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Abstract: 

 
 There is no doubt that cultural criticism as a holistic term is a field 
of knowledge, and a reality in which the cultural system takes a 

central and pivotal unit, and as it is known - culture floats on its 

surface a system of many ideological systems and systems, in terms 

of (gender, religion, language, race, etc.) Of the other systems), and 

most of these concepts are driven and nourished by the pattern, that 
pattern deposited in a society, a country, or the mentality of human 

culture, and then its impact appears evident on the consumers of the 

system as individuals or society. The (female) pattern of gender is 

ancient, as old as the pre-Islamic life, its idea and its alphabet 

coexisted, for when the tribe's wars quelled a victory over the other, 

she was captivated and captured, and as a development for other 
eras women began to sell in the markets that culture nourished by 

the pattern of its eternity and its contents and is still arrogant to this 

day Our souls. represented by an independent mythological 

framework by itself, the rule of minorities as drawn by the 

institutional culture is a consumption that is reproduced according 

to contexts including religious, political, economic and others, 
describing minorities as an ethnic characteristic and a numerically 

inferior group, and accordingly the Yazidi sect was treated during the 

ISIS war in Iraq (where this The sect used to live in the northern 

regions of it) in the most cruel manner, as their blood and their 

women were permitted Describing that these are infidels and 
apostates from the religion of Islam - according to the ISIS belief - 

and then they are permitted to control and dominate them, and 

accordingly the Yazidi women met the exclusion and torture that 

they were raped and sold for many times in the slavery market, and 

the culture of collective struggle was practiced on them that they 

adopted in excluding these The sect, and exploited the Yazidi women 
in acts of slavery and slavery, and then they were killed, displaced 

and lost. 
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ي الهوية واستمرار النسق
ن تشظن  الجنس بي 

 أالنساء اإليزيديات 
ً
()نموذجا ي

ن
ي ضوء النقد الثقاف

ن
 دراسة ف

 
 2 هند كامل خضي  

 

 الملخص
 يتخذ 

ً
، ووإقعا

ً
 معرفيا

ً
 حقال

ّ
 يعد

ً
 شموليا

ً
ي بوصفه مصطلحا

 
 إلنقد إلثقاف

ّ
 فيه أن

ّ
مّما إل شك

ي فيه وحدة مركزية ومحورية
 
أن إلثقافة تطفو عىل  -عروف هو م-وكما  ،إلنسق إلثقاف

ة إألنساق وإألنظمة إآليديولوجية، من نحو  ،وإلدين ،إلجنس)سطحها منظومة كثير
ها من إألنساق إألخرى،وإللغة يها، (وإلعرق وغير

ّ
، وجّل هذه إلمفاهيم ُيحّركها إلنسق ويغذ

ّسب لدى مجتمع ما، أو بلٍد ما  ية، ،ذلك إلنسق إلمير ي ذهنية إلثقافة إلبشر
 
ومن ثم يبدو  أو ف

(، قديم . ونسق إلجنس)إألنثى
ً
 أو مجتمعا

ً
 لدى مستهلكي إلنسق أفرإدإ

ً
ه جليا قدَم  ،تأثير

قد تعايشت فكرته وأبجدياته، ؤذ كانت إلمرأة عندما تخمد حروب إلقبيلة  ،إلحياة إلجاهلية
ي إأل 

 
 ف
ُ
باع إلمرأة

ُ
 للعصور إألخرى أخذت ت

ً
 عىل إألخرى تسثى وتؤرس، وتطورإ

ً
 ،سوإقإنتصارإ

ي نفوسنا
 
إها إلنسق بأزليته وإحتوإتها وما زإلت ؤىل يومنا هذإ متغطرسة ف

ّ
  .تلك إلثقافة غذ

ي مستقل بنفسه، وحكم إألقليات   لها ؤطار مثيولوجى
ّ
 إأليزيدية طائفة دينّية وأقلّية يمث

ّ
وبما أن

ينية كما رسمته إلثقافة إلمؤّسساتية إستهةلك ُيعاد ؤنتاجه وفق سياقات بما فيها إلد
ها ؛بوصف إألقليات خاصّية عرقية وجماعة متدنّية  وإلسياسية وإإلقتصادية وغير

 
ً
ي إلعرإق،عدديا

 
وملت إلطائفة إأليزيدية عند حرب دإعش ف

ُ
حيث هذه إلطائفة  )وعليه ع

بيح دمهم ونساؤهمكانت تسكن إلمناطق إلشمالية منه( بأشد أنوإ 
ُ
؛ ع إلقسوة، ؤذ أ

ار ومرتدون عن إلدي
ّ
ي  -ن إؤلسةلم بوصفهم كف

لذإ فإنهم مباحون  –حسب إإلعتقاد إلدإعشر
وعليه إلقت إلمرأة إألزيدية ما إلقت من إؤلقصاء وإلتعذيب حيث  ،لهم من كل إلجوإنب

، ومورست عليها ثقافة جهاد إلنكاح  اسير 
ّ
ي سوق إلنخ

 
غتصبت وبيعت لمرإت عديدة ف

ُ
إ

ي ؤقصاء هذه إلطائف
 
ته تلك إلجماعة ف

ّ
ي إلجماعي إلذي تبن

 
ة، وإستغلت إلنساء إأليزيديات ف

يد وإلضياع قاق،ومن ثم تعرضن للقتل وإلتشر  وإإلسير
ّ
 .أعمال إلّرق

 .، إلمختلف، إؤلبادةإألقليات، إلهوية: الكلمات المفتاحية
 

 
مقدمة: ال  

ي مزدحم 
 
  –إلخطاب إلثقاف

ً
  ،بالمختلف أو إآلخر  -دإئما

ً
 بارزإ

ً
 إآلخر مكانا

ّ
ا يتخذ

ّ
ي ثقافة إلكثير من

 
وعليه جار هذإ إلمفهوم  ،وف

ي رّوجت له ككائن 
ضمن حقول إصطةلحية معرفية يتدإرسه إلباحثون ؛ وذلك من خةلل ترإكمه عىل سطوح إلثقافات إلثر

