بركان الثورة السورية مجلة شهرية سياسية عسكرية تصدر عن حركة تحرير الوطن -أكتوبر-2019

اندماج عسكري بين
مكونات الجيش الحر

العدد الثاني والخمسون
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مجلــة شــهرية ،تتنــاول العديــد مــن القضايــا املختلفــة والتــي تهــم املجتمــع
الســوري الثائــر .بــدأت حركــة تحريــر الوطــن بإصدارهــا مطلــع الشــهر الخامــس مــن
العــام 2015م لتدلــل ىلع أمريــن :األول مواكبــة الثــورة الســورية وتطويــر أدوات
توثيــق أحداثهــا؛ والثانــي املراحــل التراكميــة لتطــور أداء الحركــة التــي انطلقــت
كواحــدة مــن فصائــل الثــورة يف مدينــة حمــص وريــف حمــص الشــمالي ،وتتوســع
خــارج حمــص ،وتشــارك يف املؤتمــرات واملحافــل الدوليــة الخاصــة بالشــأن الســوري،
وتســعى املجلــة جاهــدة ألن تكــون األولــى و الرائــدة يف املناطــق املحــررة مــن
حيــث مضمونهــا و اتســاع جغرافيــا انتشــارها ،و ذلــك من خــال عملية تطوير شــاملة
يســعى املعنيــون باملجلــة الجــدد املضــي بهــا قدمــا بــإذن اهلل ،وإذ أن املجلــة
تســعى لذلــك فإنهــا تــود أن تكــون منفتحــة ىلع جميــع النــاس يف املناطــق
املحــررة و ترحــب بمســاهماتهم وفــق شــروط النشــر املبينــة أدنــاه

شروط النشر في المجلة

-1أن يكون املوضوع املراد نشره متماشيا تماما مع املناخ العام
للثورة السورية.
-2أن يكون املوضوع صالحا للنشر نحويا ولغويا.
-3أن توثق املادة املراد نشرها باألدلة واملراجع املتاحة ،حسب
أسلوب التوثيق املعتمد( ،يف حال كانت املادة مقاال موضوعيا).
-4أن يكــون املوضــوع غيــر منشــور ســابقا ،وغيــر معــد للنشــر يف أي
مــكان أخــر.
-4تطلــب املجلــة مــن جميــع كتابهــا تدقيــق وتنقيــح مقاالتهــم
قبــل إرســالها ،ورفقهــا باســم الكاتــب ،ودرجــة تحصيلــه العلمــي.
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مجلة سياسية عسكرية
اجتماعية شهرية
تصدر عن حركة تحرير الوطن
«توزع في المناطق المحررة»
2019
تطالعون في هذا العدد

رئيس التحرير
العميد الركن مصطفى
الفرحات
املدير التنفيذي
عمر محمد
املحررون
املحامي خليل العامر
املالزم املجاز قتيبة
الشيخ يوسف
املحامي معتصم حاج
ابراهيم
كوناي النشيواتي
عبير الحسين
وردة هويدي

االفتتاحية بقلم العميد الركن مصطفى الفرحاتبعنوان (سوريا حقل تجارب بوتين).
 من نشاطات االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضةالسورية.
الحركــة يف اإلعــام -مــن تصريحــات القائــدالعــام للحركــة.
– كاتب من ثوريتي:
الصحفي مصطفى النعيمي يكتب:
تنامــي الخطــر اإليرانــي يف املنطقــة العربيــة
والــرد اإلســرائيلي
هل حقًا انتهت الحرب يف سورية ؟!
من الصحافة التركية:ليســت مشــكلة األكــراد بــل هــي مشــكلة «بــي
كا كا» ،كمــا أنهــا مشــكلة الواليــات املتحــدة.
إيقــاف الدعــم عــن مــدارس الشــمال الســوريوتبعاتــه .بقلــم :د.كونــاي نشــيواتي.
الالجئــة الســورية..وعملها يف مهــن «ذكورية»بقلــم :وردة هويدي.
-منوعات ثقافية.

زورو صفحتنا ىلع مواقع التواصل االجتماعي واملوقع الرسمي للحركة ىلع شبكة االنترنت
https://www.alwatan-l-m.com/
إشراف و تنفيذ املسؤول اإلعالمي يف املكتب اإلداري
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االفتتاحية

سوريا حقل تجارب بوتين
بقلم العميد الركن مصطفى فرحات .رئيس تحرير المجلة

جـــرب الـــروس جميـــع أنواع
الخـــردة العســـكرية التـــي
بحوزتهـــم ىلع الشـــعب
الســـوري األعزل وىلع الثوار
اللذين ال يمتلكون أي وســـائط
دفـــاع جوي.
فـــإذا كان صاحـــب القـــرار
العســـكري الروســـي يعتبـــر
أن روســـيا قد حققـــت إنجاز
يف هـــذه التجـــارب ىلع
شـــعب أعـــزل فهـــو صادق
فيما يقول ،فقد اســـتطاعت
الطائرة الروســـية ســـوخوي
(( ســـو  ))٣٥وأيضـــا الحوامة
الهجوميـــة (( مـــي  )) ٣٥من
تحقيـــق أهدافهمـــا ،وكانت
طلعة واحـــدة تكفي لتدمير
عـــدة منـــازل فـــوق رؤوس
سا كنيها .
كما أثبتـــت صواريـــخ الدفاع
الجوي الروسية فعاليتها يف
التصـــدي لألهـــداف الجوية
من أســـراب الحمـــام والطيور
يف ســـماء الشـــمال السوري!
فـــإذا كان مقيـــاس النجـــاح
العســـكري الروســـي بهـــذه
ً
فعـــا حققوا
املعاييـــر فهم
النجـــاح املنشـــود ،ودمـــروا
املـــدن والبلـــدات والقـــرى
وهجـــروا ثالثة أرباع الشـــعب
الســـوري ،ليضمنوا اســـتمرار
التابع الدمية (بشـــار األســـد)
يف الحكـــم.
باملعاييـــر العلميـــة التقنية
العسكرية األســـلحة الروسية
لـــم تخـــض حربـــا وال أعمال
قتالية حقيقيـــة ،وكل ما تم
اســـتخدامه وتجربته من آلة
دمار روســـية يف ســـوريا هو
ليس أكثر من اســـتخدام هذا
الســـاح يف حقل الرمي
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الســـوري ،ودريئة االستهداف
كان الشعب الســـوري األعزل،
والبيـــوت الســـورية التـــي
أصبحـــت أثرًا بعـــد عين.
هل الســـاح الروســـي فعال
فع ً
ال :
من الناحيـــة النظرية يتحدث
الـــروس عن مواصفـــات فنية
وتعبويـــة خارقة لســـاحهم
وير ّوجون ببراعة يف ســـوق
الســـاح العاملي ىلع أنهم
جربـــوا أكثر مـــن  ٣١٦نوع من
األســـلحة يف ســـوريا ،لكن
وباعترافهـــم أن هناك الكثير
من األســـلحة التي فشـــلت
وتم ســـحبها.
إذا وضعنا املواصفات الفنية
والتعبوية التـــي يصدرها لنا
معمـــل الصناعـــات الحربية
الروســـي جانبًا وراقبنا األداء
سنجد :
الطائـــرة الروســـية التـــياُســـقطت بلعبة من الطيران
اإلســـرائيلي الذي أوقعها يف
شـــرك ليطالها صاروخ النظام
روســـي الصنع بدل أن يصيب
الطيـــران اإلســـرائيلي الذي
كان يف األجـــواء ،والتي ىلع
خلفيتها تشـــنجت العالقات
الروســـية اإلســـرائيلية يف
حينها .

حاملـــة الطائـــرات الروســـيةالوحيدة((األميرال كوزنتســـوف))
تخســـر الحوض العائم املخصص
للصيانـــة واإلصـــاح بأخطـــاء
تقنية .
التجربـــة النوويـــة الروســـيةاألخيرة والتي لم تفشـــل فقط
بل راح ضحيتها الخبراء الخمسة،
حيـــث كان يجـــري االختبار يف
املنطقـــة القطبيةالشـــمالية
يف ميـــدان اختبـــار بحـــري
للتجارب العســـكرية.
األهـــداف العشـــوائية التييطالها القصف الروســـي تدلل
ىلع عدم الدقة باالســـتطالع
وعدم الدقة باالســـتهداف.
إذا نجـــح الـــروس يف بعض
التقنيـــات العســـكرية فهم
خســـروا تقنيـــة األخـــاق
والسمعة يف الحرب السورية.

ليس فقط الســـوريون من يتحـــدث عن جرائم الطيران والقصف الروســـي ،فهناك
منظمـــات دولية وثقـــت االجرام الروســـي واجـــرام النظام فمنظمـــة ((هيومن
رايتس ووتـــش)) أكدت أيضًا أن الروس اســـتخدموا القنابـــل العنقودية املحرمة
دوليًا ،وبوتين اعتبر أن الشـــعب الســـوري هو ميدان تجارب ألســـلحته ولتحقيق
املزيد من املبيعات يف ســـوق الســـاح ىلع حســـاب الدم السوري.
نجح بوتيـــن يف عـــرض أدوات قتله وحقق زيـــادة يف نســـبة املبيعات لكنه
خســـر الشـــعب الســـوري ،وخســـر يف كثير من صناديق االقتراع الروســـية التي
دللـــت ىلع تراجع كبير يف نســـبة مؤيديـــه ،وطالت لعنة الوقوف مع األســـد
رجل روســـيا الذي كان يســـابق ألخذ موقع لـــه ىلع الخريطة الدوليـــة ،بعد أن
طالت لعنة األســـد الرئيس الســـوداني عمر حسن البشـــير والذي ىلع أثر زيارته
لبشـــار األســـد كان الغضب الســـوداني الذي أطاح به.
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من نشاطات االئتالف الوطني لقوى الثورة
واملعارضة السورية
ـدوان
ـف العـ
ـة لوقـ
ـات هامـ
ـد اجتماعـ
ـاوض يعقـ
ـة التفـ
ـد هيئـ
وفـ

ـي
ـال السياسـ
ـق االنتقـ
ـي بتحقيـ
ـوري والمضـ
ـعب السـ
ـى الشـ
علـ

عقد وفـــد هيئـــة التفاوض الســـورية إلى
نيويـــورك اجتماعات متعـــددة وهامة ىلع
هامـــش اجتماعـــات الجمعيـــة العمومية
لألمـــم املتحـــدة ،وركـــز ىلع أهمية وقف
العدوان املســـتمر من نظام األســـد ورعاته
ىلع املدنيين يف ســـورية وإدلب خصوصًا،
إضافة إلـــى اإلعالن عـــن تشـــكيل اللجنة
ا لد ستو ر ية .
وأوضـــح عضـــو هيئـــة التفـــاوض والهيئة
السياســـية يف االئتالف الوطني الســـوري،
بـــدر جامـــوس أن الوفـــد التقى بـــكل من
املبعـــوث األممـــي إلـــى ســـورية ،جيـــر
بيدرســـون ،واملبعوث األمريكي الخاص إلى
ســـورية جيمس جيفـــري ،إضافـــة إلى وزير
الدولة للشـــؤون الخارجية للمملكة العربية
الســـعودية الســـيد عادل الجبير.
ولفـــت جاموس إلـــى أن الوفـــد تحدث عن
شـــكوكه بعدم التزام نظام األســـد ورعاته
بالكف عـــن اســـتهداف املدنييـــن وكافة
املنشـــآت املدنية متذرعـــا بمحاربة
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اإلرهـــاب ،معتبـــرًا أن الهدف مـــن ذلك هو
عرقلـــة العملية السياســـية التي أجبر ىلع
الدخـــول فيهـــا ،وتعويلـــه ىلع وهم الحل
ا لعسكر ي .
من جانبه أبدى الســـيد بيدرســـون تفاؤله
بقي وقت
بتحريـــك امللف الســـوري الـــذي ّ
طويـــل يف جمـــود ،معتبرًا أنه قـــد بدأت
الخطـــوة األولى بالعملية السياســـية.
فيما أكـــد الســـيد جيفـــري ىلع أن بالده
ســـتعمل مـــا بوســـعها لتحقيـــق االنتقال
السياســـي يف ســـورية الذي يضمن ،عودة
الالجئين ،ويمنح االســـتقرار واألمان للشعب
الســـوري ،مشددًا ىلع اســـتمرار دعم بالده
لعمل هيئة التفاوض والعملية السياســـية.
كمـــا أكد الســـيد الجبيـــر بـــدوره ىلع أن
اللجنة الدستورية ســـتكون مدخل للعملية
السياســـية ،وأضاف أن اململكة ستســـتمر
بدعم الهيئة والشـــعب السوري يف السعي
لتحقيق االنتقال السياســـي.

