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«تجمع أبناء اليرموك»

تنظيم مسلح جديد...
أنجبته التسوية

ريف دمشق ــ أحمد حسان

وشارع الثالثني) وبني عناصر بعض
ال �ف �ص ��ائ ��ل امل � ��وج � ��ودة ع �ل ��ى األرض.
ي�ت�ح� ّ�دث ال�ع�ب��دال�ل��ه ع��ن امل �ب��ادرة التي
«تعطي ثمارها اإليجابية بعد إخالء
امل �س �ل �ح�ين ال �ن �ق��اط ال �ت��ي ت� � ّ�م االت �ف��اق
عليها» ،فيما «مسلحو اب��ن تيمية لم
ّ
ينسحبوا ون�ح��ن ننتظر ذل ��ك» .يعزز
ه ��ذا ال �ق��ول اق �ت �ن��اع م�ق��ات�ل��ي «ال �ق �ي��ادة
ال� �ع ��ام ��ة» و«ف � �ت ��ح االن� �ت� �ف ��اض ��ة»« :ل��ن
ينسحبوا ،»...يقول أحدهم مضيفًا»:
«األي� ��ام ستثبت أن األوض� ��اع ه�ن��ا لن
ت �ت �غ� ّ�ي��ر ك �ث �ي �رًا» ،خ �ص��وص��ًا أن مهلة
ال �ـ 48س��اع��ة ال�ت��ي أعطيت لهم تنتهي

ال �ي��وم .ف �م��اذا س�ي�ح�ص��ل؟ «امل �ع��رك��ة؟»،
ّ
يرد أحدهم.
ف � ��ي امل � �ق � ��اب � ��ل ،ي� ��ؤك� ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه أن
«مسلحي املخيم ،حني رأوا ما يحيط
بهم من مصالحات ،اقتنعوا بالتسليم
ل�لأم��ر ال ��واق ��ع» ،ل�ك��ن م��ن ج�ه��ة أخ��رى،
ي�ك�م��ن «ال �ت �ح��دي األك �ب��ر ل�ل�م�خ�ي��م في
ّ
امل �ن��اط��ق امل �ط��ل��ة ع�ل�ي��ه وامل �ح �ي �ط��ة ب��ه،
وت�ح��دي�دًا ف��ي الحجر األس��ود وي�ل��دا»،
ح �ي ��ث ي �س �ت �م��ر ال� �ق� �ت ��ال ب �ي�ن ال �ج �ي��ش
السوري واملسلحني .الخالصة :مخيم
ال� �ي ��رم ��وك ف ��ي س� ��وري� ��ا .ال ح� �ي ��اد ف��ي
املعركة!

وأفكار الثمانينيات
سمة ال�ب�لاد خ�لال العشرين سنة
امل �ق �ب �ل ��ة ،وأن «ع� �ص ��ر امل� ��زاي� ��دات
والتقارير األمنية قد ع��اد ،بعدما
ّ
خفت مظاهره خالل فترة ما بعد
عام « .»2000املؤيدون الحقيقيون
التزموا منازلهم .وه��م بمجملهم
م��ع إع ��ادة ان�ت�خ��اب ال��رئ�ي��س .وم��ا
تفعله ه��ذه املسيرات أنها تحشد
اآلالف الس �ت �ف��زاز م �ش��اع��ر م�ئ��ات
اآلالف ب��ل امل�ل�اي�ي�ن م��ن امل��ؤي��دي��ن
واملعارضني» ،يضيف.
ب� �ش ��ار ،ال �ط��ال��ب ف ��ي ك �ل �ي��ة ال �ط��ب،
سينتخب «الرئيس الشاب
أيضًاّ ،
الذي يمثلنا» ،رغم انتقاده الحاد
للمسيرات «ال �ت��ي ل��م ت�ع��د تجدي
ّ
يريدون
نفعًا» .يروي أن املنظمني
ّ
إق �ن��اع ال �غ��رب ب��أن ال�ش�ع��ب ملتف
ح ��ول ق �ي��ادت��ه ،ل �ك��ن «ك �ي��ف يمكن
ال �غ��رب أن يستوعب معنى كلمة
ب�ي�ع��ة...؟ وال ��دي شهيد ق�ض��ى في
درع��ا .وأنا أفهم جيدًا كيف يمكن
اإلنسان مبايعة وطنه».

