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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

الشيخ النمر ايقونة الشهادة

ق َّمة بال سوريا ،ال قي َمة لها
هن��اك رأي ُم َت �دَاول ،أن توجي��ه لبن��ان الدعوة
الى س��وريا لحضور القمة االقتصادية التنموية
المزم��ع عق ُده��ا ف��ي بيروت
ف��ي دورته��ا الرابع��ةُ ،
يومي  19و 20الجاري ،ال يستند الى منطق ،ألن
مجل��س الجامعة العربية هو المعني بالدعوات،
وهن��اك ق��رار صادر ع��ن مجل��س وزراء الخارجية
العرب بتعليق عضوية س��ورية في الجامعة ،رغم
َّ
تحفظ لبنان عليه في حينه.
وب َه��دف اإلخ��راج منع �اً لإلح��راج ،يجته��د
ِ
البع��ض ف��ي س��يناريوهات ،منه��ا أن يجتم��ع
مجلس الجامعة العربية استثنائيا َّ
ويتخذ قرارا
بالع��ودة عن قرار تعليق عضوية س��ورية ،وحينها
يت � ّم فوراً توجيه الدع��وة لحضورها القمة ،أو أن
يت � ّم خ�لال اجتم��اع وزراء الخارجي��ة الع��رب في
بي��روت ي��وم  18الج��اري تحضي��راً للقم��ة ،بح� ُ�ث
عضوية س��وريا وي َّ
ُتخذ ق��رار بإعادتها الى كنف
الجامعة ،وفوراً يعمد لبنان إلى توجيه الدعوة.
و ٌي َتداول في األروقة السياسية أيضاً ،أن لبنان
وبهَدف منع فش��ل انعقاد هذه ال ِق َّمة ،قد يس��عى
ِ
لتأجيله��ا ،ألس��باب بعضها َّ
يتعل��ق بمخاوف من
تأخي��ر تش��كيل الحكوم��ة وما يترت��ب على ذلك
م��ن خف��ض لمس��توى التمثي��ل م��ن قب��ل الدول
العربي��ة ،وبعضه��ا االخ��ر َّ
يتصل بموض��وع دعوة
س��وريا اليه��ا ،ف��ي ظ��ل بيانه��ا الس��ابق المتعل��ق
بتجميد عضوية سورية ،إضافة الى (المقاطعة)
السياسية لس��وريا من بعض الفرقاء اللبنانيين
الذين َّ
يتوه ُمون أنها ستطول.
ِق َّمة إقتصادية عربية في لبنان وبدون سوريا،

البرية الى
الدول��ة الوحيدة التي ُتش� ِّ�كل نافذتن��ا ِّ
العالم ،ونحن ما زلنا ننتظر قرارات عربية تح ُكم
مصالحنا ومصيرنا وقرارنا الس� ّ
�يادي ،ونتساءل:
أي��ن هك��ذا جامع��ة عربية من ق��رار دولة اإلمارات

العربي��ة التي ماتت س��ريرياً منذ ثماني س��نوات،
المتتالية إلعادة العالقات
من الدع��وات العربية ُ
م��ع س��وريا ،وم��اذا ع��ن الوف��ود العربي��ة الت��ي
تتقاط��ر ال��ى س��وريا إلع��ادة تطبي��ع العالق��ات

إع��ادة فت��ح س��فارتها ف��ي دمش��ق ،واس��تئناف
البحري��ن العم��ل الديبلوماس��ي الطبيع��ي م��ن
قل��ب العاصم��ة الس��ورية ،ب��ل أي��ن ه��ذه الجامعة

معه��ا ،بع��د أن انتص��رت على كاف��ة مؤامراتهم،
ولم��اذا يبقى لبنان وحده كبش فداء الرتكابات
بعض االنظمة وانتحار العروبة؟!

