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تقرير

ٌ
مصطلحات جديدة تدخل التداول...
«سوريا بتتكلم حربي»
كما ّلونت مختلف
جوانب حياة السوريين،
تركت الحرب بصمتها على
منطوقهم .وفي ما يأتي
بعض المصطلحات التي
راجت في السنوات
الماضية
كـثـيــرة هــي املـصـطـلـحـ ُ
ـات الـتــي ُول ــدت
ُ
ونشأت في كنف الحرب .جمل وعبارات
ق ـص ـيــرة اع ـت ــاد ال ـن ــاس اسـتـخــدامـهــا
فــي مقامات ّ
معينة ،وأخ ــذت طريقها
الحـقــا إل ــى قــامــوس ال ـت ــداول الـيــومــي.
ً
م ـن ـهــا م ــا يــرت ـبــط ب ــال ـح ــرب م ـبــاشــرة
(ب ـم ـع ـن ــاه ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري) ،وم ـن ـه ــا مــا
ُ
يــرت ـبــط بــانـعـكــاســاتـهــا االق ـت ـصــاديــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة .ف ــي م ــا ي ــأت ــي بـعــض
املـصـطـلـحــات ال ـتــي راج ــت «ف ــي ظــال
السيوف».

امل ـ ـ ــدن (وخ ـ ــاص ـ ــة حـ ـل ــب) اس ـت ـخ ــدام
ّ
املصطلح للداللة على أن من يحظى
ٌ
بمعونات من هذا النوع هو شخص
ً
«مدعوم»ُ ،يقال مثال« :فالن كرتونتو
بيضا» .ويؤكد أحد املتابعني للملف
ّ
اإلغــاثــي فــي حلب أن تــوزيــع املعونة
ّ
امل ـ ــذك ـ ــورة ي ـخ ـضــع مل ـعــاي ـيــر عـ ـ ــدة ال
تتعلق بمدى حاجة الشخص إليها
ّ
بقدر ما تتعلق بـ«الواسطة».
«افـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاك ـ ـ ــاج (ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق
ّ
السيارة)» :راج للداللة على أن عملية
رشـ ــوة ت ــوش ــك أن ت ـح ــدث .ويــوضــح
ّ
املـصــدر ذاتــه أن أحــد املتربعني على
قـ ـم ــة الـ ـ ـه ـ ــرم «اإلغ ـ ـ ــاث ـ ـ ــي» ف ـ ــي ح ـلــب
دأب عـلــى اس ـت ـخــدام ه ــذا املصطلح
ق ـبــل «ت ــزب ـي ــط» أش ـخ ــاص ف ــي مــوقــع
املسؤولية واملحاسبة.

ّ
«خدمية»
مصطلحات

«إذا م ـ ــا ع ـج ـب ــك شـ ـي ــل ش ــريـ ـط ــك»:
مـ ـصـ ـطـ ـل ـ ٌـح ي ـ ـك ـ ــاد اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ـ ــه أن
ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى م ــدي ـن ــة حـ ـل ــب .وه ــو

ّ
«عسكرية»
مصطلحات

«وج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ّـوي» :مـ ـصـ ـطـ ـل ـ ٌـح
«ج ـهـ ّ
ـادي» دأب «أم ــراء» التنظيمات
ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام ــه ب ــوص ـف ــه إش ـع ــارًا
ُ
سماع ٍّ
أي من
بتأهب «االنتحاريني».
هؤالء للجملة ،يعني أن ّ
«جهز نفسك،
اقترب موعد التفجير» .يرتبط بهذا
ٌ
مصطلح آخرُ ،يعد بمثابة
املصطلح
ّ
«أمر عمليات» ،فجملة «سلم لي على
سيدنا النبي» هي ُ
آخر جملة يقولها
ّ
«األمير» ملنفذ التفجير الوشيك.
«ح ــرب ــي ف ــي األج ـ ـ ـ ــواء» :م ــن امل ـع ـتــاد
سماعها خالل االتصاالت الالسلكية
ّ
بـ ــن امل ـس ــل ـح ــن ع ـب ــر «ال ـق ـب ـض ــات»،
للداللة على اقتراب طائرة عسكرية
م ـ ــن املـ ـنـ ـطـ ـق ــة .ف ـ ــي املـ ـ ُـق ـ ــاب ـ ــل ،دأب ـ ــت
الـ ـصـ ـفـ ـح ـ ُ
ـات املـ ــوال ـ ـيـ ــة عـ ـب ــر م ــواق ــع
التواصل االجتماعي على استخدام
مـصـطـلــح «أبـ ــو ال ـع ــز ف ــي األجـ ـ ــواء»،
كمقدمة ألخـبــار تتعلق باستهداف
الطيران السوري لبعض املناطق.

