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الحدث

ُ
«حضن الوطن» وجهة ألف مسلح ...وشمال حماه وجهة الباقين

ُ
ّ
تسوية حي الوعر تنجز
يخرج مسلحو ّ
حي الوعر الحمصي مع
بداية األسبوع المقبل نحو ريف حماه
الشمالي على دفعتين ،ضمن جدول زمني
ألف من
أقصاه 60
يومًا .فيما يبقى نحو ٍ
ّ
مسلحي الحي لتسوية أوضاعهم ،وفق
ُ
ما أنجز من بنود االتفاق النهائي
مرح ماشي
استعاد أهالي ّ
حي الوعر حماستهم
ت ـجــاه ع ــودة الـحـيــاة الطبيعية إلــى
الحي الحمصي املشتعل ،إبان إعالن
اختتام جوالت الحوار بني الحكومة
السورية والفصائل املسلحة املقاتلة
ف ــي الـ ـح ــي ،وإنـ ـج ــاز ت ـفــاهــم يقضي
باتفاق نهائي على خروج املسلحني،
اعتبارًا من يوم السبت القادم ،نحو
إح ـ ــدى قـ ــرى ريـ ــف ح ـم ــاه ال ـش ـمــالــي،
املطلة على سهل الغاب .معاناة نحو
 75أل ــف مــدنــي مـمــن ب ـقــوا فــي الحي

التخوف موجود بالنسبة
إلى ّ
القيمين على االتفاق بعد
تعثره سابقًا

ضمن جــدول زمني أقـ ّـره املجتمعون
بني  60 - 45يومًا ،هي الفترة الالزمة
ل ـت ـســويــة أوض ـ ـ ــاع م ــن ي ــرغ ـب ــون فــي
ّ
ويقدر عدد الراغبني
تسليم أنفسهم.
في العودة إلى «حضن الوطن» بما
يـ ـق ــارب  1000م ـس ـلــح .ف ـي ـمــا تـخــرج
الدفعة الثانية واألخـيــرة مــن الحي،
مع نهاية املرحلة الثالثة من مراحل
تـنـفـيــذ االت ـف ــاق ال ـتــي تـعـقــب مرحلة
تسوية أوضاع العائدين إلى سلطة
الحكومة السورية .ويتضمن االتفاق
ضـمــان خ ــروج الــراغـبــن مــن عائالت
املـسـلـحــن ،لـكـ ُـن بـشـكــل منفصل عن
املـسـلـحــن ،إذ قـ ِّـســم ال ـخــارجــون إلــى
مجموعتني بني مسلحني ومدنيني.
وي ــأت ــي االت ـ ـفـ ــاق األخـ ـي ــر ب ـع ــد فـشــل
محاولتني سابقتني ،خالل هذا العام.
الـ ـتـ ـخ ــوف م ـ ــوج ـ ــود ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ـقـ ّـيـمــن ع ـلــى االتـ ـف ــاق ،ب ـعــد تـعـثــره
سابقًا ،على الرغم من نضج بنوده،
غير أن محافظ حمص طالل البرازي
ّ
أكد في حديث لـ«األخبار» أن «إنجاز
أي مرحلة من مراحل االتفاق الثالث

أمر مفيد ،إذ يمكن معاودة املحاولة
ضمن مراحل متقدمة الحقًا» .ويضع
الهامش الزمني بالحسبان ،مع أمله
ف ــي «نـ ـج ــاح تـطـبـيــق ب ـن ــود االت ـف ــاق
ســريـعــا خ ــال أق ـصــر ف ـتــرة ممكنة».
وي ـنـ ّـص االت ـف ــاق عـلــى دخ ــول قــوافــل
املـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة إل ـ ــى ال ـحــي
الـ ـحـ ـمـ ـص ــي ،ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـض ـم ــن م ـ ــواد
إغــاث ـيــة غــذائ ـيــة وص ـح ـيــة م ــن األم ــم
املتحدة والجمعيات األهـلـيــة« ،لكن
بكميات محدودة» ،بحسب البرازي.
ويضيف« :بعد  15يومًا مــن خــروج
ّ
الحي يتمكن الناس من
املسلحني من
طبيعيًا».
منه
والخروج
الدخول إليه
ّ
ويـنـفــي وج ــود أي تــرابــط بــن ملفي
مسلحي قدسيا والوعر ،أو الزبداني،
ُّ
مشيرًا إلــى أن البنود السابقة اتفق
عـلـيـهــا ،م ــع اخ ـت ــاف بـسـيــط يتعلق
بــوج ـهــة املـسـلـحــن إل ــى ري ــف حـمــاه
ً
الشمالي ،بدال من طرح وجهة ضمن
ريف ُحمص الشمالي سابقًا.
وقــد أخــرجــت أع ــداد مــن املدنيني من
الــوعــر ال ـجــديــد ،ج ـنــوب ال ـحــي ،على

