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سوريا
تحقيق

ّ
«كتيبة المغاوير للبنات» :قديسات الحرب ...وقناصاتها!
يواجه المسلحون على جبهة
داريا ،في ريف دمشقً ،
نساء سوريات
ّ
مقاتالت .قناصات في العشرينات من
أعمارهن ،يساهمن في منع ّ
تقدم
المسلحين على خطوط التماس...
وقدراتهن تشخص أمام المشككين
فيهن ،من معارضين وموالين
داريا ــ مرح ماشي ورشا حسن
ال تخفي الخوذة الثقيلة مالمح الفتاة
الـجـمـيـلــة الــواق ـفــة خـلــف ال ــدش ــم ،على
ال ــرغ ــم م ــن اح ـت ـفــاظ وجـهـهــا بـبــراء تــه
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ت ــاع ــب امل ــاكـ ـي ــاج ووشـ ــم
ال ـح ــاج ـب ــن .ت ـغ ـطــي ال ـ ـخـ ــوذة رأس ـه ــا
الـصـغـيــر وج ــزءًا مــن شـعــرهــا الطويل

تشحن إلى سوريا
روسيا
ّ
أكثر مما تسحب
كـشــف تـقــريــر أع ـ ّـدت ــه وكــالــة «روي ـت ــرز» أن
مــوسـكــو شـحـنــت إل ــى ســوريــا مــن الـعـتــاد
واإلم ـ ـ ـ ــدادات أك ـث ــر م ـمــا ت ــم س ـح ـبــه ،خــال
الـفـتــرة الـتــي تلت إع ــان الــرئـيــس الــروســي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن سـحـبــا جــزئ ـيــا لـلـقــوات
العاملة هناك .وأوضح أنه فيما كان متوقعًا
أن تعود السفينة «ياوزا» التي أطلق عليها
اسم «االكسبريس السوري» ،وهي إحدى
س ـفــن اإلم ـ ـ ــداد الــرئ ـي ـس ـيــة ،إلـ ــى قــاعــدتـهــا
في املحيط القطبي الشمالي ،انطلقت من
ميناء نوفوروسيسك على البحر األســود
إلى القاعدة البحرية في طرطوس .وأشار
التقرير إلــى أن روسـيــا أرسـلــت سفينتي
إن ــزال مــن السفن الـتــي تستخدم فــي نقل
الجنود والـعـتــاد ،هما السفينتان «سيزر
ك ــون ـي ـك ــوف» و«س ـ ــارات ـ ــوف» ،إلـ ــى الـبـحــر
امل ـتــوســط م ــع الـسـفـيـنــة «يـ ـ ـ ــاوزا» .وبـ ــدا أن
محملة عندما
السفينة «ساراتوف» كانت ّ
ّ
مرت عبر مضيق البوسفور متجهة نحو
سوريا ،حيث كان خط التحميل أدنى مما
كــان عليه عندما تــم تصويرها وهــي في
طريقها في االتجاه املعاكس نحو روسيا.
(رويترز)

املربوط لضرورات العمل.
زيـنــة ،ابنة ال ــ 21عــامــا ،تمضي يومها
بـ ــن مـ ـق ــر االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع وبـ ـ ــن الـ ــدمـ ــار.
ّ
تتعايش مع طريقها إلى حيث تتسلم
مـ ـك ــانـ ـه ــا .تـ ـ ـص ـ ـ ّـوب نـ ـظ ــره ــا بـعـيـنــن
ث ــابـ ـتـ ـت ــن نـ ـح ــو أي هـ ـ ــدف م ـح ـت ـمــل
ّ
لعدوها املواجه.
ّ
هي املرأة بكل قوتها حني جعلت منها
الـحــرب قناصًا فــي الجيش الـســوري.
يمكن أن تـعــرف عــن الـفـتــاة ،مــن خالل
إجاباتها العفوية ،كل ما يروي فضول
الـبــاحـثــن املـعـنـيــن بـكـشــف الـحـقــائــق
املتعلقة ّ
بسر «كتيبة املغاوير للبنات»
ف ــي «الـ ـح ــرس ال ـج ـم ـه ــوري» .الـبـعــض
يرى أن دور الفتيات في املعارك مبالغ
في الترويج له إعالميًا ،في حني أنهن
ّ
يتولني مناصب إدارية ال أكثر ،بحسب
املزاعم .غير أن للمقاتالت كالمًا آخر.

