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تقديم

ا�ست�ساف مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث يف مقره مبدينة دبي 
داع�ص)))،  قب�سة  يف  الإيزيديات  الأ�سود«  »املوت  كتاب  وموؤلف  الباحث 
الإرهابي  »داع�ص«  تنظيم  من  الناجية  الإيزيدية  والفتاة  دوملي  خ�سر 
بهار خ�سر مراد يف ندوة خا�سة بعنوان »�سبّية يف قب�سة داع�ص – بهار 
الإيزيدية حتكي ق�ستها«، وذلك بتاريخ 6 يناير )كانون الثاين) 6)20. 
حتدث فيها دوملي عن كتابه الذي وّثق ماأ�ساة الن�ساء الإيزيديات اللواتي 
مع  �سهادات  عرب  منه،  الهروب  وا�ستطعن  »داع�ص«  قب�سة  يف  وقعن 
كامل ق�ستها  فروت  »بهار«  اأما  »داع�ص«.  ناجية من جحيم  �سبع ع�سرة 
و�سهادتها منذ حلظة اإلقاء القب�ص عليها، وحتى حلظة هروبها مع اأختها 

و�سديقتها من قب�سة »داع�ص«.

))) �سدرت طبعة جديدة ومنقحة عن مركز امل�سبار، 6)20.
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ن�ش الندوة

))): ... يف ظل هذا النقا�ص الذي نراه اليوم، 
من�ضور النقيدان

ويف ظل هذا ال�سدام، ويف ظل ال�سراع الذي نعي�سه اليوم مع الظالمية، 
اإل اأن هناك الكثري من م�ساعل النور التي تواجه هذا الظالم. وعلى الرغم 
من اأن كل ما راأيناه من ماآ�ص ومن جرائم ومن ظلم ومن اعتداءات ُعلِّقت 
بالدين، وُعلِّقت بالإ�سالم واأُعيد تف�سريها وُعلِّقت بال�سريعة ون�سو�سها، 
امل�سلمني  الإ�سالم ومن فقهائه ومفكري  –اأي�سًا- من علماء  فاإن هناك 
ومثقفيهم من يقفون يف وجه هذه الظالمية، ويثبتون اأن الإ�سالم هو دين 
اللحظة  هذه  يف  نراه  ما  كل  واأن  الت�سامح،  ودين  الرحمة  ودين  ال�سالم 
احلالكة هذا اليوم، بالتاأكيد �سيوؤول اإلى الف�سل واخل�سران، واإذا اجتمع 
ومن  ويهود  م�سيحيني  من  الأخرى  الديانات  اأ�سحاب  واجتمع  امل�سلمون 
النور.  اإلى  �سن�سل  بالتاأكيد  فاإننا  الظلمة،  هذه  وجه  يف  الديانات  كل 
اليوم نحن ن�ست�سيف �سيدة مّرت مبعاناة قا�سية جدًا مع تنظيم »داع�ص« 
ووقعت يف قب�سته قرابة �سهرين ون�سف ال�سهر، وتعر�ست هي وعائلتها 
هو  -كما  ولكن  والق�سوة.  الظلم  من  الكثري  اإلى  ديانتها  واأبناء  واأقاربها 
وتعلم  الظالمية،  تقف �سد  الظالم،  ت�سارع �سد  التي  الب�سرية  دائمًا- 
متامًا اأنه ل بد دائمًا من نور يف نهاية الظالم. هي اليوم اإحدى امل�ساعر 
وت�سلط  واحل�سارات،  الثقافات  وبني  الب�سرية  اجلموع  بني  جتو�ص  التي 
ال�سوء على هذه الأزمة بكل �سجاعة وبكل قوة وبكل ثقة، ووجدت اليوم 
العربية املتحدة يف اخلليج  الإمارات  –هنا- يف دبي بدولة  اإخوانها  من 
العربي من يقول: اإننا نرف�ص كل تلك التفا�سري ال�سالة امل�سلة التي علقت 

)))  املدير العام ملركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث- رئي�ص التحرير.
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اليوم  بكم  و�سهاًل  اأهاًل  الإ�سالم.  با�سم  وجرائمها  وفجورها  هالميتها 
دوملي، الذي يف احلقيقة نحن نعتربه هو  خ�سر  الأ�ستاذ  مع  –اأي�سًا- 
اإلى كل هذا امل�سروع، الذي �سيكون هذا اليوم هو بداية  اجل�سر املو�سل 
دوملي  خ�سر  والأ�ستاذ  قادمة،  –اأي�سًا-  �سراكة  وبداية  قادمة  م�ساريع 
على  ال�سوء  و�سلط  الإن�سان،  بحكمة  املو�سوع  بهذا  الكبار  املهتمني  اأحد 
كتابه املهم جدًا »املوت الأ�سود« الذي حوى ق�س�سًا عدة ت�سمنت ماآ�سي 
تعر�ست لها بنات اإيزيديات وقعن يف اأ�سر »داع�ص«، وهو نا�سط يف جمال 
اليوم  ونحن  مرموق،  وباحث  معروف  و�سحفي  ومدرب  الإن�سان،  حقوق 

�سعداء به بني اإخوانه لي�سلط ال�سوء على هذه الق�سية. 



المسبار 6



7المسبار

مب�سروعه  بداأ  الذي  وهو  �سنوات،  �ست  قرابة  منذ  امل�سبار  مركز  ي�سعى 
العامل  يف  الإ�سالمية  والأحزاب  التيارات  وك�سف  وتتبع  �سرب  الكبري، 
الواقع،  على  اأفكارها  وجتليات  بالأنظمة  وعالقتها  والإ�سالمي،  العربي 
والأزمات التي ت�سببت بها احلركات الإ�سالمية لدى امل�سلمني، يف فهمهم 
منذ  وظللنا  املجتمع.  ويف  واقعه  يف  لدينهم  ممار�ستهم  وكيفية  للدين 
2007 منذ اأول اإ�سدار لنا، وحتى اليوم، ونحن نركز ون�سلط ال�سوء على 
اأننا يف نهاية 0)20  اإل  م�سكلة التيارات احلركية والأحزاب الإ�سالمية، 
تنبهنا اإلى اأن ثمة ق�سية مهمة، وهي اأن الأزمة التي يعانيها العامل العربي 
والعامل الإ�سالمي هي م�سكلة التطرف الذي وجد حا�سنة له، ت�سببت بعد 
ذلك بوجود مراحل واأ�سكال واأجيال من العنف امل�سلح والإرهاب، و�سلت 
ذروتها اليوم اإلى ما ن�ساهده. ما يعي�سه اليوم العامل العربي والإ�سالمي 
وامل�سلمون  الإ�سالمي  والعامل  العربي  العامل  تولد من داخله ومن ذاته.. 
اليوم يعي�سون حمنتهم مع هذه الأفكار الظالمية التي منحت من اأ�سول 
يف  امل�سلمون  يقع  لكي  وظفتها  فقهية،  وتف�سريات  و�سرائع  عقائد  ومن 
نواجه  اأن  اليوم  علينا  ولذلك  حتديًا،  نعي�ص  نحن  العامل،  مع  مواجهات 
فرباير  يف  اليون�سكو،  مع  بال�سراكة  امل�سبار  مركز  قام  الظالمية.  هذه 
وحوار  ال�سباب  لدعم  اليون�سكو،  مع  اتفاقية  بتوقيع   ،20(5 )�شباط( 
التي  م�ساريعنا  اأحـد  وهو  الت�سامح،  ودعم  احل�سارات  وحوار  الثقافات 
نعمل عليها الآن، ونتوقع -اإن �ساء اهلل- اأن هذا امل�سروع �سوف يرى النور 
دين  فيه علماء  ي�سارك  الذي  امل�سروع  ويتناول هذا  يف منت�سف 6)20، 
من  واأي�سًا  الإ�سالم  ومن  امل�سيحية  من  دين  وعلماء  ومفكرون  وباحثون 
العبودية  �ستقف لرتف�ص  الديانات  اأن  فيه  يو�سحون  ما  وال�سيعة،  ال�سنة 
ال�سيعة)  وعلماء  ال�سنة  )علماء  امل�سلمني  لدى  وخ�سو�سًا  ت�سريعها،  اأو 
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وحل�سن حظنا ح�سلنا على فتاوى بهذا اخل�سو�ص. ي�سعى هذا امل�سروع 
اإلى بداية خطوة �سغرية للو�سول اإلى اإجماع من علماء امل�سلمني لرف�ص 
لهذا  منها،  بريء  والإ�سالم  بالإ�سالم  اليوم  ُتعّلق  التي  اجلرمية  هذه 
وكيف  الإن�سانية  تاريخ  عرب  العبودية  لتاريخ  –اأي�سًا-  كتابنا  يتعر�ص 
تعاطت معه الديانات، وخ�سو�سًا الديانات ال�سماوية الثالث، وكيف بداأ 
النقا�ص الب�سري واجلدل الب�سري وال�سراع الب�سري يف القرون الثالثة، 
يف حترمي العبودية وو�سع القواعد لها وحماربتها، ويتناول –اأي�سًا- هذا 
امل�سروع الأمم املتحدة وال�سحافة حول العبودية يف العراق و�سوريا، حيث 
ت�سهد اأكرب اجلرائم بهذا اخل�سو�ص، واأي�سًا ُي�سلط ال�سوء على ما ين�سره 
تنظيم داع�ص يف جملته الر�سمية حول اأفكاره ال�سامة، التي ُتعّلق بالدين 
ون�سو�ص القراآن، حيث ي�سرعونها، ويبينها ويف�سحها، وُيبنينَّ هذا امل�سروع 
جمموعة من الباحثني من عرب وم�سلمني واأجانب اأي�سًا،  عرب  –اأي�سًا- 
و�سوف ي�سدر كتاب باللغتني العربية والإجنليزية، اإن �ساء اهلل، لبيان اأن 
هذه الوح�سية ل ميكن اأن تقدم با�سم الأديان، ول ميكن �سرعنتها با�سم 
املوروث الديني وقواعد ال�ستباك يف الفقه الإ�سالمي. اليوم تتحدث لنا 
بهار، اأختنا التي رحبنا بها هنا يف دبي، ووجدت بني اإخوانها الهم الذي 
– اأكرث من حمفل دويل، وهي  �ست�سارك يف  الآن  الآن، وهي  حتمله هي 
اإلقاء كلمة يف جمل�ص اللوردات الربيطاين حول هذا  اأي�سًا- �ساركت يف 
الق�سية،  هذه  حول  اأخواتها  من  جمموعة  مع  ال�سوء  و�سلطت  املو�سوع، 
هناك  –اأي�سًا-  �ستجد  باأنها  وواثقة  �سجاعة  كانت  اأنها  �سعداء  ونحن 
من يقف معها ويدعمها، وبالتاأكيد فاإن الف�سل -بعد اهلل- يف ذلك يعود 
اأ�سهر، وبجهود  اأربعة  الذي كان معنا منذ قرابة  لالأ�ستاذ خ�سر دوملي 
زميلتنا الدكتورة ريتا فرج حتى و�سلنا اليوم اإلى هذه اجلل�سة، واإلى هذا 
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الجتماع الذي نتمنى اأن يكون خطوة اإلى م�سروعنا. هذا م�سروعنا الذي 
ن�سعى اإليه ونعمل عليه، ونتمنى اأن يرى النور، اإن �ساء اهلل، يف منت�سف 
6)20. والآن اأترك املجال لالأ�ستاذ خ�سر دوملي لكي يقدم حما�سرته.. 
اإلى  –اأي�سًا-  ن�ستمع  �سوف  �ساء اهلل-  -اإن  وبعدها  بكم،  و�سهاًل  فاأهاًل 
�سهادة اأختنا بهار يف لقاء مفتوح تطرح خالله الأ�سئلة، وهي لديها الثقة 
اأ�سئلتكم..  عن  والإجابة  نف�سها  عن  التعبري  على  والقدرة  وال�سجاعة 

و�سكرًا.

