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تحقيقات

انتحاريتني ضد القوات العراقية في املوصل
منتصف الشهر املاضي .ويتفق حسن كورو،
مــديــر مكتب متابعة املختطفني األيــزيــديــن،
وال ـ ــذي أس ـس ــه ن ـي ـج ـيــرفــان ال ـب ــرزان ــي رئـيــس
حكومة اقليم كردستان من أجــل دعــم جهود
تحرير املختطفني ،مع دوملي في أن الوضع
ص ــار خ ـط ـي ـرًا ،إذ يـصـعــب م ـتــاب ـعــة عـمـلـيــات
تحرير املختطفات األيزيديات بسبب اشتداد
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ،مــوضـحــا أن ــه كلما تم
التضييق على مسلحي تنظيم داعش تعقدت
عمليات اإلنـقــاذ» .وبحسب كــورو فــإن املكتب
ً
دف ــع أم ـ ــواال نـظـيــر تـحــريــر  2900مــن الــرجــال
وال ـن ـس ــاء واألطـ ـف ــال امل ـخ ـطــوفــن ،م ــن بينهم
 1500من األطفال 1050 ،من النساء و 350من
الرجال .وتبدي البرملانية العراقية األيزيدية،
فـيــان دخـيــل ،دهشتها مــن عــدم الــوصــول إلى
أثــر نحو  3500مختطفة ومختطف أيــزيــدي،
متسائلة في بيان صحافي صادر عن مكتبها
الـشـهــر ال ـج ــاري «أيـ ــن ه ــم اآلن؟ وأيـ ــن نقلهم
تنظيم داعش االرهابي»؟ وتابعت «:ما يبعث
ع ـلــى ال ـق ـلــق ه ــو أن ــه رغ ــم االن ـح ـس ــار الــافــت
لتنظيم داعش سواء باملوصل أو تلعفر ،فإن
الالفت في األمر هو إنقاذ بضعة أيزيديني ال
يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة ،وهو أمر
يبعث القلق والشكوك في نفوسنا» ،وختمت
بــاإلشــارة إلــى أن «املعلومات التي بحوزتنا
تشير لــوجــود املـئــات منهم ومنهن باملوصل
وتلعفر» ،وهو ما يؤكده رجل األعمال عبدالله
شــريــم وال ــذي لـفــت إل ــى أن ــه عـبــر تــواصـلــه مع
املهربني خالل عمليات إنقاذ األسيرات ،تأكد
من وجود العديد من األيزيديني في املوصل،
وق ـس ــم آخـ ــر ب ـمــدي ـنــة ال ــرق ــة ودي ـ ــر الـ ـ ــزور في
ســوريــة .وتــوقــع شــريــم أن يـكــون هـنــاك قتلى
م ــن امل ـح ـت ـجــزيــن األيـ ــزيـ ــديـ ــن ،م ـض ـي ـفــا «ف ــي
الفلوجة قتل عــدد منهم ال نـعــرف الــرقــم ،في
مـعــارك املــوصــل ايضا هناك قتلى ألن داعــش
يـسـتـخــدمـهــم كـ ــدروع ب ـشــريــة ،ل ــذا نـخـشــى أن
نخسر عددًا كبيرًا من الرهائن».
ويتشارك الناشط الحقوقي بهزاد فرحان ،مع
شــريــم فــي تــوقـعــاتــه املتشائمة حـيــال مصير
ً
املـخـتـطـفــن وامل ـخ ـت ـط ـفــات ،ق ــائ ــا «أت ــوق ــع أن
يختفي أثر أكثر من  2500من املحتجزين من
النساء واألطـفــال والــرجــال ،وأن يتم استرداد
 1000شخص آخر فقط».
معاناة ال تتوقف

 3200أسير وأسيرة من األيزيديين في قبضة داعش حتى اليوم (فرانس برس)

ال يعلم أحد مصيرهن ،مع كل رنين للهاتف ،تتخيل عائالت األيزيديات المختفيات أنه اتصال
من بناتهن المختطفات من قبل داعش ،في ظل تعثر جهود البحث عنهن وتهريبهن بسبب
الحرب المشتعلة
أربيل ـ العربي الجديد

