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 عية نساء ب داد جم

 

ومسجلة لدى دابرة المنظما  ,وهً منظمة ؼٌر حكومٌة محلٌة مستقلة  2004تأسس  جمعٌة نساء بؽداد عام 

 . 1O17090)ؼٌر الحكومٌة بالرقم )

، والمساواة واالحترام  رؤٌتها مكافحة جمٌع أشكال العنؾ ضد النساء والاتٌا  وضمان الحماٌة القانونٌة لهنَّ

 نسان للنساء والاتٌا .وكافة حقوق اإل

ورسالتها العمل من أجل الحد من العنؾ ضد النساء والاتٌا  من تالل توفٌر جمٌع تدما  الدعم الاليمة  

للناجٌا  من العنؾ، والدعوة لتناٌذ السٌاسا  والقوانٌن المناسبة والبرامج الحكومٌة، كذلك العمل على يٌادة 

 ٌر القٌادة عن فرٌق المعرفة والتنمٌة وبناء القدرا .المشاركة السٌاسٌة للمرأة من تالل تفو

 

 استراتيجية الجمعية: 

  

 .حماٌة المرأة 
 

 .مشاركة المرأة 
 

 .المرأة والسالم 
 

 

 شركة ال ات للتدريب والتطوير والتنمية البشرية

 

بً ومستدام، شركة تاصة مسجلة رسمٌا فً دابرة مسجل الشركا  ، مستقلة تنموٌة رابدة ذا  أثر اجتماعً إٌجا

رؤٌتها االرتقاء بأداء األفراد والمجامٌع والمؤسسا  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة بما فً ذلك المنظما  الدولٌة 

والمحلٌة وشركا  ومكاتب القفاع التاص، من تالل التدرٌب والتحاٌي واإللهام وإثارة األفكار والتقٌٌم 

قدٌم االستشارا ، وتناٌذ البرامج، والمشارٌع العلمٌة، والتفوٌر المؤسسً ومتابعة األداء وتقٌٌم األثر، وت

والتثقٌاٌة، والتنموٌة باستتدام منهجٌا  حدٌثة ومتجددة من قبل تبراء ومتتصٌن، متبنٌن قٌم الرٌادة والمهنٌة 

 والتأثٌر المستدام.
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 1325الدولً  مشروع المتابعة والدعوه لتناٌذ تفة العمل الوفنٌة العراقٌة لقرار مجلس االمن

 
ٌهدؾ . 1325لدعم تناٌذ تفة العمل الوفنٌة العراقٌة  1325جمعٌة نساء بؽداد وتحالؾ القرار  تم تتفٌف هذا المشروع من قبل

المشروع الى تعيٌي المسابلة ومتابعة الحكومة المركيٌة وحكومه اقلٌم كردستان فً عملٌة تناٌذ تفة العمل الوفنٌة العراقٌة لقرار 

 .ٌتضمن المشروع فعالٌا  متعددة من ضمنها هذه الدراسة ، إضافة الى : 1325من الدولً مجلس اال
 

بدآ من توفٌر الدعم للارٌق الوفنً فً تصمٌم   متابعة وتقٌٌم عملٌة تناٌذ تفة العمل الوفنٌة العراقٌة 
رٌق الوفنً منظما  المجتمع المدنً، وبناء قدرا  الا  تفة متابعة وتقٌٌم، تكوٌن لؽة مشتركة مع

المتتصة هذا المجال)المتابعة والتقٌٌم   لالمانة العامة،فرق القفاعٌة الويارٌة، ومنظما  المجتمع المدنً
من قبل الارٌق الوفنً تالل االربع   ٌتم اعتمادها وتقٌٌم  وكتابة التقرٌر(باالضافة الى عمل الٌة متابعة 

والذي ٌضمن المشاركة الاعالة لمنظما  المجتمع سنوا  القادمة واستتدام نهج تشاركً فعال ومحترؾ 
 .المدنً والنشفاء والتبراء واالعالمٌٌن فً عملٌة المتابعة

 
 
 

حمال  المدافعة المعتمده على تشجٌع الحكوما  لتقدٌم الدعم المالً والموارد البشرٌة المفلوبة لضمان  
راسا  مٌدانٌة وتأسٌس منتدٌا  لمناقشة د  التناٌذ الاعال لتفة العمل الوفنٌة العراقٌة، من تالل عقد

قضاٌا المرأة وتصوصا القضاٌا التً تتص مجال مشاركة المرأة فً عملٌة صنع القرار والتااوض من 
اجل بناء السالم والجهود االمنٌة وحماٌة ووقاٌة المرأة من العنؾ باالضافة الى االصالحا  التشرٌعٌة 

ة اترى او سٌاسا  حكومٌة والتحٌيا  الثقافٌة ضد المرأة. سٌتم والقوانٌن التمٌٌيٌة واي ظاهرة مجتمعٌ
استتدام الٌا  تحشٌد مجتمعٌة كالبرامج االذاعٌة وحمال  المدافعة وتويٌع المنشورا  واستتدام وسابل 
التواصل اإلجتماعً وادوا  اترى من شأنها التأثٌر على اصحاب القرار كاالجتماعا  و المقابال  مع 

ة المركيٌة وحكومة ن ذا  العالقة واالشتاص المسؤولٌن فً الويارا  المناذه فً الحكوملجان البرلما
 . اقلٌم كردستان

 

 :1325رار مجلس االمن الدولً التفة الوفنٌة العراقٌة لق

، 2000تشرٌن األول عام  31الذي ٌتص المرأة واألمن والسالم فً  1325صدر قرار مجلس األمن الدولً 
كا   التً تمارس بحق المرأة أثناء الحروب والنياعا  المسلحة  وبعدها، وعمالً بالمواثٌق لوضع حد لالنتها

الدولٌة واإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان والحقوق الدستورٌة ٌنبؽً حماٌة ووقاٌة المرأة من أي انتهاك لحقوقها، 
 وتمكٌنها للمشاركة الكاملة فً عملٌا  صنع القرار.

األولى فً الشرق االوسف وشمال افرٌقٌا الذي ٌتبنى تفة العمل الوفنٌة العراقٌة لقرار  ٌعتبر العراق الدولة
باالضافة الى كون العراق البلد  2014حٌث صادق  الحكومة العراقٌة علٌها عام  1325مجلس األمن الدولً 

 .فً تناٌذ تفة العمل االول الذي ٌصدر التقرٌر الحكومً األول من نوعه حٌث وثق انجايا  الويارا  العراقٌة

هو المساهمة فً بناء  1325الهدؾ العام  لتفة العمل الوفنٌة العراقٌة لقرار مجلس األمن الدولً  -
واستدامة األمن والسالم فً العراق باإلضافة الى ضرورة إشراك المرأة فً مااوضا  السالم  وتعيٌي 

ً وتحقٌق العدالة االجتماعٌة من تالل التعاٌش السلمً من تالل تعيٌي الشراكا  مع المجتمع المدن
 ثالث ركابي  وهً:
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 : تهدؾ يٌادة مشاركة المرأة فً مواقع صنع القرار على المستوى المحلً والوفنً المشاركة 
 : هدفها ضمان الحد االدنى لحماٌة النساء وتوفٌر حٌاة كرٌمة لهن باالضافة الى تحسٌن الظروؾ  الحماٌة

 قهن وتوفٌر التدما  لهنالمعٌشٌة للمرأة وضمان حقو
 : تهدؾ إلى  يٌادة وعً وتمكٌن النساء  وتعيٌي قدراتهن و إدراج ماهوم النوع االجتماعً فً  الوقاٌة

 جمٌع السٌاسا  والعملٌا  المتعلقة بحل النياعا  وبناء السالم .

 والهدؾ التاص للتفة هو : -

رار على المستوى المحلً والوفنً، وفً يٌادة المشاركة الاعالة والنسبٌة للمرأة فً مواقع صنع الق .1
 جمٌع لجان المصالحة ومااوضا  بناء السالم.

إقرار كوتا للمرأة فً السلفة التناٌذٌة، كإجراء إٌجابً من أجل السماح للمرأة بلعب دورها فً عملٌة  .2
 صنع القرار.

ة، بما فً ذلك قرار مجلس مواءمة التشرٌعا  الوفنٌة مع المعاٌٌر واآللٌا  الدولٌة لحقوق اإلنسان للمرأ .3
، إلؽاء أو تعدٌل النصوص والقوانٌن التً تنتهك حقوق المرأة و سن التشرٌعا  التً  1325األمن 

 تحمٌها وتعيي مكانتها.
 تمكٌن المرأة وتعيٌي قدراتها من تالل النهج القابم على الحقوق. .4
بفة بمنع النياعا  وتسوٌة تكامل وإدماج النوع االجتماعً فً جمٌع السٌاسا  والعملٌا  المرت .5

 .لنياعا  وبناء السالم  فً العراقا
 المساهمة فً الحد من العنؾ ضد المرأة وتوفٌر دور إٌواء آمنة للضحاٌا.  .6

 

 وتاتً هذه الدراسة ضمن ركٌية الحماٌة كونها تسلف الضوء على احتٌاجا  النساء مابعد النياعا . -
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  المقدمة

لمرأة لٌس  من الظواهر الحدٌثة ، وإنماا هاً متاليماة ماع الحٌااة البشارٌة ، ولكنهاا تأتاذ إن ظاهرة العنؾ ضد ا
أشكاال واهتماما متتلؾ حسب الاترا  اليمنٌاة المتباٌناة ، ومان أشاكال العناؾ ضاد المارأة ماا ٌقاع تاالل فتارا  

لااك باادوافع اإلذالل الحاروب والنياعااا  المساالحة حٌااث تتعاارض النساااء ألنااواع متتلاااة ماان العنااؾ ، وقااد ٌااأتً ذ
واالنتقام أو إلتضاع الفرؾ اآلتر ، وألن المرأة هً الحلقاة األضاعؾ فاً الصاراع ، فتقاع ضاحٌة نتٌجاة لتلاك 

 الصراعا  ، وما ٌترتب علٌها من أثار اجتماعٌة وناسٌة واقتصادٌة.
المجتمعٌة التً ساهم  لقد تعّرض المجتمع العراقً عبر العقود الماضٌة الى العدٌد من الحروب واأليما       

بشكل كبٌر فً تهدٌد البنٌة االجتماعٌة العراقٌة، وتااقم  تلك األيما  تالل السنوا  األتٌرة فً منتصؾ عام 
م" وتاصة بعد سٌفرة عصابا  داعش اإلرهابٌة على عدد من المدن العراقٌة ومنها مدٌنة )سنجار(، 2014"

وتفٌر على مسٌرة الحٌاة االجتماعٌة للمجتمع االٌيٌدي، من وقد نجم عن سٌفر  هذه العصابا  تأثٌر واضح 
تالل االنتهاكا  التفٌرة لحقوق اإلنسان التً فال  شرابح المكون االٌيٌدي كافة،وتمثل  هذه االنتهاكا  بالقتل 
والتفؾ واالؼتصاب واالستعباد الجنسً واالسلمة القسرٌة والتشرٌد والنيوح القسري وؼٌرها من المؤثرا  

جتماعٌة والناسٌة التً تعد معوق تفٌر امام هذا المجتمع. الشك ان هذه االنتهاكا  تشكل نكوص وانهٌار اال
تفٌر ٌتمثالن باالؼتراب المجتمعً واالنهٌار القٌمً اللذان ٌهددان المجاال  الحٌاتٌة لألسرة االٌيٌدٌة. وكان  

، فقد تعرض  المرأة االٌيٌدٌة الى االهانة الناسٌة شرٌحة النساء واألفاال هم األكثر تضررا من هذه االنتهاكا 
والجسدٌة وتاصة ما ٌتعلق باالؼتصاب واليواج باإلكراه والتعذٌب واالذالل واالهانة االجتماعٌة والناسٌة، الى 
جانب ذلك ساعد  هذه االنتهاكا  الى تكرٌس التبرا  الصدمٌة التً تعيي من مشكال  المرأة االٌيٌدٌة على 

 ٌن الحاضر والمستقبل.المستوٌ

 
 
 
 

 المحور األول : عناصر الدراسة 
 

 :أوال : مشكلة الدراسة
 

لقد تعرض  النساء االٌيٌدٌا  تالل أيمة احتالل داعش للقتل والتعذٌب، والسبً واالؼتصاب، والترمل، وفقدان 
مارأة فاً اوقاا  النياعاا  افراداً من العابلة، وتشردن، على الرؼم من وجود اتااقٌا  دولٌة تنص علاى حماٌاة ال

 والحروب.
وكان للعنؾ الجنسً الذي واجهته االٌيٌدٌا  وما تلاته عملٌاا  االحتجااي والمعاملاة القاساٌة اثاار تفٌارة علاى 
االوضاع الناسٌة واالجتماعٌة للنساء االٌيٌدٌا  حتى بعد عاودتهن إلاى جاناب ذلاك سااهم  هاذه االنتهاكاا  فاً 

ؼالبا ما ٌنجم عنها مشكال  اجتماعٌاة وناساٌة انٌاة ومساتقبلٌة فاً الؽالاب ترافاق  تكرٌس التبرا  الصدمٌة التً
 المرأة االٌيٌدٌة فٌلة حٌاتها. 

وتحاول  الدراسة الحالٌة ان تلقً الضوء على أوضاع الاتٌا  والنساء االٌيٌدٌا  والعنؾ المرتكاب ضاّدهن مان 
 مة عن االنتهاكا  التً تعرضن لها.قبل عناصر داعش، فضال عن التعرؾ على ابري االثار الناج

وتسااعى الدراسااة الااى الكشااؾ عاان الظااروؾ واآلثااار التااً واجهتهااا وتواجههااا النساااء االٌيٌاادٌا  وبمااا ٌساامح 
للمؤسسا  الرسامٌة او ؼٌار الرسامٌة المعنٌاة بوضاع البارامج والتفاف التاً ٌمكان لهاا ان تسااعد النسااء وتاوفر 

 الحماٌة لهن. 
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 راسة:ثانٌا: أهمٌة الد
 
تكمن اهمٌتها  فً انها اول دراسة تتصدى لما تواجهه االقلٌا  فً العراق من انتهاكا  لحقوق االنسان حٌث ان   

 تندر البحوث العلمٌة واالجتماعٌة فً هذا المجال.
  وتيداد اهمٌة هذه الدراسة كونها تثٌر قضٌة المرأة االٌيٌدٌة وتضاعها اماام الارأي العاام والحكوماا  والمنظماا

وصناع القرار وواضعً السٌاسا  من اجل  توفٌر الحماٌة الاليمة واالستجابة الحتٌاجا  النساء الالتً تضعن 

 .لسٌفرة داعش

 
 

 :ثالثا : أهداؾ الدراسة
 

التعرؾ على ابري المشاكل االجتماعٌة والناسٌة واالقتصادٌة التً تعرض  لهاا المارأة االٌيٌدٌاة فاً فتارة  .1
 السبً.

 لفرٌقة التً تعامل بها التنظٌم مع المرأة االٌيٌدٌة.التعرؾ على  ا .2
 التعرؾ على دور منظما  المجتمع المدنً فً تقدٌم الرعاٌة للنساء االٌيٌدٌا  الناجٌا  من أسر داعش. .3

 
 
 

 :االيزيديو  : نب ة تعريفية المحور الثاني 

 
ر الجؽرافً واالداري للحٌاة المدنٌة داتل االفاٌعد االٌيٌدٌون من المكونا  االصٌلة فً المجتمع العراقً  

فً  تواجدةمن العمق الحضاري لوادي الرافدٌن م متدة بإدارة دستورٌة شرعٌة نسبٌا وحسب موقعها، فهً م

ٌشكلون فً العراق  ون .أن األٌيٌدٌ(1)مجموعة ودٌان وسهول عدة مرتاعا  وسالسل جبلٌة فً شمال العراق

، ٌعٌشون فً منافق مثل سنجار وشٌتان وتلكٌؾ وبعشٌقة وبحيانً ودهوك الؽالبٌة العظمى من أٌيٌدًٌ العالم

وياتو على نحو تاص. وٌعتبر الموفن االصلً لالٌيٌدٌٌن كل من كردستان العراق وسورٌا وتركٌا كما 

. وٌتمركي (2)ٌتواجدون فً كل من أرمٌنٌا وجورجٌا وبقٌة جمهورٌا  روسٌا االتحادٌة ومجموعة قلٌلة فً اٌران

كم ؼرب الموصل، وفً منفقة الشٌتان شمال الموصل وهم من اقدم  021ٌيٌدٌون فً جبل سنجار اال

الجماعا  العرقٌة والدٌنٌة فً العراق وجذور دٌانتهم التوحٌدٌة تعود إلى االؾ السنوا  فً بالد ما بٌن 

ؾ بالضبف عدد سكان . ال ٌعر(4)ألؼراض العمل. اما أنتشارهم فً وسف وجنوب العراق فقد كان (3)النهرٌن

فً العراق بسبب عدم توفر إحصابٌا  سكانٌة رسمٌة، إالّ أن عددهم التقرٌبً حسب بعض المصادر  ٌناالٌيٌدٌ

                                                           
 .2يوسف زرا، اليزيدية عقيدة وتراث، مصدر سابق، ص (1)

 . 30حسو هورمي، الفرما  االخير، مصدر سابق، ص (2)
 .111،ص2015، 1المواطنة والمكونات االجتماعية في المنطقة العربية، مجموعة م  الباحثي ، ط  (3)

 .21، ص2016، ب داد، 1دة الجماعية( طسعد سلوم، االيزيديو  في العراق )ال اكرة، الهوية، اإلبا (4)
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.وبسبب ما (1)( نسمة، وهً أكبر مجموعة تعٌش فً شمال العراق001.111-011.111ٌتراوح ما بٌن )

ما من شك أن أعدادهم تناقص  بصورة ٌواجهونه من متاوؾ واضفهادا  مستمرة وتشوٌة لصورتهم فأنه 

 كبٌرة وتاصة بعد اجتٌاح عناصر داعش لمنافقهم وارتكابه جرابم ضدهم.

 

 نسبة األيزيديين % عدد القرى  الناحية المحافظة أو القضاء 
 الشمال سنجار 

 القيروان
00 
22 

011 
00 

 21 02 بعشيقة الموصل 
 02 21 الفاروق الشيخان 

 01 01 القحطانية بعاج 
 0 00 فايدة تمكيف

 
 (2)اماكن وجود األيزيديين وبنسب سكناهم في العراق

 
 

 : مكانة المرأة االٌيٌدٌة فً المجتمع
 

أن مكانة المرأة فً مجتمع هً مرآة تعكس حقٌقة ذلك المجتمع واتجاهاته فً الحٌاة ونمف تاكٌره ومستوى 
المجتمع االٌيٌدي والمساهمة بدور فعال فً بناء هذا حضارته.وشكل  المرأة االٌيٌدٌة عنصرا مهما فً بناء 

المجتمع وتماسكه ومساندة الرجال،بالرؼم من الؽبن الذي لحقها ضمن قساوة المجتمعا  التً تعٌشها فً القرى 
.ان اول صعوبة تواجه المرأة (3)والمدن التً ٌعٌش بها اتباع الدٌانة االٌيٌدٌة، إلى جانب اتباع الدٌانا  االترى

ٌيٌدٌة تتعلق بتحرٌم اليواج بٌن الفبقا  والتً تجعل من تٌارا  المرأة محدودة ما دام هذا التحرٌم ٌجد له اال
أساسا دٌنٌا فانه من ؼٌر المتصور تحدٌه من قبل النساء دون التروج عن الجماعة الدٌنٌة التً تعتنق دٌنا ؼٌر 

مثل إي مجتمع آتر دورها الباري والمهم، فعلى الرؼم . لكنه برؼم ذلك ٌضل للمرأة فً هذا المجتمع (4)تبشٌرٌاً 
من قسوة االوضاع فان ثمة نساء قمن بدور الـ)الاقراء( وهو دور ٌشبه دور الراهبا  فً الدٌانة المسٌحٌة اذ 

                                                           
، مطبعة الثقافة، 1فيليب كراينبروك و خليل جندي، الديانة االيزيدية في اوروبا اجيال مختلفة تتكلم ع  ديانتهم، ط (1)

. وينظر ك لك: سعد سلوم، في مهب الريح "اقليات العراق بعد تسونامي داعش، مؤسسة مسارات للتنمية 37، ص2016اربيل،

 .22، ص2015افية واالعالمية، تقرير انتهاكات حقوق االقليات، الثق
 .2، ص2017نور فيصل عودة، جرائم داعش االرهابي ضد األيزيديي ، دائرة البحوث/مجلس النواب،  (2)

 .126زهير كاظم عبود، االيزيدية حقائق وخفايا واساطير، مصدر سابق، ص (3)

، 2016ب داد،  –في العراق، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية، العراق  سعد سلوم، اصوات منسية نساء االقليات (4)

 .26ص
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. (1)تقوم المرأة بالتدمة فً ضرٌح الشٌخ )عدي بن مسافر( وٌنذرن حٌاتهن ألداء هذه التدمة دون أن ٌتيوجن
ارا  هامة أترى تشٌر إلى اعفاء االٌيٌدٌة مكانة كبٌرة للمرأة فً ؼابر االيمان إذ جعلوها )المرأة( وهنالك اش

الهه الفوفان والاٌضانا ، وسموها بٌرآفا ، وكذلك تاتونا فترا، الهة وسٌدة الوالدة والعفاء، اذ ما تيال 
. (2)ن االلهتٌن، رؼم حقابق العصر وتقدم العلوماالؼلبٌة الساحقة من االٌيٌدٌة تنظر بعٌن االحترام والتقدٌر لهاتٌ

ومع أن للمرأة الدور الااعل والمهم فً الحٌاة االجتماعٌة االٌيٌدٌة إال أن دورها االجتماعً والدٌنً بقى تح  
السلفة الذكورٌه اسوة بقٌم واعراؾ المجتمع الذي كان  تحكمه االعراؾ القبلٌة وسفوة الرجال بشكل حدٌدي 

. وعند الحدٌث عن شتصٌة مثل شتصٌة )االمٌرة مٌان تاتون ( التً قدم  نموذجا رابعا (3)اترةضمن تلك ال
بداٌة اربعٌنا  القرن الماضً ولؽاٌة منتصؾ التمسٌنا  منه،اذ لعب   –الدارة شؤون االٌيٌدٌة فً فترة حرجة

، (4)ع صٌتها باعتبارها امرأة قوٌةدورا ربٌسا مع العدٌد من االفراؾ الربٌسة الحكومٌة والدٌنٌة فً العراق، وذا
وفً الوق  الراهن استمر مسلسل تبوء المرأة االٌيٌدٌه للمناصب السٌاسٌة وبدعم من المجتمع االٌيٌدي 

، إذ شؽل  امٌنة سعٌد التً حصل  على جابية مهمة من (5)ومساندته اذ اصبح لها مكانة مهمه فً الدور النٌابً
عن حقوق المرأة ومساندة النساء االٌيٌدٌا  الناجٌا  من قبضة داعش، ثم  التارجٌة االمرٌكٌة على دفاعها

الناببة فٌان دتٌل التً نقل  معاناة شعبها إلى المحافل الدولٌة، ونادٌة مراد الناجٌة من قبل تنظٌم داعش التً 
وة االٌيٌدٌا  هرب  منهم وحصل  على الجوابي النواٌا الحسنه لشجاعتها ودفاعها عن شعبها.كما تعرض  النس

إلى ظلم فاحش فً تمرٌر بعض الاتاوي الدٌنٌة باسم الدٌن، تبٌح اموالهن وشرفهن وقتلهن واعتبارهن من ؼنابم 
، وواجه  النساء االٌيٌدٌا  هذه الاتاوي المدعمة بالسالح والرجال مواجهه باسلة فً التصدي والدفاع (6)الحرب

هذه المياعم التً ال ٌدعمها دٌن وال تسببها شرٌعة  والدفاع عن الناس والشرؾ اذ قض  الكثٌرا  منهن تح 
.قدم (7)وال تقرها االدٌان السماوٌة ما دام االنسان ٌوحد فً عبادته هللا الواحد الذي ٌسمٌه االٌيٌدٌه )تدا(

االٌيٌدٌون نموذجا رابعا ومهما للعالم من تالل احتضانهم ومساعدتهم للنساء الناجٌا  من قبضة داعش، 
قبل البابا شٌخ وأمٌر االٌيٌدٌة فضال عن المجتمع االٌيٌدي عموما إذ اصدرا فتوى واستقبلوا  والسٌما من

 الناجٌا  بحااوة واعتبارهم فاهرا  عاٌاا .
 

