السـبايـا
1

2

السـبايـا
(دراسة اجتماعية ميدانية لاليزيديات المختطفات العائدات في العراق)

رنا جاسم محمد حمزة

3

السـبايـا
(دراسة اجتماعية ميدانية لاليزيدايت املختطفات العائدات يف العراق)
 ران جاسم حممد محزة رسالة ماجستري رقم االيداع: الطبعة االوىل2019: االخراج الفين :حسن عمر -مطبعة :روژهالت  -اربيل

طبع على نفقة مكتب السيد نيچيڤان ابرزاين  .سلسلة رقم ()02
4

الفهرست
اإلهــداء 11 .......................................... ................................
املقدمة 13 ........................................... ................................
الفصل األول 17 ...................................... ................................
اإلطار العام للدراسة 17 ............................ ................................
املبحث األول 19 ..................................... ................................
عناصر الدراسة ومكوانهتا 19 ....................... ................................
أوالا :مشكلة الدراسة 19 ................................. :Study Problem
اثنيا :أمهية الدراسة20 ......................... ................................ :
اثلثا  :أهداف الدراسة 21 .................... :Objectives of the Study
املبحث الثاين 23 ..................................... ................................
املفاهيم واملصطلحات العلمية 23 .................... ................................
أوال :السيب23 ............................... ................................ :
اثنيا .العائدات25 ............................ ................................ :
اثلث ا .االختطاف26 .......................... ................................ :
الفصل الثاين 29 ...................................... ................................
الدراسات السابقة واملقارابت النظرية للدراسة 29 ......................................
املبحث األول 31 ..................................... ................................
مناذج من الدراسات السابقة 31 ..................... ................................
متهيد31 ........................................ ................................ :
أوالا :مناذج من الدراسات العراقية32 ............................................ :
اثنيا :مناذج من الدراسات العربية36 ............................................ :
اثلثا :مناذج من الدراسات األجنبية41 ........................................... :
رابع ا .مناقشة الدراسات السابقة44 ............................................. :
5

املبحث الثاين 45 ..................................... ................................
املقارابت النظرية املفسرة للدراسة 45 ................. ................................
أوالا :نظرية الدين واإلرهاب 45 .................. ................................
اثنيا  :التنظري السوسيولوجي للهوية االجتماعية 48 .................................
اثلث ا :نظرية السيطرة االجتماعية 50 ............................................ :
رابعا  :اإلابدة اجلماعية والتطهري العرقي 52 ........................................
الفصل الثالث 61 ..................................... ................................
االيزيديون :األصول والعقائد والبناء االجتماعي 61 ....................................
املبحث األول 63 ..................................... ................................
الداينة االيزيدية وأصوهلا التارخيية 63 ................. ................................
اوالا :أصل الداينة االيزيدية67 .................. ................................ :
اثني ا :أركان الداينة األيزيدية73 ................. ................................ :
اثلث ا :الكتب املقدسة75 ...................... ................................ :
رابعا :الطقوس الدينية االيزيدية77 .............. ................................ :
املبحث الثاين 88 ..................................... ................................
املعتقدات يف الداينة االيزيدية 88 .................... ................................
أوال :الكون واخلليقة88 ....................... ................................ :
اثني ا :التوحيد ووحدة الوجود89 ................ ................................ :
اثلثا :املالئكة السبعة91 ....................... ................................ :
رابعا :طاووس ملك91 ........................ ................................ :
خامس ا :عقيدة التناسخ93 .................... ................................ :
املبحث الثالث 94 .................................... ................................
التوزيع السكاين والبناء االجتماعي لاليزيدية 94 .......................................
أوالا :التوزيع السكاين لاليزيديني94 ............................................. :
6

اثني ا :البناء الطبقي يف اجملتمع االيزيدي96 ....................................... :
اثلثا :الوظائف واملراتب الدينية االيزيدية101 .................................... :
خامسا :الزواج والطالق عند االيزيدية108 ...................................... :
احلمالت والفتاوى على االيزيديني 112 ..........................................
النتائج املرتتبة على الفتاوى 114 ................. ................................
الفصل الرابع 115 .................................... ................................
السيب عرب التاريخ ومواقف احلضارات و الدايانت منه 115 .............................
املبحث األول 117 ................................... ................................
مظاهر الرق والسيب يف بعض احلضارات والدايانت 117 ...............................
أوال  :مظاهر الرق والسيب يف بعض احلضارات 117 ...............................
اثنيا :مظاهر الرق و السيب يف بعض الدايانت121 ............................... .
املبحث الثاين 127 ................................... ................................
السيب يف اإلسالم 127 ............................ ................................
أوال :القران127 ............................. ................................ :
اثنيا :السنة النبوية130 ....................... ................................ :
الفصل اخلامس 137 .................................. ................................
اإلجراءات العلمية واملنهجية للدراسة 137 ............................................
متهيد 139 .................................... ................................
املبحث األول 141 ................................... ................................
نوع الدراسة ومناهجها وفرضيتها 141 ............... ................................
أوال  :نوع الدراسة 141 ........................ ................................
اثنيا  :مناهج الدراسة 142 ................... ................................ .
اثلثا :فرضيات الدراسة144 ................... ................................ :
املبحث الثاين 147 ................................... ................................
7

جماالت الدراسة وعينتها ووسائل مجع البياانت 147 ...................................
أوال :حتديد جماالت البحث 147 ............. :The Scope of Research
اثنيا:تصميم العينة اإلحصائية 149 ........................ :Sample Design
اثلثا :تصميم االستبانة وأدوات مجع البياانت 150 .................................
رابعا  :تبويب البياانت االحصائية154 ......................................... :
خامسا  :صعوابت الدراسة155 ............... ................................ :
الفصل السادس 157 ................................. ................................
عرض نتائج الدراسة وحتليلها 157 .................. ................................
املبحث األول 159 ................................... ................................
البياانت األولية 159 .............................. ................................
املبحث الثاين 171 ................................... ................................
اآلاثر املرتتبة عن األسر 171 ...................... ................................
متهيد171 ................................... ................................ :
أوالا :السبااي واآلاثر االجتماعية171 ............................................ :
اثنيا :السبااي واآلاثر النفسية202 .............. ................................ :
اثلثا :السبااي واالندماج االجتماعي210 ........................................ :
رابع ا :آليات محاية الناجيات االيزيدايت ودور اجملتمع املدين 218 ...................
الفصل السابع 229 ................................... ................................
عرض دراسات احلالة ونتائجها 229 ................. ................................
متهيد230 ................................... ................................ :
اوالا :عرض دراسات احلال231 ................ ................................ :
اثنيا :حتليل نتائج دراسات احلالة255 .......................................... :
اثلثا :نتائج حالة الفتيات املقيمات يف املانيا257 ................................. :
الفصل الثامن 259 ................................... ................................
8

نتائج الدراسة ومناقشة الفرضيات واالستنتاجات والتوصيات 259 .......................
املبحث األول 261 ................................... ................................
نتائج الدراسة 261 ................................ ................................
أ .النتائج املتعلقة ابلبياانت االساسية عن املبحواثت261 ......................... :
ب .النتائج املتعلقة ابلبياانت الثانوية للبحث امليداين263 ......................... :
املبحث الثاين 271 ................................... ................................
مناقشة فرضيات الدراسة 271 ...................... ................................
املبحث الثالث 280 .................................. ................................
التوصيات واملقرتحات 280 ........................ ................................
اوالا :التوصيـات280 ......................... ................................ :
املصادر واملراجع 287 ................................. ................................

9

10

اإلهــداء
إىل ...
املرأة العراقية االيزيدية األصـيلة  ,الـ حتمـل يف صـدرها عطـاء دـري حمـدود  ,وتبـ ل مـن
ذات نفس ــها يف ص ــرب وجل ــد وتض ــحية م ــا ال يطيق ــه دريه ــا اىل الع ــودة ..أه ــدي ــرة
صربي وحنيين هلم أيضا..
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المقدمة
إن ظــاهرة العنــف ضــد امل ـرأة ليس ـ مــن الظ ـواهر احلديثــة  ,وإمنــا هــي متالزم ـة مــع
احلياة البشرية  ,ولكنها أتخ أشكاال واهتماما خمتلـف حسـب الفـرتات الزمنيـة املتباينـة
 ,ومــن أشــكال العنــف ضــد امل ـرأة مــا يقــع خــالل ف ـرتات احلــروب والنزاعــات املســلحة
حي ــث تتع ــرض النس ــاء ألنـ ـواع خمتلف ــة م ــن العن ــف  ,وق ــد ذل ــك ب ــدوافع اإلذالل
واالنتقــام أو إلخضــاع الطــرف اآلخــر  ,وألن امل ـرأة هــي احللقــة األض ـعف يف الص ـراع ,
فتقــع ضــحية نتيجــة لتلــك الص ـراعات  ,ومــا يرتتــب عليهــا مــن أاثر اجتماعيــة ونفســية
واقتصادية.
لقـد تعـ اـرض اجملتمــع العراقــي عــرب العقــود املاضــية اىل العديــد مــن احلــروب واألزمــات
اجملتمعية ال سامه بشكل كبري يف هتديد البنية االجتماعيـة العراقيـة وتفاقمـ تلـك
األزمــات خــالل الســنوات األخــرية يف منتصــف عــام 2014م وخاصــة بعــد ســيطرة
عصــاابت داعــر اإلرهابيــة علــى عــدد مــن املــدن العراقيــة ومنهــا مدينــة (ســنجار) وقــد
جنــم عــن ســيطرت هـ ت العصــاابت أتطــري واضـ وخطــري علــى مســرية احليــاة االجتماعيــة
للمجتم ــع االيزي ــدي م ــن خ ــالل االنتهاك ــات اخلط ــرية حلق ــوق اإلنس ــان الـ ـ طالـ ـ
شـرائ املكــون االيزيــدي كافــة ومتثل ه ـ ت االنتهاكــات ابلقتــل واخلطــف واالدتصــاب
واالســتعباد اجلنســي واالســلمة القس ـرية والتشـريد والنــزوه القســري ودريهــا مــن امل ـ طرات
االجتماعيـ ــة والنفسـ ــية ال ـ ـ تعـ ــد معـ ــوق خطـ ــري امـ ــام ه ـ ـ ا اجملتمـ ــع .الشـ ــك ان ه ـ ـ ت
االنتهاك ــات تش ــكل نك ــوص واهني ــار خط ــري يتم ـ ـثالن ابالد ـ ـرتاب اجملتمع ــي واالهنيـ ــار
القيم ــي الل ـ ـ ان يه ــددان اجمل ــاالت احلياتي ــة ل س ــرة االيزيدي ــة .وكان ـ ـ ش ــر ة النس ــاء
واألطفــال هــم األكثــر تضــررا مــن ه ـ ت االنتهاكــات فقــد تعرض ـ امل ـرأة االيزيديــة اىل
االهانــة النفســية واجلســدية وخاصــة مــا يتعل ـ ابالدتصــاب وال ـزواج ابإلك ـرات والتع ـ يب
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واالذالل واالهانــة االجتماعيــة والنفســية اىل جانــب ذلــك ســاعدت هـ ت االنتهاكــات
اىل تكـريس اخلـربات الصــدمية الـ تعــزز مــن مشــكالت املـرأة االيزيديــة علــى املســتويني
احلاضر واملستقبل.
إن موضــوع (الســبااي :دراســة اجتماعيــة ميدانيــة لاليزيــدايت املختطفــات العائــدات يف
العـراق) ومــا يـرتب بــه مــن مت ـريات هــو حمـور هـ ت الدراســة قســم الدراســة إىل مــا
األول وهو اجلانب النظري ويضم يف طياته أربعة فصول:
 :ويضم الباب ا
األول بعن ـوان عناصــر
األول (اإلطــار العــام للدراســة) مبحثــني :يشــمل ا
يتضــمن الفصــل ا
الدراس ــة املتمثل ــة مش ــكلة الدراس ــة وأمهيته ــا وأه ــدافها ويش ــمل الث ــاين حتدي ــد املف ــاهيم
واملصطلحات العلمية.

امــا الفصــل الثــاين فقــد وضــع حت ـ عن ـوان (الدراســات الســابقة و املقــارابت النظريــة و
األول منـاذج مـن الدراسـات السـابقة
حتليـل الدراسـة) و تـوي علـى مبحثـني :املبحـث ا
أما املبحث الثاين فهو بعنوان املقارابت النظرية املفسرة للدراسة.أما الفصـل الثالـث هـو
حت عنوان االيزيديون األصول والعقائـد والبنـاء االجتمـاعي ويتضـمن طـالم مباحـث
األول الداينـة االيزيديــة وأصـوهلا التارخييـة ,املبحــث الثـاين املعتقـدات يف الداينــة
املبحـث ا
االيزيديــة ,املبحــث الثالــث التوزيــع الســكاين والبنــاء االجتمــاعي لاليزيديــة امــا الفصــل
الرابع جاء حت عنوان السيب عـرب التـاريخ وموقـف الـدايانت واحلضـارات منـه ويتضـمن
األول مظــاهر الــرق والســيب يف بعــض احلضــارات والــدايانت ,
طــالم مباحــث املبحــث ا
واملبحث الثاين السيب يف اإلسالم .
البـ ـاب الث ــاين اجلان ــب املي ــداين الفصـ ـل اخلـ ـامس فق ــد ج ــاء حتـ ـ عن ــوان اإلجـ ـراءات
األول نــوع الدراســة ومناهجهــا
العلميــة واملنهجيــة للدراســة ويتضــمن مبحثــني املبحــث ا
وفرضــياهتا املبحــث الثــاين جمــاالت الدراســة وعينتهــا ووســائل مجــع البيــاانت  .الفصــل
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األول يتضــمن البيـاانت
الســادس فقــد تضـمن عــرض نتــائج الدراســة وحتليلهـا املبحـث ا
األ اولية املبحث الثاين هو عرض حماور األطر املرتتبـة عـن األسـر الفصـل الثـامن فقـد

عـ ــرض دراسـ ــات احلال ـ ــة ونتائجهـ ــا والفص ـ ــل الث ـ ــامن فق ـ ــد ع ـ ــرض نت ـ ــائج الدراس ـ ــة
واالســتنتاجات والتوصــيات واملقرتحــات وقــد تض ـمن عرضـا ل ـثالم مباحــث املبحــث
األ اول نت ــائج الدراس ــة واملبح ــث الث ــاين مناقش ــة فرض ــيات الدراس ــة واملبح ــث الثال ــث
املبحث الثالث التوصيات واملقرتحات.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
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المبحث األول
عناصر الدراسة ومكوناتها
أولا :مشكلة الدراسة :Study Problem
ش ــهد اجملتم ــع العراقـ ـي خ ــالل العق ــود املاض ــية العدي ــد م ــن التح ــدايت واالزم ــات الـ ـ
سـ ـامه بش ــكل كب ــري يف هتدي ــد النس ــيج اجملتمع ــي وتفاقمـ ـ تل ــك األزم ــات خ ــالل
الســنوات الثالطــة االخــرية وخاصــة بعــد ســيطرة عناصــر (داعــر) علــى عــدد مــن امل ـدن
العراقيــة ع ـام  2014ومنهــا مدينــة (س ـنجار)( )1وقــد جنــم عــن ه ـ ت الســيطرة هتديــد
العديــد مــن الطوائــف واملكــوانت العراقيــة ومنهــا املكــون االيزيــدي ال ـ ي مثــل احــدى
الدايانت القدمة ال عاش على أرض العراق.
تعـ اـرض االيزيــدين إىل انتهاكــات وعمليــات إابدة مجاعيــة مشلـ القتــل والتهجريالقســري
ومصادرة االمالك واالجبار على ترك الداينـة ودريهـا مـن املمارسـات الـ صـنف علـى
اهنــا شــكل مــن اشــكال التطهــري العرقــي وكانـ شــر ة النســاء واألطفــال األكثــر تعرضــا
لالنتهاكات فقد اختطف االف النسـاء واألطفـال و اسـرتقاقهن واسـتعبادهن فيمـا
نقل األطفال اىل معسكرات التدريب.
لقد تعرض النسـاء االيزيـدايت خـالل أزمـة احـتالل داعـر للقتـل والتعـ يب والسـيب
واالدتص ــاب والرتم ــل ,وفق ــدان اف ـرادا م ــن العائل ــة وتش ــردن عل ــى ال ــردم م ــن وج ــود
اتفاقيات دولية تنص على محاية املرأة يف اوقات النزاعات واحلروب.
( )1سنجار  :هي مدينة عراقية ومركز قضاء تقع

رعرم مفاة عة وينعامل اععر ا ععراب ععن ا ع سعنجار

وت عد عن مدينة املامص  80كم  ,يسكنها أرل ية من االيزيديني وأقلية من ا رتكعن وا عرم.
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وكـ ــان للعنـ ــف اجلنسـ ــي ال ـ ـ ي واجهتـ ــه االيزيـ ــدايت ومـ ــا خلفت ـ ـه عمليـ ــات االحتجـ ــاز
واملعاملة القاسية ااثر خطرية على االوضـاع النفسـية واالجتماعيـة النفسـية واالجتماعيـة
للنســاء االيزيــدايت ح ـ بعــد عــودهتن إىل جانــب ذلــك ســامه ه ـ ت االنتهاكــات يف
تكـريس اخلـربات الصــدمية الـ دالبــا مــا يــنجم عنهــا مشــكالت اجتماعيــة ونفســية انيـة
ومستقبلية يف ال الب تراف املرأة االيزيدية طيلة حياهتا.
وحت ـ ــاول الدراس ـ ــة الدراس ـ ــة احلالي ـ ــة ان تلق ـ ــي الض ـ ــوءعلى أوض ـ ــاع الفتي ـ ــات والنس ـ ــاء
االيزيدايت والعنف املرتكب ض ادهن من قبل عناصـر داعـر فضـال عـن التعـرف علـى
ابرز االاثر النامجة عن االنتهاكات ال تعرضن هلا.
وتس ــعى الدراس ـة اىل الكش ــف ع ــن الظ ــروف واآلاثر الـ ـ واجهته ــا وتواجهه ــا النس ــاء
االيزيـ ــدايت ومـ ــا يسـ ــم للم سسـ ــات الرمسيـ ــة او دـ ــري الرمسيـ ــة املعنيـ ــة بوضـ ــع ال ـ ـربامج
واخلط ال مكن هلا ان تساعد النساء وتوةفر احلماية هلن.

اثنيا :أمهية الدراسة:
تكمــن أمهيــة الدراســة يف أهنــا تســتهدف عنصــر مهــم مــن عناصــر التنميــة البش ـرية وهــو
املرأة.
وتزداد امهيتهـا يف اهنـا تكشـف عـن اوضـاع النسـاء خـالل النزاعـات ومـا تعرضـن لـه مـن
انتهاكات خطرية يف ظل سيطرتة اجلماعات املسلحة.
كمــا تكمــن امهيتهــا يف اهنــا اول دراســة تتصــدى ملــا تواجهــه االقليــات يف الع ـراق مــن
انتهاكات حلقوق االنسان فهناك ندرة يف البحوم العلمية ال تتناول ه ا املوضوع.
كما اهنا دراسة أكادمية رائدة يف تناوهلا ملشكلة السبااي االيزيدايت يف العراق
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وتــزداد امهيــة ه ـ ت الدراســة مــن خــالل ااثرة قضــية امل ـرأة االيزيديــة ووضــعها امــام ال ـرأي
الع ــام واحلكوم ــات واملنظم ــات وص ــناع القـ ـرار وواض ــعي السياس ــات م ــن اج ــل ت ــوفري
احلماية الالزمة واالستجابة الحتياجات النساء الال خضعن لسيطرة داعر.
اىل جانــب ه ـ ا وذاك ف ـ ن أمهيــة ه ـ ت الدراســة تشــري اىل إظهــار الصــورة املشــرقة ال ـ
يتجل ــى ال ــا االس ــالم يف رعاي ــة النس ــاء وحفـ ـ كـ ـرامتهن وبي ــان أن الق ــوة يف اإلس ــالم
وســيلة للحمايـة والرمحــة ال التســل علـيهن واســتبعادهن وســبيهن لـ لك جــاءت ه ـ ت
الدراس ــة لتس ــلي الض ــوء عل ــى األح ــدام ,الس ــيما االنتهاك ــات الـ ـ مارس ــها تنظ ــيم
داعر ضد النساء االيزيدايت.

اثلثا  :أهداف الدراسة :Objectives of the Study
تركز الدراسة احلالية على حتقي االهداف االتية-:
 .1التعرف على ابرز املشكالت االجتماعيـة والنفسـية واالقتصـادية الـ تعرضـ
هلا املرأة االيزيدية يف فرتة السيب .
 .2التعرف على الطريقة ال تعامل الا التنظيم مع املرأة االيزيدية.
 .3التعـرف علـى االاثر االجتماعيـة والنفسـية واالقتصـادية الـ جنمـ عـن السـيب
ال ي تعرض له املرأة االيزيدية.
 .4التعرف على دور منظمات اجملتمع املدين يف تقدمي الرعاية للنسـاء االيزيـدايت
الناجيات من أسر داعر.
 .5التوصل إىل جمموع مـن التوصـيات الـ مـدم صـناع القـرار ورامسـي السياسـات
االجتماعة للحد من االاثر واالنتهاكات ال اصابة املرأة االيزيدية .
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المبحث الثاني
المفاهيم والمصطلحات العلمية
للمف ــاهيم دوره ــا يف تبس ــي التفك ــري وتنظيمـ ــه إذ مك ــن بواس ــطتها جتري ــد الصـ ــفات
اخلاصة حبوادم أو أشياء أو مواقف معينة لوضعها حت عنوان عام تسهل معـه عمليـة
دراستها( )1وهو تعبري عن الصفات اجملـردة الـ تشـرتك فيهـا الوقـائع واالحـدام ب ـض
النظر عن حادطة بعينها( .)2ل لك فهي دالب ا ما تعرب عن صفات جمردة ونظريـة تشـرتك
فيها االشياء والظواهر واحلوادم مهما كان ه ت الظواهر طبيعية أو اجتماعيـة وهـ ا
مــا يزيــد مــن حــدة اخلالفــات بــني االفـراد بشـ ن املفــاهيم والعبــارات الـ يســتعملوهنا يف
احاديثهم وكتاابهتم( .)3وتضمن الدراسة احلالية املفاهيم اآلتية:

أول :السيب:
السيب لغة :السباء وتساىب القوم اذا سىب بعضـهم بعضـا
وقد سبيتهم سبيا وسباء وقد تكرر يف احلديث ذكر السيب والسبية والسـبااي فالسـيب:
النهــب وأخ ـ النــاس عبيــدا وامــاء والســبياة :امل ـرأة املنهوبــة .والعــرب تقــول :إن اللي ـل
()4

( )1د .كريم مفمد حمعز  ,املاعاهيم وا قضعايا

ـيب كثـري
يقـال :هـ الء س ث

ا ن ريعة وا فع  ,مجلعة ا فعامت االا ععيعة وا جنا يعة ,

بغداد  ,ا عدد األ ّور  ,ا سنة األ ّوىل  ,أذار  ,1972 ,ص 75
( )2ع د ا اسط مفمد ،اصامر ا ف االا ععي ،مك ة وه ه ،ط  ,1977 ،1ص.49
( )3د .ع د ا غني عععد ،منهجيعة ا فع

علعم االاع ع  ،االاعكا يا ا قنيعا – املقاربعا  ،بعتو  ،ط,1

 ,2007ص.128
( )4صالح ا دين ا هاماري ،املعجم ا امسيط املدريس ،دار ومك ة ا هالر لط اععة وا ن،ع ،ط ،1بعتو – نعان،
 ،2007ص.772
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لطويل وال أسب له وال أسيب له األخـري عـن اللحيـاين قـال :ومعنـات الـدعاء أي أنـه
كالســيب .وقــال ابــن االع ـرال :لــيس لــه هـ يبـم ف ـ كون كالســيب لــه وجــزم علــى م ـ هب
الــدعاء وقــال اللحيــاين :ال أســب لــه ال أكــون ســبيا لبالئــه( .)1الســيب مج ـع ســىب :مــا
()2
يسمى يقـال جـاءوا بسـيب كثـري وال الـب مصـيص االسـر ابلرجـال والسـيب ابلنسـاء
ســبي العــدو ســبيا مــن ابب رمــى واالســم الســباء وزان كتــاب والقصــر ل ــة وأســبيته
مثله فال الم سيب ومسيب واجلارية سبية ومسـبية ومجعهـا سـبااي مثـل :عطيـة وعطـااي
وق ــوم س ــيب وص ــف ابملص ــدر ق ــال االص ــمعي :ال يق ــال للق ــوم اال كـ ـ لك ويق ــال يف
اخلمر خاصة سب هتا ابهلمز اذا جلبتها من ارض إىل أرض فهـي سـبي،ة وسـب اسـم بلـد
ابليمن ي اكر فيصرف وي نث فيمنع مسي ابسم ابنيها(.)3

الســيب :النســاء كلهــن عــن ابــن االعـرال :إمــا ألهنــن يســبني القلــوب أو ألهنــن يســبني
فيملكن(.)4والفقهاء يطلقون لفـ السـيب علـى مـن يظفـر بـه املسـلمون حيـا مـن نسـاء
اه ــل احل ــرب وأطف ــاهلم .وخيصص ــون لفـ ـ االس ــرى – عن ــد مقابلت ــه بلفـ ـ الس ــبااي –
ابلرجال املقاتلني إذا ظفر املسلمون الم أحياء(.)5
أماا السايب االااً:ا :وهـو ال يكـاد خيــرج عـن التعريـف الل ـوي السـاب فالسـبااي هــم
الصبيان والنساء ال ين ظفر املسلمون أبسرهم أحياء(.)6

( )1ابن من امر ،مفمد بن مكرم بن عيل ،ابام ا اض  ،سان ا عرم ،دار صادر – بتو  ،ط1414 ،3ه.368/14،
( )2املن ليد

ا لغة ،ا ط عة ا ثا ثة وا ع،ون ،دار امل،ب ،بتو  ،املك ة ا ،قية,1986 ،ص.320
(امل عام  :وفعام  ،)770املصع اح املنعت

( )3ا فمامي ،احمد بن مفمد بن عيل ا اياممي ،ابام ا ع عا

رريع

ا ،ح ا ك ت ،املك ة ا علمية – ،بتو .265/1 ,1987 ,
معن اعاماهر ا قعامام  ،دار ا هدايعة ،بعتو 1414 ,ه,

( )4مفمد بن مفمد بن ع د ا رزاب ا فسيني ،تاج ا عرو
.242/38
( )5املامسامعة ا اقهية ،ج.https:\\books google.iq،4
( )6د .ع عد ا لطيعع ععامر ،احكعام اال ل وا سع ايا

ا فعروم االسعالمية ،دار ا ك عام امليعي ،دار ا ك ععام

ا ل ناين ،ط ,1986 ،1ص.290
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إن مصــطل الســيب يتــداخل كث ـريا م ـع االســر حيــث االف ـراد ال ـ ين يتعرضــون للســيب أو
االسر كالمها يفقدون أالرادة واالختيار واحلريـة وأن مصـطل السـيب يشـري إىل األطفـال
والنساء ال ين يقعون حت سيطرة وسلطة قوة دازية أو أجنبية تفقدهم احلريـة وتـتحكم
يف توجيه أنشطتهم ,
وفيما يتعل ابلتعريف اإلجرائي للسبااي  :أي النساء االيزيـدايت اللـوا وقعـن سـبااي

أو اس ـريات لــدى عصــاابت داعــر التكفرييــة حيــث بــيعهن يف أس ـواق خاصــة الــم
ابالضافة إىل تقدمهن كهدااي إىل افراد التنظيم.

اثنيا .العائدات:
العود بفت العني وسكون الواو من عاد يعو يبد عودا معـ يرجـع وعـاد
العود يف اللغةَ :
الرجل إىل مكانة دعـاء فيـه أي اليـه والعـود الرجـوع إىل الشـي بعـد تركـة ينتظـر العـودة
اىل بالدت :عودة ذلك الزمن( )1العائدة :املعروف والصلة يقال :ما أكثر عائـدة فـالن
على قومه واجلمع عوائد(.)2
أمــا قــاموس اكســفورد فق ـد عــرف العائــد أبنــه ال ـ هاب إىل املنــزل األصــلي أو رحلــة إىل
الـوطن االصـلي( )3ونقـول ) )l am going homeونعـين الـا العـودة إىل البيـ
أو الــوطن ,ومــن هنــا مكــن القــول أن العــودة هلــا بيبعـ ثد نفســي ويعــرب عــن وحــدة املكــان
والزم ـ ــان يف نف ـ ــس االنس ـ ــان م ـ ــن جه ـ ــة أن ك ـ ــال م ـ ــن البيـ ـ ـ وال ـ ــوطن يعني ـ ـ ـان املق ـ ــر
( )1تعريع ومعنى ا عامد

معجم املعاين ا جام معجم عريب .www. Almaany.com

( )2صالح ا دين ا هاماري ،معجم ا امسيط املدريس ،دار ومك ة ا هعالر لط اععة وا ن،ع ،ط ،1نعان – بعتو ،
 ،2007ص.1215
OxFord,University,press,serventh impression,2012,p386
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واالستقرار( .)1مما تقـدم يتضـ ان هـ ا املصـطل يعـين :رجـوع الشـخص والفـرد إىل
موطنه االصلي بعد السفر وال ياب الـ ي قـد يكـون قسـراياكـالنفي واالسـر واالعتقـال

أو اختيارايا.
العــود هــو رجــوع الش ـ إىل حملــه أو الفــرد إىل وطنــه أو اصــله وق ـد يكــون ذلــك نتيجــة
السفر أو االسر أو ال هاب إىل مكان وحمل العمل والعودة بعد االنتهاء من ذلك ,
أمــا التعريــف االجرائــي ملفهــوم العائــدات .فهــو النســاء االيزيــدايت الل ـوا متكــن مــن
الف ـرار أو اطــالق س ـراحهن مــن قبــل تنظــيم داعــر وأســتطعن العــودة إىل ذويهــم أو
موطنهم االصلي .

اثلثا .الختااف:
الختااااف لغااة :إن التعريــف يرم ـة االختطــاف يقتضــي التعـ اـرف علــى املع ـ الل ــوي

لكلم ــة االختط ــاف واص ــطالحا مـ ــن الناحي ــة القانوني ــة فـ ــملن املع ـ ـ الل ــوي لكلمـ ــة

االختطــاف جــاء يف خمتــار الصــحاه أن اخلطــف يعــين االســتالب واختطفــه ومطفــه
وأن خطف الشي استلبه بسرعة وذهب به(.)2
واالختط ـاف اســم مشــت مــن املصــدر خطــف واخلطــف األخ ـ بســرعة ويقصــد بــه
االس ـ ــتالب – خط ـ ــف – خطفـ ـ ـا الش ـ ــي( )3اخلط ـ ــف الس ـ ــلب واألخـ ـ ـ بس ـ ــرعة(.)4

( )1أبام رمضان ،هناء صالح اعر ،حق ا عامد عدل ا الانيعني ا السعطينيني ،رسعا ة مااسع ت رعت منشعامر،،
قسم علم ا ناس ،كلية ا رتبية ،ا جامعة االسالمية ،رز – ،ةلسطني ,2011 ،ص.18
()2مفمد بن أيب بكر ع د ا قادر ا رازي ،مخ ار ا صفاح  ,دار ا ك ام ا عرم ،بدون سنة ،بتو  ,ص.181
( )3ابن من امر ،مصدر سابق ,ص.203
( )4صالح ا دين ا هاماري ،مصدر سابق ،ص.468
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اختطــاف :اخ ـ الشــي بس ـريه عالنيــة ب ــري رضــي صــاحبة( .)1وعنــد علمــاء االجتمــاع
يرتب ابنقاص ال وات االجتماعية وكلمـة انقـاص ال تعـين ابلضـرورة املـوت او القضـاء
علــى الشــخص املختطــف بـل حتمــل معــاين االنقــاص تعطيــل الــدور االجتمــاعي ل فـراد
او تعطيــل الــدور االقتصــادي ل شــياء والــدور االجتمــاعي هنــا هــو مــا يقــوم بــه االفـراد
من واجبات جتات اجملتمع واالخرين(.)2
وعن ــد علم ــاء الق ــانون يع ــرف االختط ــاف أبن ــه :ك ـل فع ــل يقص ــد ب ــه مح ــل املخط ــوف
ابخلــداع أو العنــف علــى االنتقــال أو نقلــه إىل مكــان آخــر دون إرادتــه وذهــب بعــض
البـاحثني إىل أن جرمــة اخلطـف هــي سـلب الفــرد أو الضـحية حريتــه ابسـتعمال أســلوب
أو أكثــر مــن أســاليب العنــف واالحتفــام بــه يف كــل مكــان مــا خيضــع لســيطرة ومحايــة
ورقابة املختطفني حتقيقا ل رض معني(.)3
يف حني يعـرف فقهـاء القـانون جرمـة االختطـاف أبهنـا انتـزاع اجملـين عليـه املخطـوف مـن
بي،تـه وقطـع صـلته أبهلـه وحميطـه الـ ي يعـير فيـه وينتمـي اليـه سـواء اخلطـف مــن
املنزل ال ي يعير فيه أو املدرسة أو العمل أو الطري العام(.)4

( )1مفمد روا  ،معجم غة ا اقهاء ،دار ا ناا س ،ط ،1بتو – نان ,1996 ،ص.28
( )2مععزور بركععام و ةاام ععة بععني مخا عع املععام  :االخ طععا واالر صععام  ,بفعع منشععامر عععن االورتوعع
Alafdlnet . www. univfesdis
( )3ع يد ع دا له ع د ،ارمية االخ طا بني ا ،يعة وا قعاوامن ,مجلعة اامععة كركعام ,,لدراسعا االوسعاوية,
املجلد ا ساب  ,ا عدد ,1ا سنة ا سابعة ,2012 ,ص.3
( )4ذاوتيه ا سعدي ،رشح قاوامن ا عقامبا  ،ا قسم ا خاص ،بغداد ,1988 ،ص.159
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة والمقاربات
النظرية للدراسة
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المبحث األول
نماذج من الدراسات السابقة
متهيد:

يســعى الباحــث يف كثــري مــن العلــوم اىل االطــالع علــى الدراســات الســابقة ال ـ مــص
جمــال اختصاصــه ومكــن أن يعتمــد عليهــا يف اشــتقاق بعــض الفرضــيات والطروحــات
واألفك ــار الـ ـ مك ــن اعتماده ــا فضـ ـالا ع ــن ذل ــك فـ ـملن الدراس ــات الس ــابقة تس ــاعد
الباحث على حترير اإلطار النظري لبحثـه وتـدارك األخطـاء الـ وقعـ الـا الدراسـات
السـابقة وكـ لك تعزيــز االسـس العلميــة للدراســة موضــوع البحـث وتعطــي قيمــة علميــه
للدراســة مــن خــالل مقارنتهــا ابلدراســات الس ــابقة كمــا تقــود الباحــث اىل معرفــة م ــا
انته إليه الدراسات السابقة.
ل لك يع ثد فصل الدراسات السابقة من الفصـول املهمـة يف الرسـالة وذلـك للفوائـد الـ
منحهــا ه ـ ا الفصــل للرســالة .وعلــى مــا يبــدو فــان هنــاك شــحة يف الدراســات العراقيــة
والعربيــة واألجنبيـة الـ تناولـ موضــوع الســبااي االيزيــدايت العائــدات مـن االختطــاف
وعلى الردم من ذلك حاول الباحثة جاهدة اإلفادة من مـا كتـب مـن قريـب عـن هـ ا
املوضوع .
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أولا :مناذج من الدراسات العراقية:
 .1أطر عصاابت داعر أإلرهابية على املرأة العراقية :)1( 2015
ينطل ه ا التقرير من مشكلة حقيقة وهي أن املرأة تعد االكثر تضررا من جراء
النزاعات والصراعات املسلحة ومن امل شرات الواضحة ما تعرض له بسبب تدهور
االوضاع يف العراق مع احتدام النزاع املسل بني قوات األمن احلكومية وداعر
التكفريية .
وبرزت نتائج ه ا الصراع من خالل التدهور الواض يف أوضاع النساء وما تعرضن له
من هتجري وقتل وأدتصاب وأعتقال وخطف واحتجاز تعسفي واست الل جنسي.
كما كشف ه ا التقرير عن رصدت االنتهاكات ال مورس ضد النساء يف مدينة
املوصل
 .1فرض من مقيد للحرية يف مدينة املوصل واملتمثل منع النساء من اخلروج من
منازهلن اال للضرورة وان تكون بصحبة رجل من اقارالا من الدرجة االوىل.
 .2اختطاف العديد من النساء يف املوصل ومل يتم أعادهتن اىل االن ,حيث
اختطاف ( )4نساء مسيحيات يف مدينة املوصل ومل يعرف مصريهن حلد االن ,كما
أن عناصر داعر يرتبصن ابللوا يتمتعن مظهر حسن ومجيل.
 .3تسجيل حاله أدتصاب ( )3نساء شقيقات يف منطقه (تل االرمان) يف املوصل.
 .4تسجيل حالة أدتصاب لبن مسيحية ووالدهتا وعلى أطر ذلك أنتحر االب.
 .5تسجيل حاله اعدام الربع فتيات مسيحيات حبجة خمالفتهن الوامر اإلرهابيني.
( )1تقرير االماوة ا عامة ملجلس ا نامام ا عراقعي ,أرعر عصعابا داععر ابرهابيعة ععن املعرا ا عراقيعة  ,قسعم
ا فامت \ دا ر ا فامت .2015 , ,
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 .6فرض تنظيم داعر على النساء لباس معني يتمثل ابجللباب والثياب السوداء,
ومنع التربج والسفور مما أاثر دضب النساء يف املوصل كونه يتعارض مع احلرية
الشخصية السيما وأن أتباع دايانت متعددة دري الدين اإلسالمي كاملسيحية
وااليزيدية ال التفرض احلجاب يقطنون مدينة املوصل
 .7اقتي ــاد أكث ــر م ــن  2500أمـ ـرأة أيزيدي ــة ومس ــيحية وش ــيعيه م ــن تلعف ــر اىل جه ــة
جمهولة وبيعهن بيعهن كسبااي.
 .8فقدان النساء أوالدهن بسبب عمليات االبعاد القسـري مـن قبـل داعـر وحصـول
حاالت والدة أطناء النزوه يف الطري العام وموت قسم من احلوامل أطناء الوالدة.
 .9تعــرض النس ـاء االيزيــدايت واملســيحيات للخطــف مــن قبــل عناصــر تنظــيم داعــر
اإلرهال.
 .10قام ـ عصــاابت داعــر اإلرهابيــة ابختطــاف أكث ـر مــن  600أم ـرأت بتــاريخ
2014/8/20م من الطائفه األيزيدية يف املوصل.
 .11قيام داعر اإلرهابية ابإلبعاد القسري وهتجري االالف من النساء واالطفال.
 .12قيـ ــام عصـ ــاابت داعـ ــر اإلرهابيـ ــة إبصـ ــدار بيـ ــان وجـ ــوب ختـ ــان النس ـ ــاء يف
املوصل.
 .13أجه ــاض  50أمـ ـرأة يف مستش ــفيات قضـ ـاء س ــنجار بس ــبب قي ــام عص ــاابت
داعر أببعادهم قسراي من قضاء تلعفر.
 .14قيــام عصــاابت داعــر اإلرهابيــة بضــرب املســيحيات املبعــدات قس ـراث وجــرهن
من شعورهن وأهانه كرامتهن اإلنسانية.
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 .2دراسة امحد قاسم" :ا:تياجات الناجيات من اسر داعش" :)1( 2016

تـرتب ه ـ ت الدراســة ارتباطــا وطيقــا موضــوع دراســتنا اذ هــدف ه ـ ت الدراســة اىل إاثرة
االهتمــام ابملعــاانة والتجــاوزات ال ـ واجه ـ النازح ـات العراقيــات الســيما املختطف ـات
مـ ــن النسـ ــاء والفتيـ ــات والناجيـ ــات مـ ــن العنـ ــف اجلنسـ ــي والعنـ ــف القـ ــائم علـ ــى النـ ــوع
االجتمــاعي فضــال عــن حماولتــه اقـرتاه بـرامج وانشــطة تشــمل االولــوايت األساس ـية يف
تلبيــة احتياج ــات النازحــات الناجي ــات مــن اس ـر اجلماعــات اإلرهابي ـة وتقــدمي اإلداط ــة
اإلنسـانية ودعــم ســبل املعيشــة والتقليـل مـن خمــاطر العنــف اجلنسـي والعنــف القــائم علــى
النوع االجتماعي وتوفري اخلدمات اخلاصة ال ين النوعني من العنف للناجيات منه.
ومتثل اجملال البشري للدراسة ابلنازحات الناجيات مـن اسـر داعـر ممـن تعرضـن لالسـر
واالعتــداء اجلنســي ب ــض النظــر عــن عمــر الناجيــة ولكــون االداة ال ـ اس ــتعمل يف
الدراسة متثل ابستمارة مقابلة مقننه تكونـ مـن قسـمني القسـم االول اعتـين ابخللفيـة
االجتماعية للمبحواثت واحتوى معلومات عن املبحواثت وخرباهتن وآرائهن.
كشف الدراسة عن اعتماد عناصر داعر هنجا يف االدتصاب واالعتـداءات اجلنسـية
واالســرتقاق اجلنســي والتــزويج القســري املــنظم .كم ـا أن أدلــب عمليــات البيــع والش ـراء
كنش ــان للنخاس ــة متـ ـ يف س ــوراي ب ــني ال ــدواعر الع ــرب عل ــى ــو خ ــاص وحبس ــب
شــهادات الناجي ـات كان ـ ديــر الــروز والرقــة مســرحا لعمليــات الســيب وبيــع االس ـريات
وبشكل متكرر.
واستعرض ـ الدراس ــة مع ــاانة الناجي ــات يف س ــجون عناص ــر التنظ ـيم املتط ــرف وع ـدم
قــدرهتن علــى أعــادة التـ قلم والتكيــف مــع وضــعهن اجلديــد بعــد امل ـرور برحلــة شــاقة مــن
( )1احمد قاسم ،اح يااا ا ناايا من ا

داععر ،قسعم ا فعامت وا دراسعا  ،وزار ا هجعر واملهجعرين ,

.2016
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املصــاعب وأن ادلــب النســاء يعشــن مــع عـوائلهن يف املخيمــات وهياكــل البنــاايت دــري
املكتمل ــة يف ظ ــروف قاس ــيه ويفتق ــرن لكاف ــة مس ــتلزمات االن ــدماج والتاهي ــل كم ــا أن
الناجيات من ضحااي العنف اجلنسـي الزلـن دـري قـادرات علـى احلصـول علـى مسـاعدت
كافية على الردم من شدة حاجتهن هلا.
كم ــا أن ج ــل الناجي ــات يع ــانني م ــن تقرح ــات وج ــروه ن ــزف متك ــرر نتيج ــة لعملي ــات
االدتص ــاب املتك ــررة وم ــا ي ــنجم عن ــه م ــن الته ــاابت وحساس ــية داخلي ــة ومع ــاانة م ــن
مشــكالت يف الــرحم تورمــات يف الــبطن وانتفاخــات حتــدم بــني احلــني واالخــر وآالمــا
يف الظهر ونوم مضطرب وقل ووسواس.
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اثنيا :مناذج من الدراسات العربية:
 .1تقرير منظمة املرأة العربية وضع الًجئات والناز:ات يف الدول العربية" :املرأة يف خضم
الصراعات" :)1( 2016

اجرت منظمة املرأة العربية وانطالقا من مس وليتها كوهنا االليـة االقليميـة املعنيـة بقضـااي
املـ ـرأة أن يرص ــد أوض ــاع الالج ،ــات والنازح ــات م ــن النس ــاء العربي ــات .وس ــجل أه ــم
املشكالت احليوية ال يواجهها الالج،ون عامة والنساء خاصة يف بلدان اللجوء.
يتمثل اهلدف األساس هل ا التقرير اإلحاطة بظـروف النسـاء اللـوا يكابـدن الصـراع يف
اوطـاهنن العربيــة ومطـي التعميــة املفروضـة علــى تفاصـيل حيــاة النسـاء يف قلــب الصـراع
ويف البلــدان العربيــة والتعــرف علــى املشــكالت ال ـ يواجهنه ـا واملخــاوف ال ـ ت ـ رقهن
وتفاص ــيل املخ ــاطر والتهدي ــدات ال ـ ـ اخ ــرجتهن م ــن من ــاطقهن االص ــلية فض ــال ع ــن
التع ــرف عل ــى املش ــكالت الـ ـ تص ــاحب ن ــزوحهن أو جلـ ـوئهن إىل من ــاط أكث ــر امن ــا
وكيف يتدبرن فيها االمور املعيشية والصحية والتعليمية.
اعتمــد التقريــر علــى جمموعــة مــن االدوات البحثيــة منهــا االدبيــات الس ـابقة واالحبــام
والتقـ ــارير الصـ ــادرة عـ ــن خمتلـ ــف امل سس ـ ــات الدولي ـ ـة فض ـ ــال ع ـ ــن مق ـ ـابالت معمق ـ ــة
وجمموعـات نقــام مــع أكثـر مــن  298الج،ــة وانزحــة مـن البلــدان العربيــة مــنهن 188
ســورية تــوزعن بــني لبنــان واالردن والعـراق ومصــر و 45عراقيــة بــني العـراق ومصــر 10
ليبي ــات  18منيـ ـة  19س ــودانية  18ص ــومالية م ــن الالج ،ــات مص ــر فض ــال ع ــن
إجـ ـراء مق ــابالت معمق ــة وجمموع ــات نق ــام م ــع  76شخص ــا مـ ـن ممثل ــي امل سس ــات
الدولية والسلطات احلكومية القائمة على خدمـة الالج،ـني .وتتنـاول هـ ت الدراسـة الـ
( )1تقرير من مة املرأ ا عربية ،وض ا الانيا وا نازحعا
ط.2016 ،1
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ا عدور ا عربيعة – املعرأ

خضعم ا يعاعا ،

تتضــمن قســمني قســم االول رصــد أوض ــاع الالج ،ــات والنازحــات يف املنطقــة العربي ــة
االطــار القــانوين الــدوم احلــاكم لوضــع امل ـرأة يف وق ـ الص ـراعات املس ــلحة معض ــالت
اللجوء والنزوه ابلنسبة للنساء يف الدول العربية .ويتنـاول القسـم الثـاين شـهادات حيـة
مــن الالج،ــات والنازحــات يف املنطقــة العربيــة حــول م ســاة اخلــروج ومشــكالت اللجــوء
والنزوه.
وتسـ ــتعرض الدراسـ ــة قصـ ــص وشـ ــهادات عديـ ــدة علـ ــى لسـ ــان الالج،ـ ــات والنازحـ ــات
ابلدول العربية لـرتوي مشـاهد النجـاة واهلـروب مـن العنـف م سـي اللجـوء املضـين اذ
ســبل العــير املتعثــر واخلــدمات ايــددة فيمــا يتعل ـ ابألمــن وال ـ اء والص ـحة والتعلــيم
والعم ــل .وتب ــني أن املـ ـرأة تع ــاين م ــن مش ــكالت تتعلـ ـ أبمنه ــا الشخص ــي ع ــن تعقيـ ـد
إجراءات االقامة الشرعية ابلبلدان العربية اذ يصعب اسـتخراج واثئـ لإلقامـة الشـرعية
بســبب ارتف ـاع تكلفــة اصــدارها أو طلــب أصــول واثئ ـ طبوتيــة كان ـ قــد فقــدهتا حــال
اهلروب من الصراع كما تعاين املرأة الالج،ـة والنازحـة مـن ظـروف السـكن اجلديـد سـواء
داخــل املخيمــات أو خارجهــا فقـد تراكمـ عليهــا االتــارات وجعلتهــا يف وضــع الفقــر
واملديونية االمر ال ي جعلها حمل است الل كل من صاحب العقار أو رب العمل.
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 .2دراس ااة ملنظم ااة العف ااو الدولي ااة ا واملوس ااومة :الفا ارار م اان ا

اايم " التعا ا يب

والعبودية ا نسية يف األسر لدى الدولة اإلسًمية يف العراق"(-:)1
تتف ـ ه ـ ت الدراســة يف بعــض جمــاالت دراســتنا احلاليــة حيــث تناول ـ دراســة منظم ـة
العفــو الدوليــة االدتصــاب واالســتعباد اجلنســي والعنــف اجلســدي واالنتحــار وأوضــاع
االيزي ــدايت اهلـ ـارابت م ــن قبض ــة تنظ ــيم داعـ ـر فض ــال ع ــن الوض ــع الق ــانوين للجـ ـرائم
املرتكب ـ ـة م ــن قب ــل تنظ ــيم داع ــر حيـ ــث أج ــرت ابحث ــة اتبع ــة ملنظم ــة العف ــو الدوليـ ــة
مقــابالت مــع  42ام ـرأة ابإلضــافة اىل اتصــاالت هاتفيــة مــع اس ـريات ايزيــدايت ل ـدى
داع ــر ورك ــزت الدراس ــة علـ ـى أش ــكال العن ــف اجلنس ــي ومنه ــا االدتص ــاب حي ــث ان
هنالــك إمجــاع مــن قبــل املبحــواثت علــى انــه تعرضــن اىل االدتصــاب و تقســميهن اىل
جمموعــة حســب احلالــة االجتماعيــة والعمــر واجلمــال وان ادلــب النســاء الل ـوا تعرضــن
اىل البيــع والنقــل إىل أكثــر مــن مــرة هــن الل ـوا يتمــتعن ابجلم ـال حيــث يــتم تصــنيفهم
وبــيعهم بــني اف ـراد التنظــيم فضــال عــن أصــحاب املتنف ـ ين ال ـ ين ت ـربطهم عالقــة جيــدة
ابلتنظيم واحياان يتم تسلميهن كهدااي وان عمليـة االدتصـاب كانـ يف بعـض األحيـان
ت لف ب طاء شرعي من عناصر التنظيم حيث يتم تزويج الفتيات اىل شخص حمـدد او
يقــوم هـ ا الشــخص ابالختيــار وعلــى الفتــاة االيزيديــة املوافقــة واخلضــوع وخالفــه ســوف
تتعــرض للتعـ يب واإليـ اء وابلنتيجــة ســوف ترضــخ ل مــر الواقــع وتكشــف الدراســة ان
امــاكن االحتجــازات كان ـ مــع اســر وعوائ ــل عناص ــر التنظــيم واحيــاان يف معس ــكرات
خاصــة ابلتنظــيم يف الع ـراق وســوراي وان األش ـخاص املشــرتين لاليزي ـدايت م ــن عناص ــر
داعــر كــانوا ع ـراقيني وســوريني وعــرب واجانــب اضــافة اىل ذلــك تبــني الدراســة إىل ان
( )1من مة ا عاام ا دو ية ،ا ارار من ا جفيم  :ا عذي وا ع امدية

األ

عدل ا دو عة ابسعالمية

من مط امعا من مة ا عاام ا دو ية  ,ط  , 1وريقة دو ية  ,رقم ا امريقة ( )2014\021\14MDE
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ا ععراب ,

هنال ـ ــك ح ـ ــاالت تع ـ ــاطف م ـ ــن بع ـ ــض عناص ـ ــر التنظ ـ ــيم او اس ـ ــرهم جت ـ ــات االيزي ـ ــدايت
األس ـريات حيــث ش ـرائهم مــن قبــل بعــض عناصــر التنظــيم ب يــة اطــالق س ـراحهم ومل
يتعرضـوا لالعتـداء مــن قـبلهم وهنـاك مــن اسـر التنظــيم مـن سـهل هــروب بعـض الفتيـات
االيزي ــدايت عل ــى عك ــس بع ــض االس ــر الـ ـ ك ــان افراده ــا متع ــاطفني معه ــم ولك ــن مل
يقــدموا هلــم املســاعدة.دأب عناصــر داعــر بشــكل مســتمر علــى اســتخدام التهدي ـدات
ابلقتــل واالعتــداء علــى االيزيــدايت وتــزوتهم او ادتصــاالم ابلقــوة اذا مل متثل ـوا هلــم ممــا
س ـبب حالــة مــن الفــزع والرع ـب بــني االيزيــدايت ايتج ـزات ودفــع بعض ــهن لالنتحــار
خشية التعرض لالدتصاب او تزوتهم من قبل عناصر التنظيم وحدط بعض حـاالت
االنتحــار بي ـنهم حبســب الدراســة وكان ـ طــرق االنتحــار بــني اخلن ـ او قطــع الش ـرايني
وكــان ذلــك بســبب رايــة ادلــب االيزيــدايت ايتج ـزات لشــقيقاهتن او رفيقــاهتن خــالل
فـرتة االحتجـاز وهـن يتعرضــن لالدتصـاب والتعـ يب اجلســدي ونقلهـن وبـيعهن بشــكل
مســتمر وابلتــام اصــب االحبــان والكآب ـة ص ـفة مالزمــة هلــن وح ـ بعــد الف ـرار بســبب
عـدم تـوفر الرعايـة الالزمـة هلـن حيـث تعــير ادلـب اهلـارابت مـن قبضـة داعـر ضـ وطا
نفس ــية ص ــعبة حتت ــاج اىل رعاي ــة صـ ـحية متخصص ــة ل ــرض الع ــودة اىل احلي ــاة الطبيعي ــة
السلمية.
فض ـ ــال ع ـ ــن ذلـ ـ ـك تث ـ ــري الدراس ـ ــة موض ـ ــوع الوص ـ ــم االجتم ـ ــاعي ومس ـ ــتقبل الفتي ـ ــات
االيزيــدايت الل ـوا تعرض ـن ل ســر مــن قب ــل عناصــر داع ــر حي ــث اص ــبحث الص ــورة
املرافقة للناجيات من االسر اهنن تعرضن لالدتصاب والعنف اجلنسـي مـن قبـل عناصـر
داعر ابلردم من ان هنالك فتيات اسـتطعن اهلـروب ومل يتعرضـن هلـ ت املمارسـات اال
أن تل ــك الص ــورة ترس ــخ يف أذه ــان وعق ــول ابن ــاء الداين ــة االيزيدي ــة وحيـ ـث اجملتم ــع
االيزيدي حماف ممـا تعـل مسـتقبل هـ الء الفتيـات صـعبة ومسـتقبلهن اضـافة اىل فرصـة
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الــزواج وتكــوين اســرة صــعبة ابلنســبة هلــم فضــال عــن الفتيــات الل ـوا فقــدن العديــد مــن
ذويه ـ ــن واش ـ ــقائهن ,وه ـ ــن حباج ـ ــة ماس ـ ــة اىل رعاي ـ ــة منظم ـ ــة تس ـ ــتهدف تلبي ـ ــة كاف ـ ــة
احتياجاهتن املختلفة .
وتبـني الدراسـة اوضـاع االيزيــدايت الناجيـات مـن قبضـة داعــر ,حيـث ادلـبهن يعشــني
يف خميمات النزوه ومع اقـرابئهم مـن اجلـريان ,او مـن ابنـاء عمـومتهن ,وحيـث ان جممـل
ه ــوالء يع ــانون م ــن اوض ــاعا اجتماعي ــة واقتصـ ــادية ص ــعبة مم ــا ي ــنعكس س ــلبا علـ ــيهن
والشـعور بعــدم االسـتقرار واالمــان ,اضــافة عـدم احـرتام خصوصــية تلـك الفتيــات حيــث
يــتم اســت الهلن مــن قبــل الصــحفيني ومنظمــات خمتلفــة ل ــرض اج ـراء املقــابالت املتلفــزة
معه ــم دون اخ ـ املوافق ــة م ـنهن مس ــت لني ع ــدم مع ــرفتهن  ,اض ــافة اىل اجب ــارهن عل ــى
إجـراء املقــابالت مــن قبــل ذويهــن متجــاهلني االاثر النفســية وااليـ اء الـ ي يتعرضــن لــه
مــن خــالل ت ـ كر فــرتة االحتجــاز ومــا تعرضــن لــه فيهــا .وأتخ ـ الدراســة منحــى اخــرى
وهــو املس ـ ولية القانونيــة مــن جانــب اجملتم ـع الــدوم واألشــخاص املتنفـ ين وواجــبهم يف
ممارس ـ ــة الض ـ ـ عل ـ ــى عناص ـ ــر تنظ ـ ــيم داع ـ ــر يف س ـ ــبيل اط ـ ــالق س ـ ـراه االيزي ـ ــدايت
املختطفات من جانب اخر املسـ ولية القانونيـة امللقـاة علـى عناصـر داعـر حيـث تركـز
الدراسة على ضرورة احرتام القوانني الدولية يف جمال احلروب يف محاية املـدنني واالبتعـاد
عــن العن ـف حبقهــم واعتبــار اجل ـرائم ال ـ ارتكبهــا داعــر حب ـ االيزيــدين ج ـرائم حــرب
وإابدة مجاعيــة وينب ــي للمجتم ـع الــدوم امــاذ اإلج ـراءات الكفيلــة يف منعها.وخلص ـ
الدراس ـة اىل جمموعــة مــن التوصــيات وهــي تــوفري الرعايــة الالزمــة واقامــة ب ـرامج التوعيــة
للمساعدة يف حتفيز االيزيـدايت الناجيـات يف اللجـوء اىل امل سسـات املختصـة ,واجـراء
الفحوصــات الطبيــة املختلفــة وتقــدمي العــالج هلــم ومتكيــنهم مــن الوص ـول حســب املوقــع
اجل ـرايف واحلالــة املاديــة ,ودعــوة االشــخاص وامل سســات والــدول علــى امــاذ اإلجـراءات
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الالزمة وممارسة التاطري يف احلد من جرائم داعر وجترمهـا دوليـا .وهنالـك جمـاالت تتفـ
فيهـ ــا الدراس ـ ــة م ـ ــع دراسـ ــتنا احلالي ـ ــة حي ـ ــث رك ـ ــزت علـ ــى اش ـ ــكال العن ـ ــف واألوض ـ ــاع
االجتماعي ــة للناجي ــات م ــن قبض ــة داع ــر فض ــال ع ــن بع ــض املش ــكالت االجتماعي ــة
والنفسية ال تعاين منها الناجيات .

اثلثا :مناذج من الدراسات األجنبية:
 -1دراسة الوكالة الملانية للتنمية "الصراع املسلح والجتار ابلنساء" (:)1

هـ ــدف الدراسـ ــة إىل حتديـ ــد االشـ ــكال السـ ــائدة لإلجتـ ــار ابلنسـ ــاء يف أطنـ ــاء النزاعـ ــات
املسلحة وحاالت ما بعد الصراع .كمـا أنـه يقـوم علـى حتليـل تقـارير املنظمـات الدوليـة
احلكومية وك لك املقاالت يف الصحف واملنشورات االكادمية.
تستعمل ه ت الدراسة تعريف االجتار ابلنساء ال ي قدمـه بروتوكـول االمـم املتحـدة ملنـع
ومعاقبــة االجتــار ابألشــخاص وخباصــة النســاء واالطفــال ومجعهــم ومعــاقبتهم وتســتعمل
امثل ـة مــن منــاط خمتلفــة مثــل أف انســتان والع ـراق وس ـرياليون وكولومبيــا وكــوراي اجلنوبيــة

والبوسنة واهلرسك.
أن النساء اللوا كـن ابلفعـل ضـحااي االختطـاف واالدتصـاب والعنـف يف أطنـاء احلـرب
هــن عرضــة ملخــاطر عاليــة بشــكل خــاص لكــي يصــبحن ضــحااي لإلجتــار يف مرحلــة مــا
بعد احلرب ألهنا دالبا ما تكون معزولة اجتماعيا واقتصاداي عن اجملتمع.
كما أن أدلبية احلروب اليوم هي داخل الدولة بني القوات العسكرية وشـبة العسـكرية
احلكومية ودري احلكومية وامليلشيات ويتزايد استهداف املدنيني عن عمد من جانـب
Sonja wolte،Armed conflict and trafficking in women, first edtion،published by Deutche gesell
schaft zasamme ner beit,year 2004.
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)(1

مجيع القوى أصبح املـرأة عمومـا ضـحية شـ اشـكال العنـف اجلنسـي الـ دالبـا مـا
يعملون الا عمدا بوصفها اسرتاتيجية احلـرب إذ كشـف الدراسـة أن النسـاء والفتيـات

املختطف ــات يف املخيم ــات كث ــريا م ــا ت ــربن عل ــى العم ــل لـ ـدى خ ــاطفيهن وم ــن هـ ـ ت
االعمــال القيــام ابألعمــال املنزليــة وأبعمــال ذات صــلة ابحلــرب مثــل إزالــة االل ـام يف
املناط .
إن النتـائج املرتتبــة علــى اختطــاف واســتعباد النســاء خــالل الصـراعات املتعــددة يــنعكس
يف تردي احلالة الصـحية والضـرر البـدين واالمـراض وسـوء الت يـة اىل جانـب اصـابتهن
بفريوس نقص املناعة املكتسبة االيدز .
كمـا تواجــه النسـاء املختطفــات مشــكالت اقتصـادية واجتماعيـة ضـخمة بعــد هــروالن
أو االفـ ـ ـراج ع ـ ــنهن يف املخيم ـ ــات ويف الكث ـ ــري م ـ ــن االحي ـ ــان ف ـ ــملن النس ـ ــاء والفتي ـ ــات
املختطفـ ــات العائـ ــدات م ـ ـن االختط ـ ـاف لـ ــيس لـ ــديهن مكـ ــان للعـ ــودة اليـ ــه وال مـ ــورد
اقتصادي للعير منه.
كما ال تزال هناك بعض األسر ال تستقبل فتياهتن بسبب الوصم االجتماعي ويتفـاقم
هـ ا الوضــع عنــدما تكــون املــرأة قــد ولــدت طفـالا نتيجــة للعنــف اجلنس ـي ولـ لك فــان
دالبية النساء ال يتحدطن عن جتارالن ما قد ت دي الـن إىل تفـاقم الصـدمة الـ تعرضـن
هلا بسبب الوضع االجتماعي واالقتصادي.
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 -2دراسااة للبااا:ثتني اليزاباث رياان – وايلااني جونساان سايليف واملوسااومة ب ا"املرأة
واحلرب والسًم":

()1

اعتمدت الدراسة على املنهج االمبرييقي يف احلصول علـى البيـاانت عـن الطريـ دراسـة
اجملتمعــات ال ـ تعرض ـ للنزاعــات املســلحة مــن أجــل التعــرف علــى أهــم األاثر ال ـ
تركتها النزاعات املسلحة على النساء يف تلك البلدان.
اسـندت الباحثتـان نتائجهمــا إىل شــهادات النسـاء ضــحااي النزاعــات املســلحة واللـوا
جنــني م ـن احلــروب يف  14منطقــة حــول العــامل كمــا مجع ـ الباحثتــان ه ـ ت الشــهادات
بع ـد زايرات مشل ـ بل ـدان عديــدة :تيمــور الش ـرقية وكمبــوداي ودول البلقــان وفلســطني
والصومال وسرياليون وكولومبيا ودريها من الدولة املتعرضة للنزاعات.
وخلصت ه ه الدراسة إىل جمموعة من النتائج:
 .1أن الفتي ــات والنس ــاء ه ــن الض ــحااي الرئيس ــية للمع ــارك واحل ــروب الـ ـ وقع ـ ـ يف
أدلب البلدان ال جرت فيها الدراسة.
 .2كم ــا أن أدل ــب النس ــاء يف تل ــك البل ــدان ق ــد تعرض ــن ملختل ــف اش ــكال العن ــف
واالدتصاب.
 .3ترك النزاعات املسـلحة أاثرا طويلـة املـدى علـى النسـاء والفتيـات بشـكل خـاص
سواء من انحية االقتصادية أو االجتماعية أو النفسية.
 .4كمــا أن معظــم النس ـاء الل ـوا واجهــن النزاعــات املســلحة مل صــلن علــى احلمايــة
القانونية ال اقرها القانون اإلنساين.
 .5أدلب النساء والفتيات يعانني من التمييز يف احلصول على حقوقهن.
( )1وقالً عن آالء مفمد رحيم ،االوعكاسا االا ععية لنزاعا املسلفة عن املرأ ا عراقية ،اةروحة دك عامرا،
رت منشامر  ،اامعة بغداد ،كلية اآلدام.2012 ،
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رابعا .مناقشة الدراسات السابقة:
يتض ــمن هـ ـ ا املبح ــث اس ــتعراض بع ــض الدراس ــات والبح ــوم الـ ـ انقشـ ـ موض ــوع
دراس ــتنا احلالي ــة ومك ــن الق ـول أن معظـ ـم تل ـك الدراس ــات كان ـ ميداني ـة اس ــتعمل
منهج املقابالت الشخصية مـع النسـاء  ,أمـا دراسـتنا فقـد اعتمـدت علـى مـنهج املسـ
االجتماعي ودراسـة احلالـة ,حبيـث متاطلـ هـ ت الدراسـة مـع الدراسـات السـابقة بكوهنـا
تركزت على دراسة مشكلة واحدة وهي اختطاف وادتصاب النساء .
كمــا متيــزت الدراســة احلاليــة عــن دريهــا مــن الدراســات الســابقة يف حجــم العينــة ففــي
الوقـ الـ ي مشلـ فيــه املقــابالت الـ اعتمــدهتا الدراســات الســابقة عــدد حمــدود مــن
النســاء ضــحااي النزاع ـات املســلحة فــان عينــة الدراســة احلاليــة قــد جتــاوز امل،ــة حالــة مــن
النساء الال عانني حتـ حكـم داعـر .ومعظـم العينـة الـ مشلتهـا الدراسـات السـابقة
كان اختيارها بطريقة عمدية وك لك احلال ابلنسبة لدراسـتنا قـد اختـريت أيضـا بطريقـة
عمدية.
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المبحث الثاني
المقاربات النظرية المفسرة للدراسة
تعد النظرية منزلة الوسـيلة الـ يسـتعملها البـاحثون يف علـم االجتمـاع لتفسـري الظـواهر
االجتماعيــة ال ـ يدرســوهنا وذلــك مــن أجــل حتقي ـ اهلــدف النهــائي مــن وراء دراســتها
وهــو اهلــدف ال ـ ي يتمثــل يف فهــم الظ ـواهر وتفســريها وتنبــع أمهيــة النظريــة يف البحــث
العلم ــي م ــن خ ــالل الوظ ــائف اجلوهري ــة ال ـ ـ ت ديه ــا اذ تعم ــل النظري ــة عل ــى حتدي ــد
جم ــاالت البح ــث ون ــوع احلق ــائ أو الوق ــائع الـ ـ يتج ــه اليه ــا البح ــث .وبس ــبب أمهي ــة
النظرية يف موضوع الدراسة فقد اعتمدت على مقارابت نظرية تستند اىل:
• نظرية الدين واإلرهاب.
• التنظري السوسيولوجي للهوية.
• نظرية السيطرة االجتماعية
• اإلابدة اجلماعية والتطهري العرقي.