ُ
المقاتلة والترويج الخجول

بدأ ّ
«سر» كتيبة اإلناث ،البالغ عددها
 800م ـق ــات ـل ــة ،ب ــال ـظ ـه ــور ع ـل ــى نـحــو
واسع بعد استهدافها ّ
مرتني من قبل
مسلحي «االت ـحــاد اإلســامــي ألجناد
ّ
الـ ـش ــام» .وج ــوده ــن يـ ّسـتـفــز مسلحي
َ
ّ
ُ
داري ـ ـ ــا ،فـمـعـظـمـهــن ق ــن ــاص ــات ي ـج ــدن
الــرصــد وال ــرم ــي ،وه ــذا ال يستسيغه
هؤالء «األصوليون».
ال تتحدث الفتيات كثيرًا عن قدراتهن
في الثبات تحت الحصار ومع اشتداد
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارك .يـ ـج ــن فـ ـق ــط ع ـ ــن األس ـئ ـل ــة
ب ـتــواضــع وخ ـج ــل .يـعـتـبــرن أنـفـسـهــن
فــوق الشبهات ،ووجــودهــن هنا ليس
إال جزءًا من واجبهن الوطني.
ت ـ ـقـ ــول زي ـ ـنـ ــة إن ـ ـهـ ــا وحـ ـ ـي ـ ــدة أب ــوي ـه ــا
ب ــن أربـ ـع ــة ذكـ ـ ــور ،ث ــاث ــة م ـن ـهــم على
ال ـج ـب ـه ــات .ع ــان ــت ف ــي إقـ ـن ــاع أه ـل ـهــا
بحاجتها إلى العمل ،وقد غزت الحرب
كـ ــل األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد .ج ـنــوح ـهــا
للسالم يسكنها فطريًا ،رغــم وجهها
البريء ذي القسمات الحازمة ،والذي
ي ـظ ـهــر ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـص ــور عـلــى
شبكات الـتــواصــل االجتماعي ،كجزء
من الترويج الخجول وغير املــدروس
لقضية الجيش السوري.
زميلتها هالة ترفض أي عمل مسالم
ُ
حملت السالح،
في ظل الحرب« ،طاملا
وقاتلت دفــاعــا عــن األرض والـشــرف»،
كما تـقــول .تختلف هــالــة ،الطالبة في
كـلـيــة ال ـح ـقــوق ،ع ــن زي ـُنــة بتفضيلها
ال ـق ـتــال عـلــى ّ
أي مـهـنــة أخ ـ ــرى .تـشــرح
ظــروف ـهــا الـصـعـبــة ف ــي ظ ــل مــزاولـتـهــا
عـ ـمـ ـلـ ـه ــا ،بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مـ ـ ــع دراسـ ـتـ ـه ــا
فـ ـ ــي ج ــامـ ـع ــة دم ـ ـ ـشـ ـ ــق ،واهـ ـتـ ـم ــامـ ـه ــا
بــالـتـحـصـيــل الـعـلـمــي .ت ـنــال إجــازتـهــا
م ــن ال ـع ـمــل خـ ــال ف ـت ــرة االم ـت ـحــانــات

بلغ عدد شهداء «الكتيبة»  6فتيات (األخبار)

الجامعية ،لتعود إلــى بندقيتها مع
انتهاء واجبها الدراسي ،وبدء العطلة
الجامعية.

ميرفت شهيدة لكن ...بقيت
لورين
 35أل ـ ــف لـ ـي ــرة س ــوري ــة راتـ ـ ــب ال ـف ـتــاة
ّ
املقاتلة فــي كتيبة «امل ـغــاويــر» .لعلها
ُ
ت ـح ــدث فــرقــا ف ــي ح ـيــاة ال ـف ـق ـيــرات من
امل ـق ــات ــات .غ ـيــر أن ـهــا ال ت ـع ــادل مــوتــا
ّ
غيب زميلتهن ميرفت محمد سعيد،
ّ
العام ًاملاضي .شكل استشهاد ميرفت
صـفـعــة لــزمـيــاتـهــا وامل ـشــرفــن عليها
من ضباط الجيش .احتفل املسلحون
بـقـتـلـهــم ال ـف ـت ــاة ال ـع ـشــري ـن ـيــة ،لكنهم
ل ــم يـ ـع ــرف ــوا أنـ ـه ــا ش ـه ـي ــدة «الـ ـح ــرس
ال ـج ـم ـهــوري» األول ـ ــى ،واملـحـبــوبــة من
زمالئها ،ذكــورًا وإناثًا .أسلمت الروح
بني ّ
يدي شقيقتها لورين ،أثناء مهمة
في قطاع داريا.
ي ـج ـهــل ال ـك ـث ـي ــرون أن ل ــوري ــن ال ت ــزال
على رأس عملها مع أشقائها الذكور
امل ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن ف ـ ــي س ـ ــاح ـ ــات الـ ـقـ ـت ــال.
وب ــاسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد مـ ـي ــرف ــت ،لـ ــم ت ـتــوقــف