ج ــزء م ــن م ـعــانــاة أب ـن ــاء املــدي ـنــة مع
ّ
تجار «األمبيرات» الذين يبيعونهم
ّ
الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء امل ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــدة بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
«ال ــدي ــزل» .ب ــدأ اس ـت ـخــدام املصطلح
ّ
كـ ّ
يتقدم
ـرد نهائي على أي احتجاج
به أي من املشتركني لدى أحد أولئك
ّ
التجار ،ويعني التخيير بني القبول
بــاألمــر الــواقــع (س ــواء كــان رفــع سعر
االشتراك ،أو خفض ساعات الخدمة،
أو س ــوئـ ـه ــا) أو إل ـ ـغـ ــاء االشـ ـ ـت ـ ــراك.
راج امل ـص ـط ـل ــح ب ـع ـ َـده ــا إل ـ ــى درج ــة
استخدامه في معظم تفاصيل الحياة
ّ
اليومية ،يقول فراس لـ«األخبار» إن
«زوجتي صارت تستخدم املصطلح
ّ
ّ
كلما أبديت مالحظة تتعلق بالطبخ
ً
ً
م ـثــا ،ق ــاص ــدة تـخـيـيــري بــن تـنــاول
الطعام املــوجــود أو الـخــروج لتناول
طعام في السوق».
«أقلعت» :مصطلح من كلمة واحدة،
ُ
ويقصد به التبشير باحتمال تحسن
وض ــع الـتـيــار الـكـهــربــائــي فــي حلب،
ّ
الحرارية َ
ّ
أقلعت» ،وهي
ألن «املحطة
ال ـت ــي خ ــرج ــت م ــن ال ـخ ــدم ــة وعـ ــادت
إليها مرات كثيرة.

ّ
«اقتصادية»
مصطلحات

«إذا ما عجبك شيل
ٌ
شريطك» :مصطلح يكاد
يقتصر على حلب

«كيف البحر اليوم؟» :في ظل مخاوف
ّ
تجار العملة في السوق السوداء من
املالحقة راج استخدام هذا املصطلح
للسؤال عبر الهاتف عن سعر الدوالر.
وي ـ ـ ــراوح الـ ـج ــواب ع ـ ــادة ب ــن «املـ ــوج
عــالــي» لـلــداللــة عـلــى ارت ـف ــاع الـسـعــر،
و«هادي» للداللة على نزوله ،أو «متل
ما هو» .كذلك يكون الجواب أحيانًا:
«م ـض ـب ـض ـب ــة» ،ب ـم ـع ـنــى «ال ـض ـب ــاب
يسود» للداللة على اضطراب السوق
وعدم استقرار السعر.

مصطلحات ّ
«أمنية»

ّ
ّ
«كلو غوتا» مصطلح اقتصادي في
ظ ــاه ــره« ،أمـ ـن ــي» ف ــي حـقـيـقـتــه .راجَ
استخدامه عند الحواجز العسكرية
على طرقات السفرُ ،
ويستخدم فقط
بــن عـنــاصــر الـحــاجــز وب ــن سائقي
«الـفــانــات» الــذيــن يعملون بــن املــدن
ال ـس ــاح ـل ـي ــة ،أو ب ـي ـن ـهــا وب ـ ــن بــاقــي
ً
املـ ـح ــافـ ـظ ــات .وي ـ ـكـ ــون ه ـ ــؤالء ع ـ ــادة
م ــن «امل ــوث ــوق ــن أمـ ـنـ ـي ــا»ّ .أم ـ ــا دالل ــة
املـصـطـلــح فـطــائـفـ ّـيــة ،وتـعـنــي أن كل
ّ
الركاب ينتمون إلى طائفة مضمونة
الوالء.
صهيب...

