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الشبـــــاب وقايــة  مشروع 
Youth Protection Project

القضــــاة احلـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
����������������������������������

واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲۰۲۲- ۱ - ۱٤

كتب عادل داوود أنھ في أواخر ۱۹۷۹م، خدم فترة وجیزة في بلدة بحمدون/ لبنان جندیا في الجیش    
العربي السوري، ضمن قوات الردع العربیة، في قیادة الفرقة الخامسة.

في یوم من األیام، اقتحم ضابط برتبة مالزم أول علوي من الالذقیة بعربة عسكریة، برفقة ستة جنود    
بثمن  اللبناني  المواطن  فطالبھ  بالتفاح،  العربة  ومأل  ماروني،  لبناني  لمواطن  تفاح  مزرعة  وعربة 

البضاعة، فضربھ على وجھھ حتى سقط على األرض.
   فصرخت ابنتھ ذات ۱٥ سنة في وجھ الضابط وشتمتھ، فضربھا بعقب البندقیة على مؤخرتھا وقال 
لھا: اطلعي معي بالسیارة، غدا صباحا أعیدك ألبیك، فقامت أمھا باإلمساك بابنتھا وقالت: خذ التفاح 

وانصرف واترك البنت!، فأصر أن یأخذ البنت.
أحد جنوده الستة، ھو حسن رشو من قریة جندیرس في منطقة عفرین، وكان أّمیا ال یقرأ وال یكتب    
ویتحدث بلغة عربیة ركیكة، قام وسحب سالحھ وأطلق النارعلى المالزم األول وأرداه قتیال ثم ھرب، 

لّكنھ اعتقل، وفي الیوم التالي أعدم رمیا بالرصاص بتھمة الخیانة.
بعد حوالي شھر من حصلُت على إجازة وُعدت ألھلي، كان والدي قد سمع بالحادثة، فلّما سمعھا مني     

طلب أن أزور والد الشھید حسن في قریتھ للتعزیة ولروایة القصة الحقیقیة لعائلتھ.
عندما سمع والد الشھید روایتي ابتھج قائال: الكالب قالوا لي ابنك خائن للوطن، أنا فخور أن ابني    

مات ألجل الشرف، ثم قام وأطلق عدة رصاصات من مسدسھ في الھواء ابتھاًجا. 
ما أحلى نخوة ھذا الجندي الكردي المسلم الذي أنقذ شرف البنت وعائلتھا كلھا، وقضى على المعتدي    

المجرم، وما أسوأ أن تُقلب الحقیقة  فیقولوا ألبیھ إن ابنك أعدم ألنھ خائن للوطن.

خنوة الكردي املسلم

يقول سقراط

  "عندما كنُت صغیًرا لم أكن أحُب االستیقاظ باكًرا والذھاب للمدرسة، وكان ھذا التصرف ُ یُزعُج 
للمدرسة  رافقتني  األیام  أحد  في  بارًعا.  مھندًسا  أصیَر  أن  تأمل  كانت  أنھا  خاصةً  كثیًرا،  والدتي 
سقراط  المعلمة:  باكًرا.  االستیقاظ  فوائد  لي  تسرد  أن  سابقًا  معھا  اتفقت  أن  بعد  المعلمة  لرؤیة 
ُعصفوران  ھناك  كان  المعلمة:  حسنًا؟!،  منھا،  استفدت  ماذا  وستخبرني  قصةً  علیك  أقصُّ  سوف 
أحدھما استیقظ باكًرا وأكل من الحشرات وأطعم صغاره، والثاني لم یستیقظ باكًرا فلم یجد ما یأكل، 
ماذا استفدت من القصة یا سقراط؟!، سقراط: الحشرات التي تستیقُظ باكًرا تأكلھا العصافیر"، لقد 

البدایة.  كان سقراط فیلسوف منذ 

تــحة لفـا ا
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