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ينحدر الروس المحتجزون في سورية من شمال القوقاز ()Getty

عادت أعداد قليلة من أبناء الروس الملتحقين بداعش إلى وطنهم ،بينما يبحث اآلالف عن أمل ينتشلهم من األوضاع
لم شملهم
المتردية في مخيمات شمال سورية ،كما تحاول عائالتهم دفع السلطات إلى إزالة عراقيل تبطئ ّ

األطفال
المحظورون

عراقيل تبطئ عودة أبناء الروس
الملتحقين بداعش

موسكو ـ رامي القليوبي

ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ــداغـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ج ـن ــة
إي ـ ــري ـ ـج ـ ـي ـ ـب ـ ــوف ـ ــا ،ط ـ ـ ـ ـ ــرق أب ـ ـ ـ ـ ــواب
امل ــؤس ـس ــات الـحـكــومـيــة الــروس ـيــة
أم ــا فــي الـحـصــول عـلــى ع ــون إلع ــادة ابنتها
وأطـفــالـهــا بـعــدمــا غ ــادرت بــرفـقــة زوج ـهــا إلــى
العراق لاللتحاق بتنظيم «داعش» اإلرهابي،
رغـ ــم م ـ ــرور ن ـح ــو خ ـم ــس سـ ـن ــوات ع ـل ــى آخ ــر
ات ـص ــال ب ــن األم واالبـ ـن ــة .وع ـلــى عـكــس جنة
حالف الحظ سيدة داغستانية أخــرى تدعى
زي ـم ـف ـيــرا ،فـضـلــت ع ــدم ذك ــر اس ـم ـهــا ال ـكــامــل،
إذ تـشـعــر ب ــارت ـي ــاح كـبـيــر ب ـعــد عـ ــودة كنتها
وأحفادها الثالثة الذين غــادروا برفقة ابنها
لــالـتـحــاق بــداعــش ،مطالبة بتكثيف جهود
إعادة آالف األطفال من أبناء املواطنني الروس
امللتحقني بــداعــش ،وهــو أمــر تــؤكــد املخرجة
الــروسـيــة ،يفدوكيا موسكفينا ،هــي األخــرى
ضرورته بعد زيارتني إلى مخيم روج الكردي
شـ ـم ــال ش ــرق ــي سـ ــوريـ ــة ،وإخ ــراجـ ـه ــا فـيـلـمــا
وثائقيا عن قاطنيه قبل نحو عامني .وبحسب
األرقام الرسمية الروسية ،فإن العمل املنهجي
على إعادة القاصرين الروس ،وينحدر أغلبهم
مــن الـجـمـهــوريــات ذات األغـلـبـيــة املسلمة في
شمال القوقاز ،والذي تنسقه حاليا املفوضة
الــرئــاسـيــة لحقوق الـطـفــل ،آنــا كوزنيتسوفا،
أسـفــر عــن ع ــودة  341طفال حتى اآلن ،بينما
يـنـتـظــر  110آخـ ــرون مــواف ـقــة املـخـيـمــات على
تــرحـيـلـهــم بـعــد اسـتـكـمــال األوراق املـطـلــوبــة،
باإلضافة إلــى آالف آخــريــن لــم تستخرج لهم
األوراق املطلوبة للعودة حتى اآلن.

فقدان االتصال
ت ــروي إيــريـجـيـبــوفــا تـجــربــة ابـنـتـهــا املــريــرة
فــي االلـتـحــاق مــع زوج ـهــا ب ــ«داع ــش» ،قائلة
ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ف ــي عــام
 ،2015ذهبت ابنتي التي كانت تعمل مدرسة
للغة اإلنـكـلـيــزيــة ،بــرفـقــة زوج ـهــا وطفليهما
ً
وكــانــت حــامــا فــي الطفل الثالث ،إلــى تركيا
لالستجمام ،ولكننا فقدنا االت ـصــال معهم
إلــى أن تبني أن زوجـهــا أخــذهــم جميعا إلى