أولا :نظرية الدين واإلرهاب
تقــدم العاملــان روبــرت وهوفمــان ال ـ ت النظريــة ال ـ تنطل ـ مــن فكــرت مفادهــا أن الــدين
دالب ــا م ــا يس ــتعمل م ــن قب ــل اجلماع ــات املتطرف ــة كمرجعي ــة وم ــادة حمف ــزت عل ــى العن ــف
واإلرهاب ,وذلك حينما تلج بعض تلك التيارات اإليديولوجية إىل مرجعيـة أعلـى مـن
الدولة (الدين)  ,كما تلج ه ت اجلماعات إىل طقافة التبشري ابلثواب يف احلياة مـا بعـد
امل ــوت (احلي ــاة واآلخ ــرة ) م ــن خ ــالل مجل ــة م ـن النص ــوص الديني ــة وم ــن األمثل ــة ال ـ
يطرحهــا روبــرت وهوفمــان كنمــاذج لإلرهــاب ال ـديين يف الــدايانت العاملي ـة  ,اهلجمــات
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املسـ ــيحية علـ ــى عيـ ــادات اإلجهـ ــاض األمريكيـ ــة  ,اهلجمـ ــات املتطرفـ ــة ال ـ ـ يقـ ــوم الـ ــا
اليهود(.)1
مك ــن الق ــول أن الكاتب ــان يف (نظري ــة ال ــدين والدول ــة) يس ــتندان عل ــى الالس ــلطوية أي
ضــعف الدولــة والعدمي ــة والسياســة الثوري ــة وه ــي أن اإلرهــاب هن ــا مع ـ أي عم ــل
تنف ـ ـ ت مجاع ـ ــة ص ـ ـ رية ض ـ ــد الدول ـ ــة كم ـ ــا ج ـ ــاء يف تعري ـ ــف املفك ـ ــر األمريك ـ ـي نع ـ ــوم
تشومســكي يف كتابــه (الدولــة األســطورة والواقــع) وهـ ا اإلرهـاب هــو مــا ينتجــه علمــاء
وفقهاء وفالسفة الدايانت العاملية من اجتهادات دينية وعلمية وفلسـفية تقـدم األجوبـة
عــن استفســارات تتعلـ ابلكـون واخللـ وكــل مــا يتصــل حبيـاة اإلنســان العلميــة والعمليــة
من وجودت إىل اآلن مع مكن اعتبار الفكر الديين هو املـنهج الـ ي تـب أن يفكـر
به الدينيون أو ال ي ينب ي أن يفكروا به .ان التضليل الديين والفتـاوى املضـللة القائمـة
عل ـ ــى التفس ـ ــري اخل ـ ــاط للمف ـ ــاهيم واآلايت القرانيـ ـ ـة وال ـ ـ ـ اس ـ ــتخدامها م ـ ــن قب ـ ــل
اجلماعات املتطرفة لت سيس اجتاها ومعتقدا فكراي خاص يتقارب اىل حـدا مـا مـع اتـاد
مركزي ــة عرقي ــة م ـص تل ــك اجلماع ــات وال ـ اقنع ـ االفـ ـراد املنتم ــني هل ــا اهن ــم يفعل ــون
الص ـواب وتل ــك االفع ــال واملمارس ــات ه ــي متث ــل ال اي ــة واجل ــوهر ال ـ ي يقص ــدت ال ــدين
ب ـض النظــر عمــا اذا كــان دينـا إســالميا او مســيحيا او يهــوداي وحيــث ان اجلماعــات
املتطرفــة وال ـ أتخ ـ مــن اإلســالم دطــاء ألفعاهلــا عــن طري ـ التضــليل الــديين ألفرادهــا
وااليه ــام مش ــروعية تل ــك االفع ــال فض ــال ع ــن الص ــورة ال هني ــة ايمول ــة ع ــن الداين ــة
االيزيدي ـ ــة واملتمثل ـ ــة ابهن ـ ــم عب ـ ــدة الش ـ ـ ـيطان والـ ـ ـ س ـ ــامه بش ـ ــكل واس ـ ــع يف تربي ـ ــر
االنتهاكــات واالعتــداءات املرتكبــة حبقهــم فيمــا بعــد .وأتخ ـ االفعــال اإلرهابيــة صــورا
( )1وصت ةكر ذيام ،رقاةة ا عنع املسلح دراسة أورثوبامايعة (مدينعة بعقامبعة أذامذاعا )  ،اةروحعة دك عامرا،
رت منشامر  ،اامعة بغداد ،كلية اآلدام , 2010،ص.61
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رمزيــة حيــث ال ايــة األساسـية منهــا هــي الرتهيــب وزرع اخلــوف يف نفــوس االف ـراد بش ـ
الطرق .اضافة اىل ذلك تلعب السياسـية والتـاريخ وج رافيـة املنطقـة دورا كبـري يف توجيـه

اجلماعــة املتطرفــة بشــكل عــام وحيــث ان االيزيــديون يعيشــون يف موق ـع ج ـرايف متميــز
كــان للقــوى اييطــة الــم اه ـدافها اخلاص ـة والن الداينــة االيزيديــة كان ـ والزال ـ ل ايــة
االن م ــن ال ــدايانت املنعزل ــة وال ـ ال متتل ــك قي ــادة توج ــه أفراده ــا وأتخ ـ عل ــى عاتقه ــا
التخط ــي ملس ــتقبلهم يف ظ ــل حم ــي حمت ــدم يس ــعى اىل الس ــيطرة عل ــى من ــاطقهم بشـ ـ
الوس ـائل ل ـ ا ف ـ ن التطــرف واإلرهــاب املوجــه اىل الداينــة االيزيديــة لــيس وليــد اللحظــة
وليس معزل عـن السياسـة واملخططـات املوضـوعة لتقسـيم املنطقـة ,ففـي  15مـن شـهر
آب  2007تعرض املجتمع اإليزيدي هلجـوم تنظـيم القاعـدة يف سلسـلة مـن هجمـات
يب
ابلسـيارات املفخخــة الـ جـرت يف البلـدة الـ دالبيــة يبسـكاهنا مــن االيزيــديون .و تبـ
يب
تنظــيم القاعــدة تلــك اهلجمــات .ويف الثالــث مــن أدســطس عــام  2014لــدى دخــول
داعر إىل قضاء سـنجار معقـل الداينـة اإليزيديـة يف مشـال العـراق وحـ األول مـن
ديسـمرب  2018أحصـي إنقـاذ أو فـرار  3165أيزيـديني مــن أصـل  6417خطفهــم
التنظــيم يف س ـنجار .واســتخدام التنظــيم الدعايــة املضــللة الســتباحة منــاط االيزيــديون
حيث كان عبارة اهنم كفار وعبدة الشيطان مرافقة حلملته ضدهم.
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اثنيا  :التنظي السوسيولوجي للهوية الجتماعية
أن مفهوم اهلوية متعددة اجلوانب  ,مكن مقاربتها من عـدة زوااي  ,فاهلويـة بشـكل عـام
تتعل بفهم وتصـور النـاس ألنفسـهم  ,وملـا يعتقـدون أنـه مهـم يف حيـاهتم ويتشـكل هـ ا
الفهم انطالقا من خصائص حمـددة تتخـ مرتبـة األولويـة علـى دريهـا مـن مصـادر املعـ
والداللة .ومن مصادر اهلوية ه ت  :الطائفة ,والـدين ,واألطنيـة  ,والطبقـة االجتماعيـة ,
واجلنسية(.)1
تدور ه ت النظرية حول التميز بني اجلماعات الداخليـة واجلماعـات اخلارجيـة ونتائجـه
فقــد جتــاوز عــامل الــنفس االجتمــاعي الربيطــاين هنــري اتجف ـل ( ) Henry tajfel
وزمالءت مقاربة شريفة حني وجد خالفـا لتوقعاتـه املبدئيـة – أن العـداء ـو اجلماعـات
اخلارجيــة وحم ــاابة اجلماع ــة اخلاص ــة ابلف ــرد مك ــن أن ــدم يف دي ــاب أي تفاع ــل ب ــني
اجلماعتني املعنيتني ويف دياب أي فروق معقولة أو عقالنية بينهما(.)2
ويـرى عـامل االجتمـاع األملـاين يـوردن هاربرمــاس ( , )Juergen Harbermasأن
(اخلــالف ولــيس االخــتالف ) ه ــو الس ــبب ال ـرئيس لتفجــري أزمــة اهلويــة  ,ويرجعــه إىل
ضـعف الـوعي االجتمــاعي مـن الـداخل أي مــن الـ ات أوال  ,ومـن اآلخـر اثنيـا  ,علــى
ال ــردم م ــن الص ــعوبة البال ــة يف الفص ــل بينهم ــا كوهنم ــا يرتبط ــان بعالق ــة متبادل ــة فيم ــا
بينهما ,كمـا ت كـد نظريـة اهلويـة الداخليـة االجتماعيـة أن الصـراع مكـن أن ـدم حـني

( )1وخ ة من ا احثني ,املاماةنة وا هامية ا امةنية ,دار املعار  ,بتو –ا نجع االرش  ,2008,ص .22
( )2ديايد باتريك هامتامن  ,علم ا ناس ا سيايس ( أوضا /وأةراد/وحاال )  ,ترامة ياسعمني حعداد  ,ومرااععة
سامي ا خصاووة  ,بتو  ,2015 ,ص .281
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ال يكــون لــدى اجلماعــة الداخليــة أي شــي مكــن جتنبــه مــن التنــافس مــع اجلماعــة
اخلارجية(.)1
وترى كرسـنت مـونرو ( )Kristen Monroeوزمالئهـا أن نظريـة اهلويـة االجتماعيـة
تــدعو إىل الكثــري مــن القلـ  ,وذلــك ألهنــا تــوحي أن اإلابدة اجلماعيــة والعنصـرية رمــا
ال تك ــون يف احلقيق ــة س ــوى امت ــداد متطـ ـرف للس ــلوك اجلم ــاعي الع ــادي  ,والتم ــاهي
الطبيعــي مــع اجلماعــة ( .)2أن املش ـكلة ال ـ يعــاين منهــا اجملتمــع يف العــراق تتمثــل يف
كيفيــة حتقي ـ االنســجام بــني اجلماعــات االجتماعيــة  ,ومــن دمــج ه ـ ت اجلماعــات
لبلورة اهلوية الوطنية  ,السيما أن ه ت اجلماعات متلـف طقافيـا وطائفيـا وأطنيـا ودينيـا ,
وأن بعضا منها تعير وط ة التبعية ورما التخلف(.)3
واملالح ـ أن إشــكالية اهلويــة الوطنيــة يف الع ـراق تكمــن يف أهنــا مل تســتوطن بعــد يف
منظوم ــة ال ــوعي االجتم ــاعي الـ ـ ال زالـ ـ مس ــكونة بك ــل أنـ ـواع التص ــورات االقوامي ــة
الضــيقة ,وخاضــعة لش ـ أشــكال االعتق ــادات امل هبي ــة املتطرفــة  ,ومس ــتتبعة ملختلــف
أمنــان العــادات القبليــة املتحجــرة  ,مـا تعلهــا مرجعيــة سياســية جامعــة تســتقطب ســائر
تنوعات االجتماع املدين ,وتسـت طر ابهتمامـات عناصـرها وحتظـى أبولـوايت مكوانهتـا ,
حــني تطــره مسـ لة املفاضــلة مـا بــني األصــول الرمزيــة والفــروع الثقافيــة الـ حتـدد ســلوك
املواطن وت طر تفكريت(.)4
( )1مجمامعة من املؤ اني ( ,املاماةنة وا هامية ا عراقية ) عصع اح الر ومسارا تفكم  ,املؤمتر ا ثا

ملركعز

حمامرايب ل فامت وا دراسا ا سرتاتيجية  ,بتو  ,2011 ,ص .50
( )2ديايد باتريك هامتامن  ,علم ا ناس ا سيايس ( أوضا /وأةراد/وحاال ) املصدر ا سابق ,ص .293
( )3مجمامعة من املؤ اني ( ,املاماةنة وا هامية ا عراقية ) عصع اح الر ومسارا تفكم املصعدر ا سعابق  ,ص
.34
( )4وخ ة من ا احثني  ,املاماةنة وا هامية ا امةنية املصدر ا سابق  ,ص .69
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ان م ـا حصــل بعــد ســقون الدولــة وحــل م سســاهتا الرمسيــة عــام  2003هــو انتش ـار
تســييس اهلــوايت امل هبيــة يف عمــوم الع ـراق ويف نفــس الوقـ االنتقــال مــن التســييس
اىل العســكرة الـ ي أفضــى بــدورت إىل شــيوع الفوض ـى واخلــوف وس ـ النخــب والعامــة
على حد سواء ممـا دفعهـم للبحـث عـن األمـان يف دفء اجلماعـات واألسـر القبيلـة أو
الفخ احلي السكين الطائفة..اخل.
ـ ـ ظ ــاهرة (صـ ـراع اهل ــوايت) يف اجملتم ــع العراق ــي– لت طي ــة االعم ــال الوحش ــية الـ ـ
ترتك ــب حتـ ـ عناوينه ــا– ابجت ــات تب ــين أمن ــان خمت ــارة م ــن األدطي ــة \ اخلطـ ـاابت ال ـ ـ
وجدت أهنا تناسـب وطبيعـة الصـراع وتسـتجيب آللياتـه .وك مثلـة علـى ذلـك فقـد أعتـرب
اخلطـاب السياسـي الـ ي تتبنــات معظـم احلركـات القوميـة األصـولية مثابـة دطـاء أو دري،ــة
لتمويـ ــه إدارة الص ـ ـراع (االطين/الشـ ــوفيين) الـ ــدائر علـ ــى أرضـ ــية النقـ ــاء العرقـ ــي والتمـ ــايز
الس ـالم  .يف ح ــني أعت ــرب اخلط ــاب ال ــديين ال ـ ي تعتم ــدت دالبي ــة التي ــارات اإلس ــالمية
املتش ــددة مثاب ــة واجه ــة أو س ــتار إلدارة الص ـ ـراع ( الطوائفي/التعص ــيب) املس ــتعر عل ــى
قاعدة امتالك احلقيقة الدينية املطلقة وحيازة امتياز الفرقة الناجية(.)1

اثلث ا :نظرية السيارة الجتماعية :
أتخ نظريـة السـيطرة االجتماعيـة علـى عاتقهـا حتليـل القوميـة اضـافة إىل حتليـل اشـكال
اخ ــرى م ــن الص ــراع ب ــني اجلماع ــات وتـ ـرتب هـ ـ ت النظري ــة بوج ــه خ ــاص ابس ــم (ج ــيم
ســيدانبوس وزمــالءت) وتعكــس هـ ت النظريــة أتطـريا عميقــا بعلــم الــنفس التطــوري ,حيــث

( )1وخ ة من ا احثني  ,املاماةنة وا هامية ا امةنية املصدر ا سابق ,ص .71- 70
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ي ك ــد س ــيدانبوس أن هـ ـ ت املقارب ــة ,إذا ش ــ،نا وص ــفها أببسـ ـ عبـ ـارة ممكن ــة ت ــرى أن
اضطهاد اجلماعة للفرد مثل الوضع الطبيعي/العادي يف العالقات بني البشر(.)1
ويق ـ ــول س ـ ــيدانبوس أن معظ ـ ــم أش ـ ــكال االض ـ ــطهاد م ـ ــا فيه ـ ــا العنصـ ـ ـرية ()racism
والتمرك ـ ــز االط ـ ــين (( )ethnocentricismم ـ ــا في ـ ــه اض ـ ــطهاد االقلي ـ ــات الديني ـ ــة)
واجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويه ( )Sexismوالتعص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـومي ( )nationalismوالطبقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
) )classismتنش ـ مجيعه ــا للحف ــام عل ــى متاس ــك هـ ـ ا البن ــاء الرتاتي ــيب الق ــائم عل ــى
أساس مجاعي(.)2
وي ــرى أنص ــار ه ـ ت النظري ــة أن مجي ــع اجملتمع ــات اإلنس ــانية قائم ــة عل ــى أس ــاس تـ ـراتييب
( )chierarchialإىل ح ــد م ــا  ,يك ــون فيه ــا مجاع ــة مس ــيطرة واحـ ـدة يف األق ــل ,
ومجاع ــة خاض ــعة أو اتبع ــة ,ووفـ ـ تعب ــري( م ــونرو  ,وه ــانكن  ,وف ــان فش ــنت) يك ــون
التوج ــه ــو الس ــيطرة االجتماعي ــة ردب ــة أساسـ ـية ل ــدى االف ــراد يف راي ــة اجلماع ــة الـ ـ
ينتمــون إليهــا بصــورة اتابيــة  ,علــى أهنــا حتتــل مكانــه أرفــع مقارنــة ابجلماعــات األخــرى
ذات الصلة ويعمل التوجـه ـو السـيطرة االجتماعيـة بوصـفة أيديولوجيـة تسـب شـرعية
على عدم املساواة واالضطهاد  ,والتمييز ال ي تري داخل النظم الرتاتبية مجيعها(.)3

( )1داياد باتريك هامتامن ,علم ا ناس ا سيايس ( أوضا  /اةراد  /حاال ) مصدر سابق  ,ص .285
( )2

املصدر واسه  ,ص .285

( )3داياد باتريك هامتامن ,علم ا ناس ا سيايس ( أوضا  /اةراد  /حاال ) مصدر سابق ,ص . 286
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رابعا  :اإلابدة ا ماعية والتاهي العرقي
 -اإلابدة ا ماعية:

ان مصــطل اإلابدة اجلماعيــة مل يكــن موجــودا قبــل عـام  .1944هـ ا املصــطل لــه
مـدلول خــاص جــدا اذ يشــري إىل جـرائم القتــل اجلمــاعي املرتكبــة حبـ جمموعــات معينــة
من البشر بقصد تدمري وجودهم كليا( .)1فـاإلابدة اجلماعيـة :تعـين إنكـار شـرعية وجـود

مجاعــة معينــة يف االقــاليم وع ـ ادهم أجانــب عــن ذلــك اإلقلــيم ومــن وج ـوب إفنــااهم
أبي صـورة مــن الصـور املنصـوص عليهـا يف اتفاقيــة منـع ومعاقبــة جرمـة اإلابدة اجلماعيــة
للعام .)2( 1948
وتعــرف اتفاقيــة االمــم املتحــدة املتعلقــة منــع ومعاقبــة جرمــة اإلابدة اجلماعي ــة اإلابدة
اجلماعية علـى اهنـا  :أي فعـل مـن االفعـال التاليـة يرتكـب عـن قصـد للقضـاء كليـا أو
جزئيا طائفة وطنية أو وطنية أو عرقية أو دينية على ه ا النحو:
 .1قتل أعضاء من اجلماعة.
.2
.3
.4
.5

أحلاق أذى جسدي أو روحي خطري أبعضاء من اجلماعة.
إخضاع اجلماعة عمدا لظروف معيشية يراد الا تدمريها املادي كليا أو جزئيا.
فرض تدابري تستهدف احليلولة دون أجناب اطفال داخل اجلماعة.
نقل أطفال من اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى (.)3

( )1ما هي ابباد ا جععية. https; \\www.u shmm.org
( )2اوس صالح ع امد ،املسؤو ية ا دو ية عن ارمية ا طهعت ا عرقعي ،دار ا اكعر ا جامععة ،االسعكندرية،2017 ،
ص. 54
( )3سامي ارب ،ازاءا االمم امل فد ضد ا عراب وارمية ابباد ا جععية ،ترامعة د .ريعاا ا قي
ا عراب – بغداد ,2004 ،ص.12 -11
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ع ،ط،1

ويقـول رافايـل لـيمكن  )1( Raphael Lemkinمنشـى مصـطل اإلابدة أن اإلابدة ال
تعـين ابلضــرورة االفنـاء أو التــدمري ألمــة إال عنــدما يــتم قتــل مجيــع اعضــاء تلــك االمــة وهـ ا تــاج
إىل مطــي منس ـ الرتكــاب أعم ــاال خمتلف ــة هتــدف إىل ت ــدمري الضــرورايت حلي ـاة االيزي ــديني(.)2
وه ـ ا م ـا م ـن قب ــل داع ــر يف مهامج ــة األيزي ــديني بش ـ الط ــرق وبكام ـل التخط ــي
ألابدهت ــم بص ــورة مجاعيـ ـة ,اذ مارسـ ـ القت ــل ,والتهج ــري ,واالختط ــاف ,واالدتص ــاب,
وحرمــاهنم مــن ابس ـ متطلبــات احليــاة الســيما امليــات والطعــام ,أدت ه ـ ت السياســة اىل
تـدمري احليــاة اجلوهريــة ل يزيــدين .وقــد أقــرته ليمكــني وصــف االفعــال اهلادفــة لتــدمري
اجلماعــات العرقيــة أو االجتماعيــة أو الدينيــة أبهنــا جرمــة مــن ج ـرائم ق ـانون الشــعوب
وقد قام بتصنيف ه ت االفعال إىل:
أ -أفعال موجهه للقضاء على الوجود املادي للجماعات.
ب -أفعال موجهة ضد القيم الثقافية للجماعات(.)3
وقــد عــرف ليمــيكن ه ـ ت اجلرمــة بقولــة :أبن كــل مــن يشــرتك أو يتــآمر للقضــاء علــى
مجاع ــة وطني ــة بس ــبب يتعلـ ـ ابجل ــنس أو الل ــة أو ال ــدين أو يعم ــل عل ــى إخفائه ــا أو
يتعــدى علــى حيــاة أو حريــة أو ملكيــة أعضــاء تلــك اجلماعــة يعــد مرتكبــا جلرمــة إابدة
مجاعية (.)4
وعــرف التــاريخ حــروب إابدة :أي حــروب تــدمري وفتــك وإابدة اجلــنس القتــل ابجلملــة وهــي قتــل
مــنظم وقــد اســتعمل الكلمــة أول مــرة لإلشــارة إىل حماولــة النــازيني يف القضـاء علــى اليهــود خــالل
( )1راةاي يمكن  :ا ذي يعد م كر ا سمية ا رسمية إلباد ا جععية عام . 1944
( )2مفمد عادر مفمد ,ا طهت ا عرقي :دراسة

ا قاوامن ا دويل وا قعاوامن ا جنعا  ,كليعة ا فقعامب – اامععة

االسكندرية ,2009 ,ص. 73
( )3ع د ا رزاب احمد رريع ،ارمية ابباد ا جععية

ا قاوامن ا دويل ا جنا  ،مصدر سابق ،ص.13

( )4مازن يلام مايض ،ا قاوامن ا دويل ا جنا مجمامعة دراسا  ،دار قندي لن ،وا امزيع  ،ط  1االردن,2011 ،
ص.121
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احلــرب العامليــة الثانيــة فيمــا يعــرف ب ـ اهلولوكوس واســتعمل أخ ـريا لإلشــارة إىل حــرب البوســنة
حيــث أهت ـم الصــرب إبابدة املســلمني وك ـ لك مــا حــدم يف روانــدا عــام  1994مــن قتــل مل،ــات
االالف مــن قبليــة التوتســي علــى يــد أمـراء قبيلــة اهلوتـو .و قتــل مــا قــدر ب ـ  600.000ســتمائة
ألــف أرمــين علــى يــد االت ـراك العثمــانيون عــام  1915فيمــا يعــرف م ـ اب األرمــن( .)1ومــن صــور
اإلابدة اجلماعية:
-1

اإلابدة ا سدية

يـرى جممـل فقهـاء القـانون الــدوم إن اإلابدة املاديـة تعـين االست،صــال املـادي للجماعــة
البشرية أي القضاء على حياة أفرادها ابلتقتيل اجلماعي وال ت دي إىل إابدهتا فـورا
وهــو مــا اصــطل عليــة ب ـ اإلابدة اجلســدية وتتمثــل يف االعتــداء اجلســيم علــى احليــاة ابملســاس
املباشر يسد اإلنسان بقصد إفنائه(.)2
-2

اإلابدة البيولوجية:

وتعين إخضاع اجلماعـة أليـة اعمـال أو تـدابري علميـة أو كيميائيـة مباشـرة ودـري مباشـرة

مــن شـ هنا أن حتــول دون بقــاء العنصــر البشــري أو حتــول دون منــوت ممــا يـ دي إىل إابدة
بطي،ة للجماعة البشرية(.)3
اما عن تصنيفات اإلابدة ا ماعية:
 .1امل حبة ذات صفة اإلابدة اجلماعية قتل مجاعي على نطاق اضي
 .2اإلابدة اجلماعي ـة املتع ــددة تعمــد ص ــري لتــدمري جمموع ــة معينــة مس ــتهدفة وتك ــون
موجهة اما ضد جمموعة مفردها وأما متعددة .
()1ع د ا رزاب رريع ،مصدر سابق ،ص.14
( )2بامارد مخلام  ،ابباد

ا قاوامن ا عدويل فقعامب ابوسعان ،رسعا ة مااسع ت مقدمعة كىل كليعة ا فقعامب

وا علامم ا سياسية ،اامعة مام امد معمري ،تيزي وزو ,ا جزا ر ,2012 ،ص.55
()3ع د ا رزاب احمد ،مصدر سابق ،ص. 27
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 .3اإلابدة اجلماعية يف سياق االستعمار أو تعزيز السلطة.
 .4اإلابدة اجلماعية يف سياق العدوانية أو ال ري عادلة.
 .5جرائم احلرب ضد اإلنسانية.

 .6اإلابدة اجلماعية بصفتها نتيجة لتدمري البي،ة واإلساءة اليها(.)1
ويقول فرانك تشوك وكورت جوانسون ان أنواع الدوافع وراء اإلابدة اجلماعية عديدة:
 .1استبعاد خطر حقيقي أو حمتمل.
 .2نشر الرعب بني أعداء حقيقيني حمتملني.
 .3احلصول على طروة اقتصادية.
 .4تطبي اعتقاد أو نظرية أو عقيدة .
اما مايكل مان فريى ان هناك أنواعا للجناة اعتماد على دوافع القتل:
 -1عقائديون ي منون بصحة اإلابدة اجلماعية
 -2شديدو التعصب يشرتكون ابألحقاد االعتيادية ضد املستهدفني
 -3عنيفون تشدهم اجلرمة نفسها
 -4خائفون يشعرون ابلتهديد أن مل يقتلوا
 -5مهنيون يتبعون االوامر أمال ابلتقدم
 -6نفعيون ت ريهم إمكانية الرب االقتصادي املباشر
 -7منضـبطون يشـعرون ابحلاجــة إىل االلتـزام ابألوامـر بســبب ضـ وطات متارسـها جهــة
أعلى
 -8أتباع الروتني يطيعون االوامر بصورت اعتيادية.

()2

( )1مارتن اام ،ابباد ا جععية ،ترامة مفيي ا دين حميدي ،ا سعامدية – ا رياا ،2017 ،ص. 282
( )2املصدر واسه  ،ص. 282
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ولقد كان التدخل الدوم للطرف الثالث حت اسم محايـة التجمعـات السـكانية املدنيـة
املهــددة احــدى مســات اإلابدة اجلماعيــة تــدخل االمرباطــورايت الربيطانيــة والفرنســية
والوالايت املتحدة سياسيا يف الدولة العثمانية اواخـر القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن
العشـ ـرين ب ــرض محايـ ـة االرم ــن واقلي ــات مسـ ـيحية اخ ــرى .وق ــد الزمـ ـ اتفاقي ــة من ــع
اإلابدة اجلماعيــة الص ــادرة عــام 1948م ومعاقب ــة مرتكبيه ــا متض ــمنة التــدخل ض ــمن
الــدول ال ـ كان ـ ترتكــب فيهــا اإلابدة اجلماعيــة وربطهــا محاكمــة اإلابدة اجلماعيــة
بعــد وقوعهــا ومل تتخـ االمــم املتحــدة وال الــدول املوقعــة علــى االتفاقيــة خ ـالل احل ـرب
البـ ــادرة موقف ـ ـا م ـ ـ طرا للحيلولـ ــة دون ارتكـ ــاب اإلابدة اجلماعي ـ ـة .ومل تظهـ ــر اي وسـ ــيلة
إلقام ــة أي حماكم ــة دوليـ ـة( .)1فق ــد اجت ــاه الفيتن ــاميون كمب ــوداي ع ــام 1979م وأهنـ ـوا
اإلابدة اجلماعي ــة الـ ـ ارتكبه ــا اخلم ــري احلم ــر وأجت ــاه التنزاني ــون أودن ــدا لينهـ ـوا اإلابدة
اجلماعيــة الـ ارتكبهـا نظــام عيــدي أمــني  .وردــم أن كــال الــدولتني تصــرفتا مــن منطل ـ
املصلحة الشخصية إىل حد كبري .يرى نيكوالس ويلر ه ت االفعـال بوصـفها تـدخالت
إنسانية رائدة(. )2
 -التاهي العرقي:

لقد تردد مصطل التطهري العرقي يف أروقة االمم املتحدة ألول مرة حني أدان اللجنـة
الفرعيــة املعنيــة منــع التمييــز العنصـري ومحايـة االقليــات سياســة التطهــري العرقــي وذلــك
يف جلس ــتها رقـ ــم  44وك ـ ـ لك جلنـ ــة حق ــوق اإلنسـ ــان يف جلسـ ــتها اخلاصـ ــة ملناقشـ ــة
املوق ــف يف يودس ــالفيا الس ــابقة  .)3(1992تع ــرف موس ــوعة هاتشينس ــون التطه ــري
( )1مارتن اام ،املصدر ا سابق ،ص .249
( )2املصدر واسه ،ص. 250
( )3عالء بن مفمد ا همص ،تطامر املسؤو ية ا جنا ية ا دو ية حامر ارميعة اببعاد ا جععيعة ،مك عة ا قعاوامن
واالق صاد ،ا رياا ,2012،ص. 19
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العرق ــي أبن ــه ط ــرد ابلق ــوة م ــن أجـ ـل أت ــاد جت ــانس عرق ــي يف اقل ــيم وأرض يقط ــن فيه ــا
سـكان مـن أعـراف متعـددة وهــدف الطـرد هــو ترحيـل أكــرب عـدد ممكــن مـن الســكان
بكــل الوســائل املتاحــة ملرتكــب الرتحيــل ( .)1كمــا عــرف التطهــري العرقــي :أبنــه عمليــة
إابدة جلماعــة عرقيــة دــري مردــوب فيهــا مــن اجملتمــع عــرب اإلابدة أو اهلجــرة االجباريــة او
االستيعاب ابلقوة .وهو أيضـا عمليـة يقـوم الـا جـير اتبـع جلماعـة عرقيـة لطـرد املـدنيني
م ــن مجاع ــات عرقي ــة أخ ــرى م ــن م ــدن وق ــرى أحتلـ ـ إلنش ــاء مقاطع ــات نقي ــة عرقي ــا
ألعضاء مجاعتهم العرقية(.)2
وي ــرى بع ــض علم ــاء االجتم ــاع أن التطه ــري العرق ــي ه ــو القم ــع بك ــل الوس ــائل املمكن ــة
جلماع ـة خمتلفــة عرقيــا أو دينيــا للوصــول إىل اهلــدف النهــائي وهــو طــردهم أو اقصــاءهم
مجيعا( .)3يتضمن التطهـري العرقـي كـ لك املـس مقدسـات اجملموعـة املسـتهدفة وجربهـا
عل ــى التخل ــي ع ــن ج ــوهر خصوص ــيتها وم ــن ذل ــك ال ــدين والل ــة والع ــادات واملي ــزات
البدني ــة ب ــل أن بع ــض الب ــاحثني يش ــريون اىل طرائـ ـ اخ ــرى لتنفيـ ـ عملي ــات التطه ــري
العرق ــي مث ــل من ــع االجن ــاب ل ــدى جمموع ــة( .)4ك ــان س ــيب النس ـاء وادتص ــاالن م ــن قب ــل
مقاتلي داعر نوعـا خاصـا مـن اهلجـوم نوعـا قـد يثـري قلـ العـامل بوصـفه هجومـا قائمـا
عل ــى الن ــوع  Genderلكن ــه ك ــان أكث ــر م ــن ذل ــك بكث ــري فق ــد اس ــتعمل كوس ــيلة
للتطهري العرقي  Ethnic Cleasingلتحقي اهداف تتعدى جمـرد االعتـداء علـى
النساء واستخدامهن كسلعة يف سوق خناسة القرن الواحد والعشرين(.)5
( )1ايالن بابيه ،ا طهت ا عرقي

ةلسطني ،مؤسسة ا دراسا ا السطينية ،رز – ةلسطني ,2008 ،ص.7

( )2مفمد عادر مفمد ,ا طهت ا عرقي دراسة

ا قاوامن ا دويل وا قاوامن ا جنا  ،مصدر سابق ,ص.33

( )3مفمد عادر مفمد ,املصدر ا سابق  ،ص.39
( )4ا طهت ا عرقي . .Aljazeera. Net
( )5سعد سلامم ،االيزيديامن

ا عراب ،ا ذاكر ،،ا هامية ،ابباد ا جععية ،مصدر سابق ،ص.129
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ويعـ اد الــدين ذا أطــر كبــري وابرز كباعــث علــى التطهــري العرقــي اذ مــورس التطهــري العرقــي
ال ــديين ض ــد الداين ــة االيزيدي ــة ع ــرب الت ــاريخ م ــن العص ــور القدم ــة حـ ـ االن بس ــبب
انتماءهم الديين لعقيدهتم الدينية وال خيتلف ما قام به تنظيم داعـر مـن جـرائم تطهـري
عرقــي لاليزيــديني مــن قتــل وادتصــاب وســيب واختطــاف عــن مــا قــام بــه العثمــانيني مــن
محــالت اابدت ضــدهم أن مجيــع احلمــالت واإلابدات الـ حصــل ضــد الداينــة تســتند
اىل فتاوى دينية من أجل اجبارهم على اعتناق اإلسالم.
فهــدف التطهــري العرقــي مــارس علــى مس ـتويني :حملــي وشــامل فعلــى املســتوى ايلــي
اهل ــدف :م ــن سياسـ ـية نش ــر اخل ــوف واإلره ــاب للمجتمع ــات االخ ــرى والس ــيطرة عل ــى االق ــاليم
املكتســبة واجبــار ســكاهنا علــى اهلــروب .وعلــى املســتوى الشــامل هــو ت ي ـري البنــاء الــدمودرايف
واقامة منطقة متجانسة عرقيا .واهلدف النهائي هو طرد مجاعات معينة مـن منـاط معينـة
والقضاء على كل االاثر الطبيعية النامجة عن وجودها
هنالك سبع نقان اسياسة للتطهري العرقي(:)1
 -1تدمري القرى
 -2السلب واحلرق
 -3االعتقاالت
 -4االعدام اجلماعي
 -5االدتصاب املنتظم
 -6تسميم امليات
()2
 -7انتهاكات املراكز الطبية ايايدة
( )1مفمد عادر مفمد ,املصدر ا سابق ,ص . 34
( )2مفمد عادر مفمد ,املصدر ا سابق  ،ص .61 -60
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إن جرم ــة التطه ــري العرق ــي حت ــدم نتيج ــة االي ــديولوجيات العنصـ ـرية وخصوص ــا نظري ــة
النقـاء العرقـي والـ تعـد مـربرا للممارسـات العنصـرية والتمييـز العنصـري ولـ لك اعتمــد
هتلر نظرية تفوق العـرق االري وسـخرها للسـيطرة علـى أورواب واسـتعباد شـعوالا وحتقيـ
اجمل ــال احلي ــوي للع ــرق اآلري املتفـ ـوق وأدت هـ ـ ت الفك ــرة إىل اش ــعال احل ــرب العاملي ــة
الثانية وما تضمنها من انتهاكات حلقوق اإلنسان(.)1
:ول نظرية اإلابدة ا ماعية والتاهي العرقي:
تعرض االيزيديون لعدة هجمات من قبل التنظيمات اإلرهابيـة ففـي سـنة  2007شـن
تنظ ــيم القاع ــدة يف الع ــراق سلس ــة هجم ــات عل ــى الق ــرى واملن ــاط ال ـ يعيش ــون فيه ــا
االيزيديون ابلعجـالت املفخخـة والـ تسـبب يف تـدمري قـرى أبكملهـا واسـت ل التنظـيم
يف تلك الفـرتة الصـورة النمطيـة املتكونـة عـنهم فضـال عـن حـادم مقتـل الفتـاة االيزيديـة
وال ـ انتشــر يف حينهــا علــى املواقــع االلكرتونيــة الهنــا اعتنق ـ اإلســالم وجــرى التمثي ـل
فيهــا مــن قبــل ســكان القريــة ويف اب ســنة  2014عــاد تنظـيم داعــر ليشــن هجومــا
اوسع واعنف على قضاء سنجار والقرى االيزيدية حيث اسـر وقتـل الرجـال والنسـاء
واالطفال ابالضافة اىل اخ الفتيات االيزيدايت واست ل التنظيم ذات الصورة يف تربيـر
تلك االعمال حبـ االيزيـدين  .ومـع ان اإلابدة والتطهـري العرقـي حبـ االيزيـدين مل يكـن
جدي ـد علــى اف ـراد تلــك الداينــة ولكــن ه ـ ت املــرة كــان اعن ـف واوســع نطاقــا حيــث ان
هدف تلك اهلجمات املنظمة ومحالت اإلابدة والتطهري هي طـرد االيزيـديني وهتجـريهم
من تلك املنطقة ب ية السيطرة عليها

( )1رازي حسعني ،ا عنيعية واببعاد ا جععيعة

ا اكعر واملعرسعة ا صعهياموية ،منشعامرا اتفعاد ا ك عام

ا عرم ،دمشق ,2002 ،ص.63-62
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الفصل الثالث
االيزيديون :األصول والعقائد
والبناء االجتماعي
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المبحث األول
الديانة االيزيدية وأصولها التاريخية
أاثرت الداينة االيزيدية الكثري من التسااالت والفضول من حوهلا لسريتها والتكتم
على أصوهلا وعقيدهتا وهي ل لك كان عرضة للكثري من التكهنات والتقوالت
وقد انل اهتمام الكثري من الباحثني عن حقيقة ه ت الداينة واصوهلا التارخيية.وما
()1

من دين جهله الناس واختلفوا بش نه واتريخ ظهورت ومعرفة أصله كالدين األيزيدي
بردم كمية األحبام اهلائلة ال قام الا جمموعة كبرية من الكتاب والباحثني
الشرقيني وال ربيني ومع ذلك مل يتبلور رأي موحد يف حتديد أصل االيزيدية وينبع
ه ا االختالف إىل املسائل التالية:
 .1االيزيدية داينة دري تبشريية وقليلة االحتكاك ابلعامل اخلارجي.
 .2ممارسة الطقوس الدينية بعيدا عن أنظار ال رابء وه ا ما دفع اآلخرين أن
ينسجوا حوهلا األساطري واألل از البعيدة عن الواقع.
 .3عدم تسجيل النصوص الدينية والطقوس واألصول وعدم إطالع ال البية
العظمى من الكتاب على ماهية ه ا الدين.
 .4قلة التحرايت والتنقيبات األطرية يف مناط سك االيزيدية ملعرفة بعض جوانب
اترخيهم امل يب.
 .5دياب التسام الديين بشكل عام بني أداين املنطقة.
( )1تس عم ا ك ابا ا فديثة كلمة (االيزيدية) بدر (ا يزيدية) ا ي خلق كاكاال ألت ا ا دياوة من واحية
ربط ا سمية خطأً با خلياة األمامي (يزيد بن معاوية).
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 .6املوقف الديين أو القومي املسب للعديد من الكتاب بش ن االيزيدية ل ا جاءت
آرااهم متباينة بش ن تشخيص أصلهم من الناحية الدينية أو القومية ووقوعهم يف
إشكاليتني رئيستني:

()1

أ -إشكالية التسمية.ب -إشكالية االنتماء القومي.
وبسبب النقان الواردة أعالت والتشوير الكبري يف أصل واتريخ الداينة االيزيدية فانه
من الصعب على الباحث اجلاد اجلزم برأي واحد .ل ا فان هنالك نظرايت أو
فرضيات عديدة تطره نفسها بش ن أصل ه ت الداينة ومبادئها األساسية :ويرى
بعض الكتاب أن تسمية (اليزيدية) وهي الرائجة عنهم شعبيا بني أوسان الناس
تتمحور يف حماولة البعض نسبهم ظلما أو جهالا إىل يزيد بن معاوية بن أل سفيان

االموي والزعم كوهنم ي هلون يزيد ويعتقدون إبمامته وكوهنم فرقة مسلمة انشق عن
االسالم وا رف عنه(.)2ان ه ا الرأي أو ه ت النظرية مل تل الت ييد ح من بعض
الكتاب املسلمني اذ ال يوجد دليل اترخيي أبن اخلليفة (يزيد بن معاوية-680
683م) أسس خالل الثالم سنوات ونصف السنة من حكمه داينة جديدة(.)3

ويقول ابحث درل آخر أبن اسم اليزيدية اعطي اىل ه ت القبائل من قبل
املسلمني لالستهزاء والسخرية( .)4كما أعتقد آخرون أن تسميتهم استمدت من اسم
عشريهتم االصلية (إيزيدي) ال ي عرف أايم االمويني إىل (اليزيدية) لالحتماء ابسم
يزيد بن معاوية( .)5ه ا الرأي ال يقف على أرضية صلدة ألن اليزيدية (االيزيدية) هي
( )1

خلي اندي ،االيزيدية واالم فان ا صع  ،دار آرا  ،أربي  ،2008ص.25

( )2زهت كاظم ع امد ،االيزيدية حقا ق وخاايا وأساةت ،ط  ,1بتو – نان ,2005 ،ص 27
( )3صديق ا دملاماي ،ا يزيدية ،1949 ،ص .176
( )4اى .اى .ةريزر ،ا غصن ا ذه ي ،ترامة اربا أبراهيم  ,بتو  1948 ,ص.1911
( )5سامي واظم حسني ،سياسة ا دو ة ا عثعوية اتجا ،االقليا ا عرقية وا طاما ع ا دينية
 ،)1908اةروحة مقدمة اىل كلية ا رتبية ،اامعة ا قادسية ،قسم ا اريخ.2010 ،
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ا عراب (-1856

داينة ومعتقد وليس عشرية .اذن مس لة بناء االعتقاد على تسمية اليزيدية نسبة إىل
يزيد بن معاوية تفتقر إىل الرب املنطقي والسياق التارخيي.
اما من الناحية القومية والدين فهناك من يقول أبن االيزيديني يرجعون إىل القبيلة
(الترياهية –ترايها) وان والد عدي أمسه (مسفر بن امحد الكردي) تريهي وقد جاء
ذكرهم فق يف اتريخ ابن العربي وأخ عنه ه ا اخلرب الراهب (راميشوع) يف منتصف
القرن اخلامس عشر( .)1بينما ينكر امل رخ امحد تيمور وجودهم قبل القرن السادس
اهلجري( ,)2ويعزو التسمية إىل شيخ عدي بن مسافر ال ي أشتهر ابلزهد والورع
وكثرة اجملاهدة(.)3
إما الرأي االخر فريى أن تسمية (يزديون أو يزيديون) تعود إىل مدينة (يزد) ال
هاجر منها بعض الزرادشتني نتيجة لفرض الضرائب الباهظة عليهم( .)4وتقع مدينة
(يزد) بني اصفهان وشرياز وكرمان وهي مدينة مقدسة لدى الزرادشتني ,وكان مركز
الداينة اجملوسية (الداسنية) إي أن اليزيديني املنسوبون اليها كانوا يف االصل جموسية
تركوا حاضرهم وسكنوا داسن( .)5ويرج بعض الباحثني أن تسمية االيزيدية مشتقة
من الكلمة  Izedمع (ملك واله) ويزاات  Yazataيف االفيستا يستح العبادة
( )1د .خلي اندي ،االيزيدية واالم فان ا صع  ،املصدر ا سابق ,ص 31
( )2ا شيخ عدي بن مساةر :هام رش ا دين أبام ا اضا

عدي االمامي بن االمت مساةر بن االمت اسععي بن

االمت مامىس بن االمت مروان بن االمت حسن وين هي وس ة كىل أيزيد بن معاوية ،و د

قرية (بي ةار)،

كاو والدته بني عامي (  1073أو  ،)1078قدم كىل ال ر عام  1131أي كان ي لغ من ا عمر حامايل أربعة
وخمسني عاما ه مكاوة مميز عند االيزيديني ،ين ر كىل ا عميد ع د ا رزاب مفمد ،املدخ كىل دراسة
االديان واملذاه  ،ص ،287هامانكربوكا ،ميثام امايا ا دياوة االيزيدية ،ط ،2دار ا ينابي دمشق،2009 ،
ص.7
( )3أحمد تيمامر ،ا يزيدية ومنشأ وفل هم ،ط  ,2املط عة ا سلاية ،ا قاهر  ,1933 ،ص.57
( )4سامي سعيد األحمد ،ا يزيدية احاما هم ومع قداتهم ،ج  ,1بغداد ,1971 ،ص.30
( )5مفمد ا اموجي ،ا يزيديامن واقعهم تاريخهم مع قداتهم ،املك ة امليية ،بتو  ,1999 ،ص.69
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ويزد  Yazdابلل ة البهلوية وايجات  Yajatيف السنسكريتية وب لك يكون مع
أزيدي  Azidiوايزيدي  zidiأو  Izedعباد هللا( .)1كما ذكر احد الرحالة ال ين
زاروا مناط اليزيدية وتبني هلم أن ة عالقة وطيقة بني التسمية اليزيدية وكلمة (يزدان)
ال تعين اخلال االعظم يف الداينة الفارسية القدمة(.)2
اكتشف م خرا أحد خرباء اآلاثر والل ات القدمة (السومرية البابلية واآلشورية)
(الفارينابو) إذ قال أن اصل كلمة (ايزيدي=  )ZÊ-ZI-DIكلمة سومرية
وجدت مكتوبة ابخل املسماري وهي تعين الروه اخلرية ودري املتلوطني وال ين مشون
يف الطري الصحي وب لك فان اتريخ الداينة اليزيدية حبسب اعتقادت تعود إىل
(.)3
االلف الثالث قبل امليالد وهم بقااي اقدم الداينة الكردية
وي كد ذلك الكاتب رشيد خيون بقوله :وردت ه ت الكلمة يف القاموس السومري
جلامعة بنسلفانيا يف الوالايت املتحدة االمريكية عام 1994معان عدة متقاربة منها
الطري احل  ,ال راع االمن( .)4كما يصر بعض الباحثني والدوائر الرمسية على
تسميتهم ابليزيديني على الردم من أتكيد عدم الصلة ابي يزيد مثل يزيد بن معاوية
أو يزيد بن أنيسة(.)5

( )1

د .خلي اندي ،مفرض تف عنامان:وا دياوة االيزيدية :تأريخ ،ةلساة ،عادا وتقا يدو أ قي
أوقا

ا دياوا

ديامان

املسيفية وااليزيدية وا صابنية املندا يةو ب غداد .وين ر كذ ك ع د ا نارص حسام،

ا يزيدية ،وةلساة ا دا ر  ،دار ا كامين ،دمشق ،2008 ،ص.66
( )2اراد حم ام ،االيزيديامن

ك

ا رحا ة ا ربيطاوني من مطل ا قرن ا اس ع ،كىل وهاية ا فرم ا عاملية

االوىل ،مط عة خاين ،دهام ,2012 ،,ص.96
( )3خلي اندي ،وفام معرةة حقيقة ا دياوة ا يزيدية ،ا ساميد ،رابامون ,1998 ،ص.20
( )4رايد خيامن ،االديان واملذاه

ا عراب ،دمشق ,2005 ،ص.66

( )5حسن كايك ,كردس ان واالمة ا كامردية ,دار ا ثقاةة وا ن ،ا كردية ا سلس  ,57بغداد/ا عراب,2011ص .54

66

اولا :أالل الداينة اليزيدية:
ما زال أصل اليزيدية يكتنفه ال موض ويشكل حمل جدل وخالف ال مكن الركون
إىل التفاسري املطروحة فيه ملا يعرتضه من أس،لة حائرة اذ يشري جمموعة من الباحثني
إىل األصل الكردي ل يزيديني( .)1يعرتض ه ا الرأي اشكال وهو دموض أصل
الكرد وأن كان هناك شبه امجاع على انتمائهم للمجموعات اهلندواوروبية ,ولكن
هناك ط رة اترخيية تقع ما بني اهليمنة امليدية وبني ظهور الكرد ,إذ يبقى اصل التسمية
يشوبه ال موض( .)2هل ا يعرب امليجرسون بقوله :يكتنف أصلهم دموض كثيف وليس
هناك مستندات تساعد على احلدس والتخمني( .)3ومما زاد يف صعوبة حتديد األصل
األول كون اليزيدية تتكون من مجاعات انطوائية م لقة متنع افرادها منعا مطلقا من
الكالم عن اسرار معتقدها(.)4فيما يرى د .كاظم حبيب أن اليزيدية من اقدم
الدايانت ال برزت يف منطقة تتميز بظهور االداين ,ولعل ذلك عائد إىل خميلة
شعوالا النامجة عن حاجاهتم ومشكالهتم مع الطبيعة واحلياة(.)5وحاول (انيسورم)
ارجاع اصل االيزيديني إىل االشوريني بني القدامى ,وذلك ابالستناد إىل الكثري من
العوامل ال يراها مشرتكة بني االيزيديني واالشوريني وتدل على االصل االشوري هلم

( )1حسامن ع امد ا جيزاين ،ا يزيدية

ا عراب ،مصدر سابق ,ص.17

( )2امني افاتة ،ا كرد ودروم ا اريخ ا امعر  ،حزيران ,2006 ،د.م .ص.6
( )3امليجرسامن ,رحلة م نكر كىل بالد مابني ا نهرين وكردس ان ,ج ,1مط عة ا جمهامرية ,بغداد  ,1970ص .135
( )4سامي سعيد األحمد ،االصامر االوىل الةكار ا  ،وا شيطان ،مط عة ا جامعة ،بغداد ,1970 ،ص.7
( )5

كاظم ح ي  ,االيزيدية دياوة قدميةتقاوم واما

ا زمن ،مؤسسة حمدي ،لط اعة وا ن ،ا سليعوية,

 ,2006ص ،32وك ابه :االيزيدية/دياوة عراقية-رشب اوسطية قدمية ،دار وينامل لدراسا
وا امزي  ،ا ط عة ا رابعة ،2016 ،ص.38-33
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وا ن،

ومنها وقوع املركز الديين الرئيس لاليزيديني (اللر) ابلقرب من العاصمة االشورية
القدمة (نينوى)(.)1
يف حني ذكر كاتب يزيدي :أن اليزيدية داينة كردية قدمة تعود ج ورها للحضارة
امليثرائية يف كوردستان وبالد ميزوبواتميا وقد حافظ على تراطها الكردي إذ ان
مجيع نصوصها الدينية كتب ابلل ة الكردية( .)2فمعظم الكتاب وامل رخني القدامى
وايدطني من العرب واالجانب والعراقيني ي كدون االصل الكردي ما فيهم الديوت جي
حسب تعبريت (اليزيدية اكراد ول تهم هي الل ة الكردية وهي ل تهم الدينية أيضا واالمر
نفسه ابلنسبة لتوماس بوا يف معرض حديثة عن انتشار االيزيدية ي كر أهنم من
(.)3
االكراد)
وأكد بعض الباحثني أن اليزيديني ليسوا عبدت اواثن بل أهل كتاب الهنم يعتقدون
بواحدانية هللا ,وهم يف ذلك من اقدم الشعوب ال أمن بعبادة اله واحد ,ودينهم
ليس إال دين زرادش ال ي آمن به االكراد مجيعا قبل النصرانية واالسالم ,وداينة
زرادش اقدم االداين يف عبادة التوحيد ,كان الصالة فيها مخسة اوقات يف
اليوم( .)4وي كر كاتب آخر أن الداينة االيزيدية هي امتداد للداينة الزرادشتية
واستمرار هلا وأخ ت جمراها من قبل امليالد( .)5أما الرأي االخر فملن ه ت الداينة هي
يف االصل من اجملوس الزرادشتني كان قد ولدت يف مدينة الشيخان وهي مدينة
( )1

اراد حمام ,االيزيديامن

ك

ا رحا ة ا ربيطاويني من مطل ا قرن ا اس ع ،عن وهاية ا فرم

ا عاملية االوىل ,مصدر سابق ،ص.97
( )2خرض دوميل ,هامية االيزيدية
( )3

ترارهم ,ا جرس (مجلة) ،ا عدد  ,5بغداد ,2012 ،ص.86

أحمد سينام ,االكراد االيزيديامن

ا عهد ا عثعين دراسة تاريخية سياسية دينية ,دار ا زمان لط اعة

وا ن ,،دمشق ,2012 ،ص.29
( )4أحمد مفمد أحمد ,أكراد ا دو ة ا عثعوية  ,1923 -1880مط عة حجي هاام ,دهام ,2009 ,,ص.132
( )5د .اهاد عامد  ,ا ن يع ا جهادية

كردس ان ,ة عة االوىل ,مي ,2016 ,ص.53
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مقدسة عند مجيع األيزيديني من أبوين زرادشتيني اعتنقوا االسالم يف زمن عدي بن
مسافر( .)1ويشري امل رخ عبد الرزاق احلسين اىل ان االيزيديني كانوا يف بداية أمرهم من
اجملوس فاعتنقوا االسالم بعد جموسيتهم كما اعتنقته الطوائف االخرى( )2فاليزيدية
تراجع عن االسالم إىل داينة االابء واالجداد الداينة الزرادشتية مع تسرب افكار
اخرى من الدايانت القدمة(.)3فيما ينفي أحد الباحثني إي عالقة لليزيدية
ابلزرادشتية ويشدد على وجود اختالف وفروقات بينهما كالفرق بني الليل والنهار
بصلة إىل الزرادشتية اطالقا سواء اكان من

والسماء واالرض واليزيدية ال مت
اجلانب العقائدي أم التشريعي(.)4
ويعود صدي الدملوجي ابلزرادشتية إىل املانوية ال هي اساس الدين اليزيدي حبسب

اعتقادت ومنها ولد وظهر للوجود ,وقد بقي زمنا مصبودا بصب ة االسالم زال عنه
ه ت الصب ة نتيجة االحدام ال حلق به إال أن لوهنا ال يزال ابقيا(.)5ويرى كاتب
أن اليزيديني مسلمون يف االصل لكنهم ا رفوا ل رض دنيوي ,على الردم من أن
أعيادهم وطقوسهم تشري إىل دين خاص(.)6
والس ال هنا :كيف يستوي أن تكون مسلما ويف الوق نفسه متارس عادات وطقوس
وأعياد داينة أخرى؟! .نرى أبن ه ا الرأي ضعيف من الناحية العلمية .ل ا ف ن
حماوالت إعادة اصل االيزيديني اىل الدين االسالمي ال مرج عن كوهنا عملية
( )1د .تامةيق ا فسني ,االيزيديامن وشاتهم وعقا دهم وك ابهم املقد  ,ط ,1دمشق– سامريا ,2008،ص.14
( )2ع د ا رزاب ا فسني ,ا يزيديامن

حارضهم وماضيهم ،ط ,5صيدا ,1967 ,ص.21

( )3تامةيق ا فسني ,االيزيديامن وشأتهم عقا دهم ك ابهم املقد ،مصدر سابق ،ص.22
( )4مفمد ظاهر ,ا زرادا ية وا يزيدية تقاب أم تدابر ,دار االوا

لن ،وا امزي  ,دمشق ,2010 ,ص.14

( )5صديق ا دملاماي ,ا يزيدية ,من دون تاريخ ومن دون مكان ا ن ,،ط  ،2012 ,2ص.234
( )6سليم مطر ,ادر ا هاميا  :أمت ا طا اة يداة عن عراقية ةا ا ه ،املؤسسة ا عربية لدراسا  ,بتو  ,د.
 ,ص.217
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تعسفية أو قسرية مقصودة تريد إبصرار تشويه مسعة االيزيديني واالساءة اىل داينتهم
واتباعها وب لك أتجيج دضب املسلمني ضدهم بوصفهم املرتدين ال ين خرجوا عن
الدين االسالمي او من أتباع يزيد بن معاوية ال ي كان مس والا عن اجملزرة ال
نظم لعائلة احلسني وصحبه...دري مقبول أصالا( )1وبعضهم استنتج ابن
األيزيديني هم من املسلمني الشيعة ويعود ارتباطهم إىل االمام جعفر الصادق .وينفي
عبد الفتاه البواتين أية صلة بني اليزيدية ويزيد بن معاوية وأما النسب فقد كان
سياسيا اقتض منهم ظروف االضطهاد ال تعرض هلا اليزيديون من العرب ,والكرد,
والرتك ال ين أابحوا يف العهد العثماين قتلهم بل اسرتقاقهم(.)2
وتواجه الباحث العلمي يف أصل وطقوس وتقاليد الداينة االيزيدية مصاعب مجة
انمجة عن عوامل رئيسة هي:
 -1أن ه ت الداينة اعتمدت ولقرون طويلة على توارم الطقوس والتقاليد من جيل
إىل جيل بشكل شفاهي من دون أن يتم تسجيل تلك الطقوس واصل الداينة
والسبل والت ريات ال طرأت عليها عرب السنني.
 -2قلة التحرايت االركيولوجية يف مناط توطن وعير االيزيديني ,أو املناط ال
اضطروا للهجرة اليها ,واحلرق املعتمد لتلك االاثر ال رما كان يف مقدورها لو كان
قد عثر عليها أن تساعد الباحثني للتعرف–بشكل ادق واقرب إىل الواقع– على
اصل الداينة االيزيدية وطقوسها االوىل وتقاليد اهلها القدامى والتحوالت ال طرات
على داينتهم.
( )1

كاظم ح ي  ,االيزيدية دياوة تقاوم واما

ا زمان ,مصدر سابق ،ص  ،42وك ابه ا ثاين :االيزيدية/دياوة

عراقية-رشب اوسطية قدمية ،دار وينامل لدراسا وا ن ،وا امزي  ،ا ط عة ا رابعة،2016 ،ص.55
()2ممام ةرحان ,د راسا وم اح

ةلساة وماهية ا دياوة االيزيدية ,مط عة اامعة دهام ،,دهام,2013 ,,

ص.13
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 -3عدم وجود كتب دينية قدمة ,سواء بسبب عدم وجودها فعال ,أي عدم
تسجيلها ,أو ضياعها ,أو عدم الردبة يف تسجيلها أصال خشية وقوعها أبيدي
ال رابء.
 -4كما أن دياب االعرتاف املتبادل ابألداين ,وضعف التسام الديين ,بشكل
عام ,ورفض القبول بوجود اداين أخرى ,أو االخر ,أو عدم اعرتاف بعض االداين
الواسعة االنتشار ,وخاصة التبشريية منها حب اجلماعات الدينية الص رية وخاصة دري
التبشريية واملن لقة على نفسها .
 -5الدور ال ي لعبته اجلماعة الدينية االيزيدية ذاهتا يف ه ا اجملال ,من خالل عدم
كشفها عن اسرار الداينة االيزيدية ,واجتاهها العام ,ومواقفها املختلفة وطقوسها,
ب ض النظر عن مدى تعارضها مع االداين والطقوس االخرى(.)1
يتض للباحثة أن أسباب االختالف يف أصل وتسمية ه ت الداينة االيزيدية تعود
ألسباب عديدة ردم االحبام الكثرية ال قام الا جمموعة من الباحثني والكتاب لكن
مل يتبلور رأي موحد يف حتديد وتسمية واصل ه ت الداينة ومكن أن نرجع سبب
االختالف إىل ندرة املدوانت التارخيية حول ه ت الداينة كما أن الكثري من املدوانت
الداينة االيزيدية قد تعرض للحرق واالتالف أطناء احلمالت واإلابدات ال تعرضوا
هلا على مدار التاريخ إذ قام االيزيديون أبنفسهم إبتالف كتبهم وحرقها أبيديهم خوفا
من اطالع أعدائهم عليها في دي ذلك إىل اضطهادهم.ان الداينة االيزيدية من بني
الدايانت القدمة يف منطقة وادي الرافدين واهلالل اخلصيب وهي من دايانت
الطبيعة وداينة التوحيد األوىل مع قدرة االله على اخلل ابمكانياته ال اتية وال ي
( )1

د .كاظم ح ي  ،االيزيدية( دياوة عراقية – رشب اوسطية قدمية ) ،ط,1دار وينامل لدراسا
وا امزي  ,2016 ،ص .40-39
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وا ن،

خل نفسه بنفسه (خوداىي،خودى )Xodayî ü Xudêت من إبله واحد أحد
(هللا ،خودى ،ايزي) من دون تدخل .وهي ليس

داينة طنوية بل تعتقد ان قوة

الشر مصدرمها واحد هو هللا سبحانه وتعاىل(.)1
اخلري و ا

( )1د .خلي اندي ،وفام معرةة حقيقة ا دياوة االيزيدية ،مصدر سابق ،ص.23
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اثنيا :أركان الداينة األيزيدية:
تنقسم أركان الداينة االيزيدية اىل ركنني أساسيني ومها:
أ .الفارائض احلقيقياة وهـي مخسااة اذ تــب أن يكــون لكــل ايزيــدي( :شــيخا -بـريا -

أستاذا  -مربيا وأخا/أختا لآلخرة).

ب .فرائض الاريقة وهي:
 .1التعميد:

يعد التعميد من أبرز معامل ه ت العقيدة إذ حتتم على كل أيزيدي (يزيدي) أن خ
ابلتعميد ,ذكرا كان أم أنثى ,لتطهريت من دنس الوالدة وتربكا ماء العني البيضاء وال
يعمد اليزيدي إال يف كانيا سىب العني البيضاء( .)1وتري التعميد ماء (كانيا
سىب/العني البيضاء و زمزم) يف اللر النوراين ولكال اجلنسني من دون تفري ( .)2والبد
أن ضر كل ايزيدي إىل ب،ر التعميد للحصول على الربكة وه ا أمر واجب وإالا ال
يص دينه وال تقبل داينته .اذ ي خ الطفل إىل عني ماء تسمى العني البيضاء
وبعدها ماء زمزم املوجودان يف معبد اللر ليعمد وينطقون الا امسه.
مقدسات اليزيدياة:
 الشمس والقمر. معبد اللر. رمز الطااوس (السنج )  +النياشني( )1حسامن ع امد ,االيزيدية

ا عراب  ,مصدر سابق ,ص.50

( )2د .خلي اندي ،مفارض  ،مصدر سابق.
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 اخلرقة. العني البيضاء (كانيا سىب) و زمزم. الرتبة املقدسة (الربات) الطوق. -األربعا اااء ه ــو الي ــوم املق ــدس ل ــدى االيزيدي ــة .يص ــادف في ـ ـه أك ــرب وأه ــم أعي ــاد

االيزيدي ــة وه ـ ـو عي ــد (رأس الس ــنة = س ــه رس ــال  )Sersalاجلدي ــد وعي ــد (ط ــااوس
ملــك) الـ ي يصــادف أول أربعــاء مــن شــهر نيســان حســب التقــومي الشــرقي (يت ـ خر
عن السنة امليالدية بـ  13يوما) وهو يوم كوكـب عطـارد الـ ي يعـ اد بـدورت رمـز انبووآنـو
وطـااوس ملـك .و ـرم عنــد االيزيديـة يف هـ ا الشـهر كمــا كـان احلـال لـدى الســومريني
والبابليني الزواج وحفر األرض(.)1
ويشرتك االيزيديون مع االداين ال تقدس الشمس كداينة مصر القدمة والداينة
االدريقية( ,)2وعبادة الشمس من اقدم العبادات ال مارسها اجلنس البشري عامة
واجلنس االري خاصة ,وان الشمس أول ما جلب نظر االنسان إىل املع الديين
والوهية الكون( )3إذ يتجه االيزيديون و الشمس يف صالهتم (يف شروقها
ودروالا)( .)4ويقدس االيزيديون أربعة عناصر الشمس والقمر والنار واملاء واهلواء وتعد
الشمس أكثر ه ت عناصر قداسة اذ أهنا متثل النار ونور هللا ال ي يض االشياء
وتعلها متميزة.
( )1حسامن ع امد ,مصدر سابق  ،ص .96
()2خلي اندي ،االيزيدية واالم فان ا صع  ،دار ارا  ،ا سلسلة ا ثقاةية ،اربي  ،2008 ،ص.34
( )3أحمد مال خلي ،من أذربيجان كىل ال ر ،دار سيربز لط اعة وا ن ،،اربي  ،2006 ،ص.49
( )4كاظم ح ي  ،االيزيدية دياوة تقاوم واما

ا زمان ،مصدر سابق ,ص.35
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أن فلسفة تقديس الشمس عند معتنقيها مبنية على أن ال حياة على االرض من دون
الشمس والبد أن يكون ه ا هو االله ال ي من احلياة ل رض والبشر على السواء
هل ا مسي طاووس ملك ابألله احلي الدائم تشبيها له ابلشمس ال تشرق وت يب
وتعود اثنية وهك ا من دون انقطاع ل ا فهي حية(.)1

اثلثا :الكتب املقدسة:
لقد تعددت القصص والكتاابت واآلراء بش ن اصل الكتب املقدسة لاليزيديني ورما
يعود ه ا السبب يف تعدد اآلراء إىل أن الداينة االيزيدية داينة م لقة حول نفسها
ومتقوقعة داخل اطار دائري يكتنفها ال موض واحل ر واخلوف الشديد على نفسها
يف ظل دياب التسام الديين للمجتمعات ال تعير معها ,إىل جانب أن رجال
الدين األيزيديني اولون اخفاء واثئقهم وكتبهم من أعني الناس بسبب كثرة احلمالت
واإلابدات ال تعرضوا هلا بسبب داينتهم .يقول أحد الكتاب أن كتاب (مصحف
رم) يتضمن قصة اخلليقة والكون وقصة ادم وحواء ويبحث يف امللوك االيزيديني
والطوفان( .)2يف حني اشار ابحث إىل أن مصحف (ر م) هو عبارة عن صحف
من القرآن حرف وح ف منها اسم الشيطان ولفظة اللعن( .)3أما عن كتاب
(اجللوة) فيعتقد الدملوجي أنه كتاب حديث العهد على الردم من قدم احكامه ال
تضمنها وقد يبخ بيد مسيحي عام بني اليزيدية مدة ما جعلته يكتشف اسرار
()1ممام ةرحان ،دراسا وم اح
()2سعد سلامم ،االقليا

ةلساة وماهية ا دياوة االيزيدية ،مصدر سابق ،ص.189

ا عراب :ا ذاكر  ،ا هامية ،ا فديا  ،مؤسسة مسارا

بغداد ,2013 ،ص.92
( )3حسامن ع امد ،مصدر سابق ،ص.37

75

ل نمية ا ثقاةية واالعالمية،

داينتهم ويطلع على بعض ذخائرهم ومدوانهم( .)1ويقول امحد تيمور أن ه ا الكتاب
املوجود اليوم هو بال شك دري كتاب اجللوة ألرابب اخللوة الن الشيخ حسن كان ذا
عقل وعلم ودهاء( .)2وحول موضوع الكتب املقدسة يكتب الدكتور خليل جندي
أبنه كان ل يزيديني كتابني أحدمها إبسم"مص ف رش" واألخرى إبسم "اجللوة".
وكتاب ا لوة ألهل اخللوة" هو من أتليف الشيخ حسن بن الشيخ أل املفاخر
عدي بن أل الربكات صخر بن صخر بن مسافر اهلكاري(1246-1184م) أي
من أتليف إبن أخ الشيخ آدي بن مسافر اهلكاري .أما الكتاب الثاين مصحف
رم فال نستطيع القول أنه من أتليف الشيخ آدي بن مسافر أو من أتليف ابن أخيه
الشيخ حسن .وترجم الكتاابن ألول مرة اىل الل ة االنكليزية من قبل (القس اوزوالد
ه .ابري الربيطاين  )Ozwald H. Paryعام  .1892وقام جوزيف األمريكي
بعد ذلك برتمجتهما من الل ة العربية اىل الل ة االجنليزية .وقام األب أنستانس الكرملي
برتمجة الكتابني من الل ة الكوردية اىل الل ة الفرنسية مع نشرمها .أما الدكتور بيتنر
النمساوي فقام برتمجتهما من الل ة الكوردية اىل العربية .وهك ا قام جهات علمية
وجامعات وكتاب أجانب وكورد وعرب ودريهم ابالعتماد على ما نشرت واستندوا
عليهما .الكتاابن املنشوران من قبل املستشرقني كاان ابألصل ابلل ة الكوردية وحبروف
خاصة تشبه احلروف اآلرامية اىل حد ما .إالَ أن هناك شكوك أن يكون الكتاابن
املنشوران مها األصليني وذلك بسبب مس لتني أساسيتني ومها:
مضمون الكتابني من الناحية البالدية والصيادة واحلجم.
.1
 .2عدم وقوع الكتابني احلقيقيني أصالا يف متناول اليد.

