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أطفال سوريا كبروا قبل األوان:
الحرب في عيون «اآلمنين»
الجوع والبرد والتشرد
ومشاكل األطفال
في مختلف المناطق
غدت ،بعد مرور أربع
سنوات ،أزمة تنمو على
أكتاف ما يسمى «جيل
الحرب» .اليوم في
مناطق «آمنة» ،يتصرف
بعض األطفال كأنهم ال
يزالون في خطر
الالذقية ــ يارا أمير محمد

ال ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل ريـ ـ ـ ـ ــف دم ـ ـ ـشـ ـ ــق ال ـ ـغـ ــربـ ــي
ً
بمحافظتي درعا والقنيطرة ،وصوال
إلـ ــى ال ـ ـحـ ــدود م ــع ال ـ ـجـ ــوالن امل ـح ـتــل.
ويأتي ذلــك رغــم تحييد القرية ،التي
تبعد عــن دمشق  40كلم جنوبًا ،عن
املعارك الدائرة جنوبًا ،بسبب التعداد
ال ـس ـكــان ــي ال ـك ـب ـيــر داخـ ـلـ ـه ــا ،غ ـي ــر أن
مخاوف املسلحني زادت بعد سيطرة
الجيش على تل مرعي مؤخرًا .وتؤكد
املصادر أن تقدم الجيش توقف خالل
األحـ ـ ــوال ال ـجــويــة ال ـعــاص ـفــة ،وتــركــز
على استهداف مدفعي متواصل حول
تــال فاطمة ،ومــواقــع للمسلحني في
كفر شمس والشيخ مسكني.

على الموقع:
¶ غارات لـ «التحالف»
على «النصرة» في ادلب

يمتلك حرفة أو شهادة جامعية فقد
اضطر للعمل بأعمال بسيطة ال ّ
تمت
لـلـسـيــاحــة ب ـص ـلــة .وي ــذك ــر ،ع ـســاف،
ّ
أن آخ ــر وف ــد س ـيــاحـ ّـي راف ـق ــه يـعــود
ل ـتــاريــخ  23نـيـســان « 2011أي منذ
األشهر األولــى النــدالع األزمــة ،حيث
أوقـفــت غالبية الـشــركــات السياحية
ّ
رحـ ــات ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا بـ ــرغـ ــم أن
ّ
األمنية آنــذاك لم تكن بهذا
األوضــاع
ّ
ال ـس ــوء» .وم ــن خ ــال عمله فــي كلية
ّ
الـسـيــاحـيــة ي ــؤك ــد الــدك ـتــور عـســاف،

