سوريا ..2017
مناطق سيطرة أطراف الصراع ونفوذها
تقرير – محمود رأفت
<< م��ع ن��ه��اي��ة ع���ام 2017م،
تغيرت خارطة النفوذ والسيطرة
السياسية والعسكرية على األرض
السورية ،فبعض جبهات القتال
تشهد حتى يومنا ه��ذا معارك
عسكرية ض��اري��ة وحجم قصف
ه��ائ��ل ،والكثير م��ن امل��ع��ارك التي
كرا ً
دارت في هذا العام شهدت ً
وفرا
ً
خصوصا في
وعدم ثبات للسيطرة،
مواقع التماس بني القوى املتحاربة،
وبالرغم منذ ذلك فما يزال % 50
من األراضي السورية خارج سيطرة
النظام واملتحالفني معه من دول
عدة.
وق���د استغلت روس��ي��ا مؤتمر
أستانة وم��ا أسمته «اتفاق خفض
التصعيد» ،لتبريد جبهات واسعة
م��ع الجيش ال��س��وري ال��ح��ر ،حيث
وجهت غالب ال��ق��وات العسكرية
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ظ��ام وللمليشيات
الشيعية التابعة إلي��ران للتقدم
في شرق سوريا وخصوصا باتجاه
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حقول الغاز والنفط ،ولكن تمكنت
مليشيات س��وري��ا الديمقراطية
(التي تهيمن عليها وحدات الحماية
الكردية) بدعم التحالف الدولي،
من السيطرة على غالبية مصادر
الطاقة أوال.
ك���ذل���ك ش��ن��ت ق�����وات األس���د
واملليشيات الشيعية األجنبية؛
ح��م�لات ق��ص��ف غ��ي��ر مسبوقة
على املدنيني في مناطق سيطرة
فصائل الثورة السورية بكافة أنواع
األسلحة «القنابل الفسفورية وغاز
الكلور والخردل والسارين والقنابل
ال��ع��ن��ق��ودي��ة ،ال��ب��رام��ي��ل ،األل��غ��ام
البحرية ،ص��واري��خ أرض – أرض»
وحتى استخدموا األسلحة الكيماوية
في الهجوم على مدينة خان شيخون
بريف إدل��ب ،أثناء ان��دالع معارك
ري��ف حماة الشمالي ،األم��ر الذي
استدعى ردا أمريكيا بقصف مواقع
ومطارات عسكرية لألسد.
وبالرغم من ذل��ك استطاعت

الفصائل السورية املقاتلة امتصاص
الضربات الروسية وتقدمت على
األرض ف��ي ب��ع��ض م��ن��اط��ق ري��ف
حماة الشمالي والقنيطرة ،كما
تمكنت من قصف قاعدة حميميم
الروسية ،وشنت عمليات نوعية
حيث بدأت في استخدام سياسية
حرب العصابات الستهداف مفاصل
النظام واملليشيات الشيعية والقوات
الروسية.
وقد نجح الجيش السوري الحر
في صد هجمات كبيرة استهدفت
ري���ف ح��ل��ب ال��ج��ن��وب��ي وال��غ��وط��ة
ال��ش��رق��ي��ة وح�����وران ،ون��ج��ح في
التقدم بشكل كبير في البادية
السورية واقترب من فك الحصار
عن القلمون الشرقي ولكن اضطر
للتراجع عن مساحات في الصحراء
فيما بعد ،ولكن أخطر ما حدث في
عام 2017م كان املعركة التي فتحها
الجيش الحر بإتجاه دمشق ووصل
إل��ى كراجات العباسيني ،وم��ن ثم

