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سوريا

تقرير

الجيش يتقدم و«الموك» تحتضر في الجنوب

صواريخ مضادة
للطائرات من تركيا

انقلب السحر على الساحر في الجنوب السوري ،فاستعاد الجيش زمام المبادرة في
مقابل تراجع المسلحين وتبدل في المزاج الشعبي ،إضافة إلى ّ
تخبط كبير في األداء
ّ
ّ
المرجح أن تزود تركيا الجماعات المسلحة بمنظومات
األردني .أما في الشمال ،فمن
مضادة للطائرات مصدرها أوكرانيا لمواجهة سالح الجو الروسي
فراس الشوفي
تـ ـس ــرق الـ ـ ـغ ـ ــارات الـ ـج ــوي ــة ال ــروس ـي ــة
وح ـ ـم ـ ــات الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ع ـلــى
ج ـب ـهــات ال ـش ـمــال وال ــوس ــط ال ـس ــوري
األض ـ ــواء مــن ال ـج ـنــوب .وم ــع أن زخــم
ّ
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة يـ ـ ـت ـ ــوزع بــن
ّ
حلب وحـمــاه والــاذقـيــة وحـمــص ،إل
أن ج ـب ـهــات ال ـج ـن ــوب ،م ــن الـقـنـيـطــرة
إل ــى مدينتي درع ــا والـشـيــخ مسكني،
لــم ت ـهــدأ ،مــع اسـتـعــادة الـجـيــش زمــام
املبادرة ،من دون االستعانة بالقصف
الجوي الروسي.
مـ ــع بـ ــدايـ ــة أي ـ ـلـ ــول املـ ــاضـ ــي ،سـجـلــت
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة املـ ـسـ ـلـ ـح ــة،
املنضوية تحت عباءة غرفة العمليات
األردنـيــة «امل ــوك» ،انكسارًا كبيرًا بعد

ف ـشــل م ــا سـ ّـمــي «عــاص ـفــة ال ـج ـنــوب»،
في خمس هجمات ،في السيطرة على
مــدي ـنــة درع ـ ــا .وم ــا حـقـقـتــه الـفـصــائــل
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة م ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدم ع ـ ـلـ ــى ج ـب ـه ــة
ال ـق ـن ـي ـط ــرة ب ــال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ســريــة
طــرنـجــة وت ــل الـقـبــع (ت ــل الـ ـ ــ )UNوتــل
األحمر املطل على مدينة خان أرنبة،
ح ـس ـمــه ال ـج ـيــش ف ــي األيـ ـ ــام املــاض ـيــة
ملـصـلـحـتــه ب ــاس ـت ـع ــادة ال ـن ـق ــاط الـتــي
خسرها وفك الحصار عن بلدة حضر،
ً
مـ ـح ـ ّـوال ال ـق ــرى ال ـت ــي تـسـيـطــر عليها
ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــابـ ـي ــة ع ـل ــى ح ــدود
ال ـ ـجـ ــوالن امل ـح ـت ــل ،ك ـج ـبــاتــا الـخـشــب
وطــرنـجــة والـقـحـطــانـيــة والـحـمـيــديــة،
إلى مصائد للمسلحني ،باالستهداف
الدائم آللياتهم ومواقعهم وتكبيدهم
خسائر في اآللـيــات واألرواح .وكذلك

ّ
والتغير في المزاج الشعبي
المصالحات
انعكس صمود مدينة درعا ،ومن ّثم استعادة الجيش زمام املبادرةّ ،
تغيرًا كبيرًا في
املزاج الشعبي في قرى ريف محافظة درعا .وبدأت في األسابيع املاضية «ورشة»
عدد من القرى ،ال سيما داعل وطفس وإبطع وإنخل واملسيفرة
مصالحات في ٍ
عدد ال بأس به من
وصيدا والغارية ،مترافقة مع تسليم ٍ
املطلوبني أنفسهم للجيش السوري ،وبدء املفاوضات
بني فصائل محلية من املعارضة املسلحة واألجهزة
األمنية السورية .وانعكست األجواء الجديدة مع بدء
ّ
تمرد أهالي القرى على املسلحني الغرباء والتكفيريني،
ّ
ّ
وال يمر يوم ال يسجل فيه اشتباك بني أهالي البلدات
ومسلحني من «النصرة» .وسجل األسبوع املاضي
مقتل أربعة عناصر من «النصرة» في داعل على أيدي
أبناء البلدة ،وفي بلدة صيدا وقع اشتباك بني األهالي
و«النصرة» بعد محاولة االخيرة منع األهالي من إقامة
عرس «حوراني» ،كذلك ُعثر على جثث ملسلحني
غرباء في بلدة أم املياذن ،قرية املعارض هيثم املناع،
وفي مساكن صيدا .وبحسب املعلومات ،فإن نداءات
االستغاثة و«الفزعة» التي طلبها املسلحون ملؤازرتهم أثناء ّ
تقدم الجيش في الشيخ
مسكني لم تفلح في حشد أحد من القرى املجاورة.

