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بــاسم "الــبــيـت اإليــزيــدي" في شــمــال
شرق سوريا.

ونشر "الـبيت األيـزيدي" صور جـيهان
عــلى مــواقع الــتــواصل االجــتـمــاعي
فتمكن شقـيقها األكبـر سامان الذي ما
زال مـتــواجـدا في شــمـال الــعـراق من
الـوصـول الى شـقـيـقـته والـعـودة بـهـا

الى أسرتها.
لـكن ثالثــة أشـقـاء آخـريـن جلـيـهـان ال
ـــفـــقـــودين مـــنــذ يـــزالــون فـي عــداد ا
سـيـطـرة اجلــهـاديـ عـام  2014عـلى

قريتها في شمال العراق.
عانت جـيـهـان كـثيـرا قـبل اتـخـاذ قرار
العـودة واضـطـرت الى تـرك أطـفـالـها
الـــرضـع مع الـــســــلـــطـــات الــــكـــرديـــة

السورية.
وتقـول بـحـسـرة "إنـهم صـغـار وكـانوا
مـتـعـلـقـ بي جـداً ... لـكـنـهم يـبـقـون

أوالد داعش".
وتتابع "اليوم األول كان صـعبا لكننا
" مـشـيرة الى نـنسـاهم شـيـئـا فـشـيـئـاً
أنـهـا ال حتـتـفظ بــصـور ألطـفـالـهـا وال

تريد ان تتذكرهم.
ويـرفض اجملـتـمع األيـزيـدي كل امـرأة
تــتـزوج مـن غــيــر أيـزيــدي حــتى وان
كــانت مــرغــمــة عــلى ذلك. بــالــنــســبـة
للفتيات اللـواتي خطفهن اجلهاديون
أصــدر الـــزعــيم الـــروحي لـــلــطـــائــفــة
األيزيدية بابا شيخ مـرسوما تاريخيا
دعـا اجملـتــمع الى اســتـقـبــال وحـضن
الـنـاجـيـات من االعـتـداءات اجلـنـسـيـة

على أيدي هؤالء.
لكن األمر ال ينطبق على أطفالهن.

في نــيـــســان/أبــريـل أصــدر اجملــلس
الروحاني األيـزيدي األعـلى بيانـا غير
واضح يرحب ب"أطفال الناجيات" ما
أثــــار األمـل في حـــــدوث إصـالح ثــــانٍ
ـولـودين من أم أيـزيـدية وأب لقـبـول ا
من تنظيم الدولة اإلسالمية. لكنه أدى
الى ردود فـعل عنـيـفـة بـ احملـافـظ
األيــــزيــــديـــ مــــا دفـع اجملــــلس إلى
التـوضـيح بـأن شـيـئـا لم يـتـغـير وأن
ولودين مـن أبوين أيزيدي األطفال ا

قبولون ضمن الطائفة. هم فقط ا
ويـقـول الـنــاشط األيـزيـدي طالل مـراد
ـثل إن إصالحــا بـهــذا الــشــكل كــان 
فتح أبواب تغيير أمام مجتمع ما زال

مصابا بالصدمة.
ويـــضــيـف مـــراد الــذي يـــرأس مـــوقع
ــتـخــصـص بــشـؤون "أيــزيـدي  "24ا

{ بعـدره (أ ف ب) - أرغـمت جـيـهان
األيزيديـة البـالغة  18عاما عـلى ترك
أطـفـالهـا الـثالثـة الـذين أجنـبـتـهم من
ّ غصـبـا عـنـهـا مع عـنـصر في زواج 
داعش والعودة الى عائلتها حتى ال

يرذلها مجتمعها وطائفتها.
ـعــضـلــة ذاتـهــا تـعــيـشــهـا عــشـرات ا
النساء والـفتيات األيزيـديات اللواتي
حملن بأطفال من ارهـابي خطفوهن
عام  2014لـدى اجـتــيـاحـهم مــنـطـقـة
سنـجار في شـمال غـرب العـراق حيث
تـعــيش فــيـهــا غـالــبـيــة من الــطـائــفـة

األيزيدية.
بــعــد اســتــعــادة الــقــوات الــعــراقــيــة
ــنـكــوبـة ــنـطــقـة ا الـســيـطــرة عـلى ا
ة الـتي حلقت أخـيرا بـتنـظيم والهـز
داعش فـي ســــوريــــا عــــادت نــــســــاء
كـثــيــرات كن ســبــايـا الـى عـائـالتـهن
لــكـــنــهـن غــارقـــات في الـــيــأس واأللم
نــتـــيـــجــة جـــراح لم تـــنـــدمل بـــســبب
تــعــرضــهن لالغــتــصــاب والــتــعــذيب
والزواج الـقـسري عـلى أيـدي عنـاصر
في تنظيم داعش. وكـذلك يعيش عدد
ـا نــتـيــجـة كـبــيـر مــنـهن صــراعـا مــؤ
تــــخــــلــــيــــهن عن أطــــفــــالــــهـن ذريـــة
ــرفــوضــ بــتـاتــا في االرهــابـيــ ا

غلق. اجملتمع األيزيدي ا
وتـقـول جــيـهـان قــاسم مـتــحـدثـة عن
أطفـالـهـا الـثالثة صـبـيـ وفـتاة في
مبنى مهـجور في بعـدره حيث تعيش
ــهـــجــرة من الــيـــوم مع عــائـــلــتـــهــا ا
سنـجار "لم أسـتـطع أن أعيـدهم معي
الى البيت فهم أوالد داعش" مضيفة
"كيف آتي بـهم الى هنـا وأشقـائي ما

