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عندما تغيب معامل الطريق �إلى املنزل..
�سكان املو�صل ..بني «فرحة التحرير» وح�سرة التدمري
�صحية خمتلفة �إ�ضافة �إلى كلية
الطب.
����ي���را و����ص���ل اخل����زام����ي ال��ى
و�أخ ً
ال�������ش���ارع ال���ف���رع���ي امل��������ؤدي �إل���ى
منزله قرب دورة قا�سم اخلياط،
ح���ي���ث ك���ان���ت  90يف امل����ائ����ة م��ن
امل����ن����ازل ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ال��ط��ري��ق
مد َّمرة بالكامل.
وعند االقرتاب من عتبة منزله
�أ����ش���ار ب��ي��ده وه���ي ت��رجت��ف �إل���ى
كومة رك��ام ،تنت�شر يف حميطها
خم��ل��ف��ات ال����ذخ��ي�رة ،دون �أث���ر
للبيت �سوى �سياجه اخلارجي.
وقبل �أن يهم بالرجوع الى خميم
(حمام العليل) جنوب املو�صل،
وال��������ذي ُخ���� ِّ���ص�������ص ال���س��ت��ق��ب��ال
ال��ن��ازح�ين ،وق���ف الطبيب على
�أط��ل��ال م��ن��زل��ه م��ت�����س��ائ�ل ً
ا «م��ن
�سيبني منزيل ،ويعيد يل فرحة
�أط��ف��ايل ،وه��م يلهون يف باحته
اجلميلة؟».
وام����ت����دت �أ����س���ئ���ل���ة ال����رج����ل �إل����ى
«م�������ن ����س���ي���ع���ي���د يل اخل����دم����ات
ال��ط��ب��ي��ة والتعليمية والأم��ن��ي��ة
واالق��ت�����ص��ادي��ة ،ك��ي �أمت��ك��ن من
اخل�����روج م���ن خ��ي��م��ة ال�����ص��ح��راء
والعودة �إلى املدينة؟».
و�أخ���ي��راً �أع���ل���ن رئ��ي�����س ال�����وزراء
ال��ع��راق��ي ح��ي��در ال���ع���ب���ادي ،من
املو�صل (حترير) كامل املدينة
ث��اين �أك�ب�ر امل���دن العراقية بعد
العا�صمة بغداد من يد (داع�ش).
و ُي���ذ َك���ر �أن����ه ق��ب��ل ���ش��ن ال��ه��ج��وم

لأول وه���ل���ة ،ارت�������س���م االرت���ي���اح
ع��ل��ى م�ل�ام���ح ال��ط��ب��ي��ب حممد
اخل����زام����ي ،وه����و ي����رى مدينته
امل���و����ص���ل ،مُ���ع���اف���اة م���ن تنظيم
(داع�ش) ،لكن �سرعان ما ن َّغ�ص
ع��ل��ي��ه دم����ار ح����رب (ال��ت��ح��ري��ر)
التي ا�ستمرت نحو � 9أ�شهر.
كان اخلزامي م�سرعاً ومت�شوقاً
ل��ل��و���ص��ول �إل�����ى م��ن��زل��ه يف حي
ال�����ش��ف��اء ع��ل��ى اجل���ان���ب ال��غ��رب��ي
للمو�صل ،قبل �أن ت�أخذ مالحمه
�ُّي� ،ف����ور و����ص���ول���ه ه��ذا
يف ال���ت���غ رُّ
ال�شطر من املدينة ،التي �سيطر
عليها (داع�ش) يف �صيف .2014
ب��ع��د ���س��اع��ة م���ن امل�����س�ير و���س��ط
ال����رك����ام ،دم��ع��ت ع��ي��ن��ا الطبيب
الأرب��ع��ي��ن��ي ،وه���و ي���ؤك��د ملرا�سل
وك�����ال�����ة �أن�����ب�����اء (الأن�����ا������ض�����ول)
ال�ت�رك���ي���ة ال�����ذي ك����ان ب��رف��ق��ت��ه،
�أن��ه مل يعد يعرف الطريق �إلى
منزله رغم �أن��ه ُو ِل��د وترعرع يف
هذه املدينة.
وع��ن��د و���ص��ول��ه (ط���ب امل��و���ص��ل)
ال�������ذي ك������ان واح���������دًا م����ن �آخ����ر
مَعقلني يدافع عنهما (داع�ش)
و�سط حي ال�شفاء ،كان اخلراب
�أك�ث�ر و ْق���ع���اً عليه ح��ي��ث � ُ��س�� ِّوي��ت
املباين بالأر�ض وما تبقى منها
التهمتها النريان.
وي��ع��د (ط���ب امل��و���ص��ل) امل��ع��روف
�أي�����ض��اً ب��ا���س��م ب��امل��ج��م��ع ال��ط��ب��ي،
واح����������دًا م����ن �أك���ب���ر امل��ج��م��ع��ات
الطبية يف ال��ع��راق ،وك��ان ي�ضم
م�ست�شفيات متخ�ص�صة ومراكز