أف ـش ــل ال ـج ـيــش والـ ـق ــوات ال ــردي ـف ــة له
ربــط ح ــدود الـجــوالن ببلدة بيت جن
وبـيـتـيـمــا وب ـي ــت س ــاب ــر ع ـلــى الـسـفــح
الشرقي لجبل الشيخ ،وبمخيم خان
الـشـيــخ فــي غــوطــة دم ـشــق الجنوبية
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،ومـ ـن ــع رب ـط ـه ــا ب ــال ـح ــدود
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـج ـهــة بـ ـل ــدة ش ـب ـعــا عـلــى
الـسـفــح الـغــربــي لجبل الـشـيــخ ،تــاركــا
بيت جن تحت الحصار.
أمـ ــا ع ـلــى ج ـب ـهــات الـ ـس ــوي ــداء ،فـمـنــذ
غرب
فشل الهجوم على مطار الثعلةّ ،
املدينة فــي حــزيــران املــاضــي ،ال يوفر
الـجـيــش مــواقــع املـسـلـحــن وقــوافـلـهــم
م ــن االسـ ـتـ ـه ــداف ــات ال ــدائـ ـم ــة ،إن مــن
الشرق ،قاطعًا الطريق على إرهابيي
«داعــش» وتوسيع طوق األمــان شرق
مطار خلخلة (على طريق السويداء ـ
دمـشــق) ،أو من الـغــرب ،بــدءًا بخطوط
الـ ـتـ ـم ــاس امل ـح ـي ـط ــة بـ ـمـ ـط ــار ال ـث ـع ـلــة
ً
وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى م ــدي ـن ــة بـ ـص ــرى ال ـش ــام
والحدود األردنية جنوبًا ،إضافة إلى
تـثـبـيــت ال ــواق ــع الـشـعـبــي والـسـيــاســي
الـ ـح ــاض ــن لـ ـل ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة داخـ ــل
املحافظة.
ثـ ّـمــة م ــا تـغـ ّـيــر عـلــى ام ـت ــداد الـجـنــوب
الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي ال ـش ـه ــري ــن امل ــاض ـي ــن،
خ ـص ــوص ــا ف ــي م ـح ــاف ـظ ــة درعـ ـ ـ ــا .وال
يـقـتـصــر ال ـت ـبـ ّـدل عـلــى أحـ ــوال امل ـيــدان
واسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـيــش زم ـ ــام املـ ـب ــادرة،
بــل تعكس أح ــوال امل ـيــدان الـتـطـ ّـورات
السياسية املــرافـقــة لـصـمــود الجيش
ب ـع ــد االن ـ ـخـ ــراط الـ ــروسـ ــي ،وال ـت ـغـ ّـيــر
الكبير في املزاج الشعبي في حاضنة
املسلحني ،على امتداد الريف الشرقي
ً
وال ـغــربــي ملـحــافـظــة درعـ ــا ،ف ـضــا عن
الـنــزاعــات وال ـصــراعــات الـتــي تعصف
بالجماعات اإلرهابية.

