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ــة،  ــة اإليزيدي ــن الديان ــات م ــات المختطف ــاء والفتي قصــص النس
هــي المأســاة األكثــر ألمــاً واألشــد ترويعــاً مــن بيــن كل القصــص 
الحزينــة، أكثــر مــن 3500 مختطفــة، هــّن اآلن فــي عتمــة 
ــيان  ــا النس ــة يكتبه ــّن رواي ــدة منه ــاة كل واح ــي حي ــاب، وف الغي

ــرية.   ــات البش ــادل كل تراجيدي ــوع، تع ــا الدم وتطويه
مجــرد  ليــس  المختطفــات  العراقيــات  االيزيديــات  انقــذوا   #
ــع  ــذي اصــاب جمي ــم ال ــر عــن مســتوى االل ــا يعب هاشــتاك، إنم
افــراد المجتمــع العراقــي المفجوعيــن ببناتهــم المســبيات مــن قبــل 
ــرا  ــت كثي ــي لّوع ــة الت ــش« االجرامي ــة »داع ــات جماع عصاب
مــن االســر، بمعتقداتهــا التكفيريــة التــي ال تمــت لإلنســانية بأيــة 

ــة. صل
ــذا نطالــب المهتميــن مــن المجتمــع الدولــي ومنظمــات حقــوق  ل
والفتيــات  النســاء  ســراح  ألطــاق  الجــاد  الســعي  االنســان 
االيزديــات المعتقــات لــدى هــذه الجماعــة االرهابيــة، ليتــم 
اغتصابهــن وبيعهــن وشــرائهن، مــن دون ردة فعــل او التحــدث 

ــى. ــم حت ــن معاناته ع
  لــم يثيــر موضــوع االيزيديــات اهتمــام الســلطة السياســية فــي 
العــراق وال فــي العالــم، بالرغــم مــن انتشــاره علــى صعيــد عــام. 
ان قضيــة المختطفــات االيزيديــات هــي قضيــة كل انســان يملــك 

كرامــة وضميــر فــي العالــم.

أن تنظيــم داعــش خطــف وســبي االيزيديــات وأجبــر االالف على 
اعتنــاق المذهــب الداعشــي )طبعــا مــع أدانتنــا لمــا ارتكبــه هــذا 

ــات الشــعب  ــد مــن مكون ــم كثيــرة بحــق العدي ــم مــن جرائ التنظي
العراقــي( ... لكــن وضــع ومكانــة المــرأة االيزيديــة فــي صــراع 
داعــش يختلــف تمامــا، ال ســيما ان اإلبــادة مســتمرة، ألن قتلهــن 
ــن  ــر م ــزال أكث ــتمر ايضــا، اذ الي ــن مس ــو هويته ــتمر ومح مس

%70 مــن االيزيدييــن بيــن نــازح ومشــرد. 
اال ان تحقيــق العدالــة وانصــاف المــرأة االيزيديــة لــن يتــم؛ ألن 
النظــام السياســي الحاكــم يفاقــم مــن فــرص وجــود تجمعــات 
ــن  ــل المحتجي ــرقات وقت ــاد والس ــات الفس ــبب عملي ــة بس ارهابي
ضــد مــن سياســتهم النكــراء، فالنظــام ال ينصــف الضحايــا 

ــش. ــة داع ــن قبض ــات م الناجي
ال يعــرف الكثيــر منهــم فــي أيــة ظــروف يعيشــون ومــاذا 
ينتظرهــم، انهــم اليزالــون ينتظــرون خبــر يقــول ان ابنائهــم مــا 
ــي  ــش ف ــارب داع ــول او مض ــات اله ــي مخيم ــاء، ف ــوا احي زال
ــن  ــا م ــرة وغيره ــة والجزي ــزور والبادي ــر ال ــة ودي ــب والرق أدل

المناطــق المســيطرعليها. 
ــة انســانية ملحــة جــدا،  ــة قضي ــة االيزيدي ــاء الديان ــة أبن ان قضي
ــى الســلطة بتحشــيد طاقاتهــا  ــا للضغــط عل ــد أن نقــف جميعن الب
وإمكانياتهــا وبشــكل مكثــف وجــاد إلنقــاذ مــا يمكــن انقــاذه مــن 

ــات. ــن والمختطف المختطفي
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التواجــد والعيــش فــي اي مــن المجتمعــات العربيــة المتمســكة 
بالعــادات والتقاليــد واألفــكار البدائيــة األبويــة، يجعلنــا نواجــه 
صعوبــة فــي حريــة الفكــر والخــروج عــن نمطيــة هــذا 

المجتمــع.  
تحقيــق  الســعي وراء  يُعتبــر  )المجتمــع(  فوفــق مقاييســه 
ــب  ــا ال تناس ــاد لكونه ــى الفس ــاً عل ــار حث ــي نخت ــا الت اهدافن

أفكارهــم »األزليــة ». 
يواجــه اغلــب الشــبان األحرار فــي العراق ومن كا الجنســين 
صعوبــة كبيــرة فــي هــذا المجتمــع الختياراتهــم المختلفــة 
ــرون عنهــا بإبداعــات فنيــة معبــرة عــن  وأفكارهــم التــي يعبِّ

ــاة المبهجــة.  ارواحهــم المتطلعــة للحي
فــا زال هنالــك مــن يحــرم ومــن يقمــع هــذه األفــكار فنضطــر 
مــرات كثيــرة الــى دفنهــا فــي داخلنــا وذلــك تجنبــاً للمشــاكل 
التــي قــد يجلبهــا لنــا البــوح بهــا، وان نحــاول مــرات عديــدة 
أمليــن بــان يتقبــل المجتمــع افكارنــا ويحتويهــا، ولكــن حريــة 
الــرأي والتعبيــر باتــت فــي نظرهــم جريمــة يرتكبهــا المــرء 

ــد  ــن والقواع ــيء بالقواني ــارهم المل ــن مس ــرج ع ــا يخ عندم
ــض  ــل بع ــد تجع ــن والقواع ــذه القواني ــات، ه ــة للحري القامع
بجهلهــم  المغلفــة  أفكارهــم  خلــف  يســيرون  االشــخاص 

ــم.  ورجعيته
نحــن بحاجــة الــى أعــام واســع والــى مســاندة كــي نوصــل 
ــن  ــن الذي ــوز الف ــن رم ــم م ــى دع ــة ال ــن بحاج ــا، نح صوتن
يتمتعــون بنفــوذ معنــوي مــن خــال السوشــيال ميديــا، لكننــا 
ومــع األســف كثيــراً مــا نرى مشــاهير السوشــيال ميـــديا حالياً 
ــي هــذه  ــة المعمــول بهــا ف ــكار الرجعي متمســكين بشــدة باألف
ــك خشــية مــن  ــة الســامة، وذل ــكار األبوي ــة باألف ــة المليئ البيئ
أن ينتقدهــم المجتمــع الــذي يخــاف  تحــرر أبنــاءه بــل ويعيقــه.  
ــاً  ــم البشــعة خوف ــذا الجرائ ــام كل ه ــون أم ــوا يصمت ــا زال ف

ــة. ــم الطائفي ــزع جمهوريته ــان تتزع ب

ثرى كاظم عقدة البدائية


