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مشهد سياسي

األسد يطرح رؤيته للمرحلة االنتقالية:
ش ــيء م ــن خ ـب ــرات ال ــدف ــاع ع ــن نفسي
وع ــن أرض ـ ـ ــي؟» .ت ـش ــرح زمـيـلـتـهــا ملى
تفاصيل املهمات املوكلة إلى الفتيات،
فـتـقــول« :نــراقــب بمناظير القناصات
والكاميرات خطوط التماس .لو ملحنا
تحركات غريبة ،نتعامل معها بحسب
اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ال ـع ـس ـك ــري امل ـ ـنـ ــاسـ ــب ،بـعــد
الرجوع إلى القيادة».
ً
ال تعطي الفتاة بــاال إلثـبــات حنكتها
القتالية ،إذ يبدو أن األمر قد تجاوزته،
منذ زمن .تضيف مبتسمة «صار إلنا
جــو ه ــون وأس ـل ــوب ح ـيــاة عـسـ ّكــريــة».
تعي أن وجودها وزميالتها خفف من
أعـبــاء الــذكــور فــي أرض املعركة ،فيما
يخص اإلج ــازات واألع ـبــاء اإلضافية،
الـ ـت ــي ضـ ــاقـ ــوا ذرعـ ـ ــا بـ ـه ــا مـ ــع مـ ــرور
سنوات الحرب الطويلة.

ّ
قديسات المعركة

يوضح الضابط املـســؤول عــن كتيبة
الـ ـفـ ـتـ ـي ــات ك ـي ـف ـي ــة الـ ـتـ ـع ــاط ــي مـعـهــن
فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة« .الـ ـع ــاق ــة
ّ
القدسية .أن تكون زميلتك
تحكمها
ف ــي املـ ـي ــدان امـ ـ ــرأة ،ف ــإن ه ــذا يضيف
شــرفــا آخ ــر لـلـجـهــاد وال ـق ـت ــال» ،يقول
الـ ـ ـض ـ ــاب ـ ــط .ي ـ ـصـ ــف ألـ ـ ـ ــم اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد
إح ــداه ــن ،ب ــأن «أص ـع ــب امل ــواق ــف في
الـحـيــاة الـعـسـكــريــة هــو أن تستشهد
أنثى عليك واجب الدفاع عنها ،أو أن
ـإصــابــة ،فــي حــن أن ــك ما
تـتـعـ
ـرض لـ ّ
زلت ّ
حيًا .لكنهن أظهرن قدرة ال مثيل
ّ
وتحمل األلم عند
لها على التشجيع
اإلصابة».
وبــإجــابــة مـفــاجـئــة عــن أح ــد األسـئـلــة،
ي ـك ـش ــف ال ـ ـضـ ــابـ ــط امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول تـ ـف ـ ّـوق
ً
الـ ـفـ ـتـ ـي ــات ،ق ـ ــائ ـ ــا« :ل ــديـ ـن ــا ال ـق ـن ــاص
رقـ ـ ــم واحـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـح ــرس
ال ـج ـم ـهــوري ،واس ـم ـهــا ج ــواه ــر .وهــي
تفوق الذكور قدرة في مجال القنص».
وي ـض ـيــف «قـ ـ ــدرة املـ ـ ــرأة ع ـلــى الـصـبــر
واملــراقـبــة والــرصــد تجعلها تـبــرع في
الـ ـقـ ـن ــص» .وب ـح ـس ــب الـ ـض ــاب ــط ،ف ــإن
قـنــاصــا واحـ ـدًا ق ــادر عـلــى مـنــع كتيبة
من التقدم ،وهــذا جوهر دور الفتيات
امل ـق ــات ــات ،إذ إن ـه ــن ،ح ـســب تـعـبـيــره،
م ـج ـمــوعــة م ـقــات ـلــة م ــن ع ـن ــاص ــر لـهــن
م ــواصـ ـف ــات خ ــاص ــة ،وي ـت ـط ـلــب األم ــر
التعامل معهن بشكل عملي ،دون ّ
أي
عواطف أو مؤثرات.
أم ــا ع ــن ال ـص ـعــوبــات ال ـت ــي واجـهـتـهــا
الـفـتـيــات ،ف ـيــروي ال ـضــابــط أن بعض
الذكور رأوا في وجود املقاتالت عبئًا،
م ــا أظـ ـه ــر نـ ـف ــورًا واضـ ـح ــا ف ــي ب ــداي ــة
الـتـجــربــة الـقـتــالـيــة ،غـيــر أن إثـبــاتـهــن
لـ ـج ــدارتـ ـه ــن جـ ـع ــل الـ ـفـ ـك ــرة م ـق ـبــولــة
تدريجيًا.

