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»لجنة  برعاية   - محمد  الرحمن  عبد  قامشلو/ 
أُقيم حفل  كردستان«؛  آفاي  في روج  األدبيات 
بحديقة  المحاضرات  قاعة  في  كتابين  توقيع 
القراءة بقامشلو وبحضور العشرات من الكتّاب 

والشعراء وُمحبي الثقافة واألدب.

الكتاب األول باللغة العربية وهو بعنوان »كتبت 
شعرية  مجموعة  عن  عبارة  أحبك«  ألني 
للشاعرة أناهيتا سينو وهي من أهالي سري كانيه 
وتُقيم في قامشلو بعد احتالل مدينة سري كانيه 
في  المجموعة  وتقع  التركي،  االحتالل  قبل  من 
قصائد  وتضم  الوسط،  القطع  من  168 صفحة 
وجدانية اجتماعية، كتبتها الشاعرة أناهيتا على 

مدى عقدين من الزمن.
بعنوان  وهو  الكردية  باللغة  الثاني  الكتاب 
عفدكي  ناريمان  للكاتبة   BERBEROJ»«

وهي  أيضاً،  كانيه  سري  أهالي  من  وهي 
قصيرة  قصص  تسع  تضم  قصصية  مجموعة 
عن مقاومة سري كانيه وهي لشخصيات حقيقية 
وقصص واقعية، وجاء الكتاب في 126 صفحة 

من القطع الوسط.
تحدثت  هوشي  بوطان  األدبيات  لجنة  عضوة 
إقامة  »أردنا  منه:  والغاية  التوقيع  حفل  عن 
حفل التوقيع هذا وفي هذا الوقت بالذات ألهمية 
الكتاب أوالً في حياتنا، وألن الكاتبتان من سري 
مخيم  ألطفال  الكتابين  ريع  وسنرصد  كانيه، 
فصل  في  احتياجاتهم  بعض  وتلبية  كاني  واشو 

البرد واألمطار«.
عن  سينو  أناهيتا  الشاعرة  تحدثت  جانبها  من 
كتابها وأهمية توقيعه بالقول: »تمنيت أن توقف 
أنها  أو  ثكلى  أم  خد  على  جرت  دمعة  كتاباتي 
جائع،  ُمهّجر  طفل  وجه  على  ابتسامة  رسمت 
كانيه  سري  بمقاومة  كتبته  ما  يليق  أن  أتمنى 
سري  بطوالت  عن  أكتب  أن  تمنيت  وأهلها، 
القسري  التهجير  إن  إال  وتضحياتها،  كانيه 
أن  أوكد  لكنني  لألسف،  ذلك  من  حتى  حرمني 
المقاومة لن تتوقف وستعود سري كانيه ونعود 

إليها«.
عن  عفدكي  ناريمان  الكاتبة  تحدثت  كما 
مجموعتها القصصية: »المجموعة تتضمن تسع 
القصص  البطولية،  القصص  قصص من آالف 
حدثت حقيقة في يوميات المقاومة وبعض أبطال 
إنها  عنهم،  كتبت  أن  بعد  استشهدوا  القصص 
قصص من قلب سري كانيه، قصص بطولة لن 

تنتهي ومقاومة ال بد أن تنتصر«.

توقيع كتابين يف حديقة القراءة بقامشلو
حرية القائد أوجالن.. ضمانة للسالم 
وأخوة الشعوب يف الشرق األوسط

من أوراق الحرب عىل عفرين.. مؤامرات وتهجري
 كّل المؤشراِت كانت تؤّكُد أّن العدواَن بات وشيكاً، وانصبَِّت الجهوُد السياسيّة على خلِق الذريعِة له، ففيما كانِت العمليةُ العسكريّةُ 
المشتركةُ الروسيّة السوريّة مستمرةً في مناطق إدلب، والطيراُن الروسّي كثّف قصَف مواقع في ريف دمشق تمهيداً لرحالِت الباصاِت 
الخضراِء إلى الشمال، بدأت أنقرة مناوشاٍت بالقصِف المدفعّي عبر الحدوِد مستهدفةً مواقع في عفرين، لتكوَن مقدمةَ عمليٍّة موسّعٍة 

الحتاللها وتهجير أهلها وتفريغ المنطقة لتستوعَب القادمين الحقاً على متِن الحافالِت...«5

من »الوطن الضائع« إىل »يد 
بيد من أجل كوباين« إرساء 

الدعم للعائالت المحتاجة

يف ذكرى تأسيس اإلدارة 
الذاتية؛ هيئة المرأة بين 

المنجزات والمعوقات..

عندما تصبح الخيمة بيتًا 
والمخيم وطنًا!!

اإلدارة الذاتية بصدد اإلعالن 
عن خطوة إنتاجية تساهم يف 

تشجيع الزراعة

»بدي بسكليت« زخم كبري 
بالدعم من الرياضيين

للعوائل  العون  يد  لتقديم  سعياً 
عنهم،  العبء  وتخفيف  المحتاجة 
في  كوباني  أهالي  من  عدد  أنشأ 
إنسانية  مجموعة  والمهجر  الداخل 
المساندة  الخير  يد  تقديم  هدفها 

ألهلهم...«2

اإلدارة  تأسيس  ذكرى  مع  تزامناً 
الجزيرة  بإقليم  الديمقراطية  الذاتية 
 2014 عام  عنها  أعلن  التي 
أوضحت رئيسة هيئة المرأة في إقليم 
منجزات  أبرز  محمد  زينب  الجزيرة 
المرأة خالل عام وما واجههم  هيئة 
مخططاتهم  وتوضيح  معوقات  من 

المستقبلية...«3

 بين آالم النزوح وأمل الحلم بالعودة 
دمعاٌت تنزل من محاجر أطفال تركوا 
ابتساماٌت  بيوتهم وألعابهم وثيابهم؛ 
يخنقها الحنين؛ هموٌم أتعبتهم وآماٌل 
بالرجوع تداعب مخيلتهم بين الحين 

واآلخر...«6

في  والزراعة  االقتصاد  هيئة  شارفت 
االنتهاء  على  سوريا  وشرق  شمال 
افتتاح  الالزمة إلعالن  التحضيرات  من 
للهيئة  التابع  األول  اإلنتاجي  المعمل 
طن  الـ300  تتجاوز  إنتاجية  بطاقة 

يومياً من الزيت النباتي والسمن...«2

»بدي بسكليت« الحملة التي أطلقتها 
الصحفيّة ميديا غانم؛ تكللت باإلعالن 
الهوائية  للدراجات  فريق  أول  عن 
سوريا  وشرق  بشمال  للسيدات 
من  كبير  دعم  تلقي  وسط  بقيادتها، 

الرياضيين...«10

أوضح الكاتب والصحفي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية فتحي محمود بأن الحملة الدولّية للمطالبة بحرية المفكر 
الحرية والديمقراطية والتحّرر الوطين في   من العاصمة المصرية القاهرة؛ تضم كل المؤمني�ن بقيم 

ً
عبد هللا أوجالن انطالقا

مختلف دول العالم، وأكد بأن الحملة ستساهم بشكل كبير في إرساء ُعرا الصداقة والتعايش بي�ن شعوب المنطقة...«4

بعدسة دارين سلي
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إعالنات

من »الوطن الضائع« إلى »يد بيد من أجل كوباني« إرساء 
الدعم للعائالت المحتاجة

في تركيا... إن كنت معارضًا
 ستعتقل وتسجن

اإلدارة الذاتية بصدد اإلعالن عن خطوة إنتاجية 
تساهم في تشجيع الزراعة

تجارب السنة ُتقّيم اليوم... مشاريع 
مستقبلية للمرأة

إذا كنت تهتم بصحتك.. أيهما أفضل القهوة أم الشاي؟
فنجان  مثل  مريح  شيء  ال  الشتاء،  فصل  خالل 
فهذه  الصباح،  في  شاي  كوب  أو  ساخن  قهوة 
بل  فقط،  بالدفء  تشعر  تجعلك  ال  المشروبات 
تشتد  التي  الطاقة  دفعة  أيضاً  تمنحك  أن  يمكن 

الحاجة إليها لبدء اليوم.