تنتظر الفتاة األيزيدية آسيا ،مجو
خـلــف ،ذات الثمانية عشر ربيعًا،
ً
اتصاال لم يصل إلى هاتفها حتى
الـيــوم ،مــن شقيقتها أو شقيقها اللذين كانا
برفقتها في قبضة تنظيم الــدولــة اإلسالمية
فــي ال ـعــراق وال ـشــام (داعـ ــش) فــي املــوصــل ،إذ
ه ــرب ــت آس ـي ــا وصــديـقـتـهــا ن ـه ــاد ب ــرك ــات (19
عاما) ،بمساعدة عبدالله شريم رجل األعمال
األي ــزي ــدي وال ـ ــذي س ــاع ــد ف ــي إن ـق ــاذ  312من
الــرهــائــن ،مــن بينهم  56مــن أقربائه عبر دفع
فدى مالية ملهربني.
ظلت آسيا  14شهرًا في األسر ،بعد اختطافها
مــن قـبــل تنظيم داع ــش ،ال ــذي هــاجــم مناطق
األي ـ ــزي ـ ــدي ـ ــن ف ـ ــي جـ ـب ــل سـ ـنـ ـج ــار ف ـ ــي ش ـهــر
أغـ ـسـ ـط ــس/آب م ــن الـ ـع ــام  .2014وت ـعــرضــت
الفتاة األيــزيــديــة إلــى االغـتـصــاب والبيع إلى
عــدد مــن مقاتلي وأم ــراء داع ــش ،منهم حسن
ق ــرداش ،الــذي قتل في قصف جــوي منتصف
ال ـعــام امل ــاض ــي ،وع ـقــب تـلــك ال ـحــادثــة تمكنت
من الفرار برفقة صديقتها نهاد وشقيق لها،
غير أنها هي وأفراد عائلتها الذين عادوا إلى
بيتهم بــالـقــرب مــن جـبــل سـنـجــار ،ال يــزالــون
ي ـب ـح ـثــون ع ـمــن ي ـســاعــدهــم إلعـ ـ ــادة شقيقها
وشقيقتها اللذين اعتقال معها.
وت ـع ـي ــش نـ ـه ــاد بـ ــركـ ــات ب ـم ـخ ـيــم ل ـل ـنــازحــن
بضواحي مدينة دهوك ( 480كم شمال بغداد)،
غـيــر أن آالم ـهــا أك ـبــر مــن آس ـيــا كـمــا ت ـقــول ،إذ
حملت بطفل تركته عقب والدته بأربعة أشهر
الستحالة احتماله رحلة الهروب من املوصل
إل ــى مـنــاطــق سـيـطــرة الـبـشـمــركــة .ويـ ــزداد ألــم
نهاد ،كلما تذكرت أن داعش اختطف  38فردًا
من أسرتها ،نجا منهم  3فقط وال يعرف أحد
مصير الباقني ،الذين تخشى أن يستخدمهم
التنظيم دروعا بشرية في معاركه ،أو يموتوا
خ ـطــأ نـتـيـجــة ق ـصــف ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي ،في
ظــل تــراجــع االهـتـمــام بــاسـتـعــادة األيــزيــديــات
واأليــزيــديــن األس ــرى ل ــدى التنظيم مــن قبل
جميع األطراف كما تقول.

