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سوريا

الالذقية على مدى عمر الحرب .فالمدينة التي ّ
ّ
قدمت ،وال تزال ،مئات
الحدث وحده الموت هو ما يوحد ّأبناء
ّ
الشهداء ،عرفت من أهوال الحرب كل صنوف الموت .غير أن حادثة مقتل العقيد ّ
حسان الشيخ على يد شاب أرعن،
مجاني ،يحدث في وضح النهار ،على مرأى أبناء المدينة ومسمعهم ،ما ّ
ّ
ّ
القضية إلى
حول
كانت تعبيرًا عن موت
ّ
قضية رأي عام ...أجمع فيها أبناء المدينة على المطالبة باالقتصاص من القاتل

ّ
ّ
«قصة موت معلن» توحد مطالب أبناء الالذقــ
الالذقية ـ ريمه راعي
بالشموع املضاءة ،والشعارات املؤيدة
ّ
الجمهورية بشار األسد ،وبني
لرئيس
عدد كبير من صوره إلى جانب العلم
ال ـس ـ ّ
ـوري ،بــدأ اعـتـصــام أهــالــي مدينة
ّ
ّ
ال ــاذق ـي ــة ،أول م ــن أمـ ــس ،ع ـنــد دوار
ال ـ ــزراع ـ ــة .الـ ـ ـ ــدوار ال ـ ــذي ش ـه ــد ،خ ــال
ال ـس ـن ــوات األربـ ـ ــع امل ــاض ـي ــة ،ع ـشــرات
ّ
التجمعات املؤيدة للدولة ورئيسها،
ّ
ّ
غ ـيــر أن االع ـ ّت ـص ــام هـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،جــاء
بــدعــوات مكثفة عبر مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،عـلــى خـلـفـ ّـيــة استشهاد
العقيد املهندس ّ
حسان الشيخ ،على
يــد سليمان ه ــال األس ــد ،اب ــن القائد
ال ـس ــاب ــق ل ـ ـقـ ـ ّـوات «الـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي»
ف ــي ال ــاذق ـي ــة ،نـتـيـجــة إش ـك ــال ف ـ ّ
ـردي
ّ
ّ
أحقية املــرور ،بعدما أراد املتهم
حول
ّ
تجاوز ّ
سيارة الشيخ ،وحني لم يتمكن
األخير من إفساح الطريق ،قام املتهم
ب ـت ـج ــاوزه واعـ ـت ــراض س ـي ــارت ــه ،ومــن
ث ـ ّـم تـ ّ
ـرجــل مقتربًا مـنــه .وح ــن أفصح

أكد نائب وزير الخارجية السوري ،فيصل
المقداد ،وقوف بالده إلى جانب الشعب
الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
وأعـ ــرب ،خــال استقباله مــديــر الــدائــرة
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية
السفير أن ــور عبد ال ـهــادي ،عــن الدعم
للموقف الفلسطيني فــي الحصول
عـلــى قـ ــرار مــن مـجـلــس األمـ ــن بوضع
ج ــدول زمـنــي إلنـهــاء االح ـتــال وإقــامــة
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ب ـ ــدوره ،أك ــد ع ـبــد الـ ـه ــادي الـمــوقــف
الفلسطيني «الداعم للحل السياسي في
سوريا على أســاس الحوار بين السوريين
ودعــم الشعب السوري في مواجهة
اإلره ـ ــاب الـ ــذي يـسـتـهــدف المنطقة
برمتها».

