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العالم

العالم

ّ
اليمن
المعنيين
مجددًا ،أكــد فريق الخبراء األمميين
باليمن ما هو مؤكد من ارتكاب «التحالف» السعودي ّـ ـ
اإلماراتي جرائم حرب موصوفة في هذا البلد ،برعاية كل
من الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ،الدول الثالث التي
ّ
تظلل العدوان على اليمنيين وحصارهم منذ ما يزيد
على أربع سنوات .وعلى رغم أن التقرير الجديد الصادر
عن الخبراء استخدم عبارات من قبيل «فشل جماعي»
و«مسؤولية جماعية» ،بما قد يكون من ّشأنه تمييع
المسؤولية ،إال أن التفاصيل التي أوردها تجلي بوضوح
حجم الجريمة المرتكبة بحق اليمن من ِق َبل الرياض وأبو
ظبي وحلفائهما ،قبل ّ
أي أحد آخر

التقرير الثاني لفريق الخبراء األمميين:

جرائم حرب سعودية -
إماراتية برعاية غربية
هـ ــي إذًا أسـ ـ ـ ــوأ أزم ـ ـ ـ ــةٍ إنـ ـس ــانـ ـي ــة فــي
ال ـعــالــم .ه ــذا م ــا دأبـ ــت األمـ ــم املـتـحــدة
عـلــى ت ـ ــرداده خ ــال س ـنــوات ال ـعــدوان
عـلــى الـيـمــن وال ـح ـصــار ال ــذي يعانيه
أه ـلــه .فــريــق خ ـبــراء املـنـظـمــة الــدولـيــة
خ ـلــص إل ــى ال ـق ــول إن ال ـح ــرب «فـشــل
ج ـم ــاع ــي» و«مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ج ـمــاع ـيــة»،
ً
مفصال مجموعة من «جــرائــم الحرب
املحتملة» التي ارتكبها أطراف النزاع
املـخـتـلـفــون خ ــال ال ـس ـنــوات الخمس
املــاضـيــة ،مــن خــال ال ـغــارات الجوية،
والـ ـقـ ـص ــف الـ ـعـ ـش ــوائ ــي ،وال ـق ـن ــاص ــة،
ً
واألل ـغ ــام األرض ـي ــة ،ف ـضــا عــن القتل
َّ
التعسفيني ،والـتـعــذيــب،
واالح ـت ـجــاز
وسـ ــوء امل ـعــام ـلــة ،وت ـج ـن ـيــد األط ـف ــال،
وال ـ ـع ـ ـنـ ــف الـ ـجـ ـنـ ـس ــي والـ ـجـ ـنـ ـس ــان ــي،
وع ــرقـ ـل ــة الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى املـ ـس ــاع ــدات
اإلنـســانـيــة .وم ــن بــن األط ـ ــراف ،يذكر
الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا
التي «ربما» شاركت في جرائم حرب
مــن خ ــال تـقــديــم الـعـتــاد واملـعـلــومــات
والدعم اللوجستي لـ«التحالف» الذي
ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة ،والـ ــذي قــالــت إنــه
ـ«أسلوب
يلجأ إلى تجويع املدنيني ك
ّ
حـ ـ ـ ـ ـ ــرب» .وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،أوصـ ـ ـ ـ ــى م ـح ــق ـق ــو
األم ــم املـتـحــدة ب ــأن تـفــرض كــل ال ــدول

حـظـرًا عـلــى تسليم أسـلـحــة لــأطــراف
املتحاربة ،للحيلولة دون استخدامها
ف ـ ــي ّارت ـ ـ ـكـ ـ ــاب ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ج ـس ـي ـم ــة،
م ـحــذريــن ال ـ ــدول ال ـث ــاث ،إل ــى جــانــب
إيران ،من أنها «قد تتحمل مسؤولية
تقديم املساعدة أو املساعدة في ارتكاب
انـتـهــاكــات بـحــق الـقــانــون الــدولــي إذا
ثـبــت أن ش ــروط ال ـتــواطــؤ م ـتــوافــرة».
ّ
املعي من ِقبل «مجلس
وأشار الفريق
حقوق اإلنسان» التابع لألمم املتحدة
في عام  2017إلى أن حكومات اليمن
واإلم ــارات والسعودية ،وكذلك حركة
«أن ـص ــار ال ـل ــه» و«ال ـل ـج ــان الشعبية»
التابعة لها ،قد استفادت من «غياب
امل ـس ــاء ل ــة» ح ــول ان ـت ـهــاكــات ال ـقــانــون
الــدولــي اإلن ـســانــي وال ـقــانــون الــدولــي
اإلنسان.
لحقوق ّ
ّ
وحدد املحققون «حيثما أمكن ،أفرادًا
ق ــد ي ـك ــون ــون م ـس ــؤول ــن ع ــن ارت ـك ــاب
ج ــرائ ــم دول ـ ـيـ ــة» ،وهـ ــم ق ـ ّـدم ــوا قــائـمــة
سرية بأسماء شخصيات يشتبه في
ـرب إل ــى مفوضة
ارتـكــابـهــا جــرائــم ح ـ ٍ
ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي األم ـ ــم امل ـت ـحــدة،
ميشيل بــاشـلـيــه .وق ــد ي ــؤدي العديد
مـ ــن ه ـ ــذه االنـ ـتـ ـه ــاك ــات إل ـ ــى تـحـمـيــل
األفــراد املعنيني املسؤولية عن جرائم