                                                           
 .293، ص 2005، 1سليم مطر، خمسة االف عام م  االنوثة العراقية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، ط  (1)
 .133ظم حبيب، االيزيدية، مصدر سابق، ص. ينظر ك لك: د.كا29و  26د. خليل جندي، نحو معرفة...، مصدر سابق، ص  (2)

 Bahzani.netكتابات في قضية المرأة االيزيدية، مساهمة مجموعة م  الكتاب االيزيديي ، بحزاني نت للثقافة النشر  (3)

 394جو  كيست، الحياةبي  الكرد تاريخ االيزيديي ، مصدر سابق، ص  (4)
  www.BAHZANI.NET2012نوى موق  بحزاني تبوء المرأة ايزيدية لمنصب مستشار محافظ ني (5)
 125زهير كاظم عبود، االيزيدية حقائق وخفايا واساطير، مصدر سابق، ص (6)
 ، ص 2011، 1زهير كاظم، االيزيدية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط (7)

http://www.bahzani.net/
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 المحور الثالث : النظريات المفسرة لمدراسة 
 

 اإلبادة الجماعٌة والتفهٌر العرقً
 
 

 اإلبادة الجماعية: -
 

. هذا المصافلح لاه مادلول تااص جاداً، اذ ٌشاٌر 1944" لم ٌكن موجوداً قبل عام  ان مصفلح "اإلبادة الجماعٌة
. فاإلبااادة (1)إلااى جاارابم القتاال الجماااعً المرتكبااة بحااق مجموعااا  معٌنااة ماان البشاار بقصااد تاادمٌر وجااودهم كلٌااا
ثام وجاوب الجماعٌة: تعنً إنكار شرعٌة وجود جماعة معٌنة فاً االقاالٌم وعاّدهم أجاناب عان ذلاك اإلقلاٌم، ومان 

 1948إفناؤهم بأي صورة من الصور المنصوص علٌها فً اتااقٌة مناع ومعاقباة جرٌماة اإلباادة الجماعٌاة للعاام 
(2) . 

وتعرؾ "اتااقٌة االمم المتحدة" المتعلقة بمنع ومعاقبة جرٌماة اإلباادة الجماعٌاة اإلباادة الجماعٌاة علاى انهاا : "أي 
قضاء، كلٌا أو جيبٌا، فاباة وفنٌة أو وثنٌاة أو عرقٌاة أو دٌنٌاة، علاى فعل من االفعال التالٌة ٌرتكب عن قصد لل

 هذا النحو:
 قتل أعضاء من الجماعة. .1
 ألحاق أذى جسدي أو روحً تفٌر بأعضاء من الجماعة. .2
 إتضاع الجماعة عمدا لظروؾ معٌشٌة ٌراد بها تدمٌرها المادي كلٌا أو جيبٌا. .3
 اال داتل الجماعة.فرض تدابٌر تستهدؾ الحٌلولة دون أنجاب اف  .4
 .(3)نقل أفاال من الجماعة عنوة إلى جماعة أترى" .5

منشىء  مصفلح اإلبادة، أن اإلبادة ال تعنً بالضرورة االفنااء أو التادمٌر    Raphael Lemkin   (4)وٌقول رافاٌل لٌمكن 
مااال متتلااة تهادؾ إلاى عندما ٌتم قتل جمٌاع اعضااء تلاك االماة، وهاذا ٌحتااج إلاى تتفاٌف منساق الرتكااب أع التدمٌر ألمة إال

. وهذا ما تم من قبال داعاش فاً مهاجماة األٌيٌادٌٌن بشاتى الفارق وبكامال التتفاٌف (5)تدمٌر الضرورٌا  الحٌاتٌة 
ألبادتهم بصورة جماعٌة، اذ مارس  القتل، والتهجٌر، واالتتفاؾ، واالؼتصاب، وحرمانهم من ابساف متفلباا  

لسٌاسة الى تدمٌر الحٌاة الجوهرٌة لألٌيٌدٌن. وقد أقترح "لٌمكٌن" وصؾ الحٌاة السٌما المٌاه والفعام، أد  هذه ا
االفعال الهادفة لتدمٌر الجماعا  العرقٌة أو االجتماعٌة أو الدٌنٌة بأنها جرٌمة من جرابم قانون الشعوب، وقد قام 

 بتصنٌؾ هذه االفعال إلى:
 أفعال موجهه للقضاء على الوجود المادي للجماعا . - أ
 . (6)ة ضد القٌم الثقافٌة للجماعا أفعال موجه - ب

وقد عرؾ لٌمكن هذه الجرٌماة بقولاة: "باأن كال مان ٌشاترك أو ٌتاضمر للقضااء علاى جماعاة وفنٌاة بسابب ٌتعلاق 
بالجنس أو اللؽة أو الدٌن أو ٌعمل على إتاابها أو ٌتعدى على حٌاة أو حرٌة أو ملكٌاة أعضااء تلاك الجماعاة ٌعاد 

  .(7)مرتكبا لجرٌمة إبادة جماعٌة"
 

                                                           
 .   shmm.org www.u\\; httpsما هي اإلبادة الجماعية (1) 

 .  54، ص2017انس صالح عبود، المسؤولية الدولية ع  جريمة التطهير العرقي، دار الفكر الجامعة، االسكندرية،  (2) 
ب ةداد،  –، العةراق 1طسامي شبر، جزاءات االمم المتحدة ضد العراق وجريمةة اإلبةادة الجماعيةة، ترجمةة د. ريةاي القيسةي،  (3) 

 . 12 -11، ص2004
 .  1944رافايل ليمك  : ال ي يعد مبتكر التسمية الرسمية لإلبادة الجماعية عام  (4) 
جامعةةة االسةةكندرية،  –محمةةد عةةادل محمةةد، التطهيةةر العرقةةي: دراسةةة فةةي القةةانو  الةةدولي والقةةانو  الجنةةائي، كليةةة الحقةةوق  (5) 

 .  73، ص2009
 . 13احمد رغيف، جريمة اإلبادة الجماعية في القانو  الدولي الجنائي، مصدر سابق، صعبد الرزاق  (6) 
 . 121، ص2011االرد ،  1ماز  ليلو ماضي، القانو  الدولي الجنائي مجموعة دراسات، دار قنديل للنشر والتوزي ، ط  (7) 

file://www.u
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 ومن صور اإلبادة الجماعية: 
 
  :اإلبادة الجسدية -1

ٌرى مجمل فقهاء القانون الدولً، إن اإلبادة المادٌة تعنً االستبصال المادي للجماعاة البشارٌة، أي القضااء علاى 
وتتمثال فاً  بـ"اإلبادة الجسادٌة"،حٌاة أفرادها بالتقتٌل الجماعً، والتً تؤدي إلى إبادتها فورا، وهو ما اصفلح علٌة 

 .(1)إفنابه االعتداء الجسٌم على الحٌاة بالمساس المباشر بجسد اإلنسان بقصد
 
 اإلبادة البيولوجية:  -2

وتعناً إتضاااع الجماعااة ألٌاة اعمااال أو تاادابٌر علمٌاة أو كٌمٌابٌااة، مباشاارة وؼٌار مباشاارة ماان شاأنها أن تحااول دون بقاااء 
 .(2)بادة بفٌبة للجماعة البشرٌةالعنصر البشري، أو تحول دون نموه مما ٌؤدي إلى إ

 

 اما ع  تصنيفات اإلبادة الجماعية:
 

 المذبحة ذا  صاة اإلبادة الجماعٌة قتل جماعً على نفاق اضٌق  .1
اإلبادة الجماعٌة المتعددة تعمد صرٌح لتدمٌر مجموعة معٌنة مستهدفة وتكون موجهاة اماا ضاد مجموعاة  .2

 بماردها وأما متعددة . 
 ً سٌاق االستعمار أو تعيٌي السلفة.اإلبادة الجماعٌة ف  .3
 اإلبادة الجماعٌة فً سٌاق العدوانٌة أو الؽٌر عادلة.   .4
 جرابم الحرب ضد اإلنسانٌة. .5
 .(3)اإلبادة الجماعٌة بصاتها نتٌجة لتدمٌر البٌبة واإلساءة الٌها  .6

 وٌقول فرانك تشوك وكور  جوناسون ان أنواع الدوافع وراء اإلبادة الجماعٌة عدٌدة:
 تبعاد تفر حقٌقً أو محتمل.اس .1
 نشر الرعب بٌن أعداء حقٌقٌٌن محتملٌن. .2
 الحصول على ثروة اقتصادٌة. .3
 تفبٌق اعتقاد أو نظرٌة أو عقٌدة . .4

 اما ماٌكل مان، فٌرى ان هناك أنواعا للجناة اعتماد على دوافع القتل: 
 عقابدٌون ٌؤمنون بصحة اإلبادة الجماعٌة  -1
 اد االعتٌادٌة ضد المستهدفٌن شدٌدو التعصب، ٌشتركون باألحق -2
 عنٌاون تشدهم الجرٌمة ناسها  -3
 تاباون، ٌشعرون بالتهدٌد أن لم ٌقتلوا  -4
 مهنٌون ٌتبعون االوامر أمال بالتقدم  -5
 ناعٌون تؽرٌهم إمكانٌة الربح االقتصادي المباشر  -6
 منضبفون ٌشعرون بالحاجة إلى االلتيام باألوامر بسبب ضؽوفا  تمارسها جهة أعلى  -7
 (4) اع الروتٌن، ٌفٌعون االوامر بصوره اعتٌادٌة.أتب -8

                                                           
جسةتير مقدمةة ىلةل كليةة الحقةوق والعلةوم السياسةية، بوجردة مخلوف، اإلبادة في القةانو  الةدولي لحقةوق اإلنسةا ، رسةالة ما (1) 

 . 55، ص2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
 .  27عبد الرزاق احمد، مصدر سابق، ص(2) 
 .  282، ص2017الرياي،  –مارت  شو، اإلبادة الجماعية، ترجمة محيي الدي  حميدي، السعودية  (3) 
 .  282المصدر نفسه ، ص (4) 
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 المحور الراب  :اآلثار التي خلفها داعش ضد النساء االيزيديات المختطفات:
إن تعرض المرأة للعنؾ ٌتلق لدٌها جملة من اآلثاار التاً قاد ٌكاون مان الصاعب حصارها، لكاون المظااهر الناً 

سواء على المستوى الناساً أو االجتمااعً أو الجسادي أو الصاحً،  تتتذها هذه االثار لها جوانب كثٌرة ومتعددة

 مما ٌعوقها على االستمرار بشكل جٌد فً حٌاتها، إذ تعّد هذه االثار من أشد ما تتركه على المرأة:

 أوال : االثار النفسية:

ي ٌاؤدي إلاى تحقٌار تتمثل االثار الناسٌة المترتبة على العنؾ بتشات  ماهاوم الاذا ، وانتاااض تقادٌر الاذا  والاذ

الذا ، والتجل والشعور بعدم الثقة، وسما  مثل االحباف والمٌول االنتحارٌة، وضعؾ الثقة، وعادم القادرة علاى 

 .(1)بناء عالقا  حمٌمة فً الحٌاة، إلى جانب التشت  وعدم وضوح االهداؾ

قتصااادٌة واالجتماعٌااة إن الحااروب وااليمااا  تتاارك اثارهااا علااى جمٌااع أفااراد المجتمااع فااً شااتى المجاااال  اال
والناسٌة واالتالقٌاة، إالّ أن االثاار الناساٌة هاً االكثار شادة ودٌموماة، ألنهاا قلماا تلقاى االهتماام المفلاوب، فهاذه 
االثار تسمى "اثار ماا بعاد الصادمة"، وهاً مشاكال  واضافرابا  ناساٌة حاادة ٌتوقاع التباراء أن تارافقهم مادى 

الناس من أن عدم تقدٌم الرعاٌة الناسٌة الكافٌة للناجٌا  مان قبضاة عصاابا  لقد حذر التبراء فً علم . (2)الحٌاة
)داعش( االجرامٌة سٌؤدي إلى أنتشار معدال  العنؾ والجرٌمة بٌنهم، لكونهم ٌشعرون بجرح ناسً عمٌق نتٌجة 

العقاد الناساٌة  . وٌتسابب العناؾ فاً نشاوء(3)ما عاٌشوه من فقدان الشعور باألمان الذي ٌحتاجه االنسان فً الحٌاة
، الن الوضاع والواقاع االلاٌم الاذي (4)التً قد تتفور وتتااقم الى حااال  مرضاٌة او سالوكٌا  عدابٌاة أو اجرامٌاة

عاشوه سٌبقى ٌتعيي فاً ذاكارتهم لسانوا  فوٌلاة، الن مواقاؾ مشاٌنة حصال  لهام علاى اٌادي عناصار داعاش، 
على حٌاتهم ومستقبلهم وتصرفاتهم وستصبح جايءاً مان  واحٌاناً من قبل موافنٌن عادٌٌن أٌضاً، وسٌنعكس كثٌراً 

الشعور الجمعً تدرٌجٌاً، الن الواقعة كان  الٌمة بكل معنى الكلمة، ال ٌشعر بهاا اال مان عاشاها، وعلاى تااصاٌل 
. وقد عان  الكثٌر من النساء من حاال  اكتباب شدٌدة وحاال  من الرهبة والوحدة وذلك نتٌجة الحاوادث (5)دقٌقة
رهابٌة التً عشنها، والمتمثلة بقتل أو تعذٌب ذوٌهن أمام أعٌانهن، وكاذلك التروٌاع الاذي مارساه تنظاٌم داعاش اال

ضدهم، فصور التعذٌب واالؼتصاب التً تعرض  لها النساء االٌيٌدٌا  فً قبضة التنظٌم االرهاابً، لان تنتهاً 
 ذاكرتهن لسنوا  فوٌلة.بنجاتهن، الن الوضع والواقع المرٌر الذي عشنه سٌبقى فً ناوسهن و

وال ٌمكن التؽاضً عن االثار الناسٌة التً سببتها هذه الجرابم على النسااء المتتفااا  وعلاى مساتقبلهن، فهنالاك 
مشكلة قانونٌة سوؾ تواجهها المرأة االٌيٌدٌة التً حمل  نتٌجة اؼتصابها من قبل عصاابا  التنظاٌم، فااذا ماا تام 

، واذا ماا ولاد  فاإن دٌاناة (6)ساءلة كون القاانون العراقاً ٌمناع االجهااضاجهاض هذا الفال فسوؾ تتعرض للم

                                                           
د. اسماء ابراهيم، الصحة النفسةية لةدى النسةاء االردنيةات المعنفةات، مجلةة الجامعةة االسةالمية )سلسةلة الدراسةات االنسةانية،  (1)

 .306ص2010المجلد الثام  عشر، العدد الثاني، 

 8ص .2102، اربٌل، 0)داعش واإلبادة الجماعٌة لالٌيٌدٌٌن(، فحسو هورمي، الطفولة المفقودة،  (2)

، 2017اربيةل،  –، مطبعةة رورهةالت 1رمي، ع  جحيم الدولة االسالمية )داعش واالبةادة الجماعيةة لاليزيةديي (، طحسو هو (3)

 .71ص

 .12، ص2012نور فيصل، دور منظمات المجتم  المدني فيدعم حقوق المرأة، دائرة البحوث، (4)

 .24ص  2015خضر الدوملي: الموت االسود، مصدر سابق، (5)

 علل:1969لسنة 111( م  قانو  العقوبات العراقي المعدل رقم 417)تضمنت المادة (6)

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد علل سنة وب رامة ال تزيد علل مئة دينار أو بإحةدى هةاتي  العقةوبتي  كةل امةرأة اجهضةت نفسةها  .1
 بأية وسيلة كانت أو مّكنت غيرها م   لك برضاها.
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الفال ستكون هً االسالم كون هنالك مادة قانونٌة تنص على أن ٌكون الدٌن االسالمً هو دٌن كل فال مجهول 
 .(1)االب، وأن المجتمع االٌيٌدي ٌرفض تربٌة فال مسلم

ضافرن إلاى عملٌاة االجهااض بشاكل ؼٌار قاانونً، مماا ٌاؤدي إلاى وترى الباحثاة أن أؼلاب الساباٌا االٌيٌادٌا  ٌُ 

احتمال فقدان حٌاتهن، لذلك ٌتفلب االمر أن ٌتم تؽٌر بعاض القاوانٌن والسٌاساا  الاليماة لتاوفٌر الحماٌاة للنسااء 

اللواتً تعرضن لالؼتصاب، وممن ٌرؼبن فً أنهاء حملهن، وتاصة أن عملٌا  االجهااض قاد ال تعتبار جرٌماة 

 الحالة، بل قد ٌعد الحل االمثلفً هذه 

ولتص  باحثة فً مجال العالج الناسً اآلثار الناسٌة بقولها: ان الضحٌة تحاول بشاتى الفارق والوساابل نساٌان 

هذا األمر المؤذي أو االناصال عنه وتؽاضٌه، إالّ أنها تاشل فً أؼلب األحٌان فً ذلك، وتدتل فً دابرة التوؾ 

لدونٌاة. فاآلثاار الناساٌة واالجتماعٌاة التاً تتعارض لهاا الضاحٌة لٌسا  آثااراً وقتٌاة والقلق واالحسااس باالعجي وا

ترتبف بالحدث فقف، بل تمتاد أحٌانااً لسانوا  عدٌادة قاد تعتقاد الضاحٌة أنهاا تتلصا  مان هاذه اآلثاار، لكنهاا تبقاى 

تها بشكل مباشار راستة فً أؼوار ناسها. "وان لم تتعاَؾ من هذه الصدمة"، سوؾ تظهر على معظم جوانب حٌا

. وتشٌر نتاابج الدراساا  حاول اضافرابا  ماا بعاد الصادمة إلاى أن االحاداث تيٌاد مان أتفاار (2)أو ؼٌر مباشر

أن الاتٌااا  االٌيٌاادٌا  قااد تعرضاان لصاادمة تاصااة ماان جااراء جاارابم داعااش  (3)االصااابة باالضاافرابا  الناسااٌة

دما  ما شكل احساسا بالتوؾ والضٌاع وفقدان ضدهن أد  أثار تدمٌرٌة على الناس والممتلكا ، ومن هذه الص

التركٌي وتشوٌش الذاكرة واتتالل التاكٌر، وعدم القادرة علاى اصادار االحكاام كماا قاد تاؤدي الصادمة إلاى فقادان 

الثقااة بااٌن االتاارٌن وتاصااة فااً المحااٌف االجتماااعً وتبقااى الااذكرٌا  والحااوادث الصااادمة تجمعااا لألحاسااٌس 

  المرضٌة.
 االجتماعية: ثانيا : االثار 

تعّد هذه االثار من اشد ما ٌتركه العنؾ على المرأة، بل االتفر واألبري،وقد ٌصعب على المارأة قٌاادة المجتماع، 
ودعم االسرة وممارسة عالقا  اجتماعٌة ويوجٌة سلٌمة فً المستقبل، فاالؼتصااب واالتتفااؾ الاذي تعرضا  

عاام، فاالؼتصااب ال ٌهادؾ إلاى تادمٌر امارأة معٌناة بال إلاى له النساء والاتٌا  ٌهدؾ إلى تدمٌر المجتماع بشاكل 
تدمٌر األسرة بكاملهاا، كماا تتولاد مان جرٌماة االؼتصااب حااال  تاؤثر علاى المجتماع، وتنشاأ مان جرابمهاا آثاار 
تفٌاارة تااؤدي إلااى تاادمٌر شااامل للمجتمااع بكاال قٌمااة ومبادبااه، وماان هااذه اآلثااار االجهاااض، وٌااأتً الحماال بعااد 

فبٌعٌة لعالقة الرجل بالمرأة، فإن حدث الحمل فإن المؽتصبة سوؾ تضفر إلى االجهاض فً االؼتصاب كنتٌجة 
ؼالب االحٌان، وٌعّد االجهاض من أكثر المواضٌع التً تثٌر االهتمام، واالجهاض النااتج عان االؼتصااب ٌاؤدي 

جتماعٌاة باالتهجٌر والنايوح كماا تتمثال االثاار اال. (4)إلى آثار سلبٌة على ناسٌة المرأة وعلى المجتماع بشاكل عاام
داتل البلد أو تارجه، مما ٌسهم فً تاكك العابلة والقضاء على شبكا  االتصال واناصالها عن بعضاها الابعض، 
فانتياع المرأة من محٌفها الفبٌعً الذي نشأ  فٌه إلى محٌف ؼرٌب عنها ٌؤدي إلاى حادوث اضافرابا  عدٌادة 

                                                                                                                                                                                                    

ضاها، وا ا افضل الجهاي أو الوسيلة التي استعملت في احداثةه، ولةو لةم يةتم ويعاقب بالعقوبة  اتها م  اجهضها عمداً وبر .2
 الجهاي ىلل موت المجنل عليها، فتكو  العقوبة الحبس مدة التزيد علل سب  سنوات.

