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تحييد حماه عن عنف ريفها ...فاتورة الدم الـــ
ليس صدفة أن تعيش
مدينة حماه وسط ريف
مشتعل ،يتمدد العنف
فيه ،دون أن يبتلعها .جرح
املدينة متواصل منذ صراع
الثمانينيات ،حتى أحداث
 .2011تاريخ من املجازر طوته
ذاكرة املدينة ،وفق إرادة
تقاسمها الشعب والنظام معًا،
بعدما اكتفى الحمويون بما
قدموه من دماء في عهد سابق
حماه ـــ مرح ماشي
ال يمكن ت �ص� ّ�ور امل�ش�ه��د ّ
األول م��ن داخ��ل
م��دي �ن��ة ح� �م ��اه ،م �ج� ّ�س �دًا ب� �ه ��دوء م�خ�ي��ف
ٌ
أبواب
يسود مباني حي الشريعة الراقي.
مقفلة ع�ل��ى الكثير م��ن األس� ��رار ،واكبها
ال�ح��ي امل��ذك��ور بصمت دائ ��م م�ن��ذ أح��داث
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ال��دام �ي��ة .ش��رف��ات خ��اوي��ة
ّ
�ان ت �ب��دو خ��ال �ي��ة م��ن س��ك��ان�ه��ا.
داخ� � ٌ�ل م �ب� ٍ
صمت كثيف ف��ي وض��ح النهار يثير في
امل� ��رء ت� �س ��اؤالت ع��ن أه��ال��ي ال �ح��ي .األم��ر
ب �ب �س��اط��ة ال ي� �ع ��دو ك� ��ون ش � � ��وارع ال �ح��ي

خ��ال�ي��ة م��ن امل��اري��ن خ�ل�ال ف �ت��رة الظهيرة
ً
َ
وح� ّ�ره��ا .يبتسم امل��راف��ق ق��ائ�لا م��ع بعض
امل �ب��ال �غ��ة« :ال �ح �م ��وي ��ون ال ي�س�ت�خ��دم��ون
ش��رف��ات منازلهم .وال يفتحون األب ��واب،
ال لسبب سوى ألنهم محافظون» .يمكن
ً
االب �ت �س��ام ق �ل �ي�ل�ا ،ف��ال �ن �ظ��ام ل ��م يختطف
ّ
أهالي الحي الحموي ،كما يحلو التندر
باالتهام األسهل.

حمويون خارج بركات «الربيع»
ي�ظ�ه��ر ن �ه��ر ال �ع��اص��ي ع �ن��د م �ش��ارف حي
ال� �ش ��رق� �ي ��ة .وي � �ت ��اب ��ع ام � � �ت� � ��داده ف � ��ي ح��ي
ً
ال�ب��ارودي��ة وص��وال إل��ى ال�ح��ارات القديمة
النهر تتوزع نواعير
والقلعة .على طول ّ
حماه ،التي لطاملا تغنى بها أهل املدينة،
ً
وص ��وال إل��ى تشكيلهم «ل� ��واء» باسمها،
ضمن تشكيالت «الجيش الحر» في بلدة
طيبة اإلمام ،في ريف حماه الشمالي19 .
ن��اع��ورة ت�ت��وزع على ام �ت��داد م�ج��رى نهر
العاصي داخ��ل املدينة وحدها ،من أصل
 40ن ��اع ��ورة م��وزع��ة ب�ي�ن ح �م��اه وري �ف�ه��ا.
الحمويون يستندون إل��ى أس��وار مجرى
ال �ن �ه ��ر ،وي �ت ��أم �ل ��ون ن ��واع �ي ��ره ��م ب �س�ل�ام.
االزدح� � ��ام ش��دي��د ع�ن��د م�ن�ت�ص��ف ال�ن�ه��ار.
ي �ت �ن��اوب األط� �ف ��ال الم �ت �ط��اء ج� َ�م��ل يسير
ق �ب��ال��ة ال � �ن � ��اع � ��ورة ...وي� �ت ��واص ��ل ال �ت �ق��اط
الصور التذكارية.
م�ش��اه��د ال�ح�ي��اة ال�ي��وم�ي��ة ال�ت��ي تعيشها
امل��دي �ن��ة ،ال ت��وح��ي ب�ت��اري��خ م��ن امل ��وت م� ّ�ر
ّ
اهتم
عليها .صورة غريبة ملدينة سورية
ال�ن�ظ��ام بتحييدها ع��ن ال �ح��رب القائمة،

