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خالل اخراج األسلحة
ّ
املخيم
الثقيلة من
(أيهم يوسف)

تسوية اليرموك :نهاية
المأساة أم «حكي عالك»؟
الخراب الكبير كاف ّ
لتخيل
ٍ
حجم املعارك التي دارت في مخيم
اليرموك .الحياة معدومة .أصوات
مقاتلي الفصائل الفلسطينية تمأل
فراغ املخيم الخالي من أهله .في رأي
املقاتلني الفلسطينيني التفاؤل
بانتهاء أزمة اليرموك مبالغ فيه :تحييد
املخيم عن الصراع املسلح «حكي عالك»
اليرموك ــ رشا أبي حيدر
ح��رك��ة س �ي��ر م�ك�ت�ظ��ة ،ف��ي ي ��وم ش��ام��ي
مشمس ،بسبب الحواجز األمنية على
ط� ��ول ط��ري��ق امل �ت �ح �ل��ق ال �ج �ن��وب��ي في
ات �ج��اه ت�ق��اط��ع ال�ت�ض��ام��ن امل��وص��ل ال��ى
ساحة البطيخة .الحياة طبيعية جدًا
الى أن تدخل مخيم اليرموكّ .
تمر عبر
ح��اج��زي��ن ل�ح��رك��ة «ف �ت��ح االن�ت�ف��اض��ة».
بضعة أم�ت��ار وت�ص��ل ال��ى ال�ح��ي ال��ذي
تقع فيه م��درس��ة قبالة «روض��ة زه��رة
ال� � �ج � ��والن» .ل ��م ت �ع��د امل� ��درس� ��ة ت �خ� ّ�رج
ت�لام�ي��ذ .اس�ت�ع��اض��ت عنهم بمقاتلني
وذخ��ائ��ر وع�ت��اد ع�س�ك��ري .تظهر على
بوضوح،
البوابة الرئيسية الكبيرة،
ُ
صب
آث��ار انفجار قذيفة .ف��ي امللعب ن ِ
مدفع ه��اون توقف منذ فترة قصيرة
ع � ��ن «ال� � �ع� � �م � ��ل» ،ب �س �ب ��ب م� �ف ��اوض ��ات
التسوية في املخيم .يستقبلك العقيد
«أب� ��و إي� � ��اد» ،م ��ن «ف �ت��ح االن �ت �ف��اض��ة»،
ومعه مجموعة من العناصر بلباسهم
ال �ع �س �ك��ري امل � �م� � ّ�وه ،ب�ع�ض�ه��م ب�ل�ب��اس
عسكري أسود ّ
تميزه شارة «مكافحة
اإلرهاب».
علم فلسطني الى جانب العلم السوري
وص � ��ور ال ��رئ �ي ��س ب �ش ��ار االس � ��د ت�م�لأ
الجدران« .أبو إياد» ،بقامته الضخمة،
يشرح تفاصيل االتفاق الذي ّ
توصلت
اليه الفصائل الفلسطينية ،التي يبلغ
عددها  14في كل مخيم اليرموك .بات
معلومًا أن املطلوب انسحاب مسلحي
«جبهة النصرة» و«ابن تيمية» الذين
ان �س �ح �ب��وا ب��ال �ف �ع��ل أم� ��س ف ��ي ات �ج��اه

حتى لو لم تشارك حركة
حماس رسميًا في المعارك ،الكل
يعلم أنهم يقاتلون هنا
يلدا« .قرارنا هو العمل على استعادة
املخيم من املسلحنيّ .
تقدمنا ميدانيًا،
ما ّ
تسبب بإحداث إرباك في صفوفهم
ّ
وان �ق �س��ام��ات ب �ي �ن �ه��م» .ال ش ��ك ف ��ي أن
املعارك هنا كانت شرسة ،وجهًا لوجه
ط�ي�ل��ة األش �ه��ر امل��اض �ي��ة .ال �خ��راب ي��دل
تجو َ
على ذلك ،وتزداد داللته كلما ّ
لت
أكثر في العمق.
أخ �ي �رًا ن�ج��ح االت� �ف ��اق .وخ�ل�ال  4أي ��ام،
ستفتح الطرق وتلتقي كافة الفصائل
الفلسطينية في ساحة الريجي ،وهي
ال�ن�ق�ط��ة االه� ��م ف��ي وس ��ط امل �خ �ي��م .أم��ا
الخطة الالحقة« ،إذا نجحت املبادرة
ّ
وت ��أك ��دن ��ا م ��ن أن امل �س �ل �ح�ين ال �غ��رب��اء
خ ��رج ��وا م ��ن امل �خ �ي��م ،ف �س �ي �ك��ون ع�ل��ى
ب��اق��ي امل�س �ل�ح�ين ال �ت �ق��دم ال ��ى ال�ح�ج��ر
االس ��ود ون�ح��ن نتقدم خلفهم» ،يقول
«أب � � ّ�و إي� � ��اد» ال � ��ذي ي �ب��دي ت �ف ��اؤل ��ه ،إذ
يتوقع أنه «في غضون شهر ستكون
الحياة طبيعية هنا ،ما يسمح بعودة
ّ
املهجرين ال��ى م�ن��ازل�ه��م» .ال��واض��ح أن
الدمار كبير واملعارك قضت على جزء

