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العالم

كـيـلــومـتــرات قليلة مــن م ــدن وبـلــدات
وس ــط إدلـ ــب ،ال ـتــي تـعــد أه ــم معاقل
تلك الفصائل.
الـتـحـفــظ الـتــركــي عـلــى تـقــدم الجيش
الـ ـس ــوري ،ح ـضــر أم ــس م ـج ــددًا على
لـســان الرئيس رجــب طيب أردوغ ــان.
إذ ش ـ ــدد خ ـ ــال ات ـ ـصـ ــال ه ــات ـف ــي مــع
ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر بــوتــن
عـلــى ضـ ــرورة وق ــف هـجـمــات ال ـقــوات
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي إدل ـ ــب وفـ ــي ال ـغــوطــة
الشرقية ،إلنجاح محادثات «أستانا»
و«ســوتـشــي» ،وفــق مــا نقلت مصادر
رئاسية لوكالة «األنــاضــول» .ويأتي
االت ـص ــال بــن زعـيـمــي الـبـلــديــن ،بعد
اس ـتــدعــاء أن ـقــرة الـسـفـيــريــن الــروســي
واإلي ـ ــران ـ ــي ل ــدي ـه ــا ،اح ـت ـج ــاج ــا عـلــى

«خ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـ ـس ـ ّـ ــوري» اتـ ـف ــاق
«خفض التصعيد» املوقع في أستانا،
وعقب الهجوم الذي نفذ ضد قاعدتي
ح ـم ـي ـم ـيــم وطـ ــرطـ ــوس ال ــروس ـي ـت ــن،
ّ
مسيرة ،انطالقًا من منطقة
بطائرات
«خـفــض التصعيد» .وبـعــدمــا حملت
تـصــريـحــات وزارة ال ــدف ــاع الــروسـيــة
حــول مسؤولية تركية غير مباشرة
عـ ـ ــن الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ،لـ ـك ــون ــه انـ ـطـ ـل ــق مــن
مـنـطـقــة فـصــائــل تـحــت رع ــاي ــة أن ـقــرة،
نفى الرئيس الــروســي ،أي مسؤولية
ل ـت ــرك ـي ــا فـ ــي اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـق ــاع ــدت ــن
الـعـسـكــريـتــن .وأض ـ ــاف ف ــي تـصــريــح
لــوســائــل إع ــام روس ـيــة« :نـحــن نعلم
الجهات التي تقف وراء الهجمات .هي
ليست تركيا وال جيشها» .واعتبر أن
الهجمات تهدف إلى تقويض عالقات
روسـ ـي ــا وش ــرك ــائ ـه ــا وعـ ـل ــى رأس ـه ــم
تركيا .وتعليقًا على تأثير استدعاء
السفير الروسي في أنقرة ،على مسار
الـتـعــاون فــي أسـتــانــا وســوتـشــي ،قال
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـكــرم ـلــن ،ديـمـتــري
بـيـسـكــوف ،إن املـ ـش ــاورات م ــع تركيا
وإيـ ـ ــران ح ــول االج ـت ـمــاعــات املــرتـقـبــة
في سوتشي «مستمرة على مستوى
الخبراء واملسؤولني الكبار».
وت ــزام ــن ال ـن ـشــاط ال ــروس ــي ـ ـ الـتــركــي
على هامش التطورات امليدانية ،مع
زيارة للمبعوث الروسي الخاص إلى
سوريا ،ألكسندر الفرنتييف ،لدمشق،
ح ـيــث ال ـت ـقــى الــرئ ـيــس ب ـشــار األس ــد.
وتركز النقاش حول التعاون املشترك
واملـجــريــات األخ ـيــرة فــي امل ـيــدان ،إلى
جــانــب تـحـضـيــرات مــؤتـمــر «ال ـح ــوار
الوطني» املرتقب عقده في سوتشي.
وأكـ ــد األسـ ــد أن ان ـت ـص ــارات الجيش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع روسـ ـي ــا
ً
والحلفاء ،شكلت عــامــا حاسمًا في
إفشال مخططات الهيمنة والتقسيم،
ومــن شأنها تعزيز املساعي الرامية
إلى إيجاد حل سلمي.
(األخبار)