ّ
«حكومة وحدة» تمهد لدستور جديد

قدمته
تصور واضح ّ
ّ
دمشق للمرحلة
االنتقالية« .حكومة
وحدة وطنية» تضم
عد لدستور
وت ّ
المعارضةُ ،
جديد يعرض على
الشعب لالستفتاء ،بينما
يبقى العمل على مسار
مستقل
مكافحة اإلرهاب
ًّ
عن المسار السياسي
لكونه «حامي وحدة
سوريا»
ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـت ـ ـشـ ــديـ ــد ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
ال ـ ـح ـ ــرب ض ـ ــد اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وأهـ ـمـ ـي ــة
النجاحات التي تحققت بالتعاون
مـ ــع األص ـ ــدق ـ ــاء فـ ــي دف ـ ــع الـعـمـلـيــة
ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة نـ ـ ـح ـ ــو تـ ـس ــوي ــة
سياسية ،وضــع الرئيس الـســوري
بشار األســد رؤيــة ملرحلة االنتقال
السياسي ،تتضمن تشكيل حكومة
وح ـ ــدة وط ـن ـيــة ت ـضــم م ـم ـث ـلــن عــن
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة واملـ ـع ــارض ــة
وع ــن أط ــراف مستقلة ،تعمل عقب
ت ـش ـك ـي ـل ـهــا ع ـل ــى ص ـي ــاغ ــة دس ـت ــور
ج ــدي ــد ي ـن ـت ـظــر اس ـت ـف ـت ــاء ال ـش ـعــب.
ـرة على
واشـنـطــن اعـتــرضــت مـبــاشـ ً
ص ـي ـغــة دمـ ـش ــق ،وك ــذل ــك «ال ـه ـي ـئــة
ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـم ـف ــاوض ــات» امل ـع ــارض ــة
ال ـت ــي رأت أن «الـ ـ ـق ـ ــرارات الــدول ـيــة
ت ـت ـح ــدث ع ــن ت ـش ـك ـيــل ه ـي ـئــة حـكــم
انـتـقــالــي كــامـلــة ال ـصــاح ـيــات ،بما
فيها صالحيات الرئيس».
وفـ ــي جـ ــزء م ــن امل ـقــاب ـلــة امل ـن ـشــورة
أمس مع وكالتي «ريــا نوفوستي»
و«س ـب ــوت ـن ـي ــك» ال ــروسـ ـيـ ـت ــنّ ،أك ــد
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري أن ال ـع ـم ـل ـيــات
العسكرية بعد النجاح في تحرير
تـ ـ ــدمـ ـ ــر ،سـ ـتـ ـكـ ـم ــل ن ـ ـحـ ــو املـ ـن ــاط ــق
الشرقية للبالد ،كدير الزور والرقة،
مشيرًا إلى أن الجيش مصمم على
استعادة كامل أراضي البالد.
ورأى األســد أن الحديث عن «هيئة
ان ـت ـق ــال ـي ــة غـ ـي ــر دس ـ ـت ـ ــوري وغ ـي ــر
م ـن ـط ـق ــي» ،م ــوض ـح ــا أن االن ـت ـق ــال
السياسي هو االنتقال من دستور
إلـ ــى آخ ـ ــر ،وال ب ــد أن ي ـك ــون تـحــت
ال ــدسـ ـت ــور ال ـح ــال ــي ح ـت ــى ي ـصــوت

