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حمص القديمة :خلف «التسوية» كميــن
دفعة
بعد مرور أكثر من أسبوعني على «اتفاق» حمص القديمة ،ال تزال أحداث ليلة منع ّ
من املسلحني الخروج من املدينة املحاصرة غامضة ،إضافة إلى «عملية استباقية» نفذها
الجيش السوري وحلفاؤه ،أدت دورًا أساسيًا في رضوخ املسلحني وقبولهم «التسوية»

حمص ــ رشا أبي حيدر
ّ
�ل م �ل �ح��وظ ح ��رك ��ة ع ��ودة
خ ��ف ��ت ب �ش �ك� ّ
األه ��ال ��ي ل�ت�ف��ق��د م �ن��ازل �ه��م ف��ي حمص
القديمة .مشهد اليوم بعيد كل البعد
ع��ن زح��ف الحمصيني إل��ى منطقتهم
ف ��ي األي � ��ام األول � ��ى ل�ل�ات �ف��اق ال�ش�ه�ي��ر.
ل ��م ت�ن�ت��ه ف ��رق ال �ه �ن��دس��ة م ��ن تمشيط
ً
املنطقة بعد ،إذ عثروا ،مثال قبل أيام،
على مخزن لتصنيع العبوات في أحد
األح � �ي� ��اء .ع �ن��اص��ر ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ي �ن �ت �ش��رون ب �ك �ث��اف��ة ب�ي�ن أب �ن �ي��ة ّ
زي �ن��ت
هياكلها امل �ه� ّ�دم��ة وامل �ح��روق��ة الف�ت��ات
حملة «سوا» االنتخابية.
ف� � ��ي ح � �م� ��ص ال � �ق� ��دي � �م� ��ة ال� � �ت � ��ي ت �ب �ل��غ
م �س ��اح �ت �ه ��ا  5ك� �ل ��م م � ��رب � ��ع ،ي �ح � ّ�دث ��ك
العسكريون عن أحداث الليلة األخيرة
م ��ن «االت � � �ف� � ��اق» ،ح �ي�ن ص � ��در «ال � �ق ��رار
ال �ص ��دم ��ة» ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى امل�س�ل�ح�ين،
ال��ذي قضى بمنعهم م��ن ال�خ��روج إلى
أن ت��دخ��ل امل �س��اع��دات إل��ى ب�ل��دت��ي نبل
وال��زه��راء املحاصرتني ف��ي ري��ف حلب
�ي .ه��ذه الليلة ل��م ت�ك��ن صعبة
ال�ش�م��ال� ّ
على املسلحني فحسب ،بل على الطرف
اآلخ��ر أيضًا ال��ذي نجح في «تمريرها
على خير».
ورغ��م إطباق الحصار على املسلحني
مل ��دة ط��وي �ل��ة ،ك �ش��ف ق � ��ادة م �ي��دان �ي��ون
لـ«األخبار» تفاصيل العملية األخيرة
التي كانت «أم��ل» الجماعات املسلحة
ف ��ي إح � � ��داث خ � ��رق أخ� �ي ��ر ف ��ي ح�م��ص
ّ
العملية ال�ت��ي خططت
ال�ق��دي�م��ة .ه��ذه ّ
ل�ه��ا ق �ي ��ادات امل�س��ل�ح�ين ألش �ه��ر ب��اءت
ب��ال�ف�ش��ل بفعل ال �ت �ع��اون ب�ين الجهات
األم �ن �ي��ة ال �س��وري ��ة وح � ��زب ال� �ل ��ه ،بعد
كشف املخطط ال�ك��ام��ل .ول�ع��ب ّفشلها
دورًا أس��اس �ي��ًا ف��ي رض ��وخ امل�س��ل�ح�ين
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ات �ف��اق ح�م��ص ال �ق��دي �م��ة ،بعد
ُ
أن «ك�س��ر ظ�ه��ره��م» ،وق�ت��ل منهم أكثر
م��ن  ،100بينهم أه ��م ال �ق ��ادة ،بحسب
املصادر.
أحداث «الليلة األخيرة»
ّ
مجمع
ع�ل��ى ط��ري��ق ح �م��اة ،ح�ي��ث ي�ق��ع
ال ��ول� �ي ��د ي �م �ي �ن��ًا وم� �ج � ّ�م ��ع اب � ��ن س�ي�ن��ا
ص �ط �ف��ت «ال� �ب ��اص ��ات» ال �ت��ي
ي� �
س� ��ارًا ،ا ّ
ّ
ضمت مسلحني غالبيتهم من «جبهة
النصرة» ،فوق أحد أكبر األنفاق الذي
ي �ف �ص��ل ب�ي�ن ح �م��ص ال �ق��دي �م��ة وح� ّ�ي��ي

