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مرجعية الدينية األعلى في  ال يوجد اجماع حول طريقة كتابة اسم أتباع الديانة االيزيدية باللغة العربية، لذا تّم اعتماد "االيزيديين" بحكم اعتمادها من قبل ال  1

 ( وسوف يتم التفصيل بأصل المصطلح الحقاً. يناأليزيديين أو اإليزدي، ويتم كتابة االسم كاآلتي آيضاً: )"اللش"
 A/HRC/32/CRP.2. رقم الوثيقة  2016حزيران/يونيو  15"جاؤوا ليُدَِمروا: جرائم داعش ضد األيزيديين". لجنة األمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا.  2

3 Ely Sannes, The Status of the Yazidis: Eight Years on from the ISIS Genocide, Washington Kurdish Institute, May 27, 

2022: Last visit July 14, 2022: https://dckurd.org/2022/05/27/the-status-of-the-yazidis-eight-years/ 
ة  خلف الجبهات األمامية والعناوين الرئيسية، إستمرار تعرض المدنين النتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل الجهات المسلحة. لجن -"ال أيدي نظيفة"  4

 . 2022تموز/يوليو  9رابط البيان الصحفي . آخر زيارة ل2020أيلول/سبتمبر   15األمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا. 

 -armed-headlines-and-frontlines-behind-hands-clean-no-iasyr-inquiry-commission-https://www.ohchr.org/ar/2020/09/un

actors?LangID=A&NewsID=26237   

 A/HRC/45/31كتب البيان الصحفي بناًء على التقرير/الوثيقة التي تحمل الرمز 

https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%AD/@36.7702258,43.3028585,1615m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x40089d509a06788d:0x82714d05866d10d!2z2YTYp9mE2YrYtNiMINin2YTYudix2KfZgg!3b1!8m2!3d36.7715571!4d43.3041283!3m4!1s0x40089d50a20a4861:0xedecd5e1c70d9c72!8m2!3d36.7715571!4d43.3041283?hl=ar
https://dckurd.org/2022/05/27/the-status-of-the-yazidis-eight-years/
https://www.ohchr.org/ar/2020/09/un-commission-inquiry-syria-no-clean-hands-behind-frontlines-and-headlines-armed-actors?LangID=A&NewsID=26237
https://www.ohchr.org/ar/2020/09/un-commission-inquiry-syria-no-clean-hands-behind-frontlines-and-headlines-armed-actors?LangID=A&NewsID=26237
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(.  2022تموز/يوليو  19. )آخر زيارة للرابط: 1202تموز/يوليو  31إيزيديو عفرين: انتهاكات وتضييق ديني يهدّد وجودهم. نينار خليفة. جريدة عنب بلدي.   5

https://www.enabbaladi.net/archives/502338   

  (.2022آب/أغسطس  2زيارة للرابط:  . )آخر 2020فصل سوريا.  تقرير"اللجنة األمريكية للحريات الدينية" السنوي لعام انظر المصد األصلي لالقتباس: 

https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Syria_Arabic_0.pdf   

https://www.enabbaladi.net/archives/502338
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Syria_Arabic_0.pdf


 

6 | P a g e 
 

 

 
6 Sebastian Maisel, Syria's Yezidis in the Kūrd Dāgh and the Jazīra: Building Identities in a Heterodox Community, In: The 

Muslim World Volume 103 (2013). P. 24. 

https://www.google.iq/maps/place/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%AD/@36.7702258,43.3028585,1615m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x40089d509a06788d:0x82714d05866d10d!2z2YTYp9mE2YrYtNiMINin2YTYudix2KfZgg!3b1!8m2!3d36.7715571!4d43.3041283!3m4!1s0x40089d50a20a4861:0xedecd5e1c70d9c72!8m2!3d36.7715571!4d43.3041283?hl=ar
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ير التي أصدرتها لجنة صدرت العديد من التقارير المحلّية والدولية حول انتهاكات فصائل المعارضة السورية المسلّحة في تلك المناطق، كانت أبرزها تلك التقار 7

 . والتقارير التي أصدرتها منظمات دولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس وتش. انظر على سبيل المثال: التحقيق الدولية الخاصة بسوريا

تشرين   18لعفو الدولية. سوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها. منظمة ا 

damning-release/2019/10/syria-https://www.amnesty.org/ar/latest/press-(. 2022تموز/يوليو  13. )آخر زيارة للرابط:  2019األول/أكتوبر 

allies-irthe-and-forces-turkish-by-violations-other-and-crimes-war-of-evidence /   

آب/أغسطس   2الدولية.   سوريا: يجب على تركيا وضع حد لالنتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في عفرين. منظمة العفو

serious-stop-must-turkey-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-(. 2022تموز/يوليو  13. )آخر زيارة للرابط:  2018

afrin-in-forces-own-its-and-groups-allied-by-violations /   

https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-own-forces-in-afrin/
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. إال أّن اآللية الدولية 2012لية للصليب األحمر وصف الوضع في سوريا سوريا على أنّه نزاعى مسلح غير ذو طابع دولي في منتصف العام رغم أّن اللجنة الدو 8

