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مجلس حقوق اإلنسان
الدورة الثانية والثالثون
البند  4من جدول األعمال
حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اھتمام المجلس بھا

"لقد جاءوا ليد ّمروا" :جرائم داعش ضد اليزيديين

*

موجز
ارتكبت داعش جريمة اإلبادة الجماعية وعدة جرائم أخرى ضد اإلنسانية وجرائم حرب ضد اليزيديين؛ وما
يزال اآلالف منھم محتجزين كأَسرى في الجمھورية العربية السورية؛ حيث يتعرضون لفظائع تفوق الخيال.
يستند ھذا التقرير  -الذي يركز على االنتھاكات التي ترتكب في سوريا  -إلى  45مقابلة مع ناجين/ناجيات
وزعماء دينيين ومھربين وناشطين ومحامين وعاملين في المجال الطبي وصحافيين .وقد استُعين بك ّم كبير من المواد
الوثائقية لتأكيد المعلومات التي جمعتھا لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمھورية العربية السورية.
سعت داعش إلى تدمير اليزيديين من خالل القتل واالسترقاق الجنسي واالستعباد والتعذيب والمعاملة
الالإنسانية والمھينة ،والنقل القسري المفضي إلى إلحاق أذى جسدي وعقلي جسيم ،وإيقاع ظروف معيشية من شأنھا
أن تفضي إلى الموت البطيء ،وفرض تدابير لمنع والدة أطفال يزيديين؛ بما في ذلك إكراه البالغين على التخلي عن
دينھم واعتناق اإلسالم ،والفصل بين الرجال اليزيديين والنساء اليزيديات ،وإلحاق الصدمات النفسية ،وانتزاع األطفال
اليزيديين من بين عائالتھم ليتم نقلھم إلى جوار مقاتلي داعش ،مما أدى إلى حرمانھم من عقائد وممارسات طائفتھم
الدينية ،ومن ثم محو ھويتھم كيزيديين .إن التصريحات العلنية لداعش وسلوكيات مقاتليھا تظھر بوضوح استھداف
داعش تدمير يزيديي سنجار تدمي ًرا كليًا أو جزئيًا؛ عل ًما بأن يزيديي سنجار يشكلون أغلبية اليزيديين في العالم.
تق ّدم اللجنة في ھذا التقرير توصيات واسعة النطاق إلى األمم المتحدة ،وحكومتي سوريا والعراق ،والمجتمع
الدولي بمفھومه األوسع فيما يتعلق بحماية ورعاية الطائفة اليزيدية بسنجار .وبينما تشير اللجنة إلى التزامات الدول
بموجب اتفاقية اإلبادة الجماعية ،فقد كررت اللجنة دعوتھا لمجلس األمن بإحالة الوضع في سوريا إحالة عاجلة إلى
المحكمة الجنائية الدولية ،أو إنشاء محكمة مخصصة تملك االختصاصات الجغرافية والزمنية ذات الصلة.
وما تزال داعش تحتجز ما يربو على  3,200من نساء وأطفال الطائفة اليزيدية – معظمھم في سوريا ،حيث
صل ھناك استرقاق اليزيديات جنسيًا ،وتلقين الفتيان اليزيديين وإخضاعھم للتدريب واستخدامھم في األعمال
توا ِ
القتالية .وحتى وقتنا ھذا ما يزال اآلالف من الرجال والفتيان اليزيديين في عداد المفقودين.
إن اإلبادة الجماعية لليزيديين ما تزال مستمرة.
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 .1مقدمة
 .1في الساعات األولى من صباح يوم  3أغسطس/آب  2014قام مقاتلو الجماعة اإلرھابية التي تطلق على نفسھا اسم
الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( 1باالنطالق من قواعدھم في سوريا والعراق الجتياح سنجار .يقع قضاء
سنجار )شنكال( في شمال العراق ،ويفصل جانبه المحاذي لسوريا أقل من  15كيلومت ًرا عن الحدود السورية؛ وھو
موطن لغالبية اليزيديين 2في العالم .واليزيدية ھي مجموعة دينية مستقله حيث تمتد معتقداتھا وممارساتھا إلى آالف
السنين ،؛ و تقوم داعش علنا بشتم اتباع ھذه المجموعة ككفار.
 .2في غضون أيام من الھجوم ،ظھرت تقارير تتحدث عن ارتكاب داعش لفظائع تفوق الخيال ضد اليزيديين  :عن
رجال يتعرضون للقتل أو اإلكراه على تبديل دينھم إ ،عن بيع نساء وفتيات –بعضھن لم يتجاوزن التاسعة من العمر-
في السوق ووقعوھن تحت االسترقاق الجنسي ِمن قبل مقاتلي داعش ،فيما ينتُزع الفتيان من عائالتھم ويجبرون على
االنضمام إلى معسكرات تدريب داعش .وبدا واض ًحا على الفور أن الفظائع التي تعرض لھا اليزيديون في األَسر كانت
تحدث بشكل منھجي في كل المناطق التي تسيطر عليھا داعش في سوريا والعراق.
 .3في ھذا التقرير ،تقوم لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمھورية العربية السورية 3بفحص الجرائم التي
ترتكبھا داعش ضد اليزيديين ،الذين يُحتجز اآلالف منھم في سوريا في الوقت الراھن .وفي حين يحلل التقرير
مجموعة من الجرائم الدولية ،فإنه يسعى  -على وجه الخصوص -لتحديد ما إذا كانت داعش قد ارتكبت جريمة اإلبادة
الجماعية.
 .4يعتمد ھذا التقرير الذي يركز على االنتھاكات التي أرتكب في سوريا ،على  45مقابلة مع ناجينوقادة دينيين
ومھربين وناشطين ومحامين وعاملين في المجال الطبي وصحافيين ،كما استُعين بكم كبير من المواد الوثائقية للتثبت
من المعلومات التي جمعتھا اللجنة؛ وتشمل مئات من التصريحات ،والصور ،وصور األقمار الصناعية ،والتقارير،
وكذلك النتائج الواقعية التي توصلت إليھا بعثة تقصي الحقائق التابعة لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
عن حالة حقوق اإلنسان في العراق 4.ھذا ،ولم تس َع داعش إلخفاء سلوكھا أو إظھاره بصورة مغايرة .وقد شمل ھذا
التقرير المواد التي نشرتھا المجموعة اإلرھابية و/أو أعضاؤھا حيثما تمكنت اللجنة من تحديد مصدرھا.

 .2التفويض
 .5تأكد للّجنة من خالل قيامھا بالتحقيق في االنتھاكات التي ترتكب في سوريا أن داعش قد نقلت قسرا – ومازالت تنقل
 قس ًرا اآلالف من النساء واألطفال اليزيدي إلى سوريا. .6وتشير التقديرات إلى أنه ما يزال ھناك ما ال يقل عن  3,200امرأة وفتاة يزيدية تحت أَسر داعش؛ حيث الغالبية
العظمى منھن محتجزات داخل المناطق السورية الخاضعة لسيطرة داعش .لم يكن من المستطاع تقدير عدد الفتيان
اليزيديين الذين جرى –ويجري -تدريبھم مع قوات داعش ،على أنه من الواضح أن العديد من ھؤالء الفتيان يخضعون
للتدريب ثم يجبَرون على القتال في الھجمات التي تشنّھا داعش في سوريا .ويتوفر قدر أقل من المعلومات بشأن مصير
ومكان وجود األسرى اليزيديين من الرجال والفتيان األكبر سنًا الذين نجوا بحياتھم في الھجوم الذي شنّته داعش في
أغسطس/آب .2014
 .7وفقًا لتفويض اللّجنة ،فإن ھذا التقرير يتناول االنتھاكات التي ارتكبت ضد اليزيديين في سوريا .لكن ،نظرًا ألن
بداية ھجوم داعش قد وقعت في شمال العراق ،فإنه يتحتّم تسليط الضوء على السلوك الذي انتھجته داعش في العراق
 1قرر مجلس األمن الدولي في قراره رقم  (2015) 2249أن داعش "تشكل تھديدًا عالميًا وغير مسبوق للسالم واألمن الدوليين".
 2بالكردية :إيزيدي أو إيزدية.
 3يشار إليھا في التقرير بـ"اللجنة" .المفوضون ھم :باولو سيرجيو بينيرو )رئيسًا( ،كارين كوننج أبو زيد ،فيتيت مونتاربورن،
وكارال ديل بونتي.
 ،18/28 / HRC / A 4تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان في العراق في ضوء
االنتھاكات التي ارتكبت من قِبل ما يسمى بالدولة اإلسالمية في العراق والشام والجماعات المرتبطة بھا 13 ،مارس/آذار .2015
ضا ببيان أداما دينغ  -المستشار الخاص لألمين
)"تقرير اللجنة عن العراق" أو " .("18/28 / HRC / Aوأحيطت اللجنة عل ًما أي ً
العام المعني بمنع اإلبادة الجماعية ،وجينيفر ويلز  -المستشار الخاص لألمين العام بشأن مسؤولية الحماية  -حول الوضع في
العراق 12 ،أغسطس/آب  .2014شملت المصادر الثانوية للمعلومات أيضًا تقارير يونوسات ،وتقرير متحف محرقة الھولوكوست
التذكاري في الواليات المتحدة األمريكية "لقد ولّى جيلنا :استھداف الدولة اإلسالمية لألقليات العراقية في محافظة نينوى" ) "تقرير
متحف محرقة الھولوكوست التذكاري في الواليات المتحدة األمريكية "( ،ومختلف المدخالت التي قدمتھا لجنة اإلبادة الجماعية التي
ألّفتھا الحكومة الكردية اإلقليمية ،واإلدارة المحلية لسنجار ،وخصوصًا الوثائق المقدمة من منظمة يزدا.
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كي نفھم المالبسات التي أحاطت بقيام داعش بنقل المدنيين اليزيديين قسرًا إلى سوريا ،وكذلك لفھم الھيكل البنائي
لنظام داعش التي ُش ّكل بدايةً في العراق؛ وھو النظام الذي أتاح ارتكاب ھذه الجرائم على النحو الذي جرى.
 .8في حين يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في االنتھاكات التي ترتكب في سوريا ،إال أن تحليل سلوك داعش بما
يُشي بالنية الجُرمية ،وكذلك تحليل المعلومات الدالة على المسؤولية الجنائية لمقاتلي داعش وقادتھم العسكريين وقادتھم
الدينيين واأليديولوجيين  ،ال يقتصرا على حدود جغرافية معينه.

 .3القانون الواجب التطبيق
 .9تنص المادة الثانية من اتفاقية عام  1948لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليھا - 5عل ًما بأن سوريا والعراق
طرفان فيھا  -على أن جريمة اإلبادة الجماعية تنشأ عندما يرتكب الشخص ً
فعال محظو ًرا بنية التدمير الكلي أو
الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية ما  -بصفتھا ھذه .وأما ھذه األفعال المحظورة فھي) :أ( قتل أفراد من
الجماعة )ب( إلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة )ج( تع ّمد إخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بھا
تدميرھا ماديًا  -تدميرًا كليًا أو جزئيًا )د( فرض تدابير تستھدف الحؤول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة )ھـ( نقل
أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى .تم استنساخ ھذا التعريف –بال تعديل  -في المادة السادسة من نظام روما
األساسي.
 .10تتطلب جريمة اإلبادة الجماعية أن يكون الجاني قد أضمر نية خاصة لتدمير جماعة محمية  -تدميرًا كليًا أو
جزئيًا ،بحيث ترتكب أفعال اإلبادة الجماعية ضد الشخص بسبب انتمائه إلى جماعة معينة وكخطوة تصبّ في الھدف
العام من تدمير الجماعة 6.ھذه النية الخاصة تختلف عن الدافع .وليس ثمة من تناقض في أن الجناة الذين يضمرون نية
خاصة لتدمير جماعة محمية يمكن أن تغذيھم أيضًا عدة دوافع أخرى؛ مثل االستيالء على األرض ،وتحقيق منفعة
اقتصادية ،وإشباع رغبات جنسية ،ونشر الرعب.
 .11لقد كان لالجتھاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة دور
أساسي في تحليل وتفسير تعريف اإلبادة الجماعية ،وسيشار إليه خالل تناول قسم التحليل القانوني فيما بعد.
لزم المادة الرابعة من اتفاقية اإلبادة الجماعية الدول المتعاقدة على معاقبة مرتكبي اإلبادة الجماعية؛ ليس ذلك
 .12تُ ِ
وحسب بل وكذلك معاقبة أولئك الذين يتآمرون الرتكاب اإلبادة الجماعية ،والمحرضين عليھا بصورة مباشرة وعلنية،
7
ومن حاول ارتكاب اإلبادة الجماعية ،و /أو المشاركين فيھا.
 .13ومن الجدير بالذكر أن "اإلبادة الجماعية" كما ھي في مخيلة الناس كثيرًا ما تحيد عن تعريفھا القانوني .لقد أ ّدى
اإلغراق في االستخدام العامي لمصطلح "اإلبادة الجماعية" في صور محرقة الھولوكوست واإلبادة الجماعية في
رواندا إلى أن يوحي المصطلح باإلبادة المنظمة لجماھير من المدنيين ،بغض النظر عن توفّر نية محددة وراء عمليات
القتل .إال أن ھذا ال يندرج تحت التعريف القانوني لجريمة اإلبادة الجماعية 8.فأن يمثّل القتل الجماعي إبادة جماعية أو
ال يمثلھا ،ھذا يتوقف على وجود نيّة مضمرة لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل المحظور للتدمير الكلي أو الجزئي
9
لجماعة محمية بواسطة إحدى الطرق التي تم تحديدھا آنفًا ،جنبًا إلى جنب مع نية ارتكاب الفعل المحدد.
 .14وأما الجرائم ضد اإلنسانية ،فتضم مجموعة كبيرة من الجرائم ،وال تشترط فيھا وجود نية لمرتكب الجريمة
علٮتدمير جماعة محمية؛ بل يكفي فيھا أن ترتكب األعمال اإلجرامية كجزء من ھجوم واسع النطاق أو ھجوم منھجي،
مو ّجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين .تتضمن األعمال اإلجرامية التي وردت في المادة  (1) 7من نظام روما
األساسي التي قد تشكل جريمة ضد اإلنسانية والتي ھي ذات الصلة بھذا التقرير :القتل العمد ،واإلبادة ،واالستعباد،
والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية ،والتعذيب ،واالغتصاب ،وأفعال الإنسانية أخرى ،واالسترقاق الجنسي،
والعنف الجنسي.

 5يشار إليھا فيما يلي باتفاقية اإلبادة الجماعية.
 6المدعي العام ضد روتاغندا ،الحكم االبتدائي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 6 ،ديسمبر/كانون أول ") 1999حكم محاكمة
روتاغندا"( ،الفقرة 59؛ المدعي العام ضد يليسيتش ،الحكم االبتدائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة14 ،
ديسمبر/كانون أول ")1999حكم محاكمة يليسيتش"( الفقرة .66
 7انظر المادة الثالثة من اتفاقية اإلبادة الجماعية.
 8نظريًا ،يمكن أن ترتكب جريمة اإلبادة الجماعية دون ارتكاب أي قتل؛ وإن كانت ھذه ليست ھي الحال عبر التاريخ .ارتكاب
القتل كفعل جرمي لوقوع جريمة اإلبادة الجماعية لم يُشترط سوى في المادة ) 6أ( من نظام روما األساسي.
 9في تعليقھا على مشروع مدونة عام  1996للجرائم ضد سلم وأمن البشرية ،فسّرت لجنة القانون الدولي النية الخاصة باإلبادة
الجماعية على أنھا "السمة المميزة لھذه الجريمة على وجه الخصوص  -بموجب القانون الدولي".
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 .15وأما جرائم الحرب المرتكبة في نزاع مسلح غير دولي  -فتشمل :القتل العمد ،واالغتصاب ،واالسترقاق الجنسي،
والعنف الجنسي ،والمعاملة القاسية ،والتعذيب ،واالعتداء على الكرامة الشخصية ،واستخدام أو تجنيد األطفال،
ومھاجمة المدنيين.
 .16إن السلوك الذي تقوم عليه اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب على النحو المبين أعاله يمثل
في حد ذاته انتھا ًكا لحقوق اإلنسان الدولية ،بما في ذلك حق الفرد في الحياة والحرية واألمان ،وحظر العبودية ،وحظر
التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة أو العقاب.

 .4النتائج الواقعية
أ .قضاء سنجار بشمال العراق
كنت أعيش سعيدة قبل ھجوم داعش ،وكان زوجي يحبني جدا ويحب أطفالنا .كانت حياتنا طيبة .احتجزتني
داعش ألكثر من سنة .أنا لم أر زوجي منذ يوم الھجوم .إنني أحلم به.
امرأة احتجزت لمدة  18شھرًا ،بيعت خاللھا مرتين.

 .17يقع قضاء سنجار في شمالي غرب العراق ،بالقرب من الحدود العراقية السورية .وتنتشر مئات القرى في اسفل
جبل سنجار ،وھناك بلدة رئيسة واحدة ھي بلدة سنجار الواقعة في الجانب الجنوبي الشرقي من قاعدة الجبل 10.ويمثل
جبل سنجار قلب المنطقة ،وھو سلسلة جبلية قاحلة تمتد عبر  100كيلومتر.
 .18قبل ھجوم  3أغسطس/آب عام  2014كانت المنطقة ذات أغلبية يزيدية ،مع عدد أقل من العرب التابعين للمذھب
اإلسالمي السني .عاش اليزيديون والعرب متجاورين معًا في بعض القرى وفي بلدة سنجار ،حيث تمتعت كثير من
العائالت بعالقات مودة وجوار امتدت عبر األجيال.
 .19تشترط العقيدة اليزيدية أن يكون والدا الطفل يزيديين ،ولذلك فلطالما كانت ھناك عدم تشجيع شديد للزواج من
طائفة أخرى ،خاصة وأن التحول من دين ما إلٮاليزيدية غير مقبول الھوتيًا .إضافة إلى ذلك ،يبدو أن االعتقاد
ً
عامال قويًا لتثبيط أي فرد
المغلوط تما ًما والسائد على نطاق واسع بأن العقيدة اليزيدية ھي دينُ "عبدة الشيطان" كان
غير يزيدي يرغب في الزواج من أحد أفراد الطائفة اليزيدية .وقد عزز الفھم المغلوط للعقيدة اليزيدية تعرض ھذه
الطائفة لموجات من االضطھاد منذ زمن اإلمبراطورية العثمانية أو حتى قبلھا ،كما شھد التاريخ الحديث استشرا ًء
للتمييز ضد اليزيديين .وقد أ ّدى االضطھاد الذي تعرض له اليزيديون عبر التاريخ من قِبل جيرانھم إلى تثبيت عزمھم
على تحريم "الزواج من خارج" الطائفة اليزيدية.
 .20وإن كانت حاالت الزواج بين يزيديي وعرب سنجار نادرة ،إال أن بعض من قابلتھم اللجنة أشاروا إلى العديد من
الصداقات وعالقات العمل القائمة بين المجموعتين  ،مما يؤكد طبيعة مختلفة بعض الشيء لھذه العالقات في سنجار
قبل الھجوم ع ّما آلت إليه في أعقابه ؛ إذ نما نفور شديد بين المجموعتين  -وإن كانت بعض العالقات الفردية قد
استمرت.
 .21استولت داعش على الموصل في يونيو/حزيران  ،2014على شفا منطقة سنجار التي كانت حينھا تقع بين مناطق
سيطرة داعش في كل من العراق وسوريا .وقد شرعت داعش في األشھر السابقة إلجتياح سنجار في االستيالء على
المزيد من المناطق في سوريا والعراق ،وبلغ ھذا ذروته في ھجمات كبيرة قاموا بشنّھا في أغسطس/آب  .2014وقد
حافظت القوات الكردية العراقية "البيشمركة" على وجودھا في قواعد ونقاط التفتيش في جميع أنحاء قضاء سنجار،
وكانت ھي القوة األمنية الوحيدة في اإلقليم يوم  3أغسطس/آب .2014
 .22كان يوم  2أغسطس/آب ،وھو اليوم السابق للھجوم ،يو ًما اعتياديًا لليزيديين في سنجار  -المزارعين منھم
والمعلمين واألطباء وربات المنازل وأطفال المدارس -حيث قضوه كأي يوم آخر .ستتغير حياتھم في غضون 24
ً
فاصال ما بين حياة
ساعة بصورة ما كانت تجول في أخيلتھم .لقد أصبح تاريخ يوم  3أغسطس/آب  2014حدًا
ستُطوى ،وأخرى قاسية ألبعد الحدود – ستعتصر أولئك الذين لم يلقوا حتفھم.

