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(بعض) اإلعالم شريكًا في «الجريمة»
منذ ظـهــور «فـتــوى جـهــاد الـنـكــاح» املزعومة
عـبــر صـفـحــة م ـ ـ ّ
ـزورة عـلــى مــوقــع الـتــواصــل
ـدت ف ـي ـهــا بعض
االج ـت ـم ــاع ــي «ت ــوي ـت ــر» وج ـ ـ ُ
وسائل اإلعــام مــادة رائـجــة! أع ـ ّـدت عشرات
التقارير التي تتحدث عن تفشي الظاهرة في
مناطق سيطرة تنظيم «داعش» (والحقًا في
مناطق سيطرة مجموعات أخرى) .وإذا كانت
أهداف تلك الوسائل تتراوح بني حشد التأييد
ألحد أطراف الحرب وتشويه صورة «داعش»
ّ
ّ
الحقيقية ليست ّ
مشوهة بما
(وكأن صورته
ّ
يكفي) فــالــواقــع أن هــذه «الـلـعـبــة» قــد أفــرزت
ازديادًا في االستقطاب السياسي واملناطقي،
ّ
أنفسهن
ووضعت كل النساء الالتي وجــدن
يعشن في مناطق خارجة عن سيطرة الدولة
ّ
ّ
ّ
صورتهن
السورية في مرمى االتهام وتشويه
ّ
ونـعـتـهــن ب ــ«م ـجــاهــدات ال ـن ـكــاح» ،األم ــر الــذي
ّ
أطفالهن .فيما
ينسحب بطبيعة الحال على
ت ـقــول املـتــابـعــة الــدقـيـقــة لـلـحـيــاة فــي املـنــاطــق
الخارجة عن سيطرة الدولة وشهادات عديد

الدولة أخو ّأمو .مع إني صرت سائل 3
شيوخ وكلهم قالوا هالشي حرام ،بس
أنا متأكد إنو عند الله مو حرام».

ّ
وطنية
كارثة

تحدث البعض عن  20ألف طفل من «مجهولي النسب» في مدينة حلب وحدها (األناضول)

ّ
توقعت كل شي ،بس ما توقعت يطير
عقلو ويـحـلــف أي ـمــان ب ــدو يــدبـحـهــا».
ّ
بالشتائم
جــن جـنــون الـشــاب وان ـهــال
ّ
وال ـ ـس ـ ـبـ ــاب م ـت ـه ـم ــا ش ـق ـي ـق ـتــه ب ــأن ـه ــا
شـ ّـاركــت فــي «ج ـهــاد ال ـن ـكــاح» ووال ــده
بـ ــأنـ ــه «ب ـ ـ ــاع ش ـ ــرف ـ ــه» .يـ ـغ ــص ال ــرج ــل
بــدمــوعــه وي ـقــول «م ــا كـنــت مستوعب
الـلــي عــم يصير ،هجم علي ودفشني
(دف ـع ـنــي) وم ــا ب ـعــرف ش ــو ك ــان صــار
لــو مــا تـجـمـعــو ال ـنــاس عـلـيـنــا» .حمل
ال ــرج ــل أوجـ ــاعـ ــه وعـ ـ ــاد إل ـ ــى أس ــرت ــه،
تتالت اتصاالت االبن الغاضب ،حاول
كثيرًا معرفة مكان إقامتهم لكن األب
لــم يخبره .بعد ّأي ــام امتنع تمامًا عن
ال ــرد عـلــى ات ـصــاالتــه ،وراح يـفـكــر في
حل للمصيبة الجديدة «صرت أشوفو
بـنــومــي عــم يــدبــح أخـتــو وابـنـهــا قــدام
عـيــونــي» .اسـتـعــان أبــو محمد بجاره
الــذي آوى األســرة لتنفيذ الفكرة التي
اس ـت ـق ـ ّـر الـ ـ ــرأي ع ـل ـي ـهــا ،تـ ـط ـ ّـوع ال ـجــار
ّ
إلخبار ّ
محمد بأن األسرة «هربت إلى
تــركـ ّـيــا» .ق ــال لــه «راح ــو لعند خــالــك».