ّ
فصل التقرير مجموعة من «جرائم الحرب المحتملة» التي ارتكبها أطراف النزاع المختلفون (أ ف ب)

الحرب في ما لو أحيلت على محكمة
مستقلة ومختصة .وتشمل القائمة
امللحقة بالتقرير أسماء أكثر من 160
«العـبــا أساسيًا» مــن كبار املسؤولني
العسكريني في السعودية واإلم ــارات
واليمن ،وكذلك «أنصار الله» ،لكن لم
تــرد إشــارة ُتظهر إن كــان ٌّ
أي من هذه
األس ـم ــاء م ــدرج ــا أي ـضــا ضـمــن قائمة
املشتبه فيهم املحتملني.
وذك ـ ــر ال ـت ـق ــري ــر أن ح ـك ــوم ــات الـيـمــن
والسعودية واإلمارات ومصر رفضت
ال ـت ـع ــاون م ــع ف ــري ــق ال ـخ ـب ــراء ،بينما
ت ـعــاونــت حــركــة «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» الـتــي
ي ـص ـف ـهــا ب ــ«س ـل ـط ــات األمـ ـ ــر ال ــواق ــع»
ووافقت على زيارة املحققني لصنعاء،
غ ـي ــر أن «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ع ــرق ــل وص ــول
ه ـ ـ ـ ــؤالء .لـ ـك ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ق ـ ــال ـ ــوا إن ـه ــم
اسـتـنــدوا فــي نتائجهم إل ــى أكـثــر من
 600مقابلة مــع الضحايا والشهود،

ً
فضال عن املواد الوثائقية واملفتوحة
املصدر .في هذا التقرير ،وهو الثاني،
الذي من ّ
املقرر أن يرفعه املحققون إلى
مجلس حقوق اإلنسان في  10أيلول/

اتهم التقرير «التحالف»
بقتل مدنيين
وحرمانهم الطعام
عمدًا في بلد يواجه
خطر المجاعة

سبتمبر ال ـجــاري ،كتبوا بالتفصيل
كيف كانت الغارات الجوية والقصف
ال ـ ـع ـ ـشـ ــوائـ ــي وال ـ ـق ـ ـنـ ــاصـ ــة واألل ـ ـغ ـ ــام
األرضـيــة ترهب املدنيني فــي مختلف
أنحاء اليمن .وأشــاروا إلى انتهاكات
ارت ـك ـب ـت ـهــا جـمـيــع األطـ ـ ـ ــراف ،ب ـمــا في
ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب
وتجنيد أطـفــال ال يــزيــد عمرهم على
 12عامًا للقتال ،إلى جانب االغتصاب
وغيره من أشكال العنف الجنسي.
ـاد ن ـظ ـي ـفــة فــي
وف ـي ـم ــا ال ت ــوج ــد «أي ـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـق ـتــال» ،وف ــق أح ــد ال ـخ ـبــراءُ ،
ويــدعــى
تـ ـش ــارل ــز غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراواي ،ات ـ ـهـ ــم ال ـت ـق ــري ــر
«الـتـحــالــف» بقتل مدنيني فــي غــارات
جــويــة ،وحــرمــانـهــم الـطـعــام عـمـدًا في
بلد يواجه خطر املجاعة .وأضــاف أن
«أنصار الله» ،بدورها ،قصفت مدنًا،
ً
وجندت أطفاال واستخدمت «أسلوب
ح ــرب شـبـيـهــا بــال ـح ـصــار» .وبحسب

