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  إيضاح
. يبذل محررو رواق عربي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية 

وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة في الدورية. غير أن  
ي ل أو مناسبة المحتوى المنشور أليقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كمااإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال  

هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالضرورة آراء محرري رواق عربي أو مركز   ىراء يعرضها محتوآوأي  . رضغ
  القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

  
  

  حقوق النشر 
  . 4.0بداعي نَسب الُمصنَّف هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإل
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ولدوا من رحم اإلبادة على يد الدولة اإلسالمية: أطفال الناجيات اإليزيديات يواجهون خطر  
  انعدام الجنسية أو اكتسابها موصومة 

  
  مكغي توماس 

  
  

 

 
  خالصة

  

  أسرهن  خالل  االجتماعية  اإلبادة  اغتصاب  عبر  اإليزيديات  للناجيات  ولدوا  الذين  األطفال  يواجه  أن  المرجح  من
  أحاطت  التي  المأساوية  الظروف   بشأن  قاسية  حقائق  خالله  سيكتشفون  مستقبًال   اإلسالمية،  الدولة   تنظيم  لدى

  اإلبادة   إلرث  منهم  العديد  يخضع  تعانيها،  أمهاتهن  تزال  ال  التي  الصدمة  ظل  وفي  العالم.   هذا  إلى  بمجيئهم
  انعدام  مخاطر  بين  ما  محاصرون   أنهم  إذ   الثبوتية،  ألوراقهم  المدني  التوثيق  مأزق  ذلك،  تجليات  أحد   الجماعية.

 األطفال   هؤالء  ربط  نتيجة  خطير؛  بشكل  لوصمهم  تؤدي  أن  شأنها  من  جنسية  على  الحصول  إمكانية  وبين  الجنسية
  المقال   هذا  فإن  األطفال؛  لهؤالء  الفُضلى  والمصالح   اإلنسان  حقوق  االعتبار  في  وآخذًا   .ائمالجر  مقترفي  بآبائهم

 في  حقهم  على  الحصول  على  قدرتهم  تعقيد  شأنها   من  التي  واالجتماعية،  والدينية  القانونية  األبعاد  يستعرض
  أنه   المقال  يقدمها  التي  سيةالرئي الحجة  القضية.  هذه  حول  المجتمعي  الخطاب  تطور  المقال  يتعقب  كما  الجنسية،

 المحنة   عن  تختلف   ال  معضلة  موصومة  جنسية  على  الحصول  يغدو  ربما  االستثنائية،  المأساوية  الظروف  ظل  في
 في  ظهرت التي الرسمية غير "المبتكرة"  الحلول بعض من وبالرغم الجنسية. عديمي ظلوا الذين يواجهها التي

 المجتمع   إلى  األمر  إحالة   ضرورة  إلى   يخلُص  المقال   فإن   حلها؛  في  انينالقو  أخفقت  التي  للمشكالت  األزمة  مستهل
  األطفال.  لهؤالء المتاحة الحماية في الفجوة سد  على ليعمل  الدولي،

  
  
  

  قالعرا ،اإليزيديات ،اإليزيديين ،اإلبادة الجماعية ،التوثيق المدني، انعدام الجنسية وسوم:
  
  

  مقدمة 
  

المقابل الكردي لكلمة  [  (xemgîn)" نجيمخاسم " "هذا ابني. يبلغ من العمر اآلن عاًما واحًدا، وقد أطلقت عليه  
ألنه ولد في ظل الدولة اإلسالمية، وفي هذه الظروف المرّوعة. ال يملك شهادة ميالد أو بطاقة هوية. لقد    ]"بؤس" 

  ليس لدي أدنى فكرة عما سيكون عليه مستقبله". كان سبب راحتي الوحيد عندما كنت في األسر، ولكن اآلن 
  

  

كانت تلك كلمات إحدى الناجيات اإليزيديات من سنجار (العراق) وهي تحتضن طفلها بعطف بالغ، أثناء مقابلة أجريتها معها  
رغم  –دهوك بإقليم كردستان العراق. قمت بتغيير اسم "بؤس" هنا لحماية هوية الرضيع واألم ، في محافظة  2016في نوفمبر 

عندما اقترحت   1الذين ولدوا في مثل هذه السياقات ُمنحوا أسماًء تعكس محنة أمهاتهم. أنه يعكس مالحظة أن عدًدا من الُرّضع  
اسًما آخر (أكثر حيادية وأقل وصًما) وربما يكون أفضل لمستقبل الطفل؛ أصّرت األم قائلة ببساطة: "اسمه بؤس.. إن شعبنا لن 

 ينسى أبًدا بؤس هذا العالم؛ لذا فقد أعطيته هذا االسم".  
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، شّن تنظيم الدولة اإلسالمية المتطرف هجوًما وحشيًا على منطقة سنجار ذات األغلبية اإليزيدية، 2014طس  في أغس
الدولة  عليها  ُمتنازع    منطقةوالتي تقع في   تنظيم  الفيدرالية. وقام  إقليم كردستان  المركزية وحكومة  الحكومة  بين  العراق  في 

اق اإلسالم أو إعدامهم على الفور، فيما قام ببيع آالف النساء والفتيات األسيرات اإلسالمية بإجبار الرجال اإليزيديين على اعتن
من   أكثر  أن  ورد  عامين،  نحو  العبيد. وبعد  أسواق  الجماعة    3200في  قبضة  في  زالوا  ما  اإليزيديين  النساء واألطفال  من 

يد تنظيم الدولة اإلسالمية، وترقى إلى مصاف "اإلبادة  إن الفظائع التي ال نظير لها، والتي اختبرتها اإليزيديات على    2المتطرفة. 
  4خّلفت أثاًرا نفسية شديدة القسوة على الناجيات اللواتي استطعن الفرار في نهاية المطاف.  3الجماعية" وفقًا لألمم المتحدة، 

تلقائيًا. على سبيل المثال: كيف يمكن لنا " انطالقًا من تلك النقطة، فإن عدًدا من األسئلة يتولد  مجنخعند تأمل وضعية " 
أثناء   الجنسي؟ ماذا عن حقوق األمهات  أن نتصور تأمين حقوق اإلنسان لألطفال في سياقات األسر خالل الحروب والعنف 

إن    سعيهن للتعافي من تلك التجربة؟ هل يمكنهن االندماج مجدًدا في مجتمعاتهن، وكيف سيتم استقبال أطفالهن حديثي الوالدة؟
إجابات هذه األسئلة في حالة األطفال المولودين للناجيات اإليزيديات، من قبضة األسر وإساءة المعاملة بوساطة تنظيم الدولة  

أغسطس   منذ  من 2014اإلسالمية  لكل  الحماية  احتياجات  والدينية، وتراعي  القانونية  االعتبارات  بين  ما  تدمج  أن  ينبغي   ،
  نتيجة لمحنتهن. الناجيات واألطفال المولودين

مثل هؤالء األطفال ربما يكبرون وهم مدركين أنهم يختلفون عن نظرائهم: إنهم موصومون، وربما أكثر ضعفًا، ومن 
الممكن أال يتمكنوا من الحصول على أوراق هوية رسمية على اإلطالق ويصبحوا عرضة لخطر انعدام الجنسية. وفي مرحلة  

عن   األسئلة  إثارة  في  الحاالت،  ما، سيشرعون  أغلب  التساؤل عن هويتهم. وفي  في  يبدأوا  وبالتبعية ربما  المتغيبين،  آباءهم 
ينتظرهم مستقبل سيكتشفون خالله حقائق قاسية بشأن الظروف المأساوية التي أتوا خاللها إلى هذا العالم. هذا المقال سيأخذ في  