أيزيديات مفقودات
مئات مختطفات
لدى «داعش» بال أثر

بعض الناجيات حاولن االنتحار كي ال يتحولن إلى سبايا ()Getty

مصير مجهول لـ  1600أسيرة

يحصي األكــاديـمــي األيــزيــدي خضر دومـلــي،
املـتـخـصــص بـقـضــايــا األق ـل ـي ــات ف ــي ال ـع ــراق،
وم ــؤل ــف كـ ـت ــاب «امل ـ ـ ــوت األسـ ـ ـ ــود» ع ــن سـبــي
ال ـن ـســاء وال ـف ـت ـيــات األي ــزي ــدي ــات 3200 ،أسـيــر
وأسـ ـي ــرة م ــن األي ــزي ــدي ــن ف ــي قـبـضــة داع ــش،
نصفهم مــن النساء وفـقــا إلحـصــاء صــدر عن
الـلـجـنــة األمـنـيــة املـشـكـلــة ملـتــابـعــة املختطفني
األيـ ــزيـ ــديـ ــن ،ف ــي ف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط م ــن ال ـع ــام
ال ـ ـجـ ــاري .وي ـن ـق ــل ال ـت ـن ـظ ـيــم امل ـخ ـط ــوف ــن مــن
ال ـن ـس ــاء واألطـ ـ ـف ـ ــال م ــن م ـن ـط ـقــة إل ـ ــى أخ ـ ــرى،
بـ ـحـ ـس ــب دومـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـم ــل عـ ـل ــى م ـلــف
ً
األسيرات ،قائال« :عدد من املخطوفات توفني
أو انـتـحــرن ،بعضهن انـتـحــرن فــي األســابـيــع
األولــى كي ال يتحولن إلــى سبايا وعــدد آخر
ق ـت ـلــن ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـك ــري ــة» .ويـعـتـبــر
دوملي احتجازاألطفال األيزيدين وتحويلهم
إل ــى انـتـحــاريــن خ ـطــرا ك ـبـيــرا ،وه ــو مــا ظهر
فــي شريط مصور للتنظيم كشف خالله عن
طفلني شقيقني من األيزيديني نفذا عمليتني

ت ـعــانــي األي ــزي ــدي ــات ال ـن ــاج ـي ــات م ــن مـشــاكــل
نفسية كبيرة مثل الصدمة واالكتئاب الحاد
إل ـ ــى درج ـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــروع ب ــاالنـ ـتـ ـح ــار ،ح ـت ــى إن
بعضهن حاولن االنتحار خالل وجودهن في
مــركــز طبي بمدينة ده ــوك بإقليم كردستان
م ـخ ـص ــص ل ــرع ــاي ــة الـ ـن ــاجـ ـي ــات مـ ــن داع ـ ــش،
بحسب ما تــروي الطبيبة نغم نــوزت ،مديرة
املــركــز ،والتي وصفت حالة جميع الناجيات
بالـ«صعبة» بسبب الـظــروف املعيشية التي
ي ـح ـي ـي ـن ـهــا ف ــي م ـخ ـي ـم ــات الـ ـن ــازح ــن وال ـت ــي
ال ت ـســاعــد ع ـلــى تـحـسـنـهــن وتـ ـج ــاوز األزمـ ــة
النفسية ،التي لحقت بهن جراء ما تعرضوا له
من قبل مقاتلي داعش .وتعامل املركز مع 900
فتاة وامرأة ناجية ،أكثرهن مصابات بمشاكل
جسدية ونفسية ،وفقا إلف ــادة الطبيبة نغم،
والتي أشارت إلى عدم ورود حاالت لناجيات
ح ــوام ــل ق ــدم ــن إل ــى امل ــرك ــز .وان ـت ـق ــدت مــديــرة
مــركــز رع ــاي ــة ال ـنــاج ـيــات ال ـح ـكــومــة الـعــراقـيــة
بشدة بسبب عدم االهتمام بالناجيات وعدم
دعــم املــركــز ،وحـصــرت مشاكل الـنــاجـيــات في
األم ـ ــراض ال ـج ـلــديــة وال ـض ـعــف ال ـع ــام وس ــوء
التغذية ،واملشاكل نفسية.
انتقادات واسعة للحكومة العراقية