العقيد عن هويته «ما كان منه إال أن
شتمه ،وشتم الجيش» بحسب حديث
ش ـق ـيــق ال ـع ـق ـيــد ال ـش ـه ـيــد ،إلـ ــى إذاعـ ــة
«ش ــام إف إم» ،ال ــذي وص ــف ال ـحــادث
ك ـم ــا رآه« :كـ ـن ــت أجـ ـل ــس إل ـ ــى جـ ــوار
ال ـع ـق ـيــد ،وف ــي امل ـق ـعــد الـخـلـفــي ول ــداه
التوأم .وبعدما أنهى الشاب مالسنته
مــع العقيد ،صعد إلــى سـيــارتــه ،ومن
ه ـن ــاك ت ـ ّ
ـوج ــه إل ـي ـنــا ب ـســاحــه مطلقًا
الـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــاص ،لـ ـيـ ـص ــاب ش ـق ـي ـق ــي فــي
ص ــدره ،ويـفــارق الحياة بعد وصوله
إلى املستشفى بربع ساعة ،ولم أعرف
ّ
أن القاتل هو املدعو سليمان األسد إال
في اليوم التالي» .هذه الحادثة التي
كــانــت بـمـثــابــة ال ـش ـعــرة ال ـتــي قصمت
ظهر البعير ،بالنسبة ألهالي مدينة
ال ــاذقـ ـي ــة ال ــذي ــن خ ـ ـبـ ــروا ،ع ـل ــى م ــدى
سنوات ،عددًا كبيرًا من الجرائم التي
ارتـكـبـهــا املــدعــو سـلـيـمــان األسـ ــد ،من
دون م ـحــاس ـبــة ،وه ــو م ــا دف ــع بعض
ّ
ّ
التجمع
املعتصمني إلى التذكير بــأن
ّ
وللشهيد،
لسوريا
اليوم هو للهتاف
ً
ل ـت ـتـ ّ
ـوحــد ال ـه ـت ــاف ــات أخـ ـيـ ـرًا مـطــالـبــة
بإعدام القاتل.
وك ـ ــان ال ــاف ــت ه ــو ال ــوج ــود الـكـثـيــف
لعناصر األم ــن فــي مـكــان االعـتـصــام،
دون االعتراض على ما يجري ،وكذلك
ق ـيــام عـنــاصــر شــرطــة املـ ــرور بتنظيم
ال ـس ـي ــر ،وت ـحــوي ـلــه ب ـع ـي ـدًا ع ــن مـكــان
االع ـت ـص ــام .ورغـ ــم اإلج ـم ــاع الشعبي
عـلــى ض ــرورة أن يـنــال الـقــاتــل عقابه،
ُ
ّ ّ
إل أن األم ــر لــم يـخــل مــن انـقـســام بني
املؤيدين ّحول غاية االعتصام ،إذ وجد
بعضهم أنــه ّ
ربما يكون الفتيل الذي
ّ
يشعل مدينة الالذقية ،وخاصة بعدما
قــامــت ج ـهــات م ـعــروفــة بمعارضتها
للنظام «بتبنيه»« .الثورجية مسكوا
الـقـضـيــة ،وع ــم ي ـحــاولــوا يستغلوها
إعـ ــام ـ ـيـ ــا ،وب ـط ــري ـق ـت ـه ــم ال ــرخ ـي ـص ــة
امل ـع ـتــادة ،لـيــوهـمــوا الـ ــرأي ال ـعــام إنــو
ال ــرئ ـي ــس م ـت ـضــامــن م ــع ق ــرايـ ـب ــو ،أو
م ــواف ــق ع س ـلــوكــه .وهـ ــاد االع ـت ـصــام
حيعطيهم املجال أكتر للصيد باملي
ال ـع ـك ــرة» ي ـق ــول م ـح ـمــد ،ال ـ ــذي رفــض
امل ـش ــارك ــة ب ــاالع ـت ـص ــام ،الـ ــذي ت ـحـ ّـول
الحـقــا إلــى مسيرة جــالــت فــي العديد
ً
من أحياء املدينة ،وصوال إلى منطقة
بسنادا ،مسقط رأس الشهيد .ويؤيده
في ذلك صديقه كمال ،الذي ّ
شدد على
ثقته بالرئيس ،وباألمر الذي أصدره
بإلقاء القبض على القاتل« :يلي عندو
وع ــي ،وب ـخــاف عـلــى الـبـلــد ،مــا بيقدر
يكون جزء من هيك حراك .الرئيس قال
رح يتحاسب ،يعني رح يتحاسب .أنا
عندي ثقة برئيسي».
فــي امل ـقــابــل ،ي ــرى ي ـســار ،امل ـش ــارك في
ّ
االع ـ ـت ـ ـصـ ــام ،أن «الـ ـعـ ـقـ ـي ــد املـ ـع ــروف