 10الملحق أ )خريطة(
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ب .ھجوم داعش يوم  3أغسطس/آب 2014
حين شنت داعش ھجومھا على سنجار ،فإنھم قد جاءوا ليد ّمروا.
مرجعية دينية يزيدية

 .23في الساعات الباكرة من صباح يوم  3أغسطس/آب  ،2014اجتاح مقاتلو داعش سنجار من الموصل وتلعفر في
العراق ،ومن الشدادي ومنطقة تل حميس )الحسكة( في سوريا .كان الھجوم منظ ًما تنظي ًما محك ّما ،حيث ساد التنسيق
أداء المئات من مقاتلي داعش وھم يستولون على البلدات والقرى الواقعة على جميع جوانب جبل سنجار .وتشير
المعلومات التي وثقتھا اللجنة بقوة إلى أن مركز قيادة العملية كان في الموصل ،إلى جانب وجود مركز عمليات ھام
في تلعفر.
 .24واجه مقاتلو داعش مقاومة قليلة  -أو حتى معدومة  -عند تقدمھم نحو سنجارُ .ذكر بأن كثيرين من البيشمركة قد
انسحبوا في مواجھة تق ّدم داعش ،تاركين بذلك الجزء األكبر من منطقة سنجار أعزل .لم يُبلَغ السكان المحليون بقرار
االنسحاب على نحو فعّال ،ولم تصدر أية أوامر باإلخالء ،حتى أن معظم القرى لم تكن في بداية األمر على علم
بانھيار الوضع األمني.
 .25انتشر نبأ ترك البيشمركة نقاط التفتيش التابعة لھم ،وعلى إثر ذلك قام عدد قليل من مجموعات اليزيديين المسلحين
باألسلحة الخفيفة بتشكيل دفاع محدود ج ًدا في بعض القرى ،مثل كرزرك وسيباية الشيخ خدر )سيبا شيخدر( ،في
محاولة لمنح عائالتھم وجيرانھم وقتًا أطول يمكنھم من الفرار .قبل الفجر ،كان أفراد العائالت اليزيدية من مئات القرى
في سنجار يفرون من منازلھم خوفًا وذع ًرا ،ولم يأخذوا معھم سوى القليل ،بينما تلقّى أخرون النصيحة من جيرانھم
العرب بالبقاء في القرى ورفع الرايات البيضاء فوق منازلھم.
 .26عند دخول داعش إلى سنجار لم يكن قد تبقّى في المنطقة من أھداف عسكرية سوى عدد قليل .انصبّ اھتمام
مقاتلي داعش على أَسر اليزيديين ،إذ قاموا بالسيطرة على الطرق الرئيسة وجميع التقاطعات االستراتيجية ومن ث ّم
نصبوا نقاط تفتيش وأرسلوا الدوريات المتحركة للبحث عن العائالت اليزيدية الفارّة .وفي غضون ساعات ،وجد
اليزيديون الذين لم يتمكنوا من الفرار إلى مدينة دھوك القريبة  -وجدوا أنفسھم مطوّقين بمقاتلي داعش المسلحين
المتّشحين بمالبسھم السوداء.
 .27اما أولئك الذين نجحوا في وقت سابق من الفرار والوصول الى الھضبة العليا من جبل سنجار فقد قامت داعش
بحصارھم .وسرعان ما تكشفت أزمة إنسانية؛ إذ أن عشرات اآلالف من اليزيديين الرجال والنساء واألطفال
والمحاصرين من قبل داعش واجھوا درجات حرارة تجاوزت  50درجة مئوية ،وحال داعش بينھم وبين الحصول
على المياه والغذاء والرعاية الطبية .وفي يوم  7أغسطس/آب  ، ،2014أعلن الرئيس األمريكي باراك أوباما شن عمل
عسكري أمريكي لمساعدة اليزيديين المحاصرين في جبل سنجار –وذلك بطلب من الحكومة العراقية 11.وشاركت
القوات األمريكية والعراقية والبريطانية والفرنسية واألسترالية في إنزال الماء وإمدادات أخرى ج ًّوا إلى اليزيديين
المحاصرين .وقد قام مقاتلو داعش بإطالق النار على الطائرات التي تُسقط المساعدات ،وعلى طائرات الھليكوبتر التي
تحاول إخالء اليزيديين األكثر ضعفًا.
 .28لقي مئات من اليزيديين حتفھم –ومنھم الرضع واألطفال الصغار -في جبل سنجار قبل أن تتمكن القوات الكردية
السورية )تُدعى وحدات حماية الشعب أو وحدات الدفاع الشعبي( من فتح ممر يمتد من سوريا إلى جبل سنجار ،ليتيح
ألولئك المحاصرين في الجبل االنتقال إلى بر األمان .وقد تمكنوا  -جنبًا إلى جنب مع المتطوعين اليزيديين  -من صد
ھجمات داعش على الممر حينما كانت تسعى إلعادة فرض الحصار.
 .29أما في األراضي األدنى فقد قام مقاتلو داعش بأَسر اآلالف من اليزيديين من قُراھم أو على الطرق أثناء فرارھم
ما بين  3و  5أغسطس/آب  .2014وباستثناء قرية كوجو التي لم تفرغ حتى ح ّل يوم  15أغسطس/آب  ، 2014فلقد
تم افراغ جميع القرى االخرى من قاطنيھا بالكامل خالل  72ساعة من بداية الھجوم؛  .لقد أوضح سلوك مقاتلي
داعش بأسرھم اآلالف من اليزيديين أثناء فرارھم نمطًا بيّنًا ومبيّتًا ومع ًّدا له مسبقًا ،ولم يكن ھناك أي َحيْد عن ھذا
النمط سوى بالقدر الضئيل.
 .30وأمر مقاتلو داعش سريعًا بالفصل بين الذكور واإلناث ،في كافة األماكن التي وقعت فيھا العائالت اليزيدية في
األسر وتم استثناء األوالد دون سن البلوغ من ھذا االمر 12،حيث سُمح لھم بالبقاء مع أمھاتھم .في غضون ساعة ،تم
 11البيت األبيض ،بيان الرئيس 7 ،أغسطس/آب https://www.whitehouse.gov/the-press-) .2014
") .(office/2014/08/07/statement-presidentبيان البيت األبيض"(
 12اتبع مقاتلو داعش طرقًا مختلفة لتقييم ما إذا كان الفتى من فتية سنجار قد ناھز سن البلوغ بعد أم ال؛ ً
فمثال كان المقاتلون في قرية
نام أم ال ،في حين أن المقاتلين في مواقع أخرى كانوا يصدرون حك ًما
كوجو يعاينون إبط الفتى اليزيدي ليروا ما إذا كان فيه شعر ٍ
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النقل القسري لالأسرى الذين لم يُقتلوا عندما أُسرواإلى أماكن احتجاز مؤقتة . .وقام قادة عمليات داعش بتحديد ھذه
المواقع والتي تقع في منطقة سنجار وفي محافظة الحسكة في سوريا عبر رسائل وجھت بواسطة أجھزة االتصال
الالسلكي والھواتف المحمولة إلى مقاتليھم وعناصرھم في نقاط التفتيش .الحقًا ،أجريت عمليات نقل تالية على نحو
منظم ،نقل فيھا األسرى اليزيديون على متن حافالت ومركبات كبيرة إلى أماكن احتجاز معيّنة في الموصل وتلعفر
والبعاج في عمق األراضي التي تسيطر عليھا داعش.
 .31عمد المئات من مقاتلي داعش الذين نشطوا في أراضي منطقة سنجار المتّسعة خالل عملية أسر ونقل اليزيديين
على الفصل الممنھج لليزيديين إلى ثالث فئات محددة :فئة الرجال والفتيان البالغين من العمر قرابة  12فما فوق ،وفئة
النساء واألطفال ،وأما الفئة الثالثة فقد ُشكلت الحقًا من مجموعة األطفال الذكور الذين بقوا مع النساء والبالغين من
العمر قرابة السابعة فما فوق .وقد عانت كل فئة من انتھاكات واضحة ومنھجية كعقوبات مستمدة من اإلطار
األيديولوجي لداعش.

ج .معاملة داعش للرجال والفتيان اليزيديين البالغين من العمر قرابة  12فما فوق
بعد أن وقعنا في األَسر ،أجبرتنا داعش على مشاھدتھم وھم يقطعون رؤوس بعض رجالنا اليزيديين .لقد
أمروا الرجال المصطفيّن في الشارع بالركوع  ،وأيديھم مقيدة وراء ظھورھم .ثم تناول مقاتلو داعش
السكاكين ونحروھم.
فتاة كان عمرھا  16عا ًما حين وقعت في األَسر ،وبقيت أسيرة لمدة  7أشھر ،بيعت خاللھا مرة واحدة.

أمرت داعش كل من ھم من كوجو بالذھاب إلى المدرسة .كان الرجال والفتيان الذين تفوق أعمارھم 10
أعوام في الطابق األرضي ،بينما كانت النساء واألطفال في الطابق العلوي .ثم أخذ المقاتلون الرجال
والفتيان إلى مكان ما بعي ًدا ،ومنذ ذلك الحين لم يعد أي من رجال القرية ،ومن بينھم زوجي.
امرأة بقيت أسيرة لمدة  15شھرًا ،بيعت خاللھا  5مرات.

 .32في أعقاب أسر مقاتلي داعش للعائالت اليزيدية ،قامت داعش سريعًا بفصل الرجال والصبيان من سن البلوغ عن
النساء واألطفال اآلخرين .وفي قرى جنوب جبل سنجار تم فصل الرجال والفتيان فور وقوعھم في األسر ،بينما تم نقل
العائالت اليزيدية ً
أوال إلى نقاط التفتيش الرئيسة والمدن في القرى الشمالية  ،مثل خان صور وسنوني قبل أن يتم
فصلھم.
 .33وبعد ھذا الفصل قام مقاتلو داعش باإلعدام الفوري للرجال والفتيان الكبار الذين رفضوا اعتناق اإلسالم .وكذلك
تم إعدام الرجال الفارين من قرى الريف اليزيدية الذين عثر على أسلحتھم النارية الشخصية من ضمن أمتعتھم .تمت
معظم ھذه اإلعدامات رميًا بالرصاص في الرأس ،في حين ُج ّزت أعناق آخرين .نفذ مقاتلو داعش عمليات إعدام
اليزيديين الذكور في شوارع المدن والقرى ،وعند نقاط التفتيش المؤقتة ،وعلى قارعة الطريق ،وكذلك على األجزاء
السفلى من الطرق الصاعدة إلى جبل سنجار .وكثيرًا ما كان األسرى اآلخرون  -بما في ذلك أفراد العائلة – يُجبَرون
على مشاھدة اإلعدام.
 .34في بعض األحيان كان مقاتلو داعش يقومون بإعدام الرجال اليزيديين والفتيان الكبار بعي ًدا عن أنظار النساء
واألطفال .ذكر بعض الناجين أنھم كانوا يسمعون إطالق النار ،بينما ذكر آخرون أنھم كانوا يرون المقاتلين عائدين
وثيابھم ملطخة بالدماء .واختفى بعدھا أي أثر للرجال اليزيديين .وقد عمد بعض مقاتلي داعش إلى تعذيب الناجين عن
طريق إطالق أكاذيب صارخة ،مثل االدعاء بأن داعش قد أفرجت عن الرجال والفتيان ليعودوا إلى جبل سنجار.
 .35عادة ما كانت جثث القتلى من األسرى تُترك في مكانھا .فقد وصف اليزيديون الذين تعرضوا لألسر ثم النقل
القسري إلى الموصل وتلعفر في األيام التي تلت الھجوم – كيف تم اقتيادھم عبر طرق تناثرت الجثث على جانبيھا.
 .36في حين أن أغلب عمليات القتل كانت ضحيتھا مجموعات مؤلفة من اثنين إلى عشرين من الرجال والفتيان ،إال
أن ھناك حالتين تم توثيقھما لقتل جماعي أضخم حج ًما؛ وھما لرجال وفتيان قريتي كوجو وقاني .أكدت المفوضية
ً
رجال
السامية لحقوق اإلنسان في تقريرھا عن العراق أن داعش قد أعدمت المئات من الرجال في كوجو وحوالي 80

سريعًا على أساس الطول والوزن .وبشكل عام ،تم تجميع الفتيان الذين تقارب أعمارھم  12سنة وما فوق مع الرجال اليزيديين؛
وإن لم تكن ھذه الممارسة موحّدة على الدوام.
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في قاني 13.ھذه النتائج تؤكدھا مقابالت أجرتھا اللجنة مع النساء والبنات اليزيديات الالتي أُ ِخذن من ھذه القرى ثم نُقلن
الحقًا إلى سوريا.
 .37أما الرجال والفتيان الكبار الذين أكرھوا على اعتناق اإلسالم فقد أصبحوا أسرى لدى داعش ،وسرعان ما نُقلوا -
بمعزل عن النساء واألطفال -إلى مواقع في تلعفر والموصل والبعاج؛ حيث أجبروا ھناك الحقًا على العمل في مشاريع
البناء ،وحفر الخنادق ،وتنظيف الشوارع ،ورعاية الماشية .كما أجبروا على أداء الصالة وإطالق لحاھم وشعرھم،
واالنصياع لفروض دينية أخرى طبقًا إلمالءات وتأويالت الجماعة اإلرھابية .وأما أولئك الذين حاولوا الفرار فقد تم
إعدامھم فور إلقاء القبض عليھم.
 .38في أواخر أغسطس/آب أو أوائل سبتمبر/أيلول عام  ،2014شرعت داعش على نقل مجموعات من العائالت
اليزيدية التي "اعتنقت" اإلسالم إلى قريتي كسر المحراب )قصر المحراب( وقزل قيو الواقعتين خارج تلعفر ،حيث
كان معظم سكان القريتين األصليين من الطائفة الشيعية ،وكانوا قد فروا قبل ذلك بشھور عندما بسطت داعش
سيطرتھا على المنطقة .وقد احتجز بعض اليزيديين لفترة وجيزة في قرية كوجو قبل أن يتم نقلھم إلى القريتين؛
ووصف ھؤالء الذين احتجزوا في كوجو أن رائحة فواحة لجثث متعفنة كانت حينھا تع ّم أجواء القرية.
 .39سجلت داعش مقاطع فيديو على ھواتفھم لرجال وفتيان يزيديين ممن "اعتنقوا" اإلسالم ،يحثون فيھا أقاربھم على
اعتناقه .وقد عُرضت ھذه الفيديوھات على عائالت ھؤالء الرجال في أماكن احتجازھم في تلعفر وسجن بادوش .تم لم
شمل العائالت التي اعتنقت اإلسالم في كسر المحراب .أما النساء الالتي اعتنقن اإلسالم لكن أزواجھن كانوا قد قُتلوا
في األَسر فقد تم نقلھن –مع أطفالھن إذا كان لديھن أطفال – قرب قزل قيو في معظم الحاالت .كما قامت داعش في
وقت الحق بنقل عائالت "اعتنقت" اإلسالم ً
نقال قسريًا إلى حي الخضراء في تلعفر.
 .40فُرض على كافة الرجال والفتيان اليزيديين ارتياد المسجد إلقامة الصلوات .في ھذا الصدد ،تعاملت داعش مع
الذكور اليزيديين الذين "اعتنقوا" اإلسالم كمسلمين .إال أن ھذا االعتناق لإلسالم –باإلكراه -لم يمنح العائالت اليزيدية
الحماية باعتبارھم مسلمين .لم يتمكن اليزيديون من مغادرة القرى ،وكان يتم إحصاؤھم بانتظام .ويعاقب من يحاول
الفرار بالضرب في المرة األولى ،وأما المحاولة الثانية فعقوبتھا اإلعدام .قامت داعش بقتل العديد من الرجال اليزيديين
في كسر المحراب بعد محاوالتھم في الھروب ،وكان ذلك بإطالق النار على الرأس .أما إذا نجح أحدھم في الفرار ،فقد
كان أفراد عائلته يُعاقبون بالضرب .كانت داعش تصطحب الرجال والفتيان الذين تجاوزوا  12عا ًما من العمر إلى
خارج القرى ثم تجبرھم على العمل في مشاريع مختلفة في المدن والبلدات المجاورة ،وأما الذين كانوا يأبون الذھاب
في بادئ األمر فقد تلقّوا الضرب .كان مقاتلو داعش يقومون دوريًا بتفتيش القرى وسبي غير المتزوجات ،وحتى
المتزوجات منھن اللواتي ال أطفال لديھن .وقد دأب مقاتلو داعش على إھانة اليزيديين المحتجزين في كسر المحراب
وقزل قيو والخضراء ووصفھم بـ "الكفار" ،على الرغم من أنھم تظاھروا باعتناقھم اإلسالم.
 .41ويبدو أنه بحلول ربيع عام  2015يبدو أن داعش قد قررت بأن اعتناق اليزيديين لإلسالم كان مصطنعًا .وفي
إبريل/نيسان أو مايو/أيار عام  201قامت داعش بإفراغ كسر المحراب ،وقزل قيو والخضراء في إبريل/نيسان أو
مايو/أيار عام  ،2015وبفصل عائالت ھذه القرى .في حين أنه كان من الممكن تتبع مصير العديد من النساء واألطفال
المحتجزين ھناك ،إال أن ھناك شحًا في المعلومات المتاحة عن مصير ومكان وجود الرجال والفتيان اليزيديين الكبار
من بعد ذاك الحين.

د .معاملة داعش للنساء والفتيات اليزيديات البالغات من العمر  9فأكبر
كان الرجال يأتون ليختاروا من بين النساء والفتيات .كانت النساء تكذبن ويدعون بانھن في عمر أكبرفيما
الفتيات ي ّدعي الفتيات بانھن في عمر ا أصغر من عمرھن الحقيقي .كنا نحاول أن نبدو منفّرات ،كأن
نخدش جلدنا بأظافرنا ونفرك األوساخ على وجوھنا ...لكن كل ذلك لم يج ِد نفعًا.
امرأة بقيت في األسر  11شھرًا ،بيعت خاللھا مرتين
قامت داعش بتسجيلنا؛ حيث سجلوا اسم وعمر كل منا ومحل معيشتھا السابق وما إذا كانت متزوجة أم ال.
بعد ذلك ،جاء مقاتلو داعش الختيار فتيات ليذھبن معھم .أصغر بنت رأيتھم يأخذونھا كان عمرھا حوالي
 9أعوام .قالت لي إحدى البنات" :إذا حاولوا أخذك فمن األفضل لك أن تنتحري".
فتاة كان عمرھا  12عاما حين أًسرت ،وبقيت محتجزة لمدة  7أشھر ،بيعت خاللھا أربع مرّات
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اقتادونا ً
ليال إلى مدينة الرقة ،ثم احتجزونا في مبنى ھناك .مكثت ھناك ثالثة أسابيع تم بيعي بعدھا .أثناء
ذلك كان مقاتلو داعش يأتون لشراء النساء والفتيات .كنّا جميعًا يزيديات .أعتقد بأنه تم بيعي نحو  15مرّة،
فمن الصعب أن أتذكر كل من اشتراني.
امرأة بقيت في األسر  12شھرًا ،بيعت خاللھا حوالي  15مرّة.
 .42بعد فصل النساء واألطفال اليزيديين عن أقاربھم من الذكور الذين تتراوح أعمارھم من  12فما فوق ،قام مقاتلو
داعش بنقلھم قسرًا إلى عدة أماكن احتجاز .النساء واألطفال اليزيديون الذين انتھى بھم المطاف قس ًرا إلى سوريا كانوا
قبلھا قد احتجزوا في مواقع مختلفة في العراق يتراوح عددھا بين أربعة إلى ستة.
 .43عادة ما كان أول موقع احتجاز يقع ضمن قضاء سنجار ،وكان األسرى يمكثون ھناك في المتوسط مدة تق ّل عن
 24ساعة ،بعدھا يؤخذون رغ ًما عنھم إلى تلعفر أوالموصل أو البعاج .على سبيل المثال ،كانت النساء واألطفال من
قريتي كوجو وقاني يحتجزون في معھد صوالغ التقني )في أوقات مختلفة(؛ وأما أولئك الذين أُسروا في بلدة سنجار أو
ما حولھا أو في منطقة زليلية فقد احتجزوا في مكتب السجالت المدنية أو في فرع  ،17مقر الحزب الديمقراطي
الكردستاني داخل بلدة سنجار .أما نساء وأطفال بعض القرى الواقعة على الجانب الشمالي من جبل سنجار  -ومنھا
قريتي خان صور وسنوني – فقد اقتيدوا مباشرة إلى قواعد داعش في مدينة الھول ومنطقة تل حميس في الحسكة
بسوريا ،حيث تم تسجيلھم ھناك قبل نقلھم قس ًرا إلى العراق ثانية.
 .44قام مقاتلو داعش في أماكن االحتجاز األولى بفرز النساء واألطفال اليزيديين إلى مجموعات مختلفة ،حيث
فصلوا اإلناث المتزوجات عن اإلناث غير المتزوجات 14.لم يسمح للفتيات بالبقاء مع أمھاتھن سوى من ھن في عمر
الثامنة فأصغر؛ وفي ھذه المرحلة لم يفصل الفتيان عن أمھاتھم في أغلب األحوال.
 .45غلب اإلناث حدسھن على الفور بأن الخطر األكبر يحدق بفئة البنات غير المتزوجات ،فتظاھرت أولئك البنات
ّ
أبناؤھن ،وھذا أيضًا ما تظاھرت به المتزوجات اللواتي ال أطفال لديھن
بأن أشقاءھن الصغار أو أبناء أشقائھن ھم
للبرھان على أنھن متزوجات .انطلت ھذه الحيلة على داعش في بعض الحاالت .ذكرت بعض اليزيديات أن بعض
عرب سنجار كانوا يساعدون داعش في كشف كذب العزباوات الالتي ادعين بأنھن متزوجات.
 .46كانت داعش أحيانًا تقوم بتسجيل النساء والبنات اليزيديات في أماكن االحتجاز المبدئية ،حيث يدوّن المقاتلون اسم
كل منھن ،والعمر والقرية التي جاءت منھا وما إذا كانت متزوجة أم ال ،وعدد أطفالھا إذا كانت متزوجة؛ وذكرت
بعض النساء والفتيات أن مقاتلي داعش قد التقطوا صورًا ّ
لھن من دون حجاب الرأس .كما ذكرت فتاة تبلغ من العمر
 18عا ًما بأنھا تلقّت أمرًا بأن تبتسم وتضحك عند التقاط الصورة .كان ھذا التسجيل يتكرر عادة في أماكن االحتجاز
التالية في تلعفر والموصل ،وذات األمر ألولئك النساء الالتي تم اقتيادھن إلى سوريا في مكان االحتجاز الرئيسي في
مدينة الرقة.
 .47كان الرعب يتعاظم بشدة طوال االثنتي عشرة ساعة األولى من األَسر ،فقد شھد كثير من النساء واألطفال أو
سمعوا مقتل أقاربھم الذكور على يد مقاتلي داعش المسلحين والذين أصبحوا اآلن يحيطون بھم من كل جانب .وكانت
القريبات في أماكن االحتجاز يحتشدن لمحاولة إخفاء بناتھن المراھقات في أماكن االحتجاز  .أجبر مقاتلو داعش
النساء اليزيديات على التخلي عن مقتنياتھن الثمينة كالذھب والمال والھواتف المحمولة ،وأثناء ذلك ھرعت النساء إلى
ّ
حداھن أمل بأنھم قد يتمكنون من نجدتھن الحقًا.
كتابة أوحفظ أرقام ھواتف األقارب الذين
 .48ولقد تم توثيق واقعة واحدة لقتل النساء اليزيديات جماعيًا ،وذلك في أحد أماكن االحتجاز االولية .حدث ذلك في
معھد صوالغ التقني في الساعات الباكرة من صباح  16أغسطس/آب  ،2014حيث أعدمت داعش نساء كوجو
المسنّات )أعمارھن حوالي  60فأكبر(،وتم نقل النساء واألطفال إلى ھناك قس ًرا بعد قتل الرجال داخل قرية كوجو .قام
مقاتلو داعش بفصل النساء المسنّات واقتيادھن بعيدًا ،ليسمع الباقون الذين تُركوا إطالق النار على إثر ذلك .وقد
استعيدت المنطقة عقب ذلك ،وذكرت تقارير بأن مقبرة جماعية اكتشفت في ساحات المعھد التقني وعثر فيھا على
15
رُفات نساء مسنات.