يـنـتـقــد ك ــل م ــن خ ـضــر دوم ـل ــي وح ـســن ك ــورو
وب ـ ـهـ ــزاد فـ ــرحـ ــان ،غـ ـي ــاب اه ـت ـم ــام ال ـح ـكــومــة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة والـ ـ ــوسـ ـ ــط الـ ــدي ـ ـنـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق
ب ـم ــؤس ـس ــات ــه امل ـخ ـت ـل ـف ــة ب ـم ـل ــف األي ــزي ــدي ــن
املختفني ،ويقول دوملي« :ال نعلم هل سيكون
هذا امللف جزءًا من مشاريع املصالحة الوطنية
في املستقبل أم ال ،من حق الضحايا إنصافهم
وتـعــويـضـهــم وتــأه ـي ـل ـهــم» .أم ــا م ــدي ــر مكتب
املختطفني األيزيديني ،فقال آسفا« :ال تتدخل
ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة وال ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة وال
أميركا أو أوروبــا لدعم تحرير أولئك النساء
واألطفال والرجال من قبضة داعش ،ال ندري
كــم منهم سيتحرر ،هــم أبـنــاؤنــا ،تنكرت لهم
الدولة العراقية لم نعد نشعر أننا عراقيون».
ويــرد املتحدث باسم وزارة العمل والـشــؤون
االجتماعية العراقية ،عمار منعم ،على تلك
االن ـت ـق ــادات بــال ـقــول إن الـ ـ ــوزارة «ل ــم تتنصل
من دعــم ملف األيزيديات بل اعتمدت شمول
 350م ــن ال ـن ــاج ـي ــات ب ـن ـظــام ش ـب ـكــة الــرعــايــة
االج ـت ـمــاع ـيــة (ال ـح ـص ــول ع ـلــى راتـ ــب شـهــري
ال ي ـت ـجــاوز مـبـلــغ  500أل ــف دي ـنــار نـحــو 400
دوالر)» .وأضــاف لـ«العربي الجديد» «لدينا
أي ـضــا خـطــة لـلـمـســاعــدة فــي إعـ ــادة تأهيلهن
نـفـسـيــا واجـتـمــاعـيــا بــالـتـنـسـيــق مــع الـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة وامل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة» ،مـتــابـعــا:
«ه ـ ـن ـ ــاك ج ـ ـهـ ــات تـ ـت ــاب ــع مـ ـل ــف امل ـخ ـت ـط ـف ــن
واملـخـتـفـيــات والـعـمــل ج ــار ملـســاعــدة الناجني
وتقديم الدعم الكامل لهم».
االنتحاريون الصغار

قرابة  500طفل
أيزيدي مختطف لدى
داعش ومخاوف من
تحويلهم النتحاريين
شمول  350من الناجيات
األيزيديات بنظام شبكة
الرعاية االجتماعية

ناجيات من داعش حاولن االنتحار في مركز مخصص لرعايتهن (فرانس برس)

في يناير/كانون الثاني املاضي ،أعلن مدير
س ـجــن األحـ ـ ــداث وال ـن ـس ــاء ف ــي مــدي ـنــة ده ــوك
فــي إقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـع ــراق أن امل ـع ــارك ضد
تنظيم «داعــش» أسفرت عن اعتقال أعداد من
عناصر التنظيم واملتعاونني معه ،بينهم 45
فتى جندهم التنظيم ويطلق عليهم «أشبال
الـخــافــة» وهــم محتجزون لــديــه فــي السجن.
ويبدي متابعو امللف قلقهم البالغ إزاء تجنيد
داعـ ـ ــش أطـ ـف ــال األي ــزي ــدي ــن ال ــذي ــن اعـتـقـلـهــم
وتــم الـعـمــل عـلــى غسيل أدمـغـتـهــم وإعــدادهــم
ل ـي ـكــونــوا ان ـت ـح ــاري ــن .وي ــؤك ــدون وج ـ ــود ما
ب ـ ــن  450و 500م ـ ــن األط ـ ـ ـفـ ـ ــال األي ــزي ــدي ــن
ف ــي م ـع ـس ـكــرات داعـ ــش ج ــرى تـحــويـلـهــم الــى
انتحاريني ،بعضهم رفــض تحريره والهرب
من مختطفيه مع شقيقاته ،من قبضة داعش
بـعــد تبنيه أيــديــولــوجـيــة الـتـنـظـيــم ،وه ــو ما
يفاقم من مأساة العائالت األيزيدية املنكوبة
في بناتها وفلذات أكبادها.

