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على الغالف

«عاصمة السريان» تعود

ّ
حمص أسبوعًا داميًا خلف
عاشت بلدة صدد في ريف ً
شهداء ومفقودين ودمارًا هائال .أكبر حاضرة سريانية
أرثوذكسية في الشرق احتلتها املعارضة السورية
املسلحة قبل عشرة أيام ،وحررها الجيش بعد أسبوع.
بعد أسبوع من املوت والتهجير ،عاد ثلثا أهل صدد إلى
بيوتهم ،وكذلك الكهرباء والهاتف
فراس الشوفي
ْ
َ«ال�ح�م��د ل�ل��هِ ،ي��ظ� َ�ه��ر ال �ب��راد م��ا صايرلو
ش ْيَ ...ع َج َبك؟!» ،تقف أم الياس مدهوشة
أم ��ام م��ا بقي م��ن ال ��دار .شظايا أوانيها
امل �ن��زل �ي��ة ال� �ت ��ي ط �ه��ت ل �ع��ائ �ل �ت �ه��ا ف�ي�ه��ا
ّ
سنوات طويلة ،تتدلى من فجوة أحدثها
ّ
انفجار ص��اروخ في حائط املطبخ املطل
على «شارع نجيب محفوظ» .باملناسبة،
في بلدة صدد الواقعة في بادية حمص
السورية ،تسمى أسماء ال�ش��وارع باسم
زن��وب �ي��ا ،وامل�ت �ن �ب��ي وس �ل �ي �م��ان العيسى
وش � �ه� ��داء ال� �ب� �ل ��دة وق��دي �س �ي �ه��ا .م� ��ن ي� َ�ر
م�ص�ي�ب��ة غ �ي��ره م ��ن أه �ل �ه��ا ،ت �ه��ون عليه
م �ص �ي �ب �ت��ه ،وه � ��ذا م ��ا ح� ��دث ألم ال �ي��اس
ت� �م ��ام ��ًا .ع �ل ��ى ب �ع ��د أم� � �ت � ��ار ،دار ع��ائ �ل��ة
سلمى وزوج�ه��ا وأوالده��ا الثالثة ،التي
 70عامًا واملبنية من
يزيد عمرها على َ
التراب والتنب ،لم يبق منها شيء سوى
ال��رك��ام« ،يبقى ال��دع��اء ،للسيدة ال�ع��ذراء،
وب�ج��اه املسيح ،نرجع ّ
نعمر بيتنا متل
م��ا ت� �ه ��دم .»...ال��دم��ار وال�خ�س��ائ��ر امل��ادي��ة
ال ي�ه�م��ان .م��ا إن أع�ل��ن الجيش ال�س��وري
صدد بلدة ّ
محررة قبل ثالثة أي��ام ،حتى
بدأ أهلها بالعودة إليها .منهم من ركض
ً
ف��ي األزق ��ة س��ائ�لا ع��ن أح�ب��ائ��ه وج�ي��ران��ه
امل�ف�ق��ودي��ن ،وم�ن�ه��م م��ن دف��ن ج��راح��ه في

ّ
ال �ت��راب وذه ��ب ي�ب�ح��ث ع��ن إط ��ار ليعلق
صور شهدائه .واملفارقة أن ثلثي سكان
البلدة ،كانوا قد ع��ادوا حتى ظهر أمس
من أماكن نزوحهم في دمشق وحمص.
ورغ� ��م أن �ه��ا اآلن ث�ك�ن��ة م�خ�ي�ف��ة للجيش
السوري وقوات الدفاع الوطني ومقاتلي
الحزب السوري القومي االجتماعي ،فإن
شركة الكهرباء بدأت أعمالها لوصل ما
ان �ق �ط��ع ،وك��ذل��ك ش��رك��ة ال �ه��ات��ف ومكتب
البريد ومخفر الشرطة .البلدة التي يعود
عمرها إلى  1800عام قبل امليالد ،ومعظم
بيوتها ما زالت تبنى من التراب والتنب
على الطراز الحديث ،لم تكن على خارطة
امل�ع��ارك العسكرية حتى قبل أسبوعني.
ّ
ّ
وتجمع
تعد صدد أكبر حاضرة سكانية
لطائفة السريان األرث��وذك��س في الهالل
ال �خ �ص �ي��ب( ،ت� �ض � ّ�م س �ب��ع ك �ن��ائ��س :م��ار
تيوادروس ،مار ميخائيل ،مار مطانوس،
مار برصون ،مار سركيس ،وما جرجس،
وكنيسة السيدة العذراء) ،وبقيت ّ
محيدة
عن املعارك منذ بداية الحرب ّ في سوريا.
ولوال أن ّقررت املعارضة املسلحة احتالل
البلدة ،لبقيت كذلك.