 . 2011المحايدة التي تّم إنشاؤها من قبل الجمعية العمومية، قالت بأّن النزاع المسلح الداخلي بدأ في سوريا فعلياً أواخر العام 
(.  2022تموز/يوليو  13. )آخر زيارة للرابط: 2015آذار/مارس  DW  .3ن في عفرين: ذاكرة مثقلة وخوٌف من المجهول. دوتشيه فيله اإليزيديو 9

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8

-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-6

-%D9%85%D9%86-81%D9%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%A9

18289607-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84/a   
. )آخر زيارة للرابط:  2019تشرين الثاني/نوفمبر  7رأس العين: الصراع على "بوابة الجزيرة السورية" في ذكراهُ السابعة. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  10

d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86-8%b3sy.org/ar/%d8%b1%d8%a3%d-https://stj%-(.  2022تموز/يوليو  13

-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9

-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%a9

%d8%a7%d9%84 /   

https://www.google.com/maps/place/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%84+%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@36.6284415,37.0163277,3236m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x152fc6bffbdba995:0x42bf301022919917!8m2!3d36.6308649!4d37.0199039
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84/a-18289607
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84/a-18289607
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84/a-18289607
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84/a-18289607
https://stj-sy.org/ar/%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
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. رقم الوثيقة 2014تشرين الثاني/نوفمبر  14التحقيق الدولية المعنية بسوريا.   حكم الُرعب: الحياة في ظل الدولة اإلسالمية في العراق والشام في سوريا. لجنة 11

HRC/CRP/ISIS . 
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 A/HRC/39/65(. رقم الوثيقة 28و  26. الفقرات )2018تقرير لجنة التحقيق الدولية المتعلقة بسوريا. أيلول/سبتمبر  12
 . 2022مخيمات النزوح بريف حلب )منطقة الشهباء(. وذلك في بداية شهر أيار/مايو تّم إجراء اللقاء عبر االنترنت بسبب تواجد المصدر في  13
 . A/HRC/45/31(. رقم الوثيقة 56و  55. الفقرات ) 2020آب/أغسطس   14لجنة التحقيق الدولية المستقلّة حول سوريا.   14

https://stj-sy.org/ar/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%a3%d8%ae%d9%81%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%b2%d8%a9-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%81/
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تموز/يوليو  14. )آخر زيارة للرابط:  12. الصفحة  2020كانون الثاني/يناير  23المكتب الفرنسي لحماية الالجئين وعديمي الجنسية. الحالة في سوريا والعراق.   15

2020 .)https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/2001_syr_yezidis.pdf   

(.  2022تموز/يوليو  14. )آخر زيارة للرابط:  2019أيضاً: سجل تركيا: احتالل عفرين. مركز معلومات روجأفا. تشرين الثاني/نوفمبر انظر  

afrin-of-occupation-the-record-track-.com/2019/11/turkeyshttps://rojavainformationcenter /   

  10. سيريا كومنت.  Sylvain Mercadier  -انظر أيضاً: العملية التركية في عفرين تثير مخاوف األيزديين وتثير مخاوفهم نحو النزوح. سيلفان ميركادير 

syrian-stokes-operation-afrin-https://www.joshualandis.com/blog/turkeys-(. 2020تموز/يوليو  14. )آخر زيارة للرابط:  2018أيار/مايو 

mercadier-sylvain-by-displacement-fuels-and-fears-yazidi /   
16 Ely Sannes, The Status of the Yazidis: Eight Years on from the ISIS Genocide, Washington Kurdish Institute, May 27, 

2022: Last visit July 14, 2022: https://dckurd.org/2022/05/27/the-status-of-the-yazidis-eight-years/  
. )آخر زيارة للرابط:  2021أبريل/نيسان   6"انتقام أعمى": تخريب مقابر ومزارات دينية من قبل أطراف النزاع في سوريا. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  17

 (. 2022تموز/يوليو  14

 -%d8%a3%d8%b9%d9%85%d9%89-7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85sy.org/ar/%d8%a-https://stj

-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%a8

%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%88%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa /   

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B036'59.9%22N+37%C2%B000'34.7%22E/@36.6164691,37.008654,263m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x268c39d8b3ef77d1!7e2!8m2!3d36.6166261!4d37.0096298
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d9%89-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a/
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/2001_syr_yezidis.pdf
https://rojavainformationcenter.com/2019/11/turkeys-track-record-the-occupation-of-afrin/
https://www.joshualandis.com/blog/turkeys-afrin-operation-stokes-syrian-yazidi-fears-and-fuels-displacement-by-sylvain-mercadier/
https://www.joshualandis.com/blog/turkeys-afrin-operation-stokes-syrian-yazidi-fears-and-fuels-displacement-by-sylvain-mercadier/
https://dckurd.org/2022/05/27/the-status-of-the-yazidis-eight-years/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d9%89-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d9%89-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d9%89-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d9%88%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%8a%d9%86%d9%8a/
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https://www.youtube.com/watch?v=v3nM_oTCBgo
https://www.youtube.com/watch?v=v3nM_oTCBgo
https://www.youtube.com/watch?v=v3nM_oTCBgo
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https://www.youtube.com/watch?v=Ej12k40uioY
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https://m.facebook.com/watch/?v=276960776653981
https://m.facebook.com/watch/?v=276960776653981
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 حجب االسم الحقيقي ألسباب أمنية واالستعاضة بلقب. . تّم 2022تّم إجراء اللقاء عبر االنترنت نهاية شهر نيسان/أبريل  18

