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 :"حرار منبج" أوكتيبة  "بو عبد هللا المنبجي" أ

والثورة والناس من كل الشرائح والفئات والطبقات.. كلُّ شيٍء كان يشرح نفسه كلُّ شيء كان يجري مجراه الطبيعي في الرقة، السلطة 

بنفسه؛ ماعليك إال أن تكون قارئاً ماهراً، أو على األقل، أن تكون قد جاوزت مرحلة األمية حتى تستطيع قراءة كل ماكان يتحرك على 

ية الطبع، ويُفترض تجُد نفسك أحياناً وقد حوصرت بأشخاص ال تغمُرهم إال االنف األرض.. عاالت واألحاسيس الشخصية المترفعة والحد ِّ

بهؤالء األشخاص الذين يكونون مادة الثورة واحتياطيها البشري وكأنهم الفكرة لهم عن المستقبل، إال ما توحيه تلك الشعارات التي 

عزيمة تستنزف نفسها يومياً ألن تبدأ مرة أخرى  أطلقتها الثورة في عمرها المبكر.. وحين تنتهي المسائل غالباً عند"الالشيء" تجابهك

 من الصفر إلنتاج ذلك الشيء الذي ال يُدرى ماهو على وجه التحديد..   

دة لهذه الصداقة الوطيدة؛  أحد معارفي المقربين كان اسمه"حسين"، وكان من سكان حي الرميلة.  ربطتني بهذا الشاب عدة أواصر ممهِّ

أهمها تجارة العقارات في الحي الذي كان يسكنه، فقد كان يعمل دَّالل عقارات وتاجر في الوقت نفسه. فضالً عن ذلك ارتبطنا بصلة 

شاطه الدؤوب والمتواصل مع متظاهري حي الرميلة وحماسه المنقطع النظير للثورة. ولقد أسدى لي هذا الرجل صداقة حميمة بسبب ن
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كثيراً من الخدمات الجليلة مما كنت أحتاجه في متابعة الحراك، خاصة في منطقة حي الرميلة ومحيطه كله، ما زلت أحفظها له جميالً، 

 وأعترف بها شاكراً. 

 متوتراً منقبض الصدر، وأنبأني بأنه على معرفة قديمة وصلة صداقة ابتدأت من أعمال تجارية بسيطة، ثم انتهت إلى ذات يوم أقبَل عليَّ 

فَهُ لي بأنه قائد كتيبة أحرار منبج(، كان من  عالقة وصداقة مع رجل من أهل منبج. هذا الرجل، صديق حسين، يدعى أبو عبد هللا،)عرَّ

ألعمال العسكرية في منبج ومحيطها، وهو اليوم يتزعم كتيبة قتالية ذات عدٍد وافر من المقاتلين في أول المؤسسين والمشاركين في ا

رها بأكثر مما كانت تحلم به كتائب الجيش الحر في الرقة. كما أن له أخوين، أحدهما قائد الكتيبة  ريف حلب، ولقد سلَّح كتيبته وذَخَّ

ف بلقب"البرنس" بعد تحري ر تل أبيض، وأخ آخر غير شقيق أيضاً؛ واألخوة الثالثة كانوا قادة كتائب عسكرية في الشهير، الذي ُعرِّ

الجيش الحر.. أما أبو عبد هللا، صديق صديقي حسين، والذي عاش فترة قصيرة في الرقة ولم ينقطع عن تبادل الزيارات واالختالف 

ي أي مكان آخر يرغبان به، لكنه بالتهديد والترغيب وكثير من إليها في كل مناسبة، فقد أقنع أخويه بأن يستقرا في تل أبيض، أو ف

المفاوضات والتلميحات أفهمهما بأن الرقة "له وحده"، وأنه "سيحررها بنفسه"، هو وكتيبته التي جاوزت الثالثمائة مقاتل، ولديه 

مدينة ـ أن يجمع ويستدعي أكثر من مائتي مقاتل إمكانيات واستطاعة ـ حين يُتخذُ القرار واإلعالن عن تحرير الرقة وإسقاط النظام في ال

 آخر، إحتياطاً زيادة على أعداد مقاتليه المالزمين معه دوماً. 

، أضاف حسين: إن الرجل لم يعد يتشهى شيئاً في هذه الحياة الدنيا إال اقتحام الرقة واحتاللها،)أو تحريرها إذا شئت(.. ألن الرقة برأيه

والغنائم، وأنه لن يخرج منها بأقل من"بضعة مليارات من الغنائم".. وكان حسين يردد دائماً على مسمعي:  مليئة باإلمكانات والثروات

لقد اتخذ قراراً وَعَزَم عزماً الرجعة عنه، على أن يحرر الرقة ويستولي عليها، ويسلبها ما استطاع من الغنائم.. فهو"جحش حقيقي"، 

بى قائد عسكري في الجيش الحر، مع أن عناصر كتيبته مغرمون به، وهم ينظرون إليه وحين يعزم على شيء فإنه ينفذه.. إنه أغ

 نظرتهم إلى داهية خطير التفكير..  

لألمانة فإنني لم أعبأ كثيراً بكالم حسين، ولم آخذ برَمه وضيقَه من ذلك الشخص المنبجي مأخذ الجد. بل َوقََر في نفسي أن شيئاً من و

خالطت روايته. مع ذلك، وحين فاتحت أحد أصدقائي في التنسيقية بما سرده حسين على مسامعي قال لي: أطلب الزخرفة والمبالغات قد 

من حسين أن يدعوه إلى وليمة غداء في بيته، وأن يدعونا نحن االثنين إليها. وبل ِّْغه بأننا في شوق للقائه واالجتماع به، واالصغاء 

ين بهذه الرغبة، أبدى ترحيباً ولم يتردد في القول: تماماً.. الرجل سيزورني في البيت غداً، ألفكاره وما ينوي عمله.. وحين فاتحت حس

 أو بعد غد.. ولسوف أدعوه إلى وليمة، وأخبره بدعوتكما معاً؛ أنت وصديقك..

