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قتلى ومفقودون في حريق بمخيم لالجئين الروهينغا

أعلنت األمــم املتحدة مقتل  15شخصًا حتى اآلن وفـقــدان  400آخــريــن ،بعد انــدالع حريق هائل في
مخيم لالجئني الروهينغا في منطقة كوكس بــازار في بنغالدش .وقــال ممثل املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني في بنغالدش ،يوهانس فان دير كالو« :ما رأيناه في هذا الحريق هو
ً
شيء لم نشهده من قبل في هذه املخيمات .إنه ضخم ومدمر» .وما زال سبب الحريق مجهوال ،وقد
اندلع أول من أمس في أكبر مخيم لالجئني في العالم ،والــذي يؤوي نحو مليون شخص من أقلية
(فرانس برس)
الروهينغا املسلمة بعدما فروا عقب عملية عسكرية للجيش البورمي عام .2017
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أستراليا تجلي سكانًا عالقين بسبب الفيضانات

أجـلــت مــروح ـيــات عـسـكــريــة ودراج ـ ــات مــائـيــة وزوارق أسـتــرالـيــن عــالـقــن فــي مناطقهم مــن جــراء
فيضانات شهدها ساحل البالد الشرقي .وتتساقط أمطار غزيرة ،بشكل متواصل منذ أسبوع على
والية نيوساوث ويلز ،ما أدى إلى فيضان األنهر وأتى على آالف املساكن .وحتى اآلن ،أجلي نحو
 850شخصًا فــي مــروحـيــات ونقلوا إلــى أمــاكــن آمنة فــي حــن دعــي عـشــرات اآلالف إلــى امل ـغــادرة إذ
إن العاصفة تضرب بشكل أوسع املناطق الداخلية .وفي مدينة ويندسور الواقعة في شمال غرب
(فرانس برس)
سيدني ،عبر سكان املياه على دراجات مائية وألواح ركوب األمواج.

يوم الحق في معرفة الحقيقة
ال يعرف كثيرون أيــة معلومات عــن ذويـهــم الذين
خطفوا أو تم إخفاؤهم أو اعتقلوا خالل النزاعات
وال ـح ــروب .وع ــادة مــا ينظم أهــالــي ه ــؤالء وقـفــات
احتجاجية في بلدانهم ،للمطالبة بمعرفة مصير
أبنائهم أو أقاربهم ،من دون نتيجة .من هنا تأتي
أهمية اليوم الــدولــي للحق في معرفة الحقيقة في
ما يتعلق باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

والحـتــرام كــرامــة الضحايا ،الــذي تحتفل بــه األمــم
املتحدة في  24مــارس /آذار من كل عــام .واختير
هذا اليوم بسبب اغتيال رئيس األساقفة أوسكار
أرن ــول ـف ــو رومـ ـي ــرو م ــن ال ـس ـل ـف ــادور ف ــي ال ـتــاريــخ
نفسه من عام  ،1980وهو الــذي دافــع عن حقوق
الفقراء واستنكر املـجــازر واالغـتـيــاالت والتعذيب
وان ـت ـهــاكــات ح ـقــوق اإلن ـس ــان ال ـتــي كــانــت ترتكب

بحق الشعب السلفادوري تحت مــرأى ودعــم من
الحكومة األميركية.
ُ
وتفيد األمم املتحدة بأنه كثيرًا ما يشار إلى الحق
في معرفة الحقيقة في سياق االنتهاكات الصارخة
لحقوق اإلن ـســان وال ـت ـجــاوزات الجسيمة للقانون
اإلنساني .فضحايا اإلعدام بال محاكمة ،واالختفاء
الـ ـقـ ـس ــري ،واألش ـ ـخـ ــاص امل ـ ـف ـ ـقـ ــودون ،واألطـ ـف ــال

املختطفون ،وضحايا التعذيب ،يطالبون أو يطالب
ذووهم بمعرفة ماذا حدث لهم أو ألقاربهم .ويعني
ذلك الحق في معرفة الحقيقة كاملة ودون نقصان
في ما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها ،والظروف
امل ـحــددة الـتــي أحــاطــت بـهــا ،وال ـظــروف الـتــي وقعت
فيها االنتهاكات ،وأسبابها.

(العربي الجديد)

(كارلوس تيشلر)Getty /

التجنيد اإلجباري في صفوف «قسد»

عبد اهلل البشير

التجنيد اإلجباري ،هو من أبرز ما يخيف
الشبان السوريني في مناطق سيطرة قوات
ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة «ق ـســد» .إذ يصعب
تخطي هــذه العقبة ،ســواء في صفوف قــوات نظام
األسد أو صفوف «قسد» ،ما يجعل مستقبل الشباب
ض ـبــاب ـيــا ،وال ـح ـل ــول أمــام ـهــم مـ ـح ــدودة ومـحـفــوفــة
باملخاطر ،وأحالها ّ
مرا.
هوشنك أحمد ،طالب الهندسة املدنية في جامعة
ً
الفرات بمدينة الحسكة ،وجد حال ملشكلة التجنيد
ّ
اإلجـ ـب ــاري ،لـكــن ه ــذا ال ـحــل يـنـطــوي عـلــى مـخــاطــرة
ّ
تهدد حياته الجامعية .يقول لـ«العربي الجديد»:
ّ
«بقي لي مــادة واح ــدة ،يتوقف تخرجي عليها من
الجامعة ،هي تنقذني وتؤمن لي الطريق للحصول
ع ـلــى تــأج ـيــل دراسـ ـ ــي م ــن ال ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـكــريــة في
صـفــوف الـنـظــام ،ال أري ــد الـخــاص منها فــي الوقت
ّ
والتخرج من الكلية ،لكوني إن سلمت من
الحالي،
قوات النظام ،فسأكون مالحقًا من قسد».
«أعيش حالة من القلق والتوتر ،قد
يضيف أحمد:
ُ
ّ
تتغير الظروف وقد أفصل من الجامعة ،وقد أفقد
شهادتي الجامعية أيضًا» ،لكنه ،في الوقت ذاته،
ً
يحاول أن يجد حال ملشكلته ّإما عن طريق السفر
أو الهجرة خارج البلد ،وحاليًا الحدود مغلقة أمام

