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إعداد :طارق العبد
اكثر من عامين ونصف على بدء عمل وزارة المصالحة الوطنية وإنجازها لعديد من التسويات في مدن وبلدات سورية كانت تعيش
أوضاعا صعبة في البالد ولكن هذه االتفاقات قد نجحت في بعض المناطق وانهارت في مناطق أخرىألسباب كثيرة تتعلق بطرفي الصراع
في البالد  .في السطور التالية إضاءة على اهم اإليجابيات والسلبيات لملف المصالحات .

خارطة التسويات من البداية لليوم
مع إنشاء وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنٌة فً بداٌة حكومة رٌاض حجاب سنة  2012وتمكنت من إبرام تسوٌات فً مناطق مثل
قدسٌا والهامة وبشكل اقل فً القابون وغربً حرستا .
إال أن الضجة األكبر التً شهدها عمل الوزارة بدأ قبل عام تقرٌبا ً على خلفٌة إنجاز اتفاق للهدنة فً بلدة المعضمٌة بغوطة دمشق الغربٌة
سمح بوقف القصف وفتح المعابر وعودة جزء من األهالً باإلضافة لتشغٌل الخدمات األساسٌة للمواطنٌن وتسوٌة أوضاع مسلحً
المعارضة وكان الفتا ً تزامن هذا االتفاق مع بدء أعمال مؤتمر جنٌف  .وخالل الشهر التالً أنجزت الوزارة اتفاقات مماثلة فً كل من
ببٌال وٌلدا بجنوب دمشق وكذلك فً برزة شرقً العاصمة ونجحت بوساطة من المبعوث الدولً األخضراإلبراهٌمً بإخراج عدد من
المدنٌٌن وإدخال مساعدات غذائٌة فً حمص القدٌمة التً عادت وشهدت اتفاقا ً ٌخرج بموجه المسلحون من المنطقة إلى الرٌف الشمالً
مقابل دخول الجٌش وعودة المدنٌٌن إلى المنطقة  .فً المقابل عملت بعض اللجان األهلٌة بصفة لجان المصالحة فً العدٌد من المناطق
مثل حلب والقنٌطرة ودرعا وتم طرح اتفاق مماثل فً دٌر الزور غٌر أن أٌا ً منها لم ٌتم إنجازه كما بدأ الحدٌث مؤخراً حول هدنة فً
عربٌن بالغوطة الشرقٌة تسمح بإٌقاف العملٌات العسكرٌة وإدخال المساعدات عبر طرٌق ٌمتد من حرستا وهو ما القى ردود فعل متفاوتة
من قبل الفصائل المسلحة بٌن قبول حذر وبٌن الرفض .

