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ينرث امل�س��ن حبوب القمح بكفني تروي حكايات عمره..
الفل�سطيني «دويكات» ..يزرع �أر�ضه على و ْقع
القنابل و�أزيز الر�صا�ص
ينرث امل�سن الفل�سطيني �صربي
دوي��ك��ات ،حبوب القمح يف �أر�ضه
بكفني �أنهكتهما جتاعيد ت��روي
حكايات عمره الذي يفوق �سنوات
االح����ت��ل�ال ،غ�ي�ر �آب�����ه ب����أ����ص���وات
ال��ر���ص��ا���ص احل���ي وق��ن��اب��ل ال��غ��از
امل�سيل للدموع التي تطلقها قوات
���ص��ه��ي��ون��ي��ة ت��ت��م��رك��ز ع��ل��ى ح��اج��ز
جماور.
وع�������اد ًة م���ا ت��ط��ل��ق ت��ل��ك ال���ق���وات
ال����ر�����ص����ا�����ص وال����ق����ن����اب����ل ل��ق��م��ع
فل�سطينيني ي��ت��ظ��اه��رون ب�شكل
متكرر ،احتجاجاً على انتهاكات
االح���ت�ل�ال ال�����ص��ه��ي��وين بحقهم،
ورف�������ض���اً ل�ل�اع�ت�راف الأم�ي�رك���ي
مبدينة القد�س (عا�صمة) للكيان
ال�صهيوين.
واليخ�شى دوي��ك��ات ال���ذي جت��اوز
ال�������س���ب���ع�ي�ن م������ن ع�����م�����ره خ��ط��ر
امل�������وت ال�������ذي ي����واج����ه����ه م����ع ك��ل
م����واج����ه����ات ت���ن���دل���ع ب��ي�ن م��ئ��ات
ال�شبان الفل�سطينيني وال��ق��وات
ال�������ص���ه���ي���ون���ي���ة ق�������رب احل����اج����ز

ملمح

الع�سكري املحاذي متاماً لأر�ضه،
ج��ن��وب م��دي��ن��ة ن��اب��ل�����س��� ،ش��م��ايل
ال�ضفة الغربية.
وب��ي��ن��م��ا ي���وا����ص���ل ن��ث�ر احل���ب���وب
الذهبية ،يقول دوي��ك��ات ملرا�سلة
وكالة �أنباء (الأنا�ضول) الرتكية
«هذه �أر�ضنا نعي�ش منها وعليها،
و����س���وف �أب���ق���ى �أزرع���ه���ا و�أح��م��ي��ه��ا
بكل ما �أملك ،لنقول لالحتالل
ال�����ص��ه��ي��وين �إن��ن��ا متم�سكون بها
ولن نتخلى عنها �أبداً».
وم��ن��ذ ق���راب���ة ���س��ن��وات ع�����ش��ر ب���د�أ
امل�سن الفل�سطيني ال��ذي ينحدر
م������ن ق�����ري�����ة (روج��������ي��������ب) ق����رب
م��دي��ن��ة ن��اب��ل�����س ،زراع�����ة الأر�����ض
ال��ت��ي ا���س��ت���أج��ره��ا م��ن �صاحبها،
رغ�����م اخل����ط����ر ال�������ذي ي���واج���ه���ه،
فهي قريبة م��ن حاجز (ح���وارة)
الع�سكري ،الذي ي�شهد مواجهات
من حني لآخر بني مئات ال�شبان
الفل�سطينيني الغا�ضبني وق��وات
�صهيونية.
ت�صم
وعلى و ْق��ع ان��ف��ج��ارات تكاد ُّ

الآذان و�أزي�������ز ر����ص���ا����ص الي��ك��اد
ي��ت��وق��ف ،وا����ص���ل دوي���ك���ات عمله
وحديثه« :الأر�ض غالية ،وهناك
�شباب تقاوم االح��ت�لال يف �سبيل
هذه الأر�ض ،لذلك نحن نزرعها،
لنقول لالحتالل �أننا متم�سكون
بها».
والت�����س��ق��ط ق��ن��اب��ل ال���غ���از امل�سيل
للدموع والر�صا�ص فقط مبحاذة
�أر�ض املزارع دويكات ،فهي تتطاير
�أي�ضاً من فوق ر�أ�سه� ،إذ يتمركز
ج��ن��ود (�إ���س��رائ��ي��ل��ي��ون) على
تلة �صغرية ق��رب �أر���ض��ه،
وي���ط���ل���ق���ون ذخ�ي�رت���ه���م
ب����اجت����اه امل���ت���ظ���اه���ري���ن
الفل�سطينيني.
والي���ق���ت�������ص���ر
اخلطر