))): م�ساء اخلري، و�سكرًا جزياًل، واأنا �سعيد جدًا 
 خ�ضر الدوملي

اأكون يف مركز امل�سبار وبينكم وبني اإخواين واأخواتي الأ�ساتذة  اأن  اليوم 
هنا  اأكون  لأن  الباب  فتحت  التي  فرج)2)  ريتا  الدكتورة  واأ�سكر  الكرام، 
عبيد  والأ�ستاذ  النقيدان،  من�سور  الأ�ستاذ  بذلها  التي  واجلهود  بينكم، 
العربية  الإمارات  اإلى  وبهار  اأنا  و�سويل  على  القائمني  وكل  امل�سجري))) 
باقت�ساب  �ساأحتدث  العقيدي))).  ر�سا  الأ�ستاذة  اأ�سكر  وكذلك  املتحدة، 
خ�سر  ا�سمي  اأنا  البداية  يف  الإيزيدية؟  »داع�ص«  ا�ستهدفت  ملاذا  عن: 
جمال  املجال،  هذا  يف  بالعمل  من�سور  الأ�ستاذ  ووفى  كفى  وقد  دوملي. 
الهتمام بوجود »داع�ص« يف العراق منذ ))20، وقبلها كان مهتمًا بق�سية 

انت�سار التطرف واحلوا�سن والإرهاب يف العراق. 

التي  الدولية  املوؤ�س�سات  بع�ص  قبل  من  معتمد  ونا�سط  ك�سحفي 

))) باحث و�سحفي ونا�سط، موؤلف كتاب »املوت الأ�سود« الإيزيديات يف قب�سة داع�ص: �سادر عن مركز امل�سبار 6)20.

)2) باحثة لبنانية خمت�سة بعلم الجتماع، ع�سو هيئة التحرير مبركز امل�سبار.

))) م�سوؤول العالقات العامة مبركز امل�سبار.

))) باحثة ومرتجمة عراقية مبركز امل�سبار.
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تراقب انت�سار الكراهية واحلقد،من املهم اأن نعرف من هم الإيزيديون 
باخت�سار، فهي من املعلومات املهمة جدًا، فهي )اأي الإيزيدية) واحدة 
من الأديان القدمية املوجودة يف العراق، ن�ساأت يف اأعايل بالد الرافدين 
يف كرد�ستان، وهي من الأديان الكردية القدمية، ولالإيزيديني خ�سو�سية 
الزراد�ستية  جانب  اإلى  القدمية،  الكردية  الأديان  جمموعة  مع  دينية 
والكاكائية، وهي من الديانات التي توؤمن بالتوحيد، وعددهم يف العراق 
حوايل )600) األف ن�سمة كانوا قبل اأغ�سط�ص )اآب) ))20، وهي الديانة 
التي توؤمن بالتعاي�ص لأنه ل يوجد يف الن�سو�ص الدينية لها اأي ن�ص ي�سري 
اإلى القتل اأو الثاأر، فالإيزيديون يوجدون يف العراق يف كرد�ستان، وخا�سة 
املو�سل يف �سنجار،  نينوى -  والغالبية يف حمافظة  يف حمافظة دهوك، 
الثاين لالإيزيدية بعد �سيخان، واملناطق املوجودة  ويعترب �سنجار املركز 
فيها هذه اأ�سماوؤها، واأي�سًا موجودون يف �سوريا وتركيا واإيران وجورجيا 
واأرمينيا ورو�سيا، واجلالية اجلديدة املهاجرة هم من هاجروا اإلى اأملانيا 
يف  تظهر  بداأت  كبرية  جالية  هناك  وحاليًا  وهولندا،  وال�سويد  والرنويج 
اأمريكا. واملركز الرئي�ص لالإيزيدية موجود على اخلارطة يف �سنجار غرب 
املو�سل، واملركز الآخر يف دهوك الذي يوجد فيه معبد لل�ص الذي يعترب 
من اأقدم املعابد يف كرد�ستان، وعمره يعود اإلى )00)2) عام ح�سب اآخر 

درا�سات التنقيب الأثرية.
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منذ  م�ستمرًا  املاآ�سي  من  ن�سيبهم  كان  العراق  يف  الإيزيديون 
العراقية،  الدولة  فيها  ا�ستخدمت  مرة  اأول  العراقية.  الدولة  تاأ�سي�ص 
عامي  كانت  الإيزيديني،  �سد  القوة  الر�سمية)  )احلكومة  ا�ستخدمت 
تعر�سوا  بعد ذلك  ثم  الإجباري،  التجنيد  ب�سبب رف�سهم  929) و))9) 
العمليات  اأولى  بداأت  وقد  والرتحيل،  للتعريب  ممنهجة  عمليات  اإلى 
الكيالين،  عايل  ر�سيد  ثورة  بعد  فيما  �سميت  التي   ،(9(( عام  ثورة  يف 
فكانوا  �سماله،  اإلى  العراق  و�سط  من  العربية  الع�سائر  غزوات  وبداأت 
�سحية كبرية يف املناطق التي توافدوا اإليها، وفقدوا الكثري من الأرا�سي 
يف �سمال املو�سل و�سمال �سرق املو�سل، وكانوا �سحية لأول تدخل جي�ص 
خارجي يف العراق، وهو اجلي�ص ال�سوري عام )96)، واأولى املناطق التي 
اإلى  مت ا�ستهدافها كانت املناطق الإيزيدية يف منطقة في�سخابور ونزوًل 
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�سمال املو�سل. احلمالت املنظمة الأخرى التي ا�ستهدفت الإيزيدية كانت 
تدمري  يتم  ولأول مرة  البعث عام ))97)-975))،  ممنهجة من حزب 
)58)) قرية ر�سميًا واأُ�سكن مواطنوها يف �سنجار و�سيخان يف جممعات 
كانت  ثم  اأرا�سيهم،  ومتّلكوا  للنظام  موالية  ع�سائر  وا�ستقدموا  ق�سرية، 
– قرية  دمروا )8))  عام 987)، حيث  التدمري  لعملية  الثانية  املرحلة 

التي  الكربى  الأنفال  حلملة  ال�ستعداد  �سمن  دهوك،  جنوب  يف  اأي�سًا- 
ا�ستهدفت ال�سعب الكردي يف العراق. 

معبد لل�ض، يقع �شمال غرب مدينة املو�شل يف العراق

هذا هو معبد لل�ص، اأحد املناظر واملواقع اخلالبة جدًا يف العامل، 
ال�سفة  حتمل  ال�سكل  خمروطية  قبابًا  ويحمل  جبلية،  مبنطقة  ويقع 
ثم  �سهرًا   ((2( تعني  تق�سيمًا   ((2( وهي  الإيزيدية،  للمعابد  اخلا�سة 



13المسبار

اأربعة اجتاهات، ثم الدائرة اإلى ال�سم�ص مفتوحة اإلى ال�سماء دلياًل على 
اأن ال�سم�ص مقد�سة لدى الديانة الإيزيدية. ومن املاآ�سي الأخرى الر�سمية 
�سد الإيزيدية اأنه مت ت�سجيلهم كعرب يف اإح�ساء )977)) رغمًا عنهم، 
ونتيجة تلك ال�سيا�سة وم�ساركتهم يف الثورة الكردية حلق بهم الكثري من 

املاآ�سي. 