( )1صديق ا دملاماي ،ا يزيدية ،مصدر سابق ،ص.186
( )2أحمد تيمامر ،ا يزيدية ومنشأ وفل هم ،املط عة ا سلاية ،ا قاهر  ,1922 ،ص.34
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رابعا :الاقوس الدينية اليزيدية:
لليزيدية شرائ وطقوس عديدة منها الصوم والصالة واحلج والزكاة وكلها متلف يف
طريقة ادائها عندهم عما ذهب اليه االسالم أو النصرانية أو اليهودية.
أ .الصوم :يصوم االيزيديون يف السنة أكثر من مرت وهناك صوم العامة يصادف
دالبا يف الشهر كانون االول ديسمرب امليالدي الن األيزيديني يتبعون التقومي الشرقي
القدمي ويف خالل فرتة الصيام ه ت يصوم االيزيدي عن كل مل ات الدنيا أما صيام
اخلاصة فان االيزيدي يكون مدعو للصيام طوال السنة يرتب بردبة الفرد .وينقسم
الصوم عند الداينة إىل صيام عام وصيام خاص:
 -1الصوم العام:هو عبارة عن طالطة اايم تبدأ من أول كانون االول الثالاثء واالربعاء
واخلميس من التقومي الشرقي يفرض فيها الصيام على كافة أبناء الطائفة من الطعام
والشراب ويسمونه صوم يزيد (ايزي)(.)1وصوم وعيد خدر الياس لثالطة أايم ويصادف
أول مخيس من شهر شبان الشرقي(.)2
 -2الوم اخلاالة:ومدته ( )40+40يوما يصوم رجل الدين أربعون منها وتسمى
(صوم أربعانية الشتاء) يبدأ من /13كانون األول اىل /20كانون الثاين الشرقي
املصادف (/26كانون األول/4-شبان امليالدي) .أم األربعون صيام الثانية يبدأ
أواخر فصل الصيف اعتبارا من /13حزيران اىل /20متوز الشرقي املصدف
(/25حزيران/3-آب امليالدي) ويقام عيد ملدة طالطة أايم يف معبد اللر ويطل على
ه ا العيد (عيد الشيخ آدي أو العيد الص ري)(.)3
( )1يامسع زرا ،ا يزيدية عقيد وترات ,مط عة را د لط وا ن ،2003 ,،ص.25
( )2د .خلي اندي ،وفام معرةة حقيقة ا دياوة االيزيدية ،مصدر سابق ،ص.100
( )3

د .خلي اندي ،مصدر سابق ،ص 97و .99ين ر كذ ك  :ا عميد ع د ا رزاب مفمد ،املدخ كىل دراسة
االديان واملذاه  ،املجلد ا ثا  ،ط ،1بتو

نان ,1981 ،ص.272
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ب .الدعاء :هي احياء ليلة النصف من شعبان وهي مخس صلوات تبدأ من امل رب
إىل الصب تتخللها فرتات مساوية للراحة وتسمى صالة (ليلة القدر) وهي تعوض

عن صالة سنة كاملة(.)1
كما أن أدعية الصالة عند االيزيدية هي مخسة تتوزع على اوقات اليوم ابلشكل
()2
التام
 -1دعاء الفجر.
 -2دعاء الصباه.
 -3دعاء الظهر.
 -4دعاء املساء.
 -5دعاء قبل النوم (ويسمى بدعاء الشهادة).
لكل دعاء من ه ت االدعية نص ديين (ابلل ة الكردية) خاص يرتله الشخص وهو/
وهي واقفة طول مدة ترتيل الدعاء وضعا يديه على بعضهما البعض مع اطباق
الرحلني ومتوجها صوب الشمس( .)3االيزيديون يف أدعيتهم وصلواهتم يتقربون إىل هللا
مباشرة ويعبدونه من دون وسي وهم يعتقدون ابن هللا موجود يف كل شي ويف كل
مكان .كما أن الدعاء يكون لدى الداينة االيزيدية بشكل فردي وليس مجاعي ويف
كل مكان منعزل وليس امام أنظار اجلميع.

( )1

ا عميد ع د ا رزاب مفمد ,املدخ كىل دراسة االديان واملذاه  ,مصدر سابق،ص.273

( )2د .خلي اندي ،وفام معرةة حقيقية ا دياوة االيزيدية ،مصدر سابق ،ص ،172-127وكذ ك مؤ اه :صافا
من األدم ا ديني االيزيدي ،مط عة س تيز/دهام ،2015 ,ا ط عة ا ثاوية ،ص.1018-898
( )3مقابلة م ا اح االيزيدي خلدون سامل ا يأ

ب اريخ 2017\2\4
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ج .احلج :هو عند الداينة االيزيدية عيد التوبة وال فران ويكون يف العاشر من ذي

احلجة من كل سنة ويصادف يف الثالث والعشرين من ايلول الشرقي وينتهي يف
الثالطني منه(.)1وأحد اهم ركن من أركان املعتقد االيزيدي هو احلج يف معبد اللر
املقدس وابراهيم (ع) هو أول من دعا إىل احلج وهناك سبقات (آايت) من النصوص
الدينية االيزيدية ت كد أبن احلج يف معبد اللر املقدس يعد حجا يف كعبة ابراهيم
اخلليل (ع)( .)2كما هلم حج خمصوص ملرقد الشيخ عدي بن مسافر االموي يف
مواسم خمصوصة من السنة(.)3
إذ يوجد هنالك تشاالا وتقاراب يف مس لة احلج لدى الداينة االيزيدية مع الداينة
االسالمية إذ توجد مراسيم مشرتكة مابني الداينتني من اذ الطواف حول قرب جمدد
داينتهم واملسلمني حول الكعبة يطوفون كما أن كالمها يقومان ابرتداء الباس االبيض
أطناء مواسم احلج أضافة إىل شرالم من ماء زمزم.
د .احملرمات :تلعب ايرمات دورا مهما يف طريقة فهم الدين االيزيدي هناك اشارات

مكررت يف تقارير الرحالة عن مثل ه ت ايرمات( )4أهنم متنعون عن التلف بكلمة
جتمع بني حريف الشني والطاء وك لك فهم ال يتلفظون ابسم الشيطان مطلق ا ومنع
عندهم أكل اخلس وحلم ال زال والديكه( )5كما أهنم يكرهون اللون االزرق والبسيه

( )1ا عميد ع د ا رزاب مفمد ،املدخ كىل دراسة االديان واملذاه  ,املجلد ا ثا  ,ط ,1نان– بتو ,
,1981ص.274
( )2امني ةرحان ,ا دياوة االيزيدية بني ا سا

واملجي  ،مصدر سابق ،ص.141

( )3د .خلع عمر ع دا له ،ا نام وا امزي االرني

ا عراب وأرر ،عن متاسك املج م  ،ص ،22

.Kh-alazawi @yahoo.com
( )4ةيلي كراين برو ،,ا دياوة االيزيدية

اوربا ،مصدر سابق،ص.25

( )5تامةيق ا فسني ،ا يزيديامن حارضهم وماضيهم ،مصدر سابق ،ص.19
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ومتنعون عن البص على االرض( .)1ومن ايرمات عندهم أهنم ال يشربون من كوز
أو جرت أو قارورة تبقي الهنم يزعمون أن ما تبقي هو روه حية موجودة فيها( )2ال
مكن أن يقبلوا حبالة الزىن مع إي أحد منهم وأهنم اضافة إىل عدهم الزان من ايرمات
الدينية ليس فق فيما بينهم بل ح مع ال رابء فان حاالت القتل دسال للعار يف
مناط سكناهم حدط عندهم يف مثل ه ت االحوال(.)3
أما الدكتور خليل جندي فانه يفرق بني (ايرمات) و(املمنوعات) ويلخصها
ابلشكل التام:
احملرماات /ال نوب(:)Guneh
أوالا /ذنوب يف جمال العقيدة والدين (كل شئ ضد املقدسات أو يل ق هبا الضرر،
يع ّد من احملرمات ،أو املمنوعات) ومنها:

أ -حترمي الزواج من خارج أتباع الداينة االيزيدية.
ب -حترمي زواج األيزيدي من عائلة شيخه أو بريت أو مربيه .وفضالا عن حترمي زواج
ايارم من املرتبة األوىل (األم األخ البن االبن) ف نه رم على االيزيدي الزواج
من درجات القرابة من املرتبة الثانية (العمات اخلاالت زوجة األخ املتويف) كما
رم الزواج بني ف وفتاة من ابوين وأمني خمتلفني كاان قد رضعا من طدي واحد.
ج -حترمي املساس بقدسية اخلرقة وعدم ضرب وإهانة مرتديها.

( )1د .اهاد عامد  ،ا ن يع ا جهادية

كامردس ان ،مي – ا قاهر  ،2016 ،ص.53

( )2سهي قااا ،مصدر سابق ،ص.326
()3د .حسني قاسم،املاص

وشا وامروز ا ذهنية االبداعية دراسة

االكادميي البفات ،بتو  ،2013 ،ص.87
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ةكر االعياد ا ،قية ،ط ،2املركز

اثنيا /ذنوب تدخل من قبيل العالقات االجتماعية ومنها ( :الك ب الرايء الزان
السري احلقد وسوء الظن
النميمة نقل األخبار الكاذبة شهادة الزور التنص
ا
الراب السرقة السيطرة على أموال األيتام القتل املتعمد الظلم النهب )...
 عدم اي اء احليواانت. -عدم قطع االشجار املثمرة.

ها .املمنوعات:

االيزيديـة كبقيــة األداين متتنـع عــن أكــل حلــوم بعــض احليـواانت أو بعــض النبــااتت أو
االمتن ــاع ع ــن ممارس ــة بع ــض الع ــادات مثـ ـل حلـ ـ الشـ ـوارب التب ــول واقفـ ـ ا أويف امل ــاء

البص ــاق يف حال ــة ال ض ــب .كم ــا ال ب ـ ـ ارت ــداء املالب ــس ذات الل ــون األزرق ع ــدم
اخلتــان عــدم لــبس الطــوق أكــل حلــم امليتــة .االمتناع عــن الص ـوم وعــدم اداء الــدعاء
.اخل )1().وي ـ من االيزيــديون بيــوم االخــر و رمــون القتــل وال ـزان وال ـراب وأك ـل مــال اليتــيم
والتعــدي علــى االخ ـرين أس ــو ببــاقي االداين حت ــب االخــري والس ــالم والتســام وت ـ من
ابلتعاير السلمي مع كل بين البشر.
و .معبد للش:
اللر كلمة كردية فارسية عريقة الله زهرة ص رية زاهية االلوان تعرف يف العربية ابلزنب
أو شقائ النعمان أما احلرف م فهو حرف أيدي( .)2ولكن الرأي االخر االيزيدي

( )1د .خلي اندي ،وفام معرةة حقيقة ،..مصدر سابق ،ص ،61وكذ ك مفارض بعنامان وا دياوة االيزيدية:
تأريخ ،ةلساة ،عادا وتقا يدو  ،ديامان أوقا ا دياوا املسيفية ،االيزيدية وا صابنية املندا ية.
( )2داود مراد ا خ اري ،مع دال ر واملراسيم ا ديني ة االيزيدية ،منشامرا ديامان اوقا املسيفني وا دياوا
االخرل ،بغداد ,2011 ،ص.35
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سر احلياة( .)1أما الدكتور خليل
هو أن كلمة اللر تعين هيفني (اخلمرية ) وتعين ا
جندي له رأي آخر بناءا على تفسريت لبعض النصوص الدينية االيزيدية اذ يقول أن

كلمة (اللر) تعين (املطر أو املاء)( .)2يقع معبد اللر على بعد  56كم مشال
مدينة املوصل و 11كم مشال عني سفين/مركز قضاء الشيخان ويبعد املعبد مسافة
( )51كم عن دهوك من جهة اجلنوب الشرقي ويقع على خ عرض 45,38وخ
طول  20.43يبل ارتفاع املعبد (3100قدم) عن مستوى سط البحر تقريبا(.)3
كما حتي ابملعبد طالم جبال هي (حزرت) إىل ال رب و (مش ) إىل اجلنوب
و(عرفات) إىل الشمال( ,)4تتميز القباب اخلاصة ابملعبد بشكل خمروطي ال ماطله يف
العراق معبدا أو قربا أو مزارا يطل االيزيدية على املكان املقدس (مه ركه) والكلمة
مقر األمري/أو اإلمارة .أن معبد اللر مبين يف اجتات طوم شرقي درل مما يشري
أحتمال كونه معبدا مثرائيا ويزيد يف صحة ه ا االحتمال طراز بنيانه ال ي وي
حماريب سبعة تشري إىل درجات املثرائية السبعة ,زد على ذلك أن املعبد مبين على
كهف ذي ينبوع مائي( ) ,ويعترب معبد اللر مقدس أكثر من ضري الشيخ عدي
وهو ال ي زاد من قدسية وامهية املرقد وليس العكس الن وادي اللر مقدس قبل
دفن الشيخ فيه بدليل أن الشيخ عدي استقر يف ه ا الوادي لقدسيته وقيمته عند
االيزيدية(.)5

( )1خدر بت سليعن ،ال ر ،مجلة ال ر ،ا عدد  ,1993 ,1ص.56
( )2د .خلي اندي ،صافا من األدم ا ديني االيزيدي ،مط عة س تيز/دهام ،2015 ,ا ط عة ا ثاوية ،ص
( )3داود مراد خ اري ،مصدر سابق ،ص.9
( )4حسام هامرمي ,ا ارمان االخت ,تقديم ومرااعة :سعد سلامم ,مؤسسة مسارا  ,ط ,1نان,2016,ص.35
( )5زهت كاظم ع امد ,ا نقي

ا اريخ االيزيدي ا قدميدار سيربيز ,دهام ,2006 ,,ص 45
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ومن ه ا نستنتج أن معبد اللر يعترب من اهم املزارت الدينية واملقدسة عند االيزيدية
ويزار طوال أايم السنة وتزداد الزايرة له بكثافة كبرية يف مواسم االعياد ,كما يعد معبد
اللر مثابة مكه ابلنسبه هلم وقبلتهم الشمس ومارس يف ه ا املعبد الكثري من
الطقوس الدينية والشعائر اخلاصة ابلداينة االيزيدية.
ومن خالل زايرة الباحثة ملعبد اللر املقدس الحظ ما أن تصل االقدام حدود
املعبد تتحفى االقدام لقدسية املكان فاحلجارة وينابيع املاء واالشجار ونواشني االولياء
واضرحتها كلها تعد مقدسة لقدسية املكان وحرمته ابعتقاد الداينه االيزيدية.
كما توجد يف بوابة املعبد افعى سوداء ت علية وهل ا االفعى قدسيتها لليزيدية إذ
يعتقدون أهنا تعود إىل عهد النيب نوه عليه السالم ,كما أنه يوجد يف داخل املعبد
سبعة اعمدت من احلجر وعلى كل من يدخل ه ا املعبد عليه أوالا أن ل عقدت
ويعقدها مرت لتحقي االماين .كما تربز يف املعبد زاقورت بني بطراز معماري بظهر
 22ضلع ترمز لإلله الشمس ,ويوجد يف داخل املعبد العني البيضاء ماء زمزم اسفل
املعبد داخل الكهف الكبري وال يسم بدخول دري االيزيدي .يف عيد راس السنة يف
معبد اللر تتمثل أبرز مظاهر الداينة االيزيدية وعراقتها واصالتها يف ه ا املعبد اذ
يستقبل االيزيديون أخر يوم يف السنة االيزيدية يف معبد اللر ابلضياء والنور على أنه
ال يبدأ عام إال يستقبلونه ابلضياء والنور ويتم اشعال  360قنديالا بقدر اايم السنة
واانرة املعبد ابلنار دليل على النور.

ي .العياد واملناسبات الدينية:
تدل االعياد عند االيزيدية على مدى قدم الداينة االيزيدية وارتباطها ابلكثري من
االحدام وجمرايت التاريخ .أن اكثر االعياد عند االيزيدية اثبتة الهنم يعتمدون يف
83

حساابهتم على التقومي الشرقي ال ي يت خر عن التقومي ال رل بـ ( )13يوما( .)1كما
يع اد االيزيديون أن يوم االربعاء هو يوم االسرتاحة والعطلة عند االيزيديني ي دون فيه

واجباهتم الدينية واالجتماعية اضافة إىل أن يوم االربعاء هو اليوم ال ي خل فيه هللا
طاووس ملك.وترتب اعياد االيزيدية وطقوسها بدورة احلياة وحركة فصول السنة
وابلشمس والقمر والت ريات املناخية واتطرياهتا على العملية الزراعية(.)2ويتميز
االيزيديون بكثرة اعيادهم ال تتميز عن بقية االداين وتعتمد ادلب االعياد لدى
الداينة االيزيدية على التقومي الشرقي كما أهنم يشاركون بعض االداين االخرى اجملاورت
هلم يف افراحهم واعيادهم.
اهم مناسبات العياد لدى الداينة اليزيدية اليت كانوا حيتفلون هبا ويقيمون
مراسيمها وطقوسها الدينية والجتماعية هي:
 -1عيد راس السنة (سه ر سال)

ويسمى أيضا بعيد طاووس ملك أو عيد ملك ال ين أو االربعاء االمحر( )3و تفل به
يف اول اربعاء من شهر نيسان الشرقي (يسب الشهر الشرقي نظرية ال رل 13يوما فتكون
بدايته  14نيسان درل(.)4

( )1اامرج ح ي  ،ا يزيدية بقايا دين قديم ،مط عة املعار  ،بغداد ،ط ،1978 ،1ص.41
( )2د .خلي اندي ،وفام معرةة حقيقة ا دياوة االيزيدية ،مصدر سابق ،ص  95ا صافا ا ي ق لها وبعدها
من  79اىل  .115وكذ ك ين ر اىل :أحمد سينام ,االكراد االيزيديامن
دمشق– سامريا ,2012 ,ص .298
( )3عدوان زيان ،ا كرد االيزيديامن

اقليم كردس ان ،سليعوية ،2004 ،ص.113

( )4زهت كاظم ،االيزيدية ،مصدر سابق،ص337
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ا عهد ا عثعين،

دار ا زمان,

ارتب العيد بظهور زهرة بريه تعرف ابسم الشقار االكليلي وهي زهرة برية محراء  .كما
أهنا دعي بشقائ النعمان بعد أن نبت على قرب النعمان بن املن ر اشهر ملوك
احلرية عندما داسته الفيلة إذ رفض اخلضوع مللك الفرس حسب قدسية ذلك املفهوم
كان تلوين البيض تقليدا لفعل اخلل االول ال ي تعاد دوراته يف الطبيعة(.)1
 -2عيد مربعانية الصيف:
هل ا العيد عدة امساء عند اليزيدية منها عيد الشيخ عدي والعيد الكبري وعيد مربعانية
الصيف مدته مخسة اايم تبتدئ من اليوم احلادي عشر متوز الشرقي وتنتهي يف اليوم
السادس عشر منه ,وفيه ي هب الكوجك وبعض رجال الدين امل هب اليزيدي إىل
مرقد الشيخ عدي ليصوموا طالطة اايم يعودوا إىل ذويهم ليتمكنوا صيام اربعني يوما
الهنم يعتقدون أن الشيخ عدي كان يصوم اربعني يوما يف الصيف واربعني يوما يف
الشتاء(.)2
 -3عيد ا ماعية:

تقام مراسيم ه ا العيد يف معبد اللر و مدته سبعة أايم ( )23ايلول الشرقي ل اية
( )29منه أي من ( )6تشرين االول ول اية ( )12تشرين االول درل ,ويقصد
اللر يف ه ا العيد معظم االيزيدية على شكل جمموعات(.)3

( )1سامل ا راايداين ،مخاة ة ا كرتووية ب اريخ2017/4/28 ،
( )2هاام ا ناء ،ا يزيديامن ،مط عة االمة ،بغداد ،1964 ،ص.132
( )3اامن

 .كيس  ,تاريخ األيزيديني ,ترامة ععد امي مزوري ,ا دار ا عربية لمامسامعا  ،2006,ص.97
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 -4عيد الوم أيزي:

يصادف اول طالاثء واربعاء ومخيس من شهر كانون االول الشرقي أي اواس شهر

كانون االول امليالدي من كل عام بعد صيام طالطة اايم(.)1
 -5عيد أربعينية الشتاء :
يصادف ( )13كانون االول إىل ( )20كانون الثاين الشرقي املصادف ( )26كانون
االول إىل ( )4شبان ميالدي ,ويصوم فيه رجال الدين أربعني يوما ويكون اليوم
االخري عيدا(.)2
 -6عيد بيلنده والباتزمية:
ويصادف أواخر شهر كانون االول امليالدي وهو كما يعتقد عيد خاص
ابالموات( .)3ومن طقوسه املهمة والبارزت (كوركاكا) أي شعلة الثور اذ يتم خالل
مراسيمة اشعال النريان ومر فوقها الفاله حبيواانته وال سيما الثور كما يقفز عليها
االوالد يف القرى االيزيدية وتنثر عليهم احللوايت خملوطة ابحلبوب وعلى وجه
اخلصوص القم (.)4

( )1د.ممام عثعن – ا دياوة االيزيدية بني ع اد ا ه ا شمس وا صام  .املاويا اامعة هام امرغ ،معهد ا ،ب
االملاين ,2003 ،بف منشامر عن االورتو
( )2

د .خلي اندي ،وفام معرةة ،...مصدر سابق ،ص ،99ين ر أيضاً :ع د ا نارص حسام ،ا يزيدية وةلساة
ا دا ر  ،دار ا كامين ،دمشق ،2008 ,ص.118

( )3ع د ا رزاب ا فسني ،مصدر سابق ،ص 114
( )4خلي اندي ،وفام معرةة حقيقة ا دياوة االيزيدية ,مصدر سابق ،ص100
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 -7عيد خدر الياس:

تفل االيزيديون بعيد أخر يسمونه (خدر الياس) يف اواس شهر شبان وقد يصوم

بعض األيزيديني االايم الثالطة ال تتقدمه ,وذلك احرتاما للنيب خضر الياس املقدس
عند األيزيديني(.)1
 -8عيد القرابن:
يصادف اول يوم عيد االضحى حسب التاريخ اهلجري ,وي كر االيزيديون أن هللا
تعاىل أمر ابراهيم اخلليل ال ا اليوم أن ي ب ولدت امساعيل أفتدات بكبر وهل ا تب
تقدمي القرابني واالضاحي خالل ه ا العيد وي كر أحد الباحثني أن الداسنني كانوا
تفلون ال ا العيد يف بيوهتم سنواي قبل ظهور الشيخ عادي(.)2
لكل داينة من الدايانت مراسيمها وطقوسها اخلاصة الا متلف عن سائر االداين
االخرى وللداينة االيزيددية اعياد وطقوس كثرية مل تت طر ابلتطور الكبري احلاصل يف
الثقافات والعلوم املختلفة إذ ال تزال ه ت الداينة االصيلة العريقة حمافظة على
طقوسها واعيادها الكثرية ردم كل التحوالت االجتماعية ال حصل هلا اضافة إىل
محالت اإلابدات واالضطهادات ال مارس ضدها لكن ه ا مل منع الداينة من
ممارسة أعيادها واالحتفال الا .

( )1خلع ا جراد ,ا يزيدية وا يزيديامن ,دار ا فامار ,ا الذقية – سامريا ،1995 ،ص 181
( )2مفمامد ا جندي ،ما هي ا يزيدية ومن هم ا يزيديامن ،مط عة ا ضامن ،بغداد ،1976 ،ص 157
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المبحث الثاني
المعتقدات في الديانة االيزيدية
أول :الكون واخلليقة:

كان للظواهر الطبيعية أتطريا واضحا يف أتسيس بعض املعتقدات الدينية ,فكان
الشمس ,والقمر ,والرايه ,واملطر ,والنار آايت للتقديس يف االطوار البدائية لإلنسان
من دون أن تد تفسريا علميا هلا ,فاشرتك عامل اخلوف واالعتزاز يف عبادة بعض
الظواهر ح جميء االنبياء والرسل ووضع عقيدة حلياة سليمة تقرب وحدانية هللا عز
وجل ,وتبعد عن املعتقدات اخلرافية(.)1وللداينة االيزيدية فلسفة عقائدية خاصة الا
تربز من خالهلا نظرهتم إىل نشوء الكون والطبيعة واملالئكة ومن ادم وحواء والبشرية

درة نورانية من ذاته وشاء هللا
مجعاء وتقر ه ت االسطورة ابن هللا قد خل يف البداية ا
أن يدخل الروه من ذاته إىل ه ت الدرة اجلامدة إال أهنا مل تتمكن من حتمل ه ت
الروه االهلية فارتعش من هيبة هللا وانفجرت وتكون منه سبع طبقات( ,)2وخل
لكل فضاء مالكا عظيما ,وكل فضاء يتكون من سبعة فضاءات( ,)3واطر انفجار
الدرة تكون اجملرات السماوية والشمس والقمر ,والكواكب ومنها االرض والطبيعة
ما فيها من عناصر وظواهر ,ومت يف ستة أايم ,وبعدها خل املالئكة السبعة ال ين
قاموا بتنظيم الكون وامورت وتنفي اوامرت ومن خل آدم.ويف الوق ال ي خلق
املالئكة السبعة فان االرض قد خلق من الدرة االصلية واصبح قاحلة دخل
( )1حسامن ع امد ،ا يزيدية

ا عراب ،مصدر سابق ،ص.41

( )2امران ا عجيل ,دور ا الساة ومشكال ا اماق ا اكري املعارص ،بغداد ,2012 ،ص 119
( )3قاسم متزا ا جندي ,ا كامن

ميزان املع قد االيزيدي وا ن رية ا علمية ,ال ر مجلة ,ا عدد ,36دهام ,2012 ,,ص.111
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فج ة يف مرحلة من االهتزاز القوي واملستمر رما يرتاف مع الزالزل واالنشطة الربكانية
حول ه ت االرض اجلديدة يف اخلل ولكي يوقف اهتزاز ه ت االرض فقد ارسل هللا
طاووس املالئكة اليها حامال االوامر االهلية إلسكاهنا وجعلها تكتسب نبااتت
وحيواانت ذات اشكال خمتلفة(.)1

اثنيا :التو:يد وو:دة الوجود:

هو أحد االسس الثابتة يف فلسفة الداينة االيزيدية ,وهم ال يعتقدون بوجود االرواه

الشريرة ,والعفاري  ,والشياطني ,واالابلسة الهنم يعتقدون أن االقرار بوجود قوى
أخرى تسري االنسان تربير ملا يقوم به البشر من أفعال ل ا االنسان يف العقيدة
االيزيدية هو املس ول عن افعاله( .)2وتعتقد األيزيدية بو:دة الوجود وأن املادة والروه
متالزمان من األزل وال يثار لديهم س ال :أيهما األوىل الروه أم املادة؟! ألن كلمة
( خودى -خوداىي= هللا) تعين ال ي خلق نفسه بنفسه(.)3

ان االيزيدية داينة توحيدية قدمة قائمة ب اهتا ,حتمل ارم الدايانت الشمسانية,
الطبيعية العريقة ,ومنها الداينة املثرائية ,يف بالد ما بني النهرين (ميسوبواتمبا) وأيضا

يف القسم االيراين واهلند مع اهنا من بني اقدم الدايانت الكردية يف منطقة الشرق(.)4
االيزيديون يتقربون إىل هللا مباشرة ويعبدونه من دون وسي  ,وهم يعتقدون أبن هللا
( )1داود مراد ا خ اري ،مع د ال ر واملراسيم ا دينية االيزيدية ،منشامرا ديامان اوقا املسيفني وا دياوا
االخرل ،بغداد ,2011 ،ص.99
( )2

ع د ا ج ار ا ع ايب ،دين بك ابني مقدسني يعاين ا همير .وال عالقة ه مبق

ا فسني ( ) ,ايال اريد

ا كرتووية و ،ب اريخ  23ايلامر www.Eleph ,2012
( )3د .خل ي اندي ،وفام معرةة حقيقة ا دياوة االيزيدية ،مصدر سابق ،وكذ ك مفارضته
ا دياوا املسيفية وااليزيدية وا صابنية املندا ية.
( )4سعد سلامم ،االقليا

ا عراب ( ا ذاكر  ,ا هامية ,ا فديا ) مصدر سابق ،ص 89
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 :ديامان أوقا

موجود يف كل شي ويف كل مكان( ,)1بل أن الدين االيزيدي هو أحد الدايانت
القدمة عرف التوحيد (هللا) دون نيب أو رسول منه(.)2
فاهلل عز وجل يف االيزيدية هو املس ول عن القوتني املضادتني و وي يف ذاته عليهما,
أن ه ت الثنائية املعروفة ابلنور والظالم ,واخلري والشر يسكنان جنبا إىل جنب مع
بعضهما ومها يف صراع دائم( ,)3ت من االيزيدية أن طاووس ملك هو سيد املوحدين
واول املالئكة السبعة ال ين خلقهم هللا( ,)4كما ي منون بقدرة هللا الواحد على تسري
سرت العزيز خل (الدرة البيضاء)( )5ال
االرض والسماء وحتريكهما كيفما شاء ومن ا
بعدها خل منها الكون( ,)6وأن هللا موجود قبل اخلالئ امجعني ووحدت االزم(.)7

( )1زهت كاظم ع امد ،االيزيدية حقا ق وخاايا واساةت ،مصدر سابق ,ص 80
( )2

سعد سلامم ,ا سياسا واالرنيا

ا عراب ,مؤسسة مسارا

ل نمية ا ثقاةية وابعالمية ,بغداد ,بتو  ،2014 ,ص

132
( )3ممام ةرحان ،مصدر سابق ,ص.147
( )4ااكر خص ا ,,ا كرد واملسا ة ا كردية منشامرا ا ثقاةة ا جديد  ,بغداد ,1972 ,ص.490
( )5حس و رية ا كامين وا خليقة

ةلساة ا دياوة االيزيدية أن ا يضة متث در ا خا ق ,كذ ا يضة ترمز

كىل در ،ا يضاء وا ي خلقها ا خا ق من ذاته ومن رم اواجر وتكامن ا كامن با  ،،كع أن ا يضة ترمز
أيضا كىل تكامن كر االرضية اذ أن سلق ا يض يرمز كىل تصل ة قا  ,علع أن امي املاماد تنصهر
با فرار عند تعرضها لنار باس ثناء ا يضة ت جمد عند سلقها أو تعرضها لفرار  ,يرمز تلامين ا يض
كىل او عات ا فيا وذام ا ن اتا عن االرا ،كع أن تكست ا يض يرمز كىل االواجار أو اوشطار ا ذر
وتكامن املجرا وا كاماك واملجمامعا ا شمسية خلق ا كامن ,كع أن ا قاء قشامر ا يض امللاموة من ق
ك ار ا سن بني االرايض املزروعة يرمز كىل و ،ا خت وا ربكة بني املزروعا .
( )6اامن

 .كيس  ,تاريخ ا يزيديني ,مصدر سابق ,ص81

()7ازاد سعيد سمام ,ا يزيدية من خالر وصامصها املقدسة ,املك
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االسالمي ,بتو  ,2001 ,ص.76

اثلثا :املًئكة السبعة:

يعتقد االيزيديون بوجود سبعة مالئكة خلقوا من نور وأن طاووس ملك هو رئيس
املالئكة وأمني هللا( )1كما أعتقد الباحثون أن هللا عني ملك طاووس رئيسا للمالئكة
ووكله ابدارة الكون مساعدة املالئكة السبعة ,فخل هللا امللك عزرائيل يوم االحد
وهو (طاووس امللك) رئيس اجلميع املتسل على اخلالئ كافة وقد اختص ابالمة
االيزيدية.فيوم االطنني خل (دردائيل) وهو الشيخ حسن ويوم الثالاثء خل امللك
(اسرافيل) وهو الشيخ مشس الدين ويوم االربعاء خل امللك (ميكائيل) وهو الشيخ

ابو بكر ويوم اخلميس خل امللك (جربائيل) وهو سجادين ويوم اجلمعة خل
امللك (مشنائيل) وهو انصر الدين ويوم السب خل امللك (نورائيل) وهو الشيخ
فخر الدين( .)2إذ يعد طاووس امللك رئيس املالئكة السبعة اما املالئكة الباقية فهم
معاونون للملك طاووس يف تدبري الكون وهم املس ولون عن تنفي امور هللا.

رابع ا :طاووس ملك:

تعتقد أتباع الداينة االيزيدية أن طاووس ملك هو أول من جسد وحدانية هللا وتتجلى
حقيقة التوحيد فيه قبل أي خملوق وأن ه ا االجتات يف تعظيمة ال يعد خروجا عن
عبادة هللا(.)3
وتتمحور الداينة االيزيدية على فكرة اساسية ال تقر يف قصتها للخليقة ابن
طاووس ملك هو رئيس املالئكة وممثل هللا (يزدان) على االرض ينزل مرة كل سنة يف
( )1ع د ا ج ار ا ع ايب ،دين بك ابني مقدسني يعاين ا همير .وال عالقة ه مبق

ا فسني ( ) ,ايال اريد

ا كرتووية و ،ب اريخ  23ايلامر www.Eleph ,2012
( )2هيثم هاام ,ا يزيديني ,ا فامار امل مدن ,و ،ب اريخ 2014/12/23 ,عن ا رابط www.m.ahewar.org
( )3سعد سلامم ،ا سياسا واالرنيا

ا عراب ،مصدر سابق ،ص 135
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أول أربعاء من شهر نيسان الشرقي وهو عيد راس السنة اجلديدة يف الداينة االيزيدية
وهو اليوم ال ي خل فيه هللا طاووس ملك من نورت( .)1وب لك فان طاووس امللك
هو قبلة التقديس عند االيزيديني بينما الشمس هي قبلة العبادة لديهم( ,)2وتقديس
الشمس والنور والنار جزء اساس من العقيدة االيزيدية فهم يظهرون تكرمهم
للشمس فيتقبليهم بقعة االرض ال يقع عليها شعاع مشس يوميا وهم يصلون هلا عند
شروقها ودروالا(.)3ويعتقد االيزيديون أن طاووس امللك هو من نور هللا وليس من
مارج من نور فنور هللا خمتلف متاما عن املدنسة املادية وب لك يكون طاووس امللك
متحدا مع ذات هللا ومع نورت وال ا كاف ت هللا ابن جعله رئيسا جلميع املالئكة وجعله
أيضا وكيال على العامل واخلل وزودت ابلقدرة اإلهلية الكلية.ويع اد األربعاء اليوم املقدس
عند األيزيديني ويعترب أول اربعاء من نيسان حسب التقومي الشرقي عيد رأس السنة
االيزيدية ابعتبارت اليوم ال ي خل فيه طاووس امللك اذ تفلون به من كل عام.كما
تعتمد الداينة االيزيدية متثاال برونزاي يشبه طري الطاووس أو الديك ,ال ي يرمز وتسد
طاووس ملك ,تف به يف معبد اللر اذ ضري الشيخ أدي بن مسافر ,إضافة إىل
ستة طواويس أخرى من اس أيضا ,تسمى ابلسناج  ,وتعطى ألفراد مرتبة القوالني
الدينية ,أي الدعاة ال ين يتوزعون ويتوجهون الا صوب االيزيديني يف مناط سكناهم
للتبشري والدعاء والتربك بتلك الطواويس( .)4لاليزيدية سبعة طواويس (سناج )
تطاف سنواي بني االيزيديني وتبي ليلة يف كل قرية فااليزيدية مثلما يقال كانوا من
( )1أحمد سينام ،االكراد االيزيديامن

ا عهد ا عثعين ،دراسة دينيةتاريخية اا ععيةاق صادية ،مصدر سابق،

ص 110
( )2خلي اندي ,وفام معرةة حقيقة ا دياوة االيزيدية ,مصدر سابق ،ص.57
( )3

أحمد سينام ,االكراد االيزيديامن

ا عهد ا عثعين دراسة تاريخية دينية اا ععية واق صادية ,مصدر

سابق111 ,
( )4كاظم ح ي  ,االيزيدية ،مصدر سابق ,ص80
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الكثرة اذ مل يكن يكفيهم طاووس واحد هك ا كان االيزيدية بكثرة فكان لكل ليلة
منطقة طاووسها(.)1

خامس ا :عقيدة التناسخ:

ي من االيزيديون ابلتناسخ( )2لكونه املبدأ ال ي يقدم حلوال ملبدأ الثواب والعقاب
وتعل الروه تعيد حساابهتا لتلج إىل عمل اخلري لتنال رقيها يف العوامل االخرى
ويصف العرف اليزيدي مكان وجود االرواه (أهنا يف جيوب اخلرقة)( ,)3وتعتقد

االيزيدية حبلول ذات هللا يف ذات الشيخ عدي بن مسافر( .)4ويعتقدون أن الروه
أزلية ال متوت وال تتالشى وأمنا تنتقل عندهم من جسد إىل جسد أخر عرب ازمان
خمتلفة وذلك لتنقية وحتسني ال ات عرب التناسخ لتحل يسد ايزيدي أو من معتقد
آخر تكون قد اكتسب النقاء الروحي.كما ي كد العلماء أن رجوع الروه متعل
بعلم اجلينات الوراطية ال تنتقل ماداي ألجيال الحمدودة إال أن االختبارات العلمية
ال اجري على عقول وادم ة وميالت املواليد اجلدد وردات فعلهم حتري العلماء ومل
تدوا هلا تفسري علمي سوى الصور املتنقلة عبد الروه والعقل الباطين إىل ه ا اجلسد
اجلديد(.)5

()1خدر بت سليعن ,تقا يد ا قرية االيزيدية ,ط ،1بتو – نان ،1998 ,ص 23
()2ممام ةرحان ,دراسا وم اح

ةلساة وماهية ا دياوة االيزيديه ,مط عة اامعة دهام ,2013 ,,ص22

()3اامرج ح ي  ،ا يزيديه بقايا دين قديم ،مط عة املعار  ،بغداد ،ط ,1978 ،1ص59
()4سامل بشت ا راايداين ،اص االع قاد االيزيدي ،مط عة ا ثقاةة  ،اربي  ,2012 ،ص 33
()5مخاة ة ا كرتووية م ا اح سامل ا راايداين ب اريخ 2017\3\4
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المبحث الثالث
التوزيع السكاني والبناء االجتماعي لاليزيدية
أولا :التوزيع السكاين لًيزيديني:

تع اد االيزيدية خاصة أكثر حظا بتعايشها داخل االطار اجل رايف واالداري للحياة
املدنية إبدارة دستورية شرعية نسبيا وحسب موقعها فهي منسلخة من العم
احلضاري لوادي الرافدين منزوية يف جمموعة ووداين وسهول عدة مرتفعات وسالسل
جبلية يف مشال العراق(.)1أن األيزيديني ابلعراق يشكلون جزءا من الشعب الكردي,
وهم يف الوق نفسه يشكلون ال البية العظمى من أيزيديي العامل ,يعيشون يف مناط
مثل سنجار وشيخان وتلكيف وبعشيقة وحبزاين ودهوك وزاخو على و خاص.
ويعترب املوطن االصلي لاليزيديني كل من كردستان العراق وسوراي وتركيا كما
يتواجدون يف كل من أرمينيا وجورجيا وبقية مجهورايت روسيا االحتادية وجمموعة قليلة
يف ايران( .)2ويتمركز االيزيديون يف جبل سنجار  120كم درب املوصل ويف منطقة
الشيخان مشال املوصل وهم من اقدم اجلماعات العرقية والدينية يف العراق وج ور
داينتهم التوحيدية تعود إىل االف السنوات يف بالد ما بني النهرين( .)3اما أنتشارهم
يف وس وجنوب العراق فقد كان الدراض اقتصادية جمردة اذ عمل الكثري من
حرة ويف املطاعم( .)4ال يعرف ابلضب عدد سكان االيزيدية يف
االيزيديني يف أعمال ا
( )1يامسع زرا ،ا يزيدية عقيد وترات ,مصدر سابق ,ص.2
( )2حسام هامرمي ,ا ارمان االخت ,مصدر سابق ,ص. 30
( )3املاماةنة واملكاموا االا ععية
( )4سعد سلامم ,االيزيديامن

املنطقة ا عربية ,مجمامعة من ا احثني ,ط ,2015 ,1ص.111

ا عراب (ا ذاكر  ,ا هامية ,ابباد ا جععية) ط ،1بغداد ,2016 ,ص.21

94

العراق بسبب عدم توفر إحصائيات سكانية رمسية إالا أن عددهم التقرييب حسب
بعض املصادر يرتاوه ما بني ( )650.000-400.000نسمة وهي أكرب
جمموعة تعير يف مشال العراق(.)1وبسبب ما يواجهونه من خماوف واضطهادات
مستمرة وتشوية لصورهتم ف نه ما من شك أن أعدادهم تناقص بصورة كبرية وخاصة
بعد اجتياه عناصر داعر ملناطقهم وارتكابه جرائم ضدهم.

( )1

ةيلي

كراينربو ,و خلي اندي ,ا دياوة االيزيدية

اوروبا اايار مخ لاة ت كلم عن دياو هم ,ط,1

مط عة ا ثقاةة ،اربي  ,2016،ص .37وين ر كذ ك :سعد سلامم,
تساموامي داعر ,مؤسسة مسارا

مه

ا ريح واقليا

ا عراب بعد

ل نمية ا ثقاةية واالعالمية ,تقرير او هاكا حقامب االقليا ,2015 ,

ص.22
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ا دول رقم ( )1اماكن وجود األيزيديني وبنسب سكناهم يف العراق
احملافظة أو القضاء

النا:ية

عدد القرى

سنجار

الشمال
القريوان

54
27

100
15

املوصل

بعشيقة

47

70

الشيخان

الفاروق

20

12

القحطانية

60

10

فايدة

11

5

بعاج
تلكيف

()1

نسبة األيزيديني %

اثني ا :البناء الابقي يف اجملتمع اليزيدي:
للمجتمع االيزيدي رئيسان كبريان احدمها رئيس زمين (دنيوي) ويسمونه االمري أو
املري ومل سم اجلدل إىل اآلن حول انتسابه إىل أية ساللة أيزيدية .واالمارة يف الوق
احلام وراطية حمصورة هل ا البي وتمع االمري بني السلطتني الدينية والدنيوية ( .)2كما
هو معروف ومتداول بني االيزيدية أن اإلمارة كان حمصورة يف القرن الثاين عشر وما
بعدت بيد ساللة الشيخ حسن إبن الشيخ عدي الثاين وحالي ا متثل ه ت الساللة رجل
دين يطل عليه (بيشيمام) مع (إمام األئمة) وهو من الناحية الروحية يتقدم على
األمري والبااب شيخ كليهما( .)3اما الرئيس الروحاين االخر مثل السلطة الدينية و دد

( )1وامر ةيص عامد  ,ارا م داعر االرهايب ضد األيزيديني ,دا ر ا فامت/مجلس ا نامام ,2017 ,ص.2
( )2سهي قااا ,ا يزيدية ,مصدر سابق ,ص.223
( )3

مقابلة م ا دك امر خلي اندي/ا اح وا خ ت
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اؤؤون ا دياوة االيزيدية.

أصوهلا وفروعها وأدالا ,وسننها ابلتشاور والتفاهم مع الرئيس الزمين( .)1يقوم النظام
الديين االيزيدي على اسس طبقية حادة إذ انه لكل طبقة من طبقاته خصوصياهتا
واوضاعها الدينية والجتماعية ايددة وال مكن الي فرد من إي طبقة أن يتحرك يف
إي اجتات صعودا ونزوال إال موجب التعاليم ال فرضتها عقيدهتم( )2كما يقوم النظام
الطبقي يف اجملتمع االيزيدي على بنية هرمية م لقة من الداخل وم لقة من اخلارج
منح ه ت البنية الطبقية امل لقة اتباع الشيخ عدي مراتب روحية جعلها وراطية لكي
ال صل صراع أو تنافس بينهم( .)3يتوجب على كل أيزيدي أن يكون له شيخ وبري
ومرل وخالن وأخ لآلخرة واصب ذلك ركنا اساسيا يف الداينة االيزيدية( .)4فاإلنسان
االيزيدي تتحدد طبقته قبل والدته كون والديه ينتميان إىل تلك الطبقة وب لك يكون
االنسان يف الداينة االيزيدية مسري ضمن الطبقة ال ينتمي اليها .وعلى الردم من
ص ر اجملتمع االيزيدي إال أنه جندت مقسم إىل طبقات اجتماعية ومراتب ووظائف
دينية اذ تتالف الداينة االيزيدية من طالم طبقات دينية رئيسة هي:
أ :طبقة الشيوخ:
مقام الشيخ فوق مقام البري ,ورتبة وراطية ,وشيخ الشيوخ عندهم منزلة حرب
االحبار,وسائر االحبار هم بقية الشيوخ ,ومقرة يف معبد الشيخ عدي ,وبيد شيخ
الشيوخ العقد واحلل واالمر والنهي يف كل ما يتعل ابلش ون الدينية اي الناس من
كل صقع ليستفتوت( .)5وترتكز واجبات الشيخ ابإلرشاد والنص  ,ومتابعة اداء
( )1خلع ا جراد ,ا يزيدية وا يزيديامن ,مصدر سابق ,ص.113
( )2سعد سلامم ,ا سياسا واالرنيا
( )3سعد سلامم ,االيزيديامن

ا عراب  .مصدر سابق ،ص.147

ا عراب ,ط  ,1بغداد  ،2016 .ص.22

( )4خلي اندي ,وفام معرةة حقيقة ا دياوة االيزيدية ،مصدر سابق ،ص.64
( )5سهي قااا ،مصدر سابق ،ص.226
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العبادات ,وزايرة مرقد الشيخ عدي ,وال هاب للطواف ,واحلضورعند االحتضار,
وتلقني كلمة الشهادة والت سيل بعد الوفاة( .)1ولكل شيخ مريدون حمسنون اليه
ويتحسن وضع الشيخ كلما كان وضع مريدية حسنا والعادة أن يطوف الشيخ على
مريدية مرتني يف السنة( .)2الشيوخ اربعون ساللة وينقسمون على طالطة اقسام وهم:
 .1الدانية :تشمل اسرة الشيخ حسن واوالدت الشيخ شرف الدين ,الشيخ زين
(.)3

الدين الشيخ ابراهيم اخلتمي والشيخ موسى ,والشيخ يتيم

 .2الشمسانية :تضم جد العائلة االمري يزدين وابنه الشيخ مشس الدين مع أوالدت
األربعة :الشيخ فخر الدين ,سجاد الدين ,انصر الدين اباب دين(.)4

 .3القااتنية :تتمثل يف اسر الشيخ حممد (البسمرية) والشيخ أل بكر ,والشيخ
امساعيل ,والشيخ عبد القادر(.)5

ب :طبقة البية:

وهي كلمة فارسية -كردية تعين (شيخ الطريقة) وهم اربعون ساللة ,مهمتهم تنظيم
االمور الدينية بني املريدين( .)6ويعين أيض ا املرشد أو املرل أو الطاعن يف السن؛

الشيخ املسن وهم منتشرون يف القرى يقولون ارشاد املريدين وتوجيههم إىل اصول
الداينة اليزيدية ويكون البري يف مرقد الشيخ عدي أايم اعيادهم .وللبرية منزلة رفيعة
عند اليزيدية يهرعون اليهم كلما امل الم حادم في خ ون عنهم امور الدين ويستشفون
( )1ازاد سعيد سمام ,ا يزيدية من خالر وصامصها ،مصدر سابق ،ص.217
( )2مفمد ا اموجي ,ا يزيديامن واقعهم وتاريخهم ومع قداتهم ،مصدر سابق ،ص.163
( )3حيدر اسععي  ,ة قا ا يزيديني ا روحاوية ا رتات ا شع ي ,مجلة ا عدد ا ساد  ,بغداد,1973,ص.30
( )4خلع ا جراد ,مصدر سابق ,ص.170
( )5حسامن ع امد ,مصدر سابق ,ص.74
( )6سعد سلامم ،االيزيديامن

ا عراب (ا ذاكر  ،ا هامية ،ابباد ا جععية) ،مصدر سابق ،ص.23
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برقيهم ويداوون املرضى برتاب اضرحة اوليائهم ومشائخهم(.)1تتزواج طبقة البرية فيما
بينهما إال يف حالة أن يصب أحد تلك العائالت بري لعائلة اخرى .أن لكل ايزيدي
شيخا وبريا ومربيا واخا ل خرة و رم الزواج بني البريت والشيوخ واملريديني( .)2نستنتج
من ه ا أن ملنزلة البري مكانة دينية رفيعة وهي ال تقل مكانة عن طبقة الشيوخ يف
املنزلة الدينية واالجتماعية إذ تقوم ه ت الطبقة الدينية مزاولة عدة طقوس وواجبات
دينية وتقدمي املساعدة لكل من تاج هلا ك ن تكون ه ت املساعدة ماداي أو معنوية
أو توعية دينية.
ج :طبقة املريد:

يعد املريدون مثابة الطبقة العامة ال تقع عليها كافة االعمال ال تتعل متطلبات

طبق الشيخ والبري على الردم أن املريدون ال يقلون ش ان عنهم من مزاولة االعمال
والطقوس الدينية ,كما أهنم خيضعون ألوامر راسائهم الروحانيني خضوعا مطلقا.
وي كر حممد التوجني أن املريدون يعتقدون أن التدخل يف الش ون الدينية والعبادات
ي هلم وخيرجهم عن ملتهم( .)3املريدون هم ال ين يقدمون الن ور واخلريات للمراقد
الدينية والزكاة على شكل (الرسم) وذلك الن الشيخ عدي أمر الشيوخ يف عهدة
بتوزيع اراضيهم وطرواهتم على املريدين للتفرغ إىل الدين وترك الدنيا ما فيها من در
والسعي إىل االخرة(.)4وتنتمي ه ت الطبقة إىل عشائر عديدة تسم تزاوجهم مع
بعضهم إال يف حالة واحدة فق عندما يصب أحد ه الء املريدين (كريف الدم)

( )1سعيد ا ديام ،اي ،ا يزيدية ،املؤسسة ا عربية لدراسا وا ن ،،بتو  ,2003 ،ص.180
( )2خلي اندي ،وفام معرةة حقيقة ا دياوة االيزيدية ،مصدر سابق ،ص.63
( )3مفمد ا اموجي ,ا يزيديامن واقعهم وتاريخهم مع قداتهم ,ص.170
( )4مقابلة م ا اح خلدون سامل املخ ص ةيا شؤون االيزيدية ب اريخ .2017/3/6
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ملريد أخر( )1وال بد أن يكون لكل مريد شيخ وبري معا ,فيقدم هلم الن ور واخلريات
ويتلقى منها التعليمات(.)2

( )1خلي اندي ,وفام معرةة حقيقة ا دياوة االيزيدية ،مصدر سابق ،ص.64
( )2ع د ا رزاب ا فسني ,ا يزيديامن ،مصدر سابق ،ص.83
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اثلثا :الوظائف واملراتب الدينية اليزيدية:
االيزيدية مقسمة إىل عدة طبقات لكل طبقة نظامها اخلاص ووظيفتها الدينية اخلاصة
الا:
 -1األمي :يعترب الرئيس الديين والدنيوي يف العراق مقر اإلمارة يف قرية ابع رت

/قضاء الشيخان واألمري احلام هو (حتسني سعيد بك) امري االيزيديني يف العامل(.)1
ويعد األمري ممثل الشيخ عدي بن مسافر (احد ارابالم واحد افراد اجملموعة االهلية
الواحدة املرتابطة) على االرض ,وهو ال ي جتتمع فيه السلطتان الدينية والدنيوية
ويرأس الطائفة ابمجعها وال مكن ألحد أن يعارض كلمته أو خيرج على رايه أو معصية
اوامرت( .)2فهو احلاكم املعصوم من اخلط عندهم وله ح يف حترمي من يعصي أمرت
فاذا ما حرم شخصا اعتزله اهلة واقاربه ورما حرم ماله أو أابحه لنفسه أو ل ريت وال

يتقرب منه أحد إال بعد رضا االمري عنه( .)3ال ا فهو احلاكم املطل على اليزيدية
يتصرف يف ادارهتم كيفا ب ري منازع أو معارض ومن سول له نفسه معارضته عرض
نفسه للتحرمي فيبقى منبوذا عند اليزيدية ح ينال رضا االمري .كما انه رم على
االمراء التزاوج من دري طبقتهم و رم على االمراء ما رم على بقية اليزيديني.
 -2البيشيمام :تنحصر ه ت الوظيفة ابلعائلة اآلدانية وخيتار أحدهم من ساللة
الشيخ حسن ابن الشيخ عدي الثاين ابو الربكات صخر بن صخر مقر البيشيمام
هي قصبة بعشيقة وحبزاين وهو عضو ابرز يف اجمللس الروحاين االيزيدي(.)4

( )1سعد سلامم ,االقليا

ا عراب ا ذاكر  .ا هامية ،ا فديا  ,مصدر سابق ,ص .78

( )2سامي سعيد األحمد ,ا يزيدية احاما هم ومع قداتهم ,مصدر سابق ,ص.142
( )3سعيد ا ديام ،اي،ا يزيدية ،ة عة االوىل ،بتو – نان ,2003 ،ص.175
( )4د .خلي اندي ،وفام معرةة حقيقة ا دياوة االيزيدية ،مصدر سابق ،ص.69
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 -3البااب الشيخ :يتوىل البااب الشيخ املرتبة الثانية بعد االمري يرتقي نسبه إىل الشيخ

فخرالدين إبن مشس الدين وتنحصر وظائفه يف القضااي الدينية العامة( ,)1السيما
العبادية وتفسري احكام الشريعة اليزيدية والنظر يف بناء مرقد الشيخ عدي وعمارته(.)2

 -4شيخ الوزير :خيتار من ساللة الشمسانية عائلة الشيخ مشس ذو مكانة رفيعة
ومرتبة خاصة وعضو ابرز يف اجمللس الروحاين االعلى.
 -5البااب كافان :من الساللة الشمسانية وينحدر من شيوخ عائلة عماد الدين
(آمادين)(.)3

 -6الفقي :يعين الناسك أو الزاهد ومنصبها وراطي من االب إىل االبن( .)4كما
وصف الفقري ابلناسك املتعبد ال ي هجر الدنيا وتفرغ للعبادة واصب حمل الرمحة
والعطف وه ا ما دعا إىل االعتقاد ابن من اساء إىل الفقري يكون قد ارتكب ا ا ال
سبيل إىل تكفريت( .)5والفقراء عند اليزيدية على ما نرى اجناد ال ين كانوا خيدمون يف
تكية الشيخ عدي( .)6ولفقراء اليزيدية لباس خاص يسمونه (خرقة الفقري) وهو قطعة
من القمام الصوف االسود تكن حبلقات من النحاس االصفر كالصدرية يلبسها
الفقري على صدرت فال ينزعها إال إذا خلق فيستبدهلا ب ريها(.)7نستنتج من ه ا ان
الفقراء هم ال ين ن روا انفسهم خلدمة مرقد الشيخ وهم اانس يتعبدون ال يهتمون
ألمور الدنيا بل يقتصر عملهم على عمل اخلري.
( )1ع د ا رزاب ا فسني ,ا يزيديامن ،مصدر سابق ،ص.77
( )2مفمد ا اموجي ,ا يزيديامواماقعهم تاريخهم مع قداتهم ،مصدر سابق ,ص 216
( )3د .خلي اندي ،مصدر سابق ،ص.71
( )4اامن

 .كسي  ،تاريخ ا يزيديني ,مصدر سابق ،ص .92

( )5صديق ا دملاماي ،ا يزيدية  ،مصدر سابق ،ص 97
( )6سعيد ا ديام ،اي ،مصدر سابق ،ص 180
( )7هاام ا ناء ،ا يزيديامن ،مصدر سابق ,ص 89
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 -7القوال :فرق دينية متخصصة ابلضرب على الدفوف والناي يف املناسبات
الدينية والتجوال برمز الطاووس بني قرى وقصبات ومدن االيزيدية يف كل عام(.)1

و(القوال) هو املرتل لالانشيد الدينية ولدية خمزون الصدر ينشدت ابلعرل والكردي
معا و(قوال) رتبة دينية شبه وراطية روحية وهو سن العزف على الناي والدف وهم
منتشرون يف قضائي سنجار والشيخان(.)2
و صرون وظيفة (القوالني) يف عشريتني ايزيديتني ومها(اهلكارية والدوملية)( )3تضم
االسرة الواحدة عشرة بيوت وكان الزواج حمرما عليهم ب ري صنفهم ش هنم يف ذلك
كش ن االسر الروحية ولكن ملا قلوا وأصبحوا مهددين ابالنقراض اصدر الشيخ االكرب
البااب شيخ فتوى يبي تزوجهم من صنف املريدين إال اهنم ال يردبون كثريا يف
تزويج فتياهتم من ال رابء إذا وجد من يتزوجهن من جنسهم (. ) )4
ومل يتحدد القوال للعمل يف مكان معني فقد االعتماد علية من قبل االمراء يف
ارساهلم كسفراء إىل املناط البعيدة ال يقطنها االيزيدية يف العامل( .)5كما ال تتحدد
امهية القوالني يف الداينة االيزيدية على االانشيد واملدائ والوصااي الدينية يف احلفالت
واملراسيم ورواية القصص واحلكاايت التارخيية عنهم بل تتحدد امهيتهم يف قدرته على
حف النصوص الدينية وطقافية الدينية ال ال يستهان الا ابلنسبة للمجتمع االيزيدي
ال ي كان يفتقر لوجود املثقفني.

( )1سعد سلامم ,االقليا

ا عراب ,مصدر سابق ،ص .88

( )2مفمد ع د ا فميد ا فمد ,ا دياوة ا يزيدية بني االسالم واملاوامية ،ا رقة ،2001،ص.185
( )3د .خلي اندي  ،ا قاما امن :ا امعاء األمني فاظ ترارنا ا ديني.،
( )4صديق ا دملاماي  ،ا يزيدية ،مصدر سابق ،ص.103
( )5زهت كاظم ،ا نقي

ا اريخ االيزيدي ا قديم ،مصدر سابق ,ص.34
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-8الكوجك :جمموعة من الناس املتزهدين املتعبدين إىل ابعد احلدود يلج ون إىل

ممارسة رايضة نفسية يف داية القسوة واالبتعاد عن مل ات الدنيا وعدم إي اء كائن من
كان من بشر أو حيواانت( .)1وهم متخصصون بعلم الباراسايكولوجيا ,وامليتافيزيقا,
يتنب ون ابملستقل ,ويتصلون ابألرواه ويعاجلون املرضى روحيا( .)2يلبس (الكوجك)
مالبس بيضاء ونطاق ا منسوج ا من الصوف االسود واالمحر ووظائفهم ت سيل
االموات وتكفينهم ودفنهم واكتشاف مصائرهم واالتصال بعامل ال يب والشهادة ملعرفة
احلال واملستقبل( )3وان اليزيدون يهرعون إىل الكواجك كلما دمهتهم مصيبه
ليعلموهم عن سببها وما تب ان يفعلوت لدفعها عنهم( .)4إذ تعد طبقة الكوجك من
افضل املراتب الدينية يف الداينة االيزيدية ما يقدمونه من خدمات وارشادات جملتمعهم
إذ تعد العمود الفقري لليزيدية .كما أن للكوجك منزلة خاصة ورفيعة إذ ال يشرتن
انتماء الكوجك إىل طبقة دينية حمددت وتوز أن يكون الكوجك مريدا أو شيخا أو
بريا.
 .9الكرافة :معناها االصطالحي يف االيزيدية تعين أن يتخ االيزيدي ابختيارت

شخصا أخر (اما أن يكون أيزيداي أو مسلما) كريفا له أي أن يتآخى معه ,ويرتب
معه روحيا وتصب عائلة كل منهما حمرمه على االخر ومتتد ه ت العالقة والتحرمي إىل
عدة اجيال ح يضحي االيزيدي ماله وروحة من اجل التضحية لكريفه وايافظة
على حياته وشرفة( ,)5وتتم ه ت الرابطة على ركب رجل متقدم يف السن( ,)1فهي
( )1خلي اندي ،مصدر سابق ،ص.70
( )2سعد سلامم ،االيزيديامن

ا عراب ،مصدر سابق ،ص.24

( )3هيثم هاام ،ا يزيديني ،ا فامار امل مدن ،و ،ب اريخ www.m,ahewar.com ,2014\12\23
( )4سعيد ا ديام ،اي ،ا يزيدية ،مصدر سابق ،ص.182
( )5حسني قاسم ،تقديم د .مكرم اعر ا طا اين ،املاص
االعياد مصدر سابق ,ص.88
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وشأ وامروز ا ذهنية االبداعية دراسة

ةكر

ك خوة الرضاعة وأكثر عند بعض اليزيدية( ,)2وتفرض العقيدة اليزيدية االرم بني
املتكارفني من اليزيدية من مال وبنني ,ويتعهد أبخ الث ر لكريفه يف حالة تعرضه
ملكروت كما أن الكريف يلتزم حبضور زواجه ووفاته(.)3
وللكرافة يف االيزيدية أحكام امهها:
أ .للكرافة حرمة عظيمة وتنش بسبها أخوت ال تنفصم بردم االختالف يف الداينة
ب .تصب عائلة الكريف حمرمه على االيزيدية.
ج .على الكريف أن يعتز بكرافته ويلتزم الا إىل حد التضحية.
()4
د .االلتزام الصارم بعدم اخليانة والتحالف مع االعداء.
تع ادالكرافة عرف اجتماعي متعارف علية يف مناط تواجد الداينة االيزيديه وعالقة

أرتبان قوية جدا فيما بينهم إذ ترب ه ت العالقة االيزيدي مع املسلم أو دري املسلم
وذلك عن طري طهور أطفال أحد الطرفني يف حجر أو حضن الطرف االخر لتنش
من ه ت العملية عالقة أخويه تسمى أخوه الدم ويكوانن سندا لبعضهم يف السراء
والضراء.

( )1د .ةيلي كراين برو ،,ا دياوة االيزيدية

اوروبا ،مصدر سابق ,ص.16

( )2مفمد ع د ا فميد ا فمد ,ا دياوة ا يزيدية بني االسالم واملاوامية  ،مصدر سابق ,ص.232
( )3سامي سعيد األحمد ،ا يزيدية احاما هم  ،مصدر سابق ,ص.106
( )4

ااماد مطر املامسامي ،حقامب االوسان

ا دياوا واملع قدا  ،اعداد وتقديم ،ريم وجي  ،بغداد,2011 ،

ص.63
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رابعا :مكانة املرأة اليزيدية يف اجملتمع:

أن مكانة املرأة يف جمتمع هي مرأة تعكس حقيقة ذلك اجملتمع واجتاهاته يف احلياة
ومن تفكريت ومستوى حضارته.وشكل املرأة االيزيدية عنصرا مهما يف بناء اجملتمع
االيزيدي واملسامهة بدور فعال يف بناء ه ا اجملتمع ومتاسكه ومساندة الرجال,ابلردم
من ال نب الفاحر ال ي حلقها ضمن قساوة اجملتمعات ال تعيشها يف القرى واملدن
ال يعير الا اتباع الداينة االيزيدية إىل جانب اتباع الدايانت االخرى(.)1ان اول
صعوبة تواجه املرأة االيزيدية تتعل بتحرمي الزواج بني الطبقات وال جتعل من خيارات
املرأة حمدودة ما دام ه ا التحرمي تد له أساسا دينيا فانه من دري املتصور حتديه من
قبل النساء دون اخلروج عن اجلماعة الدينية ال تعتن دينا دري تبشريايا( .)2لكنه بردم
ذلك يظل للمرأة يف ه ا اجملتمع مثل إي جمتمع آخر دورها البارز واملهم فعلى الردم
من قسوة االوضاع فان ة نساء قمن بدور الـ(الفقراء) وهو دور يشبه دور الراهبات
يف الداينة املسيحية اذ تقوم املرأة ابخلدمة يف ضري الشيخ (عدي بن مسافر) وين رن
حياهتن ألداء ه ت اخلدمة دون أن يتزوجن( .)3وهنالك اشارات هامة أخرى تشري إىل
اعطاء االيزيدية مكانة كبرية للمرأة يف دابر االزمان إذ جعلوها (املرأة) اهله الطوفان
والفيضاانت ,ومسوها بريآفات ,وك لك خاتوان فخرا ,اهلة وسيدة الوالدة والعطاء ,اذ
ما تزال االدلبية الساحقة من االيزيدية تنظر بعني االحرتام والتقدير هلاتني االهلتني,

( )1زهت كاظم ع امد ،االيزيدية حقا ق وخاايا واساةت ،مصدر سابق ,ص.126
( )2سعد سلامم ,اصاما منسية وساء االقليا

ا عراب ,مؤسسة مسارا

ل نمية ا ثقاةية واالعالمية ,ا عراب

– بغداد ,2016 ،ص.26
( )3سليم مطر ،خمسة اال عام من االوامرة ا عراقية ،املؤسسة ا عربية لدراسا وا ن ،بتو  ،ط ,2005 ،1
ص .293
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ردم حقائ العصر وتقدم العلوم( .)1ومع أن للمرأة الدور الفاعل واملهم يف احلياة
االجتماعية االيزيدية إال أن دورها االجتماعي والديين بقى حت السلطة ال كوريه
اسوت بقيم واعراف اجملتمع ال ي كان حتكمه االعراف القبلية وسطوة الرجال بشكل
حديدي ضمن تلك الفرتة( .)2وعند احلديث عن شخصية مثل شخصية (االمرية
ميان خاتون ) ال قدم منوذجا رائعا الدارة ش ون االيزيدية يف فرتة حرجة– بداية
اربعينات القرن املاضي ول اية منتصف اخلمسينات منه اذ لعب دورا رئيسا مع
العديد من االطراف الرئيسة احلكومية والدينية يف العراق ,وذاع صيتها ابعتبارها امرأة
قوية( )3ويف الوق الراهن استمر مسلسل تبوء املرأة االيزيديه للمناصب السياسية
()4
وبدعم من اجملتمع االيزيدي ومساندته اذ اصب هلا مكانة مهمه يف الدور النيال
إذ ش ل امينة سعيد ال حصل على جائزة مهمة من اخلارجية االمريكية على
دفاعها عن حقوق املرأة ومساندة النساء االيزيدايت الناجيات من قبضة داعر,
النائبة فيان دخيل ال نقل معاانة شعبها إىل ايافل الدولية ,واندية مراد الناجية من
قبل تنظيم داعر ال هرب منهم وحصل على اجلوائز النوااي احلسنه لشجاعتها
ودفاعها عن شعبها.كما تعرض النسوة االيزيدايت إىل ظلم فاحر يف مترير بعض
الفتاوي الدينية ابسم الدين ,تبي امواهلن وشرفهن وقتلهن واعتبارهن من دنائم
احلرب( )5وواجه النساء االيزيدايت ه ت الفتاوي املدعمة ابلساله والرجال
( )1د .خلي اندي ،وفام معرةة ،...مصدر سابق ،ص  26و  .29ين ر كذ ك :د.كاظم ح ي  ,االيزيدية ,مصدر
سابق ,ص.133
( )2ك ابا

قضية املرأ االيزيدية ،مساهمة مجمامعة من ا ك ام االيزيديني ،بفزاين و

لثقاةة ا ن،

Bahzani.net
( )3اامن كيس  ،ا فيا بني ا كرد تاريخ االيزيديني ،مصدر سابق ,ص 394
( )4ت امء املرأ ايزيدية ملنص مس شار مفاةظ وينامل مامق بفزاين www.BAHZANI.NET 2012
( )5زهت كاظم ع امد ,االيزيدية حقا ق وخاايا واساةت ,مصدر سابق ،ص125
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مواجهه ابسلة يف التصدي والدفاع عن النفس والشرف اذ قض الكثريات منهن
حت ه ت املزاعم ال ال يدعمها دين وال تسببها شريعة وال تقرها االداين السماوية
ما دام االنسان يوحد يف عبادته هللا الواحد ال ي يسميه االيزيديه (خدا)(.)1قدم
االيزيديون منوذجا رائعا ومهما للعامل من خالل احتضاهنم ومساعدهتم للنساء
الناجيات من قبضة داعر ,والسيما من قبل البااب شيخ وأمري االيزيدية فضال عن
اجملتمع االيزيدي عموما إذ اصدرا فتوى واستقبلوا الناجيات حبفاوة واعتبارهم طاهرات
عفيفات.

