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سوريا

على الغالف

ُ
ّ
فتحت «علبة الحكايا» المخبأة في حلب .في مركز اإليــواء الموقت في قرية
جبرين قرب المطار الدولي ،أخرج المئات من أهالي كفريا والفوعة أوجاعهم
وذكريات الحصار ،قبل أن ترافقهم مجددًا نحو منطقة حسياء في ريف حمص
حيث ّ
مقر إقامتهم قبل تحقيق «حلم العودة» إلى بيوتهم .العجزة واألطفال
والنساء والمصابون افترشوا األرض ،فاتحين أجسادهم لبعض الدفء والطعام
وأحباء ُاستشهد المئات منهم ْ
المحرومين منه .تركوا خلفهم إخوة ّ
كي يمنعوا
َ
بقي ومن ّ
المجزرة الكبرى فوق أرضهم« .نحن عائدون ّ
حرر حلب»،
بهمة من
ّ
ّ
المخيم فوق ادلب؟
يقولون ...لكن من يتغلب على الموت

والفوعة
كفريا
ُ
علبة الحكايا تفتح

الخارجون تركوا
خلفهم إخوة
ّ
وأحباء ُاستشهد
المئات منهم
ليمنعوا المجزرة
الكبرى (أ ف ب)

تقرير

من  4000إلى  ...2500مع وقف التنفيذ
بعد االتـفــاق على خــروج  2500مدني من قريتي
كفريا والفوعة مقابل اآلالف من مسلحي أحياء
ُ ّ
حلب الشرقية وباقي العائالت ،خفض الرقم أخيرًا
إل ــى حــوالــى الـنـصــف .االت ـف ــاق ال ــذي خ ــرق وع ـ ّـدل
مــرات عدة لم يصل إلى مستوى التنفيذ املطلوب
من قبل دمشق وحلفائها .رقم  2500سيستكمل
مع اتفاق رديف يتعلق ببلدتي مضايا والزبداني
في ريف دمشق الغربي ،رغم ّأن هذا االتفاق األولي
كان سيرفع عدد الخارجني من القريتني االدلبيتني
إلى  .4000نصف انجازُ ،حقق بما يخص كفريا
والفوعة حيث ال يزال يقطن حوالى  20000نسمة
دام منذ آذار .2015
في حصار ٍ

حلب ـ إيلي حنا
يـنــزل مــن الـبــاص ودمــوعــه تسابق
ال ـث ـلــج امل ـن ـه ـمــر .يـعـجــز ع ــن إجــابــة
املتطوع في الهالل األحمر إن كان
بحاجة لعناية طبيةَ .يـ ّـمــم وجهه
ن ـح ــو م ــدخ ــل ال ـ ـبـ ــاب ح ـي ــث يـلـفــح
ض ـ ــوء امل ـ ــداف ـ ــئ .ي ــدخ ــل أب ـ ــو مــاهــر
وزوجته ويفترش إلى جانب أقرب
مدفأة غاز صغيرة .يحبس أنفاسه
َ
وع َبراته ،ويقول «الحمدلله».
نسأله عن «باقي العائلة» ،لتخونه
ُمـقـلـتــاه م ـج ــددًا« :ع ـن ــدي اب ـن ـتــان...
رفض املسلحون أن تخرجا معنا».
ابنتا الــرجــل الستيني متزوجتان
مــن شــابــن ينتميان ال ــى «الـلـجــان
الـشـعـبـيــة» امل ــداف ـع ــة ع ــن الـبـلــدتــن
املحاصرتني .جيران كفريا والفوعة
يعرفون بعضهم البعض .من خرج
في الباصات ّ
مدونة أسماؤهم لدى
امل ـس ـل ـح ــن ،واذالل األهـ ــالـ ــي عـمــل