لماذا صمدت بعض الهدن وانهار بعضها اآلخر ؟
لم تكن النتٌجة متشابهة فً المناطق التً ركبت قطار التسوٌات فبعضها نجح نسبٌا ً وبعضها اآلخر انهار بسرعة وٌمكن اخذ هدنة برزة
كمثال على ذلك إذ حظٌت باهتمام حكومً واسع تجلى بعودة الخدمات وزٌارة عدد من مسؤولً الدولة فً مقدمتهم رئٌس الوزراء وائل
الحلقً باإلضافة لحرٌة الدخول والخروج وتسوٌة أوضاع عدد من المسلحٌن كما تمكن عدد من المدنٌٌن من العودة واالستقرار مجدداً
فً برزة وٌقول ناشطون معارضون أن السبب وراء ذلك كان الموقع الجغرافً وقرب الحً من مشفى تشرٌن العسكري إضافة لكونه
ٌتصل بالقابون ثم الغوطة الشرقٌة ما ٌعنً فرض ضغط على المدنٌٌن إلجبار باقً المناطق على هذه الخطوة ولكن المعارضٌن ٌشتكون
من عدم تطبٌق بند أساسً وهو اطالق سراح المعتقلٌن وهً الشكوى نفسها التً ٌتحدث عنها معارضون فً المعضمٌة باإلضافة إلى
عدم فتح الطرق وإدخال المساعدات بشكل مستمر أما فً ببٌال وٌلدا ورغم فتح معبر سٌدي مقداد إال انه ٌغلق فً بعض األوقات تبعا ً
ألي عملٌة تتم على طرٌق المطار أو باتجاه منطقة السٌدة زٌنب ومع كل هذا ٌمكن اعتبار التجارب السابقة ناجحة أمام تجارب أخرى
مثل أحٌاء القدم والعسالً أو مخٌم الٌرموك اذ لم تمض أٌام على إبرام االتفاق بٌن المسلحٌن والفصائل الفلسطٌنٌة بالمخٌم حتى عادت
جبهة النصرة للتمترس فً ونصب الحواجز احتجاجا ً على عدم تطبٌق بنود الهدنة كما تقول بٌاناتها مما أدى النهٌار التسوٌة الهشة .
أما حمص القدٌمة فٌبدو المشهد فٌها مختلفا ً ألن التسوٌة كانت تنص على خروج المقاتلٌن بالكامل بعد حصار دام اكثر من سنة ونصف
مع ما ٌقارب ثالثة آالف مدنً وهو ما ٌنسحب على حً الوعر إنما بكثافة سكانٌة اكبر تقارب مئة وخمسٌن الف نسمة مع حصار
مستمر ٌخرقه دخول بعض القوافل اإلغاثٌة بٌن الحٌن واآلخر وتقول مصادر مطلعة على ملف تسوٌة الوعر أن اإلشكالٌة تتعلق بمصٌر
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مقاتلً الفصائل بٌن قبول بعضهم تسوٌة األوضاع والبقاء ورفض البعض اآلخر ألي هدنة مصمما ً على القتال ومراهنا ً على توسع تنظٌم
الدولة داعش فً الرٌف الشمالً والشرقً لحمص مما قد ٌقلب المعادلة والكالم للمصادر .

المسلحون والهدن بين القبول والرفض
شكل موقف الفصائل المقاتلة العمود األساسً فً عملٌات المصالحة الوطنٌة التً أبرمت فً البالد فهً
إن اضطرت للقبول بضغط المدنٌٌن بسبب الوضع اإلنسانً القاسً كما فً المعضمٌة وجنوب دمشق وحمص القدٌمة ال ٌعنً ذلك قبولها
فً مناطق أخرى مثل الغوطة الشرقٌة أو دارٌا وتعود األسباب إلى عوامل عدٌدة تبدأ بوضع المسلحٌن انفسهم فمنطقة مثل المعضمٌة
كانت محاصرة بطرٌقة ال ٌمكن إدخال أي مواد غذائٌة مهما كان الثمن والحال ذاته فً حمص أما الغوطة الشرقٌة فال ٌزال من الممكن
دخول المواد واالستفادة من األراضً الزراعٌة مما ٌجعل الوضع افضل قلٌالً ٌضاف إلى ذلك إغراء القٌادات للمدنٌٌن باالنخراط فً
صفوفها مقابل رواتب عالٌة تمكنهم من شراء السلع المتوفرة بأسعار خٌالٌة وٌقول معارض فً سقبا مؤخراً أن نسبة عالٌة ممن تم إلقاء
القبض علٌهم بتهمة االنتماء لداعش ال عالقة لهم بالتنظٌم بل قبلوا االنضواء تحت راٌته ألنه ٌعطً لكل منهم مبلغ خمسٌن الف لٌرة
شهرٌا ً ( 200دوالر ) ما ٌمكنهم من تأمٌن قوت عائالتهم وبالتالً لن ٌفكر المسلحون بالقبول بالهدنة على الرغم من ضغط المدنٌٌن
والمظاهرات المستمرة إلبرام مثل هذه االتفاقٌات .
المشهد فً دارٌا ٌبدو مختلفا ً فال ٌوجد أعداد كبٌرة من المدنٌٌن وساعد التنظٌم الدقٌق للمجلس المحلً فً التعاطً مع مسالة الحصار
وفتح معارك لتأمٌن طرق إمداد بشكل ٌبقٌهم بعٌداً عن ملف المصالحات إال اذا كانت وفق شروطهم مثل اطالق سراح المعتقلٌن وإدخال
عشرٌن طنا ً من األغذٌة كبادرة حسن نٌة قبل أي مفاوضات .
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