ليصبح املــرشــح مـنــافـســا فــي السباق
الرئاسي.
وق ــال عـلــي إن حملته االنـتـخــابـيــة لن
ت ــرف ــع راي ـ ـ ــة االسـ ـتـ ـس ــام ب ـع ــد ضـغــط
الـجــدول الزمني للعملية االنتخابية،
ّ
مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا أن داع ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــه سـ ـيـ ـس ــلـ ـم ــون
ال ـتــوك ـيــات لـلـجـنــة االن ـت ـخ ــاب ــات عبر
سالسل بشرية يوم  25كانون الثاني
الحالي ،أي في ذكرى الثورة.
وأعـلـنــت لجنة االنـتـخــابــات الرئاسية

ال ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ـ ــوز االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة وقـ ـ ــواعـ ـ ــد
تـخـصـيـصـهــا لـلـمــرشـحــن الـنـهــائـيـ َـن
لالنتخابات الرئاسية ،حيث ُ
سيمنح
املـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــون الـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــوز االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة
بأسبقية تقديم أوراق الترشح ،فيما
جـ ــى االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار عـ ـل ــى  15رم ـ ـ ـزًا هــي
ال ـن ـج ـمــة ،ال ـش ـمــس ،األس ـ ــد ،ال ـح ـصــان،
النسر ،الديك ،املـيــزان ،الطائرة ،ساعة
اليد ،النخلة ،املركب ،املظلة ،التلفون،
النظارة ،السلم.

إدلب :ذكريات «الثورة» والمونة
 ...في حكايا أهلها
يتناقل القادمون من
إدلب أخبار المدينة الشمالية
الخارجة عن سيطرة الدولة،
بوصفها مكتظة بالسكان،
من الوافدين إليها خالل
التسويات األخيرة .ولمعابر
الدخول والخروج حكاياتها
التي يعيشها كل العابرين
إليها ومنها
حماة ــ مرح ماشي
ً
لـيــس س ـهــا ع ـبــور أي ك ــان إل ــى مدينة
ادل ــب فــي الـشـمــال ال ـس ــوري ،إن لــم يكن
م ــن املــدي ـنــة نـفـسـهــا ،أو م ــن ري ـف ـهــا .وال
يعدو األمــر كونه مجرد فكرة مجنونة،
تـ ـق ــوم عـ ـل ــى اجـ ـتـ ـي ــاز الـ ـس ــاح ــل ش ــرق ــا،
عـ ـب ــر طـ ــريـ ــق بـ ـي ــت ي ـ ــاش ـ ــوط ـ ـ ـ ـ ال ـ ـغـ ــاب،
ل ـل ـم ـضــي م ــن األراضـ ـ ـ ــي ال ــواقـ ـع ــة تـحــت
سيطرة الحكومة نحو منطقة أضحت
تـعـتـبــر خـ ــارج ال ـح ــدود اآلم ـن ــة .غـيــر أن
اإلدلبيني املقيمني في الساحل وجــواره
يستطيعون زيـ ــارة مــديـنـتـهــم وقــراهــم،
وتفقد أح ــوال األه ــل واملمتلكات ،أو ما
بقي منها .وفي هذه الحال يمكن لهم أن
يكونوا عيون املهتمني بمتابعة أخبار
املدينة التي تسبب ما يكفي من األسى
في وجدان السوريني .املدينة الخضراء...
أرض الزيتون ،صــارت رمـزًا للحرب في
أقسى صورها .هذا ما يحمله اإلدلبيون
الــداخ ـلــون وال ـخ ــارج ــون ،تـحــت إش ــراف
الحكومة ،وأمام أنظار عناصر الجيش.
فهل املدينة معزولة حقًا عن الدولة األم؟
وهل األهالي راضون بانفصالهم املؤقت
عــن األراض ـ ــي الـخــاضـعــة لـلـحـكــومــة؟ أم
أنـهــم فــي انتظار تغيير مــا فــي واقعهم
السيئ؟

