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ل يكن من السهل عىل نادية رواية قصتها مرة اخرى، فهي التي قضت يومها كله تعيد روايتها. وبالرغم من ا� 

، اال انها الشعر املتطابقة  دبابيستشابهة، املجلدية ال ناتقاربة، سرتاتاملاشرتك معها يف العديد من االمور ، اع�رنا 

تشيح بوجهها عندما انظر اليها مبتسمة، وبالرغم من انها تتجنب ان تنظر مبارشة لعيون االخرين، اال انها ان 

 فعلت تفعلها بسوداوية.

ن بالسهلة التي ننتو  ان اسالها عنها ل تكفاملواضيع ما قدمت من اجله،  تد نفسها بالقوة لتحققتحاول ان  تكان

مالذ  حدث عندما قدم مقاتلوا الدولة االسالمية لقريتها يف ش�ل العراق، اىل اين اصطحبوها مع النساء   ،

االخريا ،  اىل كم مقاتل تم بيعها، وما حدث تحديدا يف تل  الحجرا  يف املوصل.  والنها تكنت من الهرب من 

ة، ستجيب النها تريد ان يعلم العال اجمع با ذل  الجحيم بشجاعة، ستتمكن نادية من ان تجيب عىل هذة االسئل

 ستجيب بالرغم من صعوبة ذل . ،يحدث للنساء اليزيديا  يف العراق

 عن نزمة وكانت نادية مراد بايس طه قد حرض  اىل نيويورك لتقدم شهادتها امام اعضاء مجلس االمن الدويل

 يف االمم املتحدة الواليا  املتحدة االمريكية مبعوثة  وقد ابدتنظيم الدولة االسالمية،  حكماالقلية اليزيدية تحت 

ساماناا باور تعاطفها قاللة:   ال استطيع تييل حجم االل الذ  تشعرين به يف كل مرة يطلب من  استعادة هذة  

وجودك هنا وحديا  امام الجميع بكل الذكريا   وذل  بعد ان قدمت نادية شهادتها يوم االربعاء، ك� اضافت  

 اعة وجرنة ماهو اال دليل عىل قوت  واحساس  بكرامت  ورفض  التام لكل ما تدعو له الدولة االسالمية .شج

وبا ان تنظيم الدولة االسالمية يعترب االقلية اليزيدية    كافرة ال تعتنق االسالم الصحيح  قام التنظيم باستهداف 

ما تم اعتباره ابادة ج�عية لهذة االقلية. وحيث نسمة يف  230000اليزيدي� والذين يبلغ عددهم ما يقارب 

شيص  3400تجز ما ال يقل عن ال زال التنظيم يح 2014يزيد  يف العام  5200اختطف التنظيم  ما يزيد عن 

من النساء، حيث يتم اجبار املحتجزين الرجال باالنض�م للقتال او ان  -ان ل  يكن جميع املحتجزين –باغلبية 

 يزيد  من منازلهم. 400000 واجه االف اخرين منهم القتل نحرا، وتم اجالء ما يقارب يتم اعدامهم. ك�

الذ  يستباح فيه عرض اليالفة املزعوم احيا نظام الرق وما يفوق ذل  سوءا هو ان تنظيم الدولة االسالمية  بنظام 

ا  مرحب بها من خارج التنظيم النساء غ� املسل�  ويتم املتاجرة بهم الغراض جنسية، عل� بان هذة امل�رس

ب� املقاتل� بأن املراة التي يتم اغتصابها بواسطة عرش رجال مسلم�  تكون قد اعتنقت  ايضا ، حيث يسود اعتقاد

افاد به بعض الناج� من التنظيم، وبلغت رشعنة هذة امل�رسا  ان اوجد لها سوق رق حيث تباع  االسالم، وهو ما

 من قبل املقاتل� كسلع او مكافا . النساء وتشرتى ويتم املتاجرة بهن فيه

كان سبب قدوم نادية اىل مدينة  نيويورك والتقدم بشهادتها امام مجلس االمن التابع لالمم املتحدة ان يتم انقاذ 

بنرش قصتها بساعدة املقاتل�،  باالضافة اىل رغبتها اليزيدي� املستعبدين  ومساعدتهم عىل تحرير اراضيهم من 



منظمة يازدا، املنظمة االمريكية غ� الربحية والتي تعنى بدعم الناجي� اليزيدي� من االبادة العرقية  باالضافة اىل 

 النساء الهاربا  من قبضة تنظيم الدولة االسالمية.

