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عشرات العائالت واألسر السورية املهجرة من مدينة حمص ومنطقتها تعيش في عرسال
والقرى املجاورة لها .لم يجد هؤالء النازحون قسرًا من يوليهم اهتمامًا ،فكانت اللجان املحلية
األهلية املرجع الوحيد الذي استقبلهم

مهجرو حمص يستنفرون عرسال
ّ
عرسال ــ عفيف دياب
غ ��رف ��ة ص �غ �ي��رة ال ت� �ت� �ج ��اوز م�س��اح�ت�ه��ا
األم� �ت ��ار األرب � �ع ��ة .ب �ص �ي��ص ن ��ور ب��ال �ك��اد
يخترق زجاج النافذة املعلقة كرفع عتب
في أعلى الجدار .مدفأة الحطب ال تقوى
على مواجهة البرد القارس ال��ذي يزحف
نحو تفاصيل أجساد  13شخصًا .هؤالء
ال يفصل بينهم وبني األرض إال ما ّ
تيسر
م��ن بقايا س�ج��اد و«ب �س��ط» و«ط��راري��ح»،
ّ
ألوانها الزاهية تذكر املقيمني في الغرفة،
ب �م��دي �ن �ت �ه��م ح� �م ��ص ورائ� � �ح � ��ة خ��ري �ف �ه��ا
الجميل ،وهجرتهم القسرية هربًا من ّ
سر
لم يفكوا أحجية رصاصه العبثي.
ي ��زح ��ف ال� �خ ��ائ� �ف ��ون ع �ل ��ى أط �ف ��ال �ه ��م م��ن
ح �م��ص وري �ف �ه��ا إل ��ى ب �ل�اد ش�ق�ي�ق��ة على
م� ��رم � ��ى ح � �ج ��ر م � ��ن ح � ��ارات� � �ه � ��م وق � ��راه� ��م
وحقولهم .التحفوا حفنة ب ��ارود ،وش��ال
ل�ه��ب ،وآث��ار دم م��ن ال��وط��ن ،وات�ج�ه��وا من
«ح �م �ص �ه��م» ج �ن��وب��ًا ن �ح��و ق ��رى وب �ل��دات
لبنانية تبدأ من مشاريع القاع الزراعية
إلى أعالي جرد عرسال وأخواتها ،املزارع
القريبة والبعيدة .هنا ،حيث بقايا غرف
ّ
وبيوت تهزها الرياح وتغرقها األمطار،
لكنها عند ف�ق��راء ال�ح��زن تبقى اكثر أمنًا
من رصاص مجهول ـــــ معلوم.
ّ
يصر أبو جمال على حمل طفليه وزوجة
ل��م ي��ر دموعها منذ أن تشاركا مصارعة
الحياة ،كما يؤكد .يحكي الشاب الحرفي
الكثير م��ن ال�ق�ص��ص ع��ن ح�م��ص املدينة
ّ
وامل �ح��اف �ظ��ة ف��ي ظ ��ل األوض� � ��اع ال�ح��ال�ي��ة:
«س��اء الوضع كثيرًا ،ول��م نعد نقدر على
البقاء دون طعام وكهرباء وم��ازوت» .إال
أن السبب امل�ب��اش��ر الت�خ��اذ ق��رار م�غ��ادرة
املدينة هو الوضع األمني ،كما يقول أبو

وحدة الجيش والشعب
يروي مهجرو حمص الكثير من الحكايات
ع ��ن م��دي �ن �ت �ه��م .ال ي �خ �ف��ون وج � ��ود ح��رب
ش ��وارع ب�ين جيش ال�ن�ظ��ام وال�ج�ي��ش الحر.
وي �ق��ول أب��و ج �م��ال «ل��م ن�ك��ن ن��ري��د إس�ق��اط
النظام ،بل فقط كنا نريد محاسبة املحافظ
الفاسد» .يتابع «شاركت في تظاهرات ضد
املحافظ ،وحني تعرضنا للرصاص صرنا
نطالب بإسقاط النظام» ،مؤكدًا أنهم «شعب
واحد مع الجيش ولسنا ضده».
وح� ��دة ال �ش �ع��ب وال �ج �ي��ش أم ��ر ت��ؤك��د عليه
السبعينية أم محمد ،التي تتخذ من منطقة
م�ش��اري��ع ال�ق��اع مقر إق��ام��ة م��ؤق��ت .السيدة
ال�ص�ل�ب��ة رف �ض��ت ب��داي��ة م �غ ��ادرة مدينتها

و«جابوني بالقوة لهون» .تقول إنها كانت
عائدة إلى املنزل حاملة فطائر ألوالد ابنها
الذين كانوا بال طعام على مدى يومني «كان
ه�ن��اك ج�ن��دي يراقبني وأن��ا أم�ش��ي وحيدة
ف ��ي ال � �ش ��ارع ،ف �ت �ق��دم��ت م �ن��ه وق �ل��ت ل ��ه هل
تريد أن تأكل؟» .وتضيف «رفض الجندي
ً
بداية ،قائال لي إنه أكل منذ قليل» .تضيف
«أص� � ��ررت ع�ل�ي��ه أن ي��أخ��ذ ف �ط �ي��رة ف��واف��ق
بعدما قلت له أنا مثل أمك» .وتتابع أم محمد
«ح�ين أخ��ذ مني العسكري الفطيرة صار
يبكي وق ��ال ل��ي :ان��ا واح ��د م�ن�ك��م» .وتختم
«ال�ج�ي��ش م��ن أب�ن��ائ�ن��ا ،وال يمكن أن نطلق
عليه الرصاص».