الهجرة السرية ،ولم يعد الوضع كما في السابق،
إذ يصعب عليه الحصول على أوراق سفر رسمية
ّ
ملغادرة البلد ،وأصبح الحل األمثل بالنسبة إلى
أحمد ،هو التوجه إلــى إقليم كردستان ،لكن ذلك
أي ـضــا مـحـفــوف بــالـكـثـيــر مــن الـصـعــوبــات املــاديــة
وغيرها.
في يونيو /حــزيــران  ،2019أقـ ّـرت «اإلدارة الذاتية»
ّ
قــانــونــا ج ــدي ـدًا ،يـتــألــف مــن  35مـ ــادة ،وه ــو مشابه
ل ـقــانــون ال ـخــد ّمــة اإلل ــزام ـي ــة ل ــدى ال ـن ـظــام ال ـس ــوري.
ً
ويخضع املـجــنــد أوال إلــى فحص طبي للتأكد من
سالمته من ّ
أي أمراض قد تعيق عمله العسكري ،ثم
يتم فرزه إلى أحد مراكز التدريب العسكرية الثالثة
فــي الحسكة والــرمـيــان والـقــامـشـلــي ،إلج ــراء دورة
مدتها  45يومًا ،قبل فرزه النهائي إلى إحدى القطع
التابعة إلى «قسد» .وعلى غرار الخدمة العسكرية
ف ــي ج ـيــش ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ،تـلـعــب املـحـســوبـيــات
والــرشــاوى دوره ــا فــي عمليات فــرز املجندين إلى
املــراكــز العسكرية ،مــا بــن الـخــدمــة فــي مــراكــز املــدن
واألعمال اإلدارية ،أو على خطوط الجبهات.
ولـ ــدى اإلدارة ال ــذات ـي ــة وث ـي ـقــة بــاســم «ال مــانــع من
ال ـس ـفــر» ،تمنح فــي ح ــال ك ــان الـشـخــص وح ـي ـدًا ،أو
ّ
معفى طبيًا ،كما ُتمنح أيضًا ملن ّ
أتم الخدمة واملكلف
الحاصل على إقامة أجنبية ،إضافة للطالب الذين
يدرسون خارج سورية ،وحاالت الكفالة الشخصية،

ك ــال ــوح ـي ــد امل ــؤق ــت وال ـ ـحـ ــاالت امل ــرض ـي ــة وال ـط ــاب
املؤجلني دراسيًا.
ووجـ ــد ال ـب ـعــض أن الـتـجـنـيــد اإلجـ ـب ــاري ش ـ ّـر ال بد
منه ،وال خــاص ّبالنسبة لهم إال بتأديته ،للبقاء
بني عوائلهم وتجنب مغادرة البلد ،ال سيما أنه ال
قدرة لهم على ذلك .ومن هذه الفئة ،عباس املحمد،
وهو ّ
خريج قسم الرياضيات في قسم العلوم ،وقال
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :لـيــس ل ــدي إمـكــانـيــة ملـغــادرة
املـنـطـقــة عــن ط ــرق ال ـت ـهــريــب ،س ــواء إل ــى كــردسـتــان
الـ ـع ــراق أو ح ـتــى ت ــرك ـي ــا ،وخـ ـي ــار ال ـب ـق ــاء متخفيًا
فــي مــديـنــة الـقــامـشـلــي بــالـنـسـبــة إل ــي هــو أم ــر غاية
فــي الـصـعــوبــة ،لـكــونــي ســأضـطــر لـلـخــروج والعمل
ّ
التطوع هو الحل الوحيد
والتنقل ،لذلك وجدت أن
ّ
أمامي .التطوع في الدفاع الذاتي مدته عامان ،على
خالف من ُيقبض عليه ويجبر على الدفاع الذاتي
في صفوف قسد ،لكن مردوده املادي أفضل .حكمت
عـلــى نفسي بـضـيــاع سنتني مــن ع ـمــري ،والتحقت
بخدمة ال أؤمــن بها فــي األس ــاس بــل بــاإلكــراه وبال
هـ ــدف» .وي ــواس ــي نـفـســه بــأنــه سـيـبـقــى قـ ــادرا على
رؤيــة أهلة ،مضيفًا «سيمضي هــذان العامان ،لكن
سيكونان طويلني جدًا في نظري ،لم أكن أريد حمل
السالح يومًا لكنني مجبر».
وفي السابق ،كان يلجأ بعض الشبان لسلوك طرق
التهريب نحو إقليم كــردسـتــان ال ـعــراق أو مناطق

بين العمل والتخفي
فــي مدينة القامشلي ،شمالي شــرق سورية،
يحاول الشاب أيمن خ ،.المواءمة بين العمل
وبين التخفي عن قوات سورية الديمقراطية،
مدة للتجنيد اإلجباري ،لكنه
فهو مطلوب منذ ّ
ّ
يتنقل
يرفض األمر ،ويوضح لـ«العربي الجديد» أنّه
في الشوارع الفرعية بالمدينة دائمًا ،في حال أراد
التوجه إلى العمل.
الخروج أو
ّ

ّ
أخـ ـ ــرى ،ك ـح ــل ل ـل ـخــاص م ــن ال ـت ـج ـن ـيــد اإلجـ ـب ــاري.
ّ
لكن مــؤخـرًا ،أصبح هــذا الحل صعبًا ومكلفًا ،كون
الحدود مغلقة .وأحد الحلول األخرى ،هي التأجيل
الدراسي ،لكنه أيضًا ليس متاحًا إال لفئة قليلة من
ّ
الشبان ،ومحكوم بمدة محددة ال يمكن تجاوزها،
فيما يؤثر البعض التخفي عن حواجز قوات قسد،
أو حواجز قــوات النظام الـســوري ،تجنبًا لالعتقال
واالق ـت ـيــاد للتجنيد اإلج ـب ــاري ،وه ــو خـيــار صعب
آخر ،كون من يلجأ له ،يعيش في خوف دائم وحالة
من التوتر والضغوط النفسية.
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آمنة تحرس بيتًا من طين بغزة