درنا بالتحية الضيف كانت دعوة ووليمة فاخرة. وكان الرجل، أبو عبد هللا، قد وصل إلى منزل حسين قبلنا، وحين دلفنا المنزل وبا

وصاحب المنزل، ألفيُت أمامي رجالً طويالً عريضاً سميناً، ضخَم األعضاء عبَل المفاصل واألطراف. ويحمل بين كتفيه رأساً يعدل 

بحجمه ضعفي حجم الرأس البشري الطبيعي.. وحين جلسنا وسل منا، جبهني صوتُه الرقيق المهذب المتطامن، وهدوَءه وقلة حديثه الذي 

نحو إلى الخجل والحرج.. وأثناء الطعام جعل الحديث يتقلب ويقلبنا شتى، في كل االتجاهات.. بادرناه باألسئلة مثل محققين يستجوبونه، ي

ثنا عن طفولته وشبابه وأعماله والمهن التي اشتغل بها، وبعض أطراف من  فكان يجيب برصانة وأدب جم، ودون تردد أو ارتباك. َحدَّ

ائلته.. أخبَرنا بأن البرنس، وهو قائد كتيبة سيئة السمعة اشتهر كثيراً بعد تحرير تل أبيض، وأخوهما الثالث ـ وهو أيضاً سيرة والديه وع

 قائد الكتيبة في منبج ـ هما أخواه من أبيه، وأن له أخاً شقيقاً لم يشاركهما العمل في الثورة والقتال مع الجيش الحر. 

أنا وصاحبي حديثاً طويالً عن الثورة والمظاهرات واالحتجاجات وضرورة العمل بكافة الوسائل المتاحة جاء دورنا في الكالم، فتحدثنا 

على إسقاط النظام القائم، ثم أفضنا في الحديث والشرح بأن مهمة الجيش الحر والقوى المسلحة هي حماية المتظاهرين المدنيين، 

الثوري. وتجنيب المدنيين بطش النظام بشتى الوسائل، ال االستقواء عليهم وضرب المثل األعلى واألمثولة في الخلق واالنضباط 

، والهجوم على الملكيات الخاصة والعامة ونهب دوائر الدولة.. أصغى أبو عبد هللا جيداً إلى حديثنا حتى النهاية. كان يبدو مستمعاً جيداً 

استمع بشغف ونهم إلى درجة القداسة. والح لنا وكأنه يسمع بالثورة وتبدت عليه عالئم االهتمام والتأثر، بل والدهشة مما نقول، فقد 

والمتظاهرين والعمل على إسقاط النظام"ألول مرة"، أو كأن هذه المفردات غير ذات أهمية بالنسبة إليه. أخيراً، وبعد أن انتهينا من 

وجد من الفصائل والكتائب المسلحة من "يشتري منه الشرح والتفصيل الطويل، أجاب بأنه مستعد أن يغادر الرقة، هو ومقاتلوه، إذا 

 الرقة مقطوعة" بدون بازار، وأن يدفع له"فيها" خمسين مليون ليرة سورية مقابل "تخليه عن تحريرها".. 
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ن الرقة، لعل أبو عبد هللا قد حسب بأننا مندوبين عن كتائب، وأننا ما حضرنا للقائه إال بغية جس نبضه أو الدخول معه في بازار جدي ع

ولكن لم تنته الجلسة والحديث الذي امتد ألكثر من أربع ساعات، إال بعد أن تراجع عن كل هذه األقوال والنوايا، وأبدى تفهماً وحسن 

استعداد للعمل مع كل الثوار في الرقة من أجل تحريرها من النظام في المستقبل، ودون أي مطمع أو نية كسب. ولقد جاَملَنا الرجل خير 

 املة فيما حدثناه فيه. وإن ظل يردد على مسامعنا عبارة مكرورة بين فينة وأخرى، قائالً:مج

ـ ال تنسوا ياشباب أن ورائي كتيبة تحتاج إلى مصروف أكثر من مائتي ألف ليرة سورية يومياً.. هذا فقط للطعام والشراب والتنقل 

 ح الذي نحتاجه دائماً..ووقود السيارات.. ولن أتحدث عن كلفة الذخيرة وأثمان السال

وفي اليوم التالي أخبرني حسين أن أبو عبدهللا قد نكث بوعوده جميعها، وتراجع عما وعد به، وهو مصمم على مهاجمة الرقة 

واالستيالء عليها مهما كلفه ذلك من ثمن. كما أخبرني بأنه مضى برفقته عبر معظم شوارع المدينة ومعالمها الرئيسية، وكان يشير له 

لى النقاط التي يعتبرها منذ اللحظة قد دخلت في حوزته: من دوار تل أبيض حتى دوار الساعة "لي"، والجنوب من مبنى المحافظة إ

حتى الجسرين "للنظام".. باب بغداد وماحوى السور لي، شرقاً، نقاط التماس وخطوط القتال بيني وبين النظام مناصفة..إلخ.. وظل 

 وحسين. روى لي حسين ماجرى من تطوافه مع أبو عبد هللا في الليلة الفائتة، وهو يدمدم بذهول:يخطط ويرسم حتى تفارق هو 

 ـ يعجبُني في هذا الرجل ثالُث خصال: الحماقة والسفاهة والجهُل الُمْطبِّق.

على امتداد شاطئ الفرات في ثم أبلََغنا حسين بعد أيام، أن أبو عبد هللا قد شرع في نقل المسلحين من كتيبته هم وسالحهم، ونََشَرهم 

طئ محاذاة السلحبية الشرقية.. لكن شيئاً ما تغير فجأة، فقد لبث أبو عبد هللا بضعة أيام، هو وبعض المقاتلين من كتيبته، يتنقلون على شا

 .   الفرات القريب من المدينة، وألسباب غير معروفة، ودون سابق إنذار، ترك المحافظة وانتقل إلى ريف حلب الشمالي

وفي األسبوع األول بعد تحرير الرقة، رأيت أحدهم قد خط على أحد الجدران اسم كتيبته كالتالي: كتيبة الشهيد أبو عبد هللا المنبجي، 

وحين اتصلت بصديقي حسين مستعلماً، أنبأني بأن الرجل أصيب إصابة مباشرة من قصف إحدى الطائرات التي كانت تقصف المدينة 

لتحرير، وقد توفي إثر إصابته تلك، وأن أفراد كتيبته قد أبدلوا اسمها إلى)كتيبة الشهيد أبو عبد هللا المنبجي(.. رحمه بعنف آنذاك بعد ا

 هللا.. 