ب ـضــخ امل ـ ـيـ ــاه» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن «ط ــاب
املــدارس والكليات مستمرون بتقديم
امتحاناتهم بشكل معتاد ،ولم تتأثر
ب ــاالشـ ـتـ ـب ــاك ــات ال ـ ــدائ ـ ــرة فـ ــي مـحـيــط
املدينة».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،وب ـعــد تــأمــن ســاحــات
آم ـ ـنـ ــة لـ ـلـ ـهـ ـب ــوط ،واص ـ ـل ـ ــت طـ ــائـ ــرات
الشحن عملها ،وقامت بإنزال مظالت
تحمل م ـســاعــدات غــذائـيــة مـقـ ّـدمــة من
برنامج األغذية العاملي ،التابع لألمم
املـتـحــدة ،لتقديم املـســاعــدة للمدنيني
امل ـح ــاص ــري ــن ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـه ــال
األحمر السوري ،بعد توقف دام أربعة
أيــام ،نتيجة سيطرة تنظيم «داعــش»
على نقطة اإلسقاط في منطقة املقابر.

ّ
شارك الخال في الخطة ،حني تواصل
ّ
محمد معه قال له «نعم ،هم عندي ،اخز
الشيطان وتعال كي نحل املوضوع».
الدم الذي غلى في عروق الشاب دفعه
السفر سريعًا ،حني وصــل أخبره
إلــى ّ
خاله بأنه استيقظ قبل وصوله بيوم
ّ
فلم يجد أح ـدًا «قــلــو :عــرفــوا إنــك جاي
وه ــرب ــوا ،وال ـلــه أع ـلــم ويـنـهــم ه ــأ» .ال
يـبــدو الــرجــل سـعـيـدًا بطبيعة الـحــال،
لكنه مــرتــاح ألنــه تـجــاوز مــأزقــا كبيرًا
«أنحرم شوفتو أحسن ما يدبح أختو
وأخ ـســر االت ـن ــن ،مــا رح نبقى بحلب
أكيد ،يمكن يرجع ويالقينا ،ما بعرف
لــويــن بــدنــا ن ــروح لـســة» يـقــول مجيبًا
على أسئلتنا الكثيرة.

«بال نسب»

ّ
لـ ــم تـ ـت ــوق ــف مـ ـشـ ـك ــات األس ـ ـ ـ ــرة عـنــد
خ ــاط ــر «ال ـ ــذب ـ ــح» الـ ـت ــي ت ـج ــاوزت ـه ــا
مـ ّ
مؤقتًا .حني سأل أبو محمد عن طريقة
تثبيت زواج ابنته وتسجيل حفيده
ّ
الرسمية علم باملصيبة
في السجالت

«عم نفكر نسجلو على
بيصير
اسمي ،يعني
ّ
عند الدولة أخو أمو»
األكبر :ورقة الــزواج التي في ٌحوزتها
ُ
ال ت ـث ـبــت ش ـي ـئــا ،ف ـهــي خــال ـيــة م ــن أي
ّ
تخص الــزوج باستثناء اسم
بيانات
شهرته «أحمد أبو عمر»! يقول الرجل
ّ
ّ
ّ
مسيري املعامالت أخبره بأن
إن أحد
الفرصة الوحيدة هي تسجيل الطفل
فــي الـسـجــات «ب ــا ن ـســب» ،ويضيف
«يـعـنــي ٌاب ــن حـ ــرام» .الـصـيـغــة املـتــاحــة
مرفوضة تمامًا عند كل أفراد األسرة،
مــا ال ـحــل؟ نـســألــه ،فيجيب «ع ــم نفكر
سجلو على إسمي ،يعني بيصير عند