وإذا كنت تهتم بصحتك، عليك تجنب إضافة 
الذي  الصباح  مشروب  إلى  والحليب  السكر 
تختاره لخفض الكثير من السعرات الحرارية 
اإلضافية التي ال تحتاجها، وفي هذه الحالة، 
ستشرب القهوة أو الشاي فقط دون إضافات، 

فأيّهما صحي أكثر؟
سواء كنت من ُمحبي القهوة أو الشاي، يقدم 
لك تقريرنا هذا منافع كل واحد منهما، وأيهما 

أفضل من الناحية الصحية.

القهوة السوداء غنّية 
مبضادات األكسدة

التغذية  مستشاري  كبيرة  باندي  سانديا  قالت 
السوداء  »القهوة  إن:  فورتيس  مستشفى  في 
الذي  الكافيين  من  عالية  نسبة  على  تحتوي 
يمكن أن يمنحك دفعة في الطاقة التي تحتاجها 
لممارسة التمارين الرياضية«، هذا إلى جانب 
والمغنيسيوم،  والبوتاسيوم  األكسدة  مضادات 
الدولية  وخلصت دراسة نُشرت في »المجلة 

لعلم األوبئة« إلى أن األشخاص الذين يحتسون 
القهوة تنخفض لديهم مخاطر اإلصابة بالسمنة 
ومرض السكري من النوع الثاني وفق دراسة 

نشرتها »المجلة الدولية لعلم األوبئة«.

الشاي األسود يساعد عىل 
إنقاص الوزن

لكن  متشابهان،  والقهوة  األسود  الشاي  إن 
المغذية  والعناصر  الكافيين  من  محتواهما 
يحتوي  السوداء،  بالقهوة  مقارنةً  مختلف، 
الكافيين،  من  أقل  نسبة  على  األسود  الشاي 
وهو مفيد للصحة خاصةً أنه خاٍل من الدهون 
المشبعة ويعزز المناعة، ووفق دراسة نشرتها 
األشخاص  فإن  للتغذية«  األوروبية  »المجلة 

الذين استهلكوا الشاي األسود أبلغوا عن فقدان 
الوزن.

أيّهام صحي أكرث؟

الفوائد  على  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  تعتمد 
ماسة  بحاجة  كنت  فإذا  عنها،  تبحث  التي 
األلعاب  قاعة  في  التمارين  لبدء  الطاقة  إلى 
إذا  أما  السوداء،  بالقهوة  فعليك  الرياضية، 
كنت ترغب في تقليل استهالك الكافيين، فإن 

الشاي األسود سيكون الخيار المثالي.
الذين  األشخاص  سانديا  تحذر  جهتها،  من 
شرب  من  الدم  ضغط  ارتفاع  من  يعانون 
القهوة السوداء، وتنصح بتجنب شربها بشكل 

عام في المساء ألنها قد تؤثر على نومك.

العون  يد  لتقديم  سعياً   - أحمد  سالفا  كوباني/ 
للعوائل المحتاجة وتخفيف العبء عنهم، أنشأ 
والمهجر  الداخل  في  كوباني  أهالي  من  عدد 
الخير  يد  تقديم  هدفها  إنسانية  مجموعة 

المساندة ألهلهم
منذ أشهر عدة وضمن بادرة دعم ألهالي كوباني 
أنشئت مجموعة باسم »يد بيد من أجل كوباني« 
أهالي  من  شخصاً   15 المجموعة  هذه  وتضم 
إلى  إضافة  والخارج،  الداخل  كوباني  مدينة 
ألمانيا والنروج والدنمارك، ومن  مساهمين من 

باكور كردستان أيضاً.
هذه المجموعة تسعى لمساعدة العوائل المحتاجة 
تساند  التي  البيضاء  اليد  فهي  اليتامى،  وأطفال 
ظروف  في  والمحتاج  الفقير  واألخت،  األخ 

اقتصادية صعبة تمر بها المنطقة.

من  بيد  »يد  مجموعة  أعضاء  أحد  وأوضح 
أجل كوباني« في مدينة كوباني محمد أوسو أن 
الهدف األساسي من إنشاء المجموعة هو »تقديم 
يد العون ألهلنا في كوباني ومساعدتهم في ظل 

الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة«.
حصيلة  كانت  المجموعة  هذه  »إن  أوسو  وقال 
هذه  جديدة،  فكرة  ليست  وإنها  سنوات  أعمال 
»الوطن  اسم  تحت  تعمل  كانت  المجموعة 
الضائع« ولكن بسبب جائحة كورونا توقفت هذه 
المجموعة عن العمل، »ولكن منذ فترة قصيرة 
عدنا إلى عملنا بمجموعة أخرى تحت اسم يد بيد 

من أجل كوباني«. 
عائلة  لـ 82  المساعدة  تقديم  تم  أنه  أوسو  وأكد 

محتاجة في كوباني وريفها. 
وذكر أيضاً: »بإمكان أي شخص إعالمنا بوجود 

مركز األخبارـ في إطار حملة اإلبادة السياسية 
 ،)ESP( للمضطهدين  االشتراكي  ضد حزب 
سجنت السلطات التركية، خمسة أعضاء من 
استمراراً  للمضطهدين  االشتراكي  الحزب 

لقمعها بحق المعارضة.
المعارضة،  التركي ضد صوت  القمع  يستمر 
حيث تواصل السلطات التركية اعتقال كل من 
يبزر موقفه ضد الحزب الحاكم في إشارة إلى 
أن كل من يعارضه سيكون مصيره االعتقال 

والسجن.
حملة  إطار  في  التركية،  الشرطة  واعتقلت 
السياسية 47 شخصاً، وسجنت خمسة  اإلبادة 

أشخاص منهم، وهم رئيسة الحزب االشتراكي 
بهججي،  أزغي  إسطنبول  في  للمضطهدين 
الديمقراطية  الشعوب  حزب  مجلس  عضوة 
في  اإلداري  غونغور،  سيتكي   HDP
ألتينماكاس،  كريم  للمضطهدين  االشتراكي 

دنيز باكر وغولشاه باداك.
غايب،  بنار   ETHA مراسل  على  وحكم 
لالشتراكي  العامة  المشتركة  الرئيسة  وعلى 
وعضو  غوموشتاش،  أوزلم  للمضطهدين 
االشتراكية  المرأة  لمجلس  التنفيذي  المجلس 
)SKM( سعدية أوك، أليف أوزكيراز وجرن 

جوبان، باإلقامة الجبرية.

إيبو ـ شارفت هيئة االقتصاد  قامشلو/ صالح 
على  سوريا  وشرق  شمال  في  والزراعة 
إلعالن  الالزمة  التحضيرات  من  االنتهاء 
للهيئة  التابع  األول  اإلنتاجي  المعمل  افتتاح 
بطاقة إنتاجية تتجاوز الـ300 طن يومياً من 

الزيت النباتي والسمن
»مال  قرية  في  المعمل  تشيد  على  العمل  وبدأ 
ليدخل  عام،  نحو  قبل  قامشلو  بريف  سباط« 
العمل،  القادم  شباط  شهر  بداية  مع  المعمل 
مادة  من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  في  ويساهم 
الزيت النباتي والسمن في مناطق شمال وشرق 

سوريا.
االقتصاد  لهيئة  المشترك  الرئيس  وكان 
سلمان  سوريا  وشرق  شمال  في  والزراعة 
بارودو قد قال في لقاء سابق مع صحيفتنا أن 
المشروع ضروري للمنطقة وسيساهم في تنمية 
جيدة  عمل  فرص  وتوفير  المحلي  االقتصاد 
إضافة لتأثيره اإليجابي على القطاع الزراعي.