جنسية، وتأثيراتها على ضمان حقوق اإلنسان والمصالح الفُضلى  االعتبار مخاطر انعدام الجنسية والقضايا ذات الصلة باكتساب ال
لهؤالء األطفال. االدعاء الرئيسي الذي يقدمه المقال أنه في ظل الظروف المأساوية االستثنائية، ربما يغدو الحصول على جنسية  

  موصومة معضلة ال تختلف عن المحنة التي يواجهها الذين ظلوا عديمي الجنسية. 
التوثيق المدني التي يواجهها هؤالء األطفال، أحد تجليات وآثار التمييز واسع النطاق على أساس الهوية الذي  تُعد قضايا  

تتم ممارسته ضد األقلية اإليزيدية المستضعفة، سواء في سياق اإلبادة الجماعية أو ما بعدها. في نهاية المطاف، يجادل المقال  
يات مجبرون على العيش في ظل حالة من الفراغ بين نموذجين إشكاليين. األول هو  بأن األطفال المولودون للناجيات اإليزيد

خطر أن يصبحوا عديمي الجنسية، والثاني هو إمكانية الحصول على الجنسية العراقية الموصومة بشكل خطير. ويمكن أن يؤدي  
ربطه بهوية األب مقترف الجرائم. عالوةً  جنسية األب إلى وصمه، عبر    اغتصاب اإلبادة الجماعية منح الطفل المولود نتيجة  

على ذلك، فبالنسبة ألولئك المولودين للناجيات اإليزيديات اللواتي أسرهن تنظيم الدولة اإلسالمية، فإن حقيقة كون القانون العراقي 
الدينية الناجمة عن ممارسة   يعتبر أن أي طفل مجهول النسب مسلم الديانة؛ تُعد أمًرا إشكاليًا، السيما بالنظر إلى حساسية األبعاد

  االضطهاد الجماعي. 

  
  األخالقية واالعتبارات البحث إطار

  
  دهوك   محافظة  في   داخليًا   النازحين  مجتمع  في  المستضعفين  األشخاص  لدعم  اإلنسانية  االستجابة  سياق  في   البحث  هذا  إعداد  تم

  2015  يوليو   من  الفترة  خالل  للمؤلف،  السابقة  العمل  خبرة  من  الدراسة  تصميم  في  االستفادة  وتمت   العراق.  كردستان  إقليم  في
  وفي   المنطقة.  في  اإليزيدية  األقلية  جانب  إلى  اإلنسانية  المنظمات  تنفذها  التي  القانونية  المساعدة  برامج   في  ،2017  يناير  إلى

  والجهات  قليةاأل  يوممثل  اإليزيديات  الناجيات  مع  المقال،  هذا  ألغراض  الرسمية  المقابالت  إجراء   في  شرعت  2017  ربيع
  من   العديد  بإجراء  قمت  ذلك،   أعقاب  وفي   نفسه.  العام   من  سبتمبر  حتى  المقابالت  إجراء  وواصلت  القانونية./اإلنسانية  الفاعلة

  الدراسة.  تتناولها  التي القضايا تطور وتتبع المعلومات تحديث ضمان أجل  من الحقة؛ أوقات في للمتابعة المقابالت
  مع   للعمل  الراسخة  الممارسات  أفضل   على  البحث  هذا  يعتمد  اإلنساني،  للعمل  األساسية  الحماية"   "مبادئ  إلى   استناًدا

  على   للحصول  المعياري  األخالقي  الواجب  يتجاوز  وبما  5االجتماعي.  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف  من  الناجيات
 التدخلي  النهج  بشأن  اإلنسان  حقوق  منظمات  عنها  أبلغت  التي  المخاوف  االعتبار  في  أخذت  بهن،  التقيت  اللواتي  الناجيات  موافقة

 "المقابالت  منهجية  بتوظيف  قمت  ثم،   ومن  6العراق.   في  الناجيات  مع  مقابالت  إجراءها  عند   الفاعلة  الجهات  بعض  تعتمده  ذي ال
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 معينة تفاصيل سرد إعادة على متضرراتال إجبار تجنّب أجل من المفتوحة األسئلة إلى استناًدا الصدمة"، بعد  ما بكرب المعنية
  لتفضيل   وفقًا  وذلك  الكردية،  اللغة   أو  العربية  باللغة  مباشرةً   المقابالت   بإجراء  المؤلف  قام  المؤلمة.  الماضية  خبراتهن  حول

  تسع راءإج تم كما ناجية. عشرة ثمان مع مقابالت أجريت مالحظاته. بتدوين يقوم كان بينما المقابلة،  معه أجرى  الذي الشخص
 تم   الحاالت،  معظم  في   الخ).  اإليزيدية..  الدينية  للقيادة  وممثلون  (محامون  رئيسيين  مصلحة  أصحاب  مع  أخرى  مقابلة  عشرة
  لرغباتهم. وتلبيةً  هوياتهم، حماية أجل من المقابالت؛ معهم أُجريت الذين األشخاص أسماء إخفاء

 اللواتي  للناجيات  بالنسبة  فقط  ليس  البحث،  موضوع  حول  يرةالكب  العاطفية  واإلشكاليات  بالحساسيات  المؤلف  يعترف
 تحمل  عليها  يجب  التي  الدينية،  ولقيادتها  اإليزيدية  قليةاأل  لكامل  بالنسبة  أيًضا  وإنما  تخيله،  يمكن  ال  وجسدي  نفسي  عنف  قاسين
  الناجيات   من   لكل  فبالنسبة  ،وهكذا  الجماعي.   وجودهم  على   للقضاء   اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مساعي   خلفته  الذي  اإلرث  وطأة

 وهي واعية تغلُّب آلية يكون ربما الجماعية، اإلبادة خالل المولودين األطفال قضية إزاء الصمت فإن ككل؛ قليةواأل  اإليزيديات
 بين  )ناموس  (بالكردية  و"الشرف"   العفة  مفهوم  تجاه  المحافظ  السلوك  إلى  بالنظر  فعّالة،  حماية  استراتيجية  األحيان)  بعض  (في

  النساء.
 اعتبار   يمكن  ظروف  أي  "تحت  وإدراك  لفهم  البحث  من  لمزيد  حاجة  هناك  مقنع،  بشكل  كاربنتر  يجادل  وكما  ذلك،  مع

  من   بقدر  الموضوع  هذا   تتناول  التي  المعرفة  في  كبيرة  قيمة  بوجود  المقال  هذا  يعترف  وبالمثل  7مالئمة".  حماية  آلية   الصمت
 الحماية  ومخاطر  المحتملة  التبعات  حول  واإلغاثة  اإلنسان  حقوق  مجال  في  العاملين  مجتمع  في  الوعي  زيادة  أجل  من  الحساسية،

  "عدم  منهجية اعتماد  ضمان  عبر  الدعم،  تقديم في  الراغبة فاألطرا اّطالع في  أفضل  بشكل سيساهم ذلك  أن ونرى المسألة.  في
 وجمهور  للممارسين  خاص  بشكل   مفيدة  ستكون  بالموضوع  اإلحاطة   هذه   أن  ونأمل  8وأطفالهن.  بالناجيات  يتعلق  فيما  اإليذاء" 
  األطفال.   وحماية  االجتماعي  النوع  على  القائم   والعنف  الجنسي  لعنفل  واالستجابات  القانونية  بالمساعدة  المهتمين  ضالعري  القراء