 ويعد ظرفاً مشدداً ى ا كا  طبيباً أو صيدلياً أو كيميائياً أو قابلة أو احد معاونيهم. .3

اي المرأة نفسها ىتقاء لعار ى ا كانةت قةد حملةت سةفاحاً. وكة لك األمةر فةي هة   الحالةة بالنسةبة ويعد ظرفاً قضائياً مخففاً اجه .4
 لم  اجهضها م  أقربائها ىلل الدرجة الثانية.

سعد سلوم، نساء م تصبات ورجةال قتلةة واطفةال للبية . االيزيةديو  ضةحايا العصةر والتطةرف الةديني )تقريةر لجريةدة المةدى(،  (1)

 ، الرابط االلكتروني:2015/ 4/ 10ريخ النشر، (، تا333العدد )
 

 / ar /newshttp://www.almapape. 
، علةةل 2016نةوفمبر \27د. الفةت عةالم، عشةةرة اضةرار خطيةةرة يسةببها االغتصةةاب علةل نفسةةية وصةحة المةةرأة، نشةر بتةةاريخ (2)

 www.vetogate.comالرابط 
 .37، ص2007لي الحميدا ، أثر الحروب في أنتشار المخدرات، جامعة نايف للعلوم االمنية، الرياي، د. عايد ع (3)
 .58، ص2015زينب زحاق، عقيلة دحماني، االغتصاب وعالقته بانحراف الفتيات الم تصبات، جامعة البويرة،  (4)

http://www.vetogate.com/
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مع محٌفها.وقد شامل  االنتهاكاا  التاً مارساها تنظاٌم داعاش االرهاابً فً حٌاتها ٌؤثر فً قدراتها على التأقلم 
أؼلاب المجااال  الحٌاتٌاة للمجتماع االٌيٌادي، وجمٌاع شارابح المجتماع، وكانا  المارأة فاً صادر قاابمتهم، وأماام 
الصورة المظلماة لألوضااع التاً أنتهجهاا داعاش فاً المجتماع االٌيٌادي تشاكل النسااء الحلقاة االضاعؾ واالكثار 

 رراً.تض
 
 

 ثالثا : االثار الجسدية والصحية: 
صاور متعاددة تتمثل اآلثار الجسدٌة بما ٌنتج عن العناؾ الاذي تتعارض فٌاه المارأة للضارب واالذى الجسادي، ولاه 

،كماا ناتج عاان ذلاك مان ممارساا  تنتهاك شاتى التشارٌعا  والقااوانٌن (1)وممارساا  متنوعاة كالضارب أو اساتعمال اداة حدٌدٌاة
بمجال العناؾ الجسادي أشاكاال متنوعاة كعملٌاا  القتال  ضعٌة، ومنها ممارسه العنؾ ضد المرأة الذي اتتذالسماوٌة والو

 . (2)امرأة اٌيٌدٌة 600واالتتفاؾ كما حدث عند احتجاي أكثر من 
تعااانً المؽتصاابا  ماان آثااار ساالبٌة عدٌاادة تكااون وتٌمااة علااى صااحة الماارأة الجساادٌة والناسااٌة السااٌما فااً حالااة 

ألنه ٌشكل تدمٌراً كامالً للناس والروح والجسد، وقد تشعر المؽتصبة بالعدٌد من االعراض التً تدّل االؼتصاب، 
علااى ماادى أذاهااا ماان الحادثااة كااالبتول الااالإرادي، التقٌااؤ واالضاافراب المعااوي، التااوؾ ماان المااو ، االحساااس 

 .(3)سد، اضفرابا  فً النومباإلهانة الجسدٌة وعدم احترام تصوصٌتها، شّدة االناعال، القلق، النبذ للج
وقد وجه البابا شٌخ االب الروحً لالٌيٌدٌٌن فً تصرٌحا  اعالمٌة نداءا  من أجل مسااعدة ضاحاٌا اعتاداءا  
تنظٌم داعش االرهابً بحق العابدا  من االسر، وقال: "ٌجب استقبالهن فً حضن االهل بالرحمة والعون الن ال 

 .(4)حث الشباب على اليواج من النساء الناجٌا  ذنب لهن فً ما حدث، كذلك اعملوا على

 
 

 : االطار المنهجي لمبحث المحور الخامس
 منهج البحث   -1

أعتمد  الباحثة على منهج المسح االجتماعً، وٌعّد مانهج المساح االجتمااعً مان احادث المنااهج التاً ٌساتعملها 
جمع البٌانا  الكمٌة عان مجتماع الدراساة،  علماء االجتماع فً الوق  الحاضر ومن اكثر المناهج دقة وعلمٌة فً

 وتحلٌلها احصابٌاً للتوصل الى النتابج المتوتاة.
 
 ادوات جم  البيانات   -2

مجةاالت   -3تم أعتماد أكثر من فرٌقة لجماع البٌاناا  والمعلوماا  ) المقابلاة والمالحظاة واساتمارة االساتبٌان ( 
 الدراسة 

رافٌة التً تجري فٌها الدراسة،وقد اتتار  الباحثة مدٌنة دهوك وٌقصد به المنفقة الجؽالمجال المكاني:  -1
مجاااالً جؽرافٌاااً للدراسااة وذلااك ألسااباب منهااا أن مدٌنااة دهااوك هااً المدٌنااة التااً تسااكن فٌهااا الناجٌااا  

 متٌماً ومجمعاً سكنٌاً. 18االٌيٌدٌا ، إذ تحتوي محافظة دهوك لوحدها 
ساااة او مجموعاااة االشاااتاص الاااذٌن ساااتجري علاااٌهم ونقصاااد باااه تحدٌاااد مجتماااع الدراالمجةةةال البشةةةري:  -2

(حالاة 74الدراسة،وقد ُحدد المجال البشري لدراستنا النساء االٌيٌدٌا  الناجٌا  من اسر داعش، بواقاع )
 ( حالة فً منفقة باعذره.29فً متٌم)تانكً( و)

 
 

 

                                                           
 .2، ص2013رة البحوث، اسالم سالم عبد الرسول، العنف ضد المرأة،مجلس النواب العراقي، دائ (1)

 .2، ص2014مينا دلشاد، مظلومية المرأة العراقية النازحة، بحث مقدم لدائرة البحوث )مجلس النواب العراقي(، (2)
 .5مينا دلشاد، سبي االيزيدياتفي العراق، بحث مقدم لدائرة البحوث ومجلس النواب العراقي، ص(3)
 ي ، ع  )تقرير ع  االمم المتحدة(.تصريح ع  بابا شيخ، االب الروحي لاليزيدي(4)
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 البيانات وتحميها   ادخالالمحور السادس : 
 البٌانا  األولٌة

ؽٌرا  المتعلقة بالعمر والحالة اليوجٌة والمهناة والتحصاٌل الدراساً والمساتوى االقتصاادي ألسار إن معرفة المت
من المليما  الضرورٌة فً تاسٌر مشاكلة الدراساة الحالٌاة، علماا أن هاذه المتؽٌارا  تكشاؾ للباحاث  المبحوثا 

ٌااة االجتماعٌاة، والهادؾ مان ابري االتجاها  والمشاكال  المتعلقاة بمجتماع البحاث وانعكاسااتها علاى مساٌرة الح
إدراج هذه األسبلة فً االساتمارة هاو مسااعدة الباحاث فاً الاربف باٌن بعاض هاذه المتؽٌارا  والجواناب األتارى 

 لتحقٌق نتابج تتدم البحث العلمً وتساعد الباحث فً سبر اؼوار مشكلة بحثه.

 العمر: .1
 

 النسبة المئوية التكرار األعمار ت

1 10- 25 26 25.2% 

2 26- 41 47 45.7% 

3 42 – 57 24 23.3% 

4 58- 72 6 5.8% 

 %100 103 المجموع

 
 ( يوضح اعمار المبحوثات1جدول رقم )

 
ٌّن مان الجادول رقام ) داعاش األرهاابً ( التااص بتقساٌم الاباا  العمرٌاة للمتتفااا  لادى ماا تسامى بتنظاٌم 1ٌتب

%( من مجموع عٌناة 45.7( مبحوثة بنسبة )47ن )سنة(، إذ بلػ عدده 41-26ارتااع نسبة الابة العمرٌة بٌن )
البحااث، ماان اجاال بااٌعهن فااً سااوق النتاسااة والعماال علااى تاايوٌجهن باااإلكراه او اؼتصااابهن ماان قباال افااراد هااذه 
العصابا  او قادتهم، السٌما اذا كان  السابٌة تتمتاع بالجماال وصاؽر سانها، االمار الاذي ٌجعلهاا ممٌاية لادى قاادة 

 25-10النسااء التاً تقاع اعماارهن باٌن ) اعادادً التً تجاوي  السنتٌن، فاً حاٌن كانا  التنظٌم تالل مدة السب
( سابٌة 103( سبٌة وهً نسبة مرتاعة اٌضاً، اذا ما تم  مقارنتهاا ماع عادد العٌناة المدروساة البالؽاة )26سنة( )

داعاش فاً تدماة افاراده،  فقف. وقد تبٌن للباحثة ان هذه الابة العمرٌة ؼالبا ما ٌستتدمها أو ٌحاتاظ بهاا عصاابا 
فضال عن اعتمادهن كجواري لقادة التنظٌم، او تيوٌجهن باإلكراه ألفراد التنظٌم مع اجبارهن على اعتنااق الادٌن 

وتعرٌضهن الى االهانة التً ٌقوم االسالمً، والشك ان كل هذه االعمال وؼٌرها فٌما ٌتعلق بالضؽوف والتتوٌؾ 
والمواثٌاق الدولٌاة التاصاة باالمرأة ومواثٌاق اة واضحة لمبادئ حقوق االنساان بها هذا التنظٌم المجرم تمثل متال

 االمم المتحدة التى تعالج حقوق المرأة مباشرة او على وجه التصوص
%(، وقد الحظ  الباحثة من تاالل 23.3( سبٌة و بنسبة )24( سنة )57 - 42وقد بلؽ  الابة العمرٌة ما بٌن )
البحث ان هذه االعمار رتٌصة نسبٌاً فً سوق النتاسة وؼٌار مرؼاوب فٌهاا اذا ماا المقابال  المعمقة مع مجتمع 

تم  مقارنتها مع الابا  العمرٌاة االصاؽر ساناً، اذ ٌقتصار عمال هاذه الاباة فاً الؽالاب علاى تقادٌم التادما  الاى 
وفٌما ٌتعلق بالابة عصابا  داعش السٌما ما ٌتعلق بالتنظٌؾ واعداد الفعام ورعاٌة المصابٌن من افراد التنظٌم. 

ان هاذه الشارٌحة تام  المقاابال ( فقاف، وقاد تباٌن للباحثاة مان تاالل 6( سنة فقد بلػ عاددهن )72 - 58العمرٌة )

 .افالق سراحهن أو قتلهن بسبب اعمارهن المتقدمة وعدم حاجة التنظٌم لهن وتشكٌلهن عبباً علٌه
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 الحالة االجتماعية: .2
 

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية ت

 %55.4 57 متيوجة 1

 %5.8 6 مفلقة 2

 %13.6 14 ارملة 3

 %25.2 26 عيباء 4

 %100 103 المجموع

 
 ( يوضح الحالة االجتماعية للمبحوثات2جدول رقم )

 
( الحالة االجتماعٌة لمجتمع البحث، فقد بلاػ عادد المتيوجاا  المتتفااا  مان قبال داعاش 2ٌوضح الجدول رقم )

%(، وهاذا ٌعناً ان 55.4( سابٌة وبنسابة )103( سبٌة من اصل مجموع عٌناة الدراساة البالؽاة )57بً )االرها
هااذا العاادد قااد تاايوجن قباال ساابٌهن ماان قباال عصااابا  داعااش االرهااابً ولاادٌهن افاااال وايواج ٌعٌشااون بأمااان 

%( وعادد 5.8) ( فقاف بنسابة6واستقرار قبال دتاول هاذه العصاابا  المجرماة، كماا ٌالحاظ ان عادد المفلقاا  )
( من اصل العٌناة الماذكورة 26%(، فً حٌن بلػ عدد العايبا  السباٌا )13.6( ارملة بنسبة )14االرامل كان )

%(. وقاد عملا  الجماعاا  االرهابٌاة علاى تادمٌر النساٌج االجتمااعً لهاذه 25.2( سابٌة وبنسابة )103البالؽة )
ٌصابحوا رهاابن بٌاد التنظاٌم لٌاذوقوا اشاد اناواع االضافهاد العابال  وقتل الرجال ولم ٌباق اال النسااء واالفااال ل

واالهانة، والعمل على مساومة هاؤالء مان النسااء واالفااال كرهاابن ماع المنظماا  االنساانٌة او جعلهام ٌقوماون 
 بتدمة التنظٌم االرهابً.

 

 المهنة:  .3
 

 النسبة المئوية التكرار المهنة ت

 %3,9 4 موظاة 1

 %76,7 79 ربة بٌ  2

 %8,8 9 عاملة 3

 %10,6 11 فالبة 4

 %100 103 المجموع

 
 ( يوضح مهنة المبحوثات3جدول رقم )
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( 79( ان ؼالبٌة النساء االٌيٌدٌا  فً عٌنة البحث هن رباا  بٌاو ، اذ بلاػ عاددهن )3ٌُالحظ من الجدول رقم )
ٌا  ٌتمٌاين بتحصاٌل دراساً %( من عٌنة الدراسة، وهذا ٌوضح ان ؼالبٌة النساء االٌيٌاد76,7سبٌة، وبنسبة )

بسٌف، وٌعود السبب فً ذلك الى ان مجتماع الدراساة ٌساكن مناافق رٌاٌاة تماتهن اليراعاة وذا  فماوح محادود 
نحو التعلٌم واكمال الدراسة. كماا اتضاح للباحثاة مان تاالل المقاابال  ضاعؾ اهتماام الجاناب الحكاومً باالمحور 

اكمال الدراسة والحصول على شهادة متقدمة لؽرض االفادة منها التعلٌمً والتربوي وتوعٌة النساء على ضرورة 
فاً تربٌاة االفااال او فاً الحصاول علاى وظٌااة حكومٌاة او فاً القفااع التااص. فاً حاٌن بلاػ عادد الموظااا  

( فقاف 9( متتفاة، كماا بلاػ عادد العاامال  )حرفاً( )103( متتفاا  من مجموع العٌنة البالػ )4الحكومٌا  )
 %(10.6سبٌة وبنسبة مبوٌة بلؽ  ) (11. اما عدد الفالبا  فقد كان )من اصل العٌنة

 

 التحصيل الدراسي: .4
 

 النسبة المئوية التكرار التحصيل الدراسي ت

 %35,9 37 امً 1

 %50,4 52 ابتدابً 2

 %10,6 11 متوسفة 3

 %2,9 3 اعدادي 4

 %100 103 المجموع

 
 ( يوضح التحصيل الدراسي4جدول رقم )

 
( من العٌنة ٌمتلك شهادة اولٌاة )ابتادابً( مان اصال 52( التاص بالتحصٌل الدراسً ان )4لجدول رقم )ٌوضح ا

%( من حجم العٌنة، فً حاٌن بلؽا  عادد الحاصاال  علاى الشاهادة المتوسافة 50,4( سبٌة اي ما نسبته )103)
ى شاهادة االعدادٌاة كاان %( فقف، اما عدد الحاصال  علا10,6( فقف وهذا ٌعنً انها تشكل نسبة )11)ثانوي( )
( ساابٌة وبنساابة 37%(، فااً حااٌن بلاػ عاادد اللاواتً ال ٌقاارأن وال ٌكتاابن )امٌاة( )2.9( فقااف وبنسابة )3عاددهن )

%( من مجموع العٌنة آناة الذكر، وهذا مؤشر لضعؾ مستوى التعلٌم السٌما باٌن اإلنااث، والسابب وراء 35.9)
حث، فضالً عن الدعم المحدود مان قبال المؤسساا  الحكومٌاة ذلك ٌعود الى ضعؾ المستوى المعٌشً لمجتمع الب

وؼٌر الحكومٌة. الى جانب هذا فقد الحظ  الباحثة من تالل المقابال  ان هناك جهالً واضاحاً وعادم وعاً عناد 
 أسر قرٌة كوجو بقضاٌا التعلٌم ودوره االٌجابً على مستقبل االبناء. 

 

 الحالة المعيشية: .5
 

 النسبة المئوية رارالتك الحالة المعيشية ت

 %10,6 11 مكتاٌة 1

 %68.9 71 ؼٌر مكتاٌة 2

 %20,3 21 مكتاٌة الى حد ما 3

 %100 103 المجموع

 
 ( يوضح الحالة المعيشية5جدول رقم )

 
( التاص بالحالة المعٌشٌة للمبحوثا  ان ؼالبٌاة االٌيٌادٌٌن ٌعٌشاون فاً وضاع اقتصاادي 5ٌُوضح الجدول رقم )

( اٌيٌدٌاة بنسابة بلؽا  103( مان مجماوع )71ح للباحثة ان عدد المعويٌن من عٌنة البحث بلاػ )متدٍن، فقد اتض
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%(، اماا المكتااٌن 10.6( فقف مان المجماوع العٌناة اعااله وبنسابة )11%(، فً حٌن بلػ عدد المكتاٌن )68.9)
%( مان 20.3ساف )( بنسابة بلؽا  فاً المتو103( مان مجماوع العٌناة البالؽاة )21الى حد ما فقاد بلاػ عاددهن )

 .مجموع عٌنة الدراسة المذكورة

 
 
 
 

 مدة االختطاف:  .6
 

 النسبة المئوية التكرار مدة االختطاف ت

 %16.5 17 الى اقل من ستة اشهر –من ٌوم  1

 %51.4 53 الى اقل من سنة -من ستة اشهر 2

 %32.1 33 سنة اوأكثر   3

 %100 103 المجموع

 
 ف( يوضح مدة االختطا6جدول رقم )

 
ٌُبااٌن الجاادول اآلتااً الماادة التااً قضااتها السااباٌا االٌيٌاادٌا  بقبضااة التنظااٌم ومااا رافقهااا ماان أعمااال قتاال وتروٌااع 

( 17واؼتصاب.. الخ، فقد كان عدد اللواتً بقٌن بٌد التنظٌم االرهابً من ٌوم واحد لؽاٌة اقل من ستة اشهر هو )
ال  واالتجااه الاى مناافق اقلاٌم كوردساتان العاراق، او تتلصن من اٌدي التنظٌم اما بالهرب بمساعدة بعض العاب

مسانا  وٌعاانٌن مان أماراض ميمناة ال ٌمكان الفاراد العصاابا  بقٌام التنظٌم االرهابً باإفالق ساراحهن ألنهان 
االجرامٌة االعتناء بهن، أما الحالة الؽالبة للمتتفاا  اللواتً بقٌن بٌد التنظٌم االرهابً من ستة اشاهر لؽاٌاة اقال 

%( من مجموع العٌنة المدروسة، وهذا ٌشٌر الى فول مدة 51.5( سبٌة بنسبة قارب  )53سنة بلػ عددهن ) من
االفادة منهن عبر تداولهن بسوق النتاسة وبٌعهن الستعمال االموال المتحصلة جاراء باٌعهن تاصاة بعاد تضاٌٌق 

بً وضرب اؼلاب المنافاذ التاً ٌمكان ان هذه العصابا  من قبل القوا  االمنٌة العراقٌة والحشد الشع التناق على
تكون مورداً لهم فً تموٌل عملٌاتهم االرهابٌة السٌما تهرٌب الناف التام العراقً لبعض الدول المجاورة، كما بلػ 

%( من حاصل 32.1( متتفاة بنسبة )33عدد اللواتً بقٌن بقبضة التنظٌم االرهابً من سنة الى اكثر من ذلك )
 (.103سة البالؽة )ع العٌنة المدرومجمو
 

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة ت

 %95,2 98 نعم 1

 %4,8 5 ال 2

 %100 103 المجموع

 
 تصنيف المبحوثات حسب االعمار هل تم ( يوضح7جدول رقم )

 
( التاص بتصنٌؾ المبحوثا  حسب االعمار وفاق تصانٌؾ تنظاٌم داعاش اإلرهاابً ، ان 7رقم ) الجدول ٌوضح