يستكمل مخيم اليرموك إج��راء ات
التسوية التي جرى االتفاق عليها،
م ��ن إزال � � ��ة ال � �ع� ��وارض االس �م �ن �ت �ي��ة
والسواتر الترابية وتفكيك األلغام.
وت��اب �ع��ت ال �ف �ص��ائ��ل امل �س �ل �ح��ة غير
الفلسطينية انسحابها من املخيم،
أمس ،حيث شهد املخيم انسحابات
متتالية على مدار يومني ملسلحي
«ج �ب �ه��ة ال� �ن� �ص ��رة» و«ك �ت �ي �ب��ة اب��ن
ت �ي �م �ي ��ة» إل � ��ى امل� �ن ��اط ��ق ال �ش��رق �ي��ة
والجنوبية ،الحجر األسود (مقابل
ش� � � ��ارع ال � �ث�ل��اث�ي��ن) وي� � �ل � ��دا ب �ش �ك��ل
أس��اس��ي ،بينما تستعد «ك�ت��ائ��ب»
ال� ��داخ� ��ل م ��ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ،م�ث��ل
«كتيبة العهدة العمرية» وغيرها،
ّ
مسمى «تجمع
التي تأطرت تحت
أب �ن ��اء ال� �ي ��رم ��وك» ،ل�ل�س�ي�ط��رة على
مقار املسلحني الغرباء املنسحبني
إل� ��ى ح � ��دود امل �خ �ي ��م .وك � ��ان ع�ض��و
امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي ف ��ي «ال �ج �ب �ه��ة
ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة ل� �ت� �ح ��ري ��ر ف �ل �س �ط�ي�ن ـ �ـ �ـ �ـ
ال� �ق� �ي ��ادة ال� �ع ��ام ��ة» خ ��ال ��د ج �ب��ري��ل
ّ
ق��د أع �ل��ن أن م�ج�م��وع��ات ال�ه�ن��دس��ة
التابعة لـ «القيادة العامة» ستدخل
امل �خ �ي��م ل �ت �ن �ظ �ي �ف��ه م ��ن امل �ت �ف �ج��رات
واألل �غ ��ام ال �ت��ي زرع �ه��ا امل�س�ل�ح��ون،
س ��اب� �ق ��ًا ،ح � ��ول األب� �ن� �ي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
وبعض املقار الرسمية.
ّ
بدوره ،أكد عضو اللجنة املركزية
ف��ي «ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة» ،أب ��و ك�ف��اح
غ��ازي ،ان�س�ح��اب جميع املسلحني
ال� �غ ��رب ��اء م ��ن امل� �خ� �ي ��م ،ب �م��ن ف�ي�ه��م
م � �س � �ل � �ح� ��و «ج � � �ب � � �ه � ��ة ال � � �ن � � �ص � ��رة»
و«كتيبة ابن تيمية» .وفي حديث
م � ��ع «األخ� � � �ب � � ��ار» ،ن� �ف ��ى غ � � ��ازي أن
َّ
تضمن
ي�ك��ون ات �ف��اق ال�ت�س��وي��ة ق��د
خ��روج مسلحي «القيادة العامة»
م��ن امل �خ �ي��م« :ف��االت �ف��اق ن � َّ�ص على
دخ� ��ول م �ق��ات �ل��ي ف �ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة
إل��ى م�ح�ي��ط امل�خ�ي��م ل�ح�م��اي�ت��ه ،وال
ّ
فعليون لفصائل
يوجد مقاتلون
املقاومة حاليًا إال القيادة العامة».
وح��ول ب�ن��ود ال�ت�س��وي��ة ،ك�ش��ف أب��و
ك�ف��اح أن ظهر ال�ي��وم (أم��س) شهد
ً
استكماال لخروج املسلحني ،وغدًا

(ال�ي��وم) سيتم االنتقال إل��ى البند
ال �ث��ان��ي ،وه ��و دخ ��ول وف ��د شعبي
فلسطيني وس��وريَّ ،
مكون من 50
إل��ى  60ش�خ�ص��ًا ،ل�ل�ت��أك��د م��ن خلوّ
امل� �خ� �ي ��م م� ��ن امل �س �ل �ح�ي�ن ال� �غ ��رب ��اء،
«ليتم بعدها تنفيذ البند الثالث،
وه� � ��و ت� �م ��رك ��ز م� �ق ��ات� �ل ��ي ال� �ق� �ي ��ادة
ال � �ع� ��ام� ��ة ،إض � ��اف � ��ة إل� � ��ى م �س �ل �ح��ي
أب�ن��اء ال�ي��رم��وك ،ف��ي محيط املخيم
لحمايته معًا».
ل� �ي� �ت� �ب� �ع ��ه إغ� � �ل� ��اق ك � ��اف � ��ة امل � �ع ��اب ��ر
وامل� �ن ��اف ��ذ م ��ن ال �ج �ه �ت�ين ال �ش��رق �ي��ة
(ال� � �ح� � �ج � ��ر األس� � � � � � ��ود) وال � �غ� ��رب � �ي� ��ة

