. من بينها املنافسة الجيوسياسية بین بغداد واربيل، والفتقار إلى خدمات أمنية كافية، وانتشار امليليشيات 

والجماعات املسلحة، وغياب جهاز إداري شرعي. على هذه النقطة الخیرة، لحظ أن اإلدارة الشرعية، التي تم تثبيتها قبل عام 

في منطقة قريبة من مقاطعة دهوك؛ في هذه الثناء، تم فرض كيانات أخرى غیر قانونية وغیر شرعية على ، تمارس اآلن 2014

سنجار. إن الزدواجية الناتجة، باإلضافة إلى عدم وجود إدارة محلية موثوق بها، تجعل من الصعب على منظمات املجتمع املدني 

. لذلك طلب سليمان من املجتمع الدولي والحكومة العراقية وحكومة إقليم توفیر الخدمات والفرص والمن الضروريین في املنطقة

كوردستان إظهار جدية أكبر في جهودهم الرامية إلى تشجيع العودة إلى هذا املجال. وأكد أنه ل يوجد لدی أي أمیر أو قبيلة أو 

 ت.مجلس روحاني لديه أية سلطة لتحفیز عودة النازحین دون توفیر السالمة والخدما

عند السؤال عن تلبية احتياجات التماسك الجتماعي في مجتمع الیزيدي، أكد سليمان أن املصالحة موضوع معقد. وأشار إلى أن 

يحتاجون إلى مزيد من  2014"أولئك الذين دفعوا الثمن الباهظ يجب أن يكونوا هم الذين يقررون املصالحة"، وأن ضحايا الغزو 

داخل الطائفة يمثل مشكلة، لن العديد من املجتمعات اليزيديین قد تفرقوا بسبب انتماءاتهم  الوقت. وبالتالي فإن التفتت

، حيث يستمر اليزيديین في تلقي 
ً
السياسية ومصالحهم الشخصية املتباينة. ل يزال احتمال املصالحة بین هذه العناصر صعبا

اجات الندماج الجتماعي من قبل ضحایا داعش من املسعبدین الدعم من مختلف الحزاب السياسية. أخیًرا، وضح سليمان احتي

ا الذين يرغبون في  السابقین وأطفالهم. في حین اتخذ املجلس الروحاني الیزيدية قرار إعادة دمج النساء الیزيدية املستعبدين سابقً

يل املثال، حواجز طائفية وقانونية أمام النتقال إلى بلد آخر. يواجه الطفال املولودون لنساء إيزيديین في أسر داعش، على سب

إعادة اإلدماج، حيث يفرض العراقيون ضرورة إدراج الطفال ذوي النسب الوالدية املجهولة ضمن قائمة املسلمین. وفقا لسابقة 

ود املجلس دينية، ل يمكن قبول هؤلء الطفال كأيزيديین. من أجل حماية أطفالهم من املزيد من اإليذاء والسماح لدينهم، ي

الروحاني الیزيدي من املجتمع الدولي منحهم وضع الالجئ وتسهيل نقلهم إلى مجتمعات علمانية غیر قبلية. أعرب سليمان عن 

 استعداده للمشاركة في مؤتمر رفيع املستوى للزعماء الدينيین ملناقشة الحلول البديلة لهذه القضية.

 سليمان –نوا هم الذين يقررون املصالحة." "أولئك الذين دفعوا الثمن الباهظ يجب أن يكو 
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للسالم في العراق، شجع أبوعون  عندما طلب من إيلي أبوعون استخالص الدروس ذات الصلة من عمل معهد الوليات املتحدة

ر النظام أعضاء الجلسة للنظر في املشاكل بشكل كلي. وقال إن العديد من السباب الجذرية للنزاع الحالي كانت موجودة قبل تغيی

 ويجب معالجتها من أجل تشجيع عودة النازحین إلى مجتمعاتهم. 2003في عام 

 أبوعون  -"إلقي نظرة شاملة على املشكلة. انظر إلى السبب الجذري للصراع 

نطاق حدد  أبوعون العديد من التحديات لالستقرار وعودة النازحین في محافظة نينوى. أحد هذه العوامل هو انعدام الثقة على 

واسع وعلى طبقات اجتماعية متعددة: بین املجتمعات وداخل املجتمعات وبین املواطنین والحكومات املحلية واإلقليمية واإلقليمية 

واملركزية. وحذر من أن التغاض ي عن هذا العامل وتأثیره على النزوح سيؤدي إلى تنفيذ حلول شبە مخبوزة. باإلضافة إلى ذلك، حذر 

ر املستمعین، يمكن أن يكون من الوصاف العا
ّ
مة للمشاكل، مثل "التغيیر الديموغرافي". وذكر أن التغيیر الديموغرافي، كما ذك

مقصوًدا أو طبيعًيا. في حین أن تسمية القوى اإلقليمية وراء مشاريع التغيیر الديموغرافي ذات الدوافع السياسية قد تكون نزيهة 

يجب أن يكون على املستوى املدني واملجتمعي وليس الجيوسياس ي. وأوص ى بإجراء حوارات  وضرورية، إل أن الجوهر في هذه القضية

موجهة نحو النتائج لستكشاف الحلول وزيادة مرونة املجتمعات املتأثرة. أخیًرا، عّبر أبوعون عن قلقه إزاء العسكرة املكثفة 

زيد من العنف والصراع. من الضروري اآلن إيجاد حلول من واملتفشیة للمجتمعات. إذا تم تركه دون رادع، فقد يؤدي ذلك إلى م

 شأنها اإلشراك الفعال آللف من الشباب من الذين يقاتلون لسنوات داخل جماعات مسلحة غیر حكومیة.

عندما سئل عن مشاريع املصالحة، أوضح أبوعون أنه ل ينبغي أبدا یطلب من الضحایا أن یغضوا النظر عن حقهم في العدالة من 

أجل املصالحة. وقال إن الخطوة الولى نحو استعادة التماسك الجتماعي، هي إقناع املجتمعات املتأثرة بالسعي إلى الحقوق 

والتعويضات دون اللجوء إلى العنف. تشمل العقبات الحالية التي تعترض املصالحة في محافظة نينوى الفتقار إلى الهتمام 

منية والتفتت السياس ي داخل املجتمعات. معالجة هذا الخیر يتضمن مساعدة املجتمعات على الحكومي الكافي لتحسین البيئة ال 

 تطوير رؤية مشتركة حول قضايا محددة.

 في املنطقة على هذه والعراق هي  1325أشاد أبوعون بالتقدم الخیر في تنفيذ قرار مجلس المن الدولي 
ً
واحدة من أكثر الدول تقدما

للسالم الدعم التقني الی بعض منصات التنسيق العراقية املتعددة  التقدم املستمر،توفر معهد الوليات املتحدةالجبهة. لتسهيل 

 لرفع قدرتها.