األول  المشروع  النباتي،  الزيت  ويعتبر معمل 
سلسلة  ضمن  من  اإلنتاج  حيز  يدخل  الذي 
الذاتية  اإلدارة  تخطط  والمصانع  المعامل  من 
على  تعتمد  والتي  العام،  هذا  خالل  لتنفيذها 

المنتجات الزراعية كمادة أولية.
اليومي  إنتاجه  سيتراوح  الذي  المعمل  ويضم 
إلنتاج  خطوط  أربعة  طن،   300-270 بين 

الشمس،  دوار  )زيت  بأنواعه  النباتي  الزيت 
النباتي  للسمن  إضافة  الصويا(  القطن،  الذرة، 

والصابون نصف المصنع.
وسيساهم هذا المشروع في تشجيع المزارعين 
على زراعة بعض المزروعات المعتمدة كمادة 
محصول  ويحتل  المعامل،  هذه  مثل  في  أولية 
وتتركز  القائمة،  رأس  الشمس  ودوار  الذرة 
من  أكثر  والطبقة  الرقة  مناطق  في  زراعتها 

إقليم الجزيرة.
زيت  إنتاج  بخط  المصنع  عمل  سينعكس  كما 
الذين  القطن  مزارعي  على  إيجاباً  القطن، 

لذا  القطن،  تسويق  في  مصاعب  يواجهون 
ثالث  عمل  تفعيل  إلى  الذاتية  اإلدارة  تخطط 
الزور والرقة والحسكة  للقطن في دير  محالج 
واالستفادة  وحلجه  المحصول  لشراء  والسعي 

من بذوره في الصناعة.
المتداولة  النباتية  الزيوت  غالبية  أن  ويذكر 
زيوت  هي  سوريا  وشرق  شمال  أسواق  في 
كردستان،  باشور  عبر  تركيا  من  مستوردة 
لذا  السوري،  الداخل  في  منتج  آخر  وجزء 
في  اإلنتاج  المعمل طور  هذا  دخول  سيفرض 

تخفيض الكميات المستوردة ألدنى حدوده.

في  المرأة  منسقيات  أقرت  ـ  األخبار  مركز 
خاًص  مشروعاً   18 سوريا  وشرق  شمال 
خطة  ضمن  بمجاالتها  مختلف  في  بالمرأة 
2021 بعد تقييم لألعمال المنجزة في العام 

المنصرم.

 2020 لعام  الثاني  السنوي  االجتماع  في 
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  لمنسيقات 
الذي انعقد يوم األحد 17 من الشهر الجاري، 
نفذت  التي  المشاريع واألعمال  تقييم  تم  وقد 
والصعوبات التي أعاقت من تقدمها في العام 
خطة  عن  المنسقيات  كشفت  ثم  الماضي، 
2021 واضعة نصب عينيها إزالة العوائق 
بمقاومتها حيث تتضمن 18 مشروعاً خاصاً 

مجاالت  في  تقدمها  وتيرة  من  تزيد  بالمرأة 
مختلفة، الفكرية، واالقتصادية، فاالجتماعية، 
والحقوقية وغيرها من المجاالت التي تحمي 
والقرارات  وتدعمها،  المجتمع  في  حقوقها 

هي: 
1ـ العمل على تصديق قانون المرأة.

في  المرأة  منسقية  شرعنة  على  العمل  2ـ 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من قبل 

المجلس العام برفع مقترح من هيئة المرأة.
للمرأة  الذاتي  االكتفاء  مشاريع  دعم  3ـ 

وتطويرها.
4ـ فتح أكاديمية مهنية بريادة وإدارة المرأة.

5ـ افتتاح دور حماية المرأة في مناطق شمال 

وشرق سوريا حسب الحاجة والظروف.
6ـ ضرورة توسيع وترميم مراكز اإلصالح 

والتأهيل الخاصة بالمرأة.
7ـ إنشاء مراكز لرعاية األطفال المقيمين مع 

أمهاتهم بجانب كل مركز إصالحي.
المناطق  في  وحضانات  روضات  فتح  8ـ 

التي بحاجة لها.
9ـ دعم مشاريع للمرأة في المخيمات.

توعوية  حمالت  تكثيف  على  العمل  10ـ 
ودورات تدريبية وتأهيلية للمرأة.

11ـ عقد اجتماعات ربعية لمنسقيات المرأة 
في اإلدارات الذاتية والمدنية.

من  العنف  لظواهر  استبيانات  إصدار  12ـ 

محمد أوسو

مذكرة دعوى      
تبليغ رقم /904/ لعام 2020
على السيدة: ابتسام الهزاع 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباح األربعاء2021/1/20 

للنظر بالدعوى أساس / 952 / المقامة عليك من السيد: حسن حمادي بن 
حامد       

بطلب: تثبيت بيع سيارة           
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى      
تبليغ رقم /1057/ لعام 2020

على السيد: أيمن الحسين بن محمد غنيمة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األربعاء  2021/1/20 
للنظر بالدعوى أساس / 1219 / المقامة عليك من السيد: محمد المصطفى 

بن إبراهيم           
بطلب: تثبيت بيع سيارة           

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار      
تبليغ رقم /1273/ لعام 2020

على السيدة: خديجة حسو بنت محمود 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح االثنين2021/1/25 
للنظر بالدعوى أساس / 869 / المقامة عليك من السيد: زينب حسو خلو 

بنت محمود           
بطلب: تثبيت بيع عقار           

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار      
تبليغ رقم /1271/ لعام 2020

على السيد: محمد العبد هللا بن عبد هللا 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح االثنين2021/1/25 
للنظر بالدعوى أساس / 886 / المقامة عليك من السيد: حسن العمر الجريم 

بن حمود     
بطلب: تثبيت بيع سيارة           

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار        
تبليغ رقم /1274/ لعام 2020

على السيد: محمد المحمد بن دبسي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين2021/1/25م
للنظر بالدعوى أساس / 600 / المقامة عليك من السيد: عليوي منصور 

الشمدان      
بطلب: تثبيت بيع سيارة            

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار      
تبليغ رقم /1112/ لعام 2020

على السيد: إبراهيم العلوة  بن إبراهيم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح االثنين2021/1/25 
للنظر بالدعوى أساس / 1042 / المقامة عليك من السيد: أحمد العلوة بن 

إبراهيم            
بطلب: تثبيت بيع سيارة           

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى      
تبليغ رقم /900/ لعام 2020

على السيد: بشير الشيخ الحمد بن جمعة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األربعاء2021/1/20 
للنظر بالدعوى أساس / 946 / المقامة عليك من السيد: محمد الحجي حسين 

بن حسين         
بطلب: تثبيت بيع سيارة           

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى       
تبليغ رقم /1267/ لعام 2020

على السيد: خليل شريف بن رمضان 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/1/20م للنظر بالدعوى أساس / 1584 / المقامة 
عليك من السيد: عبد الباسط الشيخ سعيد بن حمدو  

بطلب: تثبيت بيع سيارة            
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى      
تبليغ رقم /1116/ لعام 2020

على السيد: محمد الديك بن حسين 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح االثنين2021/1/25 
للنظر بالدعوى أساس / 1349 / المقامة عليك من السيد: حاجم الجاسم بن 

صالح 
بطلب: تثبيت بيع سيارة           

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى        
تبليغ رقم /1121/ لعام 2020

على السيد: محمد خير الشواخ  بن جمعة  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين2021/1/25م
للنظر بالدعوى أساس / 1359 / المقامة عليك من السيد: محمود حاج حمود 

بن تركي     
بطلب: تثبيت بيع سيارة            

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3662/ لعام /2021 م

على السيد: أبو فهد الشمري الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع 