َّ
ولعل س��يناريو تأجيل ه��ذه ال ِق َّمة ،في حال
عدم إقرار مش��اركة س��وريا فيها ،هو األصوَب
واألس � َلم واألكث��ر حكم � ًة ،س��واء ج��اء ق��رار
اس��تبعادها نتيج��ة ق��رار الجامع��ة العربي��ة أو
المكاب��رة ل��دى بع��ض
لس��بب داخل��ي ،رغ��م أن ُ
اللبنانيي��ن الذي��ن س��قطت رهاناته��م عل��ى
س��قوط س��وريا ال تنف��ع ،ألن س��وريا انتص��رت
بجيش��ها وش��عبها ودع��م حلفائه��ا على أبش��ع
المعاصر ،وسوريا هذه،
مؤامرة عرفها التاريخ ُ
رغ��م الح��روب عليه��ا ورغ��م الحص��ار الظال��م
عل��ى ش��عبها ،م��ا زال��ت صام��دة اقتصادي �اً،
بهر،
ولديه��ا ال ُقدرة على اإلكتفاء الذاتي ُ
الم ِ
وس��وريا الت��ي يُحاول��ون اس��تبعادها ع��ن ِق َّم��ة
بي��روت ،تبن��ي اآلن مدين��ة كامل��ة ُمتكامل��ة
عل��ى الطاق��ة الشمس��ية ،ولبن��ان الفاش��ل ف��ي
�تجر بع��ض
ح� ِّ�ل مش��كلة الطاق��ة لدي��ه ،يس� ُّ
طاقته منها.
كف��ى ُمكاب��رة أيه��ا المهزوم��ون ف��ي
المغام��رات ،والق��رارات الوطني��ة الس��يادية
مطلوب��ة قب��ل ف��وات األوان ،ولبن��ان ال��ذي ل��م
يقط��ع عالقات��ه الديبلوماس��ية م��ع س��وريا ،وال
عالقات��ه اإلقتصادي��ة ،وال كل أن��واع التب��ادالت،
ولبن��ان ال��ذي كان ينتظ��ر فت��ح معب��ر نصي��ب
بين س��وريا واألردن لتصدير منتجاته الى الدول
العربي��ة ،ال قيم��ة ِل ِق َّم��ة اقتصادي��ة في عاصمته
ما لم ت ُكن سوريا ،الرئة اإلقتصادية للبنان ،على
رأس الطاولة..
امين ابوراشد

الجوالني اشعل الحرب في الشمال السوري والسبب!
قال��ت مص��ادر قريب��ة م��ن (هيئ��ة تحري��ر الش��ام ـ النص��رة) إن
أميره��ا أب��و محمد الجوالني س��عى خ�لال الش��هرين الماضيين
لفتح قنوات اتصال مع تركيا لكن األتراك رفضوا هذا العرض
بحج��ة رف��ض روس��يا والغ��رب أي تفاه��م م��ع الهيئ��ة الموضوعة
على لوائح اإلرهاب العالمي.
وقال��ت المص��ادر إن معلوم��ات مؤك��دة حصلت عليه��ا (هيئة
تحري��ر الش��ام ـ النص��رة) تفي��د ع��ن إب�لاغ تركي��ا المجموع��ات
المس��لحة التابع��ة له��ا أن الغ��رب وروس��يا يرفض��ون اي تع��اون
أو اتص��ال م��ع (جبه��ة النص��رة) ،وتضي��ف ان��ه ت��م إب�لاغ جمي��ع
الفصائ��ل ف��ي اجتم��اع عق��د م��ع ضب��اط اس��تخبارات أت��راك عن