 14استخدم اليزيديون واليزيديات لفظ "البنات" في المقابالت للداللة على اإلناث غير المتزوجات )مما يفترض عذريتھن( بغض
النظر عن العمر .وعلى عكس ذلك ،فإن لفظ "امرأة" يدل على األنثى المتزوجة  -بغض النظر كذلك عن العمر .لكننا في ھذه
الورقة نستخدم مصطلحات "امرأة متزوجة أو نساء متزوجات"" ،امرأة غير متزوجة أو نساء غير متزوجات" ،و "الفتيات أو
البنات" حيث تشير "الفتاة أو البنت" إلى أية أنثى دون عمر  .18وأينما ترد ھنا إشارة إلى فتاة كانت متزوجة حينما وقع الھجوم
فسيتم ذكر ذلك نصًا وبوضوح.
 15منظمة يزدا "مقابر جماعية ليزيديين قُتلوا على يد تنظيم الدولة اإلسالمية أو التابعين لھا من المحليين يوم  3أغسطس/آب
 2014أو بعده" 28 ،يناير /كانون ثان ") ،2016تقرير يزدا عن المقابر الجماعية"( ص .10 .حدد ھذا التقرير  35موقعًا لمقابر
الجماعية في قضاء سنجار.
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 .49عادة ما كانت داعش تبقي النساء والبنات اليزيديات في أماكن االحتجاز االولية ألقل من يوم واحد ،يجري بعدھا
تحميلھن في شاحنات وحافالت ونقلھن قسرًا إلى أماكن االحتجاز التالية؛ وھي :عدد من مدارس تلعفر ،وسجن بادوش
خارج مدينة الموصل؛ وقاعة جاالكسي لحفالت الزفاف في الموصل ،وبعض المنازل في الحي العربي في مدينة
الموصل .ولقد تم احتجازكل امرأة يزيدية أو طفل يزيدي في أحد ھذه المواقع ثم تم نقلھم بعدھا إلى اثنين أو ثالثة
اماكن احتجازأخرى .كانت القيادة المباشرة في ھذه المواقع بيد مقاتلين من تلعفر والموصل ،وھم ينشطون بأسماء
مستعارة ،وكانوا كذلك يشرفون على النقل القسري للنساء والبنات اليزيديات من ھذه المواقع إلى سوريا.
 .50نُقلت النساء واألطفال قسرًا من موقع إلى آخر ،حيث كانت المساحة المتاحة تتّسع على إثر شراء مقاتلي داعش
للنساء والفتيات فيغادرن المكان حينذاك .وكان النقل يجري أحيانًا بسبب مخاوف أمنية .في أغسطس/آب  ،2014تم
نقل األسرى اليزيديين فجأة من بادوش إلى المدارس في تلعفر على إثر غارة شنتھا قوات التحالف على موقع قريب
من السجن.
 .51كان المئات  -وأحيانا اآلالف -من النساء واألطفال اليزيديين يحتجزون معًا في الموقع الواحد ،محاطين بمقاتلي
داعش المسلحين ،فكان االكتظاظ شدي ًدا .وفي أماكن االحتجاز الثانية المذكورة أعاله كان الطعام والماء يق ّدم لھم
بمقادير شحيحة ،كما ُذكر أثناء المقابالت بأنه كان يق ﱠدم لھم طعام فيه حشرات ،وأنھم كانوا يضطرون لشرب الماء من
دورات المياه ،وغالبًا ما كانت األمھات يعطين حصتھن من الطعام ألطفالھن .وقد أصيب كثيرون بالمرض الشديد؛ ال
سيما الرضع واألطفال الصغار ،ولم يكن ثمة من رعاية طبية تق ّدم إليھم .وقد استقدمت داعش طبيبة أمراض نسائية
إلى سجن بادوش في محاولة للتعرف على العذراوات الالتي ا ّدعين كذبًا بأنھن متزوجات.
 .52منذ لحظة دخول النساء والبنات اليزيديات إلى أماكن االحتجاز ،دخل عليھن مقاتلو داعش في الغرفة التي يقبعن
فيھا الختيار من يرغبون في أخذھن معھم .وصفت ھؤالء في المقابالت التي أجريت معھن مشاعر الرعب الھائل
الذي كان يدبّ في أوصالھن حين يتناھى إلى أسماعھن صوت خطوات في الممر بالخارج ثم صوت المفاتيح تفتح
األقفال ،حيث كانت النساء والبنات حينھا يسارعن إلى االنكفاء في زوايا الغرفة وتحاول األمھات تخبئة بناتھن .كان
اختيار أي بنت يصاحبه الصراخ بينما يتم سحبھا عنوة من الغرفة ،بينما تتلقى أمھا أو أي امرأة أخرى تحاول التشبّث
بھا ضربًا مبرحًا على يد مقاتلي داعش.
 .53بدأت اليزيديات في خمش جلودھن بأظافرھن إلى حد اإلدماء محاولةً لتقبيح أشكالھن لتنفير المشترين ،كما انتحر
البعض منھن في أماكن االحتجاز بتلعفر والموصل ومدينة الرقة .وفي موقع االحتجاز الرئيسي في مدينة الرقة حاولت
فتاة يزيدية االنتحار بإلقاء نفسھا من الطابق الثاني من المبنى ،وعلى إثر ذلك أصيبت بإصابات بالغة ،إال أن مقاتلي
داعش منعوا األسيرات من محاولة إسعافھا .انتحرت بعض النساء والفتيات بقطع شرايين المعصم أو العنق ،وانتحرت
أخريات بالشنق بحجاب الرأس.
 .54في حين ُذكرت حوادث اغتصاب فردية ارتكبھا مقاتلو داعش في أماكن االحتجاز بتلعفر والموصل ،فإنه لم تقع
حوادث اغتصاب جماعيه للنساء والفتيات اليزيديات ،رغم أن مئات منھن كن مأسورات في تلك المواقع ومحاصرات
الذي تتعامل
بعشرات من المقاتلين الشباب المسلحين .إن ھذا يؤكد على النظام الصارم والتوجه أليديولوجي
بموجبه داعش مع النساء والبنات اليزيديات كمتاع ،كما يعكس السيطرة المفروضة على معظم مقاتليھا ،بحيث إن
ّ
وسبيھن يتم تحت سيطرة صارمة من داعش وعلى نحو مق ﱠرر له ومصرّح به؛ إذ ال
العنف الجنسي ضد اليزيديات
تحق المتعة إال لـ"مالك" المرأة أو البنت.
 .55تعتبر داعش األسيرات اليزيديات  -من نساء وبنات  -من أمالكھا ،ويُدعون علنًا بالسبايا؛ أي الرقيق ،إذ أتاحت
داعش ثمانين بالمئة منھن للمشترين من مقاتليھا؛ وھذا التقسيم للحصص مستمد بصورة مباشرة من التفاسير الدينية.
كانت داعش تبيع النساء والبنات اليزيديات في أسواق السبايا ،أو بصورة فردية للمشترين من مقاتليھا الذين يأتون إلى
مراكز االحتجاز .وفي بعض الحاالت كان المقاتل الداعشي يشتري مجموعة من اليزيديات بُغية نقلھن إلى المناطق
ّ
بيعھن فُرادى بسعر أعلى .وأما العشرون بالمئة المتبقّية
الريفية التي تفتقر إلى سوق السبايا ،كي يتمكن ھناك من
فيبقين محتجزات باعتبارھن من الممتلكات الجماعية لداعش ،وكان يتم توزيعھن في مجموعات إلى قواعد داعش
العسكرية في العراق وسوريا .وفي سوريا ،تم احتجاز اليزيديات في قواعد في منطقة الشدادي وتل حميس في
الحسكة ،والباب ومنبج في حلب ،ومدينتي الرقة والطبقة في الرقة ،وتدمر في حمص ،وكذلك في مواقع مختلفة منھا
حقول غاز كونوكو والميادين في دير الزور.
 .56نقلت داعش عدة مجموعات من اليزيديات قسرًا إلى سوريا على متن الحافالت لبيعھن لمقاتليھا ھناك ،وفي كل
من ھذه المجموعات ما بين  50إلى  300يزيدية .تشير المعلومات المؤكدة عن أول واقعة قامت فيھا داعش بنقل
اليزيديات إلى سوريا بأنھا كانت بتاريخ  17أغسطس/آب عام  ،2014على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون
القوافل قد غادرت في تاريخ أسبق لذلك .وقد تم اقتيادھن إلى أحد أو كال موقعين في مدينة الرقة؛ أحدھما ھو سجن أو
قاعدة أمنية تحت األرض ،واآلخر ھو مجموعة من المباني تحيط بھا أشجار كثيفة حيث يس ّميھا مقاتلو داعش
ً
مذھال ،حيث قلن في
بـ"المزرعة" .لقد تشابه الوصف الذي أوردته النساء والبنات الالتي احتجزن ھناك تشابھًا
معرض حديثھن" :اقتادوني إلى الطابق العلوي من مبنى في مدينة الرقة ،وكان المبنى محاطًا باألشجار .لم يكن
مسمو ًحا أن نخرج منه ،لكن المنظر عبر النافذة بدا كالغابة".
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 .57في غضون أيام اشترى مقاتلو داعش بعض اليزيديات  -معظمھن غير المتزوجات من النساء والبنات  -وغادرن
الموقع إذ ذاك؛ في حين مكثت بعض النساء في مكان االحتجاز لفترة بلغت أربعة أشھر قبل أن يُبَعن ،وھؤالء عادة كن
األمھات لما يزيد على ثالثة أطفال .كان بيع اليزيديات لفرادى المقاتلين يتم إما مباشرة من مكان االحتجاز أو من سوق
السبايا .وفي العام الماضي ،بدأ مقاتلو داعش في عقد مزادات لبيع السبايا عبر اإلنترنت ،وذلك باستخدام تطبيق تلغرام
المشفر من أجل تداول صور السبايا اليزيديات ،مع ِذكر العمر والحالة االجتماعية والموقع الحالي والسعر.
 .58في سوريا ،كانت أسواق السبايا تقام في "المزرعة" بمدينة الرقة ،وفي مباني في الباب والشدادي والميادين
وتدمر 16.كان تنظيم ھذه األسواق يقع على عاتق لجنة مركزية؛ ھي لجنة بيع وشراء السبايا .حين تصرّح ھذه اللجنة
بإقامة سوق السبايا في بلدة ما ،فھي تخوّل بعض مھامھا إلى لجنة محلية وقائد ھناك .صدرت وثيقة على اإلنترنت –
يعتقد بصحّتھا – تنص على أنه يتعيّن على المقاتلين الراغبين في حضور سوق السبايا بحمص أن يسجلوا مسبقًا ،ثم
أوردت خطوات الشراء كما يلي " :يق ّدم العطاء في مغلّف مغلق في وقت الشراء ،والفائز بالعطاء سيتعيّن عليه أن
17
يشتري".
 .59وفي رواية امرأة بيعت في سوق السبايا المقام في "المزرعة" بمدينة الرقة ،قالت" :بعد ستة أيام قام المقاتلون
بنقلنا إلى قاعة كبيرة بيضاء بجانب النھر ،حيث ھناك تقوم داعش ببيع البنات وشرائھن .كان المقاتلون يأمروننا
بالوقوف على منطقة مرتفعة ،فإذا رفضنا يضربوننا بعصي خشبية .كانت ھناك حوالي  200فتاة يزيدية ،أصغرھن
بين سبع وتسع سنوات من العمر .معظم الفتيات كن صغيرات العمر .كانوا يأمروننا بخلع الحجاب عن رءوسنا ،فقد
كانوا يرغبون في رؤية شعرنا .وأحيانا كانوا يأمروننا بفتح أفواھنا حتى يتحقق الرجال من أسناننا" .كما بيعت امرأة
يزيدية أخرى في سوق السبايا المقام في أحد منازل تدمر )حمص( .ھناكُ ،وضعت ھي وسواھا من نساء وفتيات
يزيديات أخريات في غرفة صغيرة بعي ًدا عن مقاتلي داعش ،وعندما نادى المقاتل المسئول على اسمھا ،دخل المقاتلون
وخلعوا عن رأسھا الحجاب ،ثم رافقوھا إلى غرفة أكبر كان المقاتلون جالسين فيھا ،وأمرت بأن تذرع الغرفة كأنما
تمشي على منصة استعراض .وتابعت بقولھا" :إذا وقع اختيار مقاتل ما على إحدانا فعليه أن يرفع يده ،وھنا يكون لدى
البائع الداعشي ورقة مكتوب عليھا أسماؤنا واألسعار ،تقدم ھذه الورقة لمن رفع يده ،ومن ثم يأخذ المرأة أو النسوة إلى
سيارته ويغادر بمعيتھن".
 .60وكانت بعض اليزيديات متواجدات إبّان بيعھن واطلعن على المبلغ المالي المدفوع مقابل الحصول عليھن ،والذي
تراوح بين  200و  1500دوالر ،طبقًا للحالة االجتماعية -ما إذا كانت متزوجة أم عزباء ،والعمر وعدد األطفال
ومقدار الجمال .ومعظمھن أخبرھن المقاتل المالك ببساطة بأنه قد اشتراھا أو باعھا .في أحد أيام عام  2015اشترى
ت
مقاتل سوري امرأة يزيدية من مزاد للسبايا أقيم في "المزرعة" بمدينة الرقة .وبينما يضعھا في سيارته قال لھا" :أن ِ
كالغنمة ،فقد اشتريتك" .وبعد ذلك بسبعة أيام باعھا لمقاتل داعشي جزائري يقطن في محافظة حلب.
 .61ويمكن أيضا أن تؤخذ اليزيديات الالتي تم شراؤھن بداية في العراق مع المقاتل المالك إلى سوريا ،فإن لم يكن
ذلك فيمكن أن يبيعھا المقاتل الداعشي في العراق إلى مقاتل داعشي في سوريا .وقد تعددت جنسيات المقاتلين الذين
باعوا واشتروا اليزيديات وكذلك الذين نظموا االتجار بھن ،إذ ذكرت اليزيديات الالتي أجريت معھن المقابالت بأن
ً
رجاال من العراق وسوريا والسعودية وتركيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وكازاخستان.
المشترين كانوا
كما أشارت المقابالت التي أجرتھا منظمات توثيقية أخرى إلى جنسيات أخرى للمقاتلين الذين شاركوا فعليًا في الجرائم
المرتكبة ضد اليزيديات ،أو تواطئوا فيھا؛ وتشمل ھذه البلدان السودان وبلجيكا وأوزبكستان وأستراليا.
 .62فور أن تبيع داعش اليزيدية ،يخول المقاتل المشتري كامل حقوق الملكية عليھا كـ"أَ َمة"؛ فيصبح مباحًا له إعادة
بيعھا أو إھداؤھا أو توريثھا بوصيّة كيفما يشاء .تسرد إحدى اليزيديات التي احتجزت مع أطفالھا الصغار بأن قائدًا
داعشيًا جزائريًا في شمال سوريا قد اشتراھا ،ثم وھبھا بعد ذلك البن أخيه .فيما تروي امرأة أخرى كيف أن المقاتل
مالكھا قد مات دون أن يترك وصية ،فعادت إلى صفتھا كجزء من أمالك داعش الجماعية ،حيث يكون الوالي المحلّي
ھو المكلف بتنظيم إعادة بيعھا.
 .63في سوريا ،تحتجز النساء أو البنات اليزيديات )وأي أطفال صغار بيعوا مع األم( في مواقع مختلفة ،فقد يمكثن في
بيت عائلة المقاتل ،أو وحدھن في شقق أو بيوت ،أو في مالجئ مؤقتة أقرب إلى خطوط جبھة داعش ،أو في حقول
الغاز .عادة تبقى السبية محبوسة في الداخل ،باستثناء الفتيان الصغار الذين قد يصحبھم المقاتلون ألداء الصالة في
مسجد المنطقة .ال تعطى اليزيديات العباءات 18التي يتعين على جميع اإلناث فوق سن  10سنوات ارتداؤھا في األماكن
العامة في المناطق التي تسيطر عليھا داعش ،وقد ثبت أن ھذه وسيلة فعالة للحيلولة دون ھروب اليزيديات ،إذ إن

 16وقد تم استعادة الشدادي وتدمر بعد ذلك ،ومما ال شك فيه أن ھناك أسواقًا للسبايا أكثر بكثير مما ھو مذكور ھنا.
 17إشعار بشراء السبايا ،محافظة حمص ،ترجمه أيمن جواد التميمي )http://www.aymennjawad.org/2016/01/archive-of-islamic-
(state-administrative-documents-1
 18ثوب فضفاض يغطي الجسم والرأس.
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ّ
تمكن من الھروب من أماكن االحتجاز قد تم القبض عليھن سريعًا نظ ًرا لتواجدھن في
القليالت من اليزيديات الالتي
الشارع بال عباءة.
 .64تعرضت النساء والبنات اليزيديات األكبر من تسع سنوات إلى عنف جنسي وحشي أثناء احتجازھن .أفادت معظم
من تمت مقابلتھن قيام المقاتل المالك باغتصابھن يوميًا بعنف .كانت البعض منھن تكبّل أيديھن وراء ظھورھن أثناء
االغتصاب ،بينما أفادت أخريات بأن أيديھن وأرجلھن كانت تقيّد إلى أركان السرير .لم يفلح أي شيء في وقايتھن من
حدوث االغتصاب؛ فلم تسلم الفتيات بعمر التاسعة من االغتصاب ،وال سلمت منه النساء الحوامل .وذكرت عديد من
النساء والبنات تعرضھن إلصابات من جرّاء االغتصاب ،مثل النزيف والجروح والكدمات.
 .65ھدد مقاتلو داعش اليزيديات بأن أي مقاومة من طرف اليزيدية ستعاقب عليھا باالغتصاب الجماعي .قالت إحدى
النساء التي اشتراھا مقاتل سعودي واحتجزھا في إحدى قرى حلب" :كان يغتصبني في كل يوم من أيام وجودي معه..
وأخبرني بأنني إذا مانعت أن يقوم بھذه الفعلة معي فإنه سيحضر أربعة أو خمسة رجال آخرين ليتناوبوا اغتصابي .لم
يكن لدي أي خيار .كنت أتمنى الموت" .في حين ذكرت امرأة أخرى احتجزت في منبج )حلب( بأن مقتنيھا المقاتل
السوري ھددھا بأنھا إذا قاومته فسيلقي بھا من أعلى سطح بيته .وأفادت نساء أخريات بأن المقتني المقاتل ھدد ببيع أو
ضرب أطفالھا إذا امتنعت.
 . 66قام مقاتلو داعش بضرب النساء والفتيات اليزيديات الالت يكن بحوزتھم بشكل روتيني .وصفت احدى
النساءوالتي فشلت محاولتھا للفرار من منزل في منطقة الشدادي )الحسكة( كيف ضربھا مالكھا المقاتل العراقي إلى
أن "ازر ّ
ق واسود جسدھا " .امرأة أخرى احتجزت مع أطفالھا الصغار لمدة  15شھرًا في مناطق سيطرة داعش في
العراق وسوريا  ،بيعت خاللھا خمس مرات –تعرضت للضرب المبرح على يد مقاتل سوري في مدينة الرقة ،ثم
ضربت فيما بعد من قبل مقاتل آخر في مدينة الميادين )دير الزور( .قام مقاتل امرأة أخرى يحتجزھا مقاتل سعودي
في مدينة الرقة تم ضربھا بشدة النھا قاومت االغتصابز وكانت ال تزال تعاني من اإلصابات الناتجة عن ذلك بعد
الضرب بستة أشھر .أحياناً ،كانت زوجات وأطفال مقاتلي داعش يشاركون في الضرب .وكان مقاتلو داعش ال
يسمحون للنساء او االطفال اليزيدية المصابين جراء االغتصاب او الضرب بالحصول الرعاية الطبية.
 .67عندما تحاول النساء او الفتيات اليزيديات الفرار ويتم القبض عليھن و إعادتھن إلى المقاتلين مالكيھن  ،فإن
العواقب تكون وخيمة .أفادت إحدى النساء التي كانت محتجزة في شمال سوريا بأن مالكھا المقاتل قتل عددًا من أطفالھا
بعد محاولتھا الھروبز واصل المقاتل احتجازھا واغتصابھا ألكثر من ستة أشھر بعد موت أطفالھا.
 .68كان المقاتلون يصدرون األوامر ويشرفون علٮاالغتصاب الجماعي للنساء والفتيات اليزيديات الالتي يحاولن
الفرار .امرأة غير متزوجة وفي أوائل العشرينيات من عمرھا احتجزت لدى داعش الكثر من سنة ،بيعت خاللھا تسع
مرات ،وقد حاولت الھروب بعدما اشتراھا مقاتل في منبج .عندما ألقي القبض عليھا جرّھا إلى البيت  ،وھناك
اغتصبھا ھو وبضعة مقاتلين آخرين وأوسعوھا ضربًا .بعد ذلك بفترة وجيزة باعھا إلى مقاتل جزائري يقيم في مكان
آخر في سوريا.
 .69وذكرت العديد من النساء والفتيات اليزيديات أن المقاتلين المالكين لھن قد أجبروھن على تناول وسائل منع
الحمل ،على ھئية أقراص أو حقن .كانت إحدى الفتيات اليزيديات غير المتزوجات تبلغ من العمر  18عا ًما حينما
وقعت في األسر ،اشتراھا مقاتل ليبي واحتجزھا في مج ّمع بأحد حقول النفط في دير الزور ،وقد كان يغتصبھا يوميًا
طوال فترة مكوثھا معھز لقد وصفت اجبارھا على تناول األقراص كل يوم .لقد مكثت في أسر داعش ما يزيد على
دوالر
العام ،بيعت خاللھا ثماني مرّات واغتصبت مئات المرات ،قبل ان يتم بيعھا الئلتھا بمبلغ يتجاوز 20,000
ٍ
أمريكي.
ٍ
 .70ھناك نساء أخريات لم يعطين وسائل منع الحمل .احدى النساء اشتراھا مقاتل تونسي وتم احتجازھا واغتصابھا
في الباب لعدة أشھر لم تُعط موانع حملقالت " :لم أحمل سوى النني كنت محظوظة" .ولقد احتجزت لمدة عام ،وكانت
قد اقتيدت إلى سوريا في غضون أسابيع من ھجوم أغسطس/آب  2014على سنجار ،وبيعت بين أربعة مقاتلين قبل أن
يتم تھريبھا إلى عائلتھا لقاء مبلغ مالي غير معلوم؛ ولقد طلّقھا زوجھا منذ ذلك الحين.
 .71ولم يكن مفاجئا" وجود تردد واضح لمناقشة حاالت الحمل الذي نتج عن عمليات االغتصاب من قبل مقاتلي
داعشز وكان االمر كذلك بالتحديد للنساء والفتيات اللواتي لم يعدن حوامل .وھذا تمنّع يمكن تفھمه في ظل عدم
مشروعية اإلجھاض .إال أن اللواتي أجريت معھن المقابالت ذكرن أن حاالت الحمل ھذه قد وقعت ال محالة .أنجبت
بعض النساء اليزيديات في األسر أو بعد إطالق سراحھن ،لكن يبدو أن كثيرات منھن قد تخلين عن المولود في
مالبسات ال تزال غير واضحة ..لم تفلح أي من وسائل منع الحمل التي أكرھت النساء والفتيات اليزيديات على
استخدامھا في وقايتھن من األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي ،إال أن من التقينا بھن قد رفضن اإلقرار
بھذا االحتمال.
 .72أجبر مقاتلو داعش –وأحيانا زوجاتھم–النساء والفتيات اليزيديات على العمل في منازلھم بصورة منتظمة  ،فقد
روت العديد من اللواتي تمت مقابلتھم أكرھن على العمل كخدم منزلي للمقاتل وعائلته ،وأحيانًا رعاية أبنائه .وأما
الالتي احتجزن قرب الخطوط األمامية من النساء والفتيات اليوزيديات فقدجبرن على الطھو للمقاتل المالك وسواه من
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المقاتلين الذين يعيشون معه أو على مقربة منه .إحدى الفتيات اليزيديات  -تبلغ من العمر  13عا ًما  -احتجزت لمدة 11
شھرًا في مناطق سيطرة داعش ،بيعت خاللھا عدة مرات .ھذه الفتاة –التي استعبدت جنسيًا – روت كيف اجبرت كذلك
على الطبخ والتنظيف وغسل المالبس لمالكھا المفاتل السوري وعائلته في منزل في مدينة الرقة.
 .73غالبا" يحرم مقاتلو داعش أسراھم من النساءواألطفال اليزيديين من القدر الكافي من الطعام .تم تجويع بعض
اليزيديات كعقوبة لمحاولةتھنالفرار أو لمقاومتھن االغتصاب ،غير أن معظم من التقينا ّ
بھن ذكرن بأنه كان يقدم لھن
القليل من الطعام عندما كن محتجزات بغض النظر عما إذا ّ
كن معاقبات أم ال .وقد فقدت العديد منھن قدرا كبيرا من
الوزن عندما كن محتجزات .كما بدت بعض النساء والفتيات اليزيديات المحتجزات ھزيالت في الصور التي تداولھا
المقاتلون عبر مزاد داعش االلكتروني للسبايا.
 .74تعرضت النساء والفتيات اليزيديات الى االساءات اللفظية من قبل مقاتلي داعش منذ لحظة الوقوع في األسر،
مرورًا بمختلف أماكن االحتجاز والبيع واالغتصاب على يد مقاتلي داعش االھانات كانت موجھة إلى عقيدتھن
اليزيدية ،و بأنھن "يعبدن الحجارة" ،واالشارة اليھن بانھن بـ "الكافرات النجسات" و "عبدة الشيطان".
 .75لدى داعش قواعد شاملة تحكم إعادة بيع النساء والفتيات اليزيديات  .على سبيل المثال؛ ال تبعن بين االخوة إال
بعد أن تطمثن )داللة على عدم وجود حمل( .كذلك من المحظور بيعھن لغير عناصر داعش .إال أن مقاتلي داعش
كثيرًا ما ينتھكون ھذه القواعد.
.76باعتبار اليزيديات "غنائم حرب" فان داعش ال تبيح إعادة بيعھن إلى غير أعضاء داعش ..عقوبة بيع كھذا ھي
اإلعدام .وفي الواقع الغاية من ذلك ھو منع إعادة بيع اليزيديات لعائالتھن .لكن على الصعيد اآلخر فھناك مغريات
مالية كبيرة تدفع المقاتل لمخالفة ھذه القاعدة؛ فبينما تُباع النساء واالطفال اليزيدية ما بين المقاتلين بمبالغ تتراوح بين
 200دوالر و  1,500دوالر ،فإن ثمن بيعھن إلى عائالتھن يتراوح عامة بين  10,000دوالر و 40,000دوالر .اآلن
ترزح الكثير من العائالت التي استعادت بالشراء الفتيات والنساء اليزيديات تحت وطأة الديون ثقيلة وال يقلقھا فقط
عجزھا عن سداد الديْن ،بل يقلقھا كذلك كيفية سيكون بامكانھا تأمين تكلفة استعادة اقارب اخرين اذا ما رغب المقاتل
المالك ببيعھم .ما يزال البعض يسددون دفعات لمقاتلي داعش ،واللذين يتصلون باستمرار لتھديدھم.
 .77ما تزال الجروح والندوب ظاھرة على جسد عديد من النساء والفتيات اليزيديات الالتي أجريت معھن المقابالت
جرّاء االيذاء الجسدي الذي تعرضن له .أما األكثر وضوحًا فقد كانت الصدمة النفسية التي يعانين منھا جميعا" العديد
منھن تكلمن االنتحار ،وعن عجزھن عن النوم بسبب كوابيس أن مقاتلي داعش لدى الباب .قالت امرأة مكثت في
األسر  17شھرًا" :ليتني مت ،ليت األرض تنشق فتبتلعني أنا وأوالدي" .أشارت كثيرات إلى أنھن يشعرن بالغضب
والياس  .قالت فتاة عمرھا  17عا ًما مكثت في األسر ما يربو على العام" :أنا ال أنام وال آكل ،وأشعر بثقل شديد في
جسمي".
 .78يستحوذ التفكير باالزواج واالباء واالخوة المفقودين على النساء والفتيات الالتي تم إنقاذھن أو بيعھن
لعائالتھن،اضافة الى االلم لجھلھن بمكان ومصير أبنائھن الفتيان الصغار الذين اخذتھم داعش للتدريب ،أو بناتھن
اللواتي تم بيعھن لالستعباد الجنسي وال زلن في قبضة داعش .وقد ذكرت امرأة يزيدية في أوائل العشرينيات من
عمرھا ،وھي متزوجة ولديھا أطفال – بأن ھناك أكثر من عشرين من عائلتھا في عداد المفقودين ،ومنھم معظم أقاربھا
األقربين من الذكور .وأشارت إلى أنھا تتغلب على افكارھا في االنتحار بحاجة أطفالھا لھا ،وبأملھا أن يكون زوجھا
ووالدھا وإخوانھا ال زالوا على قيد الحياة وفي انتظار انقاذھم .قالت إحدى النساء التي انتزعت بناتھا منھا في مكان
االحتجاز ليتم بيعھن ،وال زالت تجھل بمكان تواجدھن وقت اجراء المقابلة ،بأنھا لم تتمكن مناصطحاب ابنتھا
الصغرى إلى مدرسة مخيم النازحين،رؤية األطفال وھم يلعبون اكثر من طاقة احتمالھا.
 .79احتضن المجتمع اليزيدي -إلى حد كبير -النساء والفتيات الالتي عدن من أسر داعش وذلك بعدا اعالن قادتھم
الدينيون بوضوح بان الناجيات يبقين يزيديات ويجب تقبّلھن .فإذا كن قد تعرضن للنبذ قبل ھذه التصريحات ،فإن ھذا
االحتضان المدعوم دينيا للناجيات قد منح فرصة للفتيات غير متزوجات وقت األسر تمكنھن من الزواج ضمن مذھبن
 ،وكذلك معه اصبحت المتزوجات منھن يلقين قبوال" ودعما" اكثر من ازواجھن والعائلة الممتدة .
 .80ومع ذلك ،فإن النساء والفتيات اليزيديات المثقالت بالصدمة النفسية الھائلة يواجھن تحديات أخرى للتعافي.أن
العديد منھن –وبالتحديد أولئك الالتي جئن من ريف سنجار -مستوى تعليمھن محدود ،وتزوجن وأنجبن في سن
مبكرة .إن تواصلھن مع العالم الخارجي خارج نطاق عائالتھم الممتدة كان يتم من خالالألزواج أو األقارب من
الذكور .بعد مقتل وفقدان الكثير من الرجال اليزيديين ،فإن قدرة ھؤالء النسوة على البقاء محدودة بسبب افتقارھن إلى
االستقالل الشخصي والمالي ،وھيلقضية يجب معالجتھا .وعالوة على ذلك ،فإن الناقشات الدائرة حول المساءلة
والمصالحة وما ھو األفضل لمصلحة المجموعة اليزيدية بسنجار ،يجب أن تأخذ بعين االعتبار وبوضوح آراء وتجربة
ھؤالء النساء والفتيات.
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ھـ .معاملة داعش لألطفال الصغار الذين احتجزوا مع أمھاتھم
قلت لھه" :ماذا فعلت بھم؟" فضربني قائأل" :إنھم أطفال كفار ،ومن األفضل أنھم ماتوا .لماذا تبكين من
أجلھم؟"
امرأة احتجزت  16شھرًا ،بيعت خاللھا ثالث مرات.