 باعتباره  وبافون  أليسون  إليه  أشار  لما  والمتكرر  المثير  اإلعالمي  التصوير  مواجهة  إلى  البحث  يسعى  ذلك،  على  عالوةً 
 وطوائفهن   الناجيات  تجدها  ربما  معينة  سرديات  وتفضيل  الفتراض  اتجاه  يُبرز  وبما  المختطفة،  اإليزيدية  للمرأة  المفرطة"   "الرؤية
 الممكنة   السبل  استكشاف  في  الرغبة  في  يتمثل  الدراسة،  هذه  إعداد  وراء  األساسي  الحافز  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  9ة. مزعج
  موصومة. غير جنسية األخيرين  اكتساب عبر وأطفالهن، الناجيات  من لكل اإلنسان حقوق لضمان

 التي  (اإليزيدية)،  والدينية  (العراقية)  األساسية  يةالقانون   االعتبارات  البداية   في  سيعرض  فإنه  المقال؛  بنيةب  يتعلق  وفيما
 اإليزيدية  قلية لأل   المتنوعة  االستجابة  تُميّز  التي  الزمنية  التطورات  المقال   من  المتبقي  الجزء  يعكس  فيما  الدراسة.  قيد  بالقضية  تُحيط
  تم  الذي   الميداني  العمل  إلى  استناًدا  هادراست  تمت  األولى  الفترة  فإن  الصدد،  هذا  في  للناجيات.  المولودين  األطفال  قضية  تجاه

  المولودين   "األطفال  لمشكلة   الرسمي   باإلنكار  الفترة  هذه  اتسمت  وقد  المبكرة.  المالحظات  من  االستفادة  مع  ، 2017  في  تنفيذه
  إقليم   في  الحكوميين  والمسئولين  اإليزيدية  قليةاأل  رموز  من  كل  أوساط  في  وذلك  شأنها،  من  والتقليل  الجماعية"   اإلبادة  في

  الفترة،  هذه  قبل  صغار  أطفال  وبصحبتهن  اإلسالمية  الدولة  أسر  من   الفرار  من  تمّكن  اللواتي  الناجيات  حظيت  وقد  كردستان.
  مجموعة   المصلحة  أصحاب  مختلف  اتبع  وقد  للطفل.  المدني  والتوثيق  الميالد  تسجيل  بتسهيل  يتعلق  فيما  المرونة  من  معين  بقدر
    للطفل. الفُضلى  المصالح تلبية أجل من "المبتكرة"  الحلول من

 وكان   الفترة،  تلك  إبان  التكوين  طور  في  تزال  ال  كانت  قليةاأل  استجابة  طبيعة  أن  يتضح  آنذاك،  حدث  ما  نتأمل  وحين
  القضية   تشهد  أن   احتمال  إلى  أشار   حين   ثاقبة  نظرة  لديه   دوملي،  خضر  البروفيسور  الدينية  األقليات  وخبير  اإليزيدي  الناشط
 التحول   هذا  10أطفالهن.  مع  اإلسالمية  الدولة  أسر  من  للفرار  الساعيات  الناجيات  أعداد  تزايد  مع  كبير   بشكل  تدريجيًا   اتطورً 

 والعراق،  سوريا  في  اإلسالمية  الدولة  محاربة  في   الدولي  للتحالف  العسكرية  الجهود  تكثيف  نتيجة  ،2018  خالل   يحدث  بدأ  الحاسم
 معقولية   تتالشى  بدأت  الوقت،  مرور  ومع  السياق،  هذا  في  الفرار.  محاوالت  لتنفيذ  الناجيات  من  للعديد  الفرصة  بدوره  منح  ما  وهو

  الدعوات   تأثير  وتحت  األطفال.  هؤالء  وضع   معالجة  إمكانية  من   حد  مما  سابقًا؛  تنفيذها  تم  التي  "المبتكرة"   ل الحلو  ومرونة
 أطفال   لقبول  رسميًا؛  بيانًا  الروحاني  المجلس  بقيادة  اإليزيدية  الدينية  القيادة  أصدرت  للقضية؛  استدامة  أكثر  لحلول  المتزايدة
  من   أفرادها  يتزوج  والتي  المنغلقة  قليةلأل  بالنسبة  المسبوق،  غير اإلجراء  هذا  أدى  يزيدية.اإل  للديانة  منتمين  واعتبارهم  الناجيات
  األطفال.  وصم في أكثر ساهمت إنها والقول ويمكن بل المحافظة، اإليزيدية قلية األ داخل عكسية فعل  ردة إلى البعض، بعضهم

  الجماعية  اإلبادة  من  للناجيات  المولودين  األطفال  قضية  إزاء  قليةلأل  المتغيرة  االستجابات  أن  نجد  أدناه،  موضح  هو  كما
  متناقضين   مجالين  يمثالن  وهما  (اإليزيدية)،  والدينية  (العراقية)  القانونية  االعتبارات  فيها  تتداخل  اإلسالمية،  الدولة  بها  قامت  التي
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  العوائق  بين  التقاطعات  فإن  المطاف،   نهاية  في  األطفال.  لهؤالء  الموصومة  غير  المواطنة  لحل  بالوصول  يتعلق  فيما  تاريخيًا
  للطفل.   األساسية  اإلنسان  لحقوق  التحديات  من  مجموعة  إنتاج  في  ساهمت  المحافظة،  قليةاأل  ومواقف   الدينية  والعقيدة  القانونية
  ستبعاد اال مشهد في اإلبحار إمكانات استكشاف بهدف والديني،  القانوني اإلطارين كال  سنستعرض القضية لسياق تناولنا وخالل

  وأطفالهن.  الناجيات تقاسيه الذي والتهميش
  

  الناجيات  ألطفال منحها تجاه القانونية والعوائق  الجنسية انعدام مخاطر
  

 التحدي   هي  اإليزيديات،  الناجيات  تعافي  دون  تحول  التي  المتشابكة  العوامل من  أقلية  بين  بالدراسة،  تحظ  لم  التي  القضايا  إحدى
  الوالدة.   حديثي  أطفالهن  جنسية  إثبات  ثم  ومن  المدنية،  الوثائق  استبدال)  (أو  على  الحصول   في  نهنم  الكثيرات  واجهته  الذي

 للنازحين   القائمة  التوثيق  ألزمة  جديًدا  بُعًدا  أضاف  اإلسالمية  الدولة  إرث فإن األسر،  من  الفرار  استطعن  اللواتي  ألولئك  بالنسبة
  بشكل   "يعتمد  نظام   ظل  في   الوثائق،  لحيازة  داخليًا  النازحين   األشخاص  اجههايو  التي   التحديات  وأرديس  كينج  ويصف   العراق.  في

 متراكمة  إدارية   وأعمال   ورسوم،  معقدة،  "إجراءات  إلى  الطلب  مقدمو  يخضع   حيث  المكان"،  وتحديد  الرسمية  األوراق   على  كبير
  بأنهم   االختطاف،  من  الناجيات  ذلك  في  ماب  داخليًا،  النازحين  األشخاص  من  العديد  أفاد  وقد  11اإلثبات".   أجل  من  كبير  وعبء
 12وأعقد".   "أطول  2014  بعد  اإلجراءات  أصبحت  إذ   الحالي،   إقامتهم  مكان   في  بديلة  وثائق  على  الحصول   في  صعوبات  واجهوا
  ى عل  الحصول  على  القدرة  عدم  العراق،  في  توثيقهم  يتم  لم  الذين  داخليًا،  النازحين  األشخاص  اختبرها  التي  التحديات  وتشمل