 دخلت من منظوماتها إلمؤّسساتية
ً
  .غريبا

كز سياقاته عىل سمات عديدة قد تكون آيديولوجية أو مثيولوجية أو من حيثإإلختةلف مفهوم شاسع إللغة أو  ، تير

ي إلكثير من إألحيان  .إلتاري    خ 
 
دإت يمكن إلقول من خةللها ؤن مفهوم إلمختلف ينطوي ف

ّ
 عن ذلك نحن ؤزإء ُمحد

ً
فضال

ي عىل ؤثرها 
د آخر هذه إلذإت عىل مفاهيم جوهرية تتعلق بالذإت إلثر

ّ
د أو يتحد

ّ
 تشكيل إلهوية إلثقافية  ، وبالطبعيتول

ّ
أن

خرى رهير ٌ بظهور إلوعي لدى فرد ما 
ُ
ولد من )ف   ) ،أو جماعة ما بخصوصيته من جهة ومن إختةلفه من جهة أ

ُ
إلهوية ت

ي إلوقت ذإته(( )، ومن ثم فهي مفهوم)(223، ص 3771 ،تودوروف)ؤدرإك إإلختةلف((
 
يحمل معث  إلمشابهة وإإلختةلف ف

ي تفاعلها مع بعضها )وبما أن إلطبقات إإلجتماعية ) ،(37ص  ،2002 ،د. نادر كاظم)
 
ي  ف

ي  ،منوط برصإع " طبقر
 ،أثث 

ي 
 
ي هيبته وسطوته.جغرإف

 
م أو هرم  ،.." وتموقع إلذإت من ذلك يحدد صور إآلخر ف

ّ
ي سل

 
فهو يحتل إلطبقة إألدن  ف

إلهويات فهو شخصية مستضعفة من أكيى من طرف، ما دفع به كل هذإ إلضغط ؤىل رصإعات نفسية محتدمة دإخله(( 
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ي حسناء، رسالة ماجستير )
يرتبط إرتباطا ً وثيقا ً بمفهوم إلذإت )ومن جهة أخرى مفهوم إلهيمنة ) (51،ص 2034 ،تجان 

(، وعليه تكّونت صورة إؤليزيديير  من خةلل إلمخزون 235أديث كريزويل، تر: جابر عصفور،ص )إلمزإحة عن إلمركز((

له من جهة وسبب رسوخه
ّ
ي يستدعي مرجعيات لفهم ظروفه تشك

ي متخيل إلثقافات وإلثر
 
ه من جهة  إلضخم ف وتفسير

ز إلبحث عىل مرجعيتير  أساسيتير  هما
ّ
نا سوف نرك

ّ
خرى، غير ؤن

ُ
مرجعية )إلدين( ؛بوصفهما  ،(مرجعية إلجنس )إألنثى  :أ

ي عةلقته مع هذه إلطائفة
 
ي ف

 
 .إلمحّرك إألساس للمتخّيل إلثقاف

د ؤزإءه دإلإلته إلمختلف إؤليزيدي ه 
ّ
ي ضمن سياق يتحد

 
  :ماوتكون هاتير  إلمرجعيتير  ف

 

 المبحث األول

ي 
ن
 هوية المختلف( )السياق المعرف

ثار أمامنا بعض إألسئلة  
ُ
ّ ؟ وما فائدة هذه إلمعرفة  ،بالطبع ست ي

 
ي إلّسياق إلمعرف

 
ما أهمّية إلتعّرف عىل مفهوم إلجنس ف

ي رسمها أو نحتها إآلخر إلُمقصي 
ي تفسير إلصور إؤلقصائية أو إإلنتقاصية ودإلتها إلثر

 
 ة إؤليزيدية ؟ إلمرأ ؤتجاهف

  ،تكمن إلعةلقة بير  كّل ما سبق وبير  مفهوم إلمختلف إلذي يبدو عىل ضوئه إلمختلف :نقول  
ً
 أساسّيا

ً
 تكوينّيا

ً
حقال

تدركها إلذإت من إلطفولة  ،وهذه إلخاصّية هي عملية ؤدرإكية ،أي إلذإت إؤليزيدية و عىل ضوئها تتحدد هويتها  ،للهوّية

ها ومنذ وعيها باإلختةلف عن   .غير

ي أن إؤليزيدية
 
يحة ،ومن جانب آخر منطق إلمتخّيل إلثقاف  ،لهم طقوسهم إلخاّصة بهم ،هي عبدة إلشيطان ،قومية أو رسر

خرى
ُ
طائفة من إألكرإد وهم ليسوإ )حيث عّرفهم أحد إلباحثير  )،وهي طائفة تعيش إلعزلة عن إلطبقات إإلجتماعية إأل

