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ار�س��د ال�ساحلي رئي�س جلن��ة حقوق االن�سان 
ق��ال ل�)اجلورن��ال( ان "االح�سائي��ة الدقيقة 
لعدد الوفيات يف حادث��ة ق�سف ناحية تازة 
بل��غ ا�ست�سهاد امراأت��ن و10 ا�سابات بحالة 
خط��رة وع��دد الذي��ن راجع��وا امل�ست�سفى بلغ 

2114 مراجعا ال�ستن�ساقهم الغاز".
وا�س��اف ال�ساحل��ي ان "احلكوم��ة العراقي��ة 
وجمل�س حقوق االن�سان والكونغر�س   والكتل 
له��ذه  ال�سيا�سي��ة مل تع��ط احلج��م احلقيق��ي 
الكارث��ة وال�سباب وا�سح��ة". م�سيفا انه "لو 
تعر�س��ت غري منطقة له��ذا الق�سف لتداولتها 
الكتل ال�سيا�سية ب�س��كل وا�سع جدا"، مبينا ان 

"الرتكمان مهم�سن على جميع اال�سعدة".
واو�س��ح ان "هناك موؤام��رة ا�ستهداف دولية 
واقليمية وحملية لتهمي�س الرتكمان اإن�سانيا 
و�سيا�سي��ا"، مت�سائال: "ملاذا مت تداول ق�سف 

داع�س ملناطق يف �سوريا؟".
وك�س��ف ال�ساحل��ي ان "اجلبه��ة الرتكماني��ة 
�سخ�س��ت اجله��ات الت��ي مل تن��دد ومل ت�س��در 
بيانا بخ�سو�س الق�سف". من جانبهم �سهود 
عي��ان قال��وا "ان االعداد االولي��ة للم�سابن 
بغاز اخلردل الذي اطلق��ت تنظيم داع�س على 

ناحية تازة بلغت اكرث من 2000 �سخ�س".
واو�س��ح ال�سه��ود ان "الناحي��ة تتعر�س بن 
الفرتة واالخرى اىل عملية ق�سف بال�سواريخ 
ت�سته��دف اه��ايل الناحي��ة دون تفري��ق بن 
م��دين او ع�سك��ري او امراأة و�سي��خ"، م�سريين 
اىل ان %80 م��ن اهايل الناحي��ة نزحوا اىل 

اماكن اخرى اكرث امنا.
من جانبهم اهايل تازة تظاهروا يف حمافظة 
الب�س��ري  قري��ة  بتحري��ر  للمطالب��ة  كرك��وك، 
القريبة منها ب�سبب ق�سف الناحية من القرية 
املحتل��ة م��ن ع�ساب��ات داع���س االرهابي��ة 

واحيانا ت�ستخدم فيها غازات �سامة.
وقالت م�س��ادر اعالمي��ة ان "االأهايل عمدوا 
اىل قط��ع الطري��ق الوحيدة الت��ي تربط بغداد 
بكرك��وك و�سم��ال الع��راق، احتجاج��ا عل��ى 
الق�س��ف ال�ساروخ��ي م��ن ارهابي��ي داع���س 

املتواجدين يف قرية الب�سري".
واأكد املتظاهرون ان 300 حالة ت�سمم ا�سيب 
به��ا مواطنو تازة ب�سبب ق�سف داع�س بغازي 
اخلردل والكلور مطالب��ن احلكومة بالتحرك 

لوقف هذا الق�سف وحترير قرية الب�سري.
وكان النائب الرتكماين نيازي معمار اوغلو، 
ق��ال ان ق�سائ��ي ت��ازة وخورمات��و تعر�ستا 
اىل الق�س��ف من قب��ل داع���س االرهابي بغاز 

اخلردل ال�سام.
ان  �سحف��ي  موؤمت��ر  يف  اوغل��و  واأ�س��اف 
"الفح�س��وات الطبي��ة اثبت��ت تعر�سهم لهذه 
امل��ادة ال�سام��ة م��ن خ��الل وج��ود ح��االت 
اختن��اق ب��ن امل�سابن" حمم��ال "احلكومة 
ت��ازة  ق�س��اءي  يف  يح�س��ل  م��ا  م�سوؤولي��ة 
وخرمات��و لعدم تواج��د الت�سكيالت الع�سكرية 