ملمح

ال�ستعادة املدينة ،ك��ان يقطنها
�أك�ث�ر م��ن م��ل��ي��وين ن�����س��م��ة ،ن��زح
منهم خالل احلملة الع�سكرية
� 920ألفاً على الأقل ،وذلك وفق
�أرق�����ام �أع��ل��ن��ت��ه��ا وزارة ال��ه��ج��رة
العراقية.
و�إث����ر �إع��ل�ان (حت��ري��ر) املدينة
ع���م���ت االح�����ت�����ف�����االت ول����ك����ن يف
العا�صمة ب��غ��داد ،فيما يرف�ض
امل���ح���ام���ي ع����ب����دال����ودود حم��م��د
ال�����ش��ه��واين �أح���د �أب��ن��اء املو�صل،
االح��ت��ف��ال ب��ـ(حت��ري��ر) امل��دي��ن��ة،
وت�����س��م��ي��ة م���ا حت��ق��ق ب��ـ(ال��ن�����ص��ر
الكبري).
ويف �إف��ادت��ه ل��ـ(الأن��ا���ض��ول) قال
ال�����ش��ه��واين ،ب��ي��ن��م��ا ك����ان ي��زي��ح
نظارته الطبية ليم�سح عينيه
مبنديل �أزرق« ،قلبي يحرتق».
و�أ�����ش����ار �إل�����ى ام���ت�ل�اك���ه «����ص���وراً
ل��ل��م��و���ص��ل ق��ب��ل �أح�������داث ال��ع��ام
 ،2014وك���أن��ه��ا ع��رو���س جال�سة

ع��ل��ى ���ض��ف��اف ن��ه��ر دج���ل���ة ،وك��ل
ما فيها �أخ�ضر جميل ،رغ��م ما
كانت تعانيه من �إهمال وت�ضييق
م���ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة ب���غ���داد على
�أ�سا�س طائفي».
وال��ي��وم وبعد �سنوات االحتالل
ال��داع�����ش��ي واحل�����ص��ار واحل���رب،
ي�����ض��ي��ف ال�������ش���ه���واين� ،أن ه���ذه
امل�شاهد اجلميلة «حت��ول��ت �إل��ى
خراب».
وما يح ُّز يف نف�س الرجل �أكرث،
�أنه بعد كل هذه املعاناة ،وهجرة
�شباب املو�صل �إلى �أوروبا وتركيا
«يل�صق اجلميع تهمة الإره���اب
والتطرف بهذه املدينة املنكوبة،
التي ُغلِبت على �أم��ره��ا عندما
ُ�سمِ ح ب���إدخ��ال تنظيم (داع�����ش)
�إليها يف العام .»2014
وي��ع��ت��ق��د امل��ح��ام��ي ال��ع��راق��ي �أن
« ُن َ���خ���ب امل��ج��ت��م��ع امل��و���ص��ل��ي تعي
جيدًا �أن الأمر خطري ،و�أن ن�شوة

