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ـادية أميركا

ي درعا
ال�ج�ه��ات .ف��ال�ق��وات املسلحة ق��د طوقتها
ب��دائ��رة نارية تتمتع بالصالبة الكافية،
وب� �ه ��ذا ،ل��م ي �ع��د ب��وس�ع�ه��م إال أن ت� ّ
�ؤم��ن
لهم الطائرات الحربية األميركية هبوطًا
م �ظ �ل �ي��ًا ف ��ي س ��اح ��ة األم� � ��وي� �ي��ن!» ،ي ��روي
امل� �ص ��در .وي �ض �ي��ف« :س �ي �ن��اري��و اق�ت�ح��ام
دمشق ق��د يكون صالحًا قبل العمليات
األخيرة التي نفذها الجيش .أم��ا اليوم،
فهم عاجزون باملطلق عن تحقيقه .أعتقد
أن إثارة القصة اليوم ما هي إال للتهويل
اإلع�ل��ام� ��ي ورف� � ��ع م �ع �ن��وي��ات امل�س�ل�ح�ين
امل��وج��ودي��ن ف��ي س ��وري ��ا ،وال ��ذي ��ن ب��ات��وا
يعانون اليوم من الهزائم املتالحقة التي
تتكبدها فصائلهم على األرض».
وإض ��اف ��ة إل ��ى خ �ط��ة ال �ج �ي��ش ،س�ي�ع��ان��ي
م�س�ل�ح��و «ال �ك ��وم ��ان ��دوس» م��ن ال�ض�ع��ف
ال � ��واض � ��ح ف� ��ي ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ك �ت��ائ��ب
واألل � � ��وي � � ��ة امل� � �ع � ��ارض � ��ة امل � � ��وج � � ��ودة ف��ي
م �ح��اف �ظ��ة درع� � ��ا ،ف � ��إذا م ��ا اخ � �ت� ��اروا ه��ذا
الطريق سيواجهون خطر كثرة الفصائل
امل �ع ��ارض ��ة م ��ن ج �ه��ة ،وم� ��ن ج �ه��ة أخ ��رى
اخ�ت�لاف أم��زج��ة عناصرها بعضها عن
ب �ع��ض ،ف�ف��ي درع ��ا وح��ده��ا ه �ن��اك أل��وي��ة
«املعتز بالله ،فلوجة ح ��وران ،اليرموك،
ت��وح �ي��د ال �ج �ن��وب ،امل �ه �م��ات ال �خ��اص��ة ...
إل� ��خ) وك �ت��ائ��ب «ع � ّ�ب ��اد ال �ل ��ه ،ال �ق��ادس �ي��ة،
أحباب الرسول ،شهداء حوران  ،)...والتي
ال ي�م�ك��ن ال�ت�ن�ب��ؤ ب�م�س��ار ح��رك�ت�ه��ا فيما
ل��و اس �ت �خ��دم م�س�ل�ح��و «ال �ك��وم��ان��دوس»
األراض � � � ��ي ال� �ت ��ي ت �س �ي �ط��ر ع �ل �ي �ه��ا م �م �رًا
للعبور .فهي مختلفة التوجهات ما بني
اإلسالمية واألجنبية واملطلبية والثأرية
منها.
ميدانيًا ،يسيطر الجيش ال�س��وري على
درع� ��ا امل��دي �ن��ة ودرع � ��ا امل �ح �ط��ة ،ف��ي ري��ف
املحافظة ،سيطرة كاملة .بينما تواصل
ق��وات��ه املسلحة قصف معاقل املسلحني
في منطقتي اليادودة والنعيمة (بالقرب
م��ن م��رك��ز امل �ح��اف �ظ��ة) وم�ع�ب��ر «ن�ص�ي��ب»
ال �ح��دودي ،املعبر ال�ث��ان��ي م��ن حيث عدد
امل�ت�س�ل�ل�ين إل ��ى س��وري��ا ،ب�ع��د م�ع�ب��ر ب��اب
ال� �ه ��وى ع �ن��د ال� �ح ��دود ال �ت��رك �ي��ة .وي �ع��زز
الجيش من عديده على الجانب الشرقي
ملدينة إنخل ،تمهيدًا الستكمال تمشيط
املنطقة من جيوب املسلحني املحصنني
فيها .وكذلك يستمر ّ
تقدم الجيش على
محور درع��ا البلد ،وبصرى الشام ،التي
ال تنتظم االشتباكات فيها ،حيث يقوم
املسلحون بمحاوالت متقطعة وسريعة
سعيًا منهم إلضعاف مكامن قوة الجيش
فيها.