ي .ويعبدون ؤبليس ...ت ومذإهب مختلفةولهم رسوم وعادإ ،مسلمير  ؤنهم يزيديون
 
ي لم ُيبت ف

.. ومن إلنحل إلغامضة إلثر

ي عةلقات متبادلة كأفرإد أو جماعات 326ص  ،2030 ،.(( )بايزيدي.أمر أصلها ونشأتها
 
(، وهذه إلطبقات بطبيعة إلحال ف

ي قبال إلطبقة إلضعيفة بوصف إأليزيدية طبق
 
ي ف

عىل إلرغم من  ،ة أقليةتفرض وجودها كطبقة مسيطرة أو قوية تأنر

ته
ّ
ي نّص ماد

 
ي إلكرإمة وإلحقوق)) :ؤعةلن إلعالمي لحقوق إؤلنسان ف

 
 متساوين ف

ً
  ،ُيولد جميع إلناس أحرإرإ

ً
وقد وهبوإ عقال

 بروح إؤلخاء
ً
 وعيهم أن يعامل بعضهم بعضا

ً
إ (،ومن جانب أهّم أن هناك عةلقة بير  كّل 225ص ،2033( )إلزبيدي،(وضمير

ّ ما سبق وبير  إل ي
ي أن هذإ إآلخر )إلدين( يتحدد مفهوم إؤلنسان بمفهومه إلذي تتقّبله كّل ثقافة ما ؛ ) ،وإزع إلديث 

 
حيث )ف

وبالطبع هذإ  ،(305ص ،2002 ،كاظم، نادر   )ومن ثم عن إؤلنسان((  ،ؤن لكّل أّمة ولكّل ثقافة مفهومها إلخاّص عن إلدين

ي  -إلّسياق
 
 خاّصة ،يزيدية فبفعل إلعوإمل إلسابقةما ينطبق عىل إلمرأة إؤل  عاّمة -إلمعرف

ً
ستغلت عاّمة وجنسيا

ُ
 ،إ

ّ
كر أن

ُ
ؤذ ذ

ة ي ؤبادة دإعش إألخير
 
ي قبضتهم هم من إلنساء إؤليزيديات وقد بلغ عددهن   ،ف

 
كان من ضمن إلمختطفير  إلذي وقعوإ ف

ي  ،( إمرأة1316)
ن لةلعتدإء إلجنشي وإإلستغةلل من قبل عنارص دإعش )ُينظر إلةلنر

ْ
( 320، ص 2020،حريريإل :تعرض

ى شر
ُ
باع وت

ُ
ستخدمت إلمرأة سلعة ت

ُ
باع  ،فقد أرسلت إلنساء إؤليزيديات إلمسبيات ؤىل سوريا ؛ لغرض إلبيع ،وعليه إ

ُ
ؤذ ت

 عّما قام به دإعش من توزي    ع بعض إلفتيات ما يقارب عددهن  3000إلوإحدة منهن بمبلغ قدره )
ً
(، فضال دوإلر أمريكي

ه قد تّم ( إؤليزيديات بعد أ100)
ّ
ي نظره سبايا حرب، وقد ذكرت إلفتاة إلناجية )نادية مرإد( أن

 
رسهن عىل مقاتليه فهن ف

  .أرسها وتعّرضها لةلغتصاب إلجماعي 

ي وإلذي بدوره ُيؤّسس رؤية كونّية للمؤمنير  به
 
يحة إؤليزيديات إلذي أّسسه إلنسق إلثقاف ي عن رسر

 
 ،وأن هذإ إلتصّور إلمعرف

ح ت  عن ذلك يقير
ً
 للمختلف عنه ؛ بوصف أن إلربط بير  إلفرد وما يكتنفه من إلدين أو إللغة أو فضال

ً
 مخصوصا

ً
صورإ

ي بلغت درجة متضخمة من إلشعور بالذإت وإلتمركز حولها  ،إلملبس أو حثر إلسياسة
ي أغلب إلثقافات إلثر

 
 :ُينظر)شائع ف

  .(35، ص 3776 ،تزفتان تودوروف

ي    
 
لت إلمرأة إؤليزيدية ف

ّ
 أو مغايرة هوية تكوينّيةوعليه مث

ً
  ،صورتها إلمختلفة معرفيا

ً
 نقيضا

ً
ي ظل هذإ باتت طرفا

 
وف

د هويتها باختةلفه عنها 
ّ
ي إلُمقصي عن دإئرة  ،للذإت إلمتمركز وإلذي هو من يحد

وهوية إؤليزيديات هي إلمثال إؤلنسان 

ي عرف إإلختةلف وإلمقموع من قبل مؤّسسات إلمجتمع وإلع
 
 مفهوم  ،قيدة وإلسلطةإإلهتمام وإلمنبوذ ف

ّ
بوصف أن

وعة للقوة ؛ بقصد أو لتجّسد إلهيمنة وإلسيطرة  ط إلذي يرإد به إلممارسة غير إلمشر
ّ
إلسلطة يتدإخل مع مفهوم إلتسل

ط  ،وليس لتنظيم إلحياة وضبطها  ،إلمحضة، وتحقيق إلمصالح إلشخصية
ّ
وب  هذإ إل تقوم هرمية إلنظام أو إلمناخ إلمتسل

ي تحقيق أهدإفه منها إلعنف وإلقهر)ينظر: عىل إإلستجابة إل
 
ما يمارس سلطته عىل ميكانزمات عدة ف

ّ
ي ؤدإرته وإن

 
طوعية ف
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ي نمطير  313-326عىلي أسعد وطفة، ص 
 
ي حرصتها ف

 :(، وهو ما إتسمت به إؤلبادإت إلجماعية لبليزيديير  وإؤليزيديات وإلثر

ي  ،إألول
 
إله ف إل( إلذي يؤدي ؤىل ؤلغاء إآلخر أو إخير  ي   ، بعٍد وإحدٍ )إإلخير 

 ألفكار إلثر
ً
ي صورة إلتكفير ؛ نظرإ

 
إلهم ف ي إخير 

 
كما ف

ي إلرأي )
 