مقتل «أمير اعزاز» في األنبار
نعت صفحات مقربة من «داعش» على «تويتر» أبو عبد الرحمن
الكويتي ،أمير التنظيم السابق في مدينة أعزاز السورية .وقتل
الرجل في األن�ب��ار خ�لال عملية للجيش العراقي ،وق��د اشتهر
سابقًا بعد توقيعه تسوية في اعزاز مع «لواء عاصفة الشمال»
برعاية «لواء التوحيد».
وف��ي س�ي��اق آخ��ر ،واص�ل��ت ط��ائ��رات الجيش ال�س��وري قصفها
معاقل املسلحني ف��ي ك��ل م��ن داري ��ا ،ج��وب��ر ،زاك �ي��ة ،بيت جن،
ويبرود في ريف دمشق .وفيما استمر القصف على املليحة،
شهدت األخيرة اشتباكات هي األعنف منذ شهرين في محيط
إدارة «الدفاع الجوي» .وفي بيت جن ،استكمل الجيش السوري
عملياته ،ال�ت��ي ب ��دأت م�ن��ذ ي��وم�ين ،وت��رك��زت االش�ت�ب��اك��ات عند
مدخلها الشمالي .إلى ذلك ،أدت عمليات الجيش السوري ضد
ً
مسلحي «ل��واء الصحابة» إل��ى سقوط أكثر من  20قتيال في
صفوف مسلحي «اللواء» في مخيم خان الشيح (جنوب ريف
دمشق) .أما الريف الشمالي ،فقد شهد هدوءًا نسبيًا ،بالتوازي
مع سير عربة التسويات بنحو تدريجي .ففي حرستا ،قامت
وحدات الهندسة في الجيش بتفكيك جميع األلغام التي زرعها
املسلحون ف��ي بساتني ال��زي�ت��ون ال��واق�ع��ة غ��رب الطريق ال��دول��ي
دم�ش��ق ــــ ح�م��ص .وك��ذل��ك ،اس�ت�م��رت عمليات تسوية أوض��اع
املسلحني في كل من القابون وج��وب��ر ،بالتزامن مع استمرار
عودة األهالي إلى برزة.

كبير من املباني ومن البنى التحتية.
ّ
لكن الرجل يؤكد أن «الدمار هو بنسبة
 20في املئة ،وباقي املخيم سليم ،كما
أن بلدية اليرموك ستتعاون مع الدولة
إلعادة إعمار املخيم».
ال يقتصر االم ��ر ع�ل��ى ب�ن��ى تحتية أو
أبنية ّ
مهدمة .بل الحالة االنسانية هنا
ص�ع�ب��ة ج �دًا واأله ��ال ��ي م� � ّ�روا ب�ظ��روف
عصيبة« .ك ��ان امل�س�ل�ح��ون يتحكمون
ف��ي أرزاق ال �ن��اس» .ي�ش� ّ�دد «أب��و إي��اد»
ع �ل��ى أن م ��ا ن �ش��ر ع ��ن ع� ��دد ال �ش �ه��داء
ال��ذي��ن ق �ض��وا ب�س�ب��ب ال �ج��وع «م�ب��ال��غ
فيه بشكل كبير» .ويقول« :نحن أبناء
ه��ذا الشعب وال�ب��اق��ون يتباكون على
دمائنا» ،مضيفًا «هم خذلوا القضية
الفلسطينية قبل أن يخذلوا سوريا».
وم � ��اذا ع��ن دور ح��رك��ة «ح� �م ��اس» في
كل ما يجري والحديث عن ارتباطها
بجماعات مسلحة ساهمت في القتال؟
ّ
يرد «أبو إياد» بأن «حماس» كان لها
«دور إيجابي مع الفصائل التي عملت
ّ
على إيجاد حل» ،مؤكدًا «عدم انخراط
عناصر الحركة مع كتائب ابن تيمية».
لكنه يلفت ال��ى أن الحركة تمون على
جماعة «أكناف بيت املقدس» ،من دون
ّ
أن يعلق على مشاركتها في ما جرى
في املخيم .لكن أحد املقاتلني املؤيدين
ل �ل �ن �ظ��ام ال � �س � ��وري ي � �ص� � ّ�رح م� ��ن دون
م��وارب��ة« :ح�ت��ى ل��و ل��م ت�ش��ارك حماس
رسميًا ،الكل يعلم أنهم يقاتلون هنا».