ّ
التقرير ّ
«ربما نفذ أفراد في الحكومة
اليمنية والتحالف ،بما فيه السعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ،ض ــرب ــات ج ــوي ــة تـنـتـهــك
مبادئ التمييز والتناسب واالحتياط،
وربما كانوا قد استخدموا التجويع
أس ـلـ َ
ـوب ح ــرب ،وه ــي أف ـعــال قــد تصل
إلــى حـ ّـد جرائم الـحــرب» .وخلص إلى
أن فــريـقــا مـشـتــركــا لتقييم ال ـح ــوادث
ّ
شكلته السعودية ملراجعة االنتهاكات
ّ
الـتــي ي ـتــردد أن «الـتـحــالــف» ارتكبها
ُ
لق على أحد بمسؤولية أي غارة
لم ي ِ
أدت إلى مقتل مدنيني ،ما يثير «قلقًا
بشأن حيادية تحقيقاته».
ً
وبناء على التحقيقات التي أجراها،
يعتقد فــريــق الـخـبــراء أن الـعــديــد من
ح ــاالت االخـتـفــاء الـقـســري حــدثــت في
محافظات عدن وشبوة وحضرموت،
وفـ ــي ع ـصــب (إريـ ـت ــري ــا) ،إلـ ــى جــانــب
مـ ـم ــارس ــة االحـ ـتـ ـج ــاز ال ـت ـع ـس ـفــي فــي

جميع املرافق .وفي ما يتعلق بحاالت
ُ
االختفاء القسري تحديدًا ،استخدمت
ش ـب ـكــة م ــن املـ ــرافـ ــق إلخـ ـف ــاء األف ـ ـ ــراد،
وخصوصًا أولئك الذين ُيعتقد أنهم
يـعــارضــون اإلم ــارات .هــذه هــي الحال
بالنسبة إلى مرافق االحتجاز اآلتية:
مــرفــق قــاعــدة البريقة (س ــري تسيطر
عليه اإلمـ ــارات) ،مــرفــق الــريــان (ســري
تسيطر عليه اإلمــارات) ،معسكر لواء
ال ـش ـهــداء ومـخـيــم ال ـحــوطــة (تسيطر
عـ ـلـ ـي ــه ق ـ ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـخـ ـب ــة الـ ـشـ ـب ــوانـ ـي ــة
املدعومة من اإلمارات) ،قاعدة بلحاف
(اإلمارات) ،مرفق التني (سري تسيطر
ع ـل ـيــه ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة وال ـ ـقـ ــوات
املـسـلـحــة ال ـس ـع ــودي ــة) ،س ـجــن عصب
(مرفق سري لإلمارات).
فــي جميع مــرافــق االحتجاز املــذكــورة
ً
ُ َ ّ
تعسفيًا ،أوال
أع ــاه ،يــعــد االحـتـجــاز ّ
بسبب حرمان املعتقلني حق املحاكمة
العادلة ،مثل االحتجاز لفترات طويلة
من دون إجراءات قانونية أو من دون
أي ات ـهــامــات؛ ع ــدم إمـكــانـيــة الــوصــول
إلى التمثيل القانوني ،وعدم االمتثال
ألوام ــر اإلفـ ــراج ال ـص ــادرة عــن املــدعــن
العامني واملـســؤولــن الحكوميني في
ح ــال ــة عـ ــدم وج ـ ــود تـ ـه ــم ...ف ــي بعض
الـ ـح ــاالت ،ي ـكــون االح ـت ـج ــاز تعسفيًا
ح ــن ت ـجــري عـمـلـيــات االع ـت ـقــال على
أســاس معارضة املعتقلني للسلطات
التي تسيطر على مناطق وجــودهــم.
ويشير فــريــق الـخـبــراء إلــى استخدام
العنف الجنسي في مراكز االحتجاز،
بما في ذلــك تعذيب املحتجزين .وقد
ي ـ ــؤدي ذلـ ــك إلـ ــى م ـســؤول ـيــة جـنــائـيــة
ف ــردي ــة ع ــن جــري ـمــة ال ـح ــرب املـتـمـثـلــة
بـ ــاالغ ـ ـت ـ ـصـ ــاب وغ ـ ـ ـيـ ـ ــره مـ ـ ــن أش ـ ـكـ ــال
ً
العنف الجنسي ،فضال عن التعذيب
واالعتداء على األفراد.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،يـعـتـقــد ف ــري ــق ال ـخ ـبــراء
أن ح ـ ـكـ ــومـ ــات الـ ـيـ ـم ــن والـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات قـ ــد ان ـت ـه ـك ــت الـ ـح ــق فــي
ال ـحــريــة واألم ـ ــن الـشـخـصــي ل ــأف ــراد،
م ــن خ ــال حـ ــاالت االخ ـت ـف ــاء الـقـســري
واالع ـت ـق ــاالت واالح ـت ـجــاز التعسفي،
وكــذلــك الـتـعــذيــب وغ ـيــره مــن ضــروب
سوء املعاملة ،بما في ذلك االغتصاب
وغ ـيــره مــن أش ـكــال الـعـنــف الجنسي.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـت ـق ــري ــر صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن س ـل ـطــة
ق ـض ــائ ـي ــة م ـخ ـت ـص ــة ،ي ـم ـك ــن اع ـت ـب ــار
األفــراد املتورطني في ارتكاب األفعال
امل ــذك ــورة أع ــاه أو إص ــدار األوامـ ــر أو
املـســؤولـيــة عــن ارت ـكــاب ـهــا ،مـســؤولــن
ع ــن ج ــرائ ــم ال ـح ــرب اآلت ـي ــة :الـتـعــذيــب
أو املـعــامـلــة الـقــاسـيــة أو الالإنسانية
أو االع ـتــداء على الـكــرامــة الشخصية
واالغتصاب وغيره من أشكال العنف
الجنسي.
(األخبار)