خرى)جاءوإ بها ولمحاربة مّمن يخالفهم ف

ُ
.. بحجة متطلبات قيام إلدولة .حيث إألولوية محاربة أتباع إلديانات إأل

ي  ،( )ديوإن إلوقف إلشيعي (إؤلسةلمية
 
يفة ف إل  ،(13ص،2037إلعرإق، إألمانة إلعاّمة للمزإرإت إلشيعية إلشر وهذإ إإلخير 

ي تصّور إلفرد وذهنيته وهذإ ما يسميه
 
بة إلقاضية ؛ بوصف إلدين هوية إنتمائية أوىل ف كليفورد  يكمن لبليزيديير  إلرص 

ي 
 
تس ب    " قوة إلنسق إلثقاف ي ما من )دين ،غير

 
ي به مركزية نسق ثقاف

 ،كاظم، نادر   :ُينظر)وعلم(  ،سياسة ،وفن ،وإلذي يعث 

إل خير تمثيل ،(302، ص 2002  
ة ذلك إإلخير ي مجلة دإبق  ،وقد مثلت أبادة دإعش إألخير

 
وذلك من خةلل تأكيدها ف

  ،إلتابعة لها 
ً
يعة)) :قائلة ار وأخذ نسائهم سبايا وجه ثابت من أوجه إلشر

ّ
 ،عىل إلمرء أن يتذكر أن إستعباد عائةلت إلكف

ما جعلها  ،إلمرأة ؤتجاهدإعش ))أبشع صور إإلستغةلل  وقد مارست جماعات ،..((.فمذهبهم منحرف عن إلصوإب

ب وإلزوإج إلشي(( )فاروق، عمر  ي إلعرإق وسوريا من إإلغتصاب وإلرص 
 
، 2033 ،تحصد نصيب إألسد من جرإئمه ف

ي متبنياته إلثقافية222ص
 
ي نظر إآلخر فهم مستباحون ف

 
ل حالة هامشية ف

ّ
فمقياس  ،(   وبما أن إلدين لهذه إلطائفة يمث

ي  ،إؤليمان وإلكفر ))
 
ي من خةللها أصدرت إلنخب إلعربية إؤلسةلمية ف

ةل إلقاعدة إلمرجعية إلثر
ّ
 وإلتوحّش مث

وإلتحرص ّ

ل إلهوية إلمختلفة رهير  بظهور وعي 203، ص 2000 ،دمحم نور إلدين أفاية)( (أحكامها عىل إآلخرين
ّ
( ؛ لذإ تشك

ي دوإخلها دإلإلت إلنبذ  وبقدر ما تتجىل نزعة إلذإت .بخصوصيتها لدى جماعة ما
 
ي كشف إإلختةلف تضمر ف

 
إلمهيمنة ف

 إلهوية إلمتشظية باحثة عن إلتجىلي وإإلندماج ،وقطع إلصلة وإإلستتار خلف إلممارسة إلثقافية وقيمها 
ومن ثم  ،وتبقر

 .
ً
    تصبح قاعدة لممارسة إلظلم وإلعنف مجددإ

ل قرإءة إلطرف إلمعادي للمختلف قرإءة ليس عن طريق إؤلسقاط( يكمن هذإ إلنمط من خةل)ؤّما إلنمط إآلخر، فهو

ي رسمتها إلذإت إلمتمركزة عن  ،إختةلف إلذإت عن إآلخر من حيث إإلختةلف
بل من خةلل إلصورة إلتشيئية إلمريدة إلثر

ي ذهنيتها عىل إآلخر  ،إآلخر إلمقصي 
 
ي  تجسده من خةلل وهذإ ما يمكن ،أي أن إلذإت تسقط ما ف

 
ما إرتكبته دإعش ف

، وبحسب إلوثيقة   لبلبادة –ؤرهابها ضد إإليزيديير 
ً
 رسميا

ً
 ) -وثيقة إلمدينة بوصفها بندإ

ّ
وعليها  ،إلمرأة بكاملها عورة)فإن

إم ببيتها وعدم إلخروج من دون محرم ( )عمرو (يفرض عليها إرتدإء إلعباءة إلفضفاضة وإلنقاب ،وعند خروجها  ،إإللير 

يان إ ،(223ص  ،فاروق
ّ
لوظيفة نفسها،فكّل منهما يكّمل بعضه أو يجري مهام إلنمط إآلخر، ومن ذلك ما فالنمطان ُيؤد

ي ؤرهابه عىل إلعرإق
 
رس إؤليزيدية إل سّيما إلمرأة ف

ُ
فهو ُيسقط عىل هذه إلطائفة  ،جرى فعله من قبل تنظيم دإعش لال

صّية )إلمرأة( مرآة
ُ
حلم هارون إلرشيد كان ُيدإعب أفكار )ا )فرّبم ،ذإته إلمتمركزة أبجديات ثقافته لتصبح هذه إلذإت إلمق

ي أن ترتم مئات إلنساء تحت أقدإمهم أو رّبما شعورهم بلذة إإلنتصار عىل فتيات إلجنس إآلخر  
 
قادة دإعش وأتباعهم ف

يعة إؤلسةلمية ي سوق إلسبايا وسلب حريتهن تحت غطاء تطبيق إلشر
 
 لعرضهن ف

ً
 قويا

ً
  (222ص ،فاروق، عمر ) (كان دإفعا

 

 ث الثانــــيالمبح

ي أو القيمي 
 
 اختالف الهويـــة()الّسياق األخالف

ي إلحياة إلعاّمة وإليومية    
 
ي سلوكها ف

 
ي يعشيها إؤليزيدون وينشدونها ف

ّية إلثر
ّ
آخرهم  ؤتجاهبالرغم من إلحياة إلسليمة وإلود

ي إلدين وإلقومية
 
إآلخرين، ؤإل إؤلبادة  ؤتجاه فهم شعب سلميون إل يعرفون طريق إلبغض وإلحقد وإلكرإهية،إلمختلف ف