خامسا :الزواج والاًق عند اليزيدية:
أ .الزواج:
مثل اي جمتمع عراقي تتحكم االعراف والتقاليد يف حياة اجملتمع االيزيدي حول
قضااي الزواج والطالق .أما ابلنسبة إىل التقاليد االجتماعية عند االيزيديني فان شريعة
داينتهم بين امهية الزواج وضرورته من نشوء االنسان وأكدت على الزواج والتناسل
ونظمته وف اسس دينية كما وضع اسس العالقة بني الزوجني وحقوق كل منهما
(.)2
وواجباته جتات االخر
أن النظام الطبقي الرتاتييب الصارم املوجود يف اجملتمع اليزيدي ال يسم ابلزواج بني
الطبقات املختلفة فاألعضاء يف طبقة معينه مثل ( البريانية والشمسانية ,واالدانية
واملريد ) ال يتزوجون من طبقات اخرى( .)3قيد اجملتمع االيزيدي ابناء طائفته من
( )1زهت كاظم ،االيزيدية ،املؤسسة ا عربية لدراسا وا ن ،،بتو  ،ط ,2011 ،1ص
()2أحمد سينام ,االكراد االيزيديامن

ا عهد ا عثعين دراسة تاريخية دينية اا ععية واق صادية ,مصدر

سابق ,ص.116
( )3سليم مطر ،خمسة اال عام من االوامرة ا عراقية ،مصدر سابق ,ص .293
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الزواج تقيدا صارما إذ ال توز زواج الفرد اليزيدي إال مما كان يزيداي إي من أبوين
أيزيديني .وهل ا تتعدد امنان الزواج عند اليزيدية ما بني الزواج ابالقرابء من داخل
الطبقة نفسها أو املبادلة أو اخلطف .واندرا ما ترفض املرأة اليزيديه الزواج بل أهنا
تسعى اليه بطرق ش النه الطري الرمسي الوحيد والشرعي والقانوين واالخالقي ال ي
يوفر هلا احلماية االجتماعية فضال عن محاية الزواج الدينية والقدسية( .)1اما الزواج
ابملبادلة فهي احدى الطرق السائدة يف اجملتمع اليزيدي آن اك إذ يتضمن تزويج فتاة
مقابل فتاة اخرى دون مقابل ,و دم ه ا الزواج عندما يكون هناك تراض وتواف
بني االطراف مجيعا أو تضحي الفتاة من اجل زواج أخيها او عند خطف شخص
لفتاة فيطلب بديال البنتهم ال خطف ( .)2فسنن الزواج حتصل لدى الطائفة
االيزيدية ابحتفال ديين تري فيه عقد الزواج إال إنه يسب أبدوار :فالدور الول :هو
االتفاق ال ي يشرتن حصوله بني الرادبني يف الزواج وهو الكثري من االحيان وهو
الخيرج عن كونه تفامها شخصيا( .)3ويبدأ الزواج لدى الداينة االيزيدية مقدمات
واتفاق بني الشباب والشاابت وهلم فرص عديدة للتعارف على بعض وتبادل احلب
املشرتك ,ومن

االتفاق بينهم حول الزواج ودالبا ما يتم االتفاق يف املناسبات

واالعياد.اما الدور الثاين :يبدا مكاشفة الولد والدت ,واالبنة امها ما اتف علية دون
()4

للوالدين أن يقفا ضد ردبتهما

()1سند

اذ أن الرادبني يف الزواج إذا وجدا مقاومة

سامل ا نجار ,اضاماء عن املرأ عرب ا عصامر ,ك ابا

قضية املرا االيزيدية ,مفمامعة من

ا احثني ,ص www.bahzani.net ,25
()2خلع حجي حمد ,تطامير واق املرأ االيزيدية اداء ملفامظا عن ا زواج وااكا ة ال ر ،مجلة ا عدد ,28
دهام ,2008،,ص.92
( )3هاام ا ناء ,ا يزيديامن ,مصدر سابق ,ص 172
( )4يامسع زرا ،مصدر سابق،ص 38
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منهما أو من أحد ما جاز للف أن خيطف الفتاة فيهرب الا( .)1وبعد ذلك يرسل
العريس إىل والد الفتاة مجاعة من اهل بيته وأصدقائه لرتضيته واعطائه ما يتف علية
من املال املقابل لصداق الفتاة ,اما إذا كان املهربة متزوجة فقد ي دي إىل نتائج دري
مرضيه( .)2وبعدها تتم املصاحلة ويعود العروسان إىل بي العريس وتقاوم حفلة
متواضعة مع القليل من املدعوين(.)3إذ يعد زواج اخلطف زواجا شرعيا يدفع املهر
مع بعض اهلدااي ال تقدم إىل الفتاة النه ال يعد عارا أو نب ا اجتماعيا للمجتمع
االيزيدي كما يف بقية اجملتمعات بل يعد عادة عشائرية تدل على الشجاعة والفروسية
للشباب االيزيدي كما أهنم يتشددون يف أمر املرأة (اليزيدية) ال هترب مع من هو
من دري طائفتها أو ال تتزوج من دري االيزيدي وح خمالطتها هل الء حمرمة
تستوجب انزال العقوابت الا إىل حد القتل(.)4وهل ا نرات مطرودا رجالا كان أم امرأة
من تتزوج من دري داينتها ح أن االيزيديني انفسهم ال يتزوجون فيما بينهم بل توجد
طبقات معينة ينتمون اليها فيتم الزواج فيها من ضمن نفس الطبقة .هل ا ال يسم
البناء الشيوخ أن يتزوجوا دري بنات الشيوخ وال ل ألبناء الطبقات االخرى الزواج
من دري طبقاهتم .وبسبب ه ت القيود الصارمة يف الزواج نالح أنتشار ظاهرة
العنوسة يف اجملتمع االيزيدي وال زال املرأة االيزيدية يف اجملتمع االيزيدي م بون
حقها ومل أتخ حقوقها ال تلي الا بسبب التقاليد االجتماعية املفروضة.

( )1هاام ا ناء ,ا يزيديامن ،مصدر سابق ،ص 173
( )2سامي سعيد األحمد ,ا يزيدية احاما هم ومع قداتهم ,مصدر سابق ,ص.194
( )3سعد سلامم ,ا سياسا واالرنيا

ا عراب ,مصدر سابق ,ص 156

( )4ا عميد ع د ا رزاب مفمد ،املدخ كىل دراسة االديان واملذاه  ،مصدر سابق ,ص.283
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أن العقيدة اليزيدية اابح تعدد الزوجات ألفرادها أبكثر من زوجة واحدة( )1وذلك
حسب االقتدار املادي إال أن ه ت الظاهرة ابت قليلة يف ظل مت ريات العصر(.)2
إال انه يف الواقع وبردم أن مس لة تعدد الزوجات مسموه الا من الناحية الدينية عند
االيزيدية لكن دالبيتهم يقتصرون على زوجة واحدة وعادة ما يكون الزواج للمرة
الثانية بعد وفاة الزوجة االوىل أو يف حالة عدم اجناالا االطفال .كما رم على
االيزيدي الزواج من زوجة أخية أو زوجة عمة بعد موهتم وك لك رم الزواج من
أخ زوجته بعد طالقها أو موهتا .كما رم االيزيديون الزواج يف شهر نيسان
والسبب أن ه ا الشهر مبارك يقع فيه راس السنة وكان ه ا الشهر عند السومريني
خاصة يوم أول أربعاء منه خمصصا للزواج املقدس مللوك وكهنة بالد سومر ممثلني عن
اآلهلة على األرض تكرما هل ا الشهر ال يتزوجون فيه.

ب .الاًق:
الطالق مشروع عند االيزيدية ,إال أنه دري شائع ,ودري مستحب وال مارس إال يف
أضي نطاق وه ا انتج عن طبيعة اجملتمع االيزيدي ال ي هو نظام عشائري مقيد بقيود
صارمة( .)3و صل الطالق عند اخليانة الزوجية شرن أن يراها الزوج متلبسة أو للعقيم(.)4
وحبسب الشريعة االيزيدية تب أن يتم الطالق حبضور الشيخ والكريف واالخ ابألخرة وال توز
للمرأة الزواج قبل مرور عام على طالقها(.)5

( )1حسامن ع امد ،مصدر سابق ،ص.62
( )2ععر قرىب ،ا دياوة االيزيدية ،مصدر سابق  ،ص.27
( )3أحمد سينام ،االكراد االيزيديامن ،مصدر سابق ،ص.118
( )4سامي سعيد األحمد ،ا يزيدية احاما هم ومع قداتهم ،مصدر سابق ،ص.194
( )5سهي قااا ،مصدر سابق ،ص.138
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احلمًت والفتاوى على اليزيديني
من ايزن ان ي كر التاريخ صدور بعض الفتاوى من رجال الدين االسالمي وال
است ل مشاعر الناس البسطاء وبدأت يف نشر افكارها ضد االيزيدية فق وك هنا
الفكر املعادي لالسالم يف الوق ال ي حترتم االيزيدية كل االداين واالنبياء
واالولياء وحترتم كتبهم املقدسة وطقوسهم وأماكن عباداهتم واالسالم ابل ات وألن
االيزيديني مل يكونوا مستوى طقايف ي هلهم ملواجهة مثل ه ت الفتاوى الظاملة ال ال
مت للدين االسالمي وللرسالة السمحاء بشيء(.)1
لقد اخ ت الفتاوى ال اصدرهتا مجاعة من علماء املسلمني دورا مهما وخطريا يف
حياة ه الء القوم والقتهم يف حروب طاحنة دام اكثر من طالطة عصور وهم
يتحملون كل انواع اآلالم والع اب ومل يظهروا يوما استسالما(.)2
كان لعلماء الدين يف العهد العثماين دورا مهم يف أتجيج الصراعات واصدار الفتاوى ال حتدد

مصري االنسان الربيء ابلقتل وال ب والتدمري واهلالك وسيب النساء ومصادرة االموال واابحة
ال نائم حبجة خمالفة الشريعة االسالمية  ,لاليزيدية حصة االسد من تلك الفتاوى نتيجتها
حصد اآلالف من راوسهم وزه ارواحهم واستالب امواهلم وممتلكاهتم ال ال تقدر بثمن

انهيك عن هتك االعراض وش انواع الفضائع الشنيعة والقسوة الشديدة ال اجربت الكثري
منهم لرتك دينهم حت التع يب واالرهاب واجلوع(.)3
كان أول فتوى صدرت حبقهم هي فتوى الشيخ امحد بن مصطفى ابو سعود
العمادي (982-896هـ) وال ي توىل منصب االفتاء عام 952هـ وملدة طالطني
( )1زهت كاظم ع امد ،االيزيدية ،مصدر سابق ،ص.77
( )2ا دملاماي االيزيدية ،مصدر سابق ،ص.428
( )3داود مراد ا خ اري  ،ا فمال وا ق ار عن ا كرد االيزيديني
ة عة منقفة  ،بدون سنة ة  ,ص.233
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ا عهد ا عثعين من  1513اىل 1918م ،ط،2

عاما يف عهد السلطان سليمان القانوين والسلطان سليم الثاين واابه موجب الفتوى
قتاهلم وسيب نسائهم وذرايهم وان قتاهلم حالل وهم اشد كفرا من الكفار االصليني
وان قتلهم من الواجبات الدينية وع ادهم من املرتدين عن االسالم(.)1
كما نص فتوى صادرة عن الشيخ عبد هللا الربتكي املتوىف سنة 1195هـ املوجودة
يف املكتبة السليمانية املهداة من نعيم بك آل ابابن اىل امساعيل حقي بك االزمريي.
وجاء يف نص ه ت الفتوى الدينية ما  :اعلم اهنم متفقون على أابطيل من عقائد

وأتويل كلها مما يوجب الكفر العتيد والضالل العنيد فمنها اهنم ينكرون القرآن
والشرع ويزعمون انه ك ب وان مثل ه ايانت الشيخ فخر هي املعتد عليها وال
تب ان ي تمسك الا وهل ا يعادون علماء الدين ويب ضوهنم بل ان ظفروا الم
يقتلوهنم أببشع قتل  ..وال خفاء يف ان ه ت امل كورات كلها مما يوجب اشنع الكفر
واقبحه(.)2
فتاى اخرى صدرت من علماء مسلمني آخرين حرضوا على قتال االيزيديني ال
تفتقر بدورها اىل االهواء السياسية كال اطلقها جالل الدين حممد بن عز الدين
احللواين الشافعي ال ي وصفهم بدورت ابلكفرة واستجاب حكام حمليون يف كردستان
والعراق لدعواته امثال االمري عز الدين البخ حاكم جزيرة ابن عمر (بواتن) وحاكم
حصن كيف ال ين شنا محالت على القرى االيزيدية وقتال واسرى مجاعة منهم(.)3

( )1زهت كاظم ع امد ،االيزيدية ،مصدر سابق ،ص.80
( )2كاظم ح ي  ،االيزيدية (دياوة عراقية رشب اوسطية قدمية) ،مصدر سابق ،ص.157
( )3خلدون سامل ا يا  ،االيزيديامن ا اريخ واببادا (سنجار اذامذاا) ،بغداد ،ط ،2016 ،1ص.80
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النتائج املرتتبة على الفتاوى
 -1هدم اإلنسانية بني األقوام واألداين.
 -2حدوم معارك دامية .
 -3قتل الشعور اإلنساين والقومي والديين.
 -4أعداد هائلة من القتلى واجلرحى من دون سبب أو جرمة.
 -5إاثرة األحقاد والض ائن عرب القرون.
 -6هدم القرى والدور وتلف املزروعات والبساتني.
 -7تدمري االقتصاد والسيما لاليزيديني.
 -8حدوم جماعات وأمراض ومشاكل اجتماعية يف املناط ال تعرض للحروب نتيجة
الفتاوى(.)1

( )1داود مراد ا خ اري ،مصدر سابق ،ص.236

114

الفصل الرابع
السبي عبر التاريخ ومواقف
الحضارات و الديانات منه
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المبحث األول
مظاهر الرق والسبي في بعض الحضارات والديانات
أول  :مظاهر الرق والسيب يف بعض احلضارات
السيب هو احلصول على األطفال والنساء من خالل املعارك ال تع اد مصدرا أساسيا
له وكان عرفا سائدا ومعموالا به عند األمم قدما ,فالسيب مسه من مسات العصور
القدمة والوسطى اذ كان يتحول تلقائيا إىل العبودية ,وقد عرفته أمم ش عشية
ظهور اإلسالم ,كالروم والفرس والعرب ودريهم( .)1وأذكر يف ه ت الصفحات صور
السيب عند أمم متعددة قد وطقها لنا التاريخ فمثال :
.1

السيب يف شريعة محورايب :إن أول وطيقة مكتوبة تقع حت

اليد وتتحدم

عن السيب هي شريعة محورال اذ جاء فيها" :أن أوالد الرجل من جاريته ال يعدون

أوالدا شرعيني إال إذا نسبهم إليه فملذا نسبهم إليه كان هلم ح اإلرم وإال فال
مريام لكنهم يعتقون .
.2

السيب عند الشوريني والبابليني :أما السيب عند األشوريني والبابليني فقد

جرى اآلشوريون على حرمان أبناء السبااي من املريام إال إذا مل يكن ل ب أوالد من
زوجة حرة .وك لك البابليون مل يورطوا ابن األمة إال إذا اعرتف به أبوت أمام
شهود(.)2وقد انتهج نبوخ نصر إبن نبو بوالسر  562-605ق.م .إىل حد كبري
()1ا سيد و ي ا فسني ،س ايا ار مفمد ،ط ،1ا عراب –كربالء ،2012 ،ص64
( )2املصدر واسه ،ص68
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السياسة األشورية ال متيزت برتحيل سكان املناط ايتلة لردع املتمردين ,وقد اتبع
األشوريون منهج ترحيل جمموعة من سكان املدن املتمردة وإحالل سكان من منطقة
أيبخرى بدهلم كما أهنم مل يفضلوا أسكان املرحلني على مقربة من عواصمهم وإمنا
عمدوا إىل تفريقهم يف مناط جبلية منعزلة للحيلولة دون جتمعهم وتكتلهم يف مكان
واحد ألسباب تتعل ابألمن( .)1ويف ه ا السيب أسر يهود مملكة يهوذا على يد نبو
خ نصر الثاين الكلداين يف اببل القدمة إذ قام أبجالء اليهود من أورشليم القدس
مرتني األوىل عام  597ق.م .واملرة الثانية يف عام 586ق.م .وقد مت العودة
لليهود مرة أيبخرى بعد سقون الدولة الكلدانية على يد كورم حاكم فارس( .)2وسيب
قرابة الـ 3000يهودي واسكنهم يف منطقة هنر اخلابور ,وكان ه ا خالف عادة
األشوريني ال ين كانوا يشرتون أسراهم يف أماكن متنوعة وبعيدة ملنعهم من التكتل
والتجمع وممارسة تقاليدهم وطقافتهم( .)3ويف السيب البابلي الثاين مل يرتدد نبوخ نصر
إبرسال محلة عسكرية كبرية كان هدفها سح التمرد والبطر وقد عمل ه ت
احلملة على تدمري املدن والقرى اييطة ابلعاصمة أبتباع سياسة األرض ايروقة حلرمان
امللك اياصر من االتصال ابخلارج ,وعندما طوق اجلير البابلي العاصمة القدس
أنشا أدراجا ضخمة حول أسوار املدينة( ,)4افر صديقا من خالل فجوة يف سور
املدينة اتركا رعيته حت رمحة قادة اجلير البابلي ,ولكنة قبل أن يصل إىل مصر القي
( )1حيا ابراهيم مفمد ,و امخذ ويع ا ثعاين  562-605ب م املؤسسعة ا عامعة الرعار وا عرتات ,ا ععراب – بغعداد،
,1983ص 79
Wiseman, D.J. 1995, "Babylonian 605539 BC" In Edwards, I.E.,The Cambrige: Boardman John,

)(2

Ancient History, Volume III Part II. Cambrige University press.
()3احمد سامسة ،ماص ا عرم وا يهامد

ا اريخ ،بغداد ,1981 ،ط ,5ص 605

( )4م.م ةكري ااماد ع د ،ا س ي ا ابيل وأوعكاساته عن ا عقيد ا يهامدية ،اامعة ا كامةة/مركز دراسعا ا كامةعة،ص
sapy_albabeli<bahuth<ksc.uokufa.edu.iq 33
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القبض عليه مع أفراد أسرته ومن كان معهم يف مدينة أر ا وسيقوا إىل مقر امللك يف
ربله وهناك عاقبه نبو خ نصر بقتل أوالدت وأشراف قومه أمام عينيه ال سلمها بعد
ذلك اقتادت أسريا مسبيا مع قرابة  50000شخص واسكنوا اببل ومل يكن السيب
لكل أبناء مملكة يهوذا بل بقي بعض املزارعني وبسطاء الناس(.)1
 .3السيب عند الرومان واليوانن :كان الرومان يعدون اوالد السبااي عبيدا
ك مهاهتم .وقد حدم هريودوت عن الالسيني أهنم كانوا يلقبون أوالد اإلماء أبمساء
أمهاهتم ال آابئهم فلو س،ل أحدهم عن امسه ذكر امسه واسم أمه جدته ألمه.
وأعجب من ه ا أن املرأة احلرة إذا تزوج عبدا ع اد أوالدها أحرارا .أما إذا كان
الزوج حرا وامرأته أمة ف والدها رقي وإن كان أبوت أعظم رجل يف اململكة(.)2

 .4وكان وجوت االسرتقاق يف روما متعددة ,فانه فضال عن اسرتقاق األمم
امل لوبة ابحلرب واستعبادها كان هناك صنف أخر وهم العبيد ابلوالدة ,وصنف اثلث
من األحرار ال ين قض عليهم بعض نصوص القانون ابلوقوع حت نري العبودية.أن
احلرب كان من أعظم موارد االسرتقاق عند الرومانيني ول لك كان النخاسون
يرافقون اجليوم عادة ( .)3وع اد اليوانن حرية ه ا االبن إذا ادعات أبوت انقصة ألنه
من اجلائز بعد موت أبيه أن يعود إىل الرق.وقد أشار الشيخ حممد قطب إىل الرقي
لدى الرومان يف كتابه شبهات حول اإلسالم فقال كان الرقي يف عرف الرومان شي،ا
ال بشر شي،ا ال حقوق له البتة وأن كان عليه كل طقيل من الواجبات(.)4

( )1

احمد سامسه ،ماص ا عرم وا يهامد

( )2احمد اايق ،ا رب

ا اريخ ،مصدر سابق ،ص 606

ابسالم ،ترامة احمد زيك بااا ,1892 ,ص 20

( )3احمد اايق ،املصدر ا سابق  ,ص20
( )4مفمد قط  ،ا ها حامر ابسالم ،ط  ,6ا قاهر  ،مك ة وه ه ,1964 ،ص44
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 .5مصر القدمية:مل تسم أمة أببناء اإلماء كما مس

مصر ألن املصريني كانوا

يسموهنم أببناء الزوجات الشرعيات ح يف الرتبية واملريام.فقد وجدت العبودية

وعلى أكتاف الرقي و بني األهرامات وأقيم املعابد وحت املسالت وكان الرقي
اله لإلنتاج وأداة للزينة فكان امللوك والكهان يكثرون منهم(.)1
 .6عند الصينيني :أن االسرتقاق كان يف بالد الصني قليل الشدة والصعوبة ,ف ن
الشرائع والعرف واألخالق كان تساعد على تلطيف حالة ,فقد أصدر اإلمرباطور
كواجنوان وهو ال ي عام بعد املسي خبمسة وطالطني سنة ,أمرين اطنني بوقاية حياة
الرقي وشخصية ,ضمنها عبارات تش عن كمال املروءة وتشعر مقام اإلنسانية
ودرجاهتا العالية ,فقد قيل فيهما :إن اإلنسان هو أفضل واشرف املخلوقات ال يف
السماء وال يف األرض ,فمن قتل رقيقة فليس له من سبيل يف أخفاء جرمه ومن
أخ ت به اجلراءت فكوى رقيقه ابلنار حوكم على ذلك مقتضى الشريعة ,ومن كوات
()2
سيدة ابلنار دخل يف عداد الوطنني
 .7السيب عند العرب قبل ظهور اإلسًم :ت كر املصادر أن أول من سىب السبااي

من العرب :سبا بن يعرب بن قحطان وكان اسم سبا عبد مشس وهو أول من ملك
ملوك العرب وسار يف األرض وسبا السبااي(.)3ويبدو أن سبا بن يعرب مل يكن قد
ابتدع ه ت السنة يف العرب بل إن األمم السابقة وال أحاط ابجلزيرة العربية قد

( )1ا عميد ع د ا رزاب مفمد ،املدخ كىل دراسة االديان واملذاه  ،مجلد ا ثاين ،ط  ,1بعتو – نعان،1981،ص
46
( )2احمد اايق ،ا رب

ابسالم ،مصدر سابق ،ص17

( )3تاريخ ا يعقاميب وهام تاريخ احمد بن أيب يعقامم بن اعار بن وهع أبعن واضعح ا كاتع ا ع عايس املععرو
با يعقاميب ،تفقيق ع عد االمعت مهنعا مجلعد االور ،رشكعة االعلمعي لمط امععا  ،بعتو – نعان ،:2010,
ص.195
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كان تتعامل مع املرأة يف احلروب ال ت الكيفية فضالا عن امتالك الرجال لنزعة ال زو
واالقتناص والظفر ابملال والنساء.املرأة املسبيه تكون مملوكة ملن سباها وأسرها وحترم
من مجيع حقوقها احلياتية وتعامل كما تعامل الشاة يقدم هلا العلف واملاء لي خ منها
كل ما مكن االنتفاع منه فبدهنا ملك وولدها ملك ملن وضع يدت عليها تباع
وتشرتى كما يباع دريها مما متلكه الرجل .كما كان العرب قبل اإلسالم ال يلحقون
أبناءهم من اإلماء بنسبهم فال يرطون إالا إذا ادعوهم وأشهدوا على أهنم ألصقوا الم
نسبهم فملن مل يلح الرجل ابنه بنسبه استعبدت .من خالل العرض املوجز ملا تقدم
عن السيب عند ه ت األمم نلخص إىل إن أبناء اإلماء عبيدا يف نظر العرب واليوانن
والرومان والالسيني واليهود والبابليني .ال ا كانوا حمرومني من املريام يف عرف العرب

وشريعة محورال واليهود واآلشوريني والبابليني وكانوا ال يلحقون بنسب اآلابء يف ه ت
األمم إال إذا ادعوهم .ومل ي اير يف ه ا العرب إال املصريون القدماء(.)1فه ا الرصيد
التارخيي للسبااي والسيب والرق قد ضرب يف اجلزيرة العربية بكل قوة ونش ت حالة
طبقية كبرية يف اجملتمع العرل تعتمد على ال زو واألسر والسيب كي تروي ظم شهوات
الرجال وتطف نريان درائزهم وتشفي سقم سطوهتم على الضعفاء من الناس السيما
)2(.
املرأة

اثنيا :مظاهر الرق و السيب يف بعض الدايانت.
لقد تنوع مظاهر الرق يف الدايانت املختلفة وس حاول إبتاز أن أستعرض تلك
املظاهر يف دايانت طالم سبق الدين اإلسالمي وهي كاآل :
( )1ا سيد عيل ا ق اوجي ،رشح رسا ة ا فقامب إلمعام زيعن ا عابعدين ،تعا يع ا فارعة املفقعق ا عالمعة ا سعيد
حسن ا ق اوجي ،ازء ا ثاين،منشامرا مؤسسة االعلمي لمط امعا  ،بتو – نان ،ط 2002 ،1ص.455
( )2ا سيد و ي ا فسني ،مصدر سابق ،ص.69
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 -1الداينة اهلندوسية:
الداينة اهلندوسية/أو الربامهية هي أقدم داينة حياة يف العامل تضم القيم الروحية اىل
جانب املبادئ القانونية والتنظيمية متخ ة عدة آهلة حبسب األعمال املوكلة الا
ولكل منطقة من مناط اهلند ولكل عمل وظاهرة طبيعية إله خاص الا .وهي
ليس مثل الدايانت األيبخرى .هي داينة سااناتن دارما  Sanatan Dharmaأو
ماانف دارما  Manav Dharmaأي اخللود واألبدية أو مع الداينة الشمولية
وابلتام مكن القول أن اهلندوسية داينة فلسفة احلياة .وابلردم من كوهنا أقدم داينة
حياة يف العامل ف هنا أتطرت ابلداينة اهلندوأوروبية البدائية( .)1الشودر /الطبقة الدنيا أو
ما يطل عليها طائفة املنبوذين وهم أشبه ابلعبيد عليهم العمل واخلدمة واجناز كل ما
ي كل هلم من الطبقات األعلى وأن يكونوا خملصني يف خدمتهم(.)2وكان شريعة
الداينة اهلندوسية تقتضي على أن الرقي مل خيل إال خلدمة الربامها – وهم طبقة
مقدسة عندهم – فكانوا يتخ ون الرقي من احدى طبقات اجملتمع ال تعترب صفة
العبودية الزمه هلا وح لو مل السيد عن عبدت فانه يبقى رقيقا ال يصل أن يتمتع
حبريته ك ريت من الناس ,وكان القوانني عندهم تقتضي بقتل العبد القل هفوت
(.)3
يرتكبها ,اما التنكيل به واالنتقام منه بسائر الوسائل الوحشية فحدم وال حرج
ألهنم يعتقدون أهنم خلقوا من أقدم االله برامها.

( )1

خلي اندي راام ،بف

ا فلقا املاقعامد كوط اععا أو يعة ععن زيعار اىل ا هنعد ،بفع

خمعس

حلقا  ،ا فلقة األوىل.2016 ،
( )2
( )3

خلي اندي ،واس املصدر ا سابق .ا فلقة ا خامسة.
ابععراهيم مفمععد حسععن ،ا ععرب

ا جاهليععة وابسععالم ،مجلععة ا جامعععة ابسععالمية باملدينععة املنععامر ،

http;//www.shamela.ws
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 -2اليهودية:

ميزت اليهودية يف احلقوق بني اليهودي وال ريب ,فاليهودي ال يسرتق النه ينتمي إىل
ف،ة شعب هللا املختار ال ين أخرجهم من ارض مصر فال يباعون عبيدا( .)1واذا ما
افتقر اليهودي صار خادم ا فان من الواجب أن يعامل برف  ,وأن رر بعد س
سنوات من اخلدمة أو يف سنة اليوبيل اذا احل قبل سنوات الس وعلى دائنة أن
يزودت عند حتررت بشيء من دنمه( .)2إما دري اليهودي – أي ال ريب – فهو وحدت
ال ي توز اسرتقاقه ابحلرب أو ابلشراء ويعامل بعنف وال توز حتريرت أو افتداات,
ويبقى رقيقا أبد الدهر.فاليهودي يف نظر الداينة اليهودية كاليوانين يف نظر أفالطون
وأرسطو ,ال توز اسرتقاقه وإذا ما اسرتق فيجب أن يتحرر بعد عدد من السنيني(.)3
إن شريعة موسى تقتضي أبن يست صل اإلسرائيليون األمم ال ي لبوهنا يف األرض
املقدسة ال دطوها فال يبقوا من أهلها ص ريا وال كبريا .وأن يسبوا من دلبوهم يف
دري تلك األرض .وللسبااي والعبيد واإلماء من العربانيني ودريهم أحكام متفرقة يف
سفر اخلروج وسفر الالويني( .)4وجاء يف شريعتهم أن موسى قد أوصى بين إسرائيل
بقتال الشعوب اجملاورة فان ظفروا الم صلحا او حرابا وجب عليهم قتلهم ح ال
يستبقوا منهم أحدا ,أما الشعوب دري اجملاورة ف لبهم أن يدعوهنم إىل الصل ف ن
استجابوا كانوا عبيدا هلم ,وأن مل يستجيبوا للصل أو حاربوا اليهود وانتصر ه الء فان

( )1

وربا

عدوان املطتي ,رقاةة ا سامح وا عاير

االديان ،مجلة اآلدام ،ا عدد  ,2015 ,112ص.466

( )2م.د سعد كاظم ع د ا جنايب،قصة ةضة را خادمعة ةاةمعة ا زهعراء دراسعة
ابسالمي ،مجلة ا قادسية
( )3ص اح كريم ،ملفا من مشكلة ا رب
( )4ا س ي وا رب

ة يععة ا عرب

االدام وا علامم ا رتبامية ،املجلد  9ا عدد  ,2010 2ص.178
اوربا وا اماليا امل فد االمريكية ح ى ا عام  ,1863مصدر سابق ،ص.211

ا امرا واالوجي .https//ar.m.wikisource. org ،
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املج مع

على اليهود أن يضربوا عندئ أعناق مجيع رجاهلم حبد السيف ,وأن يسرتقوا نسائهم
()1
وأطفاهلم وأن ي نموا أمواهلم الصحي .
 -3املسي ية.
دعــا الس ــيد املس ــي علي ــة الســالم إىل املســاواة بــني الن ــاس .وأوصــى اتبعيــة أن يع ــاملوا
الناس مثل ما بون أن يعاملوهم به ,وكان دعوته خروجـ ا علـى اليهوديـة الـ تسـت طر
اليهود ابحلس وتعامل دريهم ابلسوء( .)2ومن اجل ذلك نقموا علية وأدروا بـه احلـاكم
الرومــاين .وقــد تفــرق حواريــوت مــن بعــدت يف اإلرض ,يبشــرون بدعوتــه ,وانتهــى املطــاف
ببعضــهم إىل رومــا ,عاصــمة اإلمرباطوريــة الرومانيــة ومهــد الوطنية.وقــد ج ـ ب دعــوهتم
املثقفــني واملستضــعفني والفق ـراء والعبيــد ف ـرأى املثقف ــون فيه ـا إش ـراقا روحي ــا خل ـ من ـه
الوطنية واستبشر الا املستضعفون طمعا ابملسـاواة( )3أن مـا أعلنـه القـديس بـولس( )4يف
رسـالته ألهـل رومــا :لتخضـع كــل نفـس للسـالطني الفائقــة ,ألنـه لــيس سـلطان إال مــن
هللا ,والسـ ــالطني الكائنـ ــة ,هـ ــي مرتبـ ــة مـ ــن هللا ,ح ـ ـ أن م ـ ــن يقـ ــاوم السـ ــلطان يقـ ــوم
الســلطان يقـاوم ترتيــب هللا ,واملقــاومون ســيدانون وعلــى أســاس هـ ا املبــدأ القــائم علــى
اخلضــوع دعــا هـ ا القـديس العبيــد إىل طاعــة ســادهتم وحضــهم علــى تســخري أجســادهم
عدوان ،رقاةة ا سامح وا عاير ،مصدر سابق ،ص.467

( )1

وربا

( )2

ص اح كريم رباح ا ا الوي ،ملفا معن مشعكلة ا عرب

اوربعا وا اماليعا امل فعد االمريكيعة ح عى ا ععام

 ,1863مصدر سابق ,ص.213
( )3ع د ا سالم ا رتمعاوي ي ،ا عرب ماضعية وحعارض سلسعلة ك ع رقاةيعة يصعدرها املجلعس ا عامةني لثقاةعة
وا انامن واالدام ،ا كامي  ،1979،ص.30
()4ا قديس بام س من ااهر دعا املسيفية ومن اكابر قديسيها .و د بني ا سنه ا خامسعة ع،ع ،لمعيالد معن
ابامين يهامديني واع نق املسيفية وةا ي  ،بها
دعا م ا دياوة املسيفية ،ما اهيدا عام  67لميالد.
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بعالد ابمرباةامريعة ا روماويعة وتع عرب تعا يمعه معن

خلــدمتهم واإلخــالص هلــم ,ال ابملظهــر ال ـ ي يرضــي النــاس ,بــل ابلقلــب ال ـ ي يرضــي
هللا(.)1
وحاول القديس أودسطني – ومن بعدت القديس توما االكويين التوفي بني املسيحية
والرق ف هبا إىل أن هللا خص بعض الناس ابلرق ليكونوا حمكومني ,وخص آخرين
ابحلرية ليكونوا حاكمني( .)2وعلى مبدأ اخلضوع املبين على ترتيب هو من أمر هللا,
أقام الكنيسة ,من بعد ,ه ا املبد وساروا على هنجه ف ابحوا االسرتاق واستند
القديس سيرباينوس والبااب جرتوار األكرب( ,)3على اقوال القسيس بوليس وبطرس
وصرحا بضرورة االبقاء على الرق(.)4
من خالل ما تقدم تتض لنا صورة موجزت عن التشريعات الواردة يف السيب وما يتعل الم يف
الدايانت املاضية وال تتفاوت أحكامها يف بعض التفاصيل ولكنها تشرتك يف أصل التشريع
ومشروعيته.

( )1ع د ا سالم ا رتماوي ي ,ا رب

املايض وا فارض ,مصدر ا سابق ،ص.31

( )2ص اح كريم رباح ،مصدر سابق ،ص.213
( )3

ع د ا سالم ا رتماوي ي ،ا رب ماضية وحارض ,،مصدر سابق ،ص.32

()4احمد اايق بااا  :ا رب

ابسالم ،مصدر سابق ,ص.48
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المبحث الثاني
السبي في اإلسالم
أول :القران:
إن القران الكرمي مل يشرع بسيب النساء يف حالة احلرب ومل ت كر آايت قرانيه تسم
بسيب النساء ,ح لو تواجدن يف املعركة ,على الردم من القران الكرمي حافل ابآلايت
ال تبني للمسلمني طريقة تعاملهم يف أرض املعركة ,ومل تز اإلسالم قتل املرأة
وإي ائها الن ه ت األفعال ليس من فعل اإلنسان املسلم ومن املبادئ واألسس ال
راعتها الدولة اإلسالمية يف معاملتها مع دري املسلمني سواء كانوا من رعاايها أو من
دري رعاايها التمسك ابألخالق الفاضلة يف سائر املعامالت واعتبار ذلك حقا لكل
إنسان يستحقه مقتضى إنسانيته وقد حث اإلسالم على ذلك وردب الناس فيه
ح يف مواقف القتال خوفا من أن تندفع النفوس يف حال احلرب فنهاهم هللا عن
االعتداء وعدم جتاوز احلد(.)1
ال توجد آايت تتحدم عن سيب النساء مما يعين أن السيب ال يعد حالة شرعية
اثبتة بل حالة مضع حلوادم اترخيية قد جتوز القيام ال ا الفعل وقد ال جتوز القيام
به يف مرحلة أيبخرى.أن جمرد وقوع النساء يف السيب ال يبي وط هن ,كما أن السبيه ال
تتحول– ابلضرورة – إىل ملك مني ,بل قد تكون هناك فرص لعودهتا إىل دارها
( )1ةهععد مفمععد ع عيل ،حقععامب رععت املسععلمني

ا دو ععة ابسععالمية وحعي هععا ا جزا يععة وتط يقاتهععا

ا سعامدية ،بف مقدم اسع كعالً مل طل عا ا فصعامر ععن دراعة املااسع ت
 ،2003ص.123
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اململكععة ا عربيععة

قسعم ا عدا عة ا جنا يعة ،ا ريعاا،

وزوجها ,فلم يقص القران ابستباحة سبااي احلروب ومل يدع إىل اسرتقاقهن ومل تكن
احلروب أوسع .النواف إىل ملك اليمني وامنا كان النخاسة هي املصدر الرئيسي
ل لك ,وإذا كان اإلسالم قد سك عن ه ا النظام بعض الوق فلقد كان يرسم
السبل املتعددة بعد ذلك إلل ائه ,وإذا أل ات فال سبيل للقول ابلعودة أليه يف أي
ظرف من الظروف(.)1أن القران الكرمي يتحدم يف أكثر من موضع عن ملك اليمني
ِ
على سبيل املثال:قال تعاىل( :والْم ْ صنَ ُ ِ ِ
اب
ساء إِلَّ َما َملَ َك ْ
ت أ َْميَانُ ُك ْم كتَ َ
َ ُ َ
ات م َن النّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صنِني غَ ْي م ِ ِ
ِ
ني
ساف َ
ا ّلل َعلَْي ُك ْم َوأَُّ :ل لَ ُكم َّما َوَراء ذَل ُك ْم أَن تَا ْباتَاغُواْ ِب َْم َوال ُكم حُّْم َ َ ُ َ
ِِ
ِ
اض ْياتُم
ورُه َّن فَ ِري َ
يما تَا َر َ
استَ ْمتَا ْعتُم بِه م ْنا ُه َّن فَآتُ ُ
فَ َما ْ
وه َّن أ ُ
ضةا َولَ ُجنَ َ
اح َعلَْي ُك ْم ف َ
ُج َ
ِ
ِ
يما)( )2وفيما يتعل ال ت اآلية فقد ذكر
ض ِة إِ َّن ّ
بِ ِه ِمن بَا ْع ِد الْ َف ِري َ
يما َ:ك ا
اللَ َكا َن َعل ا
املفسرون فيها أقوال متعددة فقال الشيخ الطربسي :واستدل بعضهم على ذلك
خبرب سعيد اخلدري أن االية نزل يف سيب أوطاس وأن املسلمني أصابوا نساء املشركني
وكان هلن أزواج يف دار احلرب فلما نزل اندى منادي رسول هللا إال ال توط احلباىل

ح يضعن وال دري احلباىل ح يستربئن حبيضه ومن خالف فيه ضعف ه ا اخلرب
ابن سيب اوطاس كانوا عبدت االواثن ومل يدخلوا يف اإلسالم وال ل نكاه الوطنية(.)3
فالشيخ الطربسي قد فسر ايصنات مطل املرأة ايصنة سواء أكان يف دار سلم أم
حرب وقال السيد الطباطبائي :أن املراد ما ملكته االمان اجلواري املسبيات إذا كن
ذوات أزواج من الكفار وايد ذلك ما روي عن أل سعيد اخلدري أن االية نزل يف
سيب أوطاس اذ أصاب املسلمون نساء املشركني وكان هلن أزواج يف دار احلرب
( )1ع د ا لطيع عامر ،احكام اال ل وا س ايا

ا فروم ،مصدر سابق ،ص.392

()2سامر ا نساء أية . 24
()3ا شيخ أيب عيل ا اض بن ا فسن ا طربيس ،مجم ا يان

تاست ا قعران ،أو شعارا وعارص خرسعو ،دار

املعرةة لط اعة وا ن ،،ط ,1ا سنة وا صافة ،ةهران1427 ،هع – 2006ص 195
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فلما نزل اندي منادي اي رسول هللا  :إال توط احلباىل ح يضعن وال دري احلباىل
ح يستربأن وفية مضافا إىل ضعف الرواية أن ذلك مصيص لالية من دري
خمصص(.)1
وقال بعض املفسرين ال ا الرأي استنادا إىل روايت وردت يف ذلك وأن كان هي
ضعيفة وال يعتمد عليها قال الزخمشري :يريد ما ملك أماهنم من الال سبني وهلن
أزواج يف دار الكفر فهن حالل ل زاة املسلمني وأن كن حمصنات ( )2وذكر يف مثل
ه ت اآلية االلوسي يف تفسريت مع اإلشارة إىل اخلالف الوارد يف ذلك فقال :واملراد
ابمللك امللك ابلسيب خاصة فانه املقتضي لفسخ النكاه وحلها للسال دون دريت
وهو قول عمر ولعثمان ومجهور الصحابة والتابعني واالئمه االربعة لكن وقع اخلالف
هل جمرد السيب حمل ذلك أو سبيها وحدها؟ .فعند الشافعي رمحه هللا تعاىل جمرد
السيب موجب للفرقة وحمل للنكاه وعند أل حنيفة رضي هللا تعاىل عنة سبيها
وحدها ح لو سبي معه مل حتل للسال وأحتج أهل ه ا القول ما أخرجه مسلم
عن أل سعيد رضي هللا تعاىل عنه أنه قال  :أصبنا سبيا يوم أوطاس وهلن أزواج
فكرهنا أن نقع عليهن فس لنا النيب فنزل االية فاستحللناهن وه ت الرواية عنه أص
من الرواية األيبخرى أهنا نزل يف املهاجرات وأعرتض ابن ه ا من قصر العام على
سببه وهو خمالف ملا تقرر يف االصول من أنه ال يعترب خصوص السبب( .)3أن الدين
حقيقة هو جمموعة من القوانني ال تنظم حياة اإلنسان واجملتمع .ويتميز أبعتقاد
( )1

مفمد حسني ا ط اة ا ,امليزان تاست

ا قران  ،املجلد ا راب  ،منشامرا مامسسة االعن لمط امععا

بتو – نان ،ط ,1974 ،3ص.267
( )2

أبام ا قاسم مفمامد بن عمرو بن كثعت بعن احمعد ا زمخ،عي اعار ا لعه م عام

 ،538ا كشعا ععن حقعا ق

رامامض ا نزي  ,ا نارش دار احياء ا رتات ا عريب ،بتو – نان ،ط 1421 ،2ه –  2001م ،ج  ،1ص.529
()3اهام ا دين مفمامد بن ع دا له ا فسيني اال ام
وا س املثاين ا نارش دار ا ك

ع ( 1270هعع) ،روح املععاين

ا علمية – بتو  ،ط،1ج 1415 ،3هع ،ص .45
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تاسعت ا قعران ا ع عيم

ميتافيزيقي وابحرتام للمعبود ال ي تكون أوامرت قانوان انف ا يف ح ال ين يتمسكون
بعقيدته وال توجد هنالك سلطة قسرية لالعتقاد الديين كالسلطة القسرية ال من
()1
َّاس إِ َّان َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن
خالهلا ينف القانون االرضي.
ويف قوله تعاىل ( َاي أَياح َها الن ُ
واب َوقَابَائِ َل لِتَا َع َارفُوا)( )2وكلمة لتعارفوا يف أالية حتمل
ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُشعُ ا
معنيني :األول أن يعرف بعضكم بعضا والثاين :أن تتعاملوا فيما بينكم ابملعروف(.)3
إن ه ت من اآلايت ال تدعو إىل التعاير السلمي بني البشرية وفيها بيان واض
إلتاد اجملتمعات اإلنسانية يف ه ت الدين للتعارف بينهم والوصول إىل كما هلم
اإلنساين (.)4

اثنيا :السنة النبوية:
إننا لو تتبعنا سرية النيب األكرم صلى هللا علية وسلم يف أمته وما صدر عنه من
تعليمات لرأينا أن الرسول مل يقوم بسي النساء يف مجيع حروبه بل يف بعض املعارك
كمعركة بدر كان الرسول ) :هو املنتصر ومل يقم بسيب النساء على الردم من
تواجدهن يف املعركة.
كما مل يثب أن النيب حممد  )( :أنشا رقا على حر يف حياته وردم ذلك ف نه إذا
كان مجهور الفقهاء قد جعلوا مصري األسرى يرتدد بني أربعة هي املن والفداء
واالسرتقاق والقتل ,فلقد حصر كثري منهم مصري السبااي يف واحد فق هو
( )1حسن ا سيد عز ا دين بفر ا علامم ،مج م ا العنع دراسعة

واقع االمعة ابسعالمية ،ا كاميع  ،ط,2004 ،1

ص.69
( )2سامر ا فجرا ازء من اآلية .13
( )3د .حسان ح فام  ،رسا ة كىل ا عق ا عريب املسلم ،دار املعار ا قاهر  ،ط,1998 ,1ص.153
( )4ععد ا كاظمي ،امل ادئ ابوساوية

ا ،يعة ابسالمية املقدسة ومامااهة االرهعام ا اكعري ،ط ,1بغعداد،

2015ص .20-19
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االسرتقاق اعتمادا على أنه قد يبقى النساء واألطفال بعد احلرب بال عائل يعوهلم –
وال قدرة هلم على الكسب ,فيكون من األفضل هلم أن يكونوا يف رعاية الفاحتني مع
وجود أمل كبري بعتقهم( .)1على أن اإلسالم مل تعل ه ا احلل هو اخليار الوحيد بل
جعل طري اإلحسان وهو اإلطالق واملن إذا كان أرف الم .وال ي يدل على ذلك
فعل النيب ( )مع بين املصطل  ,اذ أصاب منهم املسلمون سبيا كثريا ,وكان يف
السيب جويرية بن احلارم بن أل ضرار سيد قومه ,ف عتقها النيب صفا رسلوا ما أبيديهم,
أي أعتقوهم إكراما لرسول هللا ( )يف مصاهرته ف عت مائه أهل بي من بين
املصطل ( .)2وروي عن ابن سعد عن تعامل الرسول ( )مع السبااي وكان السيب
من علية رسول هللا ب ري فداء ومنهم من افتدى فافتدي املرأة وال رية
منهم من ا
بسبب فرائض وقدموا املدينة ببعض السيب فقدم عليهم اهلوهم فافتدوهم فلم تب امرأة
من بين املصطل إال رجع إىل قومها( .)3كما وجدت املعاملة احلسنة للسيب من قبل
رسول هللا  ,)( :فقام بكسي سيب هوزان مجيعهم ,وكان الرسول خيري السبيه
ابلزواج ,أو العودة إىل أهلها وعرض رسول هللا على صفية بن بشامة العنربي,
أخ االعور بن بشامة ,وكان  ,أخ ت سبيه ,أن يتزوجها أو ترد إىل أهلها.
ف ختارات أن ترد ,فردت وك لك صفية بن حيي بن اخطب فخريها بني اإلسالم
ودينها فاختارت اإلسالم ف عتقها وتزوجها( .)4فعن عبدهللا بن عمرو قال :رسول هللا
( )من قتل قتيال من أهل ال مة مل تد ري اجلنة وأن ر ها ليوجد من مسرية
اربعني عاما فاحلديث واض وصري يف حرمة قتل ال ميني وحقن دمائهم اذ
( )1ع د ا لطيع عامر ،احكام اال ل وا س ايا

ا فروم ،مصدر سابق ،ص.361

()2د .احمد سلعن ا شاير ،،ا رب قضية كوساوية وعالج قراين ،مصدر سابق ،ص.122
( )3ا سيد و ي ا فسني ،س ايا ار مفمد ،مصدر سابق،ص.72
( )4اادي ابراهيم ع د ا قادر ,ا س ي

صدر ابسالم ،مصدر سابق ،ص.46
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شدد الوعيد على من هتك حرمة دمائهم واعترب النيب حممد ( )اعتداء املسلم
على ال مي ا ا عظيما ,وهو مستح للعقوبة( .)1وه ت هي السرية الواقعية ال كان
يتعامل الا مع قومه وأعدائه من أجل تثبي التعامل اإلنساين يف اجملتمع ويف مجيع
احلاالت فكان( )إذا بعث سرية دعا أبمريها ف جلسه إىل جنبه واجلس أصحابه
بني يديه قال  :سريوا بسم هللا وابهلل ويف سبيل هللا وعلى ملة رسول هللا ال
ت دروا وال ت لوا وال متثلوا وال تقطعوا شجرة إال أن تضطروا أليها وال تقتلوا شيخا
فاني وال صبيا وال امرأة وما رجل من أدىن املسلمني وأفضلهم نظر إىل أحد من
املشركني فهو جار ح يسمع كالم هللا ف ذا مسع كالم هللا عز وجل ف ن تبعكم
ف خوكم يف دينكم وإن أىب فاستعينوا ابهلل عليه وأبل وت م منه(.)2أن وسائل القهر
واالكرات ,ليس من طرق الدعوة إىل الدين ,الن الدين أساسة األمان القليب
واالعتقاد ,وه ا األساس تكونه احلجة ,ال السيف(.)3وكثري ممن يستخدمون العنف
يرتكزون يف ذلك إىل فهم معني للدين تعل العنف مربرا ,بل ومطلواب أحياان ,فهو
يرى أن نشر عقيدته وفهمه ال يتم إال ابلعنف ,فهو ليس عنفا فق بل وعنف
مقدس أن األمر هنا يتجاوز مشكلة االختالف ليصل حد العنف حينما يرى
املتدين األخر ال ي خيتلف معه يف الرأي ضاال أو جنسا( .)4يشكل العنف الديين
ال ي ح شكل إرهاب دموي مشهدا مريعا من الصراع الديين – السياسي بني
الطوائف وهو األكثر قدرت على إاثرة الرعب واخلوف واهللع يف نفوس البشر كما
( )1د .اامي ار مفمد رايد ،رؤية دينية ل سامح ا ديني ,مصدر سابق ،ص.28
( )2ععد ا كاظمي ،امل ادئ ابوساوية

ا ،يعة ابسالمية املقدسعة ومامااهعة االرهعام ا اكعري ،مصعدر سعابق  ,ص -38

.39
( )3خا د مفمد ع د ا قادر ،من ةقة االقليا املسلمة ،مصدر سابق ،ص.55
( )4عز ا دين بن مفمد ا غدادي ،بيان ا اساد

مغا طة اال فاد ،ط ,2016 ,2ص.60
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يلعب اخلطاب الديين املتطرف بشقية التفكريي والسياسي دورا خطريا يف التفرقة بني
طوائف اجملتمع والصراع بينهما وزرع الكراهية والعنف بني شرائ اجملتمع املختلفة(.)1
ولقد أدت ه ت املفاهيم إىل العنف مدمر ,كما حصل يف حرب الثالطني عاما بني
الكاطوليك والربوتستان أن ه ا العنف أدى إىل كرت ورفض الدين ولفكرت ()2وعلى
مر الزمن مل يب من الدين إال التفسريات ال مل تكن يف حقيقتها سوى تسوي ات ال
مت إىل تعاليم الدين بصلة ومن ه ت املالحظة يقرر الكواكيب اللهم أن املستبدين
فقد سطا علية املستبدين
وشركا ءهم قد جعلوا دينك دري الدين ال ي أنزل
وام وت وسيلة ألجراء أهوائهم وحتقي أدراضهم فضاع معاين كثري من آايت القران
بتضليل علماء االستبداد(.)3
وورد العديد من الرواايت عن أئمة أهل البي عليهم السالم ت كد على جتنب العداء
واخلصومة مع اآلخرين على أساس االختالف يف الدين والرأي كما روي عن األمام
الصادق إايكم واخلصومة يف الدين .من الظواهر امل سفة يف بعض أوساطنا ,سوء
التعامل مع املخالفني يف الدين أو امل هب أو االجتات بل أصبح ال لظة والفظاظة
والتهجم والتشدد والعنف مسة من مسات التدين عند ه الء(.)4
ان اإلسالم يقر االختالف يف وجهات النظر لكنه ال يقر أسلوب أجبار شخص
على اعتناق فكر معني ,ولعل اكرب مظهر على ذلك تعدد امل اهب اإلسالمية ,فقد
خيتلف أصحاالا يف الرأي ولكن مل يكفر بعضهم بعضا فاإلسالم برئ من كل شخص
( )1ابراهيم ا فيدري ،سامسيام امايا ا عنع واالرهام ،ط  ،1بتو – نان ,2015 ،ص 101
( )2عز ا دين بن مفمد ا غدادي ،بيان ا اساد
( )3مفمد اعر ةفان ،االس داد وبدا له

مغا طة اال فاد ،مصدر سابق ،ص.61
ا اكر ا عريب ا فدي ا كاماك ي أذامذاا ،حل  ،2006 ،ص.131

( )4ا سيد حسن عز ا دين بفر ا علامم ،مج م ا العنع دراسة
ص.64
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واق االمعة ابسعالمية ،ط  ,1ا كاميع ,2004 ،

يفرض رأيه على الناس ويتهمهم ابخلروج عن امللة ( )1الواجب الدعوة إىل هللا,
والنصيحة والتوجيه إىل اخلري من دون ت يري ابلقوة ,الن ه ا يفت ابب شر على
املسلمني ويضاي الدعوة وخينقها ,ورما أفضى إىل حصار أهلها ,لقد منع اإلسالم
سب أي دين أو انتقاص منه احرتاما منه حب اآلخرين يف اعتقادهم( )2قال تعاىل
ون ِّ
(ولَ تَسبحواْ الَّ ِ ين ي ْدعُو َن ِمن ُد ِ
ك َزيَّانَّا
سبحواْ ا ّللَ َع ْد اوا بِغَ ِْي ِعل ٍْم َك َ لِ َ
َ َ
الل فَايَ ُ
َ ُ
()3
لِ ُك ِّل أ َُّم ٍة َع َملَ ُه ْم ُُثَّ إِ َىل َرّهبِِم َّم ْرِجعُ ُه ْم فَايُانَابِّئُا ُهم ِبَا َكانُواْ يَا ْع َملُو َن) .
أن االختالف الديين بني الناس ال ينب ي أن ي دي إىل الصراع والنزاع فاألصل يف
العالقة بني أبناء البشر هو التعاير واالنسجام واالحرتام املتبادل أما من تسول له
نفسه االعتداء على املختلفني معه فال بد من ردعه ومواجهة عدوانه ال ينهاكم هللا
عن ال ين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم وتقسطوا أليهم أن
هللا ال ب املقسطني ( )4قد تعامل اإلسالم مع تلك الظاهرة ال وجدها قائمة
بني أمم األرض يف تلك املرحلة من اتريخ اإلنسانية ,ألنه دين واقعي يعطي لكل
مشكلة حال ,فقد ظهر اإلسالم والرق شائع يف أمم األرض كلهم ال فرق عندهم
بني أن ي خ الرقي يف حرب مشروعة أو عدوان ظامل أو احتيال على أخ احلر ددرا
وخيانة ,فضي اإلسالم ه ا الباب وشدد جرمة بيع احلر واسرتقاقه ,وحصر دائرة
الرق فيما أخ من طري اجلهاد املشروع(.)5
( )1ابراهيم كعر ابراهيم مفمد ،ارمية اس غالر ا دين دراسة مقاروة
ا امضعي ،دار ا ك

ا ،يعة ابسالمية وا ،ي ا جنعا

وا دراسا ا عربية ،ط ,2015 1ص.19

( . )2اامي ار مفمد رايد ،رؤية دينية ل سامح ا ديني ،دهام ,2012 ،,ص.96
( )3سامر االوعام اية . 108
( )4ا سععيد ابععراهيم ا ععزايك ،املسعأ ة ا طا ايععة قععراء،

خطععام ا شععيخ ا صععاار ،ط ،1بععتو – نععان,2012 ،

ص.306
( )5ا س ي واالسرتقاب

ا زمن املعارصfatwa.islamweb.net ،
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ولعل مما ساعد اإلسالم على الظهور واالنتشار ,وجعل لإلسالم وجودا يف كل
املواقع أنه اعترب اعتناقه أو األمان به خيارا إنسانيا ,وجاء ه ا اخليار ليكون عنواان
()1
ص ْي ِا ٍر)( )2وقال
لكرامه وارادة وحرية اإلنسان  .وقال تعاىل( :لَّ ْس َ
ت َعلَْي ِهم ِبُ َ
َنت َعلَْي ِهم ِِبَبَّا ٍر)(.)3
تعاىلَ (:وَما أ َ
ويف حالة الردبة يف دعوهتم إىل الدخول يف الدين اإلسالمي فال بد أن تكون دعوهتم

ابحلكمة واملوعظة احلسنه .وأن وجد ة اختالف يف الرأي واحتاج األمر إىل املناقشة
واحلوار فال توز أن تكون اجملادلة إال ابل هي أحسن قال تعاىل (:ا ْدعُ إِِىل َسبِ ِ
يل
ِ
ك ِاب ْحلِ ْكم ِة والْمو ِعظَ ِة ا ْحل ِ ِ
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم ِبَن
ََ :س ُن إِ َّن َربَّ َ
َربِّ َ
سنَة َو َجاد ْهلُم ِابلَِّيت ه َي أ ْ
َ َ َْ
ََ
ِ
ِ ِِ
ين)( .)4ولقد ذكر الفقهاء عدم صحة إسالم
َ
ض َّل َعن َسبيله َو ُه َو أَ ْعلَ ُم ِابل ُْم ْهتَد َ
املكرت من أهل ال مة إال إذا كان طوعا قال أبن قدامه املقدسي :وإذا اكرت على
اإلسالم من ال توز إكراهه كال مي واملست من ف سلم مل يثب له حكم اإلسالم
ح يوجد منه ما يدل على إسالمه طوعا (.)5

( )1خا د مفمد ع د ا قادر ،من ةقه االقليا املسلمة ك ابة األمة ،وزار األوقا وا شؤون ابسعالمية بدو عة قطعر ،ط،1997 ،1
ص.25
( )2سامر ا غااية آية ()22
( )3سامر ب آية ( )45
( )4سامر ا نف ( )125
( )5

عرةا كرم س امين ،ةلسعاة ا ععاير ا سعلمي بعني األديعان ،بفع مقعدم ملعؤمتر كليعة ا علعامم ابسعالمية
بجامعة صالح ا دين ،2014 ،ص.1
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الفصل الخامس
اإلجراءات العلمية والمنهجية
للدراسة
137
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متهيد
يف ه ا الفصل ,تعرض الباحثة اإلطار املنهجي للدراسة وإجراءاهتا امليدانية ,وهـ ا يعـ اد
أمرا مهما يف أصول البحث يف علم االجتمـاع فاسـتعمال الوسـائل والطـرق العلميـة يف
الدراسات االجتماعية ضرورة أساسية ,ال مكن االست ناء عنها.
إن أية دراسـة ال مكـن أن تكتمـل صـورهتا أو تصـل إىل النتـائج النهائيـة العلميـة املرجـوة
من دون االعتماد على منهجية يعمل الباحث يف سياقها على توضـي مالمـ دراسـته
وحتديد اخلطوات ال ينوي القيام الا.
139
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المبحث األول
نوع الدراسة ومناهجها وفرضيتها
أول  :نوع الدراسة
تع ــد الدراس ــة احلالي ــة دراس ــة وص ــفية هت ــدف اىل اكتش ــاف الوق ــائع االجتماعي ــة مع
وصــف احلقيقــة االجتماعيــة وتطورهــا( ,)1وم ـن ش ـ ن الدراســات الوصــفية املســاعدة يف
تكـ ـ ــوين فهـ ـ ــم أفضـ ـ ــل للحيـ ـ ــاة االجتماعيـ ـ ــة ال ـ ـ ـ أخ ـ ـ ـ ت تـ ـ ــزداد تعقيـ ـ ــدا مـ ـ ــع مـ ـ ــرور

الوق ـ (.)2وق ـد ســع الباحث ـة إىل االفــادة مــن الوص ـف عنــد مج ـع البيــاانت عــن طري ـ
املقابلــة واملالحظــة واالســتبانة كمــا أن الوصــف يف ه ـ ت الدراســة جــاء ألجــل اختبــار
الفرض ــيات الـ ـ انطلقـ ـ منه ــا الدراس ــة وص ــوالا اىل النت ــائج الـ ـ ق ــد تس ــهم يف أت ــاد
احللول هل ت املشكلة الن الوصف يف دراسة اي مشكلة او ظاهرة دالبا ما يسـعى اىل
معرفـ ــة مسـ ــات موقـ ــف معـ ــني وحتديـ ــدها حتديـ ــدا كيفي ـ ـا وكمي ـ ـا عـ ــن طري ـ ـ االسـ ــتعانة
ابألدوات املعروفة جلمع البياانت(.)3

( )1س يان كامر ،منهج ا ف

علم االاع ع  ،ترامعة :ع عد ا هعادي ا جعاماهري واحمعد ا عنكالوي ،ا قعاهر ،

 ,1988ص.30
( )2مفمد عيل مفمد ،علم االا ع واملنهج ا علمي ،مصدر سابق  ,ص.191
( )3واهد ع د ا كريم ،مقدمة

تصميم ا فامت االا ععية ،مصدر سابق ،ص.28

141

اثنيا  :مناهج الدراسة .
يعتقد البعض أن الباحث االجتماعي لدية احلرية املطلقـة يف اختيـار مـنهج الدراسـة إال
أن هـ ا االعتقــاد بعيـد عــن الصـحة فاســتعمال املـنهج خيضــع إىل طبيعــة املشــكلة أو
الظاهرة أو املوضوع ال ي ينوي الباحث دراسته(.)1
إن الظ ـواهر االنســانية قــد تتــداخل مــع بعضــها الــبعض يف مت ـريات عدة ل ـ لك علــى
الباحــث يتبــع أكثــر مــن طريقــة علميــة لك ــي يتجنــب الوقــوع يف أخطــاء قــد ت ـ طر يف
صــحة البيــاانت واملعلومـات اخلاصــة ابلدراسـة هلـ ا اقتضـ الدراســة احلاليــة االعتمــاد
علــى أكثــر مــن مــنهج أو طريق ـة علمية فرضــتها طبيعــة الدراســة واهلــدف منهــا وقــد
استعان الباحثة منهج املس االجتماعي ومنهج دراسة احلالة.
أ-

منهج املسح الجتماعي :Social Survey

يعــد مــنهج املس ـ االجتمــاعي طريقــة او اســلوابا مــن اســاليب البحــث االجتمــاعي يتم
في ــه تطبيـ ـ خطـ ـوات امل ــنهج العلم ــي تطبيقـ ـا علميـ ـا خ ــالل دراس ــة ظ ــاهرة او مش ــكلة
اجتماعي ـ ــة او اوض ـ ــاع اجتماعي ـ ـة معين ـ ـة س ـ ــائدة يف منطق ـ ــة ج رافي ـ ـة حم ـ ــددة( ,)2ب ي ـ ــة
احلصول على املعلومات ال تصور شـ جوانـب الظـاهرة املدروسـة.ويع اد مـنهج املسـ
االجتمــاعي مــن اكث ـر املنــاهج املســتعملة انتشــارا يف مجــع البيــاانت الكمي ـة عــن جمتمــع
الدراسة.

( )1ع د ا اسط ع د املعطي ،اصامر ا ف االا ععي ،مصدر سابق ,ص.130
( )2مفمد عيل مفمد ،علم االا ع واملعنهج ا علمعي ،دراسعة
 ,1988ص.376
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ةرا عق ا فع واسعا ي ه ،ط ،3االسعكندرية،

هن ــاك ن ــوعني م ــن املس ــوه االجتماعي ــة االول :ش ــامل يتض ــمن مجي ــع وح ــدات العين ــة
جمتمع الدراسة وي طي كـل مفرداتـه امـا الثـاين :فهـو املسـ ابلعينـة وذلك ابنتقـاء عينـة
ممثل ـة قــدر االمكــان للمجتمــع الكل ـي للبح ـث .وقــد قام ـ الباحثــة ابســتعمال طريق ـة
املس ابلعينة ال توفر االمكانيات واجلهود البشرية والزمنية للباحثة واملبحوم(.)1
ب -منهج دراسة احلالة :Case Study
ونظرا ألمهية املوضوع فقد اعتمـدت الباحثـة علـى مـنهج اثن وهـو مـنهج دراسـة احلالـة
وذلــك ألس ـباب عــدة منهــا أن الباحثــة ارادت التعــرف أكثــر وعــن قــرب عل ــى معــاانة
النســاء االيزيــدايت وم ـا واجهن ـه م ــن صــدمات نفسية فض ـالا عــن أن الباحثــة قام ـ

أبخ عينة من املبحواثت الناجيات املقيمات يف أملانيا أو يف املخيمات مشـام العـراق
وذلــك للتعــرف علــى مــدى جنــاه أو فشــل ب ـرامج الــدعم النفســي والت هيــل االجتمــاعي
للناجيات.ل لك وجدت الباحثة يف ه ا املنهج وما تويه من ادوات وخطـوات فرصـة
للتعرف على احلاالت املدروسة.
تع ــرف طريق ــة دراس ــة احلال ــة عل ــى أهن ــا التحقيـ ـ املعم ـ ـ واملوط ـ ـ لس ــلوك مجاع ــة م ــن
اجلماعــات وخباصــة اجلماعــات الصـ رية .تتحقـ دراســة احلالــة مــن خـالل القي ـام يمــع
املالحظات املكثفة واملعلومات التفصيلية من املخربين واملبحـوطني عـن طريـ املقـابالت
الرمسية ودري الرمسية إضافة إىل مطالعة الصـحف والبحـث يف السـجالت الرمسيـة والقيـام
ابملسوه املصـممة بعنايـة ( )2و يهـتم مـنهج دراسـة احلالـة يميـع اجلوانـب املتعلقـة حبالـة
معينــة ودراســة املعلومــات يف مرحلــة معينــة مــن اتريــخ حيــاة ه ـ ت الوحــدة أو دراســة
( )1احسان مفمد ا فسن ،د .ع د املنعم ا فسني ،ةرب ا ف االا ععي ،بغداد  1981 ,ص.166
( )2الهاي ع د ا فسني  ,مقدمة

علم االا ع  ,بتو – نان  ,2011 ,ص .54
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مجيــع املراحــل ال ـ مــرت الــا ومــن اجــل الكشــف عــن العوامــل ال ـ ت ـ طر يف الوحــدة
والكشف عن العالقـات السـببية بـني أجزائهـا التوصـل إىل تعميمـات علميـة متعلقـة
الــا أو ب ريهــا مــن الوحــدات املدروســة( .)1ويســتعمل مــنهج دراســة احلالــة يف البحــوم
االجتماعيــة والنفســية الــدف إعطــاء صــورة كليــة شــاملة لدراســة ظــاهرة معينــة والفــرض
األســاس الـ ي تســتند اليــه دراســة احلالـة هــو أن كثـريا مــن اجتاهــات الفــرد االجتماعيــة
وامنان سلوكه قـد تطـورت عـن حماولـة التعامـل مـع االحـدام واخلـربات املهمـة يف حياتـه
حتول يف اترخيه(.)2
وال كان مثابة نقطة ا

اثلثا :فرضيات الدراسة:
م ـن اهــم مراح ـل البحــث العلمــي وضــع الفــروض وصــيادتها لتكــون جــاهزة لالختبــار
والتحليـ ــل للت كـ ــد مـ ــن صـ ــحتها وفحص الفـ ــروض وحتليلهـ ــا يكـ ــون مـ ــن خـ ــالل مجـ ــع
للمعلومات والبياانت مـن امليـدان االجتمـاعي .ان الفـرض هـو فكـرت مبدئيـة تـرب بـني
الظــاهرة موضــوع الدراســة وبــني احــد العوامــل املرتبطــة ال ـا او املس ـببة هلــا بــني مت ـريين
احــدمها مســتقل واآلخر اتبــع(.)3أمــا الــدكتور معــن خليـل عمــر فيعــرف الفرضــية أبهنــا:
نقطة البدء يف كل حبث قائم علـى االسـتدالل التجـرييب والـ مـن دوهنـا ال مكـن القيـام
أبي حبث ويصب البحث االجتماعي تتحكم فيه الصدفة ايضـة .ومـن دون الفـروض
االجرائية تد الباحـث صـعوبة التمييـز بـني جمموعـة مـن العوامـل املتفاعلـة امامـه وذلـك
الن الفرض هـو الـ ي يوجهـه يف عمليـة اختيـار احلقـائ املناسـبة لتفسـري املشـكلة الـ
( )1مفمد مفمامد ا جاماهري ،اسس ا ف االا ععي ،دار امليرس  ،ععن ،2009 ،ص.243
( )2مفمد عيل مفمد ،علم االا ع واملنهج ا علمي ،مصدر سابق  ,ص.393
( )3ع د ا امهام ابراهيم ،اسس ا ف االا ععي ،ط ،2ا قاهر  ,1982 ،ص.5
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يتناوهل ــا كمـ ـا ان الفـ ـرض ينقـ ـ ت م ــن ان يص ــل طريق ــة يف حس ــم احلق ــائ البعي ــدة ع ــن
املوضوع او عدمة الصلة(.)1
ويسـ ـتمد الباح ــث فروض ــة ام ــا م ــن نظـ ـرايت علمي ــة اوم ــن وق ــائع اجتماعي ــة ويف مجي ــع
االح ـ ـوال تـ ــب ان تكـ ــون صـ ــيادة الفروض واضـ ــحة وخاليـ ــة مـ ــن التنـ ــاقض وقابل ـ ــة
لالختبار(.)2ويف ضوء أمهية حتديد الفرضيات لتفسـري العوامـل املرتبطـة موضـوع الدراسـة
واحلص ـ ـول علـ ــى البيـ ــاانت لت كـ ــد صـ ــحتها او عـ ــدم ص ـ ــحتها ,م ـ ـن خ ـ ــالل تطبيقهـ ــا
وجتربته ــا يف الواقـ ــع املي ــداين حتديـ ــد الفرض ــية الرئيسـ ــة ك ــاآل ( :راف ـ ـ س ــيب النسـ ــاء
االيزيـ ــدايت العائـ ــدات انعكاسـ ــات عديـ ــدة علـ ــى ش ـ ـ جوانـ ــب حيـ ــاهتن الشخص ـ ـية
واالجتماعية).
اما الفرضيات الفرعية فكان كاآل :
 .1هناك عالقة ذات داللة إحصـائية بـني العمـر وردبـة السـبااي ابهلجـرة اىل خـارج
العراق.
 .2هن ــاك عالق ــة ذات دالل ــة احصـ ـائية بـ ـني تع ــرض الس ــبية لالدتص ــاب والردب ــة
ابهلجرة اىل خارج العراق
 .3هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني احلالة االجتماعية واالعراض النفسية.
 .4هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني العمــر وتفــاقم االعـراض النفســية لــدى
السبااي.
 .5هنـ ــاك عالقـ ــة ذات داللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــني ضـ ــعف الرعايـ ــة االجتماعيـ ــة مـ ــن قبـ ــل
املنظمات احلكومية وردبة السبااي ابهلجرة اىل خارج العراق.
( )1مفمامد ع د ا فلعيم ،منهعاج ا فع ا علمعي

املجعاال ا رتباميعة وا ناسعية ،دار املعرةعة ،االسعكندرية،

 ,2000ص.240
( )2ع دا امهام ابراهيم ،اسس ا ف ا علمي  ،ط , 1ا قاهر  ,سنة  ,1985ص 76
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 .6هن ــاك عالق ـة ب ــني مت ــري احلال ـة االجتماعي ــة وأتط ــري االختط ــاف عل ــى العالق ــات األس ـرية يف
اجملتمع
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المبحث الثاني
مجاالت الدراسة وعينتها ووسائل جمع البيانات
أول :حتديد جمالت الب ث :The Scope of Research
هنــاك ضــرورة كبــرية للباحــث يف حتديــد جمــال حبث ـه إذ يتطلــب ذل ــك حتدي ـد اجملــاالت
الزمنيــة واملكانيــة والبشـرية فتحديــد هـ ت اجملــاالت ال تقتصــر فائدتــه علــى حصــر جهــد
الباحــث يف ه ـ ا املوضــوع أو ذلــك املكــان او يف ه ـ ت املــدة فق ـ ولكنــه مفيــد ليــدرك
القارئ من خالل ه ا التحديد مدى أمكانية تطبي نتائج البحث هنا (:)1
 -1اجملال املكاين :هـي املخيمـات واجملمعـات السـكنية للنـازحني االيزيـدين يف حمافظـة

دهوك ,إذ حتتوي حمافظة دهوك لوحدها  18خميما وجممعا سكنيا.
 -2اجملااال البشااري :ونقصــد بــه حتديــد جمتمــع الدراســة او جمموعــة االشــخاص ال ـ ين

سـ ـ ـتجري عل ـ ــيهم الدراس ـ ــة وقد يبحـ ـ ـدد اجمل ـ ــال البش ـ ــري لدراس ـ ــتنا النس ـ ــاء االيزي ـ ــدايت
الناجيات من اسر داعر بواقع ()74حالة يف خميم(خانكي)و( )29حالة يف منطقـة
ابع رت اىل جانب دراسة اين حاالت من الناجيات )4( ,مقيمات يف املانيـا وقـد
التواصــل معهــن عــرب وســائل االتصــال االجتمــاعي )4( ,مقيمــات يف خميمــات دهــوك
و( )2يف خميم قاداي,وحالة واحدة يف خميم بريسفي ,وحالة واحدة يف جم مشكو.

