
طبول الحرب تقرع على 
أشدها في درعا
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انشقاقات 
األحزاب الكردية

صدوع أولى في
جدران العمل السياسي
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حرب شوارع الرقة

بدأت
هكذا قضت "تحرير 

الشام" على "الفرقة 13"

مين وراء طاولة صغيرة يف حديقة عىل حافة 
سيور اسيطنبول التاريخيي، وإىل جانبها غاز 
أريض صغير وبعيض األواين البالسيتيكية، 
تعيد الباحثية األكادمييية نور الخطييب أكالت 
عير  وتقّدمهيا  الطليق  الهيواء  يف  شيعبية 
حلقيات يوميية، تنير يف مواقيع التواصيل 

االجتامعيي، خيالل أييام رمضان.
قيد تبيدو يف املشيهد مفارقية غريبية، لكّنها 
التيي راحيت  الييوم،  السيورية  امليرأة  حيال 
بهيا الحرب إىل مزاولية أعيامل مل تعهدها، أو 
وجيدت مين الظيروف فرصيًة لتشيق طريًقا 

يف عيامل كان محظيوًرا.
مدينية  مين  تنحيدر  سيورية  شيابة  نيور، 
تجربية  غيامر  يف  الخيوض  قيّررت  الرقية، 
عين  رمضياين  برناميج  بتقدييم  جدييدة، 
الطبيخ االقتصيادي، يالئم ظروف السيوريني 
وحالتهيم املاديية املتدهورة، ويخيدم يف ذات 

العلميية. دراسياتها  الوقيت 
ع  البسياطة  "ع  أغنيية  تكيون  رمبيا 
وزيتونية  خبيزة  تغدينيي  البسياطة.. 
لحيال  واقعيًيا  بطاطيا" متثيياًل  وتعشييني 

الييوم... السيوريني  بعيض 
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قوات األسد تبني
"أحالًما" شمال التنف..

و"الحر": لن تتحقق

"الحّراقات" تتحول إلى محطات 
وقود حديثة شمال حلب

حرب الفوسفات السورية
طهران تستحوذ

والمعارضة تتحّرك بـ “خجل”

تقارير المراسلين

تقارير المراسلين
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األسد يمّهد للمعركة الكبرى 
باألرض المحروقة

طبول الحرب تقرع 
على أشدها في درعا

قتلت ضابطين شقيقين في "الحر"

هكذا قضت "تحرير 
الشام" على "الفرقة 13" 

في معرة النعمان 

عنب بلدي - درعا 

املبيادرة  اسيتعادت  األسيد  قيوات  لكين 
منيذ أواخير أييار امليايض، عير تصعييد 
عسيكري هيو األعنيف عيىل مدينية درعا، 
منيذ انطالق الثيورة منتصيف آذار 2011، 
معلنية بهيذا التصعييد، أن املرحلية املقبلة 
هي مرحلية املواجهة العسيكرية األكر يف 

الجنيوب السيوري.
باألسيلحة  مدججية  عسيكرية  أرتيال 
"الفييل"،  صوارييخ  راجيامت  تتقدمهيا 
عسيكرية،  وعربيات  لدبابيات  باإلضافية 
ومئيات املقاتليني الذيين يقودهيم عنارص 
بهيذه  اللبنياين،  الليه"  "حيزب  مين 
التعزيزات، باتت قوات األسيد وامليليشييات 
الرديفية والحليفية لهيا، تتحير ملعركية 
مدينية درعيا، بهيدف اسيتعادة السييطرة 
عيىل أكير مين %60 مين أحيياء املدينية 

املعارضية. لفصائيل  حاليًيا  الخاضعية 
بقصيف  حملتهيا  القيوات  هيذه  بيدأت 
أحيياء  عيىل  "الهسيتري"  بيي  وصيف 
درعيا البليد وحي طرييق السيد، باإلضافة 
ملخيمي درعيا ومنطقة غرز االسيراتيجية، 
يف إعيالن رصييح أن املرحلية الحالية هي 
مرحلية "األرض املحروقة"، يف سييناريو 
يبيدو مكيرًرا عام حصيل يف مدينية حلب 
أواخير العام امليايض، أو ما حصيل بعدها 
يطيرح  ميا  دمشيق،  محييط  أحيياء  يف 
السيؤال عن اسيتعدادات فصائل املعارضة 
"البنييان  عملييات  غرفية  يف  املجتمعية 
املرصيوص"، ملنيع تكيرار ميا حصيل من 
تجيارب مشيابهة يف محافظيات أخيرى.

تجاوز الخطوط الحمراء والمعركة 
"كسر عظم"

وتحدثيت عنيب بلدي إىل مصدر عسيكري 

)طليب عيدم الكشيف عين اسيمه(، مقرًرا 
يف البدايية اإلشيارة للبعيد اإلقليميي لهذه 
املعركية، ومعتيرًا أن وصول "حيزب الله" 
اللبنياين إىل درعيا "خيط أحمير رسيمته 

اليدول اإلقليميية قبيل بضع سينوات".
وقيال "نحين عيىل اطيالع عيىل اتفاقيات 
األسيد،  ونظيام  إقليميية  دول  بيني  متيت 
لألسيد،  رصيًحيا  تهدييًدا  تحميل  كانيت 
بأن وصيول امليليشييات الشييعية للحدود 
أحمير،  خيط  هيو  األردنيية  السيورية 
ويبيدو أن محاولتهيا الوصيول الييوم هو 
تجياوز للخطيوط أو رمبيا تغير يف هذه 

االتفاقييات".
واعتير املصيدر أن "امليد اإلييراين" بيات 
عىل مشيارف الحيدود األردنيية، "باملقابل 
نحن أميام صميت أردين وخليجيي مريب 
جيًدا"، أميا محليًيا، فأشيار إىل أن املرحلة 
املقبلية هيي مرحلية "كير العظيم" بني 
الجنيوب  كاميل  يف  املعارضية  فصائيل 
وامليليشييات  األسيد  وقيوات  السيوري، 

األجنبيية.

وأقّر القييادي بصعوبة املوقف العسيكري 
املقبيل "املعركة سيتكون صعبة وقاسيية، 
الخسيارة فيهيا تعني تغير كاميل خريطة 
الجنيوب السيوري لصاليح األسيد، بينيام 
جنيوب  يف  أياميه  أن  يعنيي  االنتصيار 
سيوريا وصليت إىل آخرهيا"، وبنياء عىل 
هيذه القيراءة، سيتكون فصائيل املعارضة 
يف الجنيوب السيوري أميام تحيٍد كبير، 
لليزج بكامل قوتهيا يف هيذه املعركة، وهو 

األمير اليذي مل يحيدث حتيى اآلن.
أوضيح املصيدر أن "النظيام رسيم حدود 
أرض املعركية يف مدينية درعيا ومحيطهيا 
القرييب فقيط، لذليك اكتفيت كثير مين 
وضعيية  بأخيذ  درعيا  رييف  فصائيل 

تعنيهيا"،  ال  املعركية  وكأن  املشياهدة، 
موضًحيا أن كثرًا مين الناشيطني والقادة 
فصائيل  طالبيوا  درعيا،  يف  العسيكريني 
الرييف "بيرورة التحرك الرييع، وفتح 
الجبهيات ضد قيوات األسيد، للتخفيف عن 

مدينية درعيا قيدر اإلميكان".
الفصائيل  تيرك  أن  القييادي  وحيّذر 
العسيكرية ملدينية درعيا وحدهيا يف هذه 
مفتياح  األسيد  "إعطياء  يعنيي  املعركية 
االنتصيار"، معتيرًا أنيه يف حيال نجاحه 
بالسييطرة عىل املدينية، فإنهيا "لن تكون 
آخير ميا سييحتله األسيد يف درعيا، بيل 

فقيط". األوىل  املنطقية  سيتكون 

أرض محروقة وحصار 
ميدانيًيا، ال تبيدو خطة قوات األسيد كثرة 
التعقييد، فهيي باتيت مكيررة يف جمييع 
املناطيق التيي نجيح باالنتصيار فيهيا يف 
أوقيات سيابقة، فقيد بيدأت هيذه القوات 
فعياًل بتطبييق سياسية األرض املحروقية، 
لسييطرة  الخاضعية  األحيياء  وإمطيار 
الصوارييخ  مبئيات  املعارضية،  فصائيل 
يوميًيا،  املتفجيرة  والرامييل  والقذائيف 
وهيو األمر اليذي كانيت تتوقعيه وتنتظره 

املعارضية. فصائيل 
وقيال املصيدر العسيكري "عير رصدنيا 
ألرتيال قيوات األسيد الواصلية إىل املدينة، 
راجيامت  عيىل  اعتيامده  يتضيح  كان 
صوارييخ الفييل، حييث وصلت ميا يقارب 
نتوقيع  كنيا  لذليك  إطيالق،  منصية   40

املمنهيج". التدمير  سياسية  اعتيامد 
هيذه السياسية، التيي نجحيت فيهيا قوات 
بيرزة  أحيياء  عيىل  بالسييطرة  األسيد 
والقابيون وتريين يف العاصمة دمشيق، 
باإلضافية ملا سيبقها مين مناطيق، كوادي 
مين  املخياوف  تير  مل  ودارييا،  بيردى 

نجاحهيا مجيدًدا يف مدينية درعيا، وبيرر 
املصيدر "هنياك اختيالف جوهيري بيني 
الحالتيني، فهيذه املناطيق كانيت محارصة 
الدعيم  أنيواع  لكافية  تفتقير  بالكاميل، 
العسيكري واإلنسياين، بينام مدينية درعا 
متعيددة  إميداد  مازاليت متتليك خطيوط 

ومفتوحية".

وعين إمكانيية نجاح قيوات األسيد بفرض 
حصيار عيىل املدينية قبيل اقتحامهيا، قال 
القيادي "سينعمل جاهدين عىل إفشيال أي 
محاولة لذليك، ونحن نيدرس كافة الخطط 
العسيكرية إلفشيال مثيل هكذا محياوالت، 
عيىل  الحصيار  بإطبياق  األسيد  فنجياح 
املدينية، يعنيي قطيع طيرق اإلميداد التيي 

متثيل رشييان الحيياة حاليًا".
محياوالت قوات األسيد قطع طيرق اإلمداد، 
يف وقت سيابق، كان الحافز األول إلشيعال 

معركية "امليوت وال املذلة"، ملنيع محاوالت 
قطيع الطرييق الوحييد بيني ريفيي درعا 
الرقيي والغيريب، ولكين هيذه املعركية 
التيي دخليت شيهرها الخامس، مل تحسيم 

حتيى اآلن، رغيم ميا حققته مين نجاح.
الوقيت  علّيل املصيدر ذليك بالقيول "يف 
عيىل  كبير  تحيٍد  أميام  نحين  الراهين، 
املعركية  أن كانيت  جبهيات عدييدة، بعيد 
مقتيرة عيىل حيي املنشيية فقيط، لذلك 
وال  امليوت  معركية  إن  القيول  نسيتطيع 
املذلية مسيتمرة ولكنهيا باتيت عيىل أكر 
مين جبهة، وهيو ما يؤخير إكيامل أهداف 
املعركة بالسييطرة عىل املنشيية وسجنة".

حديثيه  العسيكري  املصيدر  واختتيم 
بالتشيديد عيىل أن عوامل انتصيار فصائل 
"متوفيرة  املعركية  هيذه  يف  املعارضية 
بالكاميل"، وقيال "نحين منتليك عيرات 
السيوري،  الجنيوب  يف  املقاتليني  آالف 
باإلضافية لعتياد كبر جًدا، وقيادرون عىل 
إفشيال مخططيات النظام، بل واسيرجاع 
زميام املبيادرة، ولكين هيذا األمير مرهون 
مبدى تحّميل الفصائل العسيكرية وقادتها 
ملسيؤولياتهم، وإشيعال كافة الجبهات يف 

القيوات". هيذه  وجه 

نازحون ينظرون بتفاؤل وخوف 
مع نيزوح كاميل سيكان أحياء درعيا البلد 
املعارضية،  فصائيل  لسييطرة  الخاضعية 
قبييل انطيالق معركية "امليوت وال املذلة" 
منتصيف شيباط امليايض، وميع ميا حمله 
هيذا النزوح مين تداعييات، عىل مسيتوى 
عيدم توفير املخييامت املجهيزة، وصعوبة 
الظفير مبنيزل لإليجيار يف رييف درعيا، 
أخيرى ميع  املأسياة ميرة  تفاقميت هيذه 
انضيامم آالف النازحيني الجيدد مين حيي 
طرييق السيد ومخييم درعيا، اللذيين باتا 

عنب بلدي - خاص  

انتهيت األحيداث األخيرة التيي عصفت مبدينية معرة 
النعيامن يف رييف إدليب بحيل "الفرقة 13" بشيكل 
نهيايئ، وبالتيايل نجياح "هيئية تحرير الشيام" يف 
تقوييض فصييل جدييد مين "الجييش الحير" يف 
الشيامل السيوري، وتعزيز نفوذها يف محافظة إدلب.

ماذا حدث في المعرة؟
عيىل  هجوًميا  الشيام”  تحريير  “هيئية  وشينت 
مقيرات “الفرقية 13” يف معيرة النعيامن، الخميس، 
قتيل خالليه مدنييون وعسيكيون، وبررتيه مبالحقة 
"املفسيدين"، وإلقياء القبيض عيىل قاتيي عنرها 

أحميد حسيني اليرك.
وذكيرت “الهيئية”، بحسيب وكالية “إبياء” التابعية 
لهيا، أنهيا ألقت القبيض عيىل محمد خشيان ومهند 

الشيحنة بتهمية قتيل اليرك “وسيتتم إحالتهيام إىل 
القضياء”، وأردفيت “نعلين توقيف مالحقية الخاليا 
االقتتيال  لكين  النعيامن”،  معيرة  داخيل  املفسيدة 
مل يتوقيف وتطيور، الجمعية، إلطيالق النيار عيىل 

املتظاهريين ضدهيا وإصابية بعضهيم.
الشيام”  تحريير  “هيئية  بيني  الخالفيات  وتعيود 
هاجميت  حيني   ،2016 آذار  إىل   "13 و”الفرقية 
“جبهة النيرة” )املنضويية حاليًا يف هيئية تحرير 
الشيام( مقيرات الفصييل يف مدينية معيرة النعامن، 

وسييطرت عيىل مقيرات وأسيلحة ليه.
وقوبيل هيذا اإلجيراء بيردود أفعيال واسيعة عيىل 
عيرات  وخرجيت  املدينية،  يف  الشيعبي  املسيتوى 
املعيرة،  يف  “النيرة”  ليي  املناهضية  املظاهيرات 
اسيتمرت إىل ما بعيد انضوائها يف “تحرير الشيام” 

مطليع العيام الجياري.
مصيدٌر قييادي يف “الجيش الحر” اتهيم، يف حديث 

قصف النابالم على مدينة درعا 9 حزيران 2017 )نبأ(

المعركة 
ستكون صعبة 

الخسارة  وقاسية، 
فيها تعني تغيير 

كامل خريطة 
الجنوب السوري 

لصالح األسد

تصّدرت مدينة درعا واجهة اإلعالم طوال األشهر القليلة الماضية مع انتزاع المعارضة 
زمام المبادرة العسكرية من يد قوات األسد بهجومها على حي المنشية، أهم وأكبر 
معاقل النظام في درعا البلد، وإحرازها تقدًما مهًما في الحي، تمثل بالسيطرة على 

أكثر من %90 منه.
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ميرح التصعييد العسيكري الجدييد.
أن  املحليية  املصيادر  بعيض  وقيّدرت 
الحييني  هذيين  مين  النازحيني  أعيداد 
تجياوز ألفيي عائلية، إذ اختيارت معظم 
هيذه العائيالت التوجه نحو رييف درعا 
نيزوح  كذليك  شيهد  اليذي  الرقيي، 
بضعية آالف مين أهيايل بليدة النعيمية 
عسيكريًا،  تصعييًدا  شيهدت  بعدميا 
بيآالف  وامليدارس  املنيازل  لتكتيظ 

قليلية. أييام  خيالل  النازحيني 
عبيدو  "أبيو  إىل  تحدثيت  بليدي  عنيب 
بجبيوج"، أحيد النازحني مين حي طريق 
السيد نحيو بليدة الطيبة يف رييف درعا 
الرقيي، وأوضح أن أعيداد النازحني يف 
قيرى ريف درعيا الرقيي "باتيت أكر 
مين القيدرة عيىل االسيتيعاب"، مضيًفا 
"بصعوبية بالغية اسيتطعت العثور عىل 

غرفية فارغية، ألسيكن فيهيا عائلتي".
املنيازل  معظيم  أن  بجبيوج  وأضياف 
باتيت تيأوي أكر مين عائلية "ال يوجد 
منيزل ال يضيم عائلية نازحية، وبعيض 
مشيكورة،  منازلهيا  فتحيت  العائيالت 
اسيتغلوا  النفيوس  ضعياف  وبعيض 
مرتفعية  إيجيارات  لطليب  الفرصية 

للمنيازل".
يرقيب بجبيوج، كغيره مين النازحني، 
مدينية  يف  املرتقبية  املعركية  تداعييات 
درعيا، والتيي تغليب عليها اآلن سياسية 
األرض املحروقية، وقيال "منيذ نزوحيي 
وال  أذهيب  السيد، مل  مين حيي طرييق 
مرة ملشياهدة ما حيل مبنيزيل وحاريت، 
ولكين مين األخبار التيي نسيمعها يوميًا 
عين عيرات صوارييخ الفييل والراميل 
سييكون  املنظير  أن  أظين  املتفجيرة، 

. " ملًا مؤ
وحول توقعيات النازحيني للمعركة، عّر 

بجبيوج عن ثقتيه الكاملة بقيدرة فصائل 
املعارضية عيىل التصيدي لقوات األسيد 
واسيتكامل معركية "امليوت وال املذلية"، 
مضيًفا "أثبيت الثيوار بتوحدهم وعملهم 
بصيدق، قدرتهيم عيىل مواجهية األسيد 

ومترييغ أنفه يف املنشيية". 
يخيِف مخاوفيه عيىل مصير  لكنيه مل 
املدينية ومصير النازحيني "نخياف من 
الليه،  قيدر  ال  املعركية  وتيرة  تصاعيد 
وحينهيا سينكون أميام كارثة إنسيانية، 
التيي  العاليية  التدمير  بتكلفية  سيواء 
معانياة  بتصاعيد  أو  النظيام،  ينتهجهيا 

النازحيني".
باتيت  التيي  درعيا،  معركية  تحميل 
أعيني كافية السيوريني نحوهيا، رمزية 
عاليية جيًدا، وأهدافًيا أكير مين مجيرد 
ال  جغرافيية  مسياحات  عيىل  السييطرة 
تتعيدى بضعية كيلوميرات مربعية، بل 
باتيت املعركية مصريية لقيوات األسيد 
وقدرتهيا  قوتهيا  إثبيات  ترييد  التيي 
عيىل الحسيم ضيد املعارضة مهيام بلغ 
حجيم الخسيائر، كام حصيل يف معارك 
عين  فضياًل  وريفهيا،  دمشيق  محييط 
النتائيج امليدانيية التي قيد تحققها هذه 
املعركية لألسيد حيال اسيتطاع حسيمها 

لصالحيه.
بينيام عىل الجانيب اآلخر، تيرى وجهات 
نظير مين فصائيل املعارضية أن معركية 
مدينية درعيا تعيّد وجوديية ومصريية 
لبقياء فصائيل املحافظية متحيدة فييام 
الريفيني  بيني  فصلهيا  وعيدم  بينهيا، 
الرقيي والغيريب، باإلضافية مليا تحمله 
هيذه املعركة من رمزيية كبيرة، بالدفاع 
وعين  السيورية"،  الثيورة  "مهيد  عين 
يف  هتياف  أول  شيهدت  التيي  األرض 

طرييق إسيقاط األسيد ونظاميه.

بانتهياج  الشيام”  تحريير  “هيئية  بليدي،  عنيب  إىل 
سياسية إقصاء فصائيل “الجيش الحير” يف محافظة 
إدليب، كيام فعليت “جبهية النيرة” مع نحيو عرة 
فصائيل محليية خيالل ثالثية أعيوام، وهي أحيد أبرز 

“الهيئة". فصائيل 

اتفاق ينهي "الفرقة" كلًيا
إدليب  الشيام” و”جييش  وتوصليت “هيئية تحريير 
يقيي  حزييران،   9 الجمعية  اتفياق،  إىل  الحير” 
بحيل “الفرقية 13” يف معيرة النعيامن، عيىل خلفية 
اليوميني  املدينية خيالل  التيي شيهدتها  االشيتباكات 

وجرحيى. بقتيىل  وتسيببت  املاضييني 
االتفياق اليذي وصفتيه “الفرقية 13” بي “املؤسيف” 
يقيي بتشيكيل لجنية قضائيية تنظير يف األحيداث 
التي جيرت مؤخرًا، وميا نتج عنها من قتيىل وإصابات 
مين الطرفيني، ويتكفيل “جيش إدليب الحر” بتسيليم 

كافية املطلوبيني مين "الفرقية" للجنية القضائية، يف 
اتفياق يقيي بحيل الفرقة بشيكل نهايئ.

يتسيلم “جييش إدليب الحير” كافية مقيرات “الفرقة 
إلدارة  اليذي سييخضع  “الحيزب”  مبنيى  ″13، عيدا 
“خدميات” املعيرة، التابعة ليي “هيئة تحرير الشيام”، 
وميا إن ييري االتفياق تلتزم األطيراف بإزالية جميع 

املظاهير املسيلحة يف املدينية.
عير  بتغرييدات  القيرار  عيىل  ردت   ”13“ الفرقية 
“توتير” جياء فيهيا “حاوليت قبلكيم داعيش، قتليت 
الشيعب  لفظهيا  ثيم  وتطاوليت  وسيجنت  وظلميت 
وخرجيت مين معرة النعيامن وإدليب مدحيورة ذليلة، 

الثيورة مسيتمرة وال فنياء لثائير”.
كيام   13 الفرقية  بحيل  ليسيت  “املشيكلة  وأضافيت 
حصل ميع عيرات الفصائل التيي حاربتهيا النرة، 
والسيؤال: هل سيتتوقف جرائم هتش )تحرير الشيام( 

بعيد حلهيا أم أنهيا مسيتمرة ومن القيادم؟".

قتلت ضابطين شقيقين
يف غضيون شيهرين، وضمين سيعيها للقضياء عيىل 
يف  النعيامن  معيرة  مدينية  ومقرهيا   ”13 “الفرقية 
رييف إدليب، قتلت “هيئية تحريير الشيام” ضابطني 
شيقيقني انشيقا عين قيوات األسيد قبيل ما يزييد عن 
ثالثية أعيوام، ويعيّدان أحيد أبيرز قيادييي “الجييش 

الحير” يف املدينية.
وأقيرت “هيئية تحريير الشيام” مبسيؤولية عنيارص 
تابعيني لهيا، عين مقتيل العقيد عيي السيامحي، يف 
إطيالق نيار وقع قيرب بلدة خيان السيبل )رشق معرة 
النعيامن( يف ريف إدلب الجنويب، األربعاء 5 نيسيان.

وبحسيب مصيادر متطابقية، تحدثيت لعنيب بليدي، 
فيإن سييارة كانت تقيل العقيد عي السيامحي، رئيس 
أركان “جييش إدليب الحير”، واملقيدم أحمد السيعود، 
تعرضيت  ذاتيه،  الفصييل  يف   ”13 “الفرقية  قائيد 
إلطيالق نيار مين قبيل مسيلحني ينتميون ليي “هيئة 

الشيام”. تحرير 
وخيالل املواجهات األخيرة هاجم عنارص مين “تحرير 
الشيام” منزل العقيد تيسير السامحي، شيقيق العقيد 
عيي، وهيو القييادي البيارز يف “جييش إدليب الحر” 
وقائد “الرطية الحرة” يف معرة النعيامن، الخميس 8 

حزييران، وقتلوه عقيب اعتقاله عيىل الفور.
السيامحي،  عيي  العقييد  أعلين   ،2013 شيباط  يف 
الضابيط يف إدارة السيجالت العسيكرية يف دمشيق، 
وشيقيقه العقيد تيسير السيامحي، الضابط يف قوات 
“حيرس الحيدود”، انشيقاقهام عين قيوات األسيد يف 

تسيجيل مصيور انتير يف موقيع “يوتييوب”.
آثير الضابطيان الشيقيقان، البقياء يف مدينتهام معرة 
النعيامن يف رييف إدليب، وشياركا يف معيارك ضيد 
قوات األسيد، بحسيب مصيادر عنب بليدي، وكان لهام 
دور بيارز يف تأسييس “جييش إدليب الحير” العيام 

الفائيت، و”الرطية الحيرة” يف املدينة.

أخبار سوريا

قصف النابالم على مدينة درعا 9 حزيران 2017 )نبأ(

منطقة آمنة في الجنوب أم جوار إيراني لألردن؟

األسد يتجاوز مباحثات عّمان 
بالتقدم نحو درعا

عنب بلدي- خاص  

منطقة "آمنة" في الجنوب
إدارة  إن  أمريكييون  وقيال مسيؤولون   
تراميب،  دوناليد  األمرييي،  الرئييس 
تجيري محادثيات رسية مع روسييا يف 
األردن حيول منطقية “تخفييف التوتر” 

يف جنيوب سيوريا.
ونقلت صحيفة “وول سيريت جورنال” 
األمريكيية عن املسيؤولني، املطلعني عىل 
سير املحادثات، السيبت 10 حزيران، أن 
جلسيتني عقدتيا حتيى اآلن بيني الروس 
واألمريكييني يف األردن، تناولتا مناقشية 
إنشياء مناطق ليي “تخفييف التوتر” يف 

سيوريا. غرب  جنوب 
اجتيامع  آخير  أن  الصحيفية  وأكيدت 
كان قبيل أسيبوعني تقريبًيا، مبشياركة 
املقيرر  أردنييني، وكان مين  مسيؤولني 
عقيد جولية ثالثية هيذه األسيبوع لكنها 
تأجليت ألسيباب فنيية، مشيرة إىل أن 
االتصياالت بيني الطرفيني بيدأت عقيب 
األمرييي،  الخارجيية  وزيير  زييارة 
يف  موسيكو  إىل  تيلرسيون،  ريكيس 

امليايض. نيسيان 
لصحيفية  أكيد  غيريب  مسيؤول  وكان 
امليايض،  الشيهر  األوسيط”،  “اليرق 
األنباء عين تفاهم أمرييي رويس حول 
إقامية منطقية آمنية يف جنوب سيوريا.

تكيون  قيد  “درعيا  إن  املسيؤول  وقيال 
املنطقية األنسيب لبيدء تنفييذ تفاهم بني 
واشينطن وموسيكو لتخفييف التصعيد، 
عير وقيف القصيف عيىل رييف درعيا 
قيرب حيدود األردن، والسيامح مبجالس 
محليية ومسياعدات إنسيانية، باعتبار أن 
هيذه املنطقة ليسيت تحت نفيوذ إيران".

إيران والمطامع في درعا 
املسيلاّمت رفيض  أنيه بيات مين  رغيم 
إرسائييل واألردن ألي وجيود إيراين يف 
الجنيوب السيوري، إال أن ذليك مل مينيع 
قيوات األسيد وامليليشييات األجنبيية من 
إرسيال األرتيال نحيو درعيا ابتيداًء من 
أواخير أييار املايض، شيملت قيوات من 
األسيد،  قيوات  يف  الرابعية"  "الفرقية 
ونحيو 250 مقاتياًل مين "حيزب الليه" 
ليي  بآخير  أو  بشيكل  التابيع  اللبنياين 

اإلييراين. الثيوري"  "الحيرس 
أوىل  بيدأت  التيي  املعركية  وتقيي 
بطيرد  املاضيية  األييام  يف  رشاراتهيا 
املعارضية مين مدينية درعا، والسييطرة 
بالتايل عيىل املعير القديم ميع األردن، 
عين  لدرعيا  الرقيي  الرييف  وفصيل 
فصائيل  وإضعياف  الغيريب،  الرييف 

الجنيوب. يف  املعارضية 
لكين األردن نفسيها قيد تكيون متورطة 
يف هيذه العمليية، مين خالل ميؤرشات 
فصائيل  عين  الدعيم  قطيع  أبرزهيا 
"الجبهية الجنوبيية" منيذ آذار امليايض، 
وتريحات سيابقة لرئيس استخباراتها 
ال يخفيي رغبته بيإرشاف النظيام مجدًدا 
عىل املعابير الحدودية املغلقية يف درعا.

العيريب"  "القيدس  صحيفية  ونقليت 
"الجبهية  يف  تسيّمه  مل  مصيدر  عين 
إن "الجانيب األردين  الجنوبيية" قوليه 
منيح قيوات النظيام السيوري الفرصية 
األخيرة للسييطرة عيىل جميرك درعيا 
املنشيية  حيي  مين  القرييب  القدييم 
البليد، وذليك بهيدف إعيادة  يف درعيا 
تنشييط الحركية االقتصاديية والتجارية 
بيني الجانبيني، وإنهياء مليف املعارضة 
السيورية  الحيدود  عيىل  السيورية 

النظيام". قيوات  لصاليح  األردنيية 
األسيد  قيوات  فشيل  أن  املصيدر  ورأى 
وامليليشييات الرديفية يف حسيم املعركة 
خيالل أسيبوع، سييجعل األردن تغير 
مين سياسيتها تجياه النظام السيوري، 
ميع ارتفياع وتيرة الحدييث عين قيرار 
دويل للتحاليف يقيي يف إنهياء ملف 
حيوض الرميوك، الخاضيع ليي "جيش 
خاليد بن الولييد" املتهيم مببايعة تنظيم 

"الدولية اإلسيالمية".