سوريا

يبرود بعد الحرب:
عودة ثانية المدن الصناعية إلى الحياة
على رغم إهمال الجانب
األثري والخدمي في مدينة
يبرود بمنطقة القلمون،
تعود مدينتها الصناعية
إلى العمل بطاقات إنتاجية
تصل في بعض المعامل
إلى  .%90أكثر من 300
معمل عادت إلى العمل،
تعمل في الظل
فيما ُ
عشرات أخرى ،وفق
إحصائيات رسمية
يبرود  -وسام الجردي
ّ
تتنفس مدينة يبرود ،اليوم ،الصعداء،
بعد مــرور خمس سنوات على تحرير
الـجـيــش ال ـســوري لـهــا .لــم يـعــد هنالك
الكثير من آثار الحرب ودمارها ،بفضل
إصرار أهلها على الحياة ومحو بقايا
امل ــوت عــن مشهدها الـيــومــي« .الحمد
ل ـلــه ،رجـعـنــا نـعـيــش بـبـيــوتـنــا» ،بـهــذه
العبارة يصف أحد األهالي حال املدينة
ُ
وأهلها ،كما لو أن حياة جديدة كتبت
لهمّ .
يكرس أهل املدينة التي تبعد عن
دمشق  77كم جهودهم في إحياء الدور
األهلي وتعزيزه ،عبر أنشطة تطوعية
ي ـقــوم بـهــا ش ـبــان وش ــاب ــات ،كحمالت
أسـبــوعـيــة لتنظيف املــديـنــة ،ورح ــات
اجتماعية للتعريف بحضارتها التي
ت ـعــود إل ــى ب ــداي ــات الـعـصــر الـحـجــري.
ف ــي ه ــذه األيـ ـ ــام ،ت ـعـ ّـج ط ــرق ــات ي ـبــرود
وأسـ ــواق ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـن ــاس ،خ ـص ــوص ــا أن
املدينة شهدت عودة بعض مغتربيها
م ــن الـ ـخ ــارج م ــع بـ ــدء ف ـصــل ال ـص ـيــف،
وهي املشهورة بانتشار أبنائها خارج
ال ـ ـبـ ــاد ،وال س ـي ـمــا فـ ــي دول أم ـيــركــا
الالتينية ودول الخليج .أما معاملها
ال ـتــي عـ ــادت إل ــى ال ـع ـمــل ب ـعّــد س ـنــوات
ال ـح ــرب ال ـطــوي ـلــة ،فـهــي تـبــشــر بـعــودة
املدينة الصناعية الثانية فــي سوريا
إلى سابق عهدها.