موقع صدد
ل � ��م ي� �ع ��د خ ��اف� �ي ��ًا أن ال� �ق� �ص ��د م � ��ن وراء
هجوم «مغاوير درع االس�لام» و«كتيبة

هجوم على مهين
لم تنته الحرب على محاور ص��دد ،بل
لربما بدأت .أصوات القصف والقذائف
ي �ت��ردد ص��داه��ا ال�ع�ن�ي��ف داخ ��ل ب�ي��وت
البلدة ،إذ بدأ الجيش السوري هجومًا
ضخمًا على بلدة مهني املجاورة ،التي
ي �ف��رض امل�س�ل�ح��ون ال��ذي��ن يسيطرون
عليها ح �ص��ارًا محكمًا ع�ل��ى م�خ��ازن
ال �ج �ي��ش ف �ي �ه��ا ،وي� �ح ��اول ��ون ج��اه��دي��ن
دخولها ،لوال مقاومة حامية املخازن.
وعمد الجيش منذ ما بعد ظهر أمس
إلى قصف أهداف املسلحني في مهني
بالدبابات واملدفعية الثقيلة والطائرات
م ��ن دون ت ��وق ��ف ،واس �ت �م��ر ال�ق�ص��ف
ح �ت��ى ك �ت��اب��ة ه� ��ذه ال� �س� �ط ��ور ،ت�م�ه�ي�دًا

ل ��دخ ��ول م �ه�ي�ن ف ��ي ال� �س ��اع ��ات امل�ق�ب�ل��ة
وف ��ك ال �ح �ص��ار ع ��ن امل� �خ ��ازن .وت �ق��ول
امل� �ص ��ادر ال �ع �س �ك��ري��ة إن «امل �ع��ارض��ة
املسلحة حشدت قوات أيضًا في مهني
من أكثر من منطقة محيطة بالقلمون
وريف دمشق الشمالي الغربي بهدف
ال� �س� �ي� �ط ��رة ع� �ل ��ى امل � � �خ� � ��ازن» ،وك ��ذل ��ك
«أصبحت البلدة تجمعًا كبيرًا ملن ّ
فر
م��ن ص��دد» .ورم��ى الجيش على مدى
األيام املاضية مناشير يطلب فيها من
املسلحني االستسالم .وتقول مصادر
أخرى من داخل بلدة مهني ،إن «القسم
األكبر من األهالي ّ
فر إلى بلدة القريتني
املجاورة ،بعد األنباء عن معركة».

