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سوريا

تحقيق
يتوقع المسؤولون السوريون تسويات في مناطق عدة من ريف حمص ،إذا جرت التسوية النهائية
في حي الوعر %70 .من مسلحي الحي يرغبون في تسوية أوضاعهم ،فيما ينتظر ما ال يقل عن  150ألف مدني
العودة إلى الحياة الطبيعية في ّ
حيهم

مسلحو الوعر نحو تسوية األوضاع

 150ألف مدني في انتظار الفرج
حمص ــ مرح ماشي
حالة ركود في اشتباكات حي الوعر،
غـ ــربـ ــي ح ـ ـمـ ــص ،س ـب ـب ـه ــا ال ـت ـه ــدئ ــة
ال ـجــاريــة مل ــدة  10أي ــام «تـجــريـبـيــة»،
قـبــل عـقــد الـتـســويــة إلن ـه ــاء املـظــاهــر
املـسـلـحــة ف ــي ال ـح ــي .يـحـكــم الجيش
السوري قبضته على الوعر ،بانتظار
ال ــوص ــول إل ــى ت ـســويــة نـهــائـيــة بعد
سلسلة م ـفــاوضــات م ـتــعaثــرة خــال
السنتني األخـيــرتــن .أح ــوال مدنيي
الحي تقلق الدولة السورية ،وتجعل
الضباط والعسكريني يجنحون إلى
الـسـلــم ،بــرغــم االشـتـبــاكــات املتقطعة
ب ــن ال ـح ــن واآلخـ ـ ـ ــر .ي ـب ــدو ال ــوض ــع
قيد السيطرة ،بالنسبة إلى الجيش،
إذ ت ـخـ ّـيــم ح ــال ــة م ــن االرت ـ ـيـ ــاح على
وجوه الجند وقادتهم .يقول أحدهم:
«نحن جاهزون ألي خيار سيفرض
علينا .إنـمــا حقن الــدمــاء هــو أفضل

ّ
وجه الموفد األممي إلى سوريا ،ستيفان
دي مـيـسـتــورا ،ن ــداء للتوصل ال ــى وقــف
المعارك في مدينة حلب .واقترح «وقف
الـمـعــارك باألسلحة الثقيلة ألن علينا أن
نعطي إشـ ــارة لخفض مـسـتــوى العنف
وزيادة نقل المساعدات اإلنسانية» .ولفت
الى أنه «يواصل مفاوضات مكثفة مع
الحكومة السورية والمعارضة للتوصل
الى ذلك» ،مشيرًا إلى أن «انعدام الثقة بين
الجانبين حال حتى اآلن دون التوصل الى
اتفاق».
وأوض ــح أن «ال أحــد يــريــد ات ـخــاذ الخطوة
األولـ ــى» ،وح ــذر مــن أن «تنظيم الــدولــة
اإلسالمية الموجود على بعد  20كلم من
مدينة حلب قد يخرج منتصرًا» .وتساءل
«هل سننتظر وقوع مجزرة جديدة؟».