البعض يرى أن دور
الفتيات مبالغ في
الترويج له إعالميًا

ّ
املضي نحو الشهادة ،إذ
زميالتها عن
يبلغ عدد شهيدات الكتيبة  6فتيات،
سقطن خالل أدائهن مهمات مختلفة،
ّ
أو عن طريق االستهداف املباشر لهن
من قبل املسلحني.
تـ ــروي ب ـش ــرى ،ق ــائ ــد ف ـص ـيــل ،أصـعــب
ل ـح ـظ ــات الـ ـقـ ـت ــال ،ح ـي ـن ـمــا ُح ــوص ــرن
ف ــي م ـب ـن ــى ،ق ـب ــل عـ ـ ــام ،م ــا اض ـطــرهــن
إل ـ ــى امل ـ ـن ـ ــاورة ل ــان ـت ـق ــال إل ـ ــى مـبـنــى
آخ ـ ـ ـ ــر .ط ــالـ ـب ــت ب ـت ـغ ـط ـي ــة ن ـ ــاري ـ ــة مــن
قـبــل «ال ـع ـنــاصــر ال ـش ـبــاب م ــع اش ـتــداد
ّ
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات» .ت ـمــك ـنــت ال ـق ـي ــادة مــن
مـ ـ ّـد ج ـســر ه ــوائ ــي لـسـحــب الـعـنــاصــر

امل ـحــاصــريــن .أن ـقــذت املـقــاتـلـتــان رنيم
وورد املحاصرين ،رغم طلب الضابط
املسؤول من «الشباب» القيام باملهمة.

قيادة دبابة
الفتيات فــي الـخــارج (خ ــارج املعركة)
يتباهني بقيادة الـسـيــارات ،كل منهن
بحسب إمكانيات الرفاهية فيها ،لكن
ه ـبــة تـعـتـلــي ظ ـهــر دب ــاب ـت ـه ــا ،وتــأخــذ
مكانها لقيادتها ،بكل ما تتطلبه من
قوة عضلية.
يختفي وجهها خلف منظار القيادة،
وتلوح عيناها فقط كل بضع لحظات.
نظراتها الـصــارمــة تـفــرض احترامها
عـلــى الـجـمـيــع .ال يـعـلــو صــوتـهــا عند
إج ــاب ـت ـه ــا ع ــن أي س ـ ـ ــؤال ،إذ إن تـلــك
الـجـ ّـبــارة التي قــادت دبــابــة ،ليست إال
أنثى تبلغ من العمر  24عامًا.
ً
ّ
تحمر وجنتاها خجال عند كيل املديح
ّ
ألدائ ـه ــا .تــذكــر الـفـتــاة كـيــف تحمست
ّ
ـادة امل ـ ــدرع ـ ــات ،فــأصـبـحــت
ل ـت ـعــلــم قـ ـي ـ ّ
مــن أه ــم ال ـقــنــاصــات ال ـلــواتــي يحملن
خبرات إضافية إلى عملهن األساسي.
تسأل« :ما الذي يمنع من أن أعرف كل

اليمن

ّ
بتر أعضاء وصعق بالكهرباء وقلع أظافر :بعض ما تعرض له اليمنيون
بصفقات مالية
وصلت إلى ّ
حد دفع
الرياض مئة ألف دوالر
مقابل أسير يمني واحد،
ّ
سلمت المجموعات
المسلحة األسرى اليمنيين
إلى السلطات السعودية
التي استمر جنودها ألشهر
طويلة في تعذيبهم
للحصول على معلومات
عسكرية عن الجيش
و«أنصار الله»

صنعاء ــ ضيف الله حمران
اس ـ ُـت ـك ـم ــل ف ــي ال ـي ــوم ــن املــاض ـيــن
وص ـ ــول األسـ ـ ــرى ال ـي ـم ـن ـيــن الــذيــن
بـلــغ ع ــدده ــم  116إل ــى صـنـعــاء من
ال ـس ـع ــودي ــة ،ض ـم ــن ص ـف ـقــة ت ـب ــادل
أبرمتها «أنصار الله» مع مسؤولني
سعوديني فــي الـلـقــاءات الحدودية
امل ـس ـت ـم ــرة .وم ـق ــاب ــل ع ـش ــرة جـنــود
سعوديني كانوا في قبضة الجيش
اليمني و«اللجان الشعبية» ،وصل
األسرى اليمنيون إلى صنعاء حيث
كان في انتظارهم استقبال رسمي
ح ـض ــره رئ ـي ــس «ال ـل ـج ـنــة ال ـثــوريــة
العليا» محمد علي الحوثي وعدد
م ـ ــن مـ ـس ــؤول ــي ال ـ ــدول ـ ــة ووسـ ــائـ ــل
إع ــام محلية ودول ـيــة وثـقــت خالل
لقاءاتها مــع األس ــرى املـفــرج عنهم