الفاروق» و«أح��رار الشام» و«كتيبة نور
ال �ح��ق» و«ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» ال �ت��ي ت�ق��ود
الهجوم على ص��دد ،ه��و محاصرة أحد
أك�ب��ر م�خ��ازن األسلحة التابعة للجيش
في سوريا ،والواقع في خراج بلدة مهني
القريبة .ث� ّ�م استعمال ص��دد ،ذات املوقع
االس�ت��رات�ي�ج��ي ج �دًا ط��ري��ق إم ��داد لقوات
امل� �ع ��ارض ��ة ،إذ ت �ع��د م ��ن ج �ه��ة ال �ج �ن��وب
امتدادًا لبلدة يبرود الخاضعة لسيطرة
امل� �ع ��ارض ��ة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ق �ل �م��ون ،وم��ن
ال �غ ��رب م�ن�ط�ق��ة ال �ح �س �ي��اء وال �ج �ن��در ث� ّ�م
السلسلة ال�ش��رق�ي��ة ل�ج�ب��ال ل�ب�ن��ان ،وم��ن
ال �ش �م��ال ب �ل��دة ال�ش�ع�ي��رات ال �ت��ي ي�ق��ع في
خراجها م�ط��ار ال�ش�ع�ي��رات ،وم��ن الشرق
ب �ل��دت ��ا م �ه�ي�ن وال� �ق ��ري� �ت�ي�ن ،ث� ��م ال �ب ��ادي ��ة
السورية امتدادًا إلى محيط تدمر ومثلث
ال�ح��دود ال�س��وري��ة ـــ العراقية ـــ األردن�ي��ة.
م�س��اح��ة ص ��دد ،ب�ح�س��ب رئ �ي��س البلدية
س�ل�ي�م��ان ال�خ�ل�ي��ل ت��زي��د ع �ل��ى  179أل��ف
دونم ،وتعداد أبنائها في السجالت يبلغ
 13ألف نسمة ،بينما يبلغ عدد سكانها
الحاليني  5آالف نسمة ،إض��اف��ة إل��ى 80
عائلة نازحة من القصير ،و 40عائلة من
القلمون .مصدر الرزق األساسي هنا هو
الوظيفة العامة وتربية ال��دواج��ن ،إذ إن
املناخ القاري في بادية الشام الذي يحكم
صدد ،ال يسمح بقيام زراعات.

هجوم املعارضة
ف �ج��ر اإلث� �ن�ي�ن  21ت �ش��ري��ن األول ،ب ��دأت
امل �ع ��ارض ��ة ه �ج��وم��ًا ض �خ �م��ًا ب��أك �ث��ر من
ألفي مقاتل ،مدعومني بسيارات رباعية
ال � ��دف � ��ع ت� �ح� �م ��ل رش � � ��اش � � ��ات م �ت��وس �ط��ة
وص��واري��خ ح��راري��ة .ق�ب��ل ط�ل��وع ال�ض��وء
ب�ق�ل�ي��ل ،ك�م��ن امل�س�ل�ح��ون ل ��دوري ��ة ت��أم�ين
الطريق التابعة للحاجز الشرقي للبلدة
م ��ن ج �ه��ة م �ه�ين وق �ت �ل��وا ع �ن��اص��ره��ا ث� ّ�م
اق �ت �ح �م��وا ال� �ح ��اج ��ز .وب ��ال� �ت ��زام ��ن ،ع�م��د
انتحاري إل��ى تفجير نفسه في الحاجز
ال �غ��رب��ي (ظ �ه��ر الح �ق��ًا ف ��ي ش��ري��ط على
م��وق��ع ي��وت �ي��وب ،س �ع ��ودي ال�ج�ن�س�ي��ة)،
وجرى تفجير حفارة الغاز عند الحاجز،
ليتقدم املسلحون من الجهات الشرقية
والجنوبية والغربية« .يا ريت كان معنا
س�ل�اح» ،ي�ق��ول أح��د ش�ب��اب ال�ب�ل��دة ال��ذي
ّ
«ت �ع �س �ك��ر» ف��ي ال �ي��وم�ين امل��اض �ي�ي�ن .ظ��ن
األه��ال��ي أن ب �ق��اء ه��م م��ن دون س�ل�اح قد
ي�ب�ع��د ع�ن�ه��م ش � ّ�ر امل�ج�م��وع��ات املسلحة،
فتبقى البلدة محايدة .ربما لم يكن ذاك
سقطت البلدة سريعًا من
قرارًا صائبًا ،إذ ُ
دون مقاومة أهلية تذكر سوى من مفرزة
األم� ّ�ن السياسي ومخفر ال�ش��رط��ة ،ال��ذي
«ص��ف��ى» املسلحون أرب�ع��ة م��ن عناصره
أثناء تنظيمهم عمل «سرافيس حمص»،
وص �م ��د ع �ن �ص��ران ورئ� �ي ��س امل �خ �ف��ر مع
ع��ائ�ل�ت��ه م ��دة س��اع��ة ،ق�ب��ل أن ينسحبوا
إلى مفرزة األمن السياسي ،التي قاومت
ب��دوره��ا م�ق��اوم��ة ش��رس��ة ع�ل��ى م��ا يقول
األهالي لحني وصول مقاتلني من الدفاع

دفعت البلدة  45شهيدًا معظمهم من املدنيني و 10مفقودين (األخبار)

