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سوريا

تحقيق

 20ألفًا من «مجهولي النسب» في حلب وحدها؟

أطفال بال آباء

ّ
حكاية أسرة أبو ّ
بعيدة إلى حد كبير عن مساقط
زاوية
من
الحرب
كوارث
على
وء
الض
تلقي
د
محم
ّ
ُ
الضوء .أسرة ّ
بينهم بعض وسائل
ومن
ثر
ك
فاعلون
مأساتها
صناعة
في
تشارك
صغيرة
ة
حلبي
ّ
ّ
الوطنية يقول إن عشرات اآلالف
اإلعالم ،شأنها شأن ُ آالف األسر في حلب وغيرها .مختصر الكارثة
من ّ األطفال الذين ولدوا في ظل الحرب في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة ال وجود لهم على
سجلتها ،والحل الوحيد المتاح تسجيلهم «بال نسب» .في حين تصفهم بعض األصوات بأنهم «أوالد
حرام» و« ِنتاج جهاد نكاح»
صهيب عنجريني
«الحمد لله ،من كم يوم سافر ع ّ
تركيا
ّ
محمد
قبل ما يذبح أختو» يقول أبو
مكفكفًا دم ـ َ
ـوع ــه .ي ـت ـحـ ّـدث ال ـ ّـرج ــل عن
ابنه ّالوحيد بحرقة كبيرة «ما لحقنا
ن ـت ـهــنــى ب ـشــوف ـتــو (ب ــرؤي ـت ــه) ب ـعــد ما
انـحــرمـنــا مـنـهــا ك ــذا س ـنــة» ي ـقــول أبــو
مـحـ ّـمــد ل ــ«األخ ـب ــار» .قـبــل ال ـحــرب كــان
ُ
الـ ـ ّـرجـ ــل ال ـخ ـم ـس ـي ـنـ ّـي ي ـق ـط ــن ف ــي حــي
الصاخور في مدينة حلب ،هو وزوجته

ّ
وابـ ـنـ ـت ــان واب ـ ــن وح ـ ـيـ ــد .حـ ــن حــطــت
َ
الحرب رحالها في حلب نزحت األسرة
ّ
مثل آالف األســر الحلبية ،أسبوع في
أحــد املساجد التي ّ
تحولت إلــى مقار
ّ
إق ــام ــة مــؤقــتــة ك ــان كــاف ـيــا السـتـئـجــار
ّ
الحمدانية .بعد
منزل صغير في حي
ستة أشهر بدأت ّ
املدخرات بالتناقص،
ل ــم ي ـكــن ال ـع ـمــل ال ـجــديــد كــاف ـيــا ســوى
ل ـس ــد امل ـت ـط ـل ـب ــات الـ ـي ــوم ـ ّـي ــة« .عـمـلـنــا
بسطة صغيرة أنــا ومحمد بالفرقان،
ه ــون ـي ــك (فـ ــي ال ـق ـس ــم الـ ـش ــرق ــي) كـنــت

باألرقام

أعمل في ورشة خياطة» .بعد نقاشات
طــوي ـلــة قـ ـ ّـرر ال ــرج ــل الـ ـع ــودة وأســرتــه
إلـ ــى م ـنــزلــه ال ـق ــدي ــم بــاس ـت ـث ـنــاء ِب ـكــره
محمد «كان عمرو  22سنة وما عندو
عسكرية (معفى من الخدمة اإللزامية
ألن ــه وح ـي ــد) اسـتـلــم الـبـسـطــة ،واتـفــق
م ــع ش ـب ــن ي ـس ـك ـنــو م ـع ــو وي ـت ـعــاونــو
هذا املنوال سارت
بدفع اآلجــار»ّ .
على ّ
حـيــاتـهــم ف ـتــرة ظــنــوا أن ـهــا لــن تـطــول،
ّ
هاتفيًا طاملا سمح توافر
يتواصلون
ّ
في
مرة
د
محم
ويزورهم
بذلك،
الخدمة
ً
األس ـبــوع طــاملــا كــانــت الـحــركــة متاحة
عبر معبر بستان القصر الشهير ،قبل
أن تـتــوقــف ال ــزي ــارات تـمــامــا منتصف
عام .2013

ّ
«على سنة الله ورسوله»