األردن تحت االمتحان 
لقيوات  العسيكرية  العمليية  أن  ويبيدو 
التيي  الرديفية،  وامليليشييات  األسيد 
تحظيى بقبيول وإرشاف رويس، تهدف 
إىل عرقلية ميروع املنطقية "اآلمنية" 
يف الجنيوب، وهيي خطوة تلقيى رفًضا 
مين النظام يف دمشيق وإييران عىل حد 
سيواء، ميا دفعهيام إىل محاولية فرض 

جديد. عسيكري  واقيع 
تواجيه األردن امتحانًيا وتحديًيا كبيرًا 

مين خيالل العمليية العسيكرية، تفيرز 
ثيالث نتائيج "خطيرة" عىل مسيتوى 
رأي  بحسيب  األردين،  الوطنيي  األمين 
األردين،  "الغيد"  الكاتيب يف صحيفية 
محميد أبيو رّميان، وقيال إن "القصيف 
أعيداد  هجيرة  إىل  يؤدييان  والهجيوم 
كبيرة مين الالجئيني باتجياه الحيدود 
األردنيية، ميا يعنيي ضغوطًيا إنسيانية 

جدييدة". ودوليية 
قيوات  اقيراب  الثانيية هيي  والنتيجية 
األسيد وامليليشييات من الحدود األردنية، 
و"اضطيرار الجييش الحير يف معركية 
الكيّر والفير إىل الدخيول ملناطقنا، وهو 
احتيكاكات ورمبيا  إىل  ييؤدي  ميا قيد 

مواجهيات عيىل أكير مين صعيد".
والثالثية أّن "انهييار الجييش الحير أو 
سيقوط تليك املناطيق، سييدفع بأفيراد 
الفصائيل املسيلحة القريبة مين األردن، 
أو  داعيش  أحضيان  إىل  بياآلالف  وهيم 
جبهة النيرة، وبالتايل يصبيح الخطر 
الحيرس  أي  حدودنيا،  عيىل  مزدوًجيا 
الثيوري اإليراين وحيزب الليه أو داعش 
حيوض  قيرى  عيىل  يسييطر  )اليذي 
إىل  النيرة  الرميوك( وعيودة جبهية 
درعيا، بعيد أن كانيت قيد نقليت أغليب 

إدليب". مقاتليهيا إىل محافظية 
ولّخيص الكاتيب األردين خييارات عاّمن 
وواشينطن بأنيه "سييتم االكتفياء بدعم 
الجييش الحّر، كيام حدث سيابًقا، ورمبا 
وبريطانييا  املتحيدة  الوالييات  تقيوم 
بتزوييده بسيالح نوعيي ملواجهية هيذا 
الهجيوم الشيديد، لكين يف حال فشيلت 
تليك الفصائل وتقّدمت القوات السيورية 
)النظام(، فيإّن االمتحان سييصبح أكر 
صعوبية، بخاصية أن القيراءة األردنيية 
تتحيدث الييوم عين ميليشييات ولييس 
عين )الجييش السيوري(، اليذي أصبح 

عيدده الحقيقيي قرابية 40 ألًفا".
وانتهيى الكاتيب بقوليه "كان األردن قد 
أعلين بوضيوح أنّيه لين يقبيل بوجيود 
ميليشييات مواليية إليران عيىل الجانب 
ميروع  حاميية  الحيدود.  مين  اآلخير 
املنطقية اآلمنة والقلق من سييناريوهات 
الوطنيي  األمين  عيىل  وتأثرهيا  درعيا 
ورئيسيية  مهمية  أسيئلة  هيذه  األردين 

أميام األردن يف األييام القادمية".

تجاوزت قوات األسد والميليشيات األجنبية التابعة ضمًنا لـ "الحرس الثوري" اإليراني، 
المساعي الدبلوماسية إلنشاء منطقة "آمنة" جنوب سوريا، بهجوم عسكري هو األكبر من 

نوعه على مدينة درعا، منذ مطلع الثورة السورية.
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توغل كبير حققتيه “القيوات الكردية” 
السيابقة  العسيكرية  بالعملييات  قياًسيا 
املدينية،  عيىل  للسييطرة  بدأتهيا  التيي 
معتميدًة بشيكل أسيايس عيىل الغطياء 
الجوي اليذي تقدميه طائيرات التحالف 
اليدويل، إضافيًة إىل العنير العيددي 
القيوة  تشيتيت  يحياول  اليذي  الكبير، 
إىل  واالنتقيال  للتنظييم،  العسيكرية 
لهيا  يتحير  التيي  الشيوارع  حيرب 
التنظييم منيذ األشيهر الثالثية املاضيية.

ستة محاور و18 جهة عسكرية
يف 6 حزييران الجياري أعلنت “قسيد” 
و”الكيرى”  الخامسية  مرحلتهيا 
يف  وقاليت  املدينية،  عيىل  للسييطرة 
بييان لهيا “بعيد مقاومية بطوليية يف 
ديير اليزور ومنبيج وكوبياين وتحريير 
جمييع القيرى املحيطية بالرقية، نعلين 
الييوم البيدء باملعركية الكيرى لتحريير 
لإلرهياب  املزعومية  العاصمية  املدينية 

واإلرهابييني”.
مشياركة  تلقيى  املعركية  أن  وأوضحيت 
عسيكرية كبيرة مين “وحيدات حاميية 
امليرأة”،  حاميية  و”وحيدات  الشيعب”، 

و“جييش الثيوار”، و“جبهية األكيراد”، 
و“لواء الشيامل الدميقراطيي”، و“قوات 

العشيائر” و“ليواء مغاويير حميص”.
و“ليواء  الرقية”،  “صقيور  إىل  إضافيًة 
السيالجقة”،  و“ليواء  التحريير”، 
و“املجليس  الصنادييد”،  و“قيوات 
و“مجليس  الريياين”،  العسيكري 
العسيكري”، و“مجليس ديرالزور  منبج 
النخبية”،  و“قيوات  العسيكري”، 
الذاتيية”، و“مجلس  الحاميية  و“قيوات 
سيوريا  و“مجليس  امليدين”،  الرقية 
ورؤسياء  و”وجهياء  الدميقراطيية”، 

املنطقية”. عشيائر 
الرقيية  الجهية  مين  املشيلب  حيي 
العسيكرية  العمليية  فاتحية  كان  للرقية 
تجياه املدينية، إذ أعلنيت القيوات، يف 9 
حزييران، السييطرة علييه بالكاميل بعد 
التقيدم الواسيع اليذي أحرزتيه يف قرى 

النزهية وتيل زييدان، ورقية السيمرة.
امليدانيية  السييطرة  خريطية  وبحسيب 
بيدأت “قسيد” املعركة من سيتة محاور، 
ثالثية منهيا مين الناحيية الرقيية، إىل 
جانيب محورين مين الناحية الشياملية، 

ومحيور واحيد مين الناحيية الغربية.
بشيكل  العسيكرية  عملياتهيا  وتركيز 
أسيايس من الناحيية الرقيية، وتحاول 

األسيايس  املعقيل  عميق  إىل  الزحيف 
. للتنظييم

الجهية  تشيهد  اآلخير  الجانيب  مين 
أيًضيا،  تقدًميا  املدينية  مين  الغربيية 
حييث سييطرت “سيوريا الدميقراطية”، 
10 حزييران، عيىل حيي السيباهية  يف 

للمدينية. الغربيية  البوابية 
وغيدت عيىل مشيارف ثالثة أحيياء هي: 
حطيني، القادسيية، والرومانيية، اليذي 
السييطرة  واقيراب  اقتحاميه  أعلنيت 

. عليه
العسيكرية  العملييات  سيياق  ويف 
قيال املبعيوث األمرييي ليي “التحاليف 
اليدويل”، برييت مكجيورك، إن وتيرة 
الحملية املدعومية مين الوالييات املتحدة 
سيوريا  يف  الرقية  عيىل  للسييطرة 

“تتسيارع”.
وأضياف أن “حملية الرقة متيي قدًما، 
وتشيبه األحداث تلك التيي يف املوصل”.

المدينة فوسفور يستهدف 
وكالية  عرضيت  أخيرى  جهية  مين 
مين  أكير  للتنظييم  التابعية  “أعيامق” 
قصيف  إنيه  قاليت  مصيّور  تسيجيل 
بالنابيامل الحيارق والفوسيفور األبييض 
قصيف  وسيط  املدينية،  أحيياء  عيىل 

مدفعيي مين قبيل القيوات الكردية عىل 
السيكنية. األحيياء 

واعتيرت أن طائيرات التحاليف الدويل 
بالفوسيفور  الرقية  مدينية  “تحيرق” 
للعملييات  األول  الييوم  منيذ  األبييض 
الضحايا  العسيكرية، وأوقعيت عيرات 

املدنييني. مين  والجرحيى 
اسيتهداف  متطابقية  مصيادر  وأكيدت 
غضبًيا  فّجير  ميا  بالفوسيفور،  املدينية 
يف الصحافية األمريكيية تجياه القيوات 

التحاليف. يف  املشياركة 
وأعلنيت منظمية األميم املتحيدة للطفولة 
“يونيسيف” مقتيل 25 طفياًل وإصابية 
يف  املعيارك  اشيتداد  نتيجية  آخريين، 
الرقية، يف األيام الثالثية األوىل للمعركة 
يف املدينية، وبقياء أكير مين 40 ألًفيا 
آخريين محارصين يف خط االشيتباكات.

“يونيسيف”  باسيم  املتحيدث  وقيال 
مؤمتير  يف  بوليراك،  كريسيتوف 
صحفيي، إن “العنيف الشيديد يف الرقة 
يهيدد حيياة أكير مين 40 أليف طفيل 
محيارص يف ظيروف خطيرة للغايية”.

وأضياف أن 80 أليف طفيل ُهّجروا من 
داعيًيا  االشيتباكات،  نتيجية  مناطقهيم 
املحافظية  مين  األطفيال  إجيالء  إىل 

بشيكل آمين.

قوات األسد تحاول دخول المحافظة
دخليت  “قسيد”،  تقيّدم  عيىل  عيالوة 
الرديفية  وامليليشييات  األسيد  قيوات 
الرقية،  ملحافظية  اإلداريية  الحيدود 
فسييطرت عيىل كل مين قيرى: دبيي 
خربية  الحجير،  ومرفية  عفنيان، 
محسين وخربية السيبع وخربة حسيان 
وتحياول  والرقياوي،  والسيليحية 
نفيوذ  مين  الجنيوب  باتجياه  التقيدم 

الدميقراطيية”. “سيوريا 
وييأيت هيذا التقيدم بدعيم جيوي مين 
جانيب  إىل  الروسيية،  الطائيرات  قبيل 
نخيب فيرق قيوات األسيد وامليليشييات 
النمير”،  “قيوات  أبرزهيا  املسياندة، 

اللبنياين”. الليه  و”حيزب 
قاليت  األسيد  تقيدم  ميع  وبالتزامين 
“سيوريا  ملجليس  املشيركة  الرئيسية 
إن  أحميد،  إلهيام  الدميقراطيية”، 
يف  قواتنيا  “تقصيف  األسيد  قيوات 
حملية  عرقلية  بهيدف  الرقية  رييف 

املدينية”. تحريير 
يف  عسيكري  مصيدر  ورصح  وسيبق 
السيوري لوكالية “رويرز”يف  النظيام 
2016 امليايض أن قيوات األسيد تنيوي 
املعقيل  الرقية،  محافظية  إىل  التقيدم 
الرئييي لتنظييم “الدولة” يف سيوريا.

ستة محاور و18 جهة عسكرية

“حرب الشوارع” تبدأ في “عاصمة الخالفة”

استماتة إيرانية روسّية على الحدود العراقية

قوات األسد تبني "أحالًما" شمال التنف.. و"الحر": لن تتحقق

تقارير المراسلين

عنب بلدي - خاص        

شيهدت الحيدود العراقية السيورية اسيتامتة إيرانية 
ملدينية  الجنوبيية  الجهية  إىل  للوصيول  روسيية 
البوكيامل يف رييف دير اليزور، شيامل رشق قاعدة 
التنيف العسيكرية، لتقابلها تحذييرات جوية من قبل 
التحاليف الدويل اسيتهدفت أرتيااًل عسيكرية لقوات 

األسيد وامليليشييات اإليرانيية الرديفية يف املنطقة.
تطيورات عسيكرية رسيعية ومفاجئية، كان آخرهيا 
اإلعيالن اليرويس السيوري الوصيول إىل الحيدود 
العراقية شيامل رشق التنف، بعد معيارك قالت قوات 
األسيد إنهيا كانيت "دقيقية ونوعيية" واسيتطاعت 
مين خاللهيا االلتقاء ميع "األشيقاء العراقييني" بعد 

انقطياع دام لسينوات.
التيي ميثلهيا يف  الحير"  "الجييش  أن فصائيل  إال 
املنطقية "جييش مغاويير الثيورة" اعتيرت أن هيذا 
أن  إىل  يتحقيق"، مشيرًة  لين ومل  اإلعيالن "حليٌم 
التقيدم العسيكري مجيرد "رسيوم عيىل الخرائط"، 

دون أن يكيون له أي مكسيب أو ثقل عسيكري، األمر 
اليذي بقيي يف دائيرة الغميوض وسيط تكهنات عن 
اتفياق أمرييي رويس أفيى بوصيول األسيد إىل 

الحيدود بتكتّيم مين "الحر".

تغير للنفوذ بعد "الزكف"
وجياء يف بيان لقيوات األسيد، السيبت 10 حزيران، 
أن "الجييش السيوري سييطر عيىل عيدد كبير من 
الباديية  عميق  يف  االسيراتيجية  والنقياط  املواقيع 
مبسياحة 20 ألف كيلوميرٍ مربًعا منذ بيدء العمليات 

جنيوب ورشق مدينية تدمر".
تحيواًل  يشيكل  اإلنجياز  "هيذا  أن  البييان  واعتير 
وقاعيدة  اإلرهياب  عيىل  الحيرب  يف  اسيراتيجيًا 
انطيالق لتوسييع العملييات العسيكرية يف البادية، 
ويقطيع خطيوط إميداد التنظييم عيىل أكير مين 

اتجياه".
الناطق الرسيمي باسيم "جيش املغاويير" أبو جراح، 
رّد عيىل ميا ذكيره البيان وقيال "هل مين املعقول أن 

يفتيح األسيد طريًقيا طوله أكير مين 100 كيلومر 
وعرضيه خمسية كيلوميرات بهذه الرعية )…( هل 

هو جيدار؟".
وأشيار إىل أن "معسيكر الزكف، الذي شيملته رسوم 
النظام مين الناحية الشياملية والرقية، آمن بشيكل 
كاميل، وقيوات الجيش الحر موجيودة يف مراكزها".

"الجييش  املنضيوي يف  العسيكري  الفصييل  وكان 
بدعيٍم مين  الجياري  6 حزييران  أنشيأ يف  الحير" 
قاعيدة  رشق  جدييًدا  معسيكرًا  اليدويل،  التحاليف 
التنيف العسيكرية، عىل الحيدود السيورية العراقية.

ويف حدييث ميع قائيد "جييش املغاويير"، مهنيد 
الطيالع، قيال إن املعسيكر أُنشيئ باتجياه الشيامل 
الرقيي مين قاعيدة التنيف بنحيو 60 كيلومرًا يف 
منطقية الزكيف، وحيوايل 130 كيلومرًا عين مدينة 

البوكيامل برييف ديير الزور.
وأوضيح أن الهدف األسيايس من إنشيائه هيو تنفيذ 
دورييات وعملييات عسيكرية ضيد تنظييم "الدولة 
اإلسيالمية"، وكخطيوة تحضريية ملناطق عسيكرية 

أخيرى باتجياه الرق.
للقييام  العسيكري  للفصييل  منطلًقيا  يعيد  كيام 
بعملييات متوسيطة وصغيرة يف منطقية الباديية 
السييطرة. بقواعيد  املحيطية  واملناطيق  السيورية، 

ضربة جوية للتحالف تربك روسيا وإيران
تكين  مل  اسيتباقية،  وكخطيوة  آخير  جانيب  مين 
التحذييرات األمريكيية لقيوات األسيد مين التقدم 
واملنطقية  التنيف  يف  العسيكرية  القاعيدة  تجياه 
"اآلمنية" التيي ترعاهيا "عبثيية"، إذ اسيتهدفت 
جويية  رضبيات  بعيدة  الجياري  حزييران   7 يف 
املسياندة  وامليليشييات  األسيد  لقيوات  أرتيااًل 
 60 ليه يف الباديية السيورية وقتليت أكير مين 

عنيًرا.
"الدولية  تنظييم  ضيد  اليدويل  التحاليف  وأعلين 
اإلسيالمية" أن مقاتالتيه دميرت رتاًل لقيوات موالية 
للنظيام السيوري يف الباديية السيورية، قيرب معر 
املسيتهدف  الرتيل  أن  موضًحيا  الحيدودي،  التنيف 
مكون مين 60 عنيًرا ودبابة ومضيادات ومدفعية.

يف حيني أقيرّت قيوات األسيد بالغيارات، وذكرت يف 
بييان مقتضيب عقب إعيالن التحاليف أن "طران ما 
يدعيى بالتحاليف اليدويل أقيدم باالعتداء عيىل أحد 
مواقعنيا العسيكرية، عيىل طريق التنيف يف منطقة 
الشيحيمة بريف حميص الرقي، ميا أدى إىل ارتقاء 

عيدد من الشيهداء وبعيض الخسيائر املادية".
وذكير مصيدر يف "الجييش الحير" لعنب بليدي أن 
الرتيل يعيود مليليشييات عراقيية، وأن عيدد القتيىل 
إعيالن  وسيائل  نعيي  وسيط  مقاتياًل،   50 يفيوق 
إيرانيية مقاتليني قتليوا يف العمليية، وبينهيم قائيد 
ليواء االسيتطالع يف ميليشييا "فاطمييون"، محميد 

حسييني امللقيب بي "سيلامن".

هل ُقطع حلم "المغاوير" في الوصول إلى وادي 
الفرات؟

األييام  يف  التسياؤالت  كيرت  متصيل  سيياق  يف 
القليلية املاضيية عين الوجهة العسيكرية التيي يرنو 
إليهيا "مغاويير الثيورة"، سيواء البقياء يف قاعيدة 
التنيف العسيكرية، أو التوجيه إىل مدينة ديير الزور 

بها. املحيطية  واملناطيق 
ويف حدييث ميع الطيالع حيدد الوجهية العسيكرية 
القادمية لي "املغاويير" تجاه وادي الفيرات، لكنه مل 
يحيّدد املدينية أو املنطقة فيي "رمبا تكيون البوكامل 

غرها". أو 
وأشيار إىل تعزييزات من قبيل التحاليف الدويل إىل 
املنطقية، "لدعيم املغاويير العامليني بشيكل منفرد، 

دون أي تدخيل ألي فصائيل أخيرى".
األسيد  قيوات  سييطرة  ثبتيت  حيال  ويف  أنيه  إال 
الواقعية  املنطقية  عيىل  ليه  املرادفية  وامليليشييات 
الحيدود  إىل  ووصولهيا  التنيف،  رشق  شيامل 
العراقيية، يكيون العميل العسيكري اليذي يخطيط 
ليه الفصييل العسيكري قيد تبيدد، إذ يعيد التقيدم 
العسيكري لألسيد حاجيزًا أميام "الجييش الحير" 
مين  مينعيه  وفاصياًل  الرقيية،  املناطيق  باتجياه 
التقيدم خيارج مناطق نفيوذه يف املعسيكر الجديد 
)الزكيف(، وقاعيدة التنيف الرئيسيية التيي تديرها 

الريطانيية. األمريكيية  القيوات 

تتسارع المعطيات الميدانية في محيط مدينة الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم “الدولة اإلسالمية” في سوريا، فلم يمض أسبوع على اإلعالن عن 
المعركة “الكبرى” للسيطرة على المدينة حتى دخلت “قوات سوريا الديمقراطية” )قسد( أّول أحياء المدينة من جهتها الشرقية والغربية.

مقاتل من جيش مغاوير الثورة قرب معبر التنف على الحدود السورية العراقية - 22 أيار 2017 - )عنب بلدي(
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من الحفلة إلى السجن

اإلدارة الذاتية تطّبق قانون منع تعدد الزوجات
عنب بلدي- القامشلي  

شيغلت قصية الشياب الثالثينيي رييزان 
محو مين سيكان مدينية القامشيي حيزًا 
األييام  السيوري، يف  الشيارع  كبيرًا يف 
القليلية املاضيية، بعيد اعتقاليه مين قبيل 
قيوات “أسيايش” التابعية ليإلدارة الذاتية 
يف املدينية، بتهمية اليزواج للميرة الثانية، 
ليتيم إخضاعيه إىل محكمية محليية حكم 
فيهيا بالسيجن عاًميا واحيًدا إىل جانيب 
غرامية بقيمية 500 ألف لرة سيورية، كام 
أجر عيىل االنفصال عين زوجتيه الثانية.

يف كانيون الثاين 2014 أصيدرت “اإلدارة 
الذاتيية ملقاطعية الجزييرة” قانونًيا قالت 
إنه “يسياوي بني امليرأة والرجيل يف كافة 
جوانيب الحيياة السياسية واالجتامعيية”، 
الزوجيات  تعيدد  خالليه  مين  ومنعيت 
وجرائيم اليرف والطيالق بشيكل منفرد 
للميرأة تيويل  اليزواج، وسيمحت  ومهير 

كافية املناصيب السياسيية.
ونيص القانيون عيىل أن “محاربية الذهنية 
الرجعيية يف املجتميع واجيب  السيلطوية 
الذاتيية  عيىل كل فيرد يف مناطيق اإلدارة 
الدميقراطيية، واملسياواة بني الرجيل واملرأة 
يف كافية مجاالت الحيياة العامة والخاصة”.

من الحفلة إلى السجن
خيالل إعيداد هيذا التقريير حصليت عنب 

بليدي عيىل معلومات مين مصيادر داخل 
مدينية القامشيي تفييد باعتقيال شياب 
قيوات  قبيل  مين  زواجيه  حفيل  خيالل 
“أسيايش”، بتهمية الزواج أيًضيا من امرأة 
ثانيية، ومل يتيم إمهاليه حتى الييوم التايل 

مين اليزواج حتى يحاسيب.
وأوضحيت املصادر أن الشياب لييس الحالة 
الوحييدة التي بيدأت اإلدارة الذاتية بتطبيقها 
يف جمييع املناطيق التيي تخضيع لهيا يف 
الشيامل الرقيي مين سيوريا، بيل تكررت 
حيوادث املحاكمة واالعتقيال ودفع الغرامات 

يف األشيهر املاضية بعيد إصيدار القانون.
تتبعهيا  مشيددة  إجيراءات  إىل  وأشيارت 
اإلدارة الذاتيية فييام يخيص هيذا القانون، 
دون التسياهل ميع أي حالية يف املنطقية.

في المجتمع والعسكر
اختلفيت القوانيني التيي أصدرتهيا اإلدارة 
الذاتيية بشيكل جيذري عيام كان سيائًدا 
يف العيرف والتقاليد السيابقة، خاصة يف 
منطقية الجزيرة السيورية التيي تعتر من 
أكير املناطق السيورية ارتباطًيا باألعراف 
وما سيار علييه “األجيداد” يف املجتمعات 

السيابقة. “الجزراوية” 
القانيوين  املكتيب  يف  املسيؤولة  تيرر 
وعقيود الزواج يف بلدية القامشيي، ميادة 
اإلدارة  اتبعتهيا  التيي  اإلجيراءات  أحميد، 
الذاتيية بحيق الشياب املعتقيل بالقيول إن 

“عقيد الحيياة املشيركة بني عىل أسياس 
قانيون امليرأة التيي تعرضيت إىل العدييد 
مين املشيكالت السياسيية واالجتامعية يف 
مجتمعاتهيا، كيام أنيه صيدر بنياًء عيىل 
مبيادئ أساسيية منها الرشيح واملسياواة 

بيني شيهادة الرجيل وشيهادة امليرأة”.
وتعتير املسيؤولة، يف حدييث إىل عنيب 
بلدي، أن “مبدأ التشياركية يف مؤسسيات 
اإلدارة الذاتية يتيح أيًضا رئاسية مشيركة 
متثلّيه  ميا  وهيو  وامليرأة”،  الرجيل  بيني 
الرئاسية املشيركة ليي “مجليس سيوريا 
إلهيام  تتقاسيمها  التيي  الدميقراطيية”، 

أحميد ميع ريياض درار.
وال تقتير التشياركية بني امليرأة والرجل 
األميور  الذاتيية عيىل  اإلدارة  يف مناطيق 
عسيكريًا،  منًحيا  أخيذت  بيل  املجتمعيية 
يف األشيهر املاضيية، إذ بيرز دور كبير 
للميرأة “الكردية” يف املعيارك الدائرة ضد 
تنظييم “الدولية اإلسيالمية” يف مدينتيي 
الرقة وديراليزور ضمن تشيكيالت “قوات 

سيوريا الدميقراطيية”.

عقوبات تصل إلى السجن سنتين
دون  الفتياة  تزوييج  القانيون  مينيع 
رضاهيا، أو إذا كانيت قيارًصا، وتوضيح 
املكتيب  يف  املسيؤولة  أحميد،  مييادة 
أن  القامشيي،  بلديية  يف  القانيوين 
عقوبية تزوييج الفتياة مين دون رضاها 

حيددت بالسيجن مين شيهر إىل ثالثية 
أشيهر، إىل جانيب غرامية ماليية تراوح 
الرجيل. يدفعهيا  أليف  و100   50 بيني 

كيام يعاقيب الرجيل بالسيجن مين ثالثة 
أشيهر إىل سينة، ميع غرامة ماليية تراوح 
بيني 100 و300 ألف، يف حيال تم االدعاء 

مين قبل امليرأة بعد اليزواج.
وعرضت املسيؤولة العقوبات اإلضافية التي 
ترتيب عيىل مخالفيي البنيود ، ففيي حال 
تيزوج الرجل للميرة الثانية وتم كشيفه بعد 
ذلك يعاقب بالسيجن من سينة إىل سينتني 

وغرامية ماليية 500 ألف لرة سيورية.
للقانيون موظًفيا  املخاليف  أميا “إذا كان 
يف مؤسسيات اإلدارة الذاتيية يفصيل مين 
عمليه”، مشيرًة إىل أن “نفيس العقوبية 
تشيمل رجل الدين والشيهود عىل العقد”.

و”يف حيال ظهر حمل الزوجية، ومل نعلم 
باألمير إال بعيد الزواج، يتيم التفريق بحكم 
ميرم بينهام ويضمين حقيوق الطفل يف 
النسيب والنفقة أيًضيا، وال يجيوز الطالق 
يطليب  أن  يجيب  بيل  منفيردة  بيإرادة 

الطالق”. الطرفيان 

ردود فعل متباينة
إحيدى  محميد،  نافيية  الشيابة  وأعربيت 
قاطنيات مدينة القامشيي، تأييدها لقانون 
منيع تعيدد الزوجيات، وتيرى أنيه مهيٌم 
نظرًا لي”هجرة الشيباب وزيادة العنوسية 

يف املنطقية، ميا يسيتدعي تفكير اليزوج  
أخيرى”. مرة  لالرتبياط 

عيىل  تعرضيت  “امليرأة  أن  إىل  وأشيارت 
مير العصيور للظليم وآن لهيذا القانون أن 
يحمينيا من الظلم والتسيلط الذكوري )...( 
أنيا مع عقياب الرجل بأشيد العقوبيات إذا 

تيزوج ميرة أخرى”.
لكن القانيون يواجه انتقيادات يف املقابل، 
خاصية ممين ينظيرون إىل املوضيوع من 
زاويية دينيية، إذ يتييح الديين اإلسيالمي 
التعّدد حتيى أربع زوجات بيرط “العدل 

. ” بينهن
يف حيني ييرى الشياب همرفيان كوسيه 
أن “تعيدد الزوجيات يتعارض ميع مبادئ 

اإلنسيان”. حقوق 
وقيال لعنيب بليدي “ال أعتقيد أن القانون 
سييطبق بالشيكل املرجيو، ألن املجتمعات 
العشيائرية تعتر هذه العيادة من املوروث 
بسيهولة،  تجياوزه  ميكين  وال  الثقيايف، 
خاصية ميع التأيييد الكبير ليه مين قبل 
رجيال الديين والشيخصيات املجتمعيية”.

كيام أن قسياًم كبرًا مين النسياء املتقدمات 
يف السين ال يؤييدن هذا القرار اعتيامدًا عىل 
حجيجٍ جّمة، بحسيب الشياب، اليذي اعتر 
أنيه “يجيب أن يصاحيب تطبييق القانيون 
يف  مجتمعيية  توعيية  بحملية  االنطيالق 
املنطقية مين شيأنها أن تسياعد يف تنفيذه، 
فاملسيوغات القانونيية وحدها غير كافية”.

“أنا من دونك وال شي”

“الغوطة واحد”.. لردم الفجوة بين قطاعات الغوطة

عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

“بإييدي وإييدك منعمرهيا.. غوطتنيا إيل وإليك.. 
أنيا من دونيك وال يش كلنيا واحد”، رسيالٌة حملها 
األهيايل  إىل  الرقيية،  الغوطية  مين  ناشيطون 
املتوزعيني بيني قطاعيات فرضها االقتتيال األخر، 

ضمين رصر تضمنيت إفطياًرا رمزيًا.
وعصير  عطير  وماسيورة  وسيكاكر  “متير 
ورسيالة”، وزعهيا املتطوعون يف حملية “الغوطة 
و8   7 والخمييس  األربعياء  الشيبابية،  واحيد” 
حزييران، بهيدف توطييد العالقيات بيني أهيايل 
الغوطية، يف ظيل مشياكل انعكسيت سيلبًا عيىل 
قطاعيات  إىل  املنطقية  وقّسيمت  النياس،  حيياة 

بينهيا.  التنقيل  يصُعيب 
وتنقيل حيوايل 20 متطوًعا ومتطوعة بسييارات 
“الدفياع امليدين”، بني دوميا والقطاع األوسيط 
وبالعكيس، حاملني شيعار الحملية، وتقول بيان 
ريحيان، رئيسية مكتيب امليرأة يف مجليس دوما 
الغوطية  إنهيا تطّوعيت كناشيطة مين  املحيي، 
جمييع  كيام  وظيفيي  منصيب  أي  عين  بعييًدا 

املشياركني. 
“نتنّقيل أنيا وزماليئ بشيكل دوري مين دوما إىل 
القطياع األوسيط، وعايشينا مشياكل وردود فعل 
الكراهيية األهليية”، تضييف ريحان لعنيب بلدي، 
معتيرة أنهيا “تغيّذت باإلشياعات التيي انتيرت 
بيني املواطنيني حيول االقتتيال، والتيي ال أسياس 

لهيا مين الصحة”.
ورسيخ االقتتيال صيوًرا منطيية عين األهيايل يف 
مناطق نفيوذ الفصائل املتحاربة، رغيم أن املدنيني 
كانيوا الضحيية األكير لالشيتباكات يف الجانبني.

تقدمييه  يسيتطيعون  ميا  الناشيطون  وناقيش 
للغوطية يف هيذه األييام الحرجية، مركزين عىل 
العميل امليدين، وتشير ريحيان إىل أن الهيدف 
األسيايس “إيصيال رسيالة لألهيايل بأنه لسينا 

عيىل عالقية يف االقتتيال وال ميع أي طيرف من 
آخر”. العسيكر عيىل حسياب 

لكين األميور تشيعبت وتعّميق الخيالف بدخيول 
“فيليق الرحمين” عيىل الخيط، واعتبياره هجيوم 

الجييش “اعتيداًء”.

