
تحقيقات

اتصال  أنه  المختفيات  األيزيديات  عائالت  تتخيل  للهاتف،  رنين  كل  مع  مصيرهن،  أحد  يعلم  ال 
من بناتهن المختطفات من قبل داعش، في ظل تعثر جهود البحث عنهن وتهريبهن بسبب 

الحرب المشتعلة

مئات مختطفات 
لدى »داعش« بال أثر

أيزيديات مفقودات أربيل ـ العربي الجديد

تنتظر الفتاة األيزيدية آسيا، مجو 
ربيعًا،  عشر  الثمانية  ذات  خــلــف، 
اتصااًل لم يصل إلى هاتفها حتى 
كانا  اللذين  أو شقيقها  مــن شقيقتها  الــيــوم، 
اإلسالمية  الــدولــة  تنظيم  قبضة  في  برفقتها 
فــي الــعــراق والــشــام )داعــــش( فــي املــوصــل، إذ 
هـــربـــت آســـيـــا وصــديــقــتــهــا نـــهـــاد بـــركـــات )19 
عاما(، بمساعدة عبدالله شريم رجل األعمال 
ــقـــاذ 312 من  ــــذي ســـاعـــد فـــي إنـ ــزيــــدي والــ األيــ
الــرهــائــن، مــن بينهم 56 مــن أقربائه عبر دفع 

فدى مالية ملهربني.
ظلت آسيا 14 شهرًا في األسر، بعد اختطافها 
مــن قــبــل تنظيم داعــــش، الـــذي هــاجــم مناطق 
ــــي شــهــر  ــار فــ ــجــ ــنــ ــل ســ ــبــ ــــي جــ ــــني فــ ــديــ ــ ــزيــ ــ األيــ
ــام  2014. وتــعــرضــت  ــعــ الــ أغـــســـطـــس/آب مـــن 
إلى  إلــى االغــتــصــاب والبيع  الفتاة األيــزيــديــة 
عــدد مــن مقاتلي وأمــــراء داعـــش، منهم حسن 
قـــرداش، الــذي قتل في قصف جــوي منتصف 
الــعــام املـــاضـــي، وعــقــب تــلــك الــحــادثــة تمكنت 
من الفرار برفقة صديقتها نهاد وشقيق لها، 
غير أنها هي وأفراد عائلتها الذين عادوا إلى 
بيتهم بــالــقــرب مــن جــبــل ســنــجــار، ال يــزالــون 
يــســاعــدهــم إلعــــــادة شقيقها  يــبــحــثــون عــمــن 

وشقيقتها اللذين اعتقال معها.
ــيـــش نــــهــــاد بــــركــــات بــمــخــيــم لــلــنــازحــني  وتـــعـ
بضواحي مدينة دهوك )480 كم شمال بغداد(، 
غــيــر أن آالمــهــا أكــبــر مــن آســيــا كــمــا تــقــول، إذ 
حملت بطفل تركته عقب والدته بأربعة أشهر 
الستحالة احتماله رحلة الهروب من املوصل 
ــزداد ألــم  ــ إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــبــشــمــركــة. ويـ
نهاد، كلما تذكرت أن داعش اختطف 38 فردًا 
من أسرتها، نجا منهم 3 فقط وال يعرف أحد 
الباقني، الذين تخشى أن يستخدمهم  مصير 
التنظيم دروعا بشرية في معاركه، أو يموتوا 
ــي، في  ــدولــ خــطــأ نــتــيــجــة قــصــف الــتــحــالــف الــ
ظــل تــراجــع االهــتــمــام بــاســتــعــادة األيــزيــديــات 
لـــدى التنظيم مــن قبل  واأليــزيــديــني األســــرى 

جميع األطراف كما تقول.