ماض صناعي باهر
ٍ

تعتبر مدينة يـبــرود الصناعية ثاني
أه ــم مــديـنــة صناعية فــي ســوريــا بعد
مدينة حلب الصناعية ،وفقًا لترتيب

السودان

طرد وفد «الحرية والتغيير» من الفاشر:

تشكيل الحكومة
يزداد تعقيدًا
َ
إلى جانب األسباب المعلنة
لتأجيل تشكيل الحكومة
السودانية التي ستدير
المرحلة االنتقالية،
جاء طرد وفد «الحرية
والتغيير» على أيدي
منتمين إلى الحركات
المسلحة في درافور
ليضع أزمة هذه الحركات
أمام عربة التشكيل

الخرطوم ــ فاطمة المبارك
ال ي ــزال إع ــان الـتـشـكـيــل الـحـكــومــي
لـلـمــرحـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ف ــي ال ـس ــودان
ّ
يمر بعثرات من دون الكشف عنها،
ّ
تسبب تأجيل املــوعــد املـضــروب له.
وفـيـمــا يــرجــع امل ـســؤولــون الـتــأخـيــر
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد إلـ ـ ـ ــى قـ ـضـ ـي ــة «الـ ـفـ ـح ــص
األمني» للشخصيات التي ستمثل
املرحلة املقبلة ،تتحدث مصادر عن
خالفات حول الشخصيات املرشحة
ل ـب ـع ــض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ،بـ ــن م ـك ــون ــات
قـ ــوى «إعـ ـ ــان ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر»،
ورئـيــس ال ــوزراء عبد الـلــه حـمــدوك،
وهــي تقريبًا حــول أربعة مرشحني.
ك ــذل ــك ،ي ـصـ ّـر ح ـم ــدوك عـلــى تمسكه

بتمثيل الحكومة «كل واليات البالد
واألج ـي ــال ال ـتــي قــامــت بــال ـثــورة مع
مراعاة الجندر» ،على أن األمل قائم
ب ــإع ــان ال ـح ـكــومــة خ ــال  48ســاعــة
أخرى.
إل ـ ــى ج ــان ــب ذلـ ـ ــك ،ج ـ ــاء ح ـ ــدث آخ ــر
زاد ف ــي ت ـع ـق ـيــد امل ــوق ــف ،وهـ ــو فــي
مــديـنــة ال ـفــاشــر ،غ ــرب ال ـب ــاد (802
ك ـل ــم ع ــن ال ـع ــاص ـم ــة) ،خـ ــال زيـ ــارة
لــوفــد قـيــادات «الـحــريــة والتغيير».
هـ ـ ـن ـ ــاك ،ع ـ ـ ّـب ـ ــرت ح ـ ــرك ـ ــات دارف ـ ـ ـ ــور،
ّ
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ك ـ ـ ــل م ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس «حـ ــركـ ــة
جيش تحرير السودان» مني أركو
مـ ـ ـن ـ ــاوي ورئـ ـ ـي ـ ــس «ح ـ ــرك ـ ــة الـ ـع ــدل
وامل ـ ـسـ ــاواة» ج ـبــريــل إب ــراه ـي ــم ،عــن
رف ـ ـض ـ ـهـ ــا الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة،
ُم ـهـ ّـددة بـمـقــاومـتـهــا .تـقــول مـصــادر
إن محاولة االعتداء على منسوبي
«الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة وال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر» ورمـ ـيـ ـه ــم
بــالـحـجــارة ،كــان سببًا إضــافـيــا في
تــأجـيــل تشكيل الـحـكــومــة والـبـحــث
عن حلول ترضي الجميع.
وخ ــال االج ـتـمــاع األخ ـيــر ُ لـحـمــدوك
مع «املجلس الـسـيــادي» ،شـ ِّـدد على
«اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــراع فـ ــي ت ـش ـك ـي ــل م ـفــوض ـيــة
ال ـس ــام الرت ـبــاط ـهــا بــال ـت ـفــاوض مع
الحركات املسلحة ،وارتـبــاط قضية

ّ
يصعب االختالف
بين «التغيير» والحركات
الدارفورية تشكيل
الحكومة

رفضت بعض قوى «الحرية والتغيير»
تضمين اتفاق أديس أبابا في الوثيقة
الدستورية (األناضول)