يو�سف كا�شور� ..شهيد يبكي �شهيد

ف�����ص��ل��ت ����س���اع���ات ق��ل��ي��ل��ة ال�����ش��ه��ي��د
يو�سف كا�شور ،الذي ارتقى م�ساء
ال�سبت املوافق  22يوليو  2017بعد
�إطالق جنود االحتالل ال�صهيوين
النار عليه خالل مواجهات اندلعت
يف بلدة العيزرية الفل�سطينية ،عن
االل��ت��ح��اق ب��رف��ي��ق درب����ه ال�شهيد
حممد اليف ،ال���ذي ا�ست�شهد يوم
اجل��م��ع��ة امل��واف��ق  21ي��ول��ي��و 2017
ب���ر����ص���ا����ص �أح�������د امل�����س��ت��وط��ن�ين،
خالل ه َّبة جمعة الغ�ضب ،ن�صرة
للأق�صى.
وك���ت���ب ي��و���س��ف يف وداع ���ص��دي��ق��ه
حممد �آخر الكلمات ،وقال «بعدك
على درب الوطن لمَ ْ�شي �أنا بعدك..

ا����س���م���ك حم���ف���ور ب��ال��ق��ل��ب م��ه��م��ا
ي���ط���ول بعدك… واهلل ع ط��ول
العمر َل ْبقى على عهدك».
ا����س��� ُت�������ش���هِ���د الع������ب ن�������ادي ���ش��ب��اب
�أب���ودي�������س ي��و���س��ف ع��ب��ا���س ك��ا���ش��ور
خ�ل�ال امل��واج��ه��ات ال��ت��ي �شهدتها
بلدة �أبودي�س م�ساء ال�سبت املوافق
 22يوليو  2017دفاعاً عن امل�سجد
الأق�صى.
و ُي��ذ َك��ر �أن ك��ا���ش��ور ك��ان ق��د �ساهم
ب�����ص��ع��ود ن������ادي ����ش���ب���اب �أب���ودي�������س
املقد�سي لكرة القدم مل�صاف دوري
�أندية الدرجة الثانية.
وان�����ض��م ك��ا���ش��ور ل��ق��اف��ل��ة ���ش��ه��داء

احلركة الريا�ضية الذين قدموا
�أرواح����ه����م ف�����دا ًء ل��ل��وط��ن ال��غ��ايل
فل�سطني وللدفاع عن الأق�صى.
وا�س ُت�شهِد ال�شاب املقد�سي يو�سف
ع��ب��ا���س ك��ا���ش��ور ( 24ع���ام���اً) بعد
�إ���ص��اب��ت��ه ب���ج���روح خ��ط�يرة خ�لال
م��واج��ه��ات ق��ري��ة �أب���ودي�������س ���ش��رق
مدينة القد�س.
و�أو�ضح هاين حلبية الناطق با�سم
جلان املقاومة ال�شعبية �أن ال�شاب
كا�شور �أ�صيب بجروح خطرية يف
منطقة ال�صدر خالل �إعداده عبوة
نا�سفة خالل مواجهات اندلعت يف
قرية �أب��ودي�����س يف مواجهة العدو

ال�صهيوين.
وال�شهيد هو جنل الأ�سري املح َّرر
امل�صاب عبا�س كا�شور الذي اع ُتقِل
يف بداية ثمانينيات القرن املا�ضي
و�أم�����ض��ى م��دة خم�س ���س��ن��وات من
مدة حمكومتيه البالغة � 15سنة،