مصير مجهول لـ 1600 أسيرة
يحصي األكــاديــمــي األيــزيــدي خضر دومــلــي، 
املــتــخــصــص بــقــضــايــا األقـــلـــيـــات فـــي الـــعـــراق، 
ــؤلــــف كـــتـــاب »املـــــــوت األســــــــود« عــــن ســبــي  ومــ
الــنــســاء والــفــتــيــات األيـــزيـــديـــات، 3200 أســيــر 
وأســـيـــرة مـــن األيـــزيـــديـــني فـــي قــبــضــة داعــــش، 
نصفهم مــن النساء وفــقــا إلحــصــاء صــدر عن 
الــلــجــنــة األمــنــيــة املــشــكــلــة ملــتــابــعــة املختطفني 
ــبـــاط مــــن الـــعـــام  ــرايـــر/شـ ــبـ األيــــزيــــديــــني، فــــي فـ
الـــــجـــــاري. ويـــنـــقـــل الــتــنــظــيــم املـــخـــطـــوفـــني مــن 
ــن مــنــطــقــة إلـــــى أخـــــرى،  ــاء واألطـــــفـــــال مــ ــنـــسـ الـ
بــــحــــســــب دومـــــــلـــــــي، الــــــــــذي عــــمــــل عــــلــــى مــلــف 
: »عدد من املخطوفات توفني 

ً
األسيرات، قائال

أو انــتــحــرن، بعضهن انــتــحــرن فــي األســابــيــع 
األولــى كي ال يتحولن إلــى سبايا وعــدد آخر 
قــتــلــن فــــي الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة«. ويــعــتــبــر 
دوملي احتجازاألطفال األيزيدين وتحويلهم 
إلـــى انــتــحــاريــني خــطــرا كــبــيــرا، وهـــو مــا ظهر 
عن  للتنظيم كشف خالله  فــي شريط مصور 
نفذا عمليتني  األيزيديني  من  طفلني شقيقني 

انتحاريتني ضد القوات العراقية في املوصل 
منتصف الشهر املاضي. ويتفق حسن كورو، 
األيــزيــديــني،  املختطفني  متابعة  مكتب  مــديــر 
ــرزانـــي رئــيــس  ــبـ والــــــذي أســـســـه نــيــجــيــرفــان الـ
أجــل دعــم جهود  اقليم كردستان من  حكومة 
الوضع  أن  تحرير املختطفني، مع دوملي في 
صــــار خـــطـــيـــرًا، إذ يــصــعــب مــتــابــعــة عــمــلــيــات 
تحرير املختطفات األيزيديات بسبب اشتداد 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، مــوضــحــًا أنـــه كلما تم 
التضييق على مسلحي تنظيم داعش تعقدت 
عمليات اإلنــقــاذ«. وبحسب كــورو فــإن املكتب 
دفـــع أمـــــوااًل نــظــيــر تــحــريــر 2900 مـــن الــرجــال 
ــال املــخــطــوفــني، مـــن بينهم  ــفــ والـــنـــســـاء واألطــ
1500 من األطفال، 1050 من النساء و350 من 
الرجال. وتبدي البرملانية العراقية األيزيدية، 
فــيــان دخــيــل، دهشتها مــن عــدم الــوصــول إلى 
أيــزيــدي،  3500 مختطفة ومختطف  أثــر نحو 
متسائلة في بيان صحافي صادر عن مكتبها 
الـــجـــاري »أيــــن هـــم اآلن؟ وأيــــن نقلهم  الــشــهــر 
تنظيم داعش االرهابي«؟ وتابعت :»ما يبعث 
عــلــى الــقــلــق هـــو أنــــه رغــــم االنـــحـــســـار الــالفــت 
لتنظيم داعش سواء باملوصل أو تلعفر، فإن 
الالفت في األمر هو إنقاذ بضعة أيزيديني ال 
يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة، وهو أمر 
يبعث القلق والشكوك في نفوسنا«، وختمت 
بحوزتنا  التي  »املعلومات  أن  إلــى  بــاإلشــارة 
املــئــات منهم ومنهن باملوصل  لــوجــود  تشير 
وتلعفر«، وهو ما يؤكده رجل األعمال عبدالله 
شــريــم والــــذي لــفــت إلـــى أنـــه عــبــر تــواصــلــه مع 
املهربني خالل عمليات إنقاذ األسيرات، تأكد 
من وجود العديد من األيزيديني في املوصل، 
وقـــســـم آخــــر بــمــديــنــة الـــرقـــة وديـــــر الــــــزور في 
ســوريــة. وتــوقــع شــريــم أن يــكــون هــنــاك قتلى 
مــــن املـــحـــتـــجـــزيـــن األيــــزيــــديــــني، مــضــيــفــًا »فـــي 
الــرقــم، في  نــعــرف  الفلوجة قتل عــدد منهم ال 
مــعــارك املــوصــل ايضا هناك قتلى ألن داعــش 
ــــدروع بــشــريــة، لـــذا نــخــشــى أن  يــســتــخــدمــهــم كـ