الـ ـ ـخـ ـ ـيـ ـ ــارات ،ب ـح ـك ــم وجـ ـ ـ ــود أع ـ ـ ــداد
كـبـيــرة مــن املــدن ـيــن» .يــرصــد الــرجــل
ك ــل ال ـت ـح ــرك ــات داخ ـ ــل الـ ـح ــي .يــؤكــد
م ــا ي ـقــولــه زم ـ ــاؤه ع ــن أن املــدن ـيــن
يختبئون فــي الــوعــر الـقــديــم ،شرقي
الحي ّ ،باعتباره مباني قديمة يمكن
ال ـت ـخــفــي داخ ـل ـه ــا ،غ ـيــر أن الـتـخـفــي
ال ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى امل ــدن ـي ــن ف ـق ــط ،إذ
ت ـت ـم ـتــرس بـيـنـهــم أعـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة من
املسلحني أيـضــا ،فيما يتركز الثقل
العسكري للمسلحني ،غرب الحي ،إذ
تعد الجزيرة السابعة نقطة التماس
األكـ ـثـ ــر ع ـن ـف ــا .نـ ـظ ــرة س ــري ـع ــة نـحــو
املنطقة املذكورة ،تعطي انطباعًا عن
شــراســة امل ـعــارك واالشـتـبــاكــات التي
جـعـلــت مــن املـبــانــي سـ ــوداء بـجــدران
متهالكة .إدخ ــال قــوافــل غــذائـيــة إلى
ّ
ال ـح ــي أث ـ ــر إي ـج ــاب ــا ع ـلــى االج ـت ـمــاع
املنعقد في مبنى الكلية الحربية ،بني
ممثلني عن الحكومة السورية وقادة
املسلحني في الحي ،وللمرة األولــى.
إنما ،وبحسب تسريبات لـ«األخبار»،
فإن مهلة األيام العشرة ال تعد هدنة
حقيقية قائمة على وقف إطالق نار
على نحو تــام ،إنما ال تعدو كونها
مـجــرد تهدئة للتوتر الـســائــد داخــل
ال ـح ــي املـ ـنـ ـك ــوب .وهـ ـ ــذه ال ـت ـه ــدئ ــة ال
تعني وقــف إط ــاق الـنــار أب ـدًا ،حيث
«يـمـكــن رم ــي أهـ ــداف أو تحصينات
مـسـتـجــدة» ،دون اعـتـبــار ذل ــك خرقًا
لـ ـلـ ـه ــدن ــة ،وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـ ــرى «م ـ ــوال ـ ــون»
ح ـم ـص ـيــون أن إدخ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــذاء إل ــى
داخــل الحي املحاصر خــال مــدة 10
أيــام ليس إنـجــازًا تفاوضيًا ذا قيمة
بالنسبة إلى سيادة الدولة ،والسيما
أن خ ــروج املسلحني بــاتـجــاه الــريــف
الشمالي سيؤثر سلبًا على أوضاع
ال ـ ـقـ ــرى «املـ ــوال ـ ـيـ ــة» ك ـج ـب ــوري ــن وأم
شرشوح ،غير أن للحكومة السورية
رأيًا مختلفًا .مصادر حكومية أكدت
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن  %70م ــن مسلحي
حــي الــوعــر يرغبون فــي الـعــودة إلى
الــدولــة ،من خــال تسوية أوضاعهم
مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ،بــاس ـت ـث ـنــاء
املـ ـسـ ـلـ ـح ــن امل ـ ـت ـ ـشـ ــدديـ ــن ال ـت ــاب ـع ــن
لـ«جبهة النصرة» وحلفائها.
وفيما تـقـ ّـدر املـصــادر عــدد مسلحي
الحي بما يقل عن  ،3000تشدد على
أه ـم ـيــة تــأمــن مــدن ـيــي ال ـحــي الــذيــن
ي ـق ــدر ع ــدده ــم ب ـمــا ال ي ـقــل ع ــن 150
ألـفــا .وفــي حــال االلـتــزام والصدقية،
بـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ،فـ ــإن
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـت ــال ــي بـ ـع ــد ال ـت ـه ــدئ ــة
الجارية قد يحدد مهلة ال تزيد على
ستة أسابيع إلنجاز تسوية نهائية

ّ
مسلحي ّ
حي الوعر يرغبون في تسوية أوضاعهم (األناضول)
 %70من

تضع حدًا ملأساة الحي الطويلة.