  13عمل.   على الحصول فرص وتقييد المحدودة التنقل وحرية الحكومية، والخدمات اإلنسانية المساعدات
  يكون   اللواتي  النساء  فإن  14العراقي؛   القانوني/اإلداري  النظام  في  األول)  المقام  في  (الذكور  األسرة  رب  ألهمية  نظًرا

 بالحصول  تتعلق  كبيرة  بيروقراطية  عقبات  يواجهن  ما  غالبًا  وفاتهم")  "افتراض  تم  من  ذلك   في  (بما  مفقودين  الذكور  أقاربهن
  األطفال  تسجيل  تحديات  من  يفاقم  العراق  في  بالجنسية  الخاص  التشريع  فإن ذلك،  عن فضًال   المدنية.  الوثائق  استبدال  أو/و  على
 حيث  والدين.   النوع  أساس  على  التمييز  تقاطع  نتيجة  اإلسالمية،  الدولة  سيطرة  تحت  اإليزيديات  للناجيات  والدتهم  يُعتقد  نالذي

  تسجيلهم   مشكالت  ظلت  حال  في   الجنسية  عديمي  يصبحوا  أن  خطر   ظل  في  وينشئون  حرجة،  أوضاًعا  األطفال  هؤالء  يواجه
 على المناصرة في كبيرة جهود بذل تم أنه إال األدبيات، في االهتمام من ضئيل بقدر الحاالت هذه  حظيت وفيما حل. دون قائمة

  في   الجنسية  النعدام  الضارة  التأثيرات  على   الضوء  تسليط  مع  جنسية،  على  الحصول  في  طفل  كل  حق  بشأن  العالم،  مستوى
 الروح،   وبهذه  15الجنسية.   في  طفل   كل   حق  أجل  من  تحالف  بتأسيس  المتعددة  الفاعلة  الجهات  جهود  تّوجت  وقد  الطفولة.  مرحلة

 للناجيات   المولودين  األطفال  بتسجيل  تُحيط  التي  والهوية  الجنسية  لقضايا  (قانونية)  حلول  على  العثور  أجل  من  العمل  عن  مناص  ال
  اإلسالمية. الدولة  لدى أسرهن خالل اإليزيديات

 المنطق  عناصر  من  العديد  قلب  الحالي  العراقي   الجنسية  نظام  فإن   األوسط،  الشرق   منطقة  بلدان  من   العديد  عكس  وعلى
  من   العراقية  الجنسية  على   الحصول  فقط  بإمكانهم  األطفال  أن  يعني  كان  والذي   الجنسية،  اكتساب  يحكم  الذي   التاريخي،  األبوي
  لمولودينا   لألطفال  الجديدين  الجنسية  وقانون  الدستور  أجاز  ، 2003  في  حسين  صدام   نظام  سقوط  أعقاب  في   16عراقي.   أب  خالل

 الجنسية  حقوق   تجاه  إيجابية  خطوات  بمثابة  التدابير  تلك  تعد   وبينما  17وآبائهم.   أمهاتهم  من  الجنسية  على  الحصول  البلد  في
  األطفال   وضع  أدى  حيث  معينة.  حاالت  في  إشكالية  تظل  األحكام  من  عدًدا  فإن  الجنسية؛  انعدام  لمنع   ضمانات  ووضع  المتساوية،
 نظام  في  متضمن  ديني  انحياز  وجود  بها  يتسبب  التي  المعضالت  إبراز  إلى  مجهولين  آباء  من  اإليزيديات  للناجيات  المولودين

  العراقي.  الجنسية
  مثل  وفي  النسب".  "مجهول  أنه   على  الطفل   إلى   يُشار  الهوية،   مجهول  أو   غائبًا  األب  يكون  عندما  العراقي،  للقانون  وفقًا

 قانون  باعتماد  الترتيبات  هذه  تعزيز  وتم  18الديانة.   مسلم  عراقيًا  مواطنًا  الطفل   اعتبار  على  القانون  أحكام  تنص  الحاالت،  هذه
ً   النسب  مجهول  أو  "اللقيط  أن  يعتبر  الذي  مؤخًرا  الوطنية  البطاقة ً   مسلما  نفسه  القانون  أجاز  كما  19ذلك".  خالف  يثبت  لم  ما  عراقيا
  20المدنية،  األحوال  مديريةل  الخ)   النسب..  الميالد،  مكان/تاريخ  (االسم،  للطفل   شخصية  بيانات  بتقديم  سًرا  تقوم  أن  األحداث  لمحكمة

  الستخدامه   أب   اسم  والبتكار  21التفاصيل،   هذه  الختيار  كبيرة  تقديرية  سلطة  المحكمة  تمارس  العملية  الناحية  من   أنه  المفهوم  ومن
  22الطفل. وثائق تسجيل في
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  بنايات  أو مخيمات في– تدةالمم وعائالتهن اإليزيديات أمهاتهم مع تنشئتهم تتم الذين  األطفال لتسجيل الحتمية النتيجة إن
  األطفال.   أولئك  وصم  هي  القانون،  في  تعسفي  تشريع  إلى  استناًدا  مسلمين  باعتبارهم  –اإليزيديون  بالكامل  يقطنها  مكتملة  غير

 ى إل  النظر  يمكن  فإنه  الدينية،  هويتهم   أساس  على  اإلسالمية  الدولة  قِبَل  من  ضدهم  والتمييز  اضطهادهم  تم  اإليزيدين  ألن  وبالنظر
  الجماعية   لإلبادة  استمرار  بمثابة  بأنها  المجادلة  ويمكن  بل  الضحية،  حساسيات  تراعي  ال  معالجة  باعتبارها  القانونية  الممارسة  هذه
  منع  التفاقية  وفقًا  ذلك،  ويُعد  أخرى". جماعة  إلى  قسًرا  الجماعة  أطفال  و"نقل المجتمعية  هويتهم  استهداف  عبر  اإليزيديين؛  ضد

  قومية   لجماعة   الجزئي  أو  الكلي  التدمير  بقصد  المرتكبة"   األفعال  تشمل  والتي  الجماعية  اإلبادة  أفعال  أحد  الجماعية،   اإلبادة  جريمة
، يمثّل  قليةعالوةً على ذلك، فإن تصنيف الطفل ضمن الهوية الدينية نفسها لمن يضطهدون األ 23دينية". أو عنصرية  أو إثنية أو

  قلية أو األم داخل األ/د يؤدي لرفضها ونبذها وغير ذلك من األفعال التي ربما تسبب إيذاء الرضيع وخطًرا محدقًا بالعائلة وق
اإليزيدية التي تعاني من الصدمة لهول ما واجهته، وهو ما يزيد من هشاشة وضع األطفال. ومن ثم، فإن العاملين في مجال  

المد الوثائق  للحصول على  الذين يروجون  اإلنسانية  أن يكونوا حذرين و"أال  اإلغاثة  ينبغي عليهم  الحاالت،  تلك  نية في مثل 
  يتسببوا في اإليذاء". 

