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 :الممخص
اعتمدت عمى  التي تعد ىذِه الدراسة مف الدراسات الوصفية الميدانية,    

عف طريؽ االستبياف الذي وزع عمى  منيج المسح االجتماعي بالعينة
( مبحوثة والمقابالت غير المقننة, فضاًل عف ما ادلى بو بعض 333)

التعرؼ عمى واقع المرأة العراقية خالؿ ازمة تنظيـ  بغية شيود العياف
تشخيص اآلثار االجتماعية التي خمفتيا احداث الحرب داعش االرىابي, و 

ى توصمت الى مجموعة مف , حتضد تنظيـ داعش عمى اوضاع المرأة
 النتائج ابرزىا:

يعتبر تنظيـ داعش االرىابي النساء واالطفاؿ اداة لمحرب تساعده في -1
استغؿ جنس النساء كأداة لمحرب عندما  شرعنو أفكاره وتنفيد سياساتو,

النفسية, مف خالؿ ترويع النساء واستغالؿ عاطفتيف, التي تحرص 
 .رعايتياالمجتمعات العربية عمى حمايتيا و 

حرماف المرأة مف بعض الممارسات الشخصية, مثؿ  فرض ارتداء -2
, وابقائيا داخؿ المنزؿ , وتطبيؽ النقاب, ومنع خروج المرأة مف دوف محـر

 عقوبات خاصة ضد مف تخالؼ تمؾ القوانيف.
تورط عدد مف النساء بالزواج مف احد عناصر التنظيـ, بعقود زواج -3

قبؿ الحكومة العراقية, وىف االف يسكنف في وىمية غير معترؼ بيا مف 
مخيمات النزوح, مع اطفاليف, منبوذيف مف قبؿ اسرىـ ومجتمعاتيـ 
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Abstract: 

This study is one of the descriptive field studies, which 

adopted the study on the method of social survey sample 

through a questionnaire distributed to (300) respondents 

and unregulated interviews, as well as some 

eyewitnesses in order to identify the reality of Iraqi 

women during the crisis of ISIS terrorist organization, 

And to diagnose the social effects of the war against ISIS 

on the situation of women, so I reached a set of results, 

the most prominent of which are: 

1-The terrorist organization Daesh considers women and 

children as a tool of war that helps him to legitimize his 

ideas and implement his policies, when he exploited the 

sex of women as a tool of psychological warfare, by 

terrorizing women and exploiting their passion, which 

Arab societies are keen to protect it. 

2-Deprive women of some personal practices, such as 

the imposition of wearing the veil, and prevent women 

out without a mahram, and keep them inside the home, 

and the application of special sanctions against those 

who violate those laws. 

3-A number of women have been involved in marrying a 

member of the organization, with fake marriage 

contracts not recognized by the Iraqi government, and 

now live in displacement camps, with their children, 

outcasts by their families and communities 
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 المقدمة
وانييار السمطة السياسية, خماًل  االرىابي لممجتمع العراقي احتالؿ تنظيـ داعش احدث

, واصبحت الحياة الييكميةضوابط القيـ و الفي انساؽ المجتمع, عمى اثر ذلؾ اىتزت 
بالفوضى, حتى فتح الباب اماـ  المجرميف  االرىابيف ليفعموا افعاليـ االجتماعية تتسـ  

بأساليب اثارت استحقار المجتمعات واغاظت  الشنيعة وينتيكوا الحقوؽ والحريات االنسانية
مارس تنظيـ داعش سياسات المرأة بالدرجة االساس عندما احيطت بأشواؾ التطرؼ والتقييد؛ 

رى بمكانة المرأة  وخصوصيتيا في المجتمع العراقي, عندما سيطرة وتوسع مغرضة, اذ كاف اد
اتخذ منيجية تسيء الى النوع االجتماعي في المجتمع, ليذا انطمقنا مف تمؾ النقطة لمغوص 
في دىاليز ىذه الظاىرة, اذ تعد المرأة العراقية  العمود االساس لمنسؽ االسري,  واكثر اجزاء 

لتي تصيب االسرة, خميؽ بنا القوؿ اف المرأة العراقية عاصرت النسؽ تأثرًا بالتحوالت السمبية ا
اسوء  الظواىر في العالـ, وذاقت مرارة  ثالث سنوات مف بطش التنظيـ االرىابي, وسوء 
االحواؿ المعيشية التي خمقيا التيجير القسري, بعد سمسمة مف االزمات  )حرب, عنؼ, 

عرض ليا المجتمع العراقي, اذ تركت  اثار  ارىاب, تيجير, احتالؿ, و فقداف االمف( التي ت
بنيوية خطيرة  عمى النسؽ االجتماعي  لممجتمع واالسرة العراقية,  صبت انعكاسات مباشرة 

لذلؾ جاء ؛ وغير مباشرة عمى المرأة العراقية, باعتبارىا  جزء اساسي مف اجزاء  النسؽ العاـ
عمى  طرة تنظيـ داعش االرىابيىذا البحث ليكشؼ لنا واقع المرأة العراقية خالؿ سي

عناصر الدراسة واساليبيا المنيجية اذ تألؼ مف مبحثيف  شمؿ االوؿ: , المحافظات العراقية
ومفاىيميا والدراسات السابقة, في حيف تضمف المبحث الثاني واقع التحديات االجتماعية لممرأة 

 في ظؿ ازمة داعش.
 المبحث االول: االطار المنيجي لمدراسة

 :(Research problemالبحث)اواًل: مشكمة 
يعد ما يسمى تنظيـ داعش االرىابي مف اسوء التنظيمات سياسيًة وَتسِطير, اذ انتيج 
ممارسات عنجيية واساليب توسع تدميرية, عندما اخذ يتالعب بحقوؽ افراد المجتمع ويسيء 

ساس, وقت ما احيطت االخالؽ بأفعاؿ متطرفة انتيكت خالليا خصوصية المرأة بالدرجة اال
( وجدت داعشخالؿ فترة الحرب ضد العصابات اإلرىابية )بأشواؾ التطرؼ والتقييد,  اذ اف 

نفسيا وكافة شرائح المجتمع في موقع خطر, متمثؿ بظروؼ الحرب والحصار  العراقية المرأة
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ئة السكف في بيمف خالليا اجبرت  بعض األسر العراقية  صعوبات واجيتعندما  العسكري, 
اف المرأة العراقية خالؿ فترة ازمة تنظيـ اذ  االرىاب, و عاشت اوضاع اجتماعية يائسة,

داعش واجيت مشكالت خطيرة تبمورت جمعييا في وضع اجتماعي صعب نتج عنو 
انعكاسات ىددت امف المرأة ووضعتيا في ظروؼ لـ تعشيا مف قبؿ, اذ اصبح االمف 

وانتياؾ, واف ىذا التيديد يعد مف مفارقات ازمة الحرب االنساني لممرأة العراقية محط تيديد 
ونتاجاتيا االجتماعية, واف ىذا الوصؼ الخطير عمى البناء االجتماعي لممجتمع ىو انعكاس 
لخصائص الحرب المعروفة مف قصؼ وقتؿ وانتياؾ وتضييؽ وتدمير لممنازؿ والبنى التحتية 

, ومف ىنا فال بد خمفيا ارىاب داعشالتي والحصار والتيجير وكؿ عمميات التخريب والدمار 
, التي اثارت مف دراسة وضع المرأة وتوجيو االىتماـ لمنساء المتضررات مف جراء ىذه األزمة

 :مشكالت اخذت تطرح مجموعة مف التساؤالت ىي
التي عانت منيا المرأة مف جراء الحرب ضد العصابات  كالتالمشىي ما  -1
  داعش.اإلرىابية 

 عمى واقع البناء االجتماعي لألسرة والمجتمع.  كالتتأثير ىذه المشمدى  -2
النساء في المجتمعات  االرىابي معتنظيـ داعش  ما ىي السياسة التي تعامؿ بيا -3

 التي ظير فييا.
 :(research importanceالبحث)اىمية  -ثانياً 

باىتماـ كبير مف قبؿ العمماء والباحثيف في حقؿ عمـ  ازمة تنظيـ داعشحظيت 
االجتماع لما احدثتو مف تحوالت وتغيرات كبيرة في واقع المجتمعات التي شيدىا فضاًل عف 

 ما تتركو مف مشكالت   تتطمب الدراسة واالىتماـ.
 حتى لخصنا اىمية ىذا البحث بما يمي:

تندرج اىمية ىذا البحث مف اىمية الظرؼ الحاصؿ المعبر عنو بالحرب ضد  -1
العصابات اإلرىابية )داعش( لما أثارتو الظاىرة مف جدؿ واسع عمى مختمؼ األوساط وما 
حظيت بو مف اىتماـ كبير لـ يقتصر عمى العراؽ فحسب بؿ عبر عنو غالب دوؿ العالـ, فقد 

ة االقاويؿ وخطر المحظة الذي ممكف اف يطرؽ باب عدت بالحدث اليومي الذي تدور حول
المجتمعات المتبقية بناًء عمى ما أنتجتو مف مخاطر انيكت المجتمعات, فضاًل عف االضرار 

 التي احدثتيا ىذه الظاىرة عمى االمف االنساني ألفراد المجتمع وعمى المرأة بشكؿ خاص.
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دور ومكانة ميميف عمى  تناوليا لفئة النساء خاصة ما تحظى بو المرأة مف -2
المرأة  بمشكالتمستوى األسرة والمجتمع, فضاًل عف االىتماـ الكبير مف قبؿ عمـ االجتماع 

وظروفيا االجتماعية عمى صعيد الدراسة والبحث, واخص بالذكر عمـ االجتماع العراقي, 
فالمرأة العراقية في ظؿ ما مر بو المجتمع العراقي مف ازمات وحروب عانت الكثير وتحممت 
العديد مف المصاعب وواجيت تحديات لـ تواجييا نساء اخريات في دوؿ عدة وظمت صامدة 

مر بو المجتمع مف ظروؼ وازمات وال زالت تناضؿ وىي تدافع عف اسرتيا اماـ كؿ ما 
وابنائيا وتمارس عدة ادوار في احنؾ الظروؼ لتحافظ عمى ىذا البناء واستمراره لما لو مف 

 وتقدمة. استمرار المجتمع  عالقة وطيدة في
لت اليو ازمة تنظيـ داعش مف مخاطر وتجميات عمى واقع أتوثيؽ حقائؽ ما  -3

المرأة العراقية  و تسميط الضوء عمى الظواىر الخطيرة الناتجة عف االزمة السابقة, فضاًل عف 
ما يمكف اف تشكمو ىذه الدراسة مف اضافة لممعرفة االنسانية السيما في مجاؿ عمـ اجتماع 

  المرأة وعمـ المشكالت االجتماعية.
 :(research goals) اىداف البحث -ثالثاً 

 تتحدد اىداؼ الدراسة بما يمي:  
تشخيص اآلثار االجتماعية التي خمفتيا احداث الحرب ضد تنظيـ داعش عمى  -1

 اوضاع المرأة.
التعرؼ عمى التيديدات الخطيرة التي واجيتيا المرأة خالؿ فترة الحصار العسكري  -2

 عمى المدف. 
مف خطورة اثار  التوصؿ الى بعض الحموؿ والتوصيات التي ممكف اف تخفؼ -3 

 الظواىر المماثمة التي مف الممكف اف تجتاح أي مجتمع.
  (:Type of study ) نوع الدراسة -رابعاً 

ترمي الى  ألنياالوصفية التحميمية,  الميدانية تعد ىذه الدراسة مف ضمف الدراسات
ثارىا آمف خالؿ تناوؿ الحقائؽ التي شيدىا المجتمع وتحميؿ  االرىابي وصؼ ظاىرة داعش

 التي ,اذ نرى في ىذه الطريقة مف انسب الطرؽ العمميةاالجتماعية عمى المرأة العراقية, 
وصؼ الظاىرة كما ىي في الواقع االجتماعي, ومف ثـ تحميؿ ابعادىا  تساعد الباحث في

 السوسيولوجية.
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 (: research methodمنيج البحث) -خامسا
البيانات التي يحتاجيا, وقياس الواقع اعتمد الباحث مف اجؿ جمع المعمومات و      

, فيو النوع الشائع في بطريقة العينة االجتماعي بطريقة ناجحة عمى منيج المسح االجتماعي
البحوث االجتماعية اعتمد عميو الباحث لمحصوؿ عمى معمومات متعمقة بأثار ازمة داعش 

رة االستبانة وبعض عمى المرأة العراقية وبعض الحقائؽ المتعمقة بيا عف طريؽ استما
 المقابالت التي اجراىا الباحث مع نساء مف مختمؼ الفئات التي تتعمؽ بحيثيات البحث.