العمق من الريف الشرقي .وق��د ّأدى أمس
س� �ق ��وط ق ��ذائ ��ف ه � � ��اون ،م ��ن ج �ه��ة «ل � ��واء
اإلس �ل�ام» ،على «ال�ش��رك��ة ال�ع��ام��ة لإلنشاء
والتعمير» ،في ضاحية األسد في حرستا،
إلى مقتل ّ 5
عمال.
وتتحدث مصادر من املعارضة عن مقتل
 40جنديًا من الجيش السوري على أطراف
بلدة دي��ر السلمان ،في الغوطة الشرقية،
ال�ت��ي تمكن ال�ج�ي��ش م��ن ال�س�ي�ط��رة عليها
أم ��س .أم��ا ف��ي ال�غ��وط��ة ال�غ��رب�ي��ة ،فيستمر
القصف من جبل قاسيون على تجمعات
امل�س�ل�ح�ين ف��ي امل�ع�ض�م�ي��ة ،وع �ل��ى منطقة
الجمعيات في ّ
داريا.
وت �ق��وم ال��دب��اب��ات امل �ت �م��رك��زة ع�ل��ى ح��اج��ز
ال �ح��رش ف��ي ال��زب��دان��ي ب��اس �ت �ه��داف سهل
امل��دي�ن��ة وال�ج�ب��ل ال�غ��رب��ي ح�ي��ث وق ��ع ع��دد
من القتلى في صفوف املسلحني ،بحسب
مصادر من املعارضة.

الحياة عادت إلى القصير ...المدمرة
وجه املدينة مختلف هذه املرة .رغم كل الخراب
القصير الذين عادوا
والدمار الذي يخيم على كل شيء .أهل
ً
إلى بعض البيوت واألحياء فيها ،أضفوا حياة ولونًا على
املدينة املقفرة .يضع بعض السكان كراسيهم أمام
ّ
محالهم املدمرة ،وينتظرون لجان التعويض وإعادة
اإلعمار من محافظة حمص
القصير ــ مرح ماشي
م�ط��ال��ب األه��ال��ي ال�ع��ائ��دي��ن إل��ى مدينة
القصير ،ال�ع��ائ��دة ب��دوره��ا إل��ى حضن
الدولة السورية ،ال تنتهي .فاملواطنون
وج��دوا أنفسهم فجأة مطالبني بالبدء
من الصفر لتأسيس بيوتهم وحياتهم،
ون � �س � �ي� ��ان م � ��ا م � � � ّ�ر ب � �ه� ��م م� � ��ن ن �ك �ب ��ات
اجتماعية ونفسية وعائلية ووطنية.
تعن
ال �ت �ه��دي��دات األم�ي��رك�ي��ة ل�ل�ب�لاد ل��م ِ
ألهالي القصير شيئًا ،وهم الذين ذاقوا
األم� ّ�ري��ن حتى اس�ت�ط��اع��وا ال �ع��ودة إلى
مدينتهم امل�ه� ّ�دم��ة« .ل��ن تضرب أميركا
القصير» ،يقول أحد املواطنني مبتسمًا.
ال ينقص القصير بالنسبة إليه دم��ار
ج��دي��د ،وال ّ
سيما أن�ه��ا ن��ال��ت حصتها
الكبيرة ،ولم يعد في املحيط ما يخيف،
ول ��ن ي �ت �ه� ّ�دد م�ب��ان�ي�ه��ا امل�ت�ه��ال�ك��ة ش��يء
بعد اآلن .كل ما يعنيهم أن يستطيعوا
ال �ب��دء ،وأن ت �ك��ون ال��دول��ة ق��وي��ة ق ��ادرة
على النهوض بأعبائها ومسؤولياتها
ت �ج��اه �ه��م .ه ��ذا وج ��ه ال �خ��وف ال��وح�ي��د
ّ
بالنسبة إليهم ّ
يتهدد البالد .ومع
مما
ال�خ��وف على امل��دي�ن��ة ،يتنامى الخوف
ُ
ل��دي�ه��م ع�ل��ى ال �ب�لاد ك��ك��ل ،ب�ع��دم��ا ذاق��وا
ل��وع��ة أوج ��اع األوط� ��ان وش �ه��دوه��ا من
ك ��ل زواي� ��اه� ��ا ،ف �ت �غ� ّ�ي��رت ح �ي��ات �ه��م م��رة
واح� ��دة وإل ��ى األب� ��د .ال��وج��وه ال�ك��ال�ح��ة
ً
ت �غ� ّ�ي��رت ق �ل �ي�ل�ا ،إال أن ش �ظ��ف ال�ع�ي��ش
مل ��ن ك � ��ان م ��رت ��اح ��ًا م ��ادي ��ًا ه ��و أول م��ا
ّ
يقلق الحياة اليومية .األم��ر سيكلفهم
�اب.
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ج�ه��د وامل ��ال واألع �ص� َ
ال بيت في َ املدينة لم يفقد عزيزًا ،مثل
املدينة كمثل األرض السورية جميعها.
تختلف القصير اليوم عن معاملها في
أي زي ��ارة خ�ل�ال م��رح�ل��ة س��اب�ق��ة ،حيث
ع��ادت الحياة إل��ى شوارعها متجسدة
ّ
ب� �خ� �ط ��وات س� ��ك� ��ان ه� �ج ��روه ��ا س��اب �ق��ًا،
ورج �ع ��وا ي�ل�م�ل�م��ون ب�ق��اي��ا ال �ح �ي��اة في
ُ
هوائها وعلى جدرانها املتهدمة .هنا
تجد املحامي ال��ذي تهدم مكتبه يضع
كرسيًا متواضعًا ويجلس عند الباب،
ُمعلنًا عودته اليائسة ،ليقول رغ��م كل
ُ
ال �خ �س��ارات ال �ف��ادح��ة« :م ��ا زل � ُ�ت ه �ن��ا».