( )1صا ح مفمد ا عسا  ،د ي ا اح
 يق كم خاويك

ا علامم ا سلامكية ،ا رياا ،1995 ،ص.52

قضاء سمي مبفاة ة دهام ,,بعدد 2851عا لعة وباماقع  16460ةعردا ،أمعا باععذر ،ةهعي

مركز واحية تابعة قضاء ا شيخان تق عند فع ا

ا قامش

من صعع املسعاةة معا بعني ععني سعاني

وا قامش خدم خالر ا قرون املاضية كعاصمة دينية ومدوية ليزيدية ,اذ هي مقر أمت ا طا اة ا ذي يعزاور
ا سلط ني ا دينية واملدوية ,ويع قد أن تسمي ها

ياوية او ااامرية ،أما كم قاديا ةيق بني دهام ,وزاخعام,
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 -3اجمل ــال ال ــزمين :ونع ــين بـ ـه حتدي ــد املـ ـدة الـ ـ اس ــت رق يف مج ــع البي ــاانت واع ــداد
الدراس ــة وق ــد امت ــدت املـ ـدة الزمني ــة للدراس ــة يف اجلان ــب املي ــداين م ــن 2017/2/7
ول اية .2017/8/30

عدد ا عا ال ةيه  2469عا لة ,بعدد اةراد ي لغ  14899ةردا ً ،يق بتساي ضمن واحيعة دركعار بقضعاء زاخعام
مفاة ة دهام ,,بعدد 1933عا لة وباماق  11245ةردا ،وأختا ً مخعيم كمع اعم مشعكام ا عذي يقع رعريب
مركز قضاء زاخام

مفاة ة دهام ,بعدد عا ال ت لغ  4235عا لة ,باماق  25490ةردا ً.
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اثنيا:تصميم العينة اإل:صائية :Sample Design
إن تصــميم العينــة االحصــائية يتطلــب مــن الباحــث االنتبــات إىل نقــان عــدة كــال تتعلـ
أبطرها ووحداهتا كتحديد حجم العينة وأنواعها واملنطقة أو املناط اجل رافية ال تيبنتقـى
منه ــا العينة فضـ ـالا ع ــن حتدي ــد درج ــة متثيله ــا جملتم ــع البح ــث اخت ــريت من ــه واالخط ــاء
املعيارية الداخلة فيها(.)1

 .1حتديد :جم العينة :Sample Size
()2

العينــة هــي جمموعــة جزئيــة م ـن اجملتمــع

فض ـالا عــن اعتمادهــا علــى طبيعــة الســكان

املبح ـ ــوطني أي ك ـ ــون اجملتم ـ ــع متجانسـ ـ ـا او دـ ـ ـري متج ـ ــانس يف الص ـ ــفات الدمودرافي ـ ــة
واالجتماعي ــة ال ـ هت ــتم ال ـا الدراسة فض ــال ع ــن اإلمكاني ــات املادي ــة والبشـ ـرية والزمني ــة
املتيسرة للباحث(.)3
وقـد اعتمـدت الدراســة علـى عينـة قصــدية مـن الفتيـات والنســاء االيزيـدايت الناجيــات
من اسر داعر ولعدم متكن الباحثة من زايرة مجيـع املخيمـات بسـبب منعهـا مـن قبـل
س ــلطات اقل ــيم كردس ــتان الع ـراق فق ــد مشل ـ العين ــة ( )111امـ ـرأة ( )74يف خم ــيم
خانكي )2 (,يف خميم قاداي( )1( , )2يف خميم جـم مشـكو  )1( ,يف خمـيم بريسـفي,
( )29يف منطق ــة ابع ـ رت ,وأربع ـة ح ــاالت مقيم ــات يف املاني ــا التواص ــل معه ــن ع ــرب
.
وسائل االتصال االنرتن

()1ا فسن ،د .ا فسني ،ةرب ا ف االا ععي ،مصدر سابق ،ص.87
( )2مفمد اايق ،ا ف ا علمي وا خطاما املنهجية العداد ا فامت االا ععية ،االسكندرية ،1983 ،ص.181
( )3ا فسن ،د .ا فسني ،ةرب ا ف االا ععي  ,مصدر سابق  ,ص.88

149

اثلثا :تصميم الستبانة وأدوات مجع البياانت
مت ـاز البحــث االجتمــاعي يف الوق ـ احلاضــر بتعــدد االدوات يف مجــع البيــاانت لتعقــد
الظ ـواهر االجتماعيــة اخلاضــعة للدراســة وعلــى الباحــث االطــالع علــى طريقــة العمــل
مهنــة االدوات ومــدى صــالحيتها قبــل أن يقــوم ابالختبــار املناســب ل ـ دوات املالئمــة
للحص ــول عل ــى البي ــاانت املطلوبة وق ــد اعتم ــدت الباحث ــة عل ــى أكث ــر م ــن أداة جلم ــع
البيــاانت ال ـ تتطلبهــا الدراســة علما أن لك ـل أداة أمهيــة يف احلصــول علــى معلومــات
ومكن حتديد االدوات املستعملة يف الدراسة ما يلي:
أ .استمارة االستبيان
ب .املقابلة
ج .املالحظة البسيطة
 -1استمارة الستبيان:
إن االستمارة هي أداة احلصول على احلقائ ومجـع البيـاانت عـن واقـع وظـروف اجملتمـع
واالسـ ـ ـ ـ ــاليب القائمـ ـ ـ ـ ــة ابلفعـ ـ ـ ـ ــل( .)1كمـ ـ ـ ـ ــا تعـ ـ ـ ـ ــد الواسـ ـ ـ ـ ــطة ال ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ـرب الباحـ ـ ـ ـ ــث
ابملبحوم فالباح ـ ـ ـث هـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ي تمـ ـ ــع املعلوم ـ ـ ــات واملبحـ ـ ــوم ه ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ي يعط ـ ـ ــي
املعلوم ــات ويف بع ــض االحي ـ ـان يطل ـ ـ عل ــى االس ــتمارة االس ــتبيانية أبداة البح ــث أي
الوسيلة ال من خالهلا يستطيع الباحث مجع املعلومات(.)2
وتعد استمارة االستبيان احد االدوات الـ اعتمـدت عليهـا الباحثـة يف مجـع املعلومـات
املطلوبة يف دراستها وقد تضمن جمموعة من األس،لة ال مـص موضـوع دراسـتنا وقد
مرت عملية أعداد االستمارة بعدة مراحل:
( )1احمد بدر ،اصامر ا ف االا ععي واملااهيم ،ط ،4دار ا علم ،بتو  ,1978 ،ص.338
( )2احسان مفمد ا فسن ،االسس ا علمية ملناهج ا ف االا ععي ،مصدر سابق,ص.65
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أولا :أعداد االستمارة ابالعتماد على خربة الباحثة ومـا تـوفرت هلـا مـن معلومـات مـن
الدراسات السابقة القريبة من موضوع البحث
اثنيا ا ا :عـ ـرض االس ــتمارة عل ــى خـ ـرباء يف علـ ـم االجتم ــاع وكلي ــة الرتبي ــة وبعض م ــن
البـ ـ ـ ــاحثني املتخصص ـ ـ ـ ــني يف الش ـ ـ ـ ـ ون االيزيدية لالس ـ ـ ـ ــتنارة آبرائه ـ ـ ـ ــم بش ـ ـ ـ ـ ن فق ـ ـ ـ ـرات
االس ــتمارة واحلكم علـ ـى م ــدى ص ــالحية تل ــك الفقـ ـرات وق ــدرهتا عل ــى قي ــاس االبع ــاد
ايددة للدراسة.
أ .اختبار الدق الستبيان :Validity of the test
بع ــد التع ــرف عل ــى آراء اخلـ ـرباء م ــن خ ــالل مـ ـوافقتهم أو ع ــدم مـ ـوافقتهم عل ــى فقـ ـرات
االســتبيان ح ف بعــض الفق ـرات واضــيف أو عــدل أســ،لة يف جمــاالت أخــرى اذ
أصــبح االســ،لة أكثــر منطقيــة وترابط ا وقــد اعتمــاد الفق ـرات يف االســتبيان بعــد أن
بل ـ ـ ش ـ ـبه املوافق ــة عليه ــا( )%97.42وع ــدت ه ـ ـ ت خط ــوة دل ـ ـيالا عل ــى الص ــدق
الظاهري لالستبيان قبل العمل به ميداني ا.
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وقـد بلـ عــدد اخلـرباء الـ ين اسـتطالع آرائهـم ( )7خـرباء ذوي اختصاصـات علميــة
ذات الصــلة وقــد راع ـ الباحثــة اراء كــل م ــنهم يف االس ــتمارة حت ـ اش ـراف وتوجيــه
االستاذة املشرفة:
عدد
األسئلة
اسم اخلبي

مكان العمل

اليت
وافق
عليها
اخلبي

أ .د .انهــدة عبــد جامعة ب داد كلية
الكرمي حاف

31

عدد
السئلة
اليت مل
يوافق
عليها
-

جمموع
الدرجات
اليت

النسبة

من ها

املئوية

اخلبي
لًستبيان
100

%100

االداب قسم االجتماع

أ .د .ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدانن جامعة ب داد كلية الرتبية
للبنات خدمة اجتماعية
ايسني

31

-

100

%100

أ .د ط ـ ـ ـ ــه محي ـ ـ ـ ــد اجلامعة املستنصرية كلية
العلوم السياسية
حسن

31

-

100

%100

أ.م.د.أساور عبـد جامعة ب داد كلية الرتبية
للبنات خدمة اجتماعية
احلسني

30

1

96

%96.7

أ.م .د .رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول جامعة ب داد كلية

29

2

93

%93.5

مطل

االداب قسم االجتماع

م .د .ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوري جامعة االنبار كلية
االداب قسم االجتماع
سعدون

31
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-

100

%100

د.خليل جندي

وزير مفوض يف وزارة
اخلارجية

29

2

93

%93.5

ب .وضع الصيغة النهائية لًستبيان:

بع ــد اختب ــار ص ــدق االس ــتبانة وض ــع االس ــتبيان يف ص ــي ته النهائي ــة للحص ــول عل ـى
البيــاانت املطلوبــة و تقســيم االس ـتبانة علــى قســمني :قســم االول البيــاانت االوليــة
والقس ــم الثـ ــاين البي ــاانت اخلاصـ ــة موض ــوع الدراسـ ــة اآلاثر املرتتب ــة عـ ــن األس ــر كمـ ــا
قس ــم هـ ـ ت البي ــاانت إىل أرب ــع حمـ ـاور :اي ــور االول :السـ ـبااي واآلاثر االجتماعي ــة
وايور الثاين :السـبااي واالاثر النفسـية وايـور الثالـث :السـبااي واالنـدماج االجتمـاعي

حمور الرابع :آليات محاية الناجيات ودور اجملتمع املدين .
 .2املقابلة:

إن املقابل ــة ه ــي حمادط ــة موجه ــة يق ــوم ال ــا فـ ـرد م ــع آخ ــر الستش ــارة أنـ ـواع معين ــة م ــن
املعلوم ـ ــات الس ـ ــتعماهلا يف حب ـ ــث علم ـ ــي أو لالس ـ ــتعانة ال ـ ــا يف التوجي ـ ــه والتش ـ ــخيص
والعالج(.)1
وقد اسـتعمل الباحثـة هـ ت االداة يف أطنـاء مقابلتهـا للنسـاء االيزيـدايت الناجيـات مـن
أسر داعر وكان هدف الباحثة من ذلك إطالع النساء على طبيعة عملهـا وهـدفها
ل رض حتقي التعاون وكسب الثقة الـ حتقـ اهلـدف يف االجـاابت عـن االسـ،لة ومـن
فـ ـان التع ــاون املثم ــر ب ــني الط ــرفني كـ ـان ف ــاعال وسـ ـاعد املبح ــوطني عل ــى فه ــم م ــزى
االس،لة واالجابة عليها.
 .3املً:ظة:
( )1ع د ا اسط ع د املعطي ،ا ف االا ععي ،مصدر سابق ,ص.311
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املالحظة من الوسائل املهمة جلمع البياانت وهلا أساليب عديـدة وتصـنف علـى نـوعني
مهـ ـا املالحظ ــة البس ــيطة واملالحظ ــة املنظم ــة( )1وأن الباحث ــة ق ــد اس ــتعان ابملالحظ ــة
البسيطة وهي من أداوت البحث االجتماعي وال مكن من خالهلا مالحظـة الظـواهر
االجتماعيــة علــى اخ ــتالف أنواعهــا واهلــدف م ــن املالحظــة البســيطة مجــع وتص ــنيف
وحتليــل احلقــائ واملعلومــات ال ـ يش ـتقها الباحــث مــن احلقــل االجتمــاعي بعــد فحصــة
ومالحظت ـ ـ ـ ــه وحتلي ـ ـ ـ ــل جوانب ـ ـ ـ ــه املتنوع ـ ـ ـ ــة( )2فاملالحظ ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ــي أداة رئيس ـ ـ ـ ــة للبح ـ ـ ـ ــث
االجتماعي بل أن كل حبث اجتمـاعي يسـتعمل املالحظـة بـدرجات متعـددة مـن الدقـة
والضب (.)3
وقد افادت الباحثة من هـ ت االداة ألهنـا هيـ ت هلـا فرصـة احلصـول علـى بيـاانت دقيقـة
من النساء االيزيدايت ملا تتميز به من مرونة ومشول وعـن طريقهـا متكنـ مـن التعـرف
على ردود أفعال املبحواثت يف أطناء االجابة عن أس،لة االستبيان.

رابعا  :تبويب البياانت ال:صائية:
خضع عملية معاجلة البياانت ابملراحل آالتية :
 -1التاادقيق  :Editingبعــد االنته ـاء مــن مج ـع البياانت قام ـ الباحثــة ابلت كيــد
من أن كل س ال يف استمارة االستبيان قد مت االجابة عنه بشكل واض .

( )1حسن ع د ا اسط ،اصامر ا ف االا ععي ،مك ة وه ه  ,ط , 1977 ,6ص.464-463
( )2احسان مفمد ا فسن ،ع د املنعم ا فسني ،ةرب ا ف االا ععي ،مصدر سابق  ،ص.239
( )3واهد ع د ا كريم ،من امليثام امايا اىل ا علم :دراسة
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مناهج علم االا ع  ،ط  ،1بتو  ،2012 ،ص.115

 -2الرتميــز  :Codingوهــي عمليــة حتويــل االجــاابت ال ـ اوىل الــا املبحــوطني إىل
أرق ــام لك ــي تفي ــد منه ــا يف تبوي ــب املعلوم ــات وحتليله ــا إحص ــائي ا ووض ــعها يف ج ــداول

إحصائية(.)1

 -3تكااوين ا ااداول ال:صااائية  :TabuIation of Dataبعــد االنتهــاء
م ــن مرحل ــة ترمي ــز البي ــاانت قام ـ الباحث ــة بوض ـع نس ــب وأرق ــام البي ــاانت يف ج ــداول
إحصائية.
 -4الرسوم البيانية :فقد استعمل الباحثـة بعـض االشـكال والرسـوم البيانيـة لتوضـي

بعــض اجلــداول وه ـ ا يســهل للــبعض ممــن اليردــب ق ـراءة أرق ـام اجلــداول بــل يريــد أن

صــل علــى خالصــات البيــاانت متمثلــة أبشــكال خطــون بياني ـة مرســومه يتضـ منهــا
البعد الثاب بني ف،ة وأخرى ك لك درجة تكرارها يف العينة(.)2
 -5حتليا اال وتفسا ااي البيا اااانت:بع ــد أن انته ـ ـ الباحث ـ ـة مـ ـن تك ــوين الرس ــوم البياني ــة
وتبوي ــب البي ــاانت وتص ــنيفها قامـ ـ بتحلي ــل وتفس ــري هـ ـ ت ب ي ــة التوص ــل اىل النت ــائج

للدراسة.

خامسا  :العوابت الدراسة:
واجه الباحثة يف أطناء الدراسة يانبيها النظري وامليداين صـعوابت عديـدة كـادت أن
ت طر على سري عملها دري أن ه ت الصعوابت مل تقف حائالا دون إجناز هـ ت الدراسـة
وامتامها.ومكن أجناز تلك الصعوابت ما يلي:
( )1ع د ا ج عار تامةيعق ،ا فليع االحصعا

ا فعامت ا رتباميعة وا ناسعية واالا ععيعة ،مؤسسعة ا كاميع

ل قدم ا علمي,1985,ص.240
( )2

معن خلي عمر ،املامضامعية وا فلي

ا ف االا ععي ،دار االةاب ا جديد  ،بتو  ,1983 ،ص.77-76
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 .1الصعوابت يف ا انب النظري:

مــن أبــرز الصــعوابت الـ واجهـ الباحثــة يف أعــداد اجلانــب النظــري مــن الدراســة هـي
نقص املصادر املتعلقة ال تناول موضوع الدراسة وهو ما اطقل كاهـل الباحثـة مـادايا
ومعنوايا ل لك عان الباحثة كثريا لكـي جتمـع مصـادر بشـ ن موضـوع الدراسـة السـيما
موضوع السيب.
 .2الصعوابت يف ا انب امليداين:
اما الصـعوابت الـ تعلقـ ابجلانـب امليـداين متثلـ يف عـدم تعـاون السـلطات يف اقلـيم
كردس ـتان الع ـراق م ــع الباحثة وع ــدم الس ــماه هل ــا مقابل ـة النس ــاء الناجيـ ـات م ــن اس ــر
داعر علــى الــردم مــن أخ ـ الباحثــة كتــاب تســهيل مهمــة مــن جامعته ـا إىل جانــب
مقابلـة الباحثـة للنائبـة فيـان دخيـل يف مكــان عملهـا مجلـس النـواب والـ عملـ علــى
تزويدها بكتاب تسهيل مهمة لدخول مجيع املخيمات إال أن سلطات االقليم رفضـ
رفضـ ا هنائيـ ا التعـاون مـع الباحثـة وطيبلب منهـا الرجـوع اىل ب ـداد وهـددت بعقوبـة إذا

قامـ ـ مخالفـ ـة ذلك وق ــد التحقيـ ـ م ــع الباحث ــة م ــن قب ــل رج ــال االم ــن الك ــوردي
ووضــع حت ـ املراقبــة خ ـالل وجودهــا يف االقلــيم ممــا جعــل الباحث ـة تعــود إىل ب ــداد
دـري أن الباحثـة متكنـ خـالل وجودهــا يف حمافظـة دهـوك مـن زايرة املخيمـات وبعــض
هياك ــل البن ــاء واللق ــاء ابلنس ــاء الناجي ــات قب ــل رف ــض س ــلطات اقل ــيم كردسـ ـتان وم ــن
الصـعوابت االخــرى يف هـ ا الصـدد عمليـة توزيــع االسـتمارة لكــون أدلــب الناجيــات ال
يــتكلمن الل ــة العربيــة مما دع ـا الباحثــة اىل أن تس ـتعني بنســاء ايزيــدايت يــتكلمن الل ــة
العربية.
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الفصل السادس
عرض نتائج الدراسة وتحليلها
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المبحث األول
البيانات األولية
إن معرفة املت ريات املتعلقة ابلعمر واحلالة الزوجية واملهنة والتحصيل الدراسي واملسـتوى
االقتصادي ألسر املبحواثت من امللزمات الضرورية يف تفسري مشـكلة الدراسـة احلاليـة
علما أن ه ت املت ريات تكشف للباحث ابـرز االجتاهـات واملشـكالت املتعلقـة مجتمـع
البح ــث واهل ــدف م ــن إدراج هـ ـ ت األس ــ،لة يف االس ــتمارة ه ــو مس ــاعدة الباح ــث يف
الرب بني بعض ه ت املت ريات واجلوانـب األيبخـرى لتحقيـ نتـائج مـدم البحـث العلمـي
وتساعد الباحث يف سرب ادوار مشكلة حبثه.
 .1العمر:
جدول ( )1يوضح أعمار املب واثت
ت

األعمار

التكرار

النسبة املئوية

1

25 -10

26

%25.2

2

41 -26

47

%45.7

3

57 – 42

24

%23.3

4

72 -58

6

%5.8

103

%100

اجملموع

يتب ـ اـني م ــن اجل ــدول ( )1اخلـ ـاص بتقس ــيم الف ،ــات العمريـ ـة للسـ ـبااي ارتف ــاع نس ــبة الف ،ــة

العمرية بني ( 41-26سـنة) إذ بلـ عـددهن ( )47مبحوطـة بنسـبة ( )%45.7مـن
جممــوع عينــة البحــث وقــد تبــني للباحثــة أن هـ ت الف،ــة العمريــة دالبــا مــا يســتخدمها أو
ــتف الــا عصــاابت داعــر يف خدمــة اف ـرادت فضــال عــن اعتمــادهن كج ـواري لقــادة
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التنظ ـ ـيم او تـ ــزوتهن ابإلك ـ ـرات ألف ـ ـراد التنظ ـ ــيم بع ـ ــد اجب ـ ــارهن عل ـ ــى اعتن ـ ــاق ال ـ ــدين
اإلس ـالمي يف حــني كان ـ أعــداد النســاء ال ـ تقــع أعمــارهن بــني ( 25-10ســنة)
( )26سبيه .
 .وقـ ـ ــد بل ـ ـ ـ الف،ـ ـ ــة العمريـ ـ ــة مـ ـ ــا بـ ـ ــني ( )57 - 42سـ ـ ــنة ( )24سـ ـ ــبيه و بنسـ ـ ــبة
( )%23.3وقــد الحظـ الباحثــة م ـن خــالل املقــابالت املعمقــة م ـع جمتمــع البحــث
ان ه ـ ت األعم ــار رخيص ــة نس ــبيا يف س ــوق النخاس ــة ود ــري مرد ـوب فيه ــا اذا م ــا متـ ـ

مقارنتها مع الف،ـات العمريـة االصـ ر سـنا اذ يقتصـر عمـل هـ ت الف،ـة يف ال الـب علـى
تق ــدمي اخل ــدمات اىل عص ــاابت داع ــر الس ــيما م ــا يتعلـ ـ ابلتنظيـ ـف واع ــداد الطع ــام
ورعاية املصابني من افـراد التنظـيم .وفيمـا يتعلـ ابلف،ـة العمريـة ( )72 - 58سـنة فقـد
بل ـ عــددهن ( )6فق ـ وقــد تبــني للباحثــة مــن خــالل املقــابالت ان ه ـ ت الشــر ة
اطـالق سـراحهن بسـبب أعمـارهن املتقدمــة وعـدم حاجــة التنظـيم هلــن وتشـكيلهن عب،ـا
عليه فضالا عن حـاجتهن اىل العنايـة األمـر الـ ي دفـع هـ ت العصـاابت التخلـي عـنهن
واطــالق س ـراحهن كمــا تبــني لنــا مــن خــالل املس ـ امليــداين ان ه ـ ت األعم ـار املتقدمــة
ابلســن دــري مردــوب فيهــا وال مكــن بــيعهن يف ســوق النخاســة كــل ه ـ ت امل ش ـرات
كان وراء اطالق سراحهن.
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شكل ( )1يبني أعمار املب واثت

 .2احلالة الجتماعية:
جدول ( )2يوضح احلالة الجتماعية للمب واثت
التكرار

النسبة املئوية

احلالة الجتماعية

ت
1

متزوجة

57

%55.4

2

مطلقة

6

%5.8

3

ارملة

14

%13.6

4

عزابء

26

%25.2

103

%100

اجملموع

يوض ـ اجلــدول ( )2احلالــة االجتماعيــة لعينــة الدراســة وتبــني نتــائج اجلــدول ان عــدد
املتزوجــات قبــل ســبيهن مــن قب ـل داعــر قــد بل ـ ( )57ســبيه وبنســبة ()%55.4
كم ــا يالحـ ـ ان ع ــدد املطلق ــات ( )6فقـ ـ بنس ــبة ( )%5.8وع ــدد األرام ــل ك ــان
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( )14ارملة بنسبة ( )%13.6يف حني بل عـدد العـازابت السـبااي ( )26مـن اصـل
العينة امل كورة البال ة ( )103سبية وبنسبة (.)%25.2
ويصـنف مـا تعـرض لــه أتبــاع داينـة ومــن ضــمنهم امل ـرأة يف قريــة كوجــو علــى انــه إابدة
مجاعيـة ( )Genocideفهــي أعمــال القصــد منهــا اإلابدة الكليــة أو اجلزئيــة جلماعــة
مــا علــى أســاس القوميــة أو العــرق أو اجلــنس أو الــدين مث ــل :قتــل أعضــاء اجلماعــة
إحلــاق األذى اجلس ــدي أو النفس ــي اخلط ــري ال ـم إحل ــاق األض ـرار ابألوض ــاع املعيش ــية
بشــكل متعمــد الـدف التــدمري الفعلــي هلــم كليـا أو جزئيـا وفــرض إجـراءات هتــدف إىل
منــع املواليـد داخــل اجلماعــة اىل جانــب نقــل األطفــال ابإلكـرات مــن مجاعــة إىل أيبخــرى.
وهـ ـ ا م ــا ح ــدم أليزيدي ــة س ــنجار والـ ـ جن ــم عنه ــا ت ــدمري النس ــيج االجتم ــاعي هلـ ـ ا
اجملتمع.
و يوض الشكل ادانت احلالة االجتماعية للسبااي
شكل ( )2يبني احلالة الجتماعية للمب واثت
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 .3عدد األطفال:
جدول ( )3يوضح عدد األطفال
التكرار

النسبة املئوية

ت

عدد األطفال

1

ال كور

156

%55.7

2

االانم

124

%44.3

280

%100

اجملموع

يالحـ مــن اجلـدول ( )3ان عــدد األطفــال (هـ الء األطفــال يعــودون ل ســرة االصــلية
االيزيديــة) الكلــي ل مهــات املتزوجــات واملطلقــات واألرامــل بلـ ( )280طفـالا مــنهم
( )156ذكـرا و( )124انثــى وقــد كــان دــالبيتهم يفرقـوهم عــن امهــاهتم يف اطنــاء مــدة
الس ــيب الـ ـ بل ـ ـ يف املتوسـ ـ س ــنتني عل ــى التـ ـوام إالا الصـ ـ ري يف العم ــر فق ــد ك ــان
يســم لــه البقــاء مــع أمــه ل ــرض العنايــة ب ـه .وقــد تبــني للباحثــة يف اطنــاء املقــابالت ان
هـ الء األطفــال قـد أتطــروا ابألوضــاع القلقــة اييطــة أبمهــاهتم والنامجــة عــن طبيعــة اللــبس
االسود ال ي يرتديه افراد عصاابت داعـر ومحـل السـاله بصـورة مسـتمرة فضـالا عـن

طبيعـة التعامــل القاســي والقــائم علــى اســتعمال القــوة واالهانــة للمختطفــات كــل ه ـ ت
السلوكيات تشكل صورة قلقة هتدد هـ الء األطفـال يف مسـتقبلهم كمـا تعـزز األمـراض
النفسية واالجتماعية اخلطرية ال يطل عليهـا علمـاء الـنفس واالجتمـاع اضـطراابت او
ضـ ون مـا بعــد الصــدمة ( .)post-traumatic stressعلمـ ا ان هـ ت الضـ ون
مكــن ان تعكــس العديــد مــن الســلوكيات الســلبية ال ـ هتــدد مســرية احليــاة االجتماعيــة
هلـ الء األطفــال .اىل جانــب ذلــك تبــني للباحثــة ان بعــض الســبااي قــد اجنــنب عــن طري ـ
االدتصـاب الـ ي تعرضــن لـه مــن عصـاابت داعـر وهـ الء األطفـال تــركهم مـع هـ ت
العصاابت بعد حتريرهن.
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شكل ( )3يبني عدد األطفال من ال كور والانث

 .4املهنة:
جدول ( )4يوضح مهنة املب واثت
التكرار

النسبة املئوية

املهنة

ت
1

موظفة

4

%3,9

2

ربة بي

79

%76,7

3

عاملة

9

%8,8

4

طالبة

11

%10,6

103

%100

اجملموع

ييبالحـ ـ م ــن اجلـ ـدول ( )4ان دالبيـ ـة النس ــاء االيزي ــدايت يف عين ــة البح ــث هـ ـن رابت
بيوت اذ بلـ عـددهن ( )79سـبية وبنسـبة ( )%76,7مـن عينـة الدراسـة .يف حـني
بل عدد املوظفات احلكوميات ( )4السبااي من جممـوع العينـة البـال ( )103خمتطفـة
كما بلـ عـدد العـامالت (حـريف) ( )9فقـ مـن اصـل العينـة .امـا عـدد الطالبـات فقـد
كان ( )11سبية وبنسبة م،وية بل ( .)%10.6كما يف الشكل ادانت:
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شكل ()4
يوضح مهنة املب واثت

 .5الت صيل الدراسي:
جدول ( )5يوضح الت صيل الدراسي
التكرار

النسبة املئوية

الت صيل الدراسي

ت
1

امي

37

%35,9

2

ابتدائي

52

%50,4

3

متوسطة

11

%10,6

4

اعدادي

3

%2,9

103

%100

اجملموع

يوضـ ـ ـ ـ ـ اجل ـ ـ ـ ــدول ( )5اخل ـ ـ ـ ــاص ابلتحص ـ ـ ـ ــيل الدراس ـ ـ ـ ــي ان ( )52س ـ ـ ـ ــبيه وبنس ـ ـ ـ ــبة
()%50,4العينـ ـ ــة حاصـ ـ ــالت علـ ـ ــى الشـ ـ ــهادة االبتدائيـ ـ ــة يف حـ ـ ــني بل ـ ـ ـ عـ ـ ــدد
احلاصــالت علــى الشــهادة املتوســطة (اثنــوي) ( )11فق ـ وبنســبة ( )%10,6فق ـ
ام ـ ــا ع ـ ــدد احلاص ـ ــالت عل ـ ــى ش ـ ــهادة االعدادي ـ ــة فل ـ ــم يتج ـ ـ ـاوز ( )3فق ـ ـ ـ وبنس ـ ــبة
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( )%2.9يف حــني بلـ عــدد اللـوا ال يقـرأن وال يكتــنب (اميــة) ( )37ســبية وبنســبة
( )%35.9مــن جمم ــوع العينــة وه ـ ا يعــين اخنف ــاض املســتوى التعليمــي بــني النســاء
االيزيــدايت ويعــود الســبب يف ذلــك اىل ان جمتمــع الدراســة يســكن منــاط ريفيــة متــتهن
الزراعــة وذات طمــوه حمـدود ـو التعلــيم واكمــال الدراســة فضــال عــن ضــعف املســتوى
املعيشي جملتمع البحث ودياب الدعم من قبل امل سسات احلكوميـة ودـري احلكوميـة.
اىل جانــب ه ـ ا فقــد الحظ ـ الباحثــة مــن خــالل املقــابالت ان هنــاك جه ـالا واضــحا

وعدم وعي عند أسر قرية كوجو بقضااي التعليم ودورت االتال على مستقبل االبناء.
وق ــد أتض ـ م ــن خ ـالل الدراس ــة امليداني ــة أن ت ــدين وتراج ــع املس ــتوى التعليم ــي لعينـ ـة
الدراس ــة يف املرحل ــة الراهن ــة يع ــود إىل ت ــردي األوض ــاع االجتماعي ــة لاليزي ــديني .لق ــد
الحظ ـ الباحثــة ان االيزيــديينن بــون العلــم واملعرفــة ,لكــنهم خيشــون أتبــاع الــدايانت
األيبخرى بسبب عقيدهتم االيزيدية مـا جعلهـم بعيـدين عـن جمـاالت العلـم لوقـ طويـل
فمــن الناحيــة الدينيــة م ـن الصــعب جــدا أن يبــوه الطــالب االيزي ـديون بــداينتهم وإال
تعرضوا إىل التمييز واالضـطهاد إذ دالبـا مـا ينعـ االيزيـديون ابلكفـرة ممـا تـربهم علـى

إخفاء داينتهم.
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شكل ( )5يوضح الت صيل الدراسي للعينة

 .6احلالة املعيشية:
جدول ( )6يوضح احلالة املعيشية
التكرار

النسبة املئوية

ت

احلالة املعيشية

1

مكتفية

11

%10,6

2

دري مكتفية

71

%68.9

3

مكتفية اىل حد ما

21

%20,3

اجملموع

103

%100

ييبوض اجلدول ( )6اخلاص ابحلالـة املعيشـية للمبحـواثت ان دالبيـة االيزيـديني يعيشـون
يف وضـع اقتصــادي متـدن فقــد اتضـ للباحثــة ان عــدد املعـوزين مــن عينـة البحـث بلـ
( )71م ــن جمم ــوع ( )103ايزيدي ــة بنس ــبة بل ـ ـ ( )%68.9يف ح ــني بل ـ ـ ع ــدد
املكتفــني ( )11فقـ مــن اجملمــوع العينــة اعــالت وبنســبة ( )%10.6امــا املكتفــني اىل
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ح ـد مــا فقــد بل ـ عــددهن ( )21مــن جممــوع العينــة البال ــة ( )103بنســبة بل ـ يف
املتوس ( )%20.3من جمموع عينة الدراسة امل كورة.
شكل رقم ( )6يوضح احلالة املعيشية للعينة

 .7مدة الختااف:
جدول ( )7يوضح مدة الختااف
ت

مدة الختااف

 1من يوما – اىل اقل من ستة اشهر
 2من ستة اشهر -اىل اقل من سنة
 3من سنة – اىل أكثر من سنة
اجملموع
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التكرار

النسبة املئوية

17

%16.5

53

%51.4

33

%32.1

103

%100

ييببــني اجل ـدول اآليت املــدة ال ـ قضــتها الســبااي االيزيــدايت بقبضــة التنظــيم وقــد كــان

عدد اللوا بقني بيد عصاابت داعر من يوم واحـد ل ايـة اقـل مـن سـتة اشـهر ()17
ملصن من ايدي عصـاابت داعـر امـا ابهلـرب مسـاعدة بعـض العـائالت واالجتـات اىل
من ــاط إقل ــيم كوردس ــتان الع ـراق أو بقي ــام التنظ ــيم اإلره ــال إبط ــالق س ـراحهن ألهن ــن
مســنات ويعــانني مــن أمـراض مزمنــة ال مكــن ألفـراد العصــاابت التكفرييــة االعتنــاء الـن
أما النسبة ال البة من عينة الدراسة فقد بقني بيد التنظيم من ستة اشهر ل اية اقل مـن
س ـ ــنة وبل ـ ـ ـ ع ـ ــددهن ( )53س ـ ــبيه بنس ـ ــبة قارب ـ ـ ـ ( )%51.5م ـ ــن جمم ـ ــوع العينـ ـ ــة
املدروســة كما بل ـ عــدد الل ـوا بقــني بقبضــة التنظــيم اإلرهــال مــن ســنة إىل أكثــر مــن
ذلك ( )33سبيه بنسبة ()%32.1
شكل ( )7يوضح مدة الختااف

169

170

المبحث الثاني
اآلثار المترتبة عن األسر
متهيد:
يركز ه ا املبحث على حتليل ما تعرض له املرأة االيزيدية من انتهاكات واالاثر
النفسية واالجتماعي ة النامجة عن السيب وال رما تستمر على مدى مسرية حياة
النساء االيزيدايت اىل جانب ذلك سوف نتناول ضمن ه ا املبحث ايضا دور
امل سسات احلكومية واالهلية يف تعزيز عملية االندماج االجتماعي ول لك
ه ا املبحث إىل أربع أقسام وكما -:

تقسيم

أولا :السبااي واآلاثر الجتماعية:
 .8تصنيف املب واثت:
ان تصنيف املبحواثت كان من األساليب ال اعتمدهتا عصاابت داعر اإلرهال
وحسب واألعمار ويف جدول ( )8سنوض اهم األعمار ال التصنيف يف ضوئها
وكما :
جدول ( )8يوضح تصنيف املب واثت :سب األعمار
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة

ت
1

نعم

98

%95,2

2

ال

5

%4,8

103

%100

اجملموع
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يوضـ ـ اجل ــدول ( )8اخل ــاص بتص ــنيف املبح ــواثت حس ــب العم ــر ان دالبي ــة عين ــة
الدراس ــة تص ــنيفهن حس ــب الف ،ــات العمري ــة اذ بلـ ـ ع ــدد اللـ ـوا ص ــنفن حس ــب
األعمار ( )98سـبية مـن جممـوع العينـة البال ـة ( )103يف حـني بل ـ عـدد الـ ين مل
يتم تصنيفهن حسب األعمار ( )5فق وادلبهن كبريات السن ال جتاوزت أعمـارهن
( 60ســنة) وهنــاك حالــة واحــدة مل يتجــاوز عمرهــا ( )9ســنوات .ويعــود الســبب وراء
تص ــنيف الس ــبااي م ــن قب ــل عص ــاابت داع ــر اىل بع ــض االعتب ــارات منه ــا قي ــام هـ ـ ت
العص ــاابت ابلـ ـزواج م ــن قب ــل بع ــض الس ــبااي متوس ــطات العم ــر يف ح ــني اس ــتخدم
اخ ـرايت يف اخلدمــة كملعــداد الطعــام والتنظيــف ومعاجلــة اجلرحــى اىل جانــب ذلــك
االفراج عن بعضهن ممن جتاوزن الستني سنة فما فوق.
كما إشارت النساء االيزيدايت إطناء مقابلتهن أن تنظـيم داعـر أتبـع أمنـان حمـددة مـن
العنف اجلنسي واالدتصاب واالسرتقاق والنقل القسـري للنسـاء والفتيـات  ,كمـا أنـه
تص ــنيف الفتي ـات والنس ــاء االيزي ــدايت إىل ط ــالم جمموع ــات ( الفتي ـات والنس ـاء د ــري
املتزوجــات  ,النســاء املتزوجــات دون أطفــال  ,النســاء املتزوجــات اللـوا لــديهن أطفــال
) ويقــوم عناصــر داعــر برتقــيم الفتيــات والنســاء وتســجيل أمســائهن يف قـوائم وتقيــيمهن
عل ــى أس ــاس مج ــاهلن يف ح ــني أعطيـ ـ ال ــبعض م ــنهن علـ ـى ش ــكل ه ــدااي  ,و بي ــع
أخـ ـرايت إىل عص ــاابت داع ــر التكفرييـ ـة م ــن ايل ــني أو األجان ــب  ,كم ــا أن بع ــض
الفتيات كن مطلعات على أسعارهن  ,بني البائعني واملشرتين .
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شكل ( )8يبني تصنيف املب واثت حبسب العمر

 .9نقل املب واثت:
يركز اجلدول إدانت على توضي كيفية قيام عصاابت داعر بنقل السـبااي إىل عـدد مـن
املناط ال فرض نفوذت عليه وما هي الدوافع وراء ذلك كما -:
جدول ( )9يوضح نقل املب واثت
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة

ت
1

نعم

99

%96.1

2

ال

4

%3.9

103

%100

اجملموع

ييبالح ـ مــن اجلــدول اعــالت اخلــاص بنقــل الســبااي املختطفــات م ـن مك ـان اىل آخــر ان
عــدد الــال نقله ـن هــو ( )99ســبيه مع ـدل يتجــاوز مخســة انتقــاالت علــى الت ـوام
جلميــع احلــاالت داخــل الع ـراق وخارجــه إبرســاهلن إىل منطقــة الرقــة الســورية أو املنــاط
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األيبخ ـرى اخلاضــعة لســيطرة التنظــيم يف ســوراي كمــا هــو احلــال يف منــاط نفــوذهم علــى
االراضــي املســيطرين عليهــا يف الع ـراق وبنس ـبة بل ـ ( )%96.1يف حــني بل ـ عــدد
اللوا بقني يف مكان اثب خالل مدة االختطاف والبال ـة ـو سـنتني هـن ( )4فقـ
من جمموع عينة البحث البال ة ( )103سبية.
ويع ـود الســبب ال ـرئيس يف عمليــة االنتقــال لــدواعي امنيــة خوف ـا مــن اكتشــاف امــاكن
وج ـودهن او ل ــرض تــداول النســاء أكثــر مــن عنصــر مــن عناصــر التنظــيم يف املن ـاط
اخلاض ــعة لس ــيطرة هـ ـ ت العص ــاابت اإلرهابي ــة يف العـ ـراق وس ــوراي او عرض ــهن ألدـ ـراض
التجارة.
شكل ( )9يوضح نقل املب واثت
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 .10الغتصاب والت رش ا نسي:

متثل جرمة االدتصاب من اخطر االنتهاكات حلقوق اإلنسان وما يرتتب علية من

أاثر اجتماعية ونفسية حب الضحية وسريكز اجلدول ( )10على جرائم االدتصاب
واالنتهاكات اجلنسية ال تعرض هلا السبااي خالل فرتة االحتجاز وكما موض أدان
حبسب األرقام -:
جدول ( )10يوضح الغتصاب والت رش ا نسي
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة

ت
1

واحد

27

%26.2

2

اكثر من واحد

17

%1.5

6

مل اتعرض لالدتصاب

59

%57.2

اجملموع

103

%100

ييبالحـ مــن اجلــدول أعــالت أن ( )27ســبيه وبنســبة (  )%26.2تعرضـن لالدتصــاب
من قبـل شـخص واحـد أطنـاء مـدة السـيب أو شـراءها أو مبادلتهـا مـع أيبخـرى كانـ عنـد
احد أفراد ه ت العصاابت يف حني أن هناك سـبااي تعرضـن لالدتصـاب مـن قبـل أكثـر
مــن شــخص خـالل مــدة الســيب حســب قــول املبحــواثت وكــان عــددهن ( )17ســبيه
امــا الل ـوا مل يتعرض ـن لالدتصــاب م ـن عصــاابت داعــر أو رمــا يــتحفظن عــن االدالء
مث ــل ه ـ ـ ت االنتهاك ــات للحف ــام عل ــى مسعته ــا ومسع ــة اس ـ ـرهتا وه ـ ـ ت االعتب ــارات يف
ال الـ ــب تعـ ــد طبيعيـ ــة يف جمتمـ ــع تقليـ ــدي فقـ ــد بل ـ ـ عـ ــددهن ( )59سـ ــبيه وبنسـ ــبة
( )%57.2يعـ ـود السـ ـبب اىل ارتف ــاع ع ــدد ال ــال مل يتعرض ــن لالدتص ــاب يف عين ــة
البحــث اىل تقــدم ســن الســبااي وقــد عرضــهن يف ســوق النخاســة كج ـواري للعمــل
واخلدمــة املنزليــة مــن تنظيــف وطــبخ ودريهــا مــن اخلــدمات ال ـ مكــن ان تنجزهــا ه ـ ت
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الف،ــة العمريــة اىل جانــب ذلــك هنــاك بعــض الســبااي متكــن مــن اهلــروب لــيالا او دفــع
فدية مالية من ذوي القرىب او مـن قبـل جمموعـة مـن املنظمـات اإلنسـانية املعنيـة ابلشـ ن
واألش ــخاص املتربع ــني أو املهـ ـربني م ــن أج ــل احلص ــول عل ــى األمـ ـوال لتخل ــيص هـ ـ ت
النساء من سيطرة داعر .
شكل ( )10يبني تعرض السبااي لًغتصاب

اإلجبار على ترك الداينة :

ســوف ــاول الوقــوف علــى عـدد الســبااي ال ـ دخلـ اإلســالم قس ـرا وحســب االرقــام
ادانت:
جدول ( )11يوضح ارغام املب واثت على دخول اإلسًم
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة
نعم

100

%97

ال

3

%3

103

%100

اجملموع
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ييبالح ـ م ـن اجل ـدول ( )11ان عص ــاابت داع ــر قام ـ ابلض ـ

عل ــى املختطف ــات

واكـ ـراههن عل ــى اعتن ــاق ال ــدين اإلس ــالمي اذ ان ادل ــب الس ــبااي املختطف ــات قـ ـد
اجبـارهن علـى اعتنــاق اإلسـالم وقـد بلـ عـددهن ( )100سـبيه بنســبة ( )%97يف
حــني بل ـ عــدد الل ـوا مل تــربهن التنظــيم علــى اإلســالم ( )3فق ـ والســبب يف ذلــك
كــوهنن م ـن كب ـريات الســن تع ـدت أعم ـارهن اخلمســة وســتني س ـنة لكــل واحــدة عل ــى
الت ـوام وقــد اطــالق س ـراحهن بعــد مــدة وجيــزة م ـن اختطــافهم ألهنــن يشــكلن عب ،ـ ا
على ه ت العصاابت.
شكل ( )11يوضح ارغام السبااي اليزيدايت على اعتناق اإلسًم
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 .11استجابة السبااي لإلسًم:
جدول ( )12يوضح استجابة املب واثت لإلسًم
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة
نعم

94

%91.2

ال

9

%8.7

103

%100

اجملموع

ييبالح ـ مــن جــدول ( )12ان دالبيــة املبحــواثت اســتجنب العتنــاق الــدين اإلســالمي
مكرهات على ذلك من دون ردبة حقيقيـة وذلـك بسـبب الضـ ون والتهديـد ابلقتـل
وقد بل عددهن ( )94سـبيه وبنسـبة ( )%91.2يف حـني بلـ عـدد الـال مل يعتـنقن
اإلسـالم ( )9فقـ وقــد تعـددت األســباب وراء ذلـك فمـنهن بســبب تقـدمهن ابلعمــر
وأخرايت مل يستجينب األمر ال ي دفع عصاابت داعر إىل أطالق سراحهن .
شكل ( )12يوضح أستجابة السبااي لعتناق اإلسًم
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 .12إلقاء الدروس واحملاضرات الدينية:

لقد اعتادت عصاابت داعر التكفريية على إلقاء اياضرات والدروس الدينية على

خمتلف الشرائ االجتماعية يف املناط ال تفرض سيطرهتا عليها وه ا منهج من
مناهج ه ت العصاابت اعتمدته من اجل درس أفكارها وترديب اآلخرين ابالنتماء
أليهم واجلدول أدانت يوض عدد السبااي الال خضعن للدروس وكما -:
جدول ( )13يوضح تلقي املختافات دروس ا عن اإلسًم
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة
نعم

92

%89.4

ال

11

%10.6

103

%100

اجملموع

يوض اجلدول ( )13ان عدد اللوا تلقني دروسـا دينيـة يف اطنـاء مـدة احتجـازهن هـو
( )92خمتطفـ ـة م ــن ب ــني ( )103م ــن جمم ــوع العين ــة املدروس ــة وبنس ـ ـبة م،وي ــة بل ـ ـ
( )%89.4يف حــني بلـ عــدد اللـوا مل يتلقــني اي دروس دينيــة بشـ ن اإلســالم هــو
( )11فق من جمموع العينة امل كورة آنفا بنسبة م،ويـة بل ـ ( .)%10.6وقـد تبـني
للباحثة ان عصاابت داعر التكفرييـة كانـ تعتمـد االسـلوب القسـري العتنـاق املـرأة
االيزيدية الدين اإلسالمي وامالء اياضرات اخلاصة ب لك..
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شكل ( )13يوضح تلقي السبااي دروس ا يف اإلسًم

 .13اإلجبار على الزواج :

قام عصاابت داعر التكفريية إجبار العديد من النساء االيزيدايت على الزواج من

أعضاء التنظيم ,وذلك تطبيقا ألحكامه الشريعة  ,كما أن عصاابت داعر ال تنتهج
سياسية تزويج النساء االيزيدايت  ,وهن على ذمة رجل آخر دري مسلم  ,إال بعد
إجبارهن على الدخول إىل اإلسالم ,ومن يقومون بتزوتهن  ,ك لك احلال خيتلف
يف طريقة مواقعتهن  ,وحسب هنج عصاابت داعر ألفرادت مواقعة الع ارى حاال
 ,بينما املتزوجة وال على ذم ة رجل  ,وأن كان دري مسلم ال مكن مواقعتها إال بعد
احليض  ,واحلامل بعد أن تلد .
وكما

:
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جدول ( )14يوضح زواج املختافات من عناالر داعش
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة
نعم

22

%21.3

ال

81

%78.6

103

%100

اجملموع

يوض ـ جــدول ( )14اخلــاص ب ـزواج املختطفــات مــن عصــاابت داعــر التكفرييــة أن
عــدد الســبااي ال ـ تــزوتهن مــن عناصــر داعــر ( )22ســبيه وبنســبة ()%21.3
يف حــني كــان عــدد الل ـوا مل يــتم تــزوتهن بعناصــر داع ـر ( )81ســبيه بنســبة م،ويــة
( )%78.6جملموع عينة الدراسة البال ة (.)103
كمــا أفصــح ادلــب النســاء الل ـوا متـ مقــابلتهن أن عص ـاابت داعــر قــاموا بطــره
عـ ــدة أسـ ــ،لة للسـ ــبااي االيزيـ ــدايت خبصـ ــوص إذا كان ـ ـ متزوجـ ــة أم ـ ـا ال وإذا كان ـ ـ
متزوج ــة املوع ــد ال ــدقي لع ــادهتن الش ــهرية األخ ــرية  ,وال اي ــة م ــن ط ــره هـ ـ ا أسـ ـ،لة أن
عصــاابت داعــر كــانوا ــاولون معرفــة مــا إذا كانـ النســاء حوامــل  ,وذلــك ألنــه ـرم
على الرجل أقامة عالقة جنسية مع رقيقته إذ كان حامل .
وق ــد تب ــني للباحث ــة ان هـ ـ ا ال ــزواج قائمـ ـا عل ــى االكـ ـرات واالجب ــار للس ــبااي م ــن قب ــل
عصاابت داعر وهو زواج خيالف األعراف والقوانني والشرائع الدينية كافة .وملـا كـان
زواج عناصــر داعــر مــن االيزيــدايت الســبااي ابالكــرات ف نــه يكــون شــكل مــن أشــكال
العنــف اجلنســي يــدخل يف خانــة االدتصــاب  .ان مــا تعرض ـ لــه النســاء االيزيــدايت
هو مثابة إابدة مجاعية فقـد تعرضـن لالدتصـاب وتفكيـك أسـرهن بقتـل الرجـال وتـدمري
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النسيج االجتماعي هل ا اجملتمع وه ا يشكل صدمة اجتماعيـة ونفسـية خطـرية سـوف
تالح املرأة مدى حياهتا إذا مل مضع إىل برانمج عالجي
شكل ( )14يوضح زواج السبااي من عناالر داعش

 .14بيع النساء والجتار هبن :
تعرض املرأة االيزيدية املختطفة إىل انتهاك أكثر خطورة وخاصة عندما أقبل
عصاابت داعر التكفريية بعرضها بسوق النخاسة واجلدول أدان سيوض عدد
السبااي الال بيعهن وكما -:
جدول ( )15يوضح عرض املختافات يف سوق النخاسة
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة
نعم

59

%57.2

ال

44

%42.7

103

%100

اجملموع
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عرضهن يف سوق
يوض جدول ( )15اخلاص ببيع السبااي ان عدد اللوا
النخاسة ( )59سبيه وبنسبة ( )%57.2من جمموع اصل العينة ( )103يف حني
بل عدد اللوا مل يتم عرضهن ( )44سبيه وبنسبة ( )%42.7وقد تبني للباحثة
يف أطناء أجراء املقابالت أن السبب وراء عدم عرض بعض السبااي يف السوق املزعوم
اهنن يتمتعن ابجلمال واألعمار الص رية واملتوسطة ال دفع عناصر التنظيم للتمسك
الن ألدراض متعددة منها الزواج فضالا عن اعتمادهن يف تقدمي بعض اخلدمات إىل

جانب ذلك هناك بعض السبااي أطالق سراحهن قبل عرضهن يف ه ا السوق من
خالل التدخل والتفاوض من قبل بعض اجلهات وجمموعات هتريب مقابل دفع فدية
مالية .وبعد إطالع الباحثة على الكثري من املعلومات يف أطناء أجراء املقابالت تبني
أيضا أن عصاابت داعر نظرت إىل النساء املختطفات ك نائم حرب وه ا يرتتب
عليه الكثري من التبعات املعتمدة كالبيع واالدتصاب والتزويج فضالا عن اعتمادهن
كجواري لتقدمي اخلدمات .علما ان الباحثة حصل على واثئ رمسية كان تنظيم
داعر يعتمدها يف خماطباته اإلدارية بني أعضائه .كما تبني للباحثة تباين األسعار من
سبيه إىل أيبخرى وحسب معايري العمر واجلمال وه ين املعيارين يسهمان يف رفع
سعر السبيه.
وكشف املقابالت مع النساء والفتيات االيزيدايت الناجيات من أسر داعر  ,كيف
أن ه ت املمارسات صارت جزء من تقاليدت  ,حيث أنشا داعر بنية حتتية اثبتة
لالجتار ال الء النساء والفتيات ,مع شبكة من املستودعات ال حتتجز فيها الضحااي
 ,ودرف عرض حيث يتم فحصهن وتسويقهن  ,وتصويرهن لكي يطلع عليهن من
(.)1
يردب يف شرائهن  ,وأسطول من احلافالت املستخدمة يف نقلهن
( )1االمارا ا يامم  www.emaratalyoum.com-2015.8.26ترامة  :عاما ختي عن وياميامر ,تاميز
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حسب شهادة الناجيات االيزيدايت خالل مقابلة الباحثة معهن  ,تنوع طرق
بيعهن من قبل عصاابت داعر  ,حيث كان هناك أكثر من وسيلة استخدمها
التنظيم لبيع النساء االيزيدايت يف أسواق النخاسة ال ابتدعها داعر  ,إحدى تلك
الوسائل هي بوضع جمموعة من النساء يف بناايت أو قاعات كبرية سواء يف مدن
العراق أو سوراي ال حت سيطرهتم وكان الرجال تون ملعاينة النساء وجتري املزايدة
على أسعارهن حسب أعمارهن ومجاهلن  ,وعندما يتم االختيار وتباع السبية يقوم
الداعي املس ول عن عملية البيع ابعطاء السبيه ورقة مكتوبة تطل عليها وطيقة زواج ,
وفيها اسم املشرتي  ,إما الطريقة الثانية هي بيع الداعشي للسبيه ال حبوزته إىل
شخص أخر يف التنظيم  ,إما الطريقة الثالثة لبيع السبااي حسب شهادة أحد ايررين
(للناجيات االيزيدايت) للباحثة كان تتم عرب وسائل التواصل االجتماعي ( مواقع
التل رام ) وذلك من خالل نشر صورة السبية مع رقم خاص الا مثال سبية رقم  1أو
رقم .)1( 2
كما توصل املنظمة االيزيدية للتوطي إىل معلومات تفيد أبن عمليات البيع مشل
دوال أيبخرى خارج املساحة ال تسيطر عليها داعر يف سوراي والعراق  ,حيث بين
تلك املعلومات إىل أن عمليات بيع للنساء االيزيدايت السيما ضمن العمليات ال
يقوم الا التنظيم أو بعض السماسرة ال ين يتعاطون بتعاملهم مع التنظيم  ,بنقل نساء
()2

وفتيات أيزيدايت إىل اذربيجان

( - )1مقابلة م ع دا له رشيم مفرر ا ناايا من االخ طا  , ,ب اريخ 2017\6\7
( )2املن مة االيزيدية ل امريق تقرير ا ع امدية ا جديد (ا رب ) ,2016 ,ص9
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والشكل ادانت يوض االرقام اخلاصة ابجلدول اعالت:
شكل ( )15عرض السبااي يف سوق النخاسة

 .15ا هات املسؤولة عن شراء النساء:
سنوض يف اجلـدول ادانت ابـرز اجلهـات الـ قامـ بشـراء السـبااي االيزيـدايت علمـا ان
ه ـ ا الســوق ال يــراتدت اال األشــخاص ال ـ ين ي منــون بفكــر داعــر او مــن هــم اتبعــني
هل ت العصاابت وما -:
جدول ( )16يوضح ا هة اليت قامت بشراء السبااي من سوق النخاسة
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة

ت
1

امراء التنظيم

47

%45.6

2

ما يسمى جند التنظيم

45

%43.6

3

أشخاص حمليني م يدين لداعر

11

%10.6

اجملموع

103

%100
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يوض اجلدول اعالت اجلهة ال قام بشراء السبااي يف معرض البيع (سوق النخاسة)
فقد بين النتائج قيام أشخاص حمليني م يدين لداعر بشراء ( )11عن طري
تقاضي مبل من املال من بعض اجلهات اخلارجية لتخليص املختطفات سبية من
داعر من جمموع العينة املدروسة البال ة ( )103سبية يف حني قام امراء التنظيم
بشراء ( )47سبية ومما ال خيفى ان امراء التنظيم يقدم هلم السبااي على شكل هدااي
اما جند التنظيم فقد اشرتوا ( )45سبيه منهم كما موض يف الرسم البياين اآل :
شكل ( )16يوضح ا هة القائمة بشراء السبية

 .16التخلص من داعش:

لقد تعددت االساليب والوسائل ال ساعدت السبااي االيزيدايت ابلتخلص من

قبضة عصاابت داعر ويف اجلدول ادانت سنحاول توضي اجلهات املس ولة حسب
االرقام وكما :
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جدول ( )17يوضح طريقة ختليص السبااي من قبضة التنظيم
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة

ت
 1اطالق سراه

16

%15.5

 2التخليص من قبل مكتب

59

%57.2

املختطفات
 3هروب من ايدي التنظيم

21

%20.3

 4التنسي مع املهربني

6

%5.8

استبدال رهائن

1

%0.97

103

%100

اجملموع

تبني بياانت اجلدول اعالت ان عدد اللوا اطل سراحهن من قبل التنظيم اإلرهال
بل ( )16سبية اذ قام داعر اإلرهال ابصدار ورقة اعمام جلميع افرادت ممن
متلكون سبااي االيزيدايت إبطالق سراه من هن كبريات يف العمر أو مصاابت
أبمراض او معاقات كوهنن يشكلن عب،ا على افراد التنظيم اإلرهال( )1كما بل عدد
مليصهن عن طري مكتب املختطفات يف حمافظة دهوك ()59سبيه
اللوا
وللمكتب الية عمل لتحرير املختطفني واملختطفات ومتابعة أمورهم بعد التحرير
واملكتب ال يتعامل مع عصاابت داعر بصورة مباشرة لتحرير املختطفني  ,بل يتم
تناول املوضوع من خالل الوسطاء واألشخاص ال ين يشرتون املختطفني من داعر
 ,فالتنظيم يبيع النساء يف سوق النخاسة  ,وهناك من يشرتيهن منه  ,ويتاجر الن
ملرات عدة  ,أما املبال املدفوعة هل الء األشخاص مقابل حترير شخص واحد من
( )1مقابلة م حسني باعذر مخ ار منطقة باعذر .
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املختطفني فهي ترتاوه بني ألف دوالر إىل مخسة عشر ألف دوالر أو أكثر أحياان
,كما أن هناك من حتاول اهلرب من قبضة عصاابت داعر بطريقة وأيبخرى ويقوم
املكتب إبحالتهم إىل اللجان املختصة لتسجيلهم وايوائهم واالهتمام الصحي الم من
قبل اجلهات املختصة واملكتب يواصل عمله بشكل يومي  ,وعملية التحرير تعتمد
على الظروف واإلمكانيات املتوفرة لدى املكتب يف حني بل عدد اهلارابت من
ايدي داعر اإلرهال ( )21سبيه متك ان من اهلرب مساعدة بعض االهام ال ين
تسرتوا على االيزيدايت يف املناط اخلاضعة لتنظيم داعر اإلرهال ومن ايصاهلن
اىل بر االمان او تسليمهم اىل اقرب النقان العسكرية التابعة للمنظومة االمنية
مليصهن بدفع مبل من املال (فدية) بشكل مباشر اىل
العراقية اما اللوا
خاطفيهم من افراد التنظيم اإلرهال أو التنسي مع املهربني فقد بل عددهن ()6
سبيه اذ كان يتم اتفاق مسب مع مهرل االيزيدايت ال ي يطل عليه (السمسار),
اذ يقوم السمسار أبرسال نساء عربيات اىل االماكن املتواجدة فيه االيزيدايت ,وتقوم
بشكل حجة بيع املالبس او االدراض املنزلية ,ومن
تلك النساء بدورهن ال ي
خالل ذلك تقوم ابلكشف عن االيزيدايت يف البيوت املرسلة اليها ,وعند اكتشاف
تواجدهن تقوم ابالتفاق معهن على موعد اخلروج ودالبا ما يكون يوم اجلمعة,
النش ال تنظيم داعر بطقوسهم الدينية ال تست رق ساعتني ,تكلف تلك العملية
مبال طائلة ال يتم دفعها من قبل ذوي السبية او احد االقرابء بل وح أشخاص
يسكنون مناط اقليم كردستان العراق وآخرين أجانب قاموا بدفع مبال مالية
لتخليص ه ت النساء ,كما ان هنالك سبيه واحدة قد مليصها عن طري استبدال
الرهائن مع عصاابت داعر اإلرهال وكما موض ذلك يف الشكل اآل :
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شكل ( )17يبني طريقة ختلص السبااي من تنظيم داعش

 .17السبااي الًيت تعرضن لل مل:
جدول ( )18يوضح :صول احلمل اثناء مدة الختااف
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة
نعم

6

%5.8

ال

97

%94.1

103

%100

اجملموع

يوضـ اجلــدل ( )18ان عــدد اللـوا تعرضــن للحمـل النــاجم عــن االدتصــاب يف اطنــاء
مــدة االختطــاف ( )6ســبااي وبنســبة ( )%5.8يف حــني بل ـ عــدد الل ـوا مل يتعرضــن
للحمـل ( )97ســبية وبنســبة ( )%94,1وقـد تبــني للباحثــة ان ارتفـاع عــدد اللـوا مل
يتعرضــن للحمــل انتــج عــن قيــام عصــاابت التنظــيم ابعطــاء الســبااي املتزوجــات حبــوب
من ــع احلم ــل خ ــالل م ــدة االدتص ــاب او ال ــزواج الـ ـ ي اجب ــارهن علي ــه وه ــو مثاب ــة
ادتصاب ايضا كما توضـي ذلـك للباحثـة أبن سـبب ذلـك االجـراء مـن قبـل داعـر
يعــود اىل ن ـواحي جتاريــه ماديــة ,كــون مــن متتل ــك اكث ــر مــن طفــل يق ــل ســعرها وترتفــع
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عنــدما تكــون عـ راء .وعنــد س ـ ال الباحثـة عــن مصــري األطفــال ال ـ ين ولــدوا عــن ه ـ ت
العالقـ ـات تب ــني ان الرج ــال م ــن عص ــاابت داع ــر اخـ ـ وا املوالي ــد اىل جان ــب رف ــض
املختطفات اخ املولود معهن بعـد حتريـرهن ألسـباب منهـا عـدم الشـعور ابالمومـة جتـات
ه ـ ا املول ــود كم ــا ينظــرن اىل ه ـ ا املول ــود انــه د ـري ش ــرعي وانت ــج عــن زواج ابإلك ـرات
وبعضهن اشارت اىل انه ليس زواجا بل ادتصاب ألهنن اكرهن عليه.
وال مكن الت اضي عن االاثر النفسية ال سببتها ه ت اجلرائم على النساء املختطفـات
وعلـى مســتقبلهن ,فهنالـك مشــكلة قانونيــة سـوف تواجههــا املـرأة االيزيديـة الـ محلـ
نتيجــة ادتصــاالا مــن قبــل عصــاابت التنظــيم فــاذا م ـا اجهــاض هـ ا الطفــل فســوف
تتعــرض للمســاءلة كــون القــانون العراقــي منــع االجهــاض( )1واذا مــا ولــدت فــملن داينــة
الطف ــل س ــتكون ه ــي اإلس ــالم ك ــون هنال ــك م ــادة قانوني ــة ت ــنص عل ــى أن يك ــون ال ــدين
اإلسالمي هو دين كل طفل جمهول االب وأن اجملتمع االيزيدي يرفض تربية طفل مسلم(.)2

( )1تضمن املاد ( )417من قاوامن ا عقامبا ا عراقي املعدر رقم  111سنة 1969عن:
.1

يعاق با ف س مد ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد عن منية دينار أو بإحعدل هعاتني ا عقعامب ني كع
امرأ ااهض واسها بأية وسيلة كاو أو مكّن رتها من ذ ك برضاها.

.2

ويعاق با عقامبة ذاتها من ااهضها عمدا ً وبرضاها ،واذا اةىضع ا جهعاا أو ا امسعيلة ا عي اسع عمل
احداره ،و ام مل ي م ا جهاا كىل مام املجنى عليها ،ة كامن ا عقامبة ا ف س مد التزيد ععن سع
سناما .

.3

ويعد ظرةاً مشددا ً كذا كان ة ي اً أو صيد ياً أو كيميا ياً أو قابلة أو احد معاوويهم.

.4

ويعد ظرةاً قضا ياً مخاااً ااهاا املرأ واسها كتقاء عار كذا كاو قعد حملع سعااحاً .وكعذ ك األمعر
هذ ،ا فا ة با نس ة ملن ااهضها من أقربا ها كىل ا دراة ا ثاوية.

( )2سعد سلامم ،وساء مغ ص ا وراار ق لة وأةاار ل ي  .االيزيديامن ضفايا ا عي وا طر ا عديني (تقريعر
جريد املدل) ,ا عدد ( ،)333تاريخ ا ن ,2015/ 4/ 10 ,،ا رابط اال كرتوين:
/ ar /newshttp://www.almapape.
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وتــرى الباحثــة أن أدلــب الس ـبااي االيزيــدايت يلجن ـ إىل عملي ـة االجهــاض بشــكل د ـري
قانوين مما ي دي إىل احتمال فقدان حياهتن ل لك يتطلـب األمـر تعـديل واسـتحدام
بعــض القـوانني والسياســات الالزمــة لتــوفري احلمايــة للنســاء اللـوا تعرضــن لالدتصــاب
وممــن يــردنب يف أهنــاء محلهــن وخاصــة أن عمليــات االجهــاض قــد ال تعت ـرب جرمــة يف
ه ت احلالة بل قد يعد احلل االمثل.
إن اجملتمــع العراقــي بشــكل عــام وااليزيــدي بشــكل خــاص مــن اجملتمعــات ايافظــة ال ـ
تشــكل لــديها تلــك القضــااي أتط ـريا ابل ـا ومــا قــد يســهم مــن عــار نتيجــة تلــك احل ـوادم
على الردم مـن الفتـوى الدينيـة الـ صـدرت مـن املرجـع الـديين االيزيـدي أبن الفتيـات ال حـول
هلن وال قـوة يف هـ ا ولكـن تبقـى االعـراف العشـائرية والقبليـة تشـكل حيـزاَ مهمـا يف قضـااي التقبـل
واالندماج االجتماعي لدى افراد اجملتمع.

