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نالت جائزة «المرأة العربية الرائدة»،
هي التي دّوى صوتها في الپرلمان العراقي

فيــان الدخيل ُكتبــت لها الحيــاة من جديد 
مــع رفاقها حني هــوت بهم الطائــرة وكانت 
يف مهمــة إيصال الغــذاء للمرشدين يف جبال 
ســنجار يف العراق، فأصيبت بكسور والزمت 
الكريس املتحرك لكــن صوتها دّوى يف الپرملان 
العراقي صارخاً يف الخامس من آب/ أغسطس 
سنة 2014 «سيدي الرئيس ُنذبح تحت يافطة 
ال إله إال الله. نســاؤنا تســبى وتباع يف سوق 
الرق.. أهيل يذبحون كام ُذبح كل العراقيني.. 
أتكلم باســم اإلنســانية أنقذونا..» وانهارت. 
أما الصوت فال يزال راسخاً يف الضامئر الحية. 
بدأنا حوارنا معها عن الجائزة حيث سألناها:

¤ كيــف تلقيت خــرب نيلك جائــزة «املرأة 
العربية الرائدة» من «تكريم»؟

ـ كانت مفاجأة حقيقية. ولو حملت تعريف 
«جائزة املرأة يف الوطــن العريب» لكانت أكرث 
انضباطــاً مع وضعي كــوين إيزيدية. وأن يتم 
اختياري من بني مجموعة كبرية من املرشحات 

فهذا فخر ومدعاة لالعتزاز بالنسبة إيل.
¤ دامئاً تلتصق بالعني صورة أو صوت مؤثر، 
معّرباً عن واقع إنســاين، وهكــذا كان صوتك 
يف الپرملان العراقــي رصخة ال تزال حية. هل 
كان الصدى برأيك بقدر الصدق املتدفق مع 

عباراتك؟
ـ من دون شك. ألقيت البيان يوم 5/8/2014 

سبقته أربعة أيام من املجازر والذبح والترشد، 
ومــوت النــاس عطشــاً يف الجبــال، أمهــات 
يرتكن أطفالهن يف الطريــق، أطفال من ذوي 
االحتياجــات الخاصة مل يســتطيعوا املتابعة 
وُذبحوا، قرى ُذبــح أطفالها ورجالها بالكامل، 
واختطفت نساؤها، والعامل غائب عاّم يجري. 
رّكز اإلعالم، وخصوصاً الغريب عىل البيان الذي 
ألقيته يف الپرملان، مــا حّفز الناس للنظر نحو 
جبال ســنجار حيث مذبحــة حقيقية تتواىل 
فصــوالً. رصختــي صــدرت من قلبــي. حتى 
اللحظــة عندما أســمعها «أنقهــر» عىل تلك 
املــرأة التي رصخت مســتنجدة باإلنســانية 
إلنقاذ شعبها، برغم كونه صويت. سبق دخويل 
للپرملــان ثالثة أيام بــال نوم مطلقــاً والبكاء 
يالزمني. كنت أتلقى االتصاالت واالستغاثات 
من أبناء شــعبي وأسمع مآســيهم اإلنسانية، 
وما بيدي حيلة. أمهات يناشدنني البحث عن 

أوالدهن و.... سيل من املجازر الحقيقية التي 
حّولت يف أيام شــعباً بكاملــه إما مذبوحاً، أو 

مسبياً أو مرشداً يف الجبال والوديان.
¤ تحــررت ســنجار فهــل تراجعــت املهام 

أمامك أم ينتظرك الكثري؟
ـ املهام بحر ال ينضب. نعم أمثل اإليزيديني يف 
الپرملان، لكني أعترب نفيس ممثلة لكل الشعب 
العراقي، منهم األكراد وتضحياتهم يف الحقب 
السياسية السابقة، وكافة األقليات وليس فقط 
اإليزيديني الذين لهم قضية تحتاج للكثري من 
العمــل كونهم يفتقــدون للداعــم القوي يف 
هــذه املرحلة. فهم أقلية ضئيلة للغاية وليس 
لديهــم لويب قــوي يف أي مــكان. نجد الدعم 
القوي فقط من األكراد وكردستان، وهم أيضاً 
يحتاجون ملن يدعمهم. لهذا أقول إن املهامت 
التي تنتظرين ليست بالسهلة إمنا التفاؤل هو 