في 2021/1/20 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: خلف 
الغازي بطلب: أضرار مادية 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار        
تبليغ رقم /1/ لعام 2020

على السيد: جمال عبد الفتاح بن حسن 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين2021/1/25م
للنظر بالدعوى أساس / 854 / المقامة عليك من السيد: فهد العمالة بن 

الشيخ غثوان 
بطلب: تثبيت بيع سيارة            

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 210 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: رشيد أيوب بن عثمان     
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من 
يوم الخميس الواقع في 2021/2/4م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مروان مصطفى بن عثمان      
بطلب: تسجيل سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى       
تبليغ رقم /1266/ لعام 2020

على السيد: كميل عزوز بن هاني 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/1/20م
للنظر بالدعوى أساس / 1581 / المقامة عليك من السيد: عبد الستار أبو 

عيش بن محمد خالد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة            

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى      
تبليغ رقم /974/ لعام 2020

على السيد: محمد عبد الكريم الشعبان 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األربعاء2021/1/20 
للنظر بالدعوى أساس / 1056 / المقامة عليك من السيد: حسين اإلسماعيل  

بن علي        
بطلب: تثبيت بيع سيارة           

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 422 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: سعود داوود شيخو – حمودة اليوسف بن جاسم 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من 
يوم األحد الواقع في 2021/2/7م

للنظر في الدعوى المقامة من قِبل: عبود األحمد محمود       
بطلب: تسجيل سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى        
تبليغ رقم /1263/ لعام 2020

على السيد: جمعة محمد حسين الخلف بن محمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/1/20م
للنظر بالدعوى أساس / 1576 / المقامة عليك من السيد: عبد العزيز السلو 

بن أحمد   
بطلب: تثبيت بيع سيارة            

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار      
تبليغ رقم /1261/ لعام 2020

على السيد: زكريا بكور بن مصطفى 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األربعاء2021/1/20 
للنظر بالدعوى أساس / 949 / المقامة عليك من السيد: أحمد علي السليم  

بطلب: تثبيت بيع سيارة           
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار      
تبليغ رقم /1270/ لعام 2020
على السيد: فادي حمدو األحمد 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباح االثنين2021/1/25 

للنظر بالدعوى أساس / 940 / المقامة عليك من السيد: شادي األحمد            
بطلب: تثبيت بيع سيارة            

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى         
تبليغ رقم /992/ لعام 2020

على السيد: محمد مدنية بن بكري  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/1/20م
للنظر بالدعوى أساس / 1114 / المقامة عليك من السيد: عبد العزيز الشيخو 

بن عبد هللا  
بطلب: تثبيت بيع سيارة            

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار      
تبليغ رقم /1264/ لعام 2020

على السيد: أحمد بطيخ بن عبد الرزاق 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األربعاء2021/1/20 
للنظر بالدعوى أساس / 873 / المقامة عليك من السيد: عالء محمود حمادي    

بطلب: تثبيت بيع سيارة           
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ذكرة دعوى      
تبليغ رقم /1049/ لعام 2020

على السيد: حسن الخليفة بن عوض
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األربعاء  2021/1/20 
للنظر بالدعوى أساس / 1197 / المقامة عليك من السيد: خلف العبدو بن 

يحيى       
بطلب: تثبيت بيع سيارة           

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار      
تبليغ رقم /1275/ لعام 2020

على السيد: صالح رمضان بن شعبان 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح االثنين2021/1/25 
للنظر بالدعوى أساس / 694 / المقامة عليك من السيد: سليمان سليمان  بن 

محمد      
بطلب: تثبيت بيع سيارة           

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى      
تبليغ رقم /801/ لعام 2020

على السيد: عناد اإلبراهيم بن أحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األربعاء2021/1/20 
للنظر بالدعوى أساس / 780 / المقامة عليك من السيد: نعسان النعساني          

بطلب: تثبيت بيع سيارة           
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار       
تبليغ رقم /1262/ لعام 2020

على السيد: محمد وليد حزوري 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/1/20م
للنظر بالدعوى أساس / 863 / المقامة عليك من السيد: محمود وليد حزوري  

بطلب: تثبيت بيع سيارة            
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 363 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد جاسم عبدهللا    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة  

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من 
يوم االثنين الواقع في 2021/2/8م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: أحمد حسين بن علي     
بطلب: تسجيل سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3662/ لعام 2021 م

  على السيد: حسين الحسكاوي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األربعاء، الواقع في 2021/1/20 م لننظر في الدعوى المقامة 

من السيد: خلف الغازي بطلب: أضرار مادية، وإن لم تحضر في 
الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 367 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عادل نجيب بكو 
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من 
يوم االثنين الواقع في 2021/2/8م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: بالل أحمد جمعة        
بطلب: تسجيل سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /731/ لعام /2021 م

على السيد: عمر جمعة الكرمو  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء، الواقع في 2021/1/12 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيد: فاطمة جمال الحميدي  بطلب: تثبيت نسب  وإن لم تحضر 

في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى       
تبليغ رقم /1145/ لعام 2020

على السيد: محمود الحجو بن حسن 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين2021/1/25م
للنظر بالدعوى أساس / 1393 / المقامة عليك من السيد: محمود الشيخ 

خلف بن علي 
بطلب: تثبيت بيع سيارة            

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى      
تبليغ رقم /1268/ لعام 2020

على السيد: أحمد ناصري بن إبراهيم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/1/20م
للنظر بالدعوى أساس / 1590 / المقامة عليك من السيد: حميد الحسين بن 

جاسم              
بطلب: تثبيت بيع سيارة            

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4117/ لعام2021  م

على السيد: حمدان منوخ الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 
2021/1/17 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: لينا الحصوة 
بنت مصطفى  بطلب: تفريق وأشياء جهازية، وإن لم تحضر في 

الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى        
تبليغ رقم /1098/ لعام 2020

على السيد: عبد السالم العليوي بن محي الدين 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/1/20م
للنظر بالدعوى أساس / 1313 / المقامة عليك من السيد: يحيى قادر بن 

محمود    
بطلب: تثبيت بيع سيارة            

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى      
تبليغ رقم /1122/ لعام 2020

على السيد: عصري الحمادة  بن ربيع 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح االثنين  2021/1/25 
للنظر بالدعوى أساس / 1360 / المقامة عليك من السيد: عبد العيسى بن 

محمود         
بطلب: تثبيت بيع سيارة           

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار       
تبليغ رقم /1269/ لعام 2020

على السيد: نصر الدين رمضان الخلف 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين2021/1/25م
للنظر بالدعوى أساس / 884 / المقامة عليك من السيد: خالد الخلف المحمد 

بن أحمد               
بطلب: تثبيت بيع سيارة            

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /291/ لعام 2021 م

على السيدة: آالء شيخ هالل بنت أحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين  الواقع في 2021/2/1 م لننظر في الدعوى المقامة من 

السيد: خلف الفارس بن جمعة  بطلب: تثبيت طالق  وإن لم تحضر 
في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى      
تبليغ رقم /1265/ لعام 2020

على السيد: حميدي حسين بن حسين 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األربعاء2021/1/20 
للنظر بالدعوى أساس / 1580 / المقامة عليك من السيد: رافت الجاسم بن 

حسن   
بطلب: تثبيت بيع سيارة           

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى      
تبليغ رقم /1030/ لعام 2020

على السيد: عبد العليم العبد بن عزيز  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح االثنين  2021/1/25 
للنظر بالدعوى أساس / 1184 / المقامة عليك من السيد: أحمد محمد عقاب      

بطلب: تثبيت بيع سيارة           
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى      
تبليغ رقم /1120/ لعام 2020

على السيد: عبدهللا الهبرة بن محمد ديب 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح االثنين  2021/1/25 
للنظر بالدعوى أساس / 1352 / المقامة عليك من السيد: منذر الشبلي بن 

مصطفى          
بطلب: تثبيت بيع سيارة           

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى      
تبليغ رقم /1056/ لعام 2020

على السيد: نوري الخطيب بن محمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباح األربعاء  2021/1/20 
للنظر بالدعوى أساس / 1207 / المقامة عليك من السيد: إبراهيم الجعفر        

بطلب: تثبيت بيع سيارة           
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

من يحتاج للدعم والتواصل معنا عبر صفحتنا 
 Dest hevdana« باسم  فيسبوك  موقع  على 
kobane » حينها سنزوره وإن كان بحاجة إلى 

المساعدة سنقدم لهم العون«.
أوسو  محمد  أوضح  المستقبلية  خططهم  وعن 
في نهاية حديثه بأنهم يتواصلون مع األطباء في 
كوباني لتكون المعاينة والعالج للمحتاجين دون 

مقابل.