 (2006-2005( عام  وخا�سة  كثريًا،  احلال  تغريت   200( يف 
بداأت النعطافة الكربى يف احلرب الطائفية يف العراق. والإيزيدية مثل 
املندائية،  ال�سابئة  البهائية مثل  ال�سبك مثل  والكاكائية مثل  امل�سيحيني 
�ساروا �سحية انت�سار التطرف. ويف 7 اأبريل )ني�سان) 2007 قتل )22) 
ن�سيج املو�سل، لأن  اأثناء خروجهم من معمل  العام،  ال�سارع  عاماًل على 
اليوم الذي �سبق كان اأحد اأئمة اخلطباء اأ�سهر اأن الإيزيديني كفار ويجب 
حماربتهم يف املو�سل. وزادت املاأ�ساة عندما اأ�سدر اأبو ب�سري الطرطو�سي 
عبداملنعم فتوى عالنية ون�سرت يف كثري من املواقع، وتناولها الكثري من 
و�سائل الإعالم واأئمة امل�ساجد واخلطباء، وعلى اإثرها اأفرغت املو�سل من 
الإيزيديني بالكامل، اإل من اأعداد قليلة من العائالت كانوا ي�سكنون فيما 
�سبق هناك. من املاآ�سي الأخرى املاأ�ساة الكربى يف )) اأغ�سط�ص )اآب) 
العراق،  اأكرب انفجار يف  التي �سهدتها قرية بهار »كرعزير« وهي   2007
 ((000( من  يقرب  ما  فيها  �سقط  كبرية  �سيارات  اأربع  انفجرت  حيث 
�سخ�ص بني قتيل وجريح، و)670) منزًل دمرت خالل �سبع دقائق، وح�سب 
�سهادات الأمم املتحدة، اعترب هذا اأكرب هجوم؛ ي�ستهدف مكونًا �سغريًا، 
وعدد ال�سحايا كان كبريًا جدًا. وا�ستمرت ماأ�ساة الأقليات العراقية ومن 
�سمنها الإيزيدية. والهجمة الأخرى عندما دخل »داع�ص« العراق، دخل 
عرب احلدود ال�سورية من منطقة بعاج باجتاه املو�سل، وح�سب معلوماتي 
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املوؤكدة التي كنت اأتابعها، فاإن هذه املنطقة منذ 2005 كانت حا�سنة من 
واملوؤ�س�سات  الدولية  التحالف  قوات  نبهنا  ما  وكثريًا  الإرهاب،  حوا�سن 
املعنية اإلى اأن هذه املنطقة يتم فيها تدريب الإرهابيني يف زمن القاعدة، 
لكن لي�ص هناك من اأحد كان يهتم بهذا الأمر وكاأنه �سيء خارج العراق. 
وبقي  العراقية،  القوات  كل  ان�سحبت  احلدود،  دخولهم  مع  ولذلك 
الإيزيديون يقاتلون على احلدود حتى ل يدخلوا، فاعُتقل )60) �سخ�سًا 
من حر�ص احلدود، ومت قتل )))) منهم يف حلظة يف رمي جماعي، وجمع 
بالن�سبة  كبريًا  مبلغًا  وكان  يومًا،   (2(( خالل  دولر  مليوين  الإيزيديون 
وا�ستهدفتهم  الـ)60)،  اإطالق  يتم  املخيمات، حتى  وي�سكن  ل�سعب فقري 
تلعفر  من  امل�سلمني  ا�ستقبلوا  اأنهم  اآخر؛  ب�سبب  اأخرى  مرة  »داع�ص« 
واملو�سل بعد دخولهم، ومل ي�ستطيعوا الو�سول اإلى كرد�ستان واجتهوا اإلى 
�سنجار غربًا، فاحت�سن الإيزيديون امل�سلمني ال�سيعة وال�سنة، ويف وقتها 
اأذكر يوم )) يونيو )حزيران) �سمعنا اأن املو�سل اأعلنت مبكربات ال�سوت 
اأن ما قام به الإيزيديون ل بد اأن يكون هناك رد عنيف حياله من تنظيم 
داع�ص، وما زلت اأتذكر العبارة وقد مت ت�سجيلها �سوتيًا، وقد مت التهيئة 
اأغ�سط�ص  من  الثالث  ويف  �سنجار.  يف  الإيزيدية  على  »داع�ص«  لهجوم 
غزوة،  اأعلنوها  لأنهم  غزوة؛  ون�سميها  الكربى،  الغزوة  حدثت  )اآب) 
اأبيكم«. هذا  بكرة  و�سنبيدكم عن  ن�ساءكم  و�سن�سبي  »�سنغزوكم  وقالوا: 
كان �سعار »داع�ص«، ففي فجر ) اأغ�سط�ص )اآب). ويف 2 اأغ�سط�ص )اآب) 
الليل �سمعنا هذه ال�سعارات وقراأناها على و�سائل التوا�سل  يف منت�سف 
الجتماعي. كان هجومًا كا�سحًا مل ت�سهده املنطقة والإيزيدية فيما �سبق، 
والإيزيدية �سبق اأن تعر�سوا اإلى )72) فرمانًا )حمالت اإبادة) يف زمن 
الدولة العثمانية، وقد كانت اآخر اإبادة عام )89) عندما قام وايل املو�سل 
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و�سبي  الإيزيدية  بغزو  العثمانية،  الدولة  �سلطة  من  بدعم  با�سا،  فريق 
ن�سائهم. 

ح�سلت  التي  ال�سبي  عمليات  نفهم  وحتى  �سنجار،  جبل  هو  هذا 
 (((( كيلومرتًا،   (75( �سنجار  جبل  هذا  اخلريطة،  هذه  مع  �سنتوقف 
كيلومرتًا منه داخل احلدود ال�سورية، بداأت القوات التي هياأتها »داع�ص« 
ملهاجمة الإيزيدية من )5) اجتاهات، من اجتاه اجلنوب والغرب وال�سمال 
ناحية �سنوين، ثم اجتاهني من  املو�سل على  �سوريا، واجتاه  الغربي من 
اأكرب الأحداث، ثم  منطقة بهار: �سيبا �سيخ خدر وكرعزير التي �سهدت 
اللحظة يف فجر  املدينة. يف هذه  اإلى مركز  تلعفر  الجتاه اخلام�ص من 
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ويحا�سر  ي�سيطر  كيف  ويهيئ  »داع�ص« يخطط  كان  )اآب)،  اأغ�سط�ص   (
اجلميع يف اجلبل، وبعد حماولة لأربع �ساعات من ال�ساعة الثالثة فجرًا 
اإلى ال�سابعة �سباحًا، اأنهوا و�سيطروا على غالبية املنطقة واأغلقوا احلدود 
ال�سورية باجتاههم، وبقي هذا املنفذ على ناحية �سنوين، وحو�سر حوايل 
م�ستمر  عليهم  والق�سف  اأيام،  ت�سعة  ملدة  اجلبل  يف  اإن�سانًا   (2(6(
واملجاعة، ويف هذه الأيام ال�سبعة فقد الإيزيديون حوايل )800) اإن�سان 
خا�سة من الن�ساء والأطفال. ال�سيء الثاين يف هذه العملية اأنهم و�سعوا 
�شنجار،  يف  ات�شال  نقاط  هناك  فكانت  الن�شاء،  ي�شبون  كيف  خطة 
�سرقًا،  تلعفر  واإلى  جنوبًا  بعاج  اإلى  ويحولونهن  الن�ساء  كل  يجمعون 
والعملية بداأت هكذا، فخالل ت�سع �ساعات كانوا قد قاموا ب�سبي اأكرث من 
)5) اآلف اإن�سان يف م�سهد تاريخي كبري، كانت العوائل مت�سي على الأقل 
�سبعة وع�سرين كيلومرتًا حتى ت�سل اإلى املناطق الآمنة، لأن كل احلدود 
اأغلقت ملدة )9) اأيام. كان ال�ستهداف عملية ممنهجة، وطبعًا اأكرث �سيء 
وا�ستهدفوا  وتوزيعهن،  وجمعهن  الن�ساء  نقل  عملية  كان  ممنهجًا  راأيناه 
الإيزيدية يف ذلك الوقت. يف �سبيحة ) اأغ�سط�ص )اآب) ارُتِكبت جمموعة 
من اجلرائم والإعدامات اجلماعية، وخا�سة كانت الإعدامات الكربى يف 
قرية بهار التي ارُتكبت �سباحًا، هي القرية التي قاتلت ودافعت اأكرث من 
غريها لذلك �سقط اأكرث من )250) اإن�سانًا وقد قتل لغاية ال�ساعة التا�سعة 
�سباحًا، وبعد ذلك ))8) �سخ�سًا اأعدموا جماعيًا، وهي موثقة بال�سور 
اأمام الأهايل، وخا�سة الرجال يف منطقة )قنى مهركا)، ووثقت الأمم 
املتحدة وهيومن رايت�ص ووت�ص اإحدى عمليات القتل اجلماعي ملا دخلوا. 
واملجموعة الكبرية الأخرى التي مت اإعدامهم فيها كانت يف قرية حردان، 
مع الأ�سف ال�سديد، هم اأهل اجلرية والنا�ص الذين كانوا يعي�سون معهم يف 
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حردان، حيث ارتكبت اأكرب جرمية فيها عند ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا 
البنات  اأخذوا  واأمامهم  �ساعة،  ن�سف  اإن�سانًا خالل  قتلوا )8)5)  حيث 
والن�ساء والأطفال، وترك الرجال هناك، واكُت�سفت الآن اأكرث من مقربة 
جماعية. واملاأ�ساة الأخرى التي نعتربها انعطافة تاريخية كانت يف قرية 
كوجو، ووثقت باأنها اأكرب عملية اإبادة جماعية، حيث حا�سروا القرية ومل 
ي�ستطع اأهاليها الو�سول اإلى اجلبل، لأنها -ح�سب اخلريطة كما نراها- 
كانت بعيدة عن مركز املدينة، حا�سروا القرية كلها ومنعوهم من الو�سول 
اإلى اجلبل مثل البقية. وخالل ) اإلى )) اأغ�سط�ص )اآب) نا�سد اأهلها من 
اأجل التدخل ليتم اإنقاذها، وات�سلنا بالأمريكان وكانت طائراتهم حتوم 
قتلوا  اأغ�سط�ص )اآب) ))20  املكان ولكن مل يح�سل. ويف ظهر 5)  فوق 
خطفوا  الآن  لغاية  ولكن  اأعدادهم،  نعرف  ل  الرجال،  من  كبريًا  عددًا 
)))2)) امراأة وطفاًل وبع�ص الرجال كبار ال�سن موثقة اأ�سماوؤهم لدينا 
الطائرات  اأن  اليوم عرفنا  بالتفا�سيل. يف ذلك  وموجودة يف احلا�سوب 
الأمريكية كانت حتوم- حتى الناجية التي اأخذتها اإلى اأمريكا )بازي)، 
قالت يف الكونغر�ص: كنا نت�سور اأنكم بعدما اأ�سقطتم �سدام خالل اأيام 
معدودة،  �ساعات  اإل  اأمامكم  ال�سمود  من  »داع�ص«  تتمكن  لن  معدودة، 
ولكننا راأينا طائراتكم تطري فوق روؤو�سنا وهوؤلء يقتلون اآباءنا واأمهاتنا 
ويتم �سبينا ول تفعل طائراتكم �سيئًا- ويف تلك اللحظة، �سعر الإيزيديون 
باأنهم وحيدون ولي�ص لديهم اأحد، ولغاية الآن ُتكت�سف املقابر اجلماعية، 
الثاين) 6)20) فيها  يناير )كانون  اأم�ص )5  اكت�سفت يوم  واآخر مقربة 

)258) جثة والتي تعد الأكرب اإلى الآن، ومت اكت�سافها يف �سرق �سنجار. 

ال�سفحة الأبرز -هنا- هي عملية ال�سبي، حقيقة نحن نعلم الآن 
كن�سطاء اإيزيديني وكمهتمني ون�سطاء خرّيين من اأمثالكم واأمثال مركز 
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اإثبات اأن عملية ال�سبي هذه كانت ممنهجة فال اأحد  الدرا�سات، نحاول 
الوقت  يزال  ل  ولكن  عليها،  والأدلة  الوثائق  نقدم  اأن  فنحاول  ي�سدق، 
)املوت  كتاب  يف  ورد  ما  هو  ما  وح�سب  ممنهجًا،  كان  فال�سبي  كبريًا، 
الأ�سود) حيث و�سع »داع�ص« خططًا كبرية حتى يتم �سبي الن�ساء وبيعهن 
وجمعهن ونقلهن وتوزيعهن وفق خطط منهجية خالل فرتة ا�ستمرت من 
�سيء  كل  كان  �سهر  وخالل  )اأيلول)،  �سبتمرب   2 اإلى  )اآب)  اأغ�سط�ص   (
ممنهجًا حتى وزعوا الإيزيديات على �سبع مواقع رئي�سة، ثالثة منها يف 
مدينة املو�سل، واحد يف اأحد ق�سور �سدام، والثاين يف قاعة لالأعرا�ص 
غابات  نينوى يف  �سباب  مركز  كان  الثالث  واملركز  قاعة جالك�سي،  هي 
املو�سل، ثم يف دير الزور اأن�سوؤوا موقعًا اآخر، ثم يف تلعفر، واآخر يف مدينة 

الرقة، ُوزعوا يف البداية يف هذه املناطق وبدوؤوا يهدون الن�ساء. 