 الطويلة تلك الليلة

استقبْلنا يوماً جديداً. كان لديَّ معلومات ومراسالت من سابق مع موظف حكومي عجوز متعاقد مع شركة الكهرباء لحراسة مركز 

َدهُ جيش الدفاع الشعبي ببارودة روسية لحراسة غرفة تحويلة أو تحو يل، يبدأ دواُمه في المركز مساًء وينتهي عند الصباح. ولقد زوَّ

مولدة الكهرباء تلك، والسهر مع بارودته طوال الليل عليها.. تواصل الرجل مع الثوار، وواَجَهنا عدة مرات ليطلعنا على رغبته في ترك 

في كل مرة على رغبته بتسليم بارودته والفرار بمساعدتنا من مقر عمله في ذلك المركز.. وقد كلفت ذات صباح ثالثة عمله، مؤكداً 

شباب؛ أبو الذيب وأبو عمر وحمود، بالذهاب إلى مقر عمله وجلب البارودة معهم، وانصرفت بعد الظهر إلى اجتماع هام في شقة قريبة 

 من دوار اإلدخار. 

ماع قريب المساء. وكان في رفقتي صديقي"م" وابني حسام. وما إن وصْلنا الشارع بعد قليل، حتى رن  تلفوني، خرجُت من االجت

وجاءني من خالله صوٌت واٍن ضعيٌف نصف ميت.. نطق الصوُت بهذه الكلمات كأنه ينطق بها من داخل قبر: "عمو.. أنا مصاب اآلن، 

. فأجفلتني المفاجأة غير المتوقعة، وتذكرت في تلك اللحظة تعال اسعفني بسرعة".. عرفُت فيه صوت أبو الذ يب الذي ال يخفى عليَّ

موعد اليوم، وحكاية البارودة، وظننُت أن مفاجأة من نوعٍ ما قد حصلت. سألتُه على الفور:" حدَث معكم شيء بشأن موضوع 

ئدين ببيكاب عمار أنا وحمود بعد العصر، وقد أصر  عمار البارودة؟".. أجاب: "ال.. موضوع البارودة انتهينا منه قبل الظهر.. كنا عا

على أن يجتاز الطريق مروراً بدوار تل أبيض، وهناك كان الدوار ممتلئاً بأكثر من خمسين عسكرياً من الجيش، كأنهم كانوا ينتظروننا 

لهراوات على رؤوسنا.. أشبعونا ضرباً إلى حد أو كانوا ينتظرون أحداً.. أنزلونا من البيكاب، وفوراً بدأوا بالضرب بأعقاب البنادق وا

اإلغماء.. وقد أفلتُّ من بين أيديهم بسرعة، وسحبُت مسدسي، فأطلقُت عليهم بضعة طلقات ألمنح نفسي فرصة للفرار، وقد تمكنُت من 

ار الفرار من بين أيديهم.. فأطلقوا عليَّ النار وأصابوني.. اعتقلوا عمار وحمود، وأنا تمكنُت من دخول أ حد البيوت المجاورة للدوَّ

ك واختبأت فيه.. مازالوا حتى الساعة يفتشون المنازل عني.. عمو أنا اآلن أنزف، وقد تسببُت برعٍب شديٍد للعائلة التي استقبلتني.. أريدُ 
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اَل أمام فرن العاني.. أن تأتَي فوراً إلنقاذي وإسعافي.." سألته السؤال األخير: "أين أنت اآلن بالضبط حتى أصل إليك؟" أجاب: "تع

 ستجُد رجالً طويالً ضخَم الجسم ينتظُرك على الرصيف. هذا هو صاحب البيت الذي أختبئ فيه اآلن".

من سوء الحظ أن سيارتي كانت في ذلك اليوم متعطلة، وسوف تبقى متوقفة في الصناعة حتى اليوم التالي. فاستقلينا، نحن الثالثة،  

ه دوار تل أبيض. كان الظالُم يُطبق بسدوله على المكان حتى أبعد نقطة، وال إنارة في الشوارع أو كهرباء في سيارة أجرة وانطلقنا باتجا

الدوار وما حوله من شوارع محيطة به. نزلُت أنا وابني من سيارة األجرة بعد أن اتفقت مع صديقي"م" على أن يتابع السير بنفس 

حديدي ـ أحد أهم أطباء الثورة في مدينة الرقة ـ فذهبَْت السيارة بصديقي"م"، واتجهنا أنا السيارة نحو منزل أو عيادة الدكتور عماد 

وابني إلى جانب الدوار الذي كان يغص بالعساكر وكأنه ساحة حرب حقيقية. ومن خالل الظالم وبعض بطاريات البيل وبطاريات 

ينهالون عليه ضرباً بمقامع حديدية وأعقاب البنادق.. وفجأة، لم  الموبايالت، لمحُت الجنود وقد تكوموا جماعةً كبيرة حول شخص وهم

تمضِّ دقائق على وصولنا، حتى أبصرُت الشخص الذي كان يصرُخ بصوت عاٍل تحت هراواتهم وأعقاب بنادقهم، وقد انفلَت منتفضاً 

ية الجهة التي أفلت وهرب منها.. أيقنت من وانطلق يعدو كالسهم وسط الظالم. فما كان منهم إال أن فتحوا النيران جميعاً مصوبين ناح

خالل مظهره الشبحي وسط الظالم أنه حمود بشكل قاطع ويقيني. فتبعه العساكر راكضين في االتجاه الذي فرَّ منه، ولم يتوقف إطالُق 

ول المفاجأة. ورأيت المارة الذين النار الذي كان ينصبُّ مثل زخَّ المطر من كل زوايا الدوار نحو جهاٍت لم أعد أميُزها أو أدُركها من ه

كانوا يعبرون الشارع وقد لطأ بعُضهم مستجيراً بجدران المحالت و بمداخل البنايات المحيطة، فألتجأنا راكضين أنا وابني مع مجاميع 

 الناس التي جعلت تلوذ بالمداخل خوفاً من الرصاص الطائش. 