زالوا عند داعش?".
كـانت جـيـهـان في الـثـالـثـة عـشـرة من
عمرها عندما خطفها جهاديون لترغم
بـعـد عـامــ عـلى الـزواج مـن عـنـصـر
ـتطرف أجنبت تونسي في التـنظيم ا
منه ثالثـة أطـفـال ثم فرت قـبل أربـعة
أشهر معه برفقة أطفالهم إثر القصف
الـذي تـعــرضت له بــلـدة الـبــاغـوز في
ــعـقل شـرق ســوريــا والـتي شــكــلت ا

األخير للتنظيم قبل انهياره.
عــــنــــدمـــــا عــــلــــمـت قــــوات ســــوريــــا
دعـومـة مـن الـواليات ـقـراطـيـة ا الـد
تحدة أنها أيزيدية نقلتها مع ابنها ا
البكر وعـمره عامـان وابنتهـا وعمرها
عـام واحـد وطـفـلـتـهـا الـرضـيـعـة الى
مـلجـأ السـتـقـبـال األيـزيـديـ مـعروف
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جانب من تظاهرة لنصرة الناجيات من أسر داعش

إلى عيـادة الطبـيب السـريالي دخلَ شاب ثالثـيني بـحارس ومـشية
شَارِب ولهـجة شـاربْ وصوتُ شارِبْ ورائـحة مشـروبٍ مُعتَّق مألت
ـكــان! احلـارسـان تــقـدحُ عــيـنــاهـمـا شَــرَراً وكلٌّ يـده عــلى الـسالح ا
ـئة. قاعـة االنتـظار مُكـتظَّة بـاألطفال والـنساء باسـتعداد قِـتالي مـئة با
ُـسَّلـحون أمـام سكـرتـير الـطبـيب اجلـالس بهـدوء وهو وقف الـشبـاب ا

يقول في نفسهِ ساخراً: تعرفون كل يوم أشقد أشوف مثلكم! 
ـيـر احلـارسـان مـا زاال يـحـيـطـان بـالــسـكـرتـيـر بـرقـبـتـ كـرادار بـر
رضى اجلالس والواقف الروسي (A-100) ينظران شَزَراً إلى ا

ـصـروف! إحـدى وال همَّ لـهـم إال ثـمن ورقـة الـكـشـفـيـة وثـمن الـدواء ا
ُسلَّح نظرات ساخرة العجائز وابـنتها الشابـة تنظران إلى الشبـاب ا
ة وشـارِبٍ ! أحـد احلــارسـ بــثـيــابٍ مـدنــيـَّ وتــتـهــامـســان ضـاحــكـتــ
مُـسْتَـعـجل ومـسدَّسٍّ بـلـوك أو أحدث مـربـوط بصـورة ظـاهرة نـاشزة
فـوق القـميص انـتـبهَ إلى العـجوز الـسَّاخـرة قَـصَفـها بـنظـرةٍ غاضـبة
جـعلـها تُـطأطـئُ رأسهـا ألكثـر من دقيـقتـ الـتزمت الـصمت بـعد ذلك
ـسرحـيـة.  احلارس الـثـاني بثـيابٍ عـسـكريـة غـريبـة جداً إلى نـهـاية ا
عـلـيـها عالمـات وحـروف أجـنبـيـة تـبدأ بـحـرف الـس ونـظـرات أشدُّ

غَرابةً.
 شـككتُ بـانتـمائهِ إلى قـوات حـرف السـ التي عـادةً ال ترتـدي ثيـاباً
كهذه ولـكني لستُ ضـمن قوت االنضبـاط العسـكري اخملتَّص وحده
ـتقـمص االنـتماء إلى قـوت حرف السـ شديدة الـرَّهبة حـاسبة ا
ا ال تعـرف أنَّ من صـميم واجـبهـا محاسـبتـهم والتـأكد من والتـي ر
َـرضى خوفاً دنـي ا ظـاهر الـعسـكريـة واختالطـها بـا عـدم انتشـار ا

نَمَا بعد جتربةٍ مريرة وطويلة!
مر احلارس الذي يرتـدي ثياباً غـريبة ويقوم بـحركات غريـبة يذرع ا
كـان بحـثاً عن قـنبـلة الـضيق جـيئـة وذهابـاً بعـيني صـقر جتـول في ا

موقوتة أو شابٍ مُشتبه به وكم غريبٍ حَنَّتْ إليهِ غريبَة!
ـا في عــيـادة الـطـبــيب ومـحـاوالت إلطالق  وبـعـد حـوادث غــريـبـة ر
ُؤجَّل كمـا يفعل ترامب بـصفاقة علَّق النَّار والتـلويح بِثمن احلـماية ا
الـطبـيب مـنذ شـهور طـويـلة سِتُّ الفـتـات سريـاليـة عـلى جدران قـاعة
االنتـظار التي ال تـتالءَم مع مكانـتهِ الطبـيَّة وسمـعته الكـبيرة الـشهيرة
الالفتة الـسرياليـة بعنـوان بيضوي وصـبغةٍ صفـراء (مالحظة) نصَّت:
نظراً لطبـيعة العمل من حيـث صعوبة ضبط وتنـظيم الوقت وبرغم أننا