فهذه العائلة مرتبطة بثالث عوائل فقدوا ))6) اإن�سانًا من ن�ساء 
واأطفال، ولغاية الآن جنا منهم )))) والبقية ق�سم يف الرقة وق�سم اآخر 
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الفو�سى  ا�ستهدفت خلق  البيع)  )اأي  ال�سرتقاق  كانت عملية  تلعفر.  يف 
والرهبة واخلوف حتى ل يقف اأحد يف وجه »داع�ص«، �سواء كان اإيزيديًا اأو 
غري ذلك، عندما راأوا اأن النا�ص الذين يتم خطف ن�سائهم ل يثبتون، بل 
يهربون من جبهات القتال، فلذلك هناك اأنا�ص اآخرون يتولون امل�سوؤولية. 
نرى  اأن  فقط  منها  هدفنا  كان  الهروب  فرتة  باأن  يحكون  اأنا�ص  وهناك 
فلي�ص  موجودين  كانوا  فاإذا  ذلك،  غري  اأم  موجودين  والأطفال  الن�ساء 
لدينا م�سكلة اأن نفر بجلدنا، فالرجال تركوا اآباءهم واأمهاتهم يف مناطق 
»داع�ص« حتى يحافظوا عليهم، و»داع�ص« ا�ستغل ذلك وجنح فيه، وانهارت 

اجلبهة يف كل جنوب كرد�ستان من حدود �سنجار و�سوًل اإلى كركوك.

اأنهم  لدينا  املوجودة  والأرقام  اإح�سائياتنا  ح�سب  الآن  الو�سع   
وكبار  الرجال  من  منهم   (((00( حوايل  اإيزيديًا،   (58(8( خطفوا 
والق�س�ص  وطفاًل،  امراأة   (2(((( وجنت  ن�ساء،  كلهن  والبقية  ال�سن، 
التي ن�سمعها كل يوم جند فيها اأ�سياء ل ت�سدق، فاآخر ق�سة كانت لناجية 
ال�ستغالل  �سنوف  اأب�سع  اإلى  وتعر�ست  مرات،  �سبع  بيعها  مت  الرق  من 
وال�ستعباد اجلن�سي، والأحاديث التي تردد على األ�سنتهم، )نحن جمموعة 
قليلة من املوثقني ل ن�ستطيع املوا�سلة يف العمل)، فقالت هذه الناجية: 
م�ستعدة  �سنوات، فكنت  الت�سع  ذا  ابني  ياأخذوا  اأن  �سيء يف حياتي  اآخر 
لأن اأعمل اأي �سيء، فقد اعتدى علّي �ستة رجال يف ليلة واحدة فقط، يف 
اأخذوا ابني. فامل�سكلة  اأحافظ على ابني، لكن يف اليوم الثاين  اأن  �سبيل 
لتكملة  الإ�سالم  ليعتنقن  ياأخذونهن  تبداأ على مراحل:  ال�سبي  اأن عملية 
وال�سيء  العملية.  ت�ستمر  ذلك  وبعد  املجاهدين،  من  بتزويجهن  امل�سرية 
الآخر امللحق بهذا الأمر هو ق�سية الأطفال، وهذا الذي نخاف منه كثريًا، 
تدريبهم  يتم  مع�سكرات  يف  ُهم  لدينا  مفقودون  طفل   (((00( فحوايل 
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على كيفية قتال اأهاليهم، فهناك اأطفال جنوا من معهد الفاروق يف الرقة 
ومعهد الأ�سبال يف دير الزور، يقولون: اإن كل هدفهم كل �سباح اأن يعلمونا 
ويعر�سوا علينا �سور اأهالينا وي�سعوا باأيدينا الأ�سلحة ويهيئونا لكيفية قتل 
اأطفالنا، وكره اأهلنا. وكان ال�سيخ يدربنا على الكراهية. واجلانب الآخر 
الذي نتوقف عنده دائمًا يف ق�سية ا�ستهداف »داع�ص« لالإيزيدية هو اأن 
الإيزيدي، وهو جمتمع �سغري ويف م�سار  للمجتمع  ال�سدمة كانت كبرية 
حدودي يف�سل بني اإقليم كرد�ستان ومناطق �سمال املو�سل من �سنجار. 
وهناك  »داع�ص«،  عند  ن�ساء  لدينا  يزال  ول  م�ستمرة،  تزال  ل  املاأ�ساة 
اأرا�ٍص حتت �سيطرتهم. وُت�ستتبع مرحلة ال�سبي يف املناطق مبرحلة ثانية 
هي البيع. وكانت عملية الإهداء قا�سية، فالبنات يف املو�سل كن يتحدثن 
ما كان يحدث ذلك لياًل يف كل جتمع، حيث يح�سر م�سوؤول كل منطقة 
ويدخل كل قاعة لينتقي اأف�سل ال�سابات ويهديهن للقادة، وخا�سة الذين 
خا�سة،  واأوروبا  العربية  والبلدان  العراق  خارج  من  بـ»داع�ص«  التحقوا 
اأما املرحلة الثالثة فيقومون بتوزيعهن ومزجهن يف مناطق متفرقة حتى 
ت�سيع العوائل فيما بينها وتنهار. هذا الأمر اأ�ساب الآلف من العوائل. اإن 
�سبعة اأطفال فقدوا اأمهاتهم واآباءهم، ويوؤكد هذا الأمر اأن لدينا اأيتامًا 

باملئات من جراء ذلك. 

كتاب »املوت الأ�سود« هو جهد اأ�سكر الأ�ستاذ من�سور النقيدان من 
مركز امل�سبار لالهتمام به، حيث وثق الكتاب جمموعة حالت، واإنه جهد 
�سخ�سي حاولنا باأ�سرع ما ميكن اأن ن�سعه كوثيقة اأمام القارئ العربي، 
واإذا كانت هناك اأخطاء ينبغي تنقيحها باللغة العربية، فنحن يف العراق 
تاأخر، والكتاب  اأن التحرير  نقول »كاكا ما يعرف عربي زين« فم�سكلتنا 
هو جهد كبري جدًا لأنه لي�ص هناك من اأحد جتراأ واأ�سدر كتابًا حلد هذه 
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اللحظة، فالكثري من زمالئي يف العراق ي�ساألونني: كيف جتراأت بالكتابة 
عن »داع�ص« وما زال »داع�ص« قريبًا منك، )0)) كيلومرتًا، واأنت تتنقل يف 
كل مدن العراق؟ اأقول: يجب اأن يت�سدى اأحد ما لذلك، فاأنتم بجهودكم 
وتعاونكم بالتاأكيد �ستعلون هذا ال�سوت وهذه ال�سهادات لت�سل اإلى عديد 
من النا�ص، فهناك �سهادات الناجيات وكلها منقولة بثقة واأمانة، ويف الوقت 
نف�سه فيها ق�س�ص اإن�سانية رائعة، فنحن نقول: اإنه ل يزال هناك اأنا�ص 
طيبون، وهناك اأنا�ص دفعوا حياتهم و�سحوا حتى ينقذوا طفلة من اأيدي 
وهربوهن  ل�سهور  وبناتنا  ن�سائنا  على  حافظت  عوائل  وهناك  التنظيم، 
ودفعوا مبالغ مالية طائلة ملهربني حتى يتم نقلهن اإلى كرد�ستان، فهذا –

اأي�سًا- جهد كبري ن�سعر حياله باأن الإن�سانية ما زالت بخري. ملاذا �سمينا 
الكتاب »املوت الأ�سود«؟ اأنا كل مرة اأُ�ساأل: ملاذا؟ يف فرتة املتابعة امل�ستمرة 
يل منذ ) اأغ�سط�ص )اآب) واإلى الآن، اأتابع واأحتدث مع الفتيات فتعطينا 
معلومات، فواحدة من الفتيات ل تزال موجودة عند »داع�ص«، وجزء من 
ق�ستها موجود يف الكتاب، وا�ستنبطت من كالمها –هنا- )اأن كل �سيء 
اأ�سود  �سيء  كل  �سوداء،  الوجوه  �سوداء،  الرايات  �سوداء،  املالب�ص  اأ�سود: 
حويل، ول اأريد اأن اأموت يف هذا ال�سواد حتى لو مّت عارية). فنحن حاولنا 
ثالثة  هناك  ال�سديد-  -لالأ�سف  مرة  واآخر  نخل�سها،  اأن  مرة  من  اأكرث 
ا�ستنبطت  ولذلك  القادة،  اأحد  عائلة  �سمن  لوجودها  جرحوا  اأ�سخا�ص 
ننتظر  م�سامل  جمتمع  كاإيزيديني  فنحن  الأ�سود«  »الكتاب  الكتاب:  ا�سم 
بداية  ومنذ  املجرمني،  تتم حماكمة  واأن  »داع�ص«،  على  الق�ساء  يتم  اأن 
الأزمة واإلى الآن، ومع ماأ�ساة اإقليم كرد�ستان واجلهود التي بذلها الكثري 
من املوؤ�س�سات الدولية، فاإن توثيق هذه اجلرائم اأمر اإن�ساين قبل اأن يكون 
تاريخية يف  انعطافة  فاإن ذلك ميثل  بالإيزيدية وحدها،  له عالقة  اأمرًا 
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القرن احلادي والع�سرين، اأن يتم بيع الن�ساء!، لكن نحن ن�سعر باأن هناك 
اأنا�سًا طيبني ي�ساعدوننا، �سنعمل لياًل ونهارًا، ول تزال هناك مناذج من 
اخلري موجودة، ومنهم رائد ال�سمري الذي ُقتل ب�سورة ب�سعة لأنه اأنقذ 

ثالث ن�ساء وطفاًل يف جنوب �سنجار.