ّ
مر السنوات الفائتة ،من خالل لجان
املـ ـص ــالـ ـح ــة ،ف ـي ـم ــا ي ـح ـت ـضــن ال ـحــي
امل ـش ـت ـعــل أع ـ ـ ــدادًا م ــن الـ ـن ــازح ــن ،إذ
يتضمن  16مركزًا إليــواء للنازحني،
يـ ـ ـت ـ ــوزع ف ـي ـه ــا  3400ش ـ ـخـ ــص ،أي
م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى  600عــائ ـل ــة ،بحسب
إحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــات رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة .وي ـ ـشـ ــرف
ع ـل ــى خ ــدم ــة الـ ـن ــازح ــن ورعــاي ـت ـهــم
ال ـهــال األح ـمــر ال ـســوري والجمعية
الخيرية اإلسالمية (عون) .وبحسب
إح ـص ــائ ـي ــات م ــدي ــري ــة ال ـت ــرب ـي ــة فــي
م ـح ــاف ـظ ــة ح ـم ــص ل ـل ـع ــام ال ــدراس ــي
الـ ـف ــائ ــت ،ف ـ ــإن ع ـ ــدد ال ـ ـطـ ــاب ال ــذي ــن
درس ـ ـ ـ ـ ــوا مـ ـنـ ــاهـ ــج وزارة ال ـت ــرب ـي ــة
السورية في الوعر وحده بلغ ،6500
موزعني على  14مدرسة حلقة أولى
وثــانـيــة وثــانــويــة مختلطة .ويتركز
مـعـظــم املــدن ـيــن ف ــي ال ــوع ــر ال ـقــديــم،
الــواقــع فــي القسم الشرقي مــن الحي
الحمصي.
ّ
ّ
الحي
ُيذكر أن نهر العاصي يفصل
من الجهة الشرقية والجنوبية ،عن
سائر أحياء مدينة حمص.

معاناة  75ألف مدني أصبحت على مشارف االنتهاء (أ ف ب)

املـ ــذكـ ــور ،وفـ ــق إح ـ ـصـ ــاءات رسـمـيــة،
أص ـب ـح ــت ع ـل ــى مـ ـش ــارف االنـ ـتـ ـه ــاء،
ل ـت ـن ـت ـهــي م ـع ـهــا م ــرح ـل ــة دامـ ـي ــة مــن
تاريخ «عاصمة الـثــورة» ،كما يحلو
«ل ـل ـم ـع ــارض ــة األول ـ ـ ـ ــى» تـسـمـيـتـهــا.
وم ــع ت ـحــديــد ال ـس ـبــت م ــوع ـدًا لــوقــف
ّ
إط ــاق ال ـنــار بشكل نـهــائــي ،وتسلم
اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــات املـ ـتـ ـضـ ـمـ ـن ــة أع ـ ـ ــداد
الـ ـخ ــارج ــن م ــن امل ـس ـل ـحــن بــات ـجــاه
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـ ـس ـ ــوري ،مـ ــن املـ ــرجـ ــح أن
تشمل الدفعة األولــى للخارجني من
الحي  300مسلح ،من بني ما يقارب
 2000يقاتلون داخــل الوعر .أصوات
االش ـت ـب ــاك ــات امل ـس ـم ــوع ــة م ــن ال ـحــي
الذي يبعد عن مركز محافظة حمص
 4كيلومترات غربًا ،خــال االجتماع
املنعقد ،لــم تــؤثــر فــي املجتمعني ،إذ
ّ
إن بنود االتفاق منجزة منذ ما يزيد
ع ـلــى  5أش ـه ــر ،وب ـ ــدأت بــالـتـعـثــر مع
سقوط مدينة إدلب .دفعتان فقط من
املسلحني ستخرجان باتجاه واحد