ُ
قتل أكثر من  100من املسلحني ،بينهم قياديون في تفجير شارع الرجوب (أ ف ب)

ج��ورة الشياح وال�ق��راب�ي� ّ�ص .نفق كان
حتى األم��س القريب يمثل خط الدعم
األول ل �ل �ق ��وى امل � �ح � ��اص � ��رة ...ق �ب ��ل أن
يصبح خط االنسحاب.
ل �ي �ل��ة ال �ث��ام��ن م ��ن أي� � ��ار ،وح�ي��ن ك��ان��ت
آخ��ر دف�ع��ة ت�ه� ّ�م ب��ال�خ��روج ،ص��در ق��رار
ب �م �ن �ع �ه��ا ف� � � ��ورًا ب� �ع ��د ت� ��وق� ��ف دخ � ��ول
امل�س��اع��دات إل��ى نبل وال��زه��راء .أجهزة
أم� �ن� �ي ��ة س� ��وري� ��ة ع� ��دي� ��دة إل� � ��ى ج��ان��ب
الجيش ال�س��وري وح��زب الله حضرت
على األرض« .كانت ليلة صعبة علينا
وعليهم» ،يقول أحد املتابعني للعملية
ّ
موجهة
ل�ـ«األخ�ب��ار»« .االسلحة كانت
ن� �ح ��وه ��م م� ��ن ب� �ع� �ي � ّ�د .ب� �ع ��د ال� �ت� �ش ��اور
ب�ين ال�ج�ه��ات ال �ت��ي ات �خ��ذت ق ��رار منع
خ��روج املسلحني ،طلب ه��ؤالء العودة
�وا ب��ال��رف��ض .ثم
ُإل��ى م��راك��زه��م ،ف�ق��وب�ل� ّ
أب�ل�غ��وا أن الجيش يتفقد الكتل التي
كانوا فيها» .وأضاف« :طغت حالة من
الرعب بني املسلحني» ،خصوصًا بعد
أن «علموا أنهم سيقضون ليلتهم في
الباصات»« .كانت األعصاب مشدودة
والعيون متيقظة لدى الطرفني ...كان
ش� ��يء ،أي
م ��ن امل �م �ك��ن أن ي�ح�ص��ل أي ُ َ
عمل تخريبي ،وخافوا أن تطلق النار
عليهم» ،يروي املصدر.
أح � ��د ال� ��ذي� ��ن ح � �ض� ��روا ع �م �ل �ي��ة إج �ل�اء
املسلحني عن حمص يقول إن الجيش
السوري وحزب الله عاملوا املسلحني
امل �ع��ارض�ي�ن م�ع��ام�ل��ة «أس � ��رى ال �ح��رب:
امل� �س� �ل� �ح ��ون ط� �ل� �ب ��وا ط � �ع� ��ام ال� �ع� �ش ��اء،
ف� ��أح � �ض� ��ر ل � �ه� ��م ذل � � � ��ك ،ك � �م� ��ا خ � ّ ّ�ص ��ص
م��رح��اض ق��ري��ب ل �ه��م .أح ��د امل�س��ل�ح�ين
ط �ل��ب ش ��رب امل �ت��ة م �ق��اب��ل ال �ك �ش��ف عن
مكان مخزن أسلحة وعبوات .سرعان
ّ
ّ
صحة الخبر ...فنال م��راده.
ما ت��أك��دت
وع �ن��د ال �ف �ج��ر ط �ل��ب امل �س �ل �ح��ون ت��أدي��ة
فريضة ال�ص�لاة ،فنزلوا من الباصات
ّ
وصلوا».
عملية شارع الرجوب :األمل األخير
ّ
ي ��ؤك ��د ال� �ق ��ادة امل �ي��دان �ي��ون أن م ��ا قبل
س �ي �ط��رة ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ع �ل��ى ح� ّ�ي
الخالدية في الصيف املاضي ،لم يعد
كما بعده ،خصوصًا أنه بمثابة «قلب
ح�م��ص» .تحرير ال�ح� ّ�ي ّأدى إل��ى كسر
«رمز الثورة» ،إذ أطبق الحصار بعدها
ع�ل��ى امل�س�ل�ح�ين ف��ي األح �ي��اء ال�ق��دي�م��ة.
ح � ��اول ه � ��ؤالء ف ��ك ال �ح �ص��ار وإح � ��داث