ال ـســام بــاألشـهــر الـسـتــة األول ــى من
ال ـف ـت ــرة االن ـت ـق ــال ـي ــة ،واإلسـ ـ ـ ــراع فــي
تحقيق الـســام ومعالجة األسـبــاب
ال ـ ـتـ ــي دعـ ـ ــت إلـ ـ ــى تـ ــذمـ ــر الـ ـح ــرك ــات
ّ
امل ـس ـل ـح ــة» .ويـ ـش ــار إلـ ــى أن رئ ـيــس
«حـ ـ ـ ـ ــزب املـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر» ،الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي فــي
«ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ع ـمــر الــدق ـيــر،
سافر إلى عاصمة جنوب السودان،
جوبا ،عقب أحداث الفاشر ،والتقى
أم ــس (ال ـثــاثــاء) مــع م ـنــاوي لبحث
«تــرتـيـبــات املــرحـلــة املـقـبـلــة» .وأشــار
ال ــدق ـي ــر إلـ ــى «م ــواص ـل ــة ال ـن ـقــاشــات
حـ ـت ــى ي ـت ـح ـق ــق ال ـ ـسـ ــام الـ ـش ــام ــل»،
ًّ
مـسـتـغــا ال ــزي ــارة لـعـقــد اجـتـمــاعــات
أخ ــرى مــع ق ــادة «الـجـبـهــة الـثــوريــة»
ومستشار رئيس الجنوب.
يقول القيادي في «تجمع املهنيني»،
م ـح ـم ــد ن ــاج ــي األصـ ـ ـ ــم ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
ضـ ـم ــن وف ـ ـ ــد ال ـ ـفـ ــاشـ ــر ،إن «ب ـع ــض
ش ـ ـبـ ــاب الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـثـ ــوريـ ــة ال ــذي ــن
نعرفهم كــانــوا غــاضـبــن ،ومنعونا
من الصعود إلى املنصة ،وقد طلبنا
منهم أن يسمعوا منا ونسمع منهم،
لـكـنـهــم رف ـض ــوا ف ـقــررنــا االن ـس ـحــاب
تجنبًا لــاش ـت ـبــاك» .ويـشـيــر األصــم
إلى أن ما حدث «مؤشر على واحدة
مــن أه ــم أزم ــات ال ـس ــودان ،هــي أزمــة

الحرب والـســام» ،علمًا أن «الحرية
والـتـغـيـيــر» حـ ّـمـلــت حـكــومــة الفاشر
َ
وح ـ ــرك ـ ــت ـ ــي «الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل وامل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة»
و«ت ـحــريــر ال ـس ــودان» مـســؤولـيــة ما
حدث مع الوفد.
ويـضــع مــا ي ــدور مــن اخـتــافــات بني
«الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» والـ ـح ــرك ــات
ال ـ ــدارف ـ ــوري ـ ــة املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،ال ـح ـك ــوم ــة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،أمـ ـ ـ ــام اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ي ـ ـبـ ــدأ مــن
أصـ ــل ت ـش ـك ـي ـل ـهــا ،ول ـي ــس ق ــرارات ـه ــا
التنفيذية فقط ،وال سيما أن األمــر
يتعلق بقضية ح ــرب طــويـلــة .هنا،
ي ـ ــرى الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «ح ـ ـ ــزب ال ـب ـعــث
العربي االشتراكي» وقوى «الحرية
والتغيير» ،محمد ضياء ،أن القوى
أع ـط ــت أول ــوي ــة ل ـل ـحــركــات املـسـلـحــة
في الوثيقة الدستورية ،وهذا صار
قــرارًا واجب التنفيذ على الحكومة.
وأشار ضياء إلى أن مجلس الوزراء
بمجرد تكوينه سيشرع فــي دعــوة
الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــوار،
متوقعًا رغــم العوائق الــوصــول إلى
س ـ ـ ــام ،وال س ـي ـم ــا مـ ــع «اإلش ـ ـ ـ ــارات
اإلي ـج ــاب ـي ــة م ــن ال ـح ــرك ــات املـسـلـحــة
التي التزمت وقف النار منذ إسقاط
النظام وال تزال».
ل ــذل ــك ،ي ــرى ال ـق ـي ــادي ف ــي «املــؤت ـمــر

