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شنَّ أفراد يف مليشيا أيزيدية هجمات عىل قريتني عربيتني، هما  2015كانون الثاني /يناير 25يف 
مدنياً، نصفهم  21ويف تلك الهجمات قتلوا . الجري والسيباية يف منطقة سنجار بشمال غرب العراق

واألطفال، يف عمليات قتل بأسلوب اإلعدام، وجرحوا عدداً آخر، بينهم ثالثة  املسننيمن الرجال والنساء
شخصاً مازالوا يف عداد  17شخصاً من السكان، بينهم  40ختطف املسلحون نحو كما ا 1.أطفال

  .املفقودين، ويُخىش أن يكونوا قد لقوا حتفهم

زارت منظمة العفو الدولية القريتني ووجدت أن املهاجمني قاموا بنهب املنازل  2015نيسان /يف أبريل
وقال بعض الناجني الذين اضطروا إىل . واملمتلكات وحرقها بشكل ممنهج، ولم يسلم منها منزل واحد

هم يعيشون يف ظل مغادرة القريتني إن معارفهم من األيزيديني حذَّروهم من العودة إىل القريتني؛ و 
 ً وقالوا ملنظمة . شبح الخوف من التعرُّض للهجمات مرة أخرى يف األماكن التي يلجأون إليها حاليا

فوا عىل هوية بعض جريانهم ومعارفهم القدامى األيزيديني من كوهبل وغريها  العفو الدولية إنهم تعرَّ
وتزعم مصادر  2.ن إىل املليشيا األيزيديةمن القرى األيزيدية القريبة كانوا يف صفوف الجناة ممن ينتمو 

أيزيدية وكردية أن مقاتلني من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب التابعة له يف 

                                                 
األيزيديون هم من أصل عرقي كردي وينتمون إىل أقلية دينية وتعود جذور ديانتهم القديمة إىل الزردشتية ويعبدون 1

تعرضوا للتمييز واالضطهاد من قبل املسلمني الذين يعتربونهم  ولطاملا". املالك الطاووس"انبثاقاً لإلله يعرف باسم 
 ".عبدة الشيطان"وثنيني، وكثرياً ما يتهمونهم بأنهم 

، قامت منظمة العفو الدولية بزيارة إىل قريتي الجري والسيباية واملناطق 2015نيسان /أبريل 18و  17و 16يف 2
ً املحيطة بهما، وقابلت بعض الناجني والشهود   .وأقرباء الضحايا يف تلك التواريخ يف قرى مجاورة، يأوون إليها حاليا

 21وعددهم  2015كانون الثاني /يناير 15هؤالء هم من الضحايا الذين ُقتلوا يف الجري والسيباية يف 
 ً ً  70م صالح سلطان، مري، سنوات 9سنة وشقيقه جهاد،  12أحمد مطر، . شخصا مراد غدير  -، عاما

ً  44دنو،  ً  21ستار شمدين مرعي،  -، عاما ً  15يونس شمدين مرعي،  - ، عاما زعيان غدير  - ، عاما
ً  61الدنو،  وقد اخرتقت إحدى الرصاصات التي أدت إىل مقتله بطاقة هويته التي كان يضعها يف . عاما
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ويبدو أن الهجوم وقع  3.سوريا، الذين ينشطون يف منطقة سنجار، اشرتكوا يف الهجوم عىل القريتني
من مجازر وعمليات اختطاف جماعي  –ئم البشعة انتقاماً من تنظيم الدولة اإلسالمية عىل الجرا

التي اقرتفها التنظيم بحق األقلية األيزيدية منذ سيطرته عىل منطقة  –واغتصاب واسرتقاق جنيس 
آب /سنجار يف أغسطس

2014.4  

ويتهم العديد من أفراد األقلية 
األيزيدية واألكراد جريانهم 

العرب باالنضمام إىل تنظيم 
الدولة اإلسالمية، أو التعاون 
معه يف ارتكاب الفظائع ضد 
مجتمعاتهم ونهب منازلهم 

ويف أعقاب هجوم . وممتلكاتهم
تنظيم الدولة اإلسالمية عىل 

املنطقة شكَّل السكان 
نجار األيزيديون يف منطقة س

مليشيا للدفاع الذاتي، وتمكنوا، 
مع قوات البشمركة الكردية 

ومقاتلني من بلدان مجاورة، من استعادة السيطرة عىل مناطق شمال ورشق جبل سنجار، ومنها 
ومنذ ذلك الحني ظلت املنطقة . 2014كانون األول /قريتا الجري والسيباية، يف أواخر شهر ديسمرب

كن مقاتلني ُكرد من البلدان املجاورة ينشطون هناك أيضاً إىل جانب خاضعة لسيطرة البشمركة، ول
ويرتدد عىل ألسنة املقاتلني والسكان األيزيديني أنهم ال يريدون بقاء السكان العرب . املليشيا األيزيدية

 5.يف املنطقة

                                                 
مقاتلو حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب انترشوا يف سنجار لتقديم مساعدة فورية لأليزيديني عقب 3

ع عىل مزيد من لالطال . الهجوم الذين شنَّه عليهم تنظيم الدولة اإلسالمية، وظلوا ينشطون هناك منذ ذلك الحني
 ".الخلفية"التفاصيل، أنظر 

ولالطالع عىل مزيد من ". الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"، أي "داعش"باسم " الدولة االسالمية"يُعرف تنظيم 4
التطهري العرقي عىل نطاق التفاصيل بشأن جرائم التنظيم ضد الطائفة األيزيدية أنظر، مثالً، منظمة العفو الدولية، 