ال�����ذي ي��واج��ه��ه امل������زارع امل�����س��ن
ع����ل����ى ذل���������ك ،ف����ه����و ي���ت���ع���ر����ض
مل�ضايقات وتهديدات متوا�صلة
م��ن اجل��ن��ود (الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين)
وخ��ا���ص��ة يف ح���االت الت�صعيد،
و�أثناء اندالع املواجهات،
�إال �أن������ه الي�����ش��ع��ر
ب��اخل��وف منهم،
كما ي�ؤكد.
وي��������ق��������ول «مل
�أف��ع��ل �شيئاً
ح�������ت�������ى

�أخاف ،ف�أنا �أزرع �أر�ضي و�أحميها
و�أع��ت��ن��ي ب��ه��ا ،و���س���أب��ق��ى ك��ذل��ك
ح���ت���ى �أم���������وت .ه����م (اجل����ن����ود)
ي���ح���اول���ون م��� ْن���ع���ي ب��ا���س��ت��م��رار
م��ن العمل ويف بع�ض الأح��ي��ان
يدخلون الأر���ض وهم يحملون
بنادقهم وي�س�ألونني ماذا �أفعل؟
ف�أرد عليهم ب�أنني �أزرع الأر�ض.
وب���ع���ده���ا �أوا�����ص����ل ع��م��ل��ي رغ��م
وجودهم».
وبينما ينظر �إل��ى �أر���ض��ه البالغة
م�����س��اح��ت��ه��ا  6دومن�����ات (ال����دومن
ي���ع���ادل  1000م�ت�ر م���رب���ع) ،بعد
ج���ل���و����س���ه ال�����س��ت�راح����ة ق�����ص�يرة،
يقول دوي��ك��ات« :ك��ل جيل يذهب
ي���أت��ي ب��ع��ده جيل يبقى متم�سكاً
بهذه الأر�ض .الأر�ض غالية على
الفل�سطينيني ج��م��ي��ع��اً ولي�ست

يو�سف املجاري�ش� ..شيخ الثوار ال�سوري

ا���س�� ُت�����ش��هِ��د امل���ق���ات���ل ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي
يو�سف طلحة عثمان املجاري�ش
امل���ع���روف ب��ـ(���ش��ي��خ ال���ث���وار) ي��وم
ال�سبت امل��واف��ق  30يونيو 2018
�إث���ر ق�صف ل��ق��وات ال��ن��ظ��ام على
ريف درعا ،جنوبي �سورية.
كما لقبه البع�ض بـ(عمر املختار)
ن�����س��ب��ة �إل������ى امل���ج���اه���د ال��ل��ي��ب��ي،
ال�����ذي ي��ع��ت�بر �أ���ش��ه��ر امل��ق��اوم�ين
العرب وامل�سلمني �ضد االحتالل
الإي�����ط�����ايل ل��ل��ي��ب��ي��ا ع���ل���ى م���دى
ع�شرين عاماً من عام  1911حتى
عام  1931القرن املا�ضي.
و����ش���ارك امل��ج��اري�����ش يف ال���ث���ورة
ال�سورية بكل مراحلها ،واعتقلته

ق����وات ال��ن��ظ��ام �أث���ن���اء م�شاركته
يف االحتجاجات ال�سلمية �أرب��ع
مرات.
وا�شتهر �شيخ الثوار مب�شاركته
يف القتال يف �صفوف الف�صائل
�ضد قوات الأ�سد يف عدة معارك،
وط���ل���ب م�������را ًرا م��ن��ه��م وخ��ا���ص��ة
(�أل�����وي�����ة ح��������وران) ال���ت���وح���د يف
ت�شكيل واحد.
ويبلغ امل��ق��ات��ل م��ن العمر �أك�ثر
م���ن  70ع���ام���اً ،وق����د ا���س�� ُت�����ش��هِ��د
�إث����ر غ����ارة ي��ع��ت��ق��د �أن���ه���ا رو���س��ي��ة
ا�ستهدفت نقطة للجي�ش احلر،
قرب م�سقط ر�أ�سه يف بلدة �صيدا
�شرقي مدينة درعا.

