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بواعث ارتكاب اإلابدة اجلماعية لإليزيديني
( دراسة اجتماعية ميدانية )

ران جاسم دمحم ضبزة
كلية العلوـ اإلسبلمية ،جامعة بغداد-العراؽ

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة

إن الداينة اإليزيدية ىي إحدى الدايانت اليت عاشت على أرض العراق منذ أزمنة سحيقة يف القدم .وقد شكل اإليزيديون جزءا من مكوانت

الشعب العراقي ،واعرتفت هبا مجيع دساتري العراق ،وابلرغم من أن ىذه الداينة ال ميكن ان تنفصل عن ثقافة العراق واترخيو ،اال اهنا كانت
ضحية للتطرف الديين ،إن ما يسمى تنظيم داعش االرىايب سعى حملو الداينة اإليزيدية ابلعديد من الطرق الوحشية من خالل القتل والعبودية،

اليت تسببت أبضرار جسدية ونفسية لدى النساء اإليزيدايت ،وقد ىدفت ىذه الدراسة اىل حبث أوضاع الفتيات والنساء اإليزيدايت والعنف

الذي ارتكبو ض ّدىن عناصر داعش ،والتعرف على االاثر النفسية واالجتماعية واالقتصادية اليت جنمت عن السيب واالختطاف ،اىل جانب
الكشف عن األعمال اإلرىابية اليت مارسها تنظيم داعش ضد النساء اإليزيدايت.
الكلمات ادلفتاحية :اإليزيدية ،اإلابدة اعبماعية ،البواعث ،السيب.

مشكلة الدراسة:
يتمحور اؼبوضوع الذي رباوؿ الدراسة اػبوض فيو ،حوؿ
اإلابدة اعبماعية اليت حدثت لئليزيديُت يف العراؽ يف \3اب \
 ، 2014ففي دراستنا قبد أف اعبماعة اؼبسيطرة ىي عصاابت
داعش ،أما اعبماعة اؼبستهدفة فهم اإليزيديوف.
موضوع اإلابدة اعبماعية ضد اإليزيديُت تعد مشكلة
إنسانية حبد ذاهتا يتوجب الوقوؼ على حيثياهتا من أجل
توثيقها وتوصيف اعبرائم اليت ارتكبت خبلؽبا بصورة بشعة
عصاابت داعش االرىابية اليت ترقى إف تكوف إابدة صباعية.
وكبن اليوـ أماـ مشكلة اجتماعية ليست جبديدة ابلنسبة
للداينة اإليزيدية ،إذ تعرضت ىذه الداينة خبلؿ قروف عديدة
اىل شىت انواع االضطهادات واإلابدات اعبماعية ،وكل
القصص على امتداد التاريخ ؽبا هناايت وخواتيم ،إال تراجيداي
اعبينوسايد اإليزيدي فهي ال تكاد تنتهي حىت تتضح معامل
ومظاىر سيب جديد ،فعلى امتداد القروف اؼباضية تعرض

اإليزيديوف اىل ثبلث وسبعُت إابدة فبنهجة ،وما قاـ بو داعش
تع ّد الرابعة والسبعُت.

االمهية

أف أنبية دراسة وقائع إابدة صباعية حصلت جملتمع معُت،
لن تقف أنبيتها على إثبات صحة تل الواقعة ،ومدى
أتصاؼ اعبرائم اؼبرتكبة كوهنا إابدة صباعية حصلت  ،بل ؽبا
أنبية كوهنا تتعلق حبياة النساء اإليزيدايت اللوايت مت اختطافهن
وسبيهن كالرقيق واعبواري واغتصاهبن ابلقوة ،وبيعهن يف
ّ
أسواؽ النخاسة والعبيد ،وتزوهبهن ابإلكراه ،واجبارىن على
اعتناؽ االسبلـ ،يعد من افجع اؼبآسي يف التاريخ البشري
جرحا يف الضمَت
وأوضحها انتها ًكا غبقوؽ االنساف ،واعمقها ً
اإلنساين ،فلم يشهد التاريخ اغبديث عملية اابدة مثلما شهد
اجملتمع اإليزيدي من إابدات وانتهاكات مورست ضده بصورة
متتالية..
ومن الناحية االجتماعية األخرى ،فإف أي دراسة تساعد
يف إثراء روح التسامح والتعايش السلمي والتقبل االجتماعي
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لآلخر ،وتكريس روح اؼبواطنة القائمة على احًتاـ اآلخر وعدـ
هتميش .

االىداف :

 -1أبراز اعبرائم اؼبرتكبة ضد النساء اإليزيدايت ،يساعدان يف
تصنيفها كجرائم إابدة صباعية وفق ما جاء ابؼبواثيق الدولية .
 -2صبع الواثئق واالدلة من أجل توثيق جرائم ارتكبها تنظيم
داعش ضد اإليزيديُت من أجل وصف ىذه اعبرائم جبريبة
اإلابدة اعبماعية ويعاقب مرتكبها وفق القوانُت الدولية .
 -3معرفة االنتهاكات واالاثر االجتماعية والنفسية واالقتصادية
اليت خلفتها عمليات اإلابدة اعبماعية ضد النساء اإليزيدايت.
االطار ادلنهحي للدراسة:

 -0منهج البحث :اؼبنهج ىو اجراء أو عملية إلحراز شيء
ما أو لتحقيق ىدؼ معُت رظبو الباحث لدراستو وىو
اػبطوات اليت تساعد الباحث يف ضبط أبعاد البحث

(.)1

وهبذه الدراسة استخدمت الباحثة منهجُت ،نبا :منهج اؼبسح

االجتماعي ،ومنهج دراسة اغبالة.

أ -منهج ادلسح االجتماعي :ويعرؼ منهج اؼبسح
االجتماعي أبنو ؿباولة منظمة عبمع وربليل وتفسَت البياانت
االجتماعية من اؼبقاببلت اؼبقننة او استمارات البحث لغرض
اغبصوؿ على معلومات من اؼببحوثُت ( )2يف بيئتهم من حيث
ظروؼ معيشتهم ومناشطهم وتكوينهم االجتماعي وبصورة
()3
موضوعية

ب-

منهج دراسة احلالة  :يقصد بدراسة اغبالة فهم

شخصية اؼبستهدؼ ،والتعرؼ إىل طبيعة اغبياة اليت يعيش
فيها ،والكشف عن الظروؼ اليت ظهرت فيها اؼبشكلة  ،عن
طريق التعرؼ إىل شخصية اؼبستهدؼ ودراسة ؿبدداهتا مع
عدـ أغفاؿ دراسة اؼبؤشرات االجتماعية يف حياتو

 -0أدوات مجع البياانت

أ -االستبيان  :يعد االستبياف من االدوات االساسية اليت
يستخدمها الباحثوف االجتماعيوف يف صبع البياانت
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()4

وتعد استمارة االستبياف احدى االدوات اليت مت االعتماد عليها
يف صبع اؼبعلومات اؼبطلوبة يف دراستها وقد تضمنت الدراسة
ؾبموعة من األسئلة اليت زبص موضوع دراستنا.

ب -ادلقابلة :

ادلقابلة  :وىي احملادثة اليت ربصل بُت الباحث واؼببحوث

بقصد اغبصوؿ على اؼبعلومات والبياانت اليت تتطلبها الدراسة
.
وقد استخدمت الباحثة ىذه الوسيلة يف اجراء اؼبقاببلت
اؼبعمقة مع النساء اإليزيدايت  ،ونفذت ىذه اؼبقاببلت يف
أماكن وجود النساء كاؼبخيمات والسكن اؼبستقل ،كما مت
تعريف النساء عن اؽبدؼ والغاية من ىذه اؼبقابلة ،وأف
اؼبعلومات اليت ربصل عليها الباحثة ستكوف يف منتهى السرية
ولن يطلع عليها احد  ،سوى الباحثة  ،وكاف لعامل الثقة بُت
الباحثة واؼببحواثت ىو االثر الواضح يف اغبصوؿ على
اؼبعلومات الدقيقة.
ج -ادلالحظة :

تعترب اؼببلحظة من االدوات اؼبهمة عبمع اؼبعلومات
والبياانت ومن فبيزاهتا وخصائصها أهنا سبكن أي ابحث من
معرفة الظاىرة اؼبراد دراستها يف وضعها الطبيعي  ،ويف ىذا
االطار سبت زايرة أماكن سكن النساء اإليزيدايت.
ولقد افادت الباحثة من ىذه االداة يف اثناء اؼبقاببلت
الفردية ،حيث مكنتها ىذه االداة من التعرؼ على ردود افعاؿ
اؼببحواثت أثناء طرح االسئلة  ،فضبل عن التعرؼ على
ظروفهن وحياهتن ،اليت قد تؤثر يف نظرهتن للحياة واؼبستقبل.

 -3رلاالت البحث :

أ -اجملال ادلكاين  :ويقصد بو اؼبنطقة اعبغرافية اليت ذبري فيها

الدراسة ،وقد اختارت الباحثة مدينة دىوؾ ؾباالً جغرافيًا
للدراسة وذل ألسباب منها أف مدينة دىوؾ ىي اؼبدينة اليت
تسكن فيها الناجيات اإليزيدايت.

ب -اجملال الزماين  :ويقصد هبا الفًتة الزمنية اليت قامت هبا
الباحثة جبمع اؼبعلومات والبياانت اؼبتعلقة ابلدراسة للعاـ
(. )2019
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ت -اجملال البشري  :ونقصد بو ربديد ؾبتمع الدراسة او
ؾبموعة االشخاص الذين ستجري عليهم الدراسة ،وقد ُحدد
اجملاؿ البشري لدراستنا النساء اإليزيدايت الناجيات من اسر
داعش بواقع ( )74حالة يف كمب خانكي و ( )29حالة يف
منطقة ابعذرة إىل جانب ذل  ،سبت دراسة ( )8حاالت
فردية  )4( ،حاالت يف اؼبخيمات ( أثنُت يف ـبيم قاداي ،
وواحدة يف ـبيم جم مشكو  ،واالخرى يف ـبيم بَتسفي) واربع
حاالت مت التواصل معهن عرب وسائل االتصاؿ وىن مقيمات
يف دولة اؼبانيا للعبلج .
نبذة تعريفية ابإليزيديني:

يعد اإليزيديوف من اؼبكوانت االصيلة يف اجملتمع العراقي
داخل االطار اعبغرايف واالداري للحياة اؼبدنية إبدارة دستورية
شرعية نسبيا وحسب موقعها ،فهي فبتدة من العمق اغبضاري
لوادي الرافدين يف ؾبموعة ودايف وسهوؿ عدة ومرتفعات
وسبلسل جبلية يف كردستاف العراؽ (.)5إف اإليزيديُت يف
العراؽ يشكلوف الغالبية العظمى من إيزيديي العامل ،يعيشوف يف
مناطق مثل سنجار وشيخاف وتلكيف وبعشيقة وحبزاين ودىوؾ
وزاخو على كبو خاص .ويعترب اؼبوطن االصلي لئليزيديُت كل
من كردستاف العراؽ وسوراي وتركيا كما يوجدوف يف كل من
أرمينيا وجورجيا وبقية صبهورايت روسيا الفيدرالية وؾبموعة
قليلة يف ايراف (.)6اما انتشارىم يف وسط وجنوب العراؽ فقد
كاف ألغراض العمل( .)7ال يعرؼ ابلضبط عدد سكاف
اإليزيديُت يف العراؽ بسبب عدـ توفر إحصائيات سكانية
رظبية ،إالّ أف عددىم التقرييب حسب بعض اؼبصادر يًتاوح ما
بُت ( )650.000-400.000نسمة ،وىي أكرب ؾبموعة
تعيش يف كردستاف العراؽ(.)8وبسبب ما يواجهونو من ـباوؼ
واضطهادات مستمرة وتشوية لصورهتم فإنو ما من ش أف
أعدادىم تناقصت بصورة كبَتة وخاصة بعد اجتياح عناصر
داعش ؼبناطقهم وارتكابو جرائم ضدىم.
تعريف ابإلابدة اجلماعية :