عىل  2014أيلول /سبتمرب 2، االستهداف املمنهج لألقليات يف شمال العراق من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية: يخيتار 
؛ http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mde140112014en_0.pd:الرابط

 23، أرس الدولة اإلسالمية يف العراقالتعذيب واالسرتقاق الجنيس يف : الفرار من الجحيمومنظمة العفو الدولية، 
  :، انظر الرابط2014كانون األول /ديسمرب

https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/12/iraq-yezidi-women-and-girls-face-
harrowing-sexual-violence 

تواطؤهم يف فظائع تنظيم  ناجون أيزيديون يقولون إنهم ال يستطيعون أن يغفروا للعرب"روداو، : أنظر مثالً 5
، عىل 2015كانون الثاني /يناير 5، "داعش"

وقد ذكر ). 2015حزيران /يونيو 3شوهد يف (http://rudaw.net/english/kurdistan/05012015:الرابط

 ً   .اخرتقت رصاصة بطانية هذا الطفل وأحدثت فيها ثقبا
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ً  70مريم صالح سلطان، ، سنوات 9سنة وشقيقه جهاد،  12أحمد مطر،  ً  44مراد غدير دنو،  -، عاما ستار  -، عاما
ً  21شمدين مرعي،  ً  15يونس شمدين مرعي،  -، عاما ً  61زعيان غدير الدنو،  -، عاما وقد اخرتقت إحدى . عاما

  .الرصاصات التي أدت إىل مقتله بطاقة هويته التي كان يضعها يف جيب صدره

وقال بعض السكان ملنظمة العفو الدولية إنه يف صبيحة 
وصل إىل هاتني  2015كانون الثاني /يناير 25يوم 

يف " أسايش"القريتني أفراد من البشمركة وقوات األمن 
حكومة إقليم كردستان، مع قائد وأفراد مليشيا أيزيدية 

 20وقامت قوات البشمركة باعتقال أكثر من . محلية
وقد أُطلق رساح معظمهم يف اليوم نفسه أو بعده . رجالً 

يزال سبعة أو ثمانية منهم قيد  بوقت قصري، بينما ال
  6.االعتقال

وقال بعض سكان قرية الجري إن أفراداً من قوات 
ظلوا موجودين يف القرية حتى " أسايش"البشمركة و

وقت قيام أفراد املليشيا األيزيدية بمهاجمتهم الحقاً 
ممتلكاتهم، ولكنهم لم يفعلوا شيئاً ملنع أو وقف ونهب 

وذكروا أن بعضهم كان قد أنذر السكان . الهجمات
ر مجموعة من النساء واألطفال  بالهجوم الوشيك، وحرَّ

 .املختطفني وأوصلوهم إىل منطقة آمنة

عرشة من  وأثناء الهجوم عىل قرية الجري، قتلت املليشيات األيزيدية عرشة رجال وصبياً يف الخامسة
وقد أُطلقت النار عىل معظمهم من . العمر، وجرحت عرشة آخرين من السكان، بينهم ثالثة أطفال

وا . مسافة الصفر وبوصول املهاجمني إىل قرية السيباية بعد ظهر ذلك اليوم، كان معظم السكان قد فرُّ
م تبق عىل حياة األشخاص بيد أن املليشيات ل. منها بعدما سمعوا بعمليات القتل التي وقعت يف الجري

  .إذ قتلت ثمانية رجال ونساء من املسنني أو ذوي اإلعاقات الجسدية وطفلني: الذين مكثوا يف القرية

 25وقال أحد قادة األسايش يف سنوني بمنطقة سنجار ملنظمة العفو الدولية إنه يف صبيحة يوم 
قرية إرهابية، وهناك تعرَّض أفراد  إىل"ذهبت قوات البشمركة واألسايش  2015كانون الثاني /يناير

ولم يقدم تفاصيل  7".البشمركة إلطالق النار، مما أدى إىل نشوب قتال أسفر عن مقتل بعض العرب
  :أخرى، لكنه قال

                                                                                                                                            
، أنهم لن يعودوا إىل 2014آب /معظم االيزيديني من منطقة سنجار الذين قابلتْهم منظمة العفو الدولية منذ أغسطس

سنجار إذا ظل السكان العرب يف املنطقة، ودعا بعضهم إىل ترحيل املجتمعات العربية من املنطقة، بينما أعرب آخرون 
 .ان يف بلدان أخرى خارج منطقة الرشق األوسطعن رغبتهم يف مغادرة العراق واالستيط

قالت عائالت بعض األشخاص الذين مازالوا محتجزين ملنظمة العفو الدولية إنهم لم يكن لديهم أية معلومات حول 6
مصري أو أماكن وجود أقربائهم املعتقلني، إال بعد أن اتصلوا باللجنة الدولية للصليب األحمر، التي أبلغتهم بخرب 

هة إىل أقربائهم املعتقلني. هم وبمكان وجودهماعتقال  .وقالت العائالت إنها ليس لديها معلومات كذلك بشأن التهم املوجَّ
 .2015شباط /فرباير 17اجتماع مع نائب مدير أسايش عىل أحمد الباشكي يف سنوني بمنطقة سنجار، 7

  2015منزل نُهب وأُحرق  يف قرية الجري 
©Amnesty International
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شخصاً منهم، نقلناهم إىل قرية  40بل عىل العكس، أنقذنا أكثر من . لم يُقتل أي أطفال أو نساء"
وليس ثمة قرويون مفقودون، إذ أن األشخاص . وسلمناهم إىل زعماء قبليني عرب هناك" النعيم"