https://m.facebook.com/watch/?v=276960776653981
https://m.facebook.com/watch/?v=276960776653981
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B028'11.0%22N+36%C2%B045'39.9%22E/@36.4696697,36.7608347,129m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x5eda9f93cf5c40c3!7e2!8m2!3d36.4697155!4d36.7610869
https://twitter.com/ahmad_hasan67/status/998723469339774976
https://twitter.com/ahmad_hasan67/status/998723469339774976
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B036'42.5%22N+36%C2%B054'08.7%22E/@36.6115683,36.9016128,311m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x2438db8f7b80cfb1!7e2!8m2!3d36.6118118!4d36.9024224
https://www.youtube.com/watch?v=rlTB3Q5ZUT8
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B020'26.7%22N+36%C2%B052'36.9%22E/@36.3406692,36.8770418,217m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x46da61acd1551af6!7e2!8m2!3d36.3407473!4d36.876911
https://www.youtube.com/watch?v=yKuJZrVce0g
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. )آخر زيارة  2022أبريل/نيسان   12عفرين: إنشاء مدرسة بتمويل كويتي على أنقاض "االتحاد األيزيدي" بعد تدميره. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.   19

sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-https://stj-(.  2022تموز/يوليو  14للرابط:  

-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9-5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1%d8%a

-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84

%d8%a3%d9%86%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89 /   

https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%86%d9%82/
https://www.derstandard.at/story/2000061612249/jesiden-als-opfer-tuerkischer-angriffe-auf-afrin
https://www.ezdina.com/2022/06/Reportag-Ezidi559.html
https://www.ezdina.com/2022/07/Reportag-Ezidi556.html
https://www.ezdina.com/2022/07/Reportag-Ezidi561.html
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%86%d9%82/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%86%d9%82/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%86%d9%82/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%86%d9%82/
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20 Amy Austin Holmes: Syrian Yezidis Under Four Regimes: Assad, Erdogan, ISIS and the YPG, The Wilson Center’s 

Middle East Program, No. 37 l July 2020. P.12: https://www.wilsoncenter.org/publication/syrian-yezidis-under-four-

regimes-assad-erdogan-isis-and-ypg  

https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%86%d9%82/
https://stj-sy.org/ar/%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/
https://www.wilsoncenter.org/publication/syrian-yezidis-under-four-regimes-assad-erdogan-isis-and-ypg
https://www.wilsoncenter.org/publication/syrian-yezidis-under-four-regimes-assad-erdogan-isis-and-ypg
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تشرين  18لعفو الدولية.  سوريا: أدلة دامغة على جرائم الحرب وغيرها من االنتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية والجماعات المسلحة المتحالفة معها. منظمة ا  21

damning-release/2019/10/syria-https://www.amnesty.org/ar/latest/press-(. 2022تموز/يوليو  14. )آخر زيارة للرابط:  2019األول/اكتوبر 

allies-their-and-forces-turkish-by-lationsvio-other-and-crimes-war-of-evidence /   
(.  2022تموز/يوليو  14. )آخر زيارة للرابط:  2019تشرين الثاني/نوفمبر  27سوريا: انتهاكات بحق المدنيين في "المناطق اآلمنة". هيومن رايتس وتش.  22

.hrw.org/ar/news/2019/11/27/335938https://www   
 . وتحفظ المصدر على بياناته الشخصية الحقيقية. 2022أيار/مايو   15تّم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ  23

https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/27/335938
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 . A/HRC/43/57. رقم الوثيقة 54. الفقرة 2020كانون الثاني/يناير   28لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا.  24
 . 57و   56المصدر السابق. الفقرات   25

26 U.S. Envoy in Syria Says Not Enough Was Done to Avert Turkish Attack, NewYork Times, Nov, 2019: 

https://www.nytimes.com/2019/11/07/world/middleeast/us-envoy-william-roebuck-syria.html  
 الحقيقي بناء على رغبته.. وتم حجب اسمه  2022نيسان/أبريل  25تّم إجراء اللقاء وجهاً لوجه بتاريخ  27
، القاعدة  28 ي

ي العرف 
databases.icrc.org/customary-https://ihl-)متوفر هنا:  ١قاعدة اللجنة الدولية للصليب األحمر للقانون الدولي اإلنسان 

ul_rule1ihl/ara/docs/v1_r .) 

https://www.nytimes.com/2019/11/07/world/middleeast/us-envoy-william-roebuck-syria.html
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule1
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 ()ه()ط(. ٢)٨النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة  29

30 ICRC Commentary of 2016, Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field, Geneva, 12 August 1949, § 561. 
31 Ibid. § 573. 
32 Ibid. § 578. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule13
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule38
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule52
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule104
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule129
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule129
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule88
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لكونهم تشرح منظمة العفو الدولية في أحد تقاريرها، بشكل مفّصل كيف تعّرض الكرد السوريين لالضطهاد، مرة لكونهم مواطنون سوريون، ومرة أخرى  33