المرحل��ة المقبل��ة بع��د منبج وه��ي إدلب لتحريرها من س��يطرة
(هيئة تحرير الشام ـ النصرة).
وكشفت المصادر أن هذه المعلومات كانت السبب األساس
لش��ن (الهيئ��ة) هجوم��ا كبي��را عل��ى مواق��ع حرك��ة ن��ور الدين
زنكي الموالية لتركيا في مناطق ريف حلب الغربي وريف إدلب
الجنوبي عند جبل شحشبو.
وذكرت المصادر المقربة من (الهيئة) في حديثها مع موقع
(العه��د) اإلخب��اري أن الجوالن��ي أبل��غ قي��ادات قواطع��ه بضرورة
حس��م المعركة الحالية لتأخير الهجوم الروس��ي السوري على
(النص��رة) .وق��د عمدت (النصرة) الى نق��ل آليات ومعدات ثقيلة
الى المناطق الجبلية المحاذية لتركيا ،وبدأت فرقة الهندس��ة

بحف��ر األنف��اق والخن��ادق وبن��اء خط��وط دفاعي��ة ف��ي أكثر من
منطقة جبلية.
المص��ادر قال��ت إن ه��دف (هيئ��ة تحري��ر الش��ام ـ النص��رة) ه��و
الس��يطرة عل��ى مدين��ة دارة ع��زة وعلى جبل ب��ركات أو جبل دارة
عزة وهو نقطة استراتيجية تتحكم بكل ريف حلب الغربي وشنت
ق��وات (النص��رة) ع��دة هجم��ات عل��ى دارة ع��زة منذ بداي��ة عملية
(غص��ن الزيت��ون) الت��ي بدأته��ا تركيا والتي انته��ت قبل عام من
االن بالسيطرة على مدينة عفرين.
ويعتبر (امير جبهة النصرة) أبو محمد الجوالني أن السيطرة
عل��ى جب��ل دارة ع��زة يعطي��ه ورق��ة اس��تراتيجية في وج��ه تركيا
التي يعتبر أنها تريد ان تحاربه في إدلب بعد انتهاء
معرك��ة منب��ج حس��ب مص��ادر ميداني��ة مقرب��ة م��ن
(الجبه��ة) .وتقول المص��ادر إن الجوالني رفض كل
مب��ادرات وق��ف إطالق الن��ار مع جيش تحرير س��وريا
ال��ذي ش��كل م��ن تجمع الزنكي وأحرار الش��ام بس��بب
حاجت��ه للس��يطرة عل��ى جب��ل ب��ركات ،وه��و ح��اول
تجميد كل الجبهات باستثناء جبهة دارة عزة التي
أش��علها وس��يطر عليه��ا مناديا باق��ي الفصائل أنه ال
يريد محاربتها وإنما معركته مع الزنكي وحده.
أما الهدف السياس��ي من هجوم (النصرة) حس��ب
المص��ادر المقرب��ة م��ن التنظي��م فه��و االس��تفراد
بمقع��د التف��اوض م��ع تركي��ا عب��ر القض��اء عل��ى
حرك��ة نور الدي��ن الزنكي التي تدعمه��ا انقرة .وقد
أراد الجوالن��ي اس��تئصال حرك��ة الزنك��ي وإظه��ار
قوته للجميع وفرض نفس��ه أمرا واقعا يجب ويمكن
التف��اوض مع��ه لح��ل المش��اكل ف��ي الش��مال الس��وري وأف��ادت
المص��ادر أن حرك��ة نور الدين زنكي تح��اول إقناع حركة أحرار
الش��ام أنها س��وف تك��ون هدفا عس��كريا للنصرة بعده��ا ،وبالتالي
عليها مس��اعدتها في المع��ارك الجارية حاليا .وقد وافقت قيادة
أحرار الشام على الدخول في المعركة عبر ريف إدلب الجنوبي
في منطقة جبل شحش��بو وفي ريف حماه عند بلدة قس��طون في
سهل الغاب وامتدت الى غرب حلب عند الجمعية األرمنية حيث
تهاج��م حرك��ة أحرار الش��ام مواقع (النصرة) هن��اك .كما بثت
مواق��ع تابع��ة لـ(هيئ��ة تحرير الش��ام ـ النصرة) فيدي��و من مدينة
أطمة يظهر عدم تمكن الزنكي وأحرار الش��ام من الس��يطرة على
المدينة.