نجحت الطائرات السورية في
تنفيذ إنزال جوي إلمدادات
طبية وغذائية (أ ف ب)

قـ ـ ـص ـ ــة أبـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـح ـ ـ ّـم ـ ــد ل ـ ـي ـ ـسـ ــت س ـ ــوى
واح ـ ـ ــدة م ــن ق ـص ــص ك ـث ـي ــرة تـخـتـلــف
ّ
حيثياتها ،وتـتـشــارك فــي نتيجة
فــي
واحدة« :أطفال بال آباء» .وعلى امتداد
قرابة أربعة أعوام خرجت فيها األحياء
ّ
ّ
السورية
الشرقية عن سيطرة الدولة
حـ ـصـ ـل ــت ع ـ ـش ـ ــرات آالف الـ ــواق ـ ـعـ ــات
االجتماعية (زواج ،طالق ،والدة ،وفاة)
م ــن دون ت ــوث ـي ــق رسـ ـم ــي .ولـ ــم تـفـكــر
مئات «الهيئات» املعارضة بما فيها
«االئتالف» وسلفه «املجلس الوطني»
وال «الـحـكــومــة املــؤقـتــة» نفسها عناء
التفكير فــي طــريـقــة لتوثيقها بشكل
منهجي .كانت كل حــاالت الــزواج ّ
تتم
«ع ــرف ـ ّـي ــا» ب ـح ـضــور ش ـيــخ وشــاهــديــن
اث ـن ــن وال ـ ـ ــزوج وول ـ ــي أمـ ــر الـ ـع ــروس.
وف ــي كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان ل ــم تـتـضـ ّـمــن
أوراق «عقد النكاح الشرعي» بيانات
ال ـ ــزوج ـ ــن ك ـم ــا وردت فـ ــي ال ــوث ــائ ــق
ّ
الرسمية (االسم والكنية مع اسم األب
واألم ،الرقم الوطني ،الخانة ..إلخ) .كما
كان كثير من املشايخ يقومون بإجراء
ّ
شفهيًا ومن دون كتابة
«عقد النكاح»
ّ
أي ورقــة .وعــاوة على ذلك ثمة أوراق
ك ـث ـيــرة ّ
دون ـ ــت فـيـهــا ش ـه ــرة ال ـ ــزوج ال
اسـمــه (مـثــل «أب ــو ســاريــة األن ـصــاري»
«أب ـ ــو حــذي ـفــة امل ـه ــاج ــر» «أب ـ ــو إس ــام
ّ
دب ـ ــاب ـ ــات» ..إل ـ ـ ــخ)! .م ــع ع ـ ــودة املــدي ـنــة
سيطرة الدولة السورية
بكاملها إلى
ّ
بــدأت الكارثة بالتكشف :أعــداد كبيرة
من األطفال مع ُأمهات فقط ،أما اآلباء
فهرب بعضهم وقتل بعضهم واختفى
بعضهم.

ّ
السكان ّإن الزواج ّ
يتم فيها بصورة تطابق
من
َ
ّ
شكليًا املعمول به ال في سوريا فحسب ،بل
اإلسالمية :شيخ ،شاهدانٌ ،
ّ
زوج
في كل الدول
وولي للزوجةٌ ،
ّ
مهر ،إيجاب وقبول «على سنة
الله ورسوله» لكن بال توثيق رسمي.