فاملجتمع  الأمر،  لهذا  الإيزيدي  املجتمع  تقبل  هو  الآخر  اجلانب 
الإيزيدي جمتمع مغلق وديانته مغلقة ول تقبل اأن يدخل اإليها اأحد، والذي 
�سوطًا كبريًا  املرة قطعنا  ولكن هذه  اإليها،  العودة  يخرج عنها ل ميكنه 
واأمرًا مهمًا باأنه يجب اأن يتم تغيري القاعدة. وحتدثت �سخ�سيًا مع بابا 
الناجيات يف  التن�سيق يف حترير  اأعمل يف  اأحد الأيام ملا كنت  ال�سيخ يف 
يخ�ص  �سيء  كل  اإن  فقال:  بيان،  باإ�سدار  لإقناعه  الأولى  ال�ستة  الأ�سهر 
املجتمع  اأن  وكتب  يكن، وجتراأ  مهما  عليه  اأوقع  اأن  م�ستعد  الق�سية  هذه 

الإيزيدي ي�ستقبل الناجيات.
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الأمم  به  اهتمت  مهمة،  تاريخية  وثيقة  اعترب  الذي  البيان  وهذا 
حتى  ت�ستخدمه  تزال  ول  اللغات،  من  عديد  اإلى  وترجم  كثريًا،  املتحدة 
كرد�ستان  زارت  ملا  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  مبعوثة  بنغورا  زينب 
والتقت بابا ال�سيخ، قالت: اإننا عندما نزور الآن بقية الطوائف والأديان 
البيان ون�ستمر يف دعم  ن�ست�سهد بهذا  ن�سائهم،  الذين مت العتداء على 
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لأية  م�سكلة  اأية  حتدث  مل  الآن  ولغاية  جنح،  الأمر  هذا  الق�سية،  هذه 
امراأة من الناجيات. يف جمتمع �سرقي امراأة تتعر�ص اإلى هتك العر�ص 
والعتداء والغت�ساب والعائلة ت�ستقبلها بالأح�سان؟ نعم، بل جتاوز الأمر 
احلالت،  من  عديد  فلدينا  البنات،  هوؤلء  بتزويج  قاموا  الإيزيديني  اأن 
لو كانت كل الن�ساء حتررن لكان املئات �سيتزوجونهن، ولكن كل حمررة 
�سعب عليها وهي تقول: ل تزال اأختي هناك، ول تزال اأمي هناك، وهذا 
الأمر يحتاج اإلى دعم. املاأ�ساة كبرية ورمبا ق�سة بهار، وهي جزء من هذه 

العملية، تعطيكم ال�سورة ال�ساملة.

النا�ص  كان  ملا  )اآب)  اأغ�سط�ص   ( �سبيحة  �سورة  كانت  وهذه   
اأ�سياء ب�سيطة، لكن نحن نقول:  بالآلف عراة حفاة، فقط حملوا  هكذا 
اإن احلياة م�ستمرة على الرغم من اأن الإيزيديني الآن يعي�سون يف ))2) 
خميمًا، حوايل )00)) األف اإن�سان، ومن �سمنها ثالثة خميمات يف تركيا 
تتلقى الكثري من  وواحد يف �سوريا، ولكن الأغلبية الأخرى يف كرد�ستان 
الدعم والرعاية، ولكنهم يف حاجة اإلى الكثري من جهود الدعم امل�ستمر، 
وهو ما يقدمه الهالل الأحمر الإماراتي لعديد من املخيمات، حقيقة جهد 
م�سرف. ونحن حني ننظر يف كل �سباح اإلى م�ساهد و�سور هوؤلء الأطفال، 
بالرغم من هذه الظروف ال�سعبة الآن، تبداأ احلياة ون�سعر باأن احلياة 
الكرام،  وح�سراتكم  اأمثالكم  من  طيبني  اأنا�ص  بوجوه  ون�سعر  م�ستمرة 
الكبرية..  التاريخية  النعطافة  هذه  و�سنتجاوز  وتعا�سدكم،  وتعاونكم 

�سكرًا جزياًل.
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�ضهادة بهار

وال�سيد  امل�سبار  مركز  اأ�سكر  البداية  يف  مراد:  خ�ضر  بهار 

بنت  اأنا  لكم:  وماأ�ساتي  ق�ستي  عن  لأحكي  اليوم  هنا  واأنا  من�سور، 
اإيزيدية ا�سمي بهار من �سنجار، تعر�ست لالغت�ساب واملاأ�ساة، وطلعت 
القب�ص علينا من قبل تنظيم  واأهلي، ومت  اأنا  اأغ�سط�ص )اآب) ))20  يف 
»داع�ص«، ومن �سخ�ص كان قريبًا منا، وهو كان �سديق اأهلي، وكنا نح�سب 
ال�سخ�ص  �سيكون هذا  »داع�ص«  تنظيم  ياأتي  اليوم حني  اأنه يف مثل هذا 
�سندًا لنا، لكن مع الأ�سف، فهو ال�سخ�ص نف�سه الذي األقى القب�ص علينا 
وحولنا اإلى املو�سل، هو ال�سخ�ص نف�سه الذي اأخذنا، وهو ال�سخ�ص نف�سه 
علينا  القب�ص  مت  )اآب)  اأغ�سط�ص   ( يف  بيديه.  ماأ�ساتنا  كل  كانت  الذي 
وبني  بيني  الفراق  ومت  املو�سل  اإلى  نقلونا  ب�ساعتني  بعدها  �سنجار،  يف 
جالك�سي،  قاعة  اإلى  املو�سل  اإلى  نقلنا  ومت  معًا،  كنا  واأختي  اأنا  اأهلي. 
ديننا،  ونغري  الإ�سالمي  الدين  نعتنق  اأن  يومًا، وطلبوا منا  وبقينا )5)) 
واغت�سبونا واأهانونا، فقد فرقوا الن�ساء عن الأطفال، وفرقوا البنات عن 
من  البنات  اغت�ساب  ثم  الأمهات،  اأعني  اأمام  اغت�سابهن  ومت  الن�ساء، 
اأكرث من �سخ�ص، ثم بيعهن ب�سوق املو�سل. ثم بقيت )5)) يومًا بقاعة 

جالك�سي وراأيت ماأ�ساة كبرية هناك.

كنت اأحتدث مع �سخ�ص، واأخذوا هاتفي، وكنت اأحتدث مع �سابط 
عراقي اأر�سل معلومات اإلى قيادة تنظيم »داع�ص«، وهو �سخ�ص نقل كل 
املعلومات وحتى كل الأ�سماء على اأ�سا�ص اأن يخل�سنا من اأيدي »داع�ص« 
والقتل  لل�سرب  تعر�سنا  خالل  من  اإهانة  اأكرب  اإلى  فحولنا  وي�ساعدنا، 
واملاأ�ساة، مت نقلنا اإلى �سوق ال�سبايا باملو�سل، ويوميًا يختار الأمراء البنات 
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بعمر )))) �سنة و)9) �سنوات، يختار الرجل وهو بعمر )70) �سنة بنتًا 
ثم  والإهانة،  للجن�ص  ي�ستمتع معها، يختارونهن  �سنوات حتى  بعمر )9) 
اختاروا منا )50)) بنتًا ومت بيعنا من قبل ال�سخ�ص نف�سه الذي كان من 
معارف اأهلي، ومت نقلنا اإلى بعاج، وال�سخ�ص نف�سه ا�سرتانا، وال�سخ�ص 
الوقت  ويف  املوجودات،  البنات  كل  بني  من  واأختي  اأنا  اختارين  نف�سه 
الذي راأيت هذا ال�سخ�ص كنت فرحة، فقلت: اإن هذا ال�سخ�ص هو الذي 
هذا  راأيت  املتوح�ص،  »داع�ص«  تنظيم  من  يل  ال�سند  وهو  �سي�ساعدين، 
ال�سخ�ص ينطق اأوًل با�سمي فقال: بهار قومي، اأنِت �ستاأتني معي اإلى بيت 
له  العائلة، وطبخت  فهو �سديق  اأكرب �سدمة؛  ال�سخ�ص  وكان هذا  ثاٍن، 
اأكرث من مرة، واأهلي دعموه باملال كثريًا، وهذا ال�سخ�ص الذي كنا نعرفه 
اأن يتم نقلي  واأختك �ستاأتيان معي، وقبل  اأنِت  يبيعنا ويهدينا! وقال يل: 
كانت واحدة من �سديقاتي قتلت نف�سها باحلمام، ويف البيت نف�سه الذي 
�سرايني  اأن تري �سديقتك، هي قطعت  بد  وقال يل: ل  فيه،  اأوجد  كنت 
يدها، فاأننت تهربن من الدين الإ�سالمي ول تردنه ول تتزوجن منا، فال 
يكون احلل اإل باغت�سابكن، فال بد اأن كل واحدة منكن تقتل نف�سها، قلت 
اأريد قتل نف�سي  فاإذا كنت  اإيزيدية،  فاأنا بنت  اأقتل نف�سي،  اأنا ل  له: ل، 
فاأرجع لأهلي الإيزيديني اأوًل، فهم �سيت�ساءلون: كيف قتلت نف�سها؟ فما 
بقي �سيء بعد اأن بعتم �سرف الإيزيديني. ويف اليوم نف�سه طلب مني اأنا 
واأختي اأن يتم نقلنا اإلى بيت اآخر واأف�سل، وفكرت اأنه رمبا يخل�سنا من 
اأيدي »داع�ص«، ومت نقلنا اإلى مقر تنظيم »داع�ص« اأنا واأختي و�سبع بنات 
اإيزيديات، ومت اغت�ساب الفتيات الإيزيديات اأمام عيني، وكانوا يح�سرون 
واغت�سابكن  �سرفكن  اإن هذه حلويات  ويقولون:  توزيعها  ويتم  احللويات 
ثم  ال�سوق«،  »�سبايا  البنات  ي�سمون  كانوا  اأنهم  املهازل  ومن  وزواجكن. 
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اأغلبهم من  اأن نعد الطعام ملئتي �سجني، كان  اأنا و�سديقاتي  طلبوا مني 
فيه،  ن�سكن  كنا  الذي  بيتنا  قريب من  مقر  والإيزيديني، يف  الإيزيديات 
ويوميًا نقدم ))) وجبات طعام لل�سجينات، وكنا نغ�سل مالب�ص الداع�سيني 
ونخدمهم، ويوميًا يتم اغت�سابنا. وطلب مني ال�سخ�ص نف�سه الذي كان 
�سديقًا للعائلة، اأن اأتزوج منه، وهداين اإلى حار�سه الذي كان يلب�ص مالب�ص 
»داع�ص«، وكان اأقذر �سخ�ص، وكان عمره )70) �سنة، فحاولت النتحار، 
ومت نقلي اإلى م�ست�سفى بعاج، وبعد ذلك ويف الليلة نف�سها التي مل اأ�ستطع 
ثم  اجلن�سي،  بالغت�ساب  الإهانة  وراأيت  اغت�سابي،  مت  فيها  احلركة 
ا�ستمر الغت�ساب واملهزلة اجلن�سية وهتك ال�سرف حلوايل ثالثة اأ�سهر، 
ثم بعد )5)) يومًا مت نقلنا اإلى املو�سل، ويف جامع باملو�سل هناك �سخ�ص 
يعترب اأكرب �سيوخ )الداع�سيني) ويطلب من البنات ويقول لهن: اأننت بنات 
كافرات ل بد اأن تدخلن الإ�سالم، ول بد اأن تبعن �سرفكن لالإ�سالميني. 
ويتم  اآخر،  اإلى  �سخ�ص  من  البنات  اإهداء  يتم  نف�سه  العقد  مكان  ويف 
توزيعهن، ويتم الإهداء اإلى اأكرث من )0)) اأ�سخا�ص فيما بينهم، فاأكرث 
من ع�سرة رجال يغت�سبون بنتًا واحدة يف ليلة واحدة. ورمبا يكون عمر 
البنت ت�سع �سنوات بينما عمر مغت�سبها )70) �سنة، هذه امل�ساهد كانت 
تتكرر، وبعدما عدت من جامع املو�سل)))، مت نقلنا اأنا واأختي و�سديقتي 
من كوجو اإلى بيت قريب بني بعاج و�سنجار، وهو بيت رجل اإيزيدي وبه 
كان  الذي  نف�سه  ال�سخ�ص  وهو  لالأمري،  مقرًا  كان  البيت  وهذا  مزرعة، 
اأمري املنطقة التي كنا موجودين فيها، وكان يعطي  �سديقًا للعائلة، فهو 
الأوامر للجنود الداع�سيني، وهو ال�سخ�ص نف�سه الذي كان يهدي البنات 