كن. نعمل ما بوسعنا ألداء عملنا على أكمل وجهٍ 
 فـإذا كـان لديـك شعـور بـالـغـضب ألي سبـب فال داعي لـرفع صوتك
وتفضَّل مشـكوراً بانصراف وابـتسامة ألنَّك في مـكانٍ للعالج وليس
في الشارع. ونظـراً لظروف العـمل وبال حرج فإنَّ الطـبيب يعتذر عن

استقبال الشخصيات التالية:
ـــصــــالح الـالمـــحـــدودة والــــوقت الــــضـــيق 1- مـــدَّعـي األهـــمـــيــــة وا

. والقمَّاص
ــعــتــرضـ ــنــطــطــ وا ــرتــفع وا 2- الــسـَّـادة أصــحــاب الــصـوت ا

ستعجل دائماً. وا
. تقوقع 3- السَّادة أصحاب النَّظريات الفلسفية احلا ا

. سـقطَ مع خـالص االعـتــذار واإلحـرام والـتـقـديــر لـلـسـادة احملــتـرمـ
حرف التاء من كلمة االحترام سهواً في الالفتة. 

وكـتـبَ أحـدهم بـخط يـدهِ عـلى إحـدى الـالفـتـات: اسـتـغـفـر الـله وأتـوب
إليه. وودَدْتُ ولم أفعل وكِدتُ وليتني كتبت: 

انات الـدفاعـية ـسدسـات والرمـَّ ُـدجَّجـ بالـبـنادق وا رابـعاً: الـسَّادة ا
والهجومية والدخانية هذه عيادة طبيب وليس أرض معركة! 

ـعـاركِ غَزال ارِبْ بال شـاربـ وفي ا خـامـسـاً: الـشـاب الـغـاضِب الـشـَّ
شارِبُ! 

ســادسـاً: شــاب بال شــهــادة وشــاربـ رقم ثــمــانــيـة ويــدين كــجــنـاحِ
الصقر ووشم ظاهر بكتابات مستهلكة عن حب الوطن!
فاحتة وزيري نسخة منه إلى رئيس مجلس النواب 
الـدفاع والـداخـليـة لتـفـعيل إعـمـام وجوب احـترام
ُسـلَّحة في َظـاهر ا ة والتقـليل من ا دنيـَّ احليـاة ا
ؤسسات تنزَّهات وداخل عيادات األطباء وفي ا ا

احلكومية أثناء الدوام الرسمي!

ألســـابــــيع فـي مـــنــــزل آمن دون عــــلم
أسرتها حـتى أجنبت وأرسلت طـفلها
الى مـــكــان بـــعــيـــد قــبـل أن تــلـــتــحق
بأقـربـائهـا الذيـن يعـيشـون في مـخيم

. للنازح
ـرأة والـطـفل وتـقـول مـديـرة شــؤون ا
وصل سكـينـة يونس إن خـمسة في ا
أطـفــال مـن أمـهــات أيــزيــديــات وآبـاء
ــاضي الى دواعش وصــلــوا الــعــام ا

وصل. دار أيتام ا
رجح أن تـكون تـبعـات التـأثير ومن ا
الـنــفــسي لــهــذا األمـر طــويــلــة األمـد.

وتبدو جيهان اليوم محطمة.
فـقــد وصـفت أطــفــالـهــا قـبل أســابـيع
فقط ألحد كوادر الشؤون االجتماعية
بـأنـهم "حلــمـهـا ودمــهـا" قـائــلـة إنـهـا

تشتاق اليهم.
وبـيـنـمـا كـانت تــتـحـدث عن أطـفـالـهـا
بقـنـاعـة بـضـرورة تـركـهم الى حـد ما
كانت ابتـسامـة خجـولة تعـلو وجـهها
وهي تـتـذكـرهم وفي حلــظـة مـعـيـنـة
بدا وكـأنهـا تبكـي بصـمت عنـدما ترك

كان. شقيقها ا
وتقـول في تلك الـلحـظة "لـو كان األمر

اإليزيديـة "إذا حدث مثل هـذا التغـيير
في الـدين ... ســيـحـدث تــشـتت كـامل

في الديانة األيزيدية".
ويقول مدير مكتب اجمللس الروحاني
األيـزيـدي األعــلى عـلي خــدر لـفـرانس
بــرس إن الــنــقـــاش حــول األطــفــال ال

يتعلق بإصالح عقائدي فقط.
ويضيف من مقـر اجمللس في شيخان
ـنع هـذا الشيء "الدسـتـور الـعـراقي 
أيـضـا (...) أي طـفل من والـد مـفـقـود
أو غيـر موجـود يسـجّل أوتـوماتـيكـياً

كمسلم".
ويـــنـص الــــقـــانــــون اإلسالمـي الـــذي
يسـتـند الـيه الـدسـتور الـعـراقي على
أن االنـتـماء الـديـنـي للـشـخـص يورث

عن األب.
كمـا يـشـيـر خـدر الى تـبعـات نـفـسـية
ـــكن ان ألن اجملـــتـــمع األيـــزيـــدي ال 
يـتـقـبل أطـفـاال من داعـشـيـ خـطـفـوا

واغتصبوا بناته.
ويـتـابع "لــديـنـا حــتى اآلن سـتـة آالف
ضحـية - فـتـيات ونـسـاء أيزيـديات -
بــيـــد الــدواعش مـــا من أحـــد يــســأل
عنـهن فيـمـا يسـألـون عن أطفـال على

عدد أصابع اليد".
وال تتوفر لدى اجمللس إحصاءات عن
عدد الـناجـيـات األيزيـديات مع أطـفال