(االنت�صار) ه��ي فقط م��ا مينع
الآن بركان الأزمات املختلفة من
االنفجار».
وا����س���ت�������ش���ه���د ب�������ـ»وج�������ود �آالف
امل�����������ش����� َّردي�����ن وال������ن������ازح���ي��ن يف
ال���ع���راء و�آالف الأي����ت����ام و�آالف
املعاقني و�آالف الأرام����ل و�آالف
املفقودين».
م���ن ج��ه��ت��ه ،ي����رى �أمن������ار خلف
احل��������دي��������دي� ،أح����������د ال�������ش���ب���اب
النا�شطني يف حمافظة نينوى
وعا�صمتها املو�صل� ،أن الو�ضع
احل����ايل ل��ل��م��دي��ن��ة ب��ح��اج��ة �إل���ى
«ح��م��ل��ة داخ��ل��ي��ة ودول��ي��ة لإع���ادة
الإعمار».
و�أ�ضاف يف حديثه لـ(الأنا�ضول)
�أن «ا����س���ت���م���رار م���ظ���اه���ر امل����وت
واخل�����راب �أم����ام �أع��ي�ن اجل��م��ي��ع،
�سيدفع مب��ن ب��ق��ي �إل���ى ال��ه��رب،
وعدم التفكري بالعودة».
لكن املحلل ال�سيا�سي واخلبري
وحت���رر خ�ل�ال �صفقة ال��ت��ب��ادل يف
ال��ع��ام  ،1985فيما ا�س ُت�شهِد اب��ن
ع��م��ه ب������دوي ،ك��م��ا �أو�����ض����ح �أجم���د
�أب���وع�������ص���ب رئ���ي�������س جل���ن���ة �أه�����ايل
الأ�سرى املقد�سيني.
وق�������������د ��������ش������� َّي�������ع الآالف م����ن
الفل�سطينيني ج��ث��م��ان ال�شهيد
امل��ق��د���س��ي ي��و���س��ف ع��ب��ا���س ك��ا���ش��ور.
و�أو����ض���ح ه���اين حلبية �أن الآالف
م�����ن ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي�ي�ن �����ش����ارك����وا
با�ستقبال ال�شهيد كا�شور ووداع��ه
وال�صالة عليه ثم دفنه يف مقربة
�أب���ودي�������س .و�أو����ض���ح ان م��واج��ه��ات
عنيفة ت�شهدها قرية �أبودي�س يف
ه���ذه االث��ن��اء ب�ين ال�����ش��ب��ان وق���وات
االحتالل يف نقطتني عند مدخلها
وو�سطها.

يف ����ش����ؤون اجل��م��اع��ات امل�سلحة
زه���ي��ر ي���ح���ي���ى ال����ط����ال����ب ،ب���دا
متفائ ً
ال بقوله ل��ـ(الأن��ا���ض��ول)
وحدت جميع
�إن»معركة املو�صل َّ
ال��ع��راق��ي�ين ،م��ن �شمايل البالد
�إلى جنوبها دون ا�ستثناء».
و�أو�ضح �أن «ال�ضرر حلق بجميع
العراقيني مبختلف �أطيافهم،
�أي �إن اجل��م��ي��ع م��ع�� ِن��ي ب��ر� ْ��س��م
واق������ع �أف���������ض����ل ،واخل���������روج م��ن
عنق الزجاجة ،بتجاوز مطبات
امل��رح��ل��ة ال�سابقة ال��ت��ي ع�صفت
بالبالد».
وا����س���ت���ب���ع���د ال����ط����ال����ب �أن مت��ر
املو�صل ب���أزم��ة �أق���وى م��ن �أزم��ة
احتاللها من (داع�ش) جلهة �أن
«اجلماعات الإرهابية هي �أخطر
م�شاكل �أي جمتمع ،والق�ضاء
عليها يتيح �إعادة الإعمار ،لتعود
احلياة �أف�ضل مما كانت عليه يف
ال�سابق».
و�أ����ض���اف �أن ال�شهيد �أ���ص��ي��ب بعد
ع�����ص��ر ال�����س��ب��ت امل���ا����ض���ي ب���ج���روح
خطرية يف �صدره خالل مواجهات
عنيفة �شهدتها قرية �أبودي�س منذ
�ساعات ال�صباح ،وبعد عدة �ساعات
�أُعلِن عن ا�ست�شهاده.
وك��م��ا ي��ق��ال ف�����إن «ال���ت���اري���خ يعيد
نف�سه» فال�شهيد يو�سف ه��و ابن
الأ���س�ير امل��ق��د���س��ي امل��ح��رر امل�صاب
ع��ب��ا���س ك��ا���ش��ور واب���ن ع��م ال�شهيد
ب���دوي ك��ا���ش��ور ،ح��ي��ث ك��ان��ا ي��ع��دان
عبوة نا�سفة يف القد�س القدمية،
وح��ي��ن��ه��ا �أ���ص��ي��ب ع��ب��ا���س ب���إ���ص��اب��ة
حرجة بيده �أدت الى برت �أ�صابعه
ف��ي��م��ا ا���س�� ُت�����ش��هِ��د ب�����دوي ،و�أخ��ي��راً
ا�س ُت�شهِد يو�سف.