. إرهابيون" جحيش"إن معظم قبيلة ". داعش"السبعة عرش الذين يقولون إنهم مفقودون هم مع 
ربما يكون ذلك قد تم عىل . درتيولم أر أية عمليات حرق للمنازل، ولكنني ال أعلم ما حدث بعد مغا

إذ نهب العرب كل . أيدي بعض السكان األيزيديني الغاضبني أو من عنارص حزب العمال الكردستاني
يشء من القرى األيزيدية؛ ففي كل بيت تدخله يف هذه القرى العربية تجد ثالجات وممتلكات أخرى 

  8."نهبوها من األيزيديني

قاسم شيشو ملنظمة العفو الدولية إنه لم يحدث قتال باألسلحة النارية يف  وقال قائد املليشيا األيزيدية
  :القرية، وأضاف

كانون الثاني، ذهبْت قوات البشمركة واألسايش إىل هاتني القريتني، للبحث /يناير 25يف صبيحة يوم "
فقتهم، وطلبوا مني مرا. عمليات اختطاف نساء وفتيات أيزيدياتعن رجال مطلوبني ممن تورطوا يف 

لم . فذهبُت مع مقاتيلَّ، وأمرتُهم بعدم القيام بعمليات ثأرية، وبأال يترصفوا إال بما يسمح به القانون
كما ذهب بعض عنارص حزب العمال . يطلق القرويون النار، ولم يحدث تبادل إلطالق النار

يبدو أن هناك َمن . نالكردستاني والبعثيون القدامى الذين انضموا إىل البشمركة بعد مغادرتي املكا
  9."يريد افتعال املشاكل

ويف مقابلة مع وسائل االعالم، قال قاسم شيشو إن مقاتيل حزب العمال الكردستاني ووحدات الدفاع 
ً  10عن الشعب  وذكرت  11.كانوا قد شنوا هجوماً عىل القريتني واختطفوا نساء وقتلوا شاباً أيزيديا

 محليني عقدوا اجتماعاً بعد وقوع الهجوم وأدانوه ووعدوا وسائل اإلعالم كذلك أن زعماء أيزيديني
 12.بعدم تكراره

يف هاتني القريتني عثرت منظمة العفو الدولية عىل عبوات رصاص فارغة وثقوب أحدثها الرصاص يف 
شخصاً من  30وتقدم شهادات نحو  13.جدران املنازل التي قال شهود إن بعض الضحايا ُقتلوا فيها

ونفى القرويون الذين قابلتْهم املنظمة مشاركتهم يف . سكان القريتني روايات متسقة بشأن الهجمات

                                                 
 .املصدر نفسه8
 2015نيسان /أبريل 18ر، اجتماع مع قاسم شيشو بالقرب من حردان بمنطقة سنجا9

 ".PKK"وحدات حماية الشعب، هي فرع لحزب العمال الكردستاني، وكثرياً ما يشار إليها باسم 10
 29، "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب يخلقان توتراً بني الكرد والعرب: قائد أيزيدي"باس نيوز، 11

  :، أنظر الرابط2015كانون الثاني /يناير
http://www.basnews.com/en/news/2015/01/29/yazidi-commander-pkk-and-ypg-

creating-tension-between-kurds-and-arabs 
أنظر . 2015كانون الثاني /يناير 29، "األيزيديون ينتقمون من املتعاونني املتطرفني: ، مذبحة سنجار"نقاش"12

  :الرابط
-Against-Revenge-Take-http://www.niqash.org/en/articles/security/3613/Yazidis

Collaborators.htm-Extremists%E2%80%99 
 .آثار رصاصات عىل الجدران املحيطة باملنازل عىل األرجحلو أنه نشب قتال باألسلحة النارية فعالً، لُوجدت 13
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ويرصُّ بعضهم عىل القول إنهم، عىل . اختطاف نساء وفتيات أيزيديات ونهب ممتلكات األيزيديني
ولكن منظمة العفو . العكس من ذلك، ساعدوا عدة عائالت أيزيدية عىل االختباء والهرب من املنطقة

إذ أن . الدولية ليست يف موقع يمكِّنها من التدقيق يف املزاعم املضادة ألهايل القريتني أو املزاعم املعاكسة
تحقيقاً مستقالً ومحايداً هو وحده الذي يمكن أن يساعد عىل تقرير صحة هذه االدعاءات املتناقضة 

يف أي حال من األحوال مربراً لعمليات القتل وحتى لو كانت صحيحة، فإنها ال تشكل . من عدمها
 .واالختطاف االنتقامية

وملنع وقوع املزيد من الهجمات االنتقامية حاولت سلطات إقليم كردستان العراق وقوات البشمركة 
الفصل بني املجتمعنْي األيزيدي والعربي، ولكنها عىل ما يبدو لم تتخذ الخطوات الرضورية للتحقيق يف 

، طلبت 2015أيار /مايو 22ويف رسالة مؤرخة يف . وتقديم الجناة إىل ساحة العدالة االنتهاكات
منظمة العفو الدولية من سلطات إقليم كردستان العراق معلومات بشأن نتائج أي تحقيق أُجري يف 

 .وحتى كتابة هذا التقرير، لم تكن املنظمة قد تلقت أي رد عىل رسالتها. األحداث

ارتُكبت يف قريتي الجري والسيباية تعترب انتهاكات خطرية للقانون اإلنساني  إن االنتهاكات التي
ويتعني عىل حكومة إقليم كردستان ضمان إجراء تحقيق عاجل . الدويل، وبعضها يشكل جرائم حرب

وواف ومستقل يف تلك املزاعم، وإخضاع املسؤولني عن تلك االنتهاكات املزعومة للمساءلة، وتوضيح 
فإذا كانوا عىل قيد الحياة، ينبغي إطالق . وجود األشخاص املفقودين السبعة عرش مصري وأماكن