ـا هامـ ً
رئيــس الحكومــة المؤقتــة يعقــد اجتماعـ ً
ـا مــع عــدد مــن

الــدول المانحــة وصنــدوق االئتمــان لبحــث مشــاريع الحكومة
عقـــد رئيس الحكومـــة الســـورية املؤقتة
الســـيد عبد الرحمـــن مصطفـــى ،اجتماعًا
هامـــا يف مدينة غازي عنتـــاب التركية ،مع
ممثلي عدد مـــن الدول املانحـــة باإلضافة
لصنـــدوق االئتمان إلعـــادة إعمار ســـورية،
واســـتعرضوا معًا املشـــاريع التي تســـعى
الحكومـــة لتنفيذهـــا يف املناطق املحررة.
وضـــم االجتمـــاع ممثليـــن عـــن الواليات
املتحدة األمريكية واالتحـــاد األوروبي ودول
أخـــرى ،وقدم كافـــة الـــوزراء يف الحكومة
املؤقتـــة خطـــط عملهـــم ىلع املـــدى
القصير والبعيد ،وإســـتراتيجية كل وزارة يف
تحقيـــق أهدافهـــا ،إضافة إلـــى التحديات
التـــي تواجـــه عملهم.
ودعـــا مصطفى خـــال االجتمـــاع إلى رفع
سوية التنســـيق والتعاون املشترك ،مؤكدًا
ىلع التكامليـــة يف العالقـــة بين االئتالف
الوطنـــي والحكومـــة املؤقتـــة ووحـــدة
تنســـيق الدعم وصنـــدوق االئتمان.
وأوضـــح أن الحكومـــة املؤقتـــة تبنـــت
إســـتراتيجية عمـــل تركـــز ىلع توفيـــر
أساســـيات الحيـــاة الكريمة والبيئـــة اآلمنة
للمدنييـــن القاطنيـــن يف كافـــة املناطق
املحـــررة ،وذلك بهـــدف ممارســـة حياتهم
بشـــكل طبيعي بعد ســـنوات من املعاناة
التي تســـبب بهـــا نظام األســـد.
ولفـــت إلـــى أن الحكومة املؤقتة تســـعى
إلـــى التعايف من مرحلة الدمـــار عبر ترحيل
مخلفـــات األبنية املدمرة كليـــا أو جزئيًا،

وتأمين ســـامة املواقع أمنيـــا والتأكد من
خلوها مـــن األلغـــام والقنابـــل املتفجرة،
إضافة إلى إعادة تشـــغيل البنيـــة التحتية
والخدمـــات العامـــة بمـــا يمكـــن النازحين
من العودة إلـــى مناطق ســـكنهم األصلية
واملباشـــرة بأعمال ترميم املساكن أو إعادة
بنا ئها .
وأشـــار إلـــى أن األولوية تركـــز ىلع تحقيق
األمن عبر جهازي الشـــرطة املدنية التابعة
لـــوزارة الداخليـــة ،والشـــرطة العســـكرية
التابعة لوزارة الدفاع ،وشـــدد ىلع الشـــروع
يف تطبيـــق القوانين ىلع كامـــل األراضي
املحـــررة تحقيقًا للعدل من خـــال تفعيل
املحاكـــم والجهاز القضائي املســـتقل عبر
وزارة العـــدل والســـلطة القضائيـــة والتي
يشـــرف عليها مجلس القضـــاء األىلع.
وقال مصطفى خالل االجتمـــاع إن الحكومة
تركـــز أيضـــا ىلع جانـــب هـــام آخـــر وهو
تمكيـــن املجتمعات املحليـــة من النهوض
باقتصادياتهـــا وتنميـــة وتطويـــر مواردها،
وأكد ىلع أهمية إعطاء األهمية للمشـــاريع
املنتجة والتـــي تضمن اســـتدامة مواردها
الذاتيـــة وتحقـــق التكامل والتعـــاون فيما
بين املجتمعـــات املحلية.
وب ّيـــن أن أهميـــة تعزيز قـــدرات وإمكانيات
املجالـــس املحليـــة يف مجـــال اإلدارة
وتحقيق خطط التنمية املســـتدامة وتعزيز
معايير الشـــفافية ،إضافة إلـــى تفعيل دور
ومشـــاركة املرأة يف كافـــة مفاصل وبنى
مؤسســـات الحكومـــة املؤقتة.
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اندمــاج عســكري بيــن الجبهــة الوطنيــة للتحريــر والجيــش

الوطنــي الســوري

أعلـــن رئيـــس الحكومـــة املؤقتـــة عبـــد
الرحمن مصطفـــى ،اليوم الجمعـــة ،اندماج
فصائل الجيـــش الحر من الجبهـــة الوطنية
للتحريـــر والجيـــش الوطنـــي ،يف جســـم
عســـكري واحد يتبع مباشـــرة لوزارة الدفاع
برئاســـة اللواء ســـليم إدريس.
وجـــاء اإلعالن الرســـمي عـــن االندماج يف
مؤتمـــر صحفي عقـــده «مصطفى» بمدينة
أورفـــا التركيـــة ،بحضـــور قيـــادات الجيش
الوطنـــي والجبهـــة الوطنية ووزيـــر الدفاع
اللواء ســـليم إدريس.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة املؤقتـــة «يف
أعقاب األنشـــطة الحاســـمة لقـــادة القطاع
والوحـــدات التابعـــة للجيـــش الوطنـــي
والجبهـــة الوطنية للتحرير ،نعلـــن اليوم أن
كً
ال من الجيش الوطنـــي والجبهة الوطنية
للتحريـــر قد أصبحـــا متحدان تحت ســـقف
جيش عســـكري منتظـــم واحد تابـــع لوزارة
دفاع الحكومـــة املؤقتة الســـورية».
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وأضـــاف «هـــذا الجيـــش الـــذي شـــكلناه
ســـيواصل جهـــوده لتحرير أراضينـــا من كل
أنواع القهـــر والطائفيـــة والدكتاتورية يف
سو ر يا » .
ولفـــت مصطفى يف املؤتمـــر ،إلى جاهزية
الجيـــش الجديد لتقديـــم الدعـــم الكامل
لتركيـــا يف «حربهـــا ضد اإلرهاب» ،مشـــيرًا
إلى أن «الشعب الســـوري يف منطقة شرق
الفـــرات قـــد تعـــرض للمذابح وتـــم تدمير
قراهم وبلداتهـــم وحرقها».
وبـــدوره اعتبر القيـــادي يف الجيـــش الحر
العميـــد فاتـــح حســـون أن “هـــذا اإلعالن
للحكومـــة الســـورية املؤقتة برئاســـة عبد
الرحمـــن مصطفـــى ووزيـــر الدفـــاع اللواء
ســـليم إدريس هو كان حلم لنـــا وأمنية قد
تحققت منـــذ انطالق العمل املســـلح يف
ثورتنـــا املباركة دفاعـــا عن أهلنـــا ،والذي
تمثل بدمـــج القوى العســـكرية يف هيكل
تنظيمـــي وبقيـــادة واحدة”.

يذكـــر أن وزيـــر الدفـــاع يف الحكومة الســـورية املؤقتـــة اللواء الدكتور ســـليم
إدريـــس ،كان قد أجـــرى جولة ميدانيـــة ىلع بعض مواقع وتشـــكيالت الجيش
الوطني والشـــرطة العســـكرية ،والتقى عـــددًا من الضباط والقـــادة ،وذلك ضمن
مســـاعي الحكومة لضبـــط األمن وتعزيز االســـتقرار يف كافـــة املناطق املحررة،
وبناء جيش احتـــرايف وفق املعاييـــر الدولية.
وأكد “ادريـــس” ىلع ضرورة ضم كافة التشـــكيالت العســـكرية املنتشـــرة يف
املناطـــق املحـــررة إلى الجيـــش الوطنـــي ،وإعـــادة هيكليته وفق التشـــكيلة
الجديـــدة ،داعيًا ملتابعـــة القضايا األمنيـــة والتجاوزات ،بهدف منـــع حصول أي
اختراق أمني أو تفجير وســـط املناطق املدنية ،وذلك عبر اســـتخدام الســـيارات
والدراجـــات النارية املفخخة.
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اجتمــاع تقنــي للجنــة الســورية التركيــة وتســهيالت جديــدة
مقدمــة للســوريين فــي اســطنبول

عقـــدت اللجنة الســـورية التركية ملتابعـــة أوضـــاع الالجئين الســـوريين يف تركيا،
اجتماعـــا تقنيـــا ،لبحـــث آلية تطبيـــق القـــرارات األخيـــرة الخاصة بتســـوية أوضاع
املقيمين يف إســـطنبول.
وحضـــر االجتماع منســـقة مكتب شـــؤون الالجئين يف االئتالف الوطني أمل شـــيخو،
وعضـــو االئتالف الوطني يوســـف محلي ،إضافة إلى مدير دائرة الهجرة يف إســـطنبول
«رجـــب باتو» .وتـــم االتفاق بين الجانبين ىلع االســـتمرار يف اســـتقبال الطلبات عبر
اللجنة الســـورية التركية
املشتركة.
وشـــملت قرارات التسوية
كل من أصحـــاب األعمال
الذيـــن
واملشـــاريع
تراخيـــص
يملكـــون
عمـــل منـــذ أكثـــر من
ثالثـــة أشـــهر ،وطالب
الجامعـــات ،والحـــاالت
كاأليتـــام
اإلنســـانية
واألرامـــل ،إضافة إلى من
لديهـــم أبنـــاء عندهم
قيد مدرســـة.
وأوضـــح مديـــر دائـــرة
الهجـــرة أن التعامل مع
أصحاب هذه الحاالت ســـيتم بالتدريج حســـب األولويـــة ،وأضاف أنهم بـــدأوا بالحاالت
املتعلقـــة بطالب املـــدارس.
ويف معرض الحديـــث عن الضغط الكبير الـــذي يواجه مركز املراجعـــة لدائرة الهجرة
يف منطقة «الســـلطان بيلي» ،ب ّيـــن «باتو» أنهم أنهـــوا تجهيزات افتتـــاح مركزين
جديدين الســـتقبال املراجعين ،األول يف منطقة «أســـنيورت» الذي ســـتبقى أبوابه
مفتوحة حتى الســـاعة  11مســـاء الســـتقبال املراجعيـــن بما فيها أيـــام العطلة آخر
األســـبوع ،إضافة إلـــى مركز آخر يف منطقة «إســـنلر».
وقال الســـيد «رجب باتو» إنه تم تســـجيل  15ألف شـــخص ســـوري بـــدون قيد حتى
اآلن يف املـــدن املتاح التســـجيل فيها ،وأكد ىلع ضرورة التعـــاون مع جميع الهيئات
ملواجهـــة حجـــم العمـــل الكبير املطلـــوب ،ودعا إلى رفع مســـتوى التنســـيق لحل
كافة املشـــكالت التـــي يعاني منها الســـوريون يف تركيا.
وتـــم التأكيـــد ىلع أهمية اســـتقبال الحاالت اإلســـعافية يف كافة مشـــايف مدينة
إســـطنبول ،واســـتمرار منح العالج للحاالت املرضيـــة حتى لـــو كان املريض ال يحمل
بطاقة حماية مؤقتـــة أو قيد.
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الحركة يف تصريحات القائد العام للحركة العميد الركن فاتح حسون
وضباط وقادة من الحركة لوسائل إعالم محلية وعربية ودولية
اإلعالم

القدس العربي:
القيادي يف املعارضة السورية،
العميد الركن فاتح حســـون ،قال
من جانبه لــــ «القدس العربي»:
«لقد أصبحت مالمـــح املعركة
يف الشـــمال الســـوري ،مـــن
الناحيـــة التكتيكية تأخذ طابعًا
مختلفـــا ،خاصة بعـــد تكثيف
القوات الروســـية مـــن تواجدها
ىلع جبهـــات ومحـــاور القتـــال املشـــتعلة.
فقـــد بـــات التكتيـــك املتبع من قبـــل هذه
القوات يقوم ىلع زج القـــوات التابعة للنظام
السوري املقاتلين (املســـتوردين) من مناطق
املصالحـــات والتســـويات ،يف الهجـــوم األول
والذيـــن يمكن أن نصفهم بكبـــش الفداء الذي
سيكشـــف طبيعة املعركة واألسلوب القتالي
الذي تتبعـــه قـــوات الفصائل الثوريـــة ليصار
الحقـــا لتغييـــر التكتيك وفق تحليـــل النتائج
بأقـــل خســـائر بشـــرية يف صفـــوف القوات
الخاصة الروســـية.
وبســـبب غياب القوى املحليـــة املؤثرة ،بات
لزامًا ىلع روسيا أن تســـتخدم قواتها املدربة
تدريبـــا نوعيـــا عاليًا ،وتنفـــذ أعمالهـــا لي ً
ال
متســـلحة بالعتاد املتطور الـــازم لذلك .لكنها
فشـــلت بالرغم من مســـاندتها من قبل قوات
ميليشـــياوية إيرانية وفلســـطينية ،مما تطلب
تدخـــل قـــوات روســـية خاصـــة يف املعارك
ذات تدريـــب خـــاص ،ولـــم تســـتطع القيادة
السياسية الروســـية إخفاء مشـــاركتها ،حيث
صرح وزير الخارجية ســـيرغي الفـــروف بوجود
هذه القـــوات يف منطقـــة إدلـــب خوفًا من
اســـتهدافها من قبـــل القـــوات التركية بعد
محـــاوالت النظام تطويـــق نقطـــة املراقبة
التركيـــة يف مورك.
ويســـعى الروس ،وفق القيـــادي يف املعارضة
السورية حســـون ،ملواصلة إيهام العالم بدورهم
كضامـــن من خالل نشـــر القوات الروســـية يف
املنطقـــة املنزوعة الســـاح املفترضة والتي
نقضـــوا بنودها من خـــال املعارك الســـابقة
التـــي دفنوا مـــن خاللهـــا العديد مـــن البنود
املتفق عليها يف سوتشـــي.