على الرغم من إقرار قانون عراقي ينصف النساء
ّ
فإن المسألة
األيزيديات المحررات من تنظيم «داعش»
األخطر التي لم تؤخذ بعين االعتبار ،األطفال الذين
ّ
لكن آباءهم من عناصر التنظيم
ولدوا لهؤالء النساء

قبل  15عامًا ،بنى
لعمته آمنة
محمد
ّ
بيتًا من طين في أرض
زراعية في قطاع غزة.
هي اعتادت هذا النوع
من البيوت ،وهو
حرص على راحتها

قانون
الناجيات
األيزيديات
أربيل ــ غسان خضر

ب ـعــد س ـن ــوات م ــن األسـ ــر ع ـلــى يد
ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ت ـت ـن ـفــس لـيـلــى
الصعداء ،بينما تعود من بغداد
إلـ ــى أحـ ــد م ـخ ـي ـمــات ال ـ ـنـ ــزوح ف ــي مـحــافـظــة
دهوك ،ضمن إقليم كردستان العراق (شمال)
ُ
إذ تـ ــوجـ ــت رح ـل ـت ـه ــا مـ ــع سـ ـب ــع أي ــزي ــدي ــات
إل ــى الـعــاصـمــة ال ـعــراق ـيــة ،ال ـتــي الـتـقــن فيها
ب ـم ـس ــؤول ــن أبـ ــرزهـ ــم رئ ـي ـس ــا ال ـج ـم ـهــوريّــة
والحكومة ،بإقرار البرملان قانونًا تقول إنه
سينصفهن .وك ــان الـبــرملــان الـعــراقــي قــد أقـ ّـر
قــانــونــا ي ـعـ ّـوض الـنــاجـيــات األيــزيــديــات عما
القينه أثناء اختطافهن وأسرهن عام .2014
وليلى مواطنة عراقية ،من األقلية األيزيدية،
من قضاء سنجار ،اختطفها تنظيم «داعش»
حــن هاجم القضاء بمحافظة نينوى ،إبــان
سيطرته على مدينة املوصل.
أق ـ ّـر ال ـبــرملــان مـطـلــع الـشـهــر الـ ـج ــاري ،قــانــون
الناجيات ،املختص باأليزيديات املخطوفات
ســاب ـقــا ،وأه ــم ب ـن ــوده م ـنـ ُـح ام ـت ـي ــازات مالية
وم ـع ـنــويــة ،لـتـسـهـيــل إع ـ ــادة انــدمــاج ـهــن في
ّ
املجتمع .أما من الناحية املالية ،فإن القانون
يمنحهن راتبًا تقاعديًا ،وقطعة أرض سكنية،
وأولوية في التوظيف ،إلى جانب استثناءات
فــي مــا يتعلق بـشــروط ال ــدراس ــة ،إذ أعفاهن
مـ ــن ش ـ ـ ــروط ال ـع ـم ــر واألج ـ ـ ـ ــور وغـ ـي ــره ــا مــن
ّاالستثناءات .تقول ليلى لـ«العربي الجديد»
ً
إنها تخلصت قليال من بعض األعباء النفسية
التي لحقت بها بعد رحلة «سبي» (بحسب
تسمية «داعـ ــش») عــاشـتـهــا ،قـبــل ّ تحريرها.
تضيف« :أنا اثق بهذا القانون» لكنها تطالب
الجهات الحكومية بعدم املماطلة في تنفيذه،
ُ
كــونــه ن ـشــر ف ــي الـصـحـيـفــة الــرس ـم ـيــة ،وب ــات
نــافـذًا اآلن .القانون القــى ترحيبًا واسـعــا من
ه ــذه الـشــريـحــة ال ـتــي تـبـلــغ آالف ال ـن ـســاء من
ضحايا التنظيم ،واللواتي جــرى تحريرهن
مــن قبل الـقــوات العراقية والتحالف الدولي
وقوات البيشمركة (تابعة إلقليم كردستان)،
ً
فيما يبقى مصير نحو  3آالف امرأة مجهوال،
ّ
وال ُيعرف ما إذا كن على قيد الحياة ،أم جرت
تصفيتهن من قبل التنظيم.
معضلة معقدة

وعلى الــرغــم مــن املــزايــا الكثيرة التي ّ
يقرها
ّ
ّ
ال ـقــانــون لـصــالــح ال ـنــاج ـيــات ،ف ــإن ــه ل ــم يـحــل
ولدوا آلباء من عناصر
مشكلة أطفالهن الذين
ّ
«داع ــش» أثناء األســر .ويمثل هــذا أحــد أكبر
الـتـحــديــات ال ـتــي تــواجــه املـجـتـمــع األيــزيــدي
ال ــذي كــان فــرحــه منقوصًا بـعــودة بـنــاتــه ،إذ
ّ
إن آباء هؤالء األطفال هم أعداء هذا املجتمع.
وتركت هذه القصص آثارًا مجتمعية قاسية