املطلوب دامئاً، فال استسالم مع الحياة.
¤ مع تراجع دور املــرأة عىل صعيد العراق 
ككل، هل ترين وجودك يف الپرملان معززاً أم 

أنت محارصة ضمن حدود؟
ـ بالتأكيد هناك تحديات ليســت بالبســيطة 
أمــام أي ســيدة تدخل إىل العمل الســيايس. 
وهــي تزداد أمــام كل واحدة مــن األقليات، 
وخصوصاً إذا كانــت غري محجبة، يف مجتمٍع، 
الغالبية العظمى من نســائه محجبات. ليس 

أن يتم اختياري من بين 
مجموعة كبيرة، فهذا فخر لي

رّكز ا�عالم الغربي على 
البيان الذي ألقيته، ما حّفز الناس 

للنظر نحو جبال سنجار

فيان دخيل
صرختي جعلت العالم

ينظر إلى مأساة ا�يزيديين
فيان دخيل، النائــب اإليزيدية يف الپرملان العراقي، أطلقت عليها 
قناة CNN لقب امرأة العام 2014 وأيضاً يف ديب، حيث أقيمت فعالية 
«تكريم» يف دورتها السادســة ملؤسســها اإلعالمي ريكاردو كرم، نالت 
«جائــزة املــرأة العربيــة الرائدة» لعام 2015 ويف اليوم الذي ســبقه كانت مدينة ســنجار قد تحررت مــن أيدي داعش، 
فازدوجــت فرحتهــا. ومن هناك أهدت الجائزة لشــعبها اإليزيدي النازح بالكامل، لـ 3600 امــرأة وفتاة ما زلن يف أيدي 
املغتصبني، وقالت: «أنا صوت كل امرأة وفتاة، وصوت كل من ال صوت له». ولهذا استحقت املرأة التي مل تنجب ومل تتزوج 
لقب «األم» من أهلها وناسها، وهي النائب التي تحمل املاجستري يف البيولوجيا بدرجة مرشف جداً. معها كان هذا الحوار.
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سهًال فيه أن تكون املرأة تحت األضواء، قيادية 
ومتثله. هذا ال يتم بســهولة، لكني ال أنكر أن 
زماليئ كانوا من املســاعدين واملساندين يل يف 

الكثري من األمور والقضايا.
¤ وماذا عن املســاندين واملســاعدين عىل 

صعيد العائلة؟
ـ نحن عائلــة كبرية تتألف من تســعة أخوة 
وأخــوات أنــا البكــر فيهــم، ومثانيــة منهم 
أطبــاء. والدي ميتهن الطب أيضاً، وُأســند له 
منصــب وزاري يف حكومة إقليم كردســتان، 
وأحــد أخــويت يحــّرض دكتــوراه يف الحقوق. 
أجــد املســاندة الكبرية من والــدّي، لكني ال 
أعتــرب نفيس ابنة هذه العائلــة، فأنا اآلن ابنة 
اإليزيديني جميعهم الذيــن ينظرون إّيل كأم. 
قد أتكلم مع شــخص رمبا يكــربين بـ 20 و30 
عامــاً ويقول يل «أمي». إنها مســؤولية كبرية 
وقعت عىل عاتقي، فليس سهًال أن يضعك من 

يحتاج مساندتك يف موضع األم.
¤ هي رصخة االســتنجاد التــي حّولتك أماً 

ألبناء ال ميكن إحصاؤهم؟
ـ صحيــح، هم يشــعرون أن رصختي جعلت 
العــامل ينظر إىل مأســاتهم. لهــذا يعتربونني 

أمهم، وهذا بالطبع فخر يل.
¤ وهل أنت أم بيولوجية يف الحياة؟

ـ لســت متزوجة. وبكل حب أقول إن جميع 
اإليزيديني أخواين، أوالدي وبنايت.