واختير أشيخاص “توافقييون” للحملة، بحسيب 
املشياركني،  “جمييع  إن  قاليت  التيي  الناشيطة، 
وعددهيم 30 شيخًصا، لييس لهم عالقة بالعسيكر 

ال مين قرييب وال بعييد”.
أذان  قبيل  اليوميني  خيالل  وزعيت  رصة   450
عمرييت،  بتيول  الناشيطة  وتقيول  املغيرب، 
املتطوعية يف “الغوطية واحيد”، إن اللقاء كان يف 
سياحة كفربطنيا، “وواجهنيا بعيض الصعوبيات 

هنياك”. األهيايل  مين  واملضايقيات 
وتشير عمرييت إىل أن التوزييع شيمل مناطيق 
مختلفية مين سيقبا، مردفًة لعنيب بليدي “وزعنا 
اليرر بهيدوء لألطفال والكبار، وملسينا سيعادة 

هناك”. األهيايل 
إىل  الليه  العبيد  شيادي  املتطيوع  يلفيت  بينيام 
يف  الفرييق  واجههيا  العميل”،  يف  “عشيوائية 
كفربطنيا، مؤكيًدا “وزعنيا يف معظم أنحاء سيقبا 
وكان  املستشيفيات،  إحيدى  الجرحيى يف  وعيىل 
تركيزنيا عيىل رضورة قيراءة الرسيالة مين جميع 

املسيتفيدين”.
أصابيت لعنية النيزوح الداخيي العدييد مين أهايل 
الغوطية، وخاصية بلدة حيزّة، وخطيوط املواجهات 
بيني الفصائل، يف أطيراف مديرا واألشيعري، ما أثر 
عىل معظيم القطاعيات ومنها التعليميي والصحي.

 وتعييش ميدن وبليدات الغوطة الرقيية اليوم 
هيدوًءا “ثقيياًل”، مع انخفياض وتيرة االقتتال 
الطرقيات  قطيع  واسيتمرار  الفصائيل،  بيني 
يف  املتقطعية  واالشيتباكات  القنيص  وحياالت 

عميوم الغوطية. 

حملة الغوطة واحد في الغوطة الشرقية - 7 و8 حزيران 2017 )عنب بلدي(

بلدأ االقتتلال نهايلة نيسلان املايض، بلني فصيللني رئيسليني هام “جيش اإلسلام” 
و”جبهلة النلرة” املنضويلة يف “هيئلة تحريلر الشلام”، وهلدف “الجيلش” إىل 

اسلتئصال الفصيلل.
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عنب بلدي - ريف حلب      

بعد سينوات مين انتشيارها الواسيع يف 
معظيم املناطيق الخارجية عين سييطرة 
شيهدت  سيوريا،  يف  السيوري  النظيام 
حليب  رييف  بليدات  يف  "الحراقيات" 
جدييًدا،  تطيوًرا  والرقيي  الشياميل 
تحوليت مين خالليه إىل محطيات وقود 
)كازييات( رئيسيية تعد املصيدر واملغذي 
األسيايس للحصيول عيىل ميادة الوقود، 
إذ أدخليت عليهيا أجهيزة حديثية لعملية 
التكريير، وعدادت لتسيهيل عمليية البيع، 
يتيم  التيي  الوقيود  كمييات  جانيب  إىل 

الحصيول عليهيا بشيكل منتظيم.
يعتير التاجر األربعيني أحمد أرشيايف أن 
عمليية تكريير النفط يف املنطقية "تجارة 
رابحية مبجهود فيردي"، وجيدت للتغلب 
عيىل "مصاعيب الحيياة وحرميان الريف 
الشياميل والرقي من الوقيود القادم من 
مناطيق النظيام"، األمير اليذي اسيتدعى 
العميل فيهيا لتأميني حاجية املنطقية من 

امليازوت والبنزين بشيكل كاٍف.

وال تنقطيع املحطيات عيىل طيول الطرق 
الواصلية بيني بليدات الشيامل الحلبيي، 
الطيرق  عيىل  واسيع  بشيكل  وتنتير 
الرئيسيية الواصلية بيني اعيزاز ومدينتي 

البياب وجرابليس وريفيهيام.

الخام من "قسد" والمكّرر يغّذي 
"المحّرر"

األول  امليورد  الرقيية  املناطيق  تعتير 
للوقيود عيىل الرغم مين سييطرة تنظيم 
"الدولية اإلسيالمية" عيىل غالبيتهيا يف 
تعير  إذ  اليزور،  وديير  الرقية  مدينتيي 
نفيوذ  مناطيق  خيالل  مين  املحروقيات 
"الدولية"،  تنظييم  مين  تبيدأ  مختلفية 
ومتير مبناطيق سييطرة "قوات سيوريا 
املناطيق  إىل  لتصيل  الدميقراطيية"، 
التيي تسييطر عليهيا فصائيل املعارضية 

السيورية.
الغنيدورة وقرية برئ كوسيا جنوب مدينة 
جربليس القريبية من مدينية منبج بريف 
حليب الرقيي امليورد األول للمحروقات 
يف رييف حليب، يقيول التاجر أرشيايف 

إنهيا تحوليت إىل مركيز أسيايس تتجمع 
الكبيرة،  والخزانيات  الصهارييج  فييه 
القادمية مين مناطيق سييطرة التنظييم، 
ليتيم فييام بعيد تحويلهيا إىل املحطيات 
املحيرر  الحلبيي  الشيامل  يف  املنتيرة 
عين طرييق التجيار العامليني يف هيذه 

"املصلحية".
إىل  بليدي  لعنيب  حدييث  يف  ويشير 
إذ  منهيا،  الواحيد  الرمييل  نقيل  سيعر 
يتفياوت ما بني ألفيني وثالثية آالف لرة 
 550 يقابيل  )اليدوالر  للواحيد  سيورية 
ليرة سيورية(، وييزداد السيعر أحيانًيا 
بحسيب ظروف الطريق الذي ستسيلكها 

الصهارييج.
عيىل  الغنيدورة  منطقية  تقتير  وال 
"سيوقًا  غيدت  بيل  فقيط،  املحروقيات 
حيرة" لبليدات ريف حليب الشياميل، إذ 
اعتميدت حركة اإلعيامر عليهيا من خالل 
مين  األساسيية  امليواد  عيىل  الحصيول 
جيص ورمل، نظيرًا النتشيار مقالع مواد 

البنياء فيهيا.
عيدة  مين  املحليية"  "الكازيية  تتأليف 

الخيام  الوقيود  عرهيا  مييرر  خزانيات 
مين أربيع إىل عير مراحيل، وتتفياوت 
أسيعارها بحسيب الحدييد املصّنيع مين 
جهية، والكميية التي تسيتوعبها من جهة 

أخيرى.
وبحسيب أرشيايف يبليغ سيعر الحيرّاق 
الكاميل املكيّون مين عيرة برامييل من 
أليف   150 حيوايل  "املزيبيق"  الحدييد 
الخزانيات  تعيد  بينيام  سيورية،  ليرة 
املصنعية مين الحديد العيادي أقيل كلفًة 
وييراوح سيعرها مين 100 أليف ليرة 

سيورية إىل أقيل يف بعيض األحييان.
أما العيداد اإللكروين اليذي أدخله تجار 
"محطاتهيم"  إىل  حديثًيا  املحروقيات 
يراوح سيعره بيني 200 و 1000 دوالر 

املصنعة. النوعيية  حسيب 

أنواع متنوعة والتصريف في اعزاز 
وعفرين

كبير  خيزان  يف  الفييول  يوضيع 
تكريرهيا،  امليراد  الكميية  بحسيب 
عالية  بدرجيات  تحتيه  النيار  وتشيعل 

الغلييان. درجية  حتيى 
يقيول التاجير حميدو الحسيني "يف كل 
مرحلية مين مراحيل التكريير تسيتخرج 
تنتيج  إذ  الوقيود،  مين  محيددة  ميادة 
اليذي  فقيط  الغياز  األوىل  املرحلية 
يطير فيوًرا، أميا البنزيين واليكاز فيتم 
اسيتخراجه يف املرحلية الثانيية، وصيواًل 
إىل  تحتياج  التيي  امليازوت  ميادة  إىل 
درجيات عاليية مين الحيرارة تصيل إىل 

مئويية". درجية   400
عير  املحروقيات  متير  الغلييان  وعنيد 
أن  قبيل  الوقيود  ترييد  ليتيم  أنبوبيني 
يصيب يف امليكان املخصيص ليه، ليتيم 
بعدها تحويليه إىل خزانيات التعبئة التي 

العيدادات. تعتليهيا 
أن  بليدي  لعنيب  الحسيني  ويوضيح 
"سيعر برمييل الفييول الواحيد 30 ألف 
ليرة سيورية يتبخير منه حيوايل 20 % 
أثنياء عمليية التكريير، ليبياع يف مراحله 
األخيرة مين 40 ألًفيا إىل 50 أليف لرة 
ألًفيا   60 إىل  يرتفيع  وأحيانًيأ  سيورية، 
انقطعيت  حيال  يف  الواحيد  للرمييل 
الطرقيات الرئيسيية يف الرييف الرقيي 

ملدينية حليب".
"مصلحية خطيرة جيًدا فالحيرارة عالية 
جيًدا، وضغيط الفييول كبير، ويعتميد 
املوجيودة يف  املياء  ربحنيا عيىل كميية 

الخيام". الفييول 
االسيتهالك  يركيز  الحسيني  وبحسيب 
بليدات  يف  املحطيات  لهيذه  األسيايس 
رييف حليب الشياميل التي خيرج تنظيم 
مؤخيرًا  منهيا  اإلسيالمية"  "الدولية 
تشيهد  التيي  اعيزاز  مدينية  وخاصية 
ارتفاًعيا كبيرًا يف أسيعاره، إىل جانيب 
التيي  عفريين  منطقية  إىل  تصدييره 
تسييطر عليها "وحيدات حامية الشيعب 
الكرديية"، وصيواًل إىل مناطيق سييطرة 
إدليب  مدينية  يف  السيورية  املعارضية 

حيامة. ورييف 
بأسيعار  املسيتخرج  الوقيود  ويبياع 
امليازوت  ليير  يبليغ سيعر  إذ  مقبولية، 
املكيّرر ما بيني 200-225 لرة سيورية، 
أميا البنزيين واليكاز ييراوح أيًضيا ميا 

.225-200 بيني 
يشير  خاصية"،  حالية  ليه  "امليازوت 
التاجير إىل أصناف متنوعة مين املازوت 
منهيا "العسيي واألصفير واألحمر وذلك 
بحسيب درجية الحيرارة التيي يتعيرض 
لهيا الفيول، وعمليية التنقيية يف الفالتر 

امللحقية بياآلالت".

أورفة - برهان عثمان       

“أحيانًيا أنيى نفي وأتخييل أين ما زليت يف دير 
الزور”، يقيول مدرّس اللغية اإلنكليزيية وابن مدينة 
رمضانيات  واصًفيا  الخليفية،  زكرييا  اليزور  ديير 
ميرت علييه بعيًدا عين مدينتيه، خالل ثالث سينواٍت 

عاشيها يف مدينية أورفية الركية.
مين يتجيول يف شيوارع أورفية خيالل رمضيان ال 
ييكاد مييزهيا عن أجيواء سيوريا، الكليامت العربية 
تيردد يف كل مكان، والسيوريون يحيطيون بك من 
كل جانيب، ويضيف الخليفة لعنيب بلدي “كل يشء 
هنيا يشيبهنا، طبيعية الجيو وشيكل البنياء وحتيى 
ثيياب النياس وعاداتهم، ولسيت أعلم هيل تأقلمنا أم 

هيو تقيارب البيئة”.
يتابيع الخليفية حديثيه عين أورفية، التيي تربطهيا 
بالسيوريني صيالت تاريخيية وحضاريية، جعليت 
رمضيان شيبيًها إىل حيٍد ميا بأجيواء شيهر الصيام 
والتمير  السيوس  باعية  نجيد  “هنيا  سيوريا،  يف 
الهنيدي وقمرالدين والعوامة والقطاييف والحلويات 

الشيامية”.

ض الموطن األصلي ال ُيعوَّ
رغيم ميا سيبق إال أن ذليك ال يُعيوِّض السيوري عن 
موطنيه األصيي، وفيق رؤية ميدرّس اللغية، ويرى 
أن ديير اليزور “تُعيادل كل ميدن العيامل”، متحدثًا 
عين ذكريياٍت ميع الجير املعلّيق وجلسياٍت ميع 

األصدقياء عىل ضفاف الفيرات يف رمضيان، وقبلها 
السير يف شيوارع مدينتيه قبييل أذان املغيرب.

املنحيدرة  خديجية،  الشيابة  فييه  تشياركه  حنينٌي 
مين دير اليزور، التيي ابتيدأت أول أييام رمضان، 
وعياداٍت  ألييام  شيوقًا  “الشياكرية”،  بطبخية 
عاشيتها ميع أهلها الذيين توارثوها خيالل عرات 
السينني، وتقيول “مبيا أنهيا تُطبيخ مبرقية بيضاء 
شيهر  بدايية  يف  خير  فيأل  تكيون  أن  فعسياها 

الخير “.
وتؤكيد الشيابة لعنيب بليدي أن األطبياق السيورية 
الباميياء  ومنهيا:  األتيراك  موائيد  عيىل  انتيرت 
يف  تيرايث  )طبيق  واليرود  وامللوخيية  الديريية 

وغرهيا. الرقيية(،  املنطقية 

 تقاليد نقلها السوريون إلى أورفة 
ومنهيا  أورفية،  إىل  تقاليدهيم  السيوريون  حميل 
الخيروج ميع عوائلهيم لزييارة األقيارب بعيد صالة 
العشياء، واالجتيامع بعيد صيالة الراوييح مرتدين 

ألبسية شيعبية “جالبييات”.
تحتياج  سيوريا  إىل  عودتهيا  أن  خديجية  تيرى   
زمًنيا طويياًل حتيى تسيتقر فيهيا األميور وتتوقف 
األييام  كل  ننيى  أن  علينيا  “كتيب  فقيد  الحيرب، 
الجميلية والذكريات التيي لن تعوض”، وهيي عبارٌة 
يُرددهيا كثيرًا السيوريون يف املجاليس الرمضانية، 
إىل جانيب األخبيار الجدييدة القادمية من سيوريا، 
ورغيم ذلك تيرى خديجة أن السيوريني متمسيكون 

وطنهم. كيام  بعاداتهيم 
إىل جانيب العيادات شيّكل مزييج الفعالييات التيي 
ورقصيات  إنشياد  حلقيات  مين  املدينية،  تشيهدها 
“املولويية” وحلقيات الذكير وحتى منصيات الغناء، 
لييايل  للباحثيني عين متنّفيٍس يف  مصيدر ترفييه 
رمضيان، بعد ييوٍم طويٍل مين الصيام التيي تُقارب 

مدتيه 17 سياعة.
القدميية  املناطيق  يف  تُقيام  التيي  الفعالييات 
عيدًدا  وتضيم  الهاشيمية  كمنطقية  املدينية،  مين 
السين،  وكبيار  للرجيال  سيمحت  التكاييا،  مين 
باسيتذكار اليراث الصيويف الذي افتقيدوه خالل 
السينوات املاضيية، بعيد أن منعتهيا “التنظييامت 
مين  وعاقبيت  الرقيية،  املنطقية  يف  املتشيددة” 

لها. ييرّوج 
وييرى العيم أبيو إسيامعيل، وهيو عريب تيريك من 
مدينية أورفية، أن السيوريني حرّكيوا أجيواء املدينة، 
وأضافيوا إليهيا الكثير مين الطابيع العيريب، الذي 
غياب لعيرات السينوات عين املنطقية، مستشيهًدا 
بالزييارات اليوميية وأطبياق الطعيام التيي تتناقلها 

منيازل الحيي اليذي يقطين فيه.
يخيرج معتيز العي ابين مدينية الرقة، اليذي يقطن 
إىل  يوميًيا  أصدقائيه  مين  والعيرات  أورفية،  يف 
سياحة املدفيع ومقيام إبراهييم يف املدينية الركية، 
ويقيول لعنب بليدي “لسيت أدري إن كان كتب علينا 
البقياء يف تيهنيا، باحثيني عين مسياحة مين أميٍن 
وسيالم، أم سينعود لنعييش رمضيان يف وطننيا”.

الخام عبر "قسد" والمكّرر في "المحّرر"

"الحّراقات" تتحول إلى محطات وقود حديثة شمال حلب

تقارير المراسلين

حزانات لتكرير الوقود في بلدة دابق بريف حلب الشمالي - 5 حزيران 2017 - )عنب بلدي(

رمضان سوري في 
أورفة التركية

الشاكرية 
والثرود 
حاضران
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عنب بلدي - درعا       

ميع التصعييد املكثف عيىل مناطيق سييطرة املعارضة 
يف مدينية درعيا، بيرزت معوقيات مختلفية، أبرزهيا 
إمكانيية توجه امليرىض إىل املستشيفيات امليدانية، التي 
تغيص بالجرحيى، ميا دعا ليرورة إيجاد حٍل يُسيهل 
عالجهيم يف منازلهيم أو ضمين مناطق قريبية، تفاديًا 

محتملة. ألرضار 
يعميل كيوادر مستشيفى "الشيهيد عييى عجياج"، 
عيىل عيالج امليرىض شيامل رشق درعيا، مين خيالل 
حزييران  مطليع  منيذ  املنطقية،  يف  تتنقيل  عييادة 
الجياري، ُمنحت مين قبل مؤسسية "رحمية اإلغاثية"، 
سيعيًا "لخدمية نازحيي مدينية درعا وإسيعاف وعالج 

القاطنيني يف امليزارع"، وفيق إدارة املؤسسية.
السيد  طرييق  حيي  عيىل  القصيف  تكثييف  وميع 
"عييى  مستشيفى  تُخيّدم  التيي  درعيا،  ومخييم 
عجياج" سيكانهام، بيرزت رضورة إليجاد بدييل يوفر 
لهيم العيالج، ميع انشيغال النقياط الطبيية بإسيعاف 

الجرحيى. 
نقيل  يف  امليدين"  "الدفياع  عنيارص  سياهم  سيابًقا 
أميراٍض  مين  يُعانيون  الذيين  أو  املقعديين،  امليرىض 
مزمنية، من وإىل املستشيفيات، إال أن ما تعيشيه املدينة 
الييوم، جعيل األمير "مسيتحياًل" ميع انشيغال كوادر 

القصيف. باحتيواء أرضار  املؤسسية 
يقول املهنيدس محمد أسيامة الصياصنية، مدير مكتب 

"رحمية" يف درعيا، إن العيادة تهدف ملسياعدة املرىض 
ضمين املناطيق املشيتعلة، كيام تسيتعمل لجميع الدم 
مين املترعيني، لصالح بنك "عائشية" لليدم يف الريف 
الرقيي، مشيرًا إىل أن األمير "يتم عن طرييق كوادر 
طبيية مختصية مين املستشيفى، وبيإرشاف مستشيار 
املؤسسية الطبيي يف درعيا ، الدكتور محميد الزعبي".

ويسيتفيد مين العييادة سيكان املناطيق التيي ال تتوفر 
وفيق  درعيا،  مدينية  جنيوب  طبيية،  خدمية  فيهيا 
املسيتفيدة  العائيالت  عيدد  يُقيّدر  اليذي  الصياصنية، 
بحيوايل ألفيي عائلية، "وهيم يف تزايد مسيتمر نتيجة 
والسيد  البليد  درعيا  أحيياء  عيىل  اليوميي  القصيف 

واملخييم".
وأدويية  غذائيية  سيلل  لتوزييع  املؤسسية  تسيعى 
عيىل مسيتوى املحافظية، وخاصية للمراكيز الصحيية 
درعيا  مكتيب  مديير  وفيق  امليدانيية،  واملستشيفيات 
فيهيا، ويشير إىل أن التوزييع سييكون بالتعياون مع 
منظمية "سيامز"، كفريق عميل واحد "هدفيه مصلحة 

األهيايل".
ويقيول من اسيتطلعت عنيب بليدي آراءهيم يف درعا، 
إن العييادة "حيٌل مؤقيت لكنه يفيي بالغيرض"، بينام 
وجدهيا آخرون وسييلة "جييدة" لتخفييف آالم التنقل 

بيني املستشيفيات، عيىل حيد وصفهم.
تأسسيت "رحمية" يف أمرييكا منتصف شيباط 2014، 
وتضيم 14 فريق عمل يف سيوريا ولبنيان وتركيا، بينام 
أنشيئ مكتب املؤسسية يف درعا، تريين الثاين 2015.

عنب بلدي - خاص       

يتنافيس 14 فريًقيا يف كيرة القيدم، خيالل اليدورة 

والتيي  العيام،  هيذا  األوىل  الرمضانيية  الرياضيية 

تحتضنهيا مدينية دوميا يف الغوطية الرقيية حتيى 

نهايية حزييران الجياري. بيدأت البطولة يف السيادس 

مين رمضيان، برعاية نيادي دوما الرييايض، واملجلس 

املحيي للمدينية، ويقيول أغييد عثيامن رئييس مكتب 

الرياضية يف املجليس، إن جمييع الفيرق املشياركة من 

دوميا، "كنيا نأمل مشياركة معظيم الرياضييني ولكن 

اقتتيال الفصائيل صّعيب ذليك".

ويضييف عثامن لعنيب بليدي أن تنظيم اليدورة "جاء 

للم شيمل الرياضييني وإخراجهيم من الحالة النفسيية 

السييئة التي تعيشيها الغوطة"، موضًحيا أن فريًقا من 

كيوادر املجليس املحيي يُشيارك إىل جانيب فيرق من 

أعضاء بعيض املؤسسيات العاملية يف الغوطة.

بشيارعروط،  النيادي  يف  السيابق  الالعيب  يُشيارك 

إىل جانيب زمالئيه مين العبيي الرجيال ضمين فرييق 

"قداميى دوما"، ويقيول لعنب بليدي إن جمع الخرات 

الرياضية والشيباب يف مناسبة للتسيلية خالل رمضان 

رائع". "أمير 

يُحياول املنظّمون تنشييط الوضيع الرييايض، وزيادة 

األلفية بيني الالعبني، وفق عثيامن الشييخ، رئيس لجنة 

تنظييم اليدورة، يف وقت تعييش الغوطة اقتتيااًل طالت 

آثاره السيلبية معظم مفاصيل الحياة.

"دعينيا فرقًا من مرابيا وحرسيتا، إال أن البُعد يف ظل 

االقتتيال مل يتيح مشياركتهم"، يقول الشييخ، موضًحا 

أن اليدور األول ينتهيي يف 20 رمضيان الجياري، عىل 

أن تُلعيب املبياراة النهائيية يف السيابع والعريين من 

شيهر الصيام.

ووفيق ميا رصيد مراسيل عنيب بليدي، فيإن اإلقبيال 

الجامهيري كان "جييًدا" يف مالعيب نيادي دوميا، 

ويشير رئييس اللجنة إىل مشياركة حيوايل 150 العبًا 

تيراوح أعامرهيم بيني 25 عاًميا وميا دون، إضافة إىل 

عيرة حيكام ميع مراقبني.

وييرى الشييخ أن الصعوبيات التيي تواجيه البطولية، 

تتمثيل باملجهيود الذي يبذليه الالعبون خيالل الصيام، 

"كيام لعبنيا أكر مين مباراة تحيت طران االسيتطالع 

اليذي يحوم بشيكل مسيتمر يف سيامء الغوطة".

إذ  نوعهيا،  مين  األوىل  الرياضيية  اليدورة  ليسيت 

رعيى النيادي نشياطات رياضيية مختلفية، أبرزها 

العيام  األول،  الرمضياين  الرييايض  املهرجيان 

امليايض، وتضمين عروًضيا للطيالب يف رياضيات 

الكاراتييه والجيودو وألعياب أخيرى، شيارك فيهيا 

12 فريًقيا مين ميدارس املدينية.

14 فريًقا يتنافسون على اللقب

دورة رياضية رمضانية تحتضنها دوما 

تأسلس نادي دوملا الريايض، باسلم "الريف" علام 1957، وبعد سليطرة املعارضة عىل 
املدينلة، أعلاد مجموعلة ملن رياضيلي ومثقفي دوملا تفعيلله، يف متلوز 2015، عقب 

توقلٍف اسلتمر منذ عام 2012، بسلبب املعلارك وسلوء الوضع األمنلي يف الغوطة.

عيادة متنقلة وسط القصف لتسهيل عالج مرضى درعا 

دورة رمضان الرياضية بإشراف نادي دوما في الغوطة الشرقية - 6 حزيران 2017 )عنب بلدي( 
عنب بلدي - خاص     

املؤقتلة  السلورية  الحكوملة  نفلذت 

بالتعلاون مع املجللس املحيل ملحافظة 

الدعلم،  تنسليق  ووحلدة  حملص 

ملروع “إرواء تلبيسلة” لتأمني مياه 

املحلارصة. للمدينلة  اللرب 

امللروع أدى إىل إيصال ميلاه الرب 

إىل املدينلة، بحسلب موقلع “االئتاف 

 9 الجمعلة  املعلارض”،  السلوري 

حزيلران، بعلد وضلع مضخلات علىل 

خلط ميلاه “سلاريكو” الواصلل بلني 

محافظتلي حملص وحلامة، وتأملني 

امللواد األوليلة لتشلغيل املضخلات.

وكان ضلخ امليلاه توقلف علن املدينلة 

للمحطلات،  النظلام  قصلف  بسلبب 

الجوفيلة  امليلاه  مخلزون  وانخفلاض 

املنطقلة. يف 

السلورية  الحكوملة  رئيلس  وقلال 

إن  حطلب،  أبلو  جلواد  املؤقتلة، 

الحكوملة املؤقتلة تسلعى إىل تكريس 

دورهلا يف تنفيلذ املشلاريع اإلمنائية، 

وتلبيلة احتياجلات السلكان امللحة يف 

املحلررة. السلورية  املناطلق  كافلة 

ملن جهتله قلال وزيلر الخدملات يف 

الحكوملة السلورية املؤقتة، عبلد الله 

رزوق، إن امللروع جلاء نتيجلة عمل 

للحكوملة مع األوسلاط األخلرى مثل 

االئتلاف ووحلدة تنسليق الدعم.

وأضلاف رزوق، يف حديلٍث إىل عنلب 

بالنظلر  بلدأت  الحكوملة  أن  بللدي، 

حلوايل  يوجلد  إذ  األهلايل،  لحاجلات 

10 إىل 15 مروًعا مشلابًها لل”إرواء 

تلبيسلة” سليتم تنفيذها خلال الفرتة 

. ملقبلة ا

الشلاميل  الريلف  مناطلق  وتخضلع 

ملن حمص لسليطرة قلوات املعارضة، 

وتعلاين بفعلل الحصار املفلروض من 

قبل قلوات األسلد، من وضع إنسلاين 

. صعب

تلبيسلة  مدينلة  سلكان  علدد  ويبللغ 

نحلو 50 أللف نسلمة، وتعيلش تحلت 

ثلاث  علن  يزيلد  ملا  منلذ  حصلاٍر 

سلنوات.

“إرواء تلبيسة” 
لتأمين مياه 

الشرب للمدينة

نزح عشرات األهالي في ظل التصعيد وبينهم المرضى، 
إال أن نسبة قليلة من المرضى الذين يرفضون النزوح، 

مازالوا بحاجة إلى خدماٍت طبية في المنطقة.

العيادة المتنقلة في درعا - حزيران 2017 )مؤسسة رحمة اإلغاثية(
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محمد رشدي شربجي 

كُتب الكثري يف تحليل املوقف اإلمارايت 
السعودي وخلفياته وعاقة الواليات 

املتحدة املضطربة به، وعن السبب الذي 
يدفع بدول خليجية لانخراط يف جنون 

بهذا املستوى، وهي دول مل تنجح يف 
معركة واحدة يف تاريخها الحديث اللهم إال 

تثبيت انقاب دموي يف مر.
ولكن ما لفت نظري قلة املكتوب عن 

تحليل املوقف األملاين من األزمة الخليجية، 
وهو موقف مهم دولًيا ومؤثر بشكل كبري 

عىل الساحة األوروبية بشكل خاص، 
وألنني أميض كثريًا من وقتي يف قراءة 

الصحافة واإلعام األملاين فإنني أعتقد أنه 
من الجيد لقراء عنب بلدي االطاع عىل 

محددات موقف هذه الدولة األوروبية التي 
يكرث يف اإلعام تسمية مستشارتها بل 

“قائدة العامل الحر”. 
ينطلق املوقف األملاين من حقيقة أن اتهام 
السعودية لقطر بدعمها لإلرهاب هو مثري 

للسخرية، ال يعني هذا طبعا تربيًئا أملانًيا 
لقطر يف ملف اإلرهاب، ولكنه أمَيل إىل 

عدم تصديق الرواية السعودية، فالجميع 
يعلم أن 15 من أصل 19 منفًذا ألحداث 11 

أيلول كانوا من السعودية، وأن الحركات 
الجهادية العاملية تستقي عقيدتها من 

العقيدة الوهابية التي تشكل عقيدة الدولة 
السعودية الحالية.

عاوة عىل ذلك بدأت يف أملانيا حملة 
ترافقت مع إعان االتفاق النووي مع 

إيران مفادها أن السعودية مسؤولة عن 
االضطراب يف املنطقة وتوليد اإلرهاب 

أكرث من إيران، وأنها دولة متخلفة ال 
تجري فيها انتخابات عىل أي مستوى وال 
يسمح للمرأة فيها بقيادة السيارة، وغريه 

من الكام املعروف. 
محدٌد مهٌم آخر للموقف األملاين هو 

االفرتاق األملاين األمرييك مرة أخرى، 
فاإلعام األملاين يرى يف ترامب مطلق 

الرور، وبعد مضيه يف سياسة تجارية 
حامئية، وانسحابه من اتفاقية باريس 

للمناخ ما يشكل رضبة قاضية لها، هاهو 
ينر طريقته “ الرتامبية”، بحسب تعبري 

وزير الخارجية األملاين، يف الخليج ما 
يضيف رصاًعا آخر عىل منطقة مثقلة 
بالراعات. يجد املوقف األملاين نفسه 

يتموضع تلقائًيا ضد ترامب، هذا الرئيس 
الذي بات يشكل خطًرا عىل أملانيا وأوروبا، 

بحسب ما يقول الساسة األملان. 
أخريًا ولعله األهم لفهم املوقف األملاين 

هو االستثامر القطري الهائل يف أملانيا، 
متتلك قطر %17  من مجموعة “فولكس 
فاغن” األملانية، وهي أكرب رشكة سيارات 
يف أوروبا والعامل، كام متتلك حوايل 8% 

من البنك األملاين “دويشته بنك” وهو أكرب 
مرف أورويب، عدا عن عرات الركات 
واالستثامرات التي ضختها قطر يف أملانيا 

تحديًدا وأوروبا بشكل عام، وإذا وضعنا 
يف الحسبان قطر باعتبارها أكرب مصّدر 

للغاز املسال يف العامل، وهو غاز تعتمد 
عليه أوروبا بشكل متزايد، فإن اضطراب 
قطر وحصارها يعني اضطرابًا لاقتصاد 

األملاين واألورويب. 
ملجمل هذه األسباب ميكن فهم املوقف 

األملاين من األزمة الخليجية الداعي 
للحوار ورفع الحصار عن دولة قطر، 

وهو مفيد لفهم عامل بات شلديد التشابك 
)برغم دعوة ترامب نحو االنعزالية( 

تلعلب فيه دولة صغرية الحجم يف الخليج 
العريب دوًرا محوريا يف اقتصاد دولة 

عظمى يف وسط أوروبا.