ً
التسوية شماال

بوادر إيجابية للحل تلوح في الدار
ال ـك ـب ـيــرة وال ـغ ـن ـطــو أيـ ـض ــا ،بحسب
امل ـصــادر ،إذ تــوالــت ل ـقــاءات عــدة من
وج ـه ــاء م ــن ال ـقــري ـتــن ،م ــا سيجعل
من تسوية الريف الشمالي الخطوة
التالية لتسوية الوعر.
بـ ــن قـ ــوافـ ــل الـ ـ ـغ ـ ــذاء الـ ــواص ـ ـلـ ــة إل ــى
ً
الـحــي يمكن أن تلمح س ــاال غذائية
وم ـ ـع ـ ـل ـ ـبـ ــات وب ـ ـ ـعـ ـ ــض الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــر .ال
ُ
يـمـكــن ال ـت ـس ــاؤل ه ـنــا ع ــن هــويــة من
س ـي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـه ــا داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـح ــي،
وع ــن إم ـكــان وصــولـهــا إل ــى املــدنـيــن
ً
فـعــا ،غير أن الــدولــة بــاتــت تحرص
ع ـلــى وضـ ــع ح ــد لـلـمـسـيـطــريــن على
الـ ـح ــي ،ب ـه ــدف اس ـت ـع ــادة رع ــاي ــاه ــا،
بعد سنوات من التمرد .يتذكر أحد

الضباط كيف فتح بــاب املفاوضات
محافظ حمص السابق ،عندما كان
ع ــدد مــدن ـيــي ال ـحــي يــزيــد ع ـلــى 500
ألــف شخص .ويــؤكــد األمــر محمود،
م ــوظ ــف مـ ــن داخ ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــي ،إذ ك ــان
الوعر مركزًا الستقبال النازحني من
أح ـيــاء حـمــص الـقــديـمــة واملـشـتـعـلــة،
مـنــذ ال ـي ــوم األول ل ــأح ــداث الــدامـيــة

بوادر إيجابية
للحل تلوح في الدار
الكبيرة والغنطو

ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا امل ــديـ ـن ــة .وي ـض ـيــف:
«هــذا سبب حضور أعــداد كبيرة من
املدنيني داخــل الـحــي .بعض أقاربي
ج ــرى إخ ــاؤه ــم مــن الــوعــر الـجــديــد،
مــن خــال لجان املصالحة .وآخــرون
نـ ــزحـ ــوا مـ ــن الـ ـح ــي ب ــاتـ ـج ــاه ال ــري ــف
ال ـش ـم ــال ــي خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر ال ـف ــائ ـت ــة.
تـنــاقـصــت أعـ ــداد املــدنـيــن فــي الحي
على نحو كبير» .وال يــزال احتضان
النازحني جاريًا بالحي ،إذ إن الوعر
يتضمن  16مــركــز إي ــواء للنازحني،
لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ب ـح ـس ــب إح ـص ــائ ـي ــات
رسمية .يقيم داخل هذه املراكز 3400
شخص ،أي ما يزيد على  600عائلة
نازحة ،يشرف على خدمتهم الهالل
األحمر السوري والجمعية الخيرية
اإلسالمية (عون) .وال تزال الحكومة
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة تـ ـ ـص ـ ـ ّـر ع ـ ـلـ ــى رع ــايـ ـتـ ـه ــا
ل ـل ـم ــواط ـن ــن فـ ــي ال ـ ـحـ ــي ،مـ ــن خ ــال

ً
حلب« :جامع الرسول» بديال من «الجوية»« ...روتين» وق ـ

تقرير

حلب ــ باسل ديوب
ج ــام ــع «ال ـ ــرس ـ ــول األع ـ ـظـ ــم» رم ــزي ــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي حـ ـل ــب تـ ــدخـ ــل ف ـض ــاء
ّ
ال ـص ــراع مــع املـسـلـحــن لـتـحــل محل
«ف ــرع امل ـخــابــرات ال ـجــويــة» فــي حـ ّـي
ال ـ ــزه ـ ــراء ،ح ـي ــث بـ ــات هـ ــذا امل ـس ـجــد
ع ـن ــوان ال ـق ـت ــال ف ــي م ـح ــور ال ــزه ــراء
ـ ـ ال ـجــويــة عـلــى ح ـســاب «امل ـخــابــرات
الـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــة» حـ ـي ــث فـ ـشـ ـل ــت عـ ـش ــرات
الهجمات للمسلحني.