الشعبي» ،يوسف لبس ،أن ما حدث
ف ــي ال ـفــاشــر «يـعـكــس عـمــق املشكلة
الـقــائـمــة عـلــى إق ـصــاء اآلخ ـ ــر ...قــوى
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر أه ـم ـل ــت مـكــونــا
أس ــاس ـي ــا ه ــو الـ ـح ــرك ــات امل ـس ـل ـحــة،
ع ـن ــدم ــا رفـ ـض ــت ب ـع ــض م ـكــونــات ـهــا
تـضـمــن ات ـف ــاق أديـ ــس أب ــاب ــا ،ال ــذي
ُوق ــع بينها وبــن الجبهة الـثــوريــة،
في الوثيقة الدستورية» .ويضيف:
«إذا م ـ ـضـ ــت ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ه ـ ـ ـكـ ـ ــذا ،ف ـل ــن
ُ ّ
ت ـ ـحـ ــل م ـش ـك ـل ــة ال ـ ـحـ ــرب وال األزم ـ ــة
االقـتـصــاديــة ...مــا حــدث فــي الفاشر
ّ
رد فعل طبيعي على نهج اإلقصاء
الذي كان يمارسه النظام القديم».
لـكــن الـتـخــوف األســاســي يـعـ ّـبــر عنه
الكاتب عبد الله آدم خاطر الذي حذر
من تبعات االختالفات بني «الحرية
والتغيير» و«الجبهة الثورية» ،على
رغ ــم أنـهـمــا يـمـثــان جـسـمــا واحـ ـدًا،
ألن مــن يحملون الـســاح يختلفون
فـ ــي ع ـم ـل ـهــم وت ـع ـب ـي ــره ــم عـ ــن قـ ــادة
العمل السياسي ،فيما يــرى املحلل
ال ـس ـي ــاس ــي حـ ــاج ح ـم ــد أن الـجـبـهــة
«جسم غريب على الحرية والتغيير
ألن ـه ــا م ــوج ــودة خـ ــارج الـ ـس ــودان»،
م ـت ـخــوفــا م ــن وق ـ ــوع ال ـج ـب ـهــة تـحــت
تأثير التوازنات الدولية.
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وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق
وري ـف ـهــا ،بـمـســاحــة بـلـغــت  5هـكـتــارات
ق ـي ــاس ــا ب ـت ـع ــداد س ـك ــان ــي ل ـل ـمــدي ـنــة ال
يتجاوز  60ألف نسمة .في عامي 2013
و ،2014شـ ـه ــدت امل ــدي ـن ــة ال ـصـنــاعـيــة
ف ــي يـ ـب ــرود ان ـت ـك ــاس ــة ك ـب ـي ــرة نـتـيـجــة
س ــرق ــة امل ـس ـل ـحــن ل ـل ـم ـعــامــل ،وإج ـب ــار
الصناعيني على إغالق منشآتهم .ومع
ع ــودة سـيـطــرة ال ــدول ــة ال ـســوريــة على
املدينة منذ خمس سـنــوات ،عــاد عدد
كبير مــن الـصـنــاعـيــن إل ــى منشآتهم.
«مــرح ـلــة ال ـع ــودة ه ــذه كــانــت مـكـلـفــة»،
بـحـســب تعبير مــديــر مـكـتــب القلمون
التابع لغرفة صناعة دمشق وريفها،
توفيق صوفان .وبينما تعود املدينة
اليوم بطاقات إنتاجية مرتفعة ،تصل
إلــى نسبة  %90في بعض الصناعات
مكتب الـقـلـمــون يـحـ ّـدد
وامل ـعــامــل ،ف ــإن ّ
ع ــدد امل ـعــامــل امل ــرخ ـص ــة م ــن ِقـ َـب ـلــه في
ً
ي ـبــرود بـمــا ي ـقــارب  320مـعـمــا ،فيما
ً
ي ـع ـمــل  80م ـع ـمــا ف ــي الـ ـظ ــل ،ل ـكــن «ال
إجـ ـ ــراءات بـحـقـهــا ،إذ تـحـتــاج املــرحـلــة
ّ
ت ـك ـث ـي ــف الـ ـعـ ـم ــل وتـ ـخ ــط ــي ال ـع ـق ـب ــات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة» ،ب ـي ـن ـمــا لـ ــم ت ـع ــد بـعــض

تعتبر مدينة يبرود
الصناعية ثاني أهم
مدينة صناعية في
سوريا بعد مدينة
حلب الصناعية

امل ـن ـش ــآت إلـ ــى ال ـع ـم ــل ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة،
نتيجة عدم عودة أصحابها إلحيائها.
وم ـ ــن أب ـ ـ ــرز هـ ـم ــوم ص ـن ــاع ـي ــي ي ـب ــرود
«م ـشــاكــل ت ـصــريــف اإلنـ ـت ــاج ،وتــوفـيــر
امل ـ ـ ّ
ـواد ال ـخ ــام لـصـنــاعــاتـهــم ،وتــوسـيــع
املنطقة املكتظة باملنشآت والحرفيني،
إض ــاف ــة إلـ ــى ضـ ـ ــرورة تــوف ـيــر حــوامــل
الطاقة املستمرة لتشغيل معاملهم»،
وف ــق مــا يــوضــح صــوفــان ،ال ــذي يؤكد
أيضًا أن مكتب القلمون «حصل على
م ــواف ـق ــة م ـحــاف ـظــة ريـ ــف دم ـش ــق عـلــى
ّ
إحداث مخطط تنظيمي خاص وجديد
للمنطقة الصناعية ،ستبلغ مساحتها

 77هكتارًا وستضم ما يزيد على 1800
قسم».