«الدعم» الروسي
يصل إلى
الشيخ مقصود
أيهم مرعي
تـتـصــاعــد وت ـي ــرة االشـتـبــاكــات
بني «قوات سوريا الديمقراطية»
وذراعـ ـه ــا الــرئـيـسـيــة «وحـ ــدات
ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» ال ـ ـكـ ــرديـ ــة
وم ـس ـل ـحــي «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
و«أح ــرار الـشــام» و«ل ــواء أحــرار
سـ ــوريـ ــة» ف ــي قـ ــرى كـشـتـعــار
واملــالـكـيــة وتـنــب وش ــوارغ ــة في
ريفي أعــزاز وعفرين في ريف
ح ـلــب ال ـش ـمــالــي .االش ـت ـبــاكــات
دف ـعــت «ال ــوح ــدات» إل ــى إع ــان
ال ـن ـف ـي ــر ال ـ ـعـ ــام فـ ــي «م ـقــاط ـعــة
ع ـف ــري ــن» ،ف ــي وقـ ــت ات ـه ــم فيه
مـصــدر ك ــردي «تركيا بتقديم
الـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري وامل ـ ــال ـ ــي
للنصرة وأخــوات ـهــا ،واتـخــاذهــا
كـ ــأدوات ب ـهــدف تنفيذ حلمها
باملنطقة العازلة على الحدود».
وأكــد أنهم «يملكون اإلمكانات
الكافية لصد الهجمات ،وأنهم
سيعملون على تطهير الريف
امل ـم ـتــد ب ــن ع ـفــريــن وكــوبــانــي
(ع ــن ال ـع ــرب) مــن املـجـمــوعــات
اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة» .يـ ــأتـ ــي ذل ـ ــك فــي
وق ــت اسـتـهــدفــت فـيــه الـطــائــرات
ال ــروسـ ـي ــة مـ ــواقـ ــع «الـ ـنـ ـص ــرة»
و«أح ـ ـ ــرار الـ ـش ــام» ف ــي املـنـطـقــة
بأكثر من عشر غارات .الغارات
امتدت لتشمل للمرة األولى حي
الشيخ مقصود في ميدنة حلب
الـ ـ ــذي ي ـش ـهــد اش ـت ـب ــاك ــات بــن
«الوحدات» و«النصرة» و«أحرار
سورية» على خلفية اشتباكات
ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي ،فــاسـتـهــدف
الطيران الروسي بخمس غارات
م ــواق ــع املـسـلـحــن ع ـلــى طــريــق
الكاستيلو ومحيط الحي.

تقرير

نتنياهو :نعمل في سوريا لمنع تسليح حزب الله
يحيى دبوق
في إقرار نادر ،هو األول من نوعه ،أكد
رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني
ّ
ّ
نتنياهو ،أن الجيش اإلسرائيلي يشن
غارات وينشط في األراضي السورية،
ملنع حزب الله من التزود بالسالح من
األراضي السورية وعبرها.
إق ــرار نتنياهو ورد فــي كلمة ألقاها
أم ــس فــي مــؤتـمــر الـجـلـيــل فــي مدينة
عـكــا بـشـمــال فـلـسـطــن املـحـتـلــة ،جــاء
ف ـي ـهــا« :ن ـح ــن نـعـمــل ف ــي س ــوري ــا من
حني إلــى آخــر ملنع تحولها (سوريا)
إلــى جبهة إره ــاب أخ ــرى ضــدنــا ،ألن
إيـ ـ ــران تـ ـح ــاول أنـ ـش ــاء ج ـب ـهــة ضــدنــا
فــي الـجــوالن ،كذلك نعمل أيضًا على
منع نقل أنواع فتاكة من األسلحة من
ســوريــا إل ــى لـبـنــان ،وسـنــواصــل فعل
ذلك».