لى فترات من هنا وهناك، وببطٍء شديد، كنُت قد وصلت في قلب الظالم إلى أمام هدأ الرصاُص قليالً، وظلَّت رشقات متقطعة تنطلق ع

بية، وقد التصق جانب الجدار المقابل وراح ينظر إلي بإمعان مقصود. دنوُت  فرن العاني. فلمحُت رجالً  طويالً ضخم الهيكل يرتدي كالَّ

البيت.؟" أشار إليَّ وهو يتحرك أن اتبعني.. فتبعته بصمت،  من الرجل، فسألني على الفور:"أهو أنت.؟؟" قلت: "نعم.. أنت صاحب

 ولحق بي ابني من خلفي..

كان بيتُه ال يبعد عشرة أمتار عن مكان وقوفه، وما إن دلفنا داخل المنزل الغارق في العتمة بسرعة حتى أقفل الباب خلفنا، وقادنا إلى 

 ً ، فإذا بي أفاجأ بفراش بسيط، وإلى جانبه قنديل يشتعل بالفتيل والبترول حجرة جانبية وهو يقول: صاحبك هنا.. دخلُت الحجرة مسرعا

وعلى الجدران تتوقد بعض الشموع، وأبو الذيب مضطجع نصف اضطجاعة وهو يتلوى من األلم، والدماء تسبح من حوله في كل 

ألمْح في عيني أبو الذيب خوفاً أو فزعاً، مكان، وقد لفَّ له الرجل صاحب المنزل راحة يده ومعصمه بقطع قماش تخضبت بالدماء. لم 

 وإنما كان يبدو متحرجاً وجزعاً على مصير الرجل صاحب المنزل، وعلى عائلته التي أمرها أن تتجمع في غرفة أخرى مجاورة. 

بيٍب سوف تصل للتو، هدَّأُت من روع أبو الذيب، وطمأنُت الرجَل صاحب المنزل فوراً بأننا سنغادر خالل دقائق، وأننا ننتظُر سيارة ط

وهي في الطريق إلينا.. فأخبرني الرجل بأن الجنود ربما شكُّوا بالمنزل بعض الشكوك، وأنهم طرقوا الباب مرتين، لكنَّه أصرَّ على عدم 

ب إجابتهم، وعلى التكتم والصمت في قلب العتمة المحيطة. فطلبُت منه أن يخرج إلى الشارع لكي يرى هل انصرف العساكر إلى قر

الدوار، أم أنهم مايزالون يتجولون في الشارع نفسه أمام الباب. خرج الرجُل لثواٍن وعاد، فأخبرني بأن معظمهم رجع باتجاه الدوار، 

وإن ظلَّ بعُضهم يتجول حول المكان ويعود ليراقب الشارع. أضاف أبو الذيب معلقاً: "عمو، في مثل هذه الحال هم يعيشون خوفاً، 

 جآت، فال يقتربون في العتمة ألن الكهرباء مقطوعة عن المنطقة..".تحسباً من المفا

 كما أن الموت يرتُع في مملكة الصدفة، فإن الخوَف أيضاً المسكن له وال حدود. كلُّ شيٍء كان يمكن أن يُرديك قتالً بصدفة طائشة. وكلُّ 

ك في أيدي الجنود المدججين أوعناصر المخا برات. لن يقف األمر عند تخطيٍط أو ذكاء، فالتخطيط لحظة كانت تختزن احتمال وقوعِّ

والذكاء ال دوَر له في متاهة الموت الدائب الدوران في كل اإلتجاهات.. رنَّ الموبايل، وكان المتصل صديقي"م" بعد بضعة دقائق 

ق البطران، وأنهما في الطريق إلينا مضت على افتراقنا. وأخبرني أنه لم يعثْر على الدكتور عماد حديدي، لكنه استقدم معه الدكتور واث

 ً ، بسيارة الدكتور واثق. فأشرُت له على موضع المنزل وعنوانه بدقة، وطلبُت منه أن ال يقتربا من الباب إال حينما يبتعد العساكر نهائيا

 ويصبح وقوف السيارة أمام الباب معدوم المخاطر. وقد ظل إطالق الرصاص المتقطع يأتي بين فينة وأخرى..

وبعد دقيقة أو دقيقتين رنَّ الموبايل مرة أخرى. كان لمجرد رنته أن تثير قشعريرة مجهولة السبب. وكان المتصل هذه المرة صديقي 

ل العقارات في الرميلة، وقد كان من عادته أن يتصل بي يومياً عدة مرات ليسألني عن شؤون تتعلق ببيع عقار أو شرائه أو  حسين دالَّ
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صوص.. أغلقت الموبايل، وقطعت االتصال فوراً. فرجع يرنُّ بإلحاح وتواصل مرة أخرى. ففتحُت الخط وأجبته في أسئلة من هذه الخ

شيٍء من نزق ونفادِّ الصبر أنني سأتصل به الحقاً، ألنني اآلن في وضعٍ ال يسمُح لي أن أستوعَب منه شيئاً من مشاكل العقارات.. 

صرار على أن يكلمني، وما إن فتحت الخط حتى أسرع يبادُر بالقول: يجب أن تحضر إلى أغلقُت الموبايل، فرجع يرنُّ بتواصل وإ

منزلي على الفور.. األمر خطيٌر جداً. لقد دخل بيتي صديقك حمود قبل بضعة دقائق. أوصله رجٌل على دراجة نارية، فارتمى أمام باب 

ه على الرصيف.. لم يتكلم حمود معنا، فلقد دخل في غيبوبة. إنه المنزل، ومضى صاحب الدراجة بعد أن قرع الباب لينبهنا إلى وجود

متورم من الضرب الشديد، والدماُء تسيُل من كل عضٍو في جسده.. أسرْع فإنني أخشى أنه يُحتََضر في النزع األخير.. وقد يموُت على 

 الفور. 

