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بني اآلف الأ�سخا�ص الذين فروا خالل الأ�سابيع 
املا�سي��ة يف ���رق �سوريا من مناط��ق �سيطرة 
تنظي��م داع�ص، ن�س��اء اأيزيدي��ات اأم�سني �سنوات 
م�سنية من العبودية والعذاب، ول يطمحن اليوم 
اإل اىل الع��ودة اىل اأح�سان عائالتهن. على مدى 
خم�ص �سنوات وبعد خطفها من العراق املجاور، 
تناوب �ست��ة اإرهابيني على بي��ع الأيزيدية ب�سة 
حم��د مت��ر )40 عام��ًا( و�رائه��ا. ق��رب خطوط 
اجلبه��ة يف ريف دير الزور ال�رقي، تقول املراأة 
بعين��ني دامعتني ووج��ه غزته التجاعي��د باكراً 
لوكالة فران�ص بر�ص، “لن اأن�سى اأبداً ما ح�سل”.

والتق��ت فران���ص بر���ص الأ�سب��وع املا�س��ي يف 
املنطق��ة �سبع اأيزيديات عل��ى الأقل كّن يف عداد 
اآلف الأ�سخا���ص الذين خرجوا من الكيلومرتات 
الأخ��رة التي ل تزال حتت �سيطرة التنظيم، على 

وقع تقدم قوات �سوريا الدميوقراطية.
وت�سلط �سه��ادات ثالث منهن ال�سوء جمدداً على 
معاناة هذه الأقلية الناطقة بالكردية التي اعترب 
التنظي��م اأتباعها “كف��اراً”، فقتل اأع��داداً كبرة 
منه��م يف العام 2014 خ��الل هجوم يف �سمال 
الع��راق حي��ث كان التجمع الأكرب له��م، ما اأرغم 
ع�رات الآلف عل��ى الهرب. لكن التنظيم خطف 

اآلف الفتيات والن�ساء وحولهن اىل �سبايا.
يف مرك��ز لقوات �سوريا الدميوقراطية قرب حقل 
العمر، تبدو معامل التعب والإرهاق وا�سحة على 
وجه ب�سة، وهي ترتدي عباءة �سوداء مع حجاب 
اأحمر مرّقط. وتقول “ما ح�سل معنا لي�ص �سعبًا 

فح�سب، ما ح�سل معنا هو املوت بذاته”.
“باعه��ا  كي��ف  منخف���ص  ب�س��وت  وت��روي 
وا�سرتاه��ا” �ستة اإرهابيني خالل اأكرث من خم�ص 
�سن��وات، تعدد اأ�سماءهم الواحد تلو الآخر، بينهم 
ثالث��ة �سعودي��ني واآخر “كان يق��ول اإنه �سويدي 

اجلن�سية”.
وت�سي��ف بينما تظه��ر اأ�سنانه��ا املحّطمة وهي 
تتكّل��م، “كّن��ا نفعل كل ما يرغبون ب��ه، ننفذ كّل 
م��ا يطلبونه. ل نق��در اأن نقول له��م ل”. ت�رب 
كفيها فتربز اأظافرها املطلية باحلناء، وت�سيف 
بح���رة “كان��وا ميار�سون اجلن�ص معن��ا غ�سبًا 

عنا”.
تعلمت هذه ال�سيدة اللغ��ة العربية بعدما اأجربت 
عل��ى ا�ستخدامها طيلة فرتة وجودها يف �سوريا. 
مل حت��اول الهرب يوم��ًا خ�سي��ة التعر�ص لعقاب 
قا���ص، م��ع اأن كث��رات جنح��ن يف الإفالت من 
التنظي��م. وت���رح “كانوا يقولون لن��ا اإن عقاب 
م��ن �سته��رب ويت��م الإم�س��اك به��ا، اأن ميار���ص 

اجلن�ص معها رجل )خمتلف( كل يوم”.
وتك��ّرر “ل��ن اأن�سى اأب��داً ما ح�س��ل، كل ما اأريده 

اليوم هو العودة اإىل عائلتي”.
يف املرك��ز ذاته املخ�س���ص لالأيزيديات، تتذكر 
نادي��ن فرح��ات )17 عامًا( كي��ف اأوقفها اأمنيو 
التنظي��م مرت��ني خ��الل حماولته��ا اله��رب. هي 
اأي�سا تنقّلت بني �ستة من عنا�ر التنظيم بينهم 