يا شباب الكفر هيا… واذبحوا في موطني!
وسام كنعان
ف��ي س��وري��ا ك��ان��ت ال� ��دروب ت�ط��ول حتى
ي �ص��ل األط �ف ��ال إل ��ى م��دارس �ه��م ،وه �ن��اك
ك ��ان ع�ل�ي�ه��م أن ي��راق �ب��وا ب��وج��ل يشوبه
الحذر صورة قائدهم الرمز مثبتة على
الجدران ،بإطارات فاخرة وعناية فائقة،
قبل أن ي ��رددوا معًا الشعار الصباحي
ال ��ذي ي�ع��د «ع�ص��اب��ة اإلخ� ��وان املسلمني
العميلة» بالسحق ،قبل أن يفصح عن
تأهبهم ال��دائ��م ل�ب�ن��اء املجتمع العربي

االش �ت��راك��ي امل��وح��د وال��دف��اع ع�ن��ه .وم��ن
ثم تمتزج تلك الشعارات الطنانة التي
ترهق مخيالتهم الغضة بكلمات نشيد
«البعث» (يا شباب العرب هيا وانطلق
يا موكبي) التي رددوه��ا بفرح ممزوج
ب�ح�م��اس��ة ت �ع��رف امل��ؤس �س��ات ال�ت��رب��وي��ة
ال� �س ��وري ��ة ك �ي ��ف ت �ك��رس �ه��ا ف� ��ي ن �ف��وس
روادها ،ولو بشكل مفتعل .مرت السنني
ول ��م تختلف ص ��ورة م� ��دارس ال �ش��ام إال
ً
ق�ل�ي�لا .ت�غ�ي��رت فيها أل ��وان امل�لاب��س من
ال� �ل ��ون «ال� �ع� �س� �ك ��ري» وال� �ك ��اك ��ي ال ��داك ��ن

ينشد مقاتل
وسط الرمال فيكرر
إنشاده «كورال» أبي بكر
البغدادي

إل � ��ى األزرق أو ال � ��زه � ��ري .ل �ك��ن ال ��واق ��ع
اخ �ت �ل ��ف ع� ��ن ال � �ش � �ع� ��ارات ول � ��م ُي �س� َ�ح��ق
«اإلخ� ��وان امل�س�ل�م��ون» ،ب��ل ظ�ه��ر م��ن هو
أك �ث��ر م�ن�ه��م خ �ط �رًا ،راف �ع��ًا وع ��ده األك�ي��د
ب��ذب��ح ال�ن�ص�ي��ري��ة وال�ص�ل�ي�ب�ي�ين ،وقطع
رؤوس املرتدين علنًا ،طمعًا بحوريات
أك �ث��ر ت�لاق�ي�ه��م ف��ي ج �ن��ان ال�خ�ل��د .ه�ك��ذا،
م�ه��دت «جبهة ال�ن�ص��رة» لظهور «دول��ة
اإلس�ل��ام ف��ي ال �ع��راق وال� �ش ��ام» (داع ��ش)
ال �ت��ي وق �ع��ت ف ��ي م �ص �ي��دة رواد م��واق��ع
ال� � �ت � ��واص � ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي .ف� �ف� �ي� �م ��ا ه��م

يتابعون نشيد «داع��ش» ال�خ��اص على
«يوتيوب» ،كشفوا سرقتها لحن نشيد
«حزب البعث العربي االشتراكي» الذي
ال ي ��زال ح��اض �رًا ف��ي امل �ن��اه��ج امل��درس�ي��ة
ال �س��وري��ة ح�ت��ى ال �ي��وم .ورغ ��م أن ت��اري��خ
نشر الفيديو على «يوتيوب» يعود إلى
 30كانون األول (ديسمبر)  ،2011أي قبل
أن تتمدد «س�ي��ادة» «ال��دول��ة اإلسالمية
ف ��ي ال � �ع ��راق» ن �ح��و ال� �ش ��ام ،إال أن ��ه ع��اد
ل�ل�ت��داول ع�ل��ى ن�ط��اق واس ��ع ع�ب��ر م��واق��ع
التواصل االجتماعي ،وحقق في األي��ام