تراجع بسبب القصف ،واملعركة
التي نجح فيها أخيرا في السيطرة
على إدارة امل��رك��ب��ات ذات املوقع
االستراتيجي الهام في دمشق.
وتتقاسم الجغرافيا السورية
 5ق��وى رئيسية يسيطر كل منها
ً
عسكريا على أج���زاء م��ن البالد
ويمكننا أن نعرضها كالتالي:
 -1الجيش النظامي املدعوم
بالحرس الثوري اإليراني وفيلق
ال��ق��دس ومليشيا «ح���زب ال��ل��ه»
اللبنانية وم��ل��ي��ش��ي��ات النجباء
واإلم�����ام وح����زب ال��ل��ه ال��ع��راق��ي
وال��ع��ص��ائ��ب الشيعية العراقية
ومليشيا «ف��اط��م��ي��ون» األفغانية
ومليشيا «زينبيون» الباكستانية
ولواء القدس الفلسطيني و»جيش
التحرير» و»الجبهة الشعبية القيادة
ب��را ،أم��ا ً
العامة» ً
ج��وا فيتم دعمه
عبر الطيران الحربي الروسي ،كما
ً
ً
جويا للنظام
دعما
قدمت إي��ران
عبر الطائرات بدون طيار.
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 -2الكتائب الثورية املسلحة
وأب��رزه��ا «كتائب الجيش السوري
الحر  -أحرار الشام  -فيلق الشام -
جيش اإلسالم  -قوات درع الفرات
 ن��ور ال��دي��ن ال��زن��ك��ي  -الجبهةالجنوبية  -فيلق الرحمن  -جيش
إدلب الحر – الكتلة الشامية – كتلة
السلطان مراد».
 -3هيئة تحرير الشام (تحالف
جبهة ف��ت��ح ال��ش��ام م��ع مجموعة
فصائل) ،كما يقاتل في سوريا «الحزب
اإلس�لام��ي التركستاني» وكتائب
«اإلمام البخاري» من وسط آسيا.
 -4تنظيم ال��دول��ة امل��ع��روف
ً
إعالميا باسم «داعش».
 -5حزب االتحاد الديمقراطي
ال���ك���ردي “ pydج��ن��اح��ه املسلح
“وح��دات حماية الشعب الكردي”
وهو بمثابة الفرع السوري لحزب
ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي  pkkفي
تركيا” وتطلق عليه بعض وسائل
اإلع�لام اس��م قسد “ق��وات سوريا
الديمقراطية” .
وت��ت��رك��ز س��ي��ط��رة ال��ج��ي��ش
النظامي وال��ق��وى املتحالفة معه
على محافظتي طرطوس والالذقية
الساحليتني ،ومحافظة السويداء
الجنوبية ،ومدينة حماة وأجزاء من
ريفها الغربي والشرقي ،ومدينتي
حلب وحمص ودرعا املدينة ،وأجزاء
واسعة من جبلي األكراد والتركمان
في ريف الالذقية الشمالي ،كذلك
يسيطر على معظم أحياء دمشق
(أخيرا السيطرة على أحياء القابون
والقدم).
وقد استطاع الجيش النظامي
واملليشيات الشيعية األجنبية،
إح��ك��ام ال��ح��ص��ار ع��ل��ى ال��غ��وط��ة
الشرقية ف��ي ري��ف دم��ش��ق رغم
توقيع اتفاقات لخفض التصعيد
في الغوطة ،والسيطرة على أجزاء
واسعة من البادية السورية (حيث
سيطروا على مساحة تقدر بـ 5
آالف كم مربع من البادية املمتدة
بني ريفي السويداء ودمشق على
حساب الثوار ،والذين تراجعوا نحو
منطقة التنف) والسيطرة كذلك
على تدمر وأج��زاء من دي��ر ال��زور
وكامل البوكمال وص��وال إل��ى نهر
الفرات ومناطق من الريف الشرقي
لحماة.
أم����ا ال��ج��ي��ش ال���س���وري ال��ح��ر
والكتائب ال��ث��وري��ة ،فيسيطرون
ع��ل��ى ب��ع��ض األح��ي��اء الدمشقية
وأحياء جنوب دمشق وغالبية ريف
دمشق “الغوطة الشرقية والقلمون