العراق» .تضيف« :بعد فترة ،تلقيت اتصاال
م ــن اب ـن ـت ــي ،وك ــان ــت ت ـب ـكــي وتـ ـق ــول إن ـه ــا لم
تكن تعلم إلــى أيــن سيأخذهم زوجها وأنها
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وك ــان ــت ت ـ ــردد عـ ـب ــارة «ال ــدول ــة
اإلسالمية» ،ولم أكن أفهم ماذا تقصده .وبعد
ثــاثــة أشـهــر تلقينا خـبــر مقتل زوج ـهــا في
واقعة إطالق نار وتحويلهم إلى دار ما إليواء
األرامــل» .وفيما يتعلق باملعلومات األخيرة
ال ـتــي تلقتها ح ــول ابـنـتـهــا ،ت ـتــابــع« :ابـنـتــي
وأح ـ ـفـ ــادي ال ـث ــاث ــة م ـف ـق ــودون ف ــي الـ ـع ــراق،
واالت ـصــال معهم مقطوع منذ  30نوفمبر/
تشرين الـثــانــي  ،2016وشــوهــدوا آلخــر مرة
ف ــي مــديـنــة تـلـعـفــر ال ـعــراق ـيــة ف ــي أغـسـطــس/
آب  ،2017وت ــردد أنـهــم حــاولــوا الـعـبــور إلــى
ســوريــة ،ولـكــن لــم يتسن لهم ذل ــك» .وتصف
جهودها للبحث عن ابنتها وأحفادها ،قائلة:
«ت ــواص ـل ــت م ــع جـمـيــع ال ـس ـف ــارات الـعــربـيــة،
وك ـنــت أتـمـنــى ال ــذه ــاب إل ــى تـلـعـفــر بنفسي،
ول ـكــن ال ــدول ــة الــروس ـيــة ال تـسـمــح لـنــا بــذلــك
وتضع عراقيل ،وهــذا الوضع مستمر للعام
الـســادس على الـتــوالــي ،ربما نظرا للتعامل
معنا كـ«آباء اإلرهابيني» رغم أن ذلك لم ُيقل
لنا بشكل رسمي ومباشر .نستنجد بوزارتي
الخارجية والعدل الروسيتني ملعرفة ملاذا ال
تتواصل عملية البحث .إذا كان مطلوبًا دفع
فــديــة ،فــاسـمـحــوا لـلــوالــديــن بــدفـعـهــا قـبــل أن
ُيقتل أبناؤهم هناك وحتى يـعــودوا أحياء.
صحيح أنهم أخطأوا ،ولكنهم قد ندموا على
ذلك ،وقد دفعوا ثمنا غاليا».

تحقيق حلم العودة
ال تخلو قصص هــروب املواطنني الــروس إلى
«داعش» من نهايات سعيدة ،فبعد مرور نحو
شهرين على عودة كنتها وأحفادها من سورية،
تقول زيمفيرا في حديث لـ«العربي الجديد» من
مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان
جنوب روسيا« :يبلغ عمر حفيدي األكبر تسع
سنوات ،والثاني سبع سنوات ،وحفيدتي التي
ولدت في سورية ثالث سنوات ونصف السنة.
غابوا عن بلدهم منذ عــام  ،2014ولــم يعودوا
س ــوى فــي  3يــولـيــو/تـمــوز امل ــاض ــي» .وت ــروي

 4500طلب تقدم
بها أجداد وجدات
روس للبحث عن
أحفادهم في
سورية والعراق
سوء مستوى
اللغة الروسية
والصدمات النفسية
العميقة تحديان
أمام العائدين

تفاصيل تجربة عودتهم إلى وطنهم مضيفة:
«منذ عام  ،2019كانوا محتجزين في جرابلس
بني أيدي قوات سورية موالية لتركيا .توجهت
إلــى تركيا ،وتــواصـلــت مــع الـسـفــارة الروسية،
وتم إجــراء اختبار الحمض النووي ،وتمكنت
عبر املحكمة في روسيا من استخراج شهادة
امليالد لحفيدتي املولودة في سورية واستعادة
شهادتي ميالد حفيدي وغيرهما من الوثائق،
وتم ترحيلهم إلى موسكو عبر أنقرة».
وال تـعـلــم زيـمـفـيــرا شـيـئــا ع ــن مـصـيــر ابنها
الـ ــذي ف ـقــدت االت ـص ــال مـعــه مـنــذ نـحــو ثــاث
سـ ـن ــوات ،وت ـت ــاب ــع« :لـ ــم ن ـتـلــق أي ات ـص ــاالت
مــن ابـنــي منذ عــام  ،2018حــن أبلغني بأنه
تـمـكــن مــن م ـغ ــادرة «داعـ ــش» إذ اكـتـشــف أنــه
لم يكن في الجانب الصحيح ،ويفترض أنه
أسير لــدى األك ــراد» .وتــدعــو زيمفيرا الدولة
ال ــروس ـي ــة ل ـبــذل امل ــزي ــد م ــن ال ـج ـهــود إلع ــادة
مواطنيها القاصرين ،قائلة« :يجب تكثيف
الجهود على مستوى الدولة إلعادة األطفال
مــن الرعايا ال ــروس .حالتي ن ــادرة ،وال يــزال
ه ـن ــاك آالف األطـ ـف ــال وال ـن ـس ــاء بــاملـخـيـمــات
الكردية يحلمون بالعودة إلى وطنهم».