( سابٌة 98حسب الابا  العمرٌة، اذ بلاػ عادد اللاواتً صانان حساب االعماار ) تصنٌاهنع البحث تم ؼالبٌة مجتم
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( فقاف واؼلابهن 5(، فً حٌن بلؽ  نسبة الذٌن لم ٌاتم تصانٌاهن حساب االعماار )103من مجموع العٌنة البالؽة )
( سانوا . وٌعاود 9) سانة(، وهنااك حالاة واحادة لام ٌتجااوي عمرهاا 60كبٌرا  السن التً تجااوي  اعماارهن )

السبب وراء تصنٌؾ السباٌا من قبل عصابا  داعش الى بعض االعتبارا  منها قٌام هذه العصابا  باليواج من 
قبل بعض السباٌا متوسفا  العمر، فً حاٌن اساتتدم  اترٌاا  فاً التدماة كإعاداد الفعاام والتنظٌاؾ ومعالجاة 

 اوين الستٌن سنة فما فوق.الجرحى، الى جانب ذلك تم االفراج عن بعضهن ممن تج

 
 

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة ت

 %96.1 99 نعم 1

 %3.9 4 ال 2

 %100 103 المجموع

 
 ( يوضح نقل المبحوثات8جدول رقم )

 
( 99ٌُالحظ من الجدول اعاله التاص بنقل السباٌا المتتفاا  من مكان الى آتار ان عادد الالتاً تام نقلهان هاو )

اوي تمسة انتقااال  علاى التاوالً لجمٌاع الحااال  داتال العاراق وتارجاه بإرساالهن الاى منفقاة سبٌة بمعدل ٌتج
الرقة السورٌة او المنافق االترى التاضعة لسٌفرة التنظٌم فً سورٌا كماا هاو الحاال فاً مناافق نااوذهم علاى 

بقاٌن فاً مكاان ثابا   %(، فً حٌن بلػ عدد اللوات96.1ًاالراضً المسٌفرٌن علٌها فً العراق وبنسبة بلؽ  )
 ( سبٌة. 103( فقف من مجموع عٌنة البحث البالؽة )4تالل مدة االتتفاؾ والبالؽة نحو سنتٌن هن )

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة ت

 %26.2 27 واحد 1

 %1.5 17 اكثر من واحد 2

 %57.2 59 لم اتعرض لالؼتصاب 6

 %100 103 المجموع

 
 صاب والتحرش الجنسي( يوضح االغت9جدول رقم )

 
%( تعرضن لالؼتصاب من قبل شتص واحد اثنااء مادة 26.2( سبٌة وبنسبة )27ٌُالحظ من الجدول اعاله ان )

السبً او شراءها من سوق النتاسة او مبادلتها مع اترى كان  عند احد افراد هذه العصابا ، فً حٌن ان هنااك 
دة السابً، وبفرٌقاة وحشاٌة حساب قاول المبحوثاا  نساء تعرضن لالؼتصاب من قبل اكثر مان شاتص تاالل ما

اماا اللاواتً لام ٌتعرضان لالؼتصااب مان عصاابا  داعاش أو ٌتجلان مان الباوح بهاا ( سابٌة، 17وكان عددهن )
%(، ٌعود السبب الى ارتااع عدد الالتً 57.2( سبٌة وبنسبة )59العتبارا  دٌنٌة واجتماعٌة، فقد بلػ عددهن )

نة البحث الى تقدم سن السباٌا، وقد تم عرضهن فً سوق النتاسة كجواري للعمال لم ٌتعرضن لالؼتصاب فً عٌ
والتدمة المنيلٌة من تنظٌؾ وفبخ الى آتره من التدما  التً ٌمكن ان تنجيهاا هاذه الاباة العمرٌاة، الاى جاناب 

جموعاة مان ذلك هناك بعاض الساباٌا تمكان مان الهاروب لاٌالً، او دفاع فدٌاة مالٌاة مان ذوي القرباى او مان قبال م
المنظما  االنسانٌة المعنٌة بالشأن واالشتاص المتبرعٌن أو المهربٌن من أجل الحصول على األموال، لتتلاٌص 

 النساء من سٌفرة داعش االرهابً. هذه
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 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %97 100 نعم

 %3 3 ال

 %100 103 المجموع
 

 
 ثات علل دخول االسالم( يوضح ارغام المبحو10جدول رقم )

 
( ان عصابا  داعش قام  بالضؽف على المتتفاا  واكراههن علاى اعتنااق الادٌن 10ٌُالحظ من الجدول رقم )

( متتفااة بنسابة 100االسالمً، اذ ان اؼلب المتتفاا  قد تم اجبارهن على اعتناق االسالم، وقد بلاػ عاددهن )
( فقاف، والساابب فااً ذلاك كااونهن ماان 3نظااٌم علاى االسااالم )%(، فاً حااٌن بلاػ عاادد اللااواتً لام ٌجباارهن الت97)

كبٌرا  السن تعد  اعمارهن التمساة وساتٌن سانة لكال واحادة علاى التاوالً، وقاد تام افاالق ساراحهن بعاد مادة 
 وجٌية من اتتفافهم ألنهن ٌشكلن عبباً على هذه العصابا .

 
 

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %21.3 22 نعم

 %78.6 81 ال

 %100 103 المجموع
 

 
 ( يوضح زواج المختطفات م  عناصر داعش11جدول رقم )

 
( التاااص باايواج المتتفاااا  ماان عصااابا  داعااش االرهااابً ان عاادد السااباٌا التااً تاام 11ٌوضااح جاادول رقاام )

(، فً حٌن كاان عادد اللاواتً لام ٌاتم تايوٌجهن %21.3( سبٌة وبنسبة )22تيوٌجهن من قبل عصابا  داعش )
(. وقاد تباٌن للباحثاة 103%( لمجموع عٌنة الدراسة البالؽة )78.6( متتفاة بنسبة مبوٌة )81داعش ) لعناصر

ان فبٌعاة الايواج كانا  قابماة علاى االكاراه واالجبااار للمتتفااا  مان قبال عصاابا  داعاش، وهاو يواج بافاال 
 .ٌتالؾ االعراؾ والقوانٌن والشرابع الدٌنٌة كافة
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 نسبة المئويةال التكرار اإلجابة

 %57.2 59 نعم

 %42.7 44 ال

 %100 103 المجموع

 
 ( يوضح عري المختطفات في سوق النخاسة12جدول رقم )

 
 

( سابٌة 59( التااص ببٌاع المتتفااا  ان عادد اللاواتً تام عرضاهن فاً ساوق النتاساة )12ٌوضح جدول رقم )
( ساابٌة 44اللااواتً لاام ٌااتم عرضااهن )(، فااً حااٌن بلااػ عاادد 103مجمااوع اصاال العٌنااة )%( ماان 57.2وبنساابة )
%(، وقد تبٌن للباحثة فً اثنااء اجاراء المقاابال  ان السابب وراء عادم عارض بعاض الساباٌا فاً 42.7وبنسبة )

السوق الميعوم من قبل العصاابا  المجرماة انهان ٌتماتعن بالجماال واالعماار الصاؽٌرة والمتوسافة التاً دفعا  
ددة منها اليواج، فضالً عن اعتمادهن فاً تقادٌم بعاض التادما ، الاى عناصر التنظٌم للتمسك بهن ألؼراض متع

جانب ذلك هناك بعض السباٌا تم افالق سراحهن قبل عرضهن فً هذا السوق من تاالل التادتل والتاااوض مان 
 فدٌة مالٌة. قبل بعض الجها  ومجموعا  تهرٌب مقابل دفع

 
  

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة ت

 %45.6 47 مامراء التنظٌ 1

 %43.6 45 ما ٌسمى جند التنظٌم 2

 %10.6 11 اشتاص محلٌٌن مؤٌدٌن لداعش 3

 %100 103 المجموع 
 

 
 ( يوضح الجهة التي قامت بشراء السبايا م  سوق النخاسة13جدول رقم )

 
وافاراد  ٌوضح الجدول اعاله الجهة التً قام  بشراء الساباٌا فاً معارض البٌاع )ساوق النتاساة( مان قبال اماراء

( عاان فرٌااق 11التنظااٌم االرهااابً، فقااد بٌناا  النتااابج قٌااام اشااتاص محلٌااٌن مؤٌاادٌن لااداعش االرهااابً بشااراء )
تقاضً مبلػ من المال مان بعاض الجهاا  التارجٌاة لتتلاٌص المتتفااا ، سابٌة مان داعاش مان مجماوع العٌناة 

سابٌة، باعتباار ان لهام االفضالٌة النهام  (47( سبٌة، فً حٌن قاام اماراء التنظاٌم بشاراء )103المدروسة البالؽة )
اصحاب الناوذ وٌمتلكون من المال المؽتصب او المتحصل علٌه مان تهرٌاب الاناف وسارقة االماوال التاً بحاوية 
االهالً العيل الواقعٌن ضمن المنافق التً سٌفروا علٌها، ومما ال ٌتاى ان امراء التنظٌم ٌقدم لهم السباٌا علاى 

ن الود واالحترام وانتصارهم فً بعض المعارك التً ٌتوضها التنظٌم، اماا جناد التنظاٌم فقاد شكل هداٌا تعبٌراً ع
 ( متتفاة منهم. 45اشتروا )
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 النسبة المئوية التكرار اإلجابة ت

 %15.5 16 افالق سراح 1

 %57.2 59 التتلٌص من قبل مكتب المتتفاا  2

 %20.3 21 هروب من اٌدي التنظٌم 3

 %5.8 6 ق مع المهربٌنالتنسٌ 4

 %0.97 1 استبدال رهابن 

 %100 103 المجموع 

 
 ( يوضح طريقة تخليص السبايا م  قبضة التنظيم14جدول )

 
( سابٌة، اذ قاام 16توضح بٌانا  الجدول اعاله ان عدد اللاواتً افلاق ساراحهن مان قبال التنظاٌم االرهاابً بلاػ )

راده ممن ٌمتلكون سباٌا االٌيٌدٌا  بإفالق سراح من هن كبٌرا  داعش االرهابً باصدار ورقة اعمام لجمٌع اف
مصابا  بأمراض او معاقا  كونهن ٌشكلن عبباً على افراد التنظٌم االرهابً، كما بلػ عادد اللاواتً فً العمر أو 

، فاً حاٌن بلاػ عادد الهارباا  ( متتفااة59التً تم تتلٌصهن عن فرٌق مكتب المتتفاا  فً محافظة دهاوك )
تمكّن من الهرب بمساعدة بعض االهالً الذٌن تستروا على االٌيٌادٌا   متتفاة( 21ٌدي داعش االرهابً )من ا

فاً المناافق التاضاعة لتنظاٌم داعاش االرهاابً ومان ثاام اٌصاالهن الاى بار االماان او تسالٌمهم الاى اقارب النقاااف 
بدفع مبلػ من المال )فدٌة( بشكل مباشر الى العسكرٌة التابعة للمنظومة االمنٌة العراقٌة، اما اللواتً تم تتلٌصهن 

 ( متتفاا 6افراد التنظٌم االرهابً أو التنسٌق مع المهربٌن فقد بلػ عددهن )تافاٌهم من 
 

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %5.8 6 نعم

 %94.1 97 ال

 %100 103 المجموع

 
 ( يوضح حصول الحمل اثناء مدة االختطاف15جدول رقم )

 
 (6) االتتفااؾ( ان عادد اللاواتً تعرضان للحمال النااجم عان االؼتصااب فاً اثنااء مادة 17الجدل رقام ) ٌوضح
%(، وقاد تباٌن 94,1( سابٌة وبنسابة )97%(، فً حٌن بلػ عدد اللواتً لم ٌتعرضن للحمل )5.8وبنسبة ) سباٌا

باعفااء الساباٌا المتيوجاا   للباحثة ان ارتااع عدد اللاواتً لام ٌتعرضان للحمال نااتج عان قٌاام عصاابا  التنظاٌم
وهاو بمثاباة اؼتصااب اٌضااً كماا تام حبوب منع الحمل تالل مدة االؼتصاب او الايواج الاذي تام اجباارهن علٌاه 

توضٌح ذلك للباحثة بأن سبب ذلك االجراء من قبل داعش ٌعود الى نواحً تجارٌه مادٌاة، كاون مان تمتلاك اكثار 
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سؤال الباحثة عان مصاٌر االفااال الاذٌن نتجاوا عان هاذه  اء. وعندمن فال ٌقل سعرها وترتاع عندما تكون عذر
العالقا  تبٌن ان الرجال من عصابا  داعش اتذوا الموالٌاد، الاى جاناب رفاض المتتفااا  اتاذ المولاود معهان 
بعد تحرٌرهن السباب منها عدم الشعور باالمومة تجاه هذا المولود، كما ٌنظرن الى هذا المولود انه ؼٌر شرعً 

 .تج عن يواج باإلكراه، وبعضهن اشار  الى انه لٌس يواجاً بل اؼتصاب ألنهن اكرهن علٌهونا
 
 
 

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %5.8 6 نعم

 %94.1 97 ال

 %100 103 المجموع

 
 ( يوضح حصول الحمل اثناء مدة االختطاف16جدول رقم )

 
 (6) االتتفااؾل النااجم عان االؼتصااب فاً اثنااء مادة ( ان عادد اللاواتً تعرضان للحما16ٌوضح الجدل رقام )

%(، وقاد تباٌن 94,1( سابٌة وبنسابة )97%(، فً حٌن بلػ عدد اللواتً لم ٌتعرضن للحمل )5.8وبنسبة ) سباٌا
للباحثة ان ارتااع عدد اللاواتً لام ٌتعرضان للحمال نااتج عان قٌاام عصاابا  التنظاٌم باعفااء الساباٌا المتيوجاا  

وهاو بمثاباة اؼتصااب اٌضااً كماا تام تالل مدة االؼتصاب او الايواج الاذي تام اجباارهن علٌاه حبوب منع الحمل 
توضٌح ذلك للباحثة بأن سبب ذلك االجراء من قبل داعش ٌعود الى نواحً تجارٌه مادٌاة، كاون مان تمتلاك اكثار 

ٌن نتجاوا عان هاذه سؤال الباحثة عان مصاٌر االفااال الاذ من فال ٌقل سعرها وترتاع عندما تكون عذراء. وعند
العالقا  تبٌن ان الرجال من عصابا  داعش اتذوا الموالٌاد، الاى جاناب رفاض المتتفااا  اتاذ المولاود معهان 
بعد تحرٌرهن السباب منها عدم الشعور باالمومة تجاه هذا المولود، كما ٌنظرن الى هذا المولود انه ؼٌر شرعً 

 .لٌس يواجاً بل اؼتصاب ألنهن اكرهن علٌه وناتج عن يواج باإلكراه، وبعضهن اشار  الى انه
 

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %94.1 97 نعم

 %5.8 6 ال

 %100 103 المجموع

 
 يوضح تفكير السبايا االيزيديات بالهجرة الل خارج العراق(17جدول رقم ) 

 
حٌن فاً العاراق ٌاكارون ( أن اؼلاب الموجاودٌن فاً داتال المتٌماا  المتصصاة للنااي17ٌوضح الجدول رقم )

بالهجرة الى تارج العراق وعدم العودة الٌه مرة أترى، لهول ما تعرضوا له من قتال وسابً وتنكٌال وتهجٌارهم 
من موفنهم االصلً، لٌتؽلب على احساسهم بعدم االنتماء لهذه البقعة من االراضً العراقٌة التً تعاٌشوا فٌها منذ 

تلاه احتالل العصاابا  االرهابٌاة مان اثار فاٌهم جعلهام ٌتمناون الهجارة الاى اآلؾ السنٌن بسالم ومودة، ولكن ما 
اوروبا وباقً الدول بسبب توفر االمان وعدم تعرضاهم لهكاذا عناؾ واباادة، اذ بلاػ عادد اللاواتً ٌاكارن باالهجرة 

 %( ماان مجمااوع عٌنااة الدراسااة، فااً حااٌن بلااػ عاادد اللااواتً ال ٌاكاارن94.1( ناجٌااة بنساابة مبوٌااة بلؽاا  )97)
%(، وٌعيى ذلك إلاى وجاود عاابالتهن وايواجهان فاً قبضاة 5.8( ناجٌا  فقف بنسبة مبوٌة بلؽ  )6بالهجرة )

 .داعش اإلرهابً، ولدى البعض منهن افاال عدة من الصعب التاكٌر بالهجرة مع هكذا عدد من االفاال
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 النسبة المئوية التكرار اإلجابة ت

 %83.3 90 الشعور باألمان 1

 %12.9 14 م وجود فاباٌةعد 2

3 
للااااااااتتلص ماااااااان الوصاااااااام 

 االجتماعً
4 3.7% 

 %100 108 المجموع

 
 ( يوضح سبب التفكير بالهجرة خارج العراق18جدول رقم )

 
ٌوضح الجدول األتً االسباب الربٌساة للتاكٌار باالهجرة الاى تاارج العاراق، وقاد اتضاح ان عادد اللاواتً ٌاكارن 

( ناجٌة اٌيٌدٌة وذلك لاقدان االمان فاً العاراق والتعارض لعملٌاا  اباادة 90هو )بالهجرة بسبب الشعور باألمان 
( 14وسبً جماعً، كما بلػ عدد اللواتً ٌاكرن بالهجرة بسبب عدم وجود تارقة دٌنٌة فً البلدان االوروبٌة هو )

داعش بعد القٌاام  ( ناجٌا  ٌاكرن بالهجرة بسبب الوصم االجتماعً الذي تلاته عصابا 4ناجٌة، كما ان هناك )
( سانة 2بسبٌهن وبٌعهن فً سوق النتاسة وتعرضهن لإلؼتصاب ألكثر من مرة ولمدة ٌمكن حسابها بالمتوساف )

 على التوالً لجمٌع الناجٌا  االٌيٌدٌا .
 

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %17.4 18 نعم

 %82.5 85 ال

 %100 103 المجموع

 
 الختطاف علل العالقات االسرية في المجتم  بعد عودة الناجيات( يوضح تأثير ا19جدول رقم )

 
( ناجٌااة ادى اتتفافهااا ماان قباال العصااابا  االرهابٌااة الااى التااأثٌر علااى عالقاتهااا 18( ان )19ٌوضااح الجاادول )

االجتماعٌة المحٌفة بحٌاتها الٌومٌة، وترك هاجس الوصم االجتماعً واالنتكاسة فً حٌااتهم، فاً حاٌن بلاػ عادد 
( بسابب التعااٌش السالمً باٌن افاراد لفابااة 85واتً لم ٌتارك االتتفااؾ اثاراً علاى عالقاتهاا االجتماعٌاة هاو )الل

االٌيٌدٌة والنظر الٌهن على انهن مكرها  قد اتتفان، وما حصل لهن تارج ارادتهن، واال ٌتعرضن الاى القتال 
 والتنكٌل المستمر. 
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 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %4.8 5 نعم

 %95.1 98 ال

 %100 103 المجموع

 
 ( يوضح نظرة المجتم  ال ي تعيش فيه السبايا نظرة متدنية بسبب السبي20جدول رقم )

 
 

( ال ٌنظاار الااٌهم المجتمااع 103( ناجٌااة ماان مجمااوع عٌنااة الدراسااة البالؽااة )98( ان )20ٌوضااح الجاادول رقاام )
بتهن ان المجتمع ٌنظر الٌهم هذه النظرة، وٌعاود السابب فاً ذلاك ان ( منهم كان  اجا5االٌيٌدي نظرة متندٌة، و)

هؤالء التمسة فقدن جمٌع افراد عابالتهن، فقد قام  عصابا  داعش االرهابٌة بقتلهم ولم ٌبق احد منهم ٌساعدهم 
جتماع باؼالق الاجوة الناسٌة التً تركتها عصابا  داعش بسبب ممارستهم الهمجٌة. ان المجتماع االٌيٌادي هاو م

مسالم ٌرٌد العٌش بسالم فً المنافق التً ٌسكنها منذ عقود فوٌلة، لذا ال ٌنظار الاى ماا تعرضا  لاه هاذه النسااء 
وٌعود الاضل الكبٌر لهذه النظرة على اٌدي عصابا  داعش االرهابٌة نظرٌة متندٌة كما ٌوضحه الجدول اعاله، 

بً الااى الاتااوى التااً أصاادره األب الروحااً للدٌانااة اإلنسااانٌة الااى الناجٌااا  والناااجٌن ماان قبضااة داعااش االرهااا
، تعتبار أجارأ فتاوى تحمال 6/9/2014االٌيٌدٌة سماحة البابا شٌخ تتاو حااجً اساماعٌل باللؽاة الكردٌاة بتاارٌخ 

مضامٌن إنسانٌة نبٌلة سوؾ ٌسجل له تارٌخ االٌيٌدٌة بمدد مان ذهاب. نشار  نااس الاتاوى باللؽاة العربٌاة تحا  
نقتفاؾ منهاا: ".. نارى أن هاؤالء قاد أجباروا علاى ممارساا  شاعابر دٌنٌاة  6/2/2015ً ومؤرتة فا 28العدد 

تنااافً الدٌانااة االٌيٌدٌااة تحاا  الضااؽف واالكااراه والقااوة، وبعاادما بااذل  وتبااذل جهااود إلعااادة العدٌااد ماان هااؤالء 
د أن ٌماس عقٌادتهم المتفوفا  والمتفوفٌن، نؤكد بأن هؤالء الناجٌا  والناجٌن ٌبقوا اٌيٌدٌٌن أنقٌاء ولٌس ألحا

االٌيٌدٌة بشا ألن ما تعرضوا له أمر تارج إرادتهم. لذلك لٌس ألحد أن ٌقارر مصاٌرهم أو هاوٌتهم الدٌنٌاة، بال 
بالعكس علٌنا جمٌعاً أن نمد لهم ٌد المساعدة كً ٌعودوا الى ممارسة حٌاتهم الفبٌعٌة لٌتجاويوا المحنة التً مروا 

وا ماع هاؤالء الضاحاٌا وٌادعموهم لكاً ٌعاودوا الاى ممارساة حٌااتهم الفبٌعٌاة بها.. لذلك ندعو الجمٌاع أن ٌتعااون
 وٌندمجوا مع المجتمع..والجمٌع مفالب بانجاح هذه المهمة.."