غزة ــ أمجد ياغي

مصير مجهول
ألطفال ٍ آباؤهم
من «داعش»
ً
وه ــذا مــا حصل فـعــا ،إذ هــربــت تسع نساء
أي ــزي ــدي ــات م ــن أح ـ ــد امل ـخ ـي ـم ــات ف ــي ده ــوك
بــات ـجــاه الـسـلـيـمــانـيــة ،ف ــي إقـلـيــم كــردسـتــان
أيضًا ،بعدما ُعثر على أطفالهن في الشمال
ال ـس ــوري ،إذ وص ــل فــي مـطـلــع مـ ــارس /آذار
ً
الـ ـج ــاري  12ط ـف ــا يـ ـع ــودون لـتـســع أم ـه ــات.
ّ
وهـ ــو م ــا ي ـع ـلــق ع ـل ـيــه ع ـل ــي بـ ــك ،أن «عـ ــودة
هؤالء السيدات التسع إلى املجتمع األيزيدي
ستكون مستحيلة».
الناشط فــي الـشــأن األيــزيــدي ،خالد تعلو،
وهــو أيضًا شقيق إحــدى الناجيات ،يقول
ّ
لـ«العربي الجديد» إن إقــرار القانون يمثل
«خ ـ ـطـ ــوة إي ـج ــاب ـي ــة إلن ـ ـصـ ــاف ال ـن ــاج ـي ــات
األيزيديات» كما ال يعتبر تعلو عدم التطرق
إلى موضوع أطفال الناجيات في القانون
ّ
املشرعون .ويشرح:
الجديد ،نقصًا ارتكبه
«العـتـبــارات دينية ومجتمعية وقانونية،
ّ
فإن هؤالء األطفال هم آلباء مسلمني  -وإن
ك ــان ــوا م ـجــرمــن .هـ ــؤالء األطـ ـف ــال ال يمكن
تسجيلهم ضمن هوية األحوال الشخصية
ّ
بـصـفـتـهــم أي ــزي ــدي ــن ،ألن ق ــان ــون األحـ ــوال
الـشـخـصـيــة ال ـعــراقــي ي ـقـ ّـر بـنـســب األط ـفــال
إل ــى آب ــائ ـه ــم» .يـضـيــف ت ـع ـلــو« :ه ــم لـيـســوا
ً
أط ـف ــاال أيــزيــديــن لـيـجــري اسـتـقـبــالـهــم من

عـلــى الـنــاجـيــات أنـفـسـهــن وأس ــره ــن بحسب
ً
خبراء ،إذ ال يتقبل املجتمع األيزيدي أطفاال
ارتكب آباؤهم عنفًا تجاه النساء األيزيديات
بــالــذات ،باإلضافة إلــى كــون اآلبــاء وبالتالي
أطفالهم ،من ديانة أخرى.
فــي هــذا اإلط ــار ،يقول جهور علي بــك ،وكيل
أمير الديانة األيزيدية ،في الـعــراق والعالم،
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن الــديــانــة األيــزيــديــة
ب ـح ـســب ش ـع ــائ ــره ــا ت ــرف ــض وج ـ ــود هـ ــؤالء
األطفال في مجتمعها ،لسببني ،األول هوية
اآلب ـ ــاء ،وال ـثــانــي اخ ـت ــاف دي ــانّــة الـطـفــل عن
ديــانــة األس ــرة الـتــي يـفـتــرض أن ـهــا ستربيه،
ّ
خـصــوصــا أن األط ـف ــال سـيـسـجـلــون بحسب
قانون األحوال الشخصية العراقية مسلمني
ّ
على دين آبائهم» .يضيف علي بك أن «الديانة
األيــزيــديــة هــي ديــانــة غير تبشيرية ،فهي ال
تـقـبــل الــداخ ـلــن ال ـجــدد إلـيـهــا أو الـخــارجــن
منها ،والباب مغلق تمامًا أمــام قبول هؤالء
األط ـفــال ضـمــن املجتمع األي ــزي ــدي ،وه ــو ما
يضع أمهاتهم في ٍّ
تحد صعب جدًا».
اختيار األمـهــات االحتفاظ بأطفالهن يعني
تحولهن إلى منبوذات من قبل أبناء املجتمع
األي ـ ــزي ـ ــدي ،ن ــاه ـي ــك ع ــن ع ـ ــدم قـ ـب ــول أهـلـهــن
بــاسـتـقـبــال األطـ ـف ــال أي ـض ــا داخـ ــل املـجـتـمــع،
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ما فعله «داعش» يترك جروحًا مفتوحة حتى اليوم في سنجار (زيد العبيدي /فرانس برس)

قبل املجتمع األيزيدي ،باإلضافة إلى كون
األطـ ـف ــال ولـ ـ ــدوا نـتـيـجــة عـمـلـيــة اغ ـت ـصــاب
ب ـ ـش ـ ـعـ ــة ،وب ـ ـح ـ ـسـ ــب األع ـ ـ ـ ـ ـ ــراف والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادات
األيزيدية ال يمكن قبولهم ضمن املجتمع
األيزيدي ،وال يمكن فرض هذا على مجتمع
ّ
كامل ،كما أن النظرة اإلنسانية ال يمكنها
ت ـب ــري ــر ت ــرب ـي ــة األط ـ ـفـ ــال فـ ــي م ـج ـت ـم ـع ـنــا».
يختم تعلو حديثه بالقول« :حتى إن قبل
ّ
األي ــزي ــدي ــون ذلـ ــك ،فـ ــإن امل ــرج ــح أن تـطــالــب
عــائــات مقاتلي التنظيم بأطفالها ،وهو
م ــا ق ــد ي ـش ـكــل خ ـط ـرًا ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،ربـمــا
يعيد إنتاج العنف» .النائبة عن األيزيديني

3000

تقريبًا ،هو عدد األيزيديات مجهوالت
المصير ،حتى اليوم ،فال يُعرف ما إذا كنّ
على قيد الحياة ،أم قتلهن «داعش».