مؤن الريف ...وسيارات بال أرقام

يرشحه للرئاسة
حزب سامي عنان ّ
القاهرة ــ األخبار
فاجأ «حزب مصر العروبة» ،الذي ّأسسه الفريق سامي عنان ،أمس ،الرأي العام املصري،
بترشيحه رئيس األركــان األسبق النتخابات الرئاسة املرتقبة في آذار املقبل .وأعلن
الحزب ،في بيان صدر عقب اجتماع عقدته هيئته العليا ترشيح سامي عنان النتخابات
الرئاسة ،مع العلم بأنه لم يتم ،حتى اآلن ،تحرير أي توكيل للفريق املتقاعد ،الذي شغل
منصب رئيس أركــان حــرب الـقــوات املسلحة ،منذ أيــام الرئيس حسني مـبــارك ،وكان
الرجل الثاني في املرحلة االنتقالية التي تلت «ثورة  25يناير» ،إلى أن أقيل من منصبه
في عهد الرئيس «اإلخواني» محمد مرسي.
وقــال أعضاء في «حــزب مصر العروبة» لـ«األخبار» ّإن البيان املطالب بترشيح عنان
ال يعني بالضرورة موافقته على املطلب ،مشيرين إلى أن «مؤتمرًا صحافيًا سيعقد
لهذا الغرض في غضون أيــام ،وسيتم العمل على اتخاذ اآللية املناسبة للترشح إلى
االنتخابات ،وفق القانون» ،في وقت نفى فيه ابن الفريق املتقاعد وجود أي معلومات
لديه حول ترشح والده لالنتخابات.
وكان عنان قد عقد مؤتمرًا صحافيًا قبيل انتخابات عام  ،2014أعلن فيه عزوفه عن
الترشح النتخابات الرئاسة ،ملصلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وحفاظًا على وحدة
الصف خالل الفترة التي أعقبت إطاحة حكم «اإلخوان».
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الـ ـس ــوري ــون لـلـتـخـفـيــف م ــن م ـصــاريــف
الطعام شـتـ ً
ـاء .ولذلك تجهز لنا مؤننا،
فنمضي لزيارتها واسـتــام حصصنا،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــوق الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ل ــرؤي ــة
ال ــوال ــدي ــن واألخ ـ ـ ــوة واألقـ ـ ـ ـ ــارب» ،تـقــول
املــرأة .وتتابع« :ثمن الكيلو الواحد من
الفليفلة اليابسة يتجاوز  6آالف ليرة
فيما يـصــل ليتر الــزيــت إل ــى  ،2000في
أرض الخير الزاخرة بالزيت والزيتون.
أتـسـلــم سـنــويــا  25كـيـلــوغــرام م ـكــدوس،
ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ع ــائ ـل ـت ــي ت ـس ـت ـه ـلــك قـبــل
الـ ـح ــرب  .»40ب ـح ـجــاب عـ ـ ــادي ،تمضي
أم خــالــد إلــى قــريـتـهــا .تـســأل عــن أحــوال
شـ ـب ــان الـ ـع ــائـ ـل ــة .م ـع ـظ ــم الـ ـفـ ـتـ ـي ــان مــن
أقــارب ـهــا م ـضــوا إل ــى الـعـمــل ف ــي تــركـيــا،
ً
ب ــدال مــن تجنيدهم كـعـنــاصــر مسلحة،
ّ
تصر املرأة
لكسب لقمة العيش الصعبة.
األربعينية أن أهالي الفتيان أرسلوهم
إلى العمل في الخارج ،ألن البقاء يعني
العمل في األرض ،وهو عمل ال يقي من
الـفـقــر ،أو االن ـخ ــراط فــي ق ـتــال الـجـيــش،
وهو أمر مرفوض بالنسبة إليهم ،وفق
تعبيرها .وبحسب من تعرفهم في ريف
إدلــب ،فــإن معظم أقاربها من املسلحني
جاهزون لتسليم سالحهم ،في أي وقت

الموظفون
يتقاضون رواتبهم
التي يوصلها إليهم
أبناؤهم الزائرون

ت ـصــل خ ــال ــه ط ــائ ــع الـ ـق ــوات ال ـســوريــة
املتقدمة من ريف حماة ،خالل العمليات
العسكرية الجارية .يذكر أحمد ،الرجل
السبعيني العائد إلــى إدلــب بعد زيــارة
ق ـص ـيــرة ألب ـن ــائ ــه ف ــي حـ ـم ــاة ،أن معظم
السيارات التي يستخدمها سكان الريف
هي «من غير أرقــام» (لوحات تسجيل).
ُ
وي ـض ـيــف« :الـ ـسـ ـي ــارات ه ـن ــاك رخـيـصــة
الثمن .تمامًا كما لو أنك تشترين سيارة
من غير رسوم الجمارك املرتفعة» .وعند
ســؤالــه عــن مصير تلك الـسـيــارات فيما
ل ــو ع ـ ــادت س ـي ـطــرة ال ــدول ــة ع ـلــى إدل ــب،
فــإنــه يـجـيــب« :ل ــم تكلفنا الـكـثـيــر ،ول ــذا
سنستغني عنها ببساطة».