االحتادية يف هذه املناطق".
رئي���س جلنة حقوق االن�س��ان ار�سد ال�ساحلي 
ك�س��ف ان "جمل���س الن��واب العراق��ي مل يذكر 
الق�سف الكمياوي الت��ي تعر�ست له الناحية 
"، مبين��ا ان اجلل�س��ة ناق�س��ت الق�سف ب�سكل 

عام.
وناق���س جمل�س الن��واب العراق��ي يف جل�سته 
برئا�س��ة النائ��ب االأول لرئي�س املجل�س همام 
حم��ودي بح�س��ور 257 نائب��ا الق�سف الذي 
"ت��ازة"  ناحي��ة  يف  املدني��ون  ل��ه  تعر���س 
مبحافظ��ة كرك��وك �سم��ايل الع��راق االأ�سبوع 

املا�سي.
واأدان حمودي م��ا تعر�ست له ناحية "تازة" 
من ق�سف باأ�سلحة كيماوية، منوها مببادرة 
ن��واب الربملان الذي��ن زاروا "ت��ازة" وتقدمي 
م�ساعدات طبية م��ن خمتلف الدول للناحية.. 
وق��ال: اإن ق�س��ف ت��ازة بال�س��الح الكيماوي 
يذكرن��ا بق�س��ف حلبجة وااله��وار مما يثبت 

انتماء التنظيم االرهابي لنظام البعث.
وتال النائب رئي�س جلنة حقوق االن�سان اأر�سد 
ال�ساحل��ي بيان��ا ا�ستنك��ر فيه جرائ��م تنظيم 
داع���س �سد املدنين يف ت��ازة، م�سريا اإىل اأن 

التنظي��م االرهاب��ي ا�ستخ��دم 40 �ساروخ��ا 
اىل  اأدت  والكل��ور  اخل��ردل  بغ��ازي  م��زودة 
اإ�ساب��ة 800 �سخ���س، الفت��ا اإىل اأن الك�سف 
املي��داين اأظهر ان الغاز امل�ستخدم يف املدينة 
من نوع اخل��ردل )و.ق( وادى اىل وفاة طفلة. 

مو�سحا ان عدد امل�سابن يف تزايد.
ودعا ال�ساحل��ي اإىل ك�سف الدول التي زودت 
التنظيم االرهاب��ي باال�سلحة واعتبار منطقة 
“ت��ازة” ملوثة بيئيا ف�سال ع��ن العمل على 
حتري��ر منطق��ة “ب�س��ري” التي ي�سيط��ر عليها 

داع�س وق�سف منها “تازة”.
وطال��ب بعقد جل�سة طارئ��ة يف جمل�س االمن 
واعتب��ار م��ا تعر�س��ت ل��ه ت��ازة م��ن جرائم 
بع��د  الق�سي��ة  واحال��ة  اجلماعي��ة  االب��ادة 
توثيقه��ا اىل حمكم��ة اجلرائ��م الدولية ف�سال 
ع��ن الطل��ب م��ن وزارة ال�سح��ة وال��وزارات 
امل�ساع��دات  لتق��دمي  الع��راق  يف  املعني��ة 
واملنظمات املحلية والدولية لتوثيق اجلرائم 

وعر�سها يف املحافل الدولية.
من جانب��ه، اأ�سار النائب نيازي معمار اأوغلو 
اإىل تعر���س الرتكمان جلرائم خطرية على يد 
االره��اب ف�سال ع��ن التهمي�س عل��ى ال�سعيد 
ال�سيا�س��ي، واأ�س��اف: اإن �سيط��رة ع�ساب��ات 
داع���س عل��ى قري��ة “ب�س��ري” عر���س مدين��ة 
اأ�سفر ع��ن ا�ست�سهاد  “ت��ازة” لق�سف م�ستمر 
الع�رشات، منتقدا ال�سمت الدويل واملحلي ازاء 