ّ
الحي املسيحي املواجه للكنيسة يبدو
وق � ��د ذه� �ب ��ت وح �ش �ت ��ه ب � �ع� ��ودة م�ع�ظ��م
ّ
املخيم على الحي اليوم
سكانه .األمان
ش� ّ�ج��ع أه �ل��ه ع �ل��ى وض ��ع الف �ت��ة ك�ب�ي��رة
وضعوا عليها صور شهداء من الحي
ينتمون إلى آل كاسوحة .للمرة األولى
اس�ت�ط��اع ه��ؤالء ال�ن��اس امل�ج��اه��رة بمن
ف�ق��دوا خ�لال األح ��داث األليمة ال�ت��ي مر
بها الحي .الشهداء الثالثة يتجسدون
ف��ي ص��ور عمالقة تبدو خلفها ص��ورة
ال �ك �ن �ي �س��ة امل� �ت� �ض ��ررة ج � � � ّ�راء ال �ق��ذائ��ف
وال��رص��اص .نساء متشحات بالسواد
يخرجن من الكنيسة باكيات .مشهدهن
في خضم محاوالت النهوض بالحياة
ّ ُ
بد هنا
داخل املدينة ،مثير للجدل .وال
من التوقف والسؤال« :هل من خطب؟!»،
ليأتي الجواب مطمئنًا ،إنما بصوت ال
يخلو من الفجيعة« :إنها ذكرى مضي
نصف سنة على استشهاد قريبهن».
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ع��ان��اة س�ي�م� ّ�ر ب�ه��ا أب�ن��اء
القصير مع كل خطوة يخطونها داخل

البلدة ،وأمام هذا الخراب املوجع الذي
ي �ن �ت �ف��ي م �ع��ه أي إح � �س ��اس ب��ذك��ري��ات
ال �ط �ف ��ول ��ة وامل� ��راه � �ق� ��ة ل� ��رج� ��ال ون �س ��اء
ل ��م ي �م �ل �ك��وا ف ��ي ح �ي��ات �ه��م م ��ن رح�ل�ات
وأس �ف ��ار س ��وى ه ��ذه م�س�ي��ره��م ال �ط��رق
امل �ت��واض �ع��ة .ال �ب��داي��ة ص�ع�ب��ة بالنسبة
إل��ى أه��ال��ي ال �ح��ي ،وت�ح�ت��اج إل��ى إرادة
ع��ال�ي��ة ال تنقصهم ،ه��م ال��ذي��ن سئموا
النزوح وعادوا إلى بيوت فقدت أجزاء
م ��ن ج ��دران� �ه ��ا ،وخ� ��اوي� ��ة م ��ن أث��اث �ه��ا.
ن �س��اء ي� �ب ��دأن ب�ت�ن�ظ�ي��ف م �ن��ازل �ه��ن من
الحجارة املتناثرة ،بمساعدة الرجال.
ّ
ُ
ام� ��رأة ه �ن��اك اف�ت�ت�ح��ت دك��ان �ه��ا ال�ق��دي��م
وب � ��دأت ب�ب�ي��ع ب �ع��ض امل � ��واد ال�ب�س�ي�ط��ة
ال �ت��ي ت �ل��زم ال �س �ك��ان ال �ع��ائ��دي��ن .ع�ج��وز
تجلس في صحن الدار املنكوب ،والذي
ت�ح��ول ب�ع��د ال��دم��ار إل��ى م��دخ��ل متهدم
لبيتها .االبتسامة على وجهها تبدو
تعجيزية؛ من أين أتت كل هذه الوداعة
أم��ام املشاهد املؤملة من حولها! ّ
شابة
ت �ق��ف م ��ع ذوي� �ه ��ا ت �ن �ظ��ر إل� ��ى ال �غ��رب��اء