الالذقية ،واحدة من املدن اآلمنة
نسبيًا في سوريا ،شهدت خالل
السنوات األربع الفائتة اختالطًا
كبيرًا بني أطفال قدموا إليها من
مـخـتـلــف امل ـن ــاط ــق ،ول ـك ــل منهم
ق ـ ّـص ـتــه ال ـت ــي يـحـكـيـهــا ب ـم ــرارة
الـكـبــار ،بـعــدمــا حملتهم األزم ــة
إلــى أعـمــار افتراضية أكـبــر ّ
مما
هم عليه.
فـ ـ ــارس ،ابـ ــن ال ـس ـن ــوات ال ـث ــاث،
ال ـن ــازح مــن منطقة حــرسـتــا في
ريف دمشق ،يأتي إلى الروضة
ّ
ً
ك ـ ــل ي ـ ــوم حـ ــامـ ــا م ـع ــه ب ـنــدقـ ّـيــة
بــاسـتـيـكـيــة ،بـحـســب مــا ً تقوله
مــديــرتــه ،وتـتــابــع ش ــارح ــة« :إنــه
ي ــأك ــل ويـ ـش ــرب وال ـب ـن ــدق ـي ــة فــي
يـ ــده ال ت ـف ــارق ــه ،وح ــامل ــا يسمع
ص ــوت ــا يـ ّ
ـوج ـه ـهــا م ـب ــاش ــرة إلــى
م ـ ـ ـصـ ـ ــدر الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوت» .وب ـي ـن ـم ــا
األط ـفــال منهمكون باللعب في
حــديـقــة ال ــروض ــة ،يـجـلــس ربيع
ّ
ستيني،
منزويًا صامتًا ،كرجل
يــراقــب رفــاقــه حزينًا على حياة
ف ــارقـ ـه ــا ،ولـ ــم ت ـع ــد م ـل ــون ــة كـمــا
كــان يرسمها في بيته الصغير
ال ـ ـ ــذي غ ـ ــادرت ـ ــه ّأم ـ ـ ــه مـ ــع ب ــداي ــة
األزم ـ ـ ــة ن ـت ـي ـجــة خ ـ ــاف طــائـفــي
مــع زوجـهــا .إذًا ،لــم تكن مشكلة
ربـيــع نــاجـمــة عــن مـشــاهــد عنف
ودمـ ـ ـ ـ ــاء ،بـ ــل هـ ــي ن ــدب ــة تــرك ـهــا
فــي روح ــه مـشـهــد وال ــدت ــه وهــي
تـحـمــل ال ـس ــاح بــوجــه زوج ـهــا،
مهددة ّإياه بالقتل إن لم يسمح
لها بالعودة إلى أهلها في ريف
ّ
دمـشــق .يومها أخـبــره وال ــده أن
السالح بيد ّأمه كان ّ
مجرد لعبة
بــاسـتـيـكـيــة حّ ــاول ــت مـمــازحـتــه
بواسطتها ،وأنها غادرت البيت
فـ ــي زيـ ـ ـ ــارة ق ـص ـي ــرة وس ـت ـع ــود
بـعــد أيـ ــام .ث ــاث س ـن ــوات م ـ ّـرت،
وربيع ينتظر عــودة والــدتــه من

أن ــه يعمل عـلــى تــأهـيــل جـيــل جــديــد،
وتـ ــزويـ ــده ال ـخ ـب ــرات ال ـت ــي يـمـلـكـهــا،
ً
ّ
آم ــا «أن يتمكن ه ــؤالء الـشـبــاب من
ً
العمل مستقبال حال وقوف الحرب،
ّوت ـح ـ ّـس ــن ال ـ ـظـ ــروف األمـ ـنـ ـي ــة» .غـيــر
أنـ ـ ــه ال ي ـخ ـفــي ق ـل ـق ــه ،ب ــرغ ــم إي ـمــانــه
ب ــإمـ ـك ــان ــات سـ ــوريـ ــا وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا،
«فغالبية األدالء السياحيني غادروا
الـ ـب ــاد ،وال شـ ــيء يـضـمــن عــودتـهــم
بعد استقرار األوض ــاع» ،األمــر الذي
ي ـج ـع ـلــه عـ ــاق ـ ـدًا األم ـ ـ ــل ع ـل ــى ال ـج ـيــل