األطفال المحظورون
عملت املخرجة موسكفينا في سورية على
توثيق متاعب الحياة اليومية ألبناء الروس
املـلـتـحـقــن ب ــداع ــش ،ع ـبــر فـيـلـمـهــا «األط ـف ــال
املـ ـحـ ـظ ــورون» ،وال ـ ــذي ت ــم ع ــرض ــه ف ــي األم ــم
املتحدة ،كما ساعدت أيضا في إعادة خمس
ف ـت ـيــات إل ــى ج ـم ـهــوريــة ال ـش ـي ـشــان ،وت ــروي
تـجــربـتـهــا املـهـنـيــة وال ـش ـخ ـص ـيــة ،قــائ ـلــة في
ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ك ـن ــت أص ــور
فـيـلـمــي ف ــي س ــوري ــة ،ذه ـب ــت إلـ ــى مـخـيـمــات
ي ـق ـط ـن ـهــا أبـ ـن ــاء امل ــواطـ ـن ــن الـ ـ ـ ــروس ،ه ــؤالء
ليس لهم ذنب فيما حدث .وعند ذهابي إلى
روج ،بــدأت بمتابعة قصة الفتيات الخمس،
وت ـس ـنــى إج ـ ــاؤه ـ ــم» .وت ــدع ــو إلـ ــى ضـ ــرورة
اإلس ـ ـ ــراع ف ــي إج ـ ــاء األطـ ـف ــال اآلخ ــري ــن قبل
ف ــوات األوان ،مضيفة« :مــؤخــرا ســافــرت إلى
املـخـيـمــات م ــرة أخ ــرى فــي إط ــار إعـ ــداد فيلم
وثــائ ـقــي آخ ــر سـيـكــون مــن إن ـتــاج اسـتــوديــو
«غــوركــي» الــروســي ،ورصــدت تدهورا لحالة
األطـفــال العالقني هناك ،ازدادوا شراسة في
ردود أفعالهم وتعامالتهم االجتماعية في
ظــل ع ــدم تيقنهم مـتــى سـتـتــم إعــادت ـهــم إلــى
وط ـن ـه ــم» .ت ـت ــاب ــع« :ي ـج ــب م ـس ــاء ل ــة ال ـن ـســاء
وإعــادة تأهيل األطفال وتعيني أولياء أمور
ل ـهــم أو تـسـلـيـمـهــم ألق ــرب ــائ ـه ــم .ص ـح ـيــح أن
األط ـف ــال ال ـعــائــديــن ك ــان ــوا ف ــي حــالــة نفسية
صعبة للغاية بعد الـعــودة ،ولكنهم تعافوا
في ظرف عام على عودتهم».
وفــي غياب إحـصــاءات رسمية دقيقة ،تشير
مــوسـكـفـيـنــا إل ــى أن مـخـيـمــي ال ـه ــول وروج
يضمان  9آالف خيمة تقطنها نساء وأطفال
باإلضافة إلى أعداد قليلة في دمشق ،وتقول:
«أبلغتني إدارة املخيمات بــأن هـنــاك 8500
خـيـمــة تـقـطـنـهــا ن ـســاء أج ـن ـب ـيــات ف ــي مخيم
الـهــول ،بــاإلضــافــة إلــى  500أخــرى فــي مخيم
روج ،وأغ ـل ـب ـهــن م ــن ال ـنــاط ـقــات بــالــروس ـيــة.
ُ
وغــال ـبــا م ــا ت ـ ــؤوي الـخـيـمــة ال ــواح ــدة ام ــرأة
وثالثة أطفال في املتوسط .بعد مقتل أزواج
النساء وآباء األطفال ،ال سيما أثناء القصف
في مــارس/آذار  .»2019وتأسف لبطء وتيرة
إعــادة األطفال إلى روسيا ،مضيفة أن «عدد

األط ـف ــال الـعــائــديــن ال يـتـجــاوز بـضــع مـئــات،
وهذه نقطة في البحر ،إذ إن هناك نحو 4500
طـلــب ت ـقــدم بـهــا أجـ ــداد وجـ ــدات لـلـبـحــث عن
أحـفــادهــم بحلول مـ ــارس/آذار املــاضــي حتى
وف ــاة ه ـيــدا س ــارات ــوف ــا ،الـعـضــو ف ــي مجلس
حقوق اإلنسان التابع للرئاسة الشيشانية،
والـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـت ــول ــى ال ـب ـح ــث ع ــن ال ـن ـســاء
واألطفال املفقودين في الشرق األوسط.