حين كان يدفعني عنوة إلى داخل الغرفة معه كنت أسمع بكاء أطفالي وصراخھم خارج الباب .وفي إحدى
المرّات تملكه الغضب ،فضربھم وھدد بقتلھم ،وأجبر اثنين منھم على الوقوف خارجًا حفاة االقدام في الثلج
حافيي حتى قضى وطره منّي".
امرأة احتجزت  11شھرًا ،بيعت خاللھا  7مرّات
 .81تبيع داعش ومقاتلوھا األم اليزيدية و أطفالھا الصغار كصفقة واحدة  ،يستمر نقل مئات من األطفال اليزيديين في
ارجاء مناطق سيطرة داعش في العراق وسوريا باستمرار بيع امھاتھم او اعادة بيعھن..
 .82بمجرد بلوغ الفتاة اليزيدية سن التاسعة،تأخذھا داعش من أمھا و تبيعھا كسبيّة .كذلك يؤخذ الصبي اليزيدي من
أمه ببلوغه سبع سنوات ،وير َسل إلى معسكرات داعش للتدريب ومن ثم إلى المعركة .يشھد اإلخوة األصغر ھذا
الفصل ،والذي غالبا" مايصاحبه ضرب المقاتل الداعشي لألم وھي تحاول تحاول التشبث بابنھا االكبر.
 .83كان مقاتلو داعش غالبًا ما يستھدفون األطفال اليزيديين الصغار كوسيلة لمعاقبة أمھاتھم .في إحدى الحاالت ،قام
مقاتل داعشبقتل عددًا من األطفال بعد ان فشلت محاولة امھم بالفرار .ثم ضربھا لبكائھا على موت "األطفال الكفار"،
قبل ان يغتصبھا .في عام  ،2015اشترى مقاتل داعشي ليبي امرأة يزيدية وأطفالھا الصغار ،حيث كانت كبرى أطفالھا
فتاة تبلغ من العمر  7سنوات ،واحتجزھم في منزل بمحافظة دير الزور .وبعد ان أعار األم ليغتصبھا مقاتل آخر لليلة
واحدة ؛ أخذ ھذا المقاتاللليبي البنت ذات األعوام السبعة إلى غرفة معه ثم أقفل الباب وراءه .قال لألم التي تصرخ عليه
لدى الباب ،بأنه يريد أن يتحقق ما إذا كانت ذات األعوام السبعة قد أصبحت "مستعدة ليتم الزواج بھا".
 .84يدرك األطفال المحتجزون مع أمھاتھم غالبا" أن امھاتھم ضحايا لعنف شديد ومتواصل .ويعتمد ادراكھم للطبيعة
الجنسية لھذا العنف على عمر الطفل وما إذا كان االغتصاب قد وقع في اثناء حضوره .ذكرت العديد من النساء الالتي
أجريت معھن المقابالت سماعھن أصوات صراخ وبكاء أطفالھن من خلف الباب اثناء اغتصاب المقاتل لھن داخل
غرفة موصدة .روت امرأة احتجزت ھي وأطفالھا لمدة عام – بأن أبناءھا األكبرسنا" أخذتھم داعش بعيدا" للتدريب،
أما االبن األصغر فلم يؤخذ ،إال أنه كان معھا عندمااخذت داعش إخوانه األكبر.وقالت " :كان ھو من يصرخ بصوت
اعلى عندما قام ]مالكھا المقاتل التونسي[ بحبس األطفال في غرفة" ليقتادھا إلى غرفة أخرى ليغتصبھا.
 .85كثيرا" ما يقوم مقاتلو داعش بضرب األطفال اليزيديينألنھم يحدثون ضجي ًجا أو لتشبثھم بأمھاتھم.ضرب أحد
مقاتلي داعش األتراك والذي كان قد أشترى امرأة يزيدية وأطفالھاواحتجزھم في منزل عائلته الكائن في الباب .ضرب
ابنتھا الصغرى ذات األعوام السبعة ألنھا كانت تبكي جوعًا.في بعض الحاالت كانت زوجة وأبناء المقاتل يضربون
أطفال اليزيدين.
.86في مواقع االحتجاز واثناء االتجار باالطفال مع امھاتم ما بين المقاتلين ،عانى االطفال من ذات الظروف
المعيشية السيئة والتي كان من ضمنھا شحة الطعام والماء ،والنوم شتا ًء في غرف غير مدفأة.
 .87كان مقاتلو داعش يقولون لألطفال اليزيديين المحتجزين مع أمھاتھم بأنھم وامھاتھم "كفار" وأنجاس ،وكذلك
كانت تقول زوجات وأبناء المقاتلين  -في حالة احتجاز اليزيدية وأطفالھا مع عائلة المقاتل .وقد أكره بعض المقاتلين
عال ،وھو
الذي يحتجزون النساء اليزيديات وأطفالھن في سوريا – أكرھوا األطفال على التفوه باسم الشيطان بصوت ٍ
الفعل المحرّم في الديانة اليزيدية.
 .88ذكرت النساء اليزيديات الالتي تمت مقابلتھن والالتي يعشن اآلن في مخيمات النازحين بأن أطفالھن غير قادرين
على النوم وأنھم مصابون بالتبول الال إرادي في فراشھم .وصفت إحدى األمھات ابنھا بأنه يدخل في نوبات "غضب
عارم" مھاجما" اياھا ووالدةا .وقد أصبح األطفال – ال سيما األوالد منھم – مفرطي الحرص على أمھاتھم ،خاصة
بحضور رجال غرباء  .كمثال في مقابلتين للّجنة مع أمھات يزيديات ،رفض االطفال االنفصال عن األم أثناء إجراء
المقابلة ،واصابھم التوتر إزاء وجود موظفة اللجنة التي تجري المقابلة .وبعد مناقشة األمر مع األم تقرر عدم المضي
في المقابلة في كل من الحالتين.
 .89ان االنتھاكات التي تعرض لھا تحديدا" االطفال اليزيديون زالذين تم احتجازھم وبيعھم مع امھاتھم في الغالب
لم يتم في الغالب تحديديھاونتيجة لذلك فإن ھناك محدودية في الدعم النفسي االجتماعي المتاح والذي يفترض أن يكون
موجھًا مباشرة لحاجات ھؤالء األطفال .ان العديد من العائالت اليزيدية والتي كان أفرادھا أنفسھم ضحايا بصورة
مباشرة النتھاكات داعش تعاني لتفھم وتتعايش سلوك أطفالھم المصابين بصدمة نفسية شديدة.
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و .معاملة داعش للفتيان البالغين من العمر  7فأكبر
أخبرونا بأنه يتعين علينا أن نصبح مسلمين صالحين ونقاتل في سبيل اإلسالم .عرضوا علينا فيديوھات
لعمليات قطع الرءوس والقتل ومعارك داعش .قال ]معلمي[" :يجب أن تقتلوا الكفار حتى لو كانوا آباءكم
أو إخوانكم ،ألنھم يؤمنون بدين باطل وال يعبدون ﷲ".
فتى كان عمره  12سنة حين وقع في األسر ،وخضع للتدريب في سوريا

قال لنا مقاتلو داعش" :األطفال صغار ،فھم كالحيوانات يمكننا أن نغيّر أفكارھم .أما أنتم فبالغون ،لن
نستطيع تغيير أفكاركم" .قالوا لنا ذلك في قاعة بالموصل.
فتاة ،كان عمرھا  17سنة حين وقعت في األسر ،احتجزت  17شھرًا ،بيعت خاللھا  8مرات

 .90تسمح داعش للفتيان دون سن البلوغ بالبقاء لبعض الوقت مع أمھاتھم وأشقائھم .بعد ھجوم أغسطس/آب ،2014
تم نقل معظم األوالد مع أمھاتھم من حيث أُسروا إلى أماكن االحتجاز في الموصل وتلعفر .في غضون أسبوعين من
وصول النساء واألطفال اليزيديين إلى مدارس تلعفر ،وقاعة جاالكسي في مدينة الموصل ،وسجن بادوش خارج مدينة
الموصل ،بدأ مقاتلو داعش في فصل الفتيان من عمر السابعة فأكبر قسرا" –عن باقي افراد عائالتھم .ويبدو أن الفتيان
الصغار من قرية كوجو كانو ھم االستثناء من تلك الممارسة ،حيث اخذوا من أمھاتھم في موقع االحتجاز األول الذي
كان معھد صوالغ التقني يوم  16أغسطس/آب  ،2014وھو اليوم التالي إلفراغ داعش لقريتھم.
 .91انتقل األوالد الذين ينتمون إلى عائالت "غيرت دينھا " مع أقاربھم إلى قريتي كسر المحراب وقزل قيو .و شأنھم
شأن كل الذكور اليزيديين في ھاتين القريتين؛ فقد أُجبر ھؤالء األوالد على إقامة الصلوات في المساجد المحلية ،
وكانوا يضربون إذا ما رفضوا .ضرب أحد قادة داعش صبيًا كان عمره  13عندما احتجز في قرية قزل قيو ألنه
وجده يلھو في وقت الصالة ،ونجم عن ھذا الضرب كسر معصم الصبي .لم يؤخذ األوالد الذين "غيروا دينھم" إلى
التدريب إلى أن حل إبريل /نيسان أو مايو/أيار  2015؛ حين أفرغت داعش القرى وفصلت العائالت.
 .92عندما يبلغ الفتيان اليزيديون السابعة من العمر ،يُنتزعون من رعاية امھاتھم بغض النظر عن مكانھم حينھا.
وبذلك ،فقد أُب ِعد فتيان تزيد اعمارھم عن سن السابعة من "المزرعة" بمدينة الرقة ومن المواقع األخرى في أنحاء
سوريا حيثما كانوا في األسر مع أمھاتھم واقاربھم.
 .93تتعرض االمھات او االقارب ممن يحاولون التشبث باالوالد لضرب مبرح على يد المقاتلين .ال يحاولمقاتلو
داعش اخفاءسبب أخذ لألوالد ،فقد ذكرت نساء الالتي تمت مقابلتھن بأن مقاتلي داعش أخبروھن بأنھم يأخذون
ابناءھن ليتعلموا اإلسالم وليتدربو على القتال .وقد عرض مقاتل داعشي سعودي على بعض النساء اليزيديات فيديو
ألوالد صغار يخضعون لتدريب في مخيم داعش ،قئال" لھن" :نحن ندربھم ليقتلوا الكفار أمثالكم" .روت امرأة أخرى
أن مقتال" عراقيا" أخذ احد االوالد من زنزانتھا بسجن بادوش قائال" ل ألمه المذھولة" :سنأخذه كي يقتل أھالكم في
كوباني" وقد أعيد بعض األوالد إلى أماكن االحتجاز لفترات وجيزة ،قبل ان يتم اخذھم بشكل دائم .أفاد ابن إحدى
اليزيديات –والذي أعيد إليھا بعد أخذه ببضعة أسابيع – بأنه كان قد أخذ إلى مدرسة في تلعفر ،وتعلم فيھا أداء الصالة
والقتال.
 .94كان فصل الفتيان اليزيديين من عمر السابعة فأكبر يتم على نحو منھجي .بعد أخذھم من امھاتتھم كان مقاتلو
داعش ينقلونھم قس ًرا إلى مراكز تدريب أو معسكرات للجيش في الموصل وتلعفر والبعاج في العراق ،وفي مدينة
الرقة والطبقة وتل أبيض وسلوك في سوريا؛ كما اقيم العديد من مراكز التدريب في مدارس سابقة  -مثل معھد فاروق
لألشبال في تل أبيض .ھناك يتم تسجيل األوالد ومنحھم أسماء إسالمية .منذ تلك اللحظة ال ينادى األوالد بغير ھذه
األسماء الجديدة ويتم التعامل معھم كمجندين لدى داعش.
 .95يُجبر األوالد اليزيديون على حضور دروس التلقين الديني ودورات تدريبية عسكرية يقودھا مقاتلو داعش
كمعلمين ، .ويدمج االوالد اليزيديون مع االوالد العرب السنة والذين يتم تدريبھم كذلك ..ذكر الذين أجريت معھم
مقابالت بأن تم تسكينھم معا" كمجاميع تتالف من  10و 12فتى  .يتضمن البرنامج اليومي للفتيان جلسات تالوة للقرآن
وتدريبات عسكرية تشمل تعليم استخدام بنادق  AK47والقنابل اليدوية والقذائف الصاروخية .كان الفتيان يُجبرون
على مشاھدة فيديوھات ترويجية من إنتاج داعش ،تعرض فيھا المعارك المسلحة وقطع الرؤوس والعمليات
االنتحارية .كما يعقد معلمو داعش جلسات لألوالد عن "الجھاد" وأھمية المشاركة في حرب داعش ضد "غير
المؤمنين" .يُضرب األوالد إذا أخفقوا في حفظ اآليات القرآنية أو إذا كان أداؤھم ضعيفًا في الجلسات التدريبية.
 .96في مراكز أو مخيمات التدريب ال تتم اإلشارة للديانة التي ولد بھا األوالد اليزيديون ،يمسح ماضيھم تماما ويُبتر
أي اتصال لھم مع عائالتھم وطائفتھم ،وبدال" عن ذلك تفرض بالقوة ھوية جديدة . .يوجد ھدفً من شقّين للمراكز
التدريب ودروس التلقين؛ فالھدف  -علي المستوى العام – ھوزيادة التجنيد  ،حيث يتم معاملة كافة األطفال على أنھم

14

A/HRC/32/CRP.2

صا ،فإن
ذخيرة من المجندين لالستخدام في المستقبل ،بغض النظر عن خلفياتھم .وأما على المستوى األشد تخصي ً
استھداف األوالد اليزيديين بالذات يرمي إلى طمس ھويتھم الدينية كيزيديين وإعادة تشكيلھم كأتباع للدين اإلسالمي كما
تؤوّله داعش .وبھذه الطريقة ،تم تحويل األوالد اليزيديون من جماعتھم الى داعش من خالل التلقين العقائدي والعنف
.
 .97يتعرض المئات من األوالد اليزيديين وعلى نحو منھجي إلى النمط الموصوف أعاله من الفصل العنيف عن
العائلة ،والنقل القسري ،والتلقين العقائدي ،والتجنيد في معسكرات تدريب عسكري .بعد انھاء التدريب يتم توزيع
األوالد اليزيديين وفقًا الحتياجات الجماعة اإلرھابية؛ إذ يز ّج ببعضھم للقتال في ساحة المعركة ،بينما يُرسل آخرون
من أجل حراسة قواعد داعش أو ألداء مھام أخرى يأمر بھا قادتھم.

ز .تدمير داعش للمعابد والمزارات اليزيدية
 .98حينما أخذ مقاتلو داعش زمام السيطرة على قضاء سنجار في أوائل أغسطس/آب  ،2014شرعوا في تدمير
المعابد و المزارات )األضرحة( اليزيدية .ففي الفترة التي أعقبت الھجوم تم تدمير مزار الشيخ مند في قرية جدالة،
ومزار الشيخ حسن في كابارا ،ومزار ملك فخر الدين في سكينية ،ومزار محما رشان في صوالغ.
 .99بعد أن نُقل األسرى اليزيديون قسرًا خارج قضاء سنجار ،عمد مقاتلو داعش إلى وضع عالمة على بيوتھم
لتمييزھا عن بيوت القرويين العرب .بعدھا ،قام مقاتلو داعش بنھب كثير من بيوت اليزيديين أو تدميرھا أو إلحاق
19
أضرار جسيمة بھا.

 .5التحليل القانوني
أ .اإلبادة الجماعية
) (1ھل اليزيديون "جماعة محمية"؟
 .100تنص المادة الثانية من اتفاقية اإلبادة الجماعية – والتي تكررت في المادة  6من نظام روما األساسي  -على أن
الجماعة المحمية يجب أن تكون جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية ،بصفتھا ھذه .وقد فسّر مصطلح "بصفتھا
ھذه" على أنه يعني أن الفعل المحظور يجب أن يكون قد ارتكب ضد شخص ما بناء على أنه عضو في جماعة معينة
وعلى وجه التحديد ألن الشخص ينتمي إلى ھذه الجماعة؛ بمعنى أن الضحية الحقيقية ليست مجرد الشخص ،بل
20
الجماعة نفسھا".
 .101وغالبًا ما يشار إلى اليزيديين كجماعة دينية إثنية 21.وكلتا الجماعتين – اإلثنية والدينية – ھي جماعات محمية
بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية اإلبادة الجماعية ،حيث تعرّف الجماعة اإلثنية على أنھا جماعة "تجمع
أفرادھا لغة مشتركة أو ثقافة مشتركة" ،22في حين تعرف الجماعة الدينية على أنھا جماعة "يعتنق أفرادھا نفس الدين
23
أو المذھب أو طريقة العبادة".
 .102مسألة ما إذا كان اليزيديون ھم جماعة إثنية منفصلة ھي موضع جدل داخل الطائفة نفسھا .يقيم أفراد المجتمعات
اليزيدية األصليون في سوريا والعراق وأرمينيا وتركيا؛ والكردية ھي لغتھم األم .وتعتبر معظم ھذه المجتمعات أنفسھم
 19انظر الخريطة الحية ليونوسات ،العراق في حالة طوارئ معقدة ،تقييم األضرار CE20140613IRQ
)https://unosat.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html؟(id=3356c7f1659a4282a08fa188208036d7؛
يونوسات ،تقييم األضرار التي لحقت بسنجار ،قضاء سنجار ،محافظة نينوى ،شمال العراق 7 ،أغسطس/آب 2014
)_http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNOSAT_A3_Landscape_Sinjar
(Damage_Assessment_v1.pdf
 20المدعي العام ضد موھيمانا ،حكم الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 28 ،إبريل/نسيان " ) 2005حكم محاكمة
موھيمانا"( الفقرة 500؛ المدعي العام ضد كاجليجلي ،حكم الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا  1 ،ديسمبر/كانون
أول ") ،2003حكم محاكمة كاجليجلي"( الفقرة .813
 21على سبيل المثال" :إرشادات األھلية للمفوضية السامية لشئون الالجئين لتقييم احتياجات الحماية الدولية لطالبي اللجوء
العراقيين"
 22المدعي العام ضد أكايسو ،الحكم االبتدائي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 2 ،سبتمبر/أيلول ") 1998حكم محاكمة آكايسو"(،
الفقرة .513
 23حكم محاكمة آكايسو ،الفقرة .515
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–باستثناء يزيديي أرمينيا –أكراد من حيث اإلثنية لكن اتباع لديانة اليزيدية .أما اعتبار اليزيديين أنفسھم كجماعة إثنية
مستقلة ،فھذايظھر في سياق القمع والتمييز الذي يتعرضون له من قبل المجتمعات اإلسالمية المحيطة.
 .103أما كون الھوية اليزيدية تمثل جماعة دينية مستقلة ،فيكاد أال يكون ھناك جدل في ذلك .فالعقيدة اليزيدية دين
اصيل تواجدآلالف السنين ،واستوعبت بعضًا من مشارب ما تالھا من أديان؛ مثل الزرادشتية ،واليھودية ،والمسيحية،
واإلسالم  -بينما تحافظ على تقاليدھا الخاصة .وقد أجمع مختلف أفراد الطائفة اليزيدية ممن أجريت معھم المقابالت
على أن اليزيديين يشكلون طائفة دينية منفصلة ،لھا طرق عبادة تميزھا.
 .104إن االجتھاد القضائي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا
ضا أن يؤخذ بعين االعتبار بغرض تحديد العضوية في جماعة
السابقة يشير إلى أن اعتقاد مرتكبي الجرائم يمكن أي ً
محمية 24.كانت داعش تشير باستمرار إلى المعتقدات الدينية اليزيدية كأساس للھجوم الذي شنّته عليھم وما تبعه من
انتھاكات موجھة ضدھم .وعادة ما كان مقاتلو داعش يشيرون الى اليزيديين بأنھم كفار و"كفار أنجاس" .ال تعتبر
داعش بأن اليزيدية ھوية ثابتة  ،وأجبرت أفرادھا على تغيير دينھم ،مما يدل على أن داعش تنظرلليزيديين على انھم
ينتمون إلى مجموعة دينية .وفي وقت الحق  ،قررت داعش عدم االعتراف باليزيديين البالغين الذين بدلوا ديانتھم
مساع منسّقة لدفع
مدركة بانه ظاھري .ومع ذلك ،تواصل داعش تلقينھا العقائدي لألوالد اليزيديين الصغار ،في
ٍ
ھؤالء األوالد لنبذ اليزيدية واعتناق أيديولوجية داعش.
 .105قررت اللجنة –استنادًا إلى تعريفات موضوعية وذاتية  -أن اليزيديين ھم جماعة دينية محمية بالمعنى المقصود
في المادة الثانية من اتفاقية اإلبادة الجماعية.