األردن و«الموك»
ال ينفصل الواقع امليداني في الجنوب
الـســوري عــن مــدى االن ـخــراط األردن ــي
ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــرب عـ ـل ــى س ـ ــوري ـ ــا .امل ــوق ــف
األردن ــي فــي الجنوب لــم يصل حــدود
االنـ ـق ــاب ال ـك ــام ــل ،ف ـ ــ«املـ ــوك» ال ت ــزال
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م ــوج ــودة ،وال ي ــزال وزي ــر الـخــارجـيــة
األردني ناصر جوده من أشد املعادين
ّ
ومحرضًا
لنظام الرئيس بشار األسد،
أســاسـيــا ضــد تغيير املــوقــف األردن ــي
من سوريا التزامًا باملوقف السعودي
واألمـيــركــي ،على الرغم من محاوالت
جـ ـ ــوده ال ـت ـق ــرب م ــن الــدب ـلــومــاس ـيــن
الـســوريــن فــي املـحــافــل الــدول ـيــة .لكن
بــرق ـيــة الـتـهـنـئــة ال ـت ــي رف ـع ـهــا رئـيــس
ه ـي ـئــة األرك ـ ـ ــان ف ــي ال ـج ـيــش األردن ـ ــي
الـفــريــق أول الــركــن مشعل الــزبــن إلــى
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ف ــي م ـنــاس ـبــة عيد
األض ـحــى ،والـتــي سبقت إع ــان وزيــر
الخارجية الــروســي سيرغي الفــروف
عن غرفة التنسيق املشترك مع القوات
الــروسـيــة فــي ع ـمــان ،ال يمكن أن ّ
تمر
م ــرور الـ ـك ــرام ،مـضــافــا إلـيـهــا ت ـبـ ّـدالت
الــواقــع املـيــدانــي وال ـت ـحـ ّـوالت فــي دور
االسـتـخـبــارات األردن ـيــة على الحدود
الجنوبية.
فــي األس ـبــوع األخ ـيــر مــن شـهــر أيـلــول،
اسـ ـت ــدع ــت غـ ــرفـ ــة «امل ـ ـ ـ ـ ــوك» عـ ـ ـ ــددًا مــن
ق ــادة امل ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة ،ووجـهــت
لـ ـه ــم ت ــأن ـي ـب ــا ب ـس ـب ــب فـ ـش ــل ال ـه ـج ــوم
ع ـل ــى م ــدي ـن ــة درعـ ـ ـ ــا ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن

اإلم ـك ــان ــات امل ــادي ــة وال ـع ـس ـكــريــة الـتــي
تــم رصــدهــا لـهــم .وتـتــوافــق معلومات
أك ـثــر مــن م ـصــدر أم ـنــي س ــوري معني
فــي الـجـنــوب مــع مــا ن ـشــره املسلحون
على صفحاتهم عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،عن أن «امل ــوك» ،بعد فشل
«عــاص ـفــة ال ـج ـنــوب» ،خـفـضــت دعمها
لـ ـع ــدد مـ ــن ال ـف ـص ــائ ــل امل ــرت ـب ـط ــة ب ـهــا،
وق ـط ـعــت ال ــروات ــب وامل ـع ــون ــات عـنـهــا،
ّ
لعدد
فــي ظــل حملة اغـتـيــاالت واسـعــة
ٍ
ّ
من كوادر «الحر» و«النصرة» .ويروج
األردن ـ ـيـ ــون أن «املـ ـ ــوك» ات ـخ ــذت ق ــرارًا
وأبلغته لإلرهابيني املدعومني منها،
بــوقــف الـهـجـمــات ضــد مــواقــع الجيش
ال ـس ــوري ،إال أن املـعـلــومــات املـيــدانـيــة
ّ
تــؤكــد الـتـخـ ّـبــط األردنـ ــي بــن اسـتـمــرار
الهجوم على الجيش وتنفيذ إجراءات
ت ـص ـ ّـع ــب ع ـل ــى امل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة
االس ـت ـمــرار فــي ال ـحــرب .وت ـ ّ
ـرد مـصــادر
دبـلــومــاسـيــة ســوريــة رفـيـعــة املستوى
الترويج األردني إلى «محاولة إرضاء
ً
الجانب الروسي ،فضال عن امتصاص
االن ـ ـق ـ ـسـ ــام الـ ـح ــاص ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
الجيش واالستخبارات والخارجية»،
إذ س ـبــق ل ـلــزبــن أن ع ـ ّـب ــر ق ـبــل عــامــن،

تحقيق

منهج كردي في مناطق «اإلدارة الذاتية» :صفوف للعرب
الحسكة ــ أيهم مرعي
عـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار ي ــرخ ــي ب ـظــالــه على
مـ ـ ـ ـ ــدارس مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة «اإلدارة
ال ـ ـ ــذاتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ف ـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة
(ال ـح ـس ـك ــة) ،ك ــوب ــان ــي (عـ ــن الـ ـع ــرب)،
عفرين (ريــف حلب) وتل أبيض (ريف
الـ ّـرقــة) ،بعدما طبعت «هيئة التعليم
في اإلدارة الذاتية» أكثر من  500ألف
كتاب من املنهج الكردي .هذه الخطوة،
دفـعــت بمديرية تربية الحسكة ،التي
ال تـ ــزال تـسـيـطــر إداريـ ـ ــا ع ـلــى م ــدارس
املحافظة ،الــى نقل كــوادر أكثر من 49
مــدرســة ابتدائية كــإجــراء ملنع اعتماد
املنهج الكردي.

