المطالبة بمنطقة آمنة لالقليات العرقية والدينية تحت الحماية الدولية في نينوى

]مسودة مشروع مقترح مستنبط من دراسة أعدها مركز نٌنوى للبحث والتطوٌر لصالح تحالف االقلٌات العراقٌة
بعنوان االقلٌات فً نٌنوى ومطلب المنطقة اآلمنة والحماٌة الدولٌة  -رؤٌة للتطبٌق
تبنت اغلب االحزاب السٌاسٌة المسٌحٌة (الكلدانٌة السرٌانٌة االشورٌة) هذا المقترح وٌعمل التحالف على نشره
واغنائه لتتبناه مختلف الفعالٌات والمنظمات العاملة بٌن المكونات االخرى من مجتمعات االقلٌات[.

حٌث تتعرض االقلٌات العرقٌة والدٌنٌة ،بٌنهم بعض أقدم الشعوب االصلٌة فً نٌنوى – العراق ،من
الكلدان السرٌان االشورٌٌن (المسٌحٌٌن) واالٌزٌدٌٌن وكذلك الشبك والتركمان ،وبعد سٌطرة ما ٌسمى
بـ"الدولة االسالمٌة" والمجامٌع االرهابٌة المسلحة االخرى منذ /01حزٌران ،4102/على مدٌنة
الموصل،واحتاللها بعد شهرٌن لكامل محافظة نٌنوى ،تعرضت هذه االقلٌات البشع عملٌات االضطهاد
الممنهجة واالنتهاكات الجسٌمة لحقوق االنسان ،التً ترقى لدرجة الجرائم ضد االنسانٌة كما أقرها
البرلمان العراقً بجلسته الخامسة من الفصل التشرٌعً الحالً والمنعقدة ٌوم الخمٌس ، 4102/ 8 / 7
وهً تعتبر جرائم ابادة جماعٌة وجرائم تطهٌر عرقً ودٌنً،
وحٌث تسببت االعمال االرهابٌة لـ"داعش" بطرد وتشرٌد أكثر من " الملٌون" شخص من هذه االقلٌات
بعد افراغ كامل لمناطق سهل نٌنوى التارٌخٌة ومناطق غرب وشمال غرب الموصل وصوال الى
سنجار ،والتً عاشوا فٌها الالف السنٌن ،ونزوحهم الى محافظات اقلٌم كوردستان والى محافظات فً
وسط وجنوب العراق ،وهم ٌواجهون ظروف انسانٌة كارثٌة،
وحٌث ٌصعب عودة النسبة األكبر من هؤالء النازحٌن ،الذٌن ٌواجهون بحسب قرار البرلمان العراقً
السابق الذكر (كارثة انسانٌة) ،نتٌجة تضرر مناطقهم وفقدانهم لممتلكاتهم  ،وفقدانهم الثقة باالطراف
المهٌمنة فً العملٌة السٌاسٌة على حماٌتهم وضمان حقوقهم ،فان نسبة كبٌرة منهم قررت وتقرر الهجرة
الى الدول المجاورة ومنها الى امرٌكا واسترالٌا واوربا ،مما ٌهدد بافراغ المنطقة من مكوناتها التارٌخٌة
االصلٌة ،فً حٌن تعتبر نموذجا لعراق مصغر وتعبر عن تنوعه الحضاري والثقافً واللغوي والدٌنً،
وحٌث ٌرجح الكثٌرون منهم ،بقاء منطقتهم كمنطقة صراع ،لطالما كانت كذلك منذ  ،4112العتبارها
مناطق "متنازع علٌها"  ،وٌنظرون الى كونها واحدة من بؤر التوتر االكثر عرضة لعدم االستقرار فً
العراق ،بٌنما كانت االقلٌات وما زالت وٌرجح أن تبقى ،الضحٌة االولى فً هذا النزاع غٌر العادل على
مناطقهم  ،دون أي ضمان لحقوقهم ومستقبل وجودهم،
وحٌث تتحمل الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وحلٌفاتها ،مسؤولٌة اخالقٌة وقانونٌة وانسانٌة ،لما آلت وتؤول
الٌه االمور فً عموم المنطقة ،الى جانب مسؤولٌة المجتمع الدولً ممثلة باالمم المتحدة ،لوضع حد لهذه
المأسً وانقاذ مجتمعات وشعوب مهددة بالزوال ،لمنح الثقة لهؤالء السكان للعودة الى مناطقهم االصلٌة،
والبدء باعادة االعمار والبناء ثم الثبات واالستقرار ،وابعاد شبح النزاع المستمر فً مناطقهم،