ّ
«إغاثية»
مصطلحات

«الـكــرتــونــة الـبـيـضــا» :راج ــت للداللة
على صناديق املعونات التي توزعها
مـنـظـمــة ال ـص ـل ـيــب األحـ ـم ــر ،وتـمـتــاز
بــوفــرة محتواها قياسًا بما توزعه
باقي املنظمات .واعتاد سكان بعض

«اإلندبندنت» :هكذا يحمي
اإلسرائيليون السوريين ويرسلون
لهم لعبًا!
بني مجموعة املقاالت التي أحيت ذكــرى بدء األزمــة السورية في اإلعالم
ّ
الغربي أخيرًا ،ذكرت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية بموضوع توافد
الجرحى الـســوريــن ـ ـ مدنيني ومقاتلني ـ ـ إلــى املستشفيات اإلسرائيلية
لـلـعــاج .ظــاهــرة تـنــاولـتـهــا م ـقــاالت غــربـيــة عــديــدة فــي ال ـس ـنــوات األخـيــرة
املاضية ،واستعادتها الصحيفة البريطانية قبل يومني بمقال من إحدى
ّ
املستشفيات اإلسرائيلية في الجوالن املحتل .مراسل «إندبندنت» كيم
َ
ّ
وتحدث مع عدد من السوريني املعالجني فيه
سينغوبتا ،زار املستشفى
ومع طاقمه ّ
الطبي.
ف ــي املـ ـق ــال ،م ـحــاولــة واض ـح ــة لـلـتـســويــق ل ـل ــدور اإلي ـج ــاب ــي «اإلن ـس ــان ــي»
إلسرائيل «التي تطبب ضحايا نظام بشار األســد ومقاتلي حــزب الله».
ّ
املمرضون اإلسرائيليون ،الذين يتكلمون العربية بمعظمهم« ،يشعرون
بالغبطة عند اسـتـعــادة املـصــابــن عافيتهم» ُويـسـعــدون «ألن السوريني
ّ
يعبرون لهم عن امتنانهم الكبير» ،يروي املقال« .امرأتان من نفس البلدة
ّ
في القنيطرة ،تعارفتا في املستشفى ومصابون آخرون ما زالوا يتلقون
ّ
العناية والعالج داخلها منذ شهر ،األطفال السوريون يتلقون األلعاب من
ّ
السكان اإلسرائيليني الذين يرسلون أمتعة وثيابًا أيضًا» ...هكذا أراد املقال
أن ّ
يبي ّ
جو األلفة الناشئ داخل غرف املستشفى بني املعالجني واملرضى
ومدى «إنسانية» اإلسرائيليني ّ
أطباء و»مدنيني» ،مع «أعدائهم املفترضني».
سينغوبتاّ ،
ّ
تحدث مع «أحد مقاتلي الجيش الحر» الذي «كان يشبه مقاتلي
النصرة عندما دخل الى املستشفى بلحية طويلة وشعر كثيف كما ّ
تبي
صورة التقطتها ممرضة إسرائيلية له قبل شهر».
َ
ّ
«كــل املعالجني فــي املستشفيات اإلسرائيلية هــم مــن املـتـمــرديــن» يؤكد
سينغوبتا ،من دون أن يحدد إن كان من بني هؤالء ،إضافة الى عناصر
«الجيش ّ
الحر» ،آخــرون من جبهة «النصرة» .وحول هذه النقطة ،يكتفي
املقال بنقل ما يقوله األطباء واملمرضون اإلسرائيليون بأنهم «ال يسألون
املصابني عن انتمائهم» بل «يكتفون بتطبيبهم».
من جهة أخــرى ،يشير سينغوبتا إلــى أن «للجيش اإلسرائيلي سياسة
ّ
رسمية تقضي بالتكتم على طريقة نقل الجرحى من سوريا وإليها».
«القصة بدأت عندما نقلت سيارة إسعاف تابعة للجيش اإلسرائيلي فجأة
استمر األمــر حتى الـيــوم» ،قــال أحــد ّ
ّ
أطباء
مرضى من ســوريــا ...وهكذا
املستشفى .الطبيب أضاف أن «هؤالء (املصابني السوريني) كانوا يظنون
أن اإلسرائيليني لديهم قرونًا وأذنابًا ويشربون دم األطفال ،وبعضهم كان
سيقطع أعناقنا في ظروف مختلفة ،لكنهم يأتون إلى هنا ويرون الطريقة
التي نعاملهم بها».
املقال يشير إلى وجود  ٤مستشفيات في الجوالن املحتل استقبلت أكثر
من ألــف مصاب في املـعــارك على الـحــدود حتى اآلن« .جندي إسرائيلي
مسترخ»،
يـحــرس غــرفــة فيها نحو ستة مقاتلني ســوريــن ...لكن الـجـ ّـو
ٍ
يصف مراسل «إندبندنت» وينقل عن مصاب «الجيش ّ
الحر» قوله إنه «لن
يكون هناك سالم إال مع سقوط األسد».
(األخبار)