 نادية تعيشقيقاتها،كانت يف قرية كوشو الواقعة  بالقرب من ش�ل العراق عاشت نادية مع والدتها وااشقالها وش

حياة اعتيادية كطالبة تفضل مادة التاريخ وتحلم بأن تصبح معلمة،  طفولة هادلة ومساملة عاشتها حتى يوليو 

املاع عىل حد تعب�ها   ل نكن مدركة ال  ،، ل اكن اعلم ماهو تنظيم الدولة ومالذ  ينو  هذا التنظيم ان 

 يفعل .

نادية يف مشاهدة صور مفجعة عىل شاشة التلفاز، ويف احد ايام اغسطس واثناء  ولكن بعد فرتة وجيزة بدن 

مرورها مع شقيقتها شاهد  نادية مجموعة مقاتل� وتعرفت عليهم عىل الفور قاللة الختها   هؤالء هم نفس 

 بلهم قريبا.املقاتل� الذين شاهدتهم يف التلفاز يرتكبون الجرالم ، ولكنها لالسف ل تكن مدركة بأنها ستقا

، وجه املقاتل� الجميع بالتوجه اىل املدرسة يف ضواحي 2014بعد ذل ، ويف اليامس عرش من اغسطس من العام 

البلدة، واثناء ذهاب نادية وعاللتها اىل الوجهة املقصودة، الحظت نادية بان املقاتل� قد انترشوا    يف كل مكان  

الشوارع،كان هناك الكا� منهم   يرتد  بعضهم االقنعة والبعض  عىل حد تعب�ها   عىل سطوح املنازل، ويف

 يكشف عن وجهه، ك� يتحدثون بلغا  ميتلفة.

فصل مقاتيل التنظيم الرجال عن النساء حيث اقتادوا نادية مع مجموعة اخرى من النساء اىل الطابق الاا� من 

من   -ك� رصح متحدث االمم املتحدة –واحدة رجال يف ساعة  312املبنى، وعىل مرنى من نادية،  قاموا بقتل 

عىل عند استعادتها السيطرة عىل البلدة بانها عث  ، ك� اضافت القوا  الكردية اىل ذل   اخوتهاضمنهم ستة من 

 عدم امكانية االستفادة منهن كسبايا.مقربة ج�عية تحو  جاة ثان� امراة يعتقد بانه تم اعدامهن بسبب 

دية ومايالتها ممن اعتربهم عنارص التنظيم يافعا  وجميال ، فقد تم اقتيادهم اىل مدينة املوصل نما بالنسبة لنا

العراقية املحتلة حيث مكاوا هناك لاالثة ايام قبل ان يتم  توزيعهم  عىل املقاتل� كسبايا، بدن  نادية تستعيد 

وال  املستميتة من قبل النساء لتشويه بالرغم من كل املحا تل  الذكريا  مبتدلة حدياها بـ   سلمونا لهم 

اشكالهن حتى ال يرغب بهن املقاتل�، فبعضهن عبات بشعرها واالخرى لطيت وجهها باسيد البطارياتن ولكنها 

محاوال  باء  بالفشل ك� عرب  نادية :  ففي كل صباح يطلب منهن ان يغسلن وجوههن لتبدو وجوههن بحال 

 افضل  .

ل تكن نادية وحيدة، فابنة اخيها كانت ايضا احد امليطوفا  التي شهدن حالة انتحار قطعت فيها احد النساء 

وريدها، سمعت كلتاه� قصصا اخرى عن نساء رم� بانفسهن من عىل الجسور، ويف ذا  املنزل الذ  مكات فيه 

يث قالت نادية   كانت الجدران ميضبة واثار العذاب، حجدران احد الغرف بالدماء لطيت نادية يف املوصل، 

وبالرغم من معاناتها، ل  بالدماء التي طبعتها كفوف الضحايا . هي الغرفة ذاتها التي انهت فيها امرات� عذابهمها.

 تفكر نادية يوما باالنتحار، ولكنها تنت ان يقوم مقاتيل التنظيم بذل  بدال عنها.

من النساء ان يغتسلن، بعد ذل  يتم اخذهن اىل املحكمة الرشعية حيث يف صباح كل يوم يف املوصل، كان يطلب 

رقم هاتف املقاتل او الضابط الذ  �تل  هذة مضاف اليها  حد جدران املحكمةيتم التقاط صورهن وتعليقها عىل ا

 السبية وذل  لغرض تبديل السبايا في� بينهم.