 :  (Study Tools) البحثادوات  -سادساً 
  (Questionnaire) :االستبيان  -أ

( سؤااًل, غطت جوانب الظاىرة 47تـ تصميـ استمارة االستبياف مف مجموعة اسئمة)
ينسجـ مع اىداؼ البحث, تتناوؿ االسئمة الجوانب المختمفة المتعمقة بموضوع بأكمميا, وبما 

البحث عمى حسب االحداث المرتبطة بالظاىرة, حيث قسـ الباحث االستمارة الى خمسة 
اجزاء, الجزء االوؿ ضـ االسئمة االساسية المتعمقة بالبيانات االولية لممبحوثات, أي 

زء الثاني تضمف االسئمة المتعمقة بالمعمومات االساسية المعمومات الخاصة بكؿ عينة, والج
لمظاىرة لممدروسة, بينما ضـ الجزء الثالث االسئمة المتعمقة بمشكالت النزوح الناتج عف ازمة 
داعش والتحديات التي واجيتيا المرأة العراقية, اما الجزء الرابع فقد شمؿ المشكالت المتعمقة 

ثمة باالنتياكات التي تعرضت ليا المرأة العراقية, واالوضاع بحصار تنظيـ داعش لممدف, المتم
القاسية التي عاشتيا, وجزء اخير ضـ المشكالت الناتجة عف مختمؼ مراحؿ ازمة داعش عمى 

والظواىر االيجابية المتبمورة عنيا, كما حري بيا اف تتضمف اسئمة متنوعة, منيا  المرأة العراقية
 .مغمقة, االسئمة المذيمة واسئمة ترتيب االىمية االسئمة المفتوحة, االسئمة ال

 :(Unregulated interview) المقابمة غير المقننة -ب
استطاع الباحث اجراء عدد مف المقابالت مع نساء مدينة الفموجة, و استفاد كثيرًا مف 
المعمومات التي ال زالت في ذاكرتيف عف مأساة ازمة داعش التي واجييا اىالي المدينة, كما 
اجرى مقابالت مع نساء مف مدينة الفموجة نازحات في المخيمات الى ىذه المحظة, لموقوؼ 

التي تواجييف واشد تحديات العيش في النزوح, وتحديد اسباب عدـ  كالتالمشعمى ابرز 
عودتيـ مف النزوح, فالذكريات التي تحمميا النساء عف معاناتيف بسبب ازمة داعش, ساعدت 
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الباحث عمى االلماـ بموضوع البحث وجمع معمومات وفيرة عززت مف الجانب النظري واكدت 
 ميداف البحث.بعض الحقائؽ في الجانب التحميمي ل

 : (witnesses)شيود عيان -جـ
استعاف الباحث بعدد كبير مف االشخاص الذيف بقوا محاصريف داخؿ مدينة الفموجة, 
تحت سيطرة عناصر تنظيـ داعش االرىابي, لمحصوؿ عمى نظرة شاممة عف الوضع,   و 

 وليا.جمع معمومات كافية تخص بعض الظواىر التي طفت عمى السطح وكاف الشؾ يدور ح
  :(Type of sample)تحديد نوع العينة -سابعاً 

اعتمد الباحث عمى استخداـ العينة العشوائية الطبقية التي تعطي فرصة لكؿ وحدة 
تكوف كؿ طبقات مكانية, بالظيور واالختيار, وبما اف مجتمع البحث مقسـ في االساس الى 

فئة اكثر تشابيًا وتماثاًل فيما بينيا مف حيث الظروؼ والخصائص, فقد تساعدنا العينة 
العشوائية الطبقية في تقميؿ التبايف داخؿ الطبقة , وجعؿ التبايف بيف الطبقات اكبر ما يمكف 
وىو ما تـ توضيحو مف ظروؼ واوضاع عامة جزأتيا ازمة تنظيـ داعش وذلؾ مف خالؿ 

طبقات مكانية شممت كافة احياء مدينة الفموجة, كي نراعي عالقة تمع البحث الى تقسيـ مج
( استمارة 333, وتوزيع )بيئة السكف الديمغرافية بالمراتب االجتماعية واالقتصادية لممرأة

استبياف عمى النساء مف مدينة الفموجة مراعيًا الوقت المتاح لمدراسة ودقة المعمومات 
 .قمنا بتقسيـ حجـ العينة الكمي عمى كافة احياء مدينة الفموجة وبالتساوي, اذ (1)المطموبة

 المفاىيم المتعمقة بالبحث: -ثامناً 
 (:(The warالحرب -1

 ورجؿ ِمْحَرٌب بكسر الميـ وتصغيرىا ُحَرْيٌب بغير ىاءٍ الحرب في المغة نقيض السمـ 
, ورُجؿ ِمْحَرٌب َأي ُمحاِرٌب لَعُدوِّه ِمْحَرٌب وِمْحراٌب صاحب َحْربٍ ومحراب شديد الحرب, وقيؿ 

ـْ َتْفَعُموا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَف {, وقولة تعالى وفالٌف َحْرٌب لي َأي َعُدو   وَأنا َحْرٌب لمف حاَرَبني َفِإْف َل
 .(2)اي بقتؿ }المَِّو َوَرُسوِلوِ 

او و تعرؼ الحرب عمى انيا اعماؿ عدائية مسمحة بدرجة كبيرة او بحجـ كبير 
صغير مف بيف امتيف او دولتيف او دولتيف او اكثر ييدؼ مف ورائيا كؿ فريؽ الى صيانة 

 :(3)حقوقو ومصالحة في مواجية الطرؼ االخر, وتصنؼ عمى نوعاف
 حرب دفاعية تحدث دفاعًا عف األرض مف االعتداءات الخارجية.-1
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ة وتوسيع حرب عدائية ترتكبيا دولة اجنبية ضد شعب مسالـ مف اجؿ السيطر -2
 .المصالح والنفوذ وتقع بدافع عدواني سياسي او بنعرة طائفية عنصرية

وىناؾ تعريؼ اخر يرى الحرب عمى انيا صراع بيف ارادات غالبًا ما تؤدي الى 
 .(4)تعرض فئات دوف غيرىا الى التيميش واألقصاء

خالؿ تعريفًا لمحرب  (Martin van creveldمارتن فان كريفمد )قدـ الدكتور كما  
المؤتمر االستراتيجي السنوي الحادي والعشريف لمعيد الدراسات االستراتيجية الذي عقد في 

عمى انيا عنؼ منظـ لتحقيؽ غايات سياسية منافية لميياكؿ االخالقية  2313بنسالفيا عاـ 
 . (5)والمعيارية
الؾ المجتمعات لنظرية التطور عند سبنسر اف لمحرب اثر كبير في ى وتوضيحاً  

, لما يترتب عمييا مف سمبيات كبيرة ودمار (6)الضعيفة واخراج الضعاؼ مف المجتمعات
لممؤسسات واألبنية والمنازؿ والمصانع ووقوع خسائر مادية وبشرية, واصابة العديد مف 
المدنييف بالعوؽ والمرض وفقداف موارد كثيرة وخبرات مختمفة, فضاًل عف االنتياكات التي 

النساء واألطفاؿ والتي تستمر طيمة فترة الحرب؛ وفيما يخص خبرات النساء عف الحرب  تطاؿ
وفي رفض تاـ لوقوعيا لما تتعرض لو  الحروبفالمرأة في الغالب في سعي مستمر لمنع 

النساء مف اعتداءات وقتؿ واغتصاب فيي التي تفقد اوالدىا وتترمؿ وتتحمؿ معاناة فقداف 
 .(7)ر جديدة في زمف الحرب وما بعدىازوجيا واضطالعيا ألدوا

 (:Crisis Theاألزمة ) -2
وصفًا  يعديعد مفيـو األزمة مفيوما جوىريا ينبغي عمينا األخذ بو وتوضيحو لكونو 

 واقعيًا لما مر بو مجتمعنا العراقي.
تاريخيًا يعود مفيوـ األزمة الى الفكر اليوناني القديـ اذ قصد بو نقطة تحوؿ في  

االمراض الخطيرة والقاتمة التي تؤدي غالبا الى الموت المحقؽ او الشفاء التاـ, كما واستخدـ 
( األولى ىي تعبير عف الخطر, والثانية تعني wet, jiفي المغة الصينية عمى شكؿ كممتيف)

وتعددت تعاريؼ ومقاصد مفيوـ األزمة  ,(8)يمكف استثمارىا لدرء الخطر وتجاوزه الفرصة التي
لشموليتو واستخدامو في مختمؼ فروع العموـ اإلنسانية االقتصادية السياسية االجتماعية 

عاـ يمكف عدىا بالخمؿ او الصدمة المفاجئة لجزء او جانب معيف  عمى نحواألسرية, واألزمة 
الظروؼ واألحداث المفاجئة التي ينطوي عنيا تيديد الوضع  مجموعةمف المجتمع, او انيا 
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الراىف المستقر في طبيعة االشياء وىي نقطة التحوؿ والمحظة الحرجة التي تحدد مصير 
 .(9) والسمـ( تطور ما اما لألفضؿ او لألسوأ مثؿ )الحرب

يشير مفيوـ األزمة االجتماعية الى نوع مف الخطر الذي ييدد النظاـ االجتماعي 
وينتج عف ىذا التيديد خماًل في العادات والقيـ والعالقات االجتماعية, ويستمـز التغيير السريع 

ت لمواجية ىذا الخطر واعادة التوازف؛ اف ليذا التدخؿ سمة ىامة في السيطرة عمى األزما
األزمات التي تعرض ليا المجتمع العراقي ما بعد الحروب  خطورةلكوف ما يعمؽ مف 

والحصار االقتصادي, ىو سوء اإلدارة السياسية وتخبطاتيا في ميداف ادارة الدولة, مما ادى 
, وكذلؾ تعرؼ عمى انيا خطر (13)الى تدىور الوضع ونشوب العديد مف الصراعات السياسية

العالقات القائمة بيف األشياء ,وتوضيحًا لألزمة االجتماعية مفاجئ او خمؿ يصيب 
ومضامينيا حاوؿ العديد مف الباحثيف تمييز مفيوـ األزمة عف المفاىيـ األخرى القريبة منو 
عمى سبيؿ المثاؿ الصراع والمشكمة, حيث يعتبر الصراع موقؼ معروؼ األبعاد واالتجاىات 

مف األزمة, اما المشكمة فقد تكوف سببا في وقوع ومف المحتمؿ اف يكوف اقؿ خطر وتيديد 
 .(11)األزمة فكؿ ازمة تعتبر مشكمة لكف ليس كؿ مشكمة ازمة

بغض النظر عف التبايف في مفيوـ األزمة في مختمؼ المجاالت فأف جميع اف 
 (12) األزمات تمر بثالث مراحؿ:

حدوث مشكمة اجتماعية في البناء االجتماعي لممجتمع لكنيا لف  -المرحمة األولى-أ
 تناؿ صفة الظيور العمني والقبوؿ الرسمي . 

تحوؿ المشكمة الى ظاىرة خطرة ممموسة تطفو عمى وجو الحياة  -المرحمة الثانية-ب
اليومية وتتطمب تدخؿ ومعالجة انية وفي ىذه المرحمة يحاوؿ اصحاب الشأف البحث عف 

 ألدارة األزمة وحميا .الحموؿ 
تقديـ الحموؿ المناسبة لممشكمة مف خالؿ طرح تعديالت عمى  -المرحمة الثالثة -جـ

البناء السياسي واإلداري لممجتمع بحيث يصبح قادر عمى ادارة المشكمة ومجابية المشكالت 
 .المستقبمية
كما ىو معروؼ اف مصطمح داعش غير المحبب لمتنظيـ يطمؽ  داعش: -3

رًا لمتسمية التي نسبيا التنظيـ لنفسو ) الدولة االسالمية في العراؽ والشاـ( بأخذ الحرؼ اختصا
االوؿ مف كؿ كممة, وىو تنظيـ ارىابي مسمح يتبنى الفكر الجيادي السمفي, وينتشر في اجزاء 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)2434 ) 
 

وجود اعداد كبيرة مف المناصريف منتشريف في  فضاًل عفواسعة مف دولة سوريا والعراؽ, 
في دوؿ عديدة في العالـ واعترؼ  حدثتمختمؼ بقاع العالـ استنادًا لألعماؿ االرىابية التي 

التنظيـ بتبعيتيا لو, ييدؼ اعضاء التنظيـ عمى حسب اعتقادىـ الى اعادة الخالفة االسالمية, 
 .(13)ابو بكر البغدادي(وتوسيع سيطرتيا عمى العالـ, بقيادة زعيميـ ) 

جاء في اولى التعريفات لداعش ىو تنظيـ سمفي يستخدـ العنؼ كوسيمة مبررة تحت 
, أي (14)عنواف الجياد مف اجؿ تطبيؽ الشريعة واحياء الخالفة االسالمية كما يدعي انصاره

 اف الديف الذي يحتمي تحتو التنظيـ ليس اال غطاء لشرعنو االفكار ونيؿ القبوؿ واجتذاب
الرضا حتى يمكف تحقيؽ االىداؼ الحقيقية التي ال تمت بأي صمة مع الديف االسالمي, 

 لكسب المطامع وتحقيؽ اقؿ ما يمكف اف يتحمى بالفردية.
كما ينظر الى داعش انو اكبر تيديد ارىابي معاصر عمى االمف العالمي, وىو يمثؿ 