فهم الموقف األلماني 
من األزمة الخليجية

رأي وتحليل

ترامب التاجر وألف ليلة وليلة

حكومة االئتالف والسباق إلى الرقة

إبراهيم العلوش 

هل تعلن الحكومة السورية املؤقتة مسؤوليتها عن إدارة 
الرقة التي توشك الخالص من داعش، وتدخل السباق مع 

جهات دولية ومحلية كثرة تتسابق للوصول إىل الرقة 
تحت مختلف الشعارات، وأهمها محاربة اإلرهاب؟ هل 

توقف الحكومة هجرتها وترجع اىل الوطن السوري، 
وتبدأ البناء من أرض الواقع، وتوقف االكتفاء بالوعود 

الدولية؟ الرقة وغرها من املدن املحررة اليوم من داعش، 
جزء من الوطن السوري ومن واجب االئتالف وحكومته 

املطالبة بإدارتها وعدم االكتفاء مبراقبة األحداث من بعيد، 
وكأن ما يجري يف الرقة وغرها، ال يصل صداه اىل 

اسطنبول وإىل غازي عنتاب!
يف آذار عام 2013 تم تحرير الرقة من قوات النظام، 

ووجهت الفعاليات املدنية يف الرقة نداء للحكومة املؤقتة، 
التي تسكن يف اسطنبول، للعودة اىل الوطن وإدارة الرقة 

كأول مدينة محررة من نظام األسد، وجعلها منوذًجا 
إلدارة جديدة تعطي للسوريني أماًل يف الخالص من 
إدارة األسد وأجهزة قمعه الوحشية، ولكن املسؤولني 

املتنعمني يف اسطنبول بتدفق األموال الكثرة آنذاك، ردوا 
بال مباالة، فاألكاذيب الدولية كانت تعدهم بالرحيل إىل 

دمشق بني شهر وآخر.
مل متر عدة أشهر بعد التحرير والنداء، إال وكانت داعش 

تفرس فصائل الجيش الحر، وتبطش بالفعاليات املدنية، 
وتعتقل كل من يرفع رأسه بكلمة انتقاد واحدة، والحًقا 
صارت تبحث عن كل مشارك بالثورة أو بالجيش الحر، 

وكأنها كانت تقوم بدور النظام وإيران يف تأديب كل 
متمرد عىل االستبداد، وعىل املد اإليراين املنفلت من عقاله.

اليوم استخدمت أمريكا خرة حزب البي يك يك القتالية، 
وجمعت له بضعة فصائل عىل قياسه، وبدأت معركة 

تحرير الرقة بحامية جوية ومخابراتية وعسكرية صاعقة، 
جعلت أركان داعش تتزعزع وتستسلم قطعات كثرة منها 

للصفقات العشائرية، والعسكرية، متخلية عن وهم الخالفة، 
الذي مل يفِض إال اىل الخراب وتعميم الخطف، والتعذيب، 

والسبي، وتهجر الناس، واالستيالء عىل بيوتهم، وبيع أثاثهم 
كغنائم بأبخس األمثان من قبل أمراء داعش املرتزقة.

ورغم االنتصارات الكبرة لقسد املنبثقة من حزب العامل 
الكردستاين، وتفاؤل الناس بالخالص من داعش ومن 

رشها املستطر، إال أن القاعدة الشعبية تنفر من هذا 
التنظيم البديل، ذي امليول االنفصالية، والذي يحمل 
نفس مشاعر داعش تجاه السكان املحليني، فداعش 

كانت تعتر أهل الرقة كفرة ومرتدين، بينام قسد يف 
مامرساتها امليدانية تعتر كل عرب الجزيرة إما بعثيني 

أو دواعش، حتى يثبت العكس، وقد اقتطعت لنفسها 
منطقة تل أبيض وسلوك وعني عيى كجزء من الدولة 

االنفصالية املزمع إنشاؤها، رغم أن نسبة السكان األكراد 
يف تلك املناطق ال تزيد عن العر، وقامت بفرض صور 

عبد الله أوجالن واملناهج الكردية بشكل شبه قري، 
باإلضافة إىل عمليات التهجر ومنع عودة السكان العرب 

إال بكفاالت، مام أثار تنديد املنظامت الدولية. 
تحرير الرقة اليوم صار حقيقة محلية ودولية، ومل تعد 

القوات التي تحارصها قادرة عىل التوقف عن إنجاز مهمتها، 
خاصة وأن داعش تتهاوى خطوطها يف الرقة بني هجامت 

القوات املحارصة، وبني كراهية الناس لها، حيث إنها مل ترك 
أحًدا من تنكيلها ومن رشها.

والسؤال اليوم هو عن اليوم التايل بعد التحرير، واالحتفاظ 
باألرض املحررة، لئال ترتد إليها داعش أو نوع جديد من 

مشتقاتها، أو خضوعها للقر القومي واالنفصايل الذي 
تتمناه قوات قسد، خاصة وأنها تستبعد أي قوى تعلن 

متثيلها ألبناء الرقة أو تعد خططًا إلدارة الرقة كجزء من الدولة 
السورية الجديدة، مثل لواء ثوار الرقة الذي يتمتع بدعم من 

قبل القوى املدنية والفعاليات األهلية الرقية.
رئيس الوزراء الريك، السيد بن عي يلدريم، أعلن أن 
الواليات املتحدة أعلمت بالده ببدء معركة تحرير الرقة 

اعتبارًا من 2 حزيران الجاري، وتدور أقوال كثرة ومقاالت 
وتحليالت أن األمريكيني يسرضون الغضب الريك، إثر 

استبعادهم من املعركة، بوعود لإلرشاف عىل إدارة الرقة بعد 
تحريرها من داعش.

ومن ضمن القوات املتحالفة مع التحالف الدويل وقسد 
توجد قوات النخبة برئاسة رئيس االئتالف السوري السابق 
السيد أحمد الجربا، والذي ماتزال له صالت قوية بالحكومة 

وباالئتالف، وهو أحيا تحالًفا تاريخيًا بني بدو قبيلة شمر 
والقبائل املليّة التي كان يرأسها زعيم كردي ويعود تاريخ 

الحلف القديم إىل ما قبل القرن العرين، وقد استطاع 
الجربا اليوم إقناع األمريكيني مبشاركته يف تحرير الرقة.

فهل ميكن لرئاسة االئتالف والحكومة املؤقتة أن تفوزا 

بإدارة الرقة، أو املشاركة بها عىل األقل، خاصة وأن 
االئتالف مقبول من قبل أهل الرقة ومن السوريني أكر 
من قسد التي متيل إىل االنفصال حيًنا، وإىل التحالف 
مع النظام حيًنا آخر، واالئتالف مقبول من قبل األتراك 

أيًضا باعتباره مايزال مقياًم يف اسطنبول وغازي عنتاب 
حتى اآلن، بعدما فشل يف العودة إىل الوطن سابًقا حينام 

نقل أجزاء من إدارات الحكومة املؤقتة إىل إدلب التي 
هيمنت تنظيامت القاعدة عىل أجزاء كبرة منها، واعترت 

تلك التنظيامت أن االئتالف غر مقبول من قبلها ألن 
مروعها يتخطى اإلرادة السورية، ويحلم بقيادة العامل 

اإلسالمي من الفيلبني اىل جزر الهونولولو.
القوات الروسية واإليرانية تدعم النظام ملحاولة االشراك 
يف معركة تحرير الرقة، وقد احتلت عدة قرى من الريف 

الغريب قبل عدة أيام، يف محاولة منها للمشاركة بالغنائم 
وباملساحات التي تخرج منها داعش وهي تفر إىل البادية 
السورية، كام هو متوقع، بسبب فهم التنظيم الصحراوي 
لإلسالم وللمجتمع، وبعد فشله يف إدارة كافة املدن التي 

استوىل عليها منذ طفرته السوداء يف صيف 2014، حني 
احتل كل مدن وادي الفرات السوري والعراقي باإلضافة 
إىل املوصل وغرها من املدن السنية العراقية وأسهم يف 

تهجر سكانها، وتدمرها الحًقا.
وحدهام االئتالف وحكومته املؤقتة يرفضان التفكر يف 

املشاركة يف معركة الرقة، وال يسعيان إىل فرض إرادة 
السوريني يف إدارة املدن املحررة من داعش، بداًل من استفراد 

النظام وقسد باالستيالء عىل هذه املدن، وكأنهام ينتظران 
استالم الحكم يف سوريا عر قرار دويل يرسل إليهام 

بالريد، ودون بذل أي مجهود سيايس وقانوين وبدون أي 
مباالة باألوضاع السورية عىل األرض، بل قامت الحكومة 

املؤقتة بحل املجلس املحي للرقة قبل أن تعلن قسد مجلسها 
املحي، وبدت كأنها متواطئة بذلك الحل، وإن استدركت األمر 

الحًقا بشكل روتيني ال ينبئ عن عزمية سياسية حقيقية 
لفرض مجلسها املحي.

تستطيع مدن مثل الرقة والحسكة والقامشي والطبقة 
ومنبج وجرابلس والحًقا دير الزور ومدنها امليادين 

والبوكامل، استيعاب معظم املهاجرين والنازحني يف 
تركيا، ومساحاتها وعدد سكانها أكر من دول كثرة يف 

املنطقة يتم الراع عليها، لكن أعضاء االئتالف والحكومة 
يستسلمون للتفرج عىل املعارك اإلعالمية املشتعلة، وخاصة 

بني قطر والبحرين واإلمارات مع السعودية، وينحازون 
إىل هذا الطرف أو ذاك، متجاهلني السوريني وحاجتهم إىل 

الترف الواقعي عىل األرض للتخفيف من آالمهم ولإلرساع 
بعودتهم إىل الوطن.

حذام زهور عدي 

بالفم املآلن، قال الرئيس ترامب، أثناء 
حملته االنتخابية، “سأحل املشكالت 

االقتصادية ألمريكا، وسأوظف القوة 
األمريكية لتحصيل ما أعتره الحقوق 

الطبيعية للواليات املتحدة”.
وهذه الحقوق كام يفهمها التاجر واملقاول 

الكبر السيد ترامب هي ببساطة تامة 
أموال الرق األوسط وتشغيل مصانع 

السالح األمريكية املتعرة، وغرها، 
مقابل حاميته من الخطر اإليراين، فلن 

تنفق أمريكا بعد اآلن فلًسا واحًدا مجانًا، 
ومن يشعر بالخطر عليه أن يبذل الغايل 

والرخيص لحامية نفسه، وعندما دخل 
البيت األبيض رئيًسا كرر نظريته تلك أمام 
الجميع، األوربيني واآلسيويني، وأمام درة 

التاج األمريي الرق األوسط.
وبالرغم من بساطة تلك النظرية ظاهريا 
ًإال أنها تحمل من التعقيدات ما غفل عنه 

ترامب، فبضاعته ليست الوحيدة يف 
األسواق، ونظام العوملة الذي رعته بالده 

بالدرجة األوىل كان له باملرصاد، ومفاهيم 
الربح والخسارة تبدلت من دولة ألخرى 
بحيث كرت العراقيل وجرت مياه كثرة 

تحت جسوره، لكنَّ منطقة واحدة من 
العامل ظلت قابلة لتنفيذ نظريته تلك، بفعل 

الظروف التي جهد ماليل إيران لزعزعة 
استقرارها، من عدوانية وابتزاز وتوريط 

مبواقع مل تردها يوًما ومل تك من صنعها، 
جعلتها اضطرارًا تجلس عىل مقاعد البازار 

سعيدة بأنها استطاعت أخرًا الحصول 
عىل تعهدات بالحامية، وإعادة استقرارها.

تَفحَّص السيد التاجر بضاعته، فوجد 
أن أهم وأغىل ما عنده ليعرضه يف 

أسواق اململكة ودول النفط العريب هو 
أنواع السالح املسموح بيعه لها وفق 

التفاهامت اإلقليمية والدولية وبحسب 
املصلحة الذاتية لدولته، أما البضاعة 

املخفية املربة إعالميًا قصًدا فهي السطو 
عىل أموال السعودية املخزنة يف بنوك 
دولته والسندات التي اشرتها اململكة 

يوًما ملساعدتها عىل تجاوز أزمتها، فقد 
سال لها لعاب كونغرسه ولعابه، بعدما 
اختلقت الحجج والروايات التي تسبب 

إزعاًجا للمملكة، حتى لو كان هو وأجهزة 
دولته أكر الناس معرفة بكذبها، بل 

باأليدي الحقيقية التي صنعتها.
مل يكن التاجر مضطرًا لعرض بضاعته، 

فقد كانت اململكة تعرف مسبًقا الثمن 
الذي عليها دفعه، وزادت عىل الثمن تلك 
القمة الضخمة التي دعت لها، لتقول له: 

“أنت ال تتعامل مع زبون عادي ميلك املال 
فقط، إمنا تتعامل مع زعامة وقيادة العامل 
العريب اإلسالمي الذي يبلغ تعداده حوايل 

امللياري نسمة، ولقد سهَّلُت لك التفاعل 
معه، فحجمي الدويل ليس باملال فقط، 
وإمنا أيًضا مبدى النفوذ الذي أستطيع 

تأمينه لك، وبخاصة عندما أقارن بإيران، 
كام كان سلفك يفعل”.

وهكذا عاد، كام يبدو، وهو فرح مبا 
جنياه منها، فقد تحولت هذه الصفقة إىل 
أهم ما يُفاخر به، وأهم منجزاته، لدرجة 

أنه برَّ الشباب األمريي فور عودته، 
بأنه حقق بها ما يحل مشيكلة البطالة 

التي تنامت مؤخرًا يف الواليات املتحدة، 
كيام برهن بها عىل مصداقية نظريته يف 

الحكم، وكان يف أشد الحاجة لها بعد 
االضطراب الذي سببته تريبات عالقة 
حملته االنتخابية بروسيا، تلك النظرية 

القدمية املجددة عىل يديه.
والالفت للنظر أن ترامب هنا مل يكن يهتم 
بأجواء ألف ليلة وليلة عندما كان يرقص 

هبوطًا وصعوًدا بالسيف، ويُجامل 

لباس السعودية الوطني، وعدم وجود 
نسائهم بينهم، بالرغم من اصطحابه 

لزوجته وابنته، فالصفقة هي األهم وليكن 
فولكلورهم مختلًفا عاّم ألفه يف مجتمعه، 
أليس أحد أحالم الغريب أن يعيش أجواء 

ألف ليلة وليلة؟
القاعدة املعروفة “النجاح  أن  ومبا 
يجلب نجاًحا آخر ويُعززه”، بدأت 

تريحات أخرى تعلو بدون مواربة 
أّن من يسيتحق نفط العراق وثرواته 

هي الواليات املتحدة فقط، أليسيت هي 
التيي خلصت العراقيني من صدام؟ 

فلامذا تسيتأثر به إيران وعمالؤها، مع 
أنهيا مل ترف دوالًرا واحًدا لتحقيق 
ميا حققته بالده هناك؟ وعىل العراق 

اليوم أن يُسيدد الدين الذي عليه ويرده 
إىل تراميب ليُتابع خططه االقتصادية 

الناجحية، علّه يضمن بذلك تجديد 
انتخابيه مرة أخرى والبقاء بالبيت 

األبييض الذي تعب طوياًل حتى دخله.
يف قياس منطق ترامب الصوري، العراق 
عىل اململكة، تجاهل وتغاٍب مقصود، فام 

سببَه عدوان بالده عىل دولة مستقلة كانت 
ذات سيادة، وعن الخراب والتدمر الذي 

ألحقه بها، صارمن حقها يف القانون 
الدويل أن تطلب تعويًضا مناسبًا يدفعه 
املعتدي لرميم بعض نتائج أفعاله، لكن 

من ميلك القوة يستطيع قلب الحقائق كام 
يُريد، وكأنَّ ما نهبته اإلدارة األمريكية من 
احتاللها العراق،غر كاٍف لسد شهوتهم 

بالسلبطة عىل العراق ونفطه.
أغلب الظن أن إيران تتحسس اآلن رأسها، 

فعندما سينتهي السيد التاجر من أموال 
دول الخليج والعراق سيحني دورها، 

ومالليها، وبالرغم من دور البغي الذي 
مُيارسونه يف الرق العريب، فهم 

من الخبث ما ال يخفى عليهم مثل هذا 

االحتامل، والرسالة تُعرف من عنوانها، 
ولعّل ما تُحاول اليوم تسويقه عن 

استعدادها للحوار حول مقدار النفوذ 
الذي تطلبه يف املنطقة لقاء هدية السالم 
التي ستمنحها، هو املقدمة ملا تتحسب له 

يف مقبل األيام، وهو نوع من الحروب 
الدبلوماسية املستقبلية تُحقق وهي يف 

أرض املعركة ما لن تستطيع تحقيقه بعدما 
ستُطرد منها.

فهل أدرك مالليها أن سياسة الهيمنة عىل 
أربع عواصم عربية، ونظرية تصدير 

الثورة وتفكك الرق العريب كله، كانت 
وبااًل عىل جميع دول الرق األوسط 

مبا فيه دولتهم، وأن سياسة رفسنجاين 
وخامتي يف انتهاج حسن الجوار هي 

السياسة األمثل لالسراتيجية اإليرانية، وأن 
ما مُيارسونه من استكبار وعنجهية، هو 

أغبى سياسة عرفها الشعب اإليراين الذي 
دفع من تنميته وإفقاره الكثر ليشري 

أوهام الويل الفقيه.
ما عىل الويل الفقيه فعله إن أراد سالًما 

واستقرارًا لبالده وللرق العريب، هو 
أن ينسحب من أرايض الدول العربية 
كلها وأن يكف عن صنع و دعم أذرعه 

امليليشياوية التي بثها فيها، ويوقف تشييع 
شعوبها، وعدوانه عليهم، فلرمبا يقبلون 
الحوار معه بعد ذلك، ولرمبا ينقذ نفسه 

واملنطقة من أطامع النظام العاملي الجديد، 
وبكل األحوال فالثقة هي يف الشعب 

اإليراين الذي سيستعيد صوته، ولن يرك 
الكارثة تدق بابه وقتًا طوياًل، وعندها 
سيقول لوليه الفقيه: ُعد إىل أوهامك 

وأحالمك واستمتع بنوم عميق.
أما التاجر األمريي فسيعرف بعدها أن 
حلم نهب نفط الرق األوسط كان جزًءا 
من أجواء ألف ليلة وليلة ليس إال... فهل 

يفعلها الشعب اإليراين قبل فوات األوان؟
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زردشت محمد
عضو المكتب السياسي لحزب 

الوحدة الديمقراطي الكردي

التيي  السياسيية"  قيد ال تكيون "اإلرادة 
دفعيت بالحيزب إىل التشيّكل والنهيوض 
ناضجية متاًما، كونها عكسيت قيدًرا كبرًا 
من الشيخصنة وحيّب التفيرّد بالسيلطة، 
مهيده،  مين  واحيًدا  حزبًيا  أخيذ  اليذي 
وشيّكله يف ثالثية أحزاب، ثم عياد ليصنع 
من هيذه األحيزاب الثالثة خريطية حزبية 

التشيّعبات. كثرة 
وإن كان مين املجحيف القيول إّن العوامل 
يف  تسيبب  ميا  وحدهيا  هيي  الذاتيية 
التيرذم الحزيب، كيون حجيم الضغوط 
السياسيية التيي واجهها العمل السييايس 
خيالل  كبيرًا  كان  سيوريا  يف  الكيردي 
فيرة الوحيدة، وبعدها حكيم البعيث، إاّل 
أّن الفيرة التيي تلتهيا، أي يف مثانينييات 
القيرن امليايض، مل تشيهد انخفاًضيا يف 
حيّدة هيذه االنشيقاقات، رغيم "االنفتياح 
النسيبي" عيىل القضيية الكرديية، اليذي 
يشير إلييه عيدد مين السياسييني الكرد 
وسيمح  األسيد،  حافيظ  أبيداه  واليذي 
مبوجبيه بدخول ثيالث شيخصيات كردية 
إىل الرملان، مع تسيهيالت أخيرى، ثقافية 

واجتامعيّية.

الماركسية والبرلمان واالنفتاح على 
"الشارع الوطني"

كييف تطيّورت الحركة السياسيية الكردية 
يف سيوريا نهاية القيرن املايض؟

الكرديية  السياسيية  الحركية  تكين  مل 
منيذ  طويلية  ازدهيار  بفيرات  تحظيى 
بداياتهيا يف خمسيينيات القيرن املايض، 
إذ كانيت تصطيدم ميع كل مرحلية تجّدد 
املتغيرات  وواقيع  الزنازيين،  بجيدران 
اإلقليميية، فضاًل عن الصيدوع القدمية يف 
بُناهيا، األمير اليذي يؤدي باليرورة إىل 
سلسيلة "انشيطارات" حزبيية، ال ميكين 

توقّيع ميدى توقفهيا أو تباطيؤ حركتهيا.
ميع نهايية القيرن امليايض، وخصوًصيا 
كانيت  منيه،  األخريين  العقديين  يف 
الظروف السياسيية أكر مواءمية للتعبر 
عين "الحيس السييايس الكيردي"، ويف 
الوقيت ذاتيه، كان ال بيد أن يكيون الحذر 
لطبيعية  نظيرًا  علييا،  مسيتويات  يف 
عيىل  املحافظية  يف  والرغبية  املرحلية، 
مكتسيبات معينية، واإلحسياس بأمل قرب 

املطاليب". "تحصييل  و  "املشياركة" 
محميد،  زردشيت  التقيت  بليدي  عنيب 
عضيو املكتيب السييايس لحيزب الوحدة 
عين  للحدييث  الكيردي،  الدميقراطيي 
الحركية  إىل  الحيياة  عيودة  مقوميات 
السياسيية الكرديية نهاية القيرن املايض، 
والخطيوة باتجياه الرملان، وميا تالها من 
تصّدعيات اسيتمرّت يف تشيتيت األحزاب 

الكرديية.

الماركسية والنشاط الطالبي
مرحلية  أّن  محميد  زردشيت  ييرى 
انتشيار  بدايية  تعتير  الثامنينييات، 
املاركيي  اليسياري  للفكير  وانتعياش 
اللينينيي يف الوسيط السييايس الكيردي 
والنخبة الشيبابية، إذ شيهدت تلك املرحلة 
بدايية انتشيار الحلقيات الثقافيية حيول 
حيزب  طرييق  عين  اليسياري،  الفكير 
وكذليك  املحظيور،  الشييوعي"  "العميل 
السياسيية  القيوى  االختيالط ميع  جيراء 
الكرديية الناشيئة يف تركييا إثير انقيالب 
كنعيان إيفريين آنيذاك، ووصيول نخبية 
من تليك الفعاليات الشيبابية إىل سيوريا، 
أسيس  عيىل  القوميي  الفكير  ونير 
الشيعور  ازديياد  جانيب  إىل  يسيارية، 
حالية  خليق  ميا  الكردسيتاين،  القوميي 
نشطة يف الوسط السييايس- االجتامعي، 
سيواء مين ناحيية نير تليك األفيكار أو 
الدفياع عين اليذات الكرديية الخاصة من 

السيورية.  الكرديية  األحيزاب  قبيل 
عيدد  ازديياد  أدى  أخيرى  ناحيية  ومين 
الطيالب الكيرد يف الجامعيات السيورية 
وخاصية يف جامعية حليب، إىل تحويلها 
ملركيز نشيط للقيوى السياسيية، إضافية 
إىل العميل يف الوسيط االجتامعيي إلحياء 
وخاصية  الكرديية  القوميية  املناسيبات 
"عييد نيوروز"، وتحويليه إىل مهرجيان 

االجتامعيي.  السييايس-  للعميل 
التيي  الفكريية  االتجاهيات  وحيول 
محميد  يوضيح  املرحلية،  هيذه  رافقيت 
آنيذاك يف  اتجاهيني سياسييني بيرزا  أّن 
الحركية السياسيية الكرديية، األّول يدعيو 
إىل "تحريير وتوحييد كردسيتان والعمل 
وهيي  األهيم  املسياحة  يف  والنضيال 
كردسيتان الكيرى"، و"آخير يسيتند إىل 
برناميج سييايس يخيص كل جيزء مين 

كل  احيرام خصوصيية  كردسيتان، ميع 
جيزء وظروفه الخاصة وعيدم التدخل يف 

أيًضيا". الداخليية ليكل جيزء  الشيؤون 
وييرى زردشيت محميد أّن هيذه العوامل، 
إضافية إىل تخفيف القبضية األمنية تجاه 
الناشيطني السياسييني من الكرد وخاصة 
بعيد أحيداث الثامنينييات يف حلب وحامة 
عيىل  عيام  بشيكل  سياعدت  العيوال، 
واسيتقطاب رشائيح  السييايس  النشياط 
واسيعة من املجتميع الكيردي وانخراطها 

السييايس. بالعمل 

البرلمان و"إثارة القضية الكردية" على 
العلن

ميع هذا الحراك السييايس النشيط سيواء 
عىل املسيتوى السييايس أو عىل املسيتوى 
التسيعينيات  فيرة  أقبليت  االجتامعيي، 
ميع االنتخابيات الرملانيية، وكانيت امليرة 
األوىل التيي أفسيح فيهيا النظيام املجيال 
للتنافيس عيىل  السياسيية  القيوى  أميام 
الهامش املسيموح بيه للقوائيم االنتخابية 
وخاصية يف محافظية الحسيكة وكذليك 
يف محافظية حليب، واسيتطاعت الحركة 
الكرديية السيورية أن تتفيق عيىل إنشياء 
الحسيكة،  محافظية  يف  موحيدة  قامئية 
ويف ظيل املجيال املسيموح بيه للتنافيس 
مين  ثالثية  وصيل  الهاميش  هيذا  عيىل 
مجليس  إىل  الكرديية  القامئية  مرشيحي 
الشيعب عين محافظية الحسيكة إضافية 
إىل بعيض املمثليني يف محافظية حليب، 
األمير الذي اسيتغرق من العمل السييايس 
الكيردي نحو 40 عاًما اسيتطاع، حسيبام 
صيوت  إيصيال  محميد،  زردشيت  ييرى 
ومطاليب الكيرد كقضيية وطنية سيورية 
إىل املحافيل الرسيمية السيورية، ومتكنت 
خيالل تليك فيرة متثيلهيا الرملياين مين 
إثيارة عيّدة قضاييا تعنى بالشيأن الكردي 
الجائير"  "اإلحصياء  كمسيألة  السيوري، 

وقضاييا مطلبيية أخيرى. 

المناشير  و"الوعي الوطني الوحدوي"
فيرة  أّن  محميد  زردشيت  يعتير 
التسيعينيات هي فرة االحتكاك بالوسيط 
اللقياءات  خيالل  مين  عامية،  السيوري 
والزيارات مع القوى السياسيية السيورية 
والفعالييات املجتمعيية والثقافيية، والتي 
شيهدت نشيوء وتأسيس "وعيي قوميي 
مين  ينطليق  مسيتقل"،  سيوري  كيردي 
بخصوصياتهيا  السيورية  األرضيية 
املبيارشة،  وغير  املبيارشة  وظروفهيا 
وييرى النيور عير توزييع البيانيات عىل 
املكاتيب واملنيازل وعين طريق املناشير، 
إال أن سيلوك السيلطات واألجهيزة األمنية 
الوعيي  ذليك  أكير عيىل نير  "سياعد 
بالقضيية الكرديية يف الوسيط السيوري 
مين خيالل االعتقياالت التيي طاليت عدًدا 

السياسييني".  الناشيطني  مين 
كام يعيد محمد هيذه املرحلة أنهيا "بداية 
الكيردي-  السييايس  الحيوار  النطيالق 
العيريب إن صيح التعبير، وذليك داخيل 
النظيام إثير تليك االعتقياالت"،  سيجون 
خيالل  مين  بعيد  فييام  تطيورت  والتيي 
مشيركة  وثقافيية  سياسيية  أنشيطة 
بيني أحيزاب الحركية الكرديية واألحيزاب 
العربيية السيورية، مع زييادة يف التفاعل 

السيورية. املجتمعيية  الفعالييات  بيني 
األمير ذاتيه أسيهم بيدوره إىل حيد كبر، 
زردشيت محميد، يف  نظير  مين وجهية 
التوجيه إىل وحدة الحركية الكردية، حيث 
توجيت تليك الفيرة بوحيدة مجموعة من 
خمسية أحيزاب يف حزب واحيد ومتخض 
الدميقراطيي  "الوحيدة  حيزب  عنهيا 
كيردي  كحيزب  سيوريا،  يف  الكيردي" 
سيوري ينطليق مين األرضيية السيورية 
ويسيعى إىل إقامة تحالفات سياسيية مع 
القيوى السيورية والعميل من أجيل إزالة 
الجيدران الوهمية املسييّجة حيول الحركة 

السياسيية السيورية.
وكانت حينهيا االنطالقة "للعميل الوطني 
السيوري" مين خالل املشياركة بأنشيطة 
الكرديية  القيوى  بيني  عامية  سياسيية 
مين جهية والسيورية مين جهية أخيرى، 
وفعالياتهيا املجتمعية، كإحياء املناسيبات 
واالعتصاميات  باملظاهيرات  والقييام 
"تأطير  وكذليك  دمشيق  يف  املشيركة 
السيورية  الكرديية  السياسيية  الحركية 
كحالية  واحيدة،  سياسيية  تحالفيات  يف 
املتجسيدة  الوحيدة  تليك  عين  تعبير 
الكيردي والجبهة  الدميقراطي  بالتحاليف 

الكرديية".  الدميقراطيية 

تجربة اتحادية مقابل سيل انشقاقات
ميع نهايية التسيعينيات وبدايية األلفيية 
الجدييدة، متكنيت الحركية الكرديية مين 
الوطنيي  املسيتوى  عيىل  أكير  التفاعيل 

انشقاقات
األحزاب

الكردية
 صدوع أولى في

جدران العمل السياسي

ما لبثت تجربة الحزب 
الكردي األّول أّن رأت النور، 

حتى واجهها "سوء الطالع" 
بمجموعة من الضغوط 

المتعلقة بالظرف السياسي 
لسوريا آنذاك، ويذهب عدد 

من الكّتاب والمؤرخين 
إلى وصف تجربة "الحزب 

الديمقراطي الكردي"، 
الذي تأسس عام 1957، 
بـأنها "غير ناضجة" نتيجة 
عدم االستقرار الفكري 

وتبّدل أهدافه وبرنامجه 
السياسي أكثر من مرة، 
رغم أّن آخرين يرون في 

انطالقة حزب كردي في 
ظل البلبلة السياسية في 

تلك الحقبة، يعّد شكاًل 
متقدًما من أشكال العمل 

السياسي.