يقوؿ رافايل ليمكن  )9( Raphael Lemkinمنشىء
مصطلح اإلابدة ،إف اإلابدة ال تعٍت ابلضرورة االفناء أو التدمَت ألمة

إال عندما يتم قتل صبيع اعضاء تل االمة ،وىذا وبتاج إىل زبطيط
منسق الرتكاب أعماال ـبتلفة هتدؼ إىل تدمَت الضرورايت اغبياتية
( .)10وىذا ما مت من قبل داعش يف مهاصبة اإليزيديُت بشىت
الطرؽ وبكامل التخطيط إلابدهتم بصورة صباعية ،اذ مارس
القتل ،والتهجَت ،واالختطاؼ ،واالغتصاب ،وحرماهنم من
ابسط متطلبات اغبياة السيما اؼبياه والطعاـ ،أدت ىذه
السياسة اىل تدمَت اغبياة اعبوىرية لئليزيديُت .وقد أقًتح
"ليمكُت" وصف االفعاؿ اؽبادفة لتدمَت اعبماعات العرقية أو
االجتماعية أو الدينية أبهنا جريبة من جرائم قانوف الشعوب،
وقد قاـ بتصنيف ىذه االفعاؿ إىل:
أ -أفعاؿ موجهو للقضاء على الوجود اؼبادي للجماعات.
ب -أفعاؿ موجهة ضد القيم الثقافية للجماعات (.)11
وقد عرؼ ليمكن ىذه اعبريبة بقولو" :أبف كل من يشًتؾ
أو يتآمر للقضاء على صباعة وطنية بسبب يتعلق ابعبنس أو
اللغة أو الدين أو يعمل على إخفائها أو يتعدى على حياة أو
حرية أو ملكية أعضاء تل اعبماعة يعد مرتكبا عبريبة إابدة
صباعية" (.)12
اف ما تعرض لو أتباع الداينة اإليزيدية ومنهم اؼبرأة يف قرية
كوجو ىو إابدة صباعية ( )Genocideحسب إعبلف األمم
اؼبتحدة العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر يف عاـ  ،1948اليت
تعٍت ارتكاب أي عمل من األعماؿ اآلتية بقصد اإلابدة
الكلية أو اعبزئية ،عبماعة ما على أساس القومية أو العرؽ أو
اعبنس أو الدين ،مثل :قتل أعضاء اعبماعة ،إغباؽ األذى
اعبسدي أو النفسي اػبطَت أبعضاء اعبماعة ،إغباؽ األضرار
ابألوضاع اؼبعيشية للجماعة بشكل متعمد هبدؼ التدمَت
الفعلي للجماعة كلياً أو جزئياً ،وفرض إجراءات هتدؼ إىل
منع اؼبواليد داخل اعبماعة ،اىل جانب نقل األطفاؿ ابإلكراه
من صباعة إىل أخرى .وىذا ما حدث إليزيدية سنجار واليت
قبم عنها تدمَت النسيج االجتماعي ؽبذا اجملتمع.

 -1قتل أعضاء من اجلماعة.

واؼبقصود هبذا العمل الشنيع ضرورة وقوع القتل اعبماعي
وأف كاف ال يشًتط أف يصل القتلى إىل عدد معُت  ،فاؼبهم أف
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يقع القتل على صباعة أاي كاف عددىا ،وال تقع ىذه اعبريبة إذا
وقع فعل القتل على فرد واحد من اعبماعة أاي كاف مركزه حىت
ولو كاف زعيم اعبماعة وأف كاف يبكن اعتبار اعبريبة يف ىذه
اغبالة جريبة ضد االنسانية أو جريبة داخلية على حسب
االحواؿ(.)13
وقد عمل تنظيم داعش على تشتيت العوائل وتفكيكها
ؽبذه العوائل وقتل الرجاؿ ومل يبق إال النساء واألطفاؿ ليصبحوا
رىائن بيد التنظيم والعمل على اؼبساومة عليهم كرىائن مع
اؼبنظمات اإلنسانية أو جعلهم يقوموف خبدمة تنظيم داعش .
ذكرت احدى الناجيات (خ ) ( )15( )14أنو" :يف يوـ 3
آب  2014ىاجم تنظيم داعش اؼبنطقة اليت تسكن فيها،
وعندما اقًتب وصوؿ التنظيم اىل تلعفر ،قررت عائلتها اؼبتكونة
فردا ترؾ اؼبنزؿ والتوجو اىل اعببل ،وتوجهوا فعبلً مع
من ً 14
ابقي اىايل القرية والقرى القريبة اىل جبل سنجار ،وكانت
أعداد االىايل كبَتة ،السيما من النساء والفتيات واالطفاؿ اىل
جانب الشيوخ والعجائز اؼبسنُت ،وقد توقف اعبميع ألخذ
اسًتاحة ومواصلة السَت كبو اعببل ،وفجأة اقًتبت سياراتف
اتبعتاف للتنظيم من الناس ،وأمروا اعبميع ابلتوقف وعدـ
االستمرار ابؼبسَت اىل اعببل ،أقسم عناصر داعش أبهنم لن
جدا ،وقاـ من
يؤذوا الناس ،بعد ذل  ،جاءت سيارات كثَتة ً
فيها بعد ترجلهم منها بفصل النساء عن الرجاؿ ،وقد عمدوا
اىل أخذ الرجاؿ اىل جهة ؾبهولة ،علمنا فيما بعد أهنم أعدموا
صبيعا ودفنوا يف مقربة صباعية ،وكاف من بينهم والدي وأثناف
ً
من اخويت وأخوايل وأعمامي".

 -2أحلاق أذى جسدي أو روحي خطري أبعضاء من
اجلماعة.

وتنطبق ىذه الصورة على اساليب داعش اليت مارسها
ضدىن افضت إىل موت الكثَت من الفتيات والنساء
اإليزيدايت نتيجة االختطاؼ والتعذيب والضرب ،أو ربت
الضغط النفسي الذي دفع بعضهن إىل االنتحار ىرابً من
اؼبعاانة اليت يسببها ؽبن االختطاؼ من قبل عناصر داعش.
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وتؤكد الناجية (ؼ) ( )16أهنا" :عندما ىاجم تنظيم داعش
قرية كوجو ،أمر اعبميع أف أيتوا إىل اؼبدرسة اؼبوجودة فيها،
وكاف عدد الرجاؿ تقريباً ( )450رجبلً ،والنساء ( )82امرأة،
عند وصولنا إىل اؼبدرسة طلبوا منا صبيعاً أف نعطيهم كل ما
مبتل من نقود ومصوغات ذىبية ،وفعبلً جردوان من كل شيء
شبُت مبتلكو حىت اؼبوابيبلت ،بعدىا طلبوا منا أف نصعد إىل
الطبقة العليا (الدور الثاين) من اؼبدرسة ،صعدان كبن النساء
والفتيات واالطفاؿ ،وبقينا نفكر يف مصَت آابئنا وأخوتنا
واقاربنا ،وقد ظبعنا قادة التنظيم وىم وباولوف اقناع الرجاؿ
بتغيَت دينهم واعتناؽ االسبلـ ،اال أف اعبميع رفضوا ومل يوافقوا
على ذل  ،بعدىا ظبعنا أصو ًاات كثيفة جدا إلطبلؽ النار"،
الفتة اىل أف عناصر التنظيم اقتادوا النسوة الكبَتات ابلسن
وقتلوىن مع الرجاؿ يف مقربة صباعية قرب صوالغ ،كانت
معهن أمي الكبَتة وزوجة أيب الصغَتة والكثَت من أقاريب
وجَتاين".

 -3إخضاع اجلماعة عمدا لظروف معيشية يراد هبا تدمريىا
ادلادي كليا أو جزئيا

إف اعماؿ اإلابدة اعبماعية ال تقتصر فقط على القتل
والتعذيب ،وإمبا تشمل إىل جانب ذل على وسائل أخرى
مثل عزؽبم يف أماكن خالية من عناصر اغبيلة ( ال زرع و ال
ماء ) أو يف ظل ظروؼ مناخية قاسية ذبلب االمراض دوف
(.)17
تقدًن سبل العبلج
وصفت الناجية (ح) ( )18أف" :حياتنا يف السجن كانت
جحيما ال يطاؽ ،فقد كانوا يبنحوننا وجبة طعاـ واحدة يف
ً
جدا وال يبكن تناوؽبا ،تتكوف
اليوـ ،وغالبًا تكوف الوجبة سيئة ً
من الرز اؼبنقوع يف اؼباء وغَت اؼبطبوخ ،كنا نعثر فيو على الكثَت
من الديداف ،نضطر يف بعض االحياف اىل تناولو لشدة
اعبوع" ،مشَتة اىل أف أمها" :كانت ال تناـ اال بعد أف يتم
توزيع وجبة الطعاـ تل  ،فإف الفتاة او اؼبرأة النائمة ال ربصل
على حصتها ،وال يبكن اف يوزع عناصر التنظيم مرة اثنية،
كانت أمي تنظف الرز من الديداف وتطعمو ألخوايت
الصغَتات".
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 -4فرض تدابري تستهدف احليلولة دون أجناب اطفال
داخل اجلماعة :

تندرج ضمن التدابَت اليت تستهدؼ اغبؤوؿ دوف إقباب
االطفاؿ داخل اعبماعة ،اليت هتدؼ إىل منع التكاثر أو ربديد
اؼبواليد داخل اعبماعة ،اليت تؤدي إىل حرماف أعضاء اعبماعة
من أي ذرية ( .)19وقد مارس عناصر داعش ىذه االفعاؿ
الشنيعة ضد ابناء الداينة اإليزيدية بفرض تدابَت تستهدؼ
اغبؤوؿ دوف اقباب االطفاؿ داخل اعبماعة عن طريق الفصل
اعبنسي القسري بُت الذكور واالانث جعل الوالدة خارج
اعبماعة  ،أي حظر الزواج داخل اعبماعة وذل بوالدة الطفل
ال يكوف منتميا عبماعتو  ،بل للجماعة اليت سبت الوالدة
داخلها.