¤ مأســاة اإليزيديات من أمهــات وفتيات 
ومســبيات أعادتنــا اىل عــرص الرقيــق. هل 
األرقــام املعلنة هي الحقيقة بعينها أم هناك 

ما يفوقها؟
ـ صحيــح هي مأســاة بــكل معنــى الكلمة. 
ُخطفت اإليزيديات، وســبني مع أطفال بعمر 
الســبع ســنوات. اغُتصنب وانُتهكــن بكل ما 
للكلمة من معنى. تعرضن للتعذيب الجسدي 
املــربح، وكذلــك التعذيب النفــيس املمنهج. 
مامرســات وحكايــات تقشــعر لهــا األبدان. 
أخربتني أم من اللوايت وقعن يف األرس وتحررن، 
أنهم أخذوا طفلها ابن األربع سنوات، وأطفال 
ســواها من النســاء، وتّم وضعهن يف ســجن، 
وُحرمــن من الطعــام ليومــني. بعدها جاؤوا 
بوجبة أرز مع اللحم، وبعد تناول السجينات 
للطعــام، أبلغهن الســجانون أنهن أكلن لحم 
أوالدهن. هي واحدة من الجرائم الكبرية التي 

حصلت لتلك النسوة.
¤ هل مــن جهود تقومني بهــا لتوثيق تلك 

الجرائم بحق اإلنسانية؟
ـ بالتأكيــد. مثــة لجنة مختصة بهــذا األمر يف 
محافظة دوهوك يف إقليم كردســتان، واسمها 

لجنة توثيق جرائم داعــش. أفرادها يقابلون 
كل من تحرر أو متكن من الهرب من ســجون 
داعــش. نجمع إفــادات مــن كل من عارص 
هذه املأســاة، وســيتم تقدميهــا إىل محكمة 
الجنايات الدوليــة العليا، بهدف إثبات أن ما 
حصل لإليزيديني صيف سنة 2014 هو إبادة 

جامعية.
¤ اإليزيديــات اللوايت وقعــن بأيدي داعش 
كــن باآلالف، فكم يدعــم املجتمع اإليزيدي 

نفسياً املرأة التي تحررت من السبي؟
ـ ظهــرُت عــرب كافــة وســائل اإلعــالم املريئ 
املتاحة يل دعاًم لهّن. كذلك «البابا الشــيخ»، 

وهو الشــيخ الديني لإليزيديــني أصدر فتوى 
باســتقبال اإليزيديات العائدات من الســبي 
برحابة صدر. فهن معززات مكرمات عفيفات 
عندنــا، ومن واجــب كل عائلــة أن تحتضن 
ابنتهــا العائــدة. هذه الفتــوة نعتربها رائعة 
جداً. والخطوة التالية الرضورية واملطلوبة من 
دول العــامل، ومن املنظــامت الدولية والدولة 
العراقية، مســاعدتنا يف تأهيل املحررات من 

يد داعش لالندماج مجدداً يف الحياة.
¤ وماذا بعد؟ 

ـ الكالم طويل بطول مأســاة النساء والفتيات 
من أهيل. أشــكر مؤسســة «تكريــم»، وكل 
من دعم مأســايت ولو معنوياً. يف ديب وجدت 
الجميع يعرف التفاصيل عن مأســاة شــعبي، 
وهذا منحني قوة أكــرب. أمنيتي أن يقوم كل 
من يقدر عىل مســاعدة تلك الفتيات بخطوة 
عملية حتــى وإن كانت كلمة دعم، أرجوهم 
أّال يبخلــوا فيهــا. فهؤالء الفتيــات املحررات 

º .يستأهلن فعًال الدعم

حوار: زهرة مرعي

أنا ا�ن ابنة ا�يزيديين 
جميعهم الذين ينظرون إلّي كأم

المهمات التي تنتظرني 
ليست بالسهلة، إنما التفاؤل هو 

المطلوب وال استسالم مع الحياة