«اإلدارة الذاتية» كانت قد فرضت منذ
عــامــن تــدريــس الـلـغــة ال ـكــرديــة بأكثر
ّ
دراسية ،الى أن ّ
أقرت «هيئة
من حصة
الـتـعـلـيــم» ف ــي مــؤت ـمــرهــا ف ــي حــزيــران
الفائت بدء تطبيق املنهج الذي ّ
أعدته
في مــدارس مقاطعات اإلدارة الذاتية،
والعمل من أجــل إحــداث جامعة ،األمر
الـ ـ ــذي اع ـت ـب ــره ال ـب ـع ــض خـ ـط ــوة نـحــو
االنفصال.

نشر أفكار حــزب العمال الكردستاني
وزعيمه عبدالله أوجــان» ،إضافة الى
ُ
أن ـه ــا ســت ـســاهــم ف ــي تــدم ـيــر مستقبل
ال ـج ـيــل الـ ـك ــردي وأبـ ـن ــاء املـنـطـقــة وفــي
ارت ـف ــاع نـسـبــة ال ـه ـجــرة م ــن املـحــافـظــة.
«ات ـحــاد الطلبة والـشـبــاب ال ـكــردي في
روج أف ــا» ،أص ــدر أيـضــا بيانًا ّأي ــد فيه
«امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي ال ـ ـكـ ــردي» ،وأع ـلــن
رفضه للمنهج.

خالف كردي ــ كردي

ال عودة عن تطبيق المنهج
الكردي

الــرفــض األولـ ــي للمنهج ال ـك ــردي أتــى
الوطني» الكردي
من أحــزاب «املجلس
ّ
الـ ـ ــذي وص ـ ــف الـ ـخـ ـط ــوة ب ــأنـ ـه ــا «غ ـيــر
صحيحة وتــؤدلــج التعليم مــن خــال

مــن جهتها ،عـقــدت هيئة التعليم في
«مقاطعة الـجــزيــرة» مؤتمرًا صحافيًا
فـ ــي م ــدي ـن ــة ع ـ ــام ـ ــودا ،ك ـش ـف ــت خــالــه

ع ــن إع ــداده ــا ثــاثــة م ـنــاهــج بــالـلـغــات
ال ـك ـ ّ
ـردي ــة وال ـعــربـ ّـيــة وال ـســريــانـ ّـيــة بما
يتيح للجميع ال ــدراس ــة بلغتهم األم.
أما ،التأخير بتطبيق املنهجني العربي
والسرياني فيعود لـ«أسباب تقنية».
ب ـي ــان «ه ـي ـئــة ال ـت ـع ـل ـيــم» أك ــد أن «ه ــذا
النظام ال يعادي أحدًا ،بل على النقيض
ً
م ــن ذل ــك ف ـهــو يـبـنــي مـسـتـقـبــا حـ ـرًا».
وأك ــد رئـيــس هيئة الـتــربـيــة والتعليم
محمد عبدو أن «املنهج ُ
سيطبق مهما
بلغت الصعوبات والتحديات».
مصدر في مديرية تربية الحسكة قال
ل ــ«األخ ـبــار» إن «املــديــريــة ال تعترف
ب ــأي مـنـهــج س ــوى ذاك املـعـتـمــد من
قبل وزارة التربية السورية» ،مؤكدًا

ن ـقــل ك ـ ــوادر  49م ــدرس ــة «وسـنـعـمــل
ُ
على نقل كامل الكوادر التي تفرض
عليها هــذه املناهج باتجاه مناطق
سيطرة الجيش أو م ــدارس الحلقة
الـ ـث ــانـ ـي ــة» .أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـط ــاب،
«ف ـس ـ ُـي ـن ـق ـل ــون إل ـ ــى مـ ـ ـ ــدارس واق ـع ــة
ّ
تحت سيطرة الــدولــة ،ولــو كلف ذلك
اع ـت ـمــاد ن ـظــام ال ــدوام ــن الـصـبــاحــي
وامل ـ ـسـ ــائـ ــي ...اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـنــاس ـبــة
ُ
سـ ــت ـ ـت ـ ـخـ ــذ ل ـ ـض ـ ـمـ ــان ح ـ ـ ــق ال ـ ـطـ ــاب
ّ
بــالـتـعــلــم» .وك ــان ــت اج ـت ـمــاعــات ع ـ ّـدة
قــد ُع ـقــدت بــن ممثلني عــن «اإلدارة
الــذاتـيــة» والـحـكــومــة الـســوريــة أبــدت
خاللها األخـيــرة مــرونــة فــي تدريس
املناهج الجديدة خارج أوقات الدوام