تحديات نفسية لالندماج
ف ـ ــي تـ ـق ــري ــر بـ ـعـ ـن ــوان «خـ ـ ـط ـ ــوة واثـ ـ ـق ـ ــة إل ــى
املستقبل؟» ،ذكر مركز تحليل ومنع النزاعات
(مـ ـ ـش ـ ــروع ب ـح ـث ــي وحـ ـق ــوق ــي م ـس ـت ـق ــل) ،أن
ح ــرب الـشـيـشــان األولـ ــى وال ـت ــي ج ــرت خــال
ال ـف ـت ــرة ب ــن  1994و ،1996وال ـث ــان ـي ــة مـنــذ
 1999وح ـت ــى  ،)2009وم ـ ـغـ ــادرة املـسـلـحــن
إلى الشرق األوســط بني أعــوام  2012و،2017
أسـفــرت عــن تكون ثالثة أجـيــال مــن املقاتلني
خـلــف كــل مـنـهــا آالف األرامـ ــل واألي ـت ــام ،لكن
اختالفات أبناء «داعــش» عن أبناء املقاتلني
داخل الشيشان ،يمكن حصرها في تعرضهم
لصدمات نفسية أعمق وسوء مستوى اللغة
ال ــروس ـي ــة لـ ــدى ال ـص ـغ ــار وسـ ـق ــوط األط ـف ــال
الكبار من العملية التعليمية لفترات طويلة،
بــاإلضــافــة إل ــى عــزلــة أمـهــاتـهــم ال سـيـمــا في
حال تزوجن من رجل غير شيشاني في ظل
التنديد السائد للزواج من خارج القومية.
ويـلـفــت امل ـعــالــج الـنـفـســي املـسـتـقــل ،يفغيني
إدزيـكــوفـسـكــي ،إلــى مجموعة مــن التحديات
النفسية التي يواجهها األطفال العائدون من
مناطق الـحــروب ،قائال في حديث لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد»« :هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــاالت ت ـت ـط ـلــب ب ــرام ــج
خاصة ملعالجتها ،يفترض أن تتوالها وزارة
الطوارئ الروسية .يتكون األطفال بسرعة في
تلك املرحلة العمرية وقد يعيشون في نوع من
العزلة بعد عودتهم ،مما يشكل قنبلة موقوتة،
كونهم قد يعجزون عن االندماج في املجتمع
وي ـس ـق ـطــون م ــن الـ ـ ــدورة الـطـبـيـعـيــة للتعليم
والـعـمــل ،مــا يجعلهم خـطــريــن اجـتـمــاعـيــا ،ال
سيما في ظل ضبابية مفاهيمهم للمسموح
ب ــه وامل ـم ـن ــوع» .وح ــول تـقـبــل ه ــؤالء األط ـفــال
واملراهقني للعنف ،يضيف« :توجد احتماالت
ع ــدي ــدة م ــن بـيـنـهــا ،ردود األف ـع ــال العكسية
ورفـضـهــم النفسي املـطـلــق لـلـســاح» ،مشيرا
إلى أنه «يجب االستعانة بعلماء نفس للعمل
مــع ه ــؤالء األط ـفــال ،وإذا كــان عــددهــم كبيرا،
ينبغي تنظيم هيئات خاصة أو معسكرات أو
دور أيتام لهم ،ولكن ذلك ال يغني في جميع
األحوال عن البيئة املثالية مثل األسرة ،سواء
أكــانــت أصـلـيــة أم مـتـكـفـلــة» .وبـ ـ ــدوره ،يشير
الخبير في املجلس الروسي للشؤون الدولية
(منظمة غـيــر ربـحـيــة) ،سـيــرغــي بــاملــاســوف،
إلى واقعية إعادة اندماج األطفال العائدين،
ويضرب مثاال بتجربة األطفال الشيشانيني
بعد الحربني املدمرتني في التسعينيات من
القرن املاضي وبداية القرن الجديد.
ويـ ـق ــول ب ــامل ــاس ــوف ف ــي ت ـع ـل ـيــق ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد»« :من السهل أن تضع في رأس الطفل
أو امل ــراه ــق الـصـغـيــر دون الـ ـ ــ 16م ــن الـعـمــر،
املفاهيم الحقيقية للصواب والخطأ ،وبعد
ب ـضــع س ـن ــوات يـنـســى األطـ ـف ــال م ــا عــاشــوه،
ومثال على ذلك اندماج األطفال الشيشانيني.
ولكن هــذه املهمة ت ــزداد صعوبة كلما تقدم
الشخص في العمر».