  
  اإليزيدية الديانة إطار

  
 كبير،   بشكل  والمتوازية  الخاصة،   قوانينها  تملك  اإليزيدية  الديانة  فإن   أعاله،  الموضح  العراقي  القانوني  اإلطار  إلى  باإلضافة

 العقيدة  عناصر  فصل  الصعب  من  يكون  ما  غالبًا  للعقيدة،  السائد  الشفهي  النقل  إلى  نظًرا  .قليةلأل  منتميًا  اعتباره  يمكن  من  بشأن
  التي   اإليزيدية،  للهوية  الجوهرية  األركان  فأحد   ذلك،   من  بالرغم  24اإليزيديين.  بين  والثقافية  االجتماعية  الممارسات  عن   الدينية
 جماعة  ولكونها  إيزيديين.  ألبوين  يولد  أن  يجب  اإليزيدي  الشخص  بأن  االعتقاد  هو  االجتماعية،  والسلوكيات  الدين  مع  تتقاطع

 للزواج   الصارمة   الممارسات  مثّلّت   ديانتهم؛  تغيير  على  إجبارهم  ومحاوالت  االضطهاد  شّكله  المعاناة،  من  تاريخ  لها  متمايزة  دينية
 "آلية  من  جزء  آشكيلدز  وصفها  كما  وهي  اإليزيدية،  عقيدةلل  وخصوصية  مركزية  عقيدة  المنغلقة  الهوية  وإطار  قليةاأل  داخل  من

  25الذات".  على وللحفاظ الذاتية للحماية
  قلية األ أن  إذ  المباحة.  الزواج خيارات بشأن  صارمة قواعد خالل من اإليزيدية الهوية على   الحفاظ يتم ذلك،  على عالوةً 

  بين   الزواج  اللوائح   وتحظر  دينية)،  شخصيات  (األخيرين  يخوالش  والبير  المريد  طوائف:  ثالث  من  وتتألف  كبير  بشكل  طبقية
  فإن   26، قليةاأل  في  أساسية  اجتماعية  كقيمة  عميق  بشكل  والراسخ  بالدين،  وثيق  بشكل  المرتبط  الشرف  مفهوم  مع  الطبقات.

  "جرائم   بارتكاب  األقارب  يضطلع  ،نادرة حاالت  في  قاس.  بشكل  للنبذ  يتعرضون  ربما  المحظورات  تلك  ينتهكون  الذين  اإليزيديين
  حادثة   السمعة  سيئة  الحاالت  أبرز   ومن   قبله،  أو  الزواج  إطار  خارج  جنسية  عالقات  في   ينخرطن  اللواتي  النساء  ضد   الشرف" 

 27. 2007  في  مسلم  مراهق  مع   عالقتها  بسبب  بعشيقة؛  في  الموت  حتى  رجًما  عاًما  17  العمر  نم  البالغة  أسود  خليل  دعاء  مقتل
  منتميات   غير  اعتبارهن  يتم  كان   ،2014  قبل  غرباء  مع  عالقات  في  ينخرطن  اللواتي  اإليزيديات  النساء  فإن  عامة،  وكقاعدة

  28األمر. هذا في تغيير أي  –عنيد بشكل– قليةاأل قاومت قدو .قليةلأل
 اإليزيدية.   الهوية  تمايز  الستمرار  تخريب  بمثابة  كان  2014  منذ  اإلسالمية  الدولة  ارتكبته  الذي  الجنسي  العنف  فإن  ثم،  نم
 لسيطرة   الخاضعات  اإليزيديات  إجبار  عاتقها  على  اإلسالمية  الدولة  أخذت  الممنهج،  لالغتصاب  المتعمد  برنامجها  من  وكجزء
  الدين   إلى  (التحول)  إعادة  ومع  اإليزيدية.  قليةلأل  واسع  نطاق  على  وجوديًا  تهديًدا  الفظائع  تلك  مثلّت  اإلسالم.  اعتناق  على  التنظيم

 اختالف  عن  ناهيك  آنفًا،  أوضحنا  كما  مختلفة  لطوائف  المنتمين  بين  للعالقات/للزواج  والمجتمعي  الالهوتي  الحظر  ظل  وفي
  أن   تأكيد  أجل  من  بالثناء  وجدير  والتجديد  بالجرأة  يتسم  بيانًا  2015  من  مبكر  وقت  في  اإليزيدية  القيادة  أصدرت  الديانات،
 29بشيء".   اإليزيدية  عقيدتهم  يمس  أن  ألحد  وليس  ياءأنق  إيزيديين  يبقوا  -  ]اإلسالم  اعتناق  على  أكرهوا  الذين[ والناجين  "الناجيات

 على  بها الترحيب  وتم  اإلسالمية،  الدولة  أسر  في  وقعن  اللواتي  النساء  من  الضخم  العدد  إلى  بالنظر  ضرورية  المبادرة  تلك  ُعدت
 ممارسته  الدينية  للقيادة  يمكن  الذي   الدور  أهمية  على  دليل  بمثابة  أنها  كما  الدولي.  اإلنسانية  اإلغاثة  أعمال  مجتمع  من  واسع  نطاق

  30األبرياء. الضحايا  عن  الوصم وإزالة إيجابية تصورات تشكيل في
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  كتيبات   وتكشف  حل.  بال  اإلسالمية  الدولة   لدى  أسرهن  أثناء  اإليزيديات  للنساء  المولودين  األطفال  قضية  تظل  ذلك،   برغم
  الدولة   مجتمع  زيادة  في  العبودية  "هذه  ستساهم  المطاف  نهاية  في   أنهب  التنظيم  قناعة  عن  اإلسالمية  الدولة  أنتجتها  التي   الدعاية 

  على   اإلجبار  فإن  األيديولوجية،  لتلك  وفقًا  31الدولة".   مقاتلي  بين   األطفال  تنشئة  وستتم  سيلدن  اإليزيديات   النساء  ألن  اإلسالمية
  جماعتهم،   إلى  األطفال  انتماء  عن   الجناة  مجموعة  لتصور   نظًرا  مباشرة؛  جماعية   إبادة  يُعد  ربما  االغتصاب  خالل  من   الحمل
  تمكنت  حين  األطفال  بمصير  المتعلقة  األزمة  ظهرت  اإلسالمية.  الدولة  تتبناها  التي  األبوي  اإلرث  حول  السائدة  المفاهيم  نتيجة
  تواجه   أن  فيه  تحاول  قليةاأل  كانت  وقت  في  ذلك  كان  .2014  تلت   التي  السنوات  في  اإلسالمية  الدولة   من  الفرار  من ببطء  النساء

  32العودة.   على  القدرة  وعدم  سنجار   من األمد  طويل  والنزوح  األمن  انعدام  نتيجة  مسبوقة،  غير  أخرى   تحديات  مع  للتأقلم  وتسعى
  في   واجهتها  والتي  الدينية،  القيادة  خاص  وبشكل  ،قليةاأل  على  الواقعة   الضغوط  إلى   المزيد  التحديات  هذه  أضافت  وقد

  بأنها   عثمان  مامو  اإليزيدي  الباحث  وصفه  ما  خالل  من  التقليدية،  حياتها  وطريقة  لهويتها  الملموس  التهديد  نتيجة  السابقة  السنوات
 33األخيرة.  العقود  خالل  العراق  من  الكبيرة  للهجرة  نتيجة  األوروبي"؛  المجتمع  في   وانصهاره  اإليزيدي  للمجتمع  تدريجية  "عزلة

  األمر   تعلّق  عنما  ومكانتها  لسلطتها  كبيرة  تحديات   من  عانت  الروحاني  المجلس  في  ممثلة  الدينية،  القيادة  أن  المفهوم  من  ثم،  ومن
  في   قليةاأل  كانت  لطالما  ذلك،  إلى   باإلضافة  34متزايد.  بشكل  عالمية  تصبح   التي  اإليزيدية  قليةلأل  ومقنعة  متماسكة  تعليمات  بتوفير
 تملك  بينما  المثال،  سبيل  على  الدولة.  في  كبير  نفوذ  تملك  التي  المسلمة  األغلبية  مقابل  في   الرسمية،   لناحيةا  من  أدنى  مكانة