على ذلــك .فــي حــن أن األهــالــي سارعوا
ل ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ـمـ ــدوا ش ـ ـب ـ ـكـ ــات االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال مــن
األراضي التركية ،بإضافة أبراج تقوية
داخل الحدود ،حيث يمكن شحن أجهزة
الخلوي ببطاقات تركية ،يتم شراؤها
مــن املـحــال التجارية .وبــرغــم انتفاء أي
مــن مـظــاهــر وج ــود الـحـكــومــة الـســوريــة
داخـ ــل املــدي ـنــة ،ف ــإن املــوظ ـفــن م ــا زال ــوا
يتقاضون رواتبهم التي يوصلها إليهم
أبـ ـن ــاؤه ــم ال ـ ــزائ ـ ــرون ،ب ــن وقـ ــت وآخـ ــر.
امل ــراك ــز الـصـحـيــة واملـسـتـشـفـيــات تسير
ب ــإش ــراف م ـب ــاش ــر م ــن ع ـن ــاص ــر «هـيـئــة
ت ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» ،وب ـف ـع ــل ذل ـ ــك يـمـتـنــع
أهــالــي الــريــف عــن ال ـن ــزول إل ــى املــديـنــة،
إال حــن الـ ـض ــرورة ،إذ إن ـهــم مـتــروكــون
إلدارة شــؤونـهــم الـيــومـيــة ،بــراحــة أكبر
فــي الــريــف .يــذكــر أبــو حسن أنــه احتاج
إلــى إجــراء صــورة شعاعية ،ما اضطره
إل ــى زي ـ ــارة املــدي ـنــة وال ـل ـج ــوء إل ــى أحــد
امل ـش ــاف ــي ال ـع ــام ــة ،ومـ ــع ذلـ ــك دفـ ــع ثـمــن
الصورة  4آالف ليرة .أما املازوت فيأتي
م ـكــررًا ب ـطــرق بــدائ ـيــة .ي ـقــول الستيني:
«يعاني أقاربنا من سد مداخن املدافئ
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا ،بـ ـسـ ـب ــب س ـ ـ ــوء الـ ـ ــوقـ ـ ــود».
ووف ــق ال ــرج ــل ،ف ــإن نـقـمــة األه ــال ــي على
امل ـس ـل ـح ــن كـ ـبـ ـي ــرة ،وه ـ ــي ت ـ ـ ــزداد كـلـمــا
ساءت األوضاع املعيشية .غير أنه يجد
أن الــوجــود الـتــركــي مـ ّ
ـرحــب بــه شعبيًا،
ّ
ً
أم ــا فــي تـســويــة سياسية م ــا ،تخلص
الناس من سيطرة «جبهة النصرة» .أما
واقع الكهرباء ،فهو مأساوي ،إذ ال تمد
الحكومة الـســوريــة املــديـنــة بالكهرباء.
وإن ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع تـ ـت ــم عـ ـب ــر ال ـط ــاق ــة
الشمسية ،في حني يتم تدريس مناهج
الدولة ،بعد تمزيق كتب مادة «القومية»
من قبل عناصر «النصرة» .تذكر أحالم،
وه ــي م ـ ّ
ـدرس ــة لـغــة عــرب ـيــة ،أن عـنــاصــر
«الـجـيــش ال ـحــر» م ــوج ــودون فــي إدل ــب،
إنـمــا ال كلمة لهم على األرض .وتــروي
حادثة عن إلقاء «النصرة» القبض على
«أمهر قناصي الجيش الحر في إدلب»،
ووضـعـهــم فــي ال ـسـجــن ،خـشـيــة تسليم
أن ـف ـس ـه ــم ل ـل ـج ـيــش الـ ـ ـس ـ ــوري .وت ـصــف
املـ ـ ــرأة ال ــواق ــع هـ ـن ــاك ،ب ــال ـق ــول« :إلدلـ ــب
مجلس مدينة تابع لسيطرة املسلحني.
وفــي ظل تدفق مسلحني وعوائلهم من
م ـنــاطــق دم ـش ــق وح ـل ــب ،ب ـعــد ات ـفــاقــات
التسوية ،فــإن الناس يأكلون بعضهم،
من الضغط السكاني الهائل» .وتضيف:
«كـلـفــة اإليـ ـج ــارات فــي املــديـنــة ت ـبــدأ من
 45ألـ ــف لـ ـي ــرة ،ب ـح ـســب تـجـهـيــز امل ـنــزل
م ــن الـ ــداخـ ــل .م ــول ــدات ال ـك ـه ــرب ــاء بــديــل
ع ــن ال ـك ـهــربــاء امل ـف ـق ــودة ،وس ــط ارت ـفــاع
سـعــر األم ـب ـي ــرات» .وال ــاف ــت أن املــديـنــة
الواقعة على نهر العاصي تفتقد مياه
الشرب ،ما يضطر األهالي إلى شرائها.
أم ــا ع ـب ــوات ال ـغ ــاز ،فـيـصــل أج ــر تعبئة
الواحدة إلى ما يقارب  20دوالرًا ،فيما
يزيد سعر البنزين على  10دوالرات.