وم ـن ــذ ش ـه ــر ،ت ـب ــادل امل ــداف ـع ــون عن
ّ
حي الزهراء ،وهم خليط من وحدات
ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ،مع
املـسـلـحــن الـسـيـطــرة عـلــى الـجــامــع،
حـ ـي ــث ب ـ ـ ــات رف ـ ـ ــع الـ ـعـ ـل ــم ال ـ ـسـ ــوري
مسألة كبرى لــدى عناصر «اللجان
الـشـعـبـيــة» الـتــي ت ــؤازر الـجـيــش في
تلك املنطقة التي تعتبر من أصعب
محاور القتال في حلب.
يقول فتحي ،املقاتل فــي «الـلـجــان»:
«أحـيــانــا يتسلل اإلرهــاب ـيــون خــال

املـ ـع ــارك الـلـيـلـيــة ل ــرف ــع ع ـلــم تنظيم
الـ ـق ــاع ــدة ع ـل ــى الـ ـج ــام ــع ،وي ـص ـبــح
واجبنا إنزاله ورفع العلم السوري،
وه ــذا مــا يـتــم ،وق ــد قــدمـنــا أكـثــر من
شهيد في سبيل ذلك».
فــي نيسان مــن الـعــام املــاضــي تمكن
املـ ـسـ ـلـ ـح ــون ،ورأس ح ــرب ـت ـه ــم مــن
الشيشانيني ،مــن تحقيق خــرق في
ساحة النعناعي ،وهــي أول منطقة
فــي ح ـ ّـي جمعية ال ــزه ــراء ،وم ــا لبث
أن تمدد الخرق ليصل إلــى سلسلة

األب ـن ـي ــة امل ـق ــاب ـل ــة ل ـج ــام ــع ال ــرس ــول
األع ـ ـظ ـ ــم ،وهـ ـ ــو م ـب ـن ــى ضـ ـخ ــم ق ـيــد
اإلنـ ـش ــاء ،يـتــوســط سـلـسـلـتــي أبـنـيــة
فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة األض ـخ ــم
م ــن نــوع ـهــا ف ــي ح ـلــب .وس ــرع ــان ما
ت ـ ـحـ ــددت خـ ـط ــوط تـ ـم ــاس فـ ــي تـلــك
امل ـن ـط ـقــة ك ــان ال ـجــامــع ه ــو الـفــاصــل
بـيـنـهــا ،ل ـت ــدور م ـع ــارك ك ـ ّـر وفـ ـ ّـر في
مـحـيـطــه ،وغ ــدا رف ــع الـعـلــم الـســوري
عـلـيــه هــو ره ــان ال ــوح ــدات املــرابـطــة
فيه.

املعارك في محيط الجامع أصبحت
نــوعــا م ــن ال ــروت ــن؛ عـمـلـيــات قنص
وتـسـلــل وم ـح ــاوالت اقـتـحــام أبـنـيــة،
فـيـمــا تـحـ ّـولــت الـشـقــق الـسـكـنـيــة في
مناطق التماس إلى مراصد ّ
مموهة
ج ـ ـي ـ ـدًا ي ـ ـت ـ ـنـ ــاوب امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــون خ ـلــف
ّ
طــاقـيــاتـهــم رص ــد املـسـلـحــن ،إذ إن
ّ
أي تقصير أو تراخ «قد يستغل في
إح ـ ــداث خ ــرق يـكـلــف وق ـف ــه خ ـســارة
عدد من الشهداء».
الـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــال ان ـ ـع ـ ـكـ ــس ع ـ ـلـ ــى األهـ ـ ــالـ ـ ــي.