كان صديقي"م" قد وصل وصار داخل المنزل. فسردُت عليه فوَر دخولِّه ما أخبرني به حسين. وال أدري لَِّم شعرُت بالخوف والحزن 

من أن يكوَن حمود حقاً في النزع األخير، وأنه قد يموت قبل أن نصل إليه، مع أنه غشيني الكثيُر من االرتياح النفسي لكونِّهِّ استطاع 

قبضة الجنود الذين كانوا يتحلقون حوله بالعشرات.. كيف وصَل إلى صاحب تلك الدراجة النارية؟ وكيف خطر بباله  فعالً أن ينجَو من

منزل حسين في هذه اللحظات، وهو الذي َدَخلَه مرة واحدة دخوالً عابراً برفقتي ذات مرة منذ أسابيع؟ كيف تذكر تفاصيل المنزل 

كنُت أسبُح في بحٍر من الحيرة وفقدان اليقين ومعنى مايدوُر حولي، وأسئلة كثيرة راحت وعنوانه بالضبط وهو على هذه الحال..؟ 

ة هو أننا ال يجب أن نبقى في هذا المنزل لفترة اطول، حيث  تساورني وتتقلُب في ذهني. ولكن المهم اآلن، وأوجب الواجبات الُملِّح 

 العساكر ال يبعدون عنا إال مسافة بضعة أمتار. 

هِّ بفروة رقيقة تناولتُها من مضيفه صاحب المنزل، ألتمكن من إخفاء يده النازفة، ساعْدنا أب و الذيب على الوقوف، ولففنا كامل جسدِّ

َرق الكثيرة المخضوضبة بالدماء التي كانت تلفُها. الدكتور واثق بقي في الخارج وراء مقود سيارته التي كانت متوقفة في الشارع،  والخِّ

لما تأكدنا من خلو الشارع تماماً من المارين، خرجنا ومعنا أبو الذيب، ودلفنا جميعاً في سيارة الدكتور، ثم رجعُت فدنونا قرب الباب، و

ألعيَد الفروة لصاحب البيت ـ الذي ال أعرُف اسمه حتى اليوم ـ بعد أن شكرناه وأثنينا على صنيعه وجميل استقباله للشاب الجريح، وهي 

 ، لو انكشف األمر للعساكر، وقد تتسبب في تدمير مستقبل أسرته بكل تأكيد.مغامرة كانت لتكلفه حياته

بعد أن أسرعْت السيارة تغادر المكان، كانت رشقات الرصاص ماتزال تُسمع.. هل أطلقوا النار علينا بعد أن مضينا في السيارة، أم أنهم 

جتاز كورنيش السور الفاصل بين السور وحي الرميلة، حتى وصلنا كانوا يطلقون عشوائياً؟ لسُت أدري حتى اليوم. وكنا خالل دقيقتين ن

دوار البتاني. وما إن دخلْت السيارة في شوارع الرميلة الضيقة والمظلمة حتى شعرت براحة نفسية، وبدأت أستعيد روعي شيئاً فشيئاً. 

ينا، فارتعب أكثر مما كان مرعوباً من منظر وجْهنا سيَر الطبيب/السائق نحو عنوان منزل حسين، وما إن توقفنا حتى خرج حسين عل

 الضيف الذي آواه قبل قليل في منزله، حين َوَجَدنا نحتمُل مصاباً آخر معنا، وكان يعرف أبو الذيب جيداً في األيام األخيرة. 

ْدنا أبو الذيب فوراً على فراش بجانب حمود، والتفتنا جميعاً نعايُن أماكن إصابات حمود الذي كان ف اقد النطق ومغمى عليه، كانت مدَّ

مالمح وجه الفتى وعيناه قد انقلبت وانطمست من الوذمات والتورم الفظيع. وبقٌع حمراء وزرقاء مألت معظم الجسم، حتى ليوحي 

منظره وكأنه قد خضع للتعذيب والضرب مدة شهر كامل، ال بضعة دقائق. وقد تجمد الدم في كل مساحات رأسه لكثرة ما تلقى من 

رب بالهراوات وقضبان الحديد وأعقاب البنادق. بدأ الطبيب يتمعن في عينيه وأنفه وكل تفاصيل جسمه، وراح يجري فحصاً الض

سريرياً سريعاً لكامل جسم الشاب الذي كان يصحو من إغمائه كلما لمسه الطبيب ليأخذ في الصراخ قليالً من شدة األلم قبل أن يعاود 

لشابين بإبر مضادة للكزاز، وقام ببعض اإلجراءات الضرورية السريعة، ثم أعلن بعد قليل: أحتاج إلى اإلغماء. بينما زرق الطبيب ا

فحصهما فحصاً دقيقاً في العيادة.. يجب إحضارهما فوراً إلى عيادتي بعد قليٍل من الوقت.. كما أن الصور الشعاعية لالثنين ال غنى 

ٌر في رأس أو جسم حمود، وكذلك ما خلفته الرصاصة التي اخترقت كف أبو الذيب، عنها.. يجُب أن نستقصي ونحقق إْن كان ثمة كسو

 وبعدها سوف نقرر ما سنفعله؛ إن كانا بحاجة إلى عمٍل جراحي فوري أم غير ذلك.                   

ْعنا الدكتور واثق حتى الباب، وشكرناه على الجهد والعناء الذي احتمله هذه الليلة، وتواعدنا  على اللقاء في عيادته في مدة أقل من ودَّ

عْت إلينا إحدى الطفالت في المنزل، لتُبَل ِّغنا نبأً جديداً: هناك بيكاب مليء  ساعة إن أمكننا ذلك. وبعد مغادرة الطبيب بدقائق ُهرِّ

الذي احتوى على ظهره  بالمسلحين مرَّ تواً من أمام باب المنزل.. ركض حسين باتجاه الباب، ومن خالل ظالم الشارع لمح البيكاب

عدداً كبيراً من مسلحين ملثمين، وهم يجوبون الشارع بأقل سرعة بطيئة محتملة للبيكاب.. رجع حسين فوراً وهو في غاية الذعر، 
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 وهتف يقول: هذه دوريةُ مسلحين لألمن العسكري على ما أعتقد.. يبدو أن الحي مطوق بالدوريات.. مروُرُهم اآلن في الشارع يعني في

. المؤكد أنهم اشتبهوا بأن أحداً ما من المطاَردين قد دخل في شارعنا.. يبدو أنهم خائفون من الترجل، أو غير متأكدين من البيت تماماً.