يتمهل باقتحام سجن حلب
الجيش
ّ
طغت أحداث
سجن حلب املركزي على
املشهد امليداني ،فبعد أن
ّ
شن الجيش السوري هجومًا أول
من أمس بهدف ّ
فك الحصار
عن السجن ،أحرز أمس ّ
تقدمًا
إضافيًا ،لكن من دون أن
يفك الحصار عنه
بنحو كامل

حلب ــ باسل ديوب
دخ��ل الجيش ال�س��وري حيالن املجاورة
ل �س �ج��ن ح �ل��ب امل � ��رك � ��زي .خ �ل��ع ال �ج �ن��ود
أحذيتهم على حواف بركتها التاريخية
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت� � ��زود م��دي �ن��ة ح �ل��ب ب �م��اء
ال� �ش ��رب .أم � ��س ،ل ��م ي �ك��ن ه �ن��اك م� ��اء ف��ي
ال �ب��رك��ة ل�ي�غ�س�ل��وا ب �ع��د أرب �ع ��ة أي� ��ام من
املعارك العنيفة.
تابع جنود الجيش مسيرهم نحو قرية
بيزنطية يطلق عليها اليوم تلة هاكوب.
هناك تمكنوا من سماع هتافات رفاقهم
املحاصرين في سجن حلب املمتزجة مع
تكبيرات املسلحني الشيشانيني.
اإلعالميون ت�ب��اروا ،ب��دوره��م ،في قياس
امل �س ��اف ��ة ال� �ت ��ي ت �ف �ص��ل ط�ل�ائ ��ع وح� ��دات
الجيش ع��ن أس��وار السجن .ب��ات تقدير
ع� � ��دد األم� � �ت � ��ار ال� �ف ��اص� �ل ��ة ب�ي��ن ال �س �ج��ن
والحرية هاجس الجميع .بعضهم أكد
أن  590م�ت�رًا ب��ات��ت تفصل ال�ج�ي��ش عن
السجن ،آخ��رون اعتمدوا رقم  240مترًا،
إل ��ى أن اس �ت �ق��ر «م ��ؤش ��ر امل �س��اف��ة» على
ْ
 600متر .لكن للميدان رأي آخر .الجيش