�سعوديون وتون�سي.
وتروي لفران�ص بر�ص “يف املرة الأوىل �ربوين 
بخرط��وم )م��ن البال�ستي��ك(، ترك��ت ال�رب��ات 
اأثره��ا على ظه��ري ومل اأ�ستطع الن��وم. يف املرة 

الثانية منعوا عني الطعام ليومني”.
ورغ��م فراره��ا الي��وم، ت���ّر نادين عل��ى اإبقاء 
النقاب على وجهها، بينما تف�سح عيناها �سعور 
الف��رح خلال�سها. وتق��ول “اعتدت عليه، ما زلت 

غ��ر قادرة على رفعه، لكنن��ي �ساأفعل ذلك حني 
اأ�سل اإىل والدتي”.

وخط��ف التنظي��م نادين من �سنج��ار يف العراق 
ح��ني كانت تبل��غ 13 عام��ًا، ونقله��ا اىل الرقة 
الت��ي �سكل��ت املعقل الأب��رز للتنظي��م يف �سوريا 
حت��ى �سيطرة قوات �سوري��ا الدميوقراطية عليها 

يف ت�رين الأول/اأكتوبر 2017.
وت�سيف “خالل الفرتة الأوىل يف داع�ص، مل اأكن 
اأع��رف كي��ف اأم�سي واأن��ا اأرتدي تن��ورة” �سوداء 
طويل��ة. ث��م ت�سي��ف بحما���ص “اأح��ب املالب�ص 
امللونة اأ�سا�س��ًا. يف ال�سابق، كنت اأرتدي �روال 

با�ستمرار، واأريد اأن اأعود كما كنت”.
وترت��دي الفت��اة يف مع�سمه��ا �س��واراً من اخلرز 
الأبي���ص والأ�س��ود علي��ه ا�س��م �سقيقه��ا ال�سغر 
قا�س��م باللغة النكليزي��ة. وتعرب ع��ن ا�ستياقها 
لوالدته��ا التي “بقيت خم�ص �سنوات مري�سة من 

دوين”.
ويوؤكد م�سوؤولون يف قوات �سوريا الدميوقراطية 
اأنهم يولون اهتمامًا خا�سًا للن�ساء الأيزيديات، 
ويعمل��ون فور معرفته��م بخ��روج اإحداهن على 
نقله��ا اإىل مرك��ز خا���ص متهي��داً للتوا�س��ل مع 

عائلتها ونقلها اإليهم.
وتق��ول املتحدث��ة با�سم وح��دات حماي��ة املراأة 
الكردي��ة ن�ري��ن عب��داهلل “مت حتري��ر ع��دد من 
الفتيات الأيزيديات خالل معارك دير الزور” مل 

حتدد عددهن.
 2015 العام��ني  ب��ني  املمت��دة  الف��رتة  ويف 
و2018، ت�سّلم��ت الوح��دات 129 ام��راأة خ��الل 

املعارك �سد التنظيم.
وتق��ول عب��داهلل لفران���ص بر���ص “نح��ن نق��اوم 
ونقات��ل داع���ص لنح��رر املزي��د م��ن املختطفني 

والأ�رى، ل الأيزيديات فح�سب”.
ول ت��زال العديد م��ن الأيزيدي��ات موجودات يف 
اآخ��ر مواق��ع التنظي��م، وبينهن بنات ع��م نادين 

اللواتي اأجننب اأطفال من عنا�ر يف التنظيم.
“اأنقذت اطفايل” 

يف م�ست�سف��ى قري��ب، ترافق �سبح��ة ح�سن )30 
عام��ًا( ابنتها ليندا )10 �سن��وات( لعالج حروق 

يف رجلها جراء �سقوط اإبريق ال�ساي عليها.
وخرج��ت ه��ذه ال�سي��دة من اآخ��ر جي��ب للتنظيم 
الرهابي برفق��ة �ستة اأولد، خم�سة اأجنبتهم من 
زوجه��ا الأول ال��ذي قتله التنظي��م خالل هجوم 
�سنج��ار، وطفلته��ا )ع��ام ون�س��ف الع��ام( التي 
اأجنبته��ا م��ن اإرهابي كردي يتح��در من كركوك 

