سوريا

السبت  2تشرين الثاني  2013العدد 2143

9

إلى الحياة
عادت صدد ولم يعد عالء نون
ص� ��ور ش� �ه ��داء ب �ل ��دة ص� ��دد وال �ش �ه��داء
القوميني تمأل جدران البلدة ،وكذلك قرى
بلوزة وزيتا وحاويك في ريف القصير.
قد يكون الشهداء واملفقودون والجرحى
أرقامًا في سياق الحرب السورية املتعبة
ل�ل�ن��اس ال��ذي��ن ي�س�م�ع��ون أخ �ب��اره��م عبر
ش��اش��ة ،لكنهم ليسوا ك��ذل��ك عند أهلهم
وأح �ب �ت �ه��م .وه �ك��ذا ه��و ح ��ال ع�ل�اء ن��ون،
ف�ق��د ت �ح� ّ�ررت ص ��دد ،ال �ب �ل��دة ال �ت��ي حمل
ألج �ل �ه��ا ب �ن��دق �ي �ت��ه ،وه ��و ل ��م ي �ع��د .سقط
ع�ل�اء وامل �ج �م��وع��ة ال �ت��ي ك��ان��ت م �ع��ه بني
شهيد وجريح خ�لال ال��دف��اع عن الحارة
الشمالية ،بعدما سيطر املسلحون على
باقي البلدة وبقيت الحارة الشمالية ،إثر

ظن األهالي أن بقاءهم
ّ
من دون سالح قد يبعد
شر المجموعات
عنهم ّ
المسلحة

الوطني والقومي السوري .دفعت البلدة
 45شهيدًا معظمهم من املدنيني ،بينهم
ثالثة مقاتلني هم ع�لاء خشوف ،أندريه
ك��رم��ة وج� ��ورج ال�س�ب�ع��ة ،و 10مفقودين
بينهم أبو وجيه الشيخ وزوجته وابنته
وزوج �ه��ا وول��داه �م��ا وس �ع��دو ال �خ��وري.
ُ
وب�ع��د ظ�ه��ر أم ��س ،اك��ت�ش�ف��ت ب�ئ��ر قديمة
�وي ج�ث�ث��ًا م�ج�ه��ول��ة ال �ه��وي��ة بسبب
ت �ح� ّ
ال �ت �ح��ل��ل ال� ��ذي أص��اب �ه��ا ف ��ي امل � ��اء ،وب ��دأ
الدفاع املدني العمل على انتشالها .يقول
امل�ط��ران م��ار سلوانوس بطرس النعمة،
الذي انتقل إلى كنيسة مار ميخائيل في
صدد بعدما انتقلت املطرانية إلى البلدة
إث��ر امل �ع��ارك ف��ي منطقة الحميدية وف��ي
ب�س�ت��ان ال ��دي ��وان ف��ي ح �م��ص ،إن «ص��دد
بلدة مساملة ،واملطرانية كانت دائمًا تقوم
بواجبها بالدعوة إلى املحبة وعدم حمل
السالح ،لكن هكذا تكافأ صدد؟ يحتلون
بيوتها ويدمرونها ويقتلون أهلها؟» .لم
يسمح املسلحون لعدد من أهالي البلدة
ب��امل �غ��ادرة« ،زرب��ون��ا بالبيت ،ق��ال واح��د
م �ن��ون إذا ب�ت�ط�ل�ع��وا م�ن�ق�ت�ل�ك��م ،ق�ل�ن��ال��و
ليش بدك تقتلنا ،خلص منضل بالبيت
ي ��ا أخ � ��ي» ،ي �ق��ول ج � ��وزف .وا ّج� ��ه ال��رج��ل
وعائلته املوت حني طرق املسلحون على