نخسر عددًا كبيرًا من الرهائن«.
ويتشارك الناشط الحقوقي بهزاد فرحان، مع 
تــوقــعــاتــه املتشائمة حــيــال مصير  شــريــم فــي 
 »أتـــوقـــع أن 

ً
املــخــتــطــفــني واملــخــتــطــفــات، قـــائـــال

يختفي أثر أكثر من 2500 من املحتجزين من 
النساء واألطــفــال والــرجــال، وأن يتم استرداد 

1000 شخص آخر فقط«.

معاناة ال تتوقف
تــعــانــي األيــــزيــــديــــات الـــنـــاجـــيـــات مـــن مــشــاكــل 
الحاد  الصدمة واالكتئاب  كبيرة مثل  نفسية 
ــتـــى إن  ــتــــحــــار، حـ ــــى درجـــــــة الـــــشـــــروع بــــاالنــ إلــ
بعضهن حاولن االنتحار خالل وجودهن في 
كردستان  بإقليم  دهـــوك  بمدينة  طبي  مــركــز 
ــــش،  مـــخـــصـــص لــــرعــــايــــة الـــنـــاجـــيـــات مــــن داعــ
بحسب ما تــروي الطبيبة نغم نــوزت، مديرة 
الناجيات  والتي وصفت حالة جميع  املــركــز، 
التي  املعيشية  الــظــروف  بسبب  »صعبة«  بالـ
ــنــــازحــــني والـــتـــي  يــحــيــيــنــهــا فــــي مـــخـــيـــمـــات الــ
ــاوز األزمــــة  ــجــ ال تــســاعــد عــلــى تــحــســنــهــن وتــ
النفسية، التي لحقت بهن جراء ما تعرضوا له 
من قبل مقاتلي داعش. وتعامل املركز مع 900 
فتاة وامرأة ناجية، أكثرهن مصابات بمشاكل 
نغم،  الطبيبة  إلفـــادة  وفقا  ونفسية،  جسدية 
والتي أشارت إلى عدم ورود حاالت لناجيات 
حـــوامـــل قـــدمـــن إلــــى املـــركـــز. وانـــتـــقـــدت مــديــرة 
مــركــز رعـــايـــة الــنــاجــيــات الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
بشدة بسبب عدم االهتمام بالناجيات وعدم 
دعــم املــركــز، وحــصــرت مشاكل الــنــاجــيــات في 
ــعـــام وســـوء  ــراض الــجــلــديــة والـــضـــعـــف الـ ــ ــ األمـ

التغذية، واملشاكل نفسية.

انتقادات واسعة للحكومة العراقية
يــنــتــقــد كـــل مـــن خــضــر دومـــلـــي وحــســن كـــورو 
ــام الــحــكــومــة  ــمـ ــتـ وبــــهــــزاد فــــرحــــان، غـــيـــاب اهـ
ــــراق  ــعـ ــ الــــعــــراقــــيــــة والــــــوســــــط الــــديــــنــــي فـــــي الـ
بـــمـــؤســـســـاتـــه املـــخـــتـــلـــفـــة بـــمـــلـــف األيــــزيــــديــــني 
املختفني، ويقول دوملي: »ال نعلم هل سيكون 
هذا امللف جزءًا من مشاريع املصالحة الوطنية 
في املستقبل أم ال، من حق الضحايا إنصافهم 
ــا مـــديـــر مكتب  وتــعــويــضــهــم وتــأهــيــلــهــم«. أمــ
املختطفني األيزيديني، فقال آسفا: »ال تتدخل 
ــــدول الــعــربــيــة وال  الــحــكــومــة الــعــراقــيــة وال الــ
النساء  أميركا أو أوروبــا لدعم تحرير أولئك 
واألطفال والرجال من قبضة داعش، ال ندري 
لهم  أبــنــاؤنــا، تنكرت  هــم  كــم منهم سيتحرر، 