يد بةل وطن وإل مأوى ؛حياة مسكونة بالقسوة ومنطوية عىل  ت بها ؤىل حياة مشبلة بالقهر وإلضياع وإلتشر
ّ
ة أد إألخير

ي عوملوإ بها بما إل يرضاه منطق إؤلنسانية،صوت إلقتل
بيد أن  ،بل ُجردوإ حثر من إلقيمة إلمعنوية من خةلل إلمعاملة إلثر

ي مّر بها إلبةلد تعمق هذإ 
ه  ،إلمعىط إلمأسوي يفرضه سياق إلتحوإلت إلسياسية إلثر

ّ
ت وقائع  -هذه إلمّرة –ولكن

ّ
تخط

خذت تعرض إلنساء  ،ؤىل نطاق إلعالم إلحديث و يوإكب موجة إلعرص وتطورإته إؤلبادإت إلسابقة
ُ
حيث أ

وجات( )إؤليزيديات  ويتم إلتفاوض عليها مؤإلفتيات وإلمير 
ً
ونيا ي ن حيثلكير ؛ لذإ من ؤبرز إلسعر بير  إلبائع وإلمشير

ي هذإ إلّسياق، هو إلموقع إلذي ترسمه إلذإت 
 
ي يمكن إؤلشارة ؤليها ف

آخرها، وهذإ إلتحديد  ؤتجاهإلشيفرإت إلثقافية إلثر

 لئلخر إلمختلف، بوصف أن إإلنتماء 
ً
ء حكما للموقع إلمعنوّي يتجّسد عىل ضوءه إلقبول أو إلرفض، وإلحسن من إلشي

 منها  ،يستشعر من خةلله إلفرد توحده بالجماعة ؤتجاه)جتماعي هو )إإل 
ً
ة ويستحوذ عىل مكانة  ،وبكونه جزءإ مقبوال متميرّ 

ي إلوسط إإلجتماعي إلذي يعيش فيه(( )دمحم خليفة عبد إللطيف، ص
 
ي عليه 23ف ي سياق ينثى إتثى

م إلير
ّ
( وب  هذإ يكون إلسل
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ي  ،)إلطرف إلميهمن( مقبولية أو عدمية إآلخر إلمقصي 
 
 أن هذإ إلمعيار إلثقاف

ّ
ا هوية ؤتجاهكقيمة معنوية ُرسمت  وبةل شك

ي إؤليزيديير  ؛ بوصف أن تحديد إلهوي
ر
  .ة للمختلف هي جزء من موقف ؤخةلف

ي أطلقها إلعدو   
   ،إؤليزيديير  إلسّيما إلمرأة ؤتجاهفالعدإونية أو إلهجينية إلثر

ً
 أو ؤخةلقيا

ً
 قيمّيا

ً
حيث أن إلتقسيم  ،كانت حكما

ي  ة( تقسيم مذهثى  فصل نساء إؤليزيديات عن ،إؤلبادي إلذي جاءت به عىل سبيل إلمثال )ؤبادة دإعش إألخير
ً
 أوال

خريات، 
ُ
جاة إلنساء إأل

ّ
 عىل إلنحو إلعام إت

ً
إلمسيحيات وعن إلكرديات، لكّن موقفهم مع إلمرأة إؤليزيدية كان مختلفا

ي يقتنيها صاحب إلطائفة أو إألقلية ،فموقفهم مثير لعةلمات إإلستفهام
 ،فهم ينتقدون سلوكيات أو إلممارسات إلدينّية إلثر

ي إلوقت نفسه يتماهون
 
 بفكر ؤسةلمي مع إلسلوك إ وف

 ؛بوصف دإعش أنر
ً
لشاذ أو غير إلمقبول إلذي رفضه إؤلسةلم قاطبة

ي إؤلسةلم هو باب مرفوض  .وأرإد تطبيقه عىل إآلخر إلمختلف بالطائفة وإلقومية ،ممنهج حسب قوإعده هو 
 
ي ف فالسثى

وع ّية ،وغير مشر  سوإء أكان لالقلّية أو إألكيى
ً
ي إلنساء مطلقا ان للمسلمة أو غير إلمسلمة، وجاء وسوإء أك ،فهو ُيحّرم سثى

ي غير ما خلقن له هو مخالفة رصيحة لبلسةلم 
 
مقال ،د. نجم، ؤبرإهيم :ُينظر)إستغةلل دإعش لبليزيديات وإستغةللهن ف

هن له .(2034/مارس/ 7 ،نت
ّ
اجيات إؤليزيديات مّمن تعرض

ّ
ي )قالت ؤحدإهن روإية قصها ) ،فما روته إلن

كنت مع أخثر

ي  ة، ونقلونا ؤىل إلموصل... ثم أخذون  مع شكيبة وبنات .شكيبة وأمي وأنى ي سيارإت كبير
 
 كوجو ف

 
.. أخذونا من بيتنا ف

ي سوريا، وهناك وزعونا عىل إلمقاتلير  بأسعار محددة إلمقاتل إلذي أخذنا باعنا بالمفرد. إلرجل إلذي 
 
أخريات ؤىل بناية ف

ي كان من طاجكستان... وبعد بض
ي بالقوة من دون أخثر

إن  ، إسمه أبو دجان. وهذإ إشير ي ؤىل شخص آخر تركي
عة أيام، باعث 

ي ؤىل منطقة رقة؛ حيث سجنث  
يوما، وكان يغتصبث  كل يوم، أخذ ىل صورة، وأنا عارية، وعمل صفقة بيع من  ٥٤أخذن 

، وه ٥٤خةلل إلصورة مع وإحد سعودي، إسمه أبو فرقان، بعد  ي أبو فرقان لسعودي آخر، إسمه إلدشامي
ذإ  يوما، باعث 