ال تشريعات مرنة

ُ
ح ـتــى اآلن ل ــمً ي ـجــد املـ ـش ـ ّـرع ال ـس ــوري
ً
حـ ـل ــوال م ــرن ــة ل ـل ـكــارثــة ال ـت ــي تتطلب
ّ
ّ
إيجاد تشريعات استثنائية ،ال سيما
ف ــي ظ ــل ت ـك ــرار مــرت ـقــب ل ـهــذه الـكــارثــة
الوطنية في مناطق أخرى على رأسها
إدلب والرقة .وبرغم أن مجلس الشعب
تعديالت
السوري كان قد ناقش أخيرًا
ٍ
عـلــى قــانــون األحـ ــوال املــدنـ ّـيــة ،غـيــر أن
هذه التعديالت ال ُت ّ
قدم لألطفال أكثر
من «ديـكــورات» مثل تغيير تسميتهم
م ــن «ل ـق ـط ــاء» إل ــى «م ـج ـهــولــي نـســب»
مع بعض أشكال الرعاية ولكنّ دائمًا
فــي إط ــار كونهم «مجهولي النسب».
وفي ظل التشظي الحاد الذي يعيشه
امل ـج ـت ـمــع ب ـف ـعــل الـ ـح ــرب ع ـل ــت أخ ـي ـرًا
أصــوات كثيرة تحتج حتى على منح
هؤالء األطفال الجنسية السورية.
يتحدث البعض عــن  20ألــف طفل من
«مـجـهــولــي الـنـســب» فــي مــديـنــة حلب
وح ــده ــا .ال إح ـصــائـ ّ ّـيــات دقـيـقــة حتى
اآلن ،وليس من املتوقع الوصول إليها
ف ــي املـ ـ ــدى امل ـن ـظ ــور ب ـس ـبــب ضـخــامــة
ال ـك ــارث ــة وت ــراك ــم الـ ـح ــاالت وصـعــوبــة
حصرها .مبادرة العائالت إلى البحث
عن تسوية لهذه املشكالت ما زالت في
حدودها الدنيا ،ال ّ
سيما بالنسبة إلى
األطفال الذين لم يبلغوا سن االلتحاق
ب ــامل ــدرس ــة .وتـًعـمــل األم ــان ــة الـســوريــة
ّ
للتنمية ممثلة بفريق «برنامج الدعم
الـ ـق ــان ــون ــي» (امل ـ ـمـ ــول مـ ــن امل ـفــوض ـيــة
الـ ـس ــامـ ـي ــة لـ ــأمـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـش ــؤون
الـ ــاج ـ ـئـ ــن) عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ــراء م ـس ــوح ــات
ّ
ّ
قانونية،
ميدانية والبحث عن حلول
ّ
لكن حجم العمل املطلوب يبدو أكبر
ّ
بـكـثـيــر مــمــا ت ــم إن ـج ــازه خ ــال الـفـتــرة
املاضية.

الجيش يقترب من عين الفيجة
دمشق ــ األخبار
دخل الجيش السوري أطراف بلدة عني الفيجة،
في ريف دمشق الغربي ،وسط تغطية الطائرات
ّ
الحربية التي كثفت غاراتها على مواقع
املسلحني في البلدة .وبالتزامن مع ّ
تقدم الجيش،
قام مسلحو «جبهة النصرة» بإحراق املنازل
في البلدة ،وسط توقعات بانسحابهم خالل
وقت قصير تحت وطأة الضغط العسكري،
حسب مصادر ميدانية .وبحسب هذه املصادر،
فإن االشتباكات مستمرة ،إثر سيطرة الجيش
على وادي تمامة ومعبر أبو سالم ،ما يعني

تضييقًا جديدًا على مسلحي املنطقة يقطع
خطوط إمدادهم ويفصل قرية إفرة عن قرى
وادي بردىّ .
وقدرت خسائر املسلحني في
عني الفيجة وعني الخضرة بالعشرات ،من
بينهم حمود دوكة ،أحد مسلحني «النصرة»
في رنكوس .وكان املسلحون قد ّ
فجروا ثالث
عبوات ناسفة داخل مبنى عني الفيجة ،صباح
أمس ،في تصعيد جديد .يذكر أن أحياء عدة
ّ
من العاصمة السورية قد شهدت ضخًا للمياه،
أمس ،بحسب جداول وزعتها مؤسسة املياه
خالل وقت سابق ،منذ قطع املياه عن دمشق
من قبل املسلحني ،قبل أكثر من شهر.