فــي الـبــرملــان الـعــراقــي ،خــالــدة خليل ،تقول
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن «املـ ـ ــادة الـخــاصــة
بأطفال الناجيات بقيت معلقة من دون أن
ّ
ّ
نتمكن مــن التوصل إلــى حــل بشأنها ،ألن
قانون األحوال الشخصية العراقي يلزم ّ
أي
طـفــل مـجـهــول الـنـســب (األبـ ــوي) بتسجيله
مسلمًا ،ونحن قــد نزلنا عند هــذا القانون
إلقـ ــرار بــاقــي ح ـقــوق شــريـحــة ال ـنــاج ـيــات».
ت ـض ـي ــف خـ ـلـ ـي ــل« :هـ ـ ـ ــذا ي ـخ ـل ــق ان ـق ـس ــام ــا
ّ
م ـج ـت ـم ـع ـيــا ب ـ ــن األي ـ ــزي ـ ــدي ـ ــن ،ألن ه ـن ــاك
عائالت تريد االحتفاظ ببناتها اللواتي كن
مختطفات ،لكن ال تــريــد أطـفــالـهــن» .تختم
ّ
ب ــال ـق ــول« :ن ـح ــن ن ـح ــاول إي ـج ــاد ح ــل لـهــذه
ّ
املعضلة ،لكن املشكلة متداخلة ،فهي دينية
ومجتمعية وإنسانية وقانونية ،وهذا هو
السبب في اإلبقاء عليها معلقة ،رغبة منا
في عدم املماطلة أكثر في إقرار القانون».
وقد حذف البرملان العراقيً ،
بناء على طلب
من املجلس الروحاني األيــزيــدي ،فقرة من
قانون الناجيات األيــزيــديــات تخص حسم
ملف األطفال الذين ولدوا نتيجة اغتصاب
األيــزيــديــات عبر عناصر تنظيم «داع ــش».
ال ـش ـي ــخ فـ ــرحـ ــان ال ـ ـسـ ــاعـ ــدي ،األس ـ ـتـ ــاذ فــي
النجف (شيعة) يقول
الـحــوزة العلمية في ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن ـ ــه «ح ـت ــى ال ـت ـطــرق
لهذا املــوضــوع من الناحية الفقهية ،سواء
ال ـش ـي ـع ـيــة أو ال ـس ـن ـي ــة ،ي ـث ـيــر ح ـســاس ـيــات
ت ـج ــاه ف ـئــة م ــن املـجـتـمــع ت ـعــرضــت للسبي

واالغـتـصــاب» .يضيف« :ال يمكن الـبـ ّـت في
املوضوع من الناحية الدينية».
إنصاف الضحايا

تعيش الناجيات األيــزيــديــات فــي مخيمات
ال ـنــزوح بمحافظة ده ــوك بإقليم كــردسـتــان
الـ ـع ــراق م ـنــذ ع ــام  ،2014ب ـعــد نــزوح ـهــن من
سـ ـنـ ـج ــار ،الـ ـت ــي ت ـش ـهــد تـ ــرديـ ــا فـ ــي بـنـيـتـهــا
الـتـحـتـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى الـسـيـطــرة األمـنـيــة
امل ـب ــاش ــرة عـلـيـهــا م ــن ج ــان ــب حـ ــزب ال ـع ـمــال
الكردستاني ،وفصائل من الحشد الشعبي.
وق ـتــل مسلحو تنظيم «داعـ ــش» نـحــو ألفي
رجــل أيــزيــدي ،فيما أخــذوا كثيرًا من النساء
األيــزيــديــات بــاعـتـبــارهــن «سـبــايــا» مـمــا أدى
للسكان األيزيديني ،وفقًا
إلى نزوح جماعي
ُ
لـتـقــريــر األمـ ــم امل ـت ـح ــدة .وق ـت ــل ن ـحــو خمسة
آالف مــدنــي أيّ ــزي ــدي ،مــا بــن رج ــال ون ـســاء،
وأطفال ومسنني ،خــال هجوم «داعــش» في
أغـسـطــس /آب  .2014وأدان ــت األم ــم املتحدة
الجرائم املرتكبة واعتبرت االنتهاكات التي
ترتكبها جماعة «داع ــش» فــي الـعــراق تصل
إلـ ــى درج ـ ــة ج ــرائ ــم الـ ـح ــرب والـ ـج ــرائ ــم ضــد
اإلنسانية وتتضمن «اإلبادة الجماعية».
واسـ ـتـ ـع ــادت قـ ـ ــوات ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة ،ب ــدع ــم مــن
ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي ،م ــدي ـن ــة س ـن ـج ــار ن ـهــايــة
ّ
عـ ــام  ،2015ل ـك ــن غــال ـب ـيــة س ـكــان ـهــا م ــا زالـ ــوا
نازحني حتى اليوم ،ولم تنجح محاوالت من
الحكومة الفدرالية ،وحكومة إقليم كردستان،

خليل :هناك عائالت تريد
االحتفاظ ببناتها ،لكن ال
تريد أطفالهن
علي بك :الباب مغلق
تمامًا أمام قبول األطفال
ضمن المجتمع األيزيدي

ف ــي تـطـبـيــع األوضـ ـ ــاع داخـ ــل املــدي ـنــة إلع ــادة
ال ـنــازحــن حـتــى اآلن .بــال ـعــودة إل ــى الـقــانــون
ّ
الـجــديــد ،ف ــإن أهــم م ــواده تشمل صــرف راتــب
ّ
ّ
شهري ،لكل واحــدة من الناجيات ،ال يقل عن
مليون دينار ( 700دوالر أميركي) ،هو ضعفا
الــراتــب التقاعدي املـشـ ّـرع فــي الـعــراق بحسب
اللوائح القانونية .كذلك ،يتضمن منح الفئات
املشمولة بأحكام هــذا الـقــانــون «قطعة أرض
سكنية أو وح ــدة سكنية مـجــانــا ،إلــى جانب
فتح عــدد مــن املــراكــز الـخــاصــة بتقديم الدعم
الـنـفـســي لـلـنــاجـيــات ،وتــوفـيــر ف ــرص التعليم
للناجيات اللواتي انقطعن عن الدراسة بسبب
تعرضهن لالختطاف واألسر.