قبل هيئة المرأة.
عبر  سنوية  إحصائيات نصف  إصدار  13ـ 
مؤتمر صحفي من قبل هيئة المرأة الداخلية 

)أسايش المرأة( العدالة.
14ـ فتح دورات تدريبية خاصة للرجال.

15ـ توثيق االنتهاكات بحق المرأة في مناطق 
اإلدارة الذاتية.

16ـ مكافحة ظاهرة التسول وعمالة األطفال.
األحداث  لرعاية  خاص  مأوى  إيجاد  17ـ 
حكمهم  من  االنتهاء  عند  األيتام  القاصرين 

من كال الجنسين.
القانونية  اللجنة  مع  بالتنسيق  العمل  18ـ 
بحق  االنتهاكات  بخصوص  ملفات  إلعداد 

المرأة وعرضها على المنظمات الدولية.
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103 المرأةالرياضة

في ذكرى تأسيس اإلدارة الذاتية؛ هيئة المرأة بين
 المنجزات والمعوقات..

صفة تالشت أمام عطائها..

»بدي بسكليت« زخم كبير بالدعم من الرياضيين

علي الكدرو؛ حين الرياضة تتحدث شغفًا وحياة

قامشلو/ جوان محمد ـ »بدي بسكليت« الحملة التي 
عن  باإلعالن  تكللت  غانم؛  ميديا  الصحفيّة  أطلقتها 
أول فريق للدراجات الهوائية للسيدات بشمال وشرق 
سوريا بقيادتها، وسط تلقي دعم كبير من الرياضيين.
لم يجلب أي حدث اهتماماً محلياً وعالمياً بهذا الشكل، 
أول  عن  باإلعالن  تكللت  حملة  بسكليت«  »بدي 
وشرق  شمال  في  للسيدات  الهوائية  للدراجات  فريق 
االنتهاء  بعد  وذلك  غانم  ميديا  الكابتن  بقيادة  سوريا 
من الماراثون األول للحملة الذي أقيم برعاية االتحاد 
بناحية  البلديات  وهيئة  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
فتاريخ 2021/1/16، سيُخلّد في ذاكرة كل  عامودا. 
فتاة وامرأة تريد أن تقود دراجتها بحرية في شوارع 
حتى  ستستمر  الحملة  ألن  الكالم؟  هذا  لماذا  مدنها، 

تحقيق أهدافها، والهدف الرئيسي هو أن تتجول الفتاة 
بدراجتها بدون أي مضايقات، أو كالم جارح، الحملة 

مستمرة لتقام في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.
الفريق  فيها  واالستمرار  الحملة  هذه  مهام  وتولى 
ولديها  غانم  ميديا  الفريق  قائدة  عبر  عنه  أُعلن  الذي 
اآلن 15 العبة، وتلقوا الدعم على الفور من االتحاد 
إقليم  في  رياضية  وأندية  رياضيين  ومن  الرياضي 
في  ماراثونات  إقامة  الفريق  هذا  ويسعى  الجزيرة، 
كافة المدن كما ذكرنا لتصبح قيادة الدراجات الهوائية 
عادة وليست جريمة، كما أن الفريق له آمال بالذهاب 
باإلضافة  هناك،  ماراثونات  إلقامة  كردستان  إلقليم 
لتمثيل شعوب المنطقة في المحافل الدولية والمشاركة 
بالمسابقات الدوليّة، البعض سوف يسخر من هذا الكالم 

والبعض لن يصدق، ولكن إرادة امرأة واحدة أثارت 
كل  تقاوم  وهي  شهرين،  فمنذ  كبيرة  إعالمية  ضجة 
المضايقات من خالل قدومها من منزلها بحي الهاللية 
إلى مكان عملها في صحيفة روناهي بالحي الغربي، 
تقول »سوقوا مين  وخرجت أصوات من هنا وهناك 
مانعكم« ولكن نفس هؤالء لن يعرفوا ما تعانيه ميديا 
الدراجات  يسوقون  وهم  أهاليهم  يشاهدوا  لم  لو  غانم 
الهوائية في شوارعنا لن يدركوا حجم التنمر المتواجد.
فقط،  االجتماعي  الجانب  على  تتركز  ال  الحملة  وهذ 
بل هو مشروع رياضي لم يسبق أن حدث في مناطقنا 
حملة وماراثونات وفريق للدراجات الهوائية، ولو لم 
يكن ذو أهداف سامية لما جلب كل هذه الهالة اإلعالمية 
قنوات وصحف عالمية  المحلي، وعلى  الصعيد  على 
ـ  األمريكية  الحرة  قناة  ومنها:   الحملة  تغطي  باتت 
 BBC ـ راديو  الدولي  التحالف  ـ  نيوز عربي  سكاي 

عربي ـ صحيفة ليفانت البريطانية. 
هكذا  الماراثون  يوم  يوصف  ال  شعورها  كان  ميديا 
ذكرت لصحيفتنا »روناهي«: » شعوري ال يوصف 
أبداً«، نعم ليس أمراً عادياً أن تقاوم وسط كل العقبات 
دعم  هناك  كان  الوقت  بنفس  ولكن  المجتمع،  من 

ومساندة أيضاً.
الفريق جاهز لتدريب الفتيات وإقامة بطوالت لتفعيل 
أي  مثل  مثلها  وتصبح  الهوائية  الدراجات  رياضة 
رياضة أخرى وخاصةً األندية الرياضية كانت مشجعة 

للحملة والفريق.
لحملة  األول  الماراثون  برعاية  قام  الرياضي  االتحاد 
»بدي بسكليت«، وقدم الدعم للحملة وكذلك كانت هيئة 
الدعم  عديدة  أندية  قدمت  بينما  أيضاً،  راعياً  البلديات 
مثل نادي سردم: درع لقائدة الحملة ميديا غانمـ  دراجة 
وباص  للفريق،  طبيتين  وحقيبتين  ورد  وباقة  هوائية 

نقل من قامشلو إلى عامودا وبالعكس.