وحـ ــول لـقــائــه ف ــي ب ــاري ــس بــالــرئـيــس
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بـ ــوتـ ــن ،عـلــى
هــامــش ق ـمــة املـ ـن ــاخ ،أشـ ــار نتنياهو
ّ
إلى أن إسرائيل وروسيا تعمالن معًا
ملنع تحويل ســوريــا إلــى جبهة ضدّ
إسرائيل.
وق ــال« :بـعــد لـقــائــي أم ــس (بــالــرئـيــس
بـ ـ ــوتـ ـ ــن) أسـ ـتـ ـطـ ـي ــع أن أقـ ـ ـ ـ ــول إنـ ـن ــا
س ـ ـنـ ــواصـ ــل الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى مـ ـن ــع ن ـقــل
ال ـ ـسـ ــاح الـ ـفـ ـت ــاك إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان .نـحــن
نـ ـعـ ـم ــل مل ـ ـنـ ــع عـ ـ ـب ـ ــور هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــاح،
وسنستمر فــي فـعــل ذل ــك» .وأض ــاف:
«م ــن امل ـه ــم جـ ـدًا أن ـن ــا سـنـمـنــع وق ــوع
اصطدامات بني الجيش اإلسرائيلي
وال ـج ـيــش ال ــروس ــي ،وه ــذا التنسيق
يتسم بأهمية مــن أج ــل تحقيق هــذا
الغرض ،ويجري في أجــواء وديــة من
خ ــال ال ـعــاقــات امل ـبــاشــرة والـقــريـبــة
القائمة اليوم بني روسيا وإسرائيل،

ترسانة حزب الله
من الصواريخ ارتفعت
 50.000صاروخ

واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة (إس ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاط
ال ـســوخــوي) تظهر أهـمـيــة الـتــواصــل
والتنسيق في ما بيننا».
بدوره ،تطرق وزير األمن اإلسرائيلي،
م ــوشـ ـي ــه يـ ـعـ ـل ــون ،إلـ ـ ــى ال ـت ـف ــاه ـم ــات
القائمة مع الجانب الــروســي ،مشيرًا
ّ
إل ــى أن «روسـ ـي ــا تـ ــدرك أن إســرائ ـيــل

قــد تنفذ ضــربــات جــويــة فــي ســوريــا،
وموسكو ملتزمة السماح إلسرائيل
ب ــاتـ ـخ ــاذ أي إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ض ـ ــروري ـ ــة».
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه «وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـل ـت ـف ــاه ـم ــات،
فإننا نتصرف وفقًا ملصالحنا ،وهم
يتصرفون وفقًا ملصالحهم ،وال أحد
من الجانبني يزعج اآلخر».
وح ــول ال ـل ـقــاء ال ــذي أعـلـنــه نتنياهو
أول من أمس بني ضباط إسرائيليني
ونظرائهم ال ــروس لتعزيز التنسيق
بني الجانبني ،أشارت القناة العاشرة
ال ـع ـبــريــة أم ــس إل ــى أن ن ــائ ــب رئـيــس
أركـ ـ ــان ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،يــائـيــر
غ ــوالن ،الـتـقــى الـنــائــب األول لرئيس
أرك ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ــروس ـي ــة،
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالي بـ ــوغـ ــدانـ ــوف ـ ـس ـ ـكـ ــي أمـ ــس
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة م ـن ــذ ب ـ ــدء الـتـنـسـيــق
بــن الجانبني حــول ســوريــا ،وناقشا
إس ـقــاط تــركـيــا لـطــائــرة «الـســوخــوي»

الــروس ـيــة ،إضــافــة إل ــى نـقــاش خــاص
حول نشر الجيش الروسي منظومة
الــدفــاع ال ـجــوي املـتـطــورة «اس »400
بالقرب من الالذقية في سوريا.
يشار إلى أن التقديرات االستخبارية
اإلسرائيلية املسربة لإلعالم العبري،
ّ
أشــارت إلى أن ترسانة حزب الله من
الـ ـص ــواري ــخ ع ـلــى مـخـتـلــف أنــواع ـهــا
ومدياتها ،ارتفعت  50.000صــاروخ.
وك ــان مـصــدر اسـتـخـبــاري إسرائيلي
رف ـي ــع ق ــد أش ـ ــار مل ــوق ــع «ت ــاي ـم ــز أوف
ّ
إس ــرائـ ـي ــل» ( ،)2015\11\12إلـ ــى أن
التقديرات االستخبارية باتت تشير
إل ــى أن تــرســانــة صــواريــخ ح ــزب الله
ق ــد ارت ـف ـع ــت م ــن  100.000صـ ــاروخ
إلــى أكثر من  150.000صــاروخ ،ومن
بينها صواريخ بعيدة املدى ودقيقة
ومدمرة ،قــادرة على إصابة إسرائيل
من شمالها إلى جنوبها.