ما زالت أعمال
تأهيل شبكات المياه
المتضررة جارية على
قدم وساق

املواطنون وجدوا أنفسهم فجأة مطالبني بالبدء من الصفر (األخبار)

ال ��زائ ��ري ��ن ل �ل �ب �ل��دة ،ت �ج��اه��ر ب�ح�م�ل�ه��ا
ال �ب �ن��دق �ي��ة ال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم�ه��ا ال�ع��ائ�ل��ة
ل�ل��دف��اع ع��ن النفس ف��ي منطقة ال ي��زال
أب�ن��اؤه��ا غ�ي��ر م�ص��دق�ين أن حقبة ال��دم
ّ
ول��ت إل��ى غير رجعة .الجيران يلتفون
ح��ول بعضهم ف��ي س��اح��ة صغيرة بني
ّ
بيوتهم املتجاورة ،لحل بعض املشاكل
ال �ع��ال �ق��ة .م��ا زال� ��ت م�ش�ك�ل��ة امل �ي��اه أب��رز
م ��ا ي �ع��ان��ون��ه .ت ��راه ��م ي �ق �ت �ص��دون ف��ي
اس�ت�خ��دام امل��اء ال��ذي ت��وف��ره لهم بلدية
القصير عبر صهريج وح�ي��د يسعون
لتوفير آخر بمساعدة محافظة حمص.
رئ �ي �س ��ة ب �ل ��دي ��ة ال �ق �ص �ي��ر ش � ��ذا م � ��راد،
ّ
محجبة نشيطة ت�ب��ذل مجهودًا
ش��اب��ة
م �ض��اع �ف��ًا إلرض � ��اء ال �س �ك��ان ال�ح��ال�ي�ين
وج � � ��ذب ال� �ب ��اق�ي�ن ُم �ن �ه��م إل � ��ى ال� �ع ��ودة
إلح�ي��اء مدينتهم .قبيل زي��ارة محافظ
ح�م��ص للقصير ب��دت رئ�ي�س��ة البلدية
ً
م �ت��وت��رة ق �ل �ي�ل�ا .ل �س ��ان ح��ال �ه��ا ي �ق��ول:
ُ
ّ
إرضاء الجميع غاية ال تدرك ،وتذمرت
م ��ن ت � ّ
�وع ��د ب �ع��ض امل ��واط� �ن�ي�ن ب�ت�ق��دي��م
شكاوى للمحافظ .تقول امل��رأة« :فعلتُ
ُ
كل ما أستطيعه في ظل املتاح».
ال ��دول ��ة ال �س��وري��ة ت �ح��اول ج �ه��ده��ا في
مساعدة املواطنني على العودة وإعادة
تصليح ما يمكن إصالحه من منازلهم.
رئ�ي�س��ة ال�ب�ل��دي��ة تحمل ق��وائ��م بأسماء
أص �ح��اب ال �ب �ي��وت امل �ت �ض��ررة ،وت�ت��رق��ب
بقلق آلية توزيعها على أول دفعة من
السكان يتم التعويض لها بمقدار 100
ألف لكل عائلة .يبدو املبلغ زهيدًا نظرًا
إلى شخص خسر بيته ويحاول البدء
من جديد ،إال أن محافظة حمص تعتبره
ب�م�ث��اب��ة دف�ع��ة أول ��ى ع�ل��ى ط��ري��ق إع��ادة
اإلعمار الشامل .زي��ارة محافظ حمص
ك��ان ال ب� ّ�د منها إل��ى امل��دي�ن��ة امل�ن�ك��وب��ة.
سكان البيوت املهدمة يجلسون أمامها
س� ��اه �ي�ن ،ب �ي �ن �م��ا ي �م ��ر امل� �ح ��اف ��ظ ط�ل�ال
ال �ب��رازي بينهم ،يصافحهم وي� ّ
�زوده��م
فريقه باإليصاالت الالزمة للتوقيع على
قبض املبالغ املالية ّ
املقدمة ،وتقديمها
ل � �ه� ��م ف� � ��ي ذات ال � �ل � �ح � �ظ� ��ة .األس� � �ل � ��وب
امل�ب��اش��ر ف��ي إي �ص��ال ال�ت�ع��وي�ض��ات إل��ى
أصحابها غريب ع��ن أج��واء املواطنني
السوريني الذين غالبًا ما يغرقون في
روتني الدولة وبيروقراطيتها ،غير أن
البرازي يؤكد أن هذه الخطوة الفورية
ٌ
نابعة من توجيهات الرئيس السوري
ب �ش��ار األس ��دّ .
ووج ��ه امل�ح��اف��ظ بتقديم
ال �ت �س �ه �ي�ل�ات ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن م� ��ن خ�ل�ال
اعتماد أي وثيقة تثبت ملكية العقار
امل �ت �ض��رر ف ��ي ع�م�ل�ي��ة ت �ق��دي��م ال�ط�ل�ب��ات
للحصول على التعويضات مع تعهد
امل ��واط� �ن�ي�ن ب��اس �ت �ك �م��ال أوراق ث �ب��وت
امللكية الحقًا.