وقـــال «مـــن ناحيـــة أخـــرى فقـــد دفعـــت
الخالفات الناشـــئة بين امليليشـــيات بمختلف
توجهاتهـــا القـــوات الروســـية إلدارة املناطق
املســـيطر عليهـــا مـــن قبلهم بســـبب عجز
النظام والقوات املســـاندة لـــه يف إدارة هذه
املناطـــق .كما يعتبر العامـــل االقتصادي مهمًا
حيث تدير القوات الروســـية سوق املسروقات
التي ســـيطروا عليها بعـــد احتاللهم للمناطق
الســـورية واألراضي الزراعيـــة واملصانع وغيرها
من مقـــدرات هـــذه املناطق».
العربي الجديد:
-1أشـــار القيـــادي يف الجيـــش الســـوري الحر
العميـــد فاتح حســـون ،أن األخير «يعمل ىلع
عـــودة أهـــل املناطق شـــرقي الفـــرات إلى
مســـاكنهم ،مدنيين كانـــوا أم عســـكريين».
ولفـــت يف حديث مع «العربـــي الجديد» إلى
«أن هنـــاك فصائـــل منظمـــة ومنضبطة يف
صفـــوف الجيش الحـــر ،مقاتلوها مـــن أهالي
شـــرقي الفـــرات ،يمكن أن تـــؤدي دورًا مهمًا»،
واف،
مضيفًا« :تدربت هـــذه الفصائل بشـــكل ٍ
وشـــاركت الجيـــش التركي يف معـــارك درع
الفـــرات وغصن الزيتـــون وأثبتـــت احترافيتها،
وبالتالـــي هـــي األجدر بـــأن تشـــارك القوات
التركيـــة الحفاظ ىلع أمن وســـامة شـــرقي
الفـــرات» .وختم حســـون بالقـــول« :الدعاية
املغرضة التي تشـــنها مليشـــيا «قسد» بغية
التأثيـــر ىلع قـــرار الدول املعنية بشـــرقي
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الفرات لن تكون مجديـــة ،فمن حق األهالي
املهجرين العودة ملساكنهم وحمايتها».
-2قال القيـــادي يف الجيش الســـوري الحر،
العميـــد فاتح حســـون،
يف حديـــث مع «العربي
الجديـــد» ،تعليقًا ىلع
القمـــة ونتائجها:
«غـــاب عن هـــذه القمة
التوافق ولـــو نظريًا يف
مـــا يتعلـــق بمنطقـــة
إدلـــب ،وهـــو املوضوع
األساســـي الـــذي كان
ينتظر غالبية الســـوريين
تطمينـــات حولـــه» .ومضـــى بالقول:
«روســـيا وإيـــران كانتـــا تســـعيان إلظهار
إنجازاتهمـــا ىلع حســـاب دماء الســـوريين
وتهجيرهـــم ،بينما تركيا كانـــت تبحث عن
إنقـــاذ منطقـــة إدلب مـــن حـــرب مدمرة
وقودهـــا الناس األبرياء ،ولـــم تخرج القمة إال
باتفاق ىلع اللجنة الدســـتورية التي تعتبر
مـــن ركائـــز العملية السياســـية يف جنيف
وليس أســـتانة ،يف حيـــن خرجت باختالف
حـــول ركائـــز املباحثات يف أســـتانة التي
تتمثـــل يف اتفاقية خفـــض التصعيد».
وأملح حســـون إلى أن الشـــمال الغربي من
ســـورية مقبل ىلع تصعيد عسكري جديد،
إذ أشـــار إلى أن «املعركة يف منطقة إدلب
آتيـــة ال محالـــة» ،مطالبًا املجتمـــع الدولي
بتحمل مســـؤولياته حيـــال ذلك ،مضيفًا:
ّ
«حيـــاة أربعـــة مالييـــن مدنـــي يف خطر،
وفتـــح املمـــرات باتجـــاه أوروبا قـــد يكون
مطلـــب معظمهـــم ،فـــا يمكن لهـــم أن
يكونـــوا تحت ســـيطرة نظـــام األســـد ،لذا
ســـتكون املعركة حـــال نشـــوبها بتكتيك
جديد وأهـــداف جديـــدة ،وارتـــدادات غير
محســـوبة ملـــدى طويل».
-3قال القيادي يف «الجيش الســـوري الحر»،
العميـــد الركن فاتـــح حســـون ،إن «االتفاق
القائـــم بين روســـيا وتركيا حـــول إدلب هو
اتفاق قمة سوتشـــي» ،مضيفًا أن «روســـيا
تعمـــل ىلع تطبيقـــه بالقـــوة ،إن لم يتم
تطبيقـــه بالتراضي».
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وتابـــع قائ ً
ال إن «تشـــكيالت غرفـــة عمليات
«وحـــرض املؤمنيـــن» (تضـــم تنظيمـــات
متشـــددة) ،لن تقبل أن تطبق االتفاق سلميًا،
وهيئة تحرير الشـــام قالت بعد اجتماع القمة
الثالثيـــة األخيـــر إنـــه ال يعنيها ،والســـؤال
القائم هل لـــدى غرفتي عمليـــات «وحرض
املؤمنيـــن» و»هيئة تحرير الشـــام» خطط
تواجهـــان بها معركة شـــاملة لروســـيا إن
ٌ
خطط
تمت؟ وهل لـــدى الفصائـــل الثورية
خاصـــة بهـــا لذلـــك؟ بالتأكيد نعـــم ،لكن
التكلفـــة يف حال عـــدم النجاح ســـتكون
كا ر ثية » .
ىلع الرغـــم من ذلـــك ،رأى حســـون أنه «ال
ّ
حـــل أمام التع ّنـــت الروســـي إال باملواجهة
العســـكرية التقليديـــة واألمنيـــة» ،مؤكدًا
أن «لـــدى فصائـــل قـــوى الثـــورة خططها،
ولـــدى فصائـــل املعارضة خططهـــا كذلك،
وتنـــوع التكتيك املســـتخدم ،والتركيز ىلع
العمل خلف خطـــوط التمـــاس ،والعمليات
املحدودة يف العمق ويف مناطق ســـيطرة
فعـــال ســـتتم
النظـــام الجديـــدة،
ٌ
ســـاح ّ
تم نســـف كل
العودة الســـتخدامه يف حال ّ
التفاهمـــات واالتفاقيات».
وأشـــار القيادي يف «الســـوري الحر» إلى أن
«روســـيا تهدد بجدية باالجتياح كوســـيلة
ضغـــط ىلع االتحـــاد األوربـــي البتـــزازه،
وليكـــون أكثر تجاوبـــا معهـــا يف اجتماع
ســـيعقد يف أنقرة
القمـــة الرباعية الـــذي
ُ
حـــول إدلـــب بمشـــاركة أملانيا وفرنســـا،
إضافـــة لروســـيا وتركيا».

موقع إيالف:
(بروباغندا إعالمية)
لكن فاتح حســـون القيادي يف الجيش الحر
قـــال لـ»إيالف» إنه لم تذكـــر أي مداهمات أو
اعتقـــاالت ضمـــن األجهزة األمنيـــة ،و»هذه
القرى بشـــكل مباشر تحت ســـلطة الجيش
الوطني ،فال يمكن أن تدخـــل قوة خارجية،
فكل القرى مقســـمة لقطاعات».
أضاف حســـون «ال يوجد فصيل اســـمه (درع
الفرات) ،وال فصيل اســـمه (أحفاد الرســـول)،
وال يوجـــد يف (أطمة) أي تواجـــد لفصائل
غير الجبهة الوطنيـــة للتحرير وهيئة تحرير
الشـــام ،وال يمكننـــا أن نعتبـــر كل حامـــل
للســـاح ينتمي إلى فصيل عسكري ،ويكون
ً
مســـؤول عن حياته الشـــخصية إن
فصيلـــه
كان بلطج ًيا».
واعتبر أن بعض وســـائل اإلعـــام ال تختلف
كثيـــ ًرا عن (قنـــاة دنيـــا) التابعـــة للنظام،
ً
نقـــا عن عامليـــن فيهـــا ،وطريقة
وذلك
عملهـــا معروفـــة وتنـــدرج ضمن وســـائل
املوجهة».
اإلعـــام
ّ
وأكد حســـون «ومع هذا ســـيتم الضرب بيد
من حديـــد ىلع كل خـــارج عـــن القانون،
وتصاعـــد العمليـــات األمنيـــة املتطرفـــة
ميدان ًيـــا يف مناطق عمل (غصـــن الزيتون،
ودرع الفـــرات)» .وشـــدد ىلع أن الهجـــوم
اإلعالمـــي ىلع الفصائل يأتـــي «ضمن إطار
منع تواجـــد الفصائـــل يف املنطقة اآلمنة
يف شـــرق الفرات».
وكان املرصـــد الســـوري لحقوق اإلنســـان
قـــال إن اعتقال النســـاء الخمـــس جاء بعد
مداهمـــة القرية يف ناحية شـــران يف ريف
عفرين ،من دون معرفة األســـباب ،والنســـاء
الخمس تـــم اقتيادهن إلى جهـــة مجهولة،
مـــن دون مزيد مـــن التفاصيل.
مرصد مينا:
املحلـــل العســـكري العميـــد الركـــن «فاتح
حســـون» ويف تصريح خـــاص لـ»مينا» أجاب
عن ذلك التســـاؤل بأن أي تحـــرك من الحزب
باتجاه إســـرائيل سيشـــكل كارثة بالنســـبة
إليـــران ومزيـــدًا مـــن الضغط ،مســـتبعدًا أن
تلجأ طهران ألي عمل عســـكري ضـــد تل أبيب