ممية بيف االحتياجات النفسية حالة خاصة مف الفكر الراديكالي, ولد في أحضاف عالقة تكا
 .(15)واالجتماعية, وعممية التواصؿ والتفاعؿ المؤثر, وسرد ايديولوجي مخطط لو

تنظيـ الدولة االسالمية واحد مف اخطر وابشع التنظيمات االرىابية في  ما يسمى يعد
مية كنية العالـ المعاصر و الحديث, واكثرىا عنفًا ودموية, تطمؽ عميو االوساط العربية واالسال

داعش وترفض اف يسمى بتنظيـ الدولة االسالمية وتنتقد كؿ الوسائؿ االعالمية التي تروج 
, حتى اصبح مسمى داعش يرتبط بكؿ سموؾ عنفواني خطير ييدد او يرىب (16)ليذا االسـ

 حياة االخريف في المجتمع.
ـ الدولة تنظيما يصطمح عميو ب لقد توالت االسماء المرتبطة بتمؾ الظاىرة, منيا

والدولة االسالمية, وافراد التنظيـ حمموا اسـ الدواعش, وتصرفاتيـ وصفت بالدا عشية او 
الدعشنة باعتبارىا سموؾ عنيؼ ومتوحش واتجاه مفرط ومتطرؼ في قير الناس وقمعيـ 
وتفكيؾ الدولة, واستغالؿ الديف وتوظيفو في اسوأ السموكيات مف قتؿ واغتصاب وسرقة وتدمير 

, حتى اصبح أي تصرؼ يحمؿ اساءة او عنؼ يسبب قيرًا لمناس (17)القسوة والقير بأساليب
يوصؼ بالداعشي, لدرجة اصبح فييا ىذا المفيـو ممتصؽ بأي سموؾ االرىابي متطرؼ او 
أي شخص يحمؿ العنؼ او يدفع لو, او حتى يتدخؿ ويقوض حريات االخريف تحت مسميات 

 توظيفيا.عديدة برع التنظيـ المتطرؼ في 
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خضع تنظيـ داعش لمقاربات عديدة سعت الى تفسيره وتسييؿ عممية فيـ ىذه  
تشمؿ ثالثة ابعاد, االوؿ االجتماعي  االولى, (18)الظاىرة, ويمكف اجماليا في اربع مقاربات

وىو متعمؽ باالنفجار السكاني والفقر والبطالة وانخفاض مستوى التعميـ, والثاني بالبعد 
في ادارة اليويات المتنوعة وتحقيؽ  الحكومةص في ارض العراؽ بعد فشؿ السياسي, باألخ

العدالة والتنمية وانماء الشعور بالمواطنة, والثالث بالبعد التاريخي المرتبط باألحداث التاريخية 
تحيؿ الظاىرة  والمقاربة الثانيةمف حروب اىمية واعماؿ عنؼ ومجازر وتعذيب في السجوف, 

ة مولدًا عنيا التي اولت بطرؽ عديدة خدمة أليديولوجيا االرىاب الى النصوص الديني
, ىي المقاربة االجتماعية النفسية التي تركز عمى طبيعة البيئة اما المقاربة الثالثةالمتطرؼ, 

واخيرًا المقاربة الرابعة, االجتماعية والنفسية لمفاعميف وشكؿ العالقات االجتماعية القائمة, 
  فرة مف شكؿ ونوع اخر حديث يضاؼ الى تاريخ الجياد العالمي.التي ترى في داعش ط

نستنتج مف ذلؾ اف المقاربة االولى والثالثة توضح لنا العممية المعقدة والمفصمة التي 
ولدت منيا الظاىرة, والمرتبطة بالحياة اليومية وبمراحؿ تاريخية طويمة ومترابطة توىمنا بأف 

بالبيئة االجتماعية وال دخؿ ليـ بالفعؿ, بينما المقاربة عناصر التنظيـ متأثروف ومنفعموف 
الدينية تكاد اف ترتبط بالبيئة لكنيا ال تفسر لنا لماذا ىذه الظاىرة حديثة بينما النصوص 
الدينية موجودة منذ اقدـ القروف, ولماذا لـ تنتج النصوص الدينية َشَبو تمؾ الظاىرة مف قبؿ, 

 مع لتشكؿ ظروفًا مختمفة شكمت الظاىرة وولدت تداعياتيا.لذلؾ نجد اف تمؾ المقاربات تجت
في عالـ اليوـ يعد تنظيـ داعش مف اخطر التنظيمات االرىابية في العالـ, ألف 
عممياتو االرىابية تجاوزت الحدود واصبحت عابرة لمقارات, حيث ىناؾ العديد مف االسباب 

ابرزىا, ىي اف التنظيمات االرىابية التي تفسر لنا واقع التوسع السريع لتنظيـ داعش, ومف 
تتغذى وتنشط اوقات غياب االمف وشيوع حالة الفراغ االمني والمؤسساتي, مستغمة خالؿ ىذا 
الضعؼ العديد مف السمبيات منيا تردي االوضاع االقتصادية واالجتماعية لبعض فئات 

الحكومة الخاطئة,  المجتمع, وجيؿ الناس باألمور الدينية وتفصيالتيا, اضافة الى سياسات
كذلؾ بسبب استخداـ التنظيـ اسموب التوحش لنشر االرىاب والخوؼ والرعب في نفوس 
االخريف عف طريؽ التعذيب والقتؿ واالسترقاؽ بأبشع الصور لكؿ مف يعادييـ او يعارض 
سياساتيـ, وما زاد مف خطورة التنظيـ ىو تمكنو مف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي 

التنظيـ مف خالؿ الترويج وبث الدعاية المختمفة لغرض مصالح  ا بالشكؿ الذي يخدـوادارتي
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 وبمختمؼ االسايب التجنيد, حتى جند التنظيـ نساء ورجاؿ مف مختمؼ الفئات االجتماعية
ـ التحؽ بتنظيـ 2315ومف العديد مف دوؿ العالـ, فبحسب تقرير مؤشر االرىاب العالمي لعاـ 

( 4533دولة في العالـ مف بيف ىؤالء ) 133مقاتؿ مف اكثر مف  الؼ( 25داعش قرابة )
 .(19)شخص غربي مزوديف بميارات وقدرات مختمفة

في العراؽ تجمعت تمؾ االسباب لتسيـ في اجتياح و توسع تنظيـ داعش, فقد كانت 
 الفوضى االمنية السائدة و غياب سمطة الدولة سبب رئيسي لدخوؿ عناصر تنظيـ داعش الى

المحافظات العراقية, حتى استغؿ تنظيـ داعش السخط الشعبي مف تردي االوضاع  عدد مف
االجتماعية واالقتصادية لتمؾ المجتمعات معارضيف لسياسة الحكومة ومروجيف لتغييرىا, في 
حيف كانوا قد برعوا في التأثير في عقوؿ الناس مستخدميف النصوص الدينية كسالح يبرر 

الوىمة االولى لدخوؿ التنظيـ االرىابي الى االراضي العراقية,  افعاليـ نحف نتحدث ىنا عف
يضاؼ لكؿ ذلؾ اف وجدنا ىناؾ بعض االسر قد تأثرت بانضماـ احد افرادىا لصفوؼ التنظيـ 
سواء مف الرجاؿ او حتى النساء واف كانت ىذه النسبة قميمة لكف في الحقيقة وقعت في كافة 

المخالطة فقدت وجدنا نساء عممت مع التنظيـ اعماؿ  المناطؽ, بسبب التأثير المقرب جراء
 مختمفة خدمت خالليا مساعي تنظيـ داعش.

 (:(The Womanالمرأة  -4
امرأة ىي تأنيث امرئ ولمعرب ثالث لغات في المرأة فيقاؿ ىي مرتو وىي امرأتو وىي 

تستخدـ كممة امرأة مرأتو, والمرأة انثى األنساف البالغة كما ىو الرجؿ ذكر األنساف البالغ, 
 مختمفًا, اذ تستخدـ سيكوف بالتأكيد التعريؼ فإف الثقافات اختالؼ كوصؼ عاـ, ولكف عند

 الدور بيف لمتمييز أو الجنسيف أفراد بيف البيولوجي((الفرؽ الحيوي لتمييز امرأة كممة
 .(23)الثقافات المختمفة في والرجؿ المرأة بيف االجتماعي

الضـ و النساء والنسواف: جمع المرأة مف غير و كما تشير إلى الِنسوة والُنسوة, بالكسر 
 .(21)لفظ, قاؿ ابف سيدة والنساء جمع نسوة إذا كثرف

في الحياة االجتماعية واألسرية كونيا المنظـ لحركة األسرة  اساسياً المرأة دورًا  تؤدي
األنجاب واعماؿ المنزؿ واشباع الحاجات لما تمارسو مف ادوار متعددة مف تربية األبناء و 

المادية والنفسية, فبغيابيا عف األسرة او تعرضيا ألي مشكمة يحدث خمؿ في البناء 
 .(22)االجتماعي لألسرة ويجعؿ منيا عاجزة عف العيش بنفس الكفاءة والنظاـ
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 الدراسات السابقة:نماذج من  -ثامناً 
دراسة الدكتور حميد كردي عبد العزيز الفالحي بعنوان )االثار االجتماعية  -1

 .(23)(2018لمحرب عمى المجتمع, دراسة ميدانية في مدينة الفموجة, 
الدراسة مف الدراسات الميدانية الوصفية التي غطت فترة عصيبة ومفصمية  ىذهتعد  

مر بيا المجتمع العراقي, مف خالؿ اىتماميا بتشخيص االثار االجتماعية لالحتالؿ االمريكي 
عمى المجتمع العراقي, تناوؿ الباحث في دراستو ىذه عدة موضوعات تتعمؽ باألثار 

البناء االجتماعي وعمى تركيبة المجتمع العراقي ونمط االجتماعية لمحرب االمريكية عمى 
الشخصية العراقية واالثار السمبية عمى البيئة االجتماعية ومضاميف التماسؾ االجتماعي, 
فضاًل عف مشكالت الشباب الناجمة عف الحرب واخيرًا اثار الحرب عمى اوضاع المرأة 

 نتائجيا.العراقية التي سينصب تركيزنا عمييا واالستفادة مف 
ىدفت ىذه الدراسة في التعرؼ عمى اثار الحرب عمى اوضاع االسرة والمرأة والطفؿ  

وانعكاسيا عمى منظومة القيـ االجتماعية, فضاًل عف التعرؼ عمى المشكالت االجتماعية 
الناجمة عف الحرب كالبطالة واالنحراؼ والتسوؿ وعمالة االطفاؿ والمخدرات, وتحديد اىـ 

حية والبيئية الناجمة عف الحرب واستخداـ االسمحة المحرمة دوليًا, في محاولة المشكالت الص
لمتوصؿ الى حموؿ ومعالجات لمحد مف اثار الحرب ووضعيا اماـ الجيات المعنية التخاذ 

.  الالـز
صنؼ الباحث دراستو مف ضمف الدراسات الميدانية الوصفية مستخدمًا منيج المسح 

عينة( معتمدًا عمى عدد مف االدوات في جمع المعمومات منيا االجتماعي)المسح بطريقة ال
المقابالت غير المقننة التي اجراىا الباحث مع عدد مف االشخاص مف ابناء مدينة الفموجة 
الذي عاشوا الحرب التي جرت في المدينة وشيدوا حاالت الدمار والخراب الواقعة, وكانوا اكثر 

ينة , كما استخدـ الباحث االستمارة االستبيانية وزعت دراية بواقع الحدث وظروؼ سكاف المد
 ( مف أساتذة وتدريسي جامعة الفموجة 175عمى عينة بمغ عددىا )

 خرجت الدراسة بجممة نتائج واقعية ميمة تمثؿ اىـ ما يخص موضوع دراستنا بػ:
اف الحرب انتجت مشكالت اجتماعية عديدة لممرأة العراقية اىميا تفاقـ اعداد  -أ

صابة بأمراض السرطاف جراء استخداـ االسمحة التي تنبعث منيا االشعاعات وخصوصًا اال
 سرطاف الغدد الممفاوية وسرطاف الدـ.
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 ارتفاع نسبة النساء المعيالت ألسرىف.-بػ
ازدياد معدالت التيتـ والترمؿ جراء عمميات الحرب التي راح ضحيتيا االؼ مف -جػ
 المدنييف.
 والطالؽ في المجتمع.ارتفاع نسبة العنوسة -د
دراسة الدكتورة مريم عبد اهلل جوفي والموسومة بـ:)اثار الحرب والصراعات  -2

 .(24) (2017عمى المرأة اليمنية ودورىا في احالل السالم, 
الدراسة ضمف دائرة الدراسات الوصفية التحميمية التي ركزت عمى فترة  ىذهتنطوي 

الحرب التي شيدتيا اليمف المتمثمة باالقتتاؿ الداخمي وتدخؿ االطراؼ الخارجية لتبيف انواع 
االنتياكات واشكاؿ العنؼ الذي تعرض لو السكاف وما عاشوه مف اوضاع مأساوية باألخص 

ءات وتجاذبات عنفيو, وفقداف لممعيؿ والممتمكات ومعاناة ما تعرضت لو النساء مف اعتدا
 النزوح النفسية والجسدية, جراء احداث تدمير المنازؿ والضربات الجوية.