من آباء دواعش.
وتـركت مــعــظم األمـهــات األيـزيــديـات
أطـفـالــهن لـدى "الـبــيت األيـزيـدي" في
ســـوريـــا. لـــكن بـــعـــضـــهن أحـــضـــرن
أطـفـالـهن مـعـهم الى الـعـراق ورفـضن
إجــراء مــقــابالت صــحــافــيــة بــســبب

حساسية األمر.
وبعد أن أصرّت إحداهن على أسرتها
للقبول بـتربية طفـلها الرضيع من أب
مفـقود وعـمـره عام واحـد تـخلت عن
الفـكـرة عنـدمـا أدركت أنـها لن تـتـمكن
من احلـصـول عـلى وثــائق شـخـصـيـة

عراقية له بسبب عدم وجود والده.
ودفـعـها ذلـك الى الـتـخـلي عن طـفـلـها
لـلــتـبــني حـســبـمــا تـقــول الـطــبـيــبـة

شرفة على عالجها. ا
وفي حـالـة أخرى وصـلت فـي الربـيع
ـاضي فـتـاة في الــثـامـنـة عـشـرة من ا
عـــمـــرهــــا الى الـــعــــراق بـــعـــد إطالق
ســراحـــهــا وهي حـــامل في األشـــهــر

األخيرة من أحد الدواعش.
ـسـاعـدة االجــتـمـاعـيـة الـتي وتـقـول ا
تشرف عـلى حالتـها إن الشابـة بقيت

بيدي بالتأكيد كنت سأجلبهم معي".
ويـقـول األيـزيديـون إن األحـداث الـتي
تعـرضـوا لـها تـمـثل "إبـادة جمـاعـية"
مشيرين الى أنها احلادثة ال 74التي

يتعرضون لها خالل تاريخهم.
وال يـــزال مـــصـــيـــر مـــئـــات الـــنـــســاء
فقـودين مجهوال واألطفال والرجـال ا
رغم انـهــيـار "اخلـالفـة" الــتي أقـامــهـا
الــتـنــظــيم فـي مـنــاطـق سـيــطــرته في
سوريا والـعراق بعـد معركـة الباغوز

اضي. في آذار ا
وجلـــأ نــــحـــو 100 ألف شــــخص من
األيزيديـ أي قرابة خُـمس عدد هذه
األقلية قـبل احلرب الى دول أجـنبية.
فـــيـــمـــا ال يــزال 360 ألف شـــخـــصـــا
مـشـردين داخل الـعـراق ألن قـراهم مـا

زالت حتت األنقاض.
وأصبح قـضاء سـنجـار حتت سيـطرة
قـوات مــسـلـحــة مـوالــيـة لــلـحــكـومـة
تـضــربه الـفــيـضــانـات خالل الــشـتـاء

واحلرائق في موسم الصيف.
ويـقــول خــدر إن "اإلبــادة اجلـمــاعــيـة

مستمرة".
ـشــرف عـلى ويـلـقـي بـابـا شــاويش ا

أبداً كاألطفال األيزيدي اآلخرين".
ويورد هـذا التـقريـر أسمـاء مسـتعارة

. تحدث حلماية هويات ا
ى نــصف حـيـاتــهـا أسـيـرة وأمـضت 
لدى تنظـيم داعش الذي أجـبرها على
اعتـنـاق اإلسالم والـتـحدث بـالـعـربـية

بدال من لغتها الكردية األم.
وخالل زيـــارة وكـــالـــة فـــرانس بـــرس
خلــيـمــتــهــا في مــخــيم خــانـكـه بـدت
الطفـلة منـهمكـة في لعبـة إطالق النار
على هـاتف ذكي مع ابني عـمهـا فادي
وكـــرم الــلـــذيـن حتـــرّرا من داعش في

. الوقت نفسه تقريباً
ى وعــلـى غــرار الـــفــتـــيــ تـــرتــدي 
مالبس سـوداء وأبـقت عـلى شـعـرهـا
. ويــتـحــدث الــثالثـة بــالـلــغـة قـصــيـراً
العـربـية مع بـعـضهم ويـنـتقـلون إلى

الكردية عند مخاطبة نسرين.
وتـقـول نــسـرين "مــا زالـوا مــغـسـولي
ــلل األدمــغــة. عــنــدمــا يـشــعــرون بــا
يـبـدأون في احلـديث عـن رغـبـتـهم في
الـعــودة إلـى داعش" مــشـيــرة إلى أن

أي اخصائي نفسي لم يزرهم.
وتقول ليـلى علي من منـظمة الـطفولة
ـتحدة (يونيسف) إن التابعة لأل ا
كل جيل في العراق تقريباً طاله نزاع

{ مخـيم خـانكه لـلـنازحـ (الـعراق),
أ ف ب) - يـــســـعى األطـــفـــال الـــذين)
خـطـفـهم تـنـظـيم داعش الى الـتـعـافي
من سـنـوات األسـر بعـد عـودتـهم إلى
ـصـدومـة في الـعراق مجـتـمـعـاتـهم ا
وهم يعانون من غسل أدمغة ومشاعر

محطمة.
وقــد أنـــقـــذ الــعـــشـــرات من األطـــفــال
األيزيـديـ والـتـركـمـان خالل األشـهر
األخـيـرة مع انــهـيــار "اخلالفـة" الـتي
أقــامــهــا تـــنــظــيـم داعش في ســوريــا
والــعـــراق مــجـــنــدا فـــيــهـــا األطــفــال