خطاب لرئيس  حزب الوحدة الديمقراطي الكردي  اسماعيل عمر 
في مدينة عفرين 18 شباط 2007  )يوتيوب(
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يف  الكرديية  الحزبيية  الحركية  شيهدت 
بدايية الثامنينييات مين القيرن امليايض 
ارتفاًعيا يف وتيرة االنشيقاقات املتتالية 
بيني األحيزاب، والتيي اسيتمرت بشيكل 
واضيح حتى نهايية التسيعينيات وبداية 
األلفيية الثالثة، ومين املمكين إيجاز أهم 
ميا ميّيز تليك الحقبية يف ثيالث نقياط 
السياسيية  االنشيقاقات  األوىل:  مركزية، 
تعيود  والتيي  األحيزاب  صفيوف  يف 
يف  الخارجيية  التدخيالت  إىل  معظمهيا 
الشيخصية  الخالفيات  إىل  أو  شيؤونها 
واملواقيف  األول  الصيف  قييادات  بيني 
مين السيلطة واملطاليب املتعلقية بحقوق 
الكيرد، أو طبيعية وشيكل العالقية التي 
تربطهيم ميع السيلطة، الثانيية: اتسياع 
الكيرد  بيني  الحيزيب  العميل  رقعية 
تراجيع  مين  الرغيم  عيىل  السيوريني 
الحركية  ألحيزاب  التنظيميي  الوضيع 
مين  جملية  نتيجية  وذليك  السياسيية، 
واإلقليمية  والسيورية  املحليية  الظيروف 
األحيزاب  نجياح  والثالثية:  املسياعدة، 
مرشيحني  إيصيال  يف  أخيرًا  الكرديية 
بعيض  وتنظييم  السيوري  الرمليان  إىل 
العلنيي،  الطابيع  ذات  النشياطات 
العميل  النسيبي مين مرحلية  والخيروج 
اليري الكاميل ميع تأسييس تحالفيات 
تليك  بيني  جدييدة  سياسيية  وأطير 
الدميقراطيي  كالتحاليف  األحيزاب 

الدميقراطيية. والجبهية 

اليسار الكردي: 
يف 15 شيباط مين العيام 1980، وقعت 
"الحيزب  هيي  كرديية  أحيزاب  ثالثية 
)عبيد  الكيردي"  التقدميي  الدميقراطيي 
"الحيزب  دروييش(،  حيج  الحمييد 
سيوريا  يف  الكيردي"  الدميقراطيي 
بقييادة الشييخ محميد باقيي، و"الحزب 
اليسياري الكيردي" يف سيوريا بقييادة 
عصميت سييدا، وقعت ميثياق وحدة فيام 
بينهيا، إال أن "الحزب اليسياري الكردي" 
شيهد خيالل املرحلية الالحقة مين توقيع 
امليثياق انشيقاقًا بسيبب طبيعية العالقة 
"حيزب  ميع  املوقّعيني  ربطيت  التيي 
العراقي"،  الكردسيتاين  الوطنيي  االتحاد 

ما أسيفر عين انبثياق ميا يعيرف بحزب 
"الشيغيلة الكرديية" يف سيوريا بقييادة 

صبغيت الليه هييزاين. 
كيام تأسيس بيني عاميي 1980 و1982 
يف  الكيردي"  الشيعبي  "االتحياد  حيزب 
سيوريا برئاسية صيالح بيدر الديين، قبل 
أن يتعيرض الحيزب لالنشيقاق يف العيام 
1990، ويتيم تأسييس املجموعة املنشيقة 
عليكيو،  فيؤاد  مين  كاًل  ضميت  والتيي 
وحسين صاليح، وسيعدالدين ميال، وعبد 
الباقيي يوسيف، حزبًيا جدييًدا وبنفيس 

. السم ا
الكرديية"  "الشيغيلة  حيزب  انضيم 
التسيعينيات إىل ميروع حيزب  بدايية 
الكيردي"،  الدميقراطيي  "الوحيدة 
حيزب  ذاتيه  للميروع  انضيم  كيام 
"االتحاد الشيعبي" املنشيق عين )صالح 
"الحيزب  انشيق  حيني  يف  بدرالديين(. 
 1993 العيام  يف  الكيردي"  اليسياري 
واسيتالم  سييدا،  عصميت  وفياة  بعيد 
إىل  الحيزب  رئاسية  ديبيو  يوسيف 
جناحيني، األول برئاسية محميد موىس، 

ميراد. الديين  خير  برئاسية  والثياين 
كيام شيهدت بدايية الثامنينيات تأسييس 
الحزب "االشيرايك الكردي" يف سيوريا، 
وترأسيه صاليح كيدو، واليذي اندمج يف 
العيام 2002، ميع الحيزب "الدميقراطي 
حيج  الحمييد  عبيد  برئاسية  التقدميي" 
درويش، قبل أن ينسيحب مجيدًدا وينضم 
اليسياري  الحيزب  2008، إىل  العيام  يف 

الكيردي جنياح محميد موىس.

اليمين الكردي:
التقدميي  "الدميقراطيي  الحيزب  شيهد 
عبيد  بقييادة  سيوريا  يف  الكيردي" 
الحمييد حج دروييش خالفيات تنظيمية 
الحيزب  قييادة  بيني   ،1982 العيام  يف 
التجهييز ملؤمتير  أثنياء  ومنظمية حليب 
الخالفيات  تليك  أن  إال  العيام،  الحيزب 
جدييد،  حيزب  تأسييس  عين  تسيفر  مل 
امليايض  القيرن  تسيعينيات  يف  ولكين 
تعيرض الحيزب ألزمية جدييدة، متخض 
عنهيا تأسييس حزبيني إضافييني هيام، 
يف  الوطنيي"  "الدميقراطيي  الحيزب 

سيوريا بزعامية طاهر صفيوك، والحزب 
"الدميقراطيي التقدمي الكيردي" بقيادة 
عزييز داوي، قبيل أن يغير األخر اسيم 
حيزب  إىل   2008 العيام  يف  الحيزب 
يف  الكيردي  الدميقراطيي"  "املسياواة 

سيوريا. 

البارتي: 
اسيتلم كيامل أحميد آغيا األمانية العيام 
الكيردي"  الدميقراطيي  "الحيزب  ليي 
 ،1980 عيام  )البياريت(  سيوريا  يف 
 1981 العيام  مين  األول  تريين  ويف 
أعضياء  العيام  األميني  دعيوة  وبعيد 
االقيراع  يف  حقهيم  ملامرسية  الحيزب 
يف  الثانيية  التريعيية  باالنتخابيات 
عهيد حافيظ األسيد، شيهد الحيزب أزمة 
املكتيب  عضيو  توزييع  بعيد  تنظيميية 
آيل  شييخ  الديين  محييي  السييايس 
دعيا  الحيزب  لقييادة  معارًضيا  بيانًيا 
وهيذه  االنتخابيات،  مقاطعية  إىل  فييه 
كانيت مقدمية انشيقاق الحيزب بشيكل 
"الدميقراطيي  الحيزب  وأصبيح  عميي، 
الكيردي" يف سيوريا )البياريت( حزبني 
1983 عقيد  بنفيس االسيم. ويف العيام 
الحيزب الذي يقيوده محيي الدين شييخ 
آيل مؤمتيًرا غيّر فييه اسيم الحيزب إىل 
الكيردي"  الدميقراطيي  "العميل  حيزب 
يف سيوريا، وتبنيى حينهيا املاركسيية- 

 . للينينيية ا
"الحيزب  تعيرض   1988 العيام  يف 
إىل  )البياريت(  الكيردي"  الدميقراطيي 
وبقييادة  االسيم  بنفيس  انشيقاق جدييد 
 1996 العيام  ويف  عمير(.  )إسيامعيل 
تيويف كيامل أحميد آغيا وانتخيب حينها 
جدييًدا  سيكرترًا  إبراهييم  الديين  نير 
لغايية العيام 1998 حيني انشيق الحيزب 
مجيدًدا إىل حزبيني وبنفس االسيم، األول 
بقييادة نذيير مصطفيى، واآلخير بقييادة 

إبراهييم. الديين  نير 
كيام حيدث خيالف آخير يف العيام ذاتيه 
متخيض  البياريت،  حيزب  صفيوف  يف 
عنيه تأسييس حزب جدييد باسيم الباريت 
"الدميقراطيي الكيردي - سيوريا"، أو ما 

يعيرف بكتلية عبيد الرحمين آلوجي.

تأسيس حزب الوحدة: 
الحيزب  اندميج   1990 العيام  يف 
 - سيوريا  يف  الكيردي  "الدميقراطيي 
الباريت" )جناح إسيامعيل عيم( مع حزب 
العميل الدميقراطي الكيردي جناح محيي 
الحيزب  اسيم  تحيت  آيل،  شييخ  الديين 
ويف  املوحيد"،  الدميقراطيي  "الكيردي 
العيام 1993 انضيم للحيزب الجدييد كل 
مين حزب "االتحياد الشيعبي" )كتلة فؤاد 
عليكو وحسين صالح(، وحزب "الشيغيلة 
الكرديية" يف سيوريا بقييادة آزاد عيي، 
ومجموعية أخيرى كانيت قد انشيقت عن 
الحيزب اليسياري الكردي بقييادة صديق 
رشنخيي، وتيم تغيير اسيم الحيزب إىل 
"حيزب الوحيدة الدميقراطيي الكردي يف 
إسيامعيل  وانتخيب  )يكيتيي(،  سيوريا" 

عمير رئيًسيا للحيزب. 
بحملية  الجدييد  "الوحيدة"  حيزب  قيام 
ملصقيات يف ذكرى اإلحصاء االسيتثنايئ 
بحقيوق  للمطالبية  الحسيكة  مبحافظية 
املجرَّديين مين الجنسيية السيورية وحيل 
خيالل  سيوريا  يف  الكرديية  القضيية 
وكانيت   ،1996  ،1995  ،1994 أعيوام 
هيذه الحركية هيي األوىل مين نوعها يف 
تارييخ الحركية الحزبية الكرديية، وانتهت 
الحيزب  أعضياء  مين  املئيات  باعتقيال 
ومنارصييه مين قبيل النظيام السيوري، 
وعيىل إثرهيا شيهد الحيزب خالفًيا حول 
االسيتمرار يف الحملة، فانقسم الحزب إىل 
كتلتيني األوىل "كتلية املوحد والشيغيلة"، 
والثانيية "كتلية االتحاد الشيعبي"، والتي 
انسيحب أعضاؤهيا بشيكل فيردي خيالل 
عاميي 1997 و 1998، قبيل أن تعلن تلك 
الكتلية يف العام 2000 عن تأسييس حزب 
بقييادة  سيوريا  يف  الكيردي"  "يكيتيي 

عبدالباقيي يوسيف.
مل يتوقيف تاريخ االنشيقاقات يف الحركة 
الحزبيية الكردية ميع نهاية التسيعينيات، 
إذ شيهد العقيد األول مين األلفيية الثالثية 
جدييدة،  واندماجيات  أخيرى  انشيقاقات 
وظليت تلك االنشيقاقات ظاهيرة ال تفارق 
تارييخ األحيزاب الكرديية يف سيوريا منذ 
نحو سيتني عاًميا عىل تأسييس أول حزب 

سييايس كردي يف سيوريا عيام 1957.

توّحد وتفكك وانقسام..

خريطة انشقاقات األحزاب الكردية
بين عامي 1980 و2000

أن تخيرج مين  السيوري، واسيتطاعت 
حالية  إىل  الكرديية  الكرديية-  الحالية 
وطنية عامية، واعتبار القضيية الكردية 
يف  وحلهيا  بامتيياز  وطنيية  قضيية 
اإلطيار الوطنيي السيوري، كيام متكنت 
األحيزاب  إىل جانيب  الكرديية  الحركية 
أن  املجتمعيية  والفعالييات  السيورية 
تؤسيس إلطيار سييايس وطنيي يضيم 
مختليف القيوى السياسيية والفعاليات 

املجتمعيية.
الحركية  أّن  محميد  زردشيت  وييرى 
الكرديية اسيتطاعت أن توحد وتؤسيس 
لخطاب سييايس كردي سيوري إىل حد 
ميا، ومتكنت من إثيارة املسيألة الكردية 
يف سيوريا، سيواء لدى القوى السورية 
عيىل  أو  املعارضية  مسيتوى  عيىل 
طيرق  واسيتطاعت  السيلطة،  مسيتوى 
جمييع األبواب يف األوسياط السياسيية 
والثقافيية واالجتامعيية وحتيى الدينية 

أيًضيا.  والفنيية  واالقتصاديية 
ويضييف أّن الحركة السياسيية الكردية 
كانيت مؤطّيرة يف هيذه املرحلية ضمن 
"التحاليف  هيام  عريضيني  إطاريين 
الدميقراطيي" و"الجبهة الدميقراطية"، 
واسيتطاعت فييام بعد توحييد اإلطارين 
يف واحيد عام وهيو "الهيئة املشيركة" 
بيني "التحاليف" و"الجبهية" إىل حني 
االنضيامم إىل قيوى إعالن دمشيق فيام 

 . بعد
أما فييام يتعليق باالنشيقاقات املتتالية، 
إىل  تحوليت  أنّهيا  إىل  محميد  فيشير 
ظاهيرة مرَضية وغر مررة وال تسيتند 
إىل سيند قانوين أو سييايس يسيتوعب 
"هيذه الحالة الشياذة"، التي تشير إىل 
الكرديية "مل تتمكين مين  أن األحيزاب 
وتأسييس  املرحلية  ظيروف  اسيتيعاب 
قييادة موحيدة مين جهية، والتدخيالت 
الداخليية مين  الخارجيية يف شيؤونها 

أخيرى".  جهة 
تخيرج  أن  يف  محميد  زردشيت  يأميل 
الحالية الحزبيية الكرديية مين اإلطيار 
مرحلية  إىل  الحيزب،  ملفهيوم  الضييق 
خيالل  مين  نضًجيا،  أكير  سياسيية 
براميج  وفيق  أطير سياسيية  تأسييس 
واضحية، تتجياوز مين خاللهيا الحالة 
القامئية وتحيرم الخصوصيية الكردية 
السيورية وتسيعى للحفاظ عىل مصالح 
يف  الوطنيية  الكرديية  واسيراتيجيات 
الظيروف  أّن  ييرى  أنيه  إال  سيوريا، 
االسيتقرار  عيدم  وحالية  املحيطية 
بإنعياش  املحدقية سياهمت  واملخاطير 
"األنيا الحزبية املتضخمية" ودفعت إىل 
انشيقاقات كثيرة يف البنيية الحزبيية 
الكرديية "ال ميكين تريير الكثير منها 

منطقيية".  ألسيباب  وفًقيا 

مقاتلون كرد يشعلون النار بعد السيطرة على تل حميس في الحسكة - شباط 2015 )إندبندنت(



عنب بلدي - السنة السادسة - ملف خاص
العدد 277 - األحد 11 حزيران/يونيو 2017 12

متّيزت الحركة الكرديّة يف سوريا، 
دونًا عن غريها يف الدول املجاورة، 

بكرثة أحزابها املتوالدة من خال 
انشقاقات بدأت يف آب 1960 مع 
سجن قيادة الحزب "الدميقراطي 

الكردي" يف سوريا )املؤّسس عام 
1957( لتستفحل بني بداية مثانينيات 

القرن املايض ونهاية األلفّية الثانّية، 
بحالة انشطار متسلسل بحيث أّن 

كّل حزب بات يولّد اثنني، ويولّد ذاك 
االثنان اثنني آخرين وهكذا، إىل 

أن وصلنا اليوم إىل عدد كبري من 
األحزاب تتجاوز األربعني حزبًا. 

ومن أبرز تلك االنشقاقات تلك التي 
أدت إىل تشكيل "الحزب الدميقراطي 

اليساري" و"الحزب الدميقراطي 
التقدمي" عام 1965، وبعد 

محاولة فاشلة لتوحيد "التقدمي" 
و"اليسار" تشكّل حزب ثالث هو 

"الحزب الدميقراطي الكردي" يف 
سوريا )القيادة املرحلّية(، لتتلوها 

انشقاقات أخرى تركزت يف جسدي 
"اليسار" و"الدميقراطي"، وبشكل 
أقّل يف "التقدمي"، لتشكّل بدورها 

بعًضا من األحزاب الكبرية كحزب 
"الوحدة" )املتشكّل من منشّقني 

عن الدميقراطي(، وحزيب "يكيتي" 
و"آزادي" )املشكّلني من منشّقني عن 

اليسار(، إضافة إىل عدد كبري من 
األحزاب األصغر حجاًم واألقل تأثريًا.

ويقول املهتّمون بالشأن الكردي 
إّن مثّة عوامل كثرية أّدت إىل هذه 

االنشقاقات، منها ما يتعلّق بتأثريات 
األحزاب الكردستانّية الكربى 

عليها، وبخاّصة "الباريت" )الحزب 
الدميقراطي الكردستاين - العراق(، 

ومنها ما يتعلّق باملصالح الشخصّية 
لقيادات الصف الثاين املنشّقة عن 

أحزابها، فيام يتحّدث بعٌض آخر عن 
خافات فكريّة بني املنشّقني. إال أّن 
النقص يف تحليل دور هذه العوامل 

جميعها يكمن يف عدم رشحها 
األسباب التي أّدت أساًسا إىل قدرة 

تلك العوامل عىل لعب دور سلبي جًدا 
يف "الحياة" السياسّية الكرديّة يف 
سوريا، يف حني أنّها فشلت نسبيًّا 
يف تحقيق ذلك يف مناطق كردية 

أخرى )خاّصة يف تركيا والعراق( رغم 
تشابه عاميل "املصالح الشخصّية" 

و"الخافات الفكريّة" يف بنية 
األحزاب الكردية )والرق أوسطّية 

عموًما(، إضافة إىل املحاوالت 
الحثيثة لألحزاب الكردية التأثري عىل 

منافسيها يف العراق وسوريا.
االختاف األسايس بني الحركة 

السياسّية الكرديّة يف سوريا عنها 
يف العراق وتركيا هو تعرّض األوىل 

لهزائم ماحقة، مقارنة بحجمها، 
خال مراحل زمنّية طويلة نسبيًّا، 

جعلت من العمل السيايس أمًرا شبه 
مستحيل يف نظر القيادات الكرديّة 

يف سوريا، هكذا انتهت حقبة 
التأسيس والعمل السيايس املرافق 

لها عام 1960 باعتقال جميع قيادات 
الحزب وكثري من قواعده يف عهد 

الوحدة السوريّة- املريّة واكتفت 
الحركة الكرديّة بشّقيها آنذاك بإصدار 
البيانات السياسّية فقط واعتربت هذا 

النشاط مبثابة "النضال السلمي" 
الوحيد املمكن. 

مثّة حالة مشابهة حصلت بعد عقود 
من ذلك التاريخ، وهي االنقسام 
الذي عاىن منه حزب "الوحدة" 

بعد حملة االعتقاالت الواسعة التي 
قادها النظام السوري عام 1992 

ضد قيادات وقواعد الحزب، بسبب 
نر ملصقات تطالب بالجنسّية 

السوريّة للكرد املجرّدين منها، كنوعٍ 
من الخروج عىل "تقاليد" العمل 
السيايس املقتر عىل البيانات 

الحزبّية. وشهد "الدميقراطي" أوىل 
انشقاقاته يف 1975 عقب انهيار 

الثورة الكرديّة يف العراق، والتي كان 
يقودها املا مصطفى بارزاين أبرز 
داعمي الحزب، وكذلك عقب اعتقال 

رئيسه دهام مريو وبعض قادته عام 
 .1973

ميكننا ماحظة منط مشابه يف 
العراق وتركيا: فانهيار ثورة 1975 

أدت إىل انشقاق حزب "االتحاد 
الوطني" عن "الباريت"، ويف تركيا 

ترافقت االنشقاقات عن حزب 
"العاّمل الكردستاين" مع اعتقال 

زعيمه عبد الله أوجان.
وبعكس "الباريت" و"العامل 

الكردستاين"، اللذين استطاعا التحرّك 
رسيًعا وإعادة فتح الطريق أمام 

العمل السيايس )أو العسكري، كشكل 
من أشكال مامرسة السياسة(، 
مل تستطع األحزاب الكرديّة يف 

سوريا تجاوز مرحلة الصدمة 
برسعة كافية الستعادة قدرتها 

عىل النشاط السيايس الفعيل، بل 
لجأت إىل تصوير "النضال السلمي" 

السيايس عىل أنّه ينحر بإصدار 
البيانات، إىل درجة أّن تربيرها لرفض 

املشاركة باملظاهرات التي خرجت 
يف بدايات العقد املايض كان يدور 

حول "التزامها بالنضال السلمي 
الدميقراطي" وكأّن املظاهرات هي 
عمل عسكرّي ديكتاتوري. وأخذت 

الحركة الكرديّة وقًتا طويًا امتّد 
لنحو أربعة عقود حتى تشهد تغيريًا 

يف تقاليد العمل السيايس، بدايًة مع 
حزب "الوحدة" الذي بدأ بامللصقات 

عام 1992، وبعدها بعقد آخر مع 
حزب "يكيتي" )املنشق عن الوحدة( 
الذي بدأ املظاهرات عام 2002 وسط 

دمشق. 
فرتات الضمور الكيّل للسياسة كان 

لها الدور األبرز لظاهرة االنشقاقات 
الكثرية، وذلك عرب آلّيتني: األوىل 

هي أّن األحزاب السياسّية أصبحت 
عاطللة عن العمل تقريًبا ال دور فيها 
إال لرئيس الحزب، الذي مل يحدث )إال 
نادًرا( أن تخىل عن منصبه، ما جعل 
القيادات األخرى تبحث عن دور لها 

أيًضا عرب االنشقاق والتحّول إىل 
رئيس حزب جديد بدل االنتظار الذي 

ال طائل منه ليصبح رئيًسا جديًدا 
لذات الحزب. اآللّية الثانّية كانت أّن 

اكتفاء النضال السيايس بإصدار 
البيانات ساهم يف استسهال العمل 

السيايس وإدارة األحزاب، طاملا أّن 
هلذا النوع من النضال ال يحتاج إال إىل 
شخٍص وطابعة، كام يتنّدر الكرد عىل 

السياسّية. أحزابهم 
قد نستطيع ماّم سبق ماحظة رابٍط 

ما بني الهزمية واالنشقاقات الكرديّة، 
فاملراجعات السياسّية بعد الهزمية 
بوقت قصري أّدت إىل االنشقاقات 
األساسّية يف الحركة الكرديّة يف 

سوريا، يف حني أّن العطالة السياسّية 
التي تراكمت تبعاتها عىل فرتة طويلة 

بعد الهزمية ساهمت يف تحفيز 
االنشقاقات األقل أهمّية من جهة 

تأثريها السيايس عىل الساحة الكرديّة.

انشقاقات الحركة الكردية في سوريا

ضباع تنهش في جسٍد مّيت 

داريوس الدرويش

وليد يف قريية قره قيوي برييف الدرباسيية 
مبحافظية الحسيكة شيامل رشقيي سيوريا 
عيام 1947، تخيرّج مين قسيم الجغرافيا يف 

جامعية دمشيق عيام 1969.
الكيردي  الدميقراطيي  للحيزب  انتسيب 
يف  وعميل   1963 العيام  يف  )البياريت( 
منظمة الدرباسيية، بقي يف صفيوف الجناح 
اليسياري بعيد انشيقاق العيام 1965 حتيى 
العيام 1970، حسيب رئييس اتحياد الكتاب 

زنيي. دييالور  السيوريني،  الكيرد 
انتخيب يف العام 1983 خيالل مؤمتر الحزب 
الثاليث عضيًوا يف اللجنية املركزيية للحيزب 

واملكتيب السييايس أيًضا.
يف عيام 1988حيدث انشيقاق يف صفيوف 
الحزب باسيم جناح "املؤمتر السيادس" الذي 
عقيد مؤمتيره االسيتثنايئ يف آذار 1989، ثم 
اتحد مع حيزب العميل الدميقراطيي الكردي 
وقواعد اليسيار يف آب 1990م، ومتخض عن 
ذليك "الحيزب الدميقراطي الكيردي املوحد"، 

اليذي تيوىل فيه مهمة السيكرتر.
بعيد ثيالث سينوات جيرت عمليية وحدويية 
ثالثيية بني الحيزب املذكيور وكل مين حزيب 

عين  املنشيق  الكيردي"  الشيعبي  "االتحياد 
التنظييم اليذي يحميل نفيس االسيم واليذي 
كان سيكرتره صيالح بدر الديين، ومع حزب 
"الشيغيلة الدميقراطيي الكيردي" وذليك يف 
مؤمتير توحييدي يف نيسيان 1993، وكلفته 
اللجنية املركزيية الجدييدة مبهمة السيكرتر 
يف الحيزب الجدييد، تحيت مسيمى "حيزب 
الوحيدة الدميقراطيي الكيردي" يف سيوريا 

. ) يكيتي (
اختارتيه الحركية السياسيية الكرديية كأحيد 
الشيعب يف  النتخابيات مجليس  املرشيحني 
انتخيب   2001 العيام  ويف   ،1994 العيام 
رئيًسيا لحيزب الوحيدة الدميقراطيي الكردي 

سيوريا.  يف 
عميل يف اللجنية العلييا واملجليس العيام لي 
وكذليك  الكيردي"  الدميقراطيي  "التحاليف 
إلعيالن  الوطنيي  "املجليس  يف  كعضيو 
دمشيق"، كيام مثّيل "التحاليف الدميقراطي 

لإلعيالن.  العامية  األمانية  يف  الكيردي" 
تيويف يف 18 تريين األول 2010، مبدينية 
القامشيي ودفين يف مسيقط رأسيه )قريية 

قره قيوي( برييف الدرباسيية. 

وليد يف 11 آذار مين العيام 1945 يف قرية 
– نعمتيي برييف القامشيي شيامل رشقي 
سيوريا، وعاش ميع أهله يف قريية جمعاية. 
الحيزب  إىل  مبكيرًا  الديين  بيدر  انتسيب 
كليية  يف  ودرس  الكيردي"،  "الدميقراطيي 
قبييل  واعتقيل  دمشيق  بجامعية  الحقيوق 
التخيرج، حسيبام أكّيد يف لقياء ميع "عنب 

بليدي".
عياش الجيزء األكير مين حياتيه يف العمل 
اليري واالختفياء داخل سيوريا ويف لبنان 
والعيراق وتونيس وأملانيا، فيام بعد، وسيجن 
ملدة عيام واحيد يف سيجن القلعة بدمشيق، 
أمين  محكمية  إىل  تحويليه  يتيم  أن  قبيل 
الدولية العليا بدمشيق وتجريده مين حقوقه 

. نية ملد ا
"البياريت  سيكرتر  منصيب  تقليد 
الدميقراطيي الكردي اليسياري" يف سيوريا 
منيذ "كونفرانيس" عيام 1968، ثيم أميًنيا 

عاًميا لحيزب "االتحياد الشيعبي الكيردي" 
بعيد تبدييل االسيم يف املؤمتير الخامس عام 

.1980
للثقافية  "كاوا  رابطية  لبنيان،  يف  أسيس 
عاميي  بيني  ثقافيية  كمؤسسية  الكرديية"، 
1975 – 1978وييرأس الرابطة يف العراق 

منيذ عيام 1999.
التحريير"  "منظمية  ميع  عالقيات  أقيام 
الثيورة  درع  عيىل  وحصيل  الفلسيطينية، 
ويشيغل  عرفيات،  ييارس  مين  الفلسيطينية 
منصيب رئييس جمعيية الصداقية "الكردية 

العربيية".  –
الشيعبي"  "االتحياد  حيزب  رئاسية  تيرك 
ميع بداييات األلفيية الثالثية ثم تيرك العمل 
.2003 العيام  الحيزيب بشيكل نهيايئ يف 

ميلك العديد من املؤلفات السياسيية حول تاريخ 
الحركة السياسيية الكردية، ومئات املشاركات يف 

الصحف واملجالت الكردية والعربية.