 ً ويتعني عىل الدول التي تقدم . رساحهم فوراً، وإذا كانوا أمواتاً، ينبغي تسليم رفاتهم إىل عائالتهم فورا
ستخدام مساعدات عسكرية إىل حكومة إقليم كردستان العراق إنشاء آليات مراقبة قوية لضمان عدم ا

 14.املعدات التي تزود بها حكومة اإلقليم يف ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان

 عمليات القتل يف قرية الجري

عاماً، ملنظمة  20عاماً و  15، البالغني من العمر يونس وستار شمدين مرعيقال والد الضحيتني 
 :العفو الدولية

اتصلُت بستار فقال يل . عندما جاءت املليشيا األيزيدية إىل القرية كنُت يف الحقول مع بعض أغنامنا"
رأس غنم، وطلبوا منه ومن شقيقه  81إن األيزيديني جاءوا وأخذوا كل أغنامنا من املنزل، وهي 

صديق أيزيدي  وقد أعَلمنا. األصغر يونس مساعدتهم يف حمل البضائع التي نهبوها من منازل القرية
ويف اليوم التايل ُجلبت الجثتان . قديم فيما بعد أن جثتيهما أُلقيتا يف كوهبل، وهي قرية أيزيدية قريبة

وأُلقيتا يف قرية الجري، وظهر أنه أُطلقت عليهما عدة رصاصات، ولكنني ال أعرف سبباً يدعوهم إىل 
 ."قتل ولديَّ 

                                                 
منها بعض املساعدات التالية أو (من بني البلدان التي ذُكر أنها قدمت إىل حكومة إقليم كردستان مساعدات عسكرية 14

ية ضد األسلحة، الذخائر، املعدات العسكرية األخرى، التدريب، املشاركة املبارشة بواسطة الرضبات الجو : جميعها
كندا، الدنمرك، فنلندا، فرنسا، أملانيا، إيطاليا، هولندا، السويد، اململكة املتحدة، الواليات ): أهداف تنظيم الدولة اإلسالمية

 .املتحدة
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سنة، فأصابته يف  12غر للصبيني، البالغ من العمر وأُطلقت أربع رصاصات عىل رداد، الشقيق األص
وقال الطفل ملنظمة العفو الدولية إنه أُصيب بجروح بينما كان يلعب . ظهره وصدره ويده ورجله

وقال قرويون آخرون للمنظمة إن رداد أُصيب بجروح عندما أطلق رجال مليشيا . بالقرب من منزله
وتحدثت نهلة مرعي، وهي أم لخمسة أطفال . ، وأردوه قتيالأيزيدية النار عىل جارهم مراد غدير دنو

، البالغ من العمر جمعة حبش مرعيعاماً، للمنظمة عن مقتل زوجها  34من قرية الجري وعمرها 
  :عاماً فقالت 19، وعمره صالحعاماً، ونجلها  44

وفعلنا ما طلباه . اقتحم منزلنا رجالن أيزيديان مسلحان يرتديان بزات موحدة وطلبا منا الخروج"
ثم أطقا عدة . منا، وعندما خرجنا أطلقوا النار عىل زوجي وعىل ابني صالح، وقتالهما كليهما

وقد اخرتقت إحداها البطانية التي كنُت ألفُّ بها طفيل، الذي كنت أحمله . رصاصات عليه وبالقرب منه
  ."ولحسن الحظ أن الرصاصة لم تتسبب له بأذى. بني ذراعيَّ 

  :جة شقيق زوجها غزالة مرعي، التي كانت تسكن يف البيت املجاور، ملنظمة العفو الدوليةوقالت زو 

 15جاءت إىل منزلنا مجموعة من نحو "
أيزيدياً، يرتدى معظمهم بزات 

واستولوا عىل كل يشء يف . عسكرية
السيارة أوالً، ومن ثم املولِّد : املنزل

وتحرك عدد قليل منهم . الكهربائي
ذهاباً وإياباً عدة مرات وهم يحملون 
. مقتنياتنا، ثم طلبوا منها الخروج

محمد حبش أنا وزوجي  –فخرجنا 
ً  34البالغ من العمر  مرعي، ، عاما

يف تلك اللحظة كان . وأطفالنا الثالثة
أطلق . هناك أربعة من رجال املليشيا

أحدهم عىل زوجي عدة رصاصات من 
  ."بندقية كبرية، فأرداه قتيال عىل الفور أمام عيوننا وعىل مرأى من األطفال

ن جاء اثنان م: "وقال شقيق محمد وجمعة، الذي كان يسكن يف البيت املجاور إنه نجا لحسن حظه
ب ، ولكن الرجل الثاني "أنت من داعش: "أحدهما بندقيته نحوي وقال رجال املليشيا إىل منزيل، وصوَّ

وطلب منه أن يرتكني يف حال سبييل، ثم غادر " داعش"الذي كان يعرفني، قال له إنني لست من 
  ."الرجالن

حرضْت ": الدولية وقالت شمسة محمد، وهي أم لتسعة أطفال يف الخمسني من العمر، ملنظمة العفو
حيث كنا نقيم منذ أسبوعني ] يف قرية الجري[مجموعة من األيزيديني بالبزات العسكرية إىل املدرسة 

أخذوا معهم . ألن منزلنا يقع يف مكان معزول خارج القرية، وخشينا أن يأتي األيزيديون ويهاجموننا
، البالغ من العمر ان غدير الدنوزعيكان زوجي . اسطوانة غاز للطبخ ومولداً كهربائياً وغادروا