يف إطـــار ردهـــا ىلع أي ضربـــة عســـكرية
توجـــه لها.
وأكـــد «حســـون» أن إســـرائيل تعتبـــر خطًا
أحمـــرًا بالنســـبة للواليات املتحدة وروســـيا،
وال يمكن املســـاس بهـــا يف أي تصعيد قد
تشـــهده املنطقة ،متوقعـــا أن ينحصر الرد
اإليرانـــي بتحريك ميليشـــيات الحوثي باتجاه
الخليـــج العربي.
وأضاف الخبير العســـكري« :إيران ال تســـتطيع
اإلفـــات ممـــا هـــي فيـــه إال بالتصعيد غير
املباشـــر ،عـــن طريـــق تحريـــك فصائـــل
وجماعـــات مواليـــة لهـــا؛ وهذه مـــا تفعله
بـــكل وضوح» ،مشـــيرًا يف الوقـــت ذاته إلى
أن أي عمل عســـكري ضد إيران لن يســـتهدف
العمـــق اإليراني وإنما مناطـــق نفوذها التي
تســـتخدمها يف الوطن العربي ال سيما يف
ســـوريا والعراق ولبنان.
واعتبـــر «حســـون» أن العمليات العســـكرية
داخـــل العمـــق اإليرانـــي ســـتضر باملواطن
اإليراني العادي والوضـــع االقتصادي املتردي،
وليـــس ىلع الحـــرس الثـــوري والجيـــش
اللـــذان يعدان العـــدة من ســـنوات طويلة،
وميزانياتهـــم ال تخضـــع مليزانيـــة إيـــران
املعلنـــة ،ىلع حد قول املحلل العســـكري.
كمـــا أوضح «حســـون» أن القـــادة االيرانيين
صرحـــوا مـــرارًا أن املعركة ضد إيـــران يجب
أن تكـــون خـــارج أراضيها ،األمر الذي يفســـر
بحســـب وجهة نظـــره؛ السياســـة العدائية
إليـــران يف املنطقـــة ،مؤكدًا أنـــه يف حال
توجيه ضربـــات لها فإنها ســـتكون ملناطق
نفوذهـــا؛ وهو الهـــدف الرئيســـي إليران عبر
دعم تلك امليليشـــيات؛ بأن يكـــون تأثير أي
مواجهـــة عســـكرية منحصرا خـــارج الخدود
الجغرافيـــة لهـــا وأال تتأثر املـــدن اإليرانية
جـــراء أي تصعيـــد يف املنطقة.
وأضاف حســـون« :يف نفـــس الوقت عملت
إيـــران ىلع اســـتراتيجية الحـــرب بالوكالة
والسياســـة العدوانية ،يف حين كانت معظم
الـــدول العربية املتضررة منهـــا تحاول إيجاد
حلـــول ملشـــاكلها الداخليـــة والحدودية»،
الفتًا إلى أن الـــدول العربيـــة مطالبة بدعم
كل التحركات الشـــعبية ضـــد نفوذ إيران يف
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قال القيـــادي العســـكري يف فصائل املعارضة
الســـورية ،العقيد فاتح حســـون ،إن روســـيا لم
تكن لتنجح بتجربة أســـلحتها يف ســـوريا« ،لو
توفـــر الدعم الـــازم لفصائل الجيـــش الحر باألســـلحة النوعية ،والتي كانت ســـتحد من هذا
عادًا أن الدبلوماســـية الدوليـــة تعتبر ســـوريا «حقل تجارب».
األمر بشـــكل كبير»َّ ،
جـــاء ذلك خـــال تصريحات لــــ «بروكار بـــرس» أدلـــى بها القيـــادي الـــذي كان ضمن وفد
أســـتانة ،خالل جوالت ســـابقة من املحادثات ،اليـــوم األحد ،تعليقًا ىلع كشـــف وزير الدفاع
الروســـي ،ســـيرغي شـــويغو ،أن بالده أوقفت إنتاج  12نموذجًا من األســـلحة الروســـية بعد
ثبوت فشـــلها خالل العملية العســـكرية يف سوريا.
وأضـــاف القيـــادي أن «تزويـــد الفصائل بصواريـــخ مضادة للطيـــران يجعل اختبـــار الطائرات
الروســـية ىلع املحك ،فـــكل اختباراتها كانـــت ىلع قوى ال تمتلك أســـلحة جيوش ،وىلع
مدنييـــن عزل» ،مؤكـــدًا «لو كنا نمتلك شـــيئًا من أســـلحة الجيـــوش النظامية لـــكان هذا
كفيـــل بقلب املوازين يف امللف الســـوري رأســـا ىلع عقب ،وما كانت لتســـتطيع روســـيا
التحكم بامللف الســـوري».
واســـتطرد حســـون «الدبلوماســـية الدولية التي تميل إلـــى مصالحهـــا ،ومصالحها فقط ،ال
تقيـــم وزنًا ،أو اعتبـــارًا ،إلبادة الشـــعب الســـوري ،من خالل اعتبـــاره حقل تجـــارب»ِّ ،
مذكرًا
بكالم للمبعوث األممي الســـابق ،األخضـــر اإلبراهيمي ،يف خطاب اســـتقالته الغاضب ،حين
قـــال «الجميع لديهم أجنداتهم الخاصة ،ومصالح الشـــعب الســـوري تأتي ثانيـــا ،أو ثالثًا ،أو ال
تأتي مـــن األصل».
وبين حســـون أن روســـيا تقـــوم بالترويج ألســـلحتها من خـــال التجـــارب امليدانية ،فهي
َّ
مصدر عاملي للســـاح الـــذي يعتبر ذو ترتيب رفيـــع ،خصوصًا يف منظومات األســـلحة التي
تخدم اســـتراتيجية األرض املحروقة ،مثل راجمات الصواريـــخ ،والصواريخ املوجهة ،والصواريخ
املضادة للطائـــرات ،غير عابئة بآثارهـــا التدميرية.
وســـخر القيادي مما روجت له روسيا عن املنظومة املركبة «بانتســـير» يف قاعدة حميميم،
أثنـــاء تصديها لهجوم الطائرات املســـيرة ىلع القاعـــدة ،موضحًا أنها «فشـــلت يف حماية
أهـــم قاعدة لها يف ســـوريا مـــرارًا وتكرارًا ،بالرغم من اســـتخدام أســـلحة بســـيطة ضدها،
فهـــل بعد اســـتخدامها املدنييـــن أهدافًا ،وفشـــلها يف حمايـــة قاعدتها مـــرارًا ،تتباهى
وتزهو بأسلحتها؟!».
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مناطق املصالحات:
تشـــهد مناطق املصالحات حالة من
الغليان والنقمة بســـبب تردي الواقع
األمني واملعيشـــي ،عقـــب حمالت
التدقيـــق األمنـــي والتفتيش ىلع
الحواجز للشـــباب يف هذه املناطق،
بهـــدف ســـوقهم إلـــى الخدمـــة
العســـكرية وزجهـــم يف املعـــارك
الدائرة يف الشـــمال الســـوري .حيث
بات النـــاس يدركون أن هـــذا النظام
ال يؤمن جانبه وال يفـــي بوعوده ،لذا
بدأت عمليـــات االنشـــقاق والتخلف
عـــن الخدمة العســـكرية يف مناطق
املصالحـــات كنتيجة حتميـــة للواقع
ا ملتر د ي .
مناطق نظام األسد:
اعتقـــاالت بتهـــم الفســـاد والحجز
املالي لشـــخصيات يف حكومة األسد
التزال مســـتمرة ،لكن الحقيقة تكمن
يف محاولة تســـديد جـــزء من ديون
النظـــام الكبيـــرة لروســـيا يف ظل
عجز اقتصـــادي وإفالس غيـــر معلن.
اعتقـــال الشـــباب املســـتمر ىلع
الحواجز األمنيـــة يف مناطق النظام
تعكـــس نقص العنصر البشـــري الذي
تعانيـــه قواته ،وظهر هـــذا جل ّيًا يف
معاركه يف الشـــمال الســـوري الذي
لـــم يكن ليحقـــق التقدم لـــوال دعم
الروس ومرتزقـــة إيران.

مناطق املعارضة:
غليان واحتقان لســـكان املناطق املحررة يف الشمال
الســـوري من هيئـــة التحرير الشـــام التي لـــم تحرك
ســـاكنًا للمشـــاركة يف املعـــارك بين قـــوات النظام
والثوار ىلع جبهـــات كفرزيتا ومورك وخان شـــيخون
وتركها تســـقط واحدة تلو األخرى .الشـــعب الســـوري
الثائـــر يف املناطق املحـــررة الزال يؤمن بقضيته يف
اســـقاط النظام ،حيث خرجـــت املظاهرات يف املدن
ً
مطالبة بإســـقاط النظام.
والبلـــدات املحررة
هيئة تحرير الشام:
التـــزال هيئـــة تحرير الشـــام تـــر ّوج نفســـها ىلع
أنها تقاتـــل النظام والـــروس ىلع بعـــض الجبهات
لتحســـين صورتها الســـيئة أمام الحاضنة الشـــعبية
التـــي تعرف كذبهـــا وانســـحابها من مناطـــق أمام
قوات األســـد وتســـليمها بدون إطالق رصاصة واحدة.
كمـــا أن الهيئة تعانـــي من اضطـــراب يف صفوفها
ىلع مســـتوى القـــادة ،حيث خرج (أبو العبد أشـــداء)
أحد قادتها عـــن صمته ووجه انتقادات قاســـية جدًا
واتهامات غير مســـبوقة لقيادة الهيئـــة ،تحدث فيها
عن فســـاد إداري ومشـــكالت تنظيميـــة ،ناهيك عن
التجـــاوزات املالية والتهـــاون يف الدفاع عن املناطق
املحررة واالنصياع للسياســـات االقليميـــة وغيرها.
ميليشيا قسد اإلرهابية:
انصياع كامل وانســـحاب لقوات ســـوريا الديمقراطية
مـــن املنطقـــة اآلمنة التـــي اتفقت عليهـــا ك ً
ال من
تركيا والواليات املتحدة األمريكيـــة ،وإزالة التحصينات
واملظاهـــر العســـكرية مـــع بـــدء تســـيير الدوريات
ا ملشتر كة .
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تنظيم الدولة:
تســـجيل صوتـــي جديـــد لزعيـــم تنظيـــم
الدولة اإلرهابـــي «أبو بكر البغـــدادي» يوهم
فيـــه أتباعـــه بأن الخســـائر التـــي مني بها
ّ
ويحثهم
التنظيم وانكماشـــه اختبار من اهلل،
ىلع مزيـــد من األفعـــال .علمـــا أن التنظيم
قد ُطرد مـــن عاصمة دولتـــه املزعومة يف
مدينـــة الرقة ،وخســـر كافـــة املناطق التي
يســـيطر عليها يف ســـوريا والعراق ،باستثناء
بعـــض الجيوب يف بعـــض جبـــال الصحراء
ا لسو ر ية .
الجيش التركي:
رضخـــت الواليـــات
املتحدة األمريكية
للضغـــط التركـــي
يف ملف املنطقة
اآلمنـــة وبدأتـــا
بتســـيير الدوريات
املشـــتركة يف
شـــمال ســـوريا
قـــرب الحـــدود
يف
التركيـــة
مناطـــق ســـيطرة األكـــراد ،كمـــا ّ
نفذت
طائـــرات حربيـــة تركية طلعـــات جوية
فوق األجواء الســـورية يف منطقة شرق
الفرات .يف ســـبيل تأمين حـــدود تركيا
مع ســـوريا من العمليـــات االرهابية التي
كانت تشنها ميليشـــيات (  )YPGاالرهابية
ىلع مدنهـــا الحدوديـــة ،وضمـــان مناطق
جديدة يف ســـوريا تعيـــد إليهـــا الالجئين
الســـوريين املوجوديـــن ىلع أراضيها .حيث
تســـتضيف تركيـــا  3.6ماليين الجئ ســـوري.
امليليشيات اإليرانية اإلرهابية:
تخبـــط وتخـــ ّوف يف صفوف امليليشـــيات
اإليرانيـــة وحـــزب اهلل اللبنانـــي يف ظـــل
اســـتمرار الغارات اإلســـرائيلية ىلع مواقعهم
يف ســـوريا ،حيث عملت هذه امليليشـــيات
ىلع إفـــراغ أكبر نقطة تجمع ومســـتودعات
أســـلحة ســـرية تابعة لها يف ريـــف درعا
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الشـــمالي .كما أن الئحـــة العقوبات األمريكية
تضمنت قيادييـــن من حزب
الجديـــدة التـــي ّ
اهلل والحـــرس الثـــوري اإليرانـــي وجه صفعة
جديـــدة إليران يف ظـــل العجـــز االقتصادي
التي تمر بـــه والعقوبـــات املفروضة عليها.
االحتالل الروسي:
اســـتجابت روســـيا للضغوط التركية لوقف
العمليـــة العســـكرية التي تشـــنها قوات
النظام وامليليشـــيات اإليرانية ىلع منطقة
ادلـــب ،وفرضت ىلع النظـــام هدنة لحفظ
ماء وجهها أمام حليف اســـتراتيجي كتركيا

باعتبارهمـــا الطرفيـــن الضامنيـــن ملنطقة
خفض التصعيد ،كما رأت روســـيا يف إرسال
املزيـــد من التعزيـــزات العســـكرية التركية
نحـــو نقطة املراقبـــة يف مورك ،وإنشـــاء
نقطـــة مراقبـــة جديدة يف حيش شـــمال
خـــان شـــيخون ،ن ّية جدية لـــدى تركيا يف
التدخل عســـكريًا لوقف تقـــدم النظام يف
حال عـــدم الرضوخ.

الرؤية العسكرية لمجريات األحداث الميدانية
ً#بعـــد موجـــة من القصـــف النـــاري العنيف
وسياســـة األرض املحروقـــة التـــي تمكنت
فيهـــا عصابات األســـد اإلرهابية مـــن التقدم
والســـيطرة ىلع خـــان شـــيخون مدعومة
مـــن قـــوات االحتـــال اإليرانـــي والطيـــران
الروســـي خالل شـــهر آب الفائت فإن املعارك
واالشـــتباكات خفت حدتها خالل شهر أيلول
نتيجة للخســـائر التي منيت بها هذه القوات
املعتدية ولتفاهمات روســـية تركية وضغط
األخيـــرة لوقـــف تقـــدم العصابـــات والقوات
املحتلـــة ومنعها مـــن احتالل أيـــة أراضي
إضافيـــة .ولكن اســـتمرار القصـــف املدفعي
والصاروخي وبعـــض الضربـــات الجوية ىلع
املناطق املحررة قد تمت ىلع مدار الشـــهر
وتحديـــدا يف ريف إدلب الجنوبي والشـــرقي
وريـــف حلب الغربـــي ،ومازال هـــدف النظام
اإلرهابي األســـدي هـــو تفريـــغ املنطقة من
ســـكانها بالقـــوة بعد إفقادهم ســـبل الحياة
ومقوماتهـــا ،والتأثير املباشـــر ىلع الفصائل
بغـــرض اســـتنزافها ،وكل ذلـــك تمهيدا ألي
فرصة محتملـــة تمكنه من احتـــال مناطق
جد يد ة .
#لم تعـــدم الفصائل الثورية ســـبل املقاومة
فاتجهـــت إلـــى عمليـــات نوعيـــة وخاصة
تســـتهدف مواقـــع ودوريـــات األســـد ىلع
خطـــوط التمـــاس وتنـــزل بهـــا الخســـائر
وتســـتنزفها مســـتفيدة من الطبيعة وخاصة
يف املناطـــق الجبليـــة وبعيـــدا عـــن تأثير
نيـــران الطائـــرات املعادية.
 #يف املناطـــق املوصوفـــة بمناطـــق
املصالحات تشـــير الهجمـــات املجهولة ىلع
حواجـــز لنظام األســـد اإلرهابي عـــدم قدرة
هـــذا األخير من الســـيطرة ىلع تلك املناطق
وأن حالـــة مـــن املقاومة الشـــعبية تتجدد
رفضا ألي شـــكل من أشـــكال االحتالل ،وعدم
الخنوع لهـــذا النظـــام اإلرهابي.
 #كذلك فإن خاليا للجيـــش الحر يف مناطق
ســـيطرة عصابات األســـد اإلرهابية بدير الزور
ويف مناطق ســـيطرة قســـد اإلرهابية أخذت
تستعيد نشـــاطها يف نهضة جديدة ،وتشن
بعض الهجمات الخاطفـــة خلف الخطوط