قليل من ...المسيحيين
بالقرب م��ن القلعة يسكن مسيحيو حماه ف��ي ح� ّ�ي املدينة إل��ى الجنوب
الغربي من القلعة ،إضافة إلى الجزء الغربي من حارة املغيلة قرب القلعة
أيضًاّ .
يعد حيهم بمبانيه األثرية األق��دم في املدينة .بلغ عدد مسيحيي
ح�م��اه  80أل�ف��ًا قبل األح ��داث ،فيما ي �ق� ّ�درون ال�ي��وم ،بحسب إل�ي��اس ،وهو
مهندس من أبناء حي املدينة ،بقرابة  30ألفًا ،وال سيما بعد التعرض ألحد
رجال الدين املسيحيني بالقتل داخل كنيسته في بداية الحراك.
«اليوم ال نشهد سوى أحداث أمنية متفرقة ،يجري ضبطها سريعًا ،في
ً
حيي الحاضر وجنوب امللعب مثال .آخ��ر ال�ح��وادث األمنية منذ أق��ل من
شهر :حرق ناعورة الجعبرية ،في ظروف مجهولة» ،يقول إلياس .ويتابع:
«نعيش اليوم بسالم .األمور تغيرت إلى األفضل ،والكثير من املسيحيني
النازحني عادوا» .ويشرح مشاكل املدينة ،املتمثلة في كثافة عدد نازحي
الرقة وحلب وري��ف حماه ،إذ ك��ان ع��دد ّ سكان املدينة ال يتجاوز مليون
نسمة ،فتحولوا اليوم إلى  3ماليني ،ما أثر سلبًا على الخدمات.

ون � �ج� ��ح ف � ��ي اس� �ت� �ب� �ع ��اده ��ا ،ح� �ت ��ى اآلن.
تتشارك املدينة م��ع أخ��وات�ه��ا السوريات
ظاهرة أطفال الشوارع الذين يمألون كل
األم��اك��ن .سيستغل أح��د األط �ف��ال وج��ود
«س ��ائ ��ح» ي�ل�ت�ق��ط ال �ص��ور ال �ت��ذك��اري��ة في
مدينته ،ويطالب باملال مستعينًا بمالمح
ب��اك �ي��ة .ح� ��زن م�ص�ط�ن��ع م��ده��ش ي�ح��دث��ه
ال�ص�غ�ي��ر ،يجعل «ال �س��ائ��ح» ي �س��أل« :أي��ن
وال ��دك؟» ،وسيجيب بصبر على السؤال
املكرر ،بكلمة واحدة« :مات».
ال �ت �ح��رك ب��ات �ج��اه س��اح��ة ال �ع��اص��ي ،عبر
شارع البنوك ،يجعل حامل الكاميرا محط
أنظار القوى األمنية .لم تعد آلة التصوير
أداة محببة في يد أي كان على األراضي
ال � �س� ��وري� ��ة .وح� �ت� �م ��ًا اس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا ع�ل��ى
جبهات القتال ،أسهل من استخدامها في
الشوارع اآلمنة واملأهولة بالناس.
وحده شرطي املرور في ّ ساحة العاصي،
ً
س �ي �ل� ّ�وح ل�ل�ك��ام�ي��را ،م �م��ث�لا ه�ي�ب��ة ال��دول��ة
ال� �ق ��ائ� �م ��ة ف� ��ي ال � � �ش� � ��وارع .ال � �ن� ��اس أي �ض��ًا
ً
يتهربون من التصوير ،ويرتاحون قليال
َ
توقفت مع رجل يرتدي لباسًا
إن رأوك قد ّ
م�م� ّ�وه��ًا ،يمثل ،بالنسبة إليهم ،شخصًا
م��وك�ل��ة إل �ي��ه ح�م��اي��ة امل��دي �ن��ة وأه �ل �ه��ا من
«ب ��رك ��ات ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ال �ت��ي ل��م تكن
تنقص املدينة .صبري ،طفل يبيع العلكة
بالقرب م��ن حديقة أم الحسن .يعمل كل
ي��وم ف��ي منطقة مختلفة .سمع م��ن أهله
الكثير عن أح��داث الثمانينيات الدامية،
غير أن��ه ال يتحدث إال بما رآه من «ث��ورة
 ،»2011إذ ي�ق��ول« :عانينا أش�ه�رًا طويلة
م� ��ن إغ� �ل ��اق ال � � �ش� � ��وارع ب� �ح ��واج ��ز ل �ج��ان
ال�ث��ورة وش�ب��اب التنسيقيات املسؤولني
ع��ن التظاهرات .توقفت أشغالنا وأجبر
املرحوم والدي على إغالق دكانه ،تماشيًا
مع إضراب الكرامة .إلى أن انتشر السالح
في الشوارع بوضوح».