مشهد ميداني

مجزرة في الحسكة ...و«داعش» يقترب من طريق خناصر ــ حلب
ليث الخطيب
تـ ـح ــول احـ ـتـ ـف ــال م ــدنـ ـي ــن كـ ـ ــرد بـعـيــد
ال ـن ـي ــروز ف ــي ح ــي امل ـف ـتــي ف ــي الحسكة
(شـمــال شــرق ســوريــا) أم ــس ،إلــى مأتم
كبير؛ فقد انفجرت مساء أمس سيارتان
مفخختان يقودهما انتحاريان وسط
ح ـش ــود املـحـتـفـلــن ف ــي ش ـ ــوارع الـحــي
الشمالية ،ما أدى إلى استشهاد وجرح
أكـثــر مــن  100مــدنــي ،فــي حصيلة غير
نهائية.
وأشـ ـ ـ ــارت امل ـع ـل ــوم ــات األول ـ ـيـ ــة إلـ ــى ان
االنتحاريني انتحال صفة عناصر في
«وحدات الحماية» الكردية .وفور وقوع
التفجيرين طـ ّـوقــت «وح ــدات الحماية»
املـ ـك ــان ،خـشـيــة وج ـ ــود اخـ ـت ــراق ثــالــث،
فيما نقلت سيارات اإلسعاف الجرحى
إل ــى مستشفيات املــديـنــة الـتــي لــم تعد
ق ــادرة عـلــى اسـتـيـعــاب أع ــداد الجرحى

الكبيرة ،ليجري نقل قسم من الجرحى
إل ـ ــى م ـس ـت ـش ـف ـيــات م ــدي ـن ــة ال ـقــام ـش ـلــي
(نحو  90كم شمالي شرقي الحسكة).
يقول مصدر محلي لــ«األخـبــار»« :كــان
األس ــاي ــش (ع ـن ــاص ــر ال ـش ــرط ــة واألمـ ــن
األكــراد) قد أطلقوا تحذيرات في مدينة
الحسكة مــن ّ
تجمع املدنيني قبل أيــام،
خوفًا من التفجيرات .إال أن الكثير من
الـشـبــان تـجــاهـلــوا الـتـحــذيــرات وب ــدأوا
باالحتفال في الـشــوارع بمناسبة عيد
النيروز» .وإثر وقوع التفجيرين فرض
عناصر «الــوحــدات الـكــرديــة» إج ــراءات
أم ـن ـيــة م ـ ـشـ ـ ّـددة ،ع ـلــى أط ـ ـ ــراف املــدي ـنــة
وفــي داخلها ،وســط مخاوف من تكرار
ال ـ ـخـ ــروق األمـ ـنـ ـي ــة ،إذ «م ـ ــن امل ـف ـتــرض
أن ي ـش ـهــد ي ـ ــوم غـ ــد ت ـش ـي ـيــع ج ـثــامــن
الشهداء ،إضافة إلى نية فعاليات أهلية
واجتماعية كردية مواصلة إحياء ذكرى
العيد القومي لألكراد» ،يضيف املصدر.

