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◄ وفيات ►

تقرير

أمهات عند الجبهات:
«لنحيا معًا»
«نحيا معًا» ،عنوان ربما لكل الجبهات في سوريا.
هي ليست سيرة امرأة حددت عالقتها بـ «األزمة»،
بل صورة عن كثيرات اخترن الدروب األصعب
الالذقية ـ ريمه راعي
عند الجبهات السورية املشتعلة،
غير عابئة بالرصاص وبالقذائف،
ت ـت ـف ــادى أم خ ـل ـيــل امل ـص ــائ ــد الـتــي
ي ـ ـن ـ ـص ـ ـب ـ ـهـ ــا امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ف ـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع
االت ـجــاهــات .تحمل طـنــاجــر تفوح
منها روائــح املأكوالت والحلويات
التي ال تجيد طهوها إال األمهات؛
تنقلها إلى الجنود محملة برائحة
ال ـب ـي ــوت ال ـس ــوري ــة وبــاب ـت ـســامــات
األمـ ـه ــات وب ــدع ــوات ـه ــن ألب ـنــائ ـهــن.
ح ــامل ــا ي ــراه ــا ال ـع ـس ـكــر يـصـيـحــون
بصوت واحد :جاءت أم الجنود!
لــم تكن سـهــام الـشـبــل ،ابـنــة مدينة
جبلة الساحلية ،لتتخيل في أكثر
أحالمها جموحًا أن أيامها الرتيبة
بني وظيفتها الحكومية كمهندسة
زراعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وواجـ ـ ـب ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا املـ ـن ــزلـ ـي ــة
الــروت ـي ـن ـيــة ك ــأم لـطـفـلــن ستنقلب
ف ـجــأة لـتـمـضــي ج ــل أوقــات ـهــا على
الجبهات السورية الساخنة.
الخنساء ،خولة بنت األزور ،جميلة
بوحيرد ،وحتى األم تيريزا ،كلها
ألقاب أطلقها جنود سوريون على
أم خ ـل ـيــل .آخ ــر األلـ ـق ــاب ،وأك ـثــرهــا
ش ـ ـهـ ــرة ،هـ ــو «أم الـ ـجـ ـن ــود» الـ ــذي
تـعـتــز ب ــه وت ـع ــده تـكــريـمــا حقيقيًا
ل ـه ــا .ج ـم ـيــع ال ـض ـب ــاط وال ـع ـســاكــر
ي ـ ـن ـ ــادون ـ ـه ـ ــا «أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،بـ ـ ــرغـ ـ ــم أن
س ـهــام الـشـبــل لــم تـتـجــاوز الــرابـعــة
واألربعني من العمر.
ه ــي ق ـصــة ام ـ ــرأة س ــوري ــة اخ ـتــارت
وجـ ـهـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي م ـ ـس ـ ــار األح ـ ـ ـ ـ ــداث
املـشـتـعـلــة م ـنــذ أع ـ ــوام ،ل ـك ــن ،كيف
ان ـط ـل ـق ــت أم خ ـل ـي ــل ب ـت ـل ــك امل ـه ـمــة
الخطيرة املتطلبة شجاعة كبيرة؟
تـقــول فــي حــديـثـهــا إل ــى «األخ ـبــار»
إن هــذا العمل الجبار بــدأ «بسيطًا
وعـفــويــا مــع بــدايــة األح ـ ــداث ...ومع
انـتـشــار حــواجــز الـجـيــش الـســوري
في مدينتها جبلة» .صارت تطبخ
وت ـ ـ ـ ــوزع الـ ـطـ ـع ــام عـ ـل ــى الـ ـح ــواج ــز
القريبة من بيتها ،ويومًا تلو اآلخر
بــاتــت ت ــوزع الطبخ على الحواجز
فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء امل ــديـ ـن ــة .وم ــع
ازديــاد حجم العمل بــدأت جاراتها
يساعدنها على الطبخ واإلع ــداد،
فوصل توزيع الطعام إلى حواجز
مدينة بانياس.
تشرح أم خليل« :العمل بات أضخم
مــن مطبخي الصغير ،وك ــان ال بد
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مــن سقف جديد للعمل تحته .من
ُّ
(تجمع لنحيا معًا)
هنا بدأت فكرة
الــذي يضم أمـهــات شـهــداء وجنود
ّ
التجمع
ومـفـقــوديــن» .تـتــابــع« :مــن
انطلقت حملة األم السورية لطهو
الـطـعــام لـجـنــود الـجـيــش ال ـســوري،
وســرعــان مــا حظيت الـفـكــرة بدعم
قــاعــدة شعبية كبيرة ،وبــدأ العمل
على قدم وساق في مطابخ أمهات
الجنود التي توزعت بني الالذقية
ومحردة وعني الكروم وسلحب».
ترى أم خليل أن الهدف من الفكرة
«ليس الطعام بحد ذاته ،بل إيصال
الدفء إلى الجنود املحرومني رؤية
أمـهــاتـهــم» .ت ـحــاول ش ــرح الـصــورة
بـطــريـقــة أوضـ ــح ،ف ـت ـقــول« :نــوصــل
ال ـل ـق ـمــة ال ـح ـنــونــة ال ـت ــي ال يــأكـلـهــا
الجندي إال من يد أمــه ،ومــن خالل
هذه اللقمة استطعنا أن نوجد األم
على الجبهة ،وأن نوصل عاطفتها
الجنود».
إلى
ُ
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـفـ ـت ــح ي ــومـ ـي ــا ج ـب ـه ــات
ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـلـ ـم ــوت ،ال ت ـخ ـش ــى «أم
ال ـج ـن ــود» ال ـخ ــوض ف ــي م ـغــامــرات
إي ـصــال ال ـط ـعــام ألبـنــائـهــا .بــل هي
ت ــذه ــب أب ـع ــد م ــن ذلـ ــك ،لـ ـت ـ ّ
ـدون في
م ــذك ــرت ـه ــا تـ ــواريـ ــخ أع ـ ـيـ ــاد م ـيــاد
الجنود واالحتياجات الشخصية
لكل منهم.
من املواقف التي ال تنساها ،لحظة
وصــول ـهــا إل ــى م ـط ــار أب ــو الـظـهــور
العسكري فــي ريــف إدلــب ،حــن قام
طاقم من املطار بحمل درج الطائرة
الذي تقف عليه .تروي ذلك املشهد
بالقول« :لم َأر حينها إال بريقا قويا
يصدر من عيون الجنود التي كانت
تلمع .أدهشهم حضوري إلى املطار
الذي لم يصل إليه أي مدني غيري».
ثـكـلــى ه ــي ال ـي ــوم ه ــذه امل ـ ــرأة الـتــي
تقدم الكثير .يوميًا يرحل لها ابن
كانت تعد له احتياجاته ولوازمه،
وكتبت اسمه على ملصق وضعته
ع ـل ــى ك ـي ــس خ ـ ــاص ب ـ ــه .ك ـي ــس لــن
يـصـلــه ،أب ـ ـدًا .هــو م ــوت يـتـجــدد كل
يوم وتقابله «أم الجنود» بصالبة
نـ ــادرة« .أح ـيــانــا أك ــون قــد ابتعدت
خـ ـط ــوات قـلـيـلــة ع ــن أحـ ــد ال ـج ـنــود
ألص ـعــق بـسـقــوطــه ش ـه ـي ـدًا ...أبكي
ً
قـلـيــا ،ثــم أواص ــل عـمـلــي ...أقسمت
أال أتوقف عن املهمة التي اختارها
لي الله ،وباركني بها ،إال باملوت أو
انتهاء الحرب».