باشر فريق برنامج الدعم القانوني عمله بتاريخ
 17كانون األول  ،2016عبر فريق ّ
مكون من 26
ّ
ّ
وإداريًا .ووفقًا لبيانات تلقتها «األخبار»
محاميًا
مــن الـبــرنــامــج فـقــد شـمــل امل ـســح مــراكــز جبرين
املؤقتة ،مساكن هنانو ،األرض الحمرا ،الصاخور
والـشـعــار .تــم الــوصــول خــال عملية املـســح التي
ام ـتــدت مــن  2016/12/17وحـتــى 2016/12/21
إل ــى مــا ي ـقــارب  1240شـخـصــا ،وأغ ـلــب الـحــاالت
الـقــانــونـيــة الـتــي تـمــت مــواجـهـتـهــا ه ــي :نـقــص في
ال ــوث ــائ ــق ال ـش ـخ ـص ـيــة ك ــال ـب ـط ــاق ــات الـشـخـصـيــة
وال ـعــائ ـل ـيــة وحـ ـ ــاالت تـسـجـيــل األطـ ـف ــال وح ــاالت
ّ
تثبيت ال ــزواج والــنـســب .يقتصر عمل البرنامج
على مــا تتيحه التشريعات الـنــافــذة ،وحـتــى اآلن
ً
لم ُيثمر سوى عن تسجيل  63طفال (أعمار 21
منهم دون السنة ،و 42فــوق السنة) عــاوة على
توزيع  214هوية شخصية و 40بطاقة عائلية.

ف ــي ال ـق ـســم ال ـشــرقــي ع ـمــل ال ــرج ــل في
م ـه ـن ـتــه ف ـت ــرة ق ـص ـي ــرة ،ق ـب ــل أن ي ـبــدأ
فــي التنقل بــن أعـمــال عـ ّـدة مــع توقف
مـعـظــم ال ـ ــورش ع ــن الـعـمــل «اشـتـغـلــت
ف ـ ـتـ ــرة ش ــوفـ ـي ــر س ـ ـ ــوزوك ـ ـ ــي ،ب ـع ــدي ــن
ب ـع ــت ك ــم ش ـغ ـلــة م ــن أغـ ـ ــراض ال ـب ـيــت
ج ـم ـع ــت راس م ـ ــال ص ـغ ـي ــر وص ـ ــرت
أشـتــري وبـيــع خ ـضــرة» .فــي منتصف
ع ــام  2014س ــاءت ظ ــروف أب ــو محمد
ّ
والصحية «صرت أشتكي
االقتصادية
مــن ض ـهــري كـتـيــر ،وبـعــديــن اكتشفت
إنــو معي ديسك» .يــروي الرجل كثيرًا
من تفاصيل البؤس التي ّ
مر بها ،في
م ــا ي ـبــدو م ـقـ ّـدمــة لـتـبــريــر «خـطـيـئـتــه»
ال ـتــي أقـ ــدم عـلـيـهــا ب ـعــد ش ـهــور قليلة
«والله يا أستاذ لوال الويل اللي دقناه
م ــا ك ـنــت وافـ ـق ــت ،ب ــس ال ـع ــن بـصـيــرة
واإليـ ـ ـ ــد قـ ـصـ ـي ــرة ،مـ ــا ب ـس ــام ــح حــالــي
ليوم القيامة» .أما «الخطيئة» فكانت
موافقة أبــو محمد على تــزويــج ابنته
ّ
من أحد عناصر املجموعات املسلحة.