الباحثة المنيج الوصفي التحميمي كطريؽ تسمكو إلتماـ ىذه الدراسة معتمدة  استعممت
مف اجؿ توضيح ووصؼ ما  عمى التقارير الدولية واالحصائيات, فضاًل عف الدراسات السابقة

تتعرض لو المرأة مف عنؼ وانتياؾ, واضعة عدد مف التساؤالت في سعييا لإلجابة عنيا في 
ابرزىا ما انعكاسات الحرب عمى الوضع االجتماعي لممرأة اليمنية؟ وما اشكاؿ  الدراسةمستقبؿ 

 مية بناء السالـ؟العنؼ الممارس ضد المرأة اثناء الحرب؟ فضاًل عف ما ىو دور المرأة في عم
وضحت الباحثة وفقًا إلحصائيات رسمية اف الحرب في اليمف خمفت خسائر ارجعت 

عامًا الى الوراء وادت الى انعداـ الخدمات االساسية وانخفاض معدؿ خمسيف منجزات التنمية 
االلتحاؽ بالمدارس بسبب تدميرىا اضافة الى ويالت الحرب التي انعكست سمبًا عمى اوضاع 

أة االجتماعية واالقتصادية والصحية, وما اسفرت عنو الحرب مف مصرع االؼ االشخاص المر 
ىذه االوضاع جعمت المرأة المعيؿ االساس لألسرة وتعددت ادوارىا وزادت مسؤولياتيا التي 
اصبحت تفوؽ طاقتيا وما يزيد عف ذلؾ مف تحديات النزوح وازدياد معدالت البطالة والفقر 

والمعيؿ, في حدود ىذا الوضع اصبحف النساء يخضف صراعًا يوميًا بغية بسبب فقداف العمؿ 
بسبب الضغوط التي تواجييف والتي ال تسمح ليف  معاناتيفتدبير اساسيات المعيشة وتتعاظـ 
 بممارسة حياتيف بشكؿ طبيعي. 
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دراسة سالي بيطار بعنوان )العنف الجنسي كسالح لمحرب: قضية داعش في  -3
 .(25) (2015رسالة ماجستير,  سوريا والعراق ,

تعد ىذه الدراسة مف الدراسات التحميمية التي حددت بالبحث عف اسباب استخداـ 
مقاتمي داعش العنؼ الجنسي عند استيدافيـ لممجتمعات وباألخص النساء االيزيديات, 
كتوضيح اولي ذكرت الباحثة اف العنؼ الجنسي يحدث اثناء الحروب في جميع االوقات وكؿ 

 قارات واف المدنييف يتعرضوف لالستيداؼ اكثر مف العسكرييف.ال
تيدؼ الدراسة الى التعرؼ عمى اسباب تعرض النساء و الفتيات الى العنؼ الجنسي 

, وخاصة االيزيديات وتحميؿ المواد الصادرة عف داعش بشأف العنؼ الجنسي الحروبخالؿ 
جموعة توصيات يمكف لممجتمع لمحصوؿ عمى فيـ افضؿ لمظاىرة فضاًل عف التوصؿ الى م

 االنساني االستفادة منيا في دعـ النساء والفتيات االيزيديات.
استخدمت الباحثة لغرض اجراء ىذه الدراسة منيج دراسة الحالة معتمدة عمى 
المسوحات والمقابالت والمالحظات, فضاًل عف استعراض االدب مف اجؿ تحميؿ المواد 

ة الى بيانات الشيود كمصادر ثانوية, كما اعتمدت عمى المتبعة مف قبؿ داعش, باإلضاف
 مصادر األنترنت وخاصة المقابالت المتوفرة عمى شكؿ فيديو عمى األنترنت.

 الدراسة توصمت الباحثة الى عدد مف االستنتاجات اىميا: نيايةفي 
ىناؾ فجوة في النظريات المتعمقة بالعنؼ الجنسي في زمف الحرب, الف النظريات -أ

تقدـ اي تفسير لسموؾ داعش فيما عدا اف النظرية النسوية في تركيبة مع مفيـو لـ 
االغتصاب االستراتيجي تفسر سموؾ داعش الى حد ما, ىذه الفجوة يجب ممؤىا عف طريؽ 
بناء نظرية شاممة تتضمف عناصر النظرية النسوية ومفيوـ االغتصاب االستراتيجي كذلؾ 

 ـ العنؼ خالؿ الحرب.النظر في افكار جديدة عف استخدا
يستخدـ العنؼ الجنسي كاستراتيجية حرب ألسباب دينية وبسبب كراىية النساء  -بػ

 الى حد ما وفي نفس الوقت استيداؼ السكاف االيزيديف باستخداـ الديف كمبرر.
اف الضحايا الرئيسييف لميجمات االرىابية عادة ما يكونوا مف المدنييف غير  -جػ

 ف االبرياء العزؿ الذيف ال يتحمموف مسؤولية النزاع الواقع.المقاتميف وغيرىـ م
القصد المباشر لإلرىاب ىو التخويؼ وزعزعة االستقرار واستيداؼ السكاف -د

 المدنييف واحباط محاوالت الطرؼ االخر في تحقيؽ االمف.
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 المرأة ضحية اختالالت داعش الفكرية وىيمنتو التعسفية :المبحث الثاني
 وضع المرأة خالل فترة الحصار العسكري عمى المدن. -اوالً 

تخمؽ الحرب األىمية والعمميات اإلرىابية ازمة خطرة عمى االمف االنساني, السيما 
فأف ىناؾ ثالث  ابيكيسيراعمى حياة المدنييف الباقيف في خطر النيراف وكما اشارت الباحثة 

زعاج وتكبيؿ الحياة اليومية ,العنؼ عناصر مصدرىا النوع االجتماعي خالؿ الحرب, وىي اال
والقتؿ والتعذيب في الحرب, وتعرض النساء واالطفاؿ لسوء المعاممة وانتياؾ حقوقيـ االنسانية 

 .(26)اكثر مف اي وقت مضى
وتشمؿ ضحايا االرىاب اولئؾ االشخاص المدنييف الذيف وقعوا تحت وطأة عمميات  

عالقة باإلرىاب واالبرياء مف كؿ تيمو البعيديف القتؿ والعنؼ العشوائية ممف ليس لدييـ اي 
عف االنحرافات السياسية, لكنيـ تعرضوا لالستغالؿ البشع والمتوحش مف قبؿ االرىابييف ليتـ 
استخداميـ كورقة ضغط عمى الحكومة ورجاؿ االمف, البتزازىـ ونيؿ وقت اكبر لتنفيذ خططيـ 

ا مف االفراد العادييف الذيف ليس لدييـ اي وتحقيؽ ىدفيـ االرىابي, واف اغمب ىؤالء الضحاي
عالقة بالسياسة )النساء واالطفاؿ والموظفيف وكبار السف(, الذيف يعيشوف حياة طبيعية في 
المدينة يعمموف بالمؤسسات وال يحاولوف اقتراؼ اي سموؾ عدائي يؤثر عمى المجتمع 

 .(27)وتماسكو
:مف مساحة 93ـ عمى ما يقارب 2314سيطر تنظيـ داعش المتطرؼ ما بعد عاـ  

المحافظات التي احتميا مما جعؿ سكاف ىذه المحافظات يمروف بأزمة معقده واسموب حياة 
جديد, حيث عمؿ التنظيـ عمى فرض نمط حياة مختمؼ عمى المناطؽ الخاضعة تحت 

ينية المتطرفة وتمشيتيا بالقوة وانزاؿ العقوبات سيطرتو, وتطبيؽ بعض القوانيف والتعاليـ الد
والغرامات المالية عمى كؿ مف يخالؼ ىذه التعاليـ ويشذ عف تطبيؽ القوانيف الموضوعة 
بمنتيى العنؼ والصرامة, لدرجة القتؿ واالعداـ, حيث عرضت مشاىد عديدة تـ فييا اعداـ 

, يقابؿ ىذا التعقيد استمرار العمميات (28)اشخاص اتيموا بتعاونيـ مع القوات األمنية العراقية
العسكرية الجوية والبرية مف قبؿ قوات األمف العراقية وقوات التحالؼ الدولي لتنشأ بيئة 
اجتماعية قاسية ال يحسد عمييا سكاف ىذه المناطؽ مما اجبرىـ لمخروج الى مناطؽ اكثر امنًا 

 واستقرارًا.
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مدينة الفموجة, العديد مف اوجو  الؼ مدني محاصر في 930333واجو ما يقارب  
المعاناة وىـ في ايدي داعش, تمثمت بالحصار والعيش تحت حكـ ىذا التنظيـ لعدة اشير 
وسنوات, وتحت وطأة السياسات البشعة التي كاف ينفذىا بالقوة في المناطؽ الخاضعة تحت 

ياة االرىاب سيطرتو, َبعد حاالت مف النقص الصارخ في الماء والغذاء وخضوع السكاف لح
والتجويع, فقد َنفذت داعش عمميات القتؿ الجماعي واعماؿ القتؿ غير القانونية, والتعذيب, 
وحاالت االختطاؼ واالغتصاب وغيرىا مف اشكاؿ العنؼ الجنسي وفي واحده مف ابشع 

طالب تـ  1733المذابح سيئة السمعة في العراؽ, قاـ مقاتموا تنظيـ داعش بقتؿ ما يصؿ الى 
ـ,  2314ض عمييـ بعد فرارىـ مف معسكر تدريب سبايكر بالقرب مف تكريت عاـ القب

وشممت ىذه الفظائع التي ارتكبيا تنظيـ داعش موظفي الدولة واعضاء االمف والقوات 
المسمحة) لمتوبة والتوقيع عمى تعيد بشكؿ منيجي(, كما وفرض التنظيـ مدونة سموؾ عمى 

يطرتو, مف يشذ سموكو حدود ىذه المدونة يتعرض لمقتؿ جميع المدنييف الذيف يعيشوف تحت س
او لمتعذيب, بما في ذلؾ الجمد بسبب التدخيف او عدـ ارتداء الزي المحدد او خالؿ محاوالت 

رجاًل بعد اتياميـ بنقؿ 16قتؿ تنظيـ داعش  2315حزيراف 23, ففي (29)اليرب مف المدينة
موظفًا لدى مفوضية االنتخابات  12ظيـ اب عدـ التن 21معمومات لمحكومة العراقية, وفي 

 .(33)نساء ومسؤوؿ مباشر في المحطة االنتخابية 4فييـ 
, اف المجتمعات عمى اختالفيا حتى االكثر غنى االن تورينيرى عالـ االجتماع  

واالشد تعقيدًا وحصانة تبقى ميددة بالعنؼ, والحرب والخوؼ, حيث ىناؾ قوى تعاظـ قوى 
و ,الحروب, التفكؾ, االرىاب وظمـ السوؽ المنفتح عمى رأس الماؿ, المجتمع ودرجة تماسك

, لذلؾ تسيـ ظروؼ الحرب (31)والتي ال تولد سوى الفقر والعزلة والحراؾ الديموغرافي
وتداعيات تفاقـ اثر الفكر الديني المتزمت في تقوية المرجعية القيمية لمعنؼ في المجتمع, 

سر الى الميؿ نحو تحجبيا وتحديد سموكياتيا, وتقييد فالخوؼ عمى المرأة دفع العديد مف اال
اسباب خروجيا مف المنزؿ, لكوف اصبحت المرأة عرضة لميجوـ في الشارع وبعض المناطؽ 
االخرى, في ظؿ حالة مف العجز تشوب الدولة ومؤسساتيا جعميا غير قادرة عمى حماية 

عمى مجتمعات غابت عنيا  النساء مف اعماؿ العنؼ التي تواجييف بسبب فقداف السيطرة
, مما اجبر سكاف تمؾ (32)سمطة المؤسسات وىي تحت سيطرة العصابات اإلرىابية وادارتيا

المناطؽ الخضوع او عدـ التصادـ مع سياسة التنظيـ, مف اجؿ العيش بكرامة, وعدـ تعريض 
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ساف النفس الى اي عقوبة او اذالؿ مف جراء تصرفات تعتبر طبيعية وتدخؿ ضمف حرية االن
 وال يحؽ ألي طرؼ التدخؿ فييا.

 اسباب الحصار العسكري عمى المدن: -ثانياً 
الباحث ومطالعاتو االدبية, نود اف نوضح بعض الحقائؽ الميمة  مالحظاتمف خالؿ 

 وراء محاصرة المدنييف داخؿ مدينة الفموجة:
مدينة الفموجة اىـ معاقؿ تنظيـ داعش في العراؽ بناًء عمى موقعيا الجغرافي  تعد -1

العاصمة  فضاًل عفاالستراتيجي المتميز, والمؤثر في محافظات االنبار وبابؿ وصالح الديف 
 بغداد.