. ليقاتلوا ومستعبدا النساء جنسياً

ّ لمّ شـمل الـكثـيـرين مع عـائالتـهم و
لكن تعافي هؤالء األطـفال الذهني يتم
بــبطء بـــســبب طـــول فــتـــرة الــنــزوح
عـتاد على ـوارد واحمليط ا وافتقار ا
اخلوف أكثر من الـتسامح ووسط كل

عاناة التي عاشوها. ما يذكرهم با
ى في الـعـاشـرة من عـمـرهـا حـاولت 
مرارا االنـتـحار مـهـددة بطـعن نـفسـها
أو القـفز من سـطح مبـنى مرتـفع بعد
مـرور أشـهـر قـليـلـة عـلى عـودتـهـا إلى

العراق.
وتـقــول والـدتــهـا نــسـرين ( 34عـامـا)
لوكـالـة فرانـس برس "أخـاف أال تـكون

لـتــمـضــيـة وقت اســتـراحـة مـن حـيـاة
شاركـة قصص عـن الفرار اخليـام أو 

من تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتقول أسيـمة "هذا مكان
ـكن لـلــفـتـيـات أن

يهربن إليه".

أن أسـرتــهـا ال تــزال مـتــحـفـظــة عـلى
فردها. مسألة عملها 

وتــتــواجــد حـوالـى عــشـر نــســاء في
صــالـونــهــا حتـضــيــرا حلــفل زفـاف
تـتــبــادلن األحـاديـث بـصــوت عـال
ـوسيقى مسمـوع رغم صوت ا
الكردية في اخللفية وصوت
مـولـد الـكـهـرباء الـصـاخب

في اخلارج.
وتـتـقـاضى أسـيـمـة نـحـو
ثـــمـــانـــيـــة دوالرات عـــلى
ـــاكــيـــاج فـــيـــمــا يـــصل ا

تـصــفــيف الــشــعـر إلى 35
دوالرا إذا كـان خــاصـا بــحـفل
زفـــاف إذ يـــحــــتـــاج وقـــتـــا

أطول.
ويتـحول الصـالون الى
أكـثـر من مـكـان عـمل
فــــتـــأتـي الـــنــــســـاء

{ مخيم خـانكه للـنازح (أ ف ب) -
حتت خيـمتـهـا الضـيقـة ذات اإلضاءة
اخلـافــتــة تـمــرر لـيــلى شـمــو قـطــعـة
ــهـارة حتت قــمـاش زهــريــة الــلــون 
إبرة ماكينة اخلياطة لتخيط طرفيها
وتصـنع منـهمـا قـطعـة مالبس تتـمكن
بـإجــرتـهــا من تــأمـ قــوت ألسـرتــهـا
الـتي اضــطـهــدهــا تـنــظـيم داعش في
معقل األيزيدي بشمال غرب العراق.
وبينـما تقـوم شمو بـعملهـا في مخيم
خــانــكه لــلــنــازحــ في شــمــال غــرب
العراق تلقي ب احل واآلخر نظرة
ــوشــوم عــلى اسم زوجــهــا كــيــرو ا
عـلى يـدهـا الــيـسـرى. ال يـزال زوجـهـا
ـــفـــقـــوديـن بـــعـــد خـــمس في عــــداد ا
سـنــوات من اجــتـيــاح تـنــظـيم داعش

سقط رأسها في سنجار.
في ذلك الوقت أقـدم اجلهـاديون على
قتل الرجال األيزيـدي بشكل جماعي
أو خــــطـــفــــهم وجتــــنــــيـــد األطــــفـــال
كـمــقـاتــلـ وبـيـع الـنـســاء في سـوق
الــــنـــخــــاســـة واتــــخـــاذهـن ســـبــــايـــا
واسـتـعـبـادهن جـنـسـيـا فـيمـا فـر من

جنا إلى مخيمات النزوح البائسة.
ال زال هؤالء غيـر قادرين عـلى العودة
إلى سنـجـار حيـث دمر تـنـظيم داعش
احلـقول والـبـنـيـة الـتحـتـيـة الـزراعـية
التي كـانت الـعـمود الـفـقري القـتـصاد
هـــذه األقــلـــيــة الـــعــرقـــيــة الـــتي كــان
اجلهاديون يعتبرون أبناءها "كفارا".
عــلى غــرار شـمــو تــسـلــمت الــنــسـاء
اللـواتي حـرمن من مـعيل لـعـائالتهن
زمـــام األمــور فـي عـــائالتـــهن في ظل
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أكدت تـقارير الـيونـسكو أن هـناك عالقة هـامة ايـجابيـة ب االستـثمار
في الـتعـليم والـنـمو االقـتصـادي في جمـيع دول الـعالم ووفـقا لـتقـرير
الـبنك الـدولي فـإن الـتـعـلـيم يـحقـق عائـدات أكـثـر أهـمـيـة للـمـجـتـمـعات
اإلنسانـية كما يـؤكد البنك الـدولي أن التعلـيم أحد العوامل الـرئيسية
ـسـتـدام والـدراسـات احلـديـثـة تـشـيـر إلى أن سـنـة لـتـحـقـيق الـنـمـو ا
وا في الـناجت احملـلي بـنسـبة (7 إضـافيـة واحدة فـي التـعلـيم حتـقق 
ئة) وهذا يوضح أهـمية االستثمـار في التعليم بصفـة عامة والتعليم با