مدينة القصير .يقول
زيــارتـهــا ّ
وال ــده« :تــوقــف ربـيــع عــن الكالم
مـنــذ أن غـ ــادرت وال ــدت ــه الـبـيــت،
نسيت حنانها لــه خـلــف الـبــاب
ولم تعد».
طـفــل آخ ــر ي ــروي لـنــا بـحــرقــة ما
ص ـم ــت ع ـن ــه اإلع ـ ـ ــام الـ ـس ــوري،
فـ ــري ـ ـبـ ــال الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادم مـ ـ ــن م ـن ـط ـقــة
س ــاخـ ـن ــة ،ق ــري ــة الـ ــرمـ ــاديـ ــة فــي
ريف الالذقية ،كان جريئًا بنقله
مـ ـش ــاه ــدات ــه ف ـ ــي تـ ـل ــك امل ـن ـط ـقــة
بــواق ـع ـيــة وب ـ ـ ــراءة .ي ـقــوم ري ـبــال
ّ
ّ
مسرحية ّتتوزع
ورفاقه بتمثيل
ف ـي ـه ــا األدوار ب ـ ــن م ـســل ـحــن
وعناصر مــن الجيش الـســوري،
يتقن فيها ريبال تمثيل الهجوم
الـعـنـيــف ون ـ ـ ــداءات االس ـت ـ ّغــاثــة.
«ب ــات ــت هـ ّــذه ل ـع ـب ـتــه امل ـفــض ـلــة»
ت ـق ــول م ـعــلـمــة ريـ ـب ــال ،وت ـتــابــع:
«ت ـل ــك ال ـع ــاق ــة ال ـع ــدائ ـي ــة تـفـقــد
ب ــراء تـ ـه ــا ع ـن ــد ل ـح ـظ ــة ت ـص ــادم
حـقـيـقــي م ــع أق ــران ــه ،إذ يتحول
مشهد العنف بشكل تلقائي إلى
اس ـت ـخ ــدام ال ـض ــرب ب ــن زمــائــه
أثـنــاء اللعب» .الطفل الــذي نجا
املوت والخطف بأعجوبة ،لم
من ّ
ّ
شخصية «سوبرمان»
يعد يقلد
ب ـ ــل اخـ ـ ـت ـ ــار ّأن يـ ـتـ ـل ـ ّـب ــس دوم ـ ــا
ّ
شخصية املسلح.
قـصــص مــؤملــة منحتها الحياة
لريبال وربـيــع وف ــارس فــي عمر
مبكر ،فــي الــوقــت الــذي اختارت
ف ـيــه غ ـيــرهــم الـكـثـيــريــن ملـشــاهــد
أكثر قسوة ،ومواجهات مباشرة
مع املوت العشوائي .ففي ساحة
كنيسة ديـمـتــريــوس ،فــي حلب،
ً
لم توفر القذائف أطفاال نزحوا
مــن إدل ــب وح ـمــاه كــانــوا يلهون
ف ــي س ــاح ــة ال ـك ـن ـي ـســة ،وت ـصــف
س ــارا ،ابـنــة األح ــد عـشــر ربيعًا،

ذلــك الـيــوم بــأســى شــديــد« :حني
ك ـنــا صـ ـغ ــارًا ،ك ــان ــت أمـ ــي تـقــول
عندما أضرب أخي وهو يشرب،
ّ
إن الـضــرب أثـنــاء الـشــرب حــرام،
ولو كان الشارب أفعى .في ذلك
ال ـي ــوم ،سـقــط أم ــام عـيـنــي ثالثة
أط ـفــال وه ــم ي ـشــربــون .أال يعلم
ّ
املسلحون أن ذلــك حــرام» ،تقول
س ــارا ذلــك ب ـبــراءة الـطـفــولــة ،من
دون أن تعلم أن الحرب ال أخالق
لها.
مـفــردات جــديــدة عــرفــت طريقها
إل ــى ع ـقــول أط ـف ــال س ــوري ــا .هي
م ـف ــردات ال ـحــرب بـكــل قسوتها.
فلم تعد تستغرب أن يعرف طفل
ن ــوع ال ــرص ــاص ـ ّـة ال ـف ــارغ ــة الـتــي
يحملها إلى معلمته ليقول لها
ّ
إنـهــا رصــاصــة غــالـيــة عليه ألن
صــديــق وال ــده ،ال ــذي أحـ ّـبــه ،قتل
ّ
بها .كما تتمكن قمر ،الطفلة ،من
تمييز أنــواع الصواريخ نتيجة
صــوت ـهــا ف ـقــط ح ــن ان ـف ـجــارهــا،
تــروي مشرفة اجتماعية تعنى
بشؤون األطفال.
يـقــول الكثير مــن األهــالــي إنهم
ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــوا م ـ ـنـ ــع أط ـ ـفـ ــال ـ ـهـ ــم مــن
رؤي ــة مـشــاهــد الـعـنــف وال ــدم ــاء،
ول ـك ــن ل ــم يـسـتـطـيـعــوا إغ ـمــاض
أعــن أطفالهم كــل ي ــوم ،فمواقع
اإلن ـت ــرن ــت ل ــم ت ــوف ــر ي ــوم ــا نشر
تلك الـصــور ،بكل ما تحمله من
ال ــاإن ـس ــان ـي ــة .ول ــم ي ـغــب ال ــدور
السلبي للشاشة الصغيرة عن
ذلك.
إنهم أطفال سوريا اليوم ،كبروا
قبل أوان ـهــم ،يختزنون مشاهد
ال ـ ـع ـ ـنـ ــف وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ،ويـ ـحـ ـلـ ـم ــون
بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل تـ ـغـ ـي ــب ف ـ ـيـ ــه ت ـل ــك
املشاهد لصالح أمنيات طفولية
يرغبون في تحقيقها.