األخيرة تقدمًا كبيرًا في عدد املشاهدات
التي قاربت  18ألفًا .في شريط النشيد،
ال� �ك ��ام� �ي ��را م �ث �ب �ت��ة ع �ل ��ى م �ج �م��وع��ة م��ن
مسلحي «الدولة اإلسالمية» بأقنعتهم
السوداء ولباسهم امليداني «الشرعي»،
وهم وسط الرمال ،لينشد أحدهم ،ويرد
«كورال» أبي بكر البغدادي :قام لإلسالم
ص� ٌ
�رح في ب�لاد الرافدين /دول��ة اإلس�لام
تبقى رغم أنف الحاقدين/مرت األع��وام
خمسًا ف��ي ت�ح� ٍّ�د وص �م��ود/ك��م تخطينا
صعابًا كم كسرنا من قيود/كم قطعنا

رؤوس كم فللنا من حديد/كم بذلنا
من
ٍ
نفوس كم فقدنا من شهيد/نحن إن
من
ٍ
�اح س��اء صبح املنذرين/نحن
ننزل ب�س� ٍ
ب��ال��ذب��ح أت �ي �ن��ا ن �س �ح��ق ال �ك �ف��ر ال �ل �ع�ين/
ن�ح�م��ل ال� �ق ��رآن ج�ئ�ن��ا ن �ف��رض ال�ت��وح�ي��د
دي��ن/ن�ق�ت�ف��ي ن�ه��ج ال��رس��ول وال�ص�ح��اب
األكرمني.
ينتهي النشيد بالعادة املعروفة وهي
التكبير ،ثم ابتهاج ال يكتمل إال بإطالق
األع�ي��رة النارية ف��ي ال�ه��واء .وبعيدًا عن
بؤس الشريط وافتقاره إلى أي إيجابية،

ً
ف � �ض�ل��ا ع � ��ن رداءة ص� � ��وت امل �ن �ش��دي��ن
وال��دم��وي��ة ال �ت��ي ت�ع� ّ�ب��ر ع�ن�ه��ا ال�ك�ل�م��ات،
انهالت التعليقات لتشتم م�ب��ادئ هذه
«الدولة» املفترضة ،ومن ثم لتسخر من
مخيلة التكفيريني التي اعتراها العجز
ال �ك��ام��ل ،ف�ل��م ت�ت�م�ك��ن م��ن ت �ج��اوز نشيد
ال �ب �ع��ث ،ول ��م ت�س�ت�ط��ع ت�خ�ط�ي��ه أو حتى
تقليده دون استنساخه بشكل مفضوح.
األحرى بأمراء داعش أن يتفرغوا لجهاد
الذبح وقطاف الرؤوس ومن ثم إحصاء
عدد الحوريات املوعودات.

إطالق صاروخ على آليتهم .وجدت جثث
ال�ب��اق�ين م��ن امل�ج�م��وع��ة ،وبينهم الشهيد
ّ
ف �ض��ل ال �ل��ه ف � ��ارس ،ال� ��ذي وج� ��دت ج��ث�ت��ه
م��ع ج�ث��ث ع�ن��اص��ر ال�ش��رط��ة ب�ع��د د ّخ��ول
ّ
ال �ج �ي��ش ،ول ��م ت�ظ�ه��ر ج��ث��ة ع �ل�اءُ .ع��ل�ق��ت
صور عالء ،مع أقوال لزعيم حزبه أنطون
ّ
سعاده عن الشهداء واألبطال ،لكنه ليس
شهيدًا بعد ،بل في عداد املفقودينّ .أمه
تنتظره ،وإخوته ،ورفقاؤه بحثوا صدد
شبرًا شبرًا ولم يجدوا أثرًا له.
يقول شقيقه« :إذا عالء منصاب وبعدو
عايش ،ما بينخاف عليهّ ،
جبار ،بيتحمل
ج��رح��ه وب �ي �ط �ي��ب ،وإذا اس �ت �ش �ه��د ،ال�ل��ه
يرحمو ،بس بدنا نعرف مصيره».