الشرقي” ومعظم البلدات وامل��دن
الواقعة في محافظات في ريفي
حلب الجنوبي وال��ش��م��ال��ي حتى
مدينة الباب اإلستراتيجية ذات
الكثافة السكانية العالية وعلى كامل
محافظة “إدل��ب” باستثناء بلدتي
“الفوعة وكفريا” ،وكامل محافظة
“درع���ا” باستثناء “خ��رب��ة غزالة
وإزرع ودرع��ا املدينة” والقنيطرة
ً
جنوبا ،باإلضافة إلى غالب بلدات
الريف الشمالي والشرقي ملحافظة
ح��م��ص “ت��ل��ب��ي��س��ة ،ال���رس�ت�ن ،حي
الوعر الحمصي” ،وأجزاء من جبلي
األكراد والتركمان في ريف الالذقية
الشمالي ،كما نجح في التقدم في
دمشق وسيطر أخ��ي��را على إدارة
املركبات.
أم���ا وح����دات “ح��م��اي��ة الشعب
ال��ك��ردي” الجناح العسكري ل��ـpyd
أو التي تعرف باسم ق��وات سوريا
الديمقراطية ،فتسيطر على مناطق
منفصلة شمالي ال��ب�لاد بمحاذاة
الحدود التركية ،وهي شمال محافظة
الحسكة السيما مدينة القامشلي،
وت��ل أبيض شمال شرقي محافظة
حلب ،ومنطقة عفرين شمال غرب
امل��ح��اف��ظ��ة ذات��ه��ا ،وم��دي��ن��ة منبج
ومحافظ الرقة ،وأج��زاء واسعة من
محافظة دير الزور غربي نهر الفرات.
ك��ذل��ك ان��ت��ش��رت قطاعت من
الجيش التركي في محيط منطقة
عفرين ،حيث تم تطويقها ،وسط
تهديدات من الرئيس التركي بشن
هجوما كبيرا عليها للقضاء على
“وحدات الحماية الكردية” فيها.
أم���ا تنظيم ال���دول���ة ،فخسر
معظم املحافظات السورية املحاذية
للحدود العراقية؛ وكامل محافظة
الرقة ،ومدينة البوكمال ،وانسحب
إل��ىى ال��ص��ح��راء ،ورغ��م خسارته
لتلك امل��ن��اط��ق الشاسعة إال انه
بدأ في انتهاج ح��روب العصابات،
واستراتيجية ح��رب االستنزاف
لتحقيق أكبر قدر من الخسائر في
صفوف ق��وات النظام وخصوصا
نخبته العسكرية.
وحتى اآلن ما زال أكثر من %50
من األراضي السورية خارج سيطرة
قوات األسد واملليشيات الشيعية ،بل
إن كثير من املناطق الخاضعة له
مناطق صحراوية ليس لها أهمية
استراتيجية ،ومنطقة كالبادية
ال��س��وري��ة ال��ت��ي ي��دع��ي النظام
السيطرة عليها تحتاج ملليون
جندي إلنها عبارة عن مساحات من
األراضي الصحراوية الشاسعة.

والء المسلمين
إن املسلمني يوالون كل مسلم صحيح اإليمان ،ويدخل في
ذلك صالحوا آل البيت بغير حصر في عدد معني ،وفي مقدمة
صفوة املؤمنني الذين يوالونهم :العشرة الذين بشرهم النبي
صلى الله عليه وسلم بالجنة.
وكذلك يوالي املسلمون سائر الصحابة الذين قام اإلسالم
والعالم اإلسالمي على أكتافهم ،ونبت الحق والخير في تربة
الوطن اإلسالمي بدمائهم ،وهؤالء هم الذين كذبت الشيعة
على علي وأبنائه فزعمت أنهم أعداء لهم ،وقد عاشوا مع
علي إخوة متحابني متعاونني ،وما أصدق ما وصفهم به الله عز
وجل ،في سورة الفتح  29من كتابه الذي ال يأتيه الباطل من
ّ
بني يديه وال من خلفه فقال فيهم عز من قائل« :أشداء على
الكفار رحماء بينهم» وقوله في سورة الحديد« :ولله ميراث
السماوات واألرض ،ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا
ً
وكال وعد الله الحسنى» .وهل يخلف الله وعده؟! وقال فيهم
في سورة آل عمران« :كنتم خير أمة أخرجت للناس».

الحب والمودة بين الخلفاء الراشدين
إن من محبة أمير املؤمنني علي بن أبي طالب رضي الله
عنه إلخوانه الثالثة الخلفاء قبله ،أن ّ
سمى أبناءه بعد
الحسنني وابن الحنفية بأسمائهم ،فمن أوالد علي بن أبي
سماه (عمر) ،وثالث ّ
سماه (أبا بكر) ،وآخر ّ
طالب ولد ّ
سماه
(عثمان)ّ ،
وزوج ابنته أم كلثوم الكبرى لعمر بن الخطاب رضي

الله عنه وبعد شهادته تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر بن
أبي طالب ،فمات عنها ،فتزوجها أخوه عون بن جعفر فماتت
عنده ،وعبد الله بن جعفر ذو الجناحني ابن أبي طالب ّ
سمى
أحد بنيه باسم أبي بكرّ ،
وسمى ابنًا آخر له باسم (معاوية)،
ومعاوية هذا -أي ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب -سمى
أحد بنيه باسم (يزيد) ألنه كان يعلم أن يزيد كانت
سيرته صالحه (!) كما شهد له بذلك محمد بن
الحنفية بن علي بن أبي طالب.
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