  وحضانة  والطالق بالزواج المتعلقة الشئون لتنظيم الدينية ومحاكمها الشخصية  لألحوال تشريعاتها والمسيحية المسلمة الطائفتين
  أجل   من  للضغط  اإليزيديين  النشطاء  جهود  برغم  العراقي،  القانون  في  به  معترف  تشريع  اإليزيدية قليةاأل  لدى  يكن  لم  األطفال،

    .2014  قبل التشريع هذا مثل اعتماد
 القيم   وبين  المركزية،  الحكومة  مستوى  على  القانوني  اإلطار  في   للوصم  المؤدية  األحكام  بين  المعقد  التداخل هذا  ظل  في

  المدني   التسجيل   مسألة  استكشاف  في   قلية األ  أعضاء  من  وآخرين  اإليزيديات  لناجياتا  شرعت  المحافظة،  واالجتماعية  الدينية
  الدولة   هجوم  أعقاب  في  المصلحة  وأصحاب  قليةاأل  استجابات  تصنيف  يمكننا  الميداني،  بحثنا  إلى  استناًدا  الناجيات.  ألطفال

  التالية.   األقسام   في   بالتفصيل  ذلك   نوضح   وسوف   بعدها،  وما  2017  قبل   ما  قاسيتين:  زمنيتين  لفترتين  وفقًا  قلية األ  على   اإلسالمية
  الزمن.  بمرور تطوًرا شهد قد الموصومة والجنسية الجنسية انعدام لتجنب لألطفال  حلول إيجاد نطاق إن تقدم، وكما

  
  التكذيب وتعطيل إنسانية حلول ):2017 –  2014( األولى المرحلة

  
 35سنجار.  إقليم  على  اإلسالمية  الدولة  هيمنة  نتيجة  مفقودين،  إيزيدي  3064  يقارب  ما  اعتبار  تم  ،2014  أغسطس  أعقاب  في

  عبر  أو للهرب محاوالتهم عبر سواء اإلسالمية، الدولة أسر من الفرار من إيزيديين تمّكن االحتالل، بعد األولى السنوات خالل
  إلى   امرأة  998  انضمت  ،2016  أكتوبر  وبحلول  36كردستان.   إقليم  حكومة  قدمته  الذي  المباشر  غير  والتسهيل  المهربين  تدخل

  فإن   دهوك،   محافظة   في  اإليزيديين  المختطفين  شئون  مكتب  لمسئول  ووفقًا  كردستان.   قليمإ  في  كنازحات  تعيش  التي  طائفتهن
 37مدنية. وثائق أية  لديهم تكن لم األسر  من عادوا  الذين أولئك من العظمى الغالبية

 يركب بشكل 2017 حتى الفترة اتسمت ذلك، وبرغم أسرهن. خالل ولدتهن اللذين أطفالهن العائدات النساء بعض جلبت
  دهوك   بمحافظة  الصحة  مديرية  في  موظف  صّرح  وقد  اإليزيدية،  والقيادة  الحكومة  بين  الظاهرة  بتلك  الرسمي  االعتراف  بعدم
 السياق  هذا  في  كباحث  عملي  وأثناء  38منها".   أي   نصادف  لم  أننا  إال  الحاالت،  تلك  بعض  هنالك   ربما  أنه  من  "بالرغم  بأنه

  ذلك؛   شابه  ما  أو  الحرب"   كنتيجة"   من  بدالً   الحرب"   فترة  خالل  "المولودين  األطفال  ىإل  اإلشارة  على  حريًصا  كنت  الحّساس،
 الناجيات  أسأل  لم  وبينما  اإلسالمية.  الدولة   في  لعضو  األبوة  نسب  عن   ينجم  محتمل  إشكالي  ربط  على  ينطوي  قد  تعبير  أي  لتجنب

  كان   أخرى،  حاالت  في  اغتصابهن.  نتيجة  كان  طفلهن  أن  أكدن  قابلتهن  الذين  من  عدًدا  أن  إال  اإلطالق،  على  أطفالهن  آباء  عن
  لدى   األسر  خالل  إيزيدي  غير  ألب  ولد  الطفل  أن  األسر،  في  قضتها  التي  الزمنية  الفترة  إلى  باإلضافة  الناجية،  رواية  من  واضًحا
 يسعين  وكن   أطفالهن،   نيحتض  وهن   ظهرن   الفترة  تلك   خالل  صادفتهن  اللواتي   األمهات  من   الساحقة  األغلبية  اإلسالمية.  الدولة 

   النازحين. بمخيمات الخاصة الضوابط السيما– أحيانًا الكبيرة قليةاأل ضغوط  برغم بمفردهن، لتنشئتهم
  أعضاء   ارتكبه  الذي   االغتصاب  نتيجة  المولودين   األطفال  بمشكلة  كردستان   إقليم  في   المسئولين  اعتراف  عدم   جانب  إلى

  دراية   على  بأنهم  المؤلف  أبلغوا  اإلنسانية،  المساعدات  مقدمي  إلى  باإلضافة  اإليزيدية،  قليةاأل  من  شخصيات  فإن   اإلسالمية،  الدولة 
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 واجهوا  ألطفال  حاالت  خاص،  بشكل  القانونية،  المساعدة  تقديم  مجال  في   الفاعلة  جهاتال  واجهت  وقد  الحاالت.  تلك  ببعض
 هذه  اتسمت  ذلك،  ومع  قانوني.  بشكل  األب  هوية   تحديد  على   األم   قدرة   عدم   نتيجة  ميالد  شهادات  إلصدار   السعي   خالل  تحديات

  في   الحافز  وكان  أطفالهن،  مع  البقاء  األمهات  فيها  أرادت  حاالت  في  المشكلة  لهذه  مبتكرة"   "حلول  إليجاد  متميزة  بجهود  الفترة
 الحاالت  في  بأنه  دهوك  في  القضاة  أحد   صّرح  المثال،  سبيل  على  ولألسرة.  للطفل  الفُضلى  المصالح   لتعزيز  "إنسانيًا"   األول  المقام
 يتم  أن   على   الرجل   هذا  "تأكيد"   إلى  سيتطلع  فإنه   ،2014  أغسطس  قبل  مفقود)  (غير  إليزيدي  متزوجة  األم  فيها  تكون  التي

 انتهاًكا  كان  ذلك  بأن  علمه  ومع   39ذلك.   حدوث  في  رغبتهم  عن  األسرة  أفراد  كل  يُعرب  أن  بشرط  الطفل،  وثائق  في  األب  اعتباره
 بسن  يتعلق  فيما  تكذيبه"   "تعطيل  لـ  استعداد  على  األسرة،  ومستقبل  الطفل  مصلحة  رآه  فيما  أنه  القاضي   أوضح  للقانون،  صارًخا
  عليه.  المتفق االقتراح  لصالح "للشهادة"  استعداد  على  الشهود أن ماطال الطفل؛

 القبول   لعدم  نظًرا  ،2014  أغسطس  قبل  متزوجات  غير   اإليزيديات  األمهات  كانت  عندما   صعوبة  أكثر  كان   الوضع
  منظمات  خالل من مقابل دون يعمل إيزيدي، محامي فإن ذلك، من الرغم على الزواج. إطار خارج األطفال إلنجاب المجتمعي

  جديدة  نسب  عالقات  إنشاء  بوساطة  الحاالت،  تلك  لمثل  مبتكرة  "حلول"   إيجاد   على   األحيان  بعض  في   قادًرا   كان  حكومية،  غير
 وشرح   المسئولين.  نية  حسن  مناشدة  يتطلب  ما  غالبًا  هذا  40وخال).  خالة  عبر  المثال  سبيل  (على  التوثيق  بغرض  للطفل  بالكامل