وفي مــوازاة ذلك ،شن «داعــش» هجومًا
على حــواجــز للجيش فــي محيط بلدة
ال ـش ـي ــخ ه ـ ــال وح ـن ـي ـط ــة ع ـل ــى طــريــق
خناصر ـ حلب ،في ريف حماة الشرقي،
وتمكن من السيطرة على تلك املنطقة.
وأدت تلك االشتباكات التي دامت ألكثر
م ــن  5س ــاع ــات إل ــى اس ـت ـش ـهــاد وج ــرح
الـعـشــرات مــن جـنــود الجيش الـســوري.
مصدر ميداني قال لـ«األخبار»« :يسعى
ّ
مسلحو داعش إلى فصل شمال البالد
(حلب) عن املنطقة الوسطى والجنوبية
عبر قطع ذلــك الـطــريــق .ومــن أجــل ذلك
شنوا هجومًا كبيرًا من جهة محافظة
ال ـ ــرق ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـن ـط ـق ــة شـ ـم ــال ــي ش ــرق ــي
الـسـلـمـيــة» .وأك ــد امل ـصــدر أن «الـجـيــش
يحشد فــي املـقــابــل السـتـعــادة املنطقة،
مـمـهـدًا لـهـجــوم مـعــاكــس عـبــر القصف
الـ ـج ــوي وامل ــدفـ ـع ــي املـ ـكـ ـث ــف» .وط ــري ــق
خـنــاصــر ـ ـ حـلــب ه ــو ال ـطــريــق الــوحـيــد

ال ــذي ال ي ــزال يــربــط امل ـنــاطــق الحلبية
ال ـخــاض ـعــة لـسـلـطــة ال ــدول ــة بمحافظة
ح ـم ــاه وم ـن ـهــا إلـ ــى ح ـمــص وال ـســاحــل
ودمشق.
وف ــي ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة (ري ــف دمـشــق
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرقـ ـ ــي) ،ن ـ ـفـ ــذ ال ـ ـج ـ ـيـ ــش س ـل ـس ـلــة
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــات عـ ـل ــى ن ـ ـقـ ــاط وم ـ ـحـ ــاور
ّ
ت ـح ــرك ــات امل ـس ــل ـح ــن .ف ـفــي ع ــن تــرمــا
ّ
قـ ـت ــل  15م ـس ــل ـح ــا وجـ ـ ــرح الـ ـعـ ـش ــرات
منهم ،نتيجة لتلك االستهدافات .فيما
ّ
ق ـتــل  3م ـســل ـحــن آخ ــري ــن ف ــي منطقة
م ــرج ال ـس ـل ـطــان ،ف ــي قــريــة أوت ــاي ــا ،في
الـ ـغ ــوط ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،إثـ ـ ــر اسـ ـتـ ـه ــداف
الـجـيــش ملــواق ـع ـهــم .وق ـتــل ال ـعــديــد من
ّ
مسلحي «جبهة النصرة» في املنطقة
امل ـم ـتــدة مــن ب ـلــدة م ـســرابــا -دومـ ــا ،من
بينهم ليبي ويمني الجنسية .أما في
مخيم الـيــرمــوك ،جنوبي دمـشــق ،فقد
ت ـج ــددت حـ ــاالت ال ـق ـنــص بــال ـقــرب من

مبنى البلدية ،وقضت باألمس سيدة
نتيجة ذلــك ،األمــر الــذي عـ ّـده متابعون
لـشــأن اتـفــاق تشكيل «اللجنة األمنية
الثالثية املشتركة» ،املسند إليها تنفيذ
بنود «تحييد اليرموك» عن الصراع،
«محاولة لوأد االتفاق قبل أن يوقع».
أم ــا ف ــي ري ــف الــاذق ـيــة ال ـش ـمــالــي ،فقد
ش ــن ال ـج ـي ــش س ـل ـس ـلــة ه ـج ـم ــات عـلــى
بـلــدات مــرج خــوخــة وكنسبا وترتياح
وك ـتــف ال ــرم ــان وج ـبــل ال ـتــوبــة وزوي ــك،
مــوقـعــا الـعــديــد مــن الـقـتـلــى والـجــرحــى
ّ
ف ــي ص ـفــوف امل ـســل ـحــن ،مـعـظـمـهــم من
جنسيات شيشانية وعربية.
وفــي حلب ،سيطر الجيش على مــزارع
الحلبي بالقرب مــن تلة املضافة التي
سيطر عليها أمس األول ،لينهي بذلك
ّ
املعركة التي أطلقها املسلحون املعروفة
بـ«معركة تحرير حندرات» في شمالي
حلب.