العالي بصفة خاصة.
ورغم اتفاق الكثير من اخلبراء على أن السبب الرئيس لتدني مستوى
الـتـعـلـيم يرجع إلـى أن العـراق ال يـنـفق ما يـكـفي عـلى الـتـعلـيم بـصـفة
عـامة وعـلــــــى التـعـليم اجلـامعي ومـا فوق اجلـامـعي بصـفة خـاصة
كـمـا أنـهـا تـنــــــــــفق علـى إن (ما يـخـصص عـلى الـبـحث الـعـلـمي هو
نـســـــــبـة تـافهـة جـدًا من مــــــــــيـزانـية اجلـامـعات الـضـعيـفة أصال)
حيث جـاءت حصة وزارتي الـتربـيــــــــــــة والتـعليم الـعالي مـجتمـعت
ـوازنـة ــئـة من إجـمـالي اإلنــفـــــــــاق الـعـام في ا مـا نـسـبـته 3.72 بـا
االحتادية لسنة 2019 وهذا بحد ذاته يعتبر عائقاً أمام تطور العملية
الـتعـليـميـة في العـراق إال أن بـعض من خبـراء التـعلـيم يلـفتـون النـظر
كن أن نذكر ها باختصار وهي: إلى أن هناك ثالث أسباب رئيسة 
غـيــاب حـريـات الـبــحث الـعــلـمي كـجــزء أسـاسي من تـقــيـيـد مــنـظـومـة

احلريات العامة في العراق.
ـعلـومات يـصعب أن يـكون هـناك فـبدون تـوافر حـرية الـبحث وتـبادل ا
بحث علمي وتطور فتقع الكارثة.  وتردي جودة التعليم اجلامعي وما

قبل اجلامعي بشكل عام.
ناصب تعاقبة ووزراء التـعليم فيها الـتعي في ا وحصر احلكومـات ا
العلـيا في اجلامعـات العراقيـة على أنصـارهم ومؤيديهم بـغض النظر
عن مـعـايـيــر اجلـودة والـكـفـاءة واإلتـقــان والـقـدرة عـلى نـشــر الـتـعـلـيم

عرفة.  وا
ـستـثمـر الـوطني واالجـنـبي للـولـوج في االستـثـمار في ولـكي نـطمـأن ا
هـذا الـقـطــاع  فالبـد لـلـوزارة مـن اتـخـاذ خـطــوات اصالحـيـة وخـطط

واستراتيجيات ذات سقوف زمنية محددة ومراعاة:
ـية. وإبـعاد اجلـامعـات عن التـسييس. وإدارة إطالق احلريـات األكاد

ي وعلمي. راكز البحثية بشكل أكاد ملف اجلامعات وا
وزيـادة اإلنــفــــــــــاق عـلـى اجلـامـعــات والـبــحث الـعــلـمي. واالهــتـمـام
ـفـهـوم الـشامل بالـتـعـلـيم مـا قـبل اجلـامعي. وربـط فلـسـفـة الـتـعلـيم بـا
ـنـاخ لـيـكـون جـاذبًـا. واحملـافـظـة عـلى الـكـفاءات لـلـتـنـميـة وتـهـيـــــئـة ا
والـعـقـول. واسـتـقالل اجلـامـعـات مـاديًـا وإداريًـا. ورفع مـكـانـة وكـفاءة
اســاتــــــــــــــذة اجلــامــعــات واعــتــمــاد ضــوابط ومــعــايــيــر واضــحـة
وضـوعية والـشفافـية والقـدرة والكفاءة لتـرقيتهـم تعــــــــــــتمـد على ا
قـد يـسـهم بــتـوقف االنـهـيـار الـكــبــــــــــــيـر الـذي يـعـانــيه الـتـعـلـيم في

الـعــــــــــراق. ووضع مــعـايــيـر واضــحــــــة الخـتــيـار
رؤســاء اجلـــامــعــات ومـــــــــســاعــديـــهم وعــمــداء
الـكــلـيــات ومـعــاونـيــهم وكــذلك رؤسـاء االقــسـام

العلمية.

وتقـول "عـائـلـتي كـانت في حـاجة إلى
معيل".

مـن أصل 550 ألـف أيــــــــزيــــــــدي في
العراق قبل العام 2014 هاجر نحو
مـــئـــة ألف شـــخص إلـى اخلــارج وال
يزال نحو  360ألفـا يعـيشـون اليوم
في مـخيـمـات الـنـازح بـشـمـال غرب
العراق ولم يتمكن سوى بضعة آالف

فقط من العودة إلى سنجار.
ومن أصل  3300أيـــزيـــدي حتــرروا
من تنظيم الدولة اإلسالمية على مدى
اضية عشرة في السنوات اخلمس ا
ئة فقط هم من الرجال. أما الغالبية ا
فــمن الـــنــســاء والــفــتـــيــات الــلــواتي
أجـبــرهن الـتــنـظــيم عـلـى "الـعــبـوديـة

اجلنسية".
وجب الـعـقيـدة األيـزيديـة تـصبح و

الـنـسـاء وإن مـسـتـعـبـدات
منـبـوذات من الـطـائـفة
إن تـــــــــــــــــزوجــن مـن

خارجها.
لـــــــكـن الـــــــقــــــرار
الـتــاريــخي الـذي
أصـــــــدره زعـــــــيم
الـــطــائـــفـــة بـــابــا
شــــــــــــيــــــــــخ فـي

الـــــــــعــــــــام 2014
طـالب بــقـبـول الــنـسـاء

النـاجيـات الـعائـدات ضمن
األقلية.