شكل ( )18شكل يوضح :صول احلمل اثناء مدة الختااف
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 .18اجتاهات السبااي حنو اهلجرة:

تشــكل اهلجــرة قضــية اجتماعيــة مهمــة وه ـدف اساســي ل شــخاص ال ـ ين يتعرضــون

اىل التهديــد او اخلــوف او النزاعــات املســلحة وان مــا تعرضـ لــه املـرأة االيزيديــة خــالل
فرتة االختطاف وعدم تقدمي احلماية االجتماعية دفعهن إىل التفكري ابهلجـرة والـتخلص
م ــن هـ ـ ت املخ ــاوف والبح ــث ع ــن جمتم ــع اكث ــر اس ــتقرار ويف اجلـ ـدول ادانت سنوضـ ـ
ابالرقام الرادبات ابهلجرة وكما :
جدول ( )19يوضح تفكي السبااي اليزيدايت ابهلجرة اىل خارج العراق
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة
نعم

97

%94.1

ال

6

%5.8

103

%100

اجملموع

يوض ـ اجل ـدول ( )19أن ادل ــب الس ــبااي ال ــال اطل ـ سـ ـراحهن يفك ـرن ابهلج ــرة اىل
خارج العـراق وعـدم الردبـة ابلعـودة اليـه مـرة أيبخـرى هلـول مـا تعرضـن لـه مـن قتـل وسـيب
وتنكيـ ــل وهتجـ ــري مـ ــن مـ ــوطنهم االصـ ــلي ليت لـ ــب علـ ــى احساسـ ــهم ضـ ــعف الشـ ــعور
ابالنتماء للمجتمع العراقي ال ي تعايشـوا فيـه منـ اآلف السـنني اذ بلـ عـدد اللـوا
يفكرن ابهلجرة ( )97سبيه بنسبة م،وية بل ( )%94.1من جممـوع عينـة الدراسـة
يف ح ــني بلـ ـ ع ــدد اللـ ـوا ال يفك ــرن ابهلج ــرة ( )6س ــبااي فقـ ـ بنس ــبة م،وي ــة بل ـ ـ
( )%5.8ويعــزى ذلــك إىل وجــود عــائالهتن وازواجهــن يف قبضــة عصــاابت داعــر
التكفريية ولدى البعض منهن أطفال عدة من الصعب التفكري ابهلجرة .
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وقــد أتض ـ للباحثــة أن أدلبيــة الناجيــات يفكــرن ابهلجــرة اىل خــارج الع ـراق ويعتقــدن
أهنا احلل االمثل بسـبب محـالت التهجـري واالابدات الـ تعرضـوا هلـا مـن اقـوام متطرفـة
كــانوا وال يزالــون ينظــرون الــيهم أبهنــم كفــرة ومرتــدون وأن قــتلهم وســبيهم يعــد مشــروعا
وشــرعيا  ,وبــردم مــن انتشــار مبــادئ حق ـوق اإلنســان والدمقراطيــة إال أهنــم ال يزال ــون
يبحث ــون عــن العــير يف بي،ــة أمنــة بعيــدة ع ــن العن ــف واالختطــاف والتهجــري والس ــيب,
ابل ــردم م ــن أهن ــم اليتج ــاوزن م ،ــات االالف أال أهن ــم منتش ــرون يف دول ع ــدة حبث ـا ع ــن
مالذ أمن ميهم من شرور املتطرفني.
ويقول الكاتب حسو هورمي :أن االقلية االيزيدية اآلن هم انزحـون بنسـبة , %85
ويعيش ــون يف خميم ــات ــي ال ــم فق ــدان الثق ــة ابآلخ ــر  ,وض ــياع االنتم ــاء والتش ــت

الفكــري والتشــظي يف الق ـرار  ,ومــا أن أدلــبهم يعيشــون يف اج ـواء ملي،ــة ابلشــك النــاتج
عن عدم الثقة ابآلخرين  ,وهـي حالـة طبيعيـة تنـتج عـن اجلينوسـايد  ,وهـ ا حتمـا يـ طر
يف حيــاهتم  ,وطريقــة تفكــريهم  ,وتعــاملهم مــع اجملتمــع  ,لـ ا يالحـ أبن نزيــف اهلجــرة
بــدا مــزق جســد اجملتمــع االيزيــدي وال ـ ي يرفــع الفتــه كبــرية كتــب عليهــا ( االيزيــديون
مشروع قتل طاملا بقوا يف العراق) (.)1

( - )1حسام هامرمي  ,ا طاام ة املاقامد ( داعر وابباد ا جععية اليزيديني ) اربي  ,2017 ,ص 58
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شكل ( )19يوضح تفكي السبااي اليزيدايت ابهلجرة خارج العراق

 .19األسباب املؤدية للهجرة:
هناك عوامل عديد تدعو األشخاص املعرضني لالزمات اىل التفكـري ابهلجـرة ومـا دفـع
املرأة االيزيدية للتفكري ابهلجرة أسباب كثرية سنوضحها من خالل اجلدول ادانت-:
جدول ( )20يوضح سبب التفكي ابهلجرة خارج العراق
التكرار

النسبة املئوية

ت

اإلجابة

1

للشعور ابألمان

90

%83.3

2

عدم وجود طائفية

14

%12.9

3

للشعور ابلوصم االجتماعي

4

%3.7

108

%100

اجملموع

يوض ـ اجل ــدول ( )20األس ــباب الرئيس ــة للتفك ــري ابهلج ــرة اىل خ ــارج العـ ـراق وتتمث ــل
ابلشعور ابألمان وقـد اتضـ ان عـدد اللـوا يفكـرن ابهلجـرة بسـبب الشـعور ابألمـان
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هو ( )90سبيه ايزيدية وذلك لفقدان االمان يف العراق والتعـرض لعميـات اابدة وسـيب
مجاعي كما بل عدد اللوا يفكرن ابهلجرة بسبب عدم وجود تفرقة دينيـة يف البلـدان
االوروبيــة هــو ( )14ســبيه كمــا ان هنــاك ( )4ســبااي يفكــرن ابهلجــرة بســبب الوصــم
االجتم ــاعي الـ ـ ي خلفت ــه عص ــاابت داع ــر بع ــد القي ــام بس ــبيهن وب ــيعهن يف س ــوق
النخاسة وتعرضهن لإلدتصاب ألكثر من مرة وملدة مكن حسـاالا ابملتوسـ ( )2سـنة
عل ـى الت ـوام جلميــع الناجيــات االيزيــدايت .ويشــكل التحــدي االمــين يف الع ـراق عــامالا

مهم ـا يف توجهــات الع ـراقيني ال ـرادبني يف اهلجــرة إىل اخلــارج اذ أن الوضــع االمــين مثــل
هاجس ـا مقلق ـا للكث ــري م ــن امل ـواطنني وم ــنهم االيزي ــديون ال ـ ين تعرضـ ـوا حلمل ــة منظم ــة
إلابدهتــم والقضــاء علــيهم ومــن أن البقــاء يف الع ـراق ابلنســبة ملعظــم االيزيــديني فهــو
بســبب عوامــل عــدة منهــا االمكــاانت املاديـة ايــدودة الـ تقــف عائقـا امـام اهلجــرة إىل
اخلارج واخلربات العلمية أيضا الـ تلعـب دورا يف قبـول طلبـات اللجـوء مـن قبـل الـدول
االوروبية إىل جانب ما ذكر فملن اجليل االكرب منهم يتمسك ابنتمـاء إىل العـراق يقـف
عائقـ ـا يف طريـ ـ تطلع ــات النس ــاء والش ــباب االيزي ــديون الـ ـرادبني ابهلج ــرة إىل اخل ــارج

فضال عـن مـا ذكـر فـ ن االسـتجابة مـن امل سسـات احلكوميـة إىل معـاانهتم واحتياجـاهتم
مل تكــن ابملســتوى املطلــوب وتســبب يف خيبــة امــل الكثـريين مــنهم الـ ين يعولــون علــى
مساعدة احلكومة هلم.
أن موضــوع التفرقــة الدينيــة وحريــة االعتقــاد يســيطر علــى مجيــع الــرادبني يف الســفر إىل
الــدول االوروبيــة علــى أهنــا بلــدان خاليــة مــن التمييــز العنص ــري والــديين واالختالفــات
الثقافيــة ولكــن يف احلقيقــة ال خيلــو أي جمتمــع إنســاين مــن تلــك احلــاالت وأن التبــاين
واالخ ــتالف حال ــة توج ــد يف أدل ــب تل ــك اجملتمع ــات ولك ــن مك ــن الق ــول أن وج ــود
الق ـوانني املفعلــة ملواجهــة حــاالت التمييــز العنصــري والــديين وســطوة القــانون يف الــدول
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االوروبية تعطي انطباعا أن هنالك حالة مـن االنسـجام التـام وانتفـاء االختالفـات وأن
كــان األمــر نســبيا وه ـ ا ص ــورة يرمسهــا ادلــب امله ــاجرون ع ــن الــدول االوربيــة نتيجــة
الوس ــائل االعالمي ــة يف ح ــني أن العـ ـراق مه ــد ال ــدايانت الس ــماوية ــوي الكث ــري م ــن
الــدايانت املختلفــة واملـ اهب املنبثقــة منهــا تعصــف بــه اخلالفــات السياســية الـ دلفـ
ابل طــاء ال ــديين لتعم ــل عل ــى هتدي ــد النس ــيج االجتم ــاعي ل ــه م ــن دون رادع أو حماس ــبة
قانونية وب لك اختلط على بعض املواطنني مـا تـري علـى السـاحة العراقيـة هـل هـو

ص ـ ـراعات طائفيـ ــة حبتـ ــة بـ ــني م ـ ـ اهب خمتلفـ ــة أم ص ـ ـراعات سياسـ ــية ويـ ــرى ادلـ ــب
االيزيــديني أن مــا جــرى حبقهــم هــو نتيجــة لتوجهــات دينيــة حبتــة وه ـ ا أمــر بعيــد عــن
الواق ــع أذا م ــا درس ــنا األس ــباب وال ــدوافع ال ـ ـ دعـ ـ إىل ارتك ــاب االابدات الس ــابقة
واحلالية حب االيزيديني وركزان على عوامل املكـان اجل ـرايف واملوقـع االقتصـادي والعوامـل
السياســية ال ـ حتكــم حمــي اجملتمــع االيزيــدي وأن الردبــة يف اهلجــرة إىل اخلــارج ات يف
ســياق الــتخلص مــن االاثر االجتماعيــة والنفســية الـ تعرضـن هلــن االيزيــدايت واياولــة
يف بدء حياة اجتماعية يف جمتمع خمتلف ال يعرف بعضهم البعض.
كمـا مثــل الوصــم االجتمـاعي مــن العوامــل املـ طرة علــى شخصــية الفـرد ومــا يرتتــب عليــة
من أاثر نفسية واجتماعية تتباين حسب درجته وطبيعة اجملتمع ال ي ي الم وأن مـا
تعرض له النساء االيزيدايت من السيب واالدتصاب على يد داعر والبيع يف اسـواق
النخاســة احلـ الــم اضـرار اجتماعيـة ونفسـية ابل ــة متثــل جــزءا منهــا الوصــم االجتمــاعي
علــى الــردم مــن التضــامن االجتمــاعي الواســع معهــم وفتــوى املرجــع الــديين االيزيــدي أال
أن يبقى هنالك جمموعة من االفراد ال يتقبلون تلـك الف،ـات مـن النسـاء علـى الـردم أن
األم ــر خ ــارج ع ــن ارادهت ــم وه ـ ا األم ــر مث ــل هاجس ــا مقلق ــا يرتت ــب عليه ــا أاثرا نفس ــية
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واجتماعي ــة تس ــبب أزم ــات نفس ــية كب ــرية ومعوق ـا يف ان ــدماج تل ــك النس ــاء م ــع اجملتم ــع
السيما إذا ما مت أتهيلهم وتشريع قانوان ميهم.
شكل ( )20يوضح أسباب التفكي ابهلجرة اىل خارج العراق

 .20الختااف والعًقات الجتماعية:

متثل العالقات االجتماعية جوهر البناء االجتماعي وقوته وابلتام ان اي أتطري على
العالقات االجتماعية اتابيا او سلبيا البد ان يرتك أتطري على البناء االجتماعي ويف
اجلدول ادانت سوف نوض أتطري السيب على املرأة االيزيدية وكما -:
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جدول ( )21يوضح أتثي الختااف على العًقات السرية يف اجملتمع
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة
نعم

18

%17.4

ال

85

%82.5

103

%100

اجملموع

يوض اجلدول ( )21ان ( )18سبيه ادى اختطافها من قبل العصـاابت اإلرهابيـة اىل
التـ ـ ـ طري عل ـ ــى عالقاهت ـ ــا االجتماعي ـ ــة اييط ـ ــة حبياهت ـ ــا اليومي ـ ــة وت ـ ــرك ه ـ ــاجس الوص ـ ــم
االجتمـاعي واالنتكاســة يف حيـاهتم يف حــني بلـ عــدد اللـوا مل يــرتك االختطـاف اطـرا
علــى عالقاهتــا االجتماعيــة ( )85بســبب التعــاير الســلمي بــني افـراد لطائفــة االيزيديــة
والنظــر الــيهن علــى اهنـن مكرهـات ومــا حصــل هلـن خــارج ارادهتـن واال يتعرضــن اىل
القتل والتنكيل املستمر.
ومــن الطبيعــي عنــد مــرور ظــرف دــري طبيعـي علــى اإلنســان يـ طر بشــكل أو آبخــر علــى
وض ــعه االجتم ــاعي وعالقات ــه م ــع اآلخ ـ ـرين الس ــيما ان االختط ــاف والس ــيب الل ـ ـ ين
تعرض ـ ل ــه االيزي ــدايت أدى اىل ادتص ــاب واس ــتعباد الكث ــري م ــنهن وهـ ـ ا حب ــد ذات ــه
ي دي اىل ترك آاثر اجتماعية و نفسية عميقة ال مكن جتاوزها .
ف ــانتزاع املـ ـرأة م ــن حميطه ــا الطبيع ــي الـ ـ ي نشـ ـ ت إىل حم ــي دري ــب عنه ــا ي ـ ـ دي إىل
حــدوم اضــطراابت عديــدة يف حياهتــا ي ـ طر يف قــدراهتا عل ـى الت ـ قلم مــع حميطه ـا ,وقــد
مشل ـ ـ االنتهاكـ ــات ال ـ ـ مارسـ ــها تنظـ ــيم داعـ ــر اإلرهـ ــال أدلـ ــب اجملـ ــاالت احلياتيـ ــة
للمجتمــع االيزيــدي  ,ومجيــع ش ـرائ اجملتمــع  ,وكانـ امل ـرأة يف ص ـدر ق ـائمتهم  ,وأمــام
الص ــورة املظلم ــة ل وض ــاع ال ـ انتهجه ــا داع ــر يف اجملتم ــع االيزي ــدي تش ــكل النس ــاء
احللقة االضعف واألكثر تضررا .
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وتكمـ ــن أمهيـ ــة األسـ ــرة يف كوهنـ ــا الن ـ ـواة األساسـ ــية يف اجملتمـ ــع وال ـ ـ تسـ ــهم يف مجيـ ــع
النشاطات االجتماعية واالقتصادية واملادية والروحية والعقائدية وأن مـن أهـم وظائفهـا
هي الوظيفة البيولوجية وايافظة على النـوع اإلنسـاين اىل جانـب وظيفتهـا االجتماعيـة
والرتبوي ــة  .وتكم ــن أمهي ــة االس ــرة أيضـ ـا يف كوهن ــا آمن ــة لتلبي ــة حاج ــة األفـ ـراد الفطري ــة
لتحقي االستقرار النفسي والروحي وتنمية القيم اإلنسانية كما أن االسرة هي مدرسـة
الطفل األوىل ال تقوم ابكسابه السلوكيات والقـيم والتقاليـد وت ـرس فيـه مفـاهيم الـوالء
واالنتماء .وهنا ان اي خلل ي طر على ه ت املرأة ال هي مثابة االم او النصـف اآلخـر
للمجتم ــع االيزي ــدي الب ــد ان ي ــتعكس بش ــكل كب ــري عل ــى مس ــرية البن ــاء االجتم ــاعي
للمجتمع ابسرت وابلتام ه ا ي طر على مسرية احلياة االجتماعي العضاء االسرة.
شكل ( )21يبني أتثي الختااف على العًقات السرية
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 .21النظرة املتدنية للسبااي:

يصف اجلدول ادانت نظـرة اجملتمـع للمـرأة االيزيديـة الـ تعرضـ للسـيب علمـا ان ايـي

االجتم ــاعي يش ــكل دور ابرز يف احتضـ ـان الفـ ـرد وحتقي ـ ـ امن ــه االجتم ــاعي والنفس ــي
فاإلنســان بطبيعتــه كــائن اجتمــاعي ولــه عالقــات تربطــه ابجملتمــع الـ ي ينتمـي اليــه فــاي
وص ــمة او نظ ــرة س ــلبية الب ــد ان ت ــنعكس عل ــى مس ــتقبل ه ـ ا الف ــرد ويف اجل ــدول ادان
سنوض ابالرقام نظرة اجملتمع ايلي االيزيدي اىل السبااي وكما -:
جدول ( )22يوضح نظرة اجملتمع ال ي تعيش فيه السبااي نظرة متدنية بسبب
السيب
اإلجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

5

%4.8

ال

98

%95.1

اجملموع

103

%100

يوض ـ اجلــدول ( )22ان ( )98انجيــة مــن جممــوع عينــة الدراســة البال ــة ( )103ال
ينظر اليهم اجملتمع االيزيدي نظرة متدنية و( )5منهم كان اجابتهن ان اجملتمع ينظـر
الـ ــيهم ه ـ ـ ت النظـ ــرة ويعـ ــود السـ ــبب يف ذلـ ــك ان ه ـ ـ الء اخلمسـ ــة فقـ ــدن مجي ـ ـع اف ـ ـراد
عائالهتن فقد قام عصـاابت داعـر اإلرهابيـة بقـتلهم ومل يبـ احـد مـنهم يسـاعدهم
ابلتخفيــف مــن االاثر النفســية الـ تركتهــا عصــاابت داعــر  .ان اجملتمــع االيزيــدي هــو
جمتمــع مســامل ال ينظــر اىل مــا تعرض ـ لــه ه ـ ت النســاء علــى ايــدي عصــاابت داعــر
اإلرهابيــة نظريــة متدنيــة كمــا يوضــحه اجلــدول اعــالت ويعــود الفضــل الكبــري هلـ ت النظــرة
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اإلنسانية اىل الناجيـات والنـاجني مـن قبضـة داعـر اإلرهـال واىل الفتـوى الـ أصـدرها
األب الروحي للداينة االيزيدية مساحة البااب شـيخ ختـو حـاجي امساعيـل ابلل ـة الكرديـة
بتـ ــاريخ  2014/9/6وال ـ ـ تعتـ ــرب الفتـ ــوى االكثـ ــر ج ـ ـراة مـ ــا حتملـ ــه مـ ــن مضـ ــامني
إنس ـ ـ ــانية.و نش ـ ـ ــرت نف ـ ـ ــس الفت ـ ـ ــوى ابلل ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة حتـ ـ ـ ـ الع ـ ـ ــدد  28وم رخ ـ ـ ــة يف
 2015/2/6نقتط ــف منه ــا .. :ن ــرى أن هـ ـ الء ق ــد أج ــربوا عل ــى ممارس ــات ش ــعائر
دينية تنايف الداينة االيزيدية حت الض واالكرات والقوة وبعدما بـ ل وتبـ ل جهـود
إلع ـ ــادة العدي ـ ــد م ـ ــن هـ ـ ـ الء املخطوف ـ ــات واملخط ـ ــوفني ن ك ـ ــد أبن هـ ـ ـ الء الناجي ـ ــات
والنــاجني يبق ـوا ايزيــديني أنقيــاء ولــيس ألحــد أن مــس عقيــدهتم االيزيديــة بش ـ ألن مــا
تعرضوا له أمر خـارج إرادهتـم .لـ لك لـيس ألحـد أن يقـرر مصـريهم أو هـويتهم الدينيـة
ب ــل ابلعك ــس علين ــا مجيعـ ـا أن من ــد هل ــم ي ــد املس ــاعدة ك ــي يع ــودوا اىل ممارس ــة حي ــاهتم
الطبيعي ـة ليتجــاوزوا اينــة ال ـ مــروا الــا ..ل ـ لك نــدعو اجلميــع أن يتعــاونوا مــع ه ـ الء
الض ـ ـ ــحااي وي ـ ـ ــدعموهم لك ـ ـ ــي يع ـ ـ ــودوا اىل ممارس ـ ـ ــة حي ـ ـ ــاهتم الطبيعي ـ ـ ــة وين ـ ـ ــدجموا م ـ ـ ــع
اجملتمع..واجلميع مطالب ابجناه ه ت املهمة..
شكل ( )22يوضح نظرة اجملتمع اىل السبااي نظرة متدنية بسبب السيب
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اثنيا :السبااي واآلاثر النفسية:

 .22الضغوط النفسية:

تشكل االضطراابت والض ون النفسية عامل خطري على الفرد وما تعرض له السبااي
االيزيدايت من انتهاكات خالل فرتة السيب هو م شر خطري يهدد مسرية احلياة
االجتماعية للمرأة االيزيدية واجلدول ادانت يوض ذلك-:
جدول ( )23يوضح الضغوط النفسية اليت تتعرض هلا املختافات
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة
نعم

101

%98.1

ال

2

%1.9

103

%100

اجملموع

ييبالح ـ م ــن اجل ــدول اع ــالت ان دالبي ــة املبح ــواثت تع ــاين م ــن الض ـ ون النفس ــية جـ ـراء

عملية االختطاف وما ترتب عليها من مويف و تعسف وقد بل عدد اللـوا يعـانني
مــن ض ـ ون نفســية ( )101ســبية وبنســبة ( )% 98,1ســبية يف حــني مل تظه ــر اال
حــالتني مل تتعــرض اىل ضـ ون نفســية ويعــود الســبب اىل ان مــدة اختطــافهن مل تتجــاوز
ـك ان مــا تعرضـ لــه املـرأة
اايم ليــتم هــروالن والــتخلص مــن اجلماعــات املســلحة الشـ ا
االيزيديــة خــالل االختطــاف ومــا ترتــب عليــه مــن معــاانة اجتماعيــة ونفســية جــدير أبن
يشكل صدمات خطرية يستمر هتديدها على طول احلياة .
ويتس ــبب العن ــف يف نش ــوء املش ــكالت النفس ــية الـ ـ ق ــد تتط ــور وتتف ــاقم إىل ح ــاالت
مرضـ ــية أو سـ ــلوكيات عدائيـ ــة أو أجراميـ ــة( ,)1الن الوضـ ــع ال ـ ـ ي عاشـ ــوت سـ ــيتعزز يف
( )1وامر ةيص  ,دور من ع املج م املدين

دعم حقامب املرأ  ,دا ر ا فعامت  ,مجلعس ا نعامام ا عراقعي ,

 ,2012ص12
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ذاك ـ ـرهتم لسـ ــنوات طويل ـ ــة  ,وسـ ــينعكس كث ـ ـريا عل ـ ــى حي ـ ــاهتم ومس ـ ــتقبلهم وتص ـ ــرفاهتم
وستص ــب ج ــزء م ــن الش ــعور اجلمع ــي ت ــدرتيا  ,ألن الواقع ــة كانـ ـ اليم ــه بك ــل معـ ـ
الكلم ــة  ,ال يش ــعر ال ــا إال م ــن عاش ــها  ,وعل ــى تفاص ــيل دقيق ــة ( ( , ))1وق ــد عانـ ـ
الكثــري مــن النســاء مــن حــاالت أكت،ــاب شــديدة وحــاالت مــن الرهبــة والوحــدة وذلــك
نتيجة احلوادم ال عشنها  ,واملتمثلة بقتل أو تعـ يب ذويهـن أمـام أعيـنهن  ,وكـ لك
الرتويع ال ي مارسه تنظيم داعر ضدهم  ,فصور التع يب واالدتصـاب الـ تعرضـ
هلــا النســاء االيزيــدايت يف قبضــة عصــاابت داعــر لــن تنتهــي بنجــاهتن  ,ألن الوضــع
والواقع املرير ال ي عشنه سيبقى يف نفوسهن وذاكرهتن لسنوات طويلة .
كمــا إن فقــدان الشــعور ابألمــان واالرتبــاك والقل ـ ال ـ ي تعرض ـ لــه املختطفــة عل ــى
مدار سنتني يشكل ض وطا نفسية خطرية مكن ان تعـزز مـا يطلـ عليـه علمـاء الـنفس
واالجتمــاع ابلض ـ ون مــا بعــد الصــدمة وه ـ ا يــنجم عنــه ااثر نفســية خطــرية كــاخلوف
واالض ــطراب والقلـ ـ املس ــتمر األم ــر الـ ـ ي يه ــدد مس ــرية حي ــاهتن االجتماعي ــة وخيلـ ـ
شخصية مضطربة ال تتوقف عنـدهن بـل رمـا يف ال الـب تـنعكس علـى اسـرهن وخاصـة
يف تربية األطفال يف املستقبل .ومـن الطبيعـي اهنـم سـوف يتعرضـن الضـطراابت عصـيبة
ونفسية اىل جانب حتوهلن إىل مصدر للمشكالت ما مل ينجحن يف جتاوز هـ ا التجربـة
ابلشــكل الصــحي إبزال ـة االفكــار ال ـ تــزرع االضــطراب وعــدم االطم،نــان يف خمليــتهن
كالسيب واالعتداء اجلنسي واجلسدي.
وخلص ـ ابحثــة يف جم ـال الع ـالج النفس ــي أالاثر النفســية بقوهلــا  :أن الضــحية حتــاول
بش الطـرق والوسـائل نسـيان هـ ا األمـر املـ ذي أو االنفصـال عنـه وت اضـيه  ,إال أهنـا
تفش ــل يف أدل ــب األحي ــان يف ذل ــك  ,وت ــدخل يف دائ ــرة اخل ــوف والقل ـ ـ واإلحس ــاس
( )1خرض دوميل  ,املام االسامد مايس وساء االيزيدية

ق ضة داعر  ,مط عة خاين  ,دهام ,2015 , ,ص 25
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ابلعجــز والدونيــة  .فــاآلاثر النفســية الـ تتعــرض هلــا الضــحية ليسـ أاثر وقتيــة تـرتب
ابحلــدم فقـ  ,بــل متتــد أحيــاان لســنوات عديــدة قــد تتعقــد الضــحية أهنــا ملصـ مــن
ه ت األاثر  ,لكنها تبقـى راسـخة يف أدـوار نفسـها .وأن مل تتعـاف مـن هـ ت الصـدمة
سوف تظهر على معظم جوانب حياهتا بشكل مباشر أو دري مباشر(.)1
ان امل ـرأة االيزيديــة املختطفــة ابمــس احلاجــة اىل اعــادة أتهيلهــا ومليصــها مــن الض ـ ون
النفســية وه ـ ا يضــع اجلميــع امــام ه ـ ت املس ـ ولية االجتماعيــة التارخييــة مــن منظمــات
حكوميــة ودــري حكوميــة لتحقي ـ عمليــة الت هيــل االجتمــاعي والنفســي مــن اجــل تعزيــز
عملية االندماج االجتماعي هل ت املرأة .

( )1ا ا عالم  ,ع ،ارضار خطت يس ها االر صام عن واسعية وصعفة املعرا ’ و،ع ب عاريخ  \27وعامةمرب
 , 2016عن ا رابط www.vetogate.com
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شكل ( )23يوضح الضغوط النفسية اليت تتعرض هلا املختافات

 .23ابرز املشكًت النفسية:
تشكل املعاانة النفسية ال تعرضـ هلـا السـبااي م شـر خطـري علـى املـرأة السـبية وهنـاك
العدي ــد م ــن املش ــكالت النفس ــية ال ـ اص ــاب الس ــبااي خ ــالل ف ــرتة االختط ــاف وكم ــا
موض ابجلدول ادانت-:
جدول ( )24يوضح ابرز املعاانة النفسية يف اثناء مدة الختااف
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة

ت
 1اخلوف والقل

87

%56.4

 2اضطراابت فكرية

17

%11

 3امراض عضوية

31

%20.1

 4التفكري ابملوت

9

%5.8

 5كن افكر ابن هنالك امل للخالص

10

%6.4

اجملموع

154

%100
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يوض ـ اجل ــدول ( )24ان ( )87حال ــة م ــن عين ــة الدراس ــة تع ــاين م ــن اخل ــوف والقل ـ
بشكل مسـتمر و( )17سـبيه يعـانني مـن اضـطراابت فكريـة كمـا يالحـ ان ()31
ســبيه تعــاين مــن امـراض عضــوية كمــا ان هنــاك ( )9مــن الســبااي يفكــرن ابالنتحــار مــن
جمموع عينة الدراسة البال ة ( )103وه ا يعيد ما ذهبنا اليـه يف الصـفحات السـابقة
حــول ضــرورة الت هيــل النفســي واالجتمــاعي للناجيــات خوفـا مــن العواقــب ابملســتقبل
كما بل عدد اللوا يفكرون أبمل اخلالص هو ( )10سبااي.
مما الشك فيه أن ممارسة التع يب بشكل منظم ضد الناجيـات االيزيـدايت يـ دي إىل
مشــكالت نفســية حتــي امل ـرأة االيزيديــة اذ ال ت ـزال هنالــك حــاالت كثــرية مــن النســاء
يعانن من عدم اإلحساس ابألمان والشعور ابخلوف وفقـدان الثقـة ابلـ ات واآلخـرين,
كما أن العديد من النسـاء اللـوا امضـني مـددا معينـة يف االختطـاف اصـنب بصـدمات
نفســية ابت مــن الصــعب اخلــروج منهــا وجتاوزهــا فــالكثري مــنهن علــى الــردم مــن مضــي
م ــدة طويل ــة عل ــى خ ــروجهن م ــن االختط ــاف م ــا زل ــن يع ــانن م ــن االحس ــاس بفق ــدان
االمان ,كما الحظـ الباحثـة أن نسـاء اخـرايت يعـانني مـن احتقـار الـ ات .كمـا تبـني
وجود أعراض مثل القل واخلوف واالكت،اب متعددة عند الناجيات  ,وه ت العـوارض
هلا عالقة مباشرت جدا بتجربة االختطاف ومدته والتعـ يب الـ تعرضـن هلـا الناجيـات.
وقــد أتض ـ للباحثــة أن ــه كلم ــا طال ـ م ــدة االختطــاف ,كلمــا كان ـ ه ـ ت االع ـراض أشــد
ظه ــورا ,الن ص ــور االختط ــاف والتع ـ يب واالدتص ــاب ال ـ تعرض ـ هل ــا الناجي ــات ل ــن تنته ــي
بعودهتن ,والن الواقع املرير ال ي عشنه سوف يبقى يف ذاكرهتن لسنوات طويلة .
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شكل ( )24يوضح ابرز املعاانة النفسية يف اثناء مدة الختااف

 .24مشاعر السبااي بعد الفراج:
جدول ( )25يوضح مشاعر السبااي بعد اطًق سرا:هن
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة
هواجس االختطاف

85

%62.1

الوصم االجتماعي

-

%0

تنتابين الكوابيس

52

%37.9

137

%100

اجملموع

يوضـ اجلــدول ( )25املشــاعر الـ تعرض ـ لــه امل ـرأة االيزيديــة بعــد اطــالق س ـراحها
فقــد تبــني ان ( )85ســبيه مــا زالـ تعــاين مــن ه ـواجس االختطــاف .يف حــني اش ـارت
( )52ســبيه ابهنــن تنتــاالن كـوابيس ويعــود الســبب اىل زايدة العــدد عــن العينــة ايــددة
ان بعض املبحواثت اشارت اىل اكثر من خيـار ممـا زاد اجملمـوع اىل ( )137عـن العينـة
املقــررة ال ـ متثــل ( )103فق ـ الشــك ان املعــاانة واملشــاعر الســلبية كان ـ واضــحة
على وجه املرأة االيزيدية يف اطنـاء اجـراء املقـابالت فقـد الحظـ الباحثـة ذلـك خـالل
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م ـ ــدة الدراس ـ ــة واختالطه ـ ــا معه ـ ــن .ان مش ـ ــاعر اخل ـ ــوف واالض ـ ــطراب الـ ـ ـ ي ابدت ـ ــه
الناجيــات تش ــكل ااثر نفســية خطــرية علــى املســرية االجتماعيــة للناجيــات مــن قبضــة
داعر وه ا بدورت يضع املـرأة االيزيديـة يف معـاانة مسـتمرة اذا مل يـتم أتهيلهـا والشـكل
ادانت يوض بعض االرقام:
شكل ( )25يوضح مشاعر السبااي بعد اطًق سرا:هن

 .25اشكال العنف:
جدول ( )26يوضح نوع العنف ال ي تعرضت له السبااي
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة

ت
1

ضرب

43

%28.1

2

لفظي

85

%55.5

3

إهانة

25

%16.3

153

%100

اجملموع
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يوضـ اجلــدول ( )26نوعيــة العنــف ال ـ ي تعرض ـ لــه الناجيــات االيزيــدايت خــالل
م ــدة االختط ــاف والس ــيب فق ــد بل ـ ع ــدد اللـ ـوا تعرض ــن اىل الض ـرب م ــن قب ــل افـ ـراد
التنظيم ( )43مبحوطة يف حني بلـ عـدد الـ ين تعرضـن اىل عنـف لفظـي هـو ()85
فيما بل عدد اللوا تعرضن اىل عنف على شكل اهانـة ()25سـبيه مـن اصـل العينـة
كمــا يالح ـ مــن متابعــة اجلــدول اعــالت ان اجملمــوع العن ــف الكلــي ال ـ ي تعرضــن لــه
السبااي االيزيدايت هو ( )153اكرب من عينـة الدراسـة البال ـة ( )103انجيـة ايزيديـة
وتفســريها يرجــع اىل ان الناجيــات االيزيــدايت قــد تعرضــن اىل اكثــر مــن نــوع واحــد مــن
العن ــف خ ــالل ت ــنقلهن جم ــربات م ــع عص ــاابت داعـ ـر مع ــدل مخس ــة ت ــنقالت عل ــى
املتوس ـ ـ ب ــني الع ـ ـراق وس ــوراي ,كم ــا اف ــادت ش ــهادات أدل ــب الناجي ــات للباحث ــة أن
اس ــاليب داع ــر الـ ـ مارس ــها ض ــدهن افض ـ إىل م ــوت كث ــري م ــن الفتي ــات والنس ــاء
االيزيدايت نتيجة التع يب والضرب ,أو حت الض النفسي ال ي دفع بعضـهن إىل
االنتحار هرابا من املعاانة ال يسببها هلن االختطاف من قبل عناصر داعر.
شكل ( )26يوضح نوع العنف ال ي تعرضت له السبااي
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اثلثا :السبااي والندماج الجتماعي:
 .26مكان السكن بعد السيب:
جدول ( )27يوضح مكان السكن بعد التخلص من السيب
التكرار

النسبة املئوية

ت

اإلجابة

1

مع األقارب

4

%3.8

2

يف املخيمات

88

%85.4

3

سكن مستقل

11

%10.6

اجملموع

103

%100

يتض ـ ـ مـ ــن اجلـ ــدول اعـ ــالت أن ( )88سـ ــبيه تسـ ــكن يف خميمـ ــات الالج،ـ ــني والبيـ ــوت
(اهلياكــل) ال ـ اســت لوها وســكنوا فيهــا بعــد هتجــريهم قس ـرا مــن قبــل التنظــيم يف ســهل
نينوى كما يالح ضعف اهتمام احلكومة االحتادية وعـدم توفريهـا بي،ـة مالئمـة بديلـة
ع ــن بي ــوهتم ومن ــاطقهم كم ــا وص ــف ال ــدكتورة (ن ــم ن ــوزت) حال ــة مجي ــع الناجيـ ـات
ابلصعبة بسبب الظروف السي،ة ال يعشنها يف املخيمات بعد النجـاة والـ ال تسـاعد
علـى حتســن أوضــاعهن وجتـاوز أالزمــة النفســية الـ حلقـ الــن جـراء مـا تعرضـوا لــه مــن
خطف وادتصاب من قبل مقاتلي داعـر  ,إذ تقـول الـدكتورة ن ـم الـ تعمـل يف مركـز
دعــم الناجيــات بــدهوك أهنــا تعاملـ مــع ( )900فتــاة وامـرأة انجيــة أكثــرهن مصــاابت
مش ــاكل جس ــدية ونفس ــية  ,وفق ــا ألف ــادت ال ــدكتورة  ,كم ــا انتق ــدت احلكوم ــة العراقي ــة
بســبب عــدم االهتمــام ابلناجيــات وعــدم دعــم املركــز  ,وحصـرت مشــاكل الناجيــات يف

210

الض ــعف الع ــام  ,وس ــوء الت ي ــة  ,واألمـ ـراض اجللدي ــة  ,واملش ــاكل النفس ــية م ــن ج ــراء
( ())1
املعاانة ال عاشوها يف ظل االختطاف
كمــا يالح ـ ان ( )11ســبية مــن عينــة الدراســة لــديها ســكن مســتقل مــع اخوهتــا او
زوجها واخواهتا اآلخرايت كما ان هناك ( )4سبااي يسكنان خارج خميمات النـازحني
مــع االقــارب ايضـا ويعـ اد ســكنا مســتقالا عــن املخيمــات املخصصــة هلــم قامـ الباحثــة
بزايرة خميم خـانكي وبيـان رأي ( )74سـبيه ابالضـافة اىل قيـام الباحثـة بـزايرة اثنيـة اىل
منطق ـة – ابع ـ رة  -وال ـ ي ه ـو عبــارة عــن هياكــل بيــوت مل يكتمــل بناءهــا ام ـ وها
االيــزديني م ـ وى هلــم حيــث بيــان رأي ( )29ســبيه يف ه ـ ت املنطقــة ويعــزوا ســبب
اختالف عينة املبحواثت بني املخيمات امل كورة اىل حصول انتقال بعـض املختطفـات
مــن اهلياكــل لردائــة خــدماهتا وعــدم وصــول املســاعدات الــيهم ممــا ادى اىل انتقــال بعــض
املختطفات ملخيمات النازحني.
شكل ( )27يوضح مكان السكن بعد التخلص من السيب

( - )1مخاة ة ا كرتووية  ,م ا دك امر وغم وامز ب اريخ 2017\4\12
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 .27الرغبة ابلعمل:
جدول ( )28يوضح رغبة السبااي بزاولة مهنة او الخنراط بسوق العمل
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة

ت
1

خياطة

47

%45.6

2

زراعة

44

%42.7

3

تعليم

10

%9.7

4

نشان مدين

2

%1.9

103

%100

اجملموع

ييببــني اجلــدول ( )28ان ( )44ســبيه تفكــر ببمارســة مهنــة الزراعــة ال ـ تعلمتهــا من ـ
الص ـ ر كمــا ان هنــاك ( )47م ـنهن يفكــرن ممارســة مهنــة اخلياطــة ذلــك الن ادلــب
عينة الدراسة ال متلكن شـهادات اوليـة او متوسـطة وادلـب مطـالبهن بسـيطة لتمكـنهم
م ــن الع ــير واعال ــة ع ــائالهتم الس ــيما بع ــد أن اق ــدم عص ـ ـاابت داع ــر عل ــى قت ــل
ازواجهن وأخواهنن مـن الرجـال (أي ان ادلـب العـائالت االن هـي بـال معيـل وال دخـل
مكــن ان يــوفر حــد الكفــاف مــن املعيشــة) اىل جانــب وجــود ( )10ســبااي يف نيــتهم
إكمـ ـال دراس ــتهم وني ــل ش ــهادات جامعي ــة كم ــا ان هن ــاك ( )2م ــن الس ــبااي يفك ــرن
ابلعمل املدين ومساعدة الناس الفقراء او الل ين مرون أبزمة او كارطـة كـال تعرضـوا هلـا
االيزيــديون وااليزيــدايت .ومتثـل مهنــة اخلياطــة مهنــة جيــدة الســيما يف تلــك اجملتمعــات
التقليديــة وامل لقــة وهــي مهنــة قدمــة تزاوهل ــا أدلــب النســاء وال حتت ــاج خ ـربات ومعرفــة
علميـ ــة متخصصـ ــة وإمنـ ــا تـ ــدريب بسـ ــي وتكـ ــاليف ماليـ ــة بسـ ــيطة ولكـ ــون اجملتمـ ــع
االيزيــدي مــن اجملتمعــات ال ـ يعمــل دالبيــة افرادهــا يف الزراعــة وهــي أيضــا تع ـ اد عمليــة
متوارط ــة وال حتت ــاج اىل ت ــدريب أو تعل ــيم متخص ــص لك ــون أدلبي ــة النس ــاء االيزي ــدايت
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يشــاركن أزواجهــن وأابءهــن يف الزراعــة ل ـ لك تكون ـ لــديهم معرفــة كافيــة متكــنهم مــن
االشت ال يف الزراعة وتدبري أمورهم اليومية ت نـيهم عـن االخنـران يف مهنـة جديـدة حتتـاج
إىل تك ـ ــاليف مالي ـ ــة وت ـ ــدريب متخص ـ ــص خيتل ـ ــف م ـ ــع أمكاني ـ ــات وق ـ ــدرات النس ـ ــاء
االيزي ــدايت العلمي ــة واملالي ــة والفني ــة وال ـ حتتاجه ــا امله ــن اجلدي ــدة .ام ـا التعل ــيم فم ــن
خــالل العينــة يتض ـ أن حجــم النســاء االيزيــددايت الرادبــات يف أكمــال التعلــيم نســبة
قليل ــة أذا م ـا قورن ـ م ــع اجملم ــوع الكل ــي للنس ــاء االيزي ــدايت وه ـ ا عائ ــد إىل خلفي ــة
اجملتمع االيزيدي التقليـدي الزراعـي وابلتـام فـ ن االجتـات ـو التعلـيم واكمـال الدراسـة
يت طر مدى ردبة االهل أو النساء االيزيدايت يف اكمـال الدراسـة والـتعلم وفـرص العمـل
بعــد الدراســة داخــل املنطقــة ال ـ يعيشــون الــا ويبــني اجلــدول 28جوانــب أيبخــرى م ـن
ردبــة النســاء االيزيــدايت يف اكمــال التعلــيم االخن ـران يف أعمــال ومهــن مل تكــن م لوفــة
لتعزيــز دورهــن يف اجملتمــع مــن خــالل اكمــال الدراســة اجلامعيــة و النشــان املــدين اذ
تبني يف ه ا اجملال أن هناك اجتات و العمل التطوعي واملدين ومساعدة اآلخـرين وهـ ا
نتاج االزمة ال تعرض هلا االيزيديون
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شكل ( )28يوضح رغبة السبااي بزاولة مهنة او الخنراط بسوق العمل

 .28طمو:ات السبااي بعد الت رر:
جدول ( )29يوضح مشاريع السبااي بعد حتررهن من السر
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة

ت
1

مزاولة عملي الساب

7

%6.2

2

اكمال دراس

3

%2.6

3

تعلم مهنة جديدة

22

%19.6

4

ممارسة احلياة الطبيعية مع االهل

58

%51.8

5

ليس لدي اي مشاريع

22

%19.6

112

%100

اجملموع

يتض ـ مــن اجلــدول ( )29ان هنــاك ( )7نســاء يف نيــتهن العــودة اىل عمله ـن الســاب
قب ــل دخ ــول التنظيم ــات اإلرهابي ــة اىل من ــاطقهن يف ح ــني ( )3م ــنهن ي ــردن اكم ــال
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املشـوار الدراســي واحلصــول علــى شــهادة جامعيــة كمــا ان هنــاك ( )22ســبيه تريــد ان
تتعلم مهنة جديدة وترتك املهنـة السـابقة الـ يف ال الـب كانـ تعمـل يف جمـال الزراعـة
كما يلح ارتفاع عـدد اللـوا يـردنب العـودة اىل ممارسـة حيـاهتن الطبيعـة اذ بلـ عـدد
اللوا يردنب ابلعودة اىل ممارسة احلياة الطبيعية ( )58سبية وهو العدد االكـرب مـن بـني
عينة الدراسة كمـا ان هنـاك جمموعـة مـن االيزيـدايت ال تريـد ولـيس لـديها اي مشـاريع
ت كر اذ بل عددهن ( )22سبيه
شكل ( )29يوضح مشاريع السبااي بعد حتررهن من السر
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 .29جدول ( )30يوضح ما ال ي يثيه عندكم كونكم من الاائفة اليزيدية
ت

اإلجابة

1

متييز عرقي واطين اجتاهنا

32

2

مل صل على حقوقنا

19

%13.7

3

نعاين من االضطهاد بشكل مستمر

68

%49.2

4

اجراءات احلكومة اسهم يف هتميشنا

10

%7.2

5

اقلية مضطهدة

9

%6.5

138

%100

اجملموع

التكرار

النسبة املئوية
%23.1

يبــني اجلــدول ( )30ان عــدد الل ـوا يشــعرن بتمييــز عرقــي واطــين هــو ( )32ســبيه مــن
ب ــني ( )103س ــبيه كم ــا يوضـ ـ ع ــدد الل ـ ـوا ي ك ــدن ع ــدم حص ــوهلن عل ــى ابس ـ ـ
حقـوقهن منـ عقــود طويلــة هــو ( )19ســبيه يف حـني بل ـ اعــداد اللـوا يعــانني مــن
اض ـطهاد بشــكل مســتمر هــو ( )68ســبيه كمــا ان هنــاك ( )10ســبااي تشــتكي مــن
امهــال احلكومــة االحتاديــة وذكــرن ان االج ـراءات احلكوميــة اســهم يف هتمــير الداينــة
االيزيديــة بســبب اياصصــة ال ـ تعتمــدها يف تســنم املناصــب السياســية واخلدميــة اىل جانــب ان
هن ــاك جمموع ــة تنظ ــر حلاهل ــا عل ــى اهنـ ـا اقلي ــة مض ــطهدة م ــن قب ــل الطوائ ــف األيبخ ــرى يف اجملتم ــع
العراق ــي وبلـ ـ ع ــددهن ( )9س ــبااي س ــبب اض ــطهادهم ك ــوهنن أقلي ــة ازاء ال ــدايانت والطوائ ــف
األيبخرى املوجودة يف اجملتمع العراقي.
وفيمــا خيــص التميــز العرقــي واالطــين وحبكــم طبيعــة تكــوين اجملتم ـع املوصــلي وااليزيــدي
بشكل خـاص يتعـرض االيزيـديون بوصـفهم جمموعـة م لقـة علـى نفسـها إىل سـوء فهـم
مــن اجملتمعــات العرقيــة األيبخــرى ال ـ متثــل اجملتمــع املوصــلي اذ تشــكل راى وص ــور
منطية عنهم مما أنعكـس علـى طبيعـة العالقـة بـني االيزيـديني ومكـوانت اجملتمـع املوصـلي
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أتسم ابلتقييد واحل ر أكثر منه االنفتاه وه ا نتاج ملا بعد عام  2003ومـا مـر بـه
اجملتمع العراقي من حاالت الفوضى األمنية ال انعكس بشكل جلي على االوضـاع
االجتماعيــة ومــا ترتــب عليــه مــن انقســامات داخــل اجملتمعــات ايليــة ونشــوء التيــارات
املتطرفة كـ لك حـاالت اياصصـة السياسـية الـ القـ بظالهلـا علـى اجملتمـع االيزيـدي
كونــه يعــير حالــة مــن التخــب بــني الــوالء واملشــاركة يف احلكومــة وبــني االنضــمام إىل
االحزاب الكردية األمر ال ي ينسـحب بـدورت علـى اجملتمـع االيزيـدي وفقدانـه قيـادات
حتمل على عاتقها قياداهتم للمشاركة اسوة ببقية الف،ات يف العمل السياسي.
شكل رقم ( )30يوضح ما ال ي يثيه عندهن كوهنن من الاائفة اليزيدية
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رابعا :آليات محاية الناجيات االيزيدايت ودور اجملتمع املدين
 .30عًج السبااي خارج البلد:
جدول ( )31يوضح هل مت نقل السبااي اىل خارج العراق للرعاية والعًج
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة
نعم

-

-

ال

103

%100

103

%100

اجملموع

يتض ـ م ــن اجل ــدول ( )31واخل ــاص موض ــوع نق ــل الناجي ــات االيزي ــدايت اىل خ ــارج
القطــر لتلقــي العــالج والت هيــل الصــحي والرعايــة االجتماعيــة ان ( )103ســبيه مل يــتم
نقله ـم اىل خــارج الع ـراق لتلقــي العــالج فقــد اج ـراء الفحوصــات وتزويــدهم ابلعــالج
عن ــد ع ــودهتم م ــن اس ــر داع ــر فقـ ـ و هنـ ـاك نق ــص يف اخل ــدمات املقدم ــة م ــن قب ــل
اجلهات احلكومية املس ولة السيما وزارة الصحة ,إىل جانب عوامل ماديـة ترتتـب علـى
كلفة العالج يف اخلارج وما يتبعه من إجـراءات وأمـور أيبخـرى لـ ا اقتصـر العـالج فقـ
عل ــى االس ــعافات األولي ــة والرعاي ــة اي ــدودة .م ــن اجل ــدير ابلـ ـ كر أن مجهوري ــة أملاني ــا
االحتاديــة هــي الدولــة األوىل والرائــدة يف اســتقبال االيزيــدايت الناجيــات واألطفــال مــن
ضــحااي داعــر اإلرهــال وهنــا نشــري إىل الــبعض مــن اجلهــات الداعمــة :فقــد اســتقبل
أملانيــا أكثــر مــن  1600انجيــة وانجــي كــانوا يعيشــون يف املخيمــات يف ظــروف نفســية
قاسية ومن املفرتض أن تقوم والية  Sachsen-Anhaltابسـتقبال  500انجيـة,
وأعدت الوالايت األملانية برانجما طويل األمـد ملعاجلـة الناجيـات االيزيـدايت مـن العنـف
اجلنس ــي واالدتص ــاب والس ــيب م ــن قب ــل عناص ــر داع ــر .كم ــا قام ـ كن ــدا الربت ــال
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أسـرتاليا ابسـتقبال الناجيـات مـن (داعـر) ل ـرض معـاجلتهن وابلتـام قبـوهلن كالج،ــات
يف بلــداهنم .ومــن ضــمن املنظمــات األملانيــة الداعمــة إنســانيا هــي )Wadi( :مقرهــا

مدين ــة فرانكف ــورت تعم ــل منـ ـ ع ــام  1990يف إقل ــيم كردس ــتان ومهمته ــا األساس ــية
املعاجل ــة النفس ــية وهتي ،ــتهن للع ــودة اىل اجملتم ــع وتق ــوم إبقام ــة دورات مهني ــة ل عم ــال
اليدويــة م ــن ض ــمنها اخلياط ـة واحلالق ــة وص ــرف وزارة التنمي ــة والتع ــاون األملاني ــة مبل ـ
 377أل ــف ي ــورو هل ـ ـ ا ال ــربانمج بش ــكل أوم .إض ــافة إىل م سس ــة Medico
 Internationalمقرهــا فرانكفــورت ومجعيــة الشــعوب املهــددة ابإلنق ـراض مقرهــا دــوتن ن
( ())1
(.)Gesellschaft für bedrohte Völker
شكل ( )31يوضح هل مت نقل السبااي اىل خارج العراق للرعاية

( )1مخاة ة ا كرتووية  ,د ميشي بلاممه ر يس بروامج من مة ا جرس ا جامي ا عراب من والية بادن ةامر مت عتغ ,
د متزا دوايب  ,مسؤور مك

االس ق ار

ا عراب ,ب اريخ 2017\6\12
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 .31املؤسسات الداعمة للسبااي:
جدول ( )32يوضح املؤسسات اليت قامت بزايرة السبااي
التكرار

النسبة املئوية

ت

اإلجابة

1

هي،ات حكومية حملية

35

%27.3

2

منظمات إنسانية حملية

67

%52.3

3

منظمات إنسانية دولية

18

%14

4

منظمات اجملتمع املدين العراقية

8

%6.2

128

%100

اجملموع

يتض ـ ـ مـ ــن اجلـ ــدول ( )32ان ( )35سـ ــبيه اجاب ـ ـ أبن اهلي،ـ ــات احلكوميـ ــة قام ـ ـ
بـزايرهتم وتقــدمي املســاعدات هلــم و( )67ســبيه كانـ اجابتهــا ان املنظمــات اإلنســانية
ايليــة املختلفــة قــاموا بـزايرهتم وتقــدمي املعونــة هلــم اىل جانــب قيــام املنظمــات اإلنســانية
الدوليــة ب ـزايرة ( )18س ــبيه مــن جمم ــوع عينــة الدراســة البال ــة ( )103ام ــا منظمــات
اجملتمع املدين يف العراق فقد قام بزايرة ( )8سـبااي وتقـدمي املسـاعدات املتنوعـة هلـم.
وفيمــا خي ــص امل سس ــات احلكومي ــة ف ــيالح تقص ــري ه ـ ت امل سس ــات يف االس ــتجابة
ملس ــاعدة االيزي ــديني وه ـ ـ ا ق ــد يرج ــع إىل ال ــروتني والبريوقراطي ــة وم ــا يتعل ـ ـ ال ــا مـ ــن
اج ـ ـراءات للحص ــول عل ــى املوافق ــة واالمكاني ــات املتاح ــة وب ـ ـ لك ي ـ ـ خر م ــن سـ ــرعة
االس ــتجابة خالف ــا ملنظم ــات اجملتم ــع امل ــدين ايلي ــة الـ ـ متي ــزت بس ــرعة االس ــتجابة
واالحســاس العــام ابملس ـ ولية ومرونــة يف احلركــة والتنقــل بســبب أن جمموعــة العــاملني
فيهـ ـ ــا مـ ـ ــن املنـ ـ ــاط اجملـ ـ ــاورة للمخيمـ ـ ــات إىل جانـ ـ ــب املعرفـ ـ ــة الواسـ ـ ــعة والعالقـ ـ ــات
االجتماعية ال ترب افرادها يف امل سسات احلكومية ووجود صالت القرابـة تعـل مـن
تنقل افرادها بني املخيمات أمرا سهالا  .اما منظمات اجملتمع املدين العراقيـة مـن خـارج
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اقلــيم كوردســتان فـ ن أدلــب تلــك املنظمــات تركــز بشــكل كبــري علــى اجلوانــب املعنويــة
مثل نشر طقافة التسام وتعزيز الدمقراطية واملبادرات االجتماعية ال تركـز علـى البنـاء
املعن ــوي لإلنس ــان بش ــكل اساس ــي هل ـ ـ ا ف ـ ـ ن دوره ــا و عمله ــا خيتل ــف ع ــن طبيع ــة
املشكالت ال واجه وتواجه االيزيدايت
شكل ( )32يوضح املؤسسات اليت قامت بزايرة السبااي

 .32تقدمي املساعدات:
جدول ( )33يوضح املؤسسات الدينية اليت قدمت املساعدات
اإلجابة

التكرار

النسبة املئوية

نعم

46

%44.6

ال

57

%55.3

اجملموع

103

%100
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يتض من اجلـدول ( )33واخلـاص مـا قدمتـه امل سسـات الدينيـة مـن املسـاعدات فقـد
تب ـ ــني ان ( )46س ـ ــبيه اجابـ ـ ـ بـ ـ ـزايرة امل سس ـ ــات الدين ـ ــة هل ـ ــا بنس ـ ــبة م،وي ـ ــة بل ـ ـ ـ
( )%44.6عل ـ ــى د ـ ـرارت ان ( )57س ـ ــبيه كان ـ ـ اجابته ـ ــا ب ـ ــ(كال) اي مل تق ـ ــم ه ـ ـ ت
امل سســات ب ـزايرهتن لتقــدمي الــدعم واملســاعدات اإلنس ــانية ال ـ تاجوهــا) اذ بل ـ
النسبة امل،وية لل ين مل تزرهم ه ت امل سسـات هـي ( )%55.3وهـ ا يعـ اد تقصـريا مـن
قبــل ه ـ ت امل سســات كــون النــازحني حباجــة ملحــة اىل املســاعدات وال ـزايرات املســتمرة
للتخفيف عن معاانهتم ال تعرضوا هلا يف اطناء مدة االختطاف وبعدها..
شكل ( )33يوضح املؤسسات الدينية اليت قدمت املساعدات
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 .33املؤسسات الدينية الساندة للسبااي:
جدول ( )34يوضح اهم املؤسسات الدينية اليت قدمت املساعدات
ت
1

اإلجابة
الوقف الشيعي وعلماء النجف

التكرار

النسبة املئوية

34

%57.6

االشرف
2

الوقف السين وعلماء اهل السنة

2

%3.3

3

الكنائس

23

%39

59

%100

اجملموع
اس ــتكماالا لس ـ النا الس ــاب

ط ــره موض ــوع ماهي ــة امل سس ــات وامسائه ــا ال ـ قام ـ

ب ـزايرة خميم ــات الن ــازحني االيزي ــدين فق ــد تب ــني م ــن خ ــالل بي ــاانت اجل ــدول اع ــالت ان
( )34ســبيه قــام الوقــف الشــيعي وعلمــاء النجــف االشــرف بزايرهتـا يف خميمــات النــزوه
وتقـ ــدمي الـ ــدعم املـ ــادي وال ـ ـ اء واملعـ ــوانت الطبيـ ــة األيبخـ ــرى هلـ ــم بنسـ ــبة م،ويـ ــة بل ـ ـ
( )%57.6مــن جممــوع العينــة املدروســة يف حــني قــام الوقــف الســين بـزايرة ( )2ســبيه
فق يف خميمات النازحني من جمموع العينة آنفة ال كر اما النسبة امل،ويـة للوقـف السـين
فقــد بل ـ ( )%3.3فق ـ فهــي ت شــر اخنفاضــها بتقــدمي املســاعدات امــا الكنــائس
فقــد قام ـ ب ـزايرة ( )23س ــبيه يف خميمــات النــزوه وقــدم هل ـم املس ــاعدات ال ائيــة
والطبية اذ بل

النسبة امل،وية لزايرة الكنائس اىل املخيمات هي (.)%39
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شكل ( )34يوضح اهم املؤسسات الدينية اليت قدمت املساعدات

 .34مؤسسات اجملتمع املدين:
جدول ( )35يوضح املنظمات واملؤسسات اجملتمعية اليت تزور السبااي
التكرار

النسبة املئوية

اإلجابة
نعم

92

%89.3

ال

11

%10.6

يتض ـ مــن اجلــدول ( )35ان عــدد الل ـوا

زايرهت ـن هــو ( )92بنســبة م،ويــة بل ـ

( )%89.3مــن جممــوع العينــة كمــا بل ـ عــدد الل ـوا مل تقــم امل سســات ب ـزايهتن ه ـو
( )11ســبيه مــن خميمــات النــزوه بنســبة م،ويــة بل ـ ( )%10.6وهـ ا ي كــد اهتمــام
الكثــري مــن امل سســات ابوضــاع النــازحني االيزيــدين علــى الــردم مــن قلــة املســاعدات
املقدم ـ ــة ابملقارن ـ ــة م ـ ــع احتياج ـ ــات الن ـ ــازحني الـ ـ ـ تس ـ ــاعدهم عل ـ ــى الع ـ ــير يف هـ ـ ـ ت
املخيمــات .لقــد اس ـهم أع ــداد كبــرية ومــن منظمــات اجملتم ــع املــدين عل ــى مس ــاعدة
ورعايــة النســاء الناجيــات ومفيــف معــاانهتن وذل ــك بتــوفري مــا مكــن ت ــوفريت مــن اجــل
احلف ــام عل ــى رع ــايتهن ومس ــاعدهتن ع ــن طري ـ ـ املس ــاعدات اإلنس ـ ـانية إال أن ه ـ ـ ت
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املنظمات كان مت ب بة ودري منظمة بشكل جيد كما أن البعض منها كـان ظهورهـا
بشكل م ق .
وقد أفصح أدلب الناجيات أن مجيع املنظمات قد قامـ بـزايرهتم يف بدايـة عـودهتم
من االختطاف وأدلب املنظمـات الـ كانـ تقـوم بـزايرهتن ودعمهـن كانـ منظمـات
دولية إذ هـ ت املنظمـات اسـهم اسـهاما كبـريا يف مسـاعدهتن ,كمـا أفصـح أدلـب
الناجيــات عــن اســتيائهن مــن ادلــب املنظمــات ال ـ تقــوم ب ـزايرهتن ومقــابلتهن وأج ـراء
مق ــابالت شخص ــية ولق ــاءات حواري ــة ,وادل ــب االحي ــان عم ــل أف ــالم واثئقي ــة معه ــن
ووعودهم بتقدمي مساعدات هلن.
شكل ( )35يوضح املنظمات واملؤسسات اجملتمعية اليت تزور السبااي
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 .35نوع املساعدات:
جدول ( )36يوضح نوعية املساعدات اليت مت تقدميها
التكرار

النسبة املئوية

ت

اإلجابة

%25.5

1

مساعدات إنسانية

57

2

مساعدات يف اإليواء

71

%31.8

3

رعاية صحية

95

%42.6

اجملموع

223

%100

يوض ـ اجلــدول ( )36تفاصــيل املســاعدات ال ـ قــدمتها كــل امل سســات ال ـ قام ـ
بـزايرة املخيمــات وتقـدمي املعونــة إذ بلـ عـدد الناجيــات الـ ين أقـرو بتقــدمي مســاعدات
إنس ــانية هل ــم ه ــو ( )57س ــبيه يف املخيم ــات ابالض ــافة اىل بل ــوغ ع ــدد اللـ ـوا تلقـ ـوا
مساعدات يف االيواء هو ( )71يف حني بلـ عـدد اللـوا تلقـني رعايـة صـحية يف حمـل
ســكنهم احلــام (خميمــات النــازحني ) هــو ( )95ســبيه مــن اصــل جممــوع عنينــة الدراســة
ال بل ( )103سبيه يف خميمات النزوه املنتشـرة يف املنـاط الشـمالية مـن العـراق ,
أن مجيــع الناجيــات الس ــبااي أبمــس احلاجــة إىل ال ــدعم اإلنســاين وت ــوفري االحتياجــات
االساســية كامل ـ وى والرعايــة الصــحية ودريه ــا مــن اخل ـدمات األيبخــرى ال ـ قــد تس ــاعد
الناجيات عن طري جماميع من املنظمات احلكومية ودري احلكومية ,وابلردم مـن تقـدمي
املنظمـ ــات للناجيـ ــات ومسـ ــاعدهتم إال أن أدل ـ ــب اخل ـ ــدمات ال ـ ـ تقـ ــدمها للنس ـ ــاء
والفتيـات اللـوا يعــانن مـن الصــدمة دــري كافيـة لتلبيــة أحتيــاجتهن الكبـرية فهنــاك نقــص
شديد يف اخلدمات ال قـدم هلـن .وهـ ا راجـع إىل أن اعـداد االيزيـديني النـازحني يف
اقلــيم كردســتان اعــداد كبــرية جــدا إىل جانــب عــدم تعــاون احلكومــة املركزيــة يف تقــدمي
املساعدات واخلدمات املطلوبة لاليزيديني ,وازدايد العبء واملسـ ولية علـى كاهـل اقلـيم
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كردس ــتان ,إذ ازداد أع ــداد الن ــازحني ع ــن اض ــعاف حج ــم اع ــداد س ــكاهنا االص ــليني.
لق ــد أتسـ ــم اخلـ ــدمات الص ــحية املقدمـ ــة للناجيـ ــات بوج ــود مثالـ ــب وط ـ ـرات ,وقـ ــد
أوضحن أدلـب الناجيـات أن الرعايـة الصـحية الـ قـدم هلـن أطنـاء عـودهتن فقـ مـن
االختطاف ومل صـلن علـى رعايـة صـحية مسـتمرة جمـرد فحوصـات أوليـة جمانيـة وذلـك
للت كــد إذ كــن يعــانن مــن أم ـراض معديــه أو دريهــا مــن األم ـراض األيبخــرى كاحلمــل ,أو
فقــر الــدم أو ام ـراض جلديــة ...اخل ,ومل صــلن علــى أي دعــم اضــايف وكمــا يوضــحه
الشكل التام:
شكل ( )36يوضح نوعية املساعدات اليت مت تقدميها
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الفصل السابع
عرض دراسات الحالة ونتائجها
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متهيد:
حاول الباحثة يف ه ا الفصل عرض مناذج من حاالت النساء االيزيدايت الناجيات
من االختطاف وقد استندت إىل االستماع املباشر (وجها لوجه) للمقيمات يف
خميمات دهوك وعددهن ( )4انجيات موزعات بني املخيمات بواقع حالتني يف خميم
قاداي وواحدة يف خميم جم مشكو وواحدة يف خميم بريسفي فضالا عن ()4
انجيات مقيمات يف املانيا التواصل معهن عرب وسائل االتصال املتاحة .وقد
استهدف الباحثة يف ه ت الدراسة منهج احلالة الفردية بوصفه أهم املناهج ال مكن
عن طريقها حتديد وتشخيص بعض اجلوانب اخلفية ال
االستبيان الوصول اليها.

مل تستطع االستمارة

اولا :عرض دراسات احلال:
 .1احلالة الوىل (خ):

الناجية (خ) من قرية تل قصب وهي احدى قرى نينوى كان

تسكن مع افراد

عائلتها املتكونة من االب واالم واألخوة واالخوات وضع العائلة املعاشي جيد جدا
عمر الناجية يف أطناء االختطاف كان ( )14سنة وكان طالبة يف الصف الثالث
املتوس .
اشارت (خ) اىل أنه :يف يوم  3آب  2014هاجم تنظيم داعر املنطقة ال
تسكن فيها وعندما اقرتب وصول التنظيم اىل تلعفر قررت عائلتها املتكونة من 14
فردا ترك املنزل والتوجه اىل اجلبل وتوجهوا فعالا مع ابقي اهام القرية والقرى القريبة
اىل جبل سنجار وكان أعداد االهام كبرية السيما من النساء والفتيات واالطفال
اىل جانب الشيوخ والعجائز املسنني وقد توقف اجلميع ألخ اسرتاحة ومواصلة
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السري و اجلبل وفج ة اقرتب سياراتن اتبعتان للتنظيم من الناس وأمروا اجلميع
ابلتوقف وعدم االستمرار ابلسري اىل اجلبل أقسم عناصر داعر أبهنم لن ي ذوا
الناس بعد ذلك جاءت سيارات كثرية جدا وقام من فيها بعد ترجلهم منها بفصل
النساء عن الرجال وقد عمدوا اىل أخ الرجال اىل جهة جمهولة علمنا فيما بعد
أهنم أعدموا مجيعا ودفنوا يف مقربة مجاعية وكان من بينهم والدي وأطنني من اخو
وأخوام وأعمامي .
وت كد (خ) أن عناصر التنظيم اقتادوا النساء مجيعا ومن بينهن هي ووالدهتا اىل
قضاء سنجار حيث امضوا هناك مدة ساعتني بعدها ترحيلهم اىل قضاء تلعفر
وإسكاهنم يف مدرسة كان فيها الكثري من االطفال والنساء والفتيات االيزيدايت
الفتة اىل أهنن مل يستطعن النوم أو تناول أي طعام يف ذلك املكان حلزهنن الشديد
على مصري الرجال ال ين كانوا ال يزال جمهوالا ابلنسبة هلن .
ولفت (خ) اىل انه :قصف تلعفر ل ا قام عناصر التنظيم بنقلنا جمددا اىل سجن
ابدوم ال ي ال يبعد كثريا عن مدينة املوصل حيث بقينا هناك اسبوعا كامالا قبل
أن يقوموا بفصل النساء الكبريات عن الفتيات وهنا فقدت والد وقد توسل
اليهم أن يرتكوها معي أو خ وين معها وقد بقي أخ معي كان تلك من
اصعب اللحظات ال عشتها عندما فصلوين عن أمي وكن امتسك بيديها بقوة
ابعادها عن والدهتا
لكنهم أجربوين على االبتعاد عنها ولس الوحيدة طبعا ال
فهو حال الكثري من الفتيات اللوا كن يبكني ويتوسلن من أجل البقاء مع أمهاهتن
لكن عناصر التنظيم مل تكن تص ي لتلك التوسالت وبعد ابعاد أمهاتنا جاء عناصر
التنظيم وأخ وا االوالد الصبيان ممن جتاوز عمرت س سنوات من أجل التدريب يف
املعسكرات ومحل الساله .
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وتضيف (خ) :بعد مدة بسيطة قصف سجن البادوم ل ا قام التنظيم بنقلنا
مرة اثنية اىل تلعفر قاموا أبخ الفتيات من عمر تسع سنوات إىل  22سنة اىل
املوصل وقد عرضنا هناك للبيع حبجة أننا سبااي وكفار الفتة اىل أنه شرائي
أان وصديق من قبل شخصني من املوصل شارحة عملية الشراء أبهنا :كن أان
والفتيات جنلس يف درفة يدخل الشخص ال ي يريد الشراء وخيتار عندما وقع علي
االختيار بكي ورفض لكن ه ا الشخص ضربين وشتمين وجرين بقسوة كان
اشبه بوحر بشري بشع ال رمحة يف قلبه .
وتستطرد (خ) :أخ ان أان وصديق اىل قرية رمبوسي ال تبعد قليالا عن سنجار
اذ بتنا ليلة واحدة انتقلنا اىل سنجار حيث بقينا هناك و  25يوما يف بي

يسكن فيه أكثر من  48عنصرا
خيص عناصر التنظيم ه ا البي عبارة عن معسكر
يب
من داعر حاول عناصر التنظيم خالل تلك املدة ال بقينا فيها يف ه ا البي أن
تربوين على ترك ديين واعتناق االسالم لكنين كن ارفض ذلك وكثريا ما اتعرض
اىل الضرب املربه ال ي افقد فيه وعيي .
وتشري (خ) اىل أنه :يف منزل سنجار كان هناك شخص واحد يقوم ابدتصال
وهو الشخص ال ي اشرتاين وكان يطلب مين أن اقوم ابألعمال املنزلية لبقية
االشخاص ال ين معه اذ كن أقوم ابلطبخ والتنظيف الفتة اىل أنه على الردم من
ذلك فملن عناصر التنظيم مل يتورعوا عن فعل اشنع االعمال وافظعها كانوا تربوان
مثالا على ارتداء مالبس شفافة تظهر أجسادان أمامهم .
وتلف (خ) :كن أستمع اىل صرخات صديق يف ال رفة الثانية وهي تستنجد
وتصرخ (ساعديين وأنق يين) لكنين كن بال حول وال قوة كن أبكي كثريا
وأتساءل عن ذنيب ال ي جنيته لكي أتعرض لكل ه ت املعاانة كن
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أفكر بوالدي

وأخو كيف قتلوهم وكيف أبعدوين عن والد
االطفال وإبعادهم عن أهلهم .