منع تنظيـ داعش السكاف المدنييف مف النزوح واالنتقاؿ الى المناطؽ االمنة مف  -2
, حيث تعد عممية (33)ع بشرية او لمحد مف تأثيرات الضربات الجويةاجؿ استخداميـ كدرو 

ىروب العائالت مف سيطرة داعش حالة قاتمة يعيشيا المدنييف مف سكاف مدينة الفموجة, اذ 
نقمت وسائؿ االعالـ حينيا صورًا لجثث عائالت حاولت اليرب مف المدينة لكف عناصر 

 .(34)لفراتداعش القت القبض عمييا واعدمتيا في نير ا
تضييؽ الخناؽ عمى عناصر داعش, وابعاد خطرىـ عف العاصمة بغداد, وافشاؿ  -3

 خططيـ العسكرية.
محاولة تنظيـ داعش تنفيذ سياساتو التوسعية مف خالؿ استغالؿ السكاف المدنييف  -4

وتجنيد االطفاؿ في سمؾ التنظيـ, وجذب اكبر عدد مف الشباب الى صفوؼ القتاؿ, مف خالؿ 
ادلجة افكارىـ, الى جانب استخداـ النساء المناصرات لمفكر المتطرؼ في نقؿ المعمومات 
وتنفيذ بعض العمميات, تمؾ سياسات التي تنفذ مف خالؿ االحتماء بأكبر عدد مف السكاف 

 المدنييف.
خطؼ واستغالؿ النساء وتزويجيف مف عناصر داعش إلرغاـ ذوييـ عمى البقاء  -5

اذ ازدات  تمؾ المحاوالت خالؿ االياـ األخيرة لنكسة داعش واقتراب  وحمؿ السالح معيـ,
 اوقات تحرير المدينة.

 مشكالت  الحصار واثاره عمى المرأة العراقية: -ثالثاً 
ال تزاؿ النساء تعاني في ظؿ استمرار الصراع وزيادة نفوذ الجماعات المسمحة 

نفاذ القانوف وقوة االعراؼ والتقاليد وعسكرة المجتمع وغياب اليات الحماية, وضعؼ مؤسسات ا
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القبمية والدينية, فالنساء اكثر عرضة لالعتداءات الجسدية والجنسية والعنؼ المنزلي واكثر 
احتكاكًا بالظواىر السمبية لممجتمع, كالزواج المبكر والقسري, والزواج خارج المحكمة والزواج 

والحرماف مف التعميـ والعمؿ, فقد اضحت المؤقت واليجر والطالؽ التعسفي واالتجار بالنساء 
ثمنًا لتسوية النزاعات العشائرية, بداًل مف اف تكوف عنصرًا فعااًل في حؿ النزاعات 

, تحممت المرأة العراقية خالؿ (35)ـ2333الصادر عاـ  1325والمفاوضات كما يؤكد قرار 
حديات وحقائقيا البارزة الفترة المذكورة انفًا تحديات عديدة, تـ اجماؿ وحصر جوىر ىذه الت

 بالمشكالت التالية:
 انتياك و تقييد حريات المرأة: -أ
تنظيـ داعش االرىابي النساء واالطفاؿ اداة لمحرب تساعده في شرعنو أفكاره  يعد 

وتنفيد سياساتو, و ىو يحاوؿ اف يحط مف شأنيـ الى مستوى االشياء التي يساء استعماليا, 
يطرتو, حدد تنظيـ داعش قواعد سموؾ صادمة لممجتمع, قيدت ففي المناطؽ الواقعة تحت س

الحريات االنسانية بشكؿ كبير, و بالتحديد حريات النساء الالتي تعرضف لسوء المعاممة 
والتيديد والموت, اذ ىف رفضف الخضوع ألحكاـ التنظيـ, و يرى مراقبوف لموضع اف تنظيـ 

فاالغتصاب ىو سالح عناصر داعش داعش استغؿ جنس النساء كأداة لمحرب النفسية, 
االكثر شيوعًا لمسيطرة عمى المجتمعات , مف خالؿ ترويع النساء واستغالؿ عاطفتيف, التي 

, وال تزاؿ النساء ضحايا العنؼ (36)تحرص المجتمعات العربية عمى حمايتيا ورعايتيا
 ,(37)لإلنسانيةوالخطؼ وعمميات القتؿ واالسترقاؽ الجنسي وضروب المعاممة االخرى الميينة 

وكما اورد مكتب مفوض االمـ المتحدة لحقوؽ االنساف, بأف عدد االشخاص الذيف يسترقيـ 
شخص معظميـ مف النساء واالطفاؿ, يشتمؿ العدد االكبر  3,533تنظيـ داعش بمغ حوالي 

 .(38)منيـ مف االيزيديف, اضافة الى عدد مف االقميات الدينية والعرقية االخرى
ـ داعش واستيالئو عمى مناطؽ شاسعة مف العراؽ انتكاسة كبيرة, شكؿ ظيور تنظي

بحؽ حماية النساء واالطفاؿ مف العنؼ, حيث فرض التنظيـ المتطرؼ بشكؿ متعمد منيجو 
وتعاليمو التكفيرية المتطرفة عمى النساء في المناطؽ التي سيطر عمييا, مانعًا اياىف الخروج 

, كما استيدؼ تنظيـ داعش تمؾ (39)ومحرمًا عمييفالى االماكف العامة مف دوف مرافقًا 
المجتمعات بجرائـ شنيعة, بما فييا االغتصاب والقتؿ والعنؼ الجنسي وتدمير البنى التحتية 
والممتمكات واالماكف العامة ذات االىمية الدينية والثقافية, في حممة ىدفت الى تدمير 
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الالؼ مف رجاؿ ونساء واطفاؿ مف ابناء واخضاع ابناء ىذه المجتمعات, ولـ يكف اماـ مئات ا
ىذه المجتمعات مف خيار او حؿ سوى الفرار لمنجاة بأنفسيـ الى اماكف امنة, حيث بقوا 
كنازحيف يواجيوف عددًا ال يحصى مف المشاكؿ مف اجؿ الحصوؿ عمى المأوى والغذاء 

 . (43)والرعاية الصحية والتعميـ ألسرىـ واطفاليـ
المحصورة ما بيف  المدةلمتحدة لحقوؽ االنساف, اف خالؿ سجؿ مكتب مفوض االمـ ا

( ضحية بيف 71,611, سقط ما ال يقؿ عف)2316وحتى ايموؿ  2314كانوف الثاني  1
جريح( نتيجة لمنزاع المسمح واالرىاب واعماؿ  47368قتيؿ و 24243صفوؼ المدنييف )

( 13833ا ال يقؿ عف )ـ, وقع م2316ايموؿ  33كانوف الثاني الى  1العنؼ االخرى, ومف 
( شخص عمى االقؿ 4446شخص مف الضحايا المدنييف جراء العنؼ المستمر بما في ذلؾ )

 .(41)( شخص اخريف9387قتموا, واصيب )
لقد عزز عجز السمطة و غيابيا مف ثقافة العنؼ واالجبار داخؿ المجتمع, بسبب  

مف االعتداءات بحقيا, كؿ ذلؾ  ضغوط انييار االمف, التي واجيت المرأة, والتي سببت المزيد
, مف خالؿ حرمانيا مف بعض (42)جعؿ مف االسرة تميؿ الى استخداـ العنؼ نحو المرأة

السموكيات وتقييد حريتيا, واجبارىا عمى الزواج في سف مبكرة مف اي شخص سواء بتخطيط 
, كالزواج او مف دوف تخطيط, لتفادي الممارسات الوحشية التي قامت بيا العناصر االرىابية

مف اكثر مف امرأة او اجبار االسر عمى تزويج الفتيات في سف مبكر وارغاميف عمى ارتداء 
النقاب, وىذا القانوف الذي طبؽ اجبارًا, والمنافي لحقوؽ االنساف طبؽ عمى فتيات دوف سف 

 الخامسة عشر. 
اخرى ويشمؿ ىذا القانوف دائرة كبيرة مف المحرمات, والتي تتضمف عدة دوائر 

شخصية, اسرية, اقتصادية, امنية وايدلوجية, حيث حددت عقوبات مختمفة وشديدة عمى كؿ 
فعؿ يخالؼ ىذه القوانيف, بدأت مف تحريـ الموسيقى والتمفاز ومنع حالقة المحية وتحريـ بيع 
السكائر وارتداء المالبس المخالفة لمشرع, ومف ثـ تحريـ خروج المرأة وحدىا مف دوف محـر 

ئيا في المنزؿ, كما طبقت عقوبات عمى ارتداء النقاب بطريقة ال تطابؽ شروط الشريعة وابقا
التي نشرتيا داعش, والتي حددت العقوبة بمنع خروج المرأة مف المنزؿ نيائيًا, واعتقاؿ زوجيا 

( الؼ دينار, والتوقيع عمى تعيد خطي مف قبؿ 53333لمعقوبة ليذا السبب, ودفع غرامة )
 .(43)فيؿ يمنع خروج المرأة قطعياً الزوج او الك
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ىذا وتشير العديد مف الحقائؽ زواج عدد مف النساء خالؿ فترة حصار المدف, مف 
رجاؿ مدنييف وكذلؾ مف عناصر تنظيـ داعش, بناًء عمى مقابالت اجراىا الباحث مع عدد 

داعش مف المحاميف, ثبت اف ىناؾ عدد مف حاالت الزواج, تمت خالؿ فترة سيطرة تنظيـ 
بما اسموه بػ)زواج االتفاؽ(, مف اجؿ اليرب مف الزواج بمسمحيف داعش, بعدىا انتيت 
بالطالؽ بعد تحرير المدف وعودة مؤسسات الدولة وسمطتيا الى العمؿ, ولكف ال توجد 
احصائيات تخص ذلؾ واف عدد الحاالت قميؿ جدًا, وىناؾ تكتـ كبير فيما يخص تمؾ 

وانتياؾ لحقوؽ المرأة, اما الزواج مف عناصر تنظيـ داعش, فقد الحاالت, لما فييا مف ظمـ 
تورطف عدد مف النساء بالزواج مف احد عناصر التنظيـ, بعقود زواج وىمية غير معترؼ بيا 
مف قبؿ الحكومة العراقية, وىف االف يسكنف في مخيمات النزوح, مع اطفاليف ال يستطعف 

ة ألطفاليف, ألنيف ال يعرفف اسر ىؤالء تصديؽ زواجيف او اصدار ىويات احواؿ مدني
العناصر او اقاربيـ, بعد اف قتموا او ىربوا اماـ تحركات قوات االمف العراقية واعادة سيطرتيا 

( معاممة تصديؽ 171ـ عرضت عمى محكمة الفموجة )2318عمى المدف, فخالؿ العاـ 
إلحصائيات تابعة الى ( معاممة اثبات نسب مف نساء المدينة, وفقًا 99واثبات زواج, و)

, حتى اصبحت المؤسسات المعنية بذلؾ تواجو (44)محكمة االحواؿ الشخصية في الفموجة
ضغوطًا كبيرة ال تعرؼ كيؼ تتعامؿ وتعالج تمؾ الحاالت لعدـ وجود تعميمات او قوانيف 

نيـ مرسومة لحؿ تمؾ المشاكؿ االستثنائية, واصبح االطفاؿ والنساء اماـ مشاكؿ عسيرة, منيا ا
سيحرموف مف ابسط الحقوؽ, في التعميـ والرعاية الصحية, وسيتعرضوف لمنبذ االجتماعي, 

, (45)مما ستولد لدييـ مشاعر الحقد والكراىية, جراء الظمـ والوصمة السمبية التي التصقت بيـ
ىؤالء اما اف يتـ احتضانيـ وتوفير بيئة اجتماعية ايجابية ليـ, واعادة تأىيميـ مف قبؿ 

ت االصالح االجتماعية او انيـ سيصبحوف بضاعة جاىزة يتـ جذبيا بأبسط االفكار مؤسسا
 مف قبؿ المجاميع االرىابية. 