مين موالييد عيام 1936 يف قريية القرمانية 
الحسيكة  محافظية  يف  الدرباسيية  برييف 

سيوريا.  رشقي  شيامل 
درس يف املعهيد العريب اإلسيالمي يف حلب 
الثانويية  يف  ليسيجل  دمشيق  إىل  وسيافر 
البطرياركيية لليروم الكاثولييك، ومل يكميل 
دراسيته الجامعيية يف كلية الحقوق، بسيبب 
تعرضيه للمالحقية واالعتقال والسيجن عّدة 
ميرات، بحسيب فيارس عثامن عضيو اللجنة 
املركزيية يف الحيزب الدميقراطيي التقدميي 

سيوريا. يف  الكردي 
"إحيياء  جمعيية   1955 العيام  يف  أسيس 
صيري  عثيامن  ميع  الكرديية"،  الثقافية 
املجييد  وعبيد  دروييش  صاليح  ومحميد 
كيام  وغرهيم،  نوييران  وحميزة  دروييش 
أسيس يف العيام 1956 ميع عثيامن صري 
وحميزة نوييران أول تنظيم سييايس كردي 

الكيردي". الدميقراطيي  "الحيزب  باسيم 

للجنية  رئيًسيا   1981 العيام  يف  أصبيح 
الحيزب  بيني  والتنسييق  التعياون 
و"االتحياد  التقدميي"،  "الدميقراطيي 
الوطني الكردسيتاين" والحزب "االشيرايك 
و"الحيزب  تركييا"  الكردسيتاين/ 
إييران". الكردسيتاين/  الدميقراطيي 

برفقية  كعضيو  السيوري  الرمليان  دخيل 
كل مين كيامل أحميد وفيؤاد عليكيو بعيد 
.1990 العيام  يف  التريعيية  االنتخابيات 

دمشيق  إلعيالن  األوائيل  املؤسسيني  مين 
يف  املسياهمني  مين  كان  كيام  املعيارض 
يف  الكيردي"  الوطنيي  "املجليس  تأسييس 
سيوريا عام يف 2011 وتيرأس وفد املجلس 

 .2014 عيام   2 جنييف  محادثيات  إىل 
الحركية  عيىل  "أضيواء  مؤلفاتيه:  مين 
السياسيية الكردية يف سيوريا"، "الكرد يف 
الجزييرة السيورية"، و"أربيع سينوات يف 

الشيعب". مجليس 

شخصيات كردية
شهدت على

انشقاقات الحركة السياسية

عبد الحميد
حج درويش

سياسي أسهم في 
تأسيس أول حزب كردي

صالح بدر الدين
سياسي تقلد العديد 

من المناصب في 
األحزاب الكردية

إسماعيل عمر
 رئيس حزب "الوحدة 

الديمقراطي الكردي" 
في سوريا )يكيتي(
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حرب الفوسفات السورية
طهران تستحوذ والمعارضة تتحّرك بـ “خجل”

عنب بلدي - مراد عبد الجليل 

الصوانية  منطقتيي  يف  املناجيم  تتيوزع 
الرقيي  الجنيويب  بالرييف  وخنيفييس 
لحمص، وسيبق للنظيام السيوري أن وقّع 
عقيًدا مع إيران، يف زييارة لرئيس حكومته 
عيامد خمييس إىل طهيران، مطليع العيام 
الجاري، ويشيمل التنقيب عن الفوسيفات 

واسيتخراجه واسيتثامره مليدة 50 عاًما.
االسيتثامرية  الهيئية  صادقيت  كيام 
عيىل  امليايض،  األسيبوع  السيورية، 
لرجيل  مشياريع  خمسية  ترخييص 
األعيامل اللبنياين بيار فتيوش ورشكائه، 
من ضمنها اسيتخراج الفوسيفات الخام 
يف حميص مليدة ثيالث سينوات، بطاقة 
إنتاجيية مين واحيد إىل عيرة مالييني 

طين سينويًا.
“مليك  بيي  امللقيب  فتيوش،  ويتمتيع 
الكسيارات” يف لبنيان، بعالقات قوية مع 
شيخصيات بيارزة يف النظيام وخاصية 
رئييس مكتيب “األمين الوطنيي”، عيي 

ممليوك، بحسيب مواقيع لبنانيية.

الفوسفات السوري اكتشاف 
سوفيتي

ويعود اكتشياف خامات الفوسيفات يف 
سيوريا إىل ثالثينييات القيرن امليايض، 
عندميا قاميت فرنسيا آنيذاك بدراسيات 
محيدودة يف سيفوح جبل بلدة السيخنة 
دمشيق-  يسيار طرييق  عيىل  الواقعية 
تدمير، لكنها توقفيت مع خروج فرنسيا 
مين سيوريا ونشيوب الحيرب العامليية 
الثانيية، لكين البعثية السيوفيتية قامت 
يف بداية السيتينيات بدراسيات موسعة، 
وأكيدت وجيود الفوسيفات يف مناطيق 
واسيعة مين الباديية السيورية، وأهمها 
ووادي  والصوانية  خنيفييس  منطقية 

بد. لعوا ا
“الركية  أُحدثيت   1970 عيام  ويف 
ليبيدأ  واملناجيم”،  للفوسيفات  العامية 
اسيتثامر الفوسيفات لكن بكميات إنتاج 
 576 تتجياوز  ال  محيدودة  واحتيياط 

ملييون طن، وميع ازدياد أعيامل التنقيب 
تضاعيف الرقيم بعيد عيام 1998، حتى 
بليغ احتياطيي سيوريا من الفوسيفات، 
وفيق أرقيام الركية العامية، 1.8 مليار 

طين خيام، يف 2009.
وبلغت صادرات سيوريا من الفوسيفات، 
أكير مين 3.2 ملييون طين إىل أسيواق 
العيامل، ميا جعيل سيوريا تحتيل مركزًا 
متقدًميا بني اليدول املصّدرة للفوسيفات 

العامل. يف 
املرتبية  يف  تيأيت  سيوريا  وكانيت 
الخامسية عيىل قامئية اليدول املصيّدرة 
الهنيد  وتعيد   ،2011 عيام  للفوسيفات 
وروسييا ولبنان ورومانييا واليونان من 

املسيتوردة. اليدول  أبيرز 
وقيال مديير الركية السيابق، فرحيان 
موقيع”  بحسيب   2009 يف  املحسين، 
Syria-oil” إن “أربياح الركية العامية 
قُيدرت   2008 خيالل  للفوسيفات 

سيورية”. ليرة  وملييوين  مبلياريين 

منجمان تحت سيطرة إيران 
وتسهيالت حكومية

أهميية  السيوري  للفوسيفات  كان  ومليا 
كيرى، عميدت إييران لالسيتحواذ عىل 
النظيام  ميع  عقيود  بتوقييع  حقوليه 
السيوري لعرات السينني، مثًنا لدعمها 
العسيكري والسييايس، فتمكنيت بذليك 
من السييطرة عىل الفوسيفات السيوري 
ميا  بحسيب  االتفاقييات،  هيذه  بسيبب 
قاليه الخبير يف مجيال النفيط والروة 
لعنيب  العيالف،  القيادر  عبيد  املعدنيية 

. ي بلد
كبيرة  فاتيورة  أن  العيالف  وأوضيح 
دفعيت إلييران مين قبيل النظيام عير 
اتفاقيية الفوسيفات، فقد شيملت مناجم 
 60 بعيد  عيىل  تقيع  التيي  خنيفييس 
كيلوميرًا جنيوب غيرب مدينية تدمير، 
والتيي تعد من أكير مناجم الفوسيفات 

وأهمهيا. سيوريا  يف 
وأضياف أن الفوسيفات السيوري يتميز 
بوجود خياميس أوكسييد الفوسيفور “ 

P2o5”، إذ تيراوح نسيبته يف خاميات 
خنيفييس بيني 28 و34%.

ومناجيم  خنيفييس  منجيم  ويعتير 
الرقيية )الصوانية(، التيي تقيع عيىل 
بعيد 45 كيلوميرًا جنيوب غيرب تدمر، 
أبيرز مناطيق اسيتخراج الفوسيفات يف 
اإلنتاجيية  الكثافية  بلغيت  إذ  سيوريا، 
 2.65 حيوايل   2009 يف  للمنجميني 
ملييون طين، منهيا 800 أليف طين من 
منجيم خنيفييس، و1.85 ملييون طين 

ب(. و  )أ  “الرقيية”  منجميي  مين 
بتسيليم  يكتيف  مل  السيوري  النظيام 
يحياول  بيل  فحسيب،  إلييران  املناجيم 
إيصيال منتجاتهيا من حميص إىل ميناء 
طرطيوس بيرًا عير القطيار، وفيق ميا 
قاليه وزيير النقيل يف حكومية النظيام 

السيوري، عيي حميود.
األنبياء  وكالية  بحسيب  حميود،  وقيال 
حزييران   1 يف  )سيانا(،  الرسيمية 
الجياري، إن “الحكومية تسيعى لوصيل 
الفوسيفات  مناجيم  إىل  القطيار  خيط 
رشق حميص، وسيتؤدي هيذه الخطيوة 
لتكاميل يف العميل مين خيالل تحمييل 
بالقميح  القطيار مين مرفيأ طرطيوس 
إىل صواميع شنشيار، وعودتيه محمياًل 
عيىل  بالنفيع  يعيود  ميا  بالفوسيفات، 
والركية  واملرفيأ  الوطنيي  االقتصياد 

الحديديية”. للخطيوط  العامية 
بدورهيا، تسيعى إييران، لفتيح طرييق 
بري مين الباديية السيوري إىل طهران، 
عير الحيدود السيورية العراقيية، لكنها 
تصطيدم بقوات أمريكيية وبريطانية يف 

قاعيدة التنيف الحدودية.

اتفاقيات مجحفة وتحّرك للمعارضة
أن  اقتصادييون  محلليون  ويعتير 
الشيعب  بحيق  مجحفية  االتفاقيية 
السيوري، إذ تحرمه من حقيه يف الروة 
التيي ميكين اسيتخراجها مين املناجيم 
مليدة 50 عاًميا، األمير اليذي قيد ييؤدي 
إىل أعبياء اقتصاديية كبيرة عيىل عاتق 
الحكومة املسيتقبلية بعد انتهياء الحرب، 

التيي رمبا تكيون تابعية لصاليح الدول 
التيي هيمنيت عيىل االقتصياد السيوري 

وروسييا. إييران  مقدمتهيم  ويف 
هيذه  تعتير  القانونيية  الناحيية  ومين 
االتفاقييات املوقعية بني النظيام وإيران 
وروسييا ملزمية قانونيًيا ونافيذة، كون 
الجانبيني أعضياء يف مؤسسيات األميم 

. ة ملتحد ا
الحكومية  يف  الخدميات  وزيير  لكين 
للمعارضية  التابعية  املؤقتية  السيورية 
أن  اعتير  رزوق،  الليه  عبيد  السيورية، 
هيذه االتفاقييات مين الناحيية القانونية 
ملغياة، لعيدم وجود حكومية رشعية من 
قبيل كاميل الشيعب السيوري ومختارة 

 . منه
إىل  حدييث  يف  رزوق،  الوزيير  وقيال 
عنيب بلدي، إنيه عند عيودة األميور إىل 
طبيعتهيا واختيار الشيعب مين يحكمه، 
سييعاد النظير يف كل االتفاقييات ميع 
إييران وغرها ممين يقبضيون مثن قتل 

. لشعب ا
وحيول خطيوات املعارضية وتحركاتهيا 
عيىل الصعييد الدويل مين أجيل إيقاف 
أن  الوزيير  أكيد  االتفاقييات،  هيذه 
املعارضية اعرضيت لدى أغليب الجهات 
الداعمية لهيا عيىل هيذه االتفاقيات منذ 
توقيعها يف الشيهر األول مين هذا العام، 
وعيىل إثرها وضعيت املزيد من األسيامء 
)األوروبيية  العقوبيات  الئحية  ضمين 
أن  املمكين  مين  والتيي  واألمريكيية(، 
تعرقيل هيذه االتفاقيات مسيتقباًل ريثام 

يتيم حيل نهيايئ للوضع.
وبعد سيبع سينوات مين الحيرب أصبح 
%40 مين ميوارد سيوريا تحيت هيمنة 
النظام اإلييراين، بحسيب رزوق، إضافة 
إىل تأثرهيا الكبير عىل القسيم املتبقي 
بعيد بيع مقدرات سيوريا عير اتفاقيات 
الشيعب  قتيل  يف  أسيهم  نظيام  إىل 
السيوري، الذي ينتظر هيمنية اقتصادية 
البيالد مسيتقباًل  اقتصياد  وتحكياًم يف 
مين قبل إييران وروسييا يف حيال بقي 

النظيام السيوري أو رحل.

اقتصاد

مصطلحات اقتصادية

ماذا تعني التبعية 
االقتصادية؟ 

خضلوع  هلي  االقتصاديلة  التبعيلة 
اللدول املتخلفلة اقتصاديًلا إىل اللدول 
واعتامدهلا  القلوي،  االقتصلاد  ذات 
اللدول  اقتصلاد  علىل  كيل  بشلكل 
إمكانيلات  متللك  التلي  املتقدملة 
جنلي  لهلا  يتيلح  بشلكل  السليطرة، 
أكلرب نفلع ممكلن ملن ملوارد الدولة 
مصلحلة  مراعلاة  دون  التابعلة 
عاقلات  تصبلح  بحيلث  اقتصادهلا، 
التبعيلة يف النهاية لصاللح االقتصاد 

 . ملسليطر ا
وتتخلذ التبعيلة االقتصاديلة أشلكااًل 
متعلددة، يسلهم كل منهلا يف تعميق 
تبعية اللدول اقتصاديًا للخلارج، منها 
والتبعية  والغذائيلة  التجارية  التبعيلة 

لية. ملا ا
تبعيلة  إىل  تلؤدي  أسلباب  وهنلاك 
املتقدملة  اللدول  إىل  الناميلة  اللدول 
مسلتوى  انخفلاض  منهلا  صناعًيلا، 
البطاللة،  نسلبة  وارتفلاع  املعيشلة 
القلدرة  ملن  االسلتفادة  وعلدم 
البريلة لضعف  اإلنتاجيلة وامللوارد 
وجلود  إىل  إضافلة  امللال،  رأس 
رأسلامل األجنبي واملديونيلة للخارج، 
الدوللة  علىل  والهيمنلة  والقلروض 
التسلليح  إنفاقهلا علىل  ملن خلال 
واملعلوملات  العسلكري  والتدريلب 

 . ية لعسلكر ا
ومن أثلار التبعيلة االقتصادية اعتامد 
اللدول املتخلفلة علىل اللدول املتقدمة 
األساسلية  االحتياجلات  تأملني  يف 
القلروض  إىل  واللجلوء  ملواطنيهلا، 
واملعونلات للراء هلذه االحتياجات، 
وقللة تنافلس االقتصلاد املحليل يف 

األسلواق العامليلة.
ملن  الرغلم  وعلىل  العربيلة  اللدول 
حصولها عىل اسلتقالها السليايس، 
علرات  منلذ  االسلتعامر  وخلروج 
السلنني، إال أنهلا ماتزال ملن الناحية 
االقتصاديلة تقلع تحت هيمنلة الدول 
مقدمتهلم  ويف  الكلربى  الصناعيلة 

أمريلكا.
ويرى محلللون أن التبعية االقتصادية 
العربيلة  اللدول  خسلارة  إىل  أدت 
اللدوالرات، بسلبب ارتبلاط  مليلارات 
بالغربيلة،  العربيلة  املاليلة  األسلواق 
فلكل انتكاسلة اقتصادية لهلذه الدول 
تُعرّض األسلواق العربية إىل خسلارة، 
إضافلة إىل أن ربلط العملات العربية 
االقتصلاد  تراجلع  إىل  أدى  باللدوالر 

العلريب.
ويف سلوريا وبعد اندالع الثورة سلعى 
وأبرزهلم  السلوري،  النظلام  حلفلاء 
كافلة  تقديلم  إىل  وروسليا،  إيلران 
أنلواع الدعلم السليايس والعسلكري 
لله يف معركتله ضلد املعارضلة، لكن 
اتفاقيلات  الدعلم كان علىل حسلاب 

ضخملة. اقتصاديلة 
اتفاقيلات  السلوري  النظلام  فوّقلع 
حصللت  روسليا  ملع  اقتصاديلة 
مبوجبهلا علىل التنقيلب علن الغلاز 
السلوري  السلاحل  يف  والنفلط 
يف  اتفاقيلات  وّقلع  كلام  وحملص، 
كاالتصلاالت  مختلفلة  مجلاالت 
واملواصلات  والطاقلة  والتعليلم 
الفوسلفات مع  والصحة واسلتخراج 

إيلران.
روسليا  جعللت  االتفاقيلات  هلذه 
بالقلرار  يتحكلامن  وإيلران 
السليايس واالقتصلادي حالًيلا، كام 
انتهلاء  بعلد  سلوريا  لتكلون  مّهلدا 
للدولتلني  اقتصاديًلا  تابعلة  الحلرب 
ملا يحلرم السلوريون ملن ثرواتهم 

السلنني. لعلرات 

مناجم الفوسفات في خنيفيس بريف حمص )سبوتنيك(

للمعارك شرق مدينة حمص السورية، جانٌب خفٌي يبّرر وضع النظام السوري وحلفائه وثقلهم في المنطقة، فبعد 
أياٍم على سيطرة قوات األسد والميليشيات الرديفة على مناجم الفوسفات، نهاية أيار الماضي، بدأ تنفيذ العقود 

الموّقعة مع طهران لالستحواذ على المناجم.
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إال أن إتاحية الحرييات يف هيذه البليدان 
ال يعنيي باليرورة إمكانيية التمتّيع بها 
بالكاميل، ولعيّل املفارقية هنيا أنيه ويف 
الالجئيون  يكيون  األحييان  مين  كثير 
أنفسيهم هيم مين يحيّدون مين حريات 
بعضهيم البعيض، ولعيّل حيوادث القتل 
مثيال  الالجئيني مين حيني آلخير  بيني 

واضيح عيىل ذليك.

تجيّر رييم عربية ابنهيا الصغير جيود 
أمامهيا يف شيوارع البليدة التيي تقييم 
فيهيا يف أملانييا، تحياول أن تلتيزم بآداب 
الشيارع وآداب الالجيئ وآداب رمضيان، 
وتقيول “دامئًيا أشيعر باألعيني تراقبني، 
لكيوين  األمليان  املواطنيني  مين  سيواء 
الجئية وأفعيايل تحيت املجهير، أو مين 
السيوريني هنيا والذيين مل يبيق لهم من 
عميل إال مراقبية بعضهيم البعيض، كنيا 

لكين  نسييب،  للغرييب  الغرييب  نقيول 
ميا تبيني يل أن الغرييب عيىل الغرييب 

رقييب”.

غيبة نساء
انزعاجهيا  عاًميا(   25( رييم  تبيدي 
الشيديد مين العيادات التيي انتقليت ميع 
الالجئيني إىل أوروبيا، فتقيول “التدخيل 
أمير  البعيض  بعضنيا  بخصوصييات 
موجيود لدينيا كشيعوب رشقيية، لكنني 
أرى أنيه ازداد حيّدة عياّم كان علييه، يف 
سيوريا مل نسيمع بأحيد يقتل اآلخير ألنه 
جاهر باإلفطيار، مل يكن هنياك الكثر من 
الضجية لحادثية خليع حجياب مين قبل 
فتياة أُجيرت عيىل ارتدائه، لكين حوادث 
مثل هيذه تتكرر بوترة مسيتمرة هنا، يف 

بيالد الحرييات حسيبام اعتقدنيا”.
تيردد ريم عيىل دورتيني لتعليم الرسيم 
واللغية لالجئيات، تقول “بعيد كل درس 
أفّكير جديًيا يف االنقطياع عين اليدورة، 

التيي  األحادييث  بسيبب طبيعية  وذليك 
تيدور بيني النسياء، وغيبتهين املسيتمرّة 
ملين يعرفن مين الالجئيات، طبًعيا الغيبة 
مسيتوى  عيىل  األسيباب  ألتفيه  تكيون 
تغير طريقية الحجاب ولونه أو ترسييخ 
ميا  أملانييات،  صديقيات  ميع  عالقيات 
أسيمعه مين كالم يجعلني أفّكير ألف مرّة 
قبيل أن أُقيدم عيىل أي فعيل خوفًيا مين 

إمكانيية تفسيره بشيكل خاطيئ”.
تدلّيل رييم عىل ضييق مسياحة الحريات 
حتيى  الظين  و”إسياءة  الالجئيني  بيني 
يثبت العكس”، حسيب تعبرهيا، بحادثة 
جيرت معهيا يف رمضان، تقول “بسيبب 
طول نهيار رمضيان هنا، وكيوين أُرضع 
طفيي حاليًيا، نصحتنيي طبيبتيي بعدم 
الصييام خوفًا مين حدوث جفياف، وهو 
ميا امتثليت ليه، منذ أسيبوع، شياهدتني 
إحدى مين أعرفهيّن أرشب املياء يف نهار 
رمضيان، فرمقتنيي بنظيرة اسيتخفاف، 
معهيا  بالحدييث  أسيارع  جعلنيي  ميا 
وأرشح لهيا موقفي خوفًا مين أن تتحدث 
عني بسيوء لألخرييات وتصبح سيريت 

لسيان”. كل  عىل 

“كن مثلنا”
ال يختليف الوضيع بيني السيوريني يف 
تركيا، حسيب عبييدة )27 عاًميا( مرمج 
مين حميص، ويقيول “اليكل يرغيب أن 
خياراتيه  وتختيار  عنيه،  نسيخة  تكيون 
نفسيها، وإن مل تفعل ذليك تبدأ محاوالت 
إثبيات أنك عيىل خطيأ، واليكالم عنك لن 
يتوقيف، براحة، لهيذا السيبب حاولت 
أن أنيأى بنفيي عين االحتيكاك بالعرب 

والسيوريني قيدر اإلمكان، لتياليف القيل 
والقيال واملراهنية املسيتمرة عيىل فشيل 

. ” ملختلف ا
يطيرح عبيدة مثيااًل عىل ذليك “يبدأ األمر 
عندميا يختار عنيك اآلخيرون املدينة التي 
سيتقيم فيهيا بعيد خروجك من سيوريا، 
منيه،  تتبّضيع  اليذي  بامليكان  انتهياء 
ونوعيية املالبيس التيي ترتديهيا، البنيك 
اليذي تيودع فييه أمواليك، بيل وليزوم 
أحيد  ال  لألطفيال،  وإنجابيك  تزويجيك 
يرغيب أن تختليف عنيه وأن تخيرج عين 
املألوفية، يجيب أن تيرر كل  الخييارات 
يشء تفعليه واألفضل أن تأخيذ اإلذن قبل 

أن تفعيل ميا ترييد”.

غيرة أم ُفصام؟
انتقليت سيمر 30 عاًميا الجئية سيورية 
يف أملانييا، للعييش يف أملانييا منيذ ثالثة 
أعوام، يف منحة دراسيية إلمتام دراسيتها 
لهندسية االتصاالت، وبيدأت تجربتها يف 
هنياك  والسيوريني  بالعيرب  االحتيكاك 
أثنياء دراسيتها يف معهيد اللغية، حييث 
املبيارش  التدخيل  عايشيت للميرة األوىل 
تقيول  السيوريني،  قبيل  مين  بحياتهيا 
“بقيي أهيي يف مير، يف حيني أتييُت 
ألملانييا مبنحية دراسيية، ولعليه السيبب 
اليذي جعيل الشيباب العرب والسيوريني 
يف معهيد اللغية يعاملوننيي بنيوٍع مين 
فيرض الوصايية، مع مين أتحيدث، ماذا 
ألبيس، بتدّخيل مبارش ورصييح، وكأنّهم 

مين عائلتيي أو إخيويت”.
تشير سيمر إىل ظاهيرة الحظتهيا بيني 
أسيمته  ميا  وهيو  السيوريني،  الشيباب 

تعبرهيا،  حسيب  شيخصية”،  “فُُصيام 
تيرح ذليك “ يعييش الشياب العيريب 
والسيوري حياته خيارج الوطين العريّب 
يشياء،  حييث  إىل  يخيرج  يرييد،  كيام 
يُصاحيب مين يشياء، ويخير أصدقياءه 
وصديقاتيه األجانيب عين سيامحة الدين 
واعتداليه وأن )لكيم دينكيم ويل ديين(، 
لكين يف الوقيت ذاتيه يأيت ال ليناقشيني 
بيل ليفيرض عيّي رأييه بحرمية األغاين 
التي أسيمعها، وعيدم جيواز الحديث مع 
الرجيال أو االختيالط بهيم، وهيي حادثة 
جرت معيي شيخصيًا، وعندما اسيتدللُت 
للموسييقا  السيامع  رأييي بجيواز  عيىل 
يوسيف  للشييخ  كتياب  مين  باقتبياس 
القرضياوي اسيتهزأ الشياّب بيه قائياًل: 

وهيل يؤخيذ بيكالم القرضياوي؟”.

رسائل تهديد
املواقيف التيي بررهيا الشيباب بكونهيا 
انحيدرت  أخيت سيورية  “غيرة” عيىل 
لتتخيذ منحى أخطر وأسيوأ، تتابع سيمر 
“حياول أحد الشيباب السيوريني التقرّب 
منيي لكننيي مل أبيِد اهتامًميا وصيددُت 
محاوالتيه املسيتمرة بجيذيب، بعيد فرة 
أجدهيا  تهدييد  رسيائل  بتلقيي  بيدأُت 
صباًحيا أميام بياب منيزيل، تكيرر األمر 
بشيكل مزعج، وصيار مضمون الرسيائل 
عدوانيًيا ومخيًفيا، وهنيا قيررُت اللجيوء 
مصيدر  أن  املفاجيأة  كانيت  للرطية، 
اليذي  السيوري  الشياب  هيو  الرسيائل 

صددتُيه سيابًقا”.
الالجئيني  تدخيل  أن  سيمر  تؤكيد 
السيوريني ببعضهيم البعض أمٌر شيائع 
يف محيطهيا، وتقيول “التدخيل والرقابة 
سيمة عامية، لكنهيا تيزداد حيّدة عيىل 
الفتييات والنسياء، حيث يرفيض املجتمع 
العيريّب أن تكيون امليرأة سييدة نفسيها، 
الحريية  أن تنيال نصيبهيا مين  ويكيره 

بقيدٍر مسياٍو ليه”.

ال نريد أستاًذا سورًيا
مهنيدس  عاًميا(،   35( محميد  يوافيق   
سيمر  السيويد،  يف  مقييم  معلوماتيية 
يف تركّيز الرقابية بيني الالجئيني عيىل 
عيىل  يؤكيد  لكنيه  النسياء،  سيلوكيات 
أنهيا تطيال الجمييع، ويضييف “عندميا 
كنيُت مقيياًم يف الكامب، هالتنيي نوعية 
األمير  بيررُت  ظهيرت،  التيي  املشياكل 
حينهيا بوقيف الفيراغ ليدى الجمييع، ال 
عميل وال يشء منيأل بيه فراغنيا، فيبيدأ 
التدقييق والتدخيل ببعضنيا البعض، هل 
يصي فيالن أم ال، مل خلعيت زوجة فالن 
الحجياب، ملَ يلبيس عاّلن شيورت قصر، 
وملَ ييرب الكحولييات، كانيت املشياكل 
بيني النسياء مين تليك التيي تظهير بني 
الحيامة والكنة، الغيرة موجودة بشيكل 

. ” كبر
حياالت  عيىل  مثيااًل  محميد  يطيرح 
الالجئيني  بيني  تظهير  التيي  “العيداء” 
اللغية،  بحادثية جيرت معيه يف معهيد 
حييث طليب الالجئيون مين اإلدارة دورة 
بأساسييات الحاسيوب، وتطيوع محميد 
باملجيال،  تخصصيه  بحكيم  لتدريبهيم 
لكين رّد فعلهيم كانيت مفاجئية، يقيول 
عنهيا “مل أتوقيع أن يرفيض زمياليئ يف 
املعهيد أن أكيون مدربهيم، قاليوا لإلدارة 
إنهم يريدون أسيتاًذا سيويديًا ال سيوريًا، 
وافقيت اإلدارة وأّمنيت مدربًيا سيويديًا، 
وطلبيوا مني أن أكون مرجياًم ملا يصعب 
السيويدّي،  األسيتاذ  مين  الطلبية  عيىل 
وهيو ميا أثيار غضبهيم عيىل ميا يبدو، 
إذ قاطعيوا جميًعيا دورة الحاسيوب ومل 

أحد”. بهيا  يلتيزم 

لماذا تزداد حوادث القتل بين الالجئين في أوروبا؟

وصاية الالجئين على بعضهم
الغريب للغريب نسيب أم رقيب؟

التقاط صورة لالجئ في مخيم للمهاجرين في ألمانيا )رويترز(

أظهلر التقريلر السلنوي حلول معلدالت الجرميلة يف أملانيلا الصلادر علن وزارة 
الداخليلة، يف نيسلان 2017، أن علدد “املجرملني” بلني الاجئلني زاد %50 علام 

.2016
وبحسلب التقريلر، فلإن اللوزارة سلجلت ملا يقلارب 3372 جرميلة قاللت إن 

األملانيلة. األرايض  علىل  ارتكبوهلا  والجئلني  مهاجريلن 
ويشلكل الاجئلون واملهاجرون نسلبة %8.6 من كافلة املشلتبه بارتكابهم جرائم 

يف أملانيلا عام 2016، فيلام مل تتجاوز النسلبة %5.7 عام 2015.
وأرجلع وزيلر الداخليلة األمللاين سلبب ارتفاع نسلبة الجرائلم بلني الاجئني إىل 
ظروفهلم املعيشلية، فمعظلم املشلتبه بارتكابهلم جرائلم كانلوا يعيشلون علام 

2016 يف مراكلز إيلواء وماجلئ يتشلاركونها ملع اآلخريلن.

هرًبا من البطش، الظلم، القتل، الرقابة، وسياسة القطب الواحد، بحًثا عن األمان، االستقرار، الحرية، االحترام، وحق االختالف: 
 من قائمة األسباب غير المنتهية، والتي ألجلها هاجر السوريون خارج بلدهم، وألجلها بحثوا عن أفضل الدول التي 

ٌ
هي بعض

تؤّمن لهم أساسيات حياٍة طمحوا بتحصيلها في بالدهم بعد سقوط ديكتاتورية األسد، فكانت الوجهة، لمن حالفهم 
الحّظ منهم، بلداًنا تحتّل مراتب متقدمة في مؤشرات الحرية وجودة المعيشة، مثل ألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا.
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ة أكـل
ما بتكلف

عنب بلدي - ر. ك         

غريبية،  مفارقية  املشيهد  تبيدو يف  قيد 
لكّنهيا حال امليرأة السيورية الييوم، التي 
راحيت بهيا الحيرب إىل مزاولية أعامل مل 
تعهدهيا، أو وجيدت من الظيروف فرصًة 

لتشيق طريًقيا يف عيامل كان محظوًرا.
نيور، شيابة سيورية تنحيدر مين مدينة 
الرقية، قيّررت الخوض يف غيامر تجربة 
جدييدة، بتقدييم برناميج رمضياين عن 
ظيروف  يالئيم  االقتصيادي،  الطبيخ 
السيوريني وحالتهيم املاديية املتدهيورة، 
دراسياتها  الوقيت  ذات  يف  ويخيدم 

العلميية.