م��ن ضم��ن اس��تراتيجيته لتجني��د عناص��ر ج��دد وتأهيله��ا ،عم��د داعش
ال��ى اس��تغالل األطف��ال ضمن صفوف��ه .لم يك��ن الهدف ينحص��ر بمحاولة
تعويض نقص المقاتلين فقط ،بل أيضا ايجاد بيئة عميقة تؤسس لتأييد
واسع ،ومَن افضل من األطفال ليؤدي هذه المهمة؟ اال أن الهزيمة النكراء
الت��ي تع��رض له��ا التنظي��م في العراق وم��ا اعقبها من ه��روب عناصره ،أدى
الى ترك هؤالء األطفال خلفهم بعد ان تشبعوا بأفكار التنظيم المتطرفة.
لق��د هرب��ت عناص��ر داع��ش م��ن الع��راق ،لكنه��ا ترك��ت خلفه��ا معان��اة
وتحديات كبيرة أمام الس��لطات العراقية ،وتتمثل في كيفية اعادة ادماج
ه��ؤالء االطف��ال وانتزاع االفكار المتطرفة م��ن عقولهم  ،خاصة أن عددهم
لي��س قلي�لا؛ إذ كش��فت المفوضية العليا لحقوق اإلنس��ان في العراق ،في
اذار/مارس الماضي ،أن (عدد أطفال داعش األجانب في مراكز إيواء وزارة
الش��ؤون االجتماعية ،بلغ ً 1127
طفل 514 ،منهم س��نهم دون ثالث س��نوات،
وً 460
طفل تتراوح أعمارهم بين ثالث وتسع سنوات).
من جهتها أعلنت وزارة الش��ؤون االجتماعية العراقية ،أنها تجد صعوبة
ف��ي التعام��ل مع هؤالء األطفال الذين اعتبرتهم (ضحايا لتنظيم داعش)،
وأك��دت أنه��ا تعم��ل حثيث �اً عل��ى محاول��ة اجتث��اث الفك��ر المتط��رف م��ن
أذهانه��م وه��م من جنس��يات (تركي��ة وأذربيجانية وروس��ية وطاجكس��تانية
وقيرغس��تانية وأوزبكي��ة ومغربي��ة وأوكراني��ة وإيراني��ة وجزائري��ة وألمانية
وفرنسية ،ومن دول أمريكا الجنوبية أيضا).
لق��د واج��ه الع��راق خ�لال الع��ام الماض��ي ( )2018معضلة رف��ض العديد
من الدول تسلم هؤالء األطفال بدعوى أنهم ولدوا على األراضي العراقية،
إضاف��ة إل��ى الذع��ر الذي كان يتمل��ك حكومات العديد من بل��دان العالم