لكردية إضافة إلى حرمان اآلالف منهم من  كجماعة قومية عانوا من التمييز على أساس الهوية. واستشهدت المنظمة بذلك على القيود المفروضة على الثقافة واللغة ا 

  28.” منظمة العفو الدولية.  2004الجنسية السورية. للمزيد انظر: سوريا: األكراد في الجمهورية العربية السورية بعد مرور عام على أحداث مارس/آذار 

 (. MDE 24/002/2005. وثيقة للتداول العام )2005شباط/فبراير 
 . وأعطت الموافقة باستخدام اسمها الصريح. 2022نيسان/أبريل  14النترنت بتاريخ تم إجراء اللقاء عبر ا 34
 ، وقد أعطت الموافقة باستخدام اسمها الصريح.2022أيار/ مايو   11تم إجراء اللقاء عبر االنترنيت في  35
 مستعار بناء على رغبتها.. وتم استخدام اسم  2022نيسان/أبريل  18تم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ  36
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(.  2022تموز/يوليو  23. )آخر زيارة للرابط: 2021آذار/مارس  25. موقع سناك سوريا. 13النص الكامل لقانون األحوال المدنية رقم   37

-.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3https://snacksyrian

-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86 /   
(.  2022تموز/يوليو  23. )آخر زيارة للرابط:  2007كانون األول/ديسمبر   4قانون األحوال المدنية. وزارة الداخلية السورية.  38

http://syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831&   
 . وتم حجب اسمه الحقيقي لدواعي امنية.2022رنيت في أيار/ مايو تّم إجراء اللقاء عبر االنت 39

https://snacksyrian.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86/
https://snacksyrian.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86/
https://snacksyrian.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86/
https://snacksyrian.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86/
http://syriamoi.gov.sy/portal/site/arabic/index.php?node=55333&cat=1831&
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 ؛ 141(، ص  2010-2009التمييز في قوانين األحوال الشخصية )بحث مقارن(، رابطة النساء السوريات )  40

(  2022تموز/يوليو  15زيارة للرابط: . )آخر 2015شباط/فبراير   15انظر أيضاً: التمييز في قوانين األحوال الشخصية. تجمع سوريات من أجل الديمقراطية.  

-%D9%81%D9%8A-/cswdsy.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2https:/

-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9 /   

 . 39، ص 2013مرقص، الهيئة الللبنانية للحقوق المدنية انظر أيضاً: الزواج المدني في لبنان دراسة وآلية، إعداد بول 
:  2022مارس  / أذار  16عارف الشعال، حقوق االيزيدين، نظرة حقوقية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة،  41

-https://www.harmoon.org/reports/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%8C

 %D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9 
 ( 2022تموز/ يوليو  15)آخر زيارة للرابط:   2022آذار/ مارس   16حقوق األيزيديين، نظرة حقوقية، عارف الشعال، مركز حرمون للدراسات،   42

 -2https://www.harmoon.org/reports/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%8

-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86%d8%8c

%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9 / 
 . وأعطى الموافقة باستخدام اسمه الصريح.2022أيار/ مايو  7تم إجراء اللقاء عبر االنترنت بتاريخ  43

https://cswdsy.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9/
https://cswdsy.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9/
https://cswdsy.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9/
https://cswdsy.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9/
https://www.harmoon.org/reports/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86%d8%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9/
https://www.harmoon.org/reports/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86%d8%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9/
https://www.harmoon.org/reports/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%8a%d9%86%d8%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9/
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تشرين   9لمقنّعة" كأداة لالستيالء على األمالك من قبل الحكومات المتعاقبة على سوريا. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.  سلب الوجود: سياسة "القوننة ا 44

sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-https://stj-تموز/يوليو(.  15. )آخر زيارة للرابط:  2020األول/أكتوبر 

-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af

-a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9%d8%

%d9%83%d8%a3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9 /   
 . 108. ص:  2019الكرد األيزيديون، علي الجزيري، منشورات األكاديمية الكردية  45
وقد سبق أن اعترفت األمم  . ي اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينيةيُقصد بالحق في حرية الدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق اإلنسان حرية الفرد ف 46

لكل إنسان حق في حرية “منه على أن  18، حيث تنص المادة 1948المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد عام 

أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، والحقاً أوضحت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم  الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في 

عن انتمائه إلى دين أو المتحدة أن مفهوم احترام العقائد واألديان يشمل كذلك المجاهرة بالدين أو بالعقيدة وعدم جواز إجبار أي شخص على الكشف عن أفكاره أو 

”  و” دين“مع وجوب تفسير كلمتي . فضالً عن االلتزام بحماية العقائد التوحيدية وغير التوحيدية واإللحادية، وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة. عقيدة

ً ” عقيدة  ائص الديانات التقليدية وشعائرهال يقتصر على الديانات التقليدية أو على األديان والعقائد ذات الخصائص أو الشعائر الشبيهة بخص . تفسيراً واسعا
(: 2022تموز/ يوليو  16، موقع ويكي مصدر )اخر زيارة للرابط 1920دستور سوريا  47