، فبين� كانت جالسة يف الغرفة مع بقية النساء مطأطأة رنسها، ويف احد االيام، كان الدور عىل نادية ليتم اختيارها

دخل احد املقاتل� وناداها بلون سرتتها الورد  قالال   انت يا ذا  السرتة الوردية، قفي  ، ترو  نادية فزعها عندما 

  نادية رنته قاللة   عندما رفعت رنيس ونظر  اليه، ذل  الرجل الضيم، رصخت بكل قو   ، ل تنع رصخا

وتاس  بنا  اخيها الاالث معها املقاتل الضيم ذو اللحية الطويلة والشعر الكث من ان ينهال عليهم بالرضب 

، اكملت نادية رواية الحادثة قاللة  كانوا ينهالون علينا بالرضب بالعيص بين� كنا مت�سكا ، محاوال انتزاع نادية

رع اىل غرفة كانوا يكتبون فيها اسم من يصدر ا  صو  . وبين� ولكنه استطاع من اخذ  بالقوة اىل الطابق اال 

كانت تصارع املقاتل الضيم، ملحت نادية اقداما صغ�ة ملقاتل اخر قدم لنفس السبب وهو ان يأخذ سبيته، 

 وبدافع اليأس ورغبة منها بأن تتيلص من املقاتل االول،   رميت بنفيس عند اقدامه لييلصني من املقاتل االول،

 ولك اقنعه قلت له با� عىل استعداد بأن افعل له ا  ،ء يريده  وقبل املقاتل عرع واخذ� كسبية له.

كان املقاتل االخر طويال، نحيال، وذو شعر طويل ولكن بلحية مهذبة، ل استطع ان احدد ذل  التعب� الغريب الذ  

 رزة فوق شفاته  ، هل كان نملا نم كانت ضحكة.اضاء وجه نادية عندما وصفت   فمه القبيح  و   اسنانه البا

كان هذا املقاتل متزوجا ونبا البنة تدعى سارة ل تقابلهم نادية قط، مؤديا فروض صلواته اليمس يوميا اقدم  

املقاتل عىل احتجاز نادية يف غرفة بباب� مقفل�، ويف احد االيام، اصطحبها اىل منزل والديه يف املوصل حيث طلب 

ن تبدل مالبسها وان تتجمل بوضع مساحيق التجميل من اجله، نفذ  نادية ماطلبه منها واكملت شهادتها   منها ا

 ويف تل  الليلة املشؤومة، فعلها 

استكملت نادية شهادتها قاللة بانها حاولت ان تهرب من هذا التعذيب واالغتصاب املستمر ولكنهم تكنوا من 

م برضب وتجريد  من مالبيس وادخلني يف غرفة مع ستة مقاتل�، حيث تناوبوا االمساك بها،   يف تل  الليلة، قا

 عىل انتهاك جسد  حتى فقد  وعيي .

بد  ا  من املقاتل� الذين ارسوا نادية ا  ندم عىل ما ارتكبوه من فظالع بحقها عىل حد تعب�ها، بل ان ل ي

ليست زوجتي، بل سبيتي، هي عبد   ثم اخذ احدهم اجاب عندما سئل عن ما اذا كانت نادية زوجته   هي 

 باطالق النار يف الس�ء تعب�ا عن سعادته.

ن تكنت نادية اخ�ا من الهرب بعد ان ترك احد ارسيها الباب مفتوحا حيث تسللت اىل 2014يف نوفمرب من العام 

ت اىل املييم غامضا، عىل منطقة امنة ليتم نقلها اىل احد ميي�  الالجئ� ( تعمد  نادية ان تبقي كيف وصل

 االرجح لدواعي امنية  تحمي من قام بساعدتها)، ويف املييم تم ضمها اىل برنامج ياخذ الالجئ� اىل املانيا.

استقر  نادية االن يف ستتقرا  بالرغم من شعور الغربة الذ  يعرتيها،   تركت الجميع، جميع افراد عاللتي الذ  

هم  كانت هذه عبارا  نادية التي الحقتها بـ   ولكن حيا  االن افضل بكا� من حياة ال يزالون يف امليي� ، تركت

الفقر واملعاناة التي عشتها يف امليي�  ، وقد تت دعوتها للواليا  املتحدة للحديث عن ازمة النساء اليزيديا  

   املحتجزا  حتى هذه اللحظة.

 -وهو الذ  عرفته فقط بسبب مكوثها يف املانيا-بعيد الكريس�س ويف النهاية، وجهت نادية رسالة اىل املحتفل� 

 قاللة   ان كانوا يحتفلون بصدق ويرغبون بساعدة الفقراء، فيتوجب عليهم اذن مساعدتنا .