وكانت االشتباكات قد بدأت بعد اتهام (هيئة تحرير الشام)
لمجموع��ات م��ن الزنك��ي بقت��ل خمس��ة عناصر م��ن (الهيئة) في
قري��ة تلع��ادة بريف ادلب .وقال مس��ؤول المكت��ب الدعوي بجبهة
�ان ل��ه( :أدا ًء لألمانة
أنص��ار الدي��ن ،ويدع��ى الش��يخ رام��ز ،ف��ي بي� ٍ
وتوضيح��ا لم��ا حصل خالل الجلس��ة مع طرفي الن��زاع المتعلق
ً
بحادث��ة مقت��ل ع��د ٍد م��ن اإلخ��وة ف��ي (هيئ��ة تحري��ر الش��ام) ف��ي
تلعادة نبين اآلتي:
ف��ي ي��وم األح��د دُعينا لحض��ور جلس��ة قضائية بي��ن األطراف
وح��ددت الجلس��ة ي��وم االثني��ن ،وف��ي ي��وم االثني��ن
المتنازع��ةُ ،
الس��اعة  11ظه��را ،حضرن��ا الجلس��ة م��ع باق��ي األط��راف بوجود
القاضي ،الدكتور أنس عيروط ،والش��يخ عمر حذيفة ،والش��يخ
جاب��ر عل��ي باش��ا ،وكان ضم��ن االتف��اق بجلس��ة األح��د تس��ليم
س��بعة أش��خاص لـ(جبهة أنص��ار الدين) حتى يت��م البت بأمرهم
من ِق َبل الدكتور أنس عيروط.
وتاب��ع :اس��تمع الدكت��ور (أن��س) ألق��وال طرف��ي الن��زاع،
بخصوص حادثة القتل ،بحضورنا نحن والمشايخ المذكورين
أع�لاه ،وت��م التأكي��د عل��ى حرك��ة ن��ور الدي��ن الزنك��ي بتس��ليم
المطلوبي��ن خ�لال الفت��رة المحددة فأبدوا اس��تعدادهم ،وقد تم
تس��ليم أحد المتهمين وهو قائد كتيبة مباش��رة كبادرة حس��ن
نية منهم وتعهدوا بإحضار الباقين بأقرب وقت ممكن وقد أصرت
هيئة تحرير الش��ام على تس��ليم المطلوبين بالوقت المحدد أي
خ�لال  24س��اعة م��ن جلس��ة ي��وم األح��د واعتب��رت أي تأخي��ر هو
بمثاب��ة نق��ض لالتف��اق متهمة الزنك��ي بتهري��ب المدانين األمر
ال��ذي نفت��ه حرك��ة ن��ور الدي��ن الزنكي وأك��دت عل��ى متابعتها
لجميع األشخاص.
وأض��اف أن حرك��ة ن��ور الدي��ن الزنك��ي س��لمت ثالث��ة آخري��ن
الس��اعة الثالث��ة بع��د منتص��ف ليل��ة الثالث��اء عن طريق الش��يخ
عمر حذيفة لكن المعارك اندلعت.
ب��دوره ق��ال عمر حذيفة :لق��د كان واضحاً للعيان في الفترة
الماضي��ة أن المع��ارك ال ب � ّد آتي � ٌة م��ن أج��ل حس��م أم��ر الس��احة
وكال الفريقين يتجهّز لها.
كم��ا ال يخف��ى عل��ى أح � ٍد ّ
أن الطرفي��ن ق��د فق��دا الثقة فيما
بينهم��ا ف��ي الوقت الذي تتس � ّرب في��ه األخبار األمني��ة المتبادلة
والتجييش من األسماء الوهمية وغيرها من القنوات االعالمية
التي تحسب على اطراف المشكلة .
نضال حمادة
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الش��يخ الش��هيد اي��ة اهلل الش��يخ نم��ر باق��ر النم��ر بش��هادته المبارك��ة ترج��م
منط��وق االي��ة المبارك��ة ومفهومه��ا واس��س لفج��ر جدي��د ف��ي (ش��به الجزي��رة
العربي��ة) دول مجل��س التع��اون ..وفتح ب��اب الجهاد على مصراعي��ه بعدما كان
موصدا باالغالل ..وكس��ر حاجز الخوف والرعب الذي خيم على هذه الش��عوب
لس��نوات طويلة لش��عورها باليأس واالحباط والعجز ..ورس��م نهج الثائرين على
درب س��يد الش��هداء االم��ام الحس��ين علي��ه الس�لام ..وع ّب��د الطري��ق امام عش��اق
الش��هادة ..ليصب��ح رم��زا وق��دوة للثوار في مقارعة االس��تكبار العالم��ي ومواجهة
الطغاة والمستبدين .
الش��يخ الش��هيد كان يمتل��ك البصي��رة والوع��ي والعلم ألبع��د الحدود فكان
واجب��ه الش��رعي يحت��م علي��ه ان يرف��ع الص��وت عالي��ا ليكش��ف اضالي��ل الطغ��اة
ومشاريعهم التآمرية على شعوبهم وشعوب المنطقة باجمعها ...
قتلوه الن كلماته كانت ترفض الذل واالضطهاد واالس��تغالل بكل ش��جاعة
كانت كلماته تركز على مقولة االمام الحس��ين عليه الس�لام بان الموت في
عز خير من حياة في ذل وكلمة الحق التي اطلقتها السيدة زينب عليها السالم
امام الطاغية يزيد لعنة اهلل عليه .
فنهج الشيخ الشهيد اليوم الذي حمل فكر االمام الحسين الثوري اصبح حجة
على الش��باب العربي من اجل خلع ثوب الذل عنه ولينتفض كالبركان الثائر
ضد االنظمة الديكتاتورية الظالمة وليجس��د نهج االمام الحس��ين عليه السالم
عل��ى ارض الواق��ع الن الخن��وع والخض��وع ل��م يع��د يج��دي نفع��ا امام الغطرس��ة
الت��ي تم��ارس بح��ق الش��عوب العربية ليس اخره��ا اعالن هذه االنظم��ة الرجعية
التطبي��ع الوق��ح والعلن��ي م��ع االحتالل االس��رائيلي الكيان الغاصب لفلس��طين
المحتلة من اجل القضاء على القضية الفلسطينية ولتفتيت المنطقة ..
آي��ة اهلل النم��ر وق��ف راجم �اً ديكتاتوري��ة آل خليفة في البحرين وآل س��عود في
بالده بكلمات هدارة  ،معلناً كل التأييد لتظاهرات ش��عب البحرين الذي كان
يقتل بدم بارد .
الش��يخ الش��هيد ل��م يأب��ه للتهدي��د والوعي��د ولالعتق��ال والتعذي��ب ..وحت��ى
للحكم الجائر الذي اصدر بحقه ..فأبى ان يختم حياته اال مرفوع الرأس كما
عاش��ها..رافضا االعت��ذار للطغ��اة او التراج��ع ع��ن مواقفه ونهج��ه ..مؤكدا بأن
جمي��ع م��ا ص��رح ب��ه وقاله ف��ي خطب��ه كان بمحض إرادت��ه وعن قناعت��ه الثابتة
 .فكان��ت كلمات��ه األخي��رة مرافع��ة الكرامة التي ش � ّكلت إق��راراً َ
وختم �اً للنضال
ض��د س��طوة الق��وة ومنطق الغلبة ال��ذي حكم بموجبه آل س��عود .لتصادق عليها
السلطة السعودية بحكم إعدام أُبرم بتنفيذه.
فالمرحل��ة ف��ي غاي��ة الخط��ورة وصفق��ة ترام��ب تق��رع اب��واب المنطق��ة م��ن
جدي��د ..وعرابه��ا ال��ذي يتول��ى دفعها الى االم��ام بقوة هو ول��ي العهد محمد بن
س��لمان  ..فالواجب الش��رعي اليوم يحتم على الش��باب العربي النهوض وتحمل
المس��ؤولية امام اهلل وامام الش��عوب العربية..ليكون خش��بة الخالص التي تحرر
ه��ذه الش��عوب م��ن عبودي��ة الش��يطان ال��ى عبودي��ة الرحم��ن اس��تجابة لخط��اب
حجة االس�لام والمس��لمين قائد الثورة االس�لامية في ايران اية اهلل الس��يد علي
الخامئن��ي ال��ذي دعا الش��باب العربي للدفاع عن عزت��ه وكرامته والنهوض ضد
الحكام المتغطرسين .
فالم��وت ف��ي س��بيل االص�لاح اطيب من العس��ل كم��ا قال القاس��م ابن االمام
الحس��ن لعم��ه االمام الحس��ين عليهم الس�لام في ملحمة كرب�لاء ..وليتعلموا
م��ن ش��يخ الثائري��ن اهمية التضحية في س��بيل انتصار الح��ق على الباطل حتى
يكونوا خير امة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر .
فدم��اء الش��يخ الش��هيد س��تبقى لعن��ة عل��ى آل س��عود وتالحقه��م ف��ي الدني��ا
واالخ��رة وس��تزلزل ع��روش الطغاة لترس��خ هذه الدم��اء الزكية مقولة الش��هيد
الش��يخ راغ��ب ح��رب التي رددها قبل اربعين عاما دم الش��هيد إذا س��قط فبيد اهلل
يسقط ،وإذا سقط بيد اهلل فإنه ينمو ويكبر فهذه الدماء ستنمو وتكبر كاللهيب
الحارق لتكون اإلسفين االخير الذي يدق في نعش حكام آل سعود وآل خليفة .
فالسالم على الشيخ الشهيد وعلى روحه الطاهرة التي عادت الى الرضوان االلهي
مطمئن��ة بوع��د اهلل س��بحانه وتعال��ى لتلتحق بعب��اد اهلل المخلصين ..ولتس��تقر في
جنة النعيم الى جوار النبي محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين...
السيد فادي السيد