) (2ھل ارتكبت داعش واحدًا أو أكثر من األفعال المحظورة ضد أفراد الجماعة اليزيدية؟
)أ( قتل أفراد الجماعة
 .106قامت داعش – بمن فيھا المقاتلون الذين جاءوا من قواعد داخل سوريا – بقتل مئات من اليزيديين عمدًا كجزء
من ھجومھا على سنجار؛ وھذا يشمل اليزيديين الذين أُعدموا عند أَسرھم ،وكذلك الوفيات التي نتجت عن حصار
داعش لليزيديين في الجبل 25.وفي وقت الحق لذلك ،قتلت داعش أسرى يزيديين في العراق وسوريا.
 .107في أغسطس/آب  ،2014قام مقاتلو داعش بإعدام جماعي لمئات من الرجال والمراھقين اليزيديين؛ إما عندما
رفضوا اعتناق اإلسالم أو ألنه عُثر على أسلحة في حوزتھم عندما أُسروا .وكذلك ،فقد ارتكبت عمليات قتل جماعي
ً
مجھوال – من النساء اليزيديات كبيرات السن من قرية كوجو
في قريتي كوجو وقاني .كما قتلت داعش عددًا – ما زال
حينما كن محتجزات في معھد صوالغ التقني ،في الساعات األولى من صباح يوم  16أغسطس/آب .2014
 .108يستند ثبوت وقوع عمليات القتل ھذه إلى روايات عديد من شھود العيان .كما يُستدل عليه مما أفاد به األسرى
اليزيديون من نساء وأطفال الذين سمعوا أصوات إطالق نار ،وشاھدوا المقاتلين ملطخين بالدماء مباشرة بعدما تم
اقتياد الذكور اليزيديين بعيدًا ،وكذلك استنادًا إلى حقيقة أنه لم يسمع اي خبر من الرجالوالفتيان اليزيديين منذ
أغسطس/آب  .2014باإلضافة إلى ذلك ،فقد اطلعت اللجنة على التوثيق ذي المصداقية الذي قامت به منظمة يزدا في
تحرّيھا ألكثر من ثالثين موقعًا لمقابر جماعية في قضاء سنجار 26.ذكرت التقارير بأن معظم ھذه القبور تحتوي على
رفات رجال وفتية مراھقين.
.109بينما تمت اغلب عمليات قتل اليزيديين في العراق ،إال أن مقاتلي داعش الذين اشتروا النساء واألطفال اليزيديين
في سوريا قد ارتكبوا أيضًا جرائم قتل عمد  .فكما ذكر آنفًا بالتفصيل ،قام مقاتل داعشي في حلب بقتل عدد من األطفال
بعدما فشلت محاولة ھروب والدتھم وبعدھا ضربھا لبكائھا على موت"اطفال الكفار".
 .110انتحرت نساء وفتيات يزيديات ممن احتجزن في سوريا والعراق قبل أن يتم بيعھن لمقاتلي داعش .فقد انتحرت
البعض منھن في "المزرعة" بمدينة الرقة حيث تم جمع اإلناث اليزيديات وتسجيلھن وبيعھن .ارتأى االجتھاد القضائي
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بأن قيام شخص باالنتحار قد يرقى الى جريمة قتل إذا كانت أفعال المتھم

 24المدعي العام ضد ستاكيتش ،حكم االستئناف للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 31 ،يوليو/تموز  ،2003الفقرة .25
المدعي العام ضد غاكومبتسي ،الحكم االبتدائي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 17 ،يونيو/حزيران ") 2004حكم محاكمة
غاكومبتسي"( ،الفقرة 255؛ المدعي العام ضد موسيما ،الحكم االبتدائي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 27 ،يناير/كانون ثان
") 2000حكم محاكمة موسيما"( الفقرة .161
 25انظر حكم محاكمة آكايسو االبتدائية ،الفقرة  589لألركان المادية لفعل القتل.
 26تقرير يزدا عن المقابر الجماعية ،ص20-7 .
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أو تقصيره "قد أدت بالضحية إلى اإلتيان بأفعال أودت بحياته ،وأن ھذا االنتحار إما أنه كان متعمدًا أو أنه كان نتيجة
27
يمكن للشخص العاقل أن يتوقعھا".
ً
متمثال في قتل أفراد جماعة دينية محمية؛ أال وھي اليزيدية.
 .111لقد ارتكبت داعش الفعل المحظور

)ب( إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة
 .112السلوك الذي يؤدي إلى ضرر جسدي أو عقلي جسيم "يمكن أن يشمل -ولكن ال يقتصر بالضرورة – على
أعمال التعذيب واالغتصاب والعنف الجنسي أو المعاملة الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة" .28وقد أبرز االجتھاد
القضائي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  -مرارًا وتكرارًا  -أن مثل
ھذا الضرر يمكن أن يعني التعذيب ،والمعاملة الالإنسانية والحاطة بالكرامة 29.ال يُشترط في الضرر البدني أو العقلي
30
أن يكون مستدي ًما أو غير قابل للعالج بالضرورة.
االغتصاب والعنف الجنسي ،بما في ذلك االستعباد الجنسي
 .113توصلت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية آكايسو بدايةً إلى أن االغتصاب والعنف الجنسي يشكالن
ضررًا بال ًغا على الصعيدين البدني والعقلي – وبالتالي فإنه إذا تم اقترافھما بنيّة محددة للتدمير الكلي أو الجزئي
لجماعة محمية ،فإن ھذا يمثل إبادة جماعية .وھنا ،يمكن االستنارة بنتائج الدائرة االبتدائية في قضية آكايسو –والتي
31
استُبشر بھا "كأھم قرار صدر حتى اآلن في تاريخ أحكام القضاء فيما يختص بالمرأة":
من المؤكد أن االغتصاب والعنف الجنسي يلحقان بالضحية ضررًا جسمانيًا وعقليًا خطيرًا ،وبحسب الدائرة
االبتدائية فھما من أسوأ الطرق إللحاق الضرر بالضحية حيث تعاني كال الضررين؛ الجسدي والعقلي...
أسفرت عمليات االغتصاب عن الدمار المادي والنفسي لنساء التوتسي وعائالتھن ومجتمعاتھن .لقد كان العنف
الجنسي جز ًءا ال يتجزأ من عملية التدمير التي استھدفت نساء التوتسي على وجه الخصوص ،وأسھمت على
32
وجه التحديد في تدميرھن وتدمير جماعة التوتسي ككل.
 .114يغتصب مقاتلو داعش النساء والفتيات اليزيديات بد ًءا من سن التاسعة على نحو منھجي .وھناك أدلة دامغة من
الناجيات أنفسھن على وقوع ھذا االغتصاب ،حيث تظھر عليھن معالم اإلصابات الجسدية والنفسية.
 .115ولقد تجاوز الضرر الجسدي والعقلي البالغ الذي اقترفته داعش ضد انساء والفتيات اليزيديات االغتصاب ذاته؛
فمن منظور الضحايا والجناة والقائمين على توثيق االنتھاكات ،فإنالنساء والفتيات اليزيديات األسيرات يتعرضن للعنف
الجنسي المستحكم بكونھن مستعبدات جنسيا" من قبل داعش ومقاتليھا
 .116تعرّف المادة ) (1) 7ز( من نظام روما األساسي االستعباد الجنسي ،باعتباره جريمة ضد اإلنسانية ،وأما أركانه
المادية ذات الصلة فھي (1) :إذا كان مرتكب الجريمة قد مارس أيًا من أو كافة السلطات المترتبة على حق الملكية
على شخص أو أكثر ،مثل شراء أو بيع أو إعارة أو مقايضة ھذا الشخص أو األشخاص ،أو أن يفرض عليھم حرمانًا
ً
مماثال من الحرية؛ (2) 33إذا تسبب مرتكب الجريمة في الزج بھذا الشخص أو ھؤالء األشخاص إلى ممارسة فعل أو
أكثر من األفعال ذات الطابع الجنسي.
 27المدعي العام ضد كرنوجيالك ،الحكم االبتدائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 15 ،مارس/آذار  ،2002الفقرة
.329
 28حاشية  3من المادة ) 6ب( من نظام روما األساسي.
 29حكم محاكمة آكايسو االبتدائية ،الفقرة 504؛ المدعي العام ضد كراديتش ،حكم الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية
ليوغسالفيا السابقة 2 ،أغسطس/آب ") ،2001حكم محاكمة كرستيتش"( الفقرة 513؛ انظر أيضا المدعي العام ضد كراديتش
وآخرين ،استعراض الئحة االتھام ً
عمال بالمادة  61من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 11 ،يوليو/تموز  ،1996الفقرة .93
 30حكم محاكمة آكايسو االبتدائية ،الفقرة .502
 31كيلي أسكين ،قضايا المرأة في القانون الجنائي الدولي :التطورات األخيرة والمساھمة المحتملة للمحكمة الجنائية الدولية ،في
الجرائم الدولية والسالم وحقوق اإلنسان :دور المحكمة الجنائية الدولية ) 52 ،47دينه شيلتون.(2000 ،
 32حكم محاكمة آكايسو االبتدائية ،الفقرة .731 .في وقت الحق توصل المدعي العام ضد ستاكيتش إلى نتائج مماثلة بأن االغتصاب
والعنف الجنسي ھما من أفعال اإلبادة الجماعية ،حكم المحاكمة االبتدائية 31 ،يوليو/تموز ") 2003حكم محاكمة ستاكيتش
االبتدائية"( الفقرة 516؛ حكم محاكمة روتاغندا االبتدائية ،الفقرة ،51 .حكم محاكمة موسيما االبتدائية ،الفقرة  ،156حكم محاكمة
غاكومبتسي االبتدائية ،الفقرتان  ،292-291وحكم محاكمة موھيمانا االبتدائية ،الفقرة .502
 33في الحاشية  18الملحقة بھذا الركن المادي ،يُذكر ما يلي" :ومن المعلوم أن ھذا الحرمان من الحرية قد يشمل في بعض
الظروف العمل السخرة أو الحط من الشخص إلى منزلة العبد على النحو المحدد في االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق
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 .117في عام  ،2014أقر حكم الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لكاتانغا أنه "يجب أن تفسﱠر السلطات
المترتبة على حق الملكية مثل استخدام الشخص الذي يعتبر مملو ًكا ،والتمتع به والتخلص منه ،من خالل وضعه أو
34
وضعھا في حالة اعتماد بما يستتبعھا حرمانه أو حرمانھا من أي شكل من أشكال االستقالل الذاتي".
 .118متى ما اسرتھن داعش تعتبر النساء والفتيات اليزيديات ملكية للمجموعة االرھابية ومن ثم ملكية لالفراد
المقاتلين الذين يشترونھن .في األيام واألسابيع التي تلت ھجوم أغسطس/آب  ،2014احتجزت داعش النساء والفتيات
اليزيديات في مواقع في سوريا والعراق .لقد تمت عملية التسجيل لتحديد قيمتھن وبالتالي تجريدھن من الصفة
اإلنسانية .بعد ذلك بوقت قصير ،باشرت المجموعة اإلرھابية بتنظيم عمليات بيع النساء والفتيات اليزيديات .إذ تم
البيع للمقاتلين االفراد بزيارتھم ألماكن االحتجاز اليزأ في سوق ا حيث يقوم مجموعة من رجال داعشبمعاينة واختيار
النساء والبنات ،أو من خالل المزادات التي عُقدَت عبر اإلنترنت .وقد قوبلت محاوالت رفض البيع او منع بيع النساء
االخريات بالضرب المبرح.
 .119فور أن تُباع االناث اليزيديات تصبحن ملكية حصرية لمالكيھم المقاتلين واللذين بامكانھم اعاة بيعھن او اھدائھن
او توريثھن بوصية لمقاتلين اخرين من داعش وقد ھدد مقاتلو داعش بقتل النساء والفتيات اليزيديات الالتي يقاومن
االغتصاب .وكانت المقاومة تقابل بشكل روتيني بالضرب والتھديد ضد اي أطفال معھا .يعمد مقاتلو داعش إلى منع
انساء والفتيات اليزيديات من الھرب بعدم تزويدھن بمالبس تسمح لھن بالتحرك في الشوارع دون أن يسترعين
االنتباه .محاوالت الھرب تمت مقابلتھا بعنف شديد يتضمن قتل أطفال النساء ،واالغتصاب الجماعي ،واالغتصاب،
والضرب .كذلك ،اجبرت النساء والفتيات اليزيديات خدمة مقاتلي داعش وعائالتھم ،ومن ذلك إجبارھن على الطھو
والتنظيف وغسل الثياب .خالل فترة األسر تُعامل النساء واالطفال اليزيديون معاملة أدنى من معاملة البشر و أنھن
غير جديرات باالحترام والكرامة ،وذلك بانھم "كفارًا أنجاسًا".
 .120تدرك النساء والفتيات اليزيديات االسيرات مدى ياس وضعھن والتي ھي الحرمان التام من خريتھن .أكدت
اللواتي أجريت معھن المقابالت على أنھن بمجرد أَسرھن لم يعد لديھن أية إرادة في المكان الذي ستنقلن إليه ،أو فيما
سيحدث الي طفل معھن ،أو لمن سيتم بيعھن او اعادة بيعھن  ،أو في المعاملة التي سيلقينھا .وحتى اللحظة ،فإن ھناك
عددًا غير معلوم من النساء والفتيات قد انتحرن أو حاولن االنتحار في خضم شعورھن بأنھن في دوامة مريرة وطويلة
األمد من العنف الوحشي.
 .121ليس للنساء والفتيات اليزيديات االسيرات – من ضمنھن من ھن في التاسعة من العمر القدرة لتقرير ظروف
انخراطھن في النشاط الجنسي 35.فقد كانت السبية اليزيدية حبيسة منزل مالكھا المقاتل الداعشي ،غالبًا ما تُغتصب
النساء والفتيات اليزيديات بتكبيل ايديھن الى مقيّدة إلى السرير وھن محبوسات في البيوت او الشقق العائدة لمالكيھن
المقاتلين الدواعش ..وتتعرض كثيرات منھن للعنف الجسدي والنفسي ،من ضمنه الضرب و /أو التھديد الموجه
ضدھن أو ضد أطفالھن.
 .122إن استعباد داعش الجنسي للنساء والفتيات اليزيديات من قبل داعش ھو فعل من أفعال العنف الجنسي ،أُقر ألول
مرة في آكايسو ،ثم تاله الحقًا عدد كبير من أحكام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وتلك ليوغوسالفيا السابقة ،حيث
يشكل ضررًا جسديًا وعقليًا بال ًغا بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية اإلبادة الجماعية .وعالوة على ذلك ،فإنه
من الواضح من الحقائق المبينة أعاله أن النساء والفتيات اليزيديات قد عانين – وما زلن يعانين  -من األذى الجسدي
والعقلي البالغ نتيجة االستعباد الجنسي لھن من قبل داعش.

واألعراف والممارسات الشبيھة بالرق لعام  .1956ومن المعلوم أيضًا أن السلوك الموصوف في ھذا الركن يشمل االتجار
باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ".
 34المدعي العام ضد كاتانغا ،حكم الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية 7 ،مارس/آذار ") 2014حكم محاكمة كاتانغا"(،
الفقرة  .975في الفقرة  977أخذت الدائرة بعين االعتبار العوامل التالية  -والتي ال تعتبر شاملة" :االحتجاز أو األَسر ومدة كل
منھا؛ القيود المفروضة على حرية الدخول والخروج أو على أي حرية اختيار أو على الحركة ،وبشكل أعم :أي تدبير يتخذ لمنع أو
ردع أي محاولة للھروب .ويمكن أيضًا أن يؤخذ في عين االعتبار استخدام التھديد أو القوة أو غيرھا من أشكال اإلكراه الجسدي أو
العقلي ،واقتضاء العمل السخرة ،وممارسة الضغط النفسي ،وضعف الضحية والظروف االجتماعية واالقتصادية التي تمارس فيھا
السلطة ".تعد ھذه العوامل األركان الموضوعية للجريمة ،على الرغم من ذكر الدائرة االبتدائية أنھا في تحليلھا للركن التأسيسي
للجريمة ستنظر بعين االعتبار إلى الطبيعة الشخصية )غير الموضوعية( للحرمان من الحرية" ،أي نظرة الشخص لوضعه أو
ضا أن الركن الثاني للجريمة معن ّي بـ" :قدرة
وضعھا ،وكذلك ما ينتابه أو ينتابھا من خوف معقول " .وذكرت الدائرة االبتدائية أي ً
الضحية على اتخاذ القرار لتحديد الظروف التي ستشارك بھا في النشاط الجنسي"
 35لالطالع على مناقشة عن استرقاق األطفال  -بما في ذلك االسترقاق الجنسي – انظر سيسيل أبتل ،العبيد األطفال والعرائس
األطفال ،مجلة العدالة الجنائية الدولية ) ،(2016ص21-1 .
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 .123إن العنف الجنسي الذي ترتكبه داعش ضد النساء والفتيات اليزيديات ،وما ينجم عنه من أذى جسدي وعقلي
36
جسيم ھو "خطوة واضحة في عملية تدمير ال......جماعة  -تدمير للروح ،وللرغبة في الحياة ،وللحياة نفسھا ".
 .124لم تكن النساء والفتيات اليزيديات وسيلة تتخذھا داعش لتدمير الطائفة اليزيدية وحسب ،إذ حينما يرتكب
االغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات كجزء من اإلبادة الجماعية ،فإلى جانب كونه جريمة ضد الجماعة
المحمية األكبر ،إال أنه يعد بالتساوي جريمة مرتكبة ضد األنثى كفرد  -على أساس جنسھا 37.إن النظرة لألنثى على
أنھا "شيء" – مما ال يقتصر على داعش ،ھي نظرة مدعومة بالتفسير المتطرف للدين ،والسيطرة على الملكية
بالھيمنة على النساء والفتيات ،نجدھا في صورة متطرفة مروعة في سلوك الجماعة اإلرھابية .إنه القاسم المشترك
الذي يربط ما بين إجبار داعش للنساء والفتيات من الطائفة السنية على اخفاء انفسھن عن أعين الرجال ،إما بإبقائھن
في المنازل أو بستر أجسادھن تما ًما إذا ما خرجن ،وفي ذات الوقت تشجع مقاتليھا  -بشكل علني – على حيازة النساء
والفتيات اليزيديات واستخدامھن واالتجار بھن – كعبيد جنسي .يستدعي عالج الصدمة النفسية الناجمة عن االستعباد
الجنسي للنساء والفتيات اليزيديات يجب بذل الرعاية الى حقيقة أن النساء والفتيات اليزيديات كن ضحيا مرتين
ضحيا على اساس دينھن وعلى اساس جنسھن.