جعلنا نتلفُت في كل االتجاهات ونتطلع إلى أنفسنا.. ما العمل اآلن؟ وما الذي يجب  فعله؟ بادرنا بدايةً إلى الخرق والشراشف الملوثة 

دماء وبقايا الضمادات التي استخدمها الطبيب قبل قليل، والتي توزعت في المكان، فالقينا بها في الغسالة اآللية، ووضعنا فوقها كومة بال

من الثياب المتناثرة قرب الغسالة، وقمنا بتشغيل الغسالة فوراً، فلم يبَق أثر لشيء فيه بقعة دم في الغرفة. وقال صديقي"م": يجب أن 

مكان بأسرع ما يمكن. ولكن كيف؟ بيكاب الدورية وصل إلى نهاية الشارع وكأنه يزحف كالسلحفاة. ثم استدار قريباً من الشارع نغادر ال

اآلخر، المتقاطع مع شارع المنزل الذي ُكنَّا فيه، وأطفأ األنوار وتوقف. يبدو أنهم سيمكثون هنالك عند التقاطع لفترة غير قصيرة. 

ومعنا جرحى يحتاجون إلى حمٍل بأيٍد قوية واإلسراع في الشارع.. أصبح األمل بالنجاة شبه معدوم. إذ قد ينزل والخروج شبه مستحيل، 

المسلحون الملثمون من البيكاب فجأة، ويهاجمون باب المنزل خالل ثواٍن ال أكثر، وعندئٍذ لن يكون في قبضتهم الشابين المطاَردين 

وشقيق زوجته الذي كان موجوداً بالصدفة في المنزل أثناء الحدث.. ومن يدري، فقد يعتقلون فحسب، بل أنا وابني حسام و"م" وحسين 

زوجة حسين أيضاً وأطفاله، وليس ذلك عنهم ببعيد.. في هذه اللحظة شعرُت ببعض العزاء والراحة ألن الدكتور واثق كان قد غادرنا 

 قبل دقائق، ولم يتعرض للخطر الذي وقعنا فيه. 

ويالً، اتصلت على الفور بأحد أصدقائي القريبين من منزل حسين، وكنا نناديه أبو الفوز. وشرحُت له الموقف بسرعة لم أتردْد ط

رة وعجالة، وطلبُت سيارته لكي تنقلنا بعيداً عن تلك الدورية التي رابطت على مبعدة أمتار قليلة من المنزل. أجابني أبو الفوز بأن السيا

. فصرخُت فيه بغضب أن يبحث عن أية سيارة أو آلية مهما كانت، وعلى وجه السرعة. تردد قليالً، قبل أن معطلة وخالية من البنزين

يقول: عندي زائر من أقارب زوجتي في المنزل، ولديه شاحنة سوزوكي صغيرة وقديمة، "جربانة" وصوتها له جعيٌر عاٍل، وال تشتغل 

. هذا إن كانت شغالة باألصل.. هتفُت به أن يحضَرها على الفور.. وحقاً، لم يستغرق إال على الغيار الثالث، فجميع غياراتها متعطلة.

الوقت أكثر من دقائق حتى كان أبو الفوز قد أوقف "السوزوكي الجربانة" ودخل المنزل، وما إن رأى المشهد أمامه حتى أصيب 

رُت رأسه بالخوف وأرتاع كثيراً.. وكنت قبل وصوله قد أحضرُت عباءة نسائية من زو جة حسين، لففت بها كامل جسد حمود، وخمَّ

 ومعظم وجهه بخمار نسائي أسود، حتى لم يعد يُستباُن منه شيء، بينما لففت أبو الذيب بفروة كانت موجودة في منزل حسين.

ي الجربانة"، فقلت له بأن هذه نهضنا جميعاً، وقد أخذنا نستعد للمغادرة. أعلن أبو الفوز من شدة ما انتابه من وجل أنه لن يقود"السوزوك

ليست مشكلة، وأنني أنا من سوف أتولى قيادتها. وهي سوف تتسع حصراً للسائق والمصابَين، بينما يجب على اآلخرين أن ينسل وا 

ود وأبو بسرعة من البيت، وأن يغادروا سيراً على األقدام. وكنُت قد همست لصديقي"م" بالوجهة التي أنوي التوجه نحوها. أخرجنا حم

الذيب، وأركبناهما في الشاحنة المتداعية القديمة، وعلى الفور ركبُت خلف المقود وانطلقت بها على الغيار الثالث، فجعرْت في منتصف 

ذلك الليل محدثةً صوتاً عالياً يوشك أن يوقظ كل النيام من أهالي حي الرميلة، وراحت السوزوكي تخبط في الشوارع المليئة بالمطبات 

ُد الشكوى ويتأوه من تخبط سيرها المترجرج، بل يكاد يصرخ من األلم لفظاعة السواقة في تلك الشاحنة، وقد وال حفر، فأخذ حمود يَُصع ِّ

انطلقُت بها بكل ما تحتمله من سرعة، بينما لمحُت الرجال األربعة، ابني وصديقي"م" وحسين وأبو الفوز وقد ساروا خلف الشاحنة 

 يتبعونها. 

عد ذلك أن بيكاب األمن العسكري المليء بالمسلحين الملثمين قد أسرع بالتحرك ما إن سمع عناصره جعير الشاحنة العالي ما حدث ب

الصوت، وأدركوا أنَّ شيئاً غير طبيعي قد حدث. وحين قاموا بالدوران في الشارع والتوقف قبالة المنزل الذي غادرناه للتو قبل ثواٍن، 

كما توقعنا، وفجأة فتحوا النيران في الهواء، وراحوا يطلقون في كل االتجاهات)ربما ليفرغوا روعهم  هجموا جميعاً على المنزل

وليؤنسوا خوفهم بأصوات رصاصهم(، حتى استيقظ حي الرميلة تقريباً على مصادر النيران التي بددت هدوء الليل، فتصدى لهم الشاب 

لبَْطْح"، ألنه كان يفتتح محل تصليح دراجات نارية في الرميلة لتصليح ذلك النوع ـ نسيب حسين ـ )وقد كان اللقب الدارج عليه هو:"ا

الخفيض نحو األرض من الدراجات، والذي يسمونه في المحلة"موتور البطح"(. وحاول"البطح" أن يمنعهم من دخول المنزل وقد أخذ 

 امرأة وأطفالها.؟ فسألوه: ومن تكون أنت..؟ قال: أنا يصرخ في الوجوه: كيف تقتحمون بيتاً صاحبه غير موجود، وال يوجد فيه إال

صهر صاحب المنزل شقيق زوجته. فسألوا: وما قصة السوزوكي التي مضت قبل قليل من أمام البيت. أجاب: إنها لقريب لنا، وقد أقلت 

ة قريب لنا للبحث عن أختي الصغرى وهي مصابة بأزمة سكر شديدة، وتحتاج إلى جرعة أنسولين مستعجلة.. لقد ذهبْت بصحب

مستوصف أو صيدلية مناوبة، وهي في حالة إسعاف خطرة.. لم يقتنعوا كثيراً بإجابات"البطح"، فاقتحموا المنزل عنوة وراحوا يفتشونه 
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من غرفة غرفة، وقد أحضروا معهم أنواراً ساطعة تعمل بالبطارية، ثم صعدوا الدرج واألسطحة، وفتشوا البيت تفتيشاً دقيقاً ألكثر 

 نصف ساعة.        