جمال «لقد ألزمنا بالهروب إل��ى البقاع،
وال أخفي عليك أنني ت��رددت كثيرًا قبل
ات�خ��اذ ق��رار ال �ن��زوح» .لكن وج��ود طفلني
ك � ��ان أم� � � �رًا ك ��اف �ي ��ًا ل �ح �س��م األم� � � ��ر .ي �ق ��ول:
«ت ��رك ��ت ال� �غ ��ال ��ي وال �ن �ف �ي��س ف ��ي ح�م��ص
م��ن أج ��ل ط �ف �ل� ّ�ي ،ح �ت��ى ال ي �ك��ون��ا ع��رض��ة
للموت جوعًا أو صقيعًا ،فاألمور األمنية
أص�ب�ح��ت م�ع�ق��دة ،وامل��دي �ن��ة ت�ح� ّ�ول��ت إل��ى
خ �ط��وط ت �م��اس ن�ت�ي�ج��ة امل ��واج �ه ��ات بني

جيش النظام والجيش ّ
الحر».
أك �ث ��ر م ��ن  65ع��ائ �ل��ة ن ��ازح ��ة م ��ن ح�م��ص
وم�ن�ط�ق�ت�ه��ا م�ن�ت�ش��رة ال �ي��وم ف��ي ع��رس��ال
وجردها القاسي ،وفي قرى مجاورة هي
امتداد لعرسال التي استنفرت الستقبال
املزيد من النازحني ،ولو في ظ��روف غير
مناسبة .ففي غرفة من أربعة أمتار ،أقام
أبو جمال ،النازح حديثًا من حمص ،مع
ق��ري�ب��ه أب ��و ع�ل��ي وأوالده ال�س�ب�ع��ة ال��ذي��ن

الخوف على األطفال حسم قرار األهالي بالنزوح (األخبار)
ه ��رب ��وا م ��ن امل ��دي� �ن ��ة إث � ��ر ت ��وت ��ر ال��وض��ع
األمني .يقول األخير إنه غادر مدينته قبل
شهرين «وقد ّأمن لي أهالي عرسال هذه
الغرفة ،كما ساعدوني وعائلتي باملواد
ال �غ��ذائ �ي��ة وال �ث �ي��اب وال �ح �ط��ب ل�ل�ت��دف�ئ��ة».
ويبدو شاكرًا لهذه املساعدة ،وخصوصًا
أنه اكتشف «أن أهالي عرسال فقراء مثلنا
يحتاجون إلى من يمد لهم يد املساعدة».
ّ
متهدج متذكرًا اليوم الذي
يتابع بصوت

غ��ادر فيه حمص« :ي��وم خرجنا انتظرت
 24ساعة حتى يتوقف إطالق الرصاص.
اس �ت �غ �ل �ل��ت ل �ح �ظ��ة ه � � ��دوء وغ � � � ��ادرت م��ع
زوج �ت��ي وأوالدن � � ��ا ،وح�ي�ن أص�ب�ح�ن��ا في
مكان آمن خارج حمص اتصلت بصديق
ّأم��ن ل��ي خ��روج��ي إل��ى ال�ح��دود اللبنانية
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال� �ق ��اع ،وم ��ن ه �ن��اك ت��وج�ه��ت
إل ��ى ع ��رس ��ال ،ب �ع��دم��ا ع�ل�م��ت أن األه��ال��ي
ي �س �ت �ق �ب �ل��ون ال� �ن ��ازح�ي�ن وي ��ؤم� �ن ��ون ل�ه��م
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 ...والهرمل تشعر بقسوة اإلنفصـ
أقفلت املعابر السورية
الشرعية منها وغير
الشرعية ،بعد انتقال
األحداث األمنية في سوريا
إلى حمص والقصير ،ومقتل
وإخفاء لبنانيني من القصر
والهرمل .إقفال شل الحركة
التجارية في قرى قضاء
الهرمل ،وأشعر أهلها بقسوة
أسعار األسواق اللبنانية

معبر غير شرعي
ُيسمح فيه للبنانيني
بالدخول إلى سوريا
(األخبار)