F%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A

D8%A7_1920   

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d9%86%d9%91%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%a3/
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_1920
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_1920
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(:  2022تموز/ يوليو   16، موقع البرلمان السوري )اخر زيارة للرابط  1930الدستور السوري لدولة سورية  48

.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=420http://parliament.gov   
lnhyy-lns-https://constitutionnet.org/vl/item/swry-(: 2022تموز/ يوليو  16، موقع كونستيوت نت )اخر زيارة للرابط 1950دستور سوريا  49

1950-sbtmbr-ylwl-5-fy-wlsdr-1950-lm-ltsysy-ljmy-qrth-km-lldstwr  
https://sl-(: 2022تموز/ يوليو  16، المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية )اخر زيارة للرابط 1953مهورية السورية دستور الج  50

center.org/archives/2296   
(:  2022يوليو  /تموز 16اخر زيارة للرابط  ) السورية،   نص الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، موقع وزارة الدفاع 51

http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=944   

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=420
https://constitutionnet.org/vl/item/swry-lns-lnhyy-lldstwr-km-qrth-ljmy-ltsysy-lm-1950-wlsdr-fy-5-ylwl-sbtmbr-1950
https://constitutionnet.org/vl/item/swry-lns-lnhyy-lldstwr-km-qrth-ljmy-ltsysy-lm-1950-wlsdr-fy-5-ylwl-sbtmbr-1950
https://sl-center.org/archives/2296
https://sl-center.org/archives/2296
http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=944
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https://sl-(: 2022تموز/ يوليو  16، المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية )اخر زيارة للرابط  1962دستور الجمهورية العربية السورية  52

center.org/archives/2290   
 . 1964دستور سوريا المؤقت   53
https://sl-(:  2022تموز/ يوليو  16)مؤقت(، المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية )اخر زيارة للرابط    1969عربية السورية دستور الجمهورية ال 54

center.org/archives/2288   
https://sl-(:  2022تموز/ يوليو  16)مؤقت(، المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية )اخر زيارة للرابط    1971دستور الجمهورية العربية السورية  55

center.org/archives/2285   
(:  2022تموز/ يوليو  16هيئة التفاوض السورية، )اخر زيارة للرابط ، 1973دستور الجمهورية العربية السورية  56

-https://syriancc.org/2021/09/02/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1

-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9

-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9

1973-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9 /    

https://sl-center.org/archives/2290
https://sl-center.org/archives/2290
https://sl-center.org/archives/2288
https://sl-center.org/archives/2288
https://sl-center.org/archives/2285
https://sl-center.org/archives/2285
https://syriancc.org/2021/09/02/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-1973/
https://syriancc.org/2021/09/02/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-1973/
https://syriancc.org/2021/09/02/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-1973/
https://syriancc.org/2021/09/02/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-1973/
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(:  2022تموز/ يوليو  16، موقع هيئة التفاوض السورية، )اخر زيارة للرابط 2012هورية العربية السورية دستور الجم 57

-https://syriancc.org/2021/09/02/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1

-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9

-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9

2012-%d9%8a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1 /   
تشرين   16مدرسة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية، برنامج الشرعية والمواطنة في العالم العربي، .  مسح تاريخي مقارن: المسألة الدينية في الدساتير السورية 58

 . 2019نوفمبر /الثاني
(:  2022تموز/ يوليو  15، موقع مجلس الشعب السوري )اخر زيارة 1953أيلول,  7قانون األحوال الشخصية، االثنين,  1953لعام  59القانون  59

=5547&cat=11333http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node   

https://syriancc.org/2021/09/02/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2012/
https://syriancc.org/2021/09/02/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2012/
https://syriancc.org/2021/09/02/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2012/
https://syriancc.org/2021/09/02/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2012/
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5547&cat=11333
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موقع المكتبة الشاملة.  الدوطة، البائنة: المال الذي تدفعه العروس إلى عروسها  )المعجم الوسيط( واليحق لها المطالبة به. كتاب فتاوى دار اإلفتاء المصرية،  60

 maktaba.org/book/432/310-https://al(. 2022تموز/ يوليو  19)اخر زيارة للرابط: في 

ن مقالة )الدوطة( في  وفي حكم المواريث: عند المسلمين: يؤول نصف ما تركته الزوجة العاقر إلى زوجها، عند اليهود: الزوج هو الوريث الوحيد للزوجة العاقر م

(:  2022تموز/ يوليو  19)اخر يزارة للرابط في   2020نيسان/ ابريل  8نقابة المحامين المصرين، 

https://egyls.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B7%D8%A9 /   
 عطت الموافقة باستخدام اسمها الصريح.. وأ2022نيسان/ ابريل  15تم إجراء اللقاء عبر تطبيق سيغنال تاريخ  61
، مجلس الشعب السوري )آخر زيارة للرابط:  1953لعام  59، تعديل قانون األحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي  2010لعام   76المرسوم التشريعي   62

=http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4519&RID-(:  2022تموز/ يوليو  15

-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-&Service=1-1&Mode=-1&Last=41&First=0&CurrentPage=0&Vld=