املخيم ،فيما لو التزم
خاللها إلى ّ
عليه».
عوا
وق
الجميع بما
ّ
وعن الفصائل املسلحة ،كشف أنه
«لم يعد هناك ما يسمى بالعهدة
ُّ
ال�ع�م��ري��ة أو غ�ي��ره��ا ،ك��ل املسلحني
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن ب� ��ات� ��وا ف� ��ي إط� ��ار
تجمع أبناء املخيم ،وهذا التجمع
س� �ي� �ك ��ون م � �ش� ��ارك� ��ًا ف � ��ي ع �م �ل �ي��ات
ح�م��اي��ة ال�ي��رم��وك م��ن أي خ��روق��ات
ً
ق ��د ي �ت �ع��رض ل �ه��ا الح� �ق ��ًا ،وص ��وال
إل� � ��ى ت� �س ��وي ��ة أوض � � � ��اع ال �ج �م �ي��ع،
وإع�ل�ان امل�خ�ي��م منطقة خ��ال�ي��ة من
السالح».

«العهدة العمرية» :موافقتنا
على املصالحة ليست تراجعًا

يدخل اليوم وفد
فلسطيني وسوري
خلو المخيم
للتأكد من ّ
من المسلحين الغرباء
«نحن في كتيبة
العهدة العمرية
سيكون جوهر عملنا في
إكمال بنود التسوية»

(ال �ت �ض ��ام ��ن وي � �ل� ��دا) ،واالق �ت �ص ��ار
ع � �ل� ��ى ف � �ت� ��ح ال� � �ط � ��ري � ��ق ال� �ش� �م ��ال ��ي
(دوار ال � �ب � �ط � �ي � �خ� ��ة) ،خ � ��وف � ��ًا م��ن
دخ� � ��ول امل �س �ل �ح�ي�ن أو ال� �س� �ي ��ارات
املفخخة الح�ق��ًا إل��ى امل�خ�ي��م .وبعد
ذل� � ��ك ،ت �ن �ت �ه��ي ال �ت �س ��وي ��ة ب ��دخ ��ول
مؤسسات الدولة ،البلدية واملخفر
واألف� � � � ��ران وال � �خ� ��دم� ��ات ،وان �ت �ه ��اء
ج � �م � �ي ��ع امل� � �ظ � ��اه � ��ر امل � �س � �ل � �ح� ��ة ف��ي
ال �ي��رم��وك .وم��ن امل�ف�ت��رض ،بحسب
القائد امل�ي��دان��ي ،أن يكتمل إنجاز
ب �ن��ود ال �ت �س��وي��ة خ�ل�ال  10إل ��ى 15
يومًا ،كحد أقصى« ،يعود األهالي

في إطار التسوية التي يجري العمل
على إنجازها في اليرموك ،شهدت
األي� ��ام امل��اض �ي��ة ت�ن��اق�ص��ًا ت��دري�ج�ي��ًا
ف��ي ح ��دة ال �خ�لاف��ات ب�ي�ن املسلحني
ال� ��راغ � �ب�ي��ن ف � ��ي ال� �ت� �س ��وي ��ة وم� � ��ن ال
ي ��ري ��ده ��ا .ال� �ت� �ن ��اق ��ص ه � ��ذا ي� �ع � ّ�زوه
ب �ع��ض أه ��ال ��ي امل �خ �ي��م إل� ��ى ت��دخ��ل
بعض الشخصيات ،كرئيس املكتب
السياسي لحركة «حماس» ،إلجبار
ال �ف �ص ��ائ ��ل امل �س �ل �ح��ة ال �ق ��ري �ب ��ة م��ن
«ح �م��اس» على ال�ق�ب��ول بالتسوية.
ف � ��ي ه� � ��ذا ال� � �ص � ��دد ،ي� ��ؤك� ��د امل �ق��ات ��ل
حديث
الفلسطيني ،حسام ن ،.ف��ي
ٍ
م��ع «األخ � �ب� ��ار»« :ن �ح��ن ف��ي ال�ع�ه��دة
العمرية سنتحلى باملرونة الكافية،
وس�ت�ك��ون ج��وه��ر عملنا ف��ي إك�م��ال
بنود التسوية .لكن على الجميع أن
يعلم أننا لن نقف مكتوفي األي��دي
ف�ي�م��ا ل��و اس�ت�غ��ل أح��ده��م ان�س�ح��اب
الكثير من الفصائل خ��ارج املخيم،
ليخالف روح االتفاق الذي توصلنا
إل� �ي ��ه» .وي��ؤك��د ح �س��ام« ،ال �ح��ري��ص
قيد أو
على نجاح التسوية من دون ٍ
شرط» ،أن «موافقتنا على املصالحة
لم تكن تراجعًا عن موقفنا املعارض
ل� �ل� �ن� �ظ ��ام ،وال ع� �ل ��ى وق� � ��ف دع �م �ن��ا
ل �ل �ش �ع��ب ال� � �س � ��وري ال� � � ��ذي ي �ع��ان��ي
ال ��وي�ل�ات ج � ��راء ال �ق �م��ع ،ب ��ل ح��رص��ًا
على أبناء شعبنا الفلسطيني ممن
يعانون الويالت اآلن في مخيمات
اللجوء خارج سوريا».