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم

الحاج عبد اللطيف حسني قاروط
(أبو عماد)

أوالده :عماد ،علي ومحمد
إخوته :الحاج أحمد ،الحاج سعيد،
ال ـح ــاج ع ـبــد ال ـل ــه ،امل ــرح ــوم ال ـحــاج
محمد الحاج علي والحاج محمود
صهراه :الحاج فــؤاد فــروخ والحاج
حبيب بعلبكي
س ـيــوارى فــي ال ـثــرى ال ـيــوم الجمعة
امل ـ ــواف ـ ــق  2015/1/23فـ ــي ب ـلــدتــه
ميس الجبل الساعة الحادية عشرة
صباحًا

رئ ـي ــس حـ ــزب االتـ ـح ــاد ومــؤس ـســات
ال ـغــد األف ـض ــل وال ـجــام ـعــة اللبنانية
الدولية
األستاذ عبد الرحيم مراد
ينعى إليكم
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره فقيدنا الغالي املرحوم

الحاج محمد عبد الرحيم مراد
(أبو وفيق)

زوجته :أسماء يوسف هزيمة
أبناؤه :املرحوم وفيق ،األستاذ غازي
واألستاذ جميل.
بنتاه وصهراه:
ال ـح ــاج ــة أم ح ـســن (م ـن ـي ــرة) زوج ــة
معالي األستاذ عبد الرحيم مراد.
الحاجة أم خالد (ليلى) زوجة الحاج
محمود أبو ناصيف.
ووري في الثرى يوم األربعاء في 21
كانون الثاني 2015
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـج ـم ـعــة في
منزله في بلدة غزة – البقاع الغربي،
وي ـ ـ ــوم ال ـس ـب ــت مـ ــن الـ ـس ــاع ــة 10:00
ً
مساء في بيروت
صباحًا حتى 8:00
– تلة الخياط – بناية كندة – طابق
أول – منزل الوزير عبد الرحيم مراد.
للفقيد الرحمة ولكم األجــر والثواب
وألهله الصبر والسلوان
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل مـ ـ ـ ــراد ،ه ــزيـ ـم ــة ،أب ــو
ناصيف وعموم أهالي غزة
الــرجــاء اعـتـبــار هــذه الـنـشــرة إشـعــارًا
خاصًا

بمزيد من الرضى بقضاء الله وقدره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم

ذكرى اسبوع

ذكرى

تصادف نهار األحــد الــواقــع فيه 25
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2015ذكـ ــرى م ــرور
أس ـب ــوع ع ـلــى وفـ ــاة فـقـيــدنــا الـغــالــي
املرحوم

في الذكرى الثالثة عشرة الستشهاد
الوزير والنائب السابق

الحاج صالح موسى عقيل
(أبو صالح)

أبناؤه :صالح ،الحاج موسى ،الحاج
جعفر (مدير العالقات والتكافل في
جمعية املبرات الخيرية) وعلي
بـنــاتــه :صليحة ،املــرحــومــة الحاجة
م ــري ــم زوجـ ـ ــة ط ـ ــال ع ـق ـيــل وإيـ ـم ــان
زوجة عماد سعيد
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاه :املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ال ـ ـغـ ــالـ ــي ع ـلــي
واملرحوم الحاج حسني
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة ت ـت ـلــى ع ــن روح ــه
ال ـط ــاه ــرة آي ـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
في مجمع أهل البيت (ع) في بلدته
ال ـج ـبــن ـ ـ ـ ـ ق ـض ــاء ص ــور وذلـ ــك عند
الـعــاشــرة صـبــاحــا .وتـقـبــل الـتـعــازي
اليوم الجمعة الواقع فيه  23كانون
الـثــانــي  2015فــي قــاعــة الــزهــراء (ع)
مسجد الحسنني (ع) حــارة حريك،
من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا
لغاية الثالثة والنصف عصرًا.
ال ــراض ــون بـقـضــائــه :أهــالــي الجبني
وعموم قرى الشعب.

ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار األحـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 2015/1/25ذكرى مرور أسبوع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم:

الحاج وفيق مصطفى موسى
(أبو ربيع)

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

يـصــادف نـهــار األحــد الــواقــع فــي 25
كانون الثاني 2015م
ذكـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ــرور أسـ ـ ـب ـ ــوع عـ ـل ــى وف ـ ــاة
فقيدنا الغالي

رجل الخير واإلحسان املرحوم
الحاج عباس احمد سبيتي
(أبو نزيه)

أخواه :املرحوم الحاج فضل سبيتي
والحاج نعمة الله سبيتي
ص ـهــراه :املــرحــومــان ال ـحــاج يوسف
سبيتي والحاج حسني سبيتي
وبـهــذه املناسبة ستتلى عــن روحــه
ال ـط ــاه ــرة آي ـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
وم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـ ـ ـ ــزاء وذل ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي تـ ـم ــام
الساعة العاشرة صباحًا في النادي
الحسيني لبلدته كفرصير
اآلسفون :آل سبيتي وآل حساوي
وعموم أهالي بلدة كفرصير .

زياد يوسف نداف

وذكــرى مــرور سنة على وفــاة شقيقه
املغفور له املرحوم:

الحاج محمود مصطفى موسى
(أبو عزيز)

والدته :نوال
شقيقاه :رياض وعماد
شقيقته :نيبال زوجة املقدم موسى
نداف
ي ـق ــام ق ـ ــداس ل ــراح ــة ن ـف ـســه ال ـســاعــة
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة عـ ـش ــرة فـ ــي ك ـن ـي ـس ــة م ــار
جرجس ،دبل.

في الذكرى الثانية على رحيل

الشيخة مريم الشيخ
يوسف آل فقيه

ي ـ ــوارى ف ــي ال ـث ــرى ع ـنــد ال ـثــال ـثــة من
ب ـع ــد ظ ـه ــر ال ـ ـيـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة ال ــواق ــع
فـيــه  2015/1/23ف ــي جـبــانــة بلدته
العباسية ـ ـ قضاء صور

«أم الجنود» كما توصف تنقل الطعام عند إحدى الجبهات (األخبار)

فـ ـ ــارس س ـ ــوي ـ ــدان ،ديـ ـمـ ـت ــري ع ـجــرم
ووليد زين
ي ـ ـتـ ــوجـ ــه حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ــوعـ ـ ــد وع ـ ــائ ـ ــات
الشهداء بدعوتكم
للمشاركة بالقداس والجناز لراحة
نفوسهم السبت  24كــانــون الثاني
 2015الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة وال ـن ـص ــف
بـعــد الـظـهــر فــي كـنـيـســة م ــار تـقــا ـ ـ
الحازمية.

يصادف يوم األحد  25كانون الثاني
 2015ذكرى مرور أربعني يومًا على
وفاة املأسوف على شبابه

الحاج جعفر محمد قعيق
(أبو حكمات)

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إيلي حبيقة ورفاقه

وبهذه املناسبة ستتلى عن روحيهما
الـ ـط ــاه ــرت ــن آي مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عــزاء في حسينية بلدتهما
عني قانا الساعة العاشرة صباحًا.
للفقيدين الــرحـمــة ولـكــم مــن بعدهما
طول البقاء.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل م ــوس ــى ،رزق ،بــولــس،
يــاســن ،عـبــد الـســاتــر ،هــاشــم ،عــامــة،
الـسـبـلـيـنــي ،قــاســم ،الـنــويـصــر ،جبق،
ت ــرم ــس ،دي ـ ــاب ،رض ــا وع ـم ــوم أهــالــي
عني قانا.

حرم املرحوم السيد أيوب آل خليل
ب ـ ـنـ ــات ـ ـهـ ــا ،أص ـ ـ ـهـ ـ ــارهـ ـ ــا ،أح ـ ـفـ ــادهـ ــا،
حفيداتها ،ديــوان أهــل القلم ونــدوة
اإلبداع
ي ـت ـم ـنــون م ــن األصـ ــدقـ ــاء وامل ـح ـبــن
ذكرها في صالتهم
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون

في المكتبات