ليسوا كثرًا الـغــزيــون الــذيــن يحافظون
عـلــى الـبـيــوت األث ــري ــة فــي ال ـق ـطــاع ،تلك
ال ـت ــي ت ـع ــود إلـ ــى ال ـع ـه ــد امل ـم ـل ــوك ــي أو
ّ
املبنية من الطني.
العثماني وكذلك تلك
آمنة محمد الفقيه من بني هؤالءّ ،وهي
تقيم في بيت صغير من الطني تفضله
على تلك الكبيرة وحتى القصور ،وقد
ُ
مألته بــأدوات قديمة ت َع ّد أثرية .وآمنة
البالغة من العمر  80عامًا تعود أصول
عائلتها إل ــى مــديـنــة غ ــزة ،وه ــي عائلة
عـمـلــت ف ــي امل ـج ــال ال ــزراع ــي ع ـلــى مــدى
عـ ـش ــرات ال ـس ـن ــن ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ــزرق ــاء
الواقعة في شرق املدينة ،وعاشت طوال
حياتها في بيوت من الطني.
ال تتجاوز مساحة بيت آمنة الصغير
 80مترًا مربعًا ،وهــو يقع وســط قطعة
من األرض تغطيها سجادة من العشب
األخ ـ ـضـ ــر ف ـي ـم ــا ت ـن ـم ــو ف ـي ـه ــا أشـ ـج ــار
الليمون والعنب .أمام البيتّ ،
ثمة سالل
مصنوعة من الخيزران ومكنسة قديمة
مـصـنــوعــة م ــن ال ـجــريــد وآن ـي ــة فـخــاريــة
للمياه .كذلك تعلق خيرات األرض كما
كان الناس يفعلون في املاضيّ .
وتخبر آمنة «العربي الجديد» أنه «في
بداية حياتي ،عشت في بيت من الطني
فــي املنطقة .البيوت كلها كــانــت كذلك،
وقاطنوها كانوا من الفالحني .بالنسبة
ّ
إلي ،هذا النوع من البيوت أفضل من كل
ّ
املشيدة من اإلسمنت أو من الخشب.
تلك
في البيوت العادية ،تحتاج إلى وسائل
تدفئة ّأما هنا فالحرارة بخالف ما هي
في خارجه ،وأشعر بدفء كبير فيه».
ق ـب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن س ـت ــن عـ ــامـ ــا ،ت ـ ّ
ـزوج ــت
ّ
آم ـنــة لـكــنـهــا ل ــم تـ ــرزق ب ــأط ـف ــال .وفـيـمــا
انـتـقــل زوج ـهــا لــإقــامــة فــي الـسـعــوديــة،
رف ـض ــت ت ــرك غ ــزة ح ـيــث بـقـيــت لـتـ ّ
ـربــي
شـقـيـقـهــا األص ـغ ــر .ث ـ ّـم اه ـتـ ّـمــت بتربية
َ
َ
ابنتي شقيقتيها وابن شقيقها .األخير
ّ
ّ
ُيدعى محمد وهو يعدها أمًا له وأوالده
يـعـ ّـدونـهــا جـ ّـدت ـهــم ،فيما ت ــرى هــي فيه
ُ
االب ــن ال ــذي لــم ت ــرزق ب ــه .ومـحـمــد الــذي
ي ـب ـلــغ م ــن ال ـع ـم ــر  45ع ــام ــا ،ه ــو ال ــذي
اهتم ببيت ّ
ّ
عمته التي يــزورهــا يوميًا،
ويصطحب أحـيــانــا أصــدقــاءه إلــى هذا
ّ
البيت املصنوع من الطنيُ .يذكر أن آمنة
ّ
هي التي أطلقت عليه اسم محمد ،تيمنًا
بشقيق لها توفي وهو يبلغ من العمر
 16عــامــا .هــو قـتــل عـلــى أي ــدي لصوص
حاولوا سرقة بيتهم.
ف ــي داخ ــل ال ـب ـيــت ،ت ـعــرض آم ـنــة أدوات
ّ
قــدي ـمــة ي ـت ـخــطــى ع ـمــر ع ــدد مـنـهــا 100
ع ــام ،مــن قبيل املـصــابـيــح الـتــي تعتمد
على الوقود وكذلك مصابيح النحاس
وبوابير الكاز التي ما زالت ّ
تعد عليها
بعض املشروبات الساخنة ،باإلضافة
إل ــى م ـطــاحــن ق ـه ــوة ص ـغ ـيــرة وأب ــاري ــق
ش ــاي وق ـهــوة مــن ال ـن ـحــاس ،وع ـلــب من
ال ـخ ـش ــب ل ـت ـخــزيــن الـ ـطـ ـع ــام ،وإط ـ ـ ــارات
لـ ـل ــزيـ ـن ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــاس ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
م ــراي ــا وج ــه قــدي ـمــة تـسـتـخــدمـهــا حتى
ّ
وتشدد آمنة «ال أحب األدوات
اللحظة.
ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة .أحـ ــب ال ـح ـي ــاة الـقــديـمــة
بكل تفاصيلها وأدوات ـهــا .وأح ــاول مع
مـحـمــد ال ـب ـحــث ع ــن األغـ ـ ــراض الـقــديـمــة
ّ
وإحضارها إلــى البيت»ُ .يذكر أن آمنة
تشعر بأمان كبير في بيتها ،إذ تقول:
«أشعر بالتعب عندما أخــرج .وفي ّ
مرة
دخلت إلى املستشفى وقضيت  10أيام
فيها ،ولم أشعر بالراحة إال عند عودتي
إلى بيتي» .من جهته ،يقول ابن أخيها،