وطلبت أسـيمة عـدم استخـدام اسمها
الـكـامل وصـورتهـا فـي ظل مـجتـمع ال
يزال مغلـقا الى حد كبـير مشيرة الى

تــنــظــيم داعش عــلى ارتــداء الــنــقـاب
األســــــود مـن الـــــــرأس إلى أخـــــــمص

. القدم
وتــقــول "إن شـاء الــله عــنــدمــا تــعـود
ابنتي سـألبـسها ألـوانا زاهيـة أيضا
البس الــســوداء" إال أنــهـا بــدالً من ا
هي نفسـها تصـر على أنهـا ستسـتمر
في ارتـداء الـلـون األسـود حـتى يـعود
ـنــزل "ألنــني مــا زلت في كــيـرو إلـى ا

حالة حداد".
غـــيـــاب الــــرجـــال واضح فـي مـــخـــيم
خــانــكـه. عــلى مـــدى قــرون عــدة وفي
جـمـيع أنـحـاء العـالـم تركـت احلروب
مـجـتـمـعـات دون عمـال رجـال ومألت
النساء الفـراغ. لكن انعكاس الدور له
خـــصــوصـــيــة كـــبــيـــرة في مــجـــتــمع

األيزيدي احملافظ.
اكـياج الـثالثيـنية وتقــــــول خبيـرة ا
في مــــخـــيم خــــانـــكه أســــيـــمـــة "في
ـعـيب في سـنـجار السـابق كـان من ا
أن تـعـمل الــنـسـاء. أمــا اآلن فـأصـبح
الــعــكس. الــنــســاء يــعـمــلـن أكـثــر من

الرجال".
عـنـدمـا اجـتاح تـنـظـيم داعـش مسـقط
رأسها فـي العام 2014 قضت عـائلة
أسيمة نحو أسبوع في العراء على
ــر آمن جــبـل ســنـــجــار قـــبل فــتـح 

لأليزيدي للفرار.
ومـنـذ ذاك احلـ تعـيـش أسيـمـة في
مــخــيم خــانـكـه حــيث افــتـتــحت قــبل
شــــهــــريـن فــــقط صــــالــــون جتــــمــــيل
ـسـاعـدة مـنـظــمـة "جـيـنـدا" احملـلـيـة

اكياج. ستلزمات ا التي زودتها 

دعم ضئيل من الـدولة وكـسرن بذلك
أحـــد احملـــرمـــات في هـــذا اجملـــتـــمع

غلق. الصغير ا
وتقوم شـمو بـبيع فـسات ومالبس
ألطـفــال حــديــثي الـوالدة فـي اخملـيم
وأغــطــيــة وســادات مــطــرزة مــقــابل
دوالرات قليلة. تستخدم آلة اخلياطة
وقـطع قــمـاش تــبـرعت بــهـا مـنــظـمـة
"خـالـصـا" اخلـيـريـة غـيـر احلـكـومـيـة

التابعة لطائفة السيخ.
وتقول شـمو األم والـسبيـة السـابقة
ــتــطــرف لــوكــالــة لــدى الــتــنــظــيم ا
فرانس برس "لو كنت بقيت بال عمل
ا لكان فـكري مأخـوذا طيلـة الوقت 
ــاذا زوجي لـيس فـعــله داعش بي و
هـنـا وأين طـفـلَي وأقـاربي الـتـسـعة
الذين ما زالوا في قبضة الدواعش".
وتــــضـــيـف "بـــفــــضل مــــدخــــول آلـــة
اخلــيــاطــة أعــتــني بــابــني وبــنــتَي

وبأختي وزوجها أيضا".
خطـفت شمـو بـينـما كـانت حامال في
شهـرها الـسابع وأجنـبت في األسر

ثم فصلت عن زوجها وأطفالها.
أطلق سراحها مع ثالثة من أطفالها
لـــكن زوجــــهـــا واثـــنـــ من أوالدهـــا
وأحـبــاء آخــرين مــا زالــوا في عـداد

فقودين. ا
وتقول شمو لفرانس برس "هم دائما
في قلـبي. مع هـذه الـوشـوم هم على

يدي أيضا. أراهم ح أعمل".
وتـستـخـدم شـمـو في عـملـهـا أقـمـشة
خـــاصـــة بــألـــوان زاهـــيـــة وجـــذابــة
وخصوصا للفتيات اللواتي أجبرهن

ـــثـل حتـــديـــاً "غـــيـــر مـــا وهـــو مـــا 
مسبوق".

وال تعـرف الـيـونـيـسف بـالـضـبط عدد
األطـفــال الــذين  جتــنــيــدهم وعـدد

الذين عادوا أو مكان إقامتهم.
ــنــظـمــة إلى أن وتــشـيــر تــقــديــرات ا
طـــفـالً خُـــطــــفـــوا عــــلى أيـــدي 1324
عـنـاصـر مـسـلــحـة في الـفـتـرة مـا بـ
وكــــانــــون كــــانــــون الـــــثــــاني 2014 
األول/ديـــســــمـــبـــر 2017 حـ أعــلن
العـراق "الـنـصـر" عـلى تـنـظـيم الـدولة
اإلسالمـيــة لـكــنـهــا تـتـوقـع أن يـكـون

العدد احلقيقي أعلى من ذلك.
ومن بـ الذيـن أطلـق سراحـهم خالل
السـنـوات األخيـرة يـعيش الـعـشرات
في دور أيــتــام أو مالجئ في بــغــداد
عقل الـسابق للـجهادي وصل ا وا

ومـنطـقـتي شـيـخـان وسـنـجـار مـعقل
األيزيدي بشمال العراق.