لذا نطالب الوالٌات المتحدة باتخاذ اجراءات أكثر فاعلٌة على االرض فً معالجتها لالوضاع المتردٌة
فً عموم المنطقة ومناطق االقلٌات المهددة بشكل خاص ،لطرد مسلحً "داعش" الذٌن أصبحوا ٌهددون
لٌس العراق وسٌادته فحسب ،بل المنطقة باسرها وأصبحوا ٌهددون السلم واالمن االقلٌمً والدولً ،الى
جانب ذلك ،نطالب المجتمع الدولً بالتدخل الفوري ،والبدء بفرض "منطقة آمنة تحت حماٌة دولٌة"،
وهذا أٌضا ما طالب به مجلس النواب العراقً فً جلسته المنوه عنها أعاله ،وبقرار من مجلس االمن
الدولً.
لذا نقترح ان ٌتم ذلك وفق االتً:
 ان تتولى الوالٌات المتحدة ممارسة مسؤولٌاتها الكاملة ،واستنادا لـ "اتفاق االطار االستراتٌجًلعالقة صداقة وتعاون بٌن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وجمهورٌة العراق" وبالتنسٌق مع
الحكومة االتحادٌة وحكومة االقلٌم ،تحرٌرعموم المناطق المحتلة من مسلحً ما ٌسمى بـ"الدولة
االسالمٌة".
 ان تقوم االمم المتحدة ومن خالل اصدار قرار من مجلس االمن الدولً أو توسٌع مهام بعثةاالمم المتحدة لمساعدة العراق "الٌونامً" ،وتفوٌضها بتشكٌل ونشر قوات دولٌة كافٌة فً منطقة
سهل نٌنوى وسنجار وتلعفر ،تتولى وفق جدول زمنً مقرر ضمن مرحلة انتقالٌة ،المهام االربع
من ( صنع وحفظ وبناء وفرض السالم) فً المنطقة ،ومن بٌنها:
 اعادة النازحٌن وتقدٌم المساعدات لهم وتعوٌضهم عن الخسائر ،وعن طرٌق تأسٌس
"صندوق اغاثة"من مٌزانٌة الحكومة ومساهمة المجتمع الدولً والدول المانحة ،ومن خالل
التنسٌق الحكومً مع الوكاالت المتخصصة لالمم المتحدة ،البدء باعادة بناء البنٌة التحتٌة
واعمار المنطقة وتقدٌم الخدمات االساسٌة.
 تشكٌل وبناء قوات نظامٌة من جمٌع أبناء االقلٌات فً المنطقة ،تحت قٌادة واشراف القوات
الدولٌة (ضمن المرحلة االنتقالٌة) ،وبالتنسٌق والمساهمة مع الحكومة المحلٌة وحكومتً
المركز واالقلٌم ،للمساهمة فً حفظ السالم للمنطقة بعد مرحلة القوات الدولٌة.
 العمل لبناء وهٌكلة المؤسسات الحكومٌة المحلٌة ،وانعاش المجتمع المدنً ،وتطبٌع االوضاع
فً المنطقة ،وصوال لمرحلة االستفتاء لتقرٌر شكل االدارة والحكم الذي ٌالئم أقلٌات سهل
نٌنوى ومناطق سنجار وغٌرها (بما فٌها استحداث محافظة سهل نٌنوى).
نقترح ان تشمل المنطقة االمنة الشرٌط بٌن حدود مدٌنة الموصل من الشرق والشمال والغرب وبٌن
حدود اقلٌم كوردستان لعام  ،4112وهو ٌمتد من قضاء سنجارغرب الموصل مع الحدود السورٌة،
مرورا بقضاء تلعفر الى الشمال الغربً من المدٌنة ،وقضاء تلكٌف الى الشمال من الموصل ،وبعض
المناطق التابعة لقضاء الشٌخان وناحٌة بعشٌقة التابعة لقضاء الموصل (شماال) ،وصوال الى قضاء
الحمدانٌة الى الشرق من مركز المدٌنة مع حدود محافظة اربٌل ،وهً فً غالبٌتها ضمن المناطق "
المتنازع علٌها" ،والتً تشكل أساسا (باالضافة الى مركز مدٌنة الموصل) مناطق السكن والوجود
التارٌخٌة ألقلٌات نٌنوى وشعوبها االصلٌة.