خـ ــال ع ــام ــن كـ ــان خ ــاط ـب ــون ك ـثــر قد
تقدموا لطلب ابنتيه «الصغيرة ولد
(طفلة) عمرا يا دوب  13سنة ما قبلت
أبدا ،الكبيرة صار عمرا  18سنة ،بس
والله ما جبرتا ع شــي .الشب سوري
بــس مــو حلبي ،كــان اسـمــو أحـمــد أبو
ّ
محمد ابنه البكر
عمر» .لم ُيطلع أبــو
ّ
على تفاصيل كـثـيــرة ،أخـبــره فقط أن
شابًا قد ّ
ّ
تقدم لخطبة شقيقته وأنهم
وافقوا بعد أن سألوا عنه وعرفوا أنه
«ابن حالل» .لم تكن هناك فترة خطوبة،
أيام قليلة ّ
تم بعدها عقد القران «جاب
شـ ـي ــخ وش ـ ـ ـهـ ـ ــود ،وجـ ــوزنـ ــاه ــن
مـ ـع ــو ّ
على سنة الله ورســولــه» .بعد الــزواج
ّ
ّ
مخصصات
محمد
صارت ألسرة أبو
ّ
دائمة من الخبز واملــواد االستهالكية
والـحـصــص الـغــذائـ ّـيــة بفضل ّ
الصهر
الجديد الذي ّقرر بعد فترة االنضمام
إل ــى «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» وص ــار ُيـعــرف
باسم «أبو عمر أنصار»ُ .يعلق الرجل
عـلــى األم ــر بــاخـتـصــار «جــربــت أحكي
ّ
بالقصة وأنصحو جاوبني« :إذا
معو
ّ
بتريد ما تتدخل يا عمو» .إش بيطلع
باإليد؟» .كان الصهر «يغيب ويرجع،
ب ـغ ـيــابــو ت ـق ـعــد ال ـب ـنــت ع ـن ــدن ــا ،وبــس
يرجع تروح ع بيت جوزا» .في نيسان
 2015اخ ـت ـفــى أب ــو ع ـمــر «نـ ــاس قــالــوا
ّ
بمهمة وما
انخطف ،نــاس قــالــوا راح
رجع ،وناس قالوا انقتل»ّ ،أما الزوجة
ً
فكانت حامال في شهرها الثامن.
استقبلت أس ــرة أب ــو محمد حفيدها
ّ
األول بال أب له ّ
«سميناه محمود ،أمو
نـشــف حـلـيـبـهــا م ــن الـقـهــر عـمــرهــا 20
سنة وهي أرملة وعندا ولد ،وأنا صرت
لوم حالي باليوم  100مرة بس الندم
م ــا ب ـي ـن ـف ــع» .ت ـنــاق ـصــت «ال ـح ـص ــص»
ال ـتــي كــانــت ت ـصــل إل ــى م ـنــزل األس ــرة
تــدريـجـ ّـيــا ،قبل أن تتوقف تمامًا بعد

بضعة شـهــور .عــادت األس ــرة لتعيش
ظ ــروف ــا مــأســويــة شــأنـهــا ش ــأن معظم
ّ
س ــك ــان األحـ ـي ــاء ال ـش ــرق ـ ّـي ــة «ال شـغــل،
وال أك ـ ــل ،والـ ـض ــرب فـ ــوق روسـ ـن ــا كل
الــوقــت» .فــي الـطــرف اآلخــر مــن املدينة
ك ــان مـحـ ّـمــد يــواصــل حـيــاتــه ،وينتظر
ّ
«الـفــرج» ب ــدوره .كــان على اطــاع على
معظم تطورات حياة أسرته بما فيها
اخ ـت ـف ــاء «صـ ـه ــره» م ــن دون أن يعلم
حقيقة «عمل» املختفي ،يتواصل مع
ّ
ويهون عليها
األسرة ،يحادث شقيقته
ويعدها أن يكون أبًا البنها.

في مهب «الذبح»
م ــع ال ــدف ـع ــات األولـ ـ ــى ل ـل ـخــارجــن من
ال ـق ـس ــم الـ ـش ــرق ــي خ ــرج ــت أس ـ ــرة أب ــو
محمد .كــان الــرجــل يتحسب لـ ّ
ـرد فعل
اب ـنــه حــن ي ـعــرف الـحـقـيـقــة كــام ـلــة ،لم
يتواصل معه فور خروجهمّ ،
تدبر أمر
إقامة األســرة مؤقتًا عند أحد جيرانه
ال ـ ـقـ ــدامـ ــى ،ثـ ــم اتـ ـص ــل ب ــاب ـن ــه وذهـ ــب
ملــاقــاتــه« .ق ــررت أحكيلو بالتفصيل،

تقرير

دير الزور« :داعش» يواصل هجومه ...والمطار صامد
أيهم مرعي
عاد تنظيم «داعش» لتكثيف هجماته
ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري فــي
مدينة دير الزور ،بعد يوم من الهدوء
ش ـهــدتــه ج ـب ـهــات ال ـق ـت ــال ف ــي املــدي ـنــة
ومـحـطـيـهــا .التنظيم صـ ّـعــد هجماته
أمـ ــس ف ــي م ـح ـيــط املـ ـط ــار ال ـع ـس ـكــري،
فـهــاجــم ل ــواء الـتــأمــن ،ومـحـيــط مبنى
الـكـهــربــاء عـلــى مـشــارف حـ ّـي هــرابــش،
ف ـ ـب ـ ــدأ ه ـ ـجـ ــومـ ــه بـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة م ـف ـخ ـخــة
دم ــره ــا ال ـج ـي ــش ق ـب ــل وص ــول ـه ــا إل ــى
ن ـ ـقـ ــاطـ ــه ،لـ ـي ــدف ــع بـ ـع ــده ــا ب ـ ـعـ ــدد مــن
«االنغماسيني» ،ما أدى إلى سيطرته
على مبنى شركة الكهرباء .في الوقت