اأجربها على الزواج به.
�س��وداء  ارت��دت عب��اءة  الت��ي  وت��روي �سبح��ة 
وحجاب��ًا اأ�سفر اللون، كي��ف كان همها الوحيد 
حماية اأطفالها خالل ال�سنوات املا�سية. وتقول 
اإنه��ا تعر�س��ت ل�رب �سدي��د من زوجه��ا الذي 

اأم�سى 15 عامًا من حياته يف بريطانيا.
وتقول باللغة الكوردية “كل ما كنت اأفكر به هو 
اله��رب من هن��ا، ومتى �ساأذه��ب اإىل اأهلي. كنت 
خائف��ة من اأن اموت م��ن دون روؤية اأمي اأو اأخي 

مل اأعد اأرى بو�سوح من كرثة البكاء”.
وت�سي��ف “كان يه��ددين بقتل��ي وقت��ل اأطفايل.. 

كنت اأمتنى موته لأهرب”.
وقت��ل زوجها يف ق�سف على بل��دة الباغوز. بعد 
اأ�سبوع��ني م��ن ذل��ك، وج��دت ه��ذه ال�سي��دة ذات 
الوج��ه ال�ساح��ب الفر�س��ة �سانح��ة، فف��ّرت م��ع 

اولدها.
وتقول “اأريد اأن اأعود اإىل اأهلي.. لكن اأكرث ما اأنا 

�سعيدة به هو اأنني اأنقذت اأطفايل”.

ل توّفر اجلهات الر�سمية يف العراق بيانات دقيقة حول 
امل�ساب��ني مبر���ص ال�رطان، لك��ّن الع��دد الأقرب اإىل 
الواق��ع الذي حتّدث��ت عنه جهات معّين��ة واأكدته وزارة 
ال�سح��ة قبل عام هو اأّن مع��ّدل الإ�سابة باملر�ص يبلغ 
2500 حالة يف كل عام، وهو عدد يبدو متدنيًا مع ما 
ُي�سّجل اليوم يف البالد، خ�سو�سًا يف الفلوجة والب�رة 

التي حتتّل ال�سدارة يف معّدلت ال�رطان بالعراق. 
يف تقري��ر اأ�سدره ديوان الرقاب��ة املالية الحتادي يف 
نوفم��رب/ ت�رين الث��اين املا�سي لتق��ومي اأداء �سيا�سة 
وزارة ال�سحة والبيئة يف توفر امل�ستلزمات ال�رورية 
للك�س��ف املبكر عن الأمرا���ص ال�رطانية، كانت اإ�سارة 
اإىل ارتف��اع يف مع��ّدلت الإ�ساب��ة بال�رط��ان نظ��راً 
اإىل ع��دم توف��ر املتطلبات الكافية للك�س��ف املبكر عنه 
واحل��ّد من��ه. وبنّي التقري��ر اأّن من بني اأب��رز امل�سكالت 
الت��ي تت�سب��ب يف زي��ادة ع��دد امل�ساب��ني باملر���ص 
املتخ�س�س��ة،  والأجه��زة  الطبي��ة  الك��وادر  ع��دد  قّل��ة 
بالإ�ساف��ة اإىل ع��دم امت��الك ال��وزارة روؤي��ة وا�سح��ة 
لتحدي��د املتطلبات الت��ي ت�ستوجبها اخلدمة العامة يف 
ه��ذا املجال. واأو�س��ح التقرير اأّن ن�سب��ة الوفيات جّراء 
مر���ص ال�رط��ان يف الع��راق بلغ��ت 10 يف املائة من 
جمم��وع الوفي��ات الت��ي تت�سب��ب فيه��ا الأمرا���ص غر 
ال�ساري��ة، لفتًا النتباه اإىل اأّن عدد املر�سى امل�سّجلني 
ل��دى جمل���ص ال�رط��ان العراق��ي ي�س��ر اإىل تزايد عدد 
احل��الت امل�سّجلة لديه �سنويًا.  ويرتفع عدد الإ�سابات 
بال�رط��ان يف م��دن اجلن��وب ومناطق عرف��ت معارك 
يف وق��ت �ساب��ق وتعّر�ست اإىل ق�س��ف باليورانيوم يف 
غربي البالد و�سمالها، بح�سب ما اأّكدته درا�سات علمية 
عاملية اأ�س��ارت اإىل حرب 1991 التي �سّنتها الوليات 
املتح��دة الأمركي��ة على الع��راق نتيجة غ��زو الكويت. 
وبّين��ت الدرا�س��ات اأّن مئات اأطنان دقائ��ق اليورانيوم 
��ب الت��ي غّطت م�ساح��ات �سا�سعة م��ن �سحارى  املن�سّ
جنوب��ي الع��راق وغرب��ه ا�سُتخدم��ت يف تل��ك احل��رب، 