 تحدي التعميم: -بـ
ادت حالة الصراع والفوضى التي نشبت في المناطؽ التي وقعت تحت ادارة تنظيـ 
داعش, وفقداف الحكومة العراقية السيطرة عمى مؤسسات الدولة في تمؾ المناطؽ الى تعطيؿ 

, فقد تعطؿ الدواـ الرسمي في الجامعات والمدارس لعدة اشير والى الخدميةالعديد مف المراكز 
صؿ النازحوف عمى فرص لمدواـ في مواقع النزوح, بينما بقى السكاف حيف تحرير المدف, ح
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المحاصريف محاطيف بمؤسسات داعش الوىمية, غير المعترؼ بيا اال مف قبميـ, فمـ تعترؼ 
الحكومة العراقية بأي وثيقة صدرت مف قبؿ ادارة داعش, حتى فقد العديد مف الطالب 

 لحصار.والطالبات سنوات مف اعمارىـ تحت ظؿ ازمة ا
في اوقات االزمات غالبًا ما يقدـ لنا الواقع حقائؽ جديدة تنافي الخطط الموضوعة, 
وتعاكس حركة المجتمع باالتجاه, ىذا ما يجسد واقع المجتمعات التي وقعت تحت وطأة تنظيـ 
داعش وحصاره, فقد تعرضت كؿ القطاعات الى تغير كبير في الجانب االداري, كاف قطاع 

القطاعات تأثرًا وانقالبًا, بعد اف قاـ التنظيـ بإعادة ىيكمة المناىج واالىداؼ التعميـ اكثر 
, ليتضح لنا اف التنظيـ المتطرؼ لـ يكف يرمي وراء تعميمو الى (46)واساليب عمؿ ىذا القطاع

 اي اضافة, غير ما يخدـ وجوده وأيدولوجيتو الخاصة.
ولة لترسيخ أقدامو في الدوؿ يذكر اف التغيرات التي عمؿ بيا التنظيـ, ىي في محا

مف الشرؽ االوسط وليبيا مف خالؿ عدد مف االجراءات والعمميات التي التي سيطر عمييا, 
لو مؤسسات دولة, عمى غرار الدوؿ الحديثة فأنشأ دواويف لتسيير  حرص مف خالليا اف تكوف

وف و االعتماد عمى أموره التنظيمية, والتي مف ضمنيا )ديواف الشكاوي والمظالـ(, ادارة السج
الوسائؿ االعالمية مف اجؿ بث الخوؼ والرعب في العالـ, الى جانب ديواف التعميـ وغيرة مف 

 .(47)الدواويف والييئات التي تمكنو مف تأكيد سيادتو عمى تمؾ المناطؽ
ومف ضمف تمؾ العمميات قياـ ديواف التعميـ التابع لتنظيـ داعش بإجراءات جذرية, 

مع ايدلوجية التنظيـ وأىدافو, بعد السيطرة عمى مدينة الموصؿ,  تتوافؽعميمية ألعداد مناىج ت
تـ تكميؼ لجنة مكونة مف خمسيف شخص ألعداد ىذا المنيج, اتخذت ىذه المجنة مف المكتبة 
المركزية لجامعة الموصؿ مقرًا ليا, وبعد تسع اشير تـ تمفيؽ ىذا المنيج بما يتماثؿ مع 

لتكوف مف اولويات التنظيـ زرع أيدولوجيتو الخاصة في عقوؿ  ,(48)تصورات داعش وفكره
 ال سيماالمدنييف, ومحاولة التأثير عمى قناعاتيـ لضـ اكبر عدد ممكف مف المناصريف ليـ, 

 .(49)بعد اف عجز التنظيـ التمدد بشكؿ اكبر ليحاوؿ البقاء في المناطؽ التي سيطر عمييا
دولوجيتو التكفيرية, ورفض بعض المواد تنظيـ داعش منيج جديد يعزز مف أي اضاؼ

الدراسية, منيا مادة الوطنية واستبدليا بدروس االنتماء الى االسالـ, كما شطب اسـ جميورية 
العراؽ ووزارة التربية العراقية مف كافة المناىج واضاؼ اسـ الدولة االسالمية بداًل عنيا, 
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لوطف والوالء الى العراؽ, ليستخدـ بداًل وحذؼ االناشيد الوطنية والقصائد التي تعبر عف حب ا
 .(53)عنيا االسمحة والمعدات الحربية, كأمثمة وحموؿ تتوافؽ مع فكرة المتشدد

ما ييمنا في ىذا الجانب, قياـ التنظيـ بفصؿ الذكور عف االناث في المدارس و 
انثى فصؿ التدريسييف في مدارس الذكور عف االناث, وفرض النقاب عمى االناث, ومنع اي 

, لتكوف تمؾ االجراءات خطط داعش الختراؽ (51)ودوف تغطية وجييا محـراف تخرج دوف 
المجتمعات, فالتعميـ الذي طبقو تنظيـ داعش لـ يقدـ اي نفع لألفراد مف ناحية تطوير القدرات 
والميارات الحياتية, ولـ يخدـ المجتمع بؿ عمؿ عمى زرع أفكاره المؤدلجة وكسب والء اكبر 

الطالب, لتتحوؿ المدارس مف اماكف لتمقي التعميـ, الى اماكف لمتجنيد وتجييز  عدد مف
التنظيـ, وعمى الرغـ مف عدـ وجود احصائيات دقيقة عف عدد االفراد داخؿ المدينة 
ومستوياتيـ االجتماعية, اال انو بناًء عمى معرفة الباحث بمجتمع البحث, اتضح لنا اف ىناؾ 

طالبات الكميات مخصوصي الذكر, قد اضاعوا بحدود ثالث عدد ليس بقميؿ مف طالب و 
 سنوات مف دواميـ الجامعي وىـ محاصريف في اتوف الحرب ومرارة وبطش داعش.

االؼ  5كما ال بد منا اف نذكر اف بسبب وجود تنظيـ داعش تعرضت اكثر مف 
ة عف مأوى مدرسة في العراؽ الى التخريب والدمار ولـ تعد صالحة لالستخداـ واصبحت عبار 

( وحدة تابعة لقطاع التربية 1,331, وبشكؿ عاـ تعرضت حوالي )(52)الحربلمنازحيف بسبب 
( وحدة الى ضرر جزئي في 378والتعميـ لضرر كمي بسبب الحرب عمى تنظيـ داعش, و)

سبع محافظات مف العراؽ )االنبار, الموصؿ, كركوؾ, صالح الديف, ديالى, بغداد, 
  .(53)بابؿ(

 االمني: التحدي -جـ
يعد االمف حاجة ضرورية مف الحاجات االنسانية, التي ينبغي اف يتمتع بيا كؿ فرد 
في المجتمع, وىي حؽ اساسي مف حقوؽ االنساف, ألنيا تشكؿ اضطرابًا وتوترًا في سموكيات 

 ابراىام ماسموالشخص, ويتطمب اشباعيا استقرارًا وطمأنينة مف الخوؼ والتوتر, طبقًا لنظرية 
الحاجات(, اف االنساف يستثار مف خالؿ عدة حاجات, تؤثر الحاجات غير المشبعة )ىـر 

عمى سموكو, لتشعره اف ىناؾ نقص مف الضروري االستجابة لو, عمى ىذا االساس حدد 
ماسمو خمس حاجات تندرج عمى حسب االىمية ودرجة التأثير, تأتي الحاجة الى االمف ضمف 

 نؼ ىذه الحاجات كما ىو مبيف في الشكؿ:؛ وتص(54)المستوى الثاني ألىميتيا
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في الواقع ال توجد حالة دائمة مف االمف واالستقرار في اي مجتمع, يقابمو عدـ وجود     

طبيعة العالقة  كارل منيايممجتمع يعاني مف الفوضى والالأمف عمى الدواـ, فقد حمؿ العالـ 
الجدلية بيف مفيومي االمف والالأمف, واصفًا حالة االمف بمجموعة مف الظواىر واالوضاع 
االجتماعية التي تعبر عف االطمئناف, بينما تشير حالة الالأمف الى ما يناقض ذلؾ, وال يمكننا 

 . (55)تحميؿ حالة االمف اال مف خالؿ تبياف حيثيات انعداـ االمف
العراقي العديد مف االزمات وىدمت الفوضى الروابط القائمة بيف شيد المجتمع 

أجزاءه, اال اف ىذه االزمات المتعاقبة تخممتيا فترات مف االستقرار واالمف, ففي الفترة التي 
ـ اي سبقت والدة ساحات االحتجاج, كاف الوضع االمني شبو مستقر 2311سبقت عاـ 

ا المدنييف جراء اعماؿ العنؼ والصراع المسمح وتحت اطار حكومي, لدرجة بمغ عدد الضحاي
( جريحًا وفقًا إلحصائيات قدمتيا 13788( قتياًل و)3254ـ في العراؽ ما يقارب )2313عاـ 

وزارة حقوؽ االنساف العراقية, في حيف كانت االرقاـ التي قدمتيا بعثة االمـ المتحدة )يونامي( 
, بينما اشتدت حاالت العنؼ (56)( جريح13434( قتيؿ مف المدنييف و)2953تتراوح ما بيف )

ـ, فترة عدـ 2314والقتؿ في العراؽ عندما استولت داعش عمى مناطؽ عديدة مف العراؽ عاـ 
( حالة 5576االستقرار وفقداف السيطرة الحكومية عمى تمؾ المناطؽ, فقد بمغ ما يزيد عف )

حصائيات تابعة لبعثة االمـ ( مدني في جميع انحاء العراؽ, وفقًا إل11,666قتؿ واصابة )
, تمؾ االرقاـ التي زادت مف عبئ المرأة واالسر العراقية وىي ميددة في (57)المتحدة )يونامي(

اي لحظة مف فقداف احد افرادىا جراء عمميات القتؿ والقصؼ واالغتياالت, التي جعمت مف 
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حسبوف ايامًا سكاف تمؾ المدف المحاصرة يعيشوف حالة مف الرعب والقمؽ اليومي وىـ ي
مأساوية, يحاولوف فييا الحفاظ عمى حياتيـ وتأميف وضعيف الصحي وتوفير اقؿ ما يديـ 

 عيشيـ ويحفظ كرامتيـ.
لألخطاء العسكرية واحتماء عصابات داعش في بيوت المواطنيف ادت  ونتيجة

مف ط العشرات و سق الىلقصؼ العشوائي بالصواريخ والمدفعية والبراميؿ المتفجرة ا عمميات
المدنييف ضحايا العمميات البشعة غير محددة االىداؼ, باألخص البراميؿ المتفجرة التي 

( 11834تنفجر في غير االماكف المستيدفة, لصعوبة توجيييا توجييًا دقيقًا, فقد تعرض )
(% مف مباني المحافظة, بسبب 23,4مبنى في محافظة االنبار الى الضرر, اي ما نسبتو )

ستمرة عمى المدف الواقعة تحت سمطة التنظيـ, بحيث بمغت قيمة االضرار اعماؿ القصؼ الم
, يذكر اف مدينة الفموجة تتعرض بشكؿ (58)( ترليوف دينار عراقي2.3في المباني السكنية )

يومي الى عمميات القصؼ, التي اسفرت عف سقوط عشرات القتمى والجرحى, غالبيتيـ مف 
( شخصًا 2839قتؿ ) 2315ـ الى مايو 2314كانوف الثاني  -النساء واالطفاؿ, فمنذ يناير

 .(59)( طفؿ بحسب مصادر مف داخؿ المدينة363( امرأة و)211مدنيًا في الفموجة, منيـ )
الى جانب التيديدات وحاالت القتؿ والعقوبات التي ارتكبيا تنظيـ داعش بحؽ 

لئؾ الذيف لـ يمتثموا لمدونة المدنييف, الذيف رفضوا الخضوع ليـ واالستجابة لسياستيـ, واو 
السموؾ التي فرضيا داعش, اضافة الى العائالت التي حاولت مرات عديدة اليرب مف 

( 628مقبرة جماعية لضحايا مدنييف قدروا بػ) 24المدينة, فقد اكتشؼ في محافظة االنبار 
االوؿ  تشريف 23ضحية, منيا المقبرة الجماعية التي اكتشفيا منتسبو الجيش العراقي في 

ضحية , بعدىا اكتشؼ ثالث مقابر جماعية  19ـ, قرب الفموجة والتي تحتوي عمى 2314
, لتناؿ المرأة العراقية (63)( جثة233في مدينة الرمادي قدرت جثاميف اخر ىذه المقابر بػ)

حصة كبيرة مف التيديدات وعوامؿ الخطر التي اودت بحياة العديد مف المدنييف المحاصريف 
, ولتعيش حياة قاسية ىي واطفاليا تعاني مف الخوؼ والتوتر وعدـ االرتياح داخؿ المدف

ومستقبؿ غامض ومجيوؿ في مجتمع انعدـ فيو االمف وغابت عنو الخيارات والحموؿ, تمؾ 
الظروؼ التي فاقمت مف نسب واشكاؿ الظواىر السمبية التي تحيط بالمرأة امثاؿ حاالت 

 لمعيالت ألسرىف وغيرىا مف الظواىر االخرى.الترمؿ والطالؽ والتسوؿ والنساء ا
 تحدي الصحة:-د
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اف عدـ تقديـ الخدمات االساسية لمسكاف او تعذر الحصوؿ عمييا اثناء فترات النزاع 
وعدـ االستقرار, تولد تأثير بالغ عمى النساء والفتيات, يمكف اف تواجو النساء عقبة اضافية 

حصوليف عمى الخدمات, مثؿ الرعاية الصحية, بما في ذلؾ الصحة االنجابية  سبيؿتعترض 
والجنسية, ليتزايد خطر تعرضيف الى االصابات الجنسية والوفيات وخطر الحمؿ غير 

 .(61)المخطط والعدوى باألمراض, نتيجة لعدة عوامؿ مرتبطة بالنزاع
االحمر بتطبيؽ قوانيف ـ تعيد العراؽ اماـ المجنة الدولية لمصميب 1988منذ عاـ 

الحرب, والتـز بعدـ استخداـ الغذاء والدواء كسالح لمحرب, واصبح مبدأ ثابت وراسخ مف قبؿ 
القوات العراقية خالؿ النزاعات المسمحة, لكف ما يناقض ذلؾ واقعة الحصار الذي فرض عمى 