ّ
محمد الفقيه ،لـ«العربي الجديد» ،إنه
ً
«مـ ــذ ك ـنــت ط ـف ــا ،ك ـنــت أع ـش ــق تشكيل
الـطــن بــالـقــرب مــن األراضـ ــي الــزراع ـيــة.
كنت أشعر بارتياح كلما اقتربت منه،
ّ
وكـ ـن ــت أشـ ــكـ ــل ب ـك ـت ــل الـ ـط ــن الـ ـح ــروف
الـ ـع ــربـ ـي ــة» .ي ـض ـيــف «ف ـ ــي ذل ـ ــك ال ـح ــن،
كانت ّ آمنة تعيش في منزل من الطني،
غير أنــه كان رديئًا جـدًا ،وعندما كبرت
قـ ــررت أن أب ـن ــي ل ـهــا بـيـتــا مـشــابـهــا في
داخـ ــل األرض ال ـتــي أم ـل ـك ـهــا» .ويشير
ّ
محمد إلــى أن «عمتي آمنة أو والدتي،
ّ
زودت ـ ـنـ ــي ب ـت ـفــاص ـيــل ال ـب ـن ــاء ال ـط ـي ـنــي،
ّ
ُ
وهـكــذا صــار لديها بيت صغير صمم
هيكله ومحتواه بحرفية من طني ّ
قوي
م ـخ ـلــوط بــال ـش ـع ـيــر» .وي ــوض ــح محمد
«أحـ ـض ــرت أط ـنــانــا م ــن ال ـط ــن وال ـق ــش،
وبدأت بتحضير قوالب الحجر الطيني،
ليستمر العمل لنحو ثــاثــة أشـهــر من
دون كـلــل أو م ـلــل» .يضيف «استطعت
تـ ـصـ ـنـ ـي ــع  5500حـ ـ ـج ـ ــر م ـ ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــن،
وبمساعدة أبناء عائلتي أنهينا البيت.

ّأم ــا ال ـس ـقــف ،ف ـكــان األسـ ــاس م ــن أل ــواح
ح ــدي ــد خـفـيـفــة وض ـع ـنــا ال ـط ــن عليها
وغطيناه».
ّ
ي ــؤك ــد م ـح ـم ــد أن ـ ـ ــه يـ ـح ــب هـ ـ ــذا ال ـب ـيــت
املصنوع من الطني« ،وأجد كذلك راحتي
ُ
جمعت
فيه أكثر من املنازل العادية .وقد
في داخله أدوات صيد وحــرب ،وأخــرى
ل ـل ـت ـج ــارة وال ـ ـتـ ــرحـ ــال ،وم ـط ـح ـنــة قـمــح
وشعير وعــدس ،ومرجون وزيــر لحفظ
امل ـي ــاه ،ب ــاإلض ــافــة إل ــى م ـح ــراث قــديــم».
ّ
ويتابع أن «بيت الطني بالنسبة إلينا
هو واقع الحياة القديمة وتاريخ اآلباء
واألجـ ـ ـ ـ ــداد ،لـ ــذا ن ـق ـضــي م ـع ـظــم ال ــوق ــت
فيه مــع ّأمـنــا آمـنــة ،ونـتـشــارك مــع أفــراد
العائلة ذكــريــات الزمن الجميل وحياة
غ ـ ــزة الـ ـق ــديـ ـم ــة .ف ـ ـتـ ــروي ل ـن ــا ح ـك ــاي ــات
األج ـ ـ ــداد ،ع ـلــى ض ــوء مـصــابـيــح ال ـكــاز،
أو فــي حــن تـكــون الشبابيك الخشبية
مفتوحة عـلــى األرض ال ـخ ـضــراء .نحن
نحافظ على إرث الفالح الفلسطيني من
خالل هذا البيت».

تتمسك بمرآتها العتيقة (محمد الحجار)
ما زالت
ّ

عند مدخل بيتها (محمد الحجار)

تونس :طلبات اللجوء تتضاعف خمس مرات
تعتمد تونس سياسة
عدم ترحيل المهاجرين،
سواء من حصلوا
على صفة اللجوء ،أو
من تقدموا بطلبات
لجوئهم ،أو غيرهم
يحول
حتى ،وهو ما
ّ
البالد إلى وجهة
لمهاجرين من بلدان
مختلفة أفريقية وعربية
مهاجرون أفارقة يتلقون
مساعدة من مبادرة محلية في
الكبارية (وسيم جديدي)Getty /

تونس ــ إيمان الحامدي

ال تمنع صعوبة حصول املهاجرين السريني
في تونس على وثائق إقامة قانونية اآلالف
م ـن ـهــم م ــن اإلق ــام ــة ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا آتـ ــن مــن
دول أفريقية وعربية أخ ــرى ،مستفيدين من
اح ـت ــرام الـسـلـطــات قــوانــن ال ـه ـجــرة ،ال سيما
ع ــدم الـتــرحـيــل .تـعـيــش تــونــس فــي الـسـنــوات
ّ
األخ ـي ــرة ع ـلــى وق ــع ت ـح ـ ّـوالت عـمـيـقــة تتعلق
بقضايا الهجرة ،فكما يدفع بحرها شهريًا
آالف املـهــاجــريــن نـحــو ال ـســواحــل األوروب ـي ــة،
تستقبل مدنها آالف املهاجرين الذين باتوا
ي ـف ـض ـل ــون اإلق ـ ــام ـ ــة عـ ـل ــى أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا بـصـفــة
دائ ـمــة عـبــر ال ـح ـصــول عـلــى صـفــة الــاجــئ أو
طالب اللجوء حتى .وتكشف بيانات حديثة
لـلـمـجـلــس الـتــونـســي لــاجـئــن (مـنـظـمــة غير
حـكــومـيــة) تـضــاعــف عــدد طـلـبــات الـلـجــوء في
تونس خمس مــرات خــال الفترة املمتدة بني
يناير /كانون الثاني  2019ويناير املاضي ،إذ
ارتـفــع عددها من  1245إلــى  ،6700وهــو رقم