بقلم :العميد مالك الكردي
بهـــدف إربـــاك هـــذه القـــوى املعاديـــة
وزعزعتهـــا ،والتـــي جـــاءت بعـــد مظاهرات
ومواجهات شـــعبية قام بها أبنـــاء املنطقة
يف دير الـــزور ضد هذه العصابـــات وطردهم
منها .
#إن رفض هيئة العالقات العامة والسياســـية
يف مخيـــم الركبان لقاء وفـــد األمم املتحدة
املثير للريبـــة من خالل زيـــارات متكررة دون
أي فعـــل إيجابـــي باتجـــاه الالجئيـــن ،يأتي
يف إطـــار املقاومـــة وعدم الرضـــوخ لالبتزاز
والتواطـــؤ من بعض املوظفيـــن الدوليين مع
نظام الخيانة واإلرهاب األســـدي.
#الالفـــت لالنتباه ازدياد عمليـــات التفجيرات
املفخخـــة اإلرهابية يف مناطـــق درع الفرات
وغصن الزيتون ،والتـــي تبنت بعضها عصابات
«قســـد وال ب ك ك» اإلرهابيـــة ،وجميعهـــا
تهدف إلـــى إشـــاعة الفوضى وإثـــارة أجواء
الخـــوف يف املناطق املحـــررة لدعم موقف
نظـــام األســـد اإلرهابـــي وللتشـــكيك بالدور
التركي الســـاعي لخلـــق املنطقـــة اآلمنة.
وباملقابـــل فإن ارتفاع معـــدل حاالت التفجير
واملفخخـــات يف منطقة «قســـد» مما يدل
ىلع الحالـــة األمنية الســـيئة يف مناطقها
وكـــذب ادعائها يف تحقيـــق األمن املزعوم.
 #والالفـــت أيضا عودة داعـــش اإلرهابية إلى
الساحة مســـتعيدة بعضا من قوتها ونشاطها
وقيامها بعمليات عســـكرية تســـتهدف فيها
عصابـــات األســـد اإلرهابية وقـــوات االحتالل
اإليرانـــي من جهة وتســـتهدف أيضا عصابات
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قســـد اإلرهابيـــة من جهـــة أخـــرى ،ويبدو
أنهـــا عمليات تهدف إلى اســـتعادة وجودها
وتأمين بعـــض االحتياجات اللوجســـتية من
أجـــل اســـتمرار هـــذا الوجـــود يف البادية
الخانقة وشـــرق الفـــرات بعـــد أن اضمحلت
وكادت أن تكـــون من ذكريـــات األلم املاضي
إال من بعـــض الخاليـــا والجيـــوب املتناثرة
التـــي مازالت يف عمـــق البوادي وشـــعابها
ومغاراتهـــا .كمـــا أن هذا التنامـــي املفاجئ
لداعـــش وشـــن الهجمـــات خـــال اليومين
األخيريـــن يثير الريبة والشـــك بـــأن جهة ما
تدعمهـــا ،وقـــد دفعـــت بها إلـــى الواجهة
لتحقيـــق أهداف ،ومـــن الصعـــب تحديدها
اآلن يف ظـــل التداخالت والتشـــعبات.

 #وباملقابل فـــإن مداهمات واعتقاالت كثيرة
قـــد قامت بهـــا «قـــوات قســـد» اإلرهابية
مدعومـــة من قـــوات التحالف طالـــت خاليا
داعـــش اإلرهابية يف شـــرق الفـــرات تحاول
فيها «قســـد» الســـيطرة وبســـط نفوذها
بشـــكل أكبر.
 #إن ارتفـــاع معـــدالت الجريمة من ســـرقة
وقتل واغتصاب وتعفيـــش و .....يف مناطق
ســـيطرة نظام األســـد وعصاباتـــه اإلرهابية
ســـيما يف الســـاحل ،هو انعـــكاس طبيعي
لتـــردي الوضـــع االقتصـــادي الـــذي بلغ حدا
كبيرا مـــن االنحدار والقلة يف ســـعة العيش
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التـــي بلغـــت حد االنعـــدام عنـــد كثير من
العوائـــل ،وانعكـــس أيضا ىلع ســـلوكيات
الجيـــش الـــذي لم يعـــد أفـــراده يحظون
«بحبـــة البطاطا املســـلوقة» التـــي كانت
توزع لهـــم كوجبـــة غذائية منذ ســـنوات،
وتركوهم لشـــأنهم ليتدبروا أمرهم بالطريقة
التي يشـــاؤون يف ظل أزمات خانقة ،فتحول
الكثير منهم ليكونوا مشـــاركين و رائدين يف
الجريمة املنظمة ،إذ أصبحت هناك أســـواقا
خاصة لبيع مســـروقاتهم وتعفيشـــهم الذي
ال يخلـــوا هذا الســـلوك من جرائـــم مرافقة
لـــه كالقتـــل واالغتصـــاب ،حتـــى أصبحت
شـــكال طبيعيا مألوفـــا يف الحيـــاة اليومية
االجتماعيـــة لحاضنة النظام وأشـــياعه.
#إن مـــا يجـــري
عمومـــا ىلع األرض
الســـورية وخصوصـــا
يف مناطق ســـيطرة
املجـــرم
النظـــام
وعصاباتـــه اإلرهابية
أو لجهـــة ســـيطرة
«قســـد» و»داعش»
اإلرهابيتيـــن يشـــير
يقينا إلـــى أن األوضاع
قد أصبحـــت كارثية،
ووضعـــا لـــم يعـــد
يحتمـــل أو يطـــاق،
مـــن انعـــدام مطلق
لألمـــن أو للحد األدنى
مـــن تحقيـــق ظروف
العيش ،وأن املواطن
البســـيط هو من يدفع الثمـــن ويعيش تحت
رحمـــة األغـــوال البشـــرية.

الرؤية السياسية لمجريات األحداث الميدانية
 #يســـتمر الروس بالتمترس خلـــف محاوالت
تدويـــر النفايـــات املوجـــودة يف قصـــر
وف ســـبيل هـــذا
املهاجريـــن بدمشـــقِ ،
الهـــدف هم لـــم يدخـــروا جهدا عســـكريا
أو سياســـيًا ،ففي الشـــمال الســـوري يستمر
القصـــف الهمجـــي العشـــوائي وتســـتمر
ماكينـــة القتـــل واالجرام التـــي تحصد أرواح
األبريـــاء حتـــى غدت مـــدن وبلـــدات وقرى
الشـــمال املحرر أشبه بمدن األشـــباح الخالية
مـــن أهلهـــا اللذيـــن أصبحوا بـــا مأوى يف
املناطـــق القريبة مـــن تركيا.
 #مأســـاة إنســـانية بكل معنى الكلمة أمام
مـــرأى ومســـمع العالـــم أجمع بمؤسســـاته
التي تقـــف عاجزة عن فعل أي شـــيء حتى
أن جلســـة مجلس األمن األخيـــرة والتي من
املفترض أن يكون مشـــروع القرار (الكويتي،
األملانـــي ،البلجيكي) عامـــل تهدئة وحماية
للمدنييـــن ،إال أن الفيتو الروســـي كان دائمًا
باملرصـــاد ،وأفشـــل الـــروس مشـــروع القرار
باتخاذهـــم حـــق النقـــض الفيتـــو رقم ١٣
ليبقى الشعب السوري ســـلعة للتداول بنظر
املجرم الروســـي ،وقمة أنقرة الثالثية أفضت
إلى ال شـــيء وســـط رفض تركي للحرب يف
الشـــمال وتعنت روســـي وتمســـك روســـي
بخيـــار التدمير ،و ُرحلت امللفات مشـــفوعة
بعنـــاد الفرقاء إلـــى القمـــة الرباعية التي

يفتـــرض أن تجمع (تركيا ،روســـيا ،فرنســـا،
أ ملا نيا ) .
 #الشـــعب الســـوري العظيـــم الـــذي قدم
مليـــون شـــهيد وعانـــى مـــا عانـــاه رفض
سياسة اإلخضاع ،ورفض أســـاليب املصالحات
االلتفافيـــة التي أصبحت مكشـــوفة للجميع،
وخرج الشـــعب الســـوري بمظاهرات الغضب
من جديد يف الشـــمال الســـوري متمســـكًا
بأهـــداف ثورتـــه النبيلة يف الوصـــول إلى
مجتمـــع الحريـــة والديمقراطيـــة والعدالة
االجتماعيـــة .لـــم تقتصـــر املظاهرات ىلع
الشـــمال الســـوري وامتـــدت شـــرقًا إلى دير
ُّ
الـــزور وجنوبـــا إلى مهـــد الثـــورة يف درعا،
وأثبت الشـــعب الســـوري من جديد أن عداد
الزمـــن لـــن يعـــود إلـــى الـــوراء ،وأن تدوير
الـــروس للنفايـــات إنما هي محاولة يائســـة،
واالســـتحقاق األهـــم الـــذي يضمـــن األمن
واالســـتقرار هو الحـــل الذي يلبـــي تطلعات
الجماهيـــر ،وما دونه فأشـــجار الزيتون وخيام
النزوح أحـــب إلى الناس من زريبة آل األســـد.
 #مـــا تمخض عنه مســـعى (غير بدرســـون)
مـــن لجنـــة دســـتورية تبقى تحـــت عين
الرقيـــب الجماهيـــري ،وإن كان ال يهمه كثيرًا
دهاليـــز السياســـة إال أنه ال يخطـــئ الهدف،
فإما إزاحـــة الطاغيـــة وإما اللجنـــة ،والثورة
مستمر ة .
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#إيران التي اســـتغلت وهـــن وضعف إدارة ترامـــب أخذت بالتمادي والتجـــاوز واالعتداء
ىلع أمـــن الطاقة العاملي.

 #ويبقـــى تحدي الشـــمال عقـــدة بوتين التـــي تحـــول دون تقديم خطـــاب النصر،
واقتصر تصريـــح الخارجية الروســـية (أن األعمـــال القتالية يف ســـوريا انتهت) ،بينما
األمر عكس مـــا يحلم الروس وعكس مـــا يصرحون به (بأنهم سيحســـمون الصراع يف
ســـورية بثالثة أشـــهر ومن ثـــم يف أربعين يومـــا و و و إلخ) ،وكلها أوهام وســـتبقى
أوهام أمام عظمة الشـــعب الســـوري الحر.
إضاءة قانونية على مجريات األحداث الميدانية:

معتصم الحاج ابراهيم

 يعتبـــر منع نظام األســـد للـــدواء وللغذاء عـــن املحاصرين يف مخيم الركبـــان جريمة ضداإلنســـانية حســـب مقتضيات القانون الدولي اإلنســـاني ،وخرق للحماية العامـــة للمدنيين
التـــي أقرت بأنه يجب حمايتهم ضد كل أشـــكال املعاملة الســـيئة وبشـــكل إنســـاني يف
جميع الظـــروف وال يجـــوز تعريضهم للخطر.
 عمليات االعتقال والنفي التعســـفي املســـتمر التـــي يقوم بها نظام األســـد تتنافى معمبادئ العدالـــة الدولية وتعتبر خـــرق لالتفاقيات الدوليـــة ،وأهمها اتفاقيـــات جنيف التي
نصت ىلع أحـــكام تحظر صراحـــة أو حكما االعتقال وغيره من أشـــكال املعاملة القاســـية
أو الالإنسانية.
 تشـــكل ممارســـات الخطف والتجنيد اإلجباري وســـرقة املمتلكات التي تقوم بها «ميليشياقســـد اإلرهابية» ضد املدنيين عامـــة والعرب خاصـــة يف املناطق التـــي تحتلها انتهاك
لقوانيـــن حقوق اإلنســـان ولالتفاقيـــات الدولية ذات الصلـــة التي تضمنت قواعـــد قانونية
ملزمة وموانع ىلع معاملة األشـــخاص وعـــدم اإلضرار بهم وىلع حمايـــة امللكية الفردية.
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تنامي الخطر اإليراني يف املنطقة
العربية والرد اإلسرائيلي
(كاتب من ثورتي)
بقلم :مصطفى النعيمي