الفريق، وحضر  نادي األسايش قدم باص نقل وساند 
إقليم  بطالت  وهن  الماراثون  للسيدات  قامشلو  نادي 
لقب  وحققن  عامودا  ومثلن  مرات  لعدة  الجزيرة 
الذهاب  مرحلة  وتصدرن  معهن  السوري  الدوري 

للدوري السوري باسم نادي الخابور هذا الموسم.
ريم  العبته  وحققت  بالماراثون  شارك  قنديل  نادي 
من  هدية  دراجة  ونالت  األول  المركز  الصمد  عبد 
سابقاً  الجهاد  عرين  حامي  شقيق  سعيد  فرهاد  الشاب 
سامر سعيد وقدم دراجة للفريق كما دعم الحملة مادياً 
والرياضة  الشباب  هيئة  وقدمت  البداية،  منذ  ومعنوياً 

دراجة هوائية للفريق أيضاً.
حب  األطفال  لتعليم  كبادرة  الماراثون  تقدمتا  طفلتان 
قيادة الدراجات وبأن الدراجة الهوائية كما هي للشباب 
الفريق  العبات  انطلقت  وبعدها  أيضاً،  للفتاة  هي 

ومتسابقات من مدينة قامشلو وعامودا، وبدأ الماراثون 
الحرة،  المرأة  ساحة  عند  وانتهى  درباسية  دوار  من 
ولتقام مراسم التتويج بتكريم الفائزين بالمراكز األولى 
بكؤوس  البلديات  وهيئة  الرياضي  االتحاد  قبل  من 
الرياضي  االتحاد  وقدم  وورود،  وميداليات  وجوائز 
وحضوره  لجهوده  الكردي  األحمر  للهالل  درعاً 
»األسايش«  الداخلي  األمن  قوات  ومثلهم  الماراثون 
بعامودا، وقامت قائدة حملة »بدي بسكليت« والفريق 
الذي أعلنت عنه ميديا غانم بتقديم درع شكر لكالً من 

االتحاد الرياضي وهيئة البلديات لرعايتهما الحملة.
يتعرض لالنتقادات والسخرية مثله مثل فرق  الفريق 
بعد  بهم  يتفاخرون  نفسهم  واليوم  للسيدات،  القدم  كرة 
الفريق  تحقيق اإلنجازات على مستوى سوريا، وهذا 
الدولية  المحافل  في  األيام  من  يوماً  سيكون  أيضاً 

وسيتفاخرون به.

منبج / آزاد كردي - يصل العب ومدرب التايكوندو 
لمتابعة  ملل  كلل وال  بالنهار وبال  الليل  الكدرو  علي 
على  انتشارها  في  والمساهمة  الرياضي  مشواره 

المستوى الشعبي واألوساط الرياضية أيضاً.

لم يحَظ علي الكدرو بالشهرة التي ينالها معظم الالعبين 
بالسير  اكتفى  بل  إعالمياً  عليهم  الضوء  يُسلط  الذين 
وجدانه  على  استحوذ  حتى  ثابتة  بخطى  هدفه  خلف 
صحيفتنا«  من  وحرصاً  أيضاً.  وذهب  اتجه  أينما 
دفة  الستكمال  ودفعهم  المواهب  دعم  على  روناهي« 
علي  والمدرب  بالالعب  التقت  اإلبداعية،  مسيرتهم 
وأبرز  ومدرب  مسيرته كالعب  للحديث عن  الكدرو 

محطاته الرياضية. 

»منعطف غّي مسار حيايت«

عن  بعيداً  العيش  أطيق  أكن  »لم  يقول:  الكدرو 
األوحد  وعشقي  وهوايتي  مهنتي  فهي  التايكواندو 
بعض  صغري  في  إليها  جذبني  لقد  كلها،  وحياتي 
لي  بروس  األسطورة  يؤديها  كان  التي  الحركات 
وتأثرت بهذا البطل العالمي كثيراً، واتجهت إلى عالم 
وجود  رغم  الهوس  حد  بها  فتعلقت  والصالبة،  القوة 
الكاراتيه  مثل؛  عنها  حيوية  تقل  ال  أخرى  رياضات 
تكن  لم  وجدتها  أني  جانب  إلى  والجودو  فو  والكونغ 
ذلك  في  بسهولة  القتالية  المواهب  لنمو  الهين  باألمر 

الوقت«. 
اهتمامه  على  استحوذت  التايكوندو  أن  إلى  ويشير 
وأثرت به إلى حد بعيد في توقفه عن متابعة دراسته في 
المرحلة االبتدائية التي فضل عليها الرياضة حيث كان 
به استكمال  آنذاك. وكان حرياً  في الثالثة عشر عاماً 
دراسته إلى جانب ممارسة التايكواندو لكن من خالل 
واالنتقادات  االعتراضات  من  الكثير  واجه  إصراره 
بعد  فيما  لكن  األمر  هذا  على  البداية  في  أهله  من 
حصده  بعد  خاصةً  أكثر  منهم  وتشجيعاً  مساندة  وجد 
التايكوندو  الكدرو  تعلم  الجيدة،  النتائج  من  العديد 
بنادي المستقبل في حجيرة بريف دمشق وتدرب على 
مسيرته  شهدت  كما  البارزين،  المدربين  من  عدد  يد 
الجراحية  والعمليات  اإلصابات  من  العديد  الرياضية 
التي أبعدته عن المالعب جراء إصاباته المتكررة بين 
تزيد عن  فترات  انقطاعه  إلى  وأدت  واألخرى  الفينة 
الستة أشهر عن التمارين والتدريبات طلباً لالستشفاء 

والنقاهة وسرعان ما يعود أقوى من قبل.

مشاركات ومنجزات

أحبَّ علي الكدرو الرياضات القتالية خاصة التايكواندو، 
الرياضي بحجيرة  يقول: »بدأت مشواري  ذلك  وعن 
الرياضي،  المستقبل«  »نادي  في  دمشق  ريف  في 
وال  علي،  »فضلهم«  أذكر  زلت  ال  مدربين  يد  على 
منذ  فترة وجيزة  في  التتويج  اعتالء منصات  أن  شك 
شمال  مناطق  وضمن  تحديداً  سنوات  الثالث  قرابة 
على  الوحيد،  وإدماني  ديدني  أضحى  سوريا  وشرق 
2017م  عام  في  شاركت  الحصر،  ال  المثال  سبيل 
أحقق  لم  لكني  الحسكة  مدينة  في  للتايكواندو  ببطولة 
أي نتائج بل اقتصرت على شرف المشاركة في ذلك 
الوقت بينما استطعت في بطولة منبج التي نُظمت في 
منبج، أن أصعد بالعبي نادي النجوم لتأهيلهم وزيادة 
خبراتهم مع العلم أن هناك أندية محترفة ولها صوالت 

وجوالت في رياضة التايكوندو«.
ويقول الكدرو:« أما في المشاركة الثانية، فحقق نادي 
بالمراكز  ذهبيات  ثالث  الصقور  نادي  أمام  النجوم 
من  عاٍل  مستوى  على  العبين  أمام  األولى  الثالثة 
التدريب والقوة عند نادي الصقور. كما وشارك نادي 
النجوم بعد هاتين البطولتين ببطولة أخرى أقيمت في 
عام 2018م بمدينة ديرك بمشاركة ثمانية عشر نادياً 
وحقق نادي النجوم إنجازات ُمشّرفة بإحرازه ذهبيتين 
اثنتين ومركز ثالث عام بالنسبة لألندية رغم المستوى 

يحمل  بعضها  أن  سيما  ال  المشاركة  لألندية  المتقدم 
إنجازات دولية«.

لم  -2020م،   2019 عام  في  »أما  قائالً:  ويضيف 
اقتصرت  وإنما  الحقيقي،  بالشكل  فعاليات  هناك  تكن 
في  أقيمت  التي  العروض  بعض  على  مشاركاتنا 
مناسبات معينة بسبب جائحة كورونا التي كان لها أثر 
العلم  مع  عموماً  الرياضية  األنشطة  إيقاف  في  كبير 
بُعد  عن  الرياضية  بتدريباته  استمر  النجوم  نادي  أن 

وأون الين«.