سأل المسلحون"البطح": من يكون صاحب هذا البيت؟ أجابهم: فالن.. قالوا: وأين هو اآلن؟ أجاب: إنه مداوم على رأس عمله في 

أكد بأنه مؤسسة الكهرباء، فهو يعمل ليالً حتى الصباح لثالثة أيام في األسبوع. قالوا: أعطنا رقم تليفون النقطة التي يعمل بها، نريد أن نت

اآلن في مركز عمله. قال: موبايلي ليس عندي، تركته على الشاحن في البيت.. ولكن بيتي يبعد من هنا بضعة أمتار، إذا انتظرتوني 

سأذهب دقيقتين وآتيكم به فوراً. قالوا له: إذهب بسرعة.. ذهب"البطح"، وعند زاوية الشارع اتصل بحسين وأخبره بأنهم يريدون 

الكهرباء للتأكد بأنه اآلن في مركز عمله، ثم قفل إليهم راجعاً. فأسرع حسين فوراً في االتصال بزميله المناوب في  االتصال بمؤسسة

المركز، وبلَّغه بأنه "كل من يتصل ويسأل عني أخبره أنني موجود اآلن.. وأخبرهم بأنني ال أستطيع الرد عليهم ألنني بعيد عن الهاتف، 

 ة".. وأراقب حرارة محرك المولد

لبث المسلحون بضعة دقائق أخرى، بعد أن اتصلوا بدائرة الكهرباء طبعاً، وتحققوا من وجود حسين على رأس عمله في مؤسسة 

الكهرباء حسبما جاء في الرد المباشر على سؤالهم في التليفون، فاستقلوا البيكاب وانصرفوا عائدين من حيث أتوا. وبينما كنت أجوب 

ها جيداً، اتصلت مباشرة، وفور مغادرتي بـ"السوزوكي الجربان جِّ لِّها ومخارِّ ة" شوارع الرميلة المظلمة الضيقة، والتي أعرف جميَع مداخِّ

 ً  منزل حسين، بأحد أصدقائي القاطنين قريباً من المكان الذي كنا فيه، الحاج وليد المبروك، وهو من رجال الثورة األوائل وأبناؤه جميعا

 رته أنني قادم إليه ومعي شابان جريحان.   من خيرة شباب الثورة، وأخب

حب الحاج وليد باستقبالنا، وأبدى لهفة وتعاطفاً شديدين، وحثَّنا على القدوم بسرعة. كنُت أعلُم بأن منزل الحاج يحتوي على كاراج ر

داخلي بجانب فناء الحوش خاص بسيارته، فطلبُت منه أن يفتح باب الكاراج على الفور.. وحين وصلنا، أدخلُت الشاحنة التي كنا 

ت كومة من حديد خردة ال أكثر، والتأم شمُل عائلة الحاج وتجمعوا على الشاحنة فوَر وصولِّنا، حيث تعاون ا جميعاً نستقلُها، والتي كان

على نقل الجريحين إلى الصالون الواسع. وبعد لحظات قليلة وصل األصحاب األربعة إلى منزل الحاج، فسلمُت الشاحنة إلى أبو الفوز 

 نزله.. وقضينا حوالي أكثر من أربع ساعات في صالون المنزل ننتظر بزوغ الفجر. وشكرته على معروفه، وانصرف إلى م

أصبحت الحجرة الواسعة تغص بالحاضرين بعد قليل، فقد انضم إلينا حينئٍذ سائُر عائلة الحاج وليد، وأتيح للشابين أن يرتاحا ويتخلصا 

الحكاية كما بدأت منذ بدايتها، ويفصالن ما الذي جرى بالضبط.  من جو القلق والخوف والمطاردة المتالحقة. وراحا يسردان تفاصيل

كان شبُح اعتقال رفيقهما الثالث عمار يخيُم على الجو العام، فما الذي سيطلُع علينا به هذا الصباح، وبماذا سيعترف عمار؟ وهل نحن 

نجاة المؤقتة من براثن االعتقال أو الموت المحقق؟.. اآلن جميعاً في منجاة من عقابيل ما جرى رغم التوفيق النسبي الذي أحرزناه، وال

قد قمنا باالتصال بعائلة عمار وأبلغنا أهله بكل التفاصيل، وقد كانوا على علٍم بكل ماجرى، مع فارق أنهم كانوا على اعتقاد بأن الثالثة 

على تفاصيل مجريات الحدث، واطمأنوا من جهتهم  وقعوا في أسر الجنود عند الدوار. وقد حضروا جميعاً إلى منزل الحاج وليد ليطَّلعوا

 وهنأوا بسالمة الشابين، وظلوا معنا إلى قريب من طلوع الفجر.. ثم كان أول اتصال تليفوني لي بعد عائلة عمار أن بلَّغنا الدكتور واثق

ر الجريحين إلى عيادته ألسباب قاهرة، وأن موعدنا سي كون غداً في الظهيرة، فطلب منا أن نذهب بأننا ال نستطيع في هذا الليل أن نُحضِّ

من فورنا إلى عيادة األشعة وتحضير التصاوير قبل حضورنا، وقد تدبرنا خطة الدخول إلى عيادة األشعة في الصباح الباكر، بمساعدته 

 ومساعدة أطباء آخرين من األصدقاء.