  املكان الذي قتل فيه محمد حبش مرعي يف قرية الجري
© Amnesty International 
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فجاء أحد رجال املليشيا وأطلق النار عليه، فسقط عىل ظهره وفارق الحياة . عاماً، بجانب الباب61
  .بعد دقيقة أو اثنتني،بعد أن أُصيب يف صدره

ثم جاء رجل املليشيا الثاني وطلب منا الخروج  
 20كان عددنا حوايل . ووَضعنا يف شاحنة بك أب

 ً أنا واثنتان من بناتي واثنتان من بنات : شخصا
كما . األطفالشقيق زوجي وابن عمي وجميع 

، البالغ من فتحي خرض خلفاقتادوا قريبنا 
عاماً، وهو الرجل الوحيد الذي أخذوه  43العمر 

. معنا، أما الباقي فكانوا من النساء واألطفال
، ]قرية أيزيدية قريبة[نقلونا إىل مجمع األندلس 
سمعُت صوت . وهناك فصلوا فتحي عنا

يف رصاصتني، ولكنني لم أشاهد عملية قتله، و 

وقت الحق ُجلبت جثته إىل قرية الجري وأُلقيت 
وقد أُطلقت عليه رصاصتان يف رأسه، . هناك

ً  20ولقي حتفه مخلفاً    .طفالً يتيما

جبل سنجار، حيث مقر [بعد أن أقتادوا فتحي أرادوا أن يأخذونا نحن، النساء واألطفال، إىل الجبل 
راد من البشمركة وأنقذوا حياتنا، حيث نقلونا إىل ولكن لحسن حظنا جاء أف] قيادة املليشيا األيزيدية

  ."، وسلمونا إىل زعماء العشائر العربية"ربيعة"بالقرب من " النعيم"قرية 

  عمليات القتل يف قرية السيباية

عندما وصل املهاجمون إىل قرية السيباية املجاورة كان الشباب واألشخاص أقوياء األجسام قد فروا 
سمعوا بأخبار الهجوم عىل قرية الجري من األشخاص الذين فروا من تلك القرية  منها، ألنهم كانوا قد

وبعد أن طلب منهم قائد املليشيا األيزيدية قاسم شيشو اصطحاب عائالتهم ومغادرة املنطقة حفاظاً 
وبالنتيجة، كان معظم القتىل يف السيباية من الرجال والنساء املسنني أو ذوي اإلعاقات . عىل سالمتهم

  .الجسدية، وغري القادرين عىل الهرب، الذين اعتقدوا أنهم لن يكونوا مستهدفني

  :عاماً ملنظمة العفو الدولية 70، البالغة من العمر مريم صالح سلطانوقال نجل 

كانت والدتي تعيش يف البيونة، ولكنها كانت يف زيارة إىل شقيقتي يف السيباية، عندما انترشت أنباء "
فرَّ معظم السكان، ولكن والدتي كانت مسنة وتواجه صعوبات يف امليش، ولذا مكثت . ياملجزرة يف الجر 

لكنها ُقتلت يف . يف مكانها مع الجريان املسنني اآلخرين، الذين لم يعتقدوا أنهم سيكونون عرضة للخطر
  ."عاماً، مع جريان مسنني آخرين 68، البالغ من العمر جاسم محمود عيلمنزل جارها 

مريم جاسم يوسف، وخلف سعيد يف املنزل نفسه عىل جثتي شخصني من املسنني، وهما  كما ُعثر
  .عاماً، بحسب ما ذكر األقارب 66، محمد

عاماً، التي كان يحتفظ بها  61هوية زعيان غدير دنو، 
يف جيب صدره واخرتقتها إحدى الرصاصات التي 

 Amnesty International  ©.قتلته
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وقال آخرون إنهم . وقال بعض السكان إنهم كان يخشون التعرض للهجوم إذا عادوا إىل السيباية
وقال عدد . ن أقربائهم وجلب موتاهمانتظروا ملدة يوم أو عدة أيام قبل أن يخاطروا بالعودة بحثاً ع

قليل منهم إنهم تسللوا إىل القرية يف وقت مبكر من صباح اليوم التايل لالطالع عىل ما حدث، ثم أبلغوا 
اضطررنا إىل التسلل إىل القرية كاللصوص ألن ":  وقال نجل خلف سعيد محمد للمنظمة. أقرباء املوتى

أخرى إذا رأونا عىل التلة، لنجد أن أقرباءنا ُقتلوا ومنازلنا  األيزيديني ربما يعودون ملهاجمتنا مرة
  ."نُهبت

وقال نظري عيل صالح، وهو نجل 
شخص آخر مسن من بني القتىل، 

  :ملنظمة العفو الدولية

يف عيل صالح خلف كان والدي " 
السادسة والستني من العمر وكان 

مربوطاً بكريس متحرك ألن الجانب 
األيمن من جسمه كان مشلوالً 

 ً ولم نتخيَّل أن يستهدفوا . تماما
. املسنني واملرىض، ولكنهم فعلوا

وقد عثرنا عىل جثته يف منزله، أُردي 

  ."بالرصاص وهو يف كرسيه املتحرك

ً  78عن اكتشافه املرعب لجثة والده، البالغ من العمر أحمد حبيب محمد وتحدث نجل    :عاما

وعندما عدنا وجدناه يف منزلنا . كان يف املنزل لوحده، ألنني وأشقائي هربنا مع بقية سكان القرية"
 ً كان املشهد ال : املحروق، وقد أُطلقت عليه النار يف رأسه وصدره وأُحرق الجزء السفيل من جسده تماما