«حصان طروادة» للشفاء

ف��ي ح� ّ�ي ج �ن��وب امل�ل�ع��ب ج�ن��وب��ًا ،وم�ش��اع
ً
األربعني شماال ،يلفت طيف الثورة الذي
ُ
م � ّ�ر م ��ن ه �ن ��ا .ال �ط �ي��ف ه ��ذا ي�ق�ت�ص��ر على
ك �ت��اب��ات م �ش �ط��وب��ة ع �ل��ى ال � �ج� ��دران ،قبل
أن ي�ت��وق��ف ك��ل ش��يء ف �ج��أة .ن��ام��ت حماه
«ث��ائ��رة» واس�ت�ف��اق��ت ص�ب��اح��ًا ،ف �ك��ان «أن
شفيت من ثورتها» .الناس يتحدثون عن
الضابط الشهير العقيد سهيل الحسن،
ودوره ف��ي ح�م��اه ،منذ أن ك��ان على رأس
ّ
يتحدث
ج�ه��از امل�خ��اب��رات ال�ج��وي��ة فيها.
كثيرون عما قام به الحسن ،وال سيما بعد
وصوله من حلب على رأس تعزيزات إلى
الريف الحموي الذي تزداد رقعة معاركه،
ح �ت��ى ت �ك ��اد ت �ح��اص��ر امل ��دي� �ن ��ة .ل�ل�ع�ق�ي��د،
ب �ن �ظ��ره��م ،خ �ب��رت��ه ف ��ي امل��دي �ن��ة وأه �ل �ه��ا.
ي � � ��روي م� �ص ��در م� �ي ��دان ��ي ع ��اص ��ر ب ��داي ��ة
األح � ��داث األم �ن �ي��ة ف��ي ح �م��اه ع��ن «خ��دع��ة

مضى السفير األميركي وجميع قادة اإلخوان وتركونا لقدرنا (األخبار)
الجيش الستعادة السيطرة على املدينة
من يد املسلحني ،حيث جرى اتباع خطة
حصان طروادة مع املسلحني ،بعد تظاهر
بعض العناصر باالنشقاق ضمن عربات
م ��درع ��ة دخ �ل��ت امل��دي �ن��ة ،ل�لان �ض �م��ام إل��ى
الثوار ،الذين سرعان ما جرى تطويقهم
وال�ق�ض��اء على أع��داد كبيرة منهم وف��رار
بعضهم اآلخ��ر ب��ات�ج��اه ال��ري��ف» .ال��رواي��ة
الشعبية مل��ا ج��رى ،يتحدث عنها ع��ادل،
وهو ّ
مدرس متقاعد ،إذ يقول« :كنا تحت
رح�م��ة أوالد التنسيقيات .ل��م ي�ك��ن األم��ر
يحتمل بالنسبة إل�ي�ن��ا ،أن يلعب ه��ؤالء
ال �ص �غ ��ار ال� �ح ��امل ��ون ب ��أع� �م ��ارن ��ا .امل��دي �ن��ة
بتاريخها ورمزيتها ،ال تحتمل ذلك أبدًا.
والنظام يعي حساسية األم��ر» .ويتابع:
«ل �ل �م��دي �ن��ة ت �ع��اط��ف ك �ب �ي��ر ف ��ي ال ��وج ��دان

اإلس�لام��ي ع�ل��ى خلفية ال �ص��راع ال��دم��وي
السابق ب�ين اإلخ ��وان املسلمني والنظام،
م��ا جعلها م�ح��ط أن �ظ��ار أن �ص��ار ال �ح��راك
وطالبي الدعم له».
وبحسب الرجل الستيني ،فقد كان ّ
يعول
على انتفاضة حماه باعتبارها «الشعرة
ال�ت��ي ستقصم ظهر البعير م��ن خ�لال ما
س�ت�ل�ق��اه م��ن ت��أي �ي��د وت �م��وي��ل ك��ل م �ت��ردد
ف��ي دع��م ال �ح ��راك» .ال ي�ث��ق ال��رج��ل كثيرًا،
بالقدرة على االستمرار في إمساك النظام
بالوضع األمني داخل حماه ،وسط ريف
ً
ي��زداد اشتعاال ليرسم طوقًا حول أحياء
املدينة.