أطفال داعش والتحديات املستقبلية
ً
مستقبل.
من أن يتحول هؤالء الصغار لقنابل موقوتة تهدد أمنهم
تجنيد االطفال كان موضوعا لدراسة أعدها مرصد الفتاوى التكفيرية
واآلراء المتش��ددة التابع لدار اإلفتاء المصرية؛ حيث ذكرت في توصياتها
ع��ددا م��ن المقترح��ات تهدف لحماي��ة األطفال من التط��رف وابعادهم عن
(مخالب) االس��تقطاب الداعش��ي ،ومن بين هذه المقترحات توفير أماكن
آمن��ة لألطف��ال النازحي��ن ،وتأمي��ن طرق آمنة له��م ،ومراقبة ُّ
تنق ِلهم بش��كل
آمن لمنع حصول داعش على فرصة لتجنيدهم.
م��ن ناحي��ة عملي��ة فق��د اس��تطاع الع��راق م��ن خ�لال بع��ض برامج��ه في
تأهي��ل ه��ؤالء األطف��ال وتصحي��ح األف��كار المغلوطة التي زرعه��ا الدواعش
في رؤوس��هم تس��جيل نجاحات مهمة ،وهذا ما دفع وزارة الخارجية العراقية
لدع��وة مختلف الحكومات إلى تس��لم أطف��ال تحتجزهم ممن كان آباؤهم
يحارب��ون ف��ي صف��وف التنظي��م ،والذي��ن انته��ت م��دة محكوميته��م أو غي��ر
مداني��ن بج��رم ،وق��د وافقت بعض الحكومات على تس��لم صغار الس��ن ممن
يحم��ل والداه��م جنس��ية بالده��م .في هذا الس��ياق ،تس��لمت روس��يا ـ مؤخرا
ـ ثالثي��ن طف� ًلا م��ن أبن��اء نس��اء روس��يات انضمم��ن إل��ى صف��وف التنظيم.
ً
مسؤول في وزارة الخارجية الروسية
فيما أكدت وكالة (فرانس برس) ،أن
(طل��ب ع��دم كش��ف هويت��ه) ،ق��ال( :إن الس��لطات الروس��ية باش��رت إج�لاء
ثالثي��ن طف� ًلا من أصل روس��ي م��ن العراق بعدما تم االنتهاء من اس��تصدار