وذل��ك كفيل باإ�سب��اع اأجواء العراق بتل��ك الدقائق على 
مدى اأع��وام.  يف هذا الإطار، يقول الطبيب املتخ�س�ص 
بالعالج الإ�سعاعي، ع��ادل الزهري، اإّن "العراق مليء 
بالإ�سعاعات اخلطرة التي ت�سّبب اأمرا�سًا خمتلفة، من 
بينها ال�رطان. بالإ�سافة اإىل حرب عام 1991، فاإّن 
م��ا �سهدته الب��الد من غ��زو لالإطاحة بنظ��ام )الرئي�ص 
الراح��ل( �س��دام ح�س��ني يف ع��ام 2003، ا�ستمل على 
اآلف الأطنان من الأ�سلحة املدّمرة، يف حني ا�ستخدمت 
الق��وات الأمركية يف الأع��وام الالحق��ة اأ�سلحة حتوي 
اإ�سعاعات خطرة لقتال املقاومة، خ�سو�سًا يف مدينة 
الفلوج��ة". ويوؤّكد الزه��ري اأّن "اآثار تل��ك الأ�سلحة ما 
زال��ت يف الرتب��ة ويف اأج�سام عدد كب��ر من املواطنني 
و�س��وف تنتقل اإىل الأجي��ال الالحقة"، م�س��دداً على اأّن 
"ح��الت ال�رط��ان الت��ي تظهر الي��وم يف العراق هي 

مبعظمها نتيجة احلروب". 
وم��ع تزايد الوعي ح��ول املر�ص، راح��ت تنت�ر ثقافة 
مواجهت��ه بالأم��ل، وهي ثقافة اكت�سبه��ا ذوو املر�سى 
��ني. يخ��رب ذو  م��ن خ��الل ن�سائ��ح الأطب��اء واملخت�سّ
الفق��ار اجلاب��ري اأّن��ه حاول توف��ر كل الو�سائ��ل التي 
جتع��ل ابنه ح�سن �سعي��داً وتخّفف عنه مر�سه، من دون 
اأن ياأبه بالتكالي��ف املادية التي ينفقها يف �سبيل هذا 
الأم��ر. ي�سيف اجلاب��ري اأّن "ح�سن الذي يبلغ من العمر 
12 عامًا م�ساب بال�رطان منذ عاَمني. وعلى الرغم 
م��ن اأّن اأّي��ًا من اأف��راد عائلتنا مل ُي�س��ب باملر�ص، فاإّن 
ترجيح��ات الأطب��اء تعيد ال�سب��ب اإىل لعب��ه يف ب�ستان 
العائل��ة الواقع جنوبّي بغداد، فاملنطقة هناك تعّر�ست 
اإىل تل��ّوث اإ�سعاعي يف اأثناء غ��زو 2003".  واجلابري 
ال��ذي يوؤكد اأّن��ه مي�سور، اأنف��ق مبالغ كب��رة من املال 
عل��ى ول��ده، وق��د بق��ي مل��ّدة ع��ام يف الأردن يعاجل��ه 
يف م�ست�سف��ى خا���ص. يق��ول اإّن "العناي��ة الطبية التي 
توّف��رت لولدي هي �سب��ب بقائه على قي��د احلياة حتى 
يومنا ه��ذا"، لفتًا اإىل اأّنه "بني احل��ني والآخر تنتك�ص 
الكيميائ��ي".  حال��ة ول��دي وه��و ما���صٍ يف عالج��ه 
ويتاب��ع اأّنه "و�سل اإىل ال�سف��اء التام قبل اأكرث من �ستة 
اأ�سه��ر، لكّن حالت��ه انتك�ست مّرة اأخرى، ل��ذا اأحّث دائمًا 