ما تعر�ست له مدينة تازة لق�سف كيماوي.
ونب��ه النائب ح�سن توره��ان اإىل اأن ا�ستخدام 
داع�س لغ��از اخلردل يوؤ���رش اإىل منحى خطري 
مم��ا ي�ستل��زم وقف��ة موح��دة م��ن قب��ل دول 
الع��امل من اج��ل حماربة التنظي��م االإرهابي، 
مطالب��ا احلكومة وجمل�س الن��واب اىل ار�سال 
فري��ق لتوثي��ق اال�سابات وب��اأن تعمل وزارة 

اخلارجية على تدويل الق�سية.
كم��ا دع��ا النائ��ب جا�س��م حمم��د جعف��ر اإىل 
الع��راق  كرد�ست��ان  اإقلي��م  اإىل  وف��د  ار�س��ال 
للتح�س��ري لعملي��ة ع�سكري��ة وا�سع��ة لتحرير 
تنظي��م  �سيط��رة  م��ن  الرتكماني��ة  املناط��ق 
داع���س.. كما طالبت النائب��ة احالم احل�سيني 
وزارة اخلارجي��ة العراقية بتق��دمي طلب بعقد 
جل�س��ة طارئ��ة ملجل���س االم��ن ال�س��دار قرار 
دويل به��ذا اخل�سو���س وح��ث رئي���س بعث��ة 
االحت��اد االوروبي يف الع��راق الحالة امللف 
اىل االحتاد ومطالب��ة االمم املتحدة بار�سال 
فري��ق فني خمت�س باال�سلح��ة الكيماوية اىل 
املدين��ة مع فريق طبي ملعاجل��ة اال�سابات، 
العربي��ة اىل عق��د جل�س��ة  ودع��وة اجلامع��ة 
طارئ��ة به��ذا ال�ساأن.ووج��ه هم��ام حم��ودي 

جلان حق��وق االن�س��ان وال�سح��ة والعالقات 
اخلارجي��ة واالمن والدفاع املعنية مبو�سوع 
اجلرمي��ة التخاذ موقف م��ن االحداث وتقدمي 
جل�س��ة  يف  عليه��ا  للت�سوي��ت  التو�سي��ات 

الربملان بعد غد اخلمي�س.
ت��ازة  ناحي��ة  اه��ايل  م��ن  املئ��ات  و�سي��ع 
مبحافظ��ة كركوك، جثم��ان الطفلة مع�سومة 
الت��ي توفيت اثر تاأثره��ا بجروحها بالق�سف 
الكيم��اوي ال��ذي �سن��ه تنظيم )داع���س( على 
الناحي��ة، وفيم��ا ا�سار مدير ناحي��ة تازة اىل 
وف��اة طفل��ن يف احل��ادث ذات��ه قب��ل يومن 

يبلغ احدهما من العمر �ستة ا�سهر.
ت��ازة ح�س��ن عبا���س  ناحي��ة  وق��ال مدي��ر 
الناحي��ة،  اه��ايل  م��ن  "املئ��ات  اإن  ت��ازيل 
)25 ك��م جنوب��ي كرك��وك(، �سيع��وا جثم��ان 
الطفل��ة مع�سومة التي تبلغ م��ن العمر )ع�رش 
�سنوات( بعد وفاتها متاأثرة بجروحها نتيجة 
ا�سابتها بالق�س��ف الكيماوي الذي ا�ستهدف 

الناحية".
واأك��د مدير ناحية ت��ازة، اأن "الناحية �سجلت 
ن��زوح اك��رث م��ن 2500 �سخ�س��ًا، خوفًا من 

تكرار الق�سف الكيماوي لتنظيم )داع�س(".
وكان م�س��در يف كرك��وك، اأف��اد يف )8 م��ن 
اآذار 2016 ( ب��اأن داع���س هاجم بال�سواريخ 
املحمل��ة بالكل��ور ناحية ت��ازة، م��ا اأدى اإىل 

اختناق العديد من االأهايل.
وكان��ت املفو�سي��ة العلي��ا حلق��وق االإن�سان، 
اأعلن��ت يف )11 م��ن اآذار احل��ايل(، وفاة اأول 
حال��ة من بن امل�سابن بالغازات "ال�سامة" 
الناجمة ع��ن ق�سف تنظي��م )داع�س( لناحية 