لم تعد تستغرب أن يعرف طفل نوع الرصاصة التي يحملها (ا ف ب)

ّ
ّ
الـجــديــد مــن طــابــه الــذيــن يــرى أنهم
مظلومون اليوم بحكم عدم قدرتهم
ع ـل ــى ال ـق ـي ــام بـ ـج ــوالت ع ـم ـل ـ ّـي ــة ،وال
ّ
ّ
الحقيقي،
التعرف إلــى وجــه سوريا
ّ
و«مـ ــوادهـ ــم ال ـع ـم ـلــيــة تـقـتـصــر على
ال ـ ـ ـصـ ـ ــور واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وجـ ـ ـ ـ ـ ــوالت فــي
املناطق املحيطة بدمشق في أحسن
األحوال» على ّ
حد تعبير عساف.
ّ
مــن امل ـعــروف أن األدالء السياحيني
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ل ـ ـ ــم يـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــوا ي ــوم ــا
ّ
ضمانات عمل أو تعويضات ،وجــل

م ــا اس ـت ـطــاعــوا ال ـح ـصــول عـلـيــه هو
ّ
اهتمت
جميعة تأسست عــام 1996
بإقامة النشاطات االجتماعية ،غير
ً
ّ
ّ
الجمعية لم ّ
تعمر طويال ،إذ
أن هذه
ّ
ج ــرى حــلـهــا ب ـقــرار جــائــر مــن وزي ــرة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـمــل عــام
 ،2008ول ــم ي ـبــق ل ـ ــأدالء غ ـيــر غــرفــة
السياحة التي لم ّ
تقدم لهم خدمات
ّ
ت ــذك ــر بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـت ــأم ــن الـصــحــي
الــذي تراجعت فاعليته الحقًا بحكم
ما لحق باألدالء من بطالة.