االستعباد
 .125تواصل داعش ومقاتلوھا استعباد النساء والفتيات اليزيديات ،وھي جريمة استعباد جنسي واضحة .إن تعريف
االستعباد ،باعتباره جريمة ضد اإلنسانية ،وكما ھو منصوص عليه في المادة ) (1) 7ج( من نظام روما األساسي،
يُشترط فيه أن يكون الجاني قد "مارس على شخص أو أكثر أيًا من أو كل السلطات المترتبة على حق الملكية  ،مثل
ً
مماثال من الحرية" 38.تشمل
شراء أو بيع أو إعارة أو مقايضة ھذا الشخص أو األشخاص ،أو أن يفرض عليھم حرمانًا
الدالئل على االستعباد " :السيطرة على تحرك شخص ما ،والسيطرة على البيئة المادية ،والسيطرة النفسية ،والتدابير
المتخذة لمنع أو ردع الھروب ،والقوة أو التھديد باستعمالھا أو اإلكراه ،والمدة الزمنية ،والتأكيد على االقتصار،
39
والتعريض للمعاملة القاسية و االعتداء ،والسيطرة على النشاط الجنسي والعمل السخرة".
 .126مقاتلو داعش الذين يملكون النساء والفتيات اليزيديات اجبروھن على الطھو و والتنظيف وغسل الثياب لھم -
وأحيانًا لعائالتھم .واثناء احتجاز النساء والفتيات اليزيديات منازل المقاتلين فقد تُجبرن أحيانًا على رعاية اطفالھم
ومساعدة زوجتھم في المھام التي ترغب بھا الزوجات اوالمقاتلين .وعلى غرار ذلك ،فقد أُجبر الرجال واألوالد الذين
تجاوزوا سن البلوغ على العمل في مشاريع داعش في تلعفر والموصل ،وقد شملت مھامھم أعمال البناء والتنظيف،
وحفر الخنادق ،ورعاية الماشية.
 .127مارست داعش صالحيات الملكية على النساء والفتيات اليزيديات ببيعھن وشرائھن حسب الرغبة ،في ظروف
عوملت فيھا النساء والفتيات اليزيديات كممتلكات بال إرادة .وھن يخضعن  -كما أُسھب آنفًا -إلى السيطرة عليھن
جسديًا ونفسيًا؛ بما في ذلك اتخاذ تدابير لمنع ھروبھن ،ووقوعھن ضحايا االعتداء العنيف .كان ويتواصل االتجار
باليزيديات بين العراق وسوريا ،كما أجبر المقاتلون ً
كال من الرجال والنساء والفتيات واألوالد اليزيديين على العمل
لصالح مقاتلي داعش  -وإن اختلفت الظروف باختالف الجنس ،اي ذكر او انثى يزيدي يرفض القيام بما امرت به
داعش ضرب بشدة.
 .128تواصل داعش ومقاتلوھا استعباد اليزيديين ،مما يسبب لھم األذى الجسدي والعقلي البالغ .ھذا االستعباد قائم على
أفعال ھي في حقيقتھا خطوات تدريجية نحو تدمير الفرد والجماعة في نھاية المطاف.
 36حكم محاكمة آكايسو االبتدائية ،الفقرة  .732انظر أيضا كاثرين أ .ماكينون ،االغتصاب ،اإلبادة الجماعية ،والحقوق اإلنسانية
للمرأة 17 ،صحيفة ھارفارد لقانون المرأة  ،5ص  ،(1994) 12-11التي تورد في جزء منھا" :إنه اغتصاب إلحداث وقيعة في
المجتمع ،ولتحطيم المجتمع ،ولتدمير الناس .إنه االغتصاب كإبادة جماعية ".
 37انظر بيت فان شاك ،جندرة اإلبادة الجماعية :قضية أكايسو أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ،كلية الحقوق بجامعة سانتا
كالرا ،سلسلة أوراق بحثية في الدراسات القانونية ،يوليو/تموز 2008؛ شيري ل .راسل-براون ،االغتصاب كفعل من أفعال اإلبادة
الجماعية ،مجلة بيركلي للقانون الدولي ،المجلد  ،21العدد .2003 ،2
 38تذكر الحاشية  11الملحقة بھذا الركن المادي ما يلي" :ومن المعلوم أن ھذا الحرمان من الحرية قد يشمل  -في بعض الظروف -
السخرة أو الحط من الشخص إلى منزلة العبد على النحو المحدد في االتفاقية التكميلية إلبطال الرق و تجارة الرقيق واألعراف
والممارسات الشبيھة بالرق لعام  .1956ومن المعلوم أيضًا أن السلوك الموصوف في ھذا الركن يشمل االتجار باألشخاص،
وبخاصة النساء واألطفال".
 39المدعي العام ضد كوناراك ،الحكم االبتدائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 22 ،فبراير/شباط  ،2001الفقرة
 .542وھو ما تأكد في حكم استئناف قضية المدعي العام ضد كوناراك 12 ،يونيو/حزيران  ،2002الفقرة  ،119وتبعه في وقت
الحق الحكم االبتدائي للمدعي العام ضد كينغ )المعروف باسم دوتش( في الدوائر االستثنائية من محاكم كمبوديا 26 ،يوليو/تموز
 ،2010الفقرة 342؛ والحكم االبتدائي لتايلور ،الفقرة  .447تجدر اإلشارة إلى أن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة  -على عكس النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية – لم يتضمن جريمة االستعباد الجنسي منفصلة.
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التعذيب والمعاملة الالإنسانية والمھينة
 .129عانى النساء واالطفال اليزيديون ضررًا نفسيًا شديدًا عند الوقوع في األَسر نتيجة لفصلھم عن أقاربھم الذكور
40
وإجبارھم اما على مشاھدة عملية قتلھم أو رؤيتھم وھم يجري نقلھم إلى مصير مجھول.
 .130يعتدي مقاتلو داعش بالضرب المبرح على النساء والفتيات اليزيديات المحتجزات إذا أبدين مقاومة لالغتصاب،
أو حاولن الھروب ،أو رفضن اوامر القايام بمھام للمقاتلين أو عائالتھم ،أو حاولن منع مقاتلي داعش من انتزاع
أطفالھن أو أشقائھن بعيدًا عنھن .يطغى األلم النفسي الشديد على األمھات اليزيديات نتيجة انتزاع مقاتلي داعش لبناتھن
لبيعھن كعبيد جنسي أو انتزاع أوالدھن لتدريبھم وتجنيدھم في قوات داعش .تفتك الصدمة النفسية بالعديد من النساء
اليزيديات الالتي يجھلن إلى اآلن محل تواجد أطفالھن وظروف معيشتھم .إن العنف الجنسي والجسدي الذي تتعرض
له النساء والفتيات اليزيديات اللواتي تزيد اعمارھن على تسع سنوات على يد داعش  -جنبًا إلى جنب مع الصدمة
النفسية الشديدة ،يرقى إلى مستوى التعذيب ،إذ يُلحق بھن األذى الجسدي والنفسي البالغ.
 .131يتم التعامل مع النساء والفتيات اليزيديات باعتبارھن متاعًا مملو ًكا .ومن ذلك :تسجيلھن وتحديد قيمتھن النقدية
في مكان االحتجاز .شملت عملية التسجيل في بعض األحيان تصويرھن بال حجاب الرأس؛ وإجبارھن على االبتسام
اللتقاط صور لھن بالكاميرا .أكرھت بعض من التقينا بھن على المثول أمام مقاتلي داعش بال حجاب ،حتى يحدد
ّ
الرجال اختيارھم .تلقت اليزيديات طوال فترة أسرھن معاملة كما لو ّ
وكن دو ًما
كن غير جديرات بالكرامة اإلنسانية،
تخضع النساء والفتيات اليزيديات
ما يُنعتن بأنھن "نجسات" و"عبدة الحجارة" .بانتھاج داعش ھذ السلوكيات ،فھي
ِ
اللتي تحتجزھن إلى المعاملة المھينة وغير اإلنسانية.
 .132تُعرﱢض داعش األطفال اليزيديين المحتجزين مع أمھاتھم للضرب وإساءة المعاملة ،.كما أنھم مأسورون في
ظروف يدركون بموجبھا أن أمھاتھم يتعرضن لعنف جنسي ،ويشھدون فيھا اقتياد أشقائھم الذكور األكبر عمرًا بعيدًا
ليخضعوا للتدريب ليصبحوا من ثم مقاتلين ،واقتياد شقيقاتھم بعيدًا للبيع كعبيد جنس .كذلك ،الدأب على التھديد بقتل
األطفال اليزيديين أو ضربھم أو بيعھم ،والحط دو ًما من قدرھم وقدر أمھاتھم بنعتھم "الكفار األنجاس" – كل ھذه أمور
تبلغ مبلغ التعذيب والمعاملة الالإنسانية والمھينة ،وھي تلك األفعال التي تشكل ضررًا جسديًا وعقليًا جسي ًما.
 .133كما سببت داعش أذى جسديًا ونفسيًا جسي ًما لألوالد اليزيديين الذين تجاوزوا السابعة من العمر؛ وھو األذى الذي
يتأتى من فصلھم عنوة عن عائالتھم ،وإكراھھم على تغيير دينھموما يتبعه من تلقين عقائدي وتجنيد وتدريب عسكري
يتضمن الضرب والتدريب على التفجيرات االنتحارية ،ومشاھدة تسجيالت حربية عنيفة ،ناھيك عن الزج بھم
للمشاركة الفاعلة في األعمال العدائية .تعتزم داعش من خالل ھذه االنتھاكات طمس الھوية اليزيدية لألطفال.

النقل القسري
ً
ً
وأطفاال –من محل وقوعھم في األسر إلى عدد من أماكن احتجاز
رجاال ونساء"
 .134نقلت داعش قسرا" اليزيديين –
المبدئية وثانوية في سوريا والعراق .بعد أن شراءھم من قبل المقاتلين تقوم داعش بنقل النساء واالطفال اليزيديين
قسرًا من موقع إلى آخر حيث يباعون مرات متوالية.
 .135ان النقل القسري والذي حصل وال يزالبشكل متكرر للنساء والفتيات اليزيديات حين يتم بيعھن من داعش إلى
مقاتليھا أو بين المقاتلينيسبب إلى ضررا"عقليا" بالغا" لھؤالن النساء والفتيات اليزيديات بحيث يشكل ً
فعال محظورًا
41
بموجب المادة الثانية من اتفاقية اإلبادة الجماعية والمادة  6من نظام روما األساسي.
 .136واستنادًا إلى السلوك المذكور أعاله ،يتبين أن داعش قد ارتكبت وما زالت ترتكب الفعل المحظور من إلحاق
ضرر جسدي أو عقلي جسيم باليزيديين؛ وھم مجموعة دينية محمية.

)ج( تع ّمد إخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بھا تدميرھا المادي كليًا أو جزئيًا
 .137يشير ھذا الفعل من أفعال اإلبادة الجماعية إلى وسائل التدمير التي تتبعھا داعش "فال تقتل على الفور أفراد
المجموعة ،ولكنھا تسعى إلى تدميرھم ماديًا في نھاية المطاف"" 42.إن مصطلح" الظروف المعيشية " قد يشمل -
 40المدعي العام ضد توليمير ،الحكم االبتدائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقًا  12 ،ديسمبر/كانون أول  ،2012الفقرة
756؛ المدعي العام ضد كراديتش ،الحكم االبتدائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة  24 ،مارس/آذار " ) 2016حكم
محاكمة كراديتش"( الفقرة .6049
 41المدعي العام ضد توليمير ،حكم االستئناف للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 8 ،إبريل/نيسان  ،2015الفقرة209 .؛
حكم محاكمة كراديتش االبتدائية ،الفقرة.545 .
 42حكم محاكمة آكايسو االبتدائية ،الفقرة .505
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ولكن ال يقتصر بالضرورة على -الحرمان المتعمد من الموارد التي ال غنى عنھا للبقاء على قيد الحياة؛ مثل الغذاء أو
الخدمات الطبية ،أو الطرد المنھجي من المنازل" 43.ويبدو أن ھذا مستمد من االجتھادات القضائية المقبولة للمحكمة
44
الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.
 .138لقد قامت داعش بتطويق ومحاصرة اليزيديين الذين نجحوا في الفرار إلى السفوح العليا من جبل سنجار في 3
أغسطس/آب  .2014تق ّ
صدت المجموعة اإلرھابية منع وصول الغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى أولئك الذين كانوا
على الجبل .كافح اليزيديون للبقاء على قيد الحياة تحت درجات الحرارة التي فاقت  50درجة مئوية .كما ھاجم مقاتلو
داعش الطائرات التي كانت تسعى إلسقاط المساعدات من ميا ٍه ومواد غذائية ،وكذلك ھاجموا المروحيات التي حاولت
إنقاذ المحتاجين إلى عناية طبية أو الذين ھم أكثر ضعفًا بشكل خاص.
 .139في قضية كاييشيما أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ،قررت الدائرة االبتدائية أن االغتصاب كان أيضً ا
وسيلة للتدمير ال "تؤدي إلى الوفاة الفورية ألفراد المجموعة" 45.في عام  2015أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن
االغتصاب يمكن أن يندرج ضمن المادة الثانية )ج( من اتفاقية اإلبادة الجماعية ،لكن نوّ ھت بخصوص الحالة بعينھا
المعروضة على المحكمة إلى أنه "لم يظھر أن وقوع ذلك ]االغتصاب[ كان على نطاق يبلغ أيضًا مرتبة إلحاق
46
ظروف معيشية على المجموعة من شأنھا أن تؤدي إلى تدميرھا المادي كليًا أو جزئيًا ".
 .140تتعرض النساء والفتيات اليزيديات الالتي أسرتھن داعش ،ثم قامت بتسجيلھن وبيعھن في سوريا والعراق إلى
العنف الجنسي المنظم على نطاق واسع ،وذلك في سياق إخضاعھن لالسترقاق الجنسي .تتعرض النساء والفتيات
لالغتصاب مرّات ع ّدة – تبلغ أحيانًا مئات المرات – على يد مختلف مالكيھن من المقاتلين .وعالوة على ذلك ،ال تقدم
داعش سوى النزر اليسير من الطعام والماء لألسرى من النساء واألطفال –حتى الرضع منھم ،وال تقدم لھم أية رعاية
طبية ،ويضربون ضربًا مبرحًا حال تخلّفھم عن إطاعة األوامر .تتعمد داعش ومقاتلوھا فرض ھذه الظروف بوعي تام
ومحسوب بأن إيقاع ھذه الظروف من شأنه أن يؤدي إلى وفاة النساء واألطفال اليزيديين ،خاصة على إثر التعرض لھا
بشكل متواصل على مدى ردح من الزمن.
 .141قررت اللجنة بأن داعش قد ارتكبت وما تزال ترتكب الفعل المحظور من تع ّمد إيقاع ظروف معيشية على
األسرى اليزيديين بنية تدميرھم ماديًا؛ كليًا أو جزئيًا.

)د( فرض تدابير تستھدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة
 .142تشمل التدابير التي تھدف إلى الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة :االغتصاب ،تشويه األعضاء
الجنسية ،تسبيب العقم ،اإلجبار على استخدام وسائل منع الحمل ،الفصل بين الجنسين ،حظر الزواج ،وتحبيل النساء
47
لمحو ھوية الجماعة ،وإحداث الصدمة النفسية التي ينتج عنھا انعدام الرغبة في اإلنجاب.
 .143كان أول إجراء انتھجته داعش فور أسر اليزيديين في شھر أغسطس/آب عام  2014ھو فصل الرجال عن
النساء .وعالوة على ذلك ،فقد أردت المئات من الرجال اليزيديين قتلى يوم األسر .أما النساء اليزيديات ،ففور أن
أسرتھن داعش ،قامت باحتجازھن بمنأى عن أزواجھن وعن سائر الرجال اليزيديين .وكان االستثناء الوحيد لھذا ھو
ً
تفصيال
إعادة لم شمل من اعتنقوا اإلسالم من اليزيديين وزوجاتھم في كسر المحراب )قصر المحراب( .وكما ذكر
أعاله ،فقد أفرغت داعش كسر المحراب في إبريل /نيسان أو مايو /أيار عام  ،2015وحينھا فصلت الرجال عن النساء
بصورة دائمة.
 .144تفرض الديانة اليزيدية أن يكون األم واألب من أتباعھا لينجبا ً
طفال يزيديًا ،وليس من الممكن التحول العتناق
اليزيدية من دين آخر .تشير تصريحات داعش –المفصلة أدناه – إلى أنھا لن تقبل بوجود اليزيديين –الذين يعتنقون
اليزيدية – داخل أراضيھا .وقد فرضت داعش تدابير تستھدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة؛ مثل فصل
اليزيديين عن اليزيديات ،وقتل المئات من الرجال اليزيديين ،واإلجبار على اعتناق اإلسالم.

 43حاشية  4من المادة ) 6ج( من نظام روما األساسي.
 44انظر  -على سبيل المثال – حكم محاكمة آكايسو االبتدائية ،الفقرة 506؛ حكم محاكمة روتاغندا االبتدائية ،الفقرة 52؛ حكم
محاكمة موسيما االبتدائية ،الفقرة 157؛ حكم محاكمة ستاكيتش االبتدائية ،الفقرة .517
 45المدعي العام ضد كاييشيما وآخرون ،الحكم االبتدائي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 21 ،مايو/آيار ") 1999حكم محاكمة
كاييشيما االبتدائية"( الفقرة .116
 46جمھورية كرواتيا ضد جمھورية صربيا ،تطبيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليھا ،حكم محكمة العدل الدولية،
 3فبراير/شباط  ،2015الفقرات .364-362
 47حكم محاكمة آكايسو االبتدائية ،الفقرات  .8-507انظر أيضا حكم محاكمة روتاغندا االبتدائية ،الفقرة .53
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 .145يمكن أن يكون االغتصاب أحد تدابير منع اإلنجاب "عندما يأبى الشخص الذي تعرض لالغتصاب التناسل على
إثر ذلك ،وبذات الطريقة يمكن دفع أفراد المجموعة إلى عدم التناسل من خالل التھديد أو التسبب في الصدمات".
وفي ھذا الصدد ،قال خبير في علم نفس الصدمات شارك في عالج المئات من النساء والفتيات اليزيديات الالتي
رزحن تحت أسر داعش" :إن اإلناث اليزيديات الالتي يعالَجن قد فقدن الثقة بمن حولھن ،وال سيما الرجال .ھناك قلق
حقيقي من التواصل مع الرجال؛ وقد أدى ذلك بدوره إلى العجز الجنسي ،وھو ما يعني عدم االھتمام بالعالقات الجنسية
أو بأي تواصل مع الرجال  ....أما بالنسبة للفتيات األصغر سنًا –حيث كان االغتصاب ھو تجربتھن الجنسية األولى،
وحيث استطال العنف الجنسي الصادم على مدى فترة زمنية على أيدي عدة رجال – فيُتوقع أن يواجھن صعوبة في
العالقات الجنسية في المستقبل وأن يكون الجنس مصد ًرا إلثارة القلق في نفوسھن" .وأورد الخبير في مقابلته أن النساء
والفتيات اليزيديات تحت العالج قد عزفن عن الزواج ،وعزفن عن التفكير في إقامة عالقة مع رجل؛ سواء اآلن أو في
المستقبل .وقد عزز من ھذا العزوف شعورھن بأنھم قد فقدن شرفھن .من ھذا المنطلق تش ّكل عمليات اغتصاب داعش
لليزيديات في حد ذاتھا أحد تدابير منع اإلنجاب داخل الجماعة اليزيدية.

48

 .146قررت اللجنة بأن داعش قد ارتكبت وما تزال ترتكب الفعل المحظور من فرض تدابير تستھدف الحؤول دون
إنجاب األطفال داخل الطائفة اليزيدية.

)ھـ( نقل أطفال الجماعة قسرًا إلى جماعة أخرى
 .147نقلت داعش األطفال اليزيديين قسرًا على أحد نح َوين يحددھما جنس الطفل .فالفتاة منھم بمجرد بلوغھا سن
التاسعة تنتزع من أمھا وتباع كسبيّة لمقاتلي داعش في سوريا والعراق .وأما الفتى فبمجرد بلوغه سن السابعة ينتزع
كذلك من أمه ويرسل إلى قواعد تدريب داعش في سوريا والعراق ،حيث يتلقى تعاليم اإلسالم كما تأوّله داعش،
ويتدرب على القتال .وبعد ذلك يلتحق ھؤالء األوالد اليزيديون  -الذين "اعتنقوا" اإلسالم وتلقوا التدريب – بقوات
داعش ليقاتلوا في المعارك.
 .148وبھذه الطريقة ،فإن داعش تنقل األطفال اليزيديين إلى عھدة المقاتلين ،وإن كان ذلك على نحوين مختلفين
جذريًا .إن عمليات النقل ھذه والتي تتم بالقوة البدنية حين ينتزع األطفال من أحضان أمھاتھم – ھي اقتالع لألطفال من
طائفتھم ومن عقيدتھم وممارساتھا .وبذلك ،فإن داعش تتعمد القضاء على إدراك الطفل لنفسه كيزيدي وعلى تمسكه
بالديانة اليزيدية .وفي حين تمنع الفتيات اليزيديات من ممارسة شعائرھن الدينية ،فإن األوالد اليزيديين يتم تلقينھم
بشكل كامل الفكر الداعشي.
 .149قررت اللجنة أن داعش قد ارتكبت وما تزال ترتكب الفعل المحظور من نقل األطفال اليزيديين قسرًا إلى جماعة
أخرى.

) (3ھل ارتكبت داعش األفعال المحظورة بِنيّة التدمير الكلي أو الجزئي لليزيديين؟
 .150للتوصّل إلى تحقق جريمة اإلبادة الجماعية يجب أن يتبين أن داعش قد ارتكبت واح ًدا أو أكثر من األفعال
المحظورة المنصوص عليھا في المادة الثانية من اتفاقية اإلبادة الجماعية ،والتي تكررت في المادة ) (6من نظام روما
األساسي ،بنية أن تؤدي أفعالھا إلى تدمير اليزيديين – كليًا أو جزئيًا .الركن األساسي لھذا النية يتمثل في السبب وراء
استھداف اليزيديين .يتولى الحكم االبتدائي لمحاكمة روتاغندا في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تحليل ھذا النية
الخاصة كما يلي:
لتقرير أي من أفعال اإلبادة الجماعية ،يجب أن يكون الفعل المذكور قد ارتُكب ضد شخص أو أكثر بسبب أن
ھذا الشخص أو األشخاص ھم أفراد من جماعة معينة ،وعلى وجه التحديد بسبب أنھم أفراد من ھذه الجماعة.
وھكذا ،فإن خص الضحية ليس مسببًا بھويته الفردية ،بل لكونه فردًا من جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو
49
دينية.
 .151تاريخيًا ،كثي ًرا ما كان االستدالل على النية الخاصة للتدمير يتأتى من مالحظة السلوك ،بما في ذلك
التصريحات .عللت داعش انتھاكاتھا لليزيديين بوضوح بأنه تكليف شرعي  -بحسب تأويلھم للدين ،وتمثل تصريحات
داعش العلنية مصد ًرا ال يقدر بثمن يبرھن بصورة مباشرة على ھذه النية.

 48حكم محاكمة آكايسو االبتدائية ،الفقرة .508
 49حكم محاكمة روتاغندا االبتدائية ،الفقرة .60
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ً
فضال عن السياق العام
ضا االستدالل على نية اإلبادة الجماعية من "أفعال وأقوال الجاني مجتمعة،
 .152ويمكن أي ً
الرتكاب األعمال الجرمية األخرى بصورة موجھة منھجيًا ضد نفس الجماعة" 50.ويشمل السلوك ذو الصلة
االستھداف المادي للجماعة أو ممتلكاتھم ،واستخدام لغة مھينة تجاه أفراد الجماعة المستھدفة ،واتباع طريقة منھجية
في التخطيط 51.كما تستدل اللجنة على نية اإلبادة الجماعية بعوامل أخرى ،ھي حجم الفظائع التي ارتكبت ،وطابعھا
العام ،وحقيقة التعمد والمنھجية في استھداف الضحايا بسبب عضويتھم في جماعة معينة ،مع استبعاد أعضاء
52
الجماعات األخرى.
 .153نشرت داعش مقالة بعنوان "إعادة إحياء العبودية قبل قيام الساعة" في مجلتھا "دابق" التي تصدرھا باللغة
اإلنجليزية ،وأشارت فيھا إلى أنه قبل شن الھجوم على سنجار ،فقد سعت إلى تحديد المنطلق الذي سيفرض كيفية
تعاملھا مع اليزيديين بمقتضى فِكر داعش 53.تعلن داعش في ذات المقالة" :عند فتح منطقة سنجار  ...واجھت الدولة
اإلسالمية معشر اليزيديين؛ وھم أقلية وثنيّة قائمة منذ عصور في مناطق بالعراق والشام )سوريا( .إن استمرار
وجودھم حتى يومنا ھذا ھو سؤال ينبغي أن يوجھه المسلمون ألنفسھم قبل أن يُسألوا عنه يوم القيامة" ...
 .154بعد أن قررت داعش أن اليزيديين ھم جماعة من المشركين الذين ال يعبدون ﷲ كأھل الكتاب ،صرحت
داعش بأنھا تتعامل مع ھذه الجماعة كما اتفق أغلب الفقھاء؛ حيث  -خالفًا لليھود والنصارى  -فإن خيار دفع
ضا سبي نسائھم،
الجزية ليس قائ ًما ]وھي الضريبة التي ينبغي أن تُدفع لتجنب اعتناق اإلسالم أو القتل[ .وأحلّوا أي ً
على عكس اإلناث المرت ّدات الالتي يرى أغلب الفقھاء عدم جواز سبيھن وإنما فقط يُستتبن حتى مھلة محددة ،فإن
لم يتبن يقتلن بحد السيف .بعد أَسر اليزيديات واألطفال ،تم توزيعھن طبقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية بين مقاتلي
الدولة اإلسالمية الذين شاركوا في عملية سنجار ،بعد أن تم نقل ُخمس السبايا إلى سلطة الدولة اإلسالمية لتقسم
كغنائم حرب ]األنفال[  ....اآلن ،يبيع جنود الدولة اإلسالمية السبايا اليزيديات مثلما كان الصحابة يبيعون سبايا
54
المشركين.
 .155لقد قررت داعش كيف ستتعاطى مع يزيديي سنجار على ضوء تأويلھم لما تفرضه الشريعة ،فمن ھذا التأويل
استمدوا ما أتى بھا المقاتلون عند الھجوم على سنجار أو ما أتوا به عقبھا من انتھاكات في حق اليزيديين – ً
رجاال
ً
وأطفاال؛ إذ قتلت داعش من رفض اعتناق اإلسالم من رجال وأوالد ،و َسبَت واستعبدت النساء والفتيات منھم،
ونساء
ّ
ّ
كما اختطفت عنوة األوالد اليزيديين ولقنتھم مذھبھا وجندتھم الستخدامھم في األعمال العدائية ،وھذا يفرض عليھم
تبديل دينھم إلى اإلسالم؛ إن ذلك كله ينطلق من اتباعھم تكاليف الدين كما يراھا "فقھاؤھم" فيما يختص بكيفية التعامل
55
مع األسرى اليزيديين .وقد أبرزت عديد من تصريحات ووثائق داعش األھداف من وراء أسر واستعباد اليزيديين.
 .156وعالوة على ذلك ،تم تكريس جھد تنظيمي ھائل من أجل اتّساق سلوك مقاتلي داعش مع موقف داعش
األيديولوجي حيال وجود اليزيديين؛ حيث نرى توحيد معاملة المقاتلين لليزيديين في كل أنحاء سنجار ،ثم نقل اآلالف
من األسرى اليزيديين إلى أماكن احتجاز مبدئية ثم أخرى تالية – وھي أماكن محددة بوضوح ،وكذلك اتباع ذاك النظام
المعقد لتسجيل ثم بيع النساء واألطفال اليزيديين.
 .157وقد دمرت داعش مزارات ومعابد يزيدية في سنجار خالل ھجوم  3أغسطس/آب وبعده ،ونھبت بعض المنازل
بعد أن وضعت عليھا عالمة دالة على أنھا تعود ليزيديين .كما قررت دائرة استئناف المحكمة الجنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة في قضية كراديتش" :يمكن أن يكون تدمير الممتلكات الثقافية إثباتًا مؤكدًا لنية تدمير الجماعة على