تازة، هي الطفلة فاطمة �سمري وي�س.
وكان رئي���س جمل���س ال��وزراء العراق��ي حيد 
العب��ادي قد ق��ال يف بيان ل��ه، ان "ا�ستخدام 
تنظي��م داع�س االرهاب��ي الق�س��ف الع�سوائي 
ومواد �سامة �سد املدنين خ�سو�سا االطفال 
والن�س��اء من ابناء مدينة ت��ازة جرمية كربى 
وع��دوان عل��ى االن�ساني��ة جمع��اء،"، متوعداً 

التنظيم برد قا�س على هذه الفعلة.
والطفول��ة  واالأ���رشة  امل��راأة  جلن��ة  بدوره��ا 
انتق��دت التكت��م ال��دويل عل��ى ل�س��ان النائبة 
ري��زان دلري الت��ي حتدث��ت ل�)اجلورن��ال( ان 
ال��دويل ان ي�س��در بيانات  "عل��ى املجتم��ع 
وينتق��د هذه الكارث��ة املاأ�ساوي��ة". مبينا ان 
"داع���س من املمك��ن ان ي�ستهدف اي منطقة 

ي�سيطر عليها بالكمياوي".
وا�ساف��ت دل��ري ان "وزارة ال�سح��ة العراقية 
مل تق��م بواجبها ازاء هذه الكارث��ة االن�سانية 
بحيث مل ي�سل اأي ممثل عنها لتقدمي امل�ساعدة 

وانقاذ م��ا ميكن انقاذه م��ن امل�سابن بهذه 
املادة ال�سامة، م�س��رياً اىل اأن تازة وحميطها 

ا�سبحت ملوثة بالغازات".

و�سن تنظيم داع�س اال�سبوع املا�سي هجوما 
ب�سواري��خ م��زودة مبواد كيميائي��ة ا�ستهدف 
)220 كل��م �سم��ال بغ��داد( اىل  ت��ازة  بل��دة 

اجلنوب من مدينة كركوك.
وانطل��ق الهج��وم من قري��ة ب�س��ري املجاورة 

التي تخ�سع ل�سيطرة تنظيم داع�س.

وك�س��ف م�س��در ان منظم��ة حظ��ر اال�سلح��ة 
الكيميائي��ة تدقق يف عين��ات من اجل حتديد 

املواد امل�ستخدمة، وقد ي�ستغرق ذلك وقتا.
ونف��ذ الط��ريان �رشبات �س��د مواق��ع تنظيم 
داع���س يف قرية ب�سري الت��ي ي�ستغلها التنظيم 
ل�س��ن هجم��ات على م��دن ومناط��ق جماورة 
بينه��ا تازة، بعد ا�سهر من اجتياحهم ملناطق 

�سمايل وغربي العراق.
بدورها، ك�سف��ت وا�سنطن ان التحالف الدويل 
ا�سلح��ة  من�س��اآت  ق�س��ف  وا�سنط��ن  بقي��ادة 
معلوم��ات  اىل  ا�ستن��ادا  لداع���س  كيميائي��ة 
املتط��رف  التنظي��م  يف  مقات��ل  م�سدره��ا 

اعتقلته القوات االمريكية.
اأعلن��ت ع��ن  م��ن جانبه��ا وزارة اخلارجي��ة 
مبا�رشتها حت��ركا دبلوما�سي��ا ب�ساأن جرمية 
تنظي��م "داع�س" بق�س��ف ناحية ت��ازة، فيما 
دع��ت املنظم��ات الدولي��ة اىل ���رشورة اإيالء 

هذا "التطور اخلطري" اهتماما �سديدا.