ما بتكلف و"ع البساطة"
ع  البسياطة  "ع  أغنيية  تكيون  رمبيا 
وزيتونية  خبيزة  تغدينيي  البسياطة.. 
واقعيًيا  متثيياًل  بطاطيا"  وتعشييني 
لحيال بعض السيوريني الييوم، ورغم أن 
عيدًدا منهيم يعيشيون ميسيوري الحال، 
الحيرب  قبيل  لبلدهيم  يحّنيون  أنهيم  إال 
وبسياطة الركيبية املجتمعية فييه، والتي 
انعكسيت يف مهنيه وأكالتيه وتعامالته. 
مين هنا جياءت فكيرة فريق اإلعيداد يف 
عنيب بليدي بتجسييد املطبيخ البسييط، 
تحت ظيالل األشيجار يف حديقية عامة، 
وبيأدوات بسييطة وميواد طبيخ أوليية، 
لتنتيج برنامًجيا يوميًيا ال تتجياوز ميدة 
حلقاتيه عر دقائيق تحت عنيوان "أكلة 

بتكلف". ميا 
"هيديف تعريف أبنياء بليدي بالطبخات 
الشيعبية يف كافية املحافظيات"، تقيول 
الرناميج  أن  معتيرة  الخطييب،  نيور 
الشيعبية  بياألكالت  السيوريني  يثقيف 
أبنياء  ليدى  املألوفية  غير  وأسيامئها 
اختيالف  عيىل  األخيرى،  املحافظيات 
عاداتهيم وثقافاتهيم وتيراث مطبخهيم.

إال أن فكيرة التعريف تلك كان ال بد لها أن 
تالئم الظيروف التي مير بها السيوريون 
داخيل سيوريا بسيبب الحصيار والغالء 
األساسيية  واألدوات  املكونيات  وغيياب 
بدائيل  الرناميج  ليوظيف  للطبيخ، 
اقتصاديية، وصحيية يف نفيس الوقيت، 
رمضيان  شيهر  خيالل  يوميًيا  تعيرض 
عر منصيات التواصيل االجتامعيي التي 
يرتادها مسيتخدمو اإلنرنت يف سيوريا، 

"يوتييوب" و"فييس بيوك". 
الدالئيل،  واسيعة  بتكليف"  "ميا  كلمية 
تقيول نيور، فهيي ال تقتر عيىل الكلفة 
املاديية للطبخية، بل أيًضيا ال تكلف جهًدا 
وال وقتًيا، كونهيا تعتمد بشيكل أسيايس 
عيىل أدوات بسييطة ومكونيات متوفيرة 

يف كل منيزل.
ويرى معيّدو الرنامج أن فكيرة التصوير 
الخارجيي يف حدائيق اسيطنبول، وعىل 
طاولية متواضعية تجلس خلفهيا مقدمة 
الرناميج مربعية، أضافيت قيمية فنيية 
"لطيًفيا"  شيكاًل  أضفيت  العميل،  إىل 

خارًجيا عين املأليوف يف معظيم براميج 
مطابيخ  داخيل  تصيور  التيي  الطبيخ، 

مجهيزة ويف اسيتديوهات مغلقية.
اسيتديو الهيواء الطليق مل يَيرُق لبعيض 
املتابعني يف مواقيع التواصل االجتامعي، 
واعتيروا أن يف هيذه الطريقية انتقاًصا 
من قيمية املطبخ السيوري، لكين آخرين 
الرناميج  ببسياطة  إعجابهيم  أبيدوا 
وباألمكنية املختيارة لتصويره، وشيجعوا 
مقدمتيه، عيىل االسيتمرار يف الفكرة إىل 

ميا بعيد رمضان.
وإلضافية طابيع "عائيي"، عميدت نور 
إىل اسيتضافة طفلية يف بعيض حلقاته، 
قاليت إنهيا سياعدتها عىل تجسييد حال 
"نظهير  وأضافيت  رمضيان،  يف  األرسة 
عيىل الشاشية يف جيو حميميي وكأننيا 

منزل". داخيل  عائلية 

توثيق للمطبخ الشعبي السوري من 
اسطنبول

اختارتهيا  والخضيار  والعيدس  الرغيل 
املكونيات  لتكيون  الرناميج  مقدمية 
األساسيية يف معظيم طبخاتهيا، وهيي 
إعيداد  يف  األجيداد  اعتمدهيا  التيي 

الطابيع  ذات  والطبخيات  املأكيوالت 
الشيعبي الخاص ليدى السيوريني، حتى 

الراهين. وقتنيا 
"الزكارييط  الحلبيية"،  "املغمومية 
الحميوي"،  "الباطيرش  الحورانيية"، 
"طقيت ماتيت الحمصية"، "سيتي زبئي 
الشيامية" وغرها مين الطبخات الخاصة 
مبحافظيات سيورية دون غرهيا، قاليت 
نيور إنهيا اعتمدتهيا لتحقييق هدفها من 
الرناميج وتوثييق الطبخيات التيي رمبا 
مل يُسيمع بهيا ليدى رشيحة واسيعة من 

الشيعب السيوري.
وتضييف "أدّون كل ميا هيو مفييد مين 
تعليقيات النياس عيىل الطبخيات التيي 
قيد تفييدين يف تطوير ميروع توثيقي 
مكتوب عن األكالت الشيعبية السيورية".

الخاصية  العربيية  الطبخيات  عين  أميا 
مقدمية  فقاليت  معينية،  ببليدان 
الرناميج إنهيا مل تليَق اهتامًميا كبيرًا 
مين الجمهيور السيوري، اليذي فّضيل 
التعيرف عيىل تيراث املطبخ السيوري، 
املغربيية"،  "الحميسية  تجربية  ولعيل 
قيد  عليهيا،  النياس  إقبيال  عيدم  رغيم 
خياص  آخير  لرناميج  فكيرة  تكيون 

املتنوعية. العربيية  بياألكالت 
أفكار جديدة "ما بتكلف"

يوثّقهيا  أن  املقيرر  مين  ثالثيون طبخية 
الرنامج حتى نهاية شيهر رمضيان، إال أن 
معيدي الرنامج ومقدمته ييرون أن فكرته 
قيد تفتح آفاقًيا جديدة يف املسيتقبل، ومن 
املمكين أن تتجسيد بأشيكال أخيرى مين 
الراميج التلفزيونية، أو األبحياث، أو حتى 

اقتصادية. مشياريع 
نور الخطيب أشيارت إىل أنها تنيوي إعداد 
موسيوعة توثيقيية عين املطبخ الشيعبي 
تطويير  إمكانيية  وتيدرس  السيوري، 
الرنامج ذاته ليسيتمر بعد رمضان بشيكل 
موّسيع، وقيد تدخل فييه طبخيات عربية 

وحلوييات وسيلطات وغرهيا.

طّباخة أم باحثة؟
النظيرة التقليديية للميرأة املثقفية وربية 
املنيزل كرتهيا نيور يف برناميج "أكلة ما 
بتكليف"، فرغيم حصولها عىل ماجسيتر 
باألدب العريب وسيعيها نحو الدكتوراه، مل 
تيردد يف الظهور عىل أنها سييدة مطبخ، 

بوجيود قيمة مين وراء هيذا الظهور.
ال  باحثية  أين  عيىل  الظهيور  "أفّضيل 

يف  موهبتيي  توظييف  أن  إال  طبّاخية، 
الطبيخ يسياعدين عيىل تجسييد الوضع 
وتوثييق  الداخيل،  يف  ألهلنيا  اإلنسياين 
املطبخ الشيعبي السيوري"، تقيول نور، 
موضحيًة أنهيا متيارس الطبيخ منيذ أن 
كانيت صغيرة كهوايية وموهبية وليس 
كعميل، مؤكيدًة أن ذليك لين يحيط مين 
وإن  حتيى  أكادمييية  كباحثية  قيمتهيا 

خرجيت عين تخصصهيا.
ابنية مدينية الرقة، نيور الخطييب، عملت 
مدرّسية لغة عربيية ومديرة مدرسية يف 
سيوريا لسيبع سينوات، ثيم خرجيت من 
سيوريا يف العيام 2015 وعمليت ُمعيّدة 
براميج يف رادييو "شيبّاك"، اليذي يبث 
عير اإلنرنيت مين تركييا، وقّدميت فيه 
برناميج "ملا اسيطنبول بتحيي عريب"، 

وهيي تحيّر حاليًا لرسيالة دكتيوراه.
يف نهايية حوارهيا مع عنب بليدي، دعت 
الالجئيات  السيوريات  النسياء  الخطييب 
إىل الخيارج والنازحيات يف الداخيل إىل 
ابتيكار مشياريع وأعامل بسييطة من هذا 
النيوع، مبيا ميلكنه من مواهيب وهوايات 
فيي  كرامتهين،  يحفيظ  ومبيا  مختلفية، 

"صنعية بالييد أميان مين الفقر".

من وراء طاولة صغيرة في حديقة على حافة 
سور اسطنبول التاريخي، وإلى جانبها غاز أرضي 
صغير وبعض األواني البالستيكية، تعد الباحثة 

األكاديمية نور الخطيب أكالت شعبية في الهواء 
الطلق وتقّدمها عبر حلقات يومية، تنشر في 

مواقع التواصل االجتماعي، خالل أيام رمضان. 

بساطة المطبخ السوري
على موائد رمضان

من كواليس تصوير برنامج "أكلة مابتكلف" في اسطنبول )عنب بلدي(
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د. كريم مأمون

ما هو التهاب المفاصل مجهول 
السبب الشبابي؟

هو التهياب مفاصل )تيورّم واحمرار وأمل 
وتحيدد حركية املفصيل( مزمن )يسيتمر 
مجهيول  أسيابيع(،  سيتة  مين  ألكير 
االضطرابيات  أحيد  ويعتير  السيبب، 
بالتهياب  تتمييز  التيي  الذاتيية  املناعيية 
الغشياء الزلييل للمفصل، يصييب مفصاًل 
واحيًدا أو أكر، يبيدأ يف مرحلية الطفولة 
مرحلية  يف  أو  املتأخيرة  أو  الباكيرة 
املراهقية، ويصييب 80 – 90 طفياًل مين 
كل مئية أليف، ويحدث بشيكل أشييع عند 

األطفيال.
ما أسباب اإلصابة باملرض؟

يعتقيد أن هذا امليرض نتيجة السيتجابات 
غير طبيعيية يف الجهياز املناعيي، لذلك 
يعتير أحيد أميراض املناعية الذاتيية، أي 
أجيزاء مين  يهاجيم  املناعيي  الجهياز  أن 
الجسيم غر مريضية )هنا الغشياء الزليل 
وكأنهيا  املفصليية(  واملحفظية  املفصيي 
الرئييي  السيبب  أن  إال  عنيه،  غريبية 
غير  ماييزال  االضطيراب  هيذا  لحيدوث 
معيروف، ومين األميور التيي تزييد مين 

خطير حيدوث اإلصابية:
1 - الوراثية: ميع أن هيذا امليرض لييس 
وراثيًيا، أي أنيه ال ينتقيل بشيكل مبيارش 
مين األبويين إىل أبنائهيام، إال أنيه يكيون 
ليدى العدييد مين امليرىض قصية عائلية 

لوجيود أميراض رثوانيية.

ترافيق  حييث  النسييجي:  النميط   -  2
بعيض أمناط اليي HLA مع زييادة خطر 

بامليرض. اإلصابية 

ما أعراض اإلصابة؟
تبدأ األعيراض بشيكل مفاجيئ، ويحدث 
وتيبّيس  فييه،  وأمل  للمفصيل،  تيورّم 
)يبوسية  الصبياح  يف  خاصية  املفصيل 
حركية  ميدى  يف  ونقيص  صباحيية(، 
املفصيل مبعنيى أال يسيتطيع الطفل فتح 
ذراعيه مثياًل بشيكل كامل )تحيدد حركة 

املفصيل(.
كيام تحيدث بعيض األعيراض والعالمات 

خيارج املفاصيل، مثل:
طفيح )عيىل الجيذع وأطيراف الجسيم( 
واليذي ييأيت ويذهيب ويكيون مصحوبًا 
شيهية،  نقيص  عيام،  تعيب  بحميى، 
اللمفاويية،  الغيدد  وانتفياخ  شيحوب، 
ضخامية الكبد والطحيال، التهياب تامور 

بالقليب(. املحييط  )الغشياء 
العيني  يف  مشياكل  تحيدث  أن  وميكين 
 ،uveitis العنبيية  التهياب  تسيمى 
أو  القزحيية  التهياب  أيًضيا  وتسيمى 
التهياب القزحيية والجسيم الهديب، وهو 
التهياب يف الحجيرة األماميية للعني، قد 
يكيون ال عرضيًيا، وقد يتظاهير باحمرار 
العيني، و أمل يف العني يزداد سيوًءا عند 
النظير إىل الضيوء )رهياب الضيوء(، و 
تغيرات يف الرؤيية. وقد يسيبب التهاب 
يشيخص  مل  إذا  الرؤيية  فقيد  العنبية 

ويعاليج بشيكل مبكير.

كيف يشخص المرض؟
وقيد  رسيريًيا،  امليرض  هيذا  يشيخص 
ألميراض  األمريكيية  الجمعيية  وضعيت 
للتشيخيص: التاليية  املعايير  املفاصيل 

1 - البدء بعمر دون 16 سنة.
2 - التهياب املفاصيل يف مفصيل واحيد 
عيىل األقيل ومليدة سيتة أسيابيع متتالية.

3 - يعيرف التهاب املفصيل بوجود تحدد 
يف مجيال الحركية، والتيورم، واألمل عنيد 

املفصل. الحركة، وزييادة حيرارة 
4 - ميع اسيتبعاد باقيي أسيباب التهياب 

املفاصيل.
املفصيل  سيائل  وتحلييل  سيحب  وعنيد 
يظهير بشيكل منوذجيي ارتفياع بتعيداد 
الكرييات البيض )5000 وحتى 30000/ 

ميكروليير(، ميع ارتفياع الروتيني.
للمفصيل  الشيعاعية  الصيورة  وتظهير 
املرحلية  يف  الرخيو  النسييج  يف  تورًّميا 
الحقية  مرحلية  يف  ويشياهد  الباكيرة، 
وأخيرًا  املفصليية،  املسيافة  يف  تضييق 

العظميية. االئتيكاالت  تتطيور 
وتشيمل اختبيارات الدم املوجهية: العامل 
الرثيواين )RF(، رسعية تثفيل الكرييات 
 ،)ANA( مضيادات النوى ،)ESR( الحمر
 ،)CBC( اليدم  لعنيارص  كاميل  تعيداد 
أضيداد   ،)  )HLAالنسييجي النميط 
 ،)RA33( الريبيي  النيووي  الروتيني 
الحلقيي  السييروليني  الببتييد  أضيداد 

.)CCP (
قيد يكيون واحيٌد مين هيذه االختبيارات 
أو جميعهيا طبيعيًيا ليدى طفيل مصياب 

السيبب  مجهيول  املفاصيل  بالتهياب 
الشيبايب، لكن تبني يف السينوات األخرة 
أن أضيداد RA33 نوعية لإلصابة بنسيبة 
%90، وأضيداد CCP نوعية بنسيبة 96-

.%  100

ما هي أنواع التهاب المفاصل مجهول 
السبب الشبابي؟

يصنيف التهياب املفاصل مجهول السيبب 
الشيبايب إىل عيدة أنيواع مختلفية، وكل 
نيوع يتمييز بأعيراض رسيريية مختلفة، 
وبعيالج  للميرض،  مختليف  وبسير 

مختليف، ومبيآل مختليف.
)داء  الجهيازي  املفاصيل  التهياب   -  1
سيتيل(: يشيكل 10 – 20 % من الحاالت، 
ويصييب الذكور واإلناث بشيكل متسياٍو، 
ويتظاهير بارتفياع درجة الحيرارة، طفح 
جليدي أحمير يرافق ميع نوبيات ارتفاع 
األعيراض  بيدء  قبيل  وييزول  الحيرارة 
كبيد  ضخامية  عضيالت،  أمل  املفصليية، 
وطحيال وعقيد بلغميية، التهياب تأمور، 
وال تتطيور إصابية عينيية يف هيذا النوع 

املرض. مين 
مخريًيا يرتفيع تعيداد الكرييات البيض 
التثفيل  رسعية  وترتفيع  والصفيحيات، 
ESR، ويالحيظ وجيود فقير دم، وتكون 
أضيداد النيوى ANA والعاميل الرثيواين 

RF سيلبية عيادة.
تقريبًيا  امليرىض  ليدى نصيف  ويحيدث 
شيفاء تيام، بينيام يتطيور ليدى النصف 
اآلخير التهياب مفاصيل مخيرب بشيدة.

املفاصيل:  قلييل  املفاصيل  التهياب   -  2
يشيكل 50 60- % مين الحياالت، يصيب 
أربعية مفاصيل أو أقيل، ورمبيا مفصياًل 
الكبيرة  املفاصيل  ويسيتهدف  واحيًدا، 
ليدى  غالبًيا، ويكير  كالركبية والكاحيل 
اإلنياث عين الذكيور بنسيبة 1:4، ويظهر 
مين سينة إىل ثيالث سينوات مين عمير 
الطفيل عيىل األكير، وتحيدث اإلصابية 

الحياالت. %20 مين  العينيية يف 
 ANA النيوى  أضيداد  تكيون  مخريًيا 
إيجابيية يف %70 مين الحياالت، وهيذا 
يشير إىل زييادة خطيورة تطيور التهاب 

العنبية يف العيني.
وعيادة ما يحيدث الهمود ليدى %70 من 
الحياالت بعيد عيدة سينوات مين التهاب 

الفعال. املفاصيل 
املفاصيل:  عدييد  املفاصيل  التهياب   -  3
يشيكل 30 – %40 مين الحياالت، يصيب 
خمسية مفاصل أو أكر، وتشيمل املفاصل 
للمفصيل  إضافية  والكبيرة  الصغيرة 
والفقيرات  الصدغيي  السيفي  الفيي 
الرقبيية، ويكير ليدى اإلناث عين الذكور 

.1:3 بنسيبة 
 ANA النيوى  أضيداد  تكيون  مخريًيا 
إيجابيية ليدى قلية مين امليرىض، وهؤالء 
اإلصابية  لخطير  معرضيني  يكونيون 
بالتهياب عنبية العيني الالعيريض، ولهذا 
الطفيل بشيكل  اليروري فحيص  مين 
دوري كل ثالثية أشيهر عنيد طبيب عيون 

الشيقي. باملنظيار 
يكيون  فقيد   RF الرثيواين  العاميل  أميا 
إيجابيًا، وتسيمى الحالة التهياب املفاصل 
املتعيدد إيجيايب العاميل الرثيواين، وهذا 
النيوع نيادر عنيد األطفيال بينام يشياهد 
عنيد املراهقني بعد سين العيارشة، وميثل 
أقيل مين %5 مين الحياالت، وهو يشيابه 
التهياب املفاصيل الرثياين عنيد البالغني، 
والكبيرة،  الصغيرة  املفاصيل  فيصييب 
الجسيم،  جانبيي  يف  متناظير  وبشيكل 
ويبيدأ عيادة باملفاصيل الصغيرة لليدين 

ثيم ينتير إىل املفاصيل األخيرى.
وقيد يكيون العاميل الرثواين RF سيلبيًا، 
فتسيمى الحالة التهياب املفاصيل املتعدد 
سيلبي العامل الرثيواين، هيذا النوع مييز 
املدرسية،  سين  يف  الصغيرات  الفتييات 
وتصاب فييه املفاصل الصغيرة والكبرة 
بصيورة تناظرية يف كال جانبي الجسيم، 

ويكيون مآل امليرض جيًدا نسيبيًا.
الصيديف: توجيد  املفاصيل  التهياب   -  4
يف هيذا النوع أشيكال مختلفية، فتصاب 
منهيا، ويف  الكبيرة يف جيزء  املفاصيل 
الغالب العميود الفقيري، وتظهر يف جزء 
منهيا أعيراض مشيابهة لاللتهياب متعدد 
الصيداف،  مبيرض  ويرافيق  املفاصيل، 
وهيذا النيوع مين الصعيب التكهين مبآله 

. مستقباًل
5 - التهياب املفاصيل مع التهياب األوتار: 
يف األغليب يصييب األطفيال مين الذكور 
يف عمير سيت سينوات أو أكير، ويصيب 
بشيكل  السيفلية  األطيراف  مفاصيل 
األوتيار  منطقية  يف  خاصية  أسيايس، 
واملرتكزات )ميكان التحام نهايية العضلة 
بالعظيام(، ويتمييز هيذا النيوع بوجيود 
التهياب عنبية العيني، وقد يصييب فقرات 
العميود الفقيري، ويظهير ليدى البعيض 
منهيم ميرض التهياب الفقار املقسيط يف 
املسيتقبل، ومخريًا يظهير عند %80 من 

.HLA - B27 امليرىض 

التهاب المفاصل
مجهول السبب عند األطفال

ولعل أشهر هذه االلتهابات هو التهاب المفاصل مجهول السبب لدى اليافعين )Juvenile idiopathic arthritis – JIA(، أو ما 
يعرف بالتهاب المفاصل الرثياني الشبابي Juvenile rheumatoid arthritis – JRA((، و يعد هذا الشكل األكثر شيوًعا مقارنة 

باألشكال األخرى اللتهاب المفاصل لدى األطفال واليافعين.

احذروا عندما يتفادى 

ابنكم تحريك أحد مفاصله 

كيف يعالج التهاب المفاصل مجهول 
السبب الشبابي؟

اسلتخدام  علىل  العلاج  يرتكلز   -
األدويلة، والعلاج الفيزيلايئ وإعلادة 

التأهيلل.
اللدوايئ اسلتخدام  العلاج  - يشلمل 

التاليلة: األدويلة 
مضلادات التهلاب غري السلتريوئيدية 
مثلل  فملوي(  محللول  أو  )أقلراص 

والنابروكسلني. اإليبوبروفلني 
إعطاؤهلا  يتلم  التلي  السلتريوئيدات 
الحلاالت  يف  أو  الفلم  طريلق  علن 

الوريلد. طريلق  علن  الصعبلة 
السلتريوئيدات حقًنلا موضعًيلا داخل 
املفصل املصلاب، والتي تشلكل الدواء 
االختيلاري لالتهلاب قليلل املفاصل، 
مدملج  علاج  ملن  كجلزء  وأيًضلا 
لحلاالت التهابلات املفاصلل املتعددة.

األدوية الكابتة للمناعة يف حال فشلل 
مضلادات االلتهلاب الاسلتريوئيدية، 
وتشلمل ميتوتركسلات، واللذي يتلم 
إعطلاؤه لحلاالت االلتهابلات املتعددة 
التهلاب  بدايلة  ملع  حلااًل  املفاصلل، 
املزملن  السلبب  مجهلول  املفاصلل 
يف سلن الطفوللة، سولفاسلاالزين، 
إميلوران،  سيكلوسلبورين، 
يف  وتعطلى  وسيكلوفوسلفميد، 
الحلاالت التلي ال تسلتجيب لألدويلة، 
ويف الحلاالت التلي يصبلح امللرىض 
فيهلا معتمدين علىل السلتريوئيدات، 

أو كجلزء ملن علاج مدملج.
العقاقلري البيولوجية الجديدة تشلمل 

األدويلة املضلادة للعامل املنخلر للورم 
TNF، يتلم هلذا العلاج بحقلن جلزء 
ا ملن امللرىض  محلدود وصغلري جلدًّ
الذين مل يسلتجيبوا للعقاقري األخرى.

للعلاج  الحلاالت  بعلض  وتحتلاج   -
إلرخلاء  التداخلل  فيتلم  الجراحلي، 
وجلود  حلال  يف  واألوتلار  األربطلة 
انقبلاض مسلتمر يف املفصلل، وقلد 
تحتلاج بعلض املفاصلل املتأثلرة جدا 

صناعيلة.  مبفاصلل  لاسلتبدال 
- ويتلم عاج بقيلة أعلراض املرض عىل 
حسلب حدوثها، مثل التهاب العنبة الذي 
يعالج بقطرات الكورتيزون وموسلعات 

الحدقة.
وإعلادة  الفيزيلايئ  العلاج  أملا   -
التأهيلل فهلو رضوري للحفلاظ عىل 
عضلات الطفلل املصلاب ومفاصلله 
أي  حلدوث  ومنلع  وحيويلة،  قويلة 
للذا يتعلني  املفاصلل،  تشلوهات يف 
عليله أن يبقلى نشليطًا، وميكلن أن 
تسلاعده التامريلن الرياضيلة التالية:

امللي، وركلوب الدراجة، والسلباحة، 
تعد ملن النشلاطات الجيدة.

متاريلن  الطفلل  يتعللم  أن  يجلب 
التامريلن  مامرسلة  قبلل  اإلحلامء 

. ضيلة يا لر ا
يعللم  أن  الفيزيلايئ  املعاللج  وعلىل 
الطفلل التامريلن الرياضية املناسلبة 

ليامرسلها عندملا يشلعر بلاألمل.
يكلون  قلد  الحلاالت  بعلض  ويف 
ارتلداء الدعائلم والجبائلر مفيًدا يف 

التشلوهات. منلع 
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إذا علملت بوجلود لغات حّيلة ال يفرق 
األخلر  اللونلني  بلني  ناطقوهلا 
طريقلة  أن  تظلّن  فهلل  واألزرق، 
وهلل  مختلفلة؟  لألشلياء  رؤيتهلم 
يشلري ذللك إىل تخلّف وظائلف البر 
لديهلم؟ ملاذا عن شلعوب ليلس لديها 
جهلات )ميلني ويسلار(، كيلف ميكن 
أن يتحلدث ناطقوهلا علن الجهلات؟

يطلرح  صفحلة،   320 قرابلة  يف 
الكاتب غلاي دويتر علرات األمثلة 
املشلابهة، يف بحث عن إجابة لسلؤال 
الكتلاب الرئيلّي “مللاذا يبلدو الواقع 
مختلًفلا بلغلات أخلرى؟”، وذللك ملن 
خلال التعريج علىل دراسلات وموارد 
الشلاعر  أعلامل  بينهلا  ملن  عديلدة، 
األللوان  إدراك  والتبلاس  هوملريوس 
فيهلا، ونظلام الجهلات اللذي يعتمده 
سلكان أسلرتاليا األصليلني يف لغتهم 
الللون  درجلات  واختلاف  وحياتهلم، 
الللوين  واإلدراك  روسليا،  يف  األزرق 
املبهلم ما بلني اللون األخلر واألزرق 
اليابانيلني، إضافلة إىل تقسليم  عنلد 
بعلض  يف  الجنلس  وفلق  األشلياء 

اللغلات.
من خلال كل هلذه األبحلاث واألمثلة، 
اللغلة  كلون  علن  دويتلر  يتحلدث 
وثقافلة  البريلة  للطبيعلة  ملرآة 
طريقلة  علىل  وتأثريهلا  الشلعوب، 
تفكريهم، بسلاطًة أو تعقيلًدا، تنظياًم 
ملا  أملر  إىل  فالنظلر  فوضويلة،  أو 
علىل أنله فطلرّي ومنطقلي، نابع من 

عليله. اعتيادنلا 
ينقسلم الكتاب إىل جزأيلن، يف أولهام 
تأثلري  أن  اإلثبلات  دويتلر  يحلاول 
اللغلة علىل إدراك الفلرد ال يتم بشلكل 

الثقافلة والتقاليد. مجلرد علن 
يف ثلاين أجلزاء الكتلاب، يناقلش من 
خلال أمثللة تأثلري اللغلات األم علىل 
الفهلم والتفكلري، مثلل  جوانلب ملن 
االتجلاه  وحلس  املكانيلة  اإلحداثيلات 
يف  نسلتخدمها  التلي  واملفلردات 
وصفهلا، والجنلدر النحلوّي )التذكلري 
طريقلة  علىل  وتأثلريه  والتأنيلث( 
لألللوان  إضافلة  لألشلياء،  وصفنلا 

إدراكهلا. واختلاف 
الكتاب يغلرّي من نظرتلك للغة، وحجم 
تأثريها علىل كيفية تفكلريك وجوانب 

حياتك.
قبلل  ملن  بإتقلان  الكتلاب  تُرجلم 
ملن  وهلو  مظفلر،  حنلان  املرتجملة 
للثقافلة  الوطنلي  املجللس  نلر 

.2010 علام  بالكويلت  والفنلون 

اقتباس من الكتاب
تعجلز بعلض اللغلات علن التعبري عن 
أفلكار معقلدة لفقدانهلا قواعلد نحٍو 
منطقيلة مبلا فيله الكفايلة. بعكلس 
وسليلة  تعلد  التلي  مثلًا،  األملانيلة 
مثاليلة لتشلكيل أعملق وأدق األفلكار 
منظملة  لغلة  لكونهلا  الفلسلفية، 
بشلكل ملحلوظ، تنظيلاًم قلد يكلون 
األمللاين  الشلعب  كلون  يف  السلبب 

فكريًلا. منظلاًم  شلعًبا 

كتاب

عبر منظار اللغة
لَم يبدو العالم مختلًفا 

بلغات أخرى؟

لـ غاي دويتشر

منوعات

مجلال  يف  الرائلدة  “سامسلونج”،  رشكلة  أعلنلت 
الهواتلف الذكيلة، األربعلاء 7 حزيلران، علن إصلدار 
.”Galaxy J“ نسلخة 2017 ملن سلسللة هواتفهلا

وبحسلب ما ذكر موقع “علامل التقنيلة”، األربعاء 7 
 ”j 7 ”و "j 5 ”و "j 3“ حزيران، حازت سلسللة هواتف
عىل تحسلينات جديدة يف األداء والكامريا والتصميم 
املعلدين، فضلًا علن مزايلا أخلرى، علىل أن تكلون 

األسلعار مقبولة للجميع.
ويعلد هاتلف جاالكلي “j 7" أعلىل هذه السلسللة 
مواصفلات، إذ يُقلدم بشاشلة “أموللد” بقيلاس 5.5 
ومسلاحة  بكسلل،   1080×1920 وبدقلة  بوصلة، 
تخزيلن داخليلة بحجلم 16 جيجابايلت، كلام ميلك 
كامريا خلفية بدقلة 13 ميجابكسلل، وأخرى أمامية 
بنفس الدقة، إىل جانب حسلاس لبصلامت األصابع.

فيلأيت   ”j 3“ جاالكلي  مواصفلات  األدىن  أملا 
بشاشلة ملن نلوع “TFT” بقيلاس 5 بوصلة وبدقة 
1280×720 بكسلل، و16 جيجابايلت ملن مسلاحة 

التخزيلن الداخلية، باإلضافلة إىل كامريا خلفية بدقة 
13 ميجابكسلل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسلل.