الوثائ��ق المطلوب��ة له��م ،واس��تكمال اإلج��راءات الالزم��ة) ،بي��د أن مص��درا
دبلوماسيا آخر في الخارجية الروسية بموسكو قال للوكالة ذاتها في وقت
ًّ
س��ابق ،إن روس��يا تعم��ل على التثبت م��ن هويات األطف��ال وتعمل في خطوة
أول��ى إلعادته��م إل��ى البالد؛ إذ إن هناك نحو س��بعين امرأة روس��ية تحاكم،
وأكثر من مائة طفل .وكانت مصر من بين الدول التي وافقت على تسلم
أطفال ينحدرون من مسلحين كانوا يقاتلون مع تنظيم داعش ،ممن ُقتل
آباؤهم في ليبيا ،وذلك في بادرة تع ّد الثانية من نوعها ،بعد تس ّلم السودان
ثماني��ة أطف��ال آخري��ن الع��ام  ،2017ينتمي آباؤهم وأمهاته��م إلى داعش في
ليبي��ا ،ووص��ل األطف��ال الثماني��ة الذي��ن تت��راوح أعماره��م بين س��نة وتس��ع
س��نوات على متن طائرة قادمة من العاصمة طرابلس إلى مطار الخرطوم،
ف��ي ش��باط وحزي��ران م��ن العام  ،2017فيم��ا ال تزال أمهاته��م معتقالت لدى
السلطات الليبية ،وآباؤهم مفقودين.
وما أن اعلنت مصر عن تسلم اثني عشر ً
طفل ،حتى دعت (جمعية إنقاذ
التونس��يين العالقي��ن بالخ��ارج) جميع العائالت ،التي لديها أطفال ونس��اء
وش��باب ف��ي ليبي��ا ،للتواصل معه��ا؛ إذ ُتقدر أعداد ال ُقصر منهم قرابة تس��عة
وثالثي��ن طف� ًلا ،بعضه��م محتجز في مصراتة ،والبعض اآلخر في مؤسس��ة
(اإلصالح والتأهيل).
لك��ن الملف��ت أن��ه في الوقت ال��ذي أعلنت في��ه غالبية الدول اس��تعدادها