وهـنـاك آخــرون مـتـهــمـون بـاالنــتـمـاء
لــتـــنـــظــيـم الــدولـــة اإلسالمـــيــة قـــيــد
االحتـجاز يـحصل بـعضـهم على دعم
نفسي عـلى شكل إعادة تـثقيف ديني.
لـكـن الـغــالــبـيــة الــعـظــمى تــنــشـأ بال
متابعة وال عالج في مـخيمات العراق

التي تستضيف 800 ألف طفل.

وتقـول الـطـبيـبـة النـسـائـية األيـزيـدية
نـغم حـسن الـتي أصـبـحت اخـصـائـية
عالج غـيـر رســمـيـة لــلـنـاجــ بـسـبب
ـوارد "ال يـوجـد اخـصـائـيون نـقص ا

نفسيون في دهوك".
وتضـيف أن نـحو 12 مجـمـوعة تـنـفذ
بـرامج نـفـســيـة اجـتـمــاعـيـة عـامـة في

اخمليمات من دون نتائج تذكر.
ويــطـالـب رجل الــدين األيــزيــدي بــابـا
شـاويش الــوكـاالت الـدولــيـة بـتــعـزيـز
ــنــظــمــات اخلــدمــات قــائال إن تــلك ا
"تزعـم أنهـا تـقـدم الـدعم الـذهنـي لكن
هل تعـتقـدون حقـاً أن شخصـاً أمضى
خـــمس ســــنـــوات حتت حــــكم داعش

سيعالج في غضون خمس دقائق?".
ويـضـيف "هـؤالء يـحـتاجـون إلـى أيام

وشهور إلعادة تأهيلهم".
وســيــحــتــاج اجملــنــدون قــســريــاً إلى
عالجــات خــاصــة بـحــسـب أعـمــارهم
ـيـة وفق مـا تـقـول مـيــا بـلـوم األكـاد
األميركـية الـتي تدرس قـضيـة اجلنود

األطفال.
وتقـول بلـوم "إنـهم بحـاجـة إلى إعادة

تلق لهويتهم الدينية".
وسـيــتــطــلب ذلك جــهــودا كــبــيـرة من
اجملـتــمــعــات نـفــســهــا الـتـي مـا زالت

تـرهـبـهـا فـكـرة الــتـنـظـيم وغـالـبـاً مـا
تــعــامـل األطــفــال الــذيـن  إنــقــاذهم

كجهادي في طور االنتظار.
واجهة ذلك تستـضيف اليونيسف و
ورش عــمل مع الـــزعــمــاء الـــديــنــيــ
والــعــشــائــريــ لـــلــتــأكــيــد عــلى أن
األطـــــفــــــال هم أوالً وقــــــبل كـل شيء

ضحايا تنظيم داعش.
وتــــلــــفت عــــلـي إلى أن "أحــــد أكــــبــــر
الـتـحــديـات في إعـادة تــأهـيل وإعـادة
دمج األطــــــفــــــال لــــــيس فـي جتـــــارب
األطفال بل في الـتصور الـسلبي لدى

البالغ من حولهم".
وبــعــد خــمس ســنــوات من اجــتــيــاح
داعش للـبالد تبـدو األقـليـات وكأنـها
تواجه وحدها الـشياطـ التي تطارد

صغارهم.
وتـقــول نــسـريـن الـتـي بـقــيت عــامـ
سبـية لـدى تـنظـيم الـدولة اإلسالمـية
إنـهـا تــتـعـامل مـع نـفـســهـا بـنــفـسـهـا

للتغلب على قلقها.
وتضـيف "نـحن في هـذه اخلـيمـة مـعاً
لــيل نــهــار. إذا  إخــراجــهم لــبــضع
ـــكــــنـــني أن ســـاعــــات في الـــيــــوم 
ـكـنــهم هم أن يـتـعـلـمـوا أسـتـريح و

أشياء".

مــعـبــد اللش الــذي يــعــد أهم مــعــابـد
الــطـــائـــفــة األيـــزيـــديــة الـــلـــوم عــلى

ركزية في بغداد. احلكومة ا
ويقول "احلكومـة االحتادية في بغداد
تعلم جيدا أن آالف األيزيديات ما زلن
أسيـرات ولم تـتـخذ لـغـايـة االن قراراً
باعتقال أي شخص يحتفظ بأيزيدية

وهي غير متعاونة معنا".
واقترح الرئيس العراقي برهم صالح
في نيـسـان مشـروع قـانون لـتـعويض
األيزيـديـ وطـريـقة لـتـحـديـد الوضع
ــولـــودين من الــقـــانــونـي لألطــفـــال ا
ــان لم يـنــاقـشه جـهــاديـ لـكـن الـبـر

حتى اآلن.
وجتمع شخصيات بارزة في اجملتمع
على أن اخليـار األمثل لهـؤالء األطفال

وأمهاتهم هو الهجرة الى أوروبا.
وتـقـول الـنــائـبـة الـسـابــقـة األيـزيـديـة
ـوضوع مـعقـد جداً فيـان دخيل إن "ا
واحلل األنسـب حالـيـا مـوجـود خارج
العراق. في تصوري احلل هو هجرة

النساء مع أطفالهن الى أوروبا".

آيزيدية تعمل خياطة

ناجية من اسر
داعش بعد
عودتها الى
العراق