حمص القديمة
إخالء المدنيين يستأنف اليوم
استفاقت مدينة حمص أم��س على
ُخبر إخالء سبيل  111شخصًا ممن
أج� �ل ��وا م ��ن أح �ي ��اء ح �م��ص ال�ق��دي�م��ة
ب� �ع ��د ت� �س ��وي ��ة أوض� ��اع � �ه� ��م ،ب�ح�ي��ث
يمكنهم م�م��ارس��ة حياتهم بطريقة
ً
طبيعية ،وصوال إلى عودة بعضهم
إلى وظائفهم في الدولة وفق بنود
ال �ق��ان��ون ال �س��وري وم��رس��وم العفو
ال ��رئ ��اس ��ي .وف� ��ي ح�ي�ن خ� ��رج ه ��ؤالء
(دون  55عامًا) بعد التحقيق معهم
ف��ي دار اإلي � ��واء ال �ت��ي استضافتهم
م��ع ع��ائ�لات�ه��م ،ف��إن  34آخ��ري��ن بقوا
ف ��ي «ض �ي��اف��ة» م��رك��ز اإلي� � ��واء ذات ��ه.
ّ
ووف� ��ق م �ص��در م��ط �ل��ع ،ف ��إن أوض ��اع
الباقني أصعب م��ن تسويتها بهذه
ّ
السهولة والسرعة .إال أنه أك��د أنهم
سيخرجون ف��ي أس��رع وق��ت ممكن.

وب �ق��ي  190آخ � ��رون ق �ي��د ال�ت�ح�ق�ي��ق،
بسبب قدومهم متأخرين في الدفعة
األخ � �ي� ��رة ،وع � ��دم ان �ت �ه��اء ال�ت�ح�ق�ي��ق
معهم.
وال� � �ت� � �ق � ��ى م � �ح� ��اف� ��ظ ح � �م� ��ص ط�ل��ال
ال � � �ب� � ��رازي وم� �م� �ث ��ل األم� � � ��م امل �ت �ح ��دة
ي �ع �ق��وب ال �ح �ل��و ع� ��ددًا م� ّ�م��ن س� ّ�وي��ت
أوضاعهم ،وعقدا مؤتمرًا صحافيًا
ت� �ح ��دث ��ا ف� �ي ��ه ع� ��ن امل� �ل� �ف ��ات ال � �ت ��ي ال
ت ��زال ع��ال�ق��ة ض�م��ن ات �ف��اق الحكومة
واألم��م امل�ت�ح��دة ،وم��ن ضمنها ملف
املخطوفني لدى املسلحني .وأوضح
امل � �ح� ��اف� ��ظ أن امل � �ل� ��ف ال ي � � � ��زال ق �ي��د
الدراسة مع األمم املتحدة ،واملساعي
ق � ��ائ � �م � ��ة إلخ� � ��راج � � �ه� � ��م م � � ��ن ح �م��ص
القديمة .ولفت الى محادثات تجري
لتسليم جثامني لشهداء من الجيش

السوري في األحياء القديمة أيضًا.
وك��ان أمس يوم استراحة جرى فيه
بحث تأمني طريق إلخراج أكبر عدد
ممكن من املدنيني ،ال�ي��وم .وبحسب
احتمال تغيير الطريق
املصادر ،فإن
ُ
وت�ق��دي��م ت�س�ه�ي�لات أخ ��رى لتحقيق
ن�ت��ائ��ج أف �ض��ل ،أم ��ران واردان .كذلك
ف ��إن ت�م��دي��د امل�ه�ل��ة امل �ح��ددة إلخ ��راج
املدنيني ٌ
وارد أيضًا ،إال أن الساعات
امل�ق�ب�ل��ة ه��ي ال �ت��ي س�ت�ح��دد إمكانية
تمديد املهلة.
ُ ِّ
ف��ي م��وازاة ذل��ك ،نظ َمت ف��ي حمص،
أم� � � ��س ،م� �س� �ي ��رة م � ��ؤي � ��دة ل �ل��رئ �ي��س
ال �س��وري ب�ش��ار األس ��د ،ش ��ارك فيها
اآلالف ف��ي ح��ي اإلن � �ش� ��اءات ال�ت��اب��ع
لشارع البرازيل.
مرح...