صرح��ت وزي��رة الهج��رة
الس��تقبال األطف��ال الذي��ن تم��ت إع��ادة تأهيله��مَّ ،
البلجيكية «ماجي دي بلوك» ،األحد  30كانون األول /ديسمبر  ،2018بأن
قاض أمر الحكومة بإعادة س��تة أطفال ألعضاء
الحكومة س��تطعن في قرار ٍ
بتنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي م��ع أميهم��ا ،المحتجزتي��ن ف��ي مخي��م بمنطق��ة
يسيطر عليها األكراد في سوريا ،إلى بلجيكا.
قاض بلجيكي قضى بأن بلجيكا ملزمة بإعادة (تاتيانا فيالندت)
وكان ٍ
(س��تة وعش��رون عام��ا) ،و(بش��رى أب��و ع�لال) (خمس��ة وعش��رون عام��ا)،
وأطفالهما الى متشددين في التنظيم ،ويجري احتجاز االثنتين حاليا في
مخيم الهول الواقع بمنطقة خاضعة لألكراد في سوريا.
و ُتحاول الدول األوروبية الخروج من مأزق إعادة مواطنيها الذين سافروا
إل��ى س��وريا والع��راق ،وق��ال مس��ؤولون فرنس��يون ف��ي وق��ت س��ابق إن فرنس��ا
تعمل على إعادة األطفال الذين تحتجزهم القوات الكردية السورية ،لكنها
ستترك أمهاتهم ل ُيحاكمن من ِق َبل السلطات المحلية.
تمث��ل قضي��ة االطف��ال مش��كلة م��ن ضم��ن المش��اكل الت��ي تخلفه��ا
الح��روب ،ولئ��ن كان االطف��ال يمثل��ون عنص��را ضاغط��ا انس��انيا لناحي��ة
تعرض الطفولة واالطفال لعمليات ابادة او قتل ،فإن اطفال داعش يمثلون
مش��كلة مزدوج��ة ومتعارض��ة؛ االولى ف��ي كونهم اطفا ًال خضع��وا لنوع من
غس��يل الدم��اغ وم��ن حقهم العي��ش الكريم والحص��ول على ثقاف��ة وتعليم،
وم��ن جه��ة اخ��رى الخوف من عدم النج��اح الكلي إلع��ادة التأهيل ،وبالتالي
احتضان عناصر قد تش��كل مس��تقبال قنابل موقوتة او ذئاباً منفردة ال احد
يتمنى استقبالها وتربيتها.
محمد محمود مرتضى