آث ـ ـ ــار ال ـت ـع ــذي ــب ال ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض لــه
األسرى على يد النظام السعودي.
وت ـن ــوع ــت ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـعــذيــب بني
بتر األع ـضــاء وتـشــويــه أخ ــرى ،إلى
ج ــان ــب ال ـص ـعــق بــال ـك ـهــربــاء وقـلــع
األظ ـ ــاف ـ ــر وال ـ ـحـ ــرمـ ــان مـ ــن ال ـط ـع ــام
وقـضــاء الـحــاجــة .ووف ـقــا لـشـهــادات
األس ــرى ،كــان الـهــدف مــن التعذيب
إجبار األسرى على تقديم اعترافات
ومـعـلــومــات عــن املــواقــع العسكرية
والطرق التي يتحرك فيها الجيش
ال ـي ـم ـنــي ،خ ـصــوصــا ف ــي الـجـبـهــات
الداخلية حيث أسروا.
يسرد إسماعيل محمد علي ،وهو
واح ـ ــد مـ ــن األس ـ ـ ـ ــرى ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
ت ـفــاص ـيــل ال ـت ـعــذيــب ال ـ ــذي تـعــرض
لــه خ ــال سـتــة أشـهــر مــن أس ــره في
أحــد سجون النظام السعودي في

م ـن ـط ـقــة خ ـم ـي ــس م ـش ـي ــط ج ـنــوبــي
اململكة« .مكثت في زنزانة انفرادية
ملدة ثالثة أشهر متواصلة تعرضت
خــال ـهــا لـلـتـعــذيــب بــال ـك ـهــربــاء في
أماكن مختلفة من جسدي ،أبرزها
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر واملـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاص ـ ـ ــل» .وي ـض ـي ــف
إسماعيل« :كنت إذا طلبت الذهاب
إلى دورة املياه يتم جلدي  70جلدة،
ولم يكن يسمح لنا بتناول الطعام
إال بشكل يسير جدًا ،ويكون الطعام
م ـخ ـ ّـص ـص ــا مل ـج ـم ــوع ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
األس ــرى ،وغالبًا ما كــان يتم وضع
م ــادة فيه تسبب اإلس ـهــال الشديد
لفترات طويلة».
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـ ـ ــذي سـ ـب ــق ع ـم ـل ـيــة
ال ـ ـت ـ ـب ـ ــادل ،يـ ـت ــاب ــع إسـ ـم ــاعـ ـي ــل أن
الـجـنــود السعوديني الــذيــن عذبوه
قــالــوا لــه إنـهــم «ل ــم يـسـتـفـيــدوا منه

بشيء» ،ألنه لم يخبرهم بمواقع أو
بأسماء لقيادات عسكرية .ويتابع:
«بعدها قاموا بخلع ظفري من أحد
أصــابـعــي وسـلـمــونــي ألن ـصــار الله
ال ــذي ــن ق ــام ــوا ب ـعــاجــي وااله ـت ـمــام
بحالتي».
رشيد العبادي ،أحد األسرى أيضًا،
ّ
تم أسره في محافظة مأرب من قبل
الـقــوات املوالية للنظام السعودي.
ي ـق ــول إنـ ــه ت ـع ــرض مل ـعــام ـلــة سيئة
مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات وامل ـس ـل ـح ــن امل ــوال ــن
لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي فـ ـ ــي مـ ـ ـ ــأرب،
ق ـب ــل أن ي ـت ــم ت ـس ـل ـي ـمــه لـلـسـلـطــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن أج ـ ــل اس ـت ـخ ــدام ــه
مـ ــع آخـ ــريـ ــن فـ ــي ع ـم ـل ـيــة م ـقــاي ـضــة
بــأســرى س ـعــوديــن« .ك ــان الـجـنــود
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــون ي ـ ـمـ ــارسـ ــون عـلـيـنــا
مختلف أنـ ــواع الـتـعــذيــب النفسية