1-1&Country=&Num=76&Dep=&  
 .حقوق األيزيديين، نظرة حقوقية، مصدر سابق 63

https://al-maktaba.org/book/432/310
https://egyls.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B7%D8%A9/
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4519&RID=-1&Last=41&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=76&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4519&RID=-1&Last=41&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=76&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4519&RID=-1&Last=41&First=0&CurrentPage=0&Vld=-1&Mode=-1&Service=-1&Loc1=0&Key1=&SDate=&EDate=&Year=-1&Country=&Num=76&Dep=-1&
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:  ميثــاق الثـورة الســــوريـة لحقـوق اإلنســــــان والحـريــات العامــة، االئتالف الوطني السوري لقوى المعارضة السورية 64

-us/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%82-https://www.etilaf.org/about

-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%80%D9%88%D8%B1%D8%A9

-D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%

%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%80%D9%88%D9%82   
 ، دفعه إلى حصر األديان المعترف بها باألديان السماوية فقط. 1950يبدو أن استرشاد االئتالف الوطني السوري المعارض بدستور العام  65
   https://search.mandumah.com/Record/175525مة،  القانون العربي الموحد لألحوال الشخصية، موقع المنظو 66
ي ق 67

ي  ١٣٥/ ٤٧رارها إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص المنتمي   إل أقليات قومية أو إثنية وإل أقليات دينية ولغوية، اعتمدته األمم المتحدة ف 
  ١٨ف 

 . (١)١، المادة ١٩٩٢كانون األول/ديسمبر 

https://www.etilaf.org/about-us/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%80%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%80%D9%88%D9%82
https://www.etilaf.org/about-us/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%80%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%80%D9%88%D9%82
https://www.etilaf.org/about-us/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%80%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%80%D9%88%D9%82
https://www.etilaf.org/about-us/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%80%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%80%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%80%D9%88%D9%82
https://search.mandumah.com/Record/175525
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 (. ٢)١المصدر السابق، المادة  68
 (. ١) ١٨ية، المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس 69

70 UN Office of the High Commissioner for Human Rights, General Comment No. 22: The right to freedom of 
thoughts, conscience and religion (Art. 18): 30/07/93, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, § 4. 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuideMinoritiesar.pdf
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71 UN Office of the High Commissioner for Human Rights, General Comment No. 22: The right to freedom of 
thoughts, conscience and religion (Art. 18): 30/07/93, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, § 5. 

 (. ٤) ١٨العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  72
 (. نسبة الى الشيخ عدوي بن مسافر الصوفي ويعتبر مجدد للديانة في القرن الحادي عشر الميالدي)عرف األيزيديون في المصادر العربية اإلسالمية بالعدوية  73
الرأي يذكره كل من   يعلل الباحثون ان تسمية اليزيدين يعود الى ربطهم بنسب الخليفة االموي يزيدي بن معاوية على افتراض انهم كانوا مسلمين فيما مضى وهذا 74

؛ منهم يعود بالتسمية الى  (11إلى   9: صفحة)، سعيد الديوه جي (5: ص)، وجورج حبيب  (23: ص)، وعباس العزاوي (20: ص)تابه عبد الرزاق الحسني في ك

 . والفارسيةكردية مدينة يزد اإليرانية التي كانت مركز للديانة الزردشتية، ومنهم من ارجع هذه التسمية الى لكمة يزدان والتي تعني الذات اإللهية في ال 
روجيه ليسكو في كتابه اليزيدية في سورية وجبل  ، ويذكر(حاليا بالمزورية)داسن منطقة شيخان بوجه خاص، والداسنيون هم كرد جبال "  أيزيدي"أطلق على   75

 . سنجار الى قرية في سوريا قرب حمص اسمها اكراد الدسانية وإن سكانها كانوا يتحدثون الكردية منذ أجيال
يشير إليهم   إيزدي، هي التي يتداولها الباحثون االيزيديون أنفسهم وكذلك أبناء جلدتهم الكرد حيث يذكر شرف خان البدليسي في شرفنامه التسمية أيضاأيزدي،  76

 (. صلوات األيزيدية)والتسيمة ذاتها ذكرها جالدت بدرخان في كتابه ( تاريخ أصل الكرد)باسم أيزدي " إحسان نوري باشا"
 . 20م، ص1992جندي، نحو معرفة حقيقية الديانة األيزيدية، ألمانيا خليل . د 77
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 37ص . 1978جورج حبيب، اليزيدية بقايا دين قديم، مطبعة المعارف العراق،   78
ت الكردية، السليمانية عدنان زيان فرحان، الكرد االيزيديون في إقليم كردستان، منذ بداية القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية األولى، مركز الدراسا 79

 9ص 
مركز اللش الثقافي واالجتماعي، دهوك،   عزالدين سليم باقسري، االيزيدية، األصل، التسمية، المفاهيم، الطقوس، المراسيم والنصوص الدينية، من منشورات 80

 ( 26ص  )، 2003
ان المصادر المسيحية الشرقية ترى ان االيزيدية كانوا في األصل مسيحيين لكن  :  الذي يقول( أحمد حسن) هنا نجد الباحث قسطنطين زريق؛ وأيضا انظر في  81