أعلنت إســـرائيل عن رغبتهـــا املتنامية يف
إظهـــار حجم قوتهـــا يف فرض ســـيطرتها
االســـتخباراتية يف الشـــرق األوســـط ،حيث
كشـــفت عـــن تعقبهـــا وكشـــفها ملصانع
أســـلحة إيرانيـــة ومســـتودعات لتجميـــع
وتخزيـــن وتوزيـــع الصواريخ الجاهـــزة للعمل
عبر عدة مراحل ،من خـــال مراقبة محافظة
البقاع اللبنانية املحاذية للعاصمة الســـورية
د مشق .
جاء ذلـــك ىلع لســـان املتحدث الرســـمي
باســـم الجيش اإلســـرائيلي العميـــد “رونين
منيلس” الـــذي ّ
أكد ىلع أن إســـرائيل وعبر
اســـتخباراتها ورصدهـــا بالطائرة املســـيرة
تمكنـــت من الكشـــف عن موقع مليليشـــيا
حـــزب اهلل اللبنانـــي يف البقـــاع ،حيث تم
رصد وتعقـــب أجهزة املخابرات اإلســـرائيلية
لتحركات عناصـــر امليليشـــيا التابعة إليران
يف لبنـــان ،وتـــم تأكيـــد نقلهـــا لبعـــض
األسلحة من املســـتودعات السرية وتوزيعها
يف مبانـــي مدنية يف العاصمـــة اللبنانية
بيـــروت ،تمهيـــدا الســـتخدامها إن اندلعت
حرب مع امليليشـــيا.
مـــن جهتهـــا ،قالـــت وكالة “فوكـــس نيوز”
األمريكيـــة نقـــا عـــن
للجيـــش
تســـريب
اإلســـرائيليّ ،
إن هنـــاك
صـــور توضـــح مخـــازن
أســـلحة وعتـــاد يف
العـــراق وســـوريا ولبنان
وكيفية نقل األســـلحة
إلـــى محافظـــة البقاع
اللبنانيـــة ،وهـــي تمثل
رســـالة تحدي إليران بأن
أذرعهـــم املســـتخدمة
يف الشـــرق األوســـط
تحـــت املراقبـــة الحثيثـــة وسيســـتهدفوا
بشـــكل مســـتمر طاملا أنهم يشـــكلوا خطرًا
ىلع إســـرائيل.
وبذات السياق ،تمنع إسرائيل إيران من إيصال

الصواريـــخ التـــي قد تهـــدد أمنهـــا والتي
تعهـــدت إيران بعدم إرســـالها ،لكـــن مازالت
ّ
إيـــران تنقل تلـــك الصواريـــخ مفككة وتقوم
بتجميعهـــا يف ســـوريا ولبنـــان بواســـطة
انتـــداب خبـــراء يف تصنيـــع الصواريـــخ
البالســـتية بعيـــدة املدى.
ً
إن النفـــوذ اإليراني املتنامـــي يف الخارطة
الســـورية والخطـــوط الحمراء التي رســـمت
لكافـــة القوى وكل حســـب مناطـــق نفوذه،
ال يعني تجاوزهـــا بنقل وتجميـــع الصواريخ
البالســـتية وتخزينها وإرســـالها إلى الضاحية
الجنوبيـــة ،ممـــا يســـتدعي االســـتهداف
املباشـــر من قبل إســـرائيل ،وهـــذا نتاج ملا
لكل
رشـــح من اتفاق لرؤســـاء األمن القومي ٍ
من أميركا وروســـيا وإســـرائيل.
كمـــا أعلـــن املتحـــدث باســـم الجيـــش
اإلســـرائيلي أن ميليشـــيا حـــزب اهلل تمتلك
مجمعات معـــدة إلنتـــاج الـــرؤوس الحربية
للصواريخ ذات القدرة ىلع االســـتهداف بدقة
قـــد تصل إلـــى  10أمتـــار ،حيث تـــم رصدها
يف قرب بلـــدة النبي شـــيت يف محافظة
بعلبك بمدينـــة الهرمل املحاذية للشـــريط
الحدودي مع ســـوريا ،وأن نقل تلك املعدات

يتم جـــوا عبر مطار دمشـــق الدولـــي ،ليتم
تفريغهـــا وشـــحنها عبـــر مراحـــل ظنا من
الحزب أنه ســـيضلل األقمـــار الصناعية التي
تراقـــب الخارطة الســـورية عمومـــا والنفوذ
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العسكري اإليراني ىلع وجه الخصوص.
ويعـــزو مراقبـــون عدم التحرك اإلســـرائيلي مـــع وجود قرائن وأدلـــة تؤكد ىلع
تنامي مشـــروع إيـــران يف املنطقة إلى أن إســـرائيل تعتمد نظرية االســـتدراج
ومـــن ثم تقـــوم باالنقضـــاض ىلع الهدف ،وذلك مـــن أجل إرهاق إيران بشـــكل
مســـتمر واســـتنزافها اقتصاديا يف ظل أزمتهـــا بامللف النووي.
وىلع الصعيد االقتصادي ،تســـعى إســـرائيل الســـتدراج إيران إلى بناء مشروعها
ومـــن ثم تدمره وذلك من زيـــادة الضغط االقتصادي عليها وزيـــادة عزلتها الدولية،
حيث بدأ ســـلم العقوبات بالنفط ومن ثـــم انتقل إلـــى البتروكيماويات والحديد
الصلـــب وكذلك األملنيوم ممـــا أدى إلى توقف مئات املصانع عـــن العمل ،وكذلك
منـــع الشـــركات النفطية وىلع رأســـها شـــركة توتـــال الفرنســـية التي أنهت
مشـــاريعها النفطية ،ومـــن ثم االنتقال إلـــى انخفاض القيمة الشـــرائية للعملة
الرســـمية “الريال” لتصل إلى  0.000024مقابل الـــدوالر األميركي.
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ً

هل حقا انتهت احلرب يف سورية ؟!
صرح وزير الخارجية الروســـي
“سيرغي الفروف” أن “الحرب
يف ســـورية قد انتهت” وأن
األوضـــاع تتجه نحو املســـار
السياســـي الـــذي يفضـــي
للعمـــل بمقـــررات مجلـــس
األمن يف جنيـــف وأن األزمة
الســـورية تســـير نحو وضع
اللمســـات األخيـــرة للحـــل
ا لسيا سي .
وأضاف “الفـــروف” أن األوضاع
تعود بشكل تدريجي وتتجه
نحو الحيـــاة الطبيعية ،لكن
بقيـــت هنالـــك بعـــض بؤر
التوتـــر يف إدلـــب وشـــرق
ا لفر ا ت .
وأشـــار إلـــى أن العمليـــة
السياسية بحاجة إلى تطوير
يف اإلصالح الدستوري والذي
سيشـــكل رافعـــة االنتقـــال
للبـــدء يف تنفيـــذ العملية
السياســـية ،األمـــر الـــذي
ســـيعطي األطراف السورية
فرصة الحوار بشـــكل مباشـــر
حـــول مســـتقبل البالد.
وطلـــب “الفـــروف” مـــن
املعارضـــة الســـورية أن
يكون لهـــا دورا هامـــا ،وأكد
ىلع ضـــرورة أن ينخرطـــوا
يف عملية تســـوية شـــاملة
وفقا ملقـــررات مجلس األمن
الدولي رقـــم  2254لكن ضمن
التفســـيرات الروســـية.
خطاب غير موضوعي:
إن خطاب “الفـــروف” يفتقد
ألدنـــى املوضوعيـــة مـــع
األخـــذ بعين االعتبـــار الواقع
العســـكري الـــذي تفرضه

القـــوات الروســـية بدايـــة
بســـاح الجـــو وصـــوال إلى
القـــوات البريـــة التـــي تدير
غرف عمليـــات النظام مضافا
إليها امليليشـــيات الطائفية
متعددة الجنســـيات ،وكذلك
الحدث األبرز قبل أســـبوعين
حيث أعلن الرئيس الروســـي
“فالديمير بوتيـــن” عن وقف
إطـــاق النـــار يف ســـوريا
وفرضه ىلع النظام الســـوري
باتفاقيـــة أحاديـــة الجانب،
بينما قـــام النظام الســـوري
باختـــراق تلـــك االتفاقيـــة
بعد أقل من ســـت ســـاعات،
ليخرقهـــا الجانب الروســـي
بعد مـــرور قرابة  38ســـاعة.
النظرية العســـكرية الروسية
تعتمـــد يف حروبهـــا ىلع
مبدأ الصدمـــة والترويع ومن
ثـــم االنتقـــال إلى سياســـة
األرض املحروقـــة ،ومـــا جرى
يف بلدة الحماميـــات وت ّلتها

اإلســـتراتيجية شـــاهد حي
ىلع تلـــك النظريـــة ،حيث
تـــم تدميـــر منـــازل البلدة
بشـــكل جزئـــي أو كلي.
ويـــرى مراقبـــون أن الرئيس
الروســـي أعلـــن عـــدة مرات
عـــن ســـحب قواتـــه مـــن
ســـوريا لكـــن مـــا نالحظه
يثبـــت عكـــس ذلـــك حيث
مازالت التعزيزات العســـكرية
الروســـية مســـتمرة وبوتيرة
أكبر ممـــا كانت عليـــه تجاه
الجبهـــات التـــي يشـــعلها،
بل تســـاهم يف زيادة وتيرة
العمليات العســـكرية البرية
ومعركـــة الســـيطرة ىلع
مدينـــة خان شـــيخون مثاال
آخر ىلع تناقض التصريحات
الروســـية السياســـية أمـــام
الوقائـــع العملياتيـــة حيث
أعلن عـــن احتـــال املدينة
عبر الجيش الروســـي وليس
جيـــش النظام.
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استعجال الحسم:
املؤشـــرات األوليـــة تدلـــل ىلع اســـتعجال الجانب الروســـي بحســـم معركته
يف تأميـــن الطـــرق الدولية عســـكريا من أجل فـــرض وقائع تفاوضيـــة جديدة،
والتي ستســـاهم وفق الرؤية الروســـية باملخرج من املـــأزق لتواجد قواتها يف
الشـــمال الســـوري وعدم مقدرتها ىلع حســـم املعارك لصالح النظام الســـوري
منـــذ  30ســـبتمبر  ،2015هذا يمثل فشـــا ذريعا لثاني قوة عســـكرية يف العالم
أمام مجموعـــات من املقاتلين يمتلكوا أســـلحة بســـيطة وذخائـــر محدودة ،إال
أنهـــم أصحاب األرض وأصحـــاب القضية باعـــوا أرواحهم للدفاع عـــن أهلهم ضد
أي محاولـــة للتعـــدي ىلع املناطق املحـــررة .وهذا يندرج ضمـــن مجموعة من
عوامل فشـــل الحل العســـكري ،لكـــن الرؤية الروســـية لم تحقـــق األهداف رغم
اســـتخدام أحدث األســـلحة والطائرات من الجيل الخامس ،والتـــي تفوق قدرتها
التدميرية بعشـــرات املـــرات مقارنة بما تمتلكه ترســـانة النظام الســـوري.