الشعب السوري على دستور جديد.
وتــابــع« :بـحـســب تـصــورنــا ،الشكل
االنـتـقــالــي هــو حـكــومــة مشكلة من
مختلف أطـيــاف الـقــوى السياسية
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،مـ ـع ــارض ــة ومـسـتـقـلــن
وحكومة حالية وغـيــرهــا ...الهدف
األس ــاس ــي ل ـه ــذه ال ـح ـكــومــة الـعـمــل
ع ـلــى إن ـج ــاز ال ــدس ـت ــور ،ث ــم طــرحــه
على السوريني من أجل التصويت».
وع ــن آل ـيــة تـشـكـيــل ه ــذه الـحـكــومــة،
لـفــت إل ــى أن ــه يـجــب االت ـفــاق عليها
م ــن خ ــال حـ ــوار سـ ــوري ـ ـ س ــوري،
مــوض ـحــا أن «ال ـت ـص ــور ال ـن ـهــائــي»
لــم يــوضــع «ل ـكــون بـعــض األط ــراف
األخــرى لم توافق على املبدأ بعد».
ورأى أن «ما تم إنجازه في الجولة
املاضية هــو بــدايــة وضــع منهجية
ملفاوضات ناجحة» .وخالل تعليقه
على كالم وزير الخارجية األميركي
جــون كـيــري ،حــول مخطط دستور
جديد قبل آب املقبل ،اعتبر األسد أن
«صياغة الدستور قد تكون جاهزة
خــال أســابـيــع ...مــا يستغرق وقتًا
ه ــو ال ـن ـق ــاش» ،مـضـيـفــا« :ي ـجــب أن
تظهر صــورة واح ــدة للمعارضة...
ع ـ ـنـ ــدهـ ــا نـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض مـ ـعـ ـه ــم ع ـلــى
دسـتــور ،عــدا عــن ذلــك شهر آب هو
وكاف».
زمن جيد
ٍ
وحول طرح الفيدرالية في سوريا،
أش ــار إل ــى أن «س ــوري ــا غـيــر ّ
مهيأة
لذلك وال توجد عوامل طبيعية لكي
يكون فيها فيدرالية ،وإذا ُطرح هذا
املوضوع على االستفتاء فأعتقد أن
الشعب لن يوافق عليه».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـس ـ ــوري أن
األضـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـتـ ــي ل ـح ـق ــت بــال ـب ـن ـيــة
ال ـت ـح ـت ـي ــة تـ ـتـ ـج ــاوز م ـئ ـت ــي م ـل ـيــار
دوالر ،م ـض ـي ـف ــا أن «ال ـ ـجـ ــوانـ ــب
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة يـ ـمـ ـك ــن ت ــرم ـي ـم ـه ــا
مـبــاشــرة عـنــدمــا تستقر األوض ــاع،
ول ـك ــن ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة تـسـتـغــرق
وقـتــا طــويـ ًـا ...ونـحــن بــدأنــا عملية
إعــادة اإلعمار حتى قبل أن تنتهي
األزمة».
ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـت ــوج ــه األس ــاس ــي
في عملية إعــادة اإلعـمــار «سيكون
بــاتـجــاه الـ ــدول ال ـصــدي ـقــة ...نتوقع
أن تعتمد العملية على ثــاث دول
أساسية وقفت معنا في خالل هذه
األزمة ،هي روسيا ،الصني وإيران»،
مشيرًا في الوقت نفسه ،إلى أهمية
الوجود العسكري الروسي في هذه
املــرحـلــة ،لكونه فــاعـ ًـا فــي مكافحة

اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،وأه ـم ـي ـت ــه فـ ــي امل ــراح ــل
املـقـبـلــة «تــرتـبــط بــال ـتــوازن الــدولــي
الـعــام ...عالقتنا مع روسيا عمرها
أكـثــر مــن سـتــة ع ـقــود ،وه ــي مبنية
على الثقة والوضوح ،لذلك عندما
تأتي قواعد عسكرية روسية فهي
احتالال».
ليست
ً
إلى ذلك ،رأت واشنطن أن «ال جدوى
م ــن إش ـ ــراك األسـ ــد ف ــي أي حـكــومــة
وحـ ــدة وط ـن ـي ــة» .م ــوق ــف واشـنـطــن
ت ــواف ــق وم ــوق ــف «ال ـه ـي ـئ ــة الـعـلـيــا
للمفاوضات» املعارضة ،التي أبدت
رف ـض ـهــا ت ـصــري ـحــات األس ـ ــد ،وفــق
ما أكــد رئيس وفــد «الهيئة» أسعد
الزعبي ،الذي رأى أن «كل القرارات
الدولية تتحدث عن انتقال سياسي
وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة
الصالحيات بما فيها صالحيات
الرئيس ...وال يمكن األسد أن يبقى
ولو ساعة واحدة بعد تشكيلها».
ومن جانب آخر ،أكد رئيس «ممثلية
أك ــراد ســوريــا» فــي موسكو ،رودي

تقرير

الجيش يتقدم في ريف حماه

واصـ ــل الـجـيــش ت ـقـ ّـدمــه ف ــي ال ـبــاديــة ال ـســوريــة،
بموازاة خط بترول السلمية ،عند جبهة املفكر
ش ــرق ــي ـ ـ عـ ـق ــارب ف ــي ريـ ــف ح ـم ــاه ال ـشــرقــي،
مسيطرًا على عــدد مــن الـتــال ،عند مرتفعات
تبارة الديبة ،إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم
«داعش».
في غضون ذلك ،سيطر «لواء شهداء اليرموك»
و«حركة املثنى» على بلدة الشيخ سعد في ريف
درعا الغربي.