الدولة العراقية لم نعد نشعر أننا عراقيون«.
والــشــؤون  العمل  وزارة  باسم  املتحدث  ويــرد 
تلك  على  منعم،  عمار  العراقية،  االجتماعية 
االنـــتـــقـــادات بــالــقــول إن الــــــوزارة »لـــم تتنصل 
األيزيديات بل اعتمدت شمول  من دعــم ملف 
350 مـــن الـــنـــاجـــيـــات بــنــظــام شــبــكــة الــرعــايــة 
االجــتــمــاعــيــة )الـــحـــصـــول عــلــى راتـــــب شــهــري 
ال يــتــجــاوز مــبــلــغ 500 ألـــف ديـــنـــار نــحــو 400 
»لدينا  الجديد«  »العربي  لـ وأضــاف  دوالر(«. 
أيــضــًا خــطــة لــلــمــســاعــدة فــي إعــــادة تأهيلهن 
نــفــســيــًا واجــتــمــاعــيــًا بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات 
ــيــــة«، مــتــابــعــًا:  الــحــكــومــيــة واملـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
»هــــــنــــــاك جـــــهـــــات تــــتــــابــــع مــــلــــف املـــخـــتـــطـــفـــني 
واملــخــتــفــيــات والــعــمــل جـــار ملــســاعــدة الناجني 

وتقديم الدعم الكامل لهم«.

االنتحاريون الصغار
مدير  أعلن  املاضي،  الثاني  يناير/كانون  في 
ســجــن األحــــــداث والـــنـــســـاء فـــي مــديــنــة دهـــوك 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق أن املـــعـــارك ضد 
تنظيم »داعــش« أسفرت عن اعتقال أعداد من 
عناصر التنظيم واملتعاونني معه، بينهم 45 
»أشبال  عليهم  التنظيم ويطلق  فتى جندهم 
لــديــه فــي السجن.  الــخــالفــة« وهــم محتجزون 
ويبدي متابعو امللف قلقهم البالغ إزاء تجنيد 
ــفــــال األيــــزيــــديــــني الــــذيــــن اعــتــقــلــهــم  داعــــــش أطــ
وتـــم الــعــمــل عــلــى غسيل أدمــغــتــهــم وإعــدادهــم 
لــيــكــونــوا انـــتـــحـــاريـــني. ويــــؤكــــدون وجـــــود ما 
األيــــزيــــديــــني  األطــــــفــــــال  مـــــن  و500   450 بـــــني 
ــــش جــــرى تــحــويــلــهــم الــى  فـــي مــعــســكــرات داعـ
والهرب  تحريره  رفــض  بعضهم  انتحاريني، 
من مختطفيه مع شقيقاته، من قبضة داعش 
بــعــد تبنيه أيــديــولــوجــيــة الــتــنــظــيــم، وهـــو ما 
يفاقم من مأساة العائالت األيزيدية املنكوبة 

في بناتها وفلذات أكبادها.
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)Getty( بعض الناجيات حاولن االنتحار كي ال يتحولن إلى سبايا

ناجيات من داعش حاولن االنتحار في مركز مخصص لرعايتهن )فرانس برس(

شمول 350 من الناجيات 
األيزيديات بنظام شبكة 

الرعاية االجتماعية

قرابة 500 طفل 
أيزيدي مختطف لدى 
داعش ومخاوف من 

تحويلهم النتحاريين

الثالثاء 21  مارس/ آذار  2017 م  22 جمادى اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 932  السنة الثالثة
Tuesday 21 March 2017

3200 أسير وأسيرة من األيزيديين في قبضة داعش حتى اليوم )فرانس برس(