، وبعد  ي إغتصابه ىلي
 
 ف
ً
 جدإ

ً
...  ٤٢كان عنيفا ي

ر
ي ؤىل آخر، إسمه أبو حمزة، وهو عرإف

 ( 2035 ،دنيا ميخائيل))(يوما، باعث 

 إؤلشكالية  
َّ
ي إلمقام إألّول إلذي يطرح إؤليزيديات عىل حافة إلطريق ومن ثم تكون  ،وبالطبع فإن

 
هي ؤشكالية مثيولوجية ف

اجيات من قبضة دإعش وفرإرها ؤىل أحد إلبيوت إلمحيطة مةلذة عرض ؤلمةلئات إلذإت إلُمقصية 
ّ
وهذإ ما روته أحدى إلن

... قالت إلمرأة أنت    ؤذن    من إلكفار. )روته قصتها: ) ،من إلخوف ي
لها أن تساعدن  فطلبت من إمرأة كانت وإقفة أمام مي  

ي بعصا خشبية... وحير  جاء زوجها ؤىل 
بث  ي ؤىل غرفة، ثم أخذت ترص 

، نادى عىل زوجته )أم دفعتث  ي
إلبيت، ورآن 

ي زإوية إلغرفة حير  عاد  عبدإلملك، من هذه؟( قالت له: 
 
)هذه كافرة، هربت من إلمجاهدين( كنت هناك منكمشة ف

ي به حثر سالت إلدماء من جسدي... حاول أبو عبدإلملك بيع، ولكن؛ لم يوإفق أحد 
بث  إلرجل بخرطوم مياه. ظل يرص 

ي أ
... إغتصبث  ي

إن  ار( بقت متعلقة بوعي  ،دنيا ميخائيل()بو عبدإلملك بمباركة زوجته((عىل رسر
ّ
فتلك إلهوية إلملتسبة )إلكف

اجيات ،غريب عن ذإته وبماض ومحيط مصنوع من إلمتخّيل
ّ
من خةلل إلذإت إلدإخلية ؤىل  ،وعليه تسع إلفتيات إلن

ي أّي لحظة
 
 ،ناه هوية نوعية متعالية عىل تصنيفات إلعرقوإستك ،تثبيت ذإكرة لوجودها إلحشي إلذي يتهدده إإلعتدإء ف

ي نجون  ،هوية قادرة عىل عبور إلحدود وإإلنتماءإت إلمغلقة ،وإللسان وإلمعتقد 
قالت بديعة فتاة  ،كما روينه إلفتيات إلةلنر

فر إلحيلة إألوىل كانت عدم إإلستحمام لكي تن )حير  ُسئلت كيف نجت من دإعش؟ أجابت: كان إلبد من إلحيل)،ؤيزيدية

ين  مجرمي  ،رإئحة جسدها إلمشير
وجات بير   

وجة ولديها أطفال ؛ألن تسويق إلمير ها مير 
ّ
إلحيلة إلثانية كانت إؤلدعاء بأن

وجات. أّما إلحيلة إلثالثة فكانت إلتظاهر بأنها حامل لكي تتجنب إإلغتصاب ولو لبعض  دإعش أصعب من غير إلمير 

ي جعبة بديعة حيل أخرى
 
 خائيل(. دنيا مي)((إلوقت. وكان ف

ي إلبائع للمرأة إؤليزيدية
 ذإت  ،وإلحال إلذي وصلن ؤليه ُيرنى له حيث حصل لهن عند ؤعةلن إلدإعشر

ً
وتصل أسعاره أرقاما

ية  إصف لنا إلمقاطع إأللمية وإلعذإب  ،ميخائيل دنيا(. وعىل هذإ إلنحو  :ُينظر)دإللة عىل هوإن إؤلنسان وقيمته إلبشر تير

ي وضعن فيها إلدإمغ ألحوإل إلقهر إلذي 
ء فائض عن  ،تعرضّن له، هي إلصورة إلتشيئية إلثر ي

ها شر
ّ
وملت كأن

ُ
فالمرأة ع

رضت لبليجار وإلتهجير إلقشي ،إلحاجة أو زإئد 
ُ
قتلت أزوإجهن أمام أعينهن وبعض إآلخر إغتصبت إلمرأة أمام  ،ؤذ ع

كّل هذه إلصور من   .زإمي مع إلتنظيموإستعمل أطفالهن لعمليات إإلنتحار إلجهادي وإلتجنيد إؤلل ،زوجها أو أخوي  ها 

 ؤإل من )
ّ

ي للمرأة إؤليزيدية مضمونها إل يتجىل
 ،بول ريكور)((وإقع وجود فاعل ُيمارس سلطته عىل آخر)إلمصادرة وإلنق 

ي قد)،(372 ص
 لذإته(()فالمنق 

ً
إض؛ ليجعل منه مركزإ  عىل سبيل إإلفير

ً
)د. عبد  إفتقد بوصلته إلموجهة، يستعيد مكانا

 )32،ص 2033برإهيم، إلمؤسسة إلعربية تل ؤ
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 ما يكون إلمقصود باآلخر هو )  
ً
 غالبا

ّ
ي صورة وإحدة ؛ألن

 
إل لبليزيديات ف  ثمة إخير 

ّ
ي  ،صورته)من هنا فإن

 
وإلصورة بناء ف

إع إلمخيال ل وإخير
ّ
ص ،3777باحثات، )( (وألنها كذلك فهي تحيل ؤىل وإقع بانيها أكيى مّما تحيل ؤىل وإقع آخر ،فيها تمث

ي تعرضّن لها هؤإلء إلنساء تحمل جينات إلثقافة إلمعتدية عليهن من خةلل إلمنهج إلذي عوملن  .( 242
وإؤلبادإت إلثر