الباب طالبني مفتاح السيارة« ،قالولي
عيرنا إياها ش��ويّ ،
ولسا ما رج�ع��وا.»...
يضحك ج��وزف ح�ين يخبر كيف أطلت
ابنته الصغيرة جورجينا ذات الخمسة
أع ��وام ،برأسها م��ن زاوي��ة ال�ب��اب ،لتسأل
أحد املسلحني «ليش البس فستان؟» ،في
إش��ارة إل��ى أح��د عناصر جبهة النصرة
ب�ع�ب��اء ت��ه ال�ط��وي�ل��ة« ،ال�ح�م��د ل�ل��ه م��ا أخ��ذ
ع�ل��ى ح�ك�ي�ه��ا» .ل��م ي�ك��ن امل�س�ل�ح��ون بهذا
ّ
اللطف مع كل األهالي« ،تعا تعا يا ابني
لفرجيك شو عملوا .كانوا شاحطني ابن
ع� ّ�م��ي ع �ل��ى ال� � ��درجّ ،
ودم � ��و ع��م ي�ش��رش��ر،
ّ
ّ
يصرخ ،ليك دمو هون ،وهون
وهوي عم
ّ
على السلم ،ما استرجيت اطلع ...يا حرام،
شب» ،يقول أبو الياس ،الذي فوجئ بعد
ساعة بأن املسلحني استطاعوا الدخول
إلى داره من فجوة في بيت جاره ،وعاثوا
هنا،
فيه تخريبًا وسرقة .يسخر األهالي ّ
«يعطيهن العافية تعبوا ،ما تركوا قشة
ب��ال �ب �ي��وت ،الزم ي �ك��ون اس �م �ه��م «ج�ي��ش
ال �ج��راد» م��و الجيش ال�ح��ر» .باملناسبة،
«ال � �ج� ��راد» ل �ي��س ح �ك �رًا ع �ل��ى امل �ع��ارض��ة
املسلحة .فعندما ط��رد الجيش السوري
امل�س�ل�ح�ين م��ن ال �ب �ل��دة ،ه��اج��م س��ارق��ون
بيوتًا بال سكان ،وسرقوا ما بقي فيها،
ّ
ويؤكد األهالي أن الجيش اعتقل بعضهم
وأعاد املسروقات إلى أصحابها.

السرعة في الحسم
لم تتأخر القوات السورية في الوصول
إلى صدد .تقول املصادر العسكرية هنا
إن «م ��وض ��وع ص ��دد م �ح �س��وم ،م�م�ن��وع
ال �س �ي �ط��رة ع �ل �ي �ه��ا ،وك ��ذل ��ك م �ه�ي�ن ،ال�ت��ي
ستتحرر خالل أيام ،إن لم يكن ساعات».
في اليوم التالي لهجوم املعارضة ،دخلت
س ��راي ��ا امل �ه �م ��ات ال �خ ��اص ��ة ف ��ي ال� �ق ��وات
ال�س��وري��ة وع�ن��اص��ر م��ن ال��دف��اع الوطني

طفلتان
سوريتان
في مدينة
صوفيا في
بلغاريا
(أ ف ب)