في السجون السعودية
والـجـســديــة ملـحــاولــة إجـبــارنــا على
تقديم االعترافات واملعلومات التي
تتعلق بالجيش اليمني واللجان
تحمل
تمكنا من
الشعبية ،ولكننا
ّ
ّ
هذا التعذيب».
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون م ـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ــرى
لوسائل اإلعالم عن حاالت مشابهة
مـ ــن ال ـت ـع ــذي ــب الـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ــوا لــه
ط ـي ـلــة ف ـت ــرة أس ــره ــم .وأك ـ ــد ه ــؤالء
أن الـ ـعـ ـن ــاص ــر امل ـ ــوال ـ ــن ل ـل ــري ــاض
فــي ال ــداخ ــل الـيـمـنــي ،الــذيــن وقـعــوا
أوال ،ت ـسـ ّـل ـمــوا مـبــالــغ
ف ــي أي ــدي ـه ــم ً
مــالـيــة مـقــابــل تسليمهم للسلطات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة .وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق،
عـ ـلـ ـم ــت «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ب ـ ـ ـ ــأن ب ـع ــض
األسرى «بيعوا» من قبل املسلحني
لـلـسـعــوديــة بـنـحــو مـئــة أل ــف دوالر
لــأسـيــر ال ــواح ــد ،وك ــان يـتــم نقلهم

إلــى معسكر صــافــر فــي م ــأرب ومن
ث ــم إل ــى مـنـفــذ ال ــودي ـع ــة ال ـح ــدودي
حـيــث يـنـقـلــون ب ـطــائــرات مــروحـيــة
إلى قاعدة خميس مشيط.
رئ ـي ــس «ال ـل ـج ـنــة ال ـث ــوري ــة الـعـلـيــا»
محمد علي الحوثي الــذي استقبل
األســرى في القصر الجمهوري في
صـنـعــاء ،ق ــال إن مــا ق ــام بــه النظام
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي مـ ـ ــن مـ ـع ــامـ ـل ــة س ـ ّـي ـئ ــة
ل ـ ــأس ـ ــرى ال ـي ـم ـن ـي ــن «ي ـ ـعـ ـ ّـبـ ــر عــن
االن ـك ـشــاف األخ ــاق ــي لـلـسـعــوديــن
فــي التعامل مــع األس ــرى» ،مضيفًا
أن ت ـ ـلـ ــك األخ ـ ـ ـ ـ ــاق «ال ت ـ ـمـ ــت إلـ ــى
اإلس ـ ـ ــام ب ـص ـلــة وال إلـ ــى األعـ ـ ــراف
والقوانني الدولية ،وأن ذلك التعامل
الـسـ ّـيــئ ال يمكن أن يـمــس األخ ــاق
والقيم والثقافة التي ّ
تربى عليها
اليمنيون األحرار» ،بحسب قوله.

مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد عـ ـض ــو «ال ـل ـج ـن ــة
الـثــوريــة العليا» ،الحقوقي محمد
امل ـق ــال ــح ،أن ال ـت ـعــذيــب ال ـ ــذي لـحــق
بــاألســرى من قبل السعودية يمثل
واقع األخيرة وقيمها ،الفتًا إلى أن
«يتحمل
املفقودين وبقية األســرى
ّ
مسؤوليتهم تحالف الـعــدوان ،وأن
قيادة الثورة حريصة عليهم وعلى
مصائرهم».
وقـ ـ ــوب ـ ـ ـلـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادات الـ ـتـ ـع ــذي ــب
السعودي بموجة استياء شعبية
وح ـق ــوق ـي ــة عـ ــارمـ ــة داخ ـ ـ ــل ال ـي ـم ــن،
ح ـي ــث ه ــاج ــم عـ ــدد م ــن ال ـنــاش ـطــن
والحقوقيني نظام السعودية على
األعمال التي كــان يهدف منها إلى
إهانة األسرى اليمنيني ،في الوقت
الــذي تسلم فيه أس ــراه مــن الجانب
اليمني من دون تعرضهم للتعذيب