))) مداخلة من اإبراهيم اأمني منر -باحث وع�سو هيئة التحرير مبركز امل�سبار-: هل تق�سدين يف حديثك عن »جامعة 
املو�سل« اجلامعة ذاتها اأم اجلامع »امل�سجد«؟ 

- خ�سر دوملي: تق�سد اجلامع ولي�ص اجلامعة.
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للحرا�ص، وهو ال�سخ�ص نف�سه الذي كان يبيع �سرف البنات. بقيت اأيامًا 
مع ال�سخ�ص نف�سه الذي اأهداين اإلى �سخ�ص عمره )70) �سنة، واأخريًا 
هذا ال�سخ�ص باعني اإلى �سوري، وقبل اأن يتم نقلي جاء اأبو بكر البغدادي 
اإلى البيت الذي كنا فيه، واأمرونا اأن نعد الطعام له، وطلبوا منا ذلك وهم 
وقوف على روؤو�سنا، وذهب الأمراء باملنطقة وحتى احلرا�ص اإلى �سوريا، 
وجاء �سخ�سان من �سوريا كانا �سوريني بالأ�سل، وكانا يتكلمان باللهجة 
ال�سورية، وكان ال�سخ�ص الذي يغت�سبني يوميًا ملرات عدة، هو ال�سخ�ص 
نف�سه الذي باعني اإلى �سوري، باعني اأنا و))) بنات اإلى �سخ�سني، وكان 
اأن اأخل�ص اأختي و�سديقتي  �سيتم نقلنا يف �سباح اليوم التايل، وحاولت 
من اأيدي الكفار، فقلت اأ�ساعدهما اأف�سل من قتل نف�سي بني اأيدي الكفار، 
اأفتح  اأن  حاولت  نام،  اأن  وبعد  اأخذين،  الذي  لل�سخ�ص  الع�ساء  اأعددنا 
يتعاطى  فكان  ب�سيء،  يح�ص  ومل  مرة،  من  اأكرث  واأقفلته  وفتحته  الباب، 
فقالتا:  البيت،  من  �سنهرب  باأننا  واأختي  �سديقتي  واأخربت  املخدرات، 
كيف؟ فقلت: �سنك�سر الباب ونخرج منه وهو ل يح�ص ب�سيء، فهو خمدر 
واأخريًا  وم�سينا م�سافة كبرية،  البيت  الباب وخرجنا من  ك�سرنا  متامًا. 
راآنا الداع�سيون وكانوا يطلقون علينا النار اأكرث من مرة، وكنا قد اأخذنا 
معي  التلفون  حملت  اأخذين،  الذي  ال�سخ�ص  وهو  معنا،  احلار�ص  تلفون 
وتخابرت مع القوات الإيزيدية ومتت م�ساعدتنا باإعطائنا اإ�سارة، وكانت 
املنطقة التي كنا فيها بعيدة عن اجلبل، وذهبنا اإلى جهة الإ�سارة وراأينا 
املكان  ان�سحبنا ولففنا من  الإيزيدية، ثم  القوات  يتقاتلون مع  داع�سيني 
نف�سه. كانوا يرك�سون خلفنا ويطلقون النار علينا، فقلنا: اإن املوت اأح�سن 

لنا من الوقوع يف اأيديهم واغت�سابنا..
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الأ�ستاذ  للمدير  و�سكرًا  امل�سبار  وملركز  لكم  �سكرًا  اخلتام،  يف 
من�سور النقيدان.

))): �سكرًا للمعلومات.. �سكرًا بهار على �سجاعتك يف 
حممد فا�ضل

رواية هذه الق�سة الأليمة.. اأحييك طبعًا.. لدي �سديق اإيزيدي اأخربين 
مب�ساركة  مت  الإيزيدية  والبلدات  القرى  على  الهجوم  باأن  �سنجار  من 
يف  معلوماتك  يف  فهل  الع�سائر،  هم  العرب  اأن  ا�ستنتجت  واأنا  العرب، 
العر�ص الذي تف�سلِت به وقلت عن قرية ا�سمها »حردان«، وقلت لالأ�سف 
باأن اأهل حردان �ساركوا، فا�ستنتجت اأن هناك م�ساركة من غري عنا�سر 
»داع�ص«.. فهناك فرق عند م�ساركة »داع�ص« وبني م�ساركة ع�سائر عربية 
الذي  جارهم  الق�سة،  يف  بهار  ق�سدته  الذي  وال�سخ�ص  املنطقة..  من 
ت�سبب يف كل هذه املاأ�ساة، هل هو عربي؟ وهل هو �سابط اجلي�ص نف�سه؟ 

وهل الع�سائر العربية �ساركت يف الهجوم؟

يف  �سابط  وهو  عربي،  املاأ�ساة  يف  ت�سبب  الذي  دوملي:  خ�ضر   
اجلي�ص العراقي يف عهد �سدام اأيام البعث -كما اأجابت بهار بالإيجاب– 

طبعًا الع�سائر �ساركت يف جنوب �سنجار خا�سة.

تلعفر  �سنة  فغالبية  وا�سحة،  ال�سورة  لتكون  اخلريطة  و�سعت 
الن�ساء،  و�سبوا  وقتلوا  نهبوا  الذين  هم  »داع�ص«  ع�سابات  تاأتي  اأن  قبل 
فاحلالة غريبة يف منطقة �سيبا �سيخ خدر وكرعزير التي هي منطقتها، 
فاأهل املنطقة اأخذوا البنات وقتلوا الرجال قبل اأن يدخل »داع�ص« ليعمم 
الأوامر، فالق�سة التي حكتها قبل اأ�سبوع هي و�سبع ن�ساء عن كيفية اإلقاء 

))) كاتب و�سحفي بحريني.
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القب�ص عليهن، قلن فيها: كنا نخفي اأنف�سنا يف واٍد واأتى )5) رجال ومعهم 
منهوبات يف ال�سيارات، وملا راأونا مل مي�سونا، فقط تركوا حار�سًا علينا، 

وات�سلوا بـ»داع�ص« لي�ستلموا البنات، وجاءت �سيارات ومت اأخذ البنات.

تف�سريك  لكن  املو�سوع،  يف  اأطيل  اأن  اأريد  ل  فا�ضل:  حممد 

ال�سخ�سي: ملاذا فعلت القبائل ذلك؟ هل لأن »داع�ص« اأرغمتهم اأم كان 
ذلك باختيارهم؟ ما ال�سبب يف تف�سريك؟

دوملي: هذا هو ال�سوؤال ال�سعب الذي نبحث عن اإجابته  خ�ضر 

منذ 2005، ول جند له اإجابة.

منذ 2005 مثلما اأخربتك، كان جنوب بعاج هو احلا�سنة للقاعدة، 
الكثري من  يهيئوا  اأن  الطرق  ب�ستى  الع�سر حاولوا  ال�سنوات  وخالل هذه 
النا�ص ويح�سروهم حتى ي�ساركوا معهم يف الغزو، ول يزالون موجودين 
ونعرف الأ�سخا�ص والأ�سماء وبال�سور املوثقة، وكيف قاموا بذلك، تعرف 
عائلة بهار هذا ال�سخ�ص، هناك اآلف الن�ساء والنا�ص يعرفون منطقتها، 
هو  فهذا  »داع�ص«؟  مع  اأ�سهموا  ملاذا  اأما  بع�سهم،  مع  عا�سوها  و�سنني 
ال�سوؤال املحري، )20) �سنة من التعاي�ص ويف حلظة ي�سع ال�سالح يف وجه 
ال�سراع  اأن  فامل�سكلة  جدًا،  �سعبة  �سورة  فهذه  الإيزيدي!.  جاره  عائلة 
عليه  ال�سالح  وحمل  الآخر  كراهية  على  والتاأهيل  والتدريب  الطائفي 
م�سرع ومنظم. واجلانب الثاين، هوؤلء الع�سائر ا�ستقدمت اإلى املنطقة يف 
حمالت التعريب، التي غزت املنطقة، فمنذ �سنة )97) و�سلت املجموعة 
الأكرب، ويف اخلم�سينيات كانت ع�سائر غزو تغزو املنطقة وت�ستقر فيها، 
ويف )97) احلكومة العراقية بعدما دمرت القرى الإيزيدية اأ�سكنتهم يف 
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م�سجلة  تكن  البيوت مل  تلك  ولكن حتى  وبيوت طينية،  �سكنية  جممعات 
با�سمهم. وح�سلت الكثري من العتداءات على الإيزيدية خالل )2005 
التي تقطنها ع�سائر عربية. املناطق جنوب �سنجار  – 2006) من تلك 

))): �سكرًا اأوًل لكل ما رويِت من حكايتك يف هذا 
حممد الها�ضمي

الأ�سر الأليم، ونحن نتعاطف مع هذه امل�ساألة -دون �سك- لأننا ل ننتمي 
اأهل  اإلى هذه الأخالق.. �سوؤايل هو حول فهم  الفكر ول ننتمي  اإلى هذا 
العرب  كان  هل  كاإيزيديني..  لديانتكم  فيها  تعي�سني  كنت  التي  املنطقة 
يعرفون  كانوا  هل  املنطقة..  يف  عمومًا  امل�سلمون  اأو  الع�سائر  اأو  ال�سنة 
تلك  يرونكم كفارًا عندما كنتم يف  كانوا  الإيزيدية؟ هل  الديانة  ما هي 

املنطقة قبل اأن تغزوكم »داع�ص«؟ اأم اإن املو�سوع كان خمتلفًا؟

بهار خ�ضر مراد: يف 2007 ال�سيد خ�سر �سرح لكم عن انفجار 

كرعزير، وهي قريتي نف�سها، ما كانوا يقولون اأنتم كفار، بل كانوا يعملون 
بنا اأ�سياء �سرية، مثل النفجارات، مثل انفجار 2007، ثم ُقتل اثنان من 
عائلتي. بعد النفجار مت اإلقاء القب�ص على )60) جنديًا اإيزيديًا مت نقلهم 
اإلى بعاج، وكانوا يخبئونهم يف بيت م�سلمني ويطلبون الفدية، وبقوا اأكرث 
من )20) يومًا يف بعاج، ولغاية الآن ل نعرف من الذين مت اأخذهم ومن 

الذي رجع منهم.