تنتاجها هذه على ممارسة االيزيدية للمعمودية وتخليلهم لشرب الخمر، يضاف الى ان  الجهل اوصلهم الى ما هم عليه االن، ويبدو ان تلك المصادر استندت في اس

الحياة الدينية والثقافية للاليزيدين الكرد  )قسم منهم يعرف بالداسني، وقد كانت هناك ابرشية نسطورية بهذا االسم اختفت مع ظهور االيزيدية في تلك االنحاء، 

 ( 264ص  2017أغسطس  /اب 2السوريين، مجلة قلمون العدد 
؛ كذلك يشير عز الدين باقسري الى ذلك، مرجع سابق ص  27-30ص   2006دهوك  -، دار سبيرز(تحقيق خليل جندي)أحمد مال خليل، من آذربيجان الى اللش  82

18 
 . 70ص  .  جورج حبيب، اليزيدية بقايا دين قديم، مصدر سابق 83
 . 20ص . عزالدين باقسري، مرجع سابق 84
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(.  2022يوليو /تموز 16:  آخر زيارة للرابط. )الطبقات االجتماعية والدينية للمجتمع االيزيدي، عايد محمد بدر، رسالة المشرق  85

 //rmshreq.journals.ekb.eg/article_88226_d3bd74f69967c8d204da488f53e0b464.pdfhttps: 
 . الطبقات االجتماعية والدينية للمجتمع األيزيدي، عايد محمد بدر، المرجع السابق: تم رسم الجدول بناء على الدراسة المعنونة بـ 86

https://rmshreq.journals.ekb.eg/article_88226_d3bd74f69967c8d204da488f53e0b464.pdf
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 (.  10-20ص ) زهير كاظم عبود، عدي بن مسافر، مجدد الديانة اإليزيدية، بحزاني نت للثقافة والنشر  87
 . 74ص ( الشيخ عدي بن مسافر)نقال عن صديق الدملوجي  11ص .  زهير كاظم عبود، عدي بن مسافر، مجدد الديانة اإليزيدية، بحزاني نت للثقافة والنشر  88
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، وقد أعطت الموافقة بعرض اسمها  2022أيار/ مايو   12تم اجراء المقابلة وجها لوجه في  أكاديمية أيزيدية، ت تقوم بتعليم األطفال اإليزيديين الدين اإليزيدي، 89

 الصريح.
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 .  2022أيار/ مايو  16خلف قاسم ميرو، أكاديمي ايزيدي مقيم في كردستان العراق، اجريب المقابلة عبر االنترنيت في  90
، وقد 2022نيسان/ ابريل  19شخصية إجتماعية في البيت اإليزيدي، مقيمة في مدينة تربه سبي/ القحطانية في سوريا، تم اجراء المقابلة عبر االنترنيت في  91

 موافقة بعرض اسمها الصريح.أعطت ال 
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 . 36، ص  2006أحمد مال خليل، من آذربيجان الى اللش، تحقيق خليل جندي، دار سبيرز للنشر، كردستان العراق   92
كحال اليهود عند وصول المسلمين فقد تعامل المسؤولين المسلمين وخاصة في الخالفة اإلسالمية الراشدة، عاملوا االيزيدية معاملة اهل الكتاب، حالهم  93

اداتهم وتقاليدهم كالسما وطلبوا منه ان يسمح لهم بالقيام ببعض ع( رض)والمسيحيين والصابئة، ففي رسالة وجهها اهل منطقة منطقة شييز الى عمر بن الخطاب  

 . 20، فان عمر سمح لهم بذلك مذكورة في عز الدين باقسري، مرجع سابق ص (سه ما)
 . 9عدنان زيان فرحان، مرجع سابق ص   94
 30-47؛ أحمد مال خليل، مرجع سابق 76 -73ص  2019الكرد االيزيديون، علي الجزيري، منشورات االكاديمية الكردية  95
 27-29ص  2019الكرد االيزيديون، علي الجزيري، منشورات االكاديمية الكردية  96
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 عزالدين باقسري، مرجع سابق  97
 60علي الجزيري، مرجع سابق ص   98
 25-27عز الدين باقسري، مرجع سابق  99

 30زهير كاظم عبود، مرجع سابق ص   100
 19دية حقائق وخفايا واساطير، ص زهير كاظم عبود، االيزي 101
 24عز الدين باقسري مرجع سابق، ص  102
من احمد بن يتيمية الى من يصل اليه هذا لكتاب من المسلمين المنتسبين الى السنة والجماعة؛  :  ، يقول(الوصية الكبرى)في رسالة مطولة ال بن تيمية باسم  103

ومن نحا نحوهم وجنبهم طريق اهل الضاللواالعوجاج؛ عما بعث هلل بة   -رحمه للا   -ات عدي بن مسافر االمويالمنتمين الى جماعة الشيخ العارف القدوة ابي البرك

ج احاديثها من الشرعة والمنهاج، ابن تيمية الوصية الكبرى، رسالة شيخ اإلسالم ابن تيمية الى اتباع عدي بن مسافر االموي، قد لها وعلق عليها وخر( ص)رسوله 

، مذكورة في علي الجزيري، مصدر 37، ص 1987النمر وعثمان جمعة ضميرية، مكتبة الصديق للنشر والتوزيع، الطائف المملكة العربية السعودية  محمد عبد للا 