التألق؛ مدرباً وحكامً

من  سنوات  بضع  خالل  الكدرو:«  علي  ويؤكد 
وبموازاة  كالعب،  باإلنجازات  الحافلة  المشاركات 
إذ  بالتدريب،  حياتي  حلم  تحقيق  من   تمكنت  ذلك، 
تعاقد معي االتحاد الرياضي في مدينة كوباني لتدريب 
بعض األندية في ناحية صرين التابعة لمدينة كوباني 
بين عامي 2020-2021م، ورغم تحملي مشقة السفر 
فيه  أنني أجد  اللعبة، غير  لنشر  التعب  ومكابدة  يومياً 
راحة ومذاق خاص كبيرين، كما اّطلعت على الكثير 
من المهام التدريبية منها؛ تدريب نادي منبج للتايكواندو 
لفترة وجيزة وحققت تحت إشرافه إنجازات طيبة جداً، 
وأشرفت إلى جانب التدريب أيضاً على مهام التحكيم 
بإيعاز من منظمي البطوالت من أجل تحكيم عدد من 

المباريات على المستوى المحلي«.

نادي النجوم

من  جزء  »هو  الكدرو:  قال  النجوم،  نادي  وحول 
طموحي الذي مأل روحي طوال سنوات عديدة، وجاء 
كحصيلة  التايكواندو  لرياضة  النجوم  نادي  افتتاح 
طبيعية لمسيرة طويلة من المران والتدريب والعطاء، 
وهو تكليل أيضاً لعدد من الالعبين الذين استمروا طيلة 
سنوات يواظبون على التدريب دون مكان واستحقوا أن 
يكون لهم مكاناً يحتضنهم لممارسة رياضة التايكوندو 

بعدما نال سبعة منهم حزامين أسودين دان«.
ويشير إلى أن تشكيل النادي تحت اسم النجوم الذي لم 
يكن في ذلك الوقت له مكان محدد أو صفة اعتبارية 
له  تكن  منبج ولم  العريقة في  األندية  اندمج مع  وإنما 
نادي  تدريب  على  الكدرو  عمل  بينما  تامة  استقاللية 
التدريبات  وإقامة  الرياضي  لالتحاد  يتبع  الذي  منبج 
دوار  من  بالقرب  الكائنة  الفردية  األلعاب  صالة  في 
ترخيص  على  النجوم  نادي  وحصل  كما  جرابلس، 
لممارسة رياضة التايكواندو من قبل االتحاد الرياضي.
من  قصيرة  فترة  خالل  تمكنت  بقوله:«  ويضيف 
الالعبين  عدد  بلغ  فقد  واسع،  نطاق  على  اللعبة  نشر 
المنضويين في نادي النجوم ستين العباً وهم يتابعون 
عن  ناهيك  انقطاع  دون  متواصل  بشكل  تدريباتهم 
قيامي  إن  وبالطبع،  اآلخرين،  الكثر  الهواة  الالعبين 
صغاراً  يزالون  ال  وهم  التايكواندو  العبي  بتدريب 
التايكواندو بشكل واسع  فرصة كبيرة من شأنها نشر 

تدريبهم  في  قُدماً  للمضي  لدي  حافزاً  يشكلون  ألنهم 
سيما  وال  في طريقي  تقف  كثيرة  عقبات  رغم وجود 
أن طموحي إنشاء أبطال كبار يمارسون رياضتهم هو 

حلم قديم«.

أمنيات بانتظار املشاركات

واختتم الالعب والمدرب علي الكدرو حديثه بالقول: 
القادمة  الفترة  النجوم خالل  نادي  يشارك  أن  »أتمنى 
بمشاركات خارجية سواء على مستوى سوريا أو على 
المستوى الدولي أيضاً، وكذلك نسعى إلى فحص عدد 
لنيل  ليتقدموا بفحص أنفسهم  من الالعبين والالعبات 

حزام أسود في الفترة القادمة«.
الجدير ذكره، أن الالعب علي الكدرو من مواليد 5/4/ 
في  منها عشرين عاماً  ناحية مسكنة، قضى  1992م 
دمشق، تنقل خالل األزمة السوريّة بين مسكنة وتركيا 
الذي  الملحوظ  التطور  بعد  مؤخراً  منبج  في  واستقر 
شهادات  عدة  على  وحصل  عموماً،  الرياضة  شهدته 
وحقق  أيضاً  وكحكم  ومدرب  كالعب  وتكريم  تقدير 
أفضل إنجاز له بحصوله على حزامين أسودين دان. 

بالتعاون  الرياضي  االتحاد  في  المنشآت  مكتب  يعمل 
إعادة  على  المدني  الرقة  مجلس  في  المالية  لجنة  مع 
الرياضة  هذه  إحياء  بهدف  الفروسية  منشأة  تأهيل 
تأهيل  ذلك  وشمل  الغياب  من  سنوات  بعد  جديد  من 
المضمار وتسهيل األرضية والرملية وإزالة المخلّفات 

والركام.

روناهي/ ميديا غانم - تزامناً مع ذكرى تأسيس 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الجزيرة التي 
أعلن عنها عام 2014 أوضحت رئيسة هيئة 
أبرز  محمد  زينب  الجزيرة  إقليم  في  المرأة 
واجههم  وما  عام  خالل  المرأة  هيئة  منجزات 

من معوقات وتوضيح مخططاتهم المستقبلية
استطاعت   2014  /  1/  21 في  تأسيسها  منذ 
مناطقها  تدير  أن  الجزيرة  بإقليم  الذاتية  اإلدارة 
بنظام ديمقراطي، فهي بنيت على توافق القوى 
السياسية وتنظيمات وشعوب المنطقة التي كانت 
نفسها  لتدير  إدارة  لتأسيس  ضرورية  بحاجة 
داعش  مرتزقة  من  ومناطقها  شعبها  ولتحمي 
وعلى  والعالم،  المنطقة  يهددون  كانوا  الذين 
صعيد تمكين المرأة ضمن هذه اإلدارة أصبحت 
المساواة  تحقيق  في  رائداً  نموذجاً  سوريا  في 
المناطق  بباقي  مقارنةً  النّساء  وتمكين  النّوعيّة 

األخرى، إضافةً إلى الدّول المجاورة لها.
وضع  على  الجزيرة  بإقليم  المرأة  هيئة  عملت 
المجاالت  كافة  في  تنموية  استراتيجية  خطط 
الخاصة بالمرأة في العام الجاري، بهدف الدفاع 
المرأة  تهم  التي  القوانين  وتأييد  حقوقها  عن 
الذاتية  اإلدارة  وهيئات  المؤسسات  كافة  في 
رئيسة  عنه  تحدثت  وغيره  هذا  الديمقراطية، 
خالل  محمد  زينب  الجزيرة  بإقليم  المرأة  هيئة 

الحوار التالي:
بإقليم  المرأة  هيئة  منجزات  أهم  هي  ما   -

الجزيرة من مشاريع عام 2020؟
الهيئة  عمل  ولتوسيع   2020 عام  بداية  منذ 
عمدنا إلى وضع برنامج ومخطط للعام، بحيث 
يشمل كافة الجوانب من تدريب المرأة إلى تنفيذ 
التي  الموازنة  مشاريع خدمية واستثمارية وفق 
المرأة  تستهدف  بحيث  الهيئة،  قبل  من  جهزت 

متوفرة  غير  العمل  فرص  كون  المتعلمة  غير 
لديها ويتم استغالل المرأة نتيجة لعدم استقاللها 
العنف  من  والحد  حقوقها  ولحماية  مادياً، 
مع  عدة  اجتماعات  عقدت  ضدها؛  الممارس 
تنظيمات نسوية باسم لجنة مبادرة صوت المرأة 

ووضع الحلول للمشاكل المستعصية. 
- إلى أي مدى استطعتم كهيئة المرأة احتضان 

النساء من كافة شعوب المنطقة؟
اإلعالن  بداية  من  المنجزة  األعمال  كافة  في 
بإقليم  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  تأسيس  عن 
الشعوب  بين  تفرق  لم  اللحظة  وحتى  الجزيرة 
وخاصةً فيما يتعلق بالنساء، كونها تنظر لقضية 
المرأة على أنها واحدة مهما اختلفت القوميات أو 
األديان، حيث استهدفنا نساء العديد من المناطق 