مياه ومدارس وخبز
وأم ��ام ال��وض��ع ال�س�ي��ئ ل�خ��دم��ات امل �ي��اه ف��ي امل��دي�ن��ة
إثر سيطرة املسلحني لفترة طويلة على نبع «عني
التنور» الحيوي ،الذي استرجعه الجيش السوري
ف��ي م�ع��ارك ري��ف القصير ،م��ا زال��ت أع�م��ال تأهيل
شبكات املياه املتضررة جارية على ق��دم وس��اق.
ح��ل م�ش�ك�ل��ة امل �ي��اه ،م��وق �ت��ًا ،ج ��اء م��ن خ�ل�ال ط��رح
املشكلة على املحافظ ال��ذي ّ
وج��ه ب��زي��ادة صهريج
إض��اف��ي ك�م�خ��رج آن ��ي ألزم ��ة ال �س �ك��ان ال�ع��ائ��دي��ن.
أزمات عديدة يطرحها األهالي على زوار مدينتهم،
ول��م ي�غ�ف�ل��وا ال�ح��دي��ث ع�ن�ه��ا خ�ل�ال زي ��ارة امل�ح��اف��ظ
األخيرة للقصير .فاملدارس على األبواب وال ّبد من

ّ
املجمع التربوي وترميم ما يمكن ترميمه
تجهيز
فيه في محاولة الستقبال الطالب بشكل مبدئي
دون أي وثيقة ،إذ يتم بذلك إعطاء الفرص الالزمة
أله��ال��ي ال �ط�لاب ،ب�ه��دف اس�ت�ك�م��ال وث��ائ��ق أبنائهم
املفقودة خالل األحداث الدامية التي دمرت بيوتهم
بما فيها.
العمل هو أبرز املظاهر
إلى
اآللي
املخبز
عودة
مشهد
ّ
َ
األسود الذي يغلف كل شيء ،حيث
جمالية في ظل
تشي عيون الناس الخارجني منه يحملون خبزهم
بغد فضل .فالخبز
بالكثير من وع��ود الحياة لهم ٍ
وح� ��ده ي� ّ
�رس��خ م�ع�ن��ى االس �ت �م��رار ال�ح�ق�ي�ق��ي ل��دى

املواطنني الحاملني بمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا
م��ن امل��اض��ي ال�ق��ري��ب ال ��ذي أرخ ��ى ب�ظ�لال��ه ع�ل��ى كل
املظاهر الجامدة في املدينة .الوعود كبيرة من الدولة
بقدر آم��ال السكان بإعادة افتتاح مركز «عمران»
وت��زوي��ده ب��امل��واد األس��اس�ي��ة للبناء ،ب��اإلض��اف��ة إلى
قرب إعادة افتتاح محطة «الشعلة» لتزويد ًاملواطنني
ب ��ال ��وق ��ود ل �ت �س �ه �ي��ل ت �ح��رك��ات �ه��م وخ� ��دم� ��ة ألم ��ور
يومياتهمُ .
ّ
التحدي كبيرًا بالنسبة إلى
وهنا يبدو
املواطنني والدولة بذات الدرجة ملغالبة الواقع الصعب
ّ
وتوجهت
ملدينة مثيرة للجدل شغلت اإلعالم العاملي
إليها األنظار لفترة غير قصيرة.