 -5نقل أطفال من اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرى
إف الوسيلة اػبامسة يف اإلابدة اعبماعية حسب النظاـ
االساسي للمحكتمُت ىي نقل االطفاؿ من اعبماعة قسرا إىل
صباعة أخرى ،ويكوف ذل هبدؼ فصلهم عن صباعتهم
االصلية وذل لقطع أي صلة ؽبم مع جذورىم االصلية
إضافة إىل أف االطفاؿ اؼبنقولُت قسرا إىل صباعة أخرى
سيتزوجوف ويتناسلوف يف اعبماعة اعبديدة اليت نقلوا اليها ،
وابلتايل فإف االجياؿ التالية اليت ستشكل مكوان طبيعيا اصيبل
يف ؾبتمع ىذه اعبماعة اعبديدة (.)20
وقد تبُت للباحثة يف اثناء اؼبقاببلت اف ىؤالء االطفاؿ قد
أتثروا ابألوضاع القلقة احمليطة أبمهاهتم والناصبة عن طبيعة
اللبس االسود الذي يرتديو افراد عصاابت داعش وضبل
السبلح بصورة مستمرة ،فضبلً عن طبيعة التعامل القاسي
والقائم على استعماؿ القوة واالىانة للمختطفات ،كل ىذه
السلوكيات تشكل صورة قلقة هتدد ىؤالء االطفاؿ يف
مستقبلهم ،كما تعزز االمراض النفسية واالجتماعية اػبطَتة
اليت يطلق عليها علماء النفس واالجتماع اضطراابت او
علما
ضغوط ما بعد الصدمة (ً .)post-traumatic stress
اف ىذه الضغوط يبكن اف تعكس العديد من السلوكيات
السلبية اليت هتدد مسَتة اغبياة االجتماعية ؽبؤالء االطفاؿ .اىل

جانب ذل تبُت للباحثة اف بعض السبااي قد اقبنب عن طريق
االغتصاب الذي تعرضن لو من عصاابت داعش وىؤالء
االطفاؿ مت تركهم مع ىذه العصاابت بعد ربريرىن.

اجلرائم ضد االنسانية :

إف اعبريبة ضد االنسانية تشمل العديد من االفعاؿ
الوحشية اليت سبس البشرية مباشرة( ،)21ونصت اؼبادة السابعة
من النظاـ االساسي للمحكمة أبف اعبريبة ضد االنسانية عبارة
عن أفعاؿ ال إنسانية جسيمة اليت تقع حصرا على االنساف
ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو دينية أو ثقافية أو
متعلقة بنفس اعبنس ذكرا أو أنثى مىت ارتكبت يف إطار واسع
(. )22
النطاؽ أو منهجي ضد ؾبموعة من السكاف

 -1جرمية االسرتقاق :

وقد واصل تنظيم داعش فبارساتو واعمالو الوحشية
السًتقاؽ النساء اإليزيدايت لؤلغراض اعبنسية ،اذ قامت ىذه
العصاابت وربت هتديد السبلح وابلقوة ابغتصاب النساء
والفتيات ،وىذا االغتصاب غالبًا ما تتخلف عنو إصاابت
ضارة نتيجة أفعاؿ الشد واعبذب والضرب والتعذيب ،إذ يع ّد
جسيما لسبلمة اؼبرأة اعبسدية والعقلية.
االغتصاب انتها ًكا
ً
وذكرت احدى الناجيات (و) ( :)23كاف عناصر
داعش أيتوف بُت اغبُت واآلخر ليأخذوا الفتيات الصغَتات
السيما فبن تًتاوح أعمارىن بُت ( 9سنوات إىل  15سنة)،
والفتيات اعبميبلت ،وكانت الفتاة اليت يف عمر عشر سنوات
تُقاد من قبل شخص يكربىا كثَتاً لكي يغتصبها دوف أدىن
رضبة أو شفقة ،كنا نتوسل ؽبم أف ىبلوا سبيلنا ،وكانت
االمهات تتوسل لًتؾ بناهتن ،لكنهم كانوا ببل رضبة.

 -2جرمية السجن واحلجز القسري .
ويقصد هبا سلب اغبرية بطريقة غَت مشروعة دبا ىبالف
القواعد االساسية للقانوف الدويل وتعترب أيضا ىذه االفعاؿ
جرائم يف التشريعات الداخلية ،ولكن إذا ارتكبت يف إطار
ىجوـ واسع النطاؽ أو ىجوـ منظم من سلطات الدولة أو
على علم منها ضد ؾبموعة من السكاف بنية القضاء عليها
( ، )24حبيث يقوـ اؼبتهم بسجن شخص أو ؾبموعة من
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االشخاص على كبو يشكل انتهاؾ جسيم لقواعد القانوف
الدويل (.)25
عمد تنظيم داعش اىل حبس النساء والفتيات اإليزيدايت
اللوايت مل ينصعن اىل شهوات مقاتليو اعبنسية ،أو بسبب
ؿباوالهتن اؽبرب منهم.
تشَت الناجية (ش)( )26اىل أنو" :كاف عمري يف أثناء
االختطاؼ ( )14سنة ،عندما ىاجم تنظيم داعش قريتنا وقاـ
أبخذان صبيعنا ،مث نقلنا إىل سوراي ،كاف عددان تقريبًا 77
شخصاً ،بعدىا أبسبوع مت ارجاعنا إىل اؼبوصل ،ونقلنا اثنية إىل
البعاج ؼبدة شهر ،مث اىل رمبوسي حيث بقينا ؼبدة شهرين".

 -3جرمية االغتصاب

سبثل جريبة االغتصاب من اخطر االنتهاكات غبقوؽ
اإلنساف وما يًتتب من أاثر اجتماعية ونفسية حبق الضحية
وقد أشارت نتائج البحث اؼبيداين أف ( )27انجية
وبنسبة ( )%26.2تعرضن لبلغتصاب من قبل شخص
واحد أثناء مدة االختطاؼ أو السيب أو مت شراؤىا من
اسواؽ النخاسة أو مبادلتهن مع أخرى كانت عند احد أفراد
عصاابت داعش  ،يف حُت أف ىناؾ نساء قد تعرضن
لبلغتصاب من قبل أكثر من شخص خبلؿ مدة االختطاؼ،
وبطريقة وحشية جدا حسب قوؿ النساء الناجيات وكاف
عددىن ( )17انجية  ،اما اللوايت مل يتعرضن لبلغتصاب من
عناصر داعش أو ردبا يتحفظن عن االدالء دبثل ىذه اآلاثر
للحفاظ على ظبعتها وظبعة اسرهتا وىذه االعتبارات يف الغالب
تعد طبيعية يف ؾبتمع تقليدي  ،فقد بلغ عددىن ( )59انجية
وبنسبة ( ،)%57.2يعود السبب اىل ارتفاع عدد اللوايت مل
يتعرضن لبلغتصاب يف عينة الدراسة اىل تقدـ سن النساء ،
أو قد مت عرضهن يف اسواؽ النخاسة كجوار للعمل واػبدمة
اؼبنزلية من تنظيف وطبخ وغَتىا من اػبدمات اليت يبكن اف
تنجزىا ىذه الفئة العمرية ،اىل جانب ذل ىناؾ بعض النساء
اإليزيدايت سبكن من اؽبرب ليبلً ،او دفع فدية مالية من قبل
ذويهن او من قبل ؾبموعة من اؼبنظمات اؼبعنية ابلشأف
واالشخاص اؼبتربعُت أو اؼبهربُت من أجل اغبصوؿ على
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األمواؿ ،لتخليص النساء اإليزيدايت من سيطرة عصاابت
داعش االرىابية .

 -4جرمية االستعباد اجلنسي

االستعباد اعبنسي ىو استغبلؿ النساء ألغراض جنسية
وقسرية .وىي فبارسة أداهنا وجرمها القانوف الدويل بعد
اؼبصادقة على ميثاؽ روما األساسي للمحكمة اعبنائية الدولية
لعاـ  .1998وعلى الرغم من ذل التجرًن ،فاف حاالت
االستعباد اعبنسي يف تزايد حيث ازبذت العديد من أشكاؿ
االذبار ابلنساء وترويج اؼبواد اإلابحية والبغاء القسري واالذبار
ابألفراد ألغراض جنسية .وقد وصل ىذا النوع من االستغبلؿ
إىل ذروتو يف اآلونة االخَتة يف ظل فبارسات الدولة االسبلمية
اليت تستهدؼ النساء والقاصرات (.)27

 -5جرمية االضطهاد .

تعترب جريبة االضطهاد من بُت االكثر اعبرائم أنبية خطورة
وتعرؼ ابلتمييز يف اؼبعاملة بُت االفراد ( ، )28لقد تناولت جريبة
االضطهاد اؼبادة  7من نظاـ احملكمة اعبنائية الدولية من الفقرة
\2ز أبف االضطهاد  :اغبرماف اؼبتعمد والشديد عبماعة من
السكاف أو ؾبموع السكاف من اغبقوؽ االساسية دبا ىبالف
()29
القانوف الدويل  ،وذل بسبب ىوية اعبماعة أو اجملموع
قد مشلت االنتهاكات اليت مارسها تنظيم داعش اإلرىايب
أغلب اجملاالت اغبياتية للمجتمع اإليزيدي  ،وصبيع شرائح
اجملتمع  ،وكانت اؼبرأة يف صدر قائمتهم  ،وأماـ الصورة اؼبظلمة
لؤلوضاع اليت انتهجها داعش يف اجملتمع اإليزيدي تشكل
النساء اغبلقة االضعف واألكثر تضررا .
بواعث ارتكاب اإلابدة اجلماعية

إف التاريخ اإلنساين شهد الكثَت من اؼبذابح واجملازر
الدموية ،اليت صنفت فيما بعد أبهنا جرائم إابدة صباعية .
وىذه اعبرائم اعبماعية مل تكن عشوائية اؽبدؼ أو الغاية،
بل كاف يتوفر فيها عنصر حرية اإلرادة وتتفق مع اعبرائم
العمدية كافة ،اليت تتماشى مع ما جاء يف اؼبادة الثانية من
اتفاقية منع جريبة اإلابدة اعبماعية واحملاسبة عليها وىو توافر
ركٍت اعبريبة (:الركن اؼبادي والركن اؼبعنوي)
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إف لئلابدة اعبماعية بواعث ودوافع منها خارجية وداخلية،
تدفع اعباين إىل القياـ بفعل اإلابدة اعبماعية  .وىذا يعٍت أف
فعل اإلابدة اعبماعية ىبضع لبواعث تدفع اعباين على اإلتياف
دبثل ىكذا فعل غَت إنساين .والبواعث اليت تدفع للقياـ
ابإلابدة اعبماعية يف اجملتمعات البشرية قد اختلفت عرب
التاريخ ،إذ كانت اإلابدة يف القدـ معيارىا القوه .فاعبماعات
القوية ابلعدة والعدد رباوؿ أف تبيد وتقضي على اعبماعات
األخرى.
يبكن تقسيم البواعث إىل بواعث دينية وبواعث سياسية
واجتماعية.

أوال  :البواعث الدينية.

اثنيا  :البواعث السياسية واالجتماعية.