ذاته ،لجأ التنظيم إلى تشتيت قدرات
ال ـج ـيــش ال ــدف ــاع ـي ــة ،وم ـن ـعــه م ــن شــن
هجمات مضادة إلعــادة فتح الطريق
بني املدينة واملطار ،من خالل مهاجمة
محيط السكن الجامعي وتـلــة الــرواد
ج ـنــوب غ ــرب املــدي ـن ــة ،إال أن الـجـيــش
تمكن من استيعابها ،وصد الهجمات
رغـ ــم ك ـثــاف ـت ـهــا .ويـ ـب ــدو أن الـتـنـظـيــم
يعمد من خالل تكثيف هجماته على
محيط املطار ،إلى السيطرة على حي
هرابش ،وتضييق الخناق على املطار
ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ـيــه ،وبــال ـتــالــي
إضـ ـع ــاف ق ـ ـ ــدرات ال ـج ـي ــش الــدفــاع ـيــة
مــن خــال إفـقــاده أهــم قــاعــدة عسكرية
ل ــه ،تشكل حــالـيــا ق ــوة بـشــريــة ونــاريــة

مهمة لحماية األحـيــاء املحاصرة في
املدينة .إلى ذلــك ،واصــل سالحا الجو
الـســوري والــروســي استهدافهما لكل
م ـحــاور االشـتـبــاكــات وخ ـطــوط إم ــداد
ال ـت ـن ـظ ـيــم ،مل ـن ـعــه م ــن ج ـلــب ت ـعــزيــزات
إضــاف ـيــة ،أو تــدعـيــم قــواتــه املـهــاجـمــة،
وهو ما أجبر التنظيم على نقل عوائل
املقاتلني األجــانــب مــن بعض األحـيــاء
عبر ّ
العبارات النهرية ،باإلضافة إلى
حرق اإلطارات والنفط الخام لتضليل
الطيران وإعاقة حركته.
إلــى ذل ــك ،نجحت الـطــائــرات السورية
ف ــي تـنـفـيــذ إنـ ــزال ج ــوي عـبــر املـظــات
التي تحمل أدويــة وطعامًا إلى املطار
الـعـسـكــري ،لتعزيز صـمــود املقاتلني،

وعـ ـ ــاود فـ ــرن ه ــراب ــش ال ـع ـمــل لـتــأمــن
الـخـبــز لـلـمـنــاطــق ال ـتــي ح ــوص ــرت في
املطار والجفرة وهرابش.
م ـ ـصـ ــدر عـ ـسـ ـك ــري أك ـ ــد ف ـ ــي ت ـصــريــح

عاود فرن هرابش
العمل لتأمين الخبز
للمناطق التي حوصرت

ل ـ ـ ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» أن ـ ـ ـ ـ ــه «رغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم كـ ـث ــاف ــة
ال ـه ـج ـم ــات ،إال أن ال ـج ـيــش ن ـجــح في
إحـ ـب ــاطـ ـه ــا ،وأل ـ ـحـ ــق خ ـس ــائ ــر ك ـب ـيــرة
بصفوف التنظيم» .وأض ــاف املصدر
إن «ال ـت ـن ـظ ـي ــم س ـي ـس ـع ــى بـ ـك ــل ثـقـلــه
ل ـل ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى امل ـ ـطـ ــار ال ـع ـس ـك ــري،
إال أن حــام ـيــة امل ـط ــار تـمـلــك ال ـق ــدرات
ّ
الكافية لصد الهجمات» .ولفت إلى أن
«االس ـت ـعــدادات ال ت ــزال مستمرة لشن
عمليات معاكسة ،إلعادة وصل املدينة
بــامل ـطــار ،بــاالس ـت ـفــادة مــن الـتـعــزيــزات
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي ت ـص ــل ت ـب ــاع ــا إل ــى
املــديـنــة» .ب ــدوره ،قــال مصدر حكومي
ّ
إن «م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ت ـع ـمــل ،ويـتــم
تــوزيــع الـخـبــز مـجــانــا ،مــع االسـتـمــرار