, لعدـ السماح ـ, عندما ترؾ سكاف تمؾ المدينة يتضوروف جوعاً 2314مدينة الفموجة منذ عاـ 
الغذائية والمساعدات الى المدينة مف قبؿ الحكومة العراقية, حتى بات الناس  الموادبدخوؿ 

يتناولوف الخبز المصنوع مف نوى التمر وحساء العشب, واصبح يباع ما تبقى مف الطعاـ 
بأسعار باىظة, حتى وصؿ سعر كيس الطحيف الى مميوف دينار عراقي, لتسود ازمة تيدد 

ف الغذائي والصحي لمسكاف المحاصريف, وقتيا حصمت مؤسسة ىيومف رايتس عمى قائمة االم
, ومات (62)( شخصًا نساء واطفاؿ ومسنيف لقوا حتفيـ, بسبب نقص الغذاء والدواء143مف )

 ( مدني بسبب المجاعة.143حوالي )
جراء المرأة العراقية مثميا مثؿ نظرائيا مف السكاف المدنييف تعرضت لألذى والقتؿ 

الضربات الجوية وعمميات القصؼ التي استمرت عمى مدينة الفموجة, فقد اعمنت يونامي تزايد 
ـ, بسبب العمميات الي شنتيا قوات االمف العراقية 2314اعداد الضحايا المدنييف, خالؿ العاـ 

( 237( مدنيًا اغمبيـ مف النساء واالطفاؿ, واصابة )222, حيث سجمت وفاة )التحالؼوقوات 
( جثة خالؿ شير اكتوبر, 398( جثة خالؿ شير سبتمبر و)144اخريف خالؿ شير يونيو و)

( ضحية خالؿ شير نوفمبر, بحسب مصادر في مستشفى الفموجة, المركز 294فضال عف )
الوحيد الذي يقدـ خدمات الرعاية الصحية لمسكاف المحاصريف, واف كاف تحت امرة تنظيـ 

رض في مرات عديدة لمقصؼ بالطائرات وقذائؼ الياوف دوف داعش في تمؾ الفترة, والذي تع
وجود ادنى اىتماـ بحياة السكاف المدنييف الراقديف في المستشفى, حتى بمغت نسبة 

% في شير نوفمبر لعاـ 25اإلحصائيات الشيرية ألجمالي الضحايا المدنييف لمدينة الفموجة 
 .(63)راؽـ مف اجمالي الضحايا المدنييف المسجميف في الع2314
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كما وفقدت عدد مف النساء جزء مف اعضائيا او احد اطرافيا, جراء تمؾ الممارسات 
العشوائية البشعة, لتزداد نسبة االعاقة عند النساء العراقيات, بحسب إحصائيات تابعة لوزارة 
العمؿ والشؤوف االجتماعية, بمغت اعداد النساء ذوات االعاقة في عمـو محافظات العراؽ لعاـ 

( امرأة معاقة مف 2271( الؼ امرأة, كانت محافظة االنبار تشمؿ عمى )66333ـ )2318
 .(64)ضمف العدد الكمي

ألحداث العنؼ والقتؿ والوحشية بالنسبة لمسكاف الذيف حاصرتيـ الحروب والنزاعات 
المسمحة اثر عاطفي ونفسي, لفترة طويمة مف الزمف, ويمكف اف تمتد لطواؿ العمر, عندما يفقد 
الناس الكثير مف اساسيات حياتيـ, مف خسارة عمؿ وضياع الفرص وفقداف االىؿ واالحباء, 
والعيش في مأساة الحرب وضغوطات االحداث الصادمة, حتى يسمبوف مف قيـ الذات والرفاه 

, وىناؾ العديد مف (65)الشخصي, فمف الصعوبة المثوؿ والتكيؼ اماـ ظروؼ النزاع المستمر
اضرار نفسية واجتماعية في حياة السكاف, منيا القتاؿ القريب  العوامؿ التي تسبب

واالعتداءات التي ارتكبيا تنظيـ داعش, وسماع اصوات دوي االنفجارات, التي تؤدي الى 
%(, والنساء 13-%5تفاقـ االثر النفسي, وتزيد مف انتشار االضطرابات النفسية مف )

ة مف القمؽ والخوؼ وعدـ القدرة عمى تحمؿ ىذه واالطفاؿ االكثر تأثرًا بذلؾ, وىـ يعيشوف حال
االحداث, والصمود اماميا, وكما اورد تقرير صحة االسرة, تعاني امرأة عراقية واحدة مف بيف 

, والواقع (66)خمس نساء مف اضطراب نفسي نتيجة ألعماؿ العنؼ والتيجير وفقداف االحبة
قسوتيا واثرىا عمى الحالة النفسية يسطر لنا العديد مف الحقائؽ المرتبطة بظروؼ الحياة و 

واالجتماعية لمسكاف المحاصريف, منيا انتحار امرأة مع طفمييا مف مدينة الفموجة غرقًا في 
ـ, وانتحار 2314نير الفرات, بسبب الجوع والحرماف, الذي عانت منو االسرة خالؿ عاـ 

داعش, اضافة الى امرأة اخرى مع اطفاليا الثالث, بسبي اعتقاؿ زوجيا مف قبؿ تنظيـ 
انتحار امرأتيف بسبب المضايقات التي فرضيا تنظيـ داعش عمييف, بعد اف رفضا اخالء 

تي مر بيا منازليف لمتنظيـ, وغيرىا العديد مف الحاالت التي تعبر عف الضغوط النفسية ال
 .الناس خالؿ تمؾ الفترة
 االستنتاجات:
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االرىابي بيئة اجتماعية قاسية لمنتيى المناطؽ التي سيطر عمى ادارتيا تنظيـ داعش  -1
العنؼ واالنتياؾ  ال يحسد عمييا سكاف ىذه المناطؽ مما اجبر معظميـ  لمخروج الى 

 مناطؽ اكثر امنًا واستقرارًا.
فرض تنظيـ داعش االرىابي اسموب  حياة مختمؼ عمى سكاف المناطؽ الواقعة تحت  -2

انيف مجحفة وانزؿ العقوبات والغرامات سيطرتو, وطبؽ بالقوة تعاليـ دينية متطرفة و قو 
 المالية عمى كؿ مف يخالؼ التعاليـ او يشذ عنيا.

تضييؽ عناصر تنظيـ داعش حركة المدنييف وانتياؾ حقيـ في التنقؿ اذ  تعد عممية  -3
انتقاؿ  العائالت الى المناطؽ االمنة وىربيـ  مف سيطرة تنظيـ داعش حالة قاتمة, عندما 

كاف المدنييف مف النزوح واالنتقاؿ الى المناطؽ االمنة مف اجؿ منع تنظيـ داعش الس
 .استخداميـ كدروع بشرية او لمحد مف تأثيرات الضربات الجوية 

استخداـ تنظيـ داعش النساء المناصرات لمفكر المتطرؼ في نقؿ المعمومات وتنفيذ بعض  -4
مؾ سياسات استغؿ العمميات الطارئة, بعد فقداف االتصاؿ بيف اطراؼ المدف االخرى, ت

 مف خالليا تنظيـ داعش جنس النساء لمتمويو وخدمة مصالحو الشخصية. 
يعتبر تنظيـ داعش االرىابي النساء واالطفاؿ اداة لمحرب تساعده في شرعنو أفكاره وتنفيد  -5

استغؿ جنس النساء كأداة لمحرب النفسية, مف خالؿ ترويع النساء عندما  سياساتو,
 .تي تحرص المجتمعات العربية عمى حمايتيا ورعايتياواستغالؿ عاطفتيف, ال

وتقييد حريتيا, واجبارىا عمى الزواج , ميؿ بعض االسر الى استخداـ العنؼ ضد  المرأة -6
في سف مبكرة, لتفادي الممارسات الوحشية التي قامت بيا العناصر االرىابية, كالزواج 

 في سف مبكر.مف اكثر مف امرأة او اجبار االسر عمى تزويج الفتيات 
حرماف المرأة مف بعض الممارسات الشخصية, مثؿ  فرض ارتداء النقاب, ومنع خروج  -7

, وابقائيا داخؿ المنزؿ , وتطبيؽ عقوبات خاصة ضد مف تخالؼ تمؾ المرأة مف دوف محـر
 القوانيف.

تورط عدد مف النساء بالزواج مف احد عناصر التنظيـ, بعقود زواج وىمية غير معترؼ  -8
قبؿ الحكومة العراقية, وىف االف يسكنف في مخيمات النزوح, مع اطفاليف, بيا مف 

 منبوذيف مف قبؿ اسرىـ ومجتمعاتيـ االصمية.
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اضاع عدد كبير مف طالب وطالبات الكميات بحدود ثالث سنوات مف تعميميـ وىـ  -9
 محاصريف في اتوف الحرب ومرارة وبطش داعش.

ي تحيط بالمرأة امثاؿ حاالت الترمؿ والطالؽ تفاقمت نسب واشكاؿ الظواىر السمبية الت- 13
نتيجة لمقصؼ العشوائي والتسوؿ والنساء المعيالت ألسرىف وغيرىا مف الظواىر, 

بالصواريخ والمدفعية والبراميؿ المتفجرة عمى منازؿ المواطنيف في مدينة الفموجة, عندما 
ىداؼ, باألخص سقط العشرات مف المدنييف ضحايا العمميات البشعة غير محددة اال

 البراميؿ المتفجرة التي تنفجر في غير االماكف المستيدفة, لصعوبة توجيييا توجييًا دقيقًا.
 ارتفاع نسبة االعاقة عند النساء العراقيات, جراء تمؾ الممارسات العشوائية البشعة. - 11
عدـ القدرة عمى تحمؿ ارتفاع حاالت االضطراب والضغط النفسي عند النساء ل - 12

ث, والصمود اماميا, لقسوة الحياة واثرىا عمى الحالة النفسية و االجتماعية لمسكاف االحدا
 المحاصريف, ىذا بسخطو ادى الى انتحار عدد مف النساء داخؿ المدينة.

 التوصيات 
عمى الحكومة العراقية االسراع في صرؼ تعويضات الحرب, باألخص لألسر ذات  -1

االمريف,  واصبحت تبعد اميااًل عف خط الفقر, ومحاولة انتشاليا الدخؿ المتدني التي تعاني 
مف وضعيا المأساوي, كمحاولة لوضع حد لبعض الظواىر السمبية الناتجة عف الفقر 

 المجحؼ.
اعادة ىيكمة المؤسسة العسكرية, وادخاؿ اساليب حديثة لمسيطرة, اذ لـ تعد ونقاط   -2

يعتمد عمى وسائؿ تكنموجية حديثة في ادارة التفتيش تجدي نفعًا, بعد اف اصبح العالـ 
 المجتمعات.

تأسيس ىيئة خاصة إلدارة االزمات مف قبؿ خبراء مختصيف في وضع الخطط  -3
 ودراستيا لمتدخؿ المدروس اثناء االزمات, و الحد مف فوضى الخدمات والمشاريع الوىمية.

المعتقميف ظممًا  اجراء تحقيقات عاجمة حوؿ الرجاؿ المفقوديف, واالفراج عف الرجاؿ -4
 في السجوف المختمفة.

وضع معايير خاصة ومينية لمموافقة عمى اتماـ الزواج في المحاكـ, ورفض حاالت  -5
 زواج القاصرات ألي مبرر كاف.
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نشر الوعي بأىمية التعميـ لإلناث وازالة كافة المعوقات التي تحد مف ذلؾ, ال سيما  -6
 اوقات االزمات التي تحؿ عمى المجتمع.

قواعد جزائية رادعة  لكافة اشكاؿ العنؼ في المجتمع, مف اجؿ الحد مف وضع   -7
 جرائـ العنؼ ضد النساء.

محاولة ايجاد حؿ لمنزاعات العشائرية مف خالؿ مكتب شؤوف العشائر في المحافظة,   -8
 لوضع حد لحاالت الثأر واالنتقاـ في المجتمع.

تي رفضت مف اعادة تأىيؿ وادماج االسر التي وصمت بوصمة داعش, وال -9
المجتمعات, متمثمة بالنساء واالطفاؿ, مف اجؿ منع الحقد المستقبمي ومشاعر التمرد عمى 

 المجتمع.
فتح مراكز الدعـ النفسي واالجتماعي لمنساء المتضررات مف الحروب, ال سيما في   -10

 مناطؽ اليروب مف النزاع.
دراتيا في مختمؼ اشراؾ المرأة في برامج التنمية االجتماعية, واالستفادة مف ق -11

الخدمات ومساواتيا في الرجؿ, كأف تنتسب لمسمؾ العسكري داخؿ كؿ مدينة, تسيؿ عممية 
 االبالغ ضد اعماؿ العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي.