وال�ق��وم��ي ال �س��وري م��دع��وم��ة بالدبابات
وب ��دأت عملية تحرير ال�ب�ل��دة .ب��دأ تقدم
ال �ج �ي��ش م ��ن ال �ج �ه��ة ال �ش �م��ال �ي��ة ،وب �ع��د
حدوث االختراق ،بدأ الهجوم من املحور
الغربي أيضًا .وحتى مساء أول من أمس،
ك ��ان أه ��ال ��ي ال �ب �ل��دة ال ي ��زال ��ون ي�ب�ل�غ��ون
ال�ق��وات عن وج��ود جثث تعود ملسلحني
تنتشر بني البيوت ،وفي البراري القريبة.
ت�ق��ول امل �ص��ادر العسكرية إن املسلحني
فوجئوا بالقوة ال�ن��اري��ة وال�س��رع��ة التي
ت �ق��دم ب�ه��ا ال �ج �ي��ش ،إذ ل��م ي�ت�م�ك�ن��وا من
بناء التحصينات الالزمة وزرع العبوات
ال�ن��اس�ف��ة واألش� ��راك ل��وق��ف ت�ق��دم ال�ق��وات
ال �خ��اص��ة وال� ��دب� ��اب� ��ات ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
ح �ي��ازت �ه��م أس �ل �ح��ة ص��اروخ �ي��ة ح��دي�ث��ة،
وق ��ذائ ��ف ح ��راري ��ة .ب �ع��د ت �ح��ري��ر ال �ب �ل��دة،
قدم وساق.
تجري أعمال تحصينها على ٍ
لم يعد هناك ممرات عشوائية في محيط
ال�ب�ل��دة تسمح ب��ال��وص��ول إل��ى أحيائها
الكبيرة (حارة التل أو الحارة الوسطى،
ح��ارة العني أو ال�ح��ارة الجنوبية ،ح��ارة
ال �ف ��رادي ��س أو ال� �ح ��ارة ال �ش��رق �ي��ة ،ح ��ارة
السقي الشمالي ،الحارة الغربية أو حارة
الدلة ،ومنطقة الناحية التي تضم البريد
ومركز الشرطة) .حصرت حامية البلدة
ال ��دخ ��ول إل�ي�ه��ا م��ن م��داخ��ل إل��زام �ي��ة مع
انتشار كثيف للحواجز والكمائن الليلية
وال �ن �ه��اري��ة ،تحسبًا ألي ه �ج��وم مضاد
ق��د ت�ق��وم ب��ه امل�ع��ارض��ة املسلحة ،ال�ت��ي ال
ت�س�ت�خ��دم ال �ط��رق��ات امل �ع �ب��دة ،ب��ل تسير
س�ي��ارات�ه��ا ال��رب��اع�ي��ة ال��دف��ع ف��ي ال�ب��ادي��ة
املنبسطة.

املستشفى و«لواء األصالة والتنمية»!
ات �خ��ذ امل �س �ل �ح��ون م ��ن م�س�ت�ش�ف��ى ص��دد
م��رك�زًا عسكريًا .يقول أح��د العاملني في
ّ
املستشفى إن املسلحني «شحنوا» كل ما
ال يلزمهم من أجهزة األشعة وماكينات
غ�س��ل ال�ك�ل��ى وآالت أخ ��رى ف��ي ال�س��اع��ات
األول� ��ى ل��دخ��ول ال �ب �ل��دة ،ث � ّ�م ن�ق�ل��وا أس��رة
وأج �ه��زة ت�ل��زم ف��ي اإلس �ع��اف األول ��ي إلى
منزل حولوه إلى مشفى ميداني« ،هون
بس بيسعفوا جريح ،والحاالت الحرجة
ب � �ت� ��روح ع �ل ��ى ال� �ن� �ب ��ك» ،ي� �ق ��ول ال �ع ��ام ��ل.
وي �ق��ول أح ��د ال�ع��ام�ل�ين أي �ض��ًا إن ��ه سمع
«األمير» يصرخ على جهاز الالسلكي أن
الطائرات السورية قصفت قافلة الطاقم
الطبي التابعة ل �ـ«درع اإلس�ل�ام» ،وأنهم
ي�ح�ت��اج��ون ط��اق�م��ًا ج��دي �دًا« .ف ��ات علينا
امل�س�ل�ح�ين وق��ال��ول��ي خ� ّ�ب��وا امل �م��رض��ات،
جماعة النصرة ما بيحبوا يشوفوهن،
وغ � �م ��زون ��ي» ،ف ��ي ج �ع �ب��ة ال �ع��ام��ل ن�ك�ت��ة
«ق ِريت على صدر كم مقاتل «لواء
أيضًاِ ،
األص ��ال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة!» ،وت�ن�م�ي��ة وال �ل��ه».
صدد تعود إلى الحياة شيئًا فشيئًا ،لكن
ما قبل غزوة «أب��واب الله التي ال تغلق»
كما سمتها املعارضة املسلحة لن يكون
كما بعدها ،املساملون هنا لن يألوا جهدًا
في حمل السالح من اآلن فصاعدًا.