 
 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %98.1 101 نعم

 %1.9 2 ال

 %100 103 المجموع
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 طفات( يوضح الض وط النفسية التي تتعري لها المخت21جدول رقم )
 

ٌُالحظ من الجدول اعاله ان ؼالبٌة المبحوثا  تعاانً مان الضاؽوف الناساٌة جاراء عملٌاة االتتفااؾ، وماا ترتاب 
 98,1( سبٌة وبنسابة )101علٌها من تتوٌؾ واجراءا  تعساٌة وقد بلػ عدد اللواتً ٌعانٌن من ضؽوف ناسٌة )

اال حاالتٌن لام تتعارض الاى ضاؽوف ناساٌة %( سبٌة، وهذا متوقع فً ظل اوضاع سٌبة جدا، فً حاٌن لام تظهار 
وٌعود السبب الى ان مدة اتتفافهن لم تتجاوي اٌام لٌتم هروبهن والتتلص من هذه الجماعا  المسلحة المجرماة، 
الشّك ان ما تعرض  له المرأة االٌيٌدٌة تالل االتتفاؾ وما ترتب علٌه مع معاناة اجتماعٌة وناسٌة جادٌر باأن 

 ة الحٌاة االجتماعٌة لهذه المرأةمر تهدٌدها على مسٌرٌشكل صدما  تفٌرة ٌست
 

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة ت

 %56.4 87 التوؾ والقلق 1

 %11 17 اضفرابا  فكرٌة 2

 %20.1 31 امراض عضوٌة 3

 %5.8 9 التاكٌر بالمو  4

 %6.4 10 كن  افكر بان هنالك امل للتالص 5

 %100 154 المجموع

 
 يوضح ابرز المعاناة النفسية في اثناء مدة االختطاف( 22جدول )

 
( 17( حالاة مان عٌنااة الدراساة تعااانً مان التاوؾ والقلااق بشاكل مسااتمر، و)87( ان )22ٌوضاح الجادول رقاام )

ناجٌة ٌعانٌن من اضفرابا  فكرٌاة اثار الصادمة التاً تعرضان لهاا فاً قبضاة التننظاٌم االرهاابً مان اؼتصااب 
( ناجٌااة تعااانً ماان 31ماعٌااة التااً مورسااتا ضااد االٌيٌاادٌٌن العاايل، كمااا ٌالحااظ ان )ورؤٌااة حاااال  االبااادة الج

امراض عضوٌة نتٌجة القلق والتوؾ بل وحتى تأثٌر االؼتصاب الجماعً الذي مارساه افاراد التنظاٌم االرهاابً 
اساة البالؽاة ( مان الناجٌاا  ٌاكارن باالنتحاار مان مجماوع عٌناة الدر9على الكثٌر من االٌيٌدٌا ، كما ان هناك )

(، وهذا ٌعٌد ما ذهبنا الى فً االوراق السابقة، على ضرورة التأكٌد التأهٌل الناسً واالجتمااعً للناجٌاا  103)
 ( ناجٌا .10توفاً من العواقب بالمستقبل، كما بلػ عدد اللواتً ٌاكرون بأمل التالص من التنظٌم هو )

 
 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة ت

 %3.8 4 بمع األقار 1

 %85.4 88 فً المتٌما  2

 %10.6 11 سكن مستقل 3

 %100 103 المجموع

 
 ( يوضح مكا  السك  بعد التخلص م  السبي23جدول رقم )

 
( سبٌة تسكن فاً متٌماا  الالجباٌن الردٌباة والبٌاو  )الهٌاكال( التاً اساتؽلوها 88ٌتضح من الجدول اعاله أن )

ش االرهاابً علاى مناافقهم فاً ساهل نٌناوى، كماا ٌالحاظ ضاعؾ اهتماام وسكنوا فٌهاا بسابب ساٌفرة تنظاٌم داعا
بٌاوتهم ومناافقهم تاالل هاذه المادة لكاً ٌشاعروا باألماان الحكومة االتحادٌة وعدم توفٌرها بٌبة مالبمة بدٌلة عن 

ة مان ( ساب11ٌالٌهاا آمناٌن، كماا ٌالحاظ ان ) واالهتمام واالنتماء الى هذا الوفن لؽاٌة تحرٌر اراضٌهم وعودتهم
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( ناجٌاا  ٌساكّنن 4عٌنة الدراسة لادٌها ساكن مساتقل ماع اتوتهاا او يوجهاا واتواتهاا االترٌاا ، كماا ان هنااك )
 تارج متٌما  النايحٌن مع االقارب اٌضاً وٌعّد سكناً مستقالً عن المتٌما  المتصصة لهم.

 
 
 
 
 

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة ت

 %27.3 35 هٌبا  حكومٌة محلٌة 1

 %52.3 67 منظما  انسانٌة محلٌة 2

 %14 18 منظما  انسانٌة دولٌة 3

 %6.2 8 منظما  المجتمع المدنً 4

 %100 128 المجموع

 
 ( يوضح المؤسسات التي قامت بزيارة السبايا24)

 
( ناجٌة اجابا  باأن الهٌباا  الحكومٌاة قاما  بيٌاارتهم وتقادٌم المسااعدا  35( ان )24ٌتضح من الجدول رقم )

( ناجٌة كان  اجابتها ان المنظما  االنسانٌة المحلٌة المتتلاة قاموا بيٌارتهم وتقدٌم المعونة لهام، الاى 67لهم، و)
(، اما منظما  103( ناجٌة من مجموع عٌنة الدراسة البالؽة )18جانب قٌام المنظما  االنسانٌة الدولٌة بيٌارة )
 ناجٌا  وتقدٌم المساعدا  المتنوعة لهم.( 8المجتمع المدنً فً العراق فقد قام  بيٌارة )

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %44.6 46 نعم

 %55.3 57 ال

 %100 103 المجموع

 
 

 ( يوضح المؤسسات الدينية التي قدمت المساعدات25جدول )
 

( ناجٌاة 46( والتااص بماا قدمتاه المؤسساا  الدٌنٌاة مان المسااعدا ، فقاد تباٌن ان )25ٌتضح من الجدول رقم )
( ناجٌاة كانا  اجابتهاا 57%( علاى ؼاراره ان )44.6اجاب  بيٌارة المؤسساا  الدٌناة لهاا بنسابة مبوٌاة بلؽا  )

بـ)كال( اي لم تقم هذه المؤسسا  بيٌارتهن لتقدٌم الدعم والمساعدا  االنساانٌة التاً ٌحتاجوهاا(، اذ بلؽا  النسابة 
، وهذا ٌعّد تقصٌراً من قبل هذه المؤسسا  كون النايحٌن %(55.3المبوٌة للذٌن لم تيرهم هذه المؤسسا  هً )

بحاجة ملحة الى المساعدا  واليٌارا  المستمرة للتتاٌؾ عن معانتهم الذي تعرضوا لها فً اثناء مدة االتتفاؾ 
 .وبعدها
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 النسبة المئوية التكرار اإلجابة

 %89.3 92 نعم

 %10.6 11 ال

 
 ات والمؤسسات المجتمعية التي تزور السبايا( يوضح المنظم26جدول رقم )

 
%( مان مجماوع 89.3( بنسبة مبوٌاة بلؽا  )92( ان عدد اللواتً تم يٌارتهن هو )26ٌتضح من الجدول رقم )

( ناجٌا  من متٌما  النيوح بنسابة مبوٌاة بلؽا  11العٌنة، كما بلػ عدد اللواتً لم تقم المؤسسا  بيٌاتهن هو )
تمام الكثٌر من المؤسسا  باوضاع النايحٌن االٌيٌدٌن، على الرؼم من قلة المساعدا  %(، وهذا ٌؤكد اه10.6)

 المقدمة بالمقارنة مع احتٌاجا  النايحٌن التً تساعدهم على العٌش فً هذه المتٌما .
 

 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة ت

 %25.5 57 مساعدا  إنسانٌة 1

 %31.8 71 مساعدا  فً اإلٌواء 2

 %42.6 95 اٌة صحٌةرع 3

 %100 223 المجموع

 
 (  يوضح نوعية المساعدات التي تم تقديمها27جدول )

 
( تااصااٌل المساااعدا  التااً قاادمتها كاال المؤسسااا  التااً قاماا  بيٌااارة المتٌمااا  وتقاادٌم 27ٌوضااح الجاادول )

حاة فاً المتٌماا ، باالضاافة ( ناي57المعونة، إذ بلػ عدد الناجٌا  الذٌن أقرو بتقدٌم مساعدا  انسانٌة لهم هو )
( فً حٌن بلػ عدد اللواتً تلقٌن رعاٌة صحٌة فً محل 71الى بلوغ عدد اللواتً تلقوا مساعدا  فً االٌواء هو )

( ناجٌاة 103( ناجٌة من اصل مجموع عنٌناة الدراساة التاً بلؽا  )95سكنهم الحالً )متٌما  النايحٌن ( هو )
 .المنافق الشمالٌة من العراق ونايحة فً متٌما  النيوح المنتشرة فً
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 عرض دراسا  الحالة ونتابجها
 
 

 

 

 اوالً: عرض دراسا  الحالة:
 الحالة االولل )خ(:  .1

الناجٌة )خ( من قرٌة تل قصب وهً احدى قرى نٌنوى، كان  تسكن مع افراد عابلتها المتكونة من 
( 14جداً، عمر الناجٌة فً أثناء االتتفاؾ كان ) االب واالم واألتوة واالتوا ، وضع العابلة المعاشً جٌد

 سنة، وكان  فالبة فً الصؾ الثالث المتوسف.
هاجم تنظٌم داعش المنفقة التً تسكن فٌها، وعندما اقترب  2014آب  3اشار  )خ( الى أنه: "فً ٌوم 

ى الجبل، وتوجهوا فعالً فرداً ترك المنيل والتوجه ال 14وصول التنظٌم الى تلعار، قرر  عابلتها المتكونة من 
مع باقً اهالً القرٌة والقرى القرٌبة الى جبل سنجار، وكان  أعداد االهالً كبٌرة، السٌما من النساء والاتٌا  
واالفاال الى جانب الشٌوخ والعجابي المسنٌن، وقد توقؾ الجمٌع ألتذ استراحة ومواصلة السٌر نحو الجبل، 

نظٌم من الناس، وأمروا الجمٌع بالتوقؾ وعدم االستمرار بالسٌر الى الجبل، وفجأة اقترب  سٌارتان تابعتان للت
أقسم عناصر داعش بأنهم لن ٌؤذوا الناس، بعد ذلك، جاء  سٌارا  كثٌرة جداً، وقام من فٌها بعد ترجلهم منها 

دموا جمٌعاً باصل النساء عن الرجال، وقد عمدوا الى أتذ الرجال الى جهة مجهولة، علمنا فٌما بعد أنهم أع
 ودفنوا فً مقبرة جماعٌة، وكان من بٌنهم والدي وأثنٌن من اتوتً وأتوالً وأعمامً".

وتؤكد )خ( أن "عناصر التنظٌم اقتادوا النساء جمٌعاً، ومن بٌنهن هً ووالدتها الى قضاء سنجار حٌث 
كان فٌها الكثٌر من االفاال امضوا هناك مدة ساعتٌن، بعدها تم ترحٌلهم الى قضاء تلعار، وإسكانهم فً مدرسة 

والنساء والاتٌا  االٌيٌدٌا "، الفتة الى أنهن "لم ٌستفعن النوم أو تناول أي فعام فً ذلك المكان لحينهن 
 الشدٌد على مصٌر الرجال الذٌن كانوا ال ٌيال مجهوالً بالنسبة لهن".

جدداً الى سجن بادوش الذي ال ٌبعد ولات  )خ( الى انه: "تم قصؾ تلعار، لذا قام عناصر التنظٌم بنقلنا م
كثٌراً عن مدٌنة الموصل، حٌث بقٌنا هناك اسبوعاً كامالً، قبل أن ٌقوموا باصل النساء الكبٌرا  عن الاتٌا ، 
وهنا فقد  والدتً، وقد توسل  الٌهم أن ٌتركوها معً، أو ٌأتذونً معها، وقد بقٌ  أتتً معً، كان  تلك من 

، عندما فصلونً عن أمً وكن  اتمسك بٌدٌها بقوة، لكنهم أجبرونً على االبتعاد اصعب اللحظا  التً عشتها
عنها، ولس  الوحٌدة فبعاً التً تم ابعادها عن والدتها، فهو حال الكثٌر من الاتٌا  اللواتً كن ٌبكٌن وٌتوسلن 

اد أمهاتنا، جاء عناصر من أجل البقاء مع أمهاتهن، لكن عناصر التنظٌم لم تكن تصؽً لتلك التوسال ، وبعد ابع
التنظٌم، وأتذوا االوالد الصبٌان ممن تجاوي عمره س  سنوا  من أجل التدرٌب فً المعسكرا  وحمل 

 السالح".  
وتضٌؾ )خ(: "بعد مدة بسٌفة، تم قصؾ سجن البادوش، لذا قام التنظٌم بنقلنا مرة ثانٌة الى تلعار، ثم 

سنة الى الموصل، وقد تم عرضنا هناك للبٌع بحجة أننا سباٌا  22قاموا بأتذ الاتٌا  من عمر تسع سنوا  إلى 
وكاار"، الفتة الى أنه "تم شرابً أنا وصدٌقتً من قبل شتصٌن من الموصل"، شارحة عملٌة الشراء بأنها: 
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"كن  أنا والاتٌا  نجلس فً ؼرفة، ٌدتل الشتص الذي ٌرٌد الشراء وٌتتار، عندما وقع علً االتتٌار، بكٌ  
 ، لكن هذا الشتص ضربنً وشتمنً وجرنً بقسوة، كان اشبه بوحش بشري بشع، ال رحمة فً قلبه".ورفض 

وتستفرد )خ(: "تم أتذنا أنا وصدٌقتً الى قرٌة رمبوسً التً تبعد قلٌالً عن سنجار، اذ بتنا لٌلة واحدة، 
هذا البٌ  عبارة عن معسكر  ٌوماً فً بٌ  ٌتص عناصر التنظٌم، 25ثم انتقلنا الى سنجار حٌث بقٌنا هناك نحو 

عنصراً من داعش، حاول عناصر التنظٌم تالل تلك المدة التً بقٌنا فٌها فً هذا البٌ   48ٌسكُن فٌه أكثر من 
أن ٌجبرونً على ترك دٌنً واعتناق االسالم، لكننً كن  ارفض ذلك، وكثٌراً ما اتعرض الى الضرب المبرح 

 الذي افقد فٌه وعًٌ".
وتشٌر )خ( الى أنه: "فً منيل سنجار، كان هناك شتص واحد ٌقوم باؼتصابً، وهو الشتص الذي 
اشترانً، وكان ٌفلب منً أن اقوم باألعمال المنيلٌة لبقٌة االشتاص الذٌن معه، اذ كن  أقوم بالفبخ 

اشنع االعمال والتنظٌؾ"، الفتة الى أنه على الرؼم من ذلك، فإن "عناصر التنظٌم لم ٌتورعوا عن فعل 
 وافظعها، كانوا ٌجبرونا مثالً على ارتداء مالبس شاافة تظهر أجسادنا أمامهم".  

وتلا  )خ(: "كن  أستمع الى صرتا  صدٌقتً فً الؽرفة الثانٌة، وهً تستنجد وتصرخ )ساعدٌنً 
كً أتعرض لكل هذه وأنقذٌنً(، لكننً كن  بال حول وال قوة، كن  أبكً كثٌراً، وأتساءل عن ذنبً الذي جنٌته ل

المعاناة، كن  أفكر بوالدي وأتوتً كٌؾ قتلوهم، وكٌؾ أبعدونً عن والدتً، أٌضا تساءل  فً داتلً عن ذنب 
 االفاال وإبعادهم عن أهلهم".

حبة دواء  150وتقول أنها: "حاول  االنتحار أكثر من اربع مرا ، فً المرة االولى بلع  أكثر من  
ٌ ، وتعرض  للتسمم، وقاموا بضربً على الرؼم من أنً كن  فاقدة للوعً أجهل نوعها وجدتها فً الب

ومرٌضة جداً، كما حاول  مرتٌن قفع شراٌٌن ٌدي، وفً المرة الرابعة شرب  مادة البنيٌن، لكن ٌبدو أن أجلً 
 لم ٌحن بعد". 

ما بقٌ  أنا مع وتكمل )خ( قصتها بالقول: "قاموا بأتذنا بعد ذلك إلى الموصل، ثم أرجعوا صدٌقتً، فٌ
 الشتص الذي اشترانً".

وتضٌؾ: "بالرؼم من ذلك، كن  اتفف للهرب لكننً افشل فً كل مرة، فقد حاول  ثالث مرا  
الهروب، لكنهم ٌمسكوننً فً كل مرة، وفً إحدى المرا  أتذ  سكٌناً، وكان عناصر داعش نابمٌن، وكسر  

ًّ وأعادونً الى سنجار مرة ثانٌة"، مشٌرة الى القال وهرب ، لم أمش سوى عشرة كٌلومترا  حتى قبضو ا عل
أنه "فً سنجار، حاول  الهرب مرتٌن ولم أفلح، وفً المرة الرابعة نجو  منهم، فقد كان  هناك اشتباكا  بٌن 
عناصر داعش والبٌشمرگة، وقد ترك عناصر التنظٌم شتصاً واحداً فقف لحراستنا، فلبنا انا ومن معً من 

جلب لنا فعاماً، وفور تروجه وابتعاده عن المنيل، كسرنا الباب وهربنا، وكنا قد سرقنا هاتااً الاتٌا  منه أن ٌ
نقاالً من عناصر التنظٌم وأتاٌناه، وتمكن  عبر الهاتؾ النقال أن أتصل بأخ لً ما يال فً جبال سنجار، 

، لكنا لم نتوقؾ وواصلنا الصعود وأبلؽته أننً قادمة الى الجبل، شعر عناصر داعش بهروبنا وافلقوا النار علٌنا
إلى الجبل على الرؼم من أننا ال نعرؾ الفرٌق، بقٌنا تمس ساعا  ونصؾ الساعة نمشً، ثم التقٌ  بأتً، 

 وانتقل  معه الى منفقة باعذرا، وبعدها سافر  إلى المانٌا مع والدتً التً عثر  علٌها هناك. 
وضاع التً عاشتها بال معنى، فقد حفم هذا التنظٌم أي تؤكد الناجٌة )خ( أن حٌاتها فً ظل داعش، واال

حلم وفموح لها فً الحٌاة، وأفقدها الكثٌر من عابلتها كوالدها وعدد من اتوتها، األمر الذي يرع فً داتلها 
الٌأس واإلحباف، إال انها االن بعد تحررها، تحاول بناء حٌاتها الداتلٌة الناسٌة من جدٌد، السٌما بعد االنتقال 
للعٌش فً ألمانٌا، اذ تشعر باألمن واألمان هناك، وأن ال احد ٌهدد حٌاتها ومستقبلها، كما أنها تلق  المساعدة 
والعون الفبً والناسً الذي سٌساعدها كثٌراً فً تجاوي محنتها ومعاناتها، تفمح )خ( الى االنفالق مجدداً فً 

عالٌة تمكنها من الحصول على وظٌاة محترمة الحٌاة، والسعً الى اكمال الدراسة والحصول على شهادة 
 مستقبالً.
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 س(: -الحالة الثانية )   .2
( سنة، تسكن قرٌة كوجو إحدى قرى سنجار مع افراد أسرتها 21س( تبلػ من العمر ) -الناجٌة )ن 

ك، الحالة المعاشٌة المتكونة من األب واألم واألتوة واالتوا ، لم تكمل دراستها بسبب عدم رؼبتها فً ذل
 للعابلة قبل هجوم داعش كان  جٌدة. 

، بقٌنا فً القرٌة، ثم 2014آب  3س( أنه: "عندما هاجم تنظٌم داعش قرٌتنا فً  -تقول الناجٌة )ن 
آب من جمٌع االهالً الحضور مدرسة كوجو، اذ قاموا بتجرٌد األهالً من  13فلب عناصر التنظٌم بتارٌخ 

من الذهب، بعد ذلك قاموا باصل الرجال عن النساء، وفصل الاتٌا  البالؽا  من  اموالهم وما ٌمتلكونه
امهاتهن"، مشٌرة الى انها كان  "من ضمن البنا  اللواتً تم فصلهن عن أهلهن"، الفتة الى أن التنظٌم أتذهن 

الى مقر تابع له، وبقٌنا الى "قصر تابع للنظام السابق، حٌث بقٌنا هناك لٌوم واحد، ثم قام التنظٌم بعدها لنقلنا 
 هناك لمدة اسبوع كامل".

س( فً الحدٌث عما كان ٌدور فً مقر التنظٌم: "كان عناصر التنظٌم ٌأتون  -وتسترسل الناجٌة )ن 
ٌومٌاً الى هذا المقر لٌتتاروا الاتٌا  من بٌن الموجودا ، ثم جاء دوري أنا، اذ أتذنً أحد افراد التنظٌم واسمه 

بنً أول االمر الى فندق تابع للتنظٌم فً الموصل، قبل أن ٌأتذنً ألسكن مع يوجته ووالدته )أبو بكر( واصفح
 وافااله".

س(: "كان  معاملة يوجته ووالدته قاسٌة جداً، اذ كّن ٌفلبن منً القٌام بجمٌع االعمال  -وتضٌؾ )ن 
ن )أبو بكر( كان ٌقوم المنيلٌة من فبخ وتنظٌؾ وؼٌرها، كن  أشعر أننً تادمة، وعالوة على ذلك، فإ

 باؼتصابً دابماً".
س(: "حاول  الهرب مرا  عدة، لكننً لم اتمكن من  -وفٌما اذا كان  لدٌها محاوال  للهرب، تذكر )ن 

ذلك، حتى باعنً )أبو بكر( الى أحد عناصر التنظٌم واسمه )أبو منصور( الذي أتذنً الى مقره وسكن  معه 
ة اصدقابه الذٌن ٌقومون بيٌارته، وكان ٌفلب منً أٌضاً أن أعد له ثالثة اشهر، حٌث قم  بتدمته وتدم

وألصدقابه الفعام، وان اعمل على تنظٌؾ المسكن، كذلك فإنه كان ٌقوم باؼتصابً مرا  كثٌرة فً الٌوم 
 الواحد".