خلفية استشهاد العقيد ّ
ّ
االعتصام هذه ّ
حسان الشيخ على يد سليمان هالل األسد (أرشيف)
المرة جاء على

بشجاعته ،ونجاته من عدة محاوالت
اغـ ـتـ ـي ــال ،مـ ــا م ـ ــات ب ـس ــاح ــة امل ـع ــرك ــة.
مــات على يــد ســائــق هــامــر ،بــس أكيد
هــوي شهيد .وإذا اعترفنا كمان إنو
س ــائ ــق ال ـه ــام ــر بـيـشـبــه داعـ ـ ــش ،ومــن
عـصــابــة مـسـلـحــة ،الزم نـتـعــامــل معو
ّ
متل ما منعاملهم» .ويلفت إلى أن هذا
ّ
االعتصام لن يكون األخير ،وأن الوقت
حان لقول الحقيقة «على األقل مشان
املقاتلني ع الجبهات ،يلي شافو رفيق
س ــاح ع ــم يـنـقـتــل ب ــدم بـ ــارد ،وإذا ما
تحاسب القاتل حيقولوا لحالن نحنا
حقنا رصاصة».
الـسـجــال الــدائ ــر لــم يخفف مــن حـ ّـدتــه
ح ــدي ــث م ـح ــاف ــظ ال ــاذقـ ـي ــة ،اب ــراه ـي ــم
خـضــر ال ـســالــم ،إل ــى إذاعـ ــة «شـ ــام ّ إف
إم» ،وتــوصـيـفــه الـجــريـمــة عـلــى أنـهــا
ّ
«جـ ـن ــائ ـ ّـي ــة» ،وأن ال ـق ــات ــل س ـيــاحــق،
ويـ ـق ـ ّـدم ل ـل ـق ـضــاء «أي ـ ــا كـ ــان اس ـم ــه أو

كنيته أو عائلته»ّ .
فالسالم في معرض
ّ
ّ
رده على سؤال حول ملاذا لم يتم إلقاء
ّ
الـقـبــض عـلــى الـقــاتــل ،رغــم أن شـهــودًا
كثيرين ّأك ــدوا هـ ّ
ـويـتــه ،وتـحـ ّـدثــوا عن
ارتـكــابــات سابقة لــه؟ أج ــاب« :إن كان
سليمان األس ــد أو غـيــره ،هــو املـجــرم،

القاتل
المحافظ:
ّ
سيالحق ويقدم
للقضاء أيًا كان
اسمه أو كنيته

ف ــإن ــه س ـي ـم ـث ــل أم ـ ـ ــام ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء .وف ــي
الـ ـق ــان ــون :امل ـت ـه ــم ب ـ ــريء ح ـت ــى يـ ــدان،
وس ـل ـي ـم ــان األس ـ ـ ــد مـ ــواطـ ــن سـ ـ ــوري،
والقانون يطبق على أي شخص ،وال
ي ــوج ــد ط ـلــب س ــاب ــق ب ـحــق الـشـخــص
املذكور» وقد أشعلت العبارة األخيرة
حــدة السجال بني املواطنني ،وأثــارت
م ـخ ــاوف ـه ــم ح ـ ــول إم ـك ــان ـي ــة «ل ـف ـل ـفــة»
ّ
ال ـق ـضـ ّـيــة ،وت ـبــرئــة ال ـق ــات ــل .وق ــد ع ــزز
هــذه املـخــاوف منشور كتبه سليمان
ّ
الشخصية على
األســد على صفحته
«فيسبوك» في ليلة االعتصام ،حيث
أكــد بــراء تــه مــن التهمة املوجهة إليه،
ً
ق ــائ ــا ،ب ـعــدمــا اف ـت ـتــح م ـن ـشــوره بــآيــة
مــن الـقــرآن الكريم« :إن جــاء كــم فاسق
بـنـبــأ ،»...قبل أن يتابع« :أنــا سليمان
ابن البطل الهمام .كم يحزنني موقف
األه ـ ــل واألص ـ ـحـ ــاب واألح ـ ـبـ ــاب .كنت
أتــامــل وقوفكم معي ،ومساندتكم ،ال