غير مسبوق في البالد .في هذا اإلطــار ،يقول
رئيس املجلس التونسي لالجئني ،عبد الرزاق
ّ
ال ـكــري ـمــي ،إن تــونــس ت ـت ـحـ ّـول تــدريـجـيــا إلــى
أرض لجوء ،ملهاجرين من جنسيات مختلفة
ّ
ال سيما أفارقة جنوب الصحراء ،مشيرًا إلى أن
اإليفواريني (مواطني كوت ديفوار ،أو ساحل
الـعــاج بتسميتها الـقــديـمــة) يحتلون املرتبة
األول ـ ــى ف ــي ع ــدد طــال ـبــي ال ـل ـجــوء ف ــي تــونــس
بــ ،2519يليهم السوريون بــ ،2001فيما يحتل
الـســودانـيــون املــرتـبــة الثالثة .يــؤكــد الكريمي
ّ
في حديث إلى «العربي الجديد» أن صعوبة
ال ـح ـصــول عـلــى صـفــة الج ــئ أو طــالــب لـجــوء
حتى في تونس ،ال ّ
تحد من تدفق املهاجرين،
مـفـسـرًا ارت ـف ــاع أعـ ــداد ه ــذه الـفـئــة ال ـتــي باتت
تختار االستقرار في تونس لسهولة االندماج
داخل املجتمع .ويقول« :املهاجرون موجودون
ب ـك ـث ــاف ــة ف ـ ــي األوس ـ ـ ـ ـ ــاط الـ ـحـ ـض ــري ــة وح ـت ــى
ّ
الــري ـف ـيــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن مـحــافـظــات تونس
ال ـك ـبــرى وص ـفــاقــس وم ــدن ــن ه ــي أك ـثــر امل ــدن
ّ
ً
التونسية استقباال للمهاجرين .يضيف أن

قوانين العمل غير مواكبة
للمستجدات خصوصًا
الدمج المهني للمهاجرين
منظومة التسجيل
اإللكتروني للتلقيح ،استثنت
المهاجرين من هذا الحق

تونس تختلف عن دول عدة بتوفير الحقوق
الدنيا للمهاجرين التي ّ
تنص عليها القوانني
واملعاهدات الدولية ،وأهمها عــدم ترحيلهم،
أو منعهم من التنقل بني املدن.
وال يخفي الكريمي الصعوبات التي تواجهها
املنظمات التي تهتم بـشــؤون املهاجرين ،ما

بعد انتشار فيروس كورونا الجديد ،والقيود
املصاحبة له ،نتيجة ارتفاع حاجة هذه الفئة
للمساعدات املالية لتسيير النفقات الحياتية
اليومية ،مؤكدًا تسجيل تراجع كبير في املنح
واملساعدات الدولية املخصصة للمهاجرين.
ّ
ويقول إن توفير املساعدات للمهاجرين يرتبط
أس ّــاس ــا بـ ـ ــاإلرادة الـسـيــاسـيــة ل ـل ــدول املــانـحــة،
ّ
لكنه ،مع ذلــك ،يعتبر أن وضع املهاجرين في
تــونــس ،أفضل بكثير مــن بـلــدان أخ ــرى ،وذلــك
بفضل تكاتف جهود املنظمات والحكومة من
أجل توفير الحقوق الدنيا لهم ،ومنها الصحة
والسكن وحق أبنائهم في التعلم ،إلى جانب
توفير مساعدات مالية تتراوح بني  250و400
دي ـن ــار (ب ــن  91دوالرًا و )146لـفـئــات منهم.
ّ
يؤكد في هذا السياق أن  600تلميذ من أبناء
الالجئني وطالبي اللجوء التحقوا هذا العام
ّ
بالتعليم الحكومي في تونس ،لكن الناطقني
بالفرنسية واإلنكليزية يواجهون صعوبة في
االندماج في الوسط التعليمي التونسي.
وبحسب بيانات رسمية للمجلس التونسي

لالجئني ،تمثل الشريحة العمرية ( 18عامًا-
 59عامًا) النسبة األعلى من عدد املهاجرين
ّ
(املسجلني) في تونس ،لكن التوزيع بحسب
ّ
الـســن يكشف أيضًا عــن مسنني بينهم يبلغ
عــددهــم نحو  ،100فيما يصل عــدد األطـفــال
( 17عامًا ومــا دون) إلــى  .1534ويـحـ ّـول عدم
الـحـصــول عـلــى صـفــة الج ــئ أو طــالــب لجوء
وفــق الـقــانــون التونسي ،آالف املقيمني على
األراضــي التونسية إلى مهاجرين في وضع
ّ
إقامة غير قانونية ،لكن السلطات التونسية
ال تـ ّ
ـرحـلـهــم ،إذ غــالـبــا مــا تـنــدمــج ه ــذه الفئة
في املجتمع بالعمل في القطاعات املــوازيــة،
ومنها التجارة والخدمات والزراعة.
ويـ ـق ــول امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم امل ـن ـتــدى
التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
(مـنـظـمــة غ ـيــر ح ـكــوم ـيــة) رم ـض ــان ب ــن عـمــر،
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن ت ــون ــس تـشـكــو من
قصور على مستوى القوانني والتشريعات
الـخــاصــة بــاملـهــاجــريــن ،مــا يجعل السلطات
الــرسـمـيــة تلقي بمسؤولية ه ــذه الـفـئــة على

عاتق املنظمات الدولية ،ال سيما املفوضية
الـســامـيــة لــأمــم املـتـحــدة ل ـشــؤون الــاجـئــن.
ويـطــالــب بــن عمر ب ـضــرورة توضيح موقف
تونس السياسي من املهاجرين ،وترجمة هذا
االهتمام بنصوص قانونية تحمي هذه الفئة
الهشة من االستغالل في العمل أو العنصرية،
ّ
ك ـمــا ت ـسـ ّـهــل انــدمــاج ـهــا ،مـعـتـبـرًا أن قــوانــن
العمل فــي تونس غير مواكبة للمستجدات
التي يشهدها املجتمع ،خصوصًا املتعلقة
بالدمج املهني للمهاجرين .وينتقد رمضان
بــن عمر التشريعات الحالية التمييزية في
تــونــس ،الـتــي تعرقل انــدمــاج املـهــاجــريــن في
املجتمع وسوق العمل ،وحقهم في الحصول
على الخدمات الصحية ،بما فيها اللقاحات
املضادة لفيروس كورونا الجديد ،مشيرًا إلى
ّ
أن منظومة التسجيل اإللكتروني للتلقيح
ضد فيروس كورونا ،استثنت املهاجرين من
حــق التلقيح ،وهــو مــا يجعلهم عــرضــة إلى
املخاطر الصحية ،ويحرمهم من حق عاملي
في الصحة والعالج.