)أبو س( الى أنه "قام )ابو منصور( ببٌعً اٌضاً ألحد أفراد التنظٌم الذٌن كانوا معه واسمه  -وتشٌر )ن 
ضحى(، واتذنً االتٌر لمنفقة الحمدانٌة، حٌث امضٌ  معه شهراً ونصؾ الشهر، ولم تتتلؾ حالً معه، فقد 
كن  اتعرض لالؼتصاب بشكل متكرر، كما كن  اقوم بجمٌع اعمال التنظٌؾ والفبخ، قبل أن ٌقوم )أبو 

ه قبل أن ٌسكننً مع عابلته منصور( ببٌعً هذه المرة الى شتص أسمه )أبو تفاب(، اذ أتذنً الى حٌث مقر
لمدة ثمانٌة اشهر، وكان  يوجته شدٌدة القسوة معً، وكثٌراً ما كان  تبلؽه حٌن قدومه الى البٌ  بأننً ال أصلً 

 وال أقرأ القرآن، األمر الذي ٌجعله ٌثور وٌضربنً بقسوة شدٌدة".
راء اتصال مع أهلً، س( الى انها: "تمكن  من الحصول على جهاي اتصال، وقم  بإج -وتلا  )ن 

وتحدث  الى والدتً، وفلب  منها أن تعمل كل ما فً وسعها لنجدتً وانقاذي مما انا فٌه، واال سأقوم بقتل ناسً 
ألننً لم أعد افٌق ما انا فٌه من الذل واالهانة، فقام  والدتً على الاور بإعفابً رقم هاتؾ شتص قال  أنه 

لب منً أن اصؾ له المكان الذي أنا فٌه، واتاق  معه على نقفة دالة ٌمكنه مساعدتً، فقم  باالتصال به، وف
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ٌمكنه أن ٌصل الٌها ونلتقً فٌها، وبالاعل هذا ما حدث، فقد التقٌ  هذا الشتص فً الساعة الحادٌة عشرة لٌالً 
ثالثة أٌام قرب مفعم فً مدٌنة الحمدانٌة، واتذنً الى تلعار التً  بقٌنا فٌها  2015تشرٌن الثانً  16من ٌوم 

بسبب شدة المفر، بعدها تمكنا من مؽادرة تلعار"، الفتة الى أن هذا الشتص قام بتسلٌمها الى قوا  البٌشمرگة 
 الكوردٌة: "بعد تسلٌمً الى البٌشمرگة، التقٌ  بأهلً".

 س( الى انها: "ما يل  اتذكر مواقؾ االؼتصاب والقسوة، ال استفٌع نسٌانها، ألنها دابما -وتشٌر )ن 
ما تظهر فً أحالمً على شكل كوابٌس تجعلنً استٌقظ تاباة جداً على الرؼم من وجودي بٌن بعض من افراد 

 عابلتً، إال أننً أنتظر عودة والدي وأتواتً االربعة الذٌن ال ٌيالون محتجيٌن لدى عناصر داعش". 
ن العمر ثالث سنوا ، وأن س( بأنها عاد  لتسكن مع والدتها وأتٌها الذي ٌبلػ م -وأفاد  الناجٌة )ن 

حالتهم المعٌشٌة صعبة، والمتٌم الذي تسكن فٌه ٌاتقر ألبسف مقوما  العٌش، اذ ٌعتمدون على ما تقدمه بعض 
المنظما  االنسانٌة، وتؤكد: "نضفر أحٌاناً الى بٌع جيء مما ٌقدم لنا من مساعدا  لشراء ما نحتاجه فً حٌاتنا 

 الٌومٌة".
 
 

  الحالة الثالثة )ح(: .3
( سنة، تسكن فً سنجار بقرٌة تل قصب مع عابلتها المتكونة من االب 21الناجٌة )ح( تبلػ من العمر )

واالم واألتوة واالتوا ، حاصلة على شهادة الثانً متوسف، عند هجوم داعش على قرٌتها كان  تعّد العدة 
ق، الحالة المعٌشٌة للعابلة كان  إلجراء االمتحان التارجً للثالث المتوسف بسبب تركها للدراسة فً وق  ساب

 جٌدة جداً. 
تلا  )ح( الى أنه: "عندما سمعنا بدتول عناصر داعش على قرٌتنا، هربنا إلى بٌ  تال فً منفقة 
قرٌبة من جبل سنجار، كان هدفنا ان نصعد الجبل لننجو من داعش، لكننا لم نتمكن من الهرب، فقد ألقى عناصر 

قبل الوصول الى الجبل، ثم قاموا بعملٌة فصل الرجال عن النساء، وفصل الاتٌا   التنظٌم القبض علٌنا جمٌعاً 
 عن النساء الكبٌرا ، لٌأتذوننا بعد ذلك )تقصد الاتٌا ( الى سجن )بادوش(".

وتستفرد )ح( أن: "حٌاتنا فً السجن كان  جحٌماً ال ٌفاق، فقد كانوا ٌمنحوننا وجبة فعام واحدة فً  
ن الوجبة سٌبة جداً وال ٌمكن تناولها، تتكون من الري المنقوع فً الماء وؼٌر المفبوخ، كنا الٌوم، وؼالباً تكو

نعثر فٌه على الكثٌر من الدٌدان، نضفر فً بعض االحٌان الى تناوله لشدة الجوع"، مشٌرة الى أن أمها: "كان  
نابمة ال تحصل على حصتها، وال ٌمكن ان ال تنام اال بعد أن ٌتم تويٌع وجبة الفعام تلك، فإن الاتاة او المرأة ال

 ٌويع عناصر التنظٌم مرة ثانٌة، كان  أمً تنظؾ الري من الدٌدان وتفعمه ألتواتً الصؽٌرا ".
وتضٌؾ )ح(: "بعد ذلك بأٌام، قام عناصر التنظٌم باصل النساء العذارى عن المتيوجا  اللواتً لٌس 

عهن افاالهن، ورفض  أنا الذهاب معهم، وبقٌ  متمسكة بأمً لدٌهن افاال، وعن النساء المتيوجا  اللواتً م
وأبكً، توسل  الٌهم أن ال ٌارقوننا، لكنهم رفضوا وقاموا بضربً كثٌراً وسحبونً بالقوة، وكان  تلك آتر 
لحظة رأٌ  فٌها أمً"، الفتة الى أنها: "كذب  على عناصر التنظٌم وقل  لهم بأننً متيوجة، لكنهم لم ٌقتنعوا 

 ، قالوا لً أن  تبدٌن صؽٌرة وال تدل هٌبتك على انك متيوجة".بذلك
وفٌما ٌتعلق ببٌعها، أشار  )ح( الى أن: "عناصر التنظٌم باعونً الى مهاجر سعودي الجنسٌة، كان فً 
الثالثٌن من العمر، أتذنً الى مقر عمله وكان ٌتوقع أنً متيوجة فعالً، وضعنً فً احدى الؽرؾ وحاول 

قاومته بشدة، إال إنه قام بربف ٌدي واؼتصبنً، وعندها اكتشؾ بأننً ما يل  عذراء، ؼضب  اؼتصابً لكننً
ألننً كذب  علٌه وعلى جماعته، وبعد اسبوع واحد فقف، ولكونً لم ألب له رؼباته الجنسٌة، باعنً إلى أحد 

كثٌراً، لكننً كن   اصدقابه وهو سعودي الجنسٌة أٌضاً، وقد قام باؼتصابً مرا  عدٌدة، وقد حاول  الهرب
 افشل فً كل مرة ألننً أجهل المكان الذي أنا فٌه، وكانوا ٌمسكوننً بعدها ٌوقومون بتعذٌبً وضربً بشدة".

وتكمل )ح( حدٌثها والؽصة ال تاارق كلماتها: "فكر  فً االنتحار لكً اتتلص بشكل نهابً منهم، 
 90لكنهم اسعاونً، وفً المرة الثانٌة تناول   وحاول  ذلك ثالث مرا ، فقد قفع  شراٌٌن ٌدي فً إحداها،

، وتم نقلً إلى المشاى ومعالجتً، بعدها  ًّ حبة دواء شعر  معها بمؽص شدٌد فً معدتً ادى الى أن ٌؽمى عل
حاول  شنق ناسً فً المروحة لكنهم أمسكونً، األمر الذي أجبر هذا الداعشً على ببٌعً إلى مهاجر جيابري  

ًّ بوحشٌة". 45لجيابري( كان عمره )اسمه )أبو عبدهللا ا  سنة(، وقد قام هذا االتٌر باؼتصابً واالعتداء عل
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وأفاد  )ح( أن "جمٌع عناصر التنظٌم كانوا مهووسٌن بممارسة الجنس )االؼتصاب( مع الاتٌا  
االٌيٌدٌا  السٌما صؽٌرا  السن، وكانوا فً الؽالب ٌعفون الاتاة حبوب منع الحمل لكً ال تؤدي هذه 
ٌُنقص من ثمنهن كما  الممارسا  الى الحمل، ألن اللواتً ٌحملن او ٌلدن ال ٌتم بٌعهن بسعر جٌد، وهذا االمر 

 كانوا ٌقولون". 
وأوضح  )ح( الى أن: السعودٌان االثنان الذٌن قاما باؼتصابً كانا ال ٌرؼبان بحدوث الحمل، وكانا 

الذي كان ٌرؼب فً أن احمل منه، وبقٌ  معه مدة ٌعفٌانً حبوب منع الحمل باستثناء الداعشً الجيابري 
فوٌلة جداً، اذ قام بأتذي إلى فبٌبة نسابٌة لكً تكشؾ علً، وقال  الفبٌبة أنه ال ٌمكن لً أن أحمل من دون 
معالجة، ألن كثرة االؼتصاب العنٌؾ الذي تعرض  له تسبب بجروح والتهابا  كثٌرة، كما أن الكمٌة التً 

 تسبب  بمنع مؤق  للحمل وهو ما ٌتفلب العالج". تناولتها من الحبوب
وأشار  )ح( الى أن "عناصر التنظٌم كانوا ٌضعون فً الفعام المقدم لنا حبوباً منومة  لكً ال نهرب، 
وأن ال ٌمكن لنا مقاومتهم عندما ٌقومون باالعتداء علٌنا، وكنا دابما ال نستفٌع الحركة ونعانً التمول لكوننا 

لة ونشعر بتعب مستمر فً أجسادنا"، الفتة الى أن عناصر التنظٌم كانوا ٌشترون لنا المالبس ننام ساعا  فوٌ
الشاافة التً تكشؾ أجسادنا وتظهرها بشكل مؽٍر، وكان  أؼلب الاتٌا  ٌرتدٌن المالبس العابدة لنساء عربٌا  

 كن ٌجدنها فً البٌو  كالدشداشا  والتنورا ".
فً اثناء اندالع  2017تموي  22ة الفوٌلة: "تمكن  من الهرب ٌوم وتسترسل )ح( أنه بعد هذه المد

اشتباكا  عنٌاة بٌن عناصر تنظٌم داعش وقوا  الجٌش والحشد الشعبً، إذ قام الجٌش بقصؾ المكان الذي 
كن  فٌه، وفعالً سر  وسف القصؾ العنٌؾ مدة فوٌلة قبل أن اعثر على بٌ  فٌه عابلة عربٌة، اال انه تم 

  بالكامل ما ادى الى وفاة جمٌع افراد العابلة باستثناء فال صؽٌر كان عمره نحو تمسة سنوا ، قصؾ البٌ
بقٌنا انا وهو تح  االنقاض لساعا  فوٌلة من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة عصراً، قبل أن ٌأتً أفراد 

لتً قادتنً الى ان اعثر على من الجٌش لدى سماعهم صرتاتً، وٌقومون بإتراجً وتسلٌمً إلى البٌشمرگة ا
 بعض أفراد عابلتً فً المتٌم".

تؤكد )ح( أنه "ال ٌمكن أن أنسى ما عشته وما شاهدته من معاناة لاتٌا  أٌيٌدٌا ، وكٌؾ كّن ٌقمن 
باالنتحار وقفع الشراٌٌن واالوردة، كما أنً كن  أجهش بالبكاء ٌومٌاً لمصٌر أتتً الصؽٌرة البالؽة من العمر 

اً فقف، وكٌؾ قام أحد الدواعش من الموصل بتيوجها واؼتصابها، اذ كن  اسمع دابماً قصة اعتدابه ( عام12)
 علٌها ومقاومتها له وقٌامه بضربها والتً كان ٌروٌها ألفراد التنظٌم. 

تعانً الناجٌة )ح( من أمراض جسدٌة وناسٌة بسبب فول مدة اتتفافها التً استمر  ثالث سنوا ، 
كثر من شتص، وتعرض  الى االؼتصاب والقسوة وسوء المعاملة، كما تعانً من وجود بٌع  تاللها أل

تقرحا  وففرٌا  فً بٌ  الرحم، وحصى فً الكلى، كما أنها تشعر بانيعاج شدٌد كلما ُفلب منها ان تروي 
ٌفلب منً قصة اتتفافها واؼتصابها ومعاناتها، الفتة الى: "اتمنى ان اكتب قصتً على ورقة وأعفٌها لكل من 

أن اروٌها له، ان رواٌة القصة على لسانً مجدداً ٌضاعؾ آالمها فً داتلً مرا  عدٌدة، وٌدفعها للرسوخ فً 
 اعماقً، وهذا االمر ال ٌدركه او ٌاهمه اال من مّر بمثل ما عانٌ  وكابد ".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الحالة الرابعة )م(:  .4
 

كن مع والدٌها وأتوتها فً متٌم قادٌا، كان  فالبة فً الصؾ الثانً ( سنة تس18الناجٌة )م( وعمرها )
 متوسف، الحالة المعٌشٌة السابقة للناجٌة كان جٌدة.

، قام عناصر تنظٌم 2014آب  3أفاد  الناجٌة )م( أنه: "عند هجوم داعش على منفقة سنجار فً 
قاموا باصل النساء المتيوجا  عن الاتٌا ، داعش بإحضار باصا  كبٌرة ونقلنا الى منفقة الرقة فً سورٌا، ثم 

ووضعونا فً قاعة كبٌرة، وكان عناصر داعش ٌأتون وٌتتارون الاتٌا  الجمٌال  السٌما الصؽٌرا  فً 
 العمر، واصفحابهن الى جها  مجهولة".

( سنة، جاء أمٌر تلك الجماعة 15وأشار  الى أنه: "عندما اتتفانً عناصر داعش، كان عمري )
بو يٌد(، وكن  أول فتاة تشترى فً سوق )السباٌا(، كنا نتساءل بٌننا عن معنى كلمة )سبٌة(، لقد كنا وٌدعى )أ

نجهل ما نحن فٌه"، مشٌرة الى أن: ")ابو يٌد( اشترانً وقام بتحاٌظً تعالٌم االسالم، فالباً منً أن انسى دٌنً 
 اعصً له أمراً وأجٌب كل ما ٌرٌد".وأتبع دٌن االسالم، كن  أجٌب تلك الفلبا  لشدة توفً، وكن  ال 

وتوضح )م( أن: "هذا االمٌر، أتذنً الى عابلته المكونة من يوجته وافااله الثالثة، وكن  بمثابة تادمة 
لدٌهم، ٌجبروننً على القٌام بجمٌع االعمال المنيلٌة، حتى تربٌة االفاال، كان لدٌه فال بعمر أربع سنوا ، 

لة أترى كان عمرها سنة واحدة، كن  اقوم دابماً بحملها واالعتناء بها"، الفتة وفالة عمرها ثالث سنوا ، وفا
فً الوق  ناسه الى انها فً السابق " ، لم اكن امارس اي أعمال منيلٌة فً بٌ  والدي، كن  فالبة مدرسة، 

اسٌة والجافة لكن بعد أن تم اتتفافً لم ٌبق شًء لم أعمله، وعلى الرؼم من ذلك، كن  اتعرض لمعاملتهم الق
 والتشنة، كانوا ٌضربوننً إن لم أقم بقراءة القرآن او تأدٌة الصالة فً اوقاتها".

وتلا  الى انه على الرؼم من هذه الصٌؽة الدٌنٌة التً توحً بااللتيام من قبل أمٌر الجماعة هذه اال انه: 
ه امورهم التاصة بعٌداً عن البٌ  "كان ٌقوم باؼتصابً ٌومٌاً عندما ٌأتً من مقره الذي كانوا ٌتداولون فٌ

احٌاناً"، مشٌرة الى أنها وبعد نجاح هربها من االتتفاؾ الذي دام ثالثة اشهر لدى هذه العابلة اكتشا  أن هذا 
 الوالً ويوجته هما عراقٌان من أهالً الموصل، وأنه كان ٌعمل فبٌباً قبل سقوف المحافظة على اٌدي التنظٌم.

اتتفافها، اال انها حاول  الهرب من قبضة التنظٌم ألربع مرا ، وتشٌر فً  وعلى الرؼم من قصر مدة
هذا الصدد: "لم أتحمل العٌش معهم، وفكر  كثٌراً فً الهرب، لكنهم كانوا ٌقبضون علً فً كل مرة، وٌقومون 

عاقبتً بعدها بضربً وتعذٌبً ومعاملتهم بمنتهى الوحشٌة والقسوة، حتى أنهم كانوا ٌقفعون عنً الفعام لم
ومنعً من التاكٌر بالهرب مجدداً،  لكنً لم استسلم وبقٌ  مصرة على الهرب منهم، وفً احد أٌام الجمع التً 
كانوا ٌتوجهون فٌها جمٌعاً الى الجامع ألداء صالة الجمعة، هرب  إلى عابلة عربٌة سورٌة، وقل  لهم أنً فتاة 

أبقونً عندهم لٌومٌن تمكن  تاللهما من االتصال أٌيٌدٌة من العراق وشرح  لهم قصتً، فتعافاوا معً و
بوالدي الذي حاول التنسٌق مع مهرب أتذنً إلى تركٌا عبر الحدود، كنا نقوم بالمشً لٌال إلى أن وصل  تركٌا، 
 والتقٌ  هناك بعمً فً منفقة ؼايي عٌنتاب التركٌة، ورجع  بعدها إلى العراق، وانا االن مع أفراد عابلتً".

ٌة )م( أنها ما يال  تعانً من هواجس االتتفاؾ واالؼتصاب، لكنها عندما تشعر بوجودها تؤكد الناج
 مع أفراد عابلتها تشعر بتحسن، وقد عاد  إلكمال دراستها من جدٌد.
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 الحالة الخامسة )ف(:  .5
( فرداً، 22)( سنة من قرٌة كوجو، كان  تسكن مع أفراد عابلتها المتكونة من 24الناجٌة )ؾ( عمرها )

والد الناجٌة كان متيوجاً من امرأتٌن، وكانوا جمٌعاً ٌعٌشون فً بٌ  واحد، لدٌها سبعة أتوه، أربعة منهم 
 متيوجون ولدٌهم افاال.

تؤكد الناجٌة )ؾ( أنها: "عندما هاجم تنظٌم داعش القرٌة، أمر الجمٌع أن ٌأتوا إلى المدرسة الموجودة 
( امرأة، عند وصولنا إلى المدرسة فلبوا منا جمٌعاً 82( رجالً، والنساء )450) فٌها، وكان عدد الرجال تقرٌباً 

أن نعفٌهم كل ما نمتلك من نقود ومصوؼا  ذهبٌة، وفعالً جردونا من كل شًء ثمٌن نمتلكه حتى الموباٌال ، 
ء والاتٌا  واالفاال، بعدها فلبوا منا أن نصعد إلى الفبقة العلٌا )الدور الثانً( من المدرسة، صعدنا نحن النسا

وبقٌنا ناكر فً مصٌر آبابنا وأتوتنا واقاربنا، وقد سمعنا قادة التنظٌم وهم ٌحاولون اقناع الرجال بتؽٌٌر دٌنهم 
واعتناق االسالم، اال أن الجمٌع رفضوا ولم ٌوافقوا على ذلك، بعدها سمعنا أصواتاً كثٌاة جدا إلفالق النار"، 

سنة(، وقتلوهن مع الرجال فً مقبرة  80إلى  40اقتادوا النسوة كبٌرا  السن من ) الفتة الى أن عناصر التنظٌم
 جماعٌة قرب صوالغ، كان  معهن أمً الكبٌرة ويوجة أبً الصؽٌرة والكثٌر من أقاربً وجٌرانً".

وتكمل )ؾ( حدٌثها قابلة: "عندما جاءوا إلتراجنا من المدرسة إلى مكان آتر، رأٌنا الكثٌر من الجثث، 
انوا شباباً ورجاالً كباراً فً السن، عندها علم  أنهم قتلوا جمٌع أفراد عابلتً، والدي وأتوتً وأعمامً وأمً ك

أٌضاً، كان  هذه آتر مرة أرى فٌها عابلتً، بعدها قاموا بنقلنا إلى سورٌا ووضعونا فً قاعة كبٌرة تاصة 
تتارون الاتٌا  من بٌننا، كان عددنا تقرٌباً كان  باألعراس والمناسبا ، وكان عناصر داعش ٌأتون الٌنا وٌ

 فتاة أٌيٌدٌة". 200
( سنة تقرٌباً، 38وأشار  )ؾ( الى أن: "قام بشرابً عنصر استرالً من اعضاء التنظٌم، وكان عمره )

أتذنً معه إلى بٌته وسكن  مع يوجته وأفااله الصؽار، وكان  يوجته استرالٌة أٌضاً، كان  معاملتها لً فٌبة 
مة جداً، وقد سمح  لً بالهروب أكثر من مرة، لكننً كن  افشل دابماً، اذ ٌمسكنً عناصر التنظٌم ورحٌ

 وٌعٌدوننً الى أمٌرهم االسترالً".
وتستفرد )ؾ(: "أن يوجة هذا االمٌر كان  تتألم عندما تشاهدنً أبكً وأصرخ بصو  عاٍل باستمرار، 

ى مسمٍع منً، لم ٌبق لً أحد فً هذه الحٌاة"، لكنها تشٌر فً ألننً لم أستفع نسٌان أهلً، وكٌؾ أنهم قتلوا عل
الوق  ناسه: "لم أكن أفهم لؽة المرأة االسترالٌة التً ساعدتنً، ولم تكن هً تاهم لؽتً، لكنها كان  تشعر بما 

قارب أعانٌه، لذا قام  بإعفابً هاتاها كً أتصل بأحد افراد أسرتً، ولم ٌكن لدي أحد اتصل به اال ان تذكر  أ
 والدي واتصل  بهم، وارسلوا لً رقم مهرب أسمه )أبو شجاع(".