 50حكم محاكمة غاكومبتسي االبتدائية ،الفقرة .252
 51حكم محاكمة كاييشيما االبتدائية ،الفقرة .93
 52حكم محاكمة آكايسو االبتدائية ،الفقرة 523؛ حكم محاكمة كاجليجلي االبتدائية ،الفقرتان .805-804
 53دابق" ،إعادة إحياء العبودية قبل قيام الساعة" ،العدد  ،2014 ،4ص") 16-14 .مقالة دابق"( .يقول في ص" :14 .قبل فتح
سنجار تم تكليف طالب الشريعة في الدولة اإلسالمية بإجراء بحث عن الطائفة اليزيدية لعرفة ما إذا كان ينبغي أن تعامل على أنھا
ً
ً
أصال ثم ارتدت عن اإلسالم "...
أصال أو أنھا جماعة من المسلمين
جماعة من المشركين
 54المرجع نفسه ،ص15 .
 55على سبيل المثال ،انظر "كتيب الدولة اإلسالمية الذي لم يره أحد عن الرق" ،ترجمه أيمن جواد التميمي.
)(http://www.aymennjawad.org/2015/12/unseen-islamic-state-pamphlet-on-slavery
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56

ھذا النحو – على أن يتم جمعه من مالبسات أخرى".
البوسنة والھرسك ضد صربيا والجبل األسود عام . 2007

وقد أقرت محكمة العدل الدولية ھذه المالحظة في قضية
57

 .158إن وجود دوافع من قبيل الرغبة في السيطرة على أرض منطقة سنجار أو تحقيق اإلشباع الجنسي المتأتي من
58
سبي اليزيديات – كلھا ال تمنع من وجود نية محددة لدى مقاتلي داعش الرتكاب اإلبادة الجماعية.
 .159في الواقع ،فقد ركز مقالتو داعش ھجومھم على اليزيديين بسبب كونھم يزيديين – منذ اللحظة األولى لمواجھتھم
أھالي سنجار .لقد أجبر الرجال واألوالد اليزيديين األكبر سنًا على اعتناق اإلسالم وإال فالقتل مصيرھم ،وكال
الخيارين يصب في ھدف تدميرھم كطائفة يزيدية .وقد قالت داعش لألمھات الالتي كن يحاولن منعھم من أخذ أوالدھن
للتدريب بأن داعش ستجعل من ھؤالء األوالد أتباعًا لإلسالم .قال قائد داعشي ألحد الصبية الذين أخذوا للتدريب:
"حتى إذا رأيت والدك وكان ما يزال على عقيدته اليزيدية ،فعليك أن تقتله".
 .160يتضح مفھوم اإلسالم على أنه قوة تطھيرية  -بحسب تأويل داعش له -في كل تعامالت مقاتليھا مع اليزيديين؛
ومن ذلك ما كان يوجّھه مقاتلو داعش لسباياھم من اليزيديات المرة تلو األخرى بأنھن "يزيديات نجسات" و"كافرات"
– سواء في مدارس تلعفر أو في منازل مدينة الرقة .وتؤكد مقالة دابق على ذلك بالقول " :إن عقيدتھم ضالة تما ًما عن
59
الحق ،حتى أن النصارى عبدة الصليب كانوا يعتبرونھم على مر العصور بأنھم عبدة الشيطان وأتباع إبليس".
 .161وأشار من وقعوا في أسر داعش بأن أماكن االحتجاز المختلفة في العراق وسوريا لم يكن فيھا سوى اليزيديون،
وبأن وحدھن اليزيديات كن يبعن في سوق السبايا .ذكرت اللواتي اشتراھن المقاتلون المالكون في مجموعات
واحتجزن في قواعد داعش العسكرية كسبايا للمقاتلين بأنھن طوال فترة االحتجاز لم يكن معھن من األسرى سوى
اليزيديات األخريات ،وأصغرھن في عمر التاسعة.
أي من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في
 .162لم تتعرض أية طائفة دينية أخرى سوى اليزيدية إلى التدمير في ٍ
سوريا والعراق .أما القرويون من العرب الذين لم يف ّروا من سنجار قبل ھجوم داعش فقد سُمح لھم بالبقاء في منازلھم،
ولم يتعرضوا لألسر أو القتل أو االسترقاق .أما الطوائف المسيحية التي ما تزال تعيش على األراضي التي تسيطر
عليھا داعش فھم يحيون في أجواء عصيبة تخلو من االستقرار ،ويُنظر إليھا بعين الريبة ،وھم ُعرضة لھجوم داعش
إذا استشعرت األخيرة بأنھم يسعون لحماية من قوات عدم منحازه ،كما أن حقھم في الوجود كمسيحيين ضمن أية دولة
إسالمية قائمة مشروط بدفعھم الجزية .على أنه بمقتضى تأويل داعش المتشدد لإلسالم فإنه ال يجوز لليزيديين العيش
كيزيديين ضمن ما يسمى بالخالفة ،ألنھم ليسوا من أھل الكتاب.
 .163وتشير التصريحات العلنية لداعش وسلوكھا  -إشارة جليّة  -إلى أنھا تھدف إلى تدمير يزيديي سنجار تدميرًا كليًا
60
أو جزئيًا ،عل ًما بأنھم يشكلون أغلبية اليزيديين في العالم.
 .164ھناك أسباب معقولة لالعتقاد بأن داعش قد ارتكبت األفعال المحظورة المبيّنة في المادة الثانية من اتفاقية اإلبادة
الجماعية والمادة  6من نظام روما األساسي  -ضد الفرد اليزيديي بسبب انتمائه أو انتمائھا إلى الجماعة اليزيدية،
61
وكخطوة في التدرج نحو تحقيق الھدف العام الذي ھو تدمير الجماعة.
 .165وقد قررت اللجنة أن داعش قد ارتكبت وما تزال ترتكب األفعال المحظورة بنية التدمير الكلي أو الجزئي
ليزيديي سنجار ،وأنھا بالتالي قد ارتكبت جريمة اإلبادة الجماعية.

 56المدعي العام ضد كراديتش ،حكم دائرة استئناف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 19 ،إبريل/نيسان ،2014
الفقرتان  .26-25وقد أكد ھذا الفقرة  580من الحكم االبتدائي لكرستيتش ،ونصھا" :أينما وجد التدمير المادي أو البيولوجي غالبًا ما
تتزامن معه ھجمات على الممتلكات والرموز الثقافية والدينية للجماعة المستھدفة؛ وھي ھجمات يمكن اعتبارھا كدليل على نية
تدمير الجماعة ماديًا .في ھذه الحالة ،فإن الدائرة االبتدائية ستأخذ بعين االعتبار التدمير المتعمد للمساجد ومنازل أفراد الجماعة
كدليل على وجود نية لتدمير الجماعة".
 57البوسنة والھرسك ضد صربيا والجبل األسود ،تطبيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليھا ،حُكم محكمة العدل
الدولية 26 ،فبراير/شباط ") ،2006حُكم البوسنة ضد صربيا"( ،الفقرة .344
 58المدعي العام ضد يليسيتش ،حكم استئناف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 5 ،يوليو/تموز  ،2001الفقرة .49
 59المرجع نفسه .ص14 .
 60حكم محاكمة كاييشيما االبتدائية ،الفقرة 96؛ حكم محاكمة كرستيتش االبتدائية ،الفقرة .590
 61حكم محاكمة يليسيتش االبتدائية ،الفقرة .66
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ب .جرائم ضد اإلنسانية
 .166إن الھجوم الذي شنته داعش على سنجار في أغسطس/آب  2014وما تاله من انتھاكات في حق األسرى
اليزيديين ،بما في ذلك العنف الجنسي والجسدي الموجه ضد النساء واألطفال الذين نُقلوا إلى سوريا – كل ذلك يشكل
ھجو ًما مباش ًرا على اليزيديين .لقد كان اليزيديون  -وھم سكان مدنيون  -ھم الھدف الرئيس للھجوم.
 .167كان ھجوم داعش واسع النطاق؛ إذ شمل مئات القرى في جميع أنحاء قضاء سنجار وجبل سنجار نفسه .كما
ضا بالمنھجية ،حيث اقترفت أعمال العنف على نحو يكاد أن يكون مو ّحدًا من قِبل المقاتلين في كل
اتّصف الھجوم أي ً
أنجاء سنجار ،ثم في كل أنحاء األراضي الخاضعة لسيطرة داعش في سوريا والعراق .إن االعتداءات على اليزيديين
–والتي تتواصل حتى يومنا ھذا – تأتي توافقًا مع السياسة الفكرية الواضحة لھذه الجماعة اإلرھابية ،حيث ال يجيز
تأويلھم الديني المتشدد وجود الطائفة اليزيدية داخل األراضي التي يحكمونھا ،كما أن انتھاكات المقاتلين في حق
اليزيديين تتوافق تما ًما مع سياسة التنظيم المصرح بھا.
 .168إن قتل داعش الرجال والنساء واألطفال اليزيديين ھو ارتكاب لجريمة ضد اإلنسانية من القتل العمد واإلبادة.
وأما قيام داعش باالسترقاق الجنسي )السبي( واالستعباد وضرب اليزيديات؛ نسا ًء وفتيات فھذا ارتكاب لجرائم ضد
اإلنسانية من العبودية الجنسية ،واالغتصاب ،والعنف الجنسي ،واالستعباد ،والتعذيب ،وأفعال الإنسانية أخرى،
والحرمان الشديد من الحرية .وأما قيام داعش بإجبار الرجال والفتيان اليزيديين على العمل في مشاريع داعش
وضربھم إذا رفضوا ذلك فھذا ارتكاب لجرائم ضد اإلنسانية من االستعباد ،والتعذيب ،وأفعال الإنسانية أخرى .وقد
ارتكبت ھذه الجرائم ضد اليزيديين على أسس تمييزية قائمة على دينھم ،وعلى ھذا النحو فإنھا ترقى أيضا إلى جريمة
62
ضد اإلنسانية؛ ھي االضطھاد.

ج .جرائم الحرب
 .169كان اليزيديون ھم الھدف الرئيس من ھجوم أغسطس/آب  2014على سنجار ،وھم سكان مدنيون لم يشاركوا
في األعمال العدائية ،إال أن داعش اتخذت قرارًا بالھجوم عليھم لمجرد اعتبارھم كفارًا .بتوجيه داعش ھجومھا ضد
اليزيديين فھي بذا قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثلة في الھجوم على السكان المدنيين.
 .170عندما استولت داعش على سنجار ،شرعت في فصل الرجال والصبية الكبار عن عائالتھم ،ومن ثم أعدمت
ً
رجاال ونسا ًء
منھم من رفض اعتناق اإلسالم ،وكان ذلك في كثير من األحيان على مرأى من ذويھم .كما قتلت داعش
ً
وأطفاال يزيديين أثناء أسرھا لھم في العراق وسوريا .وتشكل عمليات القتل ھذه جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد.
 .171إن اعتداء داعش على النساء والفتيات اليزيديات الالتي نقلتھن قسرًا إلى سوريا  -بما في ذلك العنف الجنسي
الوحشي الذي عانت منه الضحايا – وھو ما جرى في سياق نزاع مسلح ،وعلى ھذا النحو فھذه تمثل جرائم حرب.
باإلضافة إلى عمليات االغتصاب الفردية ،فإن الضحايا قد حرمن من حريتھن وتم بيعھن المرة تلو األخرى بغية
انتھاكھن جنسيًا – وما تزال  3,200ضحية تقبع في ھذه الظروف .مارس عناصر داعش على اليزيديات حقوق
الملكية إلخضاعھن للعنف الجنسي .وبذلك ،فإن عناصر داعش قد ارتكبوا – وما زالوا يرتكبون  -جرائم الحرب
المتمثلة في االغتصاب والعنف الجنسي ،واالسترقاق الجنسي.
 .172تعرضت اليزيديات  -بعنف وبشكل منتظم – لالغتصاب ،عادةً من قِبل رجال مختلفين وعلى مدى فترة طويلة
من الزمن .كما يتعرضن للضرب ،ويُبعن كمتاع ،وتوجه إليھن اإلھانة والمعاملة ال ُمذلة .إن التعامل الذي يلقينه وھن
في األسر قد أودى بھن إلى آالم جسدية ومعاناة نفسية تفوق الوصف ،ونجح ذلك في تجريدھن من كرامتھن اإلنسانية.
ّ
تمكن من الھرب دالئل جلية على أنھن قد عجزن عن التعافي من المعاناة التي تعرضن
بدا على النساء والفتيات الالتي
لھا في األَسر ،وربما تبقى اآلثار النفسية عالقة طيلة حياة كثيرات منھن .لقد تعمدت داعش إيقاع األلم والمعاناة
الشديدين على النساء والفتيات المحتجزات في أَسرھا – وكلھن مدنيّات ،وبذلك تكون داعش قد ارتكبت جرائم الحرب
متمثلة في التعذيب ،والمعاملة القاسية ،واالعتداء على الحرية الشخصية.

 62الحكم االبتدائي لمحاكمة المدعي العام ضد تاديتش ،المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 7 ،مايو/أيار  ،1997الفقرات
 .710-704المدعي العام ضد كوبرشكيتش ،الحكم االبتدائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 14 ،يناير/كانون ثان
 ،2000الفقرة .594
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 .173فيما يتعلق بانتھاكات داعش بحق الفتيان اليزيديين الذين تتراوح أعمارھم بين سبعة و  15عا ًما ،فقد ارتكبت
داعش جريمة الحرب المتمثلة في استخدام وتجنيد األطفال 63.وقد انتھجت داعش سياسة واضحة في فصل األوالد عن
أمھاتھم ،وتدريبھم ومن ثم استخدامھم في القتال المسلح في سوريا.

د .انتھاكات حقوق اإلنسان
 .174باإلضافة إلى جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب ،فإن األفعال األساسية التي ارتكبت
ضد اليزيديين تشكل  -في حد ذاتھا  -انتھاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان .وتشمل ھذه األفعال انتھاك ما
يلي :حق الفرد في الحياة والحرية واألمان ،وحظر التعذيب وغيره من األعمال القاسية وغير اإلنسانية ،حرية األديان
والمعتقدات ،وحظر العبودية .أما التھجير القسري للنساء والفتيات وبيعھن فھو يمثل اتجارًا في البشر .وأما كون
ً
مجھوال ،فھذا يمثل جريمة االختفاء القسري.
مصير اآلالف من الرجال والفتيان ما يزال

 .6األثر الواقع على الطائفة اليزيدية
 .175لقد ُح ﱢ
طمت الطائفة اليزيدية في سنجار جراء الھجوم الذي ش ّنته داعش ،حيث لم يتب ّ
ق يزيدي واحد حر في
سنجار عقب الھجوم .إن أفراد تلك الطائفة التي كان قوامھا  400,000قد آل بھم المآل إلى التشريد أو األَسر أو القتل.
 .176يتم إحراز تقدم بطيء على صعيد استعادة سنجار وإزالة العبوات الناسفة االرتجالية التي خلّفتھا داعش عمدًا في
القرى من ورائھا .في حين يعود اليزيديون تدريجيًا إلى المناطق التي استعيدت من سنجار شمال الجبل ،والخوف
يتملكھم ،فإن غالبية يزيديي المنطقة يعيشون حياة صعبة مدقعة في مخيمات النازحين المنتشرة في جميع أنحاء منطقة
دھوك في شمال العراق.
 .177تھاوت الحالة النفسية للناجيات من السبي )االسترقاق الجنسي( ،وكثيرات منھن تراودھن أفكار انتحارية،
ويسكنھن غضب عارم تتخلله فترات من االكتئاب العميق والفتور .لم تشارك العديد من النساء والفتيات في برامج
الدعم النفسي واالجتماعي المحدودة المتاحة .وأما صغريات ضحايا السبي ،فبعض العائالت تواجه صعوبة بالغة في
اإلقرار بالجرائم التي ارتكبت ضدھن ،كما أن ھول الصدمة واأللم الذي يعتري ھؤالء الفتيات الصغيرات يح ّد من
رغبتھن في تلقي العالج النفسي –إن ُوجد.
 .178بال ِمثل يعاني األطفال اليزيديون الذين احتجزوا بمعية أمھاتھم من صدمة نفسية ،إال أن كثيرين منھم لم يتلقّوا
عالجًا متخصصًا حتى اآلن .أما األوالد اليزيديون الذين نُقلوا للخضوع إلى التلقين والتدريب على يد داعش فھؤالء
ً
مطوال للعنف؛ سواء بشكل مباشر
يعانون من نوبات من الغضب ،كما تستبد بھم الصدمة النفسية من جراء التعرض
على يد معلميھم أو في القتال ،أو بمشاھدة العنف في ساحة المعركة أو في تسجيالت الفيديو التي كانت تعرض عليھم
عند التدريب.
 .179تكافح العائالت التي وقعت في األسر وتلك التي لم تؤسر على حد سواء للتعاطي مع الصدمة النفسية التي يعانيھا
أولئك الذين استعيدوا عن طريق شراء عائالتھم لھم أو تم تحريرھم بالتھريب ،وللتعامل مع الضائقة النفسية الناتجة
عن عدم معرفة مصير أو مكان أقاربھم الذين ما يزالون في مناطق سيطرة داعش .لقد باتت الديون تثقل كواھل
كثيرين ممن اقترضوا المال أو باعوا ممتلكاتھم وأراضيھم من أجل شراء أقاربھم الذين عرضتھم داعش للبيع،
الستعادتھم.
 .180على إثر مقتل وفقد مئات من الرجال اليزيديين ،تجد المرأة اليزيدية نفسھا في مواجھة وضع يخلو من االستقرار
في مجتمع ال يشجع على استقالليتھا ولم يمنحھا وسائل للعيش معتمدة على ذاتھا .تحتاج المرأة إلى الدعم المالي
والتدريب على المھارات إذا أُريد لھا أن تكون قادرة على إعالة نفسھا وأطفالھا ،وھذا من شأنه أن يضمن أن أي زواج
يتم في المستقبل سيكون من واقع اختيارھا وليس أمرًا تحتمه الضرورة.
 .181لقد جنح العديد من اليزيديين للسفر إلى الخارج؛ إما لتلقي عالج طبي ال يتوفر لھم في العراق ،أو ألنھم باتوا
يؤمنون بأنه ما عادت ھناك من سبيل لھم لحياة آمنة في منطقة الشرق األوسط .كثيرون عاجزون عن مغادرة العراق
بالطرق المشروعة ،نظرًا ألنھم تركوا وراءھم كافة وثائق إثبات ھويتھم عندما ف ّروا أو أنھا د ّمرت بأيدي داعش .وأما
عملية إصدار جوازات سفر جديدة وھويات وشھادات ميالد جديدة في العراق فھي عملية تتسم بالتعقيد البيروقراطي،
وعادة ما تتطلب رسو ًما تفوق قدرة معظم اليزيديين الذين غدوا مشردين اآلن .باإلضافة إلى ذلك ،حيث تتطلب الوثائق
 63بموجب البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن انخراط األطفال في النزاعات المسلحة لعام  ،2002فإنه يمنع على
الجماعات المسلحة غير الحكومية  -مثل داعش  -تجنيد واستخدام األطفال دون سن الثامنة عشر ،عل ًما بأن سوريا قد صادقت على
البروتوكول االختياري في عام .2003
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توقيع أحد األقارب الذكور ،لن ترغب العائلة حينھا – والعذر لھا – في أن تعلن وفاة األب أو الزوج الذي ما يزال
مفقودًا.
 .182تتلقى ما يزيد على  1000امرأة وطفل من اليزيديين العالج الطبي ،بما في ذلك عالج الصدمة ،تحت رعاية
برنامج تديره جمھورية ألمانيا االتحادية.
 .183كثير من اليزيديين واليزيديات الناجيات من السبي قد شقوا طريقھم إلى أوروبا –برًا ،واألغلب في قوارب
بحرية ،بعدما سلّموا أمرھم إلى المھربين وخاطروا بأنفسھم ً
أمال في النجاة .وبعد اتفاق  20مارس/آذار  2016المعقود
بين االتحاد األوروبي وتركيا ،بقى أكثر من  1,500من اليزيديين في مخيمات اليونان ،في انتظار الفرصة لطلب
اللجوء .ومن غير الواضح كيف تم تحديد اليزيديين من ضحايا اإلبادة الجماعية والعنف الجنسي والتعذيب في عروض
ً
تواصال
الفئات المستضعفة .كان تواصل اليزيديين مع المنظمات التي تدير المخيمات ومع األخصائيين النفسيين
ً
مستحيال في بعض األحيان حيث يتحدث اليزيديون الكردية .في زيارة ألحد مخيمات اليونان ،كان ھناك
صعبًا ،بل
موظف واحد يجيد الكردية ،وال يتواجد ھناك سوى يو ًما واحدًا من كل أسبوع.
 .184انھارت الثقة تما ًما بين الطائفة اليزيدية وجيرانھم العرب في العراق .صحي ٌح أن بعض العائالت العربية في
العراق وسوريا قد ساعدت اليزيديين على الفرار ،إال أن ما علق في الذاكرة وما يُروى ھو أفعال العائالت العربية التي
ترد مساعٍ حقيقية لتحقيق المصالحة ،وإن وردت فإن
ساعدت داعش عمليًا في ارتكاب جرائمھم .وحتى اللحظة لم ِ
نجاحھا ليس بمضمون.
 .185ھناك غضب كبير يعتمل في الطائفة اليزيدية نحو الحكومة اإلقليمية الكردية ،ينبع من االنسحاب غير المعلن
للبيشمركة من سنجار حين تق ّدمت داعش .وقد ّ
غذت ھذا الغضب المشاحنات العسكرية والسياسية بين األطراف
المحلية واإلقليمية في العراق وإقليم كردستان من أجل السيطرة على المناطق المستعادة من سنجار .يعتقد بعض
األشخاص الذين تمت مقابلتھم أن ھذا التشاحن قد أدى إلى التأخير في تأمين سنجار وإعادة إعمارھا .ومن األھمية
بمكان أن تسمح قوات البيشمركة للمنظمات اإلنسانية بالوصول إلى منطقة سنجار ،وكذلك ضمان أن المواد الغذائية
والوقود واألدوية وغيرھا من مواد تصل حقًا إلى العائالت اليزيدية العائدة إلى سنجار.
 .186وھناك أيضا شعور مطبق بخيبة األمل تجاه المجتمع الدولي .في حين أن ھناك دع ًما للمنظمات العاملة في
المجال اإلنساني في مخيمات المشردين داخليًا ،أو مخيمات الالجئين في الخارج ،إال أن اليزيديين ينظرون إلى
المجتمع الدولي على أنه مصاب بالشلل – على أحسن الفروض ،وأما في أسوئھا فينظرون إليه على أنه عازف عن
اتخاذ أي إجراء إلنقاذ اليزيديين الذين ما يزالون يرزحون تحت أسر داعش ،وقد أوغل ھذا الشعور وتلك النظرة في
الوجدان على إثر التقارير التي تشير إلى مقتل أسرى يزيديين من جرّاء غارات جوية استھدفت القواعد العسكرية
لداعش وأھدافًا عسكرية أخرى.
 .187ال تنظر الطائفة اليزيدية إلى ھجوم داعش المتواصل ھذا على أنه حدث منعزل ،بل ھو حلقة من سلسلة طويلة
من االضطھاد والعنف الذي مورس ضدھم عبر التاريخ ،وھو بذلك يضاعف الصدمة التي تناقلتھا األجيال؛ الجيل تلو
اآلخر – حسب وصف أحد األخصائيين النفسيين .ھناك قدر ضئيل من الثقة في استعداد المجتمع الدولي لحماية وجود
اليزيديين داخل وطنھم .ذكر معظم اليزيديين أنھم يتمنون مثول داعش أمام العدالة لمحاسبتھم على جرائمھم ،إال أن
ً
قليال منھم من يعتقد بإمكانية تحقق العدالة الجنائية الدولية ،مستشھدين في ذلك بقرون من الزمان ساد فيھا اإلفالت من
العقاب فيما يتعلق بالھجمات على طائفتھم.