 أحيانًا  لذلك  األسرة،  مساعدة  نريد  نحن  المماثلة.  الحاالت  من  لعدد  القانون  إطار  ضمن   حلول  إيجاد  على  ينقادر  كنا  "لقد  المحامي
 أن اموضحً  وأضاف المتعاطفين". المسئولين مع والعمل اإلنساني تقديري استخدام يجب القانون. عنق بليّ   نقوم أن علينا ينبغي
 إجراء  باتخاذ  مقتنعون  األسرة  أفراد  كل  كان  حال  "في  المجتمعية:  بل  القانونية  العقبات  تكن  لم  غالبًا  الفترة  تلك  أثناء  العقبات  أكبر

  كانت   أنها  بدا  اإليزيدية،  الدينية  القيادة  ثقة   على  حاز  أن  وبعد  قانونيًا".  حالً   إيجاد  دوًما  نستطيع  إذن  رأيهم،  يغيروا  ولن  معين،
  أعضاء   من  آلباء  المولودين  األطفال  بتسجيل  القيام  الخصوص،  وجه   على   المحامي  لهذا  وتتيح  الطرف"،  "تغض  ألن  مستعدة
  السواء.   على اإليزيدية والعقيدة العراقي  للقانون وفقًا  الرسمي الحظر من بالرغم إيزيديين، باعتبارهم اإلسالمية الدولة 

- 2015  بين  الفترة  خالل  هممقابلت   تمت  الذين  الدينيين،  والقادة  قليةاأل  ورموز  المحامين  من  العديد  أعرب  ذاته،  الوقت  في
  للطفل  يمكن حيث وذلك الشتات. في  الحياة  في فقط يتوفر كليًا  الموصوم وغير النهائي القانوني الحل   بأن اعتقادهم  عن   ،0172

  للناجيات   المولودين  األطفال  بأن   المحاججة   تمت  ثم،  ومن   ديانته.  عن   اإلفصاح  إلى   الحاجة  دون   تسجيله،  يتم  وأن   يعيش  أن
 المتحدة  األمم  وكالة  تديرها  التي  تلك  فيها  بما  التوطين،  إعادة  برامج  في  األولوية  منحهم  ينبغي  الجماعية،  اإلبادة  خالل  اتاإليزيدي
  األطفال   يكون  أن  في  –أمنية  لدواع–  راغبة  غير  االستقبال  دول  من  العديد  كانت  العملية  الناحية  من  ذلك،  برغم  الالجئين.  لشئون

 جاويش،  بابا  قّدم   الصعب،  السياق  هذا   ظل   في   التوطين.  إعادة  برامج   في   حصصها  ضمن   اإلسالمية  ةالدول   لمقاتلي  المولودين
  الرسمي   الموقف  أن  يدرك كان بينما 41الموضوع.  حول خاص بشكل المفيدة  الشخصية تأمالته  اللش، معبد خدمة  عن  المسؤول

  كان   أنه  وأضاف  األطفال"،  لهؤالء  اإلنسانية  إظهار  علينا  يجب "أنه  بـ  جادل  فإنه  الروحاني،  المجلس  بوساطة  فقط  اتخاذه  يمكن
  ل الطف  تستهدف  شرف   جرائم  ارتكاب  المثال،  سبيل  (على   القضية  هذه   بشأن  قلية األ  داخل   من  سلبي  فعل  رد   هناك  يكون  أن  يخشى

  الجماعية".   لإلبادة  كضحايا  وليس  عنف  أعمال  كمرتكبي  إلينا  "سيُنظر  بالكامل:  اإليزيديين  على  سلبية  آثاًرا  لها  سيغدو  إذ  األم)،  أو
  
  اإلنسانية الحلول حدود بعدها): وما 2018( الثانية المرحلة

  
  الدولة   على  العسكرية  حملته  األمريكية  المتحدة  الواليات  بقيادة  الدولي   التحالف  كثّف  ،2019  ربيع  وحتى  2017  أواخر  منذ

  فرص   إلى سوريا داخل التنظيم احتجزهن اللواتي اإليزيديات  الناجيات من العديد تطلعت السياق، هذا في سوريا. في اإلسالمية
 بصحبة   يكون  (أحيانًا  أطفالهن  بصحبة  الناجيات  من  متزايدة  أعداد   لظهور  ونظًرا  العراق.  نكردستا  إقليم  إلى  والعودة  للفرار
  بالنسبة  المالئم  من  يعد  لم  أنه  يعني   كان  القضية  بشأن  التداول  تزايد  فإن  األسر)،  في  سنوات  أربع  قضاء  بعد  طفل  من  أكثر  الناجية
  كانت   حالة  في  األطفال،  هؤالء  تسجيل  لتسهيل  السابق  في  تعتمدها  تكان  التي  "المبتكرة"،  الحلول  على  الحفاظ  الفاعلة  للجهات

  مغادرته،   ووقت  األسر  في  الوقوع  لحظة  بين  كبير  وقت  مرور  فإن  ذلك،  عن  فضًال   األطفال.  أو  بالطفل  االحتفاظ  في   ترغب  األم
  الجديد   السياق  في  .2014  غسطسأ  قبل  إيزيدي  لزوج  األسر  في  المولود  الطفل  انتماء  إمكانية  بشأن   الشكوك  من  المزيد  أضافت

 وحيث األب،  تحديد دون بطفلها االحتفاظ األم  على ينبغي حيث المتعنت، ألصلها القانونية األحكام عادت  دقة،  أكثر فحص ومع
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  بعض   وفي  تؤكد،  التي  للقضية  الحساسيات  من  المزيد  ذلك  وأضاف  42اإلسالم.  اعتناق  إلى  األمر  بها  ينتهي  أن  أيًضا  ينبغي
  اإلسالمية. الدولة ارتكبتها  التي الجماعية اإلبادة عملية  تدعم، ناألحيا

 إلى  انتمائهم  عدم  بزعم–  األطفال  لرفض  موقف  بلورة  في  اإليزيدية  قليةاأل  شرائح  بعض  بدأت  القضية،  أهمية  تزايد  مع
 النشطاء  تولى  السياق،  هذا  في  . قليةاأل  أرهبوا  الذين  المسلمين  المتطرفين  هوية  يحملون  كونهم  عن  فضًال   اإليزيدية،  والثقافة  الديانة

 نهاية  في  بدوره  أدى  ما  وهو  األطفال.  لهؤالء  ولحل  تأمين  أجل  من  أخرى  تدابير  التخاذ  الدينية  القيادة  على  الضغط  اإليزيديين
  المصالح   تجاه  "إنسانية"   قناعة  على   بناءً   الناجيات،  مع  تضامن  الذي   للبيان  مشابًها  بيانًا  الروحاني  المجلس  إصدار  إلى  المطاف
 الناجية  وتعتبر  43سابقًا.  أعلنوه  عما  للتراجع  توضيحيًا  بيانًا  أيام  بضعة  بعد  المجلس  أصدر   ذلك،  من  بالرغم  لألطفال.  الفُضلى

  إلى   افتقرت  الدينية  القيادة  وأن  بعناية،  البيان  إلصدار  المحتملة  التداعيات  دراسة   تتم  لم  أنه  خلف   سلوى  اإليزيدية  والناشطة
  للضغط  البيان  هذا  عبر  يسعى  كان  الروحاني  المجلس  بأن  قلية األ في  أخرى  رموز  وجادل  44.قلية األ  فعل  رد  إلدارة  استراتيجية