وتضٌؾ: "اتصل  بالمهرب، وأعلمته بمكان احتجايي، وبقٌ  على تواصل معه مدة فوٌلة، سألنً أبو 
شجاع إن كن  اعرؾ فتٌا  أترٌا  ٌستفعن الهرب معً، قل  له نعم كان  أتتً معً متتفاة لدى هذا 

مس فتٌا  كّن موجودا  مع أبو اليرقاوي فً الفبقة العلوٌة من المنيل عند يوجة الداعشً االسترالً وت
اليرقاوي التً كان  مسٌحٌة، وكان  متعاونة ومتعافاة ولفٌاة جداً معنا، إلى أن جاء وقام بتتلٌصً من 

ٌم ثمانٌة عناصر داعش وأوصلنً إلى تركٌا، وبعدها تم نقلً إلى العراق فً اقلٌم كردستان، وبقٌ  فً المت
 أشهر إلى أن تم نقلنا إلى ألمانٌا للرعاٌة والعالج".



35 
 

وأشار  )ؾ(: "أن ألمانٌا قدم  لنا كل أنواع العالج والرعاٌة والتدما ، إال أن هذه التدما  لم تساعدنً 
ً فً شً، اذ ال ٌمكن تعوٌض فقدان االهل، وقد عجي الكثٌر من االفباء فً تحسٌن وضعً الناسً، أبلؽونً بأنن

 مصابة بـ)صدمة كبرى(".
تقول )ؾ(: "قلبً مكسور وأشعر بالوحدة والضٌاع والؽربة فً كل مكان أذهب الٌه، دابما أحّن إلى 
أهلً واشتاق لهم كثٌراً، كما أنً لس  مستقرة فً داتلً، ال أمل لدّي فً المستقبل"، الفتة الى أنها "تعرف  

اء فً التنظٌم، وكانوا بمثابة أتوة واهل فرح  عندما على كثٌر ممن كن  اعرفهم سابقاً واصبحوا أعض
شاهدتهم، وتوقع  أنهم سوؾ ٌنقذوننا بحكم المعرفة التً تربفنا بٌنهم، كنا نتعامل بأتوة فٌما بٌننا ونأكل عند 
بعض، لكننً ُصدم  عندما كن  اقول الحدهم أن  )كرٌاً( ساعدنً، كانوا كأنهم ال ٌسمعون ذلك، وتعاملوا 

حشٌة وقسوة داعش، كانوا ٌبٌعون وٌشترون بنا، وكأنهم ال ٌعرفوننا سابقاً، كٌؾ لً أن أنسى أهلً معنا بو
 وفقدانهم أو تٌانة وؼدر كرٌاً بنا". 

وتلا  )ؾ( النظر الى أنها: "عندما كن  محتجية لدى داعش كن  أبكً واعانً، إال أنً كن  أقوى 
ه، وعلى الرؼم من ان محاوال  هروبً كان  تاشل، إال وأفضل، كن  أفكر كٌؾ سأهرب واتتلص مما أنا فٌ

أننً بقٌ  مصرة على الهروب وهرب  فعالً، أما االن وبعد هروبً أشعر بتعاسة الحٌاة، ال التقً مع احد، حتى 
ًّ وافقد تواينً، وعندما استٌقظ أجد ناسً فً المستشاى، وهذه  فً المدرسة ال اتكلم مع الاتٌا  ودابماً ٌؽمى عل

الة تكرر  معً كثٌراً، لٌس  لدّي رؼبة فً الذهاب الى اي مكان مهما كان جمٌالً، وأشعر أننً افقد لؽتً الح
 االصلٌة، وال أعرؾ السبب فً ذلك".

وتشٌر )ؾ( الى أنها تعانً من درجة اكتباب شدٌد وصل  الى التاكٌر باالنتحار مرا  عدة، لكن 
ما ياد من معاناتها والمها ألنها كان  الوسٌلة الوحٌدة لها للتتلص محاوال  االنتحار هذه با  بالاشل جمٌعاً م

 من المعاناة، مشٌرة الى أنها رجع  إلى إكمال دراستها وتعلم اللؽتٌن االلمانٌة واالنجلٌيٌة. 

 الحالة السادسة )و(:  .6
المتكونة  ( سنة، من قضاء سنجار، كان  تسكن قبل اتتفافها مع أفراد عابلتها24الناجٌة )و( عمرها )

 من والدتها وأتتها وثالثة أتوة، وواحد من اتوتها متيوج.
تقول الناجٌة )و(: أن "أتً ويوجته تعرضا إلفالق نار من قبل قناص داعش فً أثناء هروبنا من 
قرٌتنا إلى قرٌة أترى، على الرؼم من ان التنظٌم شدد على بقاء الجمٌع فً القرٌة، لكن أتً لم ٌتحمل البقاء، 

ما حاول الهرب مع يوجته أصابه قناص داعش، قمنا بأتذه ويوجته إلى المستشاى للعالج، وكن  برفقة وعند
يوجته وأمً برفقته ، وعندما علم التنظٌم بوجود أتً فً المستشاى جاءوا وقاموا بقتل أتً أمام انظارنا، وقد 

 تعرض  أمً النهٌار عصبً شدٌد بسبب ذلك".
تً، وصٌاح والدتً هرب  مع يوجة أتً من المستشاى، وقد كان وتردؾ: "عندما سمع  بمقتل أ

هناك مجموعة من أهالً قرٌة رمبوسً قاموا بمساعدتنا، اال ان الدواعش تمكنوا من االمساك بنا وأتذنا إلى 
دابرة ناوس سنجار، وعندما حّل اللٌل اقتادونا بباصا  كبٌرة الى تلعار حٌث قاموا بإسكاننا فً بٌ  صؽٌر فٌه 

لكثٌر من النساء االٌيٌدٌا  مع افاالهن الصؽار، أبلؽنا عناصر داعش أنهم جاءوا بنا الى هنا كً ٌؽٌروا دٌننا ا
 ألننا على ضاللة وكار".

وتذكر )و( فرٌقة تعامل عناصر داعش معهن تالل وجودهن فً ذلك البٌ  فً تلعار قابلة: "كانوا 
ٌوم، وأحٌانا وجبة واحدة كل ثالثة اٌام، كان  العاونة تاوح ٌعفوننا الفعام بحسب مياجهم، وجبة واحدة فً ال

من التبي والصمون الذي ٌأتون به الٌنا، كنا نمو  من الجوع والعفش، الى جانب أن البٌ  الذي كنا فٌه 
 صؽٌر جدا، وكان عددنا كبٌراً".

الاتٌا  الصؽٌرا  وتستفرد )و(: "فً هذا البٌ ، كان عناصر داعش ٌأتون بٌن الحٌن واآلتر لٌأتذوا 
سنة(، والاتٌا  الجمٌال ، وكان  الاتاة التً فً عمر  15سنوا  إلى  9السٌما ممن تتراوح أعمارهن بٌن )

أن ٌتلوا عشر سنوا  ُتقاد من قبل شتص ٌكبرها كثٌراً لكً ٌؽتصبها دون أدنى رحمة أو شاقة، كنا نتوسل لهم 
 لكنهم كانوا بال رحمة".سبٌلنا، وكان  االمها  تتوسل لترك بناتهن، 

وتشٌر )و(: "عندما حان دوري لكً ٌأتذوننً، أمسك بً أحدهم وفلب منً الوقوؾ، كن  مرٌضة 
جدا ومتعبة ومرهقة ناسٌاً، ووالدتً كان  متعبة ومرٌضة أٌضاً، لم أستفع الوقوؾ على قدمً، فتركونً، قالوا: 

الهرب بعد شهر ونص الشهر من االتتفاؾ عندما سوؾ نأتذها عندما تتحسن"، مشٌرة الى أنها: تمكن  من 
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قصا  الفابرا  مقر الدواعش، وكان عناصر التنظٌم مشؽولون باالشتباكا ، هرب  انا ويوجة أتً وتمكنا 
 من الوصول إلى الجبل مع بعض البنا ".

مر اربع وتشٌر الى أنها اآلن تسكن فً متٌم )جم مشكو( فً ياتو مع يوجة أتٌها وفالها البالػ من الع
سنوا ، وما يال  تجهل مصٌر والدتها وأفراد عابلتها، الفتة الى أنها تاكر فً االنتحار بشكل دابم ومستمر، 
ألنها أضح  من دون عابلة، اذ تقول: "كٌؾ لً أن أعٌش من دون افراد عابلتً، كما أنً سبم  العٌش فً 

ٌة لم تأِ  ليٌارتنا كما كان ، أؼلب من ٌأتً ٌستمع المتٌما ، ال معٌل لنا لٌساعدنا، حتى أن المنظما  االنسان
 الى قصصنا وٌلتقف لنا الصور وٌمضً، اال منظمة )ٌيدا( التً قام  بمنحنا مبلؽاً من المال لمرتٌن".

تصؾ الناجٌة )و( أن وضعها الحالً ال ٌتتلؾ كثٌراً عن وضعها عندما كان  محتجية لدى داعش، 
 د بعض العابال  التً تقوم بمساعدتنا فً المتٌم لكان وضعنا سًء جداً.فنحن نمو  من الجوع، ولوال وجو

 
 
 

 

 الحالة السابعة )ش(:  .7
 ( سنة كان  تسكن مع عابلتها فً قرٌة تانصور بقضاء سنجار. 17الناجٌة )ش( تبلػ من العمر )

ٌتنا وقام ( سنة، عندما هاجم تنظٌم داعش قر14تشٌر )ش( الى أنه: "كان عمري فً أثناء االتتفاؾ )
شتصاً، بعدها بأسبوع تم ارجاعنا إلى الموصل، ونقلنا  77بأتذنا جمٌعنا، ثم نقلنا إلى سورٌا، كان عددنا تقرٌباً 

 ثانٌة إلى البعاج لمدة شهر، ثم الى رمبوسً حٌث بقٌنا لمدة شهرٌن".
قٌقً )محمد وتضٌؾ قابلة: "فصلونً عن أهلً، وقاموا ببٌعً الى داعشً من أهالً بؽداد اسمه الح

سنة ٌسكن الموصل مع يوجته  35رشٌد(، لكنه ٌكنى من قبل عناصر التنظٌم بـ)أبو همام الشرعً(، عمره كان 
وافااله، حٌث بقٌ  عندهم ثالثة اشهر قام تاللها باؼتصابً مرا  عدة، كان ٌرٌد منً أن احمل منه، قل  له 

تتيوج من عمر تسع سنوا "، الفتة الى انها كان   سنة، والنساء14أنا فالة، فقال لً أن  لس  فالة، عمرك 
"رافضة أن أنجب افااالً منه، وكن  أكذب وأقول له بأننً مرٌضة، وكان ٌأتذنً إلى مستشاى البعاج، وهناك 
كن  اشتري حبوب منع حمل، وآتذها معً من دون أن ٌعرؾ، وبقٌ  على هذا الحال مدة فوٌلة، كن  أتوسل 

لها احسبٌنً أبنتك وساعدٌنً، تقول ما ٌاعله أبنً هو الصحٌح أنتم كاار، والبّد من جعلكم لوالدة الداعشً واقول 
 مسلمٌن". 

وتؤكد )ش(: "تمكن  من الهرب، ومشٌ  مسافة فوٌلة جداً، ولم ٌتمكنوا من االمساك بً أو التعرؾ 
دتً واعفابً هاتاه علً ألننً كن  ارتدي النقاب االسالمً، التقٌ  برجل أٌيٌدي مسن وفلب  منه مساع

لالتصال بأهلً، فلم ٌصدق بأننً أٌيٌدٌة فً بادئ االمر، اال بعد أن اقنعته بأننً كن  متتفاة لدى داعش 
وتمكن  من الارار منهم، وبالاعل منحنً هاتاه واتصل  بأتً الذي جاء وأتذنً إلى الجبل، بعدها تم إجالبً 

 ى ذلك الٌوم ما حٌٌ ".، لن أنس2015تشرٌن االول  22بالفابرة فً ٌوم 
وتشكو )ش( من أمراض عدة نسابٌة  نتٌجة االؼتصاب بالقوة لمرا  عدٌدة، الى جانب كسر فً ٌدها 
الٌمنى بسبب كثرة الضرب الذي تعرض  له، بقٌ  )ش( بعد الرجوع من االتتفاؾ فً العراق ستة اشهر قبل 

تة الى انها تشعر باألمان أكثر، وأنها عاد  الى مقاعد ان تنتقل الى ألمانٌا للعالج، حٌث تعٌش حالٌاً هناك، الف
الدراسة سعٌاً الى بناء مستقبل ٌلٌق بها، وأن تكون شتصٌة ناجحة قادرة على أن تتتفى هذا الماضً الذي 

 سبب لها الكثٌر من األلم والحين والمعاناة.
 

 ف(:  -الحالة الثامنة )ي  .8
ن أهالً قرٌة تل قصب فً سنجار، كان  تسكن مع ( سنة م21ؾ( تبلػ من العمر ) -الناجٌة )ي 

 والدها ووالدتها وأتواتها قبل االتتفاؾ.
، كن  مع والدتً وأتتً وأتً عندما هاجم تنظٌم 2014ؾ( أنه: "فً الثالث من أب  -تقول )ي 

ماً الن داعش قرٌتنا، ووالدي كان فً اربٌل، هربنا مع عابلة عمً ووصلنا إلى بداٌة الجبل، كان الجبل ميدح
العابال  جمٌعها كان  هناك، لم ٌكن لدٌنا ماء والفقس كان حاراً جدا، وكان معنا افاال فلم نتمكن من الوصول 
إلى قمة الجبل، وبعد ساعا  احتل الدواعش قضاء شنگال، ثم جاءوا بسٌارا  كثٌرة وافلقوا النٌران فوقنا 

 وفلبوا منا االستسالم".
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شتص، قام عناصر  600م بالقول: "عددنا وصل الى أكثر من ؾ( واقعة االستسال -وتروي )ي 
التنظٌم باصل الرجال عن النساء، وسألونا عن دٌانتنا فقلنا أننا أٌيٌدٌون، وبعدها نقلونا إلى دابرة االحوال 
المدنٌة فً شنگال )الناوس(، ثم فصلوا البنا  عن امهاتهن، وأتذوا  ثالث باصا  من الاتٌا  إلى الموصل، لم 
أكن بٌنهم، وفً الساعة الثامنة مساًء واصلوا عملهم فً البحث عن الاتٌا  بٌننا وأتذونً أٌضاً من بٌن الوجبة 
االتٌرة إلى قضاء البعاج، أدتلونا إلى مدرسة فً بعاج، وبقٌنا هناك لٌلتٌن ثم جاء أمٌرهم وفلب منا أن نتلو 

وأتذونا إلى تلعار ووضعونا فً مدرسة هناك كان فٌها الشهادتٌن وأن نقر بإسالمنا، بعد ذلك أحضروا الباصا  
 عدد كبٌر من النساء واالفاال االٌيٌدٌا ، ولم ٌكن المكان ٌتسع للنوم، ولم ٌكن هناك فعام كاؾ".

 
 
 
 

وتستفرد: "بقٌنا فً تلعار ثالث لٌالً، بعدها أتذونا إلى مكان بعٌد كنا نتصور أنه سورٌا، لكنه فً 
باب صؽٌر ٌقؾ علٌه أحد الدواعش، أدتلونا الى باحة السجن وكان ممتلباً باألٌيٌدٌٌن، الواقع كان سجنا له 

وصل عددنا تقرٌباً إلى الاً شتص، وفً الصباح رأٌ  قفعة صؽٌرة مكتوب علٌها "سجن بادوش"، وكانوا 
جيءاً منه،  ٌجلبون لنا وجبة فعام واحدة فً الٌوم، فٌما كان  الفابرا  العراقٌة تحلق فوق السجن وقصا 

بعدها نقلونا إلى مدرسة فً تلعار، وجعلونا على شكل عابال ، كانوا ٌدتلون النساء إلى المدرسة وٌبقون 
الاتٌا ، وبعدها قاموا بأتذ الاتٌا  إلى باصا ، وكان عددها سبعة باصا ، وأتذونا إلى الموصل ووضعونا 

 يٌدٌا  إلى أكثر من الؾ فتاة".فً منيل كبٌر من أربع فبقا ، وقد وصل عدد الاتٌا  االٌ
ؾ( حدٌثها بالقول: "جاء الى هذا المبنى عدد كبٌر من الدواعش من بٌنهم الوالً واالمٌر،  -وتكمل )ي 

وقاموا باتتٌار أربع أو تمس فتٌا  جمٌال  لكل واحد منهم، ثم عمدوا الى بٌع وتويٌع البقٌة بٌن المنافق التً 
ى أنه عندما حان دورها "تقدم أحد الدواعش نحوي، وكان أمٌراً ٌحمل عصا تتضع لناوذ تنظٌمهم"، مشٌرة ال

بٌده، واراد أتذي، فظنن  أنه من الجٌد القول له بأننً متيوجة مع العلم اننً لم أكن متيوجة، ولكننً أرد  
، التتلص منه بأي فرٌقة، فقل  له بأننً متيوجة ويوجً لدٌكم، وفكر  أن ابن عمً كان مسجونا عندهم
فقرر اعادتً الى تلعار وفلب من الحراس االتصال بحرس السجن وسؤالهم ما اذا كان ابن عمً موجود فعالً 
فً السجن، ومن حسن حظً أنه كان فعالً هناك، وأنهم لم ٌقوموا بقتله، فً حٌنها تركنً االمٌر بٌن 

لتالً قاموا بجلب الرجال أٌضاً المتيوجا ، فوضعونً فً مدرسة كان  ملٌبة بالنساء واالفاال، وفً الٌوم ا
الٌنا، وكان أبن عمً بٌنهم، فشرح  له االمر وفلب  منه أن ٌقول للدواعش أنً يوجته، وفعل ذلك، وأتذونا 
إلى قرٌة كسر المحراب التً كان  مهجورة وتعود لألهالً الشٌعة وهً قرٌبة من تلعار، وبقٌنا فٌها أربعة 

شأننا، كانوا ٌداهموننا كل ٌوم بحثاً عن النساء، فقاموا أربع مرا  بيٌارتنا أشهر، لكن تنظٌم داعش لم ٌتركنا و
ألنهم كانوا ٌظنون أننً لس  متيوجة، وفً كل يٌارة تاتٌش كان هناك شتصان محددان ٌأتٌان للتأكد هما )باقر 

 وابو علً( وهم تجار فً االصل ٌبٌعون وٌشترون بالنساء االٌيٌدٌا ".
: "بعد تحرٌر سنونً، تم نقلنا الى الموصل، وبقٌنا هناك نحو شهر داتل ؾ( أنه -وتسترسل )ي 
شتص، بعدها قاموا بإعادتنا إلى تلعار، لكن هذه المرة وضعونا فً االحٌاء  2000الؽابا ، وكان عددنا 

هم، كنا السكنٌة، وفلبوا منا أن نرعى االؼنام أو نشتؽل فً البساتٌن ألنهم كانوا ٌظنون أن هذا المكان سٌبقى ل
كل ٌوم كنا نسمع تبر فرار أحدى العابال  من تلعار، وكنا نمتلك هاتااً، فسعٌنا الى الحصول على رقم 
االشتاص الذٌن ٌقومون بتحرٌر العابال  االٌيٌدٌة فً تلعار، وفً أحد اللٌالً قررنا الهروب، وتواصلنا مع 

صلنا إلى المكان وكان بٌتاً ؼٌر مكتمل البناء، بعد أن مهرب، اتاقنا معه على أن ٌأتٌنا الى نقفة محددة، وفعالً و
 18شتصاً مع االفاال، قام المهرب بأتذ  33وصلونا بعشر دقابق جاء الٌنا المهرب بسٌارتٌن، وكان عددنا 

شتصاً، لكن المهرب لم  15شتصاً كدفعة أولى، ووعدنا بأنه سٌعود ألتذ البقٌة قبل شروق الشمس، فبقى منا 
أٌام من دون أكل وشرب، وكنا تاباٌن كثٌراً من أن ٌشعر داعش بوجودنا  5باح، ومض  ٌأ  حتى الص

لصراخ االفاال الذٌن كانوا معنا بسبب الجوع والعفش، ففلبنا المساعدة من بعض االهالً الموجودٌن فً 
داعش بمحاصرة تلعار الذٌن مرروا بجانب المبنى الذي كنا فٌه، ولكنهم أتبروا داعش بمكاننا، فقام  عناصر 

البٌ  والقوا القبض علٌنا ويجوا بنا فً السجن، كما قاموا بقتل الرجال الذٌن كانوا معنا، وأتذوا أمً إلى 
سورٌا، وقام أبو علً وباقر ببٌعً لشتص كان ٌدعى تلو فبابة قام تلو بأتذي واؼتصابً وضربً، هرب  
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ايل ولم نجد أحداً لٌساعدنا، ففلبنا من بابع تضار بأن من عند تلو بعد ٌومٌن مع فتاة أترى، دتلنا إلى أربع من
ٌساعدنا فوافق وأتذنا إلى بٌته، لكنه قام بتسلٌمنا ثانٌة إلى الدواعش، فجاء تلو فبابة وأتذنً إلى بٌته وضربنً 
وعذبنً، وباعنً إلى شتص آتر ٌدعى عبد العال، وهذا األتٌر اؼتصبنً اٌضاً ثم منحنً كهدٌة الى شتص 

 اج حسن، وهو أٌضا قام باؼتصابً وباعنً لباقر المسؤول عن بٌع وشراء االٌيٌدٌا .ٌدعى ح
ؾ( أنها "تمكن  من الحصول من دون علم عناصر التنظٌم على هاتؾ نقال واالتصال  –وتستفرد )ي 

بوالدي، وبقٌ  على تواصل معه إلى أن قام بتحرٌري، اذ هرب  أنا وفتاة اترى كان  متتفاة معً، وبقٌ  
معهم فتاتان لم تهربا بسبب توفهن من داعش، أعفٌ  هاتاً الذي كن  احتاظ به إلى صدٌقتً االترى التً لم 
تأ  معً، وتمكن والدي من أن ٌتاق مع مهرب مقابل مبلػ من المال، وفعالً جاء هذا المهرب وانقذنا من 

بقتله بصورة بشعة جداً حسب  عناصر داعش، وبعد فترة قصٌرة علم عناصر داعش بأمر هذا المهرب وقاموا
 ما رو  لً صدٌقتً التً أعفٌتها هاتاً اذ بقٌ  اتواصل معها".