مدينة إسالمية في دولة علمانية
ق �ب��ال��ة ن� ��اع� ��ورة امل ��أم ��وري ��ة ال �ق��ري �ب��ة م��ن

إسرائيل :عالقاتنا بجبهة النصرة آخذة بالتطور
يحيى دبوق

جنود من «االندوف» يراقبون االشتباكات في القنيطرة أمس (أ ف ب)

ال ت �خ �ف��ي إس ��رائ� �ي ��ل ق �ل �ق �ه��ا م ��ن ال �ق �ت��ال
ال� � ��دائ� � ��ر ف � ��ي ال� � � �ج � � ��والن ،واألن� � � �ب � � ��اء ع��ن
س�ي�ط��رة «ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة» و«امل�ع��ارض��ة
السورية املعتدلة» على معبر القنيطرة
ومحيطه .إال أن قلق إس��رائ�ي��ل ال يصل
إل ��ى ح��د اس �ت �ن �ف��ار ج�ي�ش�ه��ا وال�ت�ح�س��ب
من اآلتي .فضل إسرائيل على املعارضة
ال� �س ��وري ��ة ،ب�م�خ�ت�ل��ف ت �ن��وع��ات �ه��ا ،وم��ن
بينها «النصرة» ،كبير ،إلى ّ
حد يجعلها
ّ
تقزم قلقها إل��ى أدن��اه ،من ب��اب الحيطة
والحذر ،ال أكثر.
أم � � ��س ،ك� �م ��ا ف� ��ي ال� �ي ��وم�ي�ن األخ� �ي ��ري ��ن،
زاحمت أنباء معبر القنيطرة ،وسيطرة
«ال� �ن� �ص ��رة» ع �ل �ي��ه ،ت �ق��اري��ر وت�ح�ل�ي�لات
فشل العدوان على قطاع غزة .فـ«تنظيم
ال�ق��اع��دة ي��دق أب ��واب ال�ش�م��ال» ،كما قال
أح��د املراسلني العسكريني من الجوالن

ّ
م �ح��ذرًا ،فيما يجيبه آخ��ر مطمئنًا ب��أن
«ال��وض��ع تحت السيطرة ،فحتى جبهة
ال �ن �ص��رة غ �ي��ر م�ع�ن�ي��ة ب �ق �ت��ال إس��رائ �ي��ل
والصهاينة».
م��ع ذل� ��ك ،أم ��ر ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي كل
املستوطنني بعدم االقتراب من املناطق
القريبة من الحدود ،والبقاء بالقرب من
األم��اك��ن امل�ح�ص�ن��ة ،إذ ب�ح�س��ب م�ص��ادر
ع �س �ك��ري��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ي �ن ��وي ال�ج�ي��ش
ال� �س ��وري إع � ��ادة ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى امل�ع�ب��ر
وامل�ن�ط�ق��ة امل�ح�ي�ط��ة ب��ه ،م��ا ي�ع�ن��ي م��زي�دًا
م��ن ال �ق��ذائ��ف وال ��رص ��اص ،ع��ن ق�ص��د أو
غير قصد ،باتجاه الجانب اإلسرائيلي
م� ��ن ال� � �ح � ��دود .ل �ك ��ن م � � ��اذا ع� ��ن س �ي �ط��رة
«النصرة» على املعبر وانتشارها على
ال�ح��دود وت��داع�ي��ات��ه؟ إج��اب��ات املراسلني
واملصادر العسكرية كانت كافية لطمأنة
مستوطني الشمال.
ص�ح�ي�ف��ة «ي��دي �ع��وت أح ��رون ��وت» ذك��رت

أن � �ه� ��م ف � ��ي ق � �ي � ��ادة امل �ن �ط �ق ��ة ال �ش �م��ال �ي��ة
يتابعون بحذر التطورات األخيرة على
الحدود ،بعد أن سيطرت «قوات متمردة
س ��وري ��ة» ،وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا ع �ن��اص��ر ت��اب�ع��ة
ل �ـ«ج �ب �ه��ة ال� �ن� �ص ��رة» ،امل ��وال �ي ��ة لتنظيم
القاعدة ،على الجانب السوري من معبر
القنيطرة .و«ي�ن�ظ��رون ف��ي الجيش إلى
ه��ذا ال�ت�ط��ور امل�ي��دان��ي ال�ج��دي��د ع�ل��ى أن��ه
خسارة إضافية ملؤشر سيادة الجيش
السوري على الجوالن».
ب �ح �س ��ب ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ،ف� � ��إن ت ��داع� �ي ��ات
ف�ق��دان سيطرة النظام على املعبر هي
ف�ق��ط «ت�ج�م�ي��د ع �ب��ور ال �ن��ات��ج ال��زراع��ي
م��ن ال�ت�ف��اح ف��ي ال �ج��والن ،وم �ن��ع عبور
الشباب ال��درزي للدراسة في سوريا».
أم��ا م��ن جهة إس��رائ�ي��ل ،ف��إن «املؤسسة
األمنية تدير ات�ص��االت م��ع املتمردين،
وت�ق��دم املساعدة اإلنسانية لجرحاهم
وع�لاج �ه��م ف��ي م�س�ت�ش�ف�ي��ات�ه��ا ،إض��اف��ة