اقامة ندوات ومؤتمرات عممية تثقيفية تحث عمى السالـ والتعايش السممي في  -12
 الى التضامف والمصالحة المجتمعية. المجتمع, وتنبذ اشكاؿ التطرؼ العنيؼ, وتدعوا

  االحاالت
 

                                                 

اكتوبر, بنغازي,  7, جامعة 1طعمي معمر عبد المؤمف, مناىج البحث في العمـو االجتماعية, (1) 
 .195, صـ2338

 .332األوؿ, دار سدير لمنشر,بيروت,ص العرب, المجمد لساف منظور , ابف(2)
 .444,ص1982احمد زكي بدوي, معجـ مصطمحات العمـو االجتماعية, مكتبة لبناف,بيروت, (3)

(4)Eric J. Schnitzler, Perfecting War: Searching for the Silver Bullet, Center for 
Strategy and Technology, Air War College, Air University, Maxwell AFB 
Alabama, 2005, p275. 

(5)Steven Metz, defining war for the 21st century, strategic studies institute annual 
strategy conference report, Philip cuccia,2011,p3. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)2455 ) 
 

                                                                                                                                        

 .31,ص1981,منشورات عويدات, بيروت,1غاستوف بوتوؿ, ىذه ىي الحرب, ترجمة: مرواف القنواتي,ط(6)
 .33,ص2317والتوزيع,دمشؽ,,الرحبو لمنشر 1كارلكوىف, المرأة والحرب, ترجمة: ربى خداـ الجامع,ط(7)
,الحضارية لمطباعة والنشر, بغداد, 1مازف مرسوؿ محمد, سوسيولوجيا األزمة المجتمع العراقي نموذجا,ط(8)

 .23, ص2338
 .13,ص2338عميري, ادارة األزمات األسرية, مف دوف دار نشر, الرياض, بو غازي بو عقاب(9)
بحث مقدـ في ندوة  "معية واثرىا عمى المرأة العراقيةلمجتنوري سعدوف عبد اهلل القيسي, "المتغيرات ا(13)

 .7,ص2315,بيت الحكمةالمرأة في المجتمعات المأزومة, 
 .8, ص1999, اكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية, الرياض,1اديب خضور, األعالـ واألزمات,ط(11)
 .112, ص1998بيروت,  أكاديميا انترنوشوناؿ, فردريؾ معتوؽ, معجـ العمـو االجتماعية,(12)
ـ, 2315, دار الكتاب العربي, حمب, سوريا, 1انظر: رفعت سيد احمد, داعش خالفة الدـ والثأر, ط(13)

 .15ص
ـ, 2315, مركز اواؿ لمدراسات والتوثيؽ, بيروت, 1فؤاد ابراىيـ, داعش مف النجدي الى البغدادي, ط(14)

 .116ص
(15)Katarzyna jasko and three authors, isis: its History, Ideology, and psychology, 

In: Woodward M., Lukens-Bull R. (eds) Handbook of Contemporary Islam and 
Muslim Lives Springer, Cham, 2018, p2. 

مجمة القادسية لمقانوف سبؿ المواجية",  -التوسع -عمي محمد حسف الخفاجي, "تنظيـ داعش: النشأة (16)
 .3ـ, ص2318, جامعة القادسية, المجمد التاسع, العدد االوؿ, السياسية والعمـو

 .23ـ, ص2317, دار دلتا لمنشر, القاىرة, 1عمار عمي حسف, شبو الدولة القصة الكاممة لداعش, ط(17)
, اطمس لمنشر واالنتاج االعالمي, الجيزة, 1انظر: صالح عبد الحميد, تنظيـ داعش وادارة الوحشية, ط(18)

 .13ـ, ص 2315مصر, 
مصطفى ابراىيـ سمماف و ضاري سرحاف حمادي, "استراتيجية التحالؼ الدولي لمكافحة االرىاب في (19)

, 61, كمية العمـو السياسية, جامعة تكريت, العدد مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدوليةالعراؽ", 
 .43-42ـ, ص2318

 .8,ص2339زيؿ وتأويؿ المفسريف, شبكة المغويات العربية, جناف التميمي, مفيـو المرأة: بيف نص التن(23)
 .15,عالـ الكتب, بيروت, بدوف سنة,ص15ابف منظور, لساف العرب ,ج(21)

 .171, ص2338ميدي محمد القصاص , عمـ االجتماع العائمي , كمية اآلداب جامعة المنصورة, (22)
, دار الذاكرة لمنشر  1لمحرب عمى المجتمع, طحميد كردي عبد العزيز الفالحي, االثار االجتماعية (23)

 .2318والتوزيع, بغداد, 
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مريـ عبد اهلل جوفي, اثار الحرب والصراعات عمى المرأة اليمنية ودورىا في احالؿ السالـ, المرصد (24)
 .2317اليمني لحقوؽ االنساف, اليمف, 

(25)Sali Bitar, Sexual violence as a weapon of war: the case of ISIS in Syria and 
Iraq, Master’s thesis in International Humanitarian Action, Uppsala University, 
December 2015. 

 .73ـ, ص 2311(مايا مرسي, المرأة واالمف االنساني, المجمس الوطني لشؤوف المرأة, االردف, 26)
-282ـ, ص 2339نشر والتوزيع, عماف, , دار الشروؽ لم1(معف خميؿ العمر, عمـ ضحايا االجراـ, ط27)

283. 
, المجمة السياسية الدوليةحاـز صباح أحميد, "ازمة النازحيف في العراؽ التحديات واالفاؽ المستقبمية", (28)

 .267ـ, ص2317كمية العمـو السياسية, جامعة تكريت, 
(29)Jacob Erikssin, Ahmed khaleel, Iraq After isis (the challenges of post-war 

recovery), library congress, new York, 2019,83. 
تشريف االوؿ  31ايار ولغاية  1(تقرير بشأف حماية المدنييف في النزاع المسمح في العراؽ لممدة مف 33)

 اإلنساف حقوؽ مكتب, مكتب حقوؽ االنساف في بعثة االمـ المتحدة لمساعدة العراؽ )يونامي(, 2315
 .11ـ,ص 2316, العراؽ, اإلنساف لحقوؽ السامية المتحدة ألمـا لمفوضية التابع

مجموعة مؤلفيف, االمف االنساني جدؿ االخضاع واالقناع, العدد االوؿ, مركز النيريف لمدراسات (31)
 .3ـ, ص2317االستراتيجية, قسـ الدارسات االجتماعية, العراؽ, 

, كمية االداب, 98العدد , مجمة كمية اآلداب " رأةت انتياؾ االمف االنساني لمممؤشرا " كريـ محمد حمزة(32)
 .237ص  ,جامعة بغداد

 .76ـ, ص2317, دار دلتا لمنشر, القاىرة, 1عمار عمي حسف, شبو الدولة القصة الكاممة لداعش, ط(33)
(34) , , 2316مني شفيؽ, الفموجة بيف مطرقة داعش وسنداف الحصار, مقاؿ منشور عمى صحيفة رأي اليـو

 .http://www.raialyoum.com/index.php, 1/3/2319تاريخ االطالع 
لعمميات االنتقالية في الوطف العربي, مجموعة باحثيف وباحثات, مشاركة النساء في السالـ, االمف وا(35)

 .423ـ, ص2318المرأة, بيروت,  دراسات ومساواة, مركز إيبرت فريدريش مؤسسة
 .224( عمر فاروؽ, داعش سفراء جينـ, مصدر سابؽ الذكر, ص(36

العراؽ, كممة مدير مكتب حقوؽ االنساف في بعثة االمـ المتحدة)فرانشيسكو موتا(, بعثة االمـ المتحدة, (37)
 .26ـ, ص2315العدد السادس, االصدار الثاني, 

تشريف االوؿ  31ايار ولغاية  1(تقرير بشأف حماية المدنييف في النزاع المسمح في العراؽ لممدة مف 38)
 .22, مصدر سابؽ الذكر, ص 2315

http://www.raialyoum.com/index.php


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)2457 ) 
 

                                                                                                                                        

عدة العراؽ, االمـ المتحدة في العراؽ, مف اجؿ العراؽ, المكتب االعالمي لبعثة االمـ المتحدة لمسا(39)
 .4, ص2316العراؽ,

 .5, مصدر سابؽ الذكر, ص2316االمـ المتحدة في العراؽ, مف اجؿ العراؽ (43)
 المتحدة ألمـا لمفوضية التابع اإلنساف حقوؽ مكتب(بعثة االمـ المتحدة لمساعدة العراؽ)يونامي(, 41)

تشريف  1في العراؽ لممدة مف  تقرير بشأف حماية المدنييف في النزاع المسمحاإلنساف,  لحقوؽ السامية
 .4ـ,ص2316, العراؽ, 2316ايموؿ  33ولغاية  2315الثاني 

 .237(كريـ محمد حمزة, مؤشرات انتياؾ االمف االنساني لممرأة, مصدر سابؽ الذكر, ص42)
, المركز العربي 1ط لى الماضي داعش والمجتمع المحمي,(فالح عبد الجبار, دولة الخالفة التقدـ ا43)

 .159,ص ـ 2317ث ودراسة السياسات, بيروت, لألبحا
ـ, 2318(, استمارة االحصاء السنوي, الفموجة, 7( محكمة االحواؿ الشخصية في الفموجة, استمارة احصاء رقـ )(44
 .2ص
 

اسماء جميؿ رشيد, التداعيات االجتماعية والنفسية ألزمة الموصؿ, دراسات دولية, العدد الحادي والسبعوف, مراكز ( (45
 .61ـ, ص2317دراسات المرأة, جامعة بغداد, 

(فالح عبد الجبار, دولة الخالفة التقدـ الى الماضي داعش والمجتمع المحمي, مصدر سابؽ الذكر, ص 46)
292. 

(سرمد الجيالني, المناىج الدراسية في مناطؽ سيطرة الدولة االسالمية ))داعش((, منظمة صوت 47)
 .4ـ, ص2317وصورة, سوريا, 

 .77عمي حسف, شبو الدولة القصة الكاممة لداعش, مصدر سابؽ الذكر, ص عمار(48)
(سرمد الجيالني, المناىج الدراسية في مناطؽ سيطرة الدولة االسالمية )داعش(, مصدر سابؽ الذكر, 49)

 .4ص
(فالح عبد الجبار, دولة الخالفة التقدـ الى الماضي داعش والمجتمع المحمي, مصدر سابؽ الذكر, 53)

 .392ص
 الذكر, سابؽ مصدر النزوح, مف العائدة لألسر واالقتصادية االجتماعية االوضاع جاسـ, نصيؼ(51)

 .79ص
 .79عمار عمي حسف, شبو الدولة القصة الكاممة لداعش, مصدر سابؽ الذكر, ص(52)
وزارة التخطيط, الجياز المركزي لإلحصاء, مسح حصر وتقييـ األضرار لألنشطة االقتصادية نتيجة (53)

االعماؿ االرىابية ومحاربة داعش, قسـ إحصائيات البيئة ومركز نظـ المعمومات الجغرافية, بغداد, 
 .23ـ, ص2318
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, مركز ديبونو 1يوسؼ قطامي, منى ابو نعيـ, تحقيؽ الذات والقيادة المستقبمية بيف النظرية والتطبيؽ,ط(54)
 .23ـ, ص2316لتعميـ التفكير, عماف, 

 .3ف االنساني جدؿ االخضاع واالقناع, مصدر سابؽ الذكر, صمجموعة مؤلفيف, االم(55)
 لحقوؽ السامي المفوض ,مكتب)يونامي( العراؽ لمساعدة المتحدة األمـ االنساف بعثة حقوؽ مكتب(56)

 .33, صـ2313 الثاني, بغداد ,كانوف2010 ,لعاـ العراؽ االنساف في حقوؽ تقرير االنساف,
 لحقوؽ السامي المفوض ,مكتب)يونامي( العراؽ لمساعدة المتحدة األمـ االنساف بعثة حقوؽ مكتب(57)

 .23ـ, ص2314 حزيراف – الثاني العراؽ, بغداد, كانوف في اإلنساف حقوؽ حوؿ االنساف, تقرير
وزارة التخطيط, الجياز المركزي لإلحصاء, مسح حصر وتقييـ األضرار لألنشطة االقتصادية نتيجة (58)

 .18-17داعش, مصدر سابؽ الذكر,  االعماؿ االرىابية ومحاربة
منذ احتالليا مف  2839اياـ مف قصؼ الطيراف والمدفعية وقتالىا  3, الفموجة مجددًا CNNبالعربية(59)

 .arabic.cnn.com, 8/3/2319ـ , تاريخ االطالع 2315داعش, 
 المثاـ العراؽ, إماطة لمساعدة المتحدة األمـ بعثة /اإلنساف لحقوؽ السامي المتحدة األمـ مفوض مكتب(63)

 تشرين 6ًا, بغداد, سابق داعش تنظيـ سيطر عمييا التي المناطؽ في الجماعية المقابر : المجازر عف
 .8, صم2019 الثاني

(االمـ المتحدة, حقوؽ االنساف, قسـ المرأة والمساواة بيف الجنسيف, المرأة والسالـ واالمف, تاريخ االطالع 61)
2319/3/9 ,www.ohchr.org. 
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