بقلم :الصحفي مصطفى النعيمي
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ليست مشكلة األكراد بل هي مشكلة «يب كا كا»
كام أنها مشكلة الواليات املتحدة

الكاتب :ياسين اكتاي  -مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إن مـــن الحقيقة بمـــكان ّ
أن
مكافحـــة اإلرهـــاب ليســـت
عبارة عن مكافحة اإلرهابيين
فحســـبّ .
إن لإلرهـــاب يف
كل وقـــت أرضية سياســـية،
واجتماعية عميقـــة ،وإذا لم
يتـــم تصحيح هـــذه األرضية
فلن يتم الوصـــول إلى مكان
يف ظل االنشـــغال مع هؤالء
اإلرهابييـــن الذيـــن أنتجتهم
تلـــك األرضيـــة ذاتهـــاّ ،
وإن
هـــذه الحقيقة باتت شـــي ًئا
مطبوعـــا يف الذاكـــرة مـــن
ً
كثـــرة تكراره مـــع كل حادثة
تظهر .بـــل إن ما يقابلها يف
بديهيا
الواقـــع بـــات شـــي ًئا
ًّ
أ ً
يضا .
إلـــى جانـــب ذلـــك ،فـــإن
األرضيـــة االجتماعيـــة إلـــى
جانب الطرح املختلف ليســـا
مســـتق ّرين من أجـــل تحديد
ماهية األرضيـــة املجتمعية
الحقيقة التـــي يقوم عليها
اإلرهـــاب .هناك أســـباب يف
ديمومـــة اســـتمرار اإلرهاب
وفـــق أرضيـــة سياســـية
ومجتمعيـــة متغيـــرة ىلع
الـــدوامّ ،
وإن اآلراء واملواقف
إزاء تلـــك األســـباب ،نراهـــا
هـــي األخرى تتغيـــر مع مرور
ا لو قت .
ىلع ســـبيل املثـــال ،هناك
من حاولـــوا تفســـير إرهاب
منظمـــة بـــي كا كا اإلرهابية
ىلع أســـاس النهج الخاطئ
الذي ســـلكته الدولة لسنوات
إزاء املسألة الكردية .أو ىلع
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األصـــح؛ ّ
إن التحليالت القائمة
ىلع ّ
أن سياسة الدولة كانت
خاطئـــة تجـــاه األكـــراد ،من
حيث إنكارهـــم ،ومنعهم من
التحـــدث بلغتهـــم والتعبير
عـــن ثقافتهـــم ومماســـة
السياســـة؛ لم تترك لهم من
طريق للتعبير عن أنفســـهم
إال مـــن خالل اإلرهـــاب؛ هذه
التحليـــات كانـــت بشـــكل
تصـــب يف صالـــح تبرير
مـــا
ّ
اإلرهـــاب .بغـــض النظر عن
ســـرا يف
ذلـــك ،إال أ ّنه ليس
ًّ
ً
(ســـابقا)
أن سياســـة الدولة
إزاء املســـألة الكردية لم يكن
بالطبع يضفي شـــرعية ىلع
يقدم
اإلرهـــاب ،لكنـــه كان ّ
قويـــا لذلك
دعمـــا نفســـ ًيا ًّ
ً
اإلرهاب.
ولقد كان اســـتغالل منظمة
بـــي كا كا اإلرهابيـــة لتلـــك
ً
ســـهل للغاية ،بل
األرضيـــة
شـــي ًئا ال مفـــ ّر منـــهّ .
إن من
الضـــروري مـــن اجـــل إنجاح
مكافحة اإلرهـــاب هو القضاء
ىلع تلـــك األرضيـــة التـــي
تقوم بإنتـــاج اإلرهابيين قبل
ّ
كل شـــيء .لكن حزب العدالة
والتنمية قـــام بتغيير منظور
الدولة إزاء املســـألة الكردية؛
األكراد ليســـوا مشـــكلة بل
إنهـــم جـــزء ال يتجـــزأ مـــن
الدولـــة .ولذلـــك تـــم توفير
حريـــات تضمـــن الوجـــود
الكـــردي ،والتحـــدث باللغة
الكرديـــة ،والتع ّلـــم بهـــا،
وحرية النشـــر بتلـــك اللغة

من الصحافة
التركية

ً
أيضا ،ومـــن جانب آخر تم إزالة
كافة العوائق أمام أي سياسة
ترمـــي إلـــى تطويـــر أوضاع
األكـــراد يف مجـــال الحريات.
إن األكراد ليســـوا مشكلة بل
هم ً
أيضا أصحاب هـــذا البلد،
تما ًمـــا كمـــا األتـــراك ،وكأي
أحـــد يعيـــش يف تركيا من
عرب ،وشـــركس ،وبوشـــناق،
وألبانيين ،والزييـــن ،وزازيين،
وجورجييـــن إلى غيـــر ذلك.
إن ذلـــك لم يكن عبـــارة عن
تـــم طرحه مـــن أجل
إطـــار
ّ
معالجـــة قضيـــة اإلرهـــاب
فحسب ،بل إنه إطار يتناسب
ً
أصـــا مـــع رؤيـــة العدالـــة
والتنمية ،نحو مســـاحة أكثر
ديمقراطيـــة ،أكثر إنســـانية
وأكثـــر إســـا ًما ،وىلع هذا
تـــم طرحـــهّ .
إن
األســـاس
ّ
ّ
كل فـــرد يعيـــش يف تركيا
لـــه حريتـــه املضمونة يف
التحدث بلغتـــه ،والتعبير عن
ثقافتـــه ،وأن يعيـــش دينه
أو ال يعيـــش .وبفضـــل هذه
الحريات تـــم دحـــر األرضية
التي تغـــذي اإلرهـــاب ،كما
تم دحـــر القوانيـــن والذرائع
ّ
التـــي تغذيـــه ً
أيضا.
أمـــا اآلن ،فإننا أمـــام مفارقة
تتمحـــور حـــول اســـتمرار
اإلرهـــاب ،ىلع الرغم من دحر
الذرائـــع واألرضية املجتمعية
التـــي عملـــت ىلع تغذيته
لســـنوات ،فهـــل هـــذا يدل
بـــدوره ىلع أن التحليـــات
القديمة التـــي كانت قائمة
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استنادا
ىلع تفســـير اإلرهاب
ً
إلـــى الوضـــع املجتمعـــي
كانـــت خاطئة؟.
ســـنجيب عن ذلك من خالل
القـــراءة التـــي عرضناها يف
األىلع ،لنقـــول :نعـــم ،لـــم
يكـــن الوضـــع املجتمعي وال
املمارســـات الخاطئة للدولة
الســـبب الوحيـــد لإلرهـــاب.
لقـــد كان اســـتخدام اإلرهاب
الوضـــع املجتمعـــي
لذلـــك
َ
والسياســـي بالتعبير عنه من
خالل «املشـــكلة الكردية»؛
مجـــ ّرد ذريعة ليـــس إال .ولم
يكـــن إنتاج اإلرهـــاب يو ًما ما
نتيجـــة للوضـــع املجتمعي
والسياســـي ،بل ّ
إن الخطوات
التي كانت تصـــب يف صالح
حل املشـــكلة الكردية؛ كانت
صائبـــة للغاية.
عـــاوة ىلع ذلـــك ،فإنـــه
تبعـــا للخطـــوات املوضوعة
ً
يف إطار معالجة املشـــكلة
الكرديـــة؛ كانـــت قـــد بدأت
مرحلتهـــا عبر توفيـــر مالذ
آمن يعـــود إليـــه أولئك
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الشـــباب الذيـــن فـــ ًروا نحو
الجبـــال ،بعـــد أن تأثـــروا او
تســـمموا من تلـــك األرضية
املجتمعيـــة .إال أ ّننـــا رأينـــا
كيـــف اســـتغلت املنظمـــة
اإلرهابيـــة ذلـــك ،واعتبرته
ً
وتكتيـــكا يصب يف
فرصـــة
صالح اســـتراتيجيتها الخاصة.
عندمـــا يتـــم الحديـــث عن
اإلرهـــاب اليـــوم ،ال يوجـــد
حاجـــة لتناولـــه مـــن خالل
املســـألة الكردية ،وذلك ألن
اإلرهـــاب لم يعـــد يف وضع
يســـمح له االرتباط باملسألة
الكرديـــة بـــأي شـــكل مـــن
األشـــكال .حتى مـــع حصول
أحـــزاب سياســـية مســـاندة
ملنظمـــة بـــي كا كا اإلرهاب
ىلع أصوات ناخبيـــن أكراد،
فإن ذلك ال يعنـــي بالضرورة
ارتبـــاط ذلـــك باملســـألة
الكرديـــة ككل.
إننا نســـتطيع اليـــوم أن نرى
بوضوح من خـــال التطورات
يف ســـوريا ،كيـــف أصبحت
منظمة بـــي كا كا اإلرهابية

ً
قضيـــة هامـــة يف شـــبكة
العالقات الدولية .إننا نشهد
جميعـــا اليوم كيـــف ّ
أن حر ًبا
ً
دولية تشـــاركية تقوم ىلع
اســـتخدام تلـــك املنظمـــة
مـــن خـــال ســـوريا ،بعد أن
قاربـــت ىلع االندثـــار يف
تركيـــا .إننا نـــرى اليوم كيف
يتـــم تقديـــم دعـــم واضح
مـــن قبـــل القـــوى العظمى
يف العالم ،يتعارض بشـــكل
تام مـــع البنيـــة املجتمعية
والديموغرافية يف ســـوريا.
إن إرهاب منظمـــة بي كا كا
ً
أجنبيا
تدخـــا
اليـــوم بـــات
ًّ
بعيـــدا كل البعـــد عن مجرد
ً
نتاجـــا لحالة مجتمعية
كونه ً
مـــا يف تركيـــا .إن جميـــع
عناصـــر تنظيمـــي «ب ي د»
«ي ب ك» هـــم مـــن منظمة
بـــي كا كا ،ويف مخيماتهم
ليس هنـــاك مـــن يتحدثون
الكرديـــة والعربية فحســـب،
بل التركيـــة ً
أيضا.
أال نـــرى كيـــف ّ
أن تقديـــم
الواليـــات املتحـــدة  ٧آالف
ً
فضل
شـــاحنة ىلع األقـــل
عـــن آالف طائرات الشـــحن
املحملـــة باألســـلحة ،إلـــى
ّ
أذرعـــة منظمـــة بـــي كا كا
اإلرهابيـــة يف ســـوريا؛ ليس
إنشـــا ًء للمجتمعيـــة التـــي
تحتاجهـــا منظمـــة فقدت
ّ
وحقها،
خطابهـــا وحجتهـــا
بـــل تخري ًبـــا لها؟.

ّ
إن النظـــر ملا يحـــدث ىلع أنه قضيـــة أو مشـــكلة ضمن نطـــاق الديمقراطية،
دون النظـــر إلى اللعبـــة التي تلعبهـــا الواليـــات املتحـــدة يف املنطقة ،عبر
اســـتخدامها منظمة بـــي كا كا اإلرهابيـــة وتنظيـــم «ب ي د -ي ب ك» كوكالء
وســـطحيا .إن
ســـاذجا
أو مجـــ ّرد أوراق؛ لهو بأبســـط العبارات وأكثرها براء ًة يبدو
ًّ
ً
الواليـــات املتحـــدة ال تأتي إلـــى املنطقة من أجـــل الديمقراطيـــة وليس ذلك
همها ،وبالتالي إن أطنان األســـلحة تلـــك لم تقدمها لتلك املنظمـــات اإلرهابية
تماما ،إن كل
يف ســـبيل تأســـيس ديمقراطية يف املنطقة .بل ىلع العكـــس
ً
تماما عبـــر الالديمقراطية
ما تقوم بـــه يتمثل يف محاولـــة تصميم املنطقـــة
ً
ً
فضـــا عن التطهيـــر العرقي.
جليا ،إنهم ىلع الرغم من كل املمارســـات غير اإلنســـانية التي يقومون
انظـــر ًوا ًّ
ضـــد عزل رؤســـاء بلديات ً
مثل.
بها ،نراهـــم أول من يصيح باســـم الديمقراطية
ّ
الديمقراطية آخـــر همهم ،الديمقراطية ليســـت أداة لتمريـــر احتاللهم املعادي
ً
أصـــا لكل ما هـــو ديمقراطي.
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إيقاف الدعم عن مدارس الشمال
السوري وتبعاته
بقلم :كوناي نشيواتي

تتعدد الكـــوارث التي تطال
أطفال ســـورية ،فعالوة ىلع
من حصدت الحـــرب أرواحهم
أو أورثتهم إعاقات جســـدية
مســـتدامة يمكـــن القول إن
اآلثار النفســـية قـــد أصابت
جي ً
ال بأكملـــه وامتدت اثارها
ىلع كل املجـــاالت بدءا من
الصحـــة والوضع املعيشـــي
وليـــس انتهـــاء باملنظومة
األخالقيـــة ،ويتربـــع التعليم
ىلع رأس املجـــاالت التـــي
طالتهـــا آثار الحـــرب .فواقع
التعليـــم مرتبـــط كثيـــرا
بالحطام الســـوري العام إال أنه
األعظم خطـــرًا واألكثر دوامًا
يف آثـــار الحـــرب املدمـــرة،
فالحرب ســـتنتهي عاجال أم
آج ً
ال ،لكـــن آثارهـــا ونتائجها
الكارثيـــة ســـتظهر لعقـــود
قادمـــة كمـــا يحصـــل دومًا
يف كل الحـــروب التي تمزق
املجتمـــع والدولة.
وتأتـــي بعـــض املنظمـــات
الدوليـــة الداعمـــة للتعليم
اليـــوم لتضيـــف جريمـــة
جديـــدة بحـــق أطفـــال
ســـورية ،حيـــث أن إعالنها
إيقاف الدعم عـــن املدراس
يف شـــمال ســـورية فيه من
املخاطـــر ما يفـــوق التصور،
فهذه الجريمـــة التي ترتكب
تحت ســـتار التعليـــم تهدد
بتحويـــل شـــريحة كبيرة من
األطفـــال الســـوريين إلـــى
قنابـــل موقوتـــة انفجارهـــا
سيخلف وراءه  350ألف طفل
أمي ،وال يتوقـــف األمر ىلع
حرمانهم مـــن التعليم وإنما
يتداعى يف آثـــار االنحرافات
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األخالقية والســـلوكية التي
يعيشـــها من وجد نفســـه
منهم يقفز فجـــأة من طفل
يف مدرســـة إلـــى عوالـــم
الحـــرب والجريمـــة والقتـــل
والسرقة والتســـول واالرهاب.
إضافة الى أنه لـــو تم توقف
عمل املـــدارس يف الداخل
لتوقـــف الدعم عنهـــا فهذا
ســـيجعل األهالـــي يفكرون
جديـــا بالهجـــرة واللجـــوء،
معرضين أنفســـهم وأبناءهم
الى تبعـــات ومخاطر الهجرة
مضيفين عبئـــا جديدا ىلع
دول اللجـــوء التـــي ال ترغب
باملزيـــد ،وكل ذلـــك مـــن
أجل تحقيق حياة مســـتقرة
ألطفالهـــم الذين هـــم آخر
مـــا بقي مـــن آمالهـــم التي
أكلتها نار الحروب املســـتعرة
يف ســـوريا منذ  9ســـنوات.
كمـــا أن الطفل الـــذي فقد
مدرسته سيبقى يف الشارع
ويتعـــرض لالســـتغالل من
صاحب العمل ،أو يصبح لعبة
بيـــد املتطرفيـــن ينفذون
بيديـــه الصغيرتين مشـــاريع
حقدهـــم وغبائهم ،فتتحول
براعـــم صغارنا إلى مشـــاريع
تكفير مســـتقبلية ،وهذا أمر
ال نقبله نحن الســـوريين كما
ال يقبلـــه العالـــم املتحضر
واألمـــم املتحدة.