اأ�سدق��اءه عل��ى زيارت��ه للتخفي��ف عنه. وه��م يفعلون 
ذل��ك با�ستم��رار، وعندما تك��ون حالت��ه ال�سحية جّيدة 
يخرجون معًا للتنّزه. وجود النا�ص حوله ي�سعره بفرح، 
وهذا ي�ساعده يف عالجه".  جتدر الإ�سارة اإىل اأّن العالج 
الكيميائي اخلا�ص مبر�ص ال�رطان مكلف جداً، ويكّرر 
م�سوؤول��ون يف وزارة ال�سح��ة اأّن اإمكانيته��ا املادية ل 
ت�سمح لها بتوفر العالج الكامل للم�سابني بال�رطان 
جمان��ًا، ما يفر�ص على كثري��ن التكّفل بعالجهم على 
نفقته��م اخلا�سة.  يف منزل عائلة �سب��ا جعفر، تنت�ر 
�س��ور ال�ساب��ة الت��ي توفي��ت قب��ل نح��و عاَم��ني جّراء 
اإ�سابته��ا بال�رط��ان، يف حني اأّن والده��ا مل ينتِه بعد 
م��ن �س��داد الدي��ون اخلا�سة بعالجه��ا. ويق��ول والدها 
جعف��ر العامري: "بعت قطعة اأر���ص �سكنّية كّنا منلكها 
و�سيارت��ي وم�سوغ��ات زوجتي لتوف��ر تكاليف عالج 
ابنت��ي، اإىل جان��ب م�ساع��دات مالية كان��ت ت�سلنا من 
اأق��ارب واأ�سدق��اء، لكّنني ا�سطررت كذل��ك اإىل ا�ستدانة 
مبل��غ كبر من امل��ال". ي�سيف: "لق��د كانت على و�سك 
الدخ��ول اإىل اجلامع��ة، بعدم��ا تخّرج��ت م��ن الثانوية 
مبع��ّدل 92 م��ن 100. اإّنه��ا ابنت��ي البك��ر، وم��ا زالت 

ت�ساركنا كّل �سيء بالذكريات التي تركتها هنا". 
ت�سخي���ص  عن��د  دم��ت  �سُ "�سب��ا  اأّن  العام��ري  يخ��رب 
مر�سه��ا، لكّنها تغلبت عل��ى حالتها النف�سي��ة ال�سعبة 
و�س��ارت حت��ارب املر���ص ب��اإرادة قوي��ة". وي�سر اإىل 
اأّن "طبيب��ًا نف�سي��ًا ن�سحني ب��اأن تتعل��م ابنتي العزف 
عل��ى اآل��ة مو�سيقي��ة، اإذ اإّن من �ساأن ذل��ك اأن ي�ساعدها. 
وبالفعل �سّجعته��ا وكانت �سعيدة. ا�سرتيت لها اآلة عود 
بح�س��ب رغبتها، وراحت تدر�ص املو�سيقى على يد معّلم 
متخ�س�ص واأج��ادت العزف. حت�ّسن��ت حالتها النف�سية 
كثراً، وكّنا اأن��ا واأّمها اأكرث �سعادة منها. ا�ستمّرت على 
تل��ك احلال لأكرث م��ن عاَم��ني، وفجاأة �س��اءت حالتها 
ال�سحية ومل ت�سمد اإل �سهَرين قبل اأن تفارق احلياة". 

 يف ال�سي��اق، يوؤكد الزهري اأّن ل�"احلال��ة النف�سية اأثراً 
كبراً يف عالج املري�ص. ففي حال كان و�سعه النف�سي 
جّي��داً، فاإّن��ه ي�س��ر عل��ى طري��ق ال�سف��اء، بالتزامن مع 

متابعته العالج الطبي".

سبايا أيزيديات يبحن بحلمهن بعد 
سنوات من جحيم "داعش"

مواجهة السرطان باألمل في العراق
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