ى لعالمه إلذي جاء به لبناء أوتاده وتصوغه  ،هؤتجاه ي نهاية إلمطاف عن رؤية كيى
 
ومن ثم أفكار دإعش ومنهجهم يعد ف

 عن إلعوإمل 
ً
  .إلتاريخيةمعتقدإت ومؤثرإت سياسية فضال

ها من إلجماعات  فالسياق قت من خةلله إلمرجعيات إلدينية إلمتطرفة إلذي جاءت به دإعش وغير
ّ
ي إلذي تخل

 
إلثقاف

 إتخذت من إلنساء قطب إلرج
ً
 ودينيا

ً
وهذإ يعكس إلوظيفة أو إلمكانة إلسيوسيولوجية إلرإفضة  ،إلمنحلة إجتماعيا

ي يير  ،لجنس إلمرأة
ي تهميش إلمرأةومن ثم فالموروث إلديث 

 
ي إلتكوين إلنفشي إلذي ُيساهم ف

 
فثقافتهم تضمر  ،ك بصماته ف

ي بنيتها فلسفة إلمرأة تجاه إلحياة من خةلل أفكارهم
 
ي تلف حبالها حول ،ف

فهي تؤصل لبيئة جاهلية ولطقوسها إلدينية إلثر

 ألحد ،خناق إألنثى وإلسيما إلمرأة إلعذرإء 
ً
 كونيا

ً
إث هذإ إلعرص، ثم يعىطي صورة عكسية إلذي أصبح قوة أساسية ومحركا

 تكون ضحية للثقافات ،للمرأة
ً
 إلمرأة دإئما

ّ
ف إآللهة حيث أن  لشر

ً
ي تجعل إلمرأة قربانا

وإلسيما إلمرأة /  ،إلذكورية إلثر

ي تخط عليه كل ثقافة ما شاءت من إلقيم وإلرموز وإلمعتقدإت وتثخنه )إلعذرإء باعتبار إلجسد إألنثوي هو)
 
نتاج ثقاف

وك(رإت ؤيديولوجية ذكوريةبتصو  ن لها إؤليزيديات  ،(136ص ،( )سلم بالحاج ميى
ّ
ي تعرض

ثقافة إؤلبادة إلجسدية إلثر

 
ً
ية وفقا  لوحوش بشر

ً
ل بتقديمها قربانا

ّ
 لوجه أمام ثقافة إلوأد إلجسدي للمرأة لكن بطريقة أخرى تتمث

ً
تضعنا إلنص وجها

( إلبائد   إلذي يمّجد إلذكورة وي  هّمش إألنوثة.  لمتطلبات إلثقافة )ثقافة إلدين إلجاهىلي

م جسدها لنكاح جماعي    
ّ
 ألمرأة يقد

ً
 هناك قربانا

ّ
 تتدإوله  حيث إستعمل جسد،فلم يتعارف أن

ً
 خاصا

ً
إؤليزيديات ملكا

ل تل بها من سلطان وتوكوإلت ثقافة دينية لم يي   يان إلسماوية وإلمعتقدإت إلدنيوية،إليى
ّ
وكّل إلفلسفات  ،،فجّل إألد

 إلتحريمتح
ّ
م إلجسد ؤىل حد ّ )ُينظر ،ير ي

 صورة من صورة تقديس إلجسد إؤلنسان 
ّ
 :وما كان فن إلتحنيط عند إلمرصيير  ؤال

اجيات من ؤرهاب دإعش (2007، 15 :مج،، عالم إلفكر 324د. سّيار إلجميل، 
ّ
  ،ما جرى عليهن ،وقد روت ؤحدى إلن

ً
 :قائلة

(( 
 
ة، وتوجهوإ بنا نحو إلموصل... فصلوإ إلبنات إلعذرإوإت عن  أخذوإ إلرجال أوإل، ثم إلنساء وإألطفال ف سيارإت كبير

وج عىل طريقتهم، وإننا كافرإت، وإلبد أن نعتنق إؤلسةلم... ثم نقلونا ؤىل  وجات... قالوإ لنا ؤننا يجب أن نير  إلنساء إلمير 

ي مزإد للبيع. كان إلرجال يزإي
 
ي سوريا، وهناك وضعونا ف

 
ي منطقة إلرقة ف

 
دون عىل أسعارنا أحيانا بدوإلر وإحد أعىل بناية ف

ي ورقة عليها إسم «. دوإلر، من يزإيد؟ إل أحد؟ بيعت ٤٢٢من إلسعر إلذي قبله حثر سمعت إلبائع ينادي: 
أعطون 

ي أصبحت زوجته. قلت له: 
ي قال بأن 

إن  ... إلرجل إلذي إشير ي ي، وقالوإ هذه وثيقة زوإجى وجات »إلمشير أليس إلزوإج بالمير 

  .(2035 ،مخائيل)ليس ؤذإ كن ؤيزيديات(( » فرد: « حرإم؟! 

  

 الخاتمة 

 لنتائج إلبحث
ً
 توّصلت إلباحثة ؤىل:  ،وختاما

سبات إلثقافات وإآليديولوجيات  .3  إألقلّيات بغض إلنظر عن دينها ومسّمياتها وإل سّيما إألقلّية إؤليزيدية تعيش مير
ّ
ؤن

ي توإرثتها إألمم وطّبقتها إلمؤّسسات
 إلنسقية إلثر

ة\ ؤبادة تعّرضت لها إلقومية إأليزيدية و ،مّرة (٢٤عىل مدإر ) .2 كانت حصة إلمرأة إؤليزيدية   ،إلسّيما ؤبادة دإعش إألخير
 .ومن ثم سبيها وبيعها وإغتصابها،فعزلها عن بيتها وأبنائها  ،منها، وإلضحية إألوىل