لله أولئك الذين ارتكبوا مثل تلك الجريمة البشعة بحق رجل مسن ال يستطيع الدفاع عن رحم ا. يُحتمل
  ."نفسه

عىل الرغم من أن معظم الضحايا يف السيباية كانوا إما من املسنني أو ذوي اإلعاقات الجسدية، فقد 
غ من ، البالأحمدسنوات وشقيقه  9، البالغ من العمر جهاد مطر أحمدكان بينهم طفالن، وهما 

: وقال عم الطفلني ملنظمة العفو الدولية. مطر أحمد خليفسنة، اللذان ُقتال مع والدهما  12العمر 
إما أن شقيقي لم يدرك برسعة أنهم كانوا يف خطر، أو أن الطفلني كانا يف الخارج مع األغنام، وأنه "

  ."ُقتلواكل ما أعرفه أنهم . عندما عثر عليهما كان أوان الفرار قد فات، ال أعلم

  عمليات االختطاف

كانون الثاني /يناير 25ال يزال سبعة عرش شخصاً ممن قبض عليهم رجال املليشيات األيزيديون يف 
رجالً وطفل واحد يف السادسة عرشة من العمر، مجهويل املصري، ويُخىش أن  16يف قرية الجري، وهم 
يزيد عددهم عىل العرشين، ممن أُنقذت وليس لدى النساء واألطفال الذين . يكونوا يف عداد القتىل

 Amnesty International©.منزل أحرق يف السيباية
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حياتهم وُسلموا إىل مكان آمن من قبل البشمركة عقب اختطافهم من قبل رجال املليشيا األيزيديني 
كما أن . بوقت قصري، أية معلومات حول األشخاص السبعة عرش، ألنهم لم يُختطفوا أو يُحتجزوا معهم

ومات بشأن مصريهم وأماكن وجودهم باءت بالفشل الجهود التي بذلتها عائالتهم للحصول عىل معل
  .حتى اليوم

  :وقال أحد أقرباء ثالثة أشقاء مفقودين ملنظمة العفو الدولية

البشمركة يقولون إنهم ال يعلمون، واأليزيديون يقولون أحياناً إنهم ال يعلمون، ويقولون أحياناً "
قه، إننا نريد معرفة الحقيقة فقط وال نعرف. أخرى إن املختفني السبعة عرش يف عداد القتىل . ما نصدِّ

  ."فإذا كان أقرباؤنا موتى، ينبغي أن يخربونا بذلك وأن يسلمونا جثثهم

  :عاماً، ملنظمة العفو الدولية 25وقالت فطايم محمد أحمد، وهي أم لطفلني من الجري، عمرها 

وطلبوا من زوجي أن يعطيهم يف الصباح حرض إىل منزلنا عدة رجال أيزيديون يرتدون مالبس مدنية "
 عواد محمد دنوثم اقتادوا زوجي . مفاتيح السيارة، وأخذوا بعض األجهزة الكهربائية واألثاث

. وال نعلم إىل أين اقتادوهم وأين هم اآلن. حامد وحماد وفاروق وعمادوأربعة من أشقائه، وهم 
ً أنا أخىش عىل . ليس لدينا أية معلومات بشأنهم منذ ذلك الحني . سالمة زوجي وعىل سالمتهم جميعا

  ."أود أن أعرف أنه ال يزال عىل قيد الحياة وأن أعرف مكان وجوده

وقالت عنود محمد خليل، وهي أم لخمسة رجال يف منتصف الستينيات من العمر، ملنظمة العفو 
  :الدولية

أبنائي، ثم أخذونا نحن يف البدء جاء األيزيديون واستولوا عىل سياراتنا الثالث، واقتادوا خمسة من "
قالوا إنهم سينقلوننا إىل الجبل . وال أعرف ملاذا أخذونا، وال ما يريدون أن يفعلوا بنا. النساء واألطفال

بيد أن أبنائي الخمسة مازالوا . ، ولكن البشمركة تدخلوا ونقلونا إىل مكان آمن]جبل سنجار[
دامى مساعدتنا عىل العثور عليهم، ولكننا لم وقد طلبنا من بعض أصدقائنا األيزيديني الق. مفقودين

، كنا أشبه بعائلة واحدة، غري أن كل يشء ُهدم ]لقد كانوا بمثابة إخواننا يف الدم. نصل إىل أية نتائج
  ."اآلن، وأصبحنا أسوأ من الغرباء

وقال قرويون آخرون للمنظمة إن قوات البشمركة أطلقت رساح النساء واألطفال بشكل عاجل، وإن 
  .ائد املليشيا األيزيدية قاسم شيشو طلب من رجاله عدم إيذاء النساء وإطالق رساحهنق

عاماً، وهي أم لسبعة أطفال كان زوجها من بني القتىل،  38وقالت أمرية محمد دنو، البالغة من العمر 
  :ملنظمة العفو الدولية

شاة، استوىل عليها  25لدينا كان . يف البداية جاء رجل أيزيدي يرتدي مالبس مدنية وأخذ أغنامنا"
 ً ثم جاءت مجموعة من األيزيديني، بالزي العسكري واقتادونا نحن النساء واألطفال إىل . جميعا
وطلب من أفراد املليشيا إطالق ] قائد املليشيا األيزيدية قاسم شيشو[وهناك حرض أبو خالد . املسجد

  ."رساح النساء
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  خلفية

الذي يضم أربع محافظات شمالية، وهي دهوك وإربيل وحلبجة يُحَكم إقليم كردستان العراق، 
والسليمانية، من قبل حكومة إقليم كردستان، كإقليم ذي حكم ذاتي ضمن دولة العراق، ولكنه يتمتع 