مكتب المرأة

إغـــاق املـــدارس لـــه أثـــر
ســـلبي آخـــر ىلع العاملين
يف الســـلك التعليمـــي،
وســـيجعلهم هـــذا القرار بال
عمـــل ويغلق معـــه باب رزق
لهـــم وألطفالهم.
املشـــكلة كبيـــرة وبحاجة
إلـــى حـــل ســـريع ،حيث أن
العـــام الدراســـي بـــدأ من
أســـبوعين ،وإلـــى حيـــن أن
تعـــود هـــذه املنظمات عن
قرارها -إن عـــادت -البد من
توفير وســـيلة ســـريعة لحل
هـــذه املعضلة.
ويلـــوح يف األفـــق التعليم
عن بعـــد ،وإنشـــاء مدارس
إلكترونيـــة كأحـــد الطـــرق
التـــي يمكن االســـتعانة بها،
فهي غير مكلفـــة وال تحتاج
إلى تواجـــد مـــادي للطالب
أو املـــدرس ،ويمكـــن عرض
املعلومـــات يف العمليـــة
التعليميـــة بشـــكل حديث
و مبتكر .
هـــذه الفكرة مجـــرد اقتراح،
وتحتـــاج لدراســـة جدية من
املختصيـــن ،وربمـــا بـــكل
ســـلبياتها فقد تساهم بحل
مؤقت للمشـــكلة التي ال بد
مـــن تجاوزهـــا ،كـــي نبني
الطفل الســـوري الـــذي بدوره
ســـيعود ويبني ســـورية كما
حلمنا .

ف
الالجئة السورية..وعملها ي� مهن «ذكورية»
بقلم :وردة هويدي

أحدث اللجـــوء تغيرات كبرى
وجذرية يف حيـــاة الالجئين
الســـورين اجتماعيًا ونفسيًا
وثقافيًا وفكريـــا ،وطالت تلك
التغيرات النســـاء بصورة أكبر
وأوضح والســـيما من الناحية
االقتصاديـــة .ومـــن التغيرات
الجذرية التـــي أحدثها اللجوء
ىلع النســـاء ،كان تغيرًا يف
مفهومهن عـــن ذواتهن ،عن
دورهن ووظائفهـــن والعمل
األنســـب لهن والتـــي خصها
بهن املـــوروث الثقايف يف
مجتمعاتهـــن األم واملتجذر
منذ مئات الســـنين .فالنظرة
املجتمعيـــة العامـــة لعمل
املـــرأة ،كانـــت تتمحور حول
أن عمل املـــرأة األمثل واألكثر
جـــدوى هـــو يف العنايـــة
بمنزلهـــا وأطفالهـــا وزوجها
مهما بلـــغ تحصيلها العلمي.
ولكن فـــرض اللجـــوء ىلع
النســـاء الســـوريات ممارسة
مهـــن وأعمـــال ووظائـــف،
تنظـــر إليهـــا املجتمعـــات
العربيـــة والشـــرقية ىلع
أنها مهـــن ووظائف مختصة
بالذكـــور فقط.
كســـرت بعـــض النســـاء
الســـوريات الالجئات الصورة
النمطيـــة لوظيفـــة املرأة،
ّ
وامتهن ِحرف وأشـــغال يف
بلـــدان اللجوء لـــم يتوقعن
يومـــا ممارســـتها ،وهـــي
أعمـــال وصفـــت بالذكورية
يف املجتمعـــات الشـــرقية،
مواجهـــات بذلـــك تحديات
كبرى ،وحتـــى اتهامات لهن
بأنهـــن خرجن عـــن العرف
والعادة ،وتعاملـــت بعضهن

مع مســـألة االنقالب الجذري
يف حياتهـــن العمليـــة بكل
الرضا ،بـــل واعتبرنها تجربة
ملقيـــات
وبدايـــة جديـــدة،
ٍ
ّ
خلفهـــن كل مـــا قالـــه أو
قـــد يقولـــه اآلخـــرون عن
ّ
امتهانهـــن ألعمـــال ذكورية
ّ
مجتمعاتهـــن األم.
وفـــق
صفـــاء ســـكرية الالجئـــة
الســـورية يف األردن ،شكلت
مع خمس نســـاء ســـوريات
أخريات مركزًا نســـائيا بالكامل
يقـــدم خدمـــات التمديدات
الصحية للمنـــازل ،يف خطوة
كســـرت نظـــرة “العيـــب”
بمجتمع محافـــظ ،وهو جزء
مما تمـــ ّر به املرأة الســـورية
التي باتـــت تلعـــب دور األم
واألب إلعالة أســـرهن.
وهنالـــك «هالـــة «(35عامًا)،
الجئـــة ســـورية مـــن ريف
دمشـــق يف أملانيـــا،
أرملـــة ولديهـــا طفليـــن،
تعمـــل يف ورشـــة صغيرة
اإلكسســـوارات
لتصنيـــع
املنزلية (كمقابـــض األبواب
والشـــبابيك ،)..وعـــن عملها
تقـــول ” :كان زوجـــي يملك

مكتب المرأة

ً
محـــا لصنع االكسســـوارات
املنزليـــة يف الغوطـــة يف
ســـوريا ،ولذلـــك فأنـــا لدي
إملـــام جيد بهـــذه املهنة.
قـــررت العمـــل يف ورشـــة
اإلكسســـوارات تلك ،متجاوزة
كل نظرات االستهزاء وكلمات
الســـخرية التـــي نعتنـــي
بهـــا العديد من الســـوريين
الالجئيـــن يف أملانيـــا أو
مـــن معـــاريف وأهلـــي يف
ســـوريا .قالوا عنـــي متمردة
لســـت متمـــردة ،فقط أبحث
عـــن رزقـــي وال أرى عيبًا يف
عملـــي مـــادام شـــريفًا وما
دمـــت أتقنه“.
و «هالـــة» ليســـت الوحيدة،
فهنالك نســـاء مارسن أعمال
الحـــدادة والنجـــارة وقيـــادة
الحافـــات ،وعملـــن يف
املوالت واملصانع واملعامل..
يف بلـــدان اللجـــوء خاصة
األوربيـــة منهـــا ،وكل تلـــك
األعمال كان من املســـتبعد
ومـــن املســـتغرب تمامًا أن
تمارســـها النســـاء يف سوريا
ألنهـــا كانـــت حكـــرًا ىلع
ا لذ كو ر .
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تـــرى بعض النســـاء بأن
اللجـــوء أجبرهـــن ىلع
ممارســـة أعمـــال جعلت
حياتهن قاســـية صعبة،
يف حين تجـــد أخريات
والســـيما أولئك اللواتي
لجـــأن إلـــى الـــدول
األوربية ،بـــأن اللجوء قد
مكنهـــن من استشـــعار
قيمتهـــن خاصـــة يف
ُ
فمثـــا
مجـــال العمـــل.
وىلع ســـبيل املقارنة،
تقـــول «أم ماهر» الجئة
حلبية يف تركيا« :أشـــعر
بالـــذل والهـــوان بعـــد
عملي كمســـتخدمة يف
إحدى املـــدارس التركية.
كنـــت مدللة أعيـــش حياة كريمـــة يف حلب ،تصلنـــي كل حوائـــج البيت دون
أدنـــى حركة ،أمـــا اآلن تقع علي أعبـــاء تأمين كل ما يحتاجه منزلـــي وأطفالي”.
أما “نســـرين” وهـــي حلبية أيضًا لجـــأت مع زوجهـــا وأطفالها إلـــى أملانيا منذ
خمس ســـنوات ،تنظر للجوء بطريقـــة مختلفة ،فهو منحهـــا الحرية يف العمل
وحولهـــا إلى إنســـانة مختلفة عمـــا كانت عليه يف ســـوريا ،وتقول نســـرين:
«اللجـــوء مكنني من تحقيـــق حلمي يف مزاولـــة مهنة الطـــب ،والتي منعني
زوجـــي مـــن امتهانها بعـــد تخرجي مـــن كليـــة الطب «.
يظـــل اللجوء كارثة إنســـانية أحدثها جـــور وظلم النظام الحاكم يف ســـوريا ،فال
يرغب أحـــد أن يصبح الجئـــاّ ،
لكن الواقـــع الحالي فرض ىلع اآلالف من النســـاء
ّ
عليهن جسديًا ونفسيًا
الســـوريات الالجئات ،العمل يف مجاالت صعبة وقاســـية
وحتـــى اجتماعيًا .ولكن املرأة الســـورية ثارت يف ســـوريا ضد النظـــام جنبًا إلى
جنـــب مع الرجـــل ،ثم قادت ثـــورة من نوع أخـــر يف بلدان اللجـــوء ،كان هدفها
اســـقاط صـــورة املـــرأة التقليدية ،ورفـــع صورة أخرى لهـــا للمـــرأة القادرة ىلع
املشـــاركة يف بناء األوطان وتغييرهـــا نحو األفضل.
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منوعات ثقـافية وأدبية
أمير الشعراء أحمد شوقي
ثالثة أبيات؛ حكاية إنسانية يف الثقيل والثقالء ،كثيف الظل صفيق الوجه..
الر ُ
الحما ُر َ
قد ِه ،و َت َر َّح ُموا
الد َجى
السفينةِ يف ُّ
من َّ
فبكى ِّ
َ
فاق لِ َف ِ
سقط ِ
تتقدم
طلع النها ُر أتت به
حتى إذا َ
ُ
َ
نحو السفينةِ موجةٌ
ْ
يهضم!
أبتلعه ،ألنه ال
لم
قالت :خذو ُه كما أتاني ساملًا
ُ
ُ

البيـــت األول :مقدمـــة األقصوصة ،مع عـــرض املوضـــوع ،مع ذكر بطـــل األقصوصة،
واملـــكان والزمان...
البيت الثاني :استمرارية الحدث وتطوره ،وتطور الزمان مع الحبكة والعقدة.
البيت الثالث :الحل والهدف :الوحدة خير من الجليس الثقيل.

من طرائف العرب
•أعـــد الحجاج مائـــدة يف يوم عيد فكان من بين الجالســـين أعرابي فـــأراد الحجاج ان
يتالطف معه فانتظر حتى شـــمر الناس لـــأكل وقال :من أكل من هـــذا ضربت عنقه.
فظـــل األعرابي ينظر للحجـــاج مرة وللطعام مـــرة اخرى ثم قال :أوصيـــك بأوالدي خيرًا
وظل يـــأكل فضحك الحجاج وأمـــر بان يكافأ».
•كان رجـــل يف دار بأجرة وكان خشـــب الســـقف قديمًا باليًا فكان يتفرقـــع كثيرًا فلما
جاء صاحـــب الدار يطالبـــه األجرة قال لـــه :أصلح هذا الســـقف فإنه يتفرقـــع قال :ال
تخاف وال بأس عليك فإنه يســـبح اهلل فقال له :أخشـــى أن تدركه الخشـــية فيسجد.

فوائد نحوية
قاض ) و( مررت
الفائـــدة األولى :إذا
ِّ
نـــــون املنقوص حذفت يـــاؤه رفعًا وجرًا .تقول ( هـــذا ٍ
بقاض )
ٍ
الفائـــدة الثانيـــة :ضمير الغائب يســـتتر جوازًا ،وأمـــا ضمير املتكلم واملخاطب يســـتتر
و جو بًا .
الفائـــدة الثالثة :كل ما يقع بعد الظـــرف فهو مضاف إليه ســـواء أكان مفردًا أم جملة.
ُ
ذهبت نحـــو دارِ الهجرة ) .
مثل (
الفائـــدة الرابعـــة :الالم يف خبر إن تســـمى املزحلقـــة ألنها ُزحلقت من االســـم إلى
لقائم ).
الخبـــر كراهة اجتمـــاع مؤكدين .مثل ( إن زيـــدًا
ٌ
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كاريكاتور العدد
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زوروا صفحتنا على الموقع الرسمي للحركة
إشراف و تنفيذ المسؤول اإلعالمي في المكتب اإلداري
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