استياء :أين مخيم فلسطني؟

ت �ت �غ� ّ�ي��ر امل� �ع ��ال ��م ه �ن��ا ش �ي �ئ��ًا ف �ش �ي �ئ��ًا.
ل� �ل ��وص ��ول ال � ��ى ق� �س ��م ش ��رط ��ة م �خ� ّ�ي��م
فلسطني م�ش�ي��ًا ع�ل��ى األق � ��دام ،ينبغي
سلوك ط��رق عبر «ط�لاق�ي��ات» أحدثها
امل�ق��ات�ل��ون ب�ين االب�ن�ي��ة وامل �ن��ازل التي
كتبت عليها ش�ع��ارات «ث ��ورة األس��د»
و«ه� � �ن � ��ا أب� � �ط � ��ال م� �خ� �ي ��م ال � �ي� ��رم� ��وك».
االبتعاد عن الطريق العام واج��ب ألن
خطر القنص ال يزال موجودًا .سيارة
االس �ع��اف ت�س�ل��ك ه��ي األخ� ��رى طريقًا
آخر ،هناك حاالت صعبة يجري نقلها
الى املستشفيات.

ال حياة هنا .ال مدنيني .فقط مقاتلون
وب �ع��ض االع�ل�ام �ي�ي�ن .ال �ك��ل ي �ق��ف عند
النقطة الفاصلة ب�ين مخيم اليرموك
وش � � � ��ارع ال � �ث �ل�اث �ي�ن ي �م �ي �ن ��ًا ،وم �خ �ي��م
ً
فلسطني شماال.
ال �ق��ائ��د «ج � ��دو» ه ��و «ال �ق �ص��ة ك �ل �ه��ا»!
اب � ��ن ح �ي �ف��ا ذو ال � � � �ـ 73ع� ��ام� ��ًا ،و«األب
الروحي للمقاتلني» غير متفائل على
اإلط �ل�اق .م��راف�ق��ه وص��دي��ق درب ��ه «أب��و
ص�ل�اح» ك��ذل��ك« .م��ا حصل ه��و تهدئة
ول�ي��س ت�س��وي��ة .مخيم فلسطني نفس
اليرموك ،إذًا االنسحاب من قطاع دون
آخ ��ر ل �ع �ب��ة!» ،ي�ق��ول�ه��ا «ج � � ّ�دو» ب�ح��زم،

ويؤيده اآلخرون« .نحن ّ
ّ
هدينا األمور
ل �ك��ن إح �ن��ا ج��اه��زي��ن ب �ك��ل ل �ح �ظ��ة» .ال
ي �م �ك��ن وص� �ف ��ه ب ��ال ��رج ��ل ال� �ع� �ج ��وز ،ال
تشي صحته بذلك ،وال حركاته ،رغم
إص��اب�ت��ه أخ�ي�رًا ب�ي��ده ال�ت��ي ي�ص� ّ�ر على
ّ
أن يتكئ بها على س�لاح��ه ،وف��ي يده
األخرى سيجارته التي ال تفارقه .والد
الشهيد يلتزم باملصالحة ،لكن هناك
غ� ّ�ص��ة ف ��ي ن �ف �س��ه« .ف ��امل� �ب ��ادرة ت�ن� ّ�ص
على إنهاء الوضع في شارع الثالثني
ومخيم ال�ي��رم��وك .لكن م��اذا ع��ن قطاع
فلسطني؟ هيدا حكي عالك!».
أح � ��د امل� �ق ��ات� �ل�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ي� �ق� �ف ��ون ع�ل��ى