 15.من قبيل السيطرة الوحيدة عىل حدوده مع البلدان املجاورة –ببعض خصائص الدولة املستقلة 
ويهيمن عىل حكومة إقليم كردستان الحزبان السياسيان الكرديان الحاكمان، الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بقيادة مسعود برزاني، الرئيس الحايل لحكومة اإلقليم، واالتحاد الوطني الكردستاني 

  .بقيادة جالل طالباني، الرئيس السابق للعراق

لديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني إىل وقد أدت املنافسة التاريخية بني الحزب ا
الحزب الديمقراطي ومركزه إربيل يف (إنشاء إدارتني موازيتني، تسيطر كل منهما عىل منطقة نفوذ 

قوات (وأسايش ) جيش(ولكل منهما بشمركة ). الغرب واالتحاد الوطني ومركزه السليمانية يف الرشق
مؤسسات حكومة إقليم كردستان العراق أصبحت أكثر توحداً يف  ومع أن. خاصة به) أمن أو رشطة

السنوات األخرية، فإن االنقسام حول خطوط الفصل بني الحزبني السياسيني ال يزال قائماً بني قوات 
  .البشمركة واألسايش

، خضع املزيد من األرايض لسيطرة حكومة إقليم كردستان بعد نرش قواتها 2014حزيران /يف يونيو
ية تلك املناطق التي فرَّت منها قوات الحكومة املركزية العراقية أمام تقدم قوات تنظيم الدولة لحما

وشملت تلك املناطق قسماً كبرياً من أرايض محافظة نينوى، وهي موطن . اإلسالمية يف شمال العراق
ون والرتكمان األيزيديون واملسيحيون واألشوري(العديد من األقليات العرقية والدينية يف العراق 

والشبك والكاكي والصابئة املندائيون، باإلضافة إىل العديد من السكان الشيعة الذين يشكلون األغلبية 
، وكركوك الغنية بالنفط، املتنازع عليها منذ زمن طويل بني )يف العراق، ولكنهم أقلية يف شمال البالد

  .حكومة إقليم كردستان والحكومة املركزية العراقية

أحرزت قوات تنظيم الدولة االسالمية مزيداً من التقدم، واستولت عىل  2014آب /داية أغسطسويف ب
معظم املناطق يف محافظة نينوى، التي كانت قد خضعت لسيطرة البشمركة قبل نحو شهرين، 

وقد استهدف . وطردت مئات اآلالف من سكانها من ديارهم، وتشكل األقليات أغلبية ساحقة منهم
يم الدولة االسالمية األيزيديني يف منطقة سنجار بوحشية خاصة؛ فنفذوا مذبحة جماعية مقاتلو تنظ

بحق مئات الرجال والصبيان واختطفوا آالف األشخاص اآلخرين، معظمهم من األطفال والنساء، 
  .الالئي أُخضع العديد منهن لالغتصاب واالسرتقاق الجنيس

وهو (حة بهدف حماية َمن تبقى منهم يف جبل سنجار ورسعان ما شكَّل بعض األيزيديني مليشيا مسل
، ومحاولة )الجزء الوحيد من منطقة سنجار، الذي لم يخضع تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية

وظلت املليشيا األيزيدية تعمل . استعادة السيطرة عىل املنطقة املحيطة من يد تنظيم الدولة اإلسالمية
ات البشمركة ومقاتيل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية جنباً إىل جانب، وبمساعدة من قو 

                                                 
ولم يتم تنفيذ اتفاق سابق مع الحكومة املركزية . 1991ظل إقليم كردستان العراق كياناً ذا حكم ذات منذ عام 15

 .1970عام العراقية أُبرم يف 
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ويف البداية لعب مقاتلو وحدات حماية الشعب السوريون دوراً رئيسياً يف تأمني ممر آمن  16.الشعب
للنازحني األيزيديني الذين تقطعت بهم السبل يف جبل سنجار يف ظل ظروف مزرية، ملساعدتهم عىل 

يف البداية كان (ات الدولة االسالمية عىل جانبي الحدود السورية العراقية الفرار عرب أراض تحتلها قو 
الطريق الوحيد املمكن للهرب من جبل سنجار إىل إقليم كردستان العراق يمر عرب املنطقة الخاضعة 

وقد أنحى العديد من األيزيديني بالالئمة عىل البشمركة  17).لسيطرة وحدات حماية الشعب يف سوريا
مقاومة احتالل تنظيم الدولة اإلسالمية لجبل سنجار، وعىل االنسحاب بدون تحذير  بسبب عدم

  18.تتقدم كانت األيزيديني، وتركهم تحت رحمة قوات التنظيم التي

إن مثل هذه التوترات التي نشأت بني األيزيديني والبشمركة موجودة كذلك بني األيزيديني من جهة 
ووحدات حماية الشعب الكردي من جهة أخرى، فضالً عن  وبني مقاتيل حزب العمال الكردستاني
 19.التوترات بني قوات البشمركة نفسها

                                                 
يجب : مقاتلون أيزيديون"روداو، : أُنظر مثالً مقابالت مع قائد املليشيا األيزيدية قاسم شيشو يف منطقة جبل سنجار16

  :أنظر الرابط. 2014آب /أغسطس 21، "أن نبقى هنا وندافع عن أرضنا
.net/english/middleeast/iraq/210820142http://rudaw ،نريد من املجتمع الدويل أن يقدم "؛ زد نيوز