أوال  :البواعث الدينية :

كاف الدين وال يزاؿ لو الدور الواضح يف حياة الشعوب
واعبماعات اؼبختلفة حيث يكاد اف يدخل يف صبيع مفاصل
اغبياة العامة وأحياان ينظم أدؽ التفاصيل غبياة البشر كاؼبأكل
واؼبلبس واؼبشرب  ،وعلى مر التاريخ قبد الدايانت سواء كانت
ظباوية أو وضعية فإهنا مل ربجب الدايانت اليت تسبقها ،فمثبل
الداينة اؼبسيحية مل ربجب الداينة اليهودية فبا أدى ابلنتيجة
إىل بقاء وجود صباعات زبتلف يف اعتقادىا عن اعبماعات
(.)30
االخرى اليت أخذت ابلداينة اعبديدة
وىذا يعٍت أف الدين سواء أكاف ظباوي أو وضعي يلعب
دور رئيسي يف اغبياة االجتماعية ،ولكن ليس يف الغالب
سبلحا ذا حدين.
يكوف اهبابيا ،إذ إف الدين يبكن اعتباره
ً
فقد يلعب الدين عدة أدوار قد تكوف أدوارا تكميلية يف
الوحدة والتبلحم ،أو أدوار معرقلة للوحدة إال اف ىذه االمور
تتحدد حبسب طبيعة كل بلد ومدى سبسكو ابؼبعتقدات الدينية
( )31وكيفية توظيف الدين من قبل اغبكاـ ورجاؿ الدين،
فيمكن أف يكوف سببًا يؤدي إىل سبزيق الوحدة الوطنية
واالنسانية إذا استغلو اغبكاـ والرؤساء الذين يوظفوف كل
شيء من أجل بقاء دكتاتوريتهم .من خبلؿ تلقُت وربشيد
الناس وغسل أدمغتهم أبف اعبماعة الدينية االخرى ىي

عدوىم ،وهبب اف تباد؛ وؽبذا تظهر اإلابدات اعبماعية على
أساس الدين بوصفة ابعث على اإلابدة.
على الرغم من أف معظم دساتَت العامل تكفل حرية االعتقاد
الديٍت واغبق يف فبارسة الشعائر الدينية وفق قانوف الدولة ،من
أجل أف ال يكوف اختبلؼ العقائد سببًا من االسباب اليت
تؤدي إىل إابدة اعبماعات البشرية؛ لكوهنا زبتلف يف دايانهتا
عن الداينة اليت يعتنقها اعباين ،اال اف التاريخ اإلنساين زاخر
ابإلابدات البشرية لبواعث دينية وخاصة يف القروف الوسطى
كاغبروب الصليبية وإابدة اؼبسلمُت يف اسبانيا يف أواخر القرف
اػبامس عشر وأوائل القرف السادس عشر ،واالنقساـ الديٍت
يف أورواب على إثر ظهور الربوتستانتية بزعامة (مارتن لوثر)
( )1546-1483وتصارعها مع الكاثوليكية اليت كانت
سائدة منذ قروف عديدة (.)32
لعب الدين دور العنصر الرمزي اؼبعزز لتأكيد اؼببدأ العريف
والتمايزات الدينية الكاثولي ضد االرثوذكس ،واالرثوذكس
ضد اؼبسلمُت ،وىذا أفقده رسالتو اػبلقية الكونية ،فالدايانت
العاؼبية الكربى أصبحت مزدوجة الوظائف فهي من جانب
دعوة للقيم الكونية .ومن جانب اخر ذبدىا مكرىة على
القبوؿ ابلتميز وخبصوصية اؼببدأ العرقي (.)33
اثنيا :البواعث السياسية واالجتماعية

إىل جانب البواعث الدينية فإف البواعث العرقية والقومية
واإلثنية قد تكوف سببا يف ارتكاب جرائم اإلابدة اعبماعية؛
وذل ابالستناد إىل نص اؼبادة الثانية الفقرة األوىل من اتفاقية
منع جريبة إابدة اعبنس البشري واؼبعاقبة عليها 1948ويندرج
ربت اؼبعيار السياسي واالجتماعي للفرد مشكلة اؼبلونُت يف
جنوب أفريقيا – قبل الغاء التفرقة العنصرية ومشكلة الزنوج يف
الوالايت اؼبتحدة االمريكية ،ومن قبيل البواعث االجتماعية
لدى ارتكاب جريبة اإلابدة اعبماعية ما يتصوره البعض من
علو وظبو اعبنس الذي ينتمي إليو من دوف بقية االجناس
االخرى ،ولعل ىذا الدافع ىو الذي قاد ىتلر والنازيوف من
ورائو إىل االقداـ على ارتكاب كثَت من جرائم اإلابدة يف أثناء
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اغبرب العاؼبية الثانية  ،إذ كاف ىتلر يعتنق فكرة ظبو اعبنس
االري وتفوقو على سائر األجناس األخرى (.)34
ترى الفيلسوفو ( حنو آرنت ) أف اؼبانيا مل تقارب على
اقامة نظاـ مشويل حقيقي إال بعد اف وفرت ؽبا اغبمبلت
الشرقية صباىَت بشرية عظيمة ابتت معها معسكرات االعتقاؿ
واإلابدة اعبماعية فبكنو حيث تعد اعبماىَت اؼبادة األولية اليت
ال تنضب يف سبيل تغذية االستبداد الكلي والياتو اليت ال تنأى
عن تراكم السلطة وتدمَت البشر (.)35

االنتهاكات اليت خلفها داعش حبق النساء اإليزيدايت

 -0التهجري القسري:

منذ أف بدأت ىجمات تنظيم داعش على سنجار يف
3أب  ،2014واجو اإليزيديوف خيار اؼبوت أو اػبضوع
لعمليات التهجَت اليت مورست بشكل واسع على أساس عرقي
وطائفي ،اذ أضطر اؼبواطنوف وأبناؤىم للهجرة من أماكن
سكناىم إىل مناطق اخرى ذات أغلبية من العرؽ أو اؼبكوف
اليت ينتموف اليها ،اتركُت اؼبناطق اليت تربوا فيها ىم وأسبلفهم .
وشهد اجملتمع اإليزيدي حوادث هتجَت اجتاحت مناطقهم
ونزوح للمواطنُت ،بفعل اعبماعات االرىابية كمحاولة منها
لعزؿ أطياؼ اجملتمع اإليزيدي ،ويع ّد التهجَت والنزوح خرقًا
للحقوؽ اليت اندى هبا اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف.
وتركت االنتهاكات الدائرة والعنف اؼبرافق ؽبا بعض الفئات
السكانية والثقافات العريقة على حافة التدمَت الشامل ،واضطر
الكثَت من السكاف اىل ىجرة بيوهتم ومدهنم وقراىم يف أكرب
عمليات التهجَت يف التاريخ.
أ -اسباب التفكري ابذلجرة

ىناؾ اسباب عديدة تدعو االشخاص اؼبعرضُت لؤلزمات
إىل التفكَت ابؽبجرة ،وما دفع اؼبرأة اإليزيدية للتفكَت ابؽبجرة
أسباب كثَت نذكر منها:

 -1فقدان األمان

وقد بينت نتائج الدراسة أف عدد النساء اللوايت يفكرف
ابؽبجرة بسبب الشعور ابألماف ىو ( )90انجية إيزيدية؛
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وذل لفقداهنن األماف يف العراؽ وتعرضهن لعمليات إابدة
وسيب صباعي.

 -2الشعور ابلوصم االجتماعي

يبثل الوصم االجتماعي من العوامل اؼبؤثرة على شخصية
الفرد وما يًتتب عليها من أاثر نفسية واجتماعية خطَتة،
تتباين حسب درجتو وطبيعة اجملتمع الذي وبيط هبم وأف ما
تعرضت لو النساء اإليزيدايت من السيب واالغتصاب على يد
داعش والبيع يف اسواؽ النخاسة أغبق هبم اضر ًارا اجتماعية
ونفسية ابلغة سبثل جزءًا منها الوصم االجتماعي على الرغم من
التضامن االجتماعي الواسع معهم وفتوى اؼبرجع الديٍت
اإليزيدي أال أف نتائج الدراسة بينت اف ىناؾ ( )4انجيات
يفكرف ابؽبجرة بسبب الوصم االجتماعي الذي خلفو تنظيم
داعش بعد قيامة بسيب وبيع النساء يف اسواؽ النخاسة
وتعرضهن لبلغتصاب ألكثر من مرة .

 -3عدم وجود طائفية

كما بلغ عدد النساء اللوايت يفكرف ابؽبجرة بسبب عدـ
وجود تفرقة دينية يف البلداف األوروبية ىو ( )14انجية من
ؾبموع البالغة (. )103
وشهد اجملتمع اإليزيدي عمليات هتجَت اجتاحت مناطق
سكناىم ،ونزوح الكثَت منهم ،بفعل اعبماعات اإلرىابية
اؼبتطرفة ،كمحاولة منهم لعزؿ أطياؼ اجملتمع اإليزيدي ،ويع ّد
التهجَت خرقًا للحقوؽ اليت اندى هبا اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ
االنساف .وتركت االنتهاكات الدائرة والعنف اؼبرافق ؽبا بعض
الفئات السكانية والثقافات العريقة على حافة التدمَت الشامل،
واضطر الكثَت منهم اىل ىجرة بيوهتم وقراىم يف أكرب عمليات
التهجَت والنزوح اليت حدثت يف التاريخ.
ب -دوافع التهجري

وىنال الكثَت من االسباب اليت دفعت إىل ىجرة أبناء
الداينة اإليزيدية بسبب كثرة التطرؼ الديٍت واإلابدات اليت
حصلت على مر التاريخ ،وعجز اغبكومة عن ضبايتهم من
بعض التنظيمات االرىابية كتنظيم داعش االرىايب ،فبا زاد يف
ىجرهتم يف دوؿ عدة حبثًا عن مبلذ آمن ؽبم.
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 -1دوافع سياسية
يعترب االضطهاد السياسي من دوافع اؽبجرات السياسية
فهو يدفع األفراد إىل اؽبجرة ىرًاب من األوضاع السياسية
الداخلية غَت اؼبستقرة وعدـ الرضا عنها.
مهما يف توجهات
وشكل التحدي االمٍت يف العراؽ عامبلً ً
العراقيُت الراغبُت يف اؽبجرة إىل اػبارج ،اذ إف الوضع االمٍت
ىاجسا مقل ًقا للكثَت من اؼبواطنُت ومنهم اإليزيديوف الذين
يبثل
ً
تعرضوا غبملة اابدة منظمة إلابدهتم والقضاء عليهم ،فضبل عن
ما ذكر؛ فإف االستجابة من اؼبؤسسات اغبكومية إىل معاانهتم
واحتياجاهتم مل تكن ابؼبستوى اؼبطلوب وتسببت يف خيبة امل
الكثَت من اإليزيديُت الذين يعولوف على مساعدة اغبكومة ؽبم
بسبب ما تعرضوا لو .
 -2دوافع نفسية

شكل ىجوـ داعش على سنجار دافعا نفسيا ؽبجرة
اإليزيديُت من قراىم وبلداهنم ،كما أف اؽبرب كاف بشكل
رئيسي بسبب الذعر واػبوؼ الذي اصاب اإليزيديُت يف
اعقاب اعماؿ وحشية نفذىا تنظيم داعش .
 -3دوافع دينية
إف االضطهاد الديٍت اؼبرير الذي تعرضت لو االقلية الدينية
اإليزيدية من قبل قادة وأتباع االدايف االخرى على امتداد
العصور اؼبنصرمة ،ومل يقتصر ذل االضطهاد على التعذيب
والتشريد أو النهب والسلب واالغتصاب والعبودية وبيع
اؼبختطفُت بسوؽ النخاسة فحسب ،بل اقًتف ايضا بتصفيات
جسدية متواصلة هبدؼ إهناء وجودىم ( ، )36ويعتقد أغلب
اإليزيديُت أف ما جرى حبقهم ىو نتيجة لتوجهات دينية حبتة.