م ــن املـمـكــن االن ـط ــاق عـلــى ال ـطــريــق من
ال ــاذق ـي ــة إل ــى ب ـلــدة الـسـقـيـلـبـيــة ،غــربــي
ً
ح ـمــاة ،أوال .تكلفة ال ــراك ــب ال ــواح ــد في
الـ ـح ــافـ ـل ــة الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ت ـب ـل ــغ  600ل ـي ــرة
سورية (أكثر من دوالر أميركي بقليل).
ً
الــوصــول إلــى املنطقة يبدو سـهــا ،غير
أن السقيلبية ستكون محطتك األخيرة،
إن لــم تـكــن بـطــاقـتــك الـشـخـصـيــة تحمل
خــانــة ادل ــب أو إح ــدى بـلــداتـهــا .عناصر
حواجز الجيش سينظرون إليك بريبة.
كــل شــيء ُهـنــا يـقــول لــك :قــف! ال يمكنك «الناس يأكلون بعضهم»
ال ـع ـب ــور إلـ ــى امل ـق ـلــب اآلخ ـ ــر م ــن ال ـحــرب يتداول اإلدلبيون روايات في ما بينهم،
ال ـق ــائ ـم ــة .وك ـ ــأن امل ــدي ـن ــة أض ـح ــت عــاملــا مـنــذ س ـقــوط املــديـنــة ع ــام  ،2015عــن أن
آخ ــر ،يسكنه أشـخــاص مختلفون ،ولم انـشـقــاقــات بالجملة ج ــرت فــي صفوف
يكونوا يومًا شــركــاءك فــي وطــن واحــد .ع ـنــاصــر ال ـش ــرط ــة ،ومـعـظـمـهــم أج ـبــروا
ال تشدد الحواجز على هوية األشخاص
كـثـيـرًا ،وال تدقيق كبيرًا فـ ّـي التفتيش .نازحون من ريف إدلب الشرقي جراء المعارك األخيرة الدائرة (أ ف ب)
يكفي أن تكون إدلبيًا ،ويفضل أن تكون
م ــع عــائ ـل ـتــك .أم ــا ال ـع ــائ ــدون م ــن إدل ــب،
فـسـيـتـعــرضــون إل ــى ال ـتــدق ـيــق ال ـشــديــد،
باعتبارهم في رحلة عبور صعب «إلى
ُ
ال ــدول ــة» .الــوقــوف هـنــا أمــر واج ــب ،غير
أنه حافل بالحكايات ...حكايات األهالي
ال ــذاه ـب ــن وال ـع ــائ ــدي ــن .ت ـق ــول أم خــالــد،
املوظفة املتزوجة في الالذقية ،إن تكلفة
قـطــع الـطــريــق مــن السقيلبية إل ــى بلدة
قلعة املضيق الـحـمــويــة ،الــواقـعــة تحت
س ـي ـط ــرة امل ـس ـل ـحــن ت ـص ــل إلـ ــى  5آالف
ل ـيــرة (ح ــوال ــى  10دوالرات) للشخص
الــواحــد .وتذكر أن إخوتها ينتظرونها
ّ
قـ ــرب امل ـع ـب ــر ،ل ـي ـقــلــوهــا وأط ـف ــال ـه ــا إلــى
بيت والــدهــا فــي إحــدى بـلــدات الجنوب
اإلدل ـ ـبـ ــي .ت ــذه ــب امل ـ ـ ــرأة لـ ــزيـ ــارة أهـلـهــا
ف ــي ن ـهــايــات ال ـخ ــري ــف ،لـلـحـصــول على
ّ
لتمد بها
املؤن التي تصنعها والدتها،
بناتها املتزوجات في مدن بعيدة« .أمي
ال تـنـســانــا .ت ـعــرف األوض ـ ــاع املعيشية
الصعبة .وهي تزرع كل الخضر الداخلة
فــي مـكــونــات امل ــؤن ،الـتــي يعتمد عليها