 بوصفه إل وج .1
ً
ي إلذريعة إألوىل إلستباحتها جنسيا ر قبال إلدين إؤلسةلمي ،ود لهكان إلعامل إلميثولوجى

ّ
 ،أو دين مكف

ض -ومن ثم عىل وفق سلوك إلدين إؤلسةلمي  بق عليها قانون جهاد إلنكاح -إلمفير
ُ
ي غاية  ،ط

ومن ثم كان إلوإعز إلديث 
  ووسيلة عوملت

ً
 ومعنويا

ً
  .عىل وفقه إؤليزيديات مادّيا

2.  
ً
 ومعنويا

ً
ضطهدت إلمرأة إؤليزيدية عاطفيا

ُ
ي تعّرضت حيث وأد ذكرها أ ،أ

و حثر إلمطالبة بحقوقها ورد إإلنتهاكات إلثر
 ،لتحقيق إلعيش بأمان ،فالكثير مّمن نجّون من قبضة دإعش إضطرن ؤىل إللجوء ؤىل بةلد أخرى غير بةلدهن ،لها 

إب إلهوية  ،فاألهل قتلوإ وإلديار أهدمت إب إلمكان وإغير  .وعليه عشن إغير
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وت، ،د تلعب ،ؤبرإهيم إف، وإلهوية، بير  .3،2033ط ،إلمؤسسة إلعربية إلشد، وإإلعير

 م. 3771، 3ط ،عرص إلبنيوية، إلكويت، دإر سعاد إلصباح،ؤديث كريزويل، تر: جابر عصفور 

وت، إلكتاب إلخامس ،تجمع إلباحثات إللبنانيات ،باحثات    .(3777-3776) ،بير
 محمود ،بايزيدي

ّ
ي عادإت إألكرإد وتقاليدهم ،جان دوست :رجمةجان دوست، ت :تحقيق ،مال

 
إؤلمارإت إلعربية  ،رسالة ف

ة 
ّ
ي  –إلمتحد   .م 2030، 3ط ،أبو ظثى

ي بعد عام  ،جاسم ،إلحريري  ي إلتحديات تجاه إلعرإق ودول مجلس إلتعاون إلخليجى
 
دإر إلجنان  عمان،،2036قرإءة ف

 ٤٢٤٢، 3للنشر وإلتوزي    ع، ط

ي إلعرإقإألمانة إ ،ديوإن إلوقف إلشيعي 
 
يفة ف جرإئم دإعش وإإلعتدإء عىل إلمزإرإت ودور  ،لعاّمة للمزإرإت إلشيعية إلشر

  .2037 ،إلعرق ،إلعبادة

وت، :ترجمة ،ريكور بول  ، بير ي
جمة جورج زينانر  .2003 ،منشورإت إلمنظمة إلعربية للير

ي  ،د. هيثم أحمد  ،إلزبيدي 
ر
ي إلمجتمع إلعرإف

 
 م.  2033 ،3ط ،ة وإلنشر وإلتوزي    عتموز للطباع ،دمشق ،ثقافة إلعنف ف

ي أحضان إلدم، إلقاهرة ،عمر  ،فاروق
 
  .2033، 3ط ،كنوز للنشر وإلمعرفة  ،دإعش سفرإء جهنم: إلحياة ف

وت  –تمثيةلت إآلخر  نادر، ،كاظم ي إلوسيط، بير ي إلمتخّيل إلعرنى
 
إلمؤسسة إلعربية للدرإسات  لبنان، –صورة إلسود ف

، ط  .م2002، 3وإلنشر

ي فضح إزدرإء إلحق إألنثوي  ،من إألكاديميير  إلعرب )إلرإبطة إلعربية إألكاديمية للفلسفة(مجموعة 
 
إلفلسفة وإلنسوية، ف

وت، منشورإت إلضفاف  ،ونقضه وإلتمركز إلذكوري ونقده إف وتحرير: د.عىلي عبود إلمحمدإوي، بير ؤرسر
وك ،دي بوفوإر . إلتأسيس لهوية أنثوية خارج إلبارإديغم إلذكوري عند سيمون 3،2031ط  ،سلم بالحاج ميى

 .ضمن كتاب إلفلسفة وإلنسوية 

إب دمحم خليفة عبد إللطيف، درإسات ي سيكولوجيا إإلغير
 
 .2001)ب.ط(،  ،دإر غريب ،إلقاهرة،ف

ي سوق إلسبايا  ،دنيا  ،ميخائيل
 
 م. 2035مدينة ميةلنو، ؤيطاليا،  ،منشورإت إلمتوسط ،ف

 

  :الدوريات

ّ )رؤية عربية(فلسفة إلج ،ستار  ،إلجميل  ي
  .2007يونيو  ،15:مجلد ،2 :إلعدد ،مجة علم إلفكر  ،سد وإلتفكير إؤلنسان 

 .3771، 32، إلمجلد 2إلعدد:  ،مجلة فصول ،تر: مجموعة من إلباحثير   ،تودوروف )تزفتان(، تفاعل إلثقافات 

 

  :الرسائل األكاديمية

ي حسناء  
ي إلخطاب إل ،تجان 

 
ي إلهوية وأزمة إإلنتماء ف

ّ ي إلمعارص روإية "ساق إلبامبو" لسعود إلسنعوشي تشىط 
–روإن 

 
ً
  .2034 ،جامعة دمحم خيرص  بسكرة ،إلجزإئر  ،رسالة ماجستير  ،-إنموذجا

 
نيت:   شبكة االني 

ط، درإسة تحليلية،
ّ
 (.hp alsulta.pdf) ،عىلي أسعد وطفة بير  إلسلطة وإلتسل

ي إلنساء محّرم  موقع أرفع صوتك  ،2034/مارس/ 7 ،سثى

 

 