نجاح هدنة
حلب ّفي أيدي
«ممولي اإلرهاب»
ت ــزام ـن ــا م ــع املـ ـع ــارك امل ـس ـت ـعــرة داخ ـ ــل مــديـنــة
حـلــب وفــي ريـفـهــا الـشـمــالــي ،وتــأكـيــد املبعوث
األم ـم ــي إل ــى س ــوري ــا س ـت ـيـفــان دي مـيـسـتــورا
مــواف ـقــة دم ـش ــق ع ـلــى تـجـمـيــد ق ـصــف مـنــاطــق
نفوذ املسلحني في مدينة حلب لستة أسابيع،
ّ
رأت الحكومة السورية أمس أن نجاح مبادرة
األمم املتحدة لتجميد القتال في حلب يعتمد
على مدى قدرة الدول الداعمة للمسلحني على
إجـبــارهــم على االل ـتــزام بــالـهــدنــة .وأ ّك ــدت على
لسان وزيــر االعــام عـمــران الزعبي أنــه لــم يتم
بعد وضع جدول زمني للهدنة التي يعمل من
أجلها دي مستورا .وفي مقابلة مع «رويترز»،
ّ
رأى الزعبي أن الحديث عن «تجميد القصف
هو جزء من تجميد القتال ،بمعنى أن تجميد
القتال يقع على عاتق جميع االطراف املسلحة
املـ ــوجـ ــودة ف ــي حـ ـل ــب» .وأضـ ـ ـ ــاف« :ال ـح ـكــومــة
ال ـســوريــة مــا زال ــت ت ــدرس مــا قــالــه الـسـيــد دي
مستورا منذ اللحظة االولى ،وعندما يأتي الى
دمشق ستكون هناك إجابات دقيقة وواضحة
من قبل الحكومة».
فــي املـقــابــل ،ق ــال رئـيــس «االئ ـت ــاف» املـعــارض
خالد خوجا إن «قيادة األركان وجميع فصائل
الجيش الحر املنضوية تحتها تلتزم ببنود
وقــف إطــاق النار في حلب ،إن أعلن ،في حال
الوصول إلى حل حقيقي يحقق األمان للشعب
السوري» .وأضــاف خوجا« :لنا تجربة كبيرة
مــع نـظــام (الــرئـيــس ب ـشــار) األس ــد وتصرفاته
خــال األع ــوام األربـعــة املاضية ،وخرقه للهدن
واالتفاقات التي أبرمها مع الثوار يدل على أنه
ي ــراوغ لكسب الــوقــت ،وال ـعــودة إلــى التصعيد
بشكل أكثر وحشية».
ّ
وعـ ــن رأي ـ ــه ف ــي خ ـطــة دي م ـس ـت ــورا أف ـ ــاد ب ــأن
«االئـ ـت ــاف ي ـ ّ
ـرحــب ب ــأي مـسـعــى لــوقــف الـقـتــل،
وإراق ـ ــة امل ــزي ــد م ــن ال ــدم ــاء ف ــي س ــوري ــا ،وه ــذا
مــوقــف االئ ـت ــاف مـنــذ تــأسـيـســه ،حـيــث أطلعه
املبعوث الدولي قبل أيام على أفكاره ،وأخبره
بأنها بحاجة إلــى مناقشة التفاصيل بشكل
أك ـبــر .فــوقــف الـقـصــف ال ـجــوي يـجــب أن يشمل
ج ـم ـيــع امل ـ ــدن وي ـ ـتـ ــازم م ــع وقـ ــف ال ـق ـت ــل عـلــى
األرض أيضًا».
وكشف رئيس االئتالف أنه «من أجل الوصول
إل ــى ح ــل ش ــام ــل ،ال يــرضــى االئـ ـت ــاف بـحـلــول
مؤقتة ،فيجب أن تتضمن املبادرة أيضًا وقف
م ـخ ـت ـلــف وس ــائ ــل ال ـق ـت ــل األخـ ـ ـ ــرى ،وم ـح ــارب ــة
اإلرهاب بما فيها إرهاب الدولة ،فاألخير ليس
شريكًا في الحرب على اإلرهاب ولن يكون».
م ــن ج ـه ـتــه ،وتـعـلـيـقــا ع ـلــى ال ـخ ـطــة ،أك ــد وزي ــر
الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود جــاويــش أوغـلــو أن
بــاده تدعم وقــف إطــاق الـنــار ،حتى وإن كان
ّ
ملــدة ستة أســابـيــع ،مشككًا «فــي اح ـتــرام نظام
األس ــد للخطة والـتــزامــه بـهــا ،فــي الــوقــت الــذي
يواصل فيه قتل مئات املدنيني في حلب عبر
الغارات الجوية».
وقال جاويش أوغلو« :لقد جاءنا دي مستورا
بخطط ومقترحات مشابهة فــي وقــت سابق،
ودع ـم ـن ــاه ــا م ـبــدئ ـيــا رغـ ــم ب ـعــض تـحـفـظــاتـنــا
عليها ،خصوصًا في مسألة تنفيذها ،ألن وقف
إطــاق النار ليوم واحــد يعني تجنيب املئات
املوت».
(األخبار ،رويترز ،األناضول)