عـثـمــان ،أن االنـتـخــابــات البرملانية
املقبلة لن تقام على األراضــي التي
ُأعلن فيها نظام الفيدرالية.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــرّ ،أك ـ ـ ـ ـ ــد وزي ـ ــر
املعلم ،قبل
الخارجية السوري وليد ّ
لقاء جمعه إلــى الرئيس الجزائري
ع ـبــد ال ـعــزيــز بــوتـفـلـيـقــة ،أن الــوفــد
ال ـح ـكــومــي س ـي ـش ــارك ف ــي ال ـجــولــة
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة مـ ــن م ـ ـحـ ــادثـ ــات ج ـن ـيــف.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أع ـل ــن نــائــب
وزيــر الخارجية الــروســي غينادي
غ ــات ـي ـل ــوف ،أن م ــوس ـك ــو سـتــرحــب
باحتمال عدم وجود ممثلي «جيش
اإلسالم» ضمن وفد «الهيئة العليا
للمفاوضات» املـعــارضــة ،موضحًا
أن «روس ـي ــا مـنــذ ال ـبــدايــة عــارضــت
ضم ممثلني عنه» .في املقابلّ ،أكد
أن إش ـ ـ ــراك األكـ ـ ـ ــراد ال ــذي ــن أع ـل ـنــوا
ال ـف ـي ــدرال ـي ــة ف ــي م ـنــاط ـق ـهــم ضـمــن
املـ ـف ــاوض ــات الـ ـس ــوري ــة ،ي ـم ـكــن أن
ُيسهم في تأييدهم لوحدة سوريا.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

أو اإله ــان ــة .وق ــد ش ـ ّـدد الـنــاشـطــون
الـيـمـنـيــون عـلــى ضـ ــرورة محاسبة
النظام السعودي على تلك األعمال،
ل ـك ــون ـه ــا ت ـم ــس ب ـح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
امل ـك ـفــولــة م ــن امل ــواث ـي ــق وال ـش ــرائ ــع
الدولية.
يـشــار إلــى أن عملية الـتـبــادل التي
جرت في األيام املاضية هي الثانية
بعد عملية سبقتها في الثامن من
آذار ،حني تم تسليم جندي سعودي
مـقــابــل سـبـعــة يـمـنـيــن .وت ـعـ ّـد هــذه
ال ـع ـم ـل ـيــات م ــؤشـ ـرًا إي ـجــاب ـيــا على
ت ـ ــوال ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاهـ ـم ــات ب ـ ــن ط ــرف ــي
ال ـح ــرب ،وت ـن ــذر بـعـمـلـيــات مماثلة
فــي األي ــام املـقـبـلــة ،إذا نـجــح املـســار
السياسي الــذي أعلن عنه املبعوث
األم ـمــي إل ــى الـيـمــن ،إسـمــاعـيــل ولــد
الشيخ.

وفشل «شهداء اليرموك» بالتعاون مع «املثنى»
تصدت
مــن السيطرة على بـلــدة حيط بعد أن
ّ
«أحـ ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام» ل ـه ـجــوم ـهــم .ك ــذل ــك ،ت ـج ــددت
االشتباكات على محور بلدة تسيل ،تبعته حملة
تفتيش لــ«الـيــرمــوك» فــي الـحـ ّـي ال ــذي دارت فيه
املواجهات في البلدة .أما في ريف درعا الشمالي
ال ـش ــرق ــي ،ف ـقــد دخ ـل ــت ن ـحــو  40سـ ـي ــارة دفــع
رباعي تقل نحو  200مسلح من «داعــش» إلى
مناطق سيطرته في منطقة اللجاة ،التي تشهد
اشتباكات مع مسلحي «الحر» ،عقب انسحابهم
من مدينة تدمر.
وفي حلب ،استعاد مسلحو «الحر» قرية مريغل
في الريف الشمالي بعد اشتباكات مع مسلحي
«داع ــش» الــذيــن سـيـطــروا على الـقــريــة فــي وقت
سابق.
إلى ذلــك ،نقلت وكالة «األنــاضــول» عن مصادر
أن الغارات األميركية على البلدات املحيطة ملدينة
منبج ،في الريف الشمالي ،التي تخضع لسيطرة
«داعـ ــش» ،تــأتــي بــالـتــوازي مــع اسـتـعــداد «حــزب
االتحاد الديموقراطي» إلطالق عملية عسكرية
هدفها السيطرة على املدينة.
(األخبار)

قوبلت شهادات التعذيب
بموجة استياء شعبية
وحقوقية عارمة داخل
اليمن (أ ف ب)