الهرمل ـ رامح حمية
ب �ي��ن ث� �ن ��اي ��ا ال� �ص� �خ ��ر وق� � �س � ��وة امل� �ن ��اخ
ال�ص�ح��راوي ،تجثم ق��رى ق�ض��اء الهرمل
امل� �ن� �س � ّ�ي ��ة ،ح� �ي ��ث ت �ع �ج ��ز ك � ��ل م � �ف� ��ردات
ال� �ق� �ه ��ر وامل � �ع� ��ان� ��اة ع� ��ن ت� �ص ��وي ��ر واق� ��ع
ال� �ح ��ال واإلح� ��اط� ��ة ب �ك��ل م ��ا ي�ع�ت�م��ل في
ص��دور أب�ن��اء املنطقة م��ن خيبة وي��أس.
ف��ي ال �ه��رم��ل وال �ق �ص��ر وف �ي �س��ان وج ��وار
�ال لم ينتظروا
الحشيش والشواغير أه� ٍ
وع ��ود امل �س��ؤول�ين ب�ع��دم��ا اق�ت�ن�ع��وا منذ
عقود بزيفها ،قبل أن يجدوا في «الجارة
سوريا» دولة لم تبخل عليهم بشيء ،بل
فتحت أمامهم آالف األمتار من الحدود،
بمعابر شرعية (معبر القاع ـ جوسيه)،
وأخ��رى غير شرعية (مطربة )..ليفيدوا
م��ن ال�ع�ل��م وال�ت�ع�ل�ي��م وال�ص�ح��ة وال� ��دواء
وال �غ��ذاء .وق��د غ��ض ال �ط��رف ع��ن تهريب
امل � ��ازوت وال �غ��از لتتخطى ال �ع�لاق��ة بني
ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن ال� �ت� �ع ��اط ��ي ال � �ت � �ج� ��اري إل ��ى
امل�ص��اه��رة ب�ين ع��ائ�لات الهرمل ومدينة
حمص والقصير.
ت� ��رب� ��ط اب� � ��ن ال � �ه ��رم ��ل ري� � � ��اض امل �ق �ه ��ور
بمدينة حمص ق��راب��ة ق��وي��ة« ،ف��ال��وال��دة
ش ��ام� �ي ��ة ،وال � ��زوج � ��ة م� ��ن ح� �م ��ص ،وق ��د
تلقيت شخصيًا علومي في الجامعات
السورية ،حيث نلت إجازة في التاريخ».
يوغل الرجل السبعيني في ذاكرة األيام،
ل� �ي ��رى أه ��ال ��ي امل ��دي� �ن ��ة وق� � ��رى ال �ق �ض��اء
يقصدون حمص وأحياءها في مناسبة

«خ �م �ي��س امل ��وت ��ى» ،س �ي �رًا ع �ل��ى األق� ��دام
«وم� ��ن دون أي ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن ل�ب�ن��ان��ي أو
سوري» ،كما يقول .ال يشعر أهل الهرمل
ب��ال�غ��رب��ة ف��ي ح �م��ص ،ل�ك��ون�ه��م ي��وف��رون
كل متطلباتهم الحياتية من هناك ،وال
سيما املواد الغذائية والطبابة واألدوية.
ويشير املقهور إلى عالقة ثقة اجتماعية
واق �ت �ص ��ادي ��ة ت �ج �م��ع أب� �ن ��اء امل��دي �ن �ت�ين،
وتعود تحديدًا إلى الفترة التي سبقت
إع �ل��ان دول � ��ة ل �ب �ن��ان ال �ك �ب �ي��ر .وي �ت �ح��دث
ال��رج��ل ع��ن ال�ت�ك��ام��ل ف��ي ه��ذه ال�ع�لاق��ات
وامل �ص ��ال ��ح امل �ت �ب��ادل��ة ،م� �ش ��ددًا ع �ل��ى أن
التأثير السلبي من إقفال املعابر بسبب
ال � � �ح� � ��وادث األم � �ن � �ي� ��ة ،ي � �ط� ��اول ال �ه��رم��ل
وح� �م ��ص ع �ل��ى ح ��د س � � ��واء .وي �س �ت��درك
ّ
القول إن «العروس من بعلبك ـــــ الهرمل
تقصد مدينة حمص وأسواقها لتوفير
ج �ه��ازه��ا و«ص��اغ �ت �ه��ا» م ��ن ال �ق �ص �ي��ر»،
ّ
جازمًا بأن حمص ستتأثر حتمًا بغياب
اللبنانيني عنها.
ت �ك ��اد أس� � ��واق م��دي �ن��ة ال �ه��رم��ل وم �ح��ال
لاّ
القرى املحيطة بها ،ال تضم إ منتجات
س��وري��ة ،فهي تعتمد ب�ص��ورة أساسية
على البضائع التي يستقدمها التجار
على مر العقود املاضية .تطول الالئحة
ال �ت��ي ي�ف�ي��د م�ن�ه��ا ل�ب�ن��ان�ي��و ال �ه��رم��ل من
األس � � ��واق ال� �س ��وري ��ة ،ب � ��دءًا م ��ن ال �ل �ح��وم
وال ��دواج ��ن وال �خ �ض��ر ،م� ��رورًا باأللبسة
ً
والقطنيات واألحذية ،وصوال إلى الغاز
وامل � ��ازوت وال �ب �ن��زي��ن وال �ح �ط��ب .وي��ؤك��د