 -0االختطاف

كما تعد جريبة االختطاؼ ىي االخرى من الظواىر
االجرامية اػبطَتة اليت اصبحت هتدد كياف اجملتمع اإليزيدي
وتعزز من مأزؽ العنف الذي قبم عنو الكثَت من اؼبخاطر
االجتماعية وضعت اؼبرأة يف دائرة اػبطر اؼبستمر ،كما تبث
الرعب يف اوساطو ،اذ اختطف التنظيم االرىايب 3526من
النساء والفتيات كسبااي لبلسًتقاؽ اعبنسي (.)37

ويف أحدث إحصائية لضحااي تنظيم داعش من
اإليزيديُت الذين قتلوا وىجروا واختطفوا ،كما أعلنتها اؼبديرية
العامة لشؤوف اإليزيديُت التابعة لوزارة األوقاؼ يف حكومة
إقليم كردستاف ،وىي إحصائيات معتمدة لدى األمم اؼبتعدة،
تعترب أرقاـ ـبيفة ،فقد بلغ عدد النازحُت (،)360000
وعدد الشهداء يف األايـ األوىل من الغزو بلغ (،)1293
وعدد األيتاـ الذي أفرزتو الغزوة بلغ ( ،)2745وعدد اؼبقابر
اعبماعية اؼبكتشفة يف شنكاؿ حىت اآلف ( )81مقربة صباعية،
إضافة إىل العشرات من مواقع اؼبقابر الفردية .وعدد اؼبزارات
واؼبراقد الدينية اؼبفجرة ( )68مزاراً ..وعدد الذين ىاجروا اىل
خارج البلد ( )100000تقريبًا .وبلغ عدد اؼبختطفُت
شخصا ،اإلانث منهم ( ،)3548والذكور
()6417
ً
( .)2869وعدد الناجيات والناجُت من قبضة داعش
االرىايب ىو ( ،)3528النساء منهم ( ، )1199والرجاؿ
( ،)339واألطفاؿ اإلانث ( )1040واألطفاؿ الذكور
شخصا ،اإلانث
( .)950وعدد اؼبختطفُت الباقُت ()2889
ً
منهم ( )1309والذكور (.)38( )1580
بينت نتائج البحث اؼبدة اليت قضتها النساء اإليزيدايت
بقبضة عناصر داعش وما رافقها من أعماؿ قتل وترويع
واختطاؼ واغتصاب ،فقد كاف عدد اللوايت بقُت بيد عناصر
داعش من يوـ واحد لغاية اقل من ستة اشهر ىو ()17
زبلصن من ايدي عناصر داعش ،ابؽبرب أو دبساعدة بعض
العائبلت واالذباه اىل مناطق الشماؿ (كردستاف العراؽ) ،او
بقياـ تنظيم داعش إبطبلؽ سراحهن ألهنن مسنات
(كبَتات) ويعانُت من أمراض مزمنة ،وال يبكن ألفراد تنظيم
داعش ابالعتناء هبن أو االستفادة منهن.
أما اغبالة الغالبة للنساء الناجيات اللوايت بقُت بيد عناصر
تنظيم داعش من ستة اشهر لغاية اقل من سنة بلغ عددىن
( )53انجية ،وبنسبة بلغت ( )%51.5من ؾبموع العينة،
وىذا يشَت اىل طوؿ مدة االستفادة منهن عرب تداوؽبن بسوؽ
النخاسة وبيعهن الستعماؿ االمواؿ اؼبتحصلة جراء بيعهن
خاصة بعد تضييق اػبناؽ على عناصر داعش من قبل
355

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،367-347عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 –27كانون الثاني 4242

القوات االمنية العراقية وضرب اغلب اؼبنافذ اليت يبكن اف
تكوف موردا ؽبم يف سبويل عملياهتم االجرامية.

 -3العنف اجلنسي:

إف االعتداء اعبنسي شكل من أشكاؿ العنف الذي
ينته خصوصية اؼبرأة ،وحقها يف اغبفاظ على جسدىا
وشعورىا ابألماف االجتماعي والنفسي.
كما يؤثر االعتداء اعبنسي بشكل سليب على اؼبرأة فبا
يؤدي اىل خلل سلوكي نفسي واجتماعي تعاين منو الضحية،
كما أنو ال يكفي فهم العنف اعبنسي على أنو اغتصاب
فقط ،فالعنف اعبنسي مشل ايضا :االسًتقاؽ اعبنسي والبغاء
القسري ،والتعقيم القسري ،أو أي شكل آخر من العنف
اعبنسي ذي خطورة فباثلة ،والذي قد مشل االعتداء اعبنسي
واالذبار والفحوصات الطبية غَت البلئقة (.)39

 -4االستعباد اجلنسي
ىو استعباد هبدؼ االستغبلؿ اعبنسي يفرض فيو الطرؼ
اؼبستعبد على الطرؼ اؼبستعبد القياـ دبمارسات جنسية
ـبتلفة.
ويف نظاـ روما االستبعاد اعبنسي كجريبة ضد اإلنسانية
تعٍت أف يبارس مرتكب اعبريبة إحدى صبيع السلطات اؼبتصلة
ابغبق يف ملكية شخص أو أشخاص ،كأف يشًتيهم أو يبيعهم
أو يقاضيهم أو يفرض عليهم ما يباثل ذل من معاملة سالبة
للحرية ،وأف يدفع اعباين ذل الشخص أو اولئ االشخاص
()40
إىل فبارسة فعل أو أكثر من أفعاؿ ذات طابع جنسي
.

 -5احلمل القسري
يعٍت اغبمل القسري إكراه اؼبرأة على اغبمل قسرا وعلى
الوالدة غَت اؼبشروعة بقصد التأثَت على التكوين العرقي ألي
ؾبموعة من السكاف أو ارتكاب انتهاكات خطَتة للقانوف
(.)41
الدويل
اف ما تعرضت لو النساء اإليزيدايت من انتهاكات
واغتصاب قبم عن ضبل عدد فبنهج ،وىذا ببل ش يًتؾ أاثر
خطَتة على حياة الفتات والنساء؛ ألهنن يعشن يف ؾبتمع
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ضببل غَت شرعي؛
تقليدي ومنغلق ،وابلتايل اف ىذا اغبمل يعد ً
ألنو انجم عن اغتصاب كما اف ىذا اغبمل يشكل معوؽ
اجتماعي يهدد مستقبل النساء اإليزيدايت.
بينت نتائج البحث اؼبيداين اف عدد اللوايت تعرضن للحمل
الناجم عن االغتصاب يف اثناء مدة اختطافهن ( )6انجيات
وبنسبة ( ،)%5.8يف حُت بلغ عدد اللوايت مل يتعرضن
للحمل ( )97انجية وبنسبة ( ،)%1،94وقد تبُت للباحثة
اف ارتفاع عدد اللوايت مل يتعرضن للحمل انتج عن قياـ تنظيم
داعش إبعطاء النساء اؼبتزوجات حبوب منع اغبمل خبلؿ
مدة االغتصاب او الزواج الذي مت اجبارىن عليو ،وىو دبثابة
ايضا ،كما مت توضيح ذل للباحثة أبف سبب ىذا
اغتصاب ً
الشيء من قبل تنظيم داعش يعود اىل نواح مادية ( ذبارة)،
كوف من سبتل اكثر من طفل يقل من سعرىا ويرتفع عندما
تكوف الفتاة عذراء .وعند سؤايل ( الباحثة) عن مصَت
االطفاؿ الذين ولدوا ،تبُت اف الرجاؿ من تنظيم داعش قد
اخذوا اؼبواليد ،اىل جانب ذل رفض بعض النساء اإليزيدايت
اخذ االطفاؿ معهن بعد ربريرىن ألسباب منها عدـ الشعور
ابألمومة ذباه ىذا الطفل ،كما ينظرف اىل ىذا الطفل على انو
غَت شرعي وانتج عن االغتصاب ،أو زواج ابإلكراه.
وال يبكن التغاضي عن االاثر النفسية اليت سببتها ىذه
اعبرائم على النساء اؼبختطفات وعلى مستقبلهن ،فهنال
مشكلة قانونية سوؼ تواجهها اؼبرأة اإليزيدية اليت ضبلت
نتيجة اغتصاهبا من قبل عصاابت التنظيم ،فاذا ما مت اجهاض
ىذا الطفل فسوؼ تتعرض للمساءلة كوف القانوف العراقي يبنع
االجهاض ( ، )42واذا ما ولدت فإف داينة الطفل ستكوف ىي
اإلسبلـ ،كوف ىنال مادة قانونية تنص على أف يكوف الدين
اإلسبلمي ىو دين كل طفل ؾبهوؿ االب ،وأف اجملتمع
اإليزيدي يرفض تربية طفل مسلم (.)43
ذكرت احدى الناجيات ( ف-س) ( )44قائلة" :فصلوين
عن أىلي ،وقاموا ببيعي اىل داعشي من أىايل بغداد اظبو
اغبقيقي (دمحم رشيد) ،لكنو يكٌت من قبل عناصر التنظيم بػ(أيب
نباـ الشرعي) ،عمره كاف  35سنة يسكن اؼبوصل مع زوجتو
واطفالو ،حيث بقيت عندىم ثبلثة اشهر قاـ خبلؽبا ابغتصايب

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،367-347عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك 28 –27كانون الثاني 4242

مرات عدة ،كاف يريد مٍت أف اضبل منو ،قلت لو أان طفلة،
فقاؿ يل أنت لست طفلة ،عمرؾ 14سنة ،والنساء تتزوج من
عمر تسع سنوات" ،الفتة اىل اهنا كانت "رافضة أف أقبب
اطفاالً منو ،وكنت أكذب وأقوؿ لو أبنٍت مريضة ،وكاف
أيخذين إىل مستشفى البعاج ،وىناؾ كنت اشًتي حبوب منع
ضبل ،وآخذىا معي من دوف أف يعرؼ ،وبقيت على ىذا
اغباؿ مدة طويلة ،كنت أتوسل لوالدة الداعشي واقوؿ ؽبا
احسبيٍت أبنت وساعديٍت ،تقوؿ ما يفعلو أبٍت ىو الصحيح
أنتم كفار ،والب ّد من جعلكم مسلمُت".
أف أغلب النساء اإليزيدايت يلجأف إىل عملية االجهاض
بشكل غَت قانوين ،فبا يؤدي إىل احتماؿ فقداف حياهتن،
لذل يتطلب االمر تعديل واستحداث بعض القوانُت
والسياسات البلزمة لتوفَت اغبماية للنساء اإليزيدايت اللوايت
تعرضن لبلغتصاب القسري ،وفبن يرغنب يف أهناء ضبلهن،
وخاصة أف عمليات االجهاض قد ال تعترب جريبة يف ىذه
اغبالة ،بل قد يبكن أف يكوف اغبل االمثل .