ويتوسلط الجهازين السلابقني يف املواصفات جهاز 
 5.2 بقيلاس  “أموللد”  بشاشلة   ،"j 5”جاالكلي
بوصلة، وبدقلة 1280×720 بكسلل، و16 جيجابايت 
من مسلاحة التخزين الداخليلة، باإلضافة إىل كامريا 
خلفيلة بدقة 13 ميجابكسلل، وأخلرى أمامية بنفس 

الدقة.
وتدعلم األجهزة الثاثلة رشيحتي اتصلال، باإلضافة 
إىل إمكانية توسلعة مسلاحة التخزيلن الداخلية عن 
طريلق بطاقلات “microSD”، وهي تعملل باإلصدار 

“7.0 نوجلا” ملن نظام التشلغيل “أندرويد”.
وملن املقلرر أن تطلرح الركة جاالكلي “j 5” يف 
أوروبلا أواًل يف وقلت الحلق ملن الشلهر الجلاري، 
بسلعر 315 دوالًرا أمريكًيلا، ثلم سلتطرح جاالكي 
“j 7” يف متلوز املقبلل بسلعر 380 دوالًرا، يف حلني 

سلتطرح جاالكلي “j 3” يف آب املقبلل.

ثالثة
أجهزة من 

“جاالكسي” 
في 2017

رشكية  نرتيه  تقريير  وبحسيب 
فإنّيه  للعبية،  املنتجية  “نيانتيك” 
وخيالل أقل مين عام عيىل إصدارها 
سيّجلت متاجير التطبيقيات املختلفة 
حيول  للعبية  تحمييل  ملييون   750
العيامل، يف حيني أّن هيذا العيدد ال 
النشيطني  الالعبيني  رقيم  يعكيس 

. لحقيقيي ا
ويصيل عدد املسيتخدمني النشيطني 
اإلحصائييات  آخير  بحسيب  للعبية، 
الصيادرة عين الركة املطيورة، إىل 
65 مليون مسيتخدم، فييام تجاوزت 

عائداتهيا ملييار دوالر.

رشكية “nintendo” تتحير حاليًا 
اللعبية  يف  األدوات  بعيض  لتعدييل 
داخلهيا  جدييدة  أنشيطة  وإطيالق 
ويف العيامل الحقيقيي، بحيث يتمكن 
الالعبيون مين التفاعل ميع بعضهم.

ويف بدايية انتشيارها حققيت اللعبة 
الصييف امليايض نجاًحيا كبيرًا، إذ 
كسيبت الركية املطيورة 7.5 مليار 
دوالر أمرييي يف يوميني فقيط من 

. طالقها إ
جيو”  “بوكيميون  لعبية  وتعتميد 
املعيزز”  “الواقيع  تقنيية  عيىل 
التيي تسيقط األجسيام االفراضيية 

بيئية  يف  اللعبية  ومعلوميات 
عيىل  الحقيقيية،  املسيتخدم 
“الواقيع  يف  يحصيل  ميا  عكيس 
التنقيل  تعتميد  كيام  االفيرايض"، 
واالستكشياف يف العيامل الواقعيي.

كيام أثيارت اللعبية حفيظية بعيض 
ومنهيا  العيامل،  يف  الحكوميات 
روسييا التيي حظرتهيا يف األماكين 
املقّدسية التيي تحظيى بقيدر كبير 
مين االهتيامم والعناية، كيام منعتها 
تحميل  التيي  األماكين  بعيض  يف 
قير  ومنهيا  سياسييًا  طابًعيا 
الكرمليني ومراكيز الرطية واألمن.

أعلنلت رشكلة “آبلل” املالكلة لسلسللة هواتلف 
“آيفلون” علن عزمهلا تسلهيل عمليلة إصلاح 
الشاشلات املكسلورة يف متاجرهلا املعتمدة حول 

. مل لعا ا
ووفًقلا مللا نقللت وكاللة “رويلرتز”، الخميس 8 
حزيلران، عن أحلد املديريلن التنفيذيلني بالركة 
األمريكيلة، فإن “آبل” سلتضع آالتهلا الحرية، 
التلي متللك حقلوق ملكيتهلا، لتصليح شاشلات 
آيفلون املكسلورة يف نحلو 400 مركلز تصليلح 

مرخلص يف 25 دوللة حلول العلامل.
ويشلتيك عماء رشكة “آبلل” الحامللني لهواتف 
“آيفلون” ملن مشلاكل االنتظلار مللدة طويلة من 
أجلل تصليح شاشلات هواتفهلم، عىل اعتبلار أن 
الخدملة متوفلرة يف علدد قليل جًدا ملن املحات.

وتقدمت مثاين واليات أمريكية بشلكوى قضائية 
طالبلت فيها “آبل” بلل “الحق يف اإلصلاح” الذي 
يهلدف إىل فتلح متاجلر متخصصة بإصلاح هذا 
النلوع من املشلاكل الشلائعة، فيام نفلت الركة 

أن تكون الشلكاوى سلبًبا يف اتخاذ القرار.
وملن املقرر البدء بتزويلد 200 مركز بآلة التصليح 
يف األسلابيع القليلة املقبلة، علىل أن تضاعف هذا 

العدد يف بقيلة املراكز قبل انتهلاء العام الجاري.
ملن  فقلط   4% نحلو  الركلة  تغطلي  وبذللك 
متاجرهلا املرخصلة والتلي يبللغ عددهلا 4800 

العلامل. أنحلاء  متجلر يف معظلم 

750 مليون تحميل
للعبة “بوكيمون جو”

في سنة

“آبل" تسّهل إجراءات إصالح 
شاشات “آيفون” المكسورة

حققت لعبة “بوكيمون 
جو” منذ إطالقها صيف 

العام الماضي، نسب 
تحميل واستخدام 
مرتفعة، وحظيت 

بشهرة كبيرة على 
مستوى العالم، لتصبح 

الهواتف المحمولة  لعبة 
واألجهزة اللوحية األكثر 

شعبية.
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
عام - من الشهور الهجرية. 1
من أعرق الفرق االنجليزية لكرة القدم. 2
أفضل العب لكرة قدم يف العامل 2008. 3
يدعو إىل األمل والحزن - ثلثا شام. 4
فن . 5 ولد  فيها  جنوبية  يابانية  والية 

الكارايت
نصف تواق - يرسل من ينوب عنه. 6
العب كرة قدم األكر شعبية يف الوطن . 7

العريب
دار - إذا تعدى اثنني شاع. 8
دواء شاف ضد السم أو املرض - غجري. 9

قروض . 10  - افريقية  امركية  موسيقى 
مستحقة

عمودي
نصف يحطم - 4 متشابهة - قوام. 1
من . 2 فصيلة   - املوسيقي  السلم  يف 

النباتات تضم الفول )معكوسة(.
االسم األول للمغني االسباين ايغليسياس . 3

- كثر
مذكرات يومية - نصف راهب. 4
5 . - الفرني  النس  فريق  مرمى  حارس 

أجرة موظف
وكالة فضاء امركية. 6
ثروة - آخر االسبوع )باالنجليزية(. 7
8 . - البحر  يف  الطبيعي  املرجان  موقع 

صوت األمل العميق - نعم )بالفرنسية(
9 . –  - فني  عمل  عىل  طفيفة  تعديالت 

أشجار رفيعة وعالية لحامية املزارع من 
الريح

التي . 10 العربية  الدولة  البحر -  من حاالت 
العامل  كأس  من  السعودية  اخرجت 

2010

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعىل الالعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف 

كل واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.

حلول العدد السابق

رونالدو 
خسر وزنه 

فربح 
موسًما 
استثنائًيا

محترفو المنتخب 
السوري غابوا 
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تسيتعد بعثية املنتخب السيوري لكرة القيدم يف مدينة 
ميالكا املاليزيية للقياء منتخيب الصيني عير الثالثاء 
املقبيل 13 حزييران، عيىل ملعيب هانغ جيبيات ضمن 
اليدور النهايئ من تصفيات آسييا املؤهلة ليكأس العامل 
يف روسييا 2018، لكن دون مخاليب يف خط الهجوم.

وبعد تفاؤل كبر سياد أوسياط مشيجعي املنتخب بعد 
عيودة اثنيني من أفضيل مهاجميي الوطن العيريب إىل 
صفوفيه إىل جانيب عمير خريبيني املتأليق ميع نادي 
الهيالل السيعودي، يجد خط الهجوم السيوري نفسيه 

يف ميأزق بعد غيياب الثالثية لإلصابة.
فقيد أعلنت إدارة املنتخب رسيميًا، عير صفحة املنتخب 
السيوري يف "فيس بوك"، غياب الالعيب الخريبني عن 
مبياراة الصيني يف 13 حزييران الجياري بعد تسيلمها 
التقريير الطبيي الخياص بإصابتيه بتمدد مين الدرجة 
األوىل بالربياط الجانبيي عيىل داخيل الركبية اليمنى، 
واليذي ييويص مبنحه فرة عيالج طبيعيي وتأهيل ملدة 
ال تقيل عن أربعة أسيابيع وتجنب مامرسية كيرة القدم 

طيلية املدة.
كيام ذكيرت أن التقريير الطبي تسيلمه مديير املنتخب 

فيادي الدبياس اليذي أجيرى اتصيااًل هاتفيًيا بالالعب 
عليه. ليطمين 

وكان الالعبيان عمر السيومة مهاجم األهي السيعودي 
وفيراس الخطيب الذي غيادر الكويت الكويتيي مؤخرًا، 
بدواعيي  باملنتخيب  للحياق  جاهزيتهيام  عيدم  أعلنيا 

أيًضا. اإلصابية 
وتيداول مشيجعو املنتخب تكهّنيات تقيول إن الالعبني 
الثالثية ال يرييدون اللعيب يف املنتخب، وكانيت دواعي 
اإلصابية سيبيلهم للتخلص مين املسياءلة، إال أنها تبقى 

إشياعات دون دالئل.
وفيراس  السيومة  عمير  الالعبيني  انتقيادات  وطاليت 
بعيد  املنتخيب،  إىل  العيودة  قرارهيام  بعيد  الخطييب 
مقاطعية طويلة ألسيباب سياسيية، فاتهمهيام جمهور 
املعارضية بأنهيام انقلبيا عيىل أصدقائهام الذيين قتلوا 
تحيت التعذييب أو جراء القصيف، ليلعبيوا يف منتخب 

قاتلهم. يدييره 
ماليزييا  إىل  وصليت  التيي  املنتخيب  بعثية  وتضيم 
الخمييس امليايض، أمين الحكييم مدربًا وطيارق جبان 
مدربًيا مسياعًدا وسيامل بيطيار مدربًا لحيراس املرمى 

والالعبيني: إبراهيم عاملية وأحمد مدنيية وعمرو جنيات 
ومؤييد عجان ويوسيف قلفا ومحمود امليواس ومارديك 
مرديكييان وأحميد دييب ومحمد وائيل الرفاعيي وفهد 
اليوسيف وتامير حياج محميد وعيالء الشيبي وأحمد 
اليدوين ومحميود اليوسيف ومحميد زاهير املييداين 
وحسيني جويد وعمرو املييداين وخالد املبييض وأحمد 

الصاليح وعيدي عبيد الجفيال ونصيوح نكديل.
ووصيل املنتخيب إىل ماليزييا قادًميا مين العاصمية 
اليابانيية طوكييو، بعيد مبياراة وديية خاضهيا أميام 
املنتخيب الياباين انتهيت بالتعادل بهيدف لهدف، خرج 
منهيا السيوريون بروح إيجابيية عالية قبيل اللقاء األهم 

الصني. أميام 
وييدرك امليدرب أميين الحكييم أهميية تحقييق نتيجية 
إيجابيية يف مبياراة الصيني املصريية ضمين الجولية 
الثامنية من التصفيات للمحافظة عيىل فرص التأهل إىل 
نهائييات كأس العيامل، والوصيول إىل النقطية الحادية 
عيرة بانتظيار أن تخدمه باقيي النتائيج يف الجوالت 
الثيالث املتبقية من التصفييات ليتأهيل للمونديال ألول 

تاريخه. ميرة يف 

ويحتيل املنتخب السيوري املركيز الرابيع يف املجموعة 
األوىل للتصفييات برصييد مثاين نقياط، بينام يتصدر 
املنتخيب اإلييراين املجموعة بي 17 نقطية، يليه منتخب 
كورييا الجنوبيية بي 13 نقطية، ثم أوزبكسيتان بي 12 
نقطية، وييأيت منتخيب الصني خامًسيا بخميس نقاط 

ثيم منتخب قطير يف املركيز األخر بأربيع نقاط.
يف  والثياين  األول  املركزيين  صاحبيا  ويتأهيل 
املجموعتيني مبيارشة إىل نهائييات كأس العيامل، يف 
حني يتواجيه املنتخبيان الحاصالن عىل املركيز الثالث 
ذهابًيا وإيابًيا، والفائيز منهيام يلتقيي صاحيب املركز 
الرابيع يف منطقية الكونيكاكاف لتحدييد املتأهيل إىل 

العيامل. نهائييات كأس 
وكان املنتخيب السيوري متكين من الفيوز عىل منتخب 
أوزبكسيتان وقبليه عيىل الصيني وتعادل ميع نظريه 
اإلييراين والكيوري الجنيويب اللذين يحتيالن املركزين 
األول والثياين آسييويا والثالثيني والثاليث واألربعيني 
عامليًيا عىل التوايل، بينيام يحتل السيوري املركز الثامن 
آسييويا والسيابع والسيبعني عامليًيا ويعتر هيذا املركز 

األفضيل ليه يف التاريخ.

صلاروخ ماديلرا الربتغلايل أحرز 
الهلدف الحلادي علر ليواصلل 
التصفيلات  لهلدايف  صدارتله 
الحاليلة بفارق ثاثلة أهداف عن 
البولندي روبرت ليفاندوفسليك.

وأصبلح روناللدو ثاللث أفضلل 
التاريلخ  علرب  أوروبلا  هلدايف 
علرب  هدًفلا   73 بتسلجيل 
املهاجلم  متخطيلاً  مسلريته، 
مريوسلاف  السلابق  األمللاين 
كللوزه )71 هدًفلا(، ويأيت يف 
بل  بوشلكاش  املجري  الصلدارة 
اآلخلر  املجلري  ثلم  هدًفلا،   84
 74 بلل  كوسليش  سلاندور 

ًفلا. هد
األرقلام  روناللدو  ويحتكلر 
القياسلية للربتغلال وحلده، فهو 
أكلرث العبلي الربتغلال مشلاركة 
مبلاراة،   139 بلل  التاريلخ  يف 
للربتغلال  التاريخلي  والهلداف 

أيضلاً بلل 73 هدفلاً.
وكان اللدون قلد أنهلى موسلمه 
اإلسلباين  مدريلد  ريلال  ملع 
بثنائيلة تاريخية للنلادي املليك، 
فقدم موسلاًم اسلتثنائًيا، وقالت 
صحيفة "أس" اإلسلبانية إن أحد 
األنديلة الصينيلة ينلوي التقلدم 
بعلرض قيمتله 200 مليون يورو 
اللدون،  للحصلول علىل خدمات 
ملع راتلب سلنوي لاعلب يصل 

إىل 120 مليلون يلورو.

حّقق كل شيء
املوفقلة  غلري  البدايلة  ورغلم 
إال  املوسلم  بدايلة  يف  لروناللدو 
أنله متكلن من تحقيلق كل يشء 
اإلسلباين  اللدوري  يف  ممكلن 
والبطوللة األوروبيلة، ملا خّوله 
للعلودة ملن جديلد إىل تحقيلق 
العلام،  هلذا  القياسلية  األرقلام 

هلذه أبرزهلا:
النجلم  متكلن  هلدف   600  -
إنجلاز  تحقيلق  ملن  الربتغلايل 
إىل  وصلل  حيلث  لله،  مهلم 
مسلريته  يف   600 رقلم  هدفله 
االحرتافيلة، سلواء ملع األنديلة 
أو منتخلب الربتغلال، وذلك خال 

مبلاراة.  855
صلاروخ  احتفلل  هلدف   400  -
ماديرا بهلا هذا املوسلم، بتمكنه 

ريلال  لفريقله  تسلجيلها  ملن 
البطلوالت  مختللف  يف  مدريلد 

صفوفله. إىل  انضاممله  منلذ 
هلذا  فلوز   200 يف  أسلهم   -
يف  امللليك  برفقلة  املوسلم 

اإلسلباين. اللدوري 
التاريخلي  الهلداف  أصبلح   -
األوروبيلة،  للدوريلات  األعظلم 
قيلايس  شلخيص  كإنجلاز 
فريلد هلذا املوسلم، فقلد تربلع 
علىل علرش الاعبلني الهدافلني 
األوروبية  للدوريلات  التاريخيني 
الخمسلة الكلربى، بعدملا وصل 
وحطلم   ،368 رقلم  هدفله  إىل 
رقلم اإلنكليلزي جيملي جريفز، 

صاحلب اللل 366 هدًفلا.
اسلمه  تدويلن  إىل  باإلضافلة   -
التاريخلي،  برينابيلو  هلداف 
كأكلرث العلب يف تاريلخ الفريق 
امللليك تسلجيًا لألهلداف علىل 
سلانتياغو  الشلهري  ملعبله 
 214 برصيلد  وذللك  برينابيلو، 
بعدملا تخطلى رقلم األسلطورة 
دي سلتيفانو، صاحلب اللل 210 

أهلداف.
- وحقق اللدون هلذا العامل لقب 
هلداف التشلامبيونزليغ، ليصبح 
البطوللة  تاريلخ  يف  العلب  أول 
ملن  يتمكلن  الحلايل،  بشلكلها 
التتويلج بلقلب هلداف البطوللة 
خلال خمسلة مواسلم متتالية.

- وقلد أثبلت املهاجلم الربتغلايل 
الصعبلة،  املهلامت  رجلل  أنله 
حيلث بلات أول العلب يف تاريخ 
أوروبلا  ابطلال  دوري  بطوللة 
يتمكلن ملن تسلجيل 50 هدًفلا 

اإلقصائيلة. األدوار  يف 
إىل  انضلم  كريسلتيانو  وكان 
قادًملا   2009 يف  مدريلد  ريلال 
وقلد  يونايتلد،  مانشسلرت  ملن 
جلّدد عقلده ملع النلادي امللليك 

.2021 حتلى 

ماذا وراء العودة من بعيد؟
نرتله  مفاجلئ  تقريلر  يف 
نيسلان  "ملاركا"، يف  صحيفلة 
كريسلتيانو  إن  قاللت  امللايض، 
روناللدو اعلرتف ألول ملرة بعلد 
بايلرن  حسلاب  علىل  التأهلل 
دوري  نهلايئ  ربلع  يف  ميونلخ 

أبطلال أوروبلا، أنله ال يجلب أن 
يكلون دامئًلا علىل العشلب، لذا 
كريسلتيانو  نواجله  اآلن  فإننلا 
روناللدو آخلر عقلًيلا وجسلديًا، 
أنله  مقتنًعلا  الاعلب  وبلات 
االسلرتاتيجية  لتغيلري  بحاجلة 
ملن أجلل مواصلة اللعلب بنفس 

املرتفلع. املسلتوى 
كانلت  االسلرتاتيجة  تغيلري 
الصيلف  صعلٍب  قلراٍر  باتخلاذ 
وزنله  يقلل  أن  وهلو  امللايض، 
لينخفلض  كيلوجراملات  ثاثلة 
ملن 82 كيلوغلرام إىل 79 بدايلة 

الحلايل. املوسلم 
بهلذه  كريسلتيانو  واسلتعاد 
نضارتله  ملن  بعًضلا  الخطلوة 
السلابقة يف التعاملل ملع الكرة 
ودخولله  بالعملر  تقدمله  ملع 

والثاثلني. الثانيلة 
هنلاك  أن  الصحيفلة  وأكلدت 
تغيلريًا يف النملط اليومي لاعب 
الربتغلايل، فقد خّفلف العضات 
يف الجلزء العللوي ملن جسلده 
ملن أجلل اسلتمرار قدرتله عىل 
املواسلم  يف  باسلتمرار  اللعلب 
أن  الاعلب  قلرر  كلام  املقبللة، 
يزيد ملن قلوة العملل يف الجزء 
للوصلول  جسلده  ملن  األسلفل 
بنسلبة  وصحيلة  بدنيلة  لحاللة 

املوسلم. نهايلة  يف   %  100
وينعكلس االسلتقرار يف النادي 
الاعلب  لياقلة  علىل  امللليك 
وراحتله النفسلية، إذ يسلود جّو 
من الصداقلة بني املدرب الشلاب 
وكتيبتله  زيلدان  الديلن  زيلن 
البيضلاء التي طّعمهلا بصاعدين 
يف  كبلري  دوٌر  لهلم  كان  جلدد 
إنعلاش الفريق وإعلادة حيويته، 
وكانلوا متفاهملني ومتناغملني 
هجلوٍم  لتشلكيل  روناللدو  ملع 

هلو األقلوى يف أوروبلا.
األرجنتينلي  النجلم  وكان 
ليونيلل ميي، أشلد املنافسلني 
الحاليلني لرونالدو عىل السلاحة 
الرياضيلة، قلال يف تريحلات 
صحفيلة إن كريسلتيانو يدفعله 
بأنله  وصفله  إذ  التأللق،  نحلو 
العلب كبلري، ولديله الكثلري من 
الجلودة، وبأنله واحلد ملن بلني 

العلامل. يف  األفضلل 

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد اإلسباني 
صدارته لهدافي تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، حيث 

سجل رونالدو هدفي البرتغال األول والثاني في مباراة الفوز على التفيا، 
في المباراة التي انتهت بثالثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات المجموعة 

األوروبية الثانية من تصفيات كأس العالم.
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نبيل الشربجي

فنانيني  ظهيور  بعيدم  النقييب  وطاليب 

شاشية  عيىل  السيوري  للنظيام  معارضيني 

التلفزييون السيوري، اليذي ماييزال يعرض 

لهيم. أعياماًل قدميية 

رئيس المخفر يدير النقابة بنفس األدوات
رئييس  الشيهر بشيخصية  زهير رمضيان 

املخفير، أبو جودت، يف مسلسيل باب الحارة، 

السيوريني  املمثليني  نحيو  سيالحه  وجيه 

املعارضيني للنظام السيوري ورئيسيه بشيار 

األسيد، فور تسيلمه منصيب نقييب الفنانني 

.2014 السيوريني عيام 

وليثبيت أنيه "وطنيي" فعياًل، أصيدر قامئة 

فصيل مين النقابية بحيق عيدد مين املمثلني 

مواقفهيم  بسيبب  بعضهيم  والفنانيني، 

املناهضية لألسيد، وآخيرون غيادروا سيوريا 

املرديية،  األوضياع  بسيبب  نهيايئ  بشيكل 

ومنهيم املخيرج حاتيم عيي، باسيل خيياط، 

جيامل سيليامن، تيم حسين، مكسييم خليل، 

قيس الشييخ نجيب، سيامر امليري، جامنة 

ميراد وآخيرون.

وبنيى رمضيان قيراره، الصادر عيام 2014، 

عيىل اتهيام املمثليني السيوريني باملسياهمة 

تأيييد  عير  السيوريني"  دمياء  "سيفك  يف 

للتدخيل  الدعيوة  أو  السيورية  املعارضية 

اّدعيى. العسيكري يف سيوريا ، كيام 

ومين ناحيية أخيرى، واصيل نقييب الفنانني 

أسيلوبه ميع الفنانيني املقيميني يف الخيارج 

مطمئًنيا إياهيم بقوليه "كل شيخص مل يدِل 

بيأي تريح يحرض عىل سيوريا سينضمن 

عودتيه بكل الوسيائل املمكنية" ، وتابع "كل 

شيخص أسياء لرميوز السييادة يف سيوريا 

ستشيمله قامئة الفصل، أي كل شيخص أساء 

للعليم السيوري والجييش والنشييد الوطني 

الجمهورية". وشيخص رئييس 

"ال يشرفني أن أكون عضًوا في نقابة 
أنت نقيبها"

ردود فعيل عنيفية أثارهيا قيرار فصيل زهر 

رمضيان للممثلني مين نقابية الفنانني، ليأيت 

املعيارض وعضيو  للممثيل  األول  الفعيل  رد 

مؤمتير القاهيرة للمعارضة السيورية، جامل 

سيليامن، بقوليه "أرجيوك ال تيردد بفصي، 

فأنيا ال يرفنيي أن أكيون عضيًوا يف نقابية 

نقيبها". أنيت 

واتهم سيليامن نقييب الفنانني بأنه "شيبيح 

عيىل  منشيور  يف  وأضياف  فاشسيتي"، 

صفحتيه يف "فييس بيوك"، "لييس خافيًيا 

الييوم أن هيذه العقلية التخوينيية كانت وراء 

سياسيات االعتقاالت والتعذييب وتعميق هوة 

االنقسيام، ميام خلق حالية من الييأس ولدت 

عنًفيا غير مسيبوق أدى إىل سيفك كل هيذه 

الدماء".

الفصيل  بقيرار  "أبيو جيودت"  يكتيِف  ومل 

مين النقابية، ليُصيدر، بعيد عاميني، قيراًرا 

فنانيني  سيبعة  بإحالية  يقيي  "تأديبيًيا" 

 26 يف  التأدييب"،  "مجليس  إىل  سيوريني 

جيامل  بينهيم،  مين   ،2016 األول  تريين 

سيليامن، عبيد الحكيم قطيفان، مي سيكاف، 

مكسييم خلييل، لوييز عبيد الكرييم، سيميح 

شيقر، عبيد القيادر منيال وميازن الناطور.

املمثيل املعيارض عبيد الحكييم قطيفيان رد 

عيىل القيرار التأديبيي بقوليه "أبنياء الوطن 

وطنهيم  أبنياء  ميع  يتعاطفيون  مين  هيم 

لهيم،  وينحيازون  بشيعورهم  يشيعرون  و 

أميا أنتيم فامفييا وطغياة و قيوة احتيالل"، 

وتابيع "أقيول ليك ييا أسيتاذ زهر أعيىل ما 

اركبيوه". بحمركيم 

جملة مطالب من منبر مجلس الشعب
يف الرابيع مين حزييران الجياري، وخيالل 

جلسية ملجلس الشيعب السيوري، تقدم زهر 

رمضيان بسلسيلة مطالب إىل رئييس الوزراء 

املقابير يف  أهمهيا توسييع  عيامد خمييس، 

مدينية الالذقيية مين أجيل دفن من أسيامهم  

"الشيهداء" ممين يسيقطون خيالل املعيارك 

التيي تخوضهيا قوات األسيد.

وشيهدت مدينية الالذقيية، التيي وليد فيهيا 

األخيرة  اآلونية  يف   ،1960 عيام  رمضيان 

تذميرًا من ارتفياع عدد قتىل شيبابها وطلبهم 

لالحتيياط عر شين حميالت عسيكرية.

رمضيان طالب مجلس الشيعب، اليذي أصبح 

عضيًوا فييه عام 2016، بالسيامح باسيتراد 

اآلالت املوسييقية أيًضيا كونهيا مين وسيائل 

الرفاهيية، معتيرًا أن الحظير أدى إىل ارتفاع 

أسيعارها بشيكل كبر.

مسلسيالت  إلنتياج  بالتحيرك  طاليب  كيام 

حيول تنظييم “الدولية اإلسيالمية”، مشيرًا 

ليرة  ملييون   200 تخصييص  رضورة  إىل 

سيورية إلنتياج مسلسيالت مين هيذا النوع، 

مين ميزانية اإلنتياج التلفزييوين البالغة 1.2 

لرة. ملييار 

تهديدات طالت ممثلين غير سوريين
ضجيت مواقيع التواصل االجتامعيي بخالف 

زهير رمضان ميع املمثلية واملغنيية اللبنانية 

إىل  دعوتهيا  بعيد  النيور،  عبيد  سيرين 

دمشيق للمشياركة ببطولة مسلسيل "قناديل 

شاشيات  عيىل  يعيرض  اليذي  العشياق" 

.2017 رمضيان  يف  التلفزييون 

"أبيو جيودت" مل يسيمح لسيرين بدخيول 

الحيدود  عيىل  اسيمها  ووضيع  دمشيق 

السيورية اللبنانيية لتصبيح مين املمنوعيني 

مين دخيول دمشيق، بسيبب زيارتهيا ملخيم 

لبنيان. يف  السيوريني  لالجئيني 

إال أن تقرييرًا أعيده برناميج "ET  بالعريب" 

أكيد أن القيرار جياء بعيد شيكوى تقيدم بها 

بعيض املمثليني السيوريني لزهير رمضان، 

يف أحقيية املمثليني السيوريني املقيميني يف 

سيوريا للعميل يف الدراما السيورية.

ويف حديثيه ملجلية "سييديت" بتارييخ 15 

آذار امليايض، قيال بنيرة وصفتهيا املجلة بي 

"الغاضبية"، "كل ممثيل لدييه اسيتحقاقات 

بحيق  يخطيئ  مين  وكل  يدفعهيا،  أن  علييه 

سيوريا علييه أن يعتيذر".

سيرين  مين  غضبيه  رمضيان  ينكير  ومل 

يف  السيوريني  لالجئيني  مخيّياًم  لزيارتهيا 

لبنيان، دون أن يخيوض يف األسيباب التيي 

تجعله يغضب مين زيارة "إنسيانيّة" مل يكن 

لديهيا أي طابع سييايس، واعتذر عين إعطاء 

املزييد مين التفاصييل بحّجية انشيغاله.

سيرين ردت عيىل رمضيان عير صفحتهيا 

جياء  بتعلييق  بيوك"  "فييس  يف  الخاصية 

فييه، "قيال أنا ضيد النظيام، قال أنا أسيأت 

غيري  أعيامل  وقفيت  أنيا  قيال  لسيوريا، 

وقبضيت مبلًغيا أزعيج املمثليني السيوريني، 

معقيول يطليع بكيرا انو أنيا عمليت الحرب ؟  

بيس ألن عنيدي مسلسيل برمضيان".

رمضيان، الشيهر بيدور “أبيو جيودت” يف 

مسلسيل باب الحيارة، وخرييج املعهد العايل 

للفنيون املرحيية قسيم التمثييل، مين أكر 

املمثليني املواليني للنظام السيوري، من خالل 

تريحاتيه ومواقفه الداعمة ليه، إال أن دوره 

كرئييس للمخفير رافقيه عيىل أرض الواقيع 

ليُطبَّيق خيارج الشاشية املربعة.

"لماذا تستفزوننا وتذلوننا بعرض عبد الحكيم قطيفان وجمال سليمان ومكسيم 
خليل على الشاشات الوطنية"، قالها نقيب الفنانين السوريين وعضو مجلس الشعب 

السوري، زهير رمضان، صارًخا بوجه أعضاء مجلس الشعب وعلى رأسهم رئيس 
مجلس الوزراء، عماد خميس، في جلسة ُعقدت في 29 كانون األول 2016.

"أبو جودت" تائه بين نقابة 
الفنانين ورئاسة المخفر

وين ماكنتو
تكـونو

يومًيا في رمضان
الساعة 11 مساًء

بتوقيت دمشق


