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بـــــيــــان

عندما هامجت قوات جيش النظام والشبيحة قرية البيضا يف بانياس وقتلت 244 مواطنًا من أهلها، وقطعت أرجل األطفال، هرب 
األهايل إىل البساتني اجملاورة، ومل خيطر ببال أحد منهم أن يلجأ إىل القرى العلوية احمليطة بقرية البيضا واألمر نفسه عندما حصلت 
املذحبة الشهرية اليت راح ضحيتها أكثر من 227 مواطنًا من أهايل حي راس النبع مبدينة بانياس وهرب األهايل مل يفكر أحد باللجوء 

إىل البلدات العلوية.
بينما عندما اشتدت املعارك يف ريف الالذقية فجر يوم األحد 4/آب/ 2013 املوافق 26/ رمضان، أعلنت كتائب من جبهة حترير 
إنباتة وتال وبارودة  النظامي، وهي  للجيش  التابع  السوري  سوريا اإلسالمية وكتائب اجليش احلر بدء معارك حترير مراصد اجليش 

واستربة وكفرية، ومجيع هذه البلدات حتتوي على منصات إطالق صواريخ.
أغلب شباب هذه القرى إن مل نقل مجيعهم جمندون يف ما يسمى جيش الدفاع الوطين واللجان الشعبية، وهي جهات تنظم عمل 

الشبيحة، ومجيعهم من املقاتلني ممن حيملون السالح. 
وخالل االشتباكات الدائرة والقصف املتواصل من الطرفني نزح عدد كبري من النساء واألطفال يف القرى القريبة من هذه املراصد باجتاه 
حمافظة الالذقية، بينما مل يتمكن آخرون من ذلك بسبب اشتداد املعارك، حتديدًا يف القرى القريبة من مناطق تواجد اجليش احلر، اليت 

كانت األوىل حتت مرمى النريان، فلم جيد هؤالء مالذًا سوى االحتماء جبرياهنم  يف القرى القريبة.
عشرات النساء واألطفال اهلاربني من االشتباكات من القرى العلوية كفرية التحتانية، وبيت شعبو والبلوطة، وكفرية الفوقانية، جلأوا 

إىل قرى وادي الشيخان وقرى دورين السنية.

مثال واضح على الوحدة الوطنية:
أم إبراهيم سيدة مسنة من وادي الشيخان، ابنها إبراهيم الذي كان يعمل يف السعودية اعتقلته قوات األمن لتشابه يف األمساء حني قدم 

يف زيارة منذ عامني واستشهد بعد ذلك حتت التعذيب. أبو إبراهيم طرد من وظيفته بسبب بالغ من املخرب العلوي )صديقه(.
ابناها اآلخران التحقا باجليش احلر ومها من قيادييه. أم ابراهيم تستقبل يف منزهلا العدد األكرب من النازحات العلويات وأطفاهلن قالت 

باحلرف: »يا أمي بيقطعوا القلب تعا شوفهم«.

مل يلجأ العلويون اهلاربون بشكل عشوائي بل توجهوا ألناس معينني يعرفوهنم قبل الثورة أو عن طريق معارفهم.
ورغم أننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مل متر علينا أسرة يف ريف الالذقية إال وثقنا فيها شهيدًا أو معتقاًل، ويف أهون احلاالت 

حرق منزله أو دمر بسبب القصف املستمر من سنة ونصف على املنطقة إال أهنم حافظوا على الوحدة الوطنية.
 

يُذكر أنه خالل هجوم النظام على احلفة يف الشهر الثامن من العام املاضي كانت عشرات األسر السنية فيها قد جلأت إىل قرى املزيرعة 
ومنجيال وروضو العلوية.

ال خوف على مستقبل سورية بعد زوال االستبداد ورحيل نظام األسد