 -6االجبار على ممارسة اجلنس

اف ظاىرة االستغبلؿ اعبنسي للمرأة اإليزيدية سبثل انتهاكا
فضا للقيم االنسانية كما يعد عمبل وحشيا ال ينجم اال عن
صباعة تتميز ابالكبرافات السلوكية ،كما يبثل ىذا العنف نوعا
من اعبرائم اؼبنظمة الذي تعتمده اعبماعات اؼبسلحة إلذالؿ
الضحية وربقيق بعض النزوات االاننية والغريزية.
ذكرت احدى الناجيات(ح) ( )45أف" :عناصر التنظيم
ابعوين اىل مهاجر سعودي اعبنسية ،كاف يف الثبلثُت من
العمر ،أخذين اىل مقر عملو وكاف يتوقع أين متزوجة فعبلً،
وضعٍت يف احدى الغرؼ وحاوؿ اغتصايب لكنٍت قاومتو بشدة،
إال إنو قاـ بربط يدي واغتصبٍت ،وعندىا اكتشف أبنٍت ما
زلت عذراء ،غضب ألنٍت كذبت عليو وعلى صباعتو ،وبعد
اسبوع واحد فقط ،ولكوين مل ألب لو رغباتو اعبنسية ،ابعٍت
أيضا ،وقد قاـ
إىل أحد اصدقائو وىو سعودي اعبنسية ً
ابغتصايب مرات عديدة ،وقد حاولت اؽبرب كثَتاً ،لكنٍت كنت

افشل يف كل مرة ألنٍت أجهل اؼبكاف الذي أان فيو ،وكانوا
يبسكونٍت بعد ذل ويقموف بتعذييب وضريب بشدة".

 -7االجتار ابلنساء

إف االذبار ابلبشر خرؽ كبَت غبق االنساف يف اغبياة واغبرية
والتحرر من العبودية ،إذ يشكل ظاىرة اجرامية تعتمد على
ربويل االنساف اىل سلعو يتم التعامل هبا ابؼبقايضة أو البيع
والشراء وفقاً ؼبصاحل اؼبتاجرين هبم ،ليتم الحقاً استغبلؿ
الضحااي بشكل يبتهن ادميتهم وكرامتهم ويهدد حريتهم ،ونظراً
ألف النساء يشكلن الغالبية العظمى من االشخاص اؼبتجر
هبم ،فإف االذبار عادة يكوف مسألة متعلقة بنوع اعبنس (.)46

حسب شهادة النساء اإليزيدايت خبلؿ مقاببلت اليت
سبت معهن  ،تنوعت طرؽ البيع من قبل تنظيم داعش ،
حيث كاف ىنال أكثر من وسيلة يستخدمها التنظيم لبيع
النساء اإليزيدايت يف االسواؽ ابتدعها تنظيم داعش
(النخاسة )  ،إحدى تل الوسائل والطرؽ ىي بوضع ؾبموعة
من النساء يف قاعات كبَتة يف مدف العراؽ أو سوراي اليت
ربت سيطرهتم ،وكاف الرجاؿ أيتوف ؼبعاينة النساء اإليزيدايت
وذبري اؼبزايدة على أسعار و أعمار وصباؿ النساء ،وبعدىا يتم
االختيار وتباع السبية اإليزيدية ويقوـ ا اؼبسؤوؿ عن عملية
البيع إبعطاء السبيو ورقة مكتوبة تطلق عليها وثيقة زواج ،
وفيها اسم اؼبشًتي  ،إما الوسيلة أو الطريقة الثانية ىي بيع
عناصر داعش للسبية اليت حبوزتو إىل شخص أخر من أفراد
تنظيم داعش ،إما الوسيلة الثالثة لبيع النساء اإليزيدايت
حسب شهادة أحد احملررين (للنساء اإليزيدايت) للباحثة
كانت أنو كانت تتم عرب وسائل التواصل االجتماعي ( مواقع
التلغراـ ) وذل من خبلؿ نشرىم صورة للنساء اإليزيدايت
مع رقم خاص هبا مثبل سبية رقم  1أو رقم  2أو . 3
كما بينت نتائج الدراسة قياـ امراء بشراء ( )47انجية ،
ابعتبار اف ؽبم االفضلية ويبتلكوف من اؼباؿ اؼبغتصب او
اؼبتحصل عليو من هتريب النفط وسرقة االمواؿ اليت حبوزة
االىايل العزؿ الواقعُت ضمن اؼبناطق اليت سيطروا عليها ،وفبا
ال ىبفى اف االمراء يقدـ ؽبم السبااي اإليزيدايت على شكل
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ىدااي تعبَتاً عن الود واالحًتاـ والنتصارىم يف بعض اؼبعارؾ
اليت ىبوضها تنظيم داعش .
وذكرت احدى الناجيات(خ) (" (:)47بعد مدة بسيطة،
مت قصف سجن البادوش ،لذا قاـ التنظيم بنقلنا مرة اثنية اىل
تلعفر ،مث قاموا أبخذ الفتيات من عمر تسع سنوات إىل 22
سنة اىل اؼبوصل ،وقد مت عرضنا ىناؾ للبيع حبجة أننا سبااي
وكفار" ،الفتة اىل أنو "مت شرائي أان وصديقيت من قبل
شخصُت من اؼبوصل" ،شارحة عملية الشراء أبهنا" :كنت أان
والفتيات قبلس يف غرفة ،يدخل الشخص الذي يريد الشراء
وىبتار ،عندما وقع علي االختيار ،بكيت ورفضت ،لكن ىذا
الشخص ضربٍت وشتمٍت وجرين بقسوة ،كاف اشبو بوحش
بشري بشع ،ال رضبة يف قلبو.
كما بينت نتائج الدراسة أف عناصر تنظيم داعش اشًتوا
( )45انجية إيزيدية.

 -8االكراه على الزواج:
قامت عصاابت داعش على إجبار العديد من النساء
على الزواج من أعضاء تنظيمة ربت هتديد السبلح على
الزواج  ،وذل تطبي ُقا ألحكاـ التنظيم .كما أف تنظيم داعش
ال ينتهج سياسية تزويج النساء ،وىن على ذمة رجل آخر غَت
مسلم ،إالّ بعد إجبارىم على الدخوؿ اىل االسبلـ ،ومن مث
يقوموف بتزوهبهم ،كذل اغباؿ ىبتلف يف طريقة معاشرهتن،
وحسب هنج تنظيم داعش وبق ألفراد عناصره معاشرة العذارى
حاالً ،بينما اؼبتزوجة اليت ىي على ذمة رجل غَت مسلم ،ال
يبكن معاشرهتا إال بعد اغبيض ،واغبامل بعد أف تلد.
كما بينت نتائج الدراسة أف عدد النساء اللوايت مت
تزوهبهن من تنظيم داعش ( )22انجية وبنسبة (،)%21.3
يف حُت كاف عدد اللوايت مل يتم تزوهبهن بتنظيم داعش ()81
انجية و بنسبة مئوية ( )%78.6جملموع عينة دراستنا البالغة
(.)103
 -9األسلمة االجبارية
تعرض اإليزيديوف اىل تغيَت قسري لداينتهم حيث أُجرب
العديد من ابناء الداينة اإليزيدية على اعتناؽ االسبلـ،
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والتلفظ ابلشهادة ،أو مواجهة القتل ،وابلنسبة لؤلفراد الذين
شديدا .ويف
عذااب ً
رفضوا عرض داعش فاهنم قتلوا ،أو عذبوا ً
خَتت داعش أىايل قرية كوجو البالغ
يوـ  15آبّ 2014
عدد سكاهنا كبو  1700شخص من الرجاؿ والنساء
واالطفاؿ بُت اعتناؽ االسبلـ أو القتل ،فرفضوا فبا دفع تنظيم
شخصا،
داعش اىل قتل صباعي للرجاؿ البالغ عددىم 420
ً
وسيب النساء واالطفاؿ (.)48
وسا
كما بينت نتائج الدراسة اف عدد اللوايت تلقُت در ً
دينية يف اثناء مدة اختطافهن ىي ( )92انجية من بُت
( )103من ؾبموع العينة اؼبذكورة آنفا ،وبنسبة مئوية بلغت
( ،)%89.4يف حُت بلغ عدد اللوايت مل يتلقُت اي دروس
دينية بشأف االسبلـ ىو ( )11فقط من ؾبموع العينة بنسبة
مئوية بلغت (.)%10.6
()49
أنو" :عندما
وذكرت احدى الناجيات (ف-س)
اختطفٍت عناصر داعش ،كاف عمري ( )15سنة ،جاء أمَت
تل اعبماعة ويدعى (أبو زيد) ،وكنت أوؿ فتاة تشًتى يف
سوؽ (السبااي) ،كنا نتساءؿ بيننا عن معٌت كلمة (سبية) ،لقد
كنا قبهل ما كبن فيو" ،مشَتة اىل أف(" :ابو زيد) اشًتاين وقاـ
بتحفيظي تعاليم االسبلـ ،طالبًا مٍت أف انسى ديٍت وأتبع دين
االسبلـ ،كنت أجيب تل الطلبات لشدة خويف ،وكنت ال
أمرا وأجيب كل ما يريد".
اعصي لو ً

انتهاكات داعش ضد النساء اإليزيدايت وأاثرىا
أوال :االاثر االجتماعية:
تع ّد ىذه االاثر من اشد ما يًتكو العنف على اؼبرأة ،بل
االخطر واألبرز ،وقد يصعب على اؼبرأة قيادة اجملتمع ،ودعم
االسرة وفبارسة عبلقات اجتماعية وزوجية سليمة يف اؼبستقبل،
فاالختطاؼ واالغتصاب اللذين تعرضت ؽبما النساء
والفتيات يهدؼ إىل تدمَت اجملتمع بشكل عاـ ،كما يهدد
االسرة واجملتمع يف اف واحد ،كما تتولد من جريبة االغتصاب
حاالت تؤثر يف اجملتمع ،وتنشأ من جرائمها آاثر خطَتة تؤدي
إىل تدمَت شامل للمجتمع بكل قيمة ومبادئو ،كما تتمثل
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االاثر االجتماعية ابلتهجَت والنزوح داخل البلد أو خارجو ،فبا
يسهم يف تفك العائلة والقضاء على شبكات االتصاؿ
بعضا ،فانتزاع اؼبرأة من ؿبيطها الطبيعي
وانفصاؽبا عن بعضها ً
الذي نشأت فيو إىل ؿبيط غريب عنها يؤدي إىل حدوث
اضطراابت عديدة يف حياهتا يؤثر يف قدراهتا على التأقلم مع
ؿبيطها .وقد مشلت االنتهاكات اليت مارسها تنظيم داعش
االرىايب أغلب اجملاالت اغبياتية للمجتمع اإليزيدي ،وصبيع
شرائح اجملتمع ،وكانت اؼبرأة يف صدر قائمتهم.
اثنيا  :االاثر النفسية:

تتمثل االاثر النفسية اؼبًتتبة على العنف بتشتت مفهوـ
الذات ،والبفاض تقدير الذات ،الذي يؤدي إىل ربقَت الذات،
واػبجل والشعور بعدـ الثقة ،وظبات مثل االحباط واؼبيوؿ
االنتحارية ،وضعف الثقة ،وعدـ القدرة على بناء عبلقات
ضبيمة يف اغبياة ،إىل جانب التشتت وعدـ وضوح
االىداؼ( .)50إف اغبروب واالزمات تًتؾ ااثرىا يف صبيع أفراد
اجملتمع يف شىت اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والنفسية
واالخبلقية ،إالّ أف االاثر النفسية ىي االكثر شدة وديبومة؛
ألهنا قلما تلقى االىتماـ اؼبطلوب ،فهذه االاثر تسمى "ااثر
ما بعد الصدمة" ،وىي مشكبلت واضطراابت نفسية حادة
يتوقع اػبرباء أف ترافقهم مدى اغبياة ( .)51لقد حذر اػبرباء

يف علم النفس من أف عدـ تقدًن الرعاية النفسية الكافية
للناجيات من قبضة عصاابت (داعش) االجرامية سيؤدي إىل
انتشار معدالت العنف واعبريبة بينهم ،لكوهنم يشعروف جبرح
نفسي عميق نتيجة ما عايشوه من فقداف الشعور ابألماف
الذي وبتاجو االنساف يف اغبياة ( .)52ويتسبب العنف يف
نشوء العقد النفسية اليت قد تتطور وتتفاقم اىل حاالت مرضية
او سلوكيات عدائية أو اجرامية ( ،)53الف الوضع والواقع االليم
الذي عاشوه سيبقى يتعزز يف ذاكرهتم لسنوات طويلة؛ الف
مواقف مشينة حصلت ؽبم على ايدي عناصر داعش ،واحياانً
من قبل مواطنُت عاديُت أيضاً ،وسينعكس كثَتاً على حياهتم
ومستقبلهم وتصرفاهتم وستصبح جزءاً من الشعور اعبمعي

تدرهبياً ،الف الواقعة كانت اليمة بكل معٌت الكلمة ،ال يشعر
هبا اال من عاشها ،وعلى تفاصيل دقيقة (.)54
وقد بينت نتائج الدراسة اف غالبية النساء الناجيات يعانُت
من الضغوط النفسية جراء عملية االختطاؼ واالغتصاب ،
وما ترتب عليها من زبويف و تعسف وقد بينت نتائج البحث
أف عدد اللوايت يعانُت من ضغوط نفسية ( )101انجية
وبنسبة ( )% 1،98انجية .

 -0فقدان ادلرأة لثقتها بنفسها

أف الفتيات اإليزيدايت قد تعرضن لصدمة خاصة من
جراء جرائم داعش ضدىن أدت أاثر تدمَتية على النفس
واؼبمتلكات ،ومن ىذه الصدمات ما شكل احساسا ابػبوؼ
والضياع وفقداف الثقة والًتكيز وتشويش الذاكرة واختبلؿ
التفكَت ،وعدـ القدرة على اصدار االحكاـ كما قد تؤدي
الصدمة إىل فقداف الثقة بُت االخرين وخاصة يف احمليط
االجتماعي وتبقى الذكرايت واغبوادث الصادمة ذبمعا
لؤلحاسيس اؼبرضية .
()55
اىل" :أف الوضع الذي
وذكرت احدى الناجيات(خ)
نعيشو يف اؼبخيم يف قمة الًتدي وسوء اػبدمات ،إىل جانب
استمرار انقطاع التيار الكهرابئي ،وعلى الرغم من وجودي بُت
أفراد عائليت واقرابئي إال أين كنت أشعر ابػبوؼ الشديد
وفقداف الثقة بكل شيء يف اغبياة ألنٍت يف أثناء اختطايف لدى
داعش فقدت االمل يف الرجوع والعيش من جديد مع عائليت
مرة اثنية".

 -0الشعور ابإلحباط والصدمة :

اإلحباط  :ىو حالة نفسية تًتتب على أعاقة السلوؾ كبو

ىدؼ أو اشباع حاجة أو دافع وردبا يكوف العائق خارجيا من
بيئة معادية  ،أو ظروؼ اجتماعية غَت مواتية ،وردبا يكوف
()56
داخليا نتيجة قصور يف الشخصية أو صراعات نفسية
ذكرت احدى الناجيات (خ) ( )57أف حياهتا يف ظل
داعش ،واالوضاع اليت عاشتها ببل معٌت ،فقد حطم ىذا
التنظيم أي حلم وطموح ؽبا يف اغبياة ،وأفقدىا الكثَت من
عائلتها كوالدىا وعدد من اخوهتا ،األمر الذي زرع يف داخلها
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اليأس واإلحباط ،إال اهنا االف بعد ربررىا ،رباوؿ بناء حياهتا
الداخلية النفسية من جديد ،السيما بعد االنتقاؿ للعيش يف
أؼبانيا ،اذ تشعر ابألمن واألماف ىناؾ ،وأف ال احد يهدد
حياهتا ومستقبلها ،كما أهنا تلقت اؼبساعدة والعوف الطيب
والنفسي الذي سيساعدىا كثَتاً يف ذباوز ؿبنتها ومعاانهتا.

 -3عدم الشعور ابالطمئنان

كما اف فقداف الشعور ابألماف واالرتباؾ والقلق الذي
تعرضت لو اؼبختطفات على مدار سنتُت يشكل ضغوطًا
نفسية خطَتة يبكن اف تعزز ما يطلق عليو علماء النفس
واالجتماع ابلضغوط ما بعد الصدمة ،وىذا ينجم عنو ااثر
نفسية خطَتة كاػبوؼ واالضطراب والقلق اؼبستمر االمر الذي
يهدد مسَتة حياهتن االجتماعية وىبلق شخصية مضطربة ال
تتوقف عندىن ،بل ردبا يف الغالب تنعكس على اسرىن
وخاصة يف تربية االطفاؿ يف اؼبستقبل .ومن الطبيعي اهنم
سوؼ يتعرضن الضطراابت عصيبة ونفسية اىل جانب ربوؽبن
إىل مصدر للمشكبلت ما مل ينجحن يف ذباوز ىذا التجربة
ابلشكل الصحيح إبزالة االفكار اليت تزرع االضطراب وعدـ
االطمئناف يف ـبليتهن كالسيب واالعتداء اعبنسي واعبسدي .
قالت احدى الناجيات اإليزيدايت( ي -ؼ) ( )58أين
سباما ،إذ ما زالت
أشعر بتحسن لكن ليس بصورة جيدة ً
ىواجس االختطاؼ واالمل اليت تعرضت ؽبا تراودىا ،وىي
تشعر ابستمرار ابالنزعاج والتوتر والغضب على الرغم من
شخصيات عدة (اعبلميوف وشعراء وابحثوف وانشطوف
مدنيوف) يرغبوف ابالستماع اىل قصتها السيما بعد أف تعرفت
على الداعشي الذي كاف ىبتطفها عرب وسائل االعبلـ.

 -4االكتئاب والشعور ابخلوف والقلق

أف حاالت االختطاؼ والعنف اليت استهدفت النساء
اإليزيدايت اصبح انعداـ الشعور ابألمن واػبوؼ والقلق من
أبرز التحدايت اليت تواجو النساء اإليزيدايت.
وأشارت احدى الناجيات(ح) ( )59قائلة" :ما زلت اتذكر
مواقف االغتصاب والقسوة ،ال استطيع نسياهنا ،ألهنا دائما ما
تظهر يف أحبلمي على شكل كوابيس ذبعلٍت استيقظ خائفة
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جدا على الرغم من وجودي بُت بعض من افراد عائليت ،إال
ً
أنٍت انتظر عودة والدي وأخوايت االربعة الذين ال يزالوف
ؿبتجزين لدى عناصر داعش".

 -5االنتحار

كما أف اساليب داعش اليت مارسها ضدىن افضت إىل
موت كثَت من الفتيات والنساء اإليزيدايت نتيجة التعذيب
والضرب ،أو ربت الضغط النفسي الذي دفع بعضهن إىل
االنتحار ىرًاب من اؼبعاانة اليت يسببها ؽبن االختطاؼ من قبل
عناصر داعش.
ذكرت احدى الناجيات(خ) ( )60أهنا " :حاولت االنتحار
أكثر من اربع مرات ،يف اؼبرة االوىل بلعت أكثر من 150
حبة دواء أجهل نوعها وجدهتا يف البيت ،وتعرضت للتسمم،
وقاموا بضريب على الرغم من أين كنت فاقدة للوعي ومريضة
جدا ،كما حاولت مرتُت قطع شرايُت يدي ،ويف اؼبرة الرابعة
ً
شربت مادة البنزين ،لكن يبدو أف أجلي مل وبن بعد".
اثنيا  :االاثر اجلسدية:

تتمثل اآلاثر اعبسدية دبا ينتج عن العنف الذي تتعرض
فيو اؼبرأة للضرب واالذى اعبسدي ،ولو صور متعددة وفبارسات
متنوعة كالضرب أو استعماؿ اداة حديدية (، )61كما نتج عن ذل
من فبارسات تنته شىت التشريعات والقوانُت السماوية والوضعية،
ومنها فبارسو العنف ضد اؼبرأة الذي ازبذ دبجاؿ العنف اعبسدي
أشكاال متنوعة كعمليات القتل واالختطاؼ كما حدث عند
()62
احتجاز أكثر من  600امرأة ايزيدية
وتشكو الناجية (ش) ( )63من أمراض عدة نسائية نتيجة
االغتصاب ابلقوة ؼبرات عديدة ،اىل جانب كسر يف يدىا
اليمٌت بسبب كثرة الضرب الذي تعرضت لو ،بقيت (ش) بعد
الرجوع من االختطاؼ يف العراؽ ستة اشهر قبل اف تنتقل اىل
أؼبانيا للعبلج.
اثلثا  :اآلاثر الصحية:
تعاين اؼبغتصبات من آاثر سلبية عديدة تكوف وخيمة على
صحة اؼبرأة اعبسدية والنفسية السيما يف حالة االغتصاب،
تدمَتا كامبلً للنفس والروح واعبسد ،وقد تشعر
ألنو يشكل ً
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تدؿ على مدى أذاىا من
اؼبغتصبة ابلعديد من االعراض اليت ّ
اغبادثة كالتبوؿ البلإرادي ،التقيؤ واالضطراب اؼبعوي ،اػبوؼ
من اؼبوت ،االحساس ابإلىانة اعبسدية وعدـ احًتاـ
خصوصيتها ،ش ّدة االنفعاؿ ،القلق ،النبذ للجسد ،اضطراابت
()65
يف النوـ ( .)64وذكرت احدى الناجيات اإليزيدايت(ح)
أهنا تعاين من أمراض جسدية ونفسية بسبب طوؿ مدة
اختطافها اليت استمرت ثبلث سنوات ،بيعت خبلؽبا ألكثر
من شخص ،وتعرضت اىل االغتصاب والقسوة وسوء اؼبعاملة،
كما تعاين من وجود تقرحات وفطرايت يف بيت الرحم،
وحصى يف الكلى.
رابعا :االاثر االقتصادية