وق��ال املتح��دث با�سم ال��وزارة احم��د جمال 
"ال��وزارة  اإن  )اجلورن��ال(  تلقت��ه  بي��ان  يف 
تدع��و املنظمات الدولية املعنية كافة و�سائر 
املجتم��ع ال��دويل اىل ���رشورة اإي��الء التطور 
اخلط��ري املتمث��ل با�ستخ��دام تنظي��م داع���س 
االرهابي لال�سلحة الكيمياوية )غاز اخلردل( 

يف منطقة تازة اهتماما �سديدا".
وا�ساف جمال، اأن "هذا الق�سف ميثل جرمية 
�سد االن�سانية ب�س��الح كيمياوي، وا�ستهداف 
"ال��وزارة  ان  اىل  م�س��ريا  الع��ّزل"،  لل�س��كان 
با���رشت من��ذ ع��دة اي��ام حت��ركًا دبلوما�سيًا 
حثيث��ًا يف ه��ذا ال�س��دد، حي��ث اأطل��ع وزي��ر 
اخلارجي��ة كاًل م��ن ال�سف��راء الع��رب و�سفراء 
ال��دول االوربية عل��ى االبعاد اخلط��رية لهذه 
اجلرمي��ة، ا�ساف��ة اىل قي��ام ال��وزارة باإبالغ 
منظم��ة االمم املتحدة وجمل���س االمن ف�ساًل 
ع��ن االمان��ة الفنية ملنظم��ة حظ��ر اال�سلحة 
الكيمياوي��ة كونه��ا اجله��ة الفني��ة املعني��ة 

بذلك".
واأبل��غ اأه��ايل ناحية ت��ازة مبحافظة كركوك 
وف��دا اغاثيا م��ن العتبة احل�سيني��ة، يف )16 
اذار 2016( بوف��اة ع���رشات االأطف��ال جراء 
الق�سف الذي تعر�س��ت له الناحية ب�سواريخ 
حمملة بغازي الكلور واخلردل من قبل تنظيم 

"داع�س". 
يذكر اأن مناط��ق جنوبي كركوك وغربيها ما 
زالت تخ�س��ع ل�سيطرة )داع���س( منذ حزيران 
الع��ام 2014 وه��ي ت�س��م ق�س��اء احلويجة 
ونواحي الزاب والريا�س والعبا�سي والر�ساد.
بال�س��الح  حلبج��ة  ق�س��ف  حادث��ة  وبع��د 
الكيماوي يف االأيام االأخرية للحرب العراقية 
� االإيرانية، حي��ث كانت مدينة حلبجة حمتلة 
م��ن قبل اجلي�س االإي��راين، وعندما تقدم اإليها 
اجلي���س العراقي تراجع االإيرانيون اإىل اخللف 
وق��ام اجلي�س العراقي قب��ل دخولها بق�سفها 
بغ��از ال�سيانيد، مم��ا اأدى اإىل مقت��ل اأكرث من 
5500 م��ن االأك��راد العراقي��ن م��ن اأه��ايل 

املدينة.
حي��ث ُقتل من ال�سكان ف��وراً 3200-5000 
واأ�سيب منهم 10000-7000 كان اأغلبهم 
مدنين، وقد م��ات اآالف من �سكان البلدة يف 
ال�سن��ة الت��ي تلت م��ن امل�ساعف��ات ال�سحية 

واالأمرا�س والعيوب اخللقية.
كانت الهجم��ة، التي تعّرف اأحيانا ب�)االإبادة 
جماعي��ة(، اأكرب هجمة كيماوي��ة ُوّجهت �سد 
�س��كان مدنين من ع��رق واحد وه��م االأكراد 
حتى اليوم.ويبق��ى ال�سوؤال هل �سيفعل داع�س 

ما فعله �سدام؟ وهل لتازة ذكرى كحلبجة؟

2114 ضحايا الخردل واإلهمال 

 بعد )حلبجة(.. )تازة( تتربع على عرش الموت

سعد المندالوي

 بعد ق�صفها بـ)50( �صاروخا حممال بغاز 
اخلردل ت�صتمر حاالت الوفاة واال�صابة 

بالت�صمم لهذه اللحظة يف ناحية تازة حيث 
ا�صت�صهدت امراأتان و10 ا�صابات بحالة 

خطرة وعدد امل�صابني الذين راجعوا 
امل�صت�صفيات بلغ 2114 �صخ�ص.

ال�صاحلي يتهم دول 
اإقليمية وجهات داخلية 

وخارجية بحادثة الناحية 
املنكوبة

اأهايل املدينة ي�صيعون 
موتاهم و�صط اتهامات 

للحكومة باإهمالهم