خ�ضر دوملي: قبل هذه الأحداث كان بني الإيزيديني وامل�سلمني 

حالة ن�سميها »كرافة« وتعني الأخ يف الدم، فاأنا اإيزيدي اأقوم بخنت اأولدي 
يف ح�سن الأ�ستاذ من�سور، فالأ�ستاذ من�سور �سي�سبح »كريفي« اأي اأخي 

))) باحث اإماراتي مبركز امل�سبار.
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موجودة،  املتاجرة  وكانت  بينهم  موجودة  احلالة  هذه  كانت  الدم.  يف 
الأمور بعد 2005 تدريجيًا، وكانوا يزوروننا ويزورون  ويف حلظة تغريت 
معابدنا ونحن نزورهم، وهناك الكثري من الأ�سياء امل�سرتكة، لكن تعزيز 
الأحيان،  بع�ص  يف  تعاي�ص  هناك  ح�سا�سة،  م�ساألة  هي  التعاي�ص  م�ساألة 
كانت  الفكر،  ذلك  انت�سر  ملا  فلذلك  موجود،  غري  امل�سرتك  العي�ص  لكن 
اأنني  منطقتهم  يف  اأتذكر  فاأنا  الآلية،  تغريت  فقد  موجودة،  احلا�سنة 
التعريب  نتيجة  فالإيزيديون  وامل�سلم،  الإيزيدي  بني  التمييز  اأ�ستطيع  ل 
�ساروا يلب�سون ال�سيء نف�سه، حتى يف اللهجة والكالم، لكن تغريت احلال 

بعد ذلك يف العام 2005.

لدي  التنوير،  لهذا  و�سكرًا  ل�سجاعتك  �سكرًا  النقيدان:  من�ضور 

�سوؤالن، ال�سوؤال الأول: يف الفرتة التي ق�سيتها معهم )ثالثة اأ�سهر) كيف 
كانوا ميار�سون الدين والإ�سالم؟ هل كانت فيهم تقوى؟ عالقات، �سالة، 
ون�سك، وي�سلون ويقروؤون القراآن كثريًا؟ اأنت اأ�سرت لذلك الرجل عندما 
هربت يف تلك الليلة باأنه كان حتت تاأثري املخدرات، وهذا �سائع واأنا اأ�سمع 
به كثريًا عند القاعدة وعند كثري ممن تورطوا يف العنف امل�سلح.. اأحب 
اأن اأعرف، هل كان ذلك موجودًا بكرثة؟ وتالحظونه دائمًا عليهم؟ اأعني 
ذلك؟  اإلى  اأ�سرت  كما  العمر  من  ال�سبعني  يف  وهو  املخدرات،  تعاطيهم 

كيف كانوا ميار�سون الدين ويقروؤون القراآن؟ 

بهار خ�ضر مراد: طبعًا اأول يوم نقلوا البنات اإلى املو�سل طلبوا 

منهن قراءة القراآن وال�سالة، وطلبوا حتويلهن اإلى دين الإ�سالم، ويوميًا 
ميار�سون  وهم  مرات،   ((0( من  اأكرث  ي�سلينهم  اأن  البنات  من  يطلبون 
لدى  املخدرات موجودة  اأكرث من مرة. وطبعًا  القراآن  ويقروؤون  ال�سالة 
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ول  بينهم  �سري  �سيء  املخدرات  تعاطي  فاإن  بينهم،  �سخ�ص  من  اأكرث 
يتعاطونها اأمام اأعني الأمراء.

الالتي  خ�ضر دوملي: ما زالت م�ساألة املخدرات موجودة، حتى 

من  اأكرث  فهناك  يتعاطونها،  –اأي�سًا-  وهم  يخدرونهن  بجلدهن  ينجني 
تغيب عن  �ساي حتى  اأو  ماء  اأو  �سربة ع�سري  يعطونها  روت كيف  ناجية 
قتلت  التي  البنت  ق�سة  املثال،  �سبيل  وعلى  ذلك،  يرون  وكانوا  الوعي، 
وقتلته  امل�سد�ص  منه  تاأخذ  اأن  وا�ستطاعت  خمدرًا  وكان  الفل�سطيني 

وهربت، وكان حتت تاأثري املخدرات.

�سحفية: كنا ن�ساأل عن الأهل املتبقني مع »داع�ص«.. اإذا كانت تتم 
املفاو�سات مع اأحد هناك، واأ�ساأل اأي�سًا: مباذا حتلم؟

»داع�ص« حتى  بيد  اأهلي  �سبعة من  باٍق  بهار خ�ضر مراد: طبعًا 

الآن، وال�سخ�ص العزيز علّي )اأبي) لغاية الآن ل اأعرف اأي اأخبار عنه. 
اأعرف عنهم  الآن ل  ولكن  اأعرف عنهم،  اأ�سهر كنت  اأربعة  قبل  والبقية 
اأي �سيء. وحلمي هو اأن اأدافع عن الن�ساء لروؤيتي املاأ�ساة التي اأ�سابتهن، 
وبالأخ�ص يف العراق، وكيف يتعاملون معهن، واأرى اأن تكون الن�ساء اأقوى 

مما يتوقعه الرجال.

اأ�سري  بناء  )داع�ص)  لديهم  كان  هل  عبداللطيف:  منى  د. 

اأم هي جمرد بيوت يقطنها الرجال؟ وهل هذه البيوت مكونة من اأ�سرة 
مقاتل وزوجة واأطفال، اأم من مقاتلني فقط؟ وال�سوؤال الثاين: هل توجد 
عنا�سر اأجنبية من خارج العراق؟ وهل يوجد �سوريون وعرب؟ اأم توجد 

عنا�سر اأجنبية فقط؟



المسبار 34

ياأخذون  منهم  ق�سم  الأول:  ال�سوؤال  طبعًا  مراد:  خ�ضر  بهار 

البنات اإلى بيوتهم، وق�سم منهم اأنا واأختي ملا كنا يف بعاج والأمري نف�سه 
الذي كان معنا، اأح�سر خالته واأمه عندنا ملرة، وكانوا ياأخذون البنات اإلى 
عائالتهم ول يدعونهن يع�سن معهم يف البيت نف�سه. واجلنود الداع�سيون 
من اأكرث من دولة، فمنهم الأتراك والأوروبيون، وال�سوريون، وال�سعوديون، 
وراأيت عراقيني من  العراق،  الأجانب من خارج  منهم من  راأيته  والذي 

اأكرث من منطقة.

اأو  امل�ساعدة  حاول  اأحد  هناك  هل   :(((
عبداللطيف منى  د. 

تعاطى معكن من الن�ساء؟

وكن  »داع�ص«،  رجال  من  اأ�سواأ  كّن  الن�ساء  مراد:  خ�ضر  بهار 

اأننت  يقلن:  وكن  الرجال،  يفعله  مما  اأ�سواأ  باإهانات  البنات  مع  يتعاملن 
كفار، واأي�سًا : اأننت �سبايا وخدم عندنا )اأي عبيد).

بالأ�سماء  وثقناها  التي  اجلن�سيات  مو�ضحًا:  دوملي  خ�ضر 

وال�سور موجودة، وحقيقة اأنا حكيت هذا ال�سيء يف اأمريكا –اأي�سًا- ويف 
ال�سويد، فاإن اأغلب الذين اأتوا يف البداية كانوا القادة امللتحقني بـ»داع�ص« 
اأتوا من  اأملانيا وبريطانيا وبلجيكا وفرن�سا بالتحديد، فالكثري منهم  من 
وال�سعودية،  وفل�سطني  �سوريا  من  فكانوا  العربية  البلدان  اأما  هناك، 
والكويت حالة واحدة فقط، ولبنان وتون�ص واجلزائر وليبيا، والقادمون 
هو  من  ومنهم  وتركيا،  وال�سي�سان  وال�سني  والفلبني  اأفريقية،  دول  من 
نحن  الن�ساء؟  تتعامل  كيف  قلته:  الذي  والأمر  اأوروبية.  دول  من  قادم 

))) باحثة اإماراتية.
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تكلمنا مع عوائل، فقد كان هناك اأنا�ص طيبون، وهناك قليلون كانوا على 
ح�سب احلال، وهناك م�ساألة العوائل، هناك حالت ل تزال موجودة من 
البنات وحكيت معهن، وهناك �سبية داخل عائلة، وكما قالت يف اجلزء 
الأخري قبل اأربعة اأ�سهر: انقطعت الت�سالت، وحلد اأربعة اأ�سهر من الآن 
كنا نحكي مع بع�ص املجموعات القليلة من تلعفر، الذين كانوا موجودين 
يف هذه املنطقة، ومت حتويلهم مرة اأخرى اإلى داخل املو�سل، وكانوا مرات 
ي�سرقون »التلفونات« لنت�سل بهم ونعرف كيف اأخبارهم واأحوالهم، وبعد 
ذلك اأخذوا الأطفال اإلى جنوب بعاج، اأما البنات فتم اأخذهن اإلى داخل 
حوايل  بالأ�سماء  الباقي  والعدد  ال�سدادي،  ومدينة  الرقة  واإلى  املو�سل 
اأو اأكرث من الرجال الذين ل نعرف  ))) اآلف واأربعمئة، منهم )700) 

اأخبارهم.

بهار  ال�سيدة  اأ�سكر  اأن  فقط  اأود   :(((
الرتابي الب�ضري  عمر 

والأ�ستاذ خ�سر على ما قدماه، واأ�سكركم جدًا على ما اأ�سفتموه، ونحن 
نح�ص بالتعاطف الكامل مع كل تفاعالت هذه الق�سية، فقط لدّي �سوؤالن 
احلوادث  قبل  حياتك  عن  منهما  الأول  بهار..  ال�سيدة  يل  �سمحت  اإذا 
ت�سجن  املاأ�ساة  فاأحيانًا  العراق،  وعن  والتعليم  املدار�ص  اأي  املاأ�ساوية، 
الإن�سان يف نطاق ل يح�ص به اإل هو، لكن كيف ترين العراق بو�سعه؟ هل 
التعليمية  املراحل  لأي  اأدري  ل  القدمي؟  العراق  ذاك  هو  العراق  زال  ما 

و�سلت؟

بهار خ�ضر مراد: كنت اأعي�ص وحدي يف قرية يف �سنجار، وكنت 

يف عائلة �سعيدة من �سبعة اأ�سخا�ص، كلنا كنا طالبًا، وبعد 2007 �سارت 

))) باحث �سوداين، نائب رئي�ص التحرير مبركز امل�سبار. 
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حادثة وهي انفجار 2007، وكانت لدينا مزرعة قريبة من كرعزير وهي 
باملزارع،  والإيزيديون  امل�سلمون  نعي�ص جماعًة،  وكنا  و�سنجار،  بعاج  بني 
وبعد انفجار 2007 تغريت حياتي كلها، وُقتلت اأختي واأولدها يف النفجار 
اإلى املدر�سة وو�سعوا  البلدة، وذهبت  اإلى كرعزير  انتقلنا  نف�سه، بعدها 
اأكمل  مل  ولذلك  �سنتني،  ملدة  الدرا�سة  عن  وتوقفت  املدر�سة،  يف  قنبلة 

مراحلي الدرا�سية.