 51سابق ص 
 27-29زهير كاظم عبود، مصدر سابق  104
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وهو  ( م 1246  -1184  /هـ 581-644)الشيخ شمس الدين حسن بن الشيخ ابي المفاخر عدي بن ابي البركات بن صخر بن مسافر االموي :  الشيخ حسن هو 105

 الشخصية الثانية في التراتبية الدينية بعد الشيخ عدي 
 زهير كاظم عبود، مرجع سابق  106
محمد عبدو خليل، : ، وانظر أيضا234-235: ص. 2007ر المدى للثقافة والنشر،  روجيه ليسكو، اليزيدية في سوريا وجبل سنجار، ترجمة أحمد حسن، دا  107

 . 105-90: ، ص2007الديانة االيزيدية وااليزيديون في شمال غرب سوريا، وزارة االعالم في سوريا 
 . 104عبدو خليل، مصدر سابق  108
 . 40ئق وخفايا واساطير، ص ؛ زهير كاظم عبود، االيزيدية حقا17-18مرجع سابق، ص . عدنان زيان فرحان 109



 

45 | P a g e 
 

 

 
التي أدخلت أداة  التنظيمات العثمانية تعرف وفقا لدائرة المعارف اإلسالمية: "إنها اصطالح مأخوذ من قانون "تنظيم إتمك"، ويقصد بالتنظيمات اإلصالحات  110

انون المعروف بصفة عامة باسم خط شريف كلخانة. وورد اصطالح  للحكم واإلدارة في الدولة العثمانية من مطلع عهد السلطان عبد المجيد األول. وقد استهلت بالق

م، عندما تولى الحكم عبد الحميد  1876تنظيمات خيرية ألول مرة في السنوات األخيرة من حكم السلطان محمود الثاني، أما نهاية عهدها فكانت حوالي عام 

الثاني".ويكبيديا:  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%

9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9D8%A7%D9%84%D8%B   
 عدنان فرحان، مصدر سابق  111
 105عبدو خليل، مصدر سابق  112

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 70: عدنان فرحان، مصدر سابق، ص 113
114Christine Allison, The Yezidis in Islamic Studies 2017, Oxford University Press, Oxford:  

 https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.254 
 440: صديق الدملوجي االيزيدية، ص 115

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.254
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 . الدملوجي، مصدر سابق 116
(.   2022يوليو /تموز 19آخر زيارة للرابط بتاريخ )، 2004ديسمبر /كانون األول  15معتقداتها، اسالم ويب، ..  مؤسسها..نشأتها.. اليزيدية 117

-https://www.islamweb.net/ar/fatwa/56882/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9

-D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%86%

%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7   
(.  2022يوليو /تموز 19آخر زيارة للرابط بتاريخ ) ، 2013يونيو /حزيران 4اليزيدية عقائد منحرفة وأفكار ضالة، طريق اإلسالم،   118

-amway.net/article/15945/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9https://ar.isl

-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF

%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A9?__ref=iswy-%D9%88%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1   

https://www.islamweb.net/ar/
mailto:https://ar.islamway.net/article/15945/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A9?__ref=iswy
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/56882/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/56882/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/56882/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://ar.islamway.net/article/15945/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A9?__ref=iswy
https://ar.islamway.net/article/15945/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A9?__ref=iswy
https://ar.islamway.net/article/15945/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A9?__ref=iswy
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آخر زيارة  ) ، 2009نوفمبر /تشرين الثاني 18:  مجموعة من المؤلفين، تم نسخه من اإلنترنت /توى بالشبكة اإلسالمية، لجنة الف"فتاوى الشبكة اإلسالمية"كتاب  119

 maktaba.org/book/27107/85795-https://al (.  2022يوليو /تموز  19للرابط بتاريخ 

https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/book/27107/85795
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  .عند االنتهاء من كتابة التقرير، وقبل موعد النشر، قام الموقع بإجراء تحديثات. طائفة اليزيدية، موقع الدرر السنية 120

-https://www.dorar.net/firq/3559/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84

-%D8%B9%D8%B4%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A

-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9

 AF%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8% 
 . 500موسوعة األديان الميسرة، ص   121
 43زهير كاظم عبود، مصدر سابق، ص  122
 /https://www.aqaed.com/faq/1571 : عقيدة اليزيديين، مركز األبحاث العقائدية 123
 428الدملوجي، اليزيدية،  124
 . الدملوجي، مصدر سابق 125

https://www.dorar.net/
https://www.dorar.net/firq/3559/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1:-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.dorar.net/firq/3559/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1:-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.dorar.net/firq/3559/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D8%B1:-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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https://www.aqaed.com/faq/1571/
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لقب بـ اآلغا، رسمياً رئيساً لعشائر األيزيدين في قضاء أعزاز وجبل الكرد و"  درويش"، صادر من القائمقام سمى 1925مايو /أيار  10بموجب كتاب مؤرخ في   142

 . 107عبدو خليل، مرجع سابق، ص  
 116عبدو خليل، مصدر سابق  143
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 . 2012من دستور عام  42و 33المواد  144
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