  دون   قليةلأل   العودة  معضلة   بين  ممزقات  بأنهن  النساء  من  العديد  شعور  إلى   ذلك  وأدى  قانوني.  حل   إليجاد  العراقية  الحكومة  لىع
  45الوضع.  هذا  2019 في األنباء عناوين من العديد عكست وقد باألطفال. واالحتفاظ بعيًدا البقاء أو أطفالهن،

 للناجيات   المولودين   األطفال  لتسجيل  "مبتكرة"   طرق  إليجاد  األولية  بالحلول   التمُسك  الممكن  من   يعد  لم  الوقت،  مرور  مع
 يعاني  حيث   القانوني،  النظام  مع   المرنة  للمناورة  "اإلنسانية"   النزعة   توارت  ذاته،  الوقت  وفي  إيزيديين.  باعتبارهم  األسر  من

  تظل ذلك،  غضون   وفي االقتصادية. وتأثيراته داألم طويل النزوح عن الناجم اإلرهاق من كردستان إقليم في الُمضيف المجتمع
  المسلمة   لألغلبية ونظًرا مسلًما. عراقيًا النسب  محدد غير طفل أي تعتبر التي قوانينها تنفيذ على  العزم  عاقدة المركزية الحكومة

  وتركز التشريعات، عةلمراج أثيرت  مقترحات أي في بجدية النظر يتم أن  المرجح غير من يبدو العراقي؛ البرلمان  داخل القوية
  دوًرا   لعب  الذي   اإليزيدي  الناشط  عيسى،   حسن  فالح  الدكتور  ذكر  وكما  وأطفالهن.  اإليزيديات  الناجيات  لمشكلة  حلول  على

  ضغط  من  ينبثق  بغداد  من   حل  إلى   للتوصل  اآلن   الوحيد  أملنا  "إن  االعتبار:   في   التدابير  تلك  مثل  أخذ   عن  الدفاع  في  رئيسيًا
  واضحة   غير  "النتائج  ولكن  الغاية،  تلك  عن  الدفاع  في  رئيسيًا  دوًرا  لعبت  قد  فرنسا  أن  وأضاف  46الحكومة".  على  الدولي  المجتمع

  تعبيره.  حد على بعد" 
 

  خاتمة
  

  هذا   فإن   اإلسالمية،  الدولة   أسر  من  اإليزيديات  للناجيات  المولودين  لألطفال  المدني  التوثيق  لمأزق  حلول   عن   البحث  سياق  في
  الجنسية.   من   التام  الحرمان   يسببه  الذي  الضرر   من  نفسه  القدر  يحمل  ربما  موصومة  جنسية  على  الحصول  أن  إلى  يخلص  المقال
  يتأرجح   الجماعي،   واالغتصاب  اإلسالمية  الدولة  لدى  أسرهن   خالل   لإليزيديات  المولودين   األطفال،  مصير  أن  كيف  يبرز  المقال

  الطفل   تربط  التي  الدينية  الهوية  إلى   تستند  جنسية  وهي   الموصومة؛  العراقية   الجنسية  لحم  ومخاطر  الجنسية  انعدام  مخاطر  بين
 بها   يقوم  ربما  انتقامية،  ألعمال  ضحايا   بوقوعهم  احتماالت  لوجود  لألطفال؛  حماية  مخاطر  يخلق  وهذا  الجرائم.  مقترف  باألب

  اإلسالمية.  الدولة متطرفي قِبَل نم نفسية بصدمات أصيبوا الذين قليةاأل أفراد أو اإليزيديين أقربائهم
  على   العثور  عبر  الحاالت  بعض  لمعالجة  مبتكرة  "حلول"   على   العثور  يمكن  كان  األمر  بداية   في  أنه  من   الرغم  على

  قلية األ  استجابات  تكون  أن  إلى  وأدت  بينها،  فيما  تقاطعت  والديني  القانوني  اإلطار  يفرضها  التي  التحديات  فإن  قانونية،  ثغرات
 مأساوي.   بشكل  بعيًدا  يزال  ال  النهائي  الحل  أن  إال  واضح،  بشكل  ديناميكية  القضية  هذه  أن  وبرغم  الوقت.  مرور  مع  صرامة  أكثر
  جدي،   حل  على  العثور  أجل  من  الجهود  تكثيف  إلى  الدولي  المجتمع  بدعوة  قليةاأل  نشطاء  قام  المأزق،  لهذا  مواجهتهم  إطار  في

  مثل   في   الضروري   من   إذ  جنسية،  على   والحصول   المواليد  تسجيل  أهمية  حول   نظرية  مصطلحات  بترديد  االكتفاء  مجرد  وليس
 غير   المنظمات  تواصل   اإلخفاق،  باحتماالت  االعتراف   ومع  العراقية.  للتشريعات  حاسمة  إصالحات  إلجراء  الدعوة   الحاالت  تلك

  األمهات   تلك  تجد  "لن  المنظمات:  إحدى  صّرحت  وقد   الدولية،  التوطين  إعادة  برامج   في  الحاالت  تلك   مثل  إلدراج  الدعوة  الحكومية
  توفير   يجب   واألطفال؛  األمهات  هؤالء  حياة  الستمرار  احتمال  أي  ولدعم  اإلغاثة  لتقديم […] .العراق  في  آمنًا  مالذًا  وأطفالهن
  47ممكن". وقت أقرب في أجنبية بالد في التوطين خيارات
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  انعدام   لخطر  معرضين  يجعلهم  ما  داخليًا،  النازحين  مخيمات  في  أمهاتهم  بصحبة  األطفال  معظم  يظل  ذلك،  غضون  في
 انعدام  ووضعية  الهوية  تسجيل  ألوراق  افتقارهم  خطورة  جليّ   بشكل  ستتضح  بالمدرسة،  االلتحاق  سن  يبلغون  وعندما  الجنسية.
  الجنسية.

  
  
  

  وتقدير  شكر
  

  شاركوا  الذين  اإلنسان،  حقوق  عن  والمدافعين  الدينية  القيادة  وأعضاء  اإليزيديات  للناجيات  بالشكر  أتوجه  أن  أود  األول،  المقام  في
 اللش  مؤتمر  في  المقال  هذا  من  سابقة  نسخة  تقديم  تم  بتشجيعهم.  أيًضا  حظي  الذي  البحثي  المشروع  هذا  إجراء  في  بنّاء  بشكل
 كما   .2017  أبريل  26-25  الفترة  خالل  ُعقد  والذي  بالعراق،  دهوك  في  األمريكية  الجامعة  في  المشترك  والتعايش  للسالم  الثالث

  جيال   من  المقدم  المكتوب  الشخصي  التعليق  إلى  باإلضافة  الورقة،  على  القيمة  لتعليقاتهم  المؤتمر  في  المشاركين  أشكر  أن  أود
  المجهولين،   والمراجعين   البرازي  زهرة  سبيرفيلدت،  كريستوف  نيبون،  ان سسو  فوستر،  لميشيل  امتناني  عن  أعبر  كما  كياني.
  المقال.   هذا من سابقة نسخة تنقيح خالل ثاقبة وإرشادات تعليقات جميعًا قدموا الذين

  
  المؤلف عن
  

 قضايا  في  ويبحث  ملبورن.  في  القانون  كلية  في  الجنسية  انعدام  حول  مولين  ماك  بيتر  مركز  في  دكتوراه   باحث  هو مكغي  توماس
 . 2011 منذ سوريا في الجنسية انعدام مشهد تغير على خاص بشكل ويركز األوسط، الشرق  في الجنسية انعدام
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