تقرير

القريتين :هنا حدود «داعش»
نور أيوب
يـ ـت ــردد ف ــي أوسـ ـ ــاط ب ـعــض املـتــابـعــن
للميدان ا ّلـســوري أن الـضــربــة األقسى
الـ ـت ــي ت ـل ــق ــاه ــا الـ ـجـ ـي ــش ،فـ ــي ال ـف ـت ــرة
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،كـ ــانـ ــت فـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف ح ـمــص
الشرقي ،يوم سقوط مدينة تدمر.
ّ
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة تـ ــؤكـ ــد أن ق ـي ــادت ــي
الـجـيــش ال ـســوري وامل ـقــاومــة تتابعان
خ ـط ــوات «داع ـ ــش» امل ـيــدان ـيــة؛ فخطط
التنظيم بــاتــت مـعــروفــة ،وقــائـمــة على

«ربط األوصال والنقاط» في ما بينها،
و«تـحــريــك الخاليا النائمة فــي لحظة
تراها مناسبة» .وتضيف املصادر أن
كثيرين يقعون تحت وطــأة «التهويل
اإلعــامــي» لــ«داعــش» ،وينجرون وراء
أخبار «مضخمة».
يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي ف ــي ال ـخــامــس
مـ ــن آب ،س ـق ـط ــت م ــديـ ـن ــة ال ـق ــري ـت ــن،
الواقعة في ريــف حمص الجنوبي .لم
يـكــن سقوطها نتيجة «ت ـمــدد» جديد
لتنظيم «الدولة» بل في إطار الضغط

على الجيش ال ــذي بــات يبعد « 3كلم
عن تدمر» .وهدف التنظيم من احتالل
املدينة هو تشتيت جهد القوات أثناء
استعادتهم لتدمر.
القريتني بأهمية استراتيجية،
تتمتع ٌ
فهي قريبة من مدينتي دمشق وحمص
وقريبة من أوتوستراد دمشق ـ حمص
الــدولــي ( 50ك ـلــم) ،إضــافــة إل ــى كونها
ب ــواب ــة «الـ ـب ــادي ــة الـ ـس ــوري ــة» بــات ـجــاه
ً
ال ـشــرق .ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،تـقــع املدينة
ع ـلــى خ ــط إم ـ ــداد ال ـق ــوات ال ـعــام ـلــة في

البادية ،ما يعني أن سقوط القريتني
بـ ـي ــد «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ه ـ ــو ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
«ورقة ضغط» ضد الجيش ،وإمكانية
قطع خطوط إم ــداده ،وجعل القريتني
منطلقًا لعمليات عسكرية وأمنية ضد
القوات املوجودة في محيط املدينة.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاد «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» م ـ ـ ــن ع ــامـ ـل ــن
أساسيني ،هما وجــود بعض الخاليا
النائمة التابعة لــه ،وم ــزاج عــام مــوات
في املدينة .أما العنصر املساهم الذي
ّ
طوعه التنظيم ملصلحته فهو التفاهم

بني الجيش واألهالي القائم على إقامة
ح ــواج ــز ف ــي م ـح ـيــط امل ــدي ـن ــة وتـنـفـيــذ
إجراءات روتينية بالتفتيش واملراقبة.
ي ــوم األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،ب ــدأت الـخــايــا
الـ ـن ــائـ ـم ــة ب ــالـ ـتـ ـح ــرك ،ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
ال ـه ـج ـمــات االن ـت ـح ــاري ــة ع ـلــى حــواجــز
املــدي ـنــة ،فـمــا ك ــان مــن ج ـنــود الـجـيــش،
وبــأمــر مــن الـقـيــادة ،إال االنـسـحــاب من
القريتني حفاظًا على األرواح والعتاد.
س ـق ـط ــت امل ــديـ ـن ــة ّ
وروج ـ ـ ـ ـ ــت امل ــاك ـي ـن ــة
اإلعالمية «الداعشية» عن اقترابها من