داً رويداً، وتناولنا وجبة طعام خفيفة في منزل الحاج وليد، ارتاح الجريحان قليالً، وبدأ حمود يصحو من إغماءته ويستعيد وعيه روي

وبعض الشاي والقهوة، وتسامرنا طويالً حتى مطلع الفجر.. وبعد أن طلع النور وبدأت الحركة تتعالى في الشوارع، أصبح متاحاً أن 

، فتطوع الحاج وليد بنقلنا بسيارته الخاصة نقوم بنقل الجريحين، فتم  اختيار منزل في أقصى شمال الملعب البلدي البن اخت صديقي"م"

َدْت لهما غرفة تم  تجهيُزها تجهيزاً أشبه بغرف المشافي، وتولى المضيف الجديد وزوجته  إلى المنزل مع الشابين الجريحين، وهنالك أُفرِّ

 افيا وشفيا نهائياً. القيام بواجباتنا، وكل ما يحتاُجه الجريحان من عناية خاصة لمدة خمسة عشر يوماً تالية، حتى تع

ظهر اليوم التالي استطعنا تأمين أوراق دخول بأسماء مزورة إلى العيادة الشعاعية، ونقلُت الجريحين إلى العيادة بسيارتي، حيث تم 

وضع تصويرهما بسرعة، وبعد فراغ العيادة من كافة زبائنها المرضى، عدُت بهما إلى مكان إقامتهما. وفي المساء أعلن الطبيب بأن 

حمود قد أخذ في التحسن، وأنه ال يحتاج إلى أكثر من الراحة وبعض الغذاء والمقويات، إذ ال يوجد كسور أو نزيف أو ما ينذر بالخطر 
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على حياته. أما وضع أبو الذيب، فقد كان سيئاً حسب الطبيب؛ فعدا عن أن الرصاصة التي اخترقت الُرْسَغ وجزءاً من راحة الكف قد 

من الكسور ونزف شرياني داخلي، فإن ثمة ماهو أسوأ؛ حيث المؤكد بأن األربطة واألعصاب قد تمزقت، وهي تحتاج إلى أحدثت عدداً 

 عمل جراحي عاجل)مع تخدير كلي للجسم(، وإال فإن ثمة إنذارات خطر بإصابة اليد بعطب أو شلل كامل مدى الحياة. 

وبعض األصدقاء اآلخرين، ووضعنا خطة مفصلة لتحضير غرفة العمليات  (1)في نفس اليوم تم االتصال بالدكتور اسماعيل الحامض

في مشفى الشفاء الجراحي، وقد كان رأي األطباء ُمجمعاً على أن المريض يحتاج إلى بضعة ساعات من المكوث في المشفى ـ أقلها 

بنج وتقليص السيرومات إلى الحد الممكن، لكننا ساعتان ـ بعد الخروج من العملية، وذلك من أجل استقطاع الوقت الكافي لإلنعاش من ال

أصررنا على أننا سوف ننقله فور خروجه من غرفة العمليات إلى سيارة سوف تكون محضرة وجاهزة عند باب المشفى، لعلمنا المسبق 

مشافي، ابتداءاً من بأن دوريات األمن تجوب المشافي جميعها بصورة دورية، وهي تتفقد كل حركة الداخلين والخارجين من زوار ال

 لوائح المسجلين من المرضى وانتهاءاً بغرف المرضى واإلسعاف والعمليات. 

نجحنا في مساء اليوم نفسه في إدخال أبو الذيب إلى غرفة العمليات، وأيضاً هذه المرة بأوراق مزورة وبيانات دخول استطعنا الحصول 

أطباء ثورتنا في الرقة، الفضل الكبير والمغامرة الجسيمة التي تجش مها في سبيل عليها. ولن ننسى للدكتور اسماعيل الحامض، أحد أهم 

نجاح رحلة المخاطرة في الدخول والخروج من المشفى، حتى تمام االنتهاء من العملية الجراحية.)والذي خطفته داعش بعد ذلك وما 

وجه من غرفة العمليات وهو في كامل التخدير، وبعد يزال مغيباً حتى الساعة(، ولم نجد أية صعوبات أو مفاجآت حتى لحظة خر

خروجه من الغرفة داهمتنا دورية لألمن ـ كما كان متوقعاً ـ مكونة من عدة مسلحين جعلت تجوب المشفى غرفة غرفة، حيث تفقدوا 

على جانب صالون األوراق ومسحوا كامل بيانات المرضى داخل المشفى، فاضُطررنا إلى إخفائه في غرفة جانبية غير مشغولة 

المشفى، وبعد خروج الدورية، حملناه وهو في كامل الخدر من البنج، بأجهزة السيروم المعلقة في ذراعه، وعلى الفور تم  إدخالُه داخل 

 السيارة التي كانت تنتظر، وعدنا إلى إلمنزل الذي ظل الجريحان يستريحان فيه ألسبوعين قادمين.

، وهنالك جرى التحقيق األولي معه، حيث ظلوا 17بأن عمار ـ رفيقهما الثالث ـ نُقل بعد اعتقاله إلى الفرقة أخيراً سوف أذكر لتمام القصة، 

يعذبونه ألكثر من أسبوع، وتسببوا في عدة كسور في ركبتيه وقدميه من شدة الضرب. لكنه احتمل كل ذلك التعذيب، وأصر على رواية 

عندما أشار إليه الشابان اللذان كانا ينتظران من يُقلهما إلى مكان داخل المدينة، وما إن توقف حتى وحيدة؛ وهي أنه كان يسير بسيارته وحيداً 

د شهرا في وجهه مسدساً وطلبا منه توصيلهما إلى وجهتهما بالقوة، وأنه ال يعرفهما ولم يَرهما قبل الحادثة. تم تسليمه لألمن العسكري بع

، وهنالك أعادوا معه نفس التحقيق، وكرر نفس األقوال، واحتمل نفس العذابات في األمن العسكري.. 17االنتهاء من التحقيق معه في الفرقة 

وحين يأسوا من انتزاع أي اعتراف مفيد منه أحيل إلى القضاء العسكري، فسارع أهلوه إلى دفع رشوة قريباً من مليون ليرة سورية للقاضي 

 مضت على االعتقال.. حيث التأم شمل األصحاب الثالثة من جديد.       العسكري، الذي أخلى سبيله بعد ثالثة أسابيع

 ـــــــ

 الدكتور اسماعيل الحامض        ـ  (1)