 
سكن  فً متٌم قادٌا  2015تشرٌن االول  15ؾ( أنها بعد هروبها من عناصر داعش فً  -تقول )ي

عد عودتها أن تلتقً مع والدتها واتواتها الذٌن تحرروا قبلها بمدة قصٌرة، وتشٌر الى أن كل فتاة متتفاة البّد ب
بمكتب المتتفاا  فً محافظة دهوك لكً ٌقوموا بتسجٌل اسمابهن، إلى جانب أن المكتب ٌقوم بإحالتهن إلى 

 عٌادا  فبٌة تكشؾ علٌهن وتجري لهن الاحوصا  الفبٌة المفلوبة".
جانب ؾ( الى: "أن الوضع الذي نعٌشه فً المتٌم فً قمة التردي وسوء التدما ، إلى  –وتشٌر )ي 

استمرار انقفاع التٌار الكهربابً، وعلى الرؼم من وجودي بٌن أفراد عابلتً واقربابً إال أنً كن  أشعر 
بالتوؾ الشدٌد وفقدان الثقة بكل شًء فً الحٌاة ألننً فً أثناء اتتفافً لدى داعش فقد  االمل فً الرجوع 

 والعٌش من جدٌد مع عابلتً مرة ثانٌة".
: "فً العراق، قدم لنا مكتب المتتفاا  فً أربٌل برنامج تأهٌل ناسً لمدة ؾ( بالقول –وتمضً )ي 

عشرة، وكان ماٌداً جداً لكنه لم ٌستمر فوٌالً، وبعد مرور ستة اشهر تم نقلنا إلى دولة ألمانٌا، وقد وجد  فً 
الى اكمال دراستها بعد  المانٌا ما لم أجده فً بلدي"، وهً ال تتوقع العودة مجدداً الى العراق، كونها تسعى حالٌاً 

 أن تعلم  اللؽتٌن االنجلٌيٌة واأللمانٌة، كما دتل  دورا  عدٌدة إلتقان العمل على الحاسوب )الكومبٌوتر(. 
ؾ( بتحسن لكن لٌس بصورة جٌدة تماماً، إذ ال يال  هواجس االتتفاؾ وااللم التً  –وتشعر )ي 

والتوتر والؽضب على الرؼم من برامج التأهٌل والدعم  تعرض  لها تراودها، وهً تشعر باستمرار باالنيعاج
الناسً الذي قدمته ألمانٌا، مشٌرة الى أن أكثر ما ٌيعجها هو كثرة االتصاال  والمراسال  من شتصٌا  عدة 
)اعالمٌون وشعراء وباحثون وناشفون مدنٌون( ٌرؼبون باالستماع الى قصتها السٌما بعد أن تعرف  على 

 ٌتتفاها عبر وسابل االعالم. الداعشً الذي كان

 

 تحلٌل نتابج دراسا  الحالة:
 
أن أؼلب الناجٌا  اللواتً أجرٌ  معهن الدراسة أتسم  بأنهن من االعمار الشابة والتً تتراوح بٌن   .1

 سنة(. 24سنه إلى  17بداٌة )
سة ولم تكمل أن المستوى الدراسً لجمٌع الناجٌا  متتلؾ باتتالؾ الحاال  هنالك حاال  تاركه للمدر  .2

 دراستها وهنالك حاال  رجع  ال كمال دراستهن من جدٌد وهن االؼلبٌة. 
ترك فقدان االهل اثر ملموساً لدى الاتٌا  الناجٌا  من أسر داعش، لذا فإن أؼلبهن ٌشعرن بعدم القدرة   .3

 ا . على استرجاع عالقاتهن السابقة، الى جانب صعوبة تكٌؾ اؼلبهن على السكن الجدٌد فً المتٌم
هناك شعور دابم بالتوؾ وقلق من الاقدان، هذه االضفرابا  والهواجس مرافقة لاقدان جوانب كثٌرة   .4

باإلحساس بالسعادة والارح، اذ ٌعانٌن من الحين الدابم والشعور بالتشاؤم واالكتباب المستمر، كما 
 ٌشعرن بالضٌاع والشعور باإلحباف وفقدان االمل. 

 ٌا  ومشاعرهم بحسب مدة االتتفاؾ التً تعرضن لها. تتتلؾ ردود أفعال الناج  .5
أن أؼلب الناجٌا  ٌاكرن بالهجرة الى تارج العراق وعدم العودة الٌه مرة ثانٌة لعدم شعورهن باألمان   .6

 وكً ال ٌتم اتتفافهن ثانٌة. 
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لكثٌر لوحظ أن أؼلب الناجٌا  اللواتً تم االعتداء علٌهن ٌعانٌن من أعراض ناسٌة وجسدٌة، اذ ان ا .7
منهن ٌعانٌن من االرهاق الجسدي المتمثل باقدان الشهٌة لهن، االرق وعدم القدرة على النوم، تشوٌه 

 الجسد، اوجاع البفن، الى جانب ما تعرضن له من أنواع العنؾ اللاظً والجسدي والرميي. 
، اذ ما يلن اؼلب الناجٌا  المقٌما  فً المتٌما  ٌحتجن إلى دعم ناسً ورعاٌة اجتماعٌة مستمرة  .8

ٌعانٌن صداما  ناسٌة مستمرة جراء تجربة االتتفاؾ التً مررن بها، لذا فهّن ٌشعرن باالؼتراب 
 الناسً مع عدم توفر الدعم الناسً والتأهٌل االجتماعً بصورة دابمة ومستمرة لهن.

حاجة  أؼلب الاتٌا  اللواتً تم  مقابلتهن تعرضن لالؼتصاب من قبل أكثر من شتص واحد، وهّن فً .9
ملحة للحصول على عالج ناسً لكً ٌتتلصن من معاناتهن الناسٌة، السٌما ان المٌول االنتحارٌة بد  

 واضحة على كثٌر منهن. 
أن التصرٌح الذي اصدره بابا الشٌخ الدٌنً بأن جمٌع الناجٌا  االٌيٌدٌا  فاهرا  ساعد فً احتواء  .10

 عابالتهن لهن. 
مياولة بعض االعمال لكً ٌتمكن من التتلص من االفكار السلبٌة حاجة بعض الاتٌا  االٌيٌدٌا  إلى  .11

التً تراودهن، فضالً عن إعالة من تبقى من ذوٌهن، لهذا فإن اؼلبهن بحاجة إلى اكتساب مهارا  
 جدٌدة وفرص عمل. 

شعور الناجٌا  المقٌما  فً المتٌما  بالتوؾ الشدٌد على حٌاتهن مقارنة بشعور الناجٌا    .12
 المانٌا، وذلك البتعاد الناجٌا  عن التوتر والعنؾ والذكرٌا  المؤلمة. المقٌما  فً

أجبر تنظٌم داعش العدٌد من الاتٌا  على اليواج باإلكراه والؽصب، وعلى تناول حبوب منع الحمل  .13
فً أثناء مدة اتتفافهن، فضالً عن العمل االقرب الى السترة فً تدمة عناصر التنظٌم، السٌما فً 

 لتنظٌؾ والفبخ وؼٌرها من االعمال المنيلٌة.اعمال تتص ا
 أؼلب الناجٌا  ٌتجنبن الكالم عن تجربتهن، ألنها تذكرهن بما تعرضن له من اؼتصاب وتعنٌؾ مؤلم.  .14
أجبر  العدٌد من النساء على تؽٌٌر دٌنهن واعتناق الدٌن االسالمً باإلكراه وممارسة الشعابر الدٌنٌة  .15

 ة. باإلجبار وقراءة القران والصال
قام عناصر داعش ببٌع وشراء النساء والاتٌا  االٌيٌدٌا  واهدابهن فٌما بٌنهم فً أؼلب االحٌان،  .16

 على عّد انهن من الممتلكا  الشتصٌة التابعة لهم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتابج حالة الاتٌا  المقٌما  فً المانٌا: 
 

 راً وتااؤالً فً الحٌاة باستثناء ناجٌة واحدة.أن أؼلب الناجٌا  المقٌما  فً المانٌا هّن االكثر اصرا .1
تبٌن أن الحالة الناسٌة للناجٌا  المقٌما  فً المانٌا أفضل بكثٌر من حالة الناجٌا  المقٌما  فً  .2

المتٌما ، وهذا راجع إلى الدعم الناسً واالجتماعً الذي قدمته دولة المانٌا للناجٌا ، فضالً عن 
 ستمرة فً العالج. االحساس باألمان والرعاٌة الم

ساعد سار الناجٌا  إلى المانٌا فً نسٌان بعض ما حصل لهن من معاناة أضافة إلى إرجاع االؼلبٌة إلى  .3
 المدارس واكمال دراستهن وتعلٌمهن اللؽة االلمانٌة، أو تعلم دورا  أترى. 

ة، وقد عدنا إلكمال كما تبٌن أن بعض الناجٌا  المقٌما  فً دولة المانٌا ٌمارسن حٌاتهن بصورة فبٌعٌ .4
 دراستهن من جدٌد إلى جانب تعلٌمهن اللؽة االلمانٌة واالنكلٌيٌة ودورا  على الحاسوب. 

 أؼلب الناجٌا  ٌشعرن باألمن واالمان. .5
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 االستنتاجات 

 
 العصابا  قبل من نسابه وسبً واالؼتصاب والقتل االرهاب ٌبأسال ابشع الى االٌيٌدي المكون تعرض 

 .العراق تارج الى الهجرة اؼلبهم رؼبة بسبب المكون هذا باقدان مهدد العراق وأن االرهابٌة،
  فً العراقً النسٌج شرابح من الشرٌحة هذه إياء االتحادٌة الحكومة ضعؾ المساعدا  المقدمة من قبل 

 من االدنى الحد وتوفٌر النيوح متٌما  ٌتص فٌما واالسكان والمعٌشٌة ماعٌةاالجت الجوانب من الكثٌر
 .لهم المعٌشٌة التدما 

 االرهابٌة، الجماعا  قبل من وحشً اؼتصاب عملٌة الى تعرضن اللواتً االٌيٌدٌا  النساء من الكثٌر هناك 
 الناسً الجانب على وٌؤثر أثر الذي الحدٌث، العصر فً واالبادة التعذٌب فرق ابشع الى وتعرضن
 .النسوة لتلك والمعٌشً

 هذه مثل فإن ومن ثم أقلٌة، باعتبارهم الجماعٌة اإلبادة بماهوم تدتل قضٌة المكون هذا له تعرض ما أن 
 والمجتمع االتحادٌة الحكومة قبل من بها االهتمام وتقتضً التساؤال  الكثٌر من تثٌر ضدهم الممارسا 
 .الدولً

 االٌيٌدٌة الدٌانة ابناء ٌقفنها التً المنافق واجتٌاح الموصل مدٌنة على االرهابً عشدا تنظٌم سٌفرة بعد 
 النتاسة سوق فً للبٌع عرضهن وتم االٌيٌدٌا  النساء من الكثٌر اتتفاؾ تم نٌنوى، وسهل سنجار جبل فً

 من التعذٌبو الذل انواع ابشع الى النسوه هؤالء تعرض  حٌث السورٌة، االراضً داتل والرقة بالموصل
 .العصابا  هذه همجٌة وأجرام ٌوضح الذي االرهابً، التنظٌم افراد قبل
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 التوصيات  

 
 الحكومة االتحادٌة وحكومة إقلٌم كردستان:  -أ

التنسٌق مع الدول العربٌة ودول الجوار والبلدان العالمٌة فً تكثٌؾ جهود البحث والتحري عن  .1
 والمساهمة فً إعادتهن الى ذوٌهن. الماقودا  االٌيٌدٌا 

تدرٌب الموظاٌن وأفراد القوا  األمنٌة على وضع نساء األقلٌا ، ال سٌما وأنهن ٌشكلن األكثر تعرضاً  .2
للعنؾ الجنسً بسبب النياع االثنً، وأن ٌتم محاسبة مرتكبً جرابم العنؾ ضد النساء، ال سٌما جرابم 

 جنسً واالتجار بالبشر التً تقع النساء ضحٌة له.االؼتصاب الجماعً والتفؾ واالستعباد ال
أن تراعً عودة النايحٌن للمنافق التً تم تهجٌرهم منها، ال سٌما منافق المكونا ، احتٌاجا  نساء  .3

 المكونا ، وأن ٌكون هذا جيءاً من عملٌة إعادة بناء السالم فً المنافق المحررة من داعش اإلرهابً.
تمل هذا التعوٌض التسابر المادٌة والجسدٌة للناجٌا  فٌما ٌتص التعوٌض تعوٌض التسابر المادٌة: وٌش .4

الجسدي والذي ٌشمل جمٌع الناجٌا  اللواتً استشهد ذوٌهن فً هجوم داعش بتعوٌضهن، وتعوٌض كل 
 الناجٌا  المتضررا  والمصابا  بأمراض أو عاها  جسدٌة. 

فافهن إلى اضرار معنوٌة وذلك باقدانهن تعوٌض عن االضرار المعنوٌة: تعرض  الناجٌا  بسبب اتت .5
اقاربهن وذوٌهن أو التعذٌب الناسً أثر التعذٌب الجسدي واالمراض والتشوها  التً لحق  بهن مما 

 ٌستوجب تعوٌضهن. 
 إعادة تأهٌل الناجٌا  ومتابعة االشراؾ الصحً والمعالجة الناسٌة المستمرة لحٌن تحسن وضعهن.  .6
اسٌة واجتماعٌة إلعادة دمج الناجٌا  االٌيٌدٌا  فً المجتمع وذلك أنشاء مراكي رعاٌة صحٌة ون .7

 لتعرضهن الى ظلم كبٌر. 
تعدٌل جمٌع التشرٌعا  التً تتضمن عدم المساواة بٌن الرجل والمرأة من تالل مراجعة شاملة لهذه  .8

اتتاذ التشرٌعا  على نحو من شأنه رفع التعارض مع التياما  العراق الدولٌة بحقوق المرأة، مع 
 تدابٌر تاصة لحماٌة النساء والاتٌا  االٌيٌدٌا  وبقٌة المكونا . 

ضرورة أن تتتذ الحكومة االتحادٌة وحكومة إقلٌم كوردستان التفوا  التً من شأنها تٌسٌر وصول  .9
 المساعدا  إلى الناجٌا . 

مل من منح فرص عمل للناجٌا  مما ٌساعد على أعادة دمجهن فً المجتمع. ومن لم تستفع الع .10
النساء لهذا السبب أو ذاك، ٌجب شمولهن من قبل ويارة العمل والشؤون االجتماعٌة براتب الرعاٌة 

 االجتماعٌة.
ضرورة تعاون المؤسسا  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة المحلٌة والدولٌة المنظما  من أجل التتاٌؾ من  .11

توفٌر تدما  الرعاٌة االجتماعٌة حده االثار الناسٌة على الناجٌا  من تالل أعداد برامج تدرٌبٌة و
 والصحٌة.
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  منظما  المجتمع المدنً: -ب
توفٌر تدما  العالج الناسً واالرشاد االجتماعً من تالل أنشاء مراكي مجتمعٌة لتدمة الناجٌا   .1

 االٌيٌدٌا . 
بعد  االهتمام بإعداد البرامج الناسٌة التً تساعد الناجٌا  المتعرضا  للعنؾ سواء اكان ذلك فٌما .2

االتتفاؾ أو التعرض للحوادث على أن تقوم بذلك المؤسسا  الناسٌة المتتصصة مستتدمٌن فً ذلك 
 التقنٌا  الناسٌة المناسبة. 

يٌادة عدد المؤسسا  التً تهتم بشؤون الناجٌا  االٌيٌدٌا  حتى تقوم بتصمٌم برامج إرشادٌة كـ)الدعم  .3
ام فً تتاٌؾ حده االثار الناسٌة المترتبة على الناسً، ورش عمل، لقاءا  توعٌة( من اجل االسه

الصدما  التً واجهتها الناجٌا  االٌيٌدٌا ، ومشاركتهن فً ادوار اجتماعٌة رابدة لكً تعيي الثقة 
 بالناس. 

تشجٌع مؤسسا  المجتمع المدنً على إجراء الميٌد من الدراسا  حول أوضاع نساء المكونا  لتعيٌي  .4
النساء، ولترتٌب أولوٌا  المنظما  العاملة فً مجال حقوق المكونا  الدٌنٌة قدرا  الحكومة الحتٌاجا  

واالثنٌة بما ٌكال مواجهة التحدٌا  مثل مأساة النساء االٌيٌدٌا  السباٌا فً قبضة تنظٌم داعش، وفرٌقة 
 التعامل مع الناجٌا  منهن وأوضاعهن فً متٌما  النيوح. 

كن المالبم للناجٌا ، إلى جانب توفٌر الرعاٌة للمصابا  بأمراض هنالك حاجة ماسة لتوفٌر العناٌة والس .5
 جراء االتتفاؾ واالؼتصاب.
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 توصٌا  عامة:  
عمل احصاء شامل لكافة النساء اللواتً ٌعانٌن من االضفرابا  الناسٌة والسلوكٌة وتشتٌص كل حالة  .1

 وتحدٌد العوامل والظروؾ المسببة لتلك الحالة.
صصة ومجهية بكافة الوسابل الاليمة من معدا  وافراد مؤهلٌن للتعامل بشكل تهٌبة مراكي عالج متت .2

 جٌد مع كافة الحاال  وحسب نوعٌة تلك الحاال .
التنسٌق مع كافة الدول والمنظما  والمؤسسا  المتتلاة التً كان  لها تجارب فً تأهٌل االفراد  .3

 عالج الحاال  المتتلاة.المتضررٌن من االعمال العسكرٌة واالستاادة من تبراتهم فً 
تناٌذ حمال  توعٌة على صعٌد المجتمع المحٌف بالنساء الناجٌا  وتصحٌح المااهٌم التافبة التً تعوق  .4

االندماج السلٌم للنساء وتحاٌي افراد المجتمع المحٌفٌن بهن لكً ٌلعبوا دوراً اٌجابٌاً فً عملٌة التأهٌل 
 واعادة االندماج .

بٌة للنساء المستجٌبا  للبرامج التأهٌلٌة لؽرض ضمان النتابج االٌجابٌة عمل ورشا   ودورا  تدرٌ .5
 واشراكهن فً العمل على عالج الحاال  األُترى وبحسب القدرا  التاصة بهن .

توفٌر فرص عمل لهن واعفاء دور اكبر لهن فً االنشفة المجتمعٌة المتتلاة لؽرض اعادة الثقة بالناس  .6
اعدتهن على توفٌر مستليما  الحٌاة واشعارهن بأنهن ٌمثلن قٌمة واهمٌة لهن وضمن عدم االنتكاسة ومس

 فً المجتمع.
التنسٌق مع رجال الدٌن من متتلؾ الفوابؾ واالدٌان والمتتصٌن فً الشؤون االجتماعٌة لؽرض  .7

توجٌه المجتمع العام على التعامل بأٌجابٌة وفاعلٌة مع النساء الناجٌا  وعدم االنتقاص من كرامتهن 
ونه ٌمثلن ضحٌة للتتلؾ الاكري والتعصب والتأكٌد على ضرورة التااعل االٌجابً مع االٌيٌدٌن ك

 والنساء االٌيٌدٌا  بشكل اٌجابٌا.
عقد الندوا  التثقٌاٌة واالنشفة المجتمعٌة المتتلاة التً تعيي ثقافة التعاٌش السلمً وايالة االفكار  .8

االتر و التركٌي على القٌم المشتركة واالٌجابٌة التً  المؽلوفة والصور التافبة المكونة حول بعضهم
تجمع مكونا  المجتمع المتتلاة واستثمارها فً تعيٌي التعاون والتااعل االٌجابً واعادة التماسك بٌن 

 مكونا  المجتمع. 
تشرٌع قوانٌن تجرم االفكار المتفرفة والتعصب واالعتداء على حرٌا  وعقابد االترٌن وتساهم فً  .9

 من انتشار االفكار المرضٌة بٌن فبا  الشعب كافة .الحد 
اعداد جدول لؽرض يٌارة النساء الناجٌا  فً اماكن سكناهم واالفالع على اوضاعهن والتحدٌا   .10

والمشكال  التً تواجهن سوء كان ذلك من قبل االهل او البٌبة المحٌفة بهن والعمل على حل تلك 
 المشكال  وتذلٌل العقبا .

والبرامج التعلٌمٌة تعلٌم لهن ومراعاة الهواٌا  التاصة لكل واحدة وضمان تنوع االنشفة  توفٌر مراكي .11
 بالناس لهن. المقدمة لهن واعفاء الدور لهن فً المشاركة والمبادرة ال عادة الثقة
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