وك��ان قد اع ُتقِل من ِق َبل قوات
النظام قبل الثورة ،ومت �إطالق
���س��راح��ه قبيل ان��دالع��ه��ا يف عام
.2011
وا�ست�شهد املجاري�ش يف الدفاع
ع����ن �أر���������ض درع�������ا ����ض���د ق����وات
االح�����ت��ل��ال ال����رو�����س����ي .وم��ث��ل��ه
وغ�ي�ره م��ن امل��ج��اه��دي��ن عا�شوا
و���ش��اب��وا وم��ات��وا ك��رام��اً واقفني،
ف�إلى رحمة اهلل.
و�أ����ص���ي���ب ���ش��ي��خ ال����ث����وار �أث���ن���اء
ت�����واج�����ده ع���ل���ى اجل����ب����ه����ات م��ع
ف�صائل اجلي�ش احلر يف منطقة
����ص���ي���دا �����ش����رق م���دي���ن���ة درع������ا.
وتزامن ذل��ك مع نعي نا�شطني

لعائ�شة امل��ح��م��د ���ص��اح��ب��ة لقب
(احلاجة عي�شة) ،التي ا�شتهرت
َّ
مبقولة «�أرج���ع���وا �إل���ى اهلل» ،يف
�أث��ن��اء خماطبتها لعنا�صر من
الف�صائل الع�سكرية.
ون�شرت �شبكة (�شام) الإخبارية

ال�سورية املحلية فيديوغراف
�سردت فيه ق�صة حياة املجاري�ش،
و�آخر كلماته يف احلياة.
وب��ذل��ك ت��ك��ون م��دي��ن��ة درع���ا قد
ف��ق��دت خ�ل�ال امل��ع��ارك اجل��اري��ة
ف���ي���ه���ا رم����زي����ن م����ن رم����وزه����ا،
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علي وحدي».
َّ
واليواجه امل��زارع دويكات اخلطر
وح���ده ،و�إمن���ا يواجهه م��زارع��ون
�آخ�������رون يف الأرا������ض�����ي امل��ح��ي��ط��ة
وال��ق��ري��ب��ة� ،إال �أن���ه���م ي��وا���ص��ل��ون
عملهم بال خوف ،فزراعة الأر�ض
بالن�سبة لهم �أ�سلوب �آخر ملقاومة
االحتالل.
وت�شهد معظم املدن الفل�سطينية،
منذ دي�سمرب املا�ضي مظاهرات
ومواجهات بني �شبان فل�سطينيني
وال����ق����وات ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة ،رف��� ً��ض��ا
لقرار الرئي�س الأمريكي دونالد
ت���رام���ب ،اع��ت�راف ب��ل�اده ر�سم ًيا
ب���ال���ق���د����س (ب�����ش��ق��ي��ه��ا ال�����ش��رق��ي
وال��غ��رب��ي) (عا�صمة) لالحتالل
ال�صهيوين.

امل���ل���ق���ب�ي�ن ب����ـ(�����ش����ي����خ ال�����ث�����وار)
و(احلاجة عي�شة).
َّ
وق�����د ح���م���ل ���ش��ي��خ امل��ج��اه��دي��ن
(�أب���وب�ل�ال امل��ج��اري�����ش) ال�سالح
وه���و ع��ل��ى �أب����واب ال�سبعني من
ع��م��ره ،وخ��ا���ض غالبية معارك
ال���ت���ح���ري���ر ع���ل���ى ث�����رى ح�����وران
وال��ق��ن��ي��ط��رة ،ومل ت��ك��ن تنق�صه
ع���زمي���ة ال���ف���ر����س���ان والت��خ��ي��ف��ه
�ضخامة احل�شود ،فكان يتقدم
ال�شبان يف كل ك ّرة بقلب َ
غ�ض ْن َف ٍر
ِ���ص�� ْن��دِ ي��د ،وي��ت���أخ��ر ع��ن��ه��م عند
ال��ع��ودة �إل���ى ال���دي���ار ،فالت�سبق
خ��ط��اه خ��ط��اه��م ح��ت��ى يطمئن
�أن��ه��م جميعاً ح��ا���ض��رون �أم��ام��ه،
فهو كما قالوا «�أب حنون اليهن�أ
�إال باجتماعنا ���س��امل�ين غامنني
ومن�صورين ب�إذن اهلل».