 .7االلتزامات والمساءلة
أ .اتفاقية اإلبادة الجماعية
 .188بموجب اتفاقية اإلبادة الجماعية ،فإن األطراف المتعاقدة ملزمة بعدم ارتكاب اإلبادة الجماعية بأنفسھم ،ليس ذلك
فحسب؛ ولكنھا أيضً ا ملزمة بمنع اآلخرين من ارتكاب اإلبادة الجماعية .وقد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمھا
للبوسنة ضد صربيا ھذا االلتزام عام  ،2007حيث نصت على ما يلي:
تتحقق المسؤولية إذا فشلت الدولة بشكل واضح في اتخاذ كافة التدابير التي كانت في وسعھا والالزمة لمنع
64
اإلبادة الجماعية ،والتي لو أنھا اتخذت لكانت قد ساھمت في منع اإلبادة الجماعية.
 .189وتشمل العوامل التي يُنظر فيھا عند تقييم ما إذا كانت الدولة قد وفت بالتزاماتھا بموجب اتفاقية اإلبادة الجماعية
 ما إذا كانت الدولة لديھا القدرة على التأثير بشكل فعال على أفعال األشخاص الذين يحتمل ارتكابھم اإلبادة الجماعية 64المرجع نفسه ،الفقرة .430
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أو الذين ارتكبوھا بالفعل .وقد وجدت محكمة العدل الدولية أن ھذا سيعتمد على عدة أمور ،من بينھا" :المسافة
الجغرافية الفاصلة بين الدولة المعنية وبين مسرح األحداث ،وعلى قوة الروابط السياسية ،فضال عن كافة الروابط
األخرى بمختلف أنواعھا ما بين سلطات تلك الدولة والجھات الرئيسة الفاعلة في األحداث 65.إن التزام الدولة بمنع ذلك
وواجبھا في التصرف "ينشأ منذ لحظة علم الدولة بوجود خطر ج ّدي على أنه سيتم ارتكاب إبادة جماعية ،أو بأنه كان
66
لزا ًما على الدولة أن تكون على علم ذلك".
 .190أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما في بيان صادر عن البيت األبيض يوم  7أغسطس/آب  ،2014أنه "بناء
على طلب من الحكومة العراقية – فقد بدأنا عمليات المساعدة في إنقاذ المدنيين العراقيين الذين تقطعت بھم السبل في
الجبل" ،مشيرا إلى أنھم كانوا يتصرفون " لمنع حدوث الفعل المحتمل لإلبادة الجماعية " 67.وشاركت كل من القوات
األمريكية والعراقية والبريطانية والفرنسية واألسترالية في إنزال اإلمدادات من الجو إلى اليزيديين المحاصرين .كما
سھلت الضربات الجوية األمريكية على وحدات حماية الشعب ) (YPGمھمة فتح ممر لھروب اليزيديين المحاصرين.
 .191وقد شنت قوات التحالف ھجمات ضد داعش في العراق وسوريا منذ ذاك الحين ،باعتبار قوات التحالف ھذه
امتدادًا للصراع المسلح غير الدولي في العراق 68.في أواخر سبتمبر/أيلول  ،2015أقامت روسيا والعراق وإيران
وسوريا "مركز المعلومات المشترك" في بغداد بُغية تنسيق عمليات مكافحة داعش .وتواصل الحكومة السورية قصفھا
لداعش داخل األراضي السورية .في يوم  30سبتمبر/أيلول عام  2015بدأت روسيا في شن ضربات جوية لدعم
الحكومة السورية ،وكان بعض ھذه الضربات موجھًا إلى أھداف داعشية.
تشر
 .192باستثناء تصريح الرئيس األمريكي باراك أوباما ،والذي تعلق فقط بعمل عسكري في جبل سنجار ،فإنه لم ِ
أي دولة من الدول التي تقوم بعمليات في العراق أو سوريا بأن أيًا من إجراءاتھا قائم على الحاجة لمنع داعش من
ارتكاب اإلبادة الجماعية.
 .193في حال توفر دليل على وجود أية روابط سياسية أو سواھا من الروابط بين دول ما وبين داعش ،فھنا يجب
التدقيق أيضًا لمعرفة ما إذا كانت تلك الدول قد انتھكت التزاماتھا بموجب اتفاقية اإلبادة الجماعية.
 .194يتطلب تحديد ما إذا كانت الدول قد انتھكت التزاماتھا بموجب اتفاقية اإلبادة الجماعية مزيدًا من التحقيقات
صا سوريا والعراق ،كون داعش قد ارتكبت اإلبادة الجماعية على أراضيھما -
لمعرفة ما إذا كانت تلك الدول  -وخصو ً
تتخذ جميع التدابير الالزمة التي تقع ضمن سلطتھا لمنع اإلبادة الجماعية .ومما ينبغي إيالؤه أھمية خاصة ھو التحقيق
في ظروف انسحاب البيشمركة من قضاء سنجار مع بدء ھجوم داعش .وعالوة على ذلك ،ال تتوفر حتى اآلن
معلومات بشأن أية خطوات تتخذھا حكومة كل من سوريا والعراق إلطالق سراح النساء واألطفال اليزيديين الذين
تحتجزھم داعش على أراضيھا.
 .195تفرض المادة األولى من اتفاقية اإلبادة الجماعية التزا ًما بالمعاقبة على ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية .حتى
اآلن ،يبدو بأنه لم تتخذ أي دولة أية خطوات ملموسة للتحقيق أو مالحقة مقاتلي داعش أو زعمائھا الدينيين أو أنصارھا
في ارتكاب اإلبادة الجماعية ،أو الضالعين في التآمر الرتكابھا ،أو التحريض العلني المباشر لآلخرين على ارتكابھا،
أومحاولة ارتكابھا ،أو التواطؤ فيھا.

ب .آليات العدالة الوطنية والدولية
 .196إن المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الحاضر ھي جھة المحاكمة الجنائية الدولية الوحيدة التي يمكن أن تكون
جرائم داعش ضد اليزيديين ضمن سلطتھا القضائية؛ عل ًما بأن سوريا والعراق ليستا طرفًا في نظام روما األساسي.
 65المرجع نفسه.
 66المرجع نفسه ،الفقرة .431
 67بيان البيت األبيض ،وفيه قال الرئيس أوباما" :ال يمكن للواليات المتحدة وال ينبغي لھا أن تتدخل في كل مرة تنشب أزمة في
العالم .لذلك اسمحوا لي أن أكون واضحًا في تعليل وجوب أن نتصرف اآلن على وجه السرعة .عندما نواجه وضعًا كالذي نواجھه
اآلن في ھذا الجبل – حيث يواجه األبرياء احتمال تعرضھم للعنف على نطاق مروّع ،وعندما يكون لدينا تفويض لتقديم المساعدة -
بناء على طلب من الحكومة العراقية في ھذه الحالة  -وعندما تكون لدينا قدرات فريدة من نوعھا لتفادي وقوع المجزرة ،فھنا أعتقد
بأنه ال يمكن للواليات المتحدة األمريكية غض الطرف عنھا .يمكننا أن نتصرف بحذر ومسؤولية من أجل منع الفعل المحتمل
الرتكاب اإلبادة الجماعية .وھذا ھو ما نقوم به على ھذا الجبل ".
 68وتشمل الدول المشاركة في ھذا التحالف العاملة في العراق وسوريا ً
كال من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا
وبلجيكا والدنمارك والمغرب وفرنسا وھولندا واألردن .أما الدول المشاركة والعاملة في سوريا فقط فھي البحرين وقطر والمملكة
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وتركيا .انسحبت كندا من مھام القصف في فبراير/شباط عام  ، 2016لكن استمرت في
عمليات االستطالع بالطائرات وإعادة تزويد الطائرات بالوقود ج ًوا.
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 .197ونتيجة لذلك ،فإنه حتى يتسنى للمحكمة الجنائية الدولية النظر في القضية فھذا يتطلب أن يقوم مجلس األمن في
األمم المتحدة بإحالة األوضاع في سوريا و /أو العراق إليھا ،مع العلم بأن كل الدول األعضاء في مجلس األمن ھي
أطراف متعاقدة في اتفاقية منع اإلبادة الجماعية .في يوم  22مايو/أيار عام  2014أخفق مشروع قرار إحالة الوضع
في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ،بعدما مارست حكومتا روسيا والصين حق النقض .ولم يتبع ذلك أية محاوالت
أخرى لإلحالة.
 .198وبالمثل ،لم تكن ھناك أية محاوالت إلنشاء محكمة مخصصة تشمل سلطتھا القضائية جرائم داعش ضد
اليزيديين.
 .199وتبقى الطريق مسدودة في وجه المساءلة عن جرائم داعش ضد اليزيديين ،بل أية جرائم ترتكب في سوريا  -في
إطار آليات العدالة الجنائية الدولية.
 .200إن السبيل الوحيد المتاح حاليًا لضحايا الجرائم التي ارتكبت في سوريا سعيًا إلى المساءلة ھي المحاكمات
الوطنية .لذلك؛ من األھمية بمكان أن تسن الدول في تشريعاتھا الوطنية قوانين مناھضة لإلبادة الجماعية والجرائم ضد
اإلنسانية وجرائم الحرب.

 .8االستنتاجات
ً
فضال عن جرائم متعددة ضد
 .201ارتكبت داعش وما تزال ترتكب جريمة اإلبادة الجماعية ضد اليزيديين،
اإلنسانية ،وجرائم حرب.
 .202ولم تقم داعش بإبادتھا الجماعية لليزيديين عن طريق القتل في المقام األول  -على الرغم من كون القتل
الجماعي للرجال والنساء قد حدث بالفعل .بل لقد سعت داعش إلى تدمير اليزيديين بطرق متعددة على النحو
المتوخى من قبل واضعي اتفاقية اإلبادة الجماعية عام  .1948فقد سعت داعش – وما تزال تسعى – إلى تدمير
اليزيديين من خالل القتل ،واالسترقاق الجنسي ،واالستعباد ،والتعذيب والمعاملة الالإنسانية والمھينة ،والنقل
القسري المسبب لألذى الجسدي والعقلي الجسيم ،وإيقاع ظروف معيشية تفضي إلى الموت البطيء ،وفرض تدابير
لمنع والدة أطفال يزيديين بما في ذلك إكراه البالغين على اعتناق اإلسالم والفصل بين الرجال والنساء اليزيديين
وإحداث صدمات عقلية ،وانتزاع األطفال اليزيديين من عائالتھم ونقلھم إلى مقاتلي داعش ،مما أقصاھم عن
معتقدات وممارسات طائفتھم الدينية وعمل على محو ھويتھم اليزيدية .توضح التصريحات العلنية لداعش وسلوكھا
على نحو جل ّي نية داعش تدمير يزيديي سنجار  -كليًا أو جزئيًا.
 .203ولدت فكرة اإلبادة الجماعية ھذه – كشأن كل عمليات اإلبادة الجماعية – ِمن رحم تفكير شائه لدى الجناة
يص ّور لھم بأن العالم سيكون أفضل ً
حاال إذا خال من جماعة معينة من الناس ،وأنھم إذ يقضون على ھذه الجماعة
التي يرونھا نجسة – فكأنما يخلقون مجتم ًعا أكثر مثالية.
 .204ارتكبت داعش جريمة اإلبادة الجماعية ضد اليزيديين كأفراد ،كخطوة في التدرج نحو تحقيق الھدف العام
الذي ھو تدمير ھذه الطائفة الدينية .إنھا اإلبادة التي تتأتى من خالل القضاء على فتاة صغيرة عمرھا تسع سنوات
يلوحون بعطاءاتھم لشرائھا ،تتأتى بحبس األم وأطفالھا بين جدران
تجد نفسھا في سوق السبايا محاطة برجال ّ
غرفة مغلقة ،وفيھا يُض َربون ويتضورون جوعًا ،تتأتى بتدريب صبي صغير على قتل أبيه .إنھا اإلبادة الجماعية
التي يرتكبھا مقاتلون أص ّموا عقولھم حتى خيّل إليھم أنھم بارتكاب جرائم أبشع مما يمكن أن يبلغه الخيال فھم بذلك
يصنعون مجتم ًعا أفضل.
 .205وما يزال أكثر من  3,200من النساء واألطفال اليزيديين يرزحون تحت أَسر داعش ،معظمھم في سوريا؛
حيث يستمر سبي اليزيديات وانتھاكھن ،ويستمر إخضاع الصبية اليزيديين للتلقين والتدريب ،في حين ما يزال
اآلالف من الرجال والفتيان اليزيديين في عداد المفقودين .لم تتوقف داعش عن االتجار بالنساء والفتيات ،وال ھي
توقفت عن تجنيد واستخدام الصبيان .إن اإلبادة الجماعية لليزيديين ما تزال مستمرة.

 .9التوصيات
 .206تتقدم اللجنة بالتوصيات أدناه ،انطالقًا مما توصلت إليه من حيثيات:
 .207توصي اللجنة بأن يقوم مجلس األمن بما يلي:
)أ( أن يعمل بصورة عاجلة  -وتمشيًا مع التزامات كل دولة على حدة بموجب اتفاقية اإلبادة الجماعية –
على إحالة الوضع إلى العدالة -ربما إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة مخصصة ،مع األخذ في االعتبار بأنه
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المخول بإحالة
في سياق ما يجري في الجمھورية العربية السورية وجمھورية العراق فإن مجلس األمن ھو الوحيد
ّ
الوضع الدائر فيھما كما ُذكر.
)ب( النظر في ممارسة سلطات الفصل السابع ،نظ ًرا لما تشكل داعش من تھديد بيّن للسالم واألمن
الدوليين.
)ج( أن يشمل جدول األعمال الرسمي لمجلس األمن إحاطات منتظمة تقدمھا لجنة التحقيق ،بما في ذلك
إطالع المجلس على آخر المستجدات حول جرائم داعش ضد اليزيديين.
)د( دعم توصيات لجنة التحقيق.
 .208توصي اللجنة حكومة الجمھورية العربية السورية بما يلي:
)أ( استخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان إنقاذ اليزيديين من أسر داعش وتأمين سالمتھم أثناء العمليات
العسكرية.
)ب( وضع بروتوكول لرعاية وعالج اليزيديين الذين يتم إنقاذھم باستعادة سوريا ألراضيھا من قبضة
داعش.
)ج( اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لدرء أي ھجوم على الطائفة اليزيدية السورية الموجودة مسبقًا.
)د( ضمان أن يتم سن نص أحكام اتفاقية منع اإلبادة الجماعية في التشريع الوطني ،وفقًا اللتزاماتھا
بموجب المادة الخامسة.
)ھـ( التحقيق ومحاكمة عناصر داعش فيما ارتُ ِكب من جرائم في سوريا ضد اليزيديين.
)و( المصادقة على نظام روما األساسي.
 .209توصي اللجنة حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بما يلي:
)أ( أن تتخذا على الفور خطوات للحفاظ على مواقع المقابر الجماعية وتوثيقھا ،من أجل الحفاظ على أدلة
جرائم داعش.
)ب( إنشاء منتدى  -مقره في منطقة دھوك  -ليتقدم بالمصالحة بين الطائفة اليزيدية والمسلمين العرب
واألكراد .ويمكن أن يشمل ھذا المنتدى إنشاء لجنة تقصي الحقائق باسترشاد دولي ،لتسعى في الوقت نفسه إلى
سا وفرصة للشفاء برواية قصصھم ،وتقوم بفضح جرائم داعش ونزع
وضع سجل تاريخي ،وتمنح للناجين متنفّ ً
الشرعية عنھا في المنطقة من خالل بث ونشر ھذه الشھادات.
)ج( إجراء تحقيق علني وشفاف في مالبسات انسحاب قوات البيشمركة من قضاء سنجار في أوائل
أغسطس/آب عام  ،2014وضمان إطالع الطائفة اليزيدية بانتظام على سير التحقيق وإشراكھا فيه.
)د( تحديد عملية واضحة وسريعة إلصدار وثائق الھوية ألفراد الطائفة اليزيدية النازحين من سنجار ،على
أن تكون مجانية أو برسوم ضئيلة .وھذا يشمل تعديل اللوائح التي تنظم إصدار وثائق الھوية للنساء واألطفال الذين
فقدوا أقاربھم الذكور بحيث ال يطلب من العائالت إعالن وفاة األقارب من الذكور المفقودين.
)ھـ( العمل بشكل فعال مع أھالي سنجار المحليين ،بمن فيھم المشردون حاليًا ،لتصميم إطار أمني يداوي
مخاوفھم على نحو فعال.
)و( المصادقة على نظام روما األساسي.
 .210توصي اللجنة األطراف التي تقاتل ضد داعش في سوريا والعراق بما يلي:
)أ( النظر جديًا في خطط تستھدف إنقاذ األسرى اليزيديين.
)ب( ضمان التنسيق بين القوات المسلحة المحلية والدولية فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي تستھدف
المناطق التي تسيطر عليھا داعش وتحتجز فيھا األسرى اليزيديين.
)ج( استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان إنقاذ األسرى اليزيديين لدى داعش في سوريا أثناء العمليات
العسكرية الجارية.
)د( وضع بروتوكول لرعاية وعالج اليزيديين الذين يتم إنقاذھم باستعادة مناطق من قبضة داعش.
 .211توصي اللجنة مكتب المستشار الخاص لألمين العام المعن ّي بمنع اإلبادة الجماعية بما يلي:
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)أ( أن تبقى المسألة قيد نظره ،ورفع مستوى الوعي بأسباب وديناميات اإلبادة الجماعية التي ترتكبھا
داعش بحق اليزيديين.
)ب( مواصلة استنفار الجھات الفاعلة ذات الصلة حيال ما يجري من ھذه اإلبادة الجماعية.
)ج( المناصرة والحشد التخاذ اإلجراءات المناسبة.
 .212توصي اللجنة المجتمع الدولي بما يلي:
)أ( االعتراف بارتكاب داعش جريمة اإلبادة الجماعية ضد يزيديي سنجار.
)ب( بالنسبة للدول التي ھي أطراف متعاقدة في اتفاقية اإلبادة الجماعية فأن تلتزم بالمادة  8من االتفاقية
بأن تدعو أجھزة األمم المتحدة المختصة  -بما في ذلك مجلس األمن  -ألن تتخذ ،طبقا ً لميثاق األمم المتحدة ،ما تراه
مناسبا ً من التدابير لمنع وقمع أفعال اإلبادة الجماعية.
)ج( توفير الخبرة  -عند الطلب  -للمساعدة في حفظ وتوثيق مواقع المقابر الجماعية.
)د( توفير مزيد من التمويل لبرامج الدعم النفسي واالجتماعي ،مع زيادة التركيز على عالج الصدمات
النفسية لدى األطفال ،ومالحظة أن االنتھاك الذي وقع على األطفال اليزيديين قد اختلف باختالف جنسھم.
)ھـ( توفير التمويل والخبرة لدعم تدريب األخصائيين النفسيين واألخصائيين االجتماعيين في العراق
وسوريا.
)و( توفير التمويل الالزم إلعادة إعمار سنجار واستقدام الخبرات من أجل إزالة العبوات الناسفة
االرتجالية على نحو ف ّعال.
)ز( اإلسراع في معالجة طلبات اللجوء من اليزيديين ضحايا اإلبادة الجماعية.
)ح( ضمان سن أحكام اتفاقية منع اإلبادة الجماعية في التشريعات الوطنية ،حيث تلتزم الدول المتعاقدة
بذلك بموجب المادة الخامسة من اتفاقية اإلبادة الجماعية.
 .213توصي اللجنة المنظمات العاملة في مجال رعاية اليزيديين المشردين داخليًا بما يلي:
)أ( تمويل وتوظيف مزيد من الدعم النفسي واالجتماعي المقدم لليزيديين الناجين ،مع زيادة التركيز على
عالج الصدمات النفسية لألطفال ،ومالحظة أن االنتھاك الذي وقع على األطفال اليزيديين قد اختلف باختالف جنسھم.
)ب( إنشاء وتقديم برامج للتدريب على المھارات تھدف إلى مساعدة النساء اليزيديات في تحقيق مزيد من
االستقالل المالي واالجتماعي.
 .214توصي اللجنة بأن تقوم الدول والمنظمات المشاركة في رعاية الالجئين اليزيديين وطالبي اللجوء بما يلي:
)أ( ضمان التعرف على اليزيديات ضحايا اإلبادة الجماعية ومعاملتھن كفئة مستضعفة ،سواء في تقديم
السكن أو الدعم النفسي واالجتماعي ،وكذلك ما يتعلق بعملية اللجوء؛ وتشمل ھؤالء ضحايا العنف الجنسي – وإن
كان األمر ال يقتصر عليھن.
)ب( تعيين متحدثين مناسبين من األكراد الكورمانجية ،ويحبذ من يجيدون التحدث باللھجة السنجارية
)الشنغالية(.
)ج( تعزيز الوعي بين الموظفين والمتعاقدين عن وضع اليزيديين ،بما في ذلك مستجدات ما يرتكب ضدھم
من جرائم.
)د( اتخاذ خطوات للقضاء على التمييز ضد اليزيديين في مخيمات الالجئين والمجتمعات المضيفة لھم ،بما
في ذلك ضمان معالجة الفھم التاريخي المغلوط للديانة اليزيدية ،والذي غالبًا ما يستند إليه مثل ھذا التمييز.
)ھـ( إعداد نظام واضح لإلبالغ عن التحرش والجرائم المرتكبة ضد اليزيديين في المخيمات.
 .215توصي اللجنة أن تقوم المرجعيات الدينية اليزيدية بما يلي:
)أ( مواصلة دعوة الطائفة اليزيدية على نطاق أوسع لقبول واستيعاب اليزيديين الناجين من جرائم داعش.
)ب( االنخراط المباشر مع اليزيديين  -وبخاصة النساء واألطفال منھم الذين أسرتھم داعش – ممن
يعيشون في مخيمات المشردين داخليًا في شمال العراق وفي مخيمات الالجئين في الخارج.
 .216توصي اللجنة الجمعية العامة بما يلي:
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)أ( أن يشمل جدول األعمال الرسمي للجمعية العامة إحاطات منتظمة تقدمھا لجنة التحقيق ،بما في ذلك
إطالع الجمعية على آخر المستجدات حول جرائم داعش ضد اليزيديين.
 .217توصي اللجنة مجلس حقوق اإلنسان بما يلي:
)أ( أن يطلب تقيي ًما الحتياجات وأولويات المجتمع اليزيدي الراھنة؛ مع إيالء اھتمام خاص إلى رأي النساء
اليزيديات في ذلك.
)ب( أن يتطلّب مزيدًا من التحديثات على حالة الجماعات والمجتمعات المحلية المستھدفة من قِبل داعش،
وال سيما اليزيديين.
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