ح��اج��ز ال �خ��ط ال �ف��اص��ل ب�ي�ن املخيمني
ي� � ّ
�ردد« :ص��رل��ي س�ن��ة واق ��ف ه ��ون ،كل
ي� ��وم ان �س �ح �ب��وا امل �س �ل �ح�ين أو ف��ات��وا
املسلحني» .هم يعرفون ّ
عدوهم بشكل
ج� �ي ��د .ح �ت��ى ل ��و ان �س �ح��ب ع� ��دد ك�ب�ي��ر
منهم «ال يمكن تحييد هذا املخيم ّ
عما
يجري ...ما نضحك على بعض».
ف � ��ي امل � �ك � ��ان ن �ف �س ��ه ي� ��وج� ��د امل � �س� ��ؤول
االع� �ل��ام� � ��ي ف � ��ي «ال� � �ق� � �ي � ��ادة ال � �ع� ��ام� ��ة ـ �ـ
الجبهة ال�ش�ع�ب�ي��ة» جمعة ال�ع�ب��دال�ل��ه.
ال �ت �ن��ازع واض ��ح ت�م��ام��ًا ب�ي�ن «ال �ق �ي��ادة
ال � �ع ��ام ��ة» ال� �ت ��ي أب� ��رم� ��ت االت � �ف � ��اق ف��ي
ق � �ط ��اع دون آخ � ��ر (م� �خ� �ي ��م ال� �ي ��رم ��وك

عودة المسيرات عقول المواالة
الالذقية ـ مرح ماشي
ك ��ان ال ب��د أله��ال��ي امل �ن��اط��ق ال�ت��ي
احتضنت سابقًا أول��ى تظاهرات
امل� � �ع � ��ارض � ��ة م � ��ن إث� � �ب � ��ات والئ � �ه ��ا
ب ��ال� �خ ��روج ف ��ي م� �س� �ي ��رات ب �ع��دم��ا
ع ��ادت ال ��ى س�ي�ط��رة ال ��دول ��ة .ل��ذل��ك
ع � ��ادت امل� �س� �ي ��رات «امل � ��ؤي � ��دة» إل��ى
م� �ن ��اط ��ق ك� �ف ��رس ��وس ��ة وب �س ��ات�ي�ن
ال � ��رازي ون �ه��ر ع�ي�ش��ة وال �ص �ب��ورة،
ً
وص��وال إلى الغزالنية على طريق
م �ط��ار دم �ش��ق ال ��دول ��ي .وح �ش��دت
«ال � �ف� ��رق ال �ت �ط��وع �ي��ة» ف ��ي م��دي �ن��ة
ال�ل�اذق� �ي ��ة م ��ا أم� �ك ��ن م ��ن ج �م �ه��ور
ل �ل �ت �ج �م��ع ف ��ي دوار ال � ��زراع � ��ة ،م��ع
ّ
املنصة الرئيسية لتقطع
توسيع
أحد الطرق الرئيسية.
ال�ش�ع��ارات امل��رف��وع��ة ف��ي املسيرات
م �ث �ي��رة ل�ل�ان �ت �ب��اه .ال ش� ��يء ت�غ� ّ�ي��ر
ُ
م �ن��ذ ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات .ال� �ن ��اس ه�ن��ا
م �ت �ج� ّ�م �ع��ون ل �ت �ج��دي��د «ال �ب �ي �ع��ة»
ل �ل��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األس ��د.

ب�ع�ض�ه��م ي��ري��د ت �ج��دي��ده��ا ب��ال��دم،
كما ّقدمها سابقًا للرئيس الراحل
حافظ األس��د .موظفو املؤسسات
الرسمية وصلوا للمشاركة ،لكنهم
س��رع� َ�ان م��ا ع � ��ادوا ال ��ى م�ن��ازل�ه��م.
ل��م ي�ب��ق ل� �ـ«امل ��واالة» س��وى أك�ت��اف
ش�ب��اب�ه��ا م��ن ط�ل�اب ج��ام�ع�ي�ين أو
م�ت�ط��وع�ين اس�ت�م� ّ�ر وق��وف�ه��م ث�لاث
ساعات ،حاملني األع�لام السورية
وصور الرئيس.
يعترض أحد الشبان على تحديد
عنوان املسيرة بـ«املبايعة» .يقول
خ��ب
ال� �ش ��اب ال �ع �ش��ري �ن��ي« :س�ن�ن�ت� ّ
ال � ��رئ� � �ي � ��س م � � �ج� � ��ددًا ألن � � � ��ه ي� �م ��ث ��ل
مصلحة البالد في الظرف الحالي.
ف�ل�م��اذا امل�ب��ال�غ��ة ف��ي ت�ك��رار كلمات
ع� �ف ��ى ع �ل �ي �ه��ا ال � ��ده � ��ر؟ ن� �ح ��ن ف��ي
س ��وري ��ا ول �س �ن��ا ف ��ي ال �س �ع��ودي��ة،
تبايع».
والجمهوريات تنتخب وال ّ
أما رائد ،الشاب الثالثيني ،ففضل
الحفاظ على كرسيه داخ��ل مطعم
ّ
قريب .يرى أن هذه املظاهر ستكون