أيضا تساءل يف داخلي عن ذنب

وتقول أهنا :حاول االنتحار أكثر من اربع مرات يف املرة االوىل بلع أكثر من
 150حبة دواء أجهل نوعها وجدهتا يف البي وتعرض للتسمم وقاموا بضرل
على الردم من أين كن فاقدة للوعي ومريضة جدا كما حاول مرتني قطع شرايني
يدي ويف املرة الرابعة شرب مادة البنزين لكن يبدو أن أجلي مل ن بعد .
أرجعوا

وتكمل (خ) قصتها ابلقول :قاموا أبخ ان بعد ذلك إىل املوصل
صديق فيما بقي أان مع الشخص ال ي اشرتاين .
وتضيف :ابلردم من ذلك كن اخط للهرب لكنين افشل يف كل مرة فقد
حاول طالم مرات اهلروب لكنهم مسكونين يف كل مرة ويف إحدى املرات
أخ ت سكينا وكان عناصر داعر انئمني وكسرت القفل وهرب مل أمر سوى
علي وأعادوين اىل سنجار مرة اثنية مشرية اىل أنه يف
عشرة كيلومرتات ح قبضوا ا
سنجار حاول اهلرب مرتني ومل أفل ويف املرة الرابعة جنوت منهم فقد كان هناك
اشتباكات بني عناصر داعر والبيشمرگة وقد ترك عناصر التنظيم شخصا واحدا
فق حلراستنا طلبنا اان ومن معي من الفتيات منه أن تلب لنا طعاما وفور خروجه
وابتعادت عن املنزل كسران الباب وهربنا وكنا قد سرقنا هاتفا نقاالا من عناصر التنظيم

وأخفينات ومتكن عرب اهلاتف النقال أن أتصل أبخ م ما زال يف جبال سنجار
وأبل ته أنين قادمة اىل اجلبل شعر عناصر داعر الروبنا واطلقوا النار علينا لكنا مل
نتوقف وواصلنا الصعود إىل اجلبل على الردم من أننا ال نعرف الطري بقينا مخس
ساعات ونصف الساعة منشي التقي أبخي وانتقل معه اىل منطقة ابع را
وبعدها سافرت إىل املانيا مع والد ال عثرت عليها هناك.
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ت كد الناجية (خ) أن حياهتا يف ظل داعر واالوضاع ال عاشتها بال مع فقد
حطم ه ا التنظيم أي حلم وطموه هلا يف احلياة وأفقدها الكثري من عائلتها كوالدها
وعدد من اخوهتا األمر ال ي زرع يف داخلها الي س واإلحبان إال اهنا االن بعد
حتررها حتاول بناء حياهتا الداخلية النفسية من جديد السيما بعد االنتقال للعير
يف أملانيا اذ تشعر ابألمن واألمان هناك وأن ال احد يهدد حياهتا ومستقبلها كما
أهنا تلق املساعدة والعون الطيب والنفسي ال ي سيساعدها كثريا يف جتاوز حمنتها
ومعاانهتا تطم (خ) اىل االنطالق جمددا يف احلياة والسعي اىل اكمال الدراسة
واحلصول على شهادة عالية متكنها من احلصول على وظيفة حمرتمة مستقبالا.
 .2احلالة الثانية (ن  -س):
الناجية (ن  -س) تبل من العمر ( )21سنة تسكن قرية كوجو إحدى قرى
سنجار مع افراد أسرهتا املتكونة من األب واألم واألخوة واالخوات مل تكمل دراستها
بسبب عدم ردبتها يف ذلك احلالة املعاشية للعائلة قبل هجوم داعر كان جيدة.
تقول الناجية (ن  -س) أنه :عندما هاجم تنظيم داعر قريتنا يف  3آب 2014
بقينا يف القرية طلب عناصر التنظيم بتاريخ  13آب من مجيع االهام احلضور
مدرسة كوجو اذ قاموا بتجريد األهام من امواهلم وما متلكونه من ال هب بعد
ذلك قاموا بفصل الرجال عن النساء وفصل الفتيات البال ات من امهاهتن مشرية
اىل اهنا كان من ضمن البنات اللوا فصلهن عن أهلهن الفتة اىل أن التنظيم
أخ هن اىل قصر اتبع للنظام الساب حيث بقينا هناك ليوم واحد قام التنظيم
بعدها لنقلنا اىل مقر اتبع له وبقينا هناك ملدة اسبوع كامل .
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وتسرتسل الناجية (ن  -س) يف احلديث عما كان يدور يف مقر التنظيم :كان
عناصر التنظيم تون يوميا اىل ه ا املقر ليختاروا الفتيات من بني املوجودات جاء

دوري أان اذ أخ ين أحد افراد التنظيم وامسه (أبو بكر) واصطحبين أول االمر اىل
فندق اتبع للتنظيم يف املوصل قبل أن خ ين ألسكن مع زوجته ووالدته واطفاله .
كن يطلنب مين
وتضيف (ن  -س) :كان معاملة زوجته ووالدته قاسية جدا اذ ا
القيام يميع االعمال املنزلية من طبخ وتنظيف ودريها كن أشعر أنين خادمة
وعالوة على ذلك فملن (أبو بكر) كان يقوم ابدتصال دائما .
وفيما اذا كان لديها حماوالت للهرب ت كر (ن  -س) :حاول اهلرب مرات
عدة لكنين مل امتكن من ذلك ح ابعين (أبو بكر) اىل أحد عناصر التنظيم وامسه
(أبو منصور) ال ي أخ ين اىل مقرت وسكن معه طالطة اشهر حيث قم خبدمته
وخدمة اصدقائه ال ين يقومون بزايرته وكان يطلب مين أيضا أن أعد له وألصدقائه
الطعام وان اعمل على تنظيف املسكن ك لك فملنه كان يقوم ابدتصال مرات كثرية
يف اليوم الواحد .
وتشري (ن  -س) اىل أنه قام (ابو منصور) ببيعي ايضا ألحد أفراد التنظيم ال ين
كانوا معه وامسه (أبو ضحى) واخ ين االخري ملنطقة احلمدانية حيث امضي معه
شهرا ونصف الشهر ومل متلف حام معه فقد كن اتعرض لالدتصاب بشكل
متكرر كما كن اقوم يميع اعمال التنظيف والطبخ قبل أن يقوم (أبو منصور)
ببيعي ه ت املرة اىل شخص أمسه (أبو خطاب) اذ أخ ين اىل حيث مقرت قبل أن
يسكنين مع عائلته ملدة انية اشهر وكان زوجته شديدة القسوة معي وكثريا ما
كان تبل ه حني قدومه اىل البي أبنين ال أصلي وال أقرأ القرآن األمر ال ي تعله
يثور ويضربين بقسوة شديدة .
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وتلف (ن  -س) اىل اهنا :متكن من احلصول على جهاز اتصال وقم إبجراء
اتصال مع أهلي وحتدط اىل والد وطلب منها أن تعمل كل ما يف وسعها
لنجد وانقاذي مما اان فيه واال س قوم بقتل نفسي ألنين مل أعد اطي ما اان فيه من
ال ل واالهانة فقام والد على الفور إبعطائي رقم هاتف شخص قال أنه مكنه
مساعد فقم ابالتصال به وطلب مين أن اصف له املكان ال ي أان فيه
واتفق معه على نقطة دالة مكنه أن يصل اليها ونلتقي فيها وابلفعل ه ا ما
حدم فقد التقي ه ا الشخص يف الساعة احلادية عشرة ليالا من يوم  16تشرين
الثاين  2015قرب مطعم يف مدينة احلمدانية واخ ين اىل تلعفر ال بقينا فيها
طالطة أايم بسبب شدة املطر بعدها متكنا من م ادرة تلعفر الفتة اىل أن ه ا
الشخص قام بتسليمها اىل قوات البيشمرگة الكوردية :بعد تسليمي اىل البيشمرگة
التقي أبهلي .
وتشري (ن  -س) اىل اهنا :ما زل ات كر مواقف االدتصاب والقسوة ال استطيع
نسياهنا ألهنا دائما ما تظهر يف أحالمي على شكل كوابيس جتعلين استيق خائفة
جدا على الردم من وجودي بني بعض من افراد عائل إال أنين أنتظر عودة والدي
وأخوا االربعة ال ين ال يزالون حمتجزين لدى عناصر داعر .
وأفادت الناجية (ن  -س) أبهنا عادت لتسكن مع والدهتا وأخيها ال ي يبل من
العمر طالم سنوات وأن حالتهم املعيشية صعبة واملخيم ال ي تسكن فيه يفتقر
ألبس مقومات العير اذ يعتمدون على ما تقدمه بعض املنظمات االنسانية
وت كد :نضطر أحياانا اىل بيع جزء مما يقدم لنا من مساعدات لشراء ما تاجه يف
حياتنا اليومية .
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 .3احلالة الثالثة (ح):

الناجية (ه) تبل من العمر ( )21سنة تسكن يف سنجار بقرية تل قصب مع

عائلتها املتكونة من االب واالم واألخوة واالخوات حاصلة على شهادة الثاين
متوس عند هجوم داعر على قريتها كان تع اد العدة إلجراء االمتحان اخلارجي
للثالث املتوس بسبب تركها للدراسة يف وق ساب احلالة املعيشية للعائلة كان
جيدة جدا.

تلف (ه) اىل أنه :عندما مسعنا بدخول عناصر داعر على قريتنا هربنا إىل بي
خال يف منطقة قريبة من جبل سنجار كان هدفنا ان نصعد اجلبل لننجو من
داعر لكننا مل نتمكن من اهلرب فقد ألقى عناصر التنظيم القبض علينا مجيعا قبل
الوصول اىل اجلبل قاموا بعملية فصل الرجال عن النساء وفصل الفتيات عن
النساء الكبريات لي خ وننا بعد ذلك (تقصد الفتيات) اىل سجن (ابدوم) .
وتستطرد (ه) أن :حياتنا يف السجن كان جحيما ال يطاق فقد كانوا منحوننا
وجبة طعام واحدة يف اليوم ودالبا تكون الوجبة سي،ة جدا وال مكن تناوهلا تتكون

من الرز املنقوع يف املاء ودري املطبوخ كنا نعثر فيه على الكثري من الديدان نضطر
يف بعض االحيان اىل تناوله لشدة اجلوع مشرية اىل أن أمها :كان ال تنام اال
بعد أن يتم توزيع وجبة الطعام تلك فملن الفتاة او املرأة النائمة ال حتصل على
أمي تنظف الرز من

حصتها وال مكن ان يوزع عناصر التنظيم مرة اثنية كان
الديدان وتطعمه ألخوا الص ريات .
وتضيف (ه) :بعد ذلك أبايم قام عناصر التنظيم بفصل النساء الع ارى عن
املتزوجات اللوا ليس لديهن اطفال وعن النساء املتزوجات اللوا معهن اطفاهلن
ورفض

أان ال هاب معهم وبقي

متمسكة أبمي وأبكي توسل
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اليهم أن ال

يفرقوننا لكنهم رفضوا وقاموا بضرل كثريا وسحبوين ابلقوة وكان تلك آخر حلظة
رأي فيها أمي الفتة اىل أهنا :ك ب على عناصر التنظيم وقل هلم أبنين
تبدين ص رية وال تدل هي،تك على

متزوجة لكنهم مل يقتنعوا ب لك قالوا م أن
انك متزوجة .
وفيما يتعل ببيعها أشارت (ه) اىل أن :عناصر التنظيم ابعوين اىل مهاجر سعودي
اجلنسية كان يف الثالطني من العمر أخ ين اىل مقر عمله وكان يتوقع أين متزوجة
فعالا وضعين يف احدى ال رف وحاول ادتصال لكنين قاومته بشدة إال إنه قام
برب يدي وادتصبين وعندها اكتشف أبنين ما زل ع راء دضب ألنين ك ب
عليه وعلى مجاعته وبعد اسبوع واحد فق ولكوين مل ألب له ردباته اجلنسية ابعين
إىل أحد اصدقائه وهو سعودي اجلنسية أيضا وقد قام ابدتصال مرات عديدة وقد
حاول اهلرب كثريا لكنين كن افشل يف كل مرة ألنين أجهل املكان ال ي أان فيه
وكانوا مسكونين بعدها يوقومون بتع ييب وضرل بشدة .
وتكمل (ه) حديثها وال صة ال تفارق كلماهتا :فكرت يف االنتحار لكي املص
بشكل هنائي منهم وحاول ذلك طالم مرات فقد قطع شرايني يدي يف
إحداها لكنهم اسعفوين ويف املرة الثانية تناول  90حبة دواء شعرت معها م ص
علي و نقلي إىل املشفى ومعاجل بعدها
شديد يف معد ادى اىل أن ي مى ا
حاول شن نفسي يف املروحة لكنهم أمسكوين األمر ال ي أجرب ه ا الداعشي
على ببيعي إىل مهاجر جزائري امسه (أبو عبدهللا اجلزائري) كان عمرت ( 45سنة)
علي بوحشية .
وقد قام ه ا االخري ابدتصال واالعتداء ا
وأفادت (ه) أن مجيع عناصر التنظيم كانوا مهووسني ممارسة اجلنس (االدتصاب)
مع الفتيات االيزيدايت السيما ص ريات السن وكانوا يف ال الب يعطون الفتاة
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حبوب منع احلمل لكي ال ت دي ه ت املمارسات اىل احلمل ألن اللوا ملن او
يلدن ال يتم بيعهن بسعر جيد وه ا االمر ييبنقص من نهن كما كانوا يقولون .

وأوضح (ه) اىل أن :السعوداين االطنان ال ين قاما ابدتصال كاان ال يردبان
حبدوم احلمل وكاان يعطياين حبوب منع احلمل ابستثناء الداعشي اجلزائري ال ي
كان يردب يف أن امحل منه وبقي معه مدة طويلة جدا اذ قام أبخ ي إىل طبيبة
نسائية لكي تكشف علي وقال الطبيبة أنه ال مكن م أن أمحل من دون معاجلة
ألن كثرة االدتصاب العنيف ال ي تعرض له تسبب يروه والتهاابت كثرية كما أن
الكمية ال تناولتها من احلبوب تسبب منع م ق للحمل وهو ما يتطلب العالج .
وأشارت (ه) اىل أن عناصر التنظيم كانوا يضعون يف الطعام املقدم لنا حبوابا منومة

لكي ال هنرب وأن ال مكن لنا مقاومتهم عندما يقومون ابالعتداء علينا وكنا دائما
ال نستطيع احلركة ونعاين اخلمول لكوننا ننام ساعات طويلة ونشعر بتعب مستمر يف
أجسادان الفتة اىل أن عناصر التنظيم كانوا يشرتون لنا املالبس الشفافة ال
تكشف أجسادان وتظهرها بشكل م ر وكان أدلب الفتيات يرتدين املالبس
العائدة لنساء عربيات كن تدهنا يف البيوت كالدشداشات والتنورات .
وتسرتسل (ه) أنه بعد ه ت املدة الطويلة :متكن من اهلرب يوم  22متوز 2017
يف اطناء اندالع اشتباكات عنيفة بني عناصر تنظيم داعر وقوات اجلير واحلشد

الشعيب إذ قام اجلير بقصف املكان ال ي كن فيه وفعالا سرت وس القصف
العنيف مدة طويلة قبل أن اعثر على بي فيه عائلة عربية اال انه قصف البي
ابلكامل ما ادى اىل وفاة مجيع افراد العائلة ابستثناء طفل ص ري كان عمرت و مخسة
سنوات بقينا اان وهو حت االنقاض لساعات طويلة من الساعة السادسة صباحا

ح الثالثة عصرا قبل أن

أفراد من اجلير لدى مساعهم صرخا
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ويقومون

إبخراجي وتسليمي إىل البيشمرگة ال قادتين اىل ان اعثر على بعض أفراد عائل يف
املخيم .
ت كد (ه) أنه ال مكن أن أنسى ما عشته وما شاهدته من معاانة لفتيات أيزيدايت
كن يقمن ابالنتحار وقطع الشرايني واالوردة كما أين كن أجهر ابلبكاء
وكيف ا
يوميا ملصري أخ الص رية البال ة من العمر ( )12عاما فق وكيف قام أحد
الدواعر من املوصل بتزوجها وادتصاالا اذ كن امسع دائما قصة اعتدائه عليها
ومقاومتها له وقيامه بضرالا وال كان يرويها ألفراد التنظيم.
تعاين الناجية (ه) من أمراض جسدية ونفسية بسبب طول مدة اختطافها ال
استمرت طالم سنوات بيع خالهلا ألكثر من شخص وتعرض اىل االدتصاب

والقسوة وسوء املعاملة كما تعاين من وجود تقرحات وفطرايت يف بي الرحم
وحصى يف الكلى كما أهنا تشعر ابنزعاج شديد كلما طيبلب منها ان تروي قصة
اختطافها وادتصاالا ومعاانهتا الفتة اىل :امت ان اكتب قص على ورقة وأعطيها
لكل من يطلب مين أن ارويها له ان رواية القصة على لساين جمددا يضاعف آالمها
يف داخلي مرات عديدة ويدفعها للرسوخ يف اعماقي وه ا االمر ال يدركه او يفهمه
مر مثل ما عاني وكابدت .
اال من ا

 .4احلالة الرابعة (م):

الناجية (م) وعمرها ( )18سنة تسكن مع والديها وأخوهتا يف خميم قاداي كان
طالبة يف الصف الثاين متوس احلالة املعيشية السابقة للناجية كان جيدة.
أفادت الناجية (م) أنه :عند هجوم داعر على منطقة سنجار يف  3آب 2014
قام عناصر تنظيم داعر إبحضار ابصات كبرية ونقلنا اىل منطقة الرقة يف سوراي
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قاموا بفصل النساء املتزوجات عن الفتيات ووضعوان يف قاعة كبرية وكان عناصر
داعر تون وخيتارون الفتيات اجلميالت السيما الص ريات يف العمر واصطحاالن
اىل جهات جمهولة .
وأشارت اىل أنه :عندما اختطفين عناصر داعر كان عمري ( )15سنة جاء أمري
تلك اجلماعة ويدعى (أبو زيد) وكن أول فتاة تشرتى يف سوق (السبااي) كنا
نتساءل بيننا عن مع كلمة (سبية) لقد كنا جنهل ما ن فيه مشرية اىل أن:
(ابو زيد) اشرتاين وقام بتحفيظي تعاليم االسالم طالبا مين أن انسى ديين وأتبع دين
االسالم كن أجيب تلك الطلبات لشدة خويف وكن ال اعصي له أمرا وأجيب
كل ما يريد .
وتوض (م) أن :ه ا االمري أخ ين اىل عائلته املكونة من زوجته واطفاله الثالطة
وكن مثابة خادمة لديهم تربونين على القيام يميع االعمال املنزلية ح تربية
االطفال كان لديه طفل بعمر أربع سنوات وطفلة عمرها طالم سنوات وطفلة
أخرى كان عمرها سنة واحدة كن اقوم دائما حبملها واالعتناء الا الفتة يف

مل اكن امارس اي أعمال منزلية يف بي والدي
الوق نفسه اىل اهنا يف الساب
كن طالبة مدرسة لكن بعد أن اختطايف مل يب شيء مل أعمله وعلى الردم من
ذلك كن اتعرض ملعاملتهم القاسية واجلافة واخلشنة كانوا يضربونين إن مل أقم
بقراءة القرآن او أتدية الصالة يف اوقاهتا .
وتلف اىل انه على الردم من ه ت الصي ة الدينية ال توحي اباللتزام من قبل أمري
من مقرت ال ي كانوا
اجلماعة ه ت اال انه :كان يقوم ابدتصال يوميا عندما
يتداولون فيه امورهم اخلاصة بعيدا عن البي احياانا مشرية اىل أهنا وبعد جناه هرالا
من االختطاف ال ي دام طالطة اشهر لدى ه ت العائلة اكتشف
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أن ه ا الوام

وزوجته مها عراقيان من أهام املوصل وأنه كان يعمل طبيبا قبل سقون ايافظة على
ايدي التنظيم.
وعلى الردم من قصر مدة اختطافها اال اهنا حاول اهلرب من قبضة التنظيم ألربع
مرات وتشري يف ه ا الصدد :مل أحتمل العير معهم وفكرت كثريا يف اهلرب
لكنهم كانوا يقبضون علي يف كل مرة ويقومون بعدها بضرل وتع ييب ومعاملتهم
منتهى الوحشية والقسوة ح أهنم كانوا يقطعون عين الطعام ملعاقب ومنعي من
التفكري ابهلرب جمددا لكين مل استسلم وبقي مصرة على اهلرب منهم ويف احد
أايم اجلمع ال كانوا يتوجهون فيها مجيعا اىل اجلامع ألداء صالة اجلمعة هرب إىل
عائلة عربية سورية وقل هلم أين فتاة أيزيدية من العراق وشرح هلم قص
فتعاطفوا معي وأبقوين عندهم ليومني متكن خالهلما من االتصال بوالدي ال ي
حاول التنسي مع مهرب أخ ين إىل تركيا عرب احلدود كنا نقوم ابملشي ليال إىل أن
وصل تركيا والتقي هناك بعمي يف منطقة دازي عينتاب الرتكية ورجع بعدها
إىل العراق واان االن مع أفراد عائل .
ت كد الناجية (م) أهنا ما زال تعاين من هواجس االختطاف واالدتصاب لكنها
عندما تشعر بوجودها مع أفراد عائلتها تشعر بتحسن وقد عادت إلكمال دراستها
من جديد.
 .5احلالة اخلامسة (ف):

الناجية (ف) عمرها ( )24سنة من قرية كوجو كان تسكن مع أفراد عائلتها
املتكونة من ( )22فردا والد الناجية كان متزوجا من امرأتني وكانوا مجيعا يعيشون

يف بي واحد لديها سبعة أخوت أربعة منهم متزوجون ولديهم اطفال.
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ت كد الناجية (ف) أهنا :عندما هاجم تنظيم داعر القرية أمر اجلميع أن توا إىل
املدرسة املوجودة فيها وكان عدد الرجال تقريبا ( )450رجالا والنساء ( )82امرأة

عند وصولنا إىل املدرسة طلبوا منا مجيعا أن نعطيهم كل ما منتلك من نقود
ومصودات ذهبية وفعالا جردوان من كل شيء ني منتلكه ح املوابيالت بعدها
طلبوا منا أن نصعد إىل الطبقة العليا (الدور الثاين) من املدرسة صعدان ن النساء
والفتيات واالطفال وبقينا نفكر يف مصري آابئنا وأخوتنا واقاربنا وقد مسعنا قادة
التنظيم وهم اولون اقناع الرجال بت يري دينهم واعتناق االسالم اال أن اجلميع رفضوا
ومل يوافقوا على ذلك بعدها مسعنا أصوااتا كثيفة جدا إلطالق النار الفتة اىل أن
عناصر التنظيم اقتادوا النسوة كبريات السن من ( 40إىل  80سنة) وقتلوهن مع
معهن أمي الكبرية وزوجة أل الص رية

الرجال يف مقربة مجاعية قرب صوالغ كان
والكثري من أقارل وجرياين .
وتكمل (ف) حديثها قائلة :عندما جاءوا إلخراجنا من املدرسة إىل مكان آخر
رأينا الكثري من اجلثث كانوا شباابا ورجاالا كبارا يف السن عندها علم أهنم قتلوا

مجيع أفراد عائل والدي وأخو وأعمامي وأمي أيضا كان ه ت آخر مرة أرى
فيها عائل بعدها قاموا بنقلنا إىل سوراي ووضعوان يف قاعة كبرية خاصة كان
ابألعراس واملناسبات وكان عناصر داعر تون الينا وخيتارون الفتيات من بيننا
كان عددان تقريبا  200فتاة أيزيدية .
وأشارت (ف) اىل أن :قام بشرائي عنصر اسرتام من اعضاء التنظيم وكان عمرت
( )38سنة تقريبا أخ ين معه إىل بيته وسكن مع زوجته وأطفاله الص ار وكان
زوجته اسرتالية أيضا كان معاملتها م طيبة ورحيمة جدا وقد مسح م ابهلروب
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أكثر من مرة لكنين كن
أمريهم االسرتام .

افشل دائما اذ مسكين عناصر التنظيم ويعيدونين اىل

وتستطرد (ف) :أن زوجة ه ا االمري كان تت مل عندما تشاهدين أبكي وأصرخ
بصوت عال ابستمرار ألنين مل أستطع نسيان أهلي وكيف أهنم قتلوا على مسمع
مين مل يب م أحد يف ه ت احلياة لكنها تشري يف الوق نفسه :مل أكن أفهم ل ة
املرأة االسرتالية ال ساعدتين ومل تكن هي تفهم ل لكنها كان تشعر ما أعانيه
ل ا قام إبعطائي هاتفها كي أتصل أبحد افراد أسر ومل يكن لدي أحد اتصل به
اال ان ت كرت أقارب والدي واتصل الم وارسلوا م رقم مهرب أمسه (أبو
شجاع) .
وتضيف :اتصل ابملهرب وأعلمته مكان احتجازي وبقي على تواصل معه مدة
طويلة س لين أبو شجاع إن كن اعرف فتيات أخرايت يستطعن اهلرب معي قل
كن
له نعم كان أخ معي خمتطفة لدى ه ا الداعشي االسرتام ومخس فتيات ا
موجودات مع أبو الزرقاوي يف الطبقة العلوية من املنزل عند زوجة الزرقاوي ال كان
مسيحية وكان متعاونة ومتعاطفة ولطيفة جدا معنا إىل أن جاء وقام بتخليصي
من عناصر داعر وأوصلين إىل تركيا وبعدها نقلي إىل العراق يف اقليم كردستان
وبقي يف املخيم انية أشهر إىل أن نقلنا إىل أملانيا للرعاية والعالج .
وأشارت (ف) :أن أملانيا قدم لنا كل أنواع العالج والرعاية واخلدمات إال أن
ه ت اخلدمات مل تساعدين يف شي اذ ال مكن تعويض فقدان االهل وقد عجز
الكثري من االطباء يف حتسني وضعي النفسي أبل وين أبنين مصابة بـ(صدمة كربى) .
تقول (ف) :قليب مكسور وأشعر ابلوحدة والضياع وال ربة يف كل مكان أذهب اليه
أحن إىل أهلي واشتاق هلم كثريا كما أين لس
دائما ا
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مستقرة يف داخلي ال أمل

لدي يف املستقبل الفتة اىل أهنا تعرف على كثري ممن كن اعرفهم سابقا واصبحوا
ا
أعضاء يف التنظيم وكانوا مثابة أخوة واهل فرح عندما شاهدهتم وتوقع أهنم
سوف ينق وننا حبكم املعرفة ال تربطنا بينهم كنا نتعامل أبخوة فيما بيننا وأنكل
صدم عندما كن اقول الحدهم أن (كريفي) ساعدين كانوا
عند بعض لكنين يب
ك هنم ال يسمعون ذلك وتعاملوا معنا بوحشية وقسوة داعر كانوا يبيعون ويشرتون
بنا وك هنم ال يعرفوننا سابقا كيف م أن أنسى أهلي وفقداهنم أو خيانة وددر

كريفي بنا .
وتلف (ف) النظر اىل أهنا :عندما كن حمتجزة لدى داعر كن أبكي واعاين
إال أين كن أقوى وأفضل كن أفكر كيف س هرب واملص مما أان فيه وعلى
الردم من ان حماوالت هرول كان تفشل إال أنين بقي مصرة على اهلروب وهرب
فعالا أما االن وبعد هرول أشعر بتعاسة احلياة ال التقي مع احد ح يف املدرسة
علي وافقد توازين وعندما استيق أجد نفسي يف
ال اتكلم مع الفتيات ودائما ي مى ا
لدي ردبة يف ال هاب اىل اي
املستشفى وه ت احلالة تكررت معي كثريا ليس
ا
مكان مهما كان مجيالا وأشعر أنين افقد ل االصلية وال أعرف السبب يف ذلك .
وتشري (ف) اىل أهنا تعاين من درجة اكت،اب شديد وصل اىل التفكري ابالنتحار
مرات عدة لكن حماوالت االنتحار ه ت ابت ابلفشل مجيعا مما زاد من معاانهتا واملها

ألهنا كان الوسيلة الوحيدة هلا للتخلص من املعاانة مشرية اىل أهنا رجع
إكمال دراستها وتعلم الل تني االملانية واالجنليزية.
 .6احلالة السادسة (و):

إىل

الناجية (و) عمرها ( )24سنة من قضاء سنجار كان تسكن قبل اختطافها مع

أفراد عائلتها املتكونة من والدهتا وأختها وطالطة أخوة وواحد من اخوهتا متزوج.
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تقول الناجية (و) :أن أخي وزوجته تعرضا إلطالق انر من قبل قناص داعر يف
أطناء هروبنا من قريتنا إىل قرية أخرى على الردم من ان التنظيم شدد على بقاء
اجلميع يف القرية لكن أخي مل يتحمل البقاء وعندما حاول اهلرب مع زوجته أصابه
قناص داعر قمنا أبخ ت وزوجته إىل املستشفى للعالج وكن برفقة زوجته وأمي
برفقته وعندما علم التنظيم بوجود أخي يف املستشفى جاءوا وقاموا بقتل أخي أمام
انظاران وقد تعرض أمي الهنيار عصيب شديد بسبب ذلك .
وتردف :عندما مسع مقتل أخي وصياه والد هرب مع زوجة أخي من
املستشفى وقد كان هناك جمموعة من أهام قرية رمبوسي قاموا مساعدتنا اال ان
الدواعر متكنوا من االمساك بنا وأخ ان إىل دائرة نفوس سنجار وعندما ح ال الليل

اقتادوان بباصات كبرية اىل تلعفر حيث قاموا إبسكاننا يف بي ص ري فيه الكثري من
النساء االيزيدايت مع اطفاهلن الص ار أبل نا عناصر داعر أهنم جاءوا بنا اىل هنا
كي ي ريوا ديننا ألننا على ضاللة وكفر .
وت كر (و) طريقة تعامل عناصر داعر معهن خالل وجودهن يف ذلك البي يف
تلعفر قائلة :كانوا يعطوننا الطعام حبسب مزاجهم وجبة واحدة يف اليوم وأحياان
وجبة واحدة كل طالطة اايم كان العفونة تفوه من اخلبز والصمون ال ي تون به
الينا كنا منوت من اجلوع والعطر اىل جانب أن البي ال ي كنا فيه ص ري جدا
وكان عددان كبريا .
وتستطرد (و) :يف ه ا البي كان عناصر داعر تون بني احلني واآلخر لي خ وا
الفتيات الص ريات السيما ممن ترتاوه أعمارهن بني ( 9سنوات إىل  15سنة)
والفتيات اجلميالت وكان الفتاة ال يف عمر عشر سنوات تيبقاد من قبل شخص
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يكربها كثريا لكي ي تصبها دون أدىن رمحة أو شفقة كنا نتوسل هلم أن خيلوا سبيلنا
وكان االمهات تتوسل لرتك بناهتن لكنهم كانوا بال رمحة .
وتشري (و) :عندما حان دوري لكي خ ونين أمسك ل أحدهم وطلب مين
الوقوف كن مريضة جدا ومتعبة ومرهقة نفسيا ووالد كان متعبة ومريضة
أيضا مل أستطع الوقوف على قدمي فرتكوين قالوا :سوف أنخ ها عندما تتحسن
مشرية اىل أهنا :متكن من اهلرب بعد شهر ونص الشهر من االختطاف عندما
قصف الطائرات مقر الدواعر وكان عناصر التنظيم مش ولون ابالشتباكات
هرب اان وزوجة أخي ومتكنا من الوصول إىل اجلبل مع بعض البنات .
وتشري اىل أهنا اآلن تسكن يف خميم (جم مشكو) يف زاخو مع زوجة أخيها وطفلها
البال من العمر اربع سنوات وما زال جتهل مصري والدهتا وأفراد عائلتها الفتة اىل
أهنا تفكر يف االنتحار بشكل دائم ومستمر ألهنا أضح من دون عائلة اذ تقول:
كيف م أن أعير من دون افراد عائل كما أين س،م العير يف املخيمات ال
معيل لنا ليساعدان ح أن املنظمات االنسانية مل أتت لزايرتنا كما كان أدلب
يستمع اىل قصصنا ويلتق لنا الصور ومضي اال منظمة (يزدا) ال قام
من
منحنا مبل ا من املال ملرتني .
تصف الناجية (و) أن وضعها احلام ال خيتلف كثريا عن وضعها عندما كان حمتجزة
لدى داعر فنحن منوت من اجلوع ولوال وجود بعض العائالت ال
مساعدتنا يف املخيم لكان وضعنا سيء جدا.
 .7احلالة السابعة (ش):
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تقوم

الناجية (م) تبل من العمر ( )17سنة كان تسكن مع عائلتها يف قرية خانصور
بقضاء سنجار.
تشري (م) اىل أنه :كان عمري يف أطناء االختطاف ( )14سنة عندما هاجم
تنظيم داعر قريتنا وقام أبخ ان مجيعنا نقلنا إىل سوراي كان عددان تقريبا 77
شخصا بعدها أبسبوع ارجاعنا إىل املوصل ونقلنا اثنية إىل البعاج ملدة شهر
اىل رمبوسي حيث بقينا ملدة شهرين .
وتضيف قائلة :فصلوين عن أهلي وقاموا ببيعي اىل داعشي من أهام ب داد امسه
احلقيقي (حممد رشيد) لكنه يك من قبل عناصر التنظيم بـ(أبو مهام الشرعي)
عمرت كان  35سنة يسكن املوصل مع زوجته واطفاله حيث بقي عندهم طالطة
اشهر قام خالهلا ابدتصال
طفلة فقال م أن لس
سنوات الفتة اىل اهنا كان
أبنين مريضة وكان خ ين

مرات عدة كان يريد مين أن امحل منه قل له أان
طفلة عمرك 14سنة والنساء تتزوج من عمر تسع
رافضة أن أجنب اطفاالا منه وكن أك ب وأقول له
إىل مستشفى البعاج وهناك كن اشرتي حبوب منع

محل وآخ ها معي من دون أن يعرف وبقي على ه ا احلال مدة طويلة كن
أتوسل لوالدة الداعشي واقول هلا احسبيين أبنتك وساعديين تقول ما يفعله أبين هو
الصحي أنتم كفار والب اد من جعلكم مسلمني .

وت كد (م) :متكن من اهلرب ومشي مسافة طويلة جدا ومل يتمكنوا من
االمساك ل أو التعرف علي ألنين كن ارتدي النقاب االسالمي التقي برجل
أيزيدي مسن وطلب منه مساعد واعطائي هاتفه لالتصال أبهلي فلم يصدق
أبنين أيزيدية يف ابدئ االم ر اال بعد أن اقنعته أبنين كن خمتطفة لدى داعر
ومتكن

من الفرار منهم وابلفعل منحين هاتفه واتصل
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أبخي ال ي جاء وأخ ين

إىل اجلبل بعدها إجالئي ابلطائرة يف يوم  22تشرين االول  2015لن أنسى
ذلك اليوم ما حيي .
وتشكو (م) من أمراض عدة نسائية نتيجة االدتصاب ابلقوة ملرات عديدة اىل
جانب كسر يف يدها اليم بسبب كثرة الضرب ال ي تعرض له بقي (م) بعد
الرجوع من االختطاف يف العراق ستة اشهر قبل ان تنتقل اىل أملانيا للعالج حيث
تعير حاليا هناك الفتة اىل اهنا تشعر ابألمان أكثر وأهنا عادت اىل مقاعد الدراسة

سعيا اىل بناء مستقبل يلي الا وأن تكون شخصية انجحة قادرة على أن تتخطى
ه ا املاضي ال ي سبب هلا الكثري من األمل واحلزن واملعاانة.
 .8احلالة الثامنة (ي  -ف):
الناجية (ي  -ف) تبل من العمر ( )21سنة من أهام قرية تل قصب يف سنجار
كان تسكن مع والدها ووالدهتا وأخواهتا قبل االختطاف.
تقول (ي  -ف) أنه :يف الثالث من أب  2014كن مع والد وأخ وأخي
عندما هاجم تنظيم داعر قريتنا ووالدي كان يف اربيل هربنا مع عائلة عمي ووصلنا
إىل بداية اجلبل كان اجلبل مزدمحا الن العائالت مجيعها كان هناك مل يكن لدينا
ماء والطقس كان حارا جدا وكان معنا اطفال فلم نتمكن من الوصول إىل قمة
جاءوا بسيارات كثرية واطلقوا

اجلبل وبعد ساعات احتل الدواعر قضاء شنگال
النريان فوقنا وطلبوا منا االستسالم .
وتروي (ي  -ف) واقعة االستسالم ابلقول :عددان وصل اىل أكثر من 600
شخص قام عناصر التنظيم بفصل الرجال عن النساء وس لوان عن داينتنا فقلنا أننا
أيزيديون وبعدها نقلوان إىل دائرة االحوال املدنية يف شنگال (النفوس)
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فصلوا

البنات عن امهاهتن وأخ وا طالم ابصات من الفتيات إىل املوصل مل أكن بينهم
ويف الساعة الثامنة مساءا واصلوا عملهم يف البحث عن الفتيات بيننا وأخ وين أيضا

من بني الوجبة االخرية إىل قضاء البعاج أدخلوان إىل مدرسة يف بعاج وبقينا هناك
ليلتني جاء أمريهم وطلب منا أن نتلو الشهادتني وأن نقر إبسالمنا بعد ذلك
أحضروا الباصات وأخ وان إىل تلعفر ووضعوان يف مدرسة هناك كان فيها عدد كبري
من النساء واالطفال االيزيدايت ومل يكن املكان يتسع للنوم ومل يكن هناك طعام
كاف .
وتستطرد :بقينا يف تلعفر طالم ليام بعدها أخ وان إىل مكان بعيد كنا نتصور أنه
سوراي لكنه يف الواقع كان سجنا له ابب ص ري يقف عليه أحد الدواعر أدخلوان

اىل ابحة السجن وكان ممتل،ا ابأليزيديني وصل عددان تقريبا إىل الفي شخص ويف
الصباه رأي قطعة ص رية مكتوب عليها سجن ابدوم وكانوا تلبون لنا وجبة
طعام واحدة يف اليوم فيما كان الطائرات العراقية حتل فوق السجن وقصف جزءا
منه بعدها نقلوان إىل مدرسة يف تلعفر وجعلوان على شكل عائالت كانوا يدخلون
النساء إىل املدرسة ويبقون الفتيات وبعدها قاموا أبخ الفتيات إىل ابصات وكان
عددها سبعة ابصات وأخ وان إىل املوصل ووضعوان يف منزل كبري من أربع طبقات
وقد وصل عدد الفتيات االيزيدايت إىل أكثر من الف فتاة .
وتكمل (ي  -ف) حديثها ابلقول :جاء اىل ه ا املب عدد كبري من الدواعر من
بينهم الوام واالمري وقاموا ابختيار أربع أو مخس فتيات مجيالت لكل واحد منهم
عمدوا اىل بيع وتوزيع البقية بني املناط ال مضع لنفوذ تنظيمهم مشرية اىل أنه
عندما حان دورها تقدم أحد الدواعر وي وكان أمريا مل عصا بيدت واراد

أخ ي فظنن

أنه من اجليد القول له أبنين متزوجة مع العلم انين مل أكن متزوجة
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ولكنين أردت التخلص منه أبي طريقة فقل له أبنين متزوجة وزوجي لديكم
وفكرت أن ابن عمي كان مسجوان عندهم فقرر اعاد اىل تلعفر وطلب من احلراس
االتصال حبرس السجن وس اهلم ما اذا كان ابن عمي موجود فعالا يف السجن ومن
حسن حظي أنه كان فعالا هناك وأهنم مل يقوموا بقتله يف حينها تركين االمري بني
املتزوجات فوضعوين يف مدرسة كان ملي،ة ابلنساء واالطفال ويف اليوم التام قاموا
يلب الرجال أيضا الينا وكان أبن عمي بينهم فشرح له االمر وطلب منه أن
يقول للدواعر أين زوجته وفعل ذلك وأخ وان إىل قرية كسر ايراب ال كان
مهجورة وتعود ل هام الشيعة وهي قريبة من تلعفر وبقينا فيها أربعة أشهر لكن
تنظيم داعر مل يرتكنا وش ننا كانوا يدامهوننا كل يوم حبثا عن النساء فقاموا أربع

مرات بزايرتنا ألهنم كانوا يظنون أنين لس متزوجة ويف كل زايرة تفتير كان هناك
شخصان حمددان تيان للت كد مها (ابقر وابو علي) وهم جتار يف االصل يبيعون
ويشرتون ابلنساء االيزيدايت .
وتسرتسل (ي  -ف) أنه :بعد حترير سنوين نقلنا اىل املوصل وبقينا هناك و
شهر داخل ال اابت وكان عددان  2000شخص بعدها قاموا إبعادتنا إىل تلعفر
لكن ه ت املرة وضعوان يف االحياء السكنية وطلبوا منا أن نرعى االدنام أو نشت ل يف
البساتني ألهنم كانوا يظنون أن ه ا املكان سيبقى هلم كنا كل يوم كنا نسمع خرب
فرار أحدى العائالت من تلعفر وكنا منتلك هاتفا فسعينا اىل احلصول على رقم
االشخاص ال ين يقومون بتحرير العائالت االيزيدية يف تلعفر ويف أحد الليام قرران
اهلروب وتواصلنا مع مهرب اتفقنا معه على أن تينا اىل نقطة حمددة وفعالا وصلنا
إىل املكان وكان بيتا دري مكتمل البناء بعد أن وصلوان بعشر دقائ جاء الينا املهرب

بسيارتني وكان عددان  33شخصا مع االطفال قام املهرب أبخ  18شخصا
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كدفعة أوىل ووعدان أبنه سيعود ألخ البقية قبل شروق الشمس فبقى منا 15
شخصا لكن املهرب مل ت ح الصباه ومض  5أايم من دون أكل وشرب

وكنا خائفني كثريا من أن يشعر داعر بوجودان لصراخ االطفال ال ين كانوا معنا
بسبب اجلوع والعطر فطلبنا املساعدة من بعض االهام املوجودين يف تلعفر ال ين
مرروا يانب املب ال ي كنا فيه ولكنهم أخربوا داعر مكاننا فقام عناصر
داعر محاصرة البي والقوا القبض علينا وزجوا بنا يف السجن كما قاموا بقتل

الرجال ال ين كانوا معنا وأخ وا أمي إىل سوراي وقام أبو علي وابقر ببيعي لشخص
كان يدعى خلو طبابة قام خلو أبخ ي وادتصال وضرل هرب من عند خلو بعد
يومني مع فتاة أخرى دخلنا إىل أربع منازل ومل جند أحدا ليساعدان فطلبنا من ابئع
خضار أبن يساعدان فواف وأخ ان إىل بيته لكنه قام بتسليمنا اثنية إىل الدواعر
فجاء خلو طبابة وأخ ين إىل بيته وضربين وع بين وابعين إىل شخص آخر يدعى
عبد العال وه ا األخري ادتصبين ايضا منحين كهدية اىل شخص يدعى حاج
حسن وهو أيضا قام ابدتصال وابعين لباقر املس ول عن بيع وشراء االيزيدايت.
وتستطرد (ي – ف) أهنا متكن من احلصول من دون علم عناصر التنظيم على
هاتف نقال واالتصال بوالدي وبقي على تواصل معه إىل أن قام بتحريري اذ
هرب أان وفتاة اخرى كان خمتطفة معي وبقي معهم فتااتن مل هتراب بسبب
خوفهن من داعر أعطي هاتفي ال ي كن احتف به إىل صديق االخرى ال
مل أتت معي ومتكن والدي من أن يتف مع مهرب مقابل مبل من املال وفعالا جاء
ه ا املهرب وانق ان من عناصر داعر وبعد فرتة قصرية علم عناصر داعر أبمر ه ا
املهرب وقاموا بقتله بصورة بشعة جدا حسب ما روت م صديق ال أعطيتها
هاتفي اذ بقي اتواصل معها .
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تقول (ي -ف) أهنا بعد هروالا من عناصر داعر يف  15تشرين االول 2015
سكن يف خميم قاداي مع والدهتا واخواهتا ال ين حترروا قبلها مدة قصرية وتشري اىل
أن كل فتاة خمتطفة الب اد بعد عودهتا أن تلتقي مكتب املختطفات يف حمافظة دهوك
لكي يقوموا بتسجيل امسائهن إىل جانب أن املكتب يقوم إبحالتهن إىل عيادات
طبية تكشف عليهن وجتري هلن الفحوصات الطبية املطلوبة .
وتشري (ي – ف) اىل :أن الوضع ال ي نعيشه يف املخيم يف قمة الرتدي وسوء
اخلدمات إىل جانب استمرار انقطاع التيار الكهرابئي وعلى الردم من وجودي بني
أفراد عائل واقرابئي إال أين كن أشعر ابخلوف الشديد وفقدان الثقة بكل شيء يف
احلياة ألنين يف أطناء اختطايف لدى داعر فقدت االمل يف الرجوع والعير من جديد
مع عائل مرة اثنية .
ومتضي (ي – ف) ابلقول :يف العراق قدم لنا مكتب املختطفات يف أربيل برانمج
أتهيل نفسي ملدة عشرة وكان مفيدا جدا لكنه مل يستمر طويالا وبعد مرور ستة
اشهر نقلنا إىل دولة أملانيا وقد وجدت يف املانيا ما مل أجدت يف بلدي وهي ال
تتوقع العودة جمددا اىل العراق كوهنا تسعى حاليا اىل اكمال دراستها بعد أن تعلم
الل تني االجنليزية واألملانية كما دخل دورات عديدة إلتقان العمل على احلاسوب
(الكومبيوتر).
وتشعر (ي – ف) بتحسن لكن ليس بصورة جيدة متاما إذ ال زال هواجس
االختطاف واالمل ال تعرض هلا تراودها وهي تشعر ابستمرار ابالنزعاج والتوتر
وال ضب على الردم من برامج الت هيل والدعم النفسي ال ي قدمته أملانيا مشرية اىل
أن أكثر ما يزعجها هو كثرة االتصاالت واملراسالت من شخصيات عدة (اعالميون
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وشعراء وابحثون وانشطون مدنيون) يردبون ابالستماع اىل قصتها السيما بعد أن
تعرف على الداعشي ال ي كان خيتطفها عرب وسائل االعالم.

اثنيا :حتليل نتائج دراسات احلالة:
خرج الباحثة من دراسات احلال ال اجرهتا مع العائدات الثماين ابلنتائج اآلتية:
أبهنن من االعمار

 .1أن أدلب الناجيات اللوا أجري معهن الدراسة أتسم
الشابة وال ترتاوه بني بداية ( 17سنه إىل 24سنة).
 .2أن املستوى الدراسي جلميع الناجيات خمتلف ابختالف احلاالت هنالك
حاالت اتركه للمدرسة ومل تكمل دراستها وهنالك حاالت رجع ال كمال دراستهن
من جديد وهن االدلبية.
 .3ترك فقدان االهل اطر ملموسا لدى الفتيات الناجيات من أسر داعر ل ا فملن
أدلبهن يشعرن بعدم القدرة على اسرتجاع عالقاهتن السابقة اىل جانب صعوبة
تكيف ادلبهن على السكن اجلديد يف املخيمات.
 .4هناك شعور دائم ابخلوف وقل من الفقدان ه ت االضطراابت واهلواجس
مرافقة لفقدان جوانب كثرية ابإلحساس ابلسعادة والفره اذ يعانني من احلزن الدائم
والشعور ابلتشاام واالكت،اب املستمر كما يشعرن ابلضياع والشعور ابإلحبان
وفقدان االمل.
 .5متلف ردود أفعال الناجيات ومشاعرهم حبسب مدة االختطاف ال تعرضن
هلا.
 .6أن أدلب الناجيات يفكرن ابهلجرة اىل خارج العراق وعدم العودة اليه مرة اثنية
لعدم شعورهن ابألمان وكي ال يتم اختطافهن اثنية.
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االعتداء عليهن يعانني من أعراض نفسية
 .7لوح أن أدلب الناجيات اللوا
وجسدية اذ ان الكثري منهن يعانني من االرهاق اجلسدي املتمثل بفقدان الشهية
هلن االرق وعدم القدرة على النوم تشويه اجلسد اوجاع البطن اىل جانب ما
تعرضن له من أنواع العنف اللفظي واجلسدي والرمزي.
 .8ادلب الناجيات املقيمات يف املخيمات تجن إىل دعم نفسي ورعاية
اجتماعية مستمرة اذ ما زلن يعانني صدامات نفسية مستمرة جراء جتربة االختطاف
فهن يشعرن ابالدرتاب النفسي مع عدم توفر الدعم النفسي
ال مررن الا ل ا ا
والت هيل االجتماعي بصورة دائمة ومستمرة هلن.
 .9أدلب الفتيات اللوا مت مقابلتهن تعرضن لالدتصاب من قبل أكثر من
وهن يف حاجة ملحة للحصول على عالج نفسي لكي يتخلصن من
شخص واحد ا
معاانهتن النفسية السيما ان امليول االنتحارية بدت واضحة على كثري منهن.
 .10أن التصري ال ي اصدرت اباب الشيخ الديين أبن مجيع الناجيات االيزيدايت
طاهرات ساعد يف احتواء عائالهتن هلن.
 .11حاجة بعض الفتيات االيزيدايت إىل مزاولة بعض االعمال لكي يتمكن من
التخلص من االفكار السلبية ال تراودهن فضالا عن إعالة من تبقى من ذويهن
هل ا فملن ادلبهن حباجة إىل اكتساب مهارات جديدة وفرص عمل.
 .12شعور الناجيات املقيمات يف املخيمات ابخلوف الشديد على حياهتن مقارنة
بشعور الناجيات املقيمات يف املانيا وذلك البتعاد الناجيات عن التوتر والعنف
وال كرايت امل ملة.
 .13أجرب تنظيم داعر العديد من الفتيات على الزواج ابإلكرات وال صب وعلى
تناول حبوب منع احلمل يف أطناء مدة اختطافهن فضالا عن العمل االقرب اىل
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السخرة يف خدمة عناصر التنظيم السيما يف اعمال مص التنظيف والطبخ ودريها
من االعمال املنزلية.
 .14أدلب الناجيات يتجننب الكالم عن جتربتهن ألهنا ت كرهن ما تعرضن له من
ادتصاب وتعنيف م مل.
 .15أجربت العديد من النساء على ت يري دينهن واعتناق الدين االسالمي ابإلكرات
وممارسة الشعائر الدينية ابإلجبار وقراءة القران والصالة.
 .16قام عناصر داعر ببيع وشراء النساء والفتيات االيزيدايت واهدائهن فيما
بينهم يف أدلب االحيان على ع اد اهنن من املمتلكات الشخصية التابعة هلم.

اثلثا :نتائج :الة الفتيات املقيمات يف املانيا:
هن االكثر اصرارا وتفااالا يف احلياة
 .1أن أدلب الناجيات املقيمات يف املانيا ا
ابستثناء انجية واحدة.
 .2تبني أن احلالة النفسية للناجيات املقيمات يف املانيا أفضل بكثري من حالة
الناجيات املقيمات يف املخيمات وه ا راجع إىل الدعم النفسي واالجتماعي ال ي
قدمته دولة املانيا للناجيات فضالا عن االحساس ابألمان والرعاية املستمرة يف
العالج.
 .3ساعد سفر الناجيات إىل املانيا يف نسيان بعض ما حصل هلن من معاانة
أضافة إىل إرجاع االدلبية إىل املدارس واكمال دراستهن وتعليمهن الل ة االملانية أو
تعلم دورات أخرى.
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 .4كما تبني أن بعض الناجيات املقيمات يف دولة املانيا مارسن حياهتن بصورة
طبيعية وقد عدان إلكمال دراستهن من جديد إىل جانب تعليمهن الل ة االملانية
واالنكليزية ودورات على احلاسوب.
 .5أدلب الناجيات يشعرن ابألمن واالمان.
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الفصل الثامن
نتائج الدراسة ومناقشة الفرضيات
واالستنتاجات والتوصيات
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المبحث األول
نتائج الدراسة
أ .النتائج املتعلقة ابلبياانت الساسية عن املب واثت:
.1

تبني من اعمار املبحواثت السبااي لدى عناصر داعر ارتفاع نسبة الف،ة

العمرية بني ( )41 -26إذ بل عددهن ( )47مبحوطة يف حني كان اعداد
النساء ال تقع اعمارهن بني ( )25 -10سنة سبية ( )26وهي نسبة مرتفعة أيضا
وقد بل الف،ة العمرية ما بني ( )57-42سنه ( )24سبية ,وفيما يتعل ابلف،ة
العمرية ( )72 -58سنة فقد بل عددهن ( )6فق .
 .2بل عدد املتزوجات السبااي من قبل عناصر داعر االرهال ( )57سبية من
اصل جمموع عينة الدراسة البال ة ( )103سبية وبنسبة ( ,)%55.4اما أعداد
املطلقات ( )6فق وبنسبة ( ,)%5.8وعدد االرامل كان ( )14أرملة بنسبة
( )%13.6يف حني بل عدد العازابت السبااي ( )26سبية وبنسبة (.)%25.2
 .3تبني أن أعداد االطفال ال ين يعودون ل سرة االصلية االيزيدية ل مهات
املتزوجات واالرامل بل ( )280طفالا منهم ( )156ذكرا ( )124أنثى.
 .4تبني أن اكرب مهنة للمبحواثت االيزيدايت يف عينة البحث هن رابت البيوت
إذ بل عددهن ( )79سبية وبنسبة ( ,)%76.7يف حني بل عدد املوظفات ()4
سبية وبنسبة ( )%3.9يف حني بل عدد العامالت ( )9وبنسبة ( )%8.8اما
أعداد الطالبات فقد كان ( )11سبية وبنسبة بل ()%10.6
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 .5تبني من التحصيل الدراسي اخلاص ابملبحواثت أن ( )52من العينة متلكن
شهادة أولية (ابتدائية) أي ما نسبته ( )%50 .4من حجم العينة يف حني بل عدد
اللوا ال يقرأن ويكتنب (أمية) ( )37سبية وبنسبة ( )%35.9يف حني بل عدد
احلاصالت على الشهادة املتوسطة ( )11فق وبنسبة ( )%10.6فق اما عدد
احلاصالت على شهادة االعدادية كان عددهن ( )3فق وبنسبة (.)%2.9
 .6تبني أن دالبية املبحواثت يف وضع اقتصادي متدن أن أعداد املعوزين من
عينة البحث بل ( )71من جمموع ( )103ايزيدية وبنسبة بل ( )%68.9يف
حني بل عدد املكتفني ( )11فق وبنسبة ( )%10.6اما املكتفني إىل حد ما
فقد بل عددهن ( )21وبنسبة بل يف املتوس ( )%20.3من جمموع عينة
الدراسة.
 .7تبني من مدة االختطاف للمبحواثت ان عدد اللوا بقني بيد التنظيم
االرهال من يوم واحد ل اية اقل من ستة اشهر هو ( )17اما احلالة ال البة
للمختطفات اللوا بقني بيد التنظيم االرهال من ستة اشهر ل اية اقل من سنة بل
عددهن ( )53سبية وبنسبة قارب ( )%51.5من جمموع العينة املدروسة كما بل
عدد اللوا بقني بقبضة التنظيم االرهال من سنة إىل أكثر من ذلك ( )33خمتطفة
وبنسبة (.)%32.1
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ب .النتائج املتعلقة ابلبياانت الثانوية للب ث امليداين:
أول  :السبااي والقضااي الجتماعية:

 .1تبني أنه تصنيف املبحواثت حسب االعمار إذ بل عدد اللوا صنفن
حسب االعمار ( )98سبية وبنسبة ( )%95.2يف حني بل نسبة اللوا مل يتم
تصنيفهن حسب االعمار ( )5وبنسبة (.)%4.8
 .2وتبني أنه نقل ( )99سبية معدل يتجاوز مخسة انتقاالت على التوام
جلميع احلاالت داخل وخارج العراق بنسبة ( )%96.1يف حني بل عدد اللوا
خالل مدة االختطاف والبال ة و سنتني هن ( )4وبنسبة

بقني يف مكان اثب
(.)3.9
 .3تبني أن ( )27سبية وبنسبة ( )%26.2تعرضن لالدتصاب من قبل
شخص واحد يف حني أن هناك نساء تعرضن لالدتصاب من قبل أكثر من
شخص وكان عددهن ( )17سبية وبنسبة ( )%1.5اما اللوا مل يتعرضن
لالدتصاب من قبل عصاابت داعر فقد بل عددهن ( )59سبية وبنسبة
(.)%57.2
 .4تبني أن أدلب السبااي اجبارهن على اعتناق االسالم وقد بل عددهن
( )100سبية وبنسبة ( )%97يف حني بل عدد اللوا مل تربهن التنظيم على
االسالم ( )3وبنسبة (.)%3
 .5تبني أن دالبية املبحواثت السبااي اعتنقن الدين االسالمي ابلقتل والتهديد
بل عددهن ( )94سبية وبنسبة ( )%91.2يف حني بل عدد اللوا مل يعتنقن
االسالم ( )9فق وبنسبة (.)%8.7
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 .6تبني أن عدد اللوا تلقني دروس دينية يف أطناء مدة االختطاف هو ()92
سبية وبنسبة ( )%89.4يف حني بل عدد اللوا مل يتلقن دروس دينية بش ن
االسالم هو ( )11وبنسبة (.)%10.6
تزوتهن لعناصر داعر ( )22سبية وبنسبة
 .7تبني أن عدد السبااي اللوا
( )%21.3يف حني كان عدد اللوا مل يتم تزوتهن لعناصر داعر ( )81سبية
وبنسبة (.)%78.6
 .8تبني أنه عرض ( )59سبية وبنسبة ( )%57.2يف سوق النخاسة يف
حني بل عدد اللوا مل يتم عرضهن ( )44سبية وبنسبة (.)%42.7
 .9تبني أن قيام اشخاص حمليني م يدين لداعر بشراء ( )11سبية وبنسبة
( )%10.6يف حني قام امراء التنظيم بشراء ( )47سبية وبنسبة ( )%45.6اما
عناصر التنظيم فقد اشرتوا ( )45سبية وبنسبه (.)%43.6
اطالق سراحهن من قبل التنظيم االرهال بل ()16
 .10تبني أن عدد اللوا
مليصهن عن طري مكتب
سبية وبنسبة ( )%15.5كما بل عدد اللوا
املختطفات ( )59سبية وبنسبة ( )%57.2يف حني بل عدد اهلارابت من ايدي
مليصهن بدفع مبل
داعر االرهال ( )21سبية وبنسبة ( )%20.3اما اللوا
من املال بشكل مباشر إىل خاطفيهم أو ابلتنسي مع املهربني بل عددهن ()6
مليصها عن طري

سبيات وبنسبة ( )%5.8كما أن هناك خمتطفة واحدة
استبدال الرهائن مع عناصر داعر االرهال.
 .11تبني أن عدد اللوا تعرضن للحمل الناجم عن االدتصاب يف اطناء مدة
االختطاف ( )6سبااي وبنسبة ( )%5.8يف حني بل عدد اللوا مل يتعرضن للحمل
( )97سبية وبنسبة بل

(.)94.1
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 .12بل عدد اللوا يفكرن ابهلجرة ( )97سبية وبنسبة بل ( )%94.1يف
حني بل عدد اللوا ال يفكرن ابهلجرة ( )6سبااي وبنسبة بل (.)%5,8
 .13تبني أن عدد اللوا يفكرن ابهلجرة بسبب الشعور ابألمان هو ( )90سبية
وبنسبة بل ( )%83.3كما بل عدد اللوا يفكرن ابهلجرة بسبب عدم وجود
طائفية هو ( )14سبية بنسبة بل ( ,)%12.9كما أن هنالك ( )4سبااي يفكرن
ابهلجرة بسبب الوصم االجتماعي وبنسبة بل (.)%3,7
 .14تبني أن ( )18سبية وبنسبة ( )%17.4أطر اختطافهن على العالقات
االسرية يف اجملتمع يف حني بل عدد اللوا مل يرتك االختطاف أطرا يف عالقاهتن
االجتماعية ( )85سبية وبنسبة (.)%82.5
 .15تبني ان ( )98سبية ال ينظر اليهم اجملتمع االيزيدي نظرت متدنية وبنسبة
( )%95.1و ( )5منهم كان اجابتهن أن اجملتمع ينظر اليهم نظرت متدنية وبنسبة
بل (.)%4.8
اثنياُّ :مور السبااي واملشكًت النفسية:
 .1تبني أن دالبية املبحواثت يعانني من ض ون نفسية وقد بل عدد اللوا يعانني
من ض ون نفسية ( )101سبية وبنسبة ( )%98.1يف حني مل تظهر إال حالتني مل
تتعرضا إىل ض ون نفسية وبنسبة (.)%1.9
 .2تبني أن ( )87سبية تعاين من اخلوف والقل بشكل مستمر وبنسبة
( )17( )%56.4سبية يعانني من اضطراابت فكرية وبنسبه بل ( )%11كما
أن ( )31سبية يعانني من امراض عضوية وبنسبة ( )%20.1كما أن هنالك ()9
سبااي يفكرن ابالنتحار وبنسبة ( )%5.8كما بل عدد اللوا يفكرون أبمل
اخلالص من التنظيم هو ( )10سبااي وبنسبة (.)%6.4
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 .3تبني أن ( )85سبية ما زال تعاين من هواجس االختطاف وبنسبة
( )%62.1يف حني أشارت ( )52سبية تنتاالن كوابيس وبنسبة (.)%37.9
 .4بل عدد اللوا تعرضن إىل الضرب من قبل افراد التنظيم ( )43سبية وبنسبة
( )%28.1يف حني بل عدد ال ين تعرضن إىل عنف لفظي ( )85وبنسبة
( )%55.5فيما بل عدد اللوا تعرضن إىل عنف على شكل اهانه ( )25سبية
وبنسبة (.)%16.3
ُّمور السبااي والندماج الجتماعي:

 .1تبني أن ( )88سبية تسكن يف خميمات الالج،ني وبنسبة ( )%85.4كما
أن هناك ( )11سبية من عينة الدراسة لديهن سكن مستقل وبنسبة ()%10.6
كما أن هناك ( )4سبااي يسكن خارج خميمات النازحني مع االقارب وبنسبة
(.)%8.3
 .2تبني أن ( )44سبية يفكرن ممارسة مهنة الزراعة وبنسبة ( )%42.7كما أن
هناك ( )47منهن يفكرن ممارسة مهنه اخلياطة وبنسبة ( )%45.6إىل جانب
وجود ( )10سبااي يف نيتهم اكمال الدراسة وبنسبة ( )%9.7كما أن هناك ()2
من السبااي يفكرن ابلعمل املدين وبنسبة (.)%1.9
 .3تبني أن هناك ( )7سبااي يف نيتهن العودة إىل عملهن الساب وبنسبة
( )%6.2يف حني أن هناك ( )3منهن يردن اكمال املشوار الدراسي وبنسبة
( )%2.6كما أن هناك ( )22سبية تريد أن تتعلم مهنة جديدة وبنسبة
( )%19.6إذ بل عدد اللوا يردنب العودة إىل ممارسة حياهتن الطبيعية ( )58سبية
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وهو العدد االكرب وبنسبة ( )%51.8كما أن هناك جمموعة من االيزيدايت ال تريد
وليس لديهن مشاعر ت كر إذ بل عددهن ( )22سبية وبنسبة (.)%19.6
 .4تبني أن عدد اللوا يشعرن بتميز عرقي واطين هو ( )32سبية وبنسبة
( )%23.1كما أن عدد اللوا ي كدن عدم حصوهلن على ابس حقوقهن ()19
وبنسبة ( )%13.7يف حني بل اعداد اللوا يعانني من اضطهاد بشكل مستمر
هو ( )68سبية وبنسبة ( )%49.2كما أن هناك ( )10سبااي يشتكن من امهال
احلكومة االحتادية وبنسبة ( )%7.2إىل جانب أن هناك جمموعة تنظر حلاهلا على
أهنا اقلية مضطهدة من قبل الطوائف األيبخرى وبل عددهن ( )9وبنسبة (.)%6.5
ُّمور السبااي واجملتمع املدين:
تبني أن ( )103مل يتم ينقلهن إىل خارج العراق وبنسبة (.)%100
.1
تبني أن هناك ( )35سبية اجاب ابن اهلي،ات احلكومية قام بزايرهتم
.2
وبنسبة ( )%27.3و ( )67سبية كان اجابتهن أن املنظمات االنسانية ايلية
قاموا بزايرهتم وبنسبة ( )%52.3إىل جانب قيام املنظمات الدولية بزايرة ()18
سبية وبنسبة ( )%14اما منظمات اجملتمع املدين يف العراق فقد قام بزايرة ()8
سبية وبنسبة (.)%6.2
تبني أن ( )46اجاب بزايرة امل سسات الدينية هلا وبنسبة م،وية بل
.3
( )%44.6على درارة أن ( )57سبية كان اجابتهن ب (كال) مل تقم ه ت
امل سسات بزايرهتن وبنسبة بل (.)%55.3
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تبني أن ( )34سبية قام الوقف الشيعي وعلماء النجف بزايرهتم وبنسبة
.4
بل ( )%57.6يف حني قام الوقف السين بزايرة ( )2سبااي وبنسبة ()%3.2
اما الكنائس فقد قام بزايرة ( )23سبية وبنسبة بل (.)%39
 .5تبني أن عدد اللوا مت زايرهتم من قبل املنظمات وامل سسات اجملتمعية
( )92سبية وبنسبة بل ( )%89.3كما بل عدد اللوا مل تقم امل سسات
بزايرهتن ( )11سبية وبنسبة بل (.)%10.6
اثنيا :الستنتاجات:

 .2تعرض املكون االيزيدي اىل ابشع أساليب االرهاب والقتل وادتصاب وسيب نسائه
من قبل العصاابت الظالمية وأن العراق مهدد بفقدان ه ا املكون بسبب ردبة
ادلبهم اهلجرة اىل خارج العراق حبث ا عن وطن يوفر هلم األمان والعير الرديد بعيدا
عن آلة احلرب واالابدة اجلماعية ال مارسها تنظيم داعر االرهال ضدهم.
 .3يالح تقصري احلكومة االحتادية إزاء ه ت الشر ة من شرائ النسيج العراقي يف
الكثري من اجلوانب االجتماعية واملعيشية واالسكان فيما خيص خميمات النزوه وتوفري
احلد االدىن من اخلدمات املعيشية هلم.
 .4يالح وجود أعداد كبرية من االيزيديني مهددين ابنتشار االوب،ة واالمراض وسوء
الت ية يف خميمات النازحني داخل اقليم كوردستان مما يستدعي اىل وقفة جادة من
قبل احلكومة االحتادية وحكومة اقليم كردستان اىل وضع حلول انجعة تنتشل
النازحني من تردي واقع اخلدمات املمنوحة هلم يف ه ت املخيمات.
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 .5هناك الكثري من النساء االيزيدايت اللوا تعرضن اىل عملية ادتصاب وحشي
من قبل اجلماعات االرهابية وتعرضن اىل ابشع طرق التع يب واالابدة يف العصر
احلديث ال ي أطر وي طر على اجلانب النفسي واملعيشي لتلك النسوة.
 .6يالح من خالل البحث امليداين ان ادلب األيزيديني يعانون من اخلوف وعدم
الثقة االطم،نان وس جمتمع متشدد من الناحية الدينية يقوم على اابدهتم ويرفض
مر الت ريخ
وجودهم وطقافتهم اذ تعرض املكون االيزيدي اىل ( )72عملية اابدة على ا
قبل ه ت االابدة ال كان آخرها على ايدي االحتالل العثماين.
 .7يعاين االيزيديون من الفقر والبطالة يف خميمات النازحني ومن دياب اخلط
التنموية من قبل احلكومة االحتادية الست الل ه ت الطاقات وادخاهلا يف سوق العمل

اذ يالح انتشار الي س لدى شباب املكون االيزيدي مما ادى اىل تنامي فكرة عدم
االنتماء للمجتمع وازدايد هاجس اهلجرة اىل اجملهول.
 .8أن ما تعرض له ه ا املكون قضية تدخل مفهوم اإلابدة اجلماعية ابعتبارهم أقلية
ومن فملن مثل ه ت املمارسات ضدهم تثري الكثري التسااالت وتقتضي االهتمام الا
من قبل احلكومة االحتادية واجملتمع الدوم.
.9بعد سيطرة تنظيم داعر االرهال على مدينة املوصل واجتياه املناط ال يقطنها
ابناء الداينة االيزيدية يف جبل سنجار وسهل نينوى اختطاف الكثري من النساء
االيزيدايت و عرضهن للبيع يف سوق النخاسة ابملوصل والرقة داخل االراضي
السورية حيث تعرض ه الء النسوت اىل ابشع انواع ال ل والتع يب من قبل افراد
التنظيم االرهال ال ي يوض مهجية ه ت العصاابت وعدم انتمائهم اىل الدين
االسالمي والرسالة النبوية السامية.
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رجال
.10قيام تنظيم داعر االرهال ابهلجوم على سنجار واختطاف االيزيديني ا
ونساءا وأطفاالا بتاريخ /3آب 2014 /و نقل بعضهم اىل سجن ابدوم والبعض
االخر اىل قضاء تلعفر والبعاج حيث تفريقهم مع عوائلهم وعزل النساء واالطفال
وقاموا بقتل ادلب الرجال مجازر اابدة مجاعية حبقهم واستهداف ممنهج ضد تدمري
اجملتمع والداينة االيزيدية.
.11قام ه ت العصاابت االرهابية إبجبار من وقع حت قبضتهم على اعتناق
االسالم ابإلكرات وادتصاب النساء بشكل منفرد ومجاعي واسرتقاقهم ملمارسة
االعمال الشاقة واالستعباد اجلنسي وعرض ه ت النساء يف سوق النخاسة للبيع
ألفراد التنظيم االرهال.
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المبحث الثاني
مناقشة فرضيات الدراسة
يهتم ه ا املبحث بعرض ومناقشة الفرضيات الدراسة وقد استندت املناقشة على
نتائج البياانت امليدانية ال ادل الا عينة الدراسة وال خضع اىل الوسائل
االحصائية:
 .1الفرضــية االوىل :هنــاك عالقــة ذات داللــة احصــائية بــني مت ــري العمــر وردبــة الســبااي
ابهلجرة خارج العراق:
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جدول رقم ( )37يوضح العًقة بني متغي العمر والرغبة ابهلجرة خارج العراق
رغبة السبااي اليزيدايت ابهلجرة خارج العراق
نعم

ال

العدد

26

0

26

%

%25.20

%0.00

%25.20

العدد

47

0

47

%

%45.60

%0.00

%45.60

العدد

21

3

24

%

%20.40

%2.90

%23.30

العدد

3

3

6

%

%2.90

%2.90

%5.80

العدد

97

6

103

%

%94.20

%5.80

%100.00

العمر
25-10
41-26
57-42
72-58
اجملموع

اجملموع

القيمة حملسوبة =  27.80القيمة ا دولية =  7.81مستوى الدللة =
0.05درجة احلرية =3

ومن خالل اختبار (مربع كاي) تبني ان القيمة ايسوبة ( )27,80اكرب من القيمة
اجلدولية ( )7,81على مستوى طقة  0,05وبدرجة حرية ( )3وعليه فملننا نقبل
فرضية البحث بوجود عالقة بني مت ري العمر والردبة ابهلجرة خارج العراق وه ا دال
احصائي ا.
 .2الفرضــية الثانيــة :هنــاك عالقــة ذات داللــه إحصــائية بـني تعــرض الســبية لالدتصــاب
والردبة يف اهلجرة اىل خارج العراق:
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جدول رقم ( )38يوضح العًقة بني الغتصاب والرغبة يف اهلجرة
رغبة السبااي اليزيدايت ابهلجرة اىل خارج
العراق
يوضح

واحد

الغتصاب

العدد
%

والت رش

أكثر من
واحد

ا نسي

مل أتعرض
لالدتصاب
اجملموع

العدد
%
العدد
%
العدد

نعم

ال

27

0

%0.00 %26.20
17

0

%0.00 %16.50
53

6

%5.80 %51.50
97

6

اجملموع
27
%26.20
17
%16.50
59
%57.30
103

%100.00 %5.80 %94.20 %

القيمة احملسوبة =  4.75القيمة ا دولية = 5.99مستوى الدللة = 0.05
درجة احلرية =2
ومن خالل اختبار (مربع كاي) تبني ان القيمة ايسوبة ( )4,75وهي اص ر من
القيمة اجلدولية ( )5,99على مستوى طقة  0,05وبدرجة حرية ( )2وعليه فملننا
نرفض فرضية البحث ونقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود عالقة ذات داللة احصائية
بني مت ري االدتصاب والردبة ابهلجرة خارج العراق.
 .3الفرضــية الثالثــة :هنــاك عالقــة ذات داللــة احصــائية بــني مت ــري احلالــة االجتماعيــة
واإلعراض النفسية:
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جدول رقم ( )39يوضح العًقة بني احلالة الجتماعية والضغوط النفسية
وجود ضغوط نفسية تتعرض هلا املختافات
متزوجة
احلالة

مطلقة

الجتماعية
أرملة
عزابء
اجملموع

اجملموع

نعم

ال

العدد

55

2

57

%

%53.40

%1.90

%55.30

العدد

6

0

6

%

%5.80

%0.00

%5.80

العدد

14

0

14

%

%13.60

%0.00

%13.60

العدد

26

0

26

%

%25.20

%0.00

%25.20

العدد

101

2

103

%

%100.00 %1.90 %98.10

القيمة احملسوبة = 1.64القيمة ا دولية = 7.81مستوى الدللة =0.05
درجة احلرية =3

ومن خالل اختبار (مربع كاي) تبني ان القيمة ايسوبة ( )1,64وهي اص ر من
القيمة اجلدولية ( )7,81على مستوى طقة  0,05وبدرجة حرية ( )3وعليه فملننا
نرفض فرضية البحث ونقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود عالقة ذات داللة احصائية
بني مت ري احلالة االجتماعية والض ون النفسية وه ا يفسر ان مجيع املختطفات
كن متزوجات او دري ذلك تعرضن للض ون النفسية خالل مدة االختطاف
سواء ا
لدى العصاابت املسلحة.
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 .4الفرضـ ــية الرابعـ ــة :هنـ ــاك عالقـ ــة ذات داللـ ــة احصـ ــائية بـ ــني مت ـ ــري العمـ ــر وتفـ ــاقم
االعراض النفسية لدى السبااي:
جدول رقم ( )40بوضح العًقة بني متغي العمر والضغوط النفسية
وجود ضغوط نفسية تتعرض هلا املختافات
25-10
العمر

41-26
57-42
72-58
اجملموع

اجملموع

نعم

ال

العدد

26

0

26

%

%25.20

%0.00

%25.20

العدد

46

1

47

%

%44.70

%1.00

%45.60

العدد

23

1

24

%

%22.30

%1.00

%23.30

العدد

6

0

6

%

%5.80

%0.00

%5.80

العدد

101

2

103

%

%98.10

%1.90

%100.00

القيمة احملسوبة = 1.26القيمة ا دولية = 7.81مستوى الدللة =
0.05درجة احلرية =3
من خالل اختبار (مربع كاي) تبني ان القيمة ايسوبة ( )1,26وهي اص ر من
القيمة اجلدولية ( )7,81على مستوى طقة  0,05وبدرجة حرية ( )3وعليه فملننا
نرفض فرضية البحث ونقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود عالقة ذات داللة احصائية
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كن
بني مت ري العمر والض ون النفسية وه ا يفسر ان مجيع املختطفات سواء ا
ص ريات السن او متوسطات ابلعمر تعرضن للض ون النفسية خالل مدة االختطاف
لدى العصاابت املسلحة.
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 .5الفرضية اخلامسة :هناك عالقـة ذات داللـة احصـائية بـني ضـعف الرعايـة االجتماعيـة مـن قبـل
منظمات جمتمع مدين وردبة السبااي ابهلجرة خارج العراق:
جدول رقم ( )41يوضح العًقة بني الرعاية الجتماعية والرغبة ابهلجرة
أداء منظمات اجملتمع املدين ازاء السبااي
رغبة السبااي

نعم

اليزيدايت
ابهلجرة
اجملموع

ال

اجملموع

نعم

ال

العدد

90

7

97

%

%87.40

%6.80

%94.20

العدد

2

4

6

%

%1.90

%3.90

%5.80

العدد

92

11

103

%

%89.30

%10.70

%100.00

القيمة احملسوبة = 20.93القيمة ا دولية = 3.84مستوى الدللة =
0.05درجة احلرية =1
من خالل اختبار (مربع كاي) تبني ان القيمة ايسوبة ( )20,93اكرب من القيمة
اجلدولية ( )3,84على مستوى طقة  0,05وبدرجة حرية ( )1وعليه فملننا نقبل
فرضية البحث بوجود عالقة بني مت ري ضعف الرعاية االجتماعية والردبة ابهلجرة
خارج العراق وه ا دال احصائيا.
 .6الفرضــية السادســة :هنــاك عالقــة بــني مت ــري احلالــة االجتماعي ـة وأتطــري االختطــاف
على العالقات األسرية يف اجملتمع:
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جدول رقم ( )42يوضح العًقة بني احلالة الجتماعية والتأثي ابلعًقات
الجتماعية
أتثي الختااف على العًقات األسرية يف اجملتمع
متزوجة
مالقة

احلالة
الجتماعية

أرملة
عزابء

اجملموع

اجملموع

نعم

ال

العدد

15

42

57

%

%14.60

%40.80

%55.30

العدد

0

6

6

%

%0.00

%5.80

%5.80

العدد

0

14

14

%

%0.00

%13.60

%13.60

العدد

3

23

26

%

%2.90

%22.30

%25.20

العدد

18

85

103

%

%17.50

%82.50

%100.00

القيمة احملسوبة =  7.95القيمة ا دولية = 7.81مستوى الدللة =0.05
درجة احلرية =3

من خالل اختبار (مربع كاي) تبني ان القيمة ايسوبة ( )7,95اكرب من القيمة
اجلدولية ( )7,81على مستوى طقة  0,05وبدرجة حرية ( )3وعليه فملننا نقبل
فرضية البحث بوجود عالقة بني مت ري احلالة االجتماعية وأتطري االختطاف على
العالقات االسرية وه ا دال احصائيا.
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المبحث الثالث
التوصيات والمقترحات
اولا :التوالياات:
من املعروف أن دور احلكومة املركزية يف ب داد وحكومة إقليم كردستان ومنظمات
اجملتمع الدولية وايلية مل يكن مستوى الكارطة ال حل ابلناجيات االيزيدايت من
قبضة عناصر داعر االرهال ,وكما يعلم اجلميع أن حجم االضطهاد والظلم ال ي
وقع على ه الء النسوة ال توصف وال يتخيله العقل واملنط وعلية نوصي ما يلي:
أ -احلكومة العراقية و:كومة إقليم كردستان:

 .1التنسي مع الدول العربية ودول اجلوار والبلدان العاملية يف تكثيف جهود
البحث والتحري عن املفقودات االيزيدايت واملسامهة يف إعادهتن اىل ذويهن.
 .2تدريب املوظفني وأفراد القوات األمنية على وضع نساء األقليات ال سيما
وأهنن يشكلن األكثر تعرضا للعنف اجلنسي بسبب النزاع االطين وأن يتم حماسبة
مرتكيب جرائم العنف ضد النساء ال سيما جرائم االدتصاب اجلماعي واخلطف
واالستعباد اجلنسي واالجتار ابلبشر ال تقع النساء ضحية له.
هتجريهم منها ال سيما مناط
 .3أن تراعي عودة النازحني للمناط ال
املكوانت احتياجات نساء املكوانت وأن يكون ه ا جزءا من عملية إعادة بناء

السالم يف املناط ايررة من داعر.
 .4تعويض اخلسائر املادية :ويشتمل ه ا التعويض اخلسائر املادية واجلسدية
للناجيات فيما خيص التعويض اجلسدي وال ي يشمل مجيع الناجيات اللوا
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استشهد ذويهن يف هجوم داعر بتعويضهن ,وتعويض كل الناجيات املتضررات
واملصاابت أبمراض أو عاهات جسدية.
 .5تعويض عن االضرار املعنوية :تعرض الناجيات بسبب اختطافهن إىل اضرار
معنوية وذلك بفقداهنن اقارالن وذويهن أو التع يب النفسي أطر التع يب اجلسدي
واالمراض والتشوهات ال حلق الن مما يستوجب تعويضهن.
 .6إعادة أتهيل الناجيات ومتابعة االشراف الصحي واملعاجلة النفسية املستمرة
حلني حتسن وضعهن.
 .7أنشاء مراكز رعاية صحية ونفسية واجتماعية إلعادة دمج الناجيات
االيزيدايت يف اجملتمع وذلك لتعرضهن اىل ظلم كبري.
 .8إخضاع مجيع املوظفني احلكوميني لتدريب بش ن حقوق نساء املكوانت وعدم
التمييز وحاالت العنف ال ترتكب ضد املرأة على و يسهل من جلوء نساء
املكوانت اىل العدالة ويضمن عدم التمييز ضدهن يف الدوائر العامة أو احلكومية.
 .9ال ينب ي الت اضي عن معاانة النساء االيزيدايت مجرد عودهتن فق بل البد
من تقدمي رعاية مستمرة هلن.
 .10تعديل مجيع التشريعات ال تتضمن عدم املساواة بني الرجل واملرأة من خالل
مراجعة شاملة هل ت التشريعات على و من ش نه رفع التعارض مع التزامات العراق
الدولية حبقوق املرأة مع اماذ تدابري خاصة حلماية النساء والفتيات االيزيدايت وبقية
املكوانت.
 .11االفراج الفوري عن كافة النساء واألطفال والفتيات املخطوفات لدى داعر.
 .12السماه ملراقيب حقوق االنسان وهي،ات ال وم االنساين املستقلني ابلتدخل
الفوري وتقدمي العون واملساعدات للناجيات.
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 .13ضرورة أن تتخ احلكومة العراقية اخلطوات ال من ش هنا تيسري وصول
املساعدات إىل الناجيات.
 .14من فرص عمل للناجيات مما يساعد على أعادة دجمهن اجتماعيا يف اجملتمع
وتعل منهن نساء انفعات ومنتجات على الصعيد الوطين .ومن مل تستطع العمل من
النساء هل ا السبب أو ذاك تب مشوهلن من قبل وزارة العمل والش ون االجتماعية
براتب الرعاية االجتماعية.
 .15ضرورة قيام امل سسات احلكومية وايلية والدولية ابلتعاون مع ابقي املنظمات
من أجل التخفيف من حدت االاثر النفسية على الناجيات من خالل أعداد برامج
تدريبية وتوفري خدمات الرعاية االجتماعية والصحية.
ب -منظمات اجملتمع املدين:

 .1توفري خدمات العالج النفسي واالرشاد االجتماعي من خالل أنشاء مراكز
جمتمعية خلدمة الناجيات االيزيدايت ضحااي االرهاب.
 .2االهتمام إبعداد الربامج النفسية ال تساعد الناجيات املتعرضات للعنف
سواء اكان ذلك فيما بعد االختطاف أو التعرض للحوادم على أن تقوم ب لك
امل سسات النفسية املتخصصة مستخدمني يف ذلك التقنيات النفسية املناسبة.
 .3ينب ي على نشطاء وزعماء اجملتمع االيزيدي أن ال يضعوا أية ض ون على
النساء والفتيات الناجيات من االسر للتكلم عن معاانهتن إىل وسائل االعالم أو
دريها من اجلهات أذا كان ال تردب ب لك.
 .4زايدة عدد امل سسات ال هتتم بش ون الناجيات االيزيدايت ح تقوم
بتصميم برامج إرشادية كـ(الدعم النفسي ,ورم عمل ,لقاءات توعية) من اجل
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االسهام يف حتفيف الض ون النفسية عليهن ,وذلك ب رض الوصول إىل معايري معينه
تساعد على مفيف حدت االاثر النفسية املرتتبة على الصدمات ال واجهتها
الناجيات االيزيدايت ,ومشاركتهن يف ادوار اجتماعية رائدة لكي تعزز الثقة ابلنفس
بعد فقداهنن لعوائلهن ,من خالل االسهام الفاعل يف االستقرار االجتماعي لدى
الناجيات.
 .5تشجيع م سسات اجملتمع املدين على إجراء املزيد من الدراسات حول
أوضاع نساء املكوانت لتعزيز قدرات احلكومة الحتياجات النساء ولرتتيب أولوايت
املنظمات العاملة يف جمال حقوق املكوانت الدينية واالطنية ما يكفل مواجهة
التحدايت مثل م ساة النساء االيزيدايت السبااي يف قبضة تنظيم داعر وطريقة
التعامل مع الناجيات منهن وأوضاعهن يف خميمات النزوه.
 .6هنالك حاجة ماسة لتوفري العناية والسكن املالئم للناجيات ,إىل جانب
توفري الرعاية للمصاابت أبمراض جراء االختطاف واالدتصاب.
اثنيا :املقرت:ات:

 .1عمل حصر شامل لكافة النساء اللوا يعانني من االضطراابت النفسية
والسلوكية وتشخيص كل حالة وحتديد العوامل والظروف املسببة لتلك احلالة.
 .2هتي،ة مراكز عالج متخصصة وجمهزة بكافة الوسائل الالزمة من معدات وافراد
م هلني للتعامل بشكل جيد مع كافة احلاالت وحسب نوعية تلك احلاالت.
 .3التنسي مع كافة الدول واملنظمات وامل سسات املختلفة ال كان هلا جتارب يف
أتهيل االفراد املتضررين من االعمال العسكرية واالستفادة من خرباهتم يف عالج
احلاالت املختلفة.
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 .4تنفي محالت توعية على صعيد اجملتمع ايي ابلنساء الناجيات وتصحي
املفاهيم اخلاط،ة ال تعوق االندماج السليم للنساء وحتفيز افراد اجملتمع اييطني الن
لكي يلعبوا دورا اتابيا يف عملية الت هيل واعادة االندماج .
 .5عمل ورشات ودورات تدريبية للنساء املستجيبات للربامج الت هلية ل رض
ضمان النتائج االتابية للربامج الت هلية واشراكهن يف العمل على عالج احلاالت
األيبخرى وحبسب القدرات اخلاصة الن .
 .6توفري فرص عمل هلن واعطاء دور اكرب هلن يف االنشطة اجملتمعية املختلفة ل رض
اعادة الثقة ابلنفس هلن وضمن عدم االنتكاسة ومساعدهتن على توفري مستلزمات
احلياة واشعارهن أبهنن مثلن قيمة وامهية يف اجملتمع.
 .7التنسي مع رجال الدين من خمتلف الطوائف واالداين واملختصني يف الش ون
االجتماعية ل رض توجيه اجملتمع العام على التعامل أبتابية وفاعلية مع النساء
الناجيات وعدم االنتقاص من كرامتهن كونه مثلن ضحية للتخلف الفكري والتعصب
والت كيد على ضرورة التفاعل االتال مع االيزيدين والنساء االيزيدايت بشكل
اتابيا.
 .8عقد الندوات التثقيفية واالنشطة اجملتمعية املختلفة ال تعزز طقافة التعاير
السلمي وازالة االفكار امل لوطة والصور اخلاط،ة املكونة حول بعضهم االخر.
 .9الرتكيز على القيم املشرتكة واالتابية ال جتمع مكوانت اجملتمع املختلفة
واستثمارها يف تعزيز التعاون والتفاعل االتال واعادة التماسك بني مكوانت اجملتمع
ما خيدم السالم ويعود ابلفائدة على كافة االطراف واستثمار ذلك يف هتي،ة بي،ة
سليمة مدم برامج الت هيل املزمع تنفي ت.
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 .10تشريع قوانني جترم االفكار املتطرفة والتعصب واالعتداء على حرايت
وعقائد االخرين وتساهم يف احلد من انتشار االفكار املرضية بني ف،ات الشعب كافة.
 .11استقبال واستشارة اخلرباء ايليني واالجانب واالستفادة من اخلربات
واملهارات ال يتمتعون الا يف عالج احلاالت املختلفة.
 .12تنفي محالت توعية عامة وشاملة على مستوى البلد ككل وجمتمع الف،ات
املستهدفة لتوعية الناس ابألمراض النفسية وكيفية عالجها واالبتعاد عن االعتقادات
والعادات الشعبية اخلاط،ة يف معاجلة تلك احلاالت كوهنا تزيد من الصعوابت وتضع
العقبات بوجه املختصني يف العالج مستقبالا واالشارة اىل ان تلك االمراض هي
امراض اعتيادية وينب ي مراجعة االختصاصني يف عالجها واستشارهتم بعيدا عن
خماوف العار والوصم االجتماعي ال يشعرها ذوي املصاابت.
 .13توفري الدعم احلكومي املادي واملعنوي لتلك الف،ات من النساء الناجيات
ودريهن ممن يعانن من تلك االضطراابت وتسهيل االجراءات وفت املراكز املختصة
للعالج يف اماكن تواجدهم او القريبة منهم لتسهيل املراجعة واملتابعة املستمرة هلم.
 .14توفري دور إيواء للنساء الناجيات واللوا فقدنه ذويهن ومل يبقى منهم احدا
على خل عائلة بديلة معهم ابالشرتاك مع احلاالت املماطلة على أن تتوىل االشراف
عليهم متخصصة وتقسم تلك النساء اىل جمموعة مكونه من اربعة اىل مخسة نساء
لتتمكن املتخصصة يف املتابعة والت هيل هلن بشكل سهل ومتقن ويراعى ب لك
االعمار اخلاصة بتلك النساء على تكون املتخصصة اكرب منهن قليال ابلسن لكي
تعلب دور االم او االخ الكربى.
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 .15القيام بعمل سفرات ورحالت سياحية منظمة هلن بني الفرتة واأليبخرى وتوفري
وسائل الرتفيه هلن لضمان السري االتال لربامج الت هيل املعدة هلن ومساعدهتن على االندماج
السليم مع اجملتمع العام.
 .16اعداد جدول ل رض زايرة النساء الناجيات يف اماكن سكناهم واالطالع
على اوضاعهن والتحدايت واملشكالت ال تواجهن سوء كان ذلك من قبل االهل
او البي،ة اييطة الن والعمل على حل تلك املشكالت وت ليل العقبات.
 .17توفري مراكز تعليم هلن ومراعاة اهلواايت اخلاصة لكل واحدة وضمان تنوع
االنشطة والربامج التعليمية املقدمة هلن واعطاء الدور هلن يف املشاركة واملبادرة ال عادة الثقة
ابلنفس هلن.
 .18تزويدهن ببطاقات خاصة مدفوعة الثمن متكنهن من احلصول على
اخلدمات الطبية والصحية املختلفة بشكل جماين او بكلفة اقل تتناسب مع األوضاع
املادي واالقتصادية ال تعيشها تلك النساء والتنسي مع ايالت التجارية واالسواق
الكبرية على عمل خصومات او البيع أبسعار اقل لتلك الف،ة من النساء اضافة اىل
ذوي االيتام والشهداء وتعزيز التكافل اجملتمعي بني افراد اجملتمع وضمان االستقرار
النفسي واالجتماعي للنساء الناجيات واشعارهم ابلطم نينة وتضامن افراد اجملتمع
معهم.
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 .22ايالن اببيه التطهري العرقي يف فلسطني اصدار م سسة الدراسات الفلسطينية دزة –
فلسطني .2008
 .23أتميم جليل ال راوي التشـريعات املتعلقـة حبقـوق املـرأة والعنـف القـائم علـى اسـاس النـوع
االجتماعي مجعية نساء العراق.
 .24توفي ـ ـ ـ احلسـ ـ ــين ,االيزيـ ـ ــديون نش ـ ـ ـ هتم وعقائـ ـ ــدهم وكتـ ـ ــاالم املقـ ـ ــدس ,ن ,1دمش ـ ـ ـ –
سوراي .2008
 .25توفي احلسين اليزيديون حاضرهم وماضيهم بريوت ن.1980 7
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 .26توم ــاس هايالنداريكسـ ــن العرقيـ ــة والقوميـ ــة :وجهـ ــات نظـ ــر أنثروبولوجيـ ــة ترمجـ ــة :دة.
الهاي عبد احلسني الكوي .2012
 .27جهاد عودة التنظيمات اجلهادية يف كوردستان مصر – القاهرة .2016
 .28جـ ـواد مط ــر املوس ــوي حق ــوق االنس ــان يف ال ــدايانت واملعتق ــدات اع ــداد وتق ــدمي :رمي
جنيب ب داد .2011
 .29جوتيار حممد رشيد راية دينية للتسام الديين دهوك .2012
 .30جورج حبيب اليزيدية بقااي دين قدمي مطبعة املعارف ب داد ن.1978 1
 .31ج ــون رك ــس ,مش ــكالت اساس ــية يف النظري ــة االجتماعي ــة ,ترمج ــة :د .حمم ــد اجلـ ـواهري
واخرون ,منش ة املعارف للنشر ,االسكندرية.1973 ,
 .32ج ـ ــون س .كيسـ ـ ـ  ,اتري ـ ــخ األيزي ـ ــديني ,ترمج ـ ــة عم ـ ــاد مجي ـ ــل م ـ ــزوري ,ال ـ ــدار العربي ـ ــة
للموسوعات.2006,
 .33جون كيس احلياة بني الكرد اتريخ االيزيديني ترمجة :عماد مجيل اربيل .2005
 .34حس ـ ــان حتح ـ ــوت رس ـ ــالة إىل العق ـ ــل الع ـ ــرل املس ـ ــلم دار املع ـ ــارف الق ـ ــاهرة ن,1
.1998
 .35حســن السـيد عــز الــدين حبــر العلــوم جمتمــع الالعنــف دراســة يف واقــع االمــة االســالمية
الكوي ن.2004 1
 .36حسن عبد الباس اصول البحث االجتماعي مكتبة وهبه  ,ن.1977 ,6
 .37حســن عــز الــدين حبــر العلــوم جمتمــع الالعنــف دراســة يف واقــع االمــة االســالمية ن ,1
الكوي .2004
 .38حســن كــاكي ,كردســتان واالمــة الكورديــة ,دار الثقافــة والنشــر الكرديــة التسلســل,57
ب داد/العراق.2011
 .39حســو هــورمي الفرم ــان االخــري (داعــر واإلابدة اجلماعي ــة لاليزيــديني) ,ترمجــة وتق ــدمي
سعد سلوم م سسة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية بريوت – ب داد .2015
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 .40حســو هــورمي عــن جحــيم الدولــة اإلســالمية (داعــر واإلابدة اجلماعيــة لاليزيــديني)
ن 1اربيل .2017
 .41حسني قاسم املفصل يف نشات نوروز ال هنية االبداعية دراسة يف فكر االعيـاد الشـرقية
ن 2املركز االكادمي ل حبام بريوت .2013
 .42حي ــاة ابـ ـراهيم حمم ــد ,نبوخـ ـ نص ــر الث ــاين  562-605ق م امل سس ــة العام ــة لـ ـ اثر
والرتام ,العراق – ب داد .1983
 .43خالد حممد عبد القادر من فقه االقليات املسلمة كتابة االمة وزارة االوقاف والشـ ون
االسالمية بدولة قطر ن.1997 1
 .44خدر بري سليمان ,تقاليد القرية االيزيدية ,ن 1بريوت – لبنان.1998 ,
 .45خضــر دوملــي املــوت االســود :مآســي نســاء االيزيديــة يف قبضــة داعــر مطبعــة خــاين
دهوك 2001
 .46خل ــدون س ــامل الي ــاس االيزي ــديون الت ــاريخ واإلابدات (س ــنجار امنوذج ــا) ب ــداد ن1
.2016
 .47خلف اجلراد ,اليزيدية واليزيديون ,دار احلوار ,الالذقية – سوراي .1995
 .48خليــل جنــدي رشــو حبــث يف احللقــات املفقــودة انطباعــات أوليــة عــن زاير اىل اهلنــد
حبث يف مخس حلقات احللقة األوىل .2016
 .49خلي ـ ـل جنـ ــدي االيزيديـ ــة واالمتحـ ــان الصـ ــعب داراراس السلسـ ــلة الثقافيـ ــة اربيـ ــل
.2008
 .50خليل جندي صفحات من األدب الديين االيزيدي مطبعة سبرييز /دهوك .2015
 .51خليل جندي و معرفة حقيقة الداينة اليزيدية السويد رابوون 1998
 .52داود م ـراد اخلتــاري احلمــالت والقتــال علــى الكــرد االيزيــديني يف العهــد العثمــاين مــن
 1513اىل 1918م.
 .53داود م ـراد اخلتــاري معب ــد اللــر واملراس ــيم الدينيــة االيزيديــة منش ــورات دي ـوان اوق ــاف
املسيحني والدايانت االخرى ب داد .2011
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 .54ديفي ــد ابتري ــك هوت ــون  ,عل ــم ال ــنفس السياس ــي ( أوض ــاع /وأفراد/وح ــاالت )  ,ترمج ــة
ايمسني حداد  ,ومراجعة سامي اخلصاونة  ,بريوت 2015,
 .55ذاوتيه السعدي شره قانون العقوابت القسم اخلاص ب داد .1988
 .56رشيد خيون االداين وامل اهب يف العراق دمش .2005
 .57زهري كاظم عبود ,التنقيب يف التاريخ االيزيدي القدمي دار سيربيز ,دهوك.2006 ,
 .58زهري كاظم عبود االيزيدية حقائ وخفااي واساطري بريوت – لبنان ن.2005 1
 .59زه ـ ــري ك ـ ــاظم عب ـ ــود االيزيدي ـ ــة امل سس ـ ــة العربي ـ ــة للدراس ـ ــات والنش ـ ــر ب ـ ــريوت ن1
.2011
 .60سامل بشري الراشيداين اصل االعتقاد االيزيدي مطبعة الثقافة اربيل .2012
 .61سامي سـعيد االمحـد ,اليزيديـة احـواهلم ومعتقـداهتم ,جامعـة ب ـداد اجلـزء الثـاين ,ب ـداد,
.1971
 .62سامي سعيد االمحـد االصـول االوىل ألفكـار الشـر والشـيطان مطبعـة اجلامعـة ب ـداد
.1970
 .63س ــامي ش ــرب ج ـزاءات االم ــم املتح ــدة ض ــد الع ـراق وجرم ــة االابدة اجلماعي ــة ترمج ــة د.
رايض القيسي ن 1العراق – ب داد .2004
 .64سامي انظم حسني سياسة الدولة العثمانية جتاة االقليات العرقيـة والطوائـف الدينيـة يف
الع ـراق ( )1908 -1856اطروحــة مقدمــة اىل كليــة الرتبيــة جامعــة القادســية قســم التــاريخ
.2010
 .65ســتيفن كــول مــنهج البحــث يف علــم االجتمــاع ترمجــة :عبــد اهلــادي اجل ـواهري وامحــد
النكالوي القاهرة .1988
 .66سعد سلوم ,اصوات منسية نساء االقليات يف العراق ,م سسة مسارات للتنمية الثقافية
واإلعالمية ,العراق – ب داد .2016
 .67س ــعد س ــلوم ,االيزي ــديون يف العـ ـراق (ال ـ اكرة ,اهلوي ــة ,االابدة اجلماعي ــة) ن 1ب ــداد,
.2016
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 .68سـ ــعد س ـ ــلوم ,السياس ـ ــات واالطني ـ ــات يف الع ـ ــراق ,م سس ـ ــة مس ـ ـارات للتنمي ـ ــة الثقافي ـ ــة
واإلعالمية ,ب داد ,بريوت.2014 ,
 .69سعد سلوم االقليات يف العراق  :ال اكرة اهلوية التحدايت م سسة مسارات للتنمية
الثقافية واإلعالمية ب داد .2013
 .70سعد سلوم ما بعد داعر اقليات العراق يف مفرتق الطرق م سسة مسارات للتنمية
ج.2015 1
 .71سعيد الديوت جي اليزيدية امل سسة العربية للدراسات والنشر بريوت .2003
 .72ســليم مطــر ,جــدل اهلــوايت :أمــري الطائفــة يــدافع عــن عراقيــة طائفتــه امل سســة العربيــة
للدراسات ,بريوت ,د .ت.
 .73ســليم مطــر مخســة االف عــام مــن االنوطــة العراقيــة امل سســة العربيــة للدراســات والنش ـر
بريوت ن .2005 1
 .74سهيل قاشا ,اليزيدية ,مكتبة السائ  ,طرابلس.2004 ,
 .75شــارلوت ليندســي نســاء ي ـواجهن احلــرب منشــورات اللجنــة الدوليــة للصــليب االمحــر
ن.2009 3
 .76شاكر خصباك ,الكرد واملسالة الكردية منشورات الثقافة اجلديدة ,ب داد.1972 ,
 .77مشران العجلي ,دور الفلسفة ومشكالت الواقع الفكري املعاصر ب داد .2012
 .78صاحل حممد العساف دليل الباحث يف العلوم السلوكية الرايض .1995
 .79طارق شديد الروهجينا يف ميامنار االقلية االكثر اضطهاد يف العامل .2015
 .80عايــد علــي احلميــدان أطــر احلــروب يف أنتشــار املخــدرات جامعــة انيــف للعلــوم االمنيــة
الرايض .2007
 .81عبد الباس عبد املعطي اصول البحث االجتماعي القاهرة دار املطبوعات املصرية
.1997
 .82عبد الباس عبد املعطي البحث االجتماعي مصر دار املوف اجلامعية.1987 ,
 .83عبد الباس حممد اصول البحث االجتماعي مكتبة وهبه ن.1977 1
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 .84عب ــد اجلب ــار توفيـ ـ التحلي ــل االحصـ ـائي يف البحـ ـوم الرتبوي ــة والنفس ــية واالجتماعي ــة
م سسة الكوي للتقدم العلمي.1985,
 .85عبد الرمحن بدوي مناهج البحث االجتماعي وكالة املطبوعات كوي .1977
 .86عب ــد ال ــرزاق امح ــد ردي ــف جرم ــة اإلابدة اجلماعي ــة يف الق ــانون ال ــدوم اجلن ــائي رس ــالة
ماجستري قدم اىل جملس معهد املعلمني للدراسات يف القانون العام .2017
 .87عبد الرزاق احلسين ,اليزيديون يف حاضرهم وماضيهم ن ,5صيدا.1967 ,
 .88عبــد الــرزاق حممــد املــدخل إىل دراســة االداين وامل ـ اهب اجمللــد الثالــث ن 1بــريوت
لبنان .1981
 .89عبد الرزاق حممد املدخل إىل دراسة االداين وامل اهب هوشنكربوكا ميثولوجيا الداينة
االيزيدية ن 2دار الينابيع دمش .2009
 .90عبد السالم الرتماني الرق ماضية وحاضرة سلسلة كتب طقافية يصدرها اجمللس الوطين
للثقافة والفنون واالداب الكوي .1979
 .91عب ـ ــد ال ـ ــين عم ـ ــاد منهجي ـ ــة البح ـ ــث يف عل ـ ــم االجتم ـ ــاع االش ـ ــكاليات التقني ـ ــات –
املقارابت بريوت ن.2007 ,1
 .92عب ــد اللطي ــف ع ــامر احك ــام االس ــرى والس ــبااي يف احل ــروب االس ــالمية دار الكت ــاب
املصري دار الكتاب اللبناين ن.1986 1
 .93عبد الناصر حسو اليزيدية وفلسفة الدائرة دار التكوين دمش .2008
 .94عبد الوهاب ابراهيم اسس البحث االجتماعي ن 2القاهرة .1982
 .95عدانن زاين الكرد االيزيديون يف اقليم كردستان سليمانية 2004
 .96عز الدين بن حممد الب دادي بيان الفساد يف م الطة االحلاد ن.,2016 2
 .97عــالء بــن حممــد اهلمــص تطــور املسـ ولية اجلنائيــة الدوليــة حــول جرمــة االابدة اجلماعيــة
مكتبة القانون واالقتصاد الرايض .2012
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 .98علي القباجني شره رسالة احلقـوق لإلمـام زيـن العابـدين البحاطـة ايقـ العالمـة السـيد
حســن القبــاجني جــزء الثــاين منشــورات م سســة االعلمــي للمطبوعــات بــريوت – لبنــان ن1
.2002
 .99عمــاد الكــاظمي املبــادئ االنســانية يف الش ـريعة االســالمية املقدســة ومواجهــة االرهــاب
الفكري ن ,1ب داد .2015
 .100عمـار قـرىب الداينـة االيزيديــة املنظمـة الوطنيـة حلقـوق االنســان سـورية دمشـ بــدون
سنة طبع.
 .101دــازي حســني العنص ـرية واالابدة اجلماعيــة يف الفكــر واملمارســة الصــهيونية منشــورات
احتاد الكتاب العرب دمش .2002
 .102فهد حممد علي حقوق دـري املسـلمني يف الدولـة االسـالمية ومحايتهـا اجلزائيـة وتطبيقاهتـا
يف اململكــة العربيــة الســعودية حبـث مقــدم اســتكماالا ملتطلبــات احلصــول علــى درجــة املاجســتري يف
قسم العدالة اجلنائية الرايض .2003
 .103فريان نيوفيلد ريد يكوب من العنف على الرتحم ترمجة سهيل جنم  -مصطفى انصر
ب داد .2012
 .104فيليــب كـراينربوك وخليــل جنــدي ,الداين ـة االيزيديــة يف اورواب اجيــال خمتلفــة تــتكلم عــن
داينتهم ,ن ,1مطبعة الثقافة اربيل .2016
 .105قولوخديــدا ســنجاري تقريــر عــن االقليــات يف الع ـراق ,2014املفوضــية العليــا حلقــوق
االنسان العراق .2015
 .106ك ــاظم حبي ــب ,االيزيدي ــة داين ــة قدم ــة تق ــاوم نوائ ــب ال ــزمن م سس ــة مح ــدي للطباع ـة
والنشر السليمانية.2006 ,
 .107ك ــاظم حبي ــب ,االيزيدي ــة :داين ــة عراقي ــة-ش ــرق اوس ــطية قدم ــة دار نين ــوى للدراس ــات
والنشر والتوزيع الطبعة الرابعة .2016
 .108الهاي عبد احلسني  ,مقدمة يف علم االجتماع  ,بريوت – لبنان .2011 ,
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 .109م ـ ــارتن ش ـ ــو ,االابدة اجلماعي ـ ــة ,ترمج ـ ــة حمي ـ ــي ال ـ ــدين محي ـ ــدي ,الس ـ ــعودية – الـ ـ ـرايض,
.2017
 .110مازن ليلو ماضي القانون الدوم اجلنائي جمموعة دراسات دار قنـديل للنشـر والتوزيـع
ن  1االردن .2011
 .111جمموعة من الباحثني املواطنة واملكوانت االجتماعية يف املنطقة العربية ن.2015 1
 .112جمموعــة مــن امل ـ لفني ( ,املواطنــة واهلويــة العراقيــة ) عصــف احــتالل ومســارات حتكــم ,
امل متر الثالث ملركز محورال للبحوم والدراسات السرتاتيجية  ,بريوت ,
 .113حممد التوجني ,االيزيديون واقعهم اترخيهم معتقداهتم املكتبة املصرية بريوت .1999
 .114حممــد مجــال طحــان االســتبداد وبدائلــه يف الفكــر العــرل احل ـديث الك ـواكيب أمنوذجــا
حلب .2006
 .115حممـد ســليم حممــد جرمـة اابدة اجلــنس البشــري م سسـة شــباب اجلامعــة االســكندرية
ن .1982 2
 .116حممـ ــد ش ـ ــفي البح ـ ــث العلم ـ ــي واخلط ـ ـوات املنهجي ـ ــة الع ـ ــداد البح ـ ــوم االجتماعي ـ ــة
االسكندرية .1983
 .117حممـد ظـاهر ,الزرادشـتية واليزيديــة تقابـل أم تـدابر ,دار االوائــل للنشـر والتوزيـع ,دمشـ ,
.2010
 .118حممــد عــادل حممــد ,التطهــري العرقــي :دراســة يف القــانون الــدوم والقــانون اجلنــائي ,كليــة
احلقوق – جامعة االسكندرية.2009 ,
 .119حممــد عــاطف ديــث ,املوقــف النظــري يف علــم االجتمــاع املعاصــر ,دار الكتــب اجلامعــة,
االسكندرية .1972
 .120حممد عبد احلميد احلمد ,الداينة اليزيدية بني االسالم واملانوية الرقة .2001
 .121حممــد علــي حممــد علــم االجتمــاع واملـنهج العلمــي دراســة يف طرائ ـ البحــث واســاليبه
ن 3االسكندرية .1988
 .122حممد قطب شبهات حول االسالم ن ,6القاهرة مكتبة وهبه .1964
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 .123حممد حممود اجلواهري اسس البحث االجتماعي دار امليسرة عمان .2009
 .124حممود اجلندي ما هي اليزيدية ومن هم اليزيديون مطبعة التضامن ب داد .1976
 .125حممــود عبــد احللــيم منهــاج البحــث العلمــي يف اجملــاالت الرتبويــة والنفســية دار املعرفــة
االسكندرية .2000
 .126معــن خليــل عمــر ,ــو نظريــة عربيــة يف علــم االجتمــاع ,مطــابع البيــان التجاريــة ,دل,
.1989
 .127مع ــن خلي ــل عم ــر املوض ــوعية والتحلي ــل يف البح ــث االجتم ــاعي دار االف ــاق اجلدي ــدة ب ــريوت
.1983
 .128مم ــو فرح ــان ,دراسـ ــات ومباح ــث يف فلس ــفة وماهيـ ــة الداين ــة االيزيدي ــه ,مطبعـ ــة جامع ــة ده ـ ـوك
.2013
 .129امليجــر ســون ,رحلــة متنكــر إىل بــالد مــا بــني النه ـرين وكردســتان ,ج ,1مطبعــة اجلمهوريــة ,ب ــداد
.1970
 .130انصر حسني االسدي طقافة التعاير ن 1العراق – كربالء  2014ص. 90
 .131انه ــدة عب ــد الك ــرمي ح ــاف مقدم ــة يف تص ــميم البح ــث االجتماعي ــة منظم ــة املع ــارف
ب داد .1981
 .132انه ــدة عب ــد الك ــرمي م ــن امليثولوجي ــا اىل العل ــم :دراس ــة يف من ــاهج عل ــم االجتم ــاع ن 1ب ــريوت
.2012
 .133نبيل احلسين سبااي ال حممد ن 1العراق – كربالء .2012
 .134خنب ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الب ـ ـ ــاحثني ,املواطن ـ ـ ــة واهلويـ ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة ,دار املع ـ ـ ــارف ,ب ـ ـ ــريوت–النجـ ـ ـ ــف
االشرف2008,
 .135هاشم البناء اليزيديون مطبعة االمة ب داد .1964
 .136وجيه حمجوب طرائ البحـث العلمـي ومناهجـه دار احلكمـة للطباعـة والنشـر ب ـداد
.1993
 .137يوسف زرا اليزيدية عقيدة وترام ,مطبعة رائد للطبع والنشر.2003 ,
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اثني ا :املعاجم والقواميس واملوسوعات وكتب الرتاث والفقه و التفسي:

 .1ابن منظور حممد بن مكرم بن علي ابو الفضل مجال الدين ابن منظور األنصـاري الرويعفـي
االفريقي لسان العرب دار صادر– بريوت ن1414 3ه.
 .2أب ـو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن كثــري بــن امحــد الزخمشــري الكشــاف عــن حقــائ د ـوامض
التنزيل دار احياء الرتام العرل بريوت – لبنان ن 1421 2ه – .2001
 .3أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي جممع البيـان يف تفسـري القـران انتشـارات انصـر خسـرو
دار املعرفة للطباعة والنشر ن.1
 .4امحد زكي بدوي معجم مصطلحات العلوم االجتماعية مكتبة لبنان  ,بريوت .1986
 .5احلموي امحد بن حممد بن علي الفيومي ابو العبـاس (املتـويف :ـو  )770املصـباه املنـري يف
دريب الشره الكبري املكتبة العلمية – بريوت .1987
 .6زكراي بن حممد بن زكراي االنصاري اس املطالب يف شره روض الطالب زين الدين أبـو ـ
السنيكي املتوىف926 :هـ عدد االجزاء  4 :دار الكتاب االسالمي بدون طبع وبدون اتريخ.
 .7شهاب الدين حممود بن عبدهللا احلسيين االلولسي روه املعاين يف تفسري القـران العظـيم والسـبع
املثاين الناشر دار الكتب العلمية – بريوت ن, 1ج 1415 ,3ه.,
 .8صــاله الــدين اهل ـواري املعجــم الوس ـي املدرســي دار ومكتبــة اهلــالل للطباعــة والنشــر ن1
بريوت –لبنان .2007
 .9حممد الطاهر ابن عاشور تفسري التحرير والتنوير الناشر الدار التونسية ,ج.1984, 3
 .10حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين اتج العروس من جواهر القاموس دار اهلدايـة
بريوت ن1414 1هـ.
 .11حممد حسـني الطباطبـائي امليـزان تفسـري القـران اجمللـد الرابـع منشـورات م سسـة االعلـى
للمطبوعات بريوت – لبنان ن.1974 3
 .12حممد رواس معجم ل ة الفقهاء دار النفائس ن 1بريوت – لبنان .1996
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حممــد علــي الص ــابوين روائــع البيــان تفس ــري آايت االحك ـام مــن الق ـران ج  2ن 3

.13
.1981
 .14حمم ــود ش ــلتوت تفس ــري الق ـران الك ــرمي االج ـزاء العش ــرة االوىل دار الش ــروق الق ــاهرة
.2004
 .15خمتــار الصــحاه حممــد بــن أل بكــر عب ـد القــادر ال ـرازي دار الكتــاب العــرب بــريوت
بدون سنة.
 .16املنبليـ ــد يف الل ـ ــة الطبعـ ــة الثالثـ ــة والعشـ ــرون دار املشـ ــرق بـ ــريوت املكتبـ ــة الشـ ــرقية
.1986

اثلث ا :الرسائل والطاريح والب وث العلمية:

 .1أبو رمضان هناء صاله مجال ح العودة لدى الالج،ني الفلسطينيني رسالة ماجستري دـري
منشورت قسم علم النفس كلية الرتبية اجلامعة االسالمية دزة – فلسطني .2011
 .2امحــد ســلمان البشــايرت الــرق قضـية انســانية وعــالج قـراين جملــة البحــوم والدراســات القرآنيــة
العدد العاشر السنة واخلامسة والسادسة.
 .3آالء حمم ــد رح ــيم االنعكاس ــات االجتماعي ــة للنزاع ــات املس ـلحة ع ــن املـ ـرأة العراقي ــة اطروح ــة
دكتورات دري منشورة جامعة ب داد كلية اآلداب 2012
 .4بــوجردة خملــوف االابدة يف القــانون الــدوم حلقــوق االنســان رســالة ماجسـتري مقدمــة إىل كليــة
احلقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو ,اجلزائر .2012
 .5حســون عبــود حمبــيس اليزيديــة يف العـراق ( )1958-1921رســالة ماجســتري دــري منشــورة
جامعة ب داد كلية الرتبية االساسية قسم التاريخ .2014
 .6حس ــني دروي ــر اجملتم ــع امل ــدين ض ــرورة نوعي ــة الم ــة نوعي ــة جمل ــة االس ــالم والدمقراطي ــة دار
املستقبل للنشر والتوزيع ب داد السنة االوىل العدد الرابع .2003
 .7حي ـ ـ ــدر امساعي ـ ـ ــل ,طبق ـ ـ ــات اليزي ـ ـ ــديني الروحاني ـ ـ ــة ال ـ ـ ـرتام الش ـ ـ ــعيب ,جمل ـ ـ ــة الع ـ ـ ــدد الس ـ ـ ــادس,
ب داد.1973,
 .8خدر بري سليمان اللر جملة اللر العدد.1993 ,1
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 .9خضر دوملي ,هوية االيزيدية يف تراطهم ,اجلسر (جملة) العدد  ,5ب داد .2012
 .10خل ـ ـ ــف حج ـ ـ ــي مح ـ ـ ــد ,تط ـ ـ ــوير واق ـ ـ ــع املـ ـ ـ ـرأة االيزيدي ـ ـ ــة اداء ملحوظ ـ ـ ــات ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ــزواج
واشكالةاللر جملة العدد  ,28دهوك .2008
 .11زينب زحاق عقيلة دمحاين االدتصاب وعالقتـه اب ـراف الفتيـات امل تصـبات جامعـة
البويرة .2015
 .12سـعد كـاظم عبـد اجلنـال فضـة رض خادمـة فاطمـة الزهـراء ع دراسـة يف طبيعـة الــرق يف
اجملتم ـ ــع االس ـ ــالمي جمل ـ ــة القادسـ ـ ـية يف االداب والعل ـ ــوم الرتبوي ـ ــة اجملل ـ ــد  9الع ـ ــدد ,2010 2
ص.178
 .13صـ ــباه كـ ــرمي رابه الفـ ــتالوي يـ ــات مـ ــن مشـ ــكلة ال ـ ـرق يف اورواب والـ ــوالايت املتحـ ــدة
االمريكية ح العام  ,1863مركـز الدراسـات جامعـة الكوفـة جملـة االداب البصـرة العـدد78
.2016
عبي ــد عب ــدهللا عب ــد جرم ــة االختط ــاف ب ــني الش ــريعة والق ــانون ,جمل ــة جامع ــة كرك ــوك,
.14
للدراسات االنسانية ,اجمللد السابع ,العدد ,1السنة السابعة.2012 ,
 .15عــدانن عبـد الــرمحن محيــد الــرق وأحكامــه يف الشـريعة اإلســالمية رســالة ماجســتري دــري
منشورة جامعة ب داد كلية العلوم اإلسالمية قسم الشريعة .1427
 .16عرفات كرم ستوين فلسفة التعاير السلمي بني االداين حبث مقدم مل متر كليـة العلـوم
االسالمية يامعة صاله الدين .2014
 .17ك ــرمي حمم ـد مح ــزة ,املف ــاهيم والقض ــااي يف النظري ــة والبح ــث ,جمل ــة البح ــوم االجتماعي ــة
واجلنائية ,ب داد ,العدد االول ,السنة االوىل ,أذار.1972 ,
 .18حممد شاكر رشيد ,حكم عتـ الرقـاب يف الفقـه االسـالمي جامعـة ب ـداد كليـة العلـوم
االسالمية جملة كلية العلوم االسالمية العدد السابع.
 .19نـ ــرباس عـ ــدانن املطـ ــريي ,طقافـ ــة التسـ ــام والتعـ ــاير يف االداين جملـ ــة اآلداب العـ ــدد
.2015 ,112
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 .20نصري فكرت ذايب طقافة العنف املسل دراسـة أنثروبوجيـة (مدينـة بعقوبـة أمنوذجـا )
اطروحة دكتورات دري منشورة جامعة ب داد كلية اآلداب 2010
 .21نور فيصل دور منظمات اجملتمع املدين يف دعم حقوق املرأة دائرة البحوم .2012

رابع ا .القوانني والتقارير والواثئق الدولية واحمللية:

 .1تقرير االمم املتحدة :تصري عن اباب شيخ االب الروحي لاليزيديني.
 .2تقرير االمانة العامة جمللس النواب العراقي ,أطـر عصـاابت داعـر االرهابيـة علـى املـراة العراقيـة ,
قسم البحوم \ دائرة البحوم .2015 , ,
 .3تقرير العبودية اجلديدة (الرق) املنظمة االيزيدية للتوطي .2016
 .4تقريــر منظمــة امل ـرأة العربيــة وضــع الالج،ــات والنازحــات يف الــدول العربيــة – امل ـرأة يف خصــم
الصراعات .2016
 .5خليل جندي حمضرة حت عنوان :الداينة االيزيدية :أتريخ فلسفة عادات وتقاليد ألقي يف
ديوان أوقاف الدايانت املسيحية وااليزيدية والصاب،ة املندائية بب داد.
 .6قاسـ ــم مـ ــريزا اجلنـ ــدي ,الكـ ــون يف مي ـ ـزان املعتقـ ــد االيزيـ ــدي والنظريـ ــة العلميـ ــة ,جملـ ــة اللـ ــر,
العدد ,36دهوك.2012 ,
 .7قانون العقوابت العراقي املعدل رقم 111لسنة .1969
 .8معهد القانون الدوم وحقوق االقليات والقانون يف العراق بريوت – لبنان .2011
 .9املواطنة واملكوانت االجتماعية يف املنطقة العربية ,جمموعة من الباحثني ,ن .2015 ,1
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خامس ا .اجملًت واملواقع اللكرتونية:

1. https://arar.facebook.com/permalink.php?story.
2. OxFord,University,press,serventh impression,2012.
 .3اب ـراهيم حممــد حســن الــرق يف اجلاهليــة واالســالم جملــة اجلامعــة االســالمية ابملدينــة املنــورة
.http;//www.shamela.ws
 .4االمارات اليوم  www.emaratalyoum.com-2015.8.26ترمجة  :عوض خريي عن نيويورك
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المالحق
االستمارة بصيغتها النهائية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعه بغداد
كليه اآلداب  /قسم االجتماع
دراسات عليا ـ ماجستير
" السبايا "
دراسة اجتماعيه ميدانيه لاليزيديات المختطفات العائدات في العراق

عزيز
حتية طيبة
ه ت االستمارة خمصصة ألدراض البحث العلمي

يرجى التعاون مع الباحثة ابالجابة عن أس،لة ه ت االستمارة بدقـة وصـراحة والحاجـة
ل ـ كر االســم او العن ـوان علمــا أبن املعلومــات ال ـ صــل عليهــا اليطلــع عليهــا أحــد
سوى الباحثة فق .
مع فائ الشكر والتقدير
على تعاونكم معنا
املشرفة

البا:ثة

أ.م ماجدة شاكر

ران جاسم
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أول  :البياانت الساسية

-1

العمر  ) ( :سنه

احلالة االجتماعية  :متزوجة ( ) مطلقة ( ) أرملة ( ) عزابء ( )
-2
اذا كن متزوجة عدد االطفال ( ) ذكور ( ) اانم
 -3املهنة  :موظفة ( ) ربة بي ( ) عاملة ( ) أخرى ( )
 -4املستوى التعليمي  :ابتدائية ( ) متوسطة ( ) اعدادية ( ) بكالوريوس ( )
 -5احلالة املعيشية  :مكتفية ( )دري مكتفية ( ) مكتفية إىل حد ما ( )
 -6كم است رق مدة أختطافك ؟
( )
أ ( -من يوما  -إىل اقل من ستة اشهر )
ب-
ت-

( من ستة اشهر – إىل اقل من سنة )
( من سنه  -إىل اكثر من سنة )
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( )
( )

اثنيا  :البياانت الثانوية
أول  :السبااي والقضااي الجتماعية
 -1هل تصنيفك من خاطفيك ( عصاابت داعر ) إىل جماميع حسب االعمار؟
( ) نعم ( ) كال
 -2هل نقلك إىل أكثر من مكان ؟
( ) نعم ( ) كال
 -3هل تعرض لالدتصاب أو ياولة التحرم اجلنسي من طرف شخص ؟
واحد ( ) أو أكثر ( ) كال مل اتعرض ( )
 -4هل أردامك على أعتناق االسالم ؟
( ) نعم ( ) كال
أذا كان اجلواب نعم هل رضخ ل لك ؟
( ) نعم ( ) كال
 -5هل
( ) نعم
 -6هل
( ) نعم

تلقينك دروس دينية حول االسالم ؟
( ) كال
تزوجيك من قبل أحد عناصر داعر ؟
( ) كال

 -7هل عرضك بسوق النخاسة ( معرض البيع ) ؟
( ) نعم ( ) كال
أذا كان اجلواب نعم ما هي أبرز اجلماعات ال قام بشرائك ؟
( )
( )

أ -أمراء التنظيم
ب -ما يسمى جند التنظيم
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ت -أشخاص حمليني م يدين لداعر
 -8كيف مليصك من عناصر داعر ؟

( )

أ -اطالق سراه
ب -التخليص من قبل مكتب املختطفات
ت -هروب من أيدي التنظيم
م -التنسي مع املهربني
ج -استبدال رهائن
 -9هل حصل لديك محل أطناء فرتة أختطافك ؟
نعم ( ) كال ( )
 -10بعد االزمة ال مررت الا هل تفكرين ابهلجرة خارج العراق ؟
نعم ( ) كال ( )
إذا كان اجلواب نعم ملاذا ؟
( )
أ -للشعور ابالم ن
( )
( )

ب -عدم وجود طائفية
ت -للشعور ابلوصم االجتماعي
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 -11هــل ادى أختطافــك يف الت ـ طري عل ـى عالقاتــك االس ـرية وعالقاتــك يف اجملتمــع
بعد عودتك من االختطاف ؟
نعم ( ) كال ( )
 -12هــل ينظــر اليــك اجملتمــع الـ ي تعيشــني فيـه نظــرة متدنيــة لكونــك كنـ مســبية
لدى عناصر داعر ؟
نعم ( ) كال ( )
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اثنيا  :السبااي واملشكًت النفسية

 -1هل ما زل تعانني من ض ون نفسية بسبب أختطافك ؟
نعم ( ) كال ( )
 -2إذا كان اجلواب نعم ما هي أبرز املعاانة النفسية ال انتابتك ؟
( )
أ -اخلوف والقل
( )
ب -هواجس واضطراابت فكرية
ت -امراض عضوية نتيجة القل
م -التفكري ابملوت واالنتحار
ج -كن افكر ابن هناك امل للخالص

( )
( )
( )

 -3ما هي مشاعرك بعد اطالق سراحك ؟
أ -ما تزال هواجس االختطاف تالحقين ( )
ب -الشعور ابلوصم االجتماعي
ت -تنتابين كوابيس

( )
( )

 -4ما هو نوع العنف ال ي تعرض له ؟
أ -ضرب
ب-لفظي

( )
( )

ت -اهانة

( )
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اثلثا  :السبااي والندماج الجتماعي

 -1مكان السكن بعد عودتك من السيب ؟
(
أ – مع االقارب
(
ب -يف املخيمات
(
ت-سكن مستقل
 -2هل تفكرين مزاولة مهنة أو االخنران يف سوق العمل

)
)
)
؟

نعم ( ) كال ( )
اذا كان اجلواب نعم ماهي املهنة ال تردبني مزاولتها؟
أ -خياطة

( )

ب -زراعة
ت -التعليم
م -النشان املدين
 -3ما هي مشاريعك بعد حتررك من االسر ؟

( )
( )
( )

أ -العودة ملزاولة عملي الساب
ب -اكمال دراس
ت -تعلم مهنه وحرفة جديدة

( )
( )
( )
( )

م -ممارسة حياة طبيعيه مع االهل
( )
ج -ليس لدية أية مشاريع
 -4كونك من معتنقي (الداينة \ املعتقد ) االيزيدية ما ال ي يثرية ذلك عندك ؟
( )
أ -هنالك متييز عرقي وأطين اجتاهنا
( )

ب -مل صل على حقوقنا كاآلخرين
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ت -نعاين من االضطهاد بشكل مستمر
م -إجراءات احلكومة اسهم يف هتميشنا ( )
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( )

رابعا  :السبااي واجملتمع املدين

 -1هل نقلك إىل خارج العراق من قبل أحد املنظمات للرعاية والعالج ؟
نعم ( ) كال ( )
اذا كان اجلواب نعم كم مرت نقلك  ) ( :مرت
 -2م ــا ه ــي امل سس ــات واملنظم ــات الـ ـ قامـ ـ بزايرت ــك بعـ ـد ال ــتخلص م ــن قبض ــة
داعر؟
( )
( )
( )

أ -هي،ات حكومية حملية
ب -منظمات أنسانية حملية
ت -منظمات أنسانية دولية

( )
م -منظمات اجملتمع املدين
 -3هل هناك م سسات دينية قدم لك املساعدة ؟
نعم ( ) كال ( )
اذا كان اجلواب نعم ما هي تلك امل سسات ؟
( )
( )
( )

أ -الوقف الشيعي
ب -الوقف السين
ت -الكنائس

 -4هل هناك منظمات وم سسات جمتمعية تقوم بزايرتك يف الوق احلام ؟
نعم ( ) كال ( )
اذا كان اجلواب نعم ما هي ادلب املساعدات املقدمة من قبلهم
( )

أ -مساعدات انسانية
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( )
( )

ب-مساعدات يف االيواء
ت-رعاية صحية
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أستمارة مقابلة
أول  :البياانت األساسية
 -1العمر  ) ( :سنة
 -2احلالة االجتماعية  :عزابء ( ) متزوجة ( ) مطلقة ( ) أرملة ( )
 -3املستوى التعليمي  :أمية ( ) أبتدائي ( ) اعدادي ( )
 -4عنوان سكنك االصلي
 -5عنوان سكنك احلام :املخيمات ( ) مع االهل ( ) مع االقارب ( )
 -6املهنة  :ربة بي ( ) موظفة ( ) طالبة ( ) اخرى ت كر( )
 -7كم است رق فرتة اختطافك ؟ ( ) يوما ( ) شهر ( ) سنه
اثنيا  :البياانت املتعلقة ب ات املوضوع

 -1هل فصل الرجال عن النساء ؟
 -2ما هي الطريقة ال مت فيها احتجازكم ؟
 -3أين االحتجاز ؟
 -4هل تعرض للبيع ؟
 -5كم مرة بيعك ؟
 -6من هم ال ين قاموا بشرائك ؟
 -7هل االعتداء عليك ؟
 -8ما هي صورة ه ا االعتداء ؟
 -9هل حصل لديك محل أو أجهاض خالل فرتة أحتجازك ؟
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 -10مــا هــي االعمــال الـ قمـ الــا اطنــاء فـرتة احتجــازك  ,هــل هــي
اعمال عنيفة أو مرهقة ؟
 -11هل اجربت على ممارسة بعض االعمال
أ -املنزلية
ب -صناعة العب ات
ت -اعمال اخرى ت كر
 -12هل خطط للهرب  ,أو حاول اهلرب ؟
 -13كيف رجوعك من االختطاف ؟
 -14هل ال زل هواجس االختطاف  ,واالدتصاب والبيع تراودك؟
 -15هل تفكرين ابهلجرة خارج العراق ؟
 -16ما هـي املشـاريع الـ تفكـرين الـا بعـد عودتـك مـن االختطـاف
؟
 -17هل أجري لك فحوص طبية بعد عودتك من االختطاف ؟
 -18هل ال زل تعانني من بعض االمراض ؟
 -19هل قدم لك مساعدات بعد عودتك من السيب ؟
 -20هل تشعرين ابألمان  ,والثقة ابجملتمع يف الوق احلاضر ؟
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ثة اىل املانيا للتعرف على نوع املساعدات اليت قدمت للناجيات:رسالة ارسلتها البا
الزيدايت

An Zarok e.V
Sigrid Leder-Zuther
Sehr geehrte Aktivisten und Mitglieder
Vielen Dank für Ihre rasch angebotene Unterstützung. Ich, Rana Jassin
Mohammad Hamza bin Magisterstudentin an der Universität
Baghad/Philosophischen Fakultät/Abteilung Soziollogie/Fachgebiet
Sozialarbeit. Ich habe Anfang 2016 mit meiner Magisterarbeit
begonnen. Das Forschungsthemal lautet: Al Sabaya* ): eine
gesellschaftlich Feldforschung über entführt und zurückgekehrten
Jesidinnen im Irak.
Ich habe bis jetzt eine Rheie Interviews, Befragung mit (103)
jesidischen Frauen, die vom islamischer Staat (IS) befreit wurden
waren. Durchgeführt und protokoliert.
Jedoch ist mit vehemt wichtig auch die solidarischen Beitrag und
Unterstützung der Vereine und zivilgesellschaft insbesondere in der
Bundesrepublick Deutschland in meiner Forschungsarbeit zu plazieren.
Weil Ihr Land zu den ersten Länder der Welt gehören, die eine
effektive Rolle bei der homanitätere Unterstützung grosse Rolle beim
linder der leidenden Familien, versklavt und entführten und
vergewaltigten Frauen und Kindern der jesidischen Religion, die zu
den ältesten Gruppen Iraks gehören gespielt hat, und auch dazu gehört
ihr Verein Zarok e.V.
Wohlwissend, dass ich durch meinen irakischen Kollegen im
Aussenministerium über Ihre Organisationsarbeit und Ihre
Wohltätigkeiten informiert bin. Daher ich bitte sie dankend , wie sie
über Herr Segvan Bammerni mich informiert haben, dass sie über eine
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lister jene Vereine und Organisationen verfügen, die in diesem Bereich
tätig waren, mir per Email, die ich hier für sie schreibe zu schicken.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
•
Sabiya: Versklavung, Vergewaltigung, und Verkauf
nicht muslemischen Frauen, die vom ilamistischen Terroristen, entfürt,
und als Ware behandelt werden.
Rana Jassin Mohammad Hamza, Baghdad, den 19/8/2017
Email: ba99714@gmail.com
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ابب القباب الرئيس للمعبد إما الفعى املوجودة ع :ائط املعبد أن اليزيديون حيرمون قتلها
ويعتربوهنا مقدسة

أو مباركة كما أهنم يعتقدون ِبهنا هي اليت نق ت سفينة نوح من الغرق

شربة الااؤوس أو كأس احلياة ه ا الكأس ميلئ ابملاء املقدس ويشرب منه التباع وه ا
مكانة يف معبد للش

328

قرب شيخ عدي بن مسافر
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معبد للش كل من يدخل املعبد علية اول أن حيل عقدة قدمية ويعقدها مرة اثنية وذلك
حتقيقا لالب الماين
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Abstract

Yazidi religion is among the religions that have been settling
in Iraq since ancient times. Yazidis are part and parcel of Iraqi
people recognized by all Iraqi constitutions. However this
religion can't be separable from Iraqi culture and history, it
was a victim of the religious extremism. The terrorist group
so called Islamic State (ISIS) tried to eradicate the Yazidi
religion through several brutal ways such as killing or
enslaving Yazidi people. These measures have left physical
and psychological effects on Yazidi women.
The study aimed at discussing the situations of Yazidi girls
and women , the violence they were subject to by members
of the terrorist ISIS through discussing sexual enslavement ,
the stances of religions towards this phenomenon and to find
out the Yazidi society's point of view towards Yazidi women
after returning from the capture , finding out the terrorist
deeds adopted by ISIS against Yazidi women and the
traditions and customs of Yazidi society and their religious
doctrines.
The study was of two parts; a theoretical study which was
divided into five chapters in which the researcher discussed
basic concepts of the study, literature of the Yazidi religion,
the history of the Yazidi religion in Iraq and the violations to
which Yazidis were subject to. The second part was the field
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study which represents the practical and methodical part of
the study besides the findings of the study and their analyses
as well as recommendations and suggestions concerning the
subject of the study.
In order to achieve the aims and objectives of the study and
to answer its questions, it adopted two methods; social survey
and case study. The researcher resorted to the sample survey
method which offers human and temporal potentialities and
efforts to the researcher and the survived Yazidi women in
displaced persons' camps in Dohuk Governorate in which
103 Yazidi women were surveyed , as well as the case study
method to find out
in details their suffering and
psychological shocks they were subject to. The researched
,also, studied a sample of survived Yazidi women who
immigrated to Germany or in camps there.
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 -وزارة الرتبية العراقية – مديرية تربية الكرخ األوىل عام . 2018

336