لقد أدت األزمات واغبروب اليت عصفت ابجملتمع العراقي
اىل هتديد النسيج االجتماعي وسانبت يف خلق بيئة مرتبكة
تفاقمت فيها اعداد الفقراء ،وخاصة الفئات اؽبشة اليت سبثلت
ابلطفولة واؼبرأة فقد بينت اؼبعطيات الصادرة عن وزارة
التخطيط العراقية ارتفاع معدالت النساء اؼبعيبلت ألسرىن
وصلت ( )%11.5من ؾبموع النساء اؼبتزوجات (.)66
وقد بينت نتائج الدراسة أبف اغبالة اؼبعيشية للنساء
اإليزيدايت ،اف غالبية الناجيات يعشن يف وضع اقتصادي
متدف ،فقد اتضح اف عدد اؼبعوزين من عينة الدراسة بلغ
( )71من ؾبموع ( )103ايزيدية بنسبة بلغت (،)%68.9
يف حُت بلغ عدد اؼبكتفيات ( )11فقط من اجملموع العينة
اعبله وبنسبة ( ،)%10.6اما اؼبكتفيات اىل حد ما فقد بلغ
عددىن ( )21من ؾبموع العينة البالغة ( )103بنسبة بلغت
يف اؼبتوسط ( )%20.3من ؾبموع عينة الدراسة.
نتائج الدراسة :
 .1قبد أف عناصر داعش استهدؼ صبيع الفئات العمرية
للنساء اإليزيدايت ،إذ تبُت من اعمار اؼببحواثت لدى عناصر
بُت
العمرية
الفئة
نسبة
ارتفاع
داعش
( )41 -26إذ بلغ عددىن ( )47مبحوثة ،يف حُت كانت
اعداد النساء اليت تقع اعمارىن بُت ( )25 -10سنة ()26
وىي نسبة مرتفعة أيضا وقد بلغت الفئة العمرية ما بُت

( )57-42سنو ( )24سبية ،وفيما يتعلق ابلفئة العمرية
( )72 -58سنة فقد بلغ عددىن ( )6فقط.
 .2تبُت أف غالبية اؼببحواثت يف وضع اقتصادي متدف ،أف أعداد
اؼبعوزين من عينة البحث بلغ ( )71من ؾبموع ( )103ايزيدية
وبنسبة بلغت (.)%68.9
 .3أبشع صور االنتهاكات اليت قامت هبا عصاابت داعش
ىو ذل الكم اؽبائل من االغتصاب  ،إذ تبُت أف ( )27سبية
وبنسبة ( )%26.2تعرضن لبلغتصاب من قبل شخص
واحد ،يف حُت أف ىناؾ نساء تعرضن لبلغتصاب من قبل
أكثر من شخص ،وكاف عددىن ( )17سبية وبنسبة
(.)%1.5
 .4أجربت العديد من النساء على تغيَت دينهن واعتناؽ
الدين االسبلمي ابإلكراه وفبارسة الشعائر الدينية ابإلجبار
وقراءة القراف والصبلة.
 .5تبُت أف عدد النساء اإليزيدايت اللوايت مت تزوهبهن لعناصر
داعش ( )22سبية وبنسبة ( )%21.3يف حُت كاف عدد
اللوايت مل يتم تزوهبهن لعناصر داعش ( )81سبية وبنسبة
( ،)%78.6وانو مت عرض ( )59انجية وبنسبة
( )%57.2يف سوؽ النخاسة ،يف حُت بلغ عدد اللوايت مل
يتم عرضهن ( )44انجية وبنسبة (0.)%42.7
 0 .6مارس تنظيم داعش العديد من االنتهاكات ومن
ضمنها  ،قاـ ببيع وشراء النساء والفتيات اإليزيدايت
واىدائهن فيما بينهم يف أغلب االحياف ،على ع ّد اهنن من
اؼبمتلكات الشخصية التابعة ؽبم.
 .7أف جرائم اإلابدة اعبماعية اليت ارتكبت حبق النساء وما
صاحبها من معاانة نفسية جعلت أغلب الناجيات اإليزيدايت
يفكرف ابؽبجرة اىل خارج العراؽ وعدـ العودة اليو مرة اثنية
لعدـ شعورىن ابألماف وكي ال يتم اختطافهن اثنية.
 .8من االفعاؿ اليت عدتو اتفاقية منع جريبة اإلابدة اعبماعية
ومعاقبة مرتكبيها  ،ىو اغباؽ أذى جسدي أو روحي خطَت
أبعضاء من اعبماعة  ،إذ لوحظ أف أغلب الناجيات اللوايت
مت االعتداء عليهن يعانُت من أعراض نفسية وجسدية ،اذ اف
الكثَت منهن يعانُت من االرىاؽ اعبسدي وعدـ القدرة على
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النوـ ،وتشويو اعبسد ،واوجاع يف البطن ،اىل جانب ما تعرضن
لو من أنواع العنف اللفظي والرمزي واعبسدي .
 .9نسبة كبَتة من أفراد العينة وبتجن إىل دعم نفسي و
اجتماعي مستمر ،اذ ما زلن يعانُت من صدامات نفسية
فهن
جراء ذبربة االختطاؼ واالغتصاب اليت مررف هبا ،لذا ّ
يشعرف ابالغًتاب النفسي مع عدـ توفر برامج الدعم النفسي
والتأىيل االجتماعي بصورة دائمة ؽبن.
 .11أف جرائم اإلابدة اعبماعية اليت ارتكبها تنظيم داعش
بصفتها اؼبعنوية سبثل ىجمات فبنهجة واسعة النطاؽ ضد
اجملتمع اإليزيدي وخاصة النساء  ،وابلتايل تصنف ضمن جرائم
ضد االنسانية
 .11أف تعمد ارتكاب جرائم اإلابدة اعبماعية ضد اإليزيديُت
من قبل عصاابت داعش واغباؽ االذى الكبَت حبياة النساء
اإليزيدية تندرج ضمن جرائم اغبرب وفق االتفاقيات الدولية
اؼبنصوص عليها .
التوصيات

أ -احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان:
 .1التنسيق مع البلداف العاؼبية ودوؿ العربية ودوؿ اعبوار يف
تكثيف جهود البحث والتحري عن النساء اؼبفقودات
واؼبسانبة يف إعادهتن اىل ذويهن.
 .2جمللس النواب وظيفتو التشريعية اليت هتدؼ إىل خدمة
النساء اإليزيدايت العراقيات يف تيسَت حياهتن اليومية
وتعويضهن عما غبق هبن من انتهاكات  ،إذ يتوجب علية أف
يسرع ابؼبوافقة على قانوف الناجيات .
 .3تعويض ضحااي جرائم اإلابدة اعبماعية تعويضا ماداي
ومعنواي ويشتمل ىذا التعويض اػبسائر اؼبادية واعبسدية
للناجيات وفيما ىبص التعويض اعبسدي يشمل صبيع
الناجيات اللوايت تعرضن للتشوىات اعبسدية اليت غبقت هبن،
وتعويض فبن استشهد ذويهن يف ىجوـ داعش  ،وتعويض كل
الناجيات اؼبتضررات واؼبصاابت أبمراض نفسية أثر التعذيب
فبا يستوجب أعادة أتىيلهن .
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 .4صبع الواثئق واؼبعلومات من أجل توثيق ىذه اعبرائم إابف
سيطرة عصاابت داعش من اجل توصيف ىذه اعبرائم جبرائم
إابدة يعاقب عليها مرتكبوىا وفقا للقانوف الدويل .
 .5تقدًن مرتكيب اعبرائم إىل احملاكم اؼبختصة والنظر إىل اعبرائم
واعتبارىا جرائم إابدة صباعية وفق ما جاء يف فقرات اتفاقية
منع جريبة اإلابدة ومعاقبة مرتكبيها .
 .6جمللس النواب وظائف تشريعية هتدؼ إىل خدمة اؼبواطنُت
العراقيُت  ،منها تشريع قوانُت ذبرـ االفكار اؼبتطرفة والتعصب
واالعتداء على حرايت وعقائد االخرين وتساىم يف اغبد من
انتشار االفكار اؼبرضية اؼبتطرفة بُت فئات الشعب كافة ،
كوف طبيعة اجملتمع العراقي ىو ؾبتمع متعدد اؼبذاىب
والقوميات والطوائف واالثنيات .
 .7منح فرص عمل للنساء الناجيات فبا يساعد على أعادة
اتىيلهن وادماجهن يف اجملتمع .ومن مل تستطع العمل من
النساء اإليزيدايت ألي سبب كاف ،هبب مشوؽبن من قبل وزارة
العمل والشؤوف االجتماعية براتب الرعاية االجتماعية.
 .8ضرورة تعاوف اؼبؤسسات اغبكومية وغَت اغبكومية مع
اؼبنظمات من أجل التخفيف من حده االاثر النفسية على
النساء من خبلؿ أعداد برامج وتوفَت خدمات الرعاية
االجتماعية والصحية.

ب -منظمات اجملتمع ادلدين:

 .1االىتماـ إبعداد العبلج النفسي واالرشاد االجتماعي من
خبلؿ أنشاء مراكز ؾبتمعية ػبدمة النساء الناجيات .
 .2االىتماـ بتوفَت خدمات الربامج النفسية اليت تساعد
الفتيات والنساء اؼبتعرضات للعنف ،على أف تقوـ بذل
اؼبؤسسات النفسية اؼبتخصصة مستخدمُت يف ذل التقنيات
النفسية اؼبناسبة.
 .3ىنال حاجة ماسة لتوفَت العناية والسكن اؼبناسب للنساء
الناجيات ،إىل جانب توفَت الرعاية للمصاابت أبمراض جراء
عملية االختطاؼ واالغتصاب .
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()18مقابلة خاصة مع الناجية (ح) من سنجار  ،تبلغ من العمر ()26
سنة  ،مقيمة يف ـبيم بَتسفي
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اعبماعية  ،دار العلوـ للنشر والتوزيع  ،القاىرة  ،ط2006 ، 1ص 89
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()22اؼبادة السابعة من نظاـ روما االساسي
()23انجية من قضاء سنجار  ،تبلغ من العمر ( )24تسكن يف ـبيم
جم مشكو
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()41عاطف شحاب سعيد  ،التعذيب جريبة ضد االنسانية  ،مركز ىشاـ
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111لسنة 1969على:
 .1يعاقب ابغببس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مئة دينار
أو إبحدى ىاتُت العقوبتُت كل امرأة اجهضت نفسها أبية وسيلة كانت
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اتريخ النشر ،2015/ 4/ 10 ،الرابط االلكًتوين:
/ ar /newshttp://www.almapape.
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()44مقابلة خاصة مع الناجية (ن – س) انجية من قرية كوجو  ،تبلغ
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تسكن مع افراد عائلتها اؼبتكونة من االب واالـ واألخوة واالخوات،
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العليا غبقوؽ االنساف ،العراؽ 2015 ،ص5.
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Summary: The Yazidi religion is one of the religions that have lived on the land of Mesopotamia
since ancient times. The Yazidis formed a part of the Iraqi people’s components and recognized by
Iraqi constitutions . Although this religion cannot be separated from the culture and history of Iraq,
but it was a victim of religious extremism. The so-called terrorist organization ISIS sought to erase
the Yazidi religion in many brutal ways, including murder and slavery that caused physical and
psychological harm to Yazidi women. This study aimed to investigate the situations of violence
committed against Yazidi girls and women by ISIS elements, and to know the psychological, social
and economic implications that result from captivity and kidnapping, in addition to revealing.
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