هوية أثرية مهددة
تعتبر ي ـبــرود مــديـنــة أثــريــة بــامـتـيــاز.
غ ـ ـيـ ــر أن ض ـ ـعـ ــف الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــق ،وقـ ـل ــة
ّ
االه ـت ـم ــام ّ ب ــآث ــاره ــا ب ـمــا ت ـت ـطــل ـبــه من
حـمــايــة ،أث ــرا سلبًا بــواقـعـهــا ،لتصبح
ّ
لتجمع القمامة واألتربة.
اليوم مكانًا
وأثناء التجوال في كل ركــن من أركــان
املــدي ـنــة ،ال بــد مــن مــاحـظــة أن ُجميع
املدافن األثرية مللوك الرومان قد نبشت
خـ ــال ف ـت ــرة س ـي ـط ــرة امل ـس ـل ـحــن عـلــى
امل ـن ـط ـقــة ،ث ــم ج ــرى بـيـعـهــا وتـهــريـبـهــا
عبر لبنان إلــى أوروب ــا .امل ـ ّ
ـؤرخ مرعي
الـ ـب ــرادع ــي ،أحـ ــد أبـ ـن ــاء يـ ـب ــرود ،ال ــذي
يعمل على حماية آثارها وإبراز حجم
الـ ـض ــرر الـ ـ ــذي ل ـح ــق ب ـه ــا م ــن غ ـي ــر أن
تـلـقــى م ـبــادراتــه اهـتـمــامــا جــديــا ،يــرى
أن «م ــا جـعــل أع ـمــال الـحـفــر والتنقيب
الـعـشــوائـيــة تنتشر كـثـيـرًا بــن سكان
املنطقة ،عدم تعاون الناس في اإلبالغ
عنها» .ويضيف امل ــؤرخ الـيـبــرودي أن
«استهتار البلدية في تنظيف شوارع
ي ـ ـبـ ــرود ،وإه ـم ــال ـه ــا ج ــان ــب اس ـت ـث ـمــار
اآلثـ ــار سـيــاحـيــا ،ي ـه ـ ّـددان ب ـقــاء الــوجــه
األثري للمدينة».

راجعين!
تضفي زي ــارة املغتربني املــديـنــة نوعًا
م ــن ال ــراح ــة واالسـ ـتـ ـق ــرار ،إض ــاف ــة إلــى
اسـتـقـطــاب أبـنــائـهــا مــن سـكــان دمشق
لقضاء اإلج ــازات ،واسـتـعــادة ذكريات
أيـ ــام الـسـلــم والـ ـه ــدوء .ه ــذا م ــا تــؤكــده
سـ ــاف ح ـم ــود ،اب ـن ــة ي ـب ــرود الـقــاطـنــة
ف ــي دمـ ـش ــق ،إذ تـ ـق ــول« :م ـن ــذ س ـنــوات
لــم أت ـجـ ّـول فــي ي ـبــرود لــزيــارة معاملها
األث ــري ــة ( )...رغ ــم أن جــدتــي لــم تـغــادر
امل ــديـ ـن ــة حـ ـت ــى خـ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ــوج ــود
امل ـس ـل ــح» .الـكـثـيــر م ــن ذك ــري ــات ســاف
ُسرقت مع أغــراض منزلها ،وال سيما
القطع الكهربائية الثمينة ،إضافة إلى
ُ
قطع أخرى اشتراها والدها من بلدان
عـ ــدة خـ ــال ف ـت ــرة ع ـم ـلــه ف ــي الـ ـخ ــارج،
ب ـح ـســب م ــا ت ــروي ــه الـ ـيـ ـب ــرودي ــة ال ـتــي
تركت املدينة .بدوره ،يلفت مالك ،أحد
أصحاب املعامل ،العائد من السعودية
بـعــد س ـنــوات غــربـتــه الـطــويـلــة ،إل ــى أن
«املدينة اختلفت عن السنوات األولــى
ّ
ويعبر عن تفاؤل نــادر،
بعد الـحــرب».
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «رغ ــم الـخـســائــر الـتــي
لـحـقــت بـمـعـمــل ال ـعــائ ـلــة ،ف ــإن الــوضــع
اليوم أفضل مما كان عليه سابقًا».

ُ
جميع المدافن األثرية لملوك الرومان نبشت خالل فترة سيطرة المسلحين على المنطقة (األخبار)