ال � �س� ��وري ت �م �ك��ن م ��ن اخ � �ت� ��راق دف ��اع ��ات
�اص ��ري ال �س �ج ��ن ،وأدخ � � ��ل دب ��اب ��ات
م� �ح � ِ
م �ح �م �ل��ة ب ��ال ��ذخ ��ائ ��ر وب � �ع ��ض األع � �ت ��دة
وال�ط�ع��ام إل��ى ال�س�ج��ن ،بحسب م�ص��ادر
م�ي��دان�ي��ة .لكن ه��ذا األم��ر ال يعني حسم
املعركة ،إذ تفصل ساعات معدودة ،ربما
أي��ام في الحد األقصى ،عن فك الحصار
ب��ال�ك��ام��ل ع��ن ال �س �ج��ن .وق��ال��ت امل �ص��ادر
لـ«األخبار» ّإن «الجيش ّ
يؤمن منذ أكثر
م��ن ش�ه��ر س ��ورًا ن��اري��ًا م�ح�ك�م��ًا لحماية
ال �س �ج��ن ،وس �ي��ؤم��ن غ �ط� ً
�اء ن��اري��ًا لتقدم
القوات نحو أسواره الشرقية في الوقت
املحدد».
ّ
بثت م��واق��ع إعالمية ّ
مقربة
ف��ي املقابل،
من املعارضة ،ليل أم��س ،ن��داءات تطلب
«امل � � ��ؤازرة ال �ع��اج �ل��ة م��ن ك��اف��ة ال�ف�ص��ائ��ل
وال � �ك � �ت� ��ائ� ��ب ف � ��ي م� �ح� �ي ��ط س� �ج ��ن ح �ل��ب
املركزي».
وع� � ��زت امل � �ص� ��ادر إح � �ج ��ام ال �ج �ي��ش ع��ن
امل�ت��اب�ع��ة ال �ف��وري��ة ن�ح��و أس� ��وار السجن
الشرقية بـ«الخشية من مصائد املدرعات
امل � �ت ��وق � �ع ��ة ال � �ت� ��ي ت� �س� �ع ��ى ال� �ج� �م ��اع ��ات
اإلرهابية من خاللها إلى إيقاع خسائر

ّ
ج�س�ي�م��ة ف ��ي ص �ف��وف ال �ج �ي ��ش» .وأك� ��د
املصدر «وجود أعداد كبيرة من منصات
إط �ل ��اق ال � �ص� ��واري� ��خ امل � �ض� ��ادة ل� �ل ��دروع
ف ��ي م �ن��اط��ق غ ��رب ��ي وش� �م ��ال وج �ن��وب��ي
السجن».
التحصينات والشراك املفخخة املتنوعة
ال� �ت ��ي خ �ل �ف �ه��ا امل �س �ل �ح��ون وراء ه� � � ��م ف��ي
ح �ي�ل�ان وع �ل ��ى ط� ��ول ال �ط��ري��ق ال ��واص ��ل
بينها وب�ين تلة هاكوب ،احتاجت وقتًا
ً
طويال من عناصر الهندسة لتفكيكها.

أغار سالح الجو
السوري على  4حواجز
لـ«داعش» داخل
مدينة الرقة

وهو إجراء ّ
تؤمنه القوات في كل مساحة
ّ
ّ
ت �ح� ّ�رره��ا ق �ب��ل أي ت �ق��دم ل �ه��ا الس �ت��رداد
مساحات أخرى.
ج�ث��ث امل�س�ل�ح�ين ب�س�ح�ن��ات ت�ن��اث��رت في
امل �ك��ان ،ب��ال�ق��رب منها ص�ن��ادي��ق ذخ�ي��رة
ت��رك��ت ك �م��ا ه � ��ي ...م �ب��ان��ي ال �س �ج��ن ب��ات
يمكن رؤيتها بالعني املجردة.
وي � �س � �ع ��ى ال � �ج � �ي� ��ش ،ح � �س ��ب امل � �ص � ��ادر
امليدانية ،إلى تثبيت نقاط سيطرته في
تلة ه��اك��وب وش��ق طريق نحو حندرات
وش� �م ��ال م �خ �ي �م �ه��ا ،ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ش��ق
طريق نحو سور السجن الشرقي ،حيث
تعتبر ت�ل��ك امل�ن��اط��ق ش��دي��دة التحصني
وت �ض��م م �ئ��ات امل �س �ل �ح�ين .ع �ل��ى صعيد
آخر ،استمرت املعارك في دير الزور ،بني
ت�ن�ظ�ي��م «ال ��دول ��ة اإلس�لام �ي��ة ف��ي ال �ع��راق
وال �ش ��ام» م��ن ج �ه��ة ،و«ج �ب �ه��ة ال�ن�ص��رة»
و«الجبهة اإلس�لام�ي��ة» م��ن جهة أخ��رى.
وسيطر «الدولة» على قرية الشوال ،أحد
أبرز معاقل «جبهة النصرة» في الريف
الجنوبي لدير الزور ،وتبعد البلدة نحو
 30كلم عن مدينة دير الزور ،قرب الطريق
امل ��ؤدي إل��ى م��دي�ن��ة ت��دم��ر .ك��ذل��ك سيطر