من  اأكرث  من  ياأتون  كانوا  »داع�ص«  اأمراء  اأن  املهمة  الأمور  من 
منطقة، من �سوريا واملو�سل و�سنجار وبعاج، وياأتون بطبيبة ن�ساء لفح�ص 

البنات )اإذا كانت بنتًا اأو امراأة)، واأي�سًا لكت�ساف اأنها حامل اأم ل.

و�سط  يف  مبنى  هناك  يومًا  ع�سرين  خالل  كان  دوملي:  خ�ضر 

املدينة ا�ستخدموه لهذا الأمر، وكان ياأتي القادة الأجانب لأخذ اجلميالت، 
زال موجودًا حتى هذه  فما  الرقة  بيت  اأما  بيعهن،  يتم  البقية فكان  اأما 
اللحظة. فمثاًل قبل �سهرين كان هناك ثالث من البنات هربن وكن على 
ليبي  يتبناهن، وهو �سخ�ص  الذي كان  لل�سخ�ص  اإعادتهن  تتم  اأن  و�سك 
وعتق رقابهن، وعتق الرقبة ل بد اأن يعيدهن اإلى املركز الرئي�ص، وبقوا 
هناك اأ�سبوعني، ومت حتويلهن اإلى املوقع ليتم بيعهن، وقلن: بقينا �سهرًا 
ون�سف ال�سهر ننتظر لنباع ومل ياأت اأحد لي�سرتي. ويف ليلة كان احلرا�ص 

نائمني فهربنا.

لبيع  اأوراق ر�سمية  اأو  د. منى عبداللطيف: هل هناك �سكوك 

و�سراء البنات؟

ل  واأحيانًا  اأوراقًا  البنات  اإعطاء  يتم  اأحيانًا  دوملي:  خ�ضر 
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ال�سيء  ولكن  منها،  و�سورة  الكتاب  يف  ن�سخة  وهناك  �سيئًا،  يعطونهن 
كان  فقد  جديد،  اإجراء  هو  العا�سر  ال�سهر  من  تقريبًا  حاليًا،  اجلديد 
ويتم  ذلك،  يعني  ل  الرقبة  فعتق  الآن  اأما  حرة،  اأنها  يعني  الرقبة  عتق 
ا�ستخدامهن مرة اأخرى وياأخذونهن كعبيد وخادمات. وهناك يف منطقة 
املزارع واحلقول،  تعمل كعبيد يف  كلها  ثرثار حوايل )70) عائلة  �سمال 
يعملون فقط لقاء الطعام ول �سيء اآخر. ونحن نتوا�سل معهم –اأحيانًا- 
وكم  وا�ستغاللهم  بيعهم  مت  كيف  يخربوننا  وعندها  الهاتف،  بوا�سطة 

�ساعة يعملون يف اليوم وما مقابل العمل.

حممد الها�ضمي: كيف يتم ا�ستعباد ال�سبايا، خ�سو�سًا من غري 

الإيزيديات، من الفتيات امل�سلمات من ال�سنة وال�سيعة وامل�سيحيات؟

ال�سيعة  من  قليلة  حالت  هناك  وثقناه  الذي  دوملي:  خ�ضر 

الرتكمان املوجودين، الذين جنوا، وهم ل يواجهون ويت�سرتون ول يحكون. 
اأما امل�سيحيات فقليالت جدًا.

عمر الب�ضري الرتابي: كيف تعاملت احلكومة العراقية معكم؟

وا�سح  منهج  لديها  لي�ص  الآن  اإلى  لالأ�سف  دوملي:  خ�ضر 

باأن  فرحنا  بالأم�ص  اأننا  من  الرغم  على  امللف،  هذا  مع  التعامل  يف 
يف  وكانت  ناجية  وهي  مراد،  نادية  ر�سحت  الر�سمية  العراقية  احلكومة 
العراقية  لل�سالم. فاحلكومة  نوبل  لنيل جائزة  واأمريكا،  واليونان  م�سر 
اأن املو�سوع ل يجد  اأ�سباب، ال�سبب الأول:  حتاول جتنب املو�سوع لثالثة 
يف  اجلن�سي  الغت�ساب  حيال  فعله  يجب  الذي  ما  العراقي  الت�سريع  يف 
اإبراز  تريد  ل  اأنها  م�ساألة  الثاين:  وال�سيء  قانون،  هناك  لي�ص  النزاع؟ 
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الق�سية الإيزيدية، ودائمًا ما حتكي ق�سية �سبايكر والقتل لعمل توازن. 
الإرادة،  م�سلولة  املناطق  هذه  يف  العراقية  احلكومة  اأن  الثالث  والهدف 
وما حدث اأن هذه البنت واأختها عانتا معاناة كبرية يف �سبيل ح�سولهما 
على جواز ال�سفر. فال بد من الذهاب اإلى بغداد ودفع ر�ساوى حتى يتم 
احل�سول على اجلواز، وقبل فرتة مت اإ�سدار وثائق حتى يتم منح رواتب 
احلكومة  فرئي�ص  العك�ص؛  ح�سل  كرد�ستان  يف  يح�سل،  فلم  للناجيات 
ال�سيد نيجرفان تبنى اأن اأي واحدة تتحرر من »داع�ص« يتم �سرف مبلغ 
واللجنة  تعمل،  واملنظمات  احلياة،  اإلى  اإعادتها  مل�ساعدتها يف  لها  مايل 
ال�سحية تعمل طوعيًا على الدوام، فاأي ناجية تاأتي فال بد لها من اأخذ 
واحدة  تاأتي  واأحيانًا  معهم،  متطوعًا  اأعمل  واأنا  وجمانًا،  الكامل  العالج 
خائفة ونتوا�سل معها ونح�سرها. وما زلنا م�ستمرين يف التوا�سل ولكن 
حترر  وال�سمال  املدينة،  مركز  حترر  الآن  ولكن  جدًا.  �سعيف  التعاون 

وبقيت بع�ص املناطق، وهناك قو�ص مل يتحرر وهو يعترب منطقة نزاع.

فيها  يعلمونكم  جل�سات  يعطونكم  كانوا  هل  النقيدان:  من�ضور 

الدين الإ�سالمي، كيف ت�سلون، وكيف تتعلمون الدين.. كنتم تعرفون اأي 
مذهب ديني هذا؟ ومن اأكرث الأ�سماء من علماء الدين الذين يذكرونهم 

من ال�سيوخ امليتني؟

الدين، فقط هناك تدريب  بهار خ�ضر مراد: مل يذكروا علماء 

على ال�سالة وعلى دين الإ�سالم وقراءة القراآن فقط.

من�ضور النقيدان: هل كانوا يعلمونكم –مثاًل- الإ�سالم وتفا�سيل 

اأخرى يف الدين؟ وهل كن �سيدات اأم رجاًل فقط؟
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خ�ضر دوملي: ل، الرجال اأنف�سهم الذين كانوا يغت�سبون البنات، 

يدربوهن ال�سباح على ال�سالة!

ر�ضا العقيدي: �سكرًا بهار اأوًل.. الإيزيديون تعر�سوا منذ 2005 

حا�سرة،  دائمًا  كانت  املفخخة  وال�سيارات  الإبادة،  حمالت  اأولى  اإلى 
�سنوات  �ست  اأو  خم�ص  اأبدًا،  ذلك  ينقطع  ومل  النتحاريون،  وكذلك 
ا�ستمرت، عندما �سقطت املو�سل بتاريخ 0) يونيو )حزيران)، اأنا اأعرف 
اجلواب طبعًا لكنني اأحب اأن اأ�سمع من بهار.. الإيزيديون ملاذا مل يفكروا 

اأن يرتكوا �سنجار نهائيًا؟

بهار خ�ضر مراد: �سوؤال �سعب.. طبعًا نحن -العراقيني- نحب 

الوطن، وعند دخول »داع�ص« اإلى املو�سل كان لأحد اإخواين دباب )�سيارة 
تويوتا قدمية) يف املو�سل، واأخذوا �سيارتنا وفجروها داخل املو�سل، لذا 

فنحن ل نحب ترك الوطن.

كنا  نحن  بهار،  �سكرًا  اأ�ستاذ خ�سر..  �سكرًا  النقيدان:  من�ضور 

–اأي�سًا- معجبون جدًا ب�سجاعتك  منجذبني جدًا ملا كنا ن�سمعه، ونحن 
بها،  مررت  التي  املعاناة  عن  التعبري  على  وبقدرتك  بنف�سك  وبثقتك 
وال�سجاعة يف ذكر تفا�سيل ما ح�سل، و�سكرًا لالأ�ستاذ خ�سر دوملي على 
هذه املحا�سرة القيمة جدًا، وهذه الإ�ساءة وم�ساعدتك –اأي�سًا- لبهار، 
اإن �ساء  اأن »بهار« �ست�سدر كتابًا،  اأو�سح لالإخوة احل�سور  اأن  اأحب  واأنا 
اهلل، عن جتربتها فيما ح�سل ب�سكل موثق اأكرث مما ذكره الأ�ستاذ خ�سر 
يف كتابه، ونتمنى، اإن �ساء اهلل، اأن يرى النور خالل هذا العام، ونتمنى 
–اأي�سًا- اأن يكون اإ�سداره من مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث.. اأهاًل 

و�سهاًل وحياكم اهلل بني اإخوانكم و�سكرًا جزياًل.



اإعالمي،  ومدرب  وكاتب  باحث 
ال�سالم،  وبناء  النزاعات  حل  يف  وخمت�ص 
و�سوؤون الأقليات يف العراق، ونا�سط يف ال�ساأن 
الإيزيدي ويف الدفاع عن حقوق الإن�سان والعمل 

على ق�سايا املراأة.

فتاة اإيزيدية ناجية من داع�ص، حتدثت 
عن جتربة اخلطف التي تعر�ست لها على اأيدي 
ق�ستها.  لرتوي  الإرهابي؛  التنظيم  عنا�سر 
بهار حتلم باأن ت�سبح مدافعة عن حقوق املراأة 

حول العامل. وخ�سو�سًا يف العراق.

خضر دوملي

بهار خضر مراد