  :، أنظر الرابط2014ترشين األول /أكتوبر 1، "قاسم شيشو: املساعدة إىل األيزيديني
-yezidis-help-to-community-international-want-http://zeenews.india.com/exclusive/we

shesho_1478444.html-qasimب يف العراق استولت عىل دبابة لتنظيم الدولة ؛ ويوتيوب، وحدات حماية الشع
 https://www.youtube.com/watch?v=3h0qfW3usAo:، أنظرالرابط2014آب /أغسطس 7االسالمية، 

 ).2015حزيران /يونيو 8شوهد يف (
لية املنطقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب يف شمال زارت منظمة العفو الدو  2014آب /أغسطس10يف 17

 3رشق سوريا، حيث وصل آالف األيزيديني من جبل سنجار، وعلقوا منذ هجوم تنظيم الدولة اإلسالمية يف 
وقال األشخاص الذين قابلتْهم املنظمة إن املقاتلني األيزيديني ومقاتيل وحدات حماية الشعب ساَعدوهم . آب/أغسطس

شاهدت املنظمة مقاتيل وحدات حماية الشعب وحزب العمال  2015نيسان /أبريل 18ويف . الهرب من جبل سنجاريف 
 .الكردستاني ينشطون مع البشمركة يف شمال جبل سنجار

  :، أنظر الرابط2014آب /أغسطس 21، "يجب أن نبقى هنا وندافع عن أرضنا: مقاتل أيزيدي"روداو، 18
http://rudaw.net/english/middleeast/iraq/210820142) ؛ )2015حزيران /يونيو 3شوهد يف

  :، أنظر الرابط2014أيلول /سبتمرب 23، "البشمركة تتطلع إىل استعادة صورتها بعد الهزائم"املونيتور، 
-peshmerga-forces-kurdish-monitor.com/pulse/ru/originals/2014/09/iraq-http://www.al

is.html#ixzz3EkBR27qE-ground-gain) 2015حزيران /يونيو 3يف شوهد.( 
، 2015أيار /مايو 12، مقاتلة تنظيم الدولة اإلسالمية، إثارة النزاع: تسليح الكرد العراقينيفريق األزمات الدولية، 19

  :أنظر الرابط
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20S

arPeshmerga and Syrian Kurdish Forces Agree to Fight Together -yria%20Lebanon/Iraq/158
conflict.pdf-inviting-is-fighting-dskur-s-iraq-for Shingalming خطأ وحدات : ؛ دييل صباح، البشمركة

  :، أنظر الرابط2015كانون الثاني /يناير 13حماية الشعب منَعنا من االستيالء عىل سنجار، 
-prevented-mistake-ypgs-http://www.dailysabah.com/mideast/2015/01/13/peshmerga

sinjar-capturing-from-us ،حزب العمال الكردستاني يساعد العرب عىل العودة إىل مناطق سنجار "؛ باس نيوز
  :أنظر الرابط. 2015شباط /فرباير 11، "املحررة
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، استعاد مقاتلو املليشيا األيزيدية 2014كانون األول /أيلول وأواخر ديسمرب/ويف الفرتة بني سبتمرب
لدات وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وقوات البشمركة السيطرة عىل عدد من الب

ويف حني أن قوات البشمركة تعمل إىل جانب . والقرى يف شمال جبل سنجار، ومنها الجري والسيباية
املليشيا األيزيدية وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب يف منطقة سنجار، فإن مدى 

أمر غري  20إرشاف حكومة إقليم كردستان وقوات البشمركة التابعة لها عىل هذه الجماعات املسلحة 
 .واضح

  قائمة الضحايا

  :أسماء القتىل يف قرية الجري

  خرص صالح دنو

  زعيان غدير دنو

  مراد غدير دنو

  فتحي خرض خلف

  صالح عبدالله صالح

  محمد حبش مرعي

  جمعة حبش مرعي

  صالح جمعة مرعي

  ستار شمدين مرعي

  )طفل(يونس شمدين مرعي 

  فيصل زعيان غدير

  

  :أسماء القتىل يف السيباية

  أحمد حبيب محمد

  خلف سعيد محمد

                                                                                                                                            
http://www.basnews.com/en/news/2015/02/11/pkk-helps-arabs-to-return-to-liberated-

areas-of-sinjar 
، 2014أيلول /سبتمرب 10روداو، قوات البشمركة والقوات الكردية السورية تتفق عىل القتال معاً من أجل سنجار، 20

؛ باس )2015حزيران /يونيو 8شوهد يف (http://rudaw.net/english/kurdistan/100920141:عىل الرابط
، عىل 2015شباط /فرباير 11". حزب العمال الكردستاني يساعد العرب عىل العودة إىل مناطق سنجار املحررة"نيوز، 
-http://www.basnews.com/en/news/2015/02/11/pkk-helps-arabs-to-return-to:الرابط

liberated-areas-of-sinjar ،) 2015حزيران /يونيو 8شوهد يف.( 
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  جاسم محمود عيل

  عيل صالح محمد

  مطر أحمد خليف

  )طفل(أحمد مطر أحمد 

  )طفل(جهاد مطر أحمد 

  )أنثى(كرسة محمود محمد 

  )أنثى(مريم صالح سلطان 

  )أنثى(مريم جاسم يوسف 

  

  :أسماء املختطفني يف قرية الجري

  حامد محمود دنو

  عواد محمود دنو

  عمر محمود دنو

  حمد محمد دنو

  فاروق محمد دنو

  غدير صالح دنو

  سمري صالح دنو

  محمود صالح دنو

  صالح محمد غدير

  عالء محمد غدير

  عبدالستار خرض صالح

  أحمد إلياس محمود

  محمد إلياس محمود

  إلياس محمود خليف

  جاسم حسن محمد

  حسن محمد خليل

  أحمد بالل مرعي