العربية والمناطق األخرى بهدف تمكين المرأة 
تأخذ  حتى  بالمجتمع  دمجها  إلعادة  المعنفة 
دورها الفعال، وكذلك في أمور العمل لم ننظر 
إيجابية  بنظرة  إال  الشعوب  بين  االختالف  إلى 

ألن االختالف أساس التنوع والعطاء. 
لتبني  الجاري  الجديد  للعام  - هل هناك مخطط 
مبادرات نسائية خاصة؟ وهل هناك دعم للنساء 
واالقتصادية  الرياضية  المجاالت  بمختلف 

واالجتماعية وغيرها؟ 
نتيجة االجتماعات التي عقدت لمختلف المكاتب 
والنقاش  المقاطعات  ولجان  بالهيئة  المرتبطة 
العمل  سبيل  اعترضت  التي  المعوقات  حول 
خالل  إنجازه  يمكن  وما  المنصرم  العام  خالل 
بحيث  الجديد،  للعام  مخطط  وضع  العام؛  هذا 
يشمل جميع جوانب المجتمع، ابتداًء من الوضع 
االقتصادي، فقد جهزت مشاريع اقتصادية ستنفذ 
إنشاء  بمشروع  سيبدأ  والذي  العام،  هذا  خالل 
مركز لحماية الطفل سينفذ منذ بداية العام، إلى 
مختلف المشاريع التي تدعم المرأة اقتصادياً، كما 
تجهيز  يدرس  المعنفة  المرأة  لحماية حقوق  إنه 
دعم  تدريبات  من خالل  معنوياً  لدعمها  مراكز 
مختلف  على  تدريبها  خالل  من  ومادياً  نفسي، 
سينسق  نسوية  وحدة  تشكيل  أجل  من  المهن، 
العمل  إلمكانية  النسوية  التنظيمات  مختلف  مع 
المشترك في مجال حقوق المرأة وحل قضاياها. 
الذي  الجديد  العاملين  قانون  أنصف  هل   -
وجهة  من  المرأة  القادم  الشهر  خالل  سيطبق 

نظركم؟

وضع قانون العاملين لسير العمل بشكل منتظم 
واجباتهم  ومعرفة  العاملين  حقوق  وحماية 
إذا  العقوبات  وفرض  القانون  وفق  والعمل 
القانون  هذا  في  يفرق  ولم  القوانين،  اخترقت 
نفس  يتحمالن  كونهما  والمرأة  الرجل  بين 
المسؤوليات ولهما الدور نفسه في اتخاذ القرار 
دون  العمل  أساس  على  للجنسين  ينظر  وكونه 
التمييز بينهما على أساس اختالف الجنس فكان 

القانون بنظري منصفاً.
ضمن  كانت  التي  الخطط  أو  المشاريع  ما   -
هي  وما  تنجز  ولم  عام2020  مخططاتكم 

األسباب؟
كان هناك العديد من المشاريع االقتصادية التي 
بحمالت  والقيام  إنجازها  المفترض  من  كان 
من  والعديد  المخيمات،  في  وخاصة  توعية 
النشاطات والفعاليات المجتمعية لم ينجز العديد 
الحظر  وظروف  كورونا  جائحة  بسبب  منها 
بها،  التزمنا  حيث  األزمة  خلية  طبقتها  التي 
للهيئة  ميزانية  تخصيص  عدم  إلى  باإلضافة 
من قبل المجلس التنفيذي للقيام بمشاريع مختلفة 
كافة  وتخصيص  كورونا  بجائحة  مرتبط  وذلك 
الميزانية ألجل إجراءات الوقاية منها، وحاولنا 
باتخاذ إجراءات الوقائية كـ )التباعد االجتماعي( 

بمتابعة العمل وعدم التوقف. 
- ما مشاريعكم كهيئة المرأة في العام الجديد؟

عنها  سيعلن  الهيئة  بها  ستعمل  التي  المشاريع 
الحقاً إال أنه نستطيع التأكيد بأن المشاريع التي 
الطفل  حقوق  حماية  أجل  من  ستكون  ستنفذ 
وخاصةً  للمرأة  واستثمارية  خدمية  ومشاريع 

»اإلعاقة«  بـ  يسمونه  ما  كوجر-  تل  روناهي/ 
الخمسين  ذات  أحمد«  »أم  حياة  في  تكن  لمن 
أمام  قيمة،  وال  لها  تأثير  ال  صفة  سوى  عاماً 
حجم ما قدمته من عطاء، وبذلك ذللت به جبال 
وأطفالها  ولزوجها  لنفسها  لترسم  الصعاب  من 
المجتمع  نظرة  بنضالها  لتغير  الحياة  خارطة 
المتهكم على قدراتها المحدودة كما كانوا يظنون.

المرأة  قدرات  تعكس  جديدة  لوحة  ترسم  هي   
محطمةً  والمجتمع  األسرة  قيادة  على  الحقيقية 
على  ومتفوقة  الذكوري  المجتمع  نمطية  بذلك 
بال  العالم  أن  على  مبرهنة  خوفها  وعلى  نفسها 

المرأة كعين بال نظرها.

املناضلة يف عني أرستها

االرتباط بين األم واالبنة يلعب دوراً هاماً في حياة 
الحالة!!  بهذه  األم  تكون  عندما  فكيف  األسرة، 
ولكن إرادة األم كانت تقوي االبنة أيضاً وبشغف 
عن  الحسن  رياش  عمشة  تتحدث  كانت  ملحوظ 
أمها وكأنها تريد أن توصل لنا كل ما تحمله من 
وأخواتها،  هي  عليها  أمها  لتعب  وشكر  امتنان 
حيث تقول عمشة أنها بعد أن تزوجت وأصبحت 

أمها  تكابده  كانت  الذي  التعب  كمية  أدركت  أماً 
أثناء تربيتهم هي وأخواتها دون أن تنطق بكلمة 
واحدة ودون أن يسمعوا شكواها، وتضيف بأنها 
ومتطلباتهم  حاجاتهم  كأم  بحسها  تدرك  كانت 
التي كانت  أماً عظيمة، وهي  نراها  كنا  »ولذلك 
السحاب الذي يحجب عنا حرارة الشمس وتمطر 
القمح  مقلتيها  بدموع  وتسقي  وحناناً  حباً  علينا 

لتصنع منه خبزاً تطعمنا إياه عندما نجوع«.
أم  زوجته  مع  يتعامل  كان  الذي  الحسن  رياش 
أحمد أشار قائالً: »لم أستخدم أكثر من إصبعين 
أريد  لها أي فكرة  طيلة حياتي معها كي أوصل 
طرحها عليها أو حاجة كنت أريد منها أن تلبيها 
أحمد  أبو  الحسن  رياش  لنا  لخص  هكذا  لي«، 

قدرتها على فهم وتفهم جميع جوانب الحياة.

»ذكية وحنونة«

الحسن يروي لنا: كيف كانت تفصل األمور عن 
بعضها البعض، ونوه قائالً: »أن نسبة الذكاء التي 
قد  أي شخص  ذكاء  تفوق  تكاد  أحمد  أم  تمتلكها 

عرفته طوال حياتي«.
أما ابنتها عمشة تقول بأنها كانت ال تفوت فرصة 

يحيط  من  كل  على  وعطفها  حنانها  عن  لتعبر 
ملحمة  تجسد  وكأنها  خنوع  أو  انكسار  دون  بها 
متكاملة عن نضال المرأة في كل جوانب الحياة.

األم  بفضل  كان  األم  مع  األسرة  هذه  تكيف  إن 
أسرة  تبني  وحنانها  بتعاملها  كانت  التي  نفسها 
متكاملة زرعت الحب بينهم وأصبحوا يتفاخرون 

بها في المجتمع.

زينب محمد

العنف  من  تحد  لمشاريع  باإلضافة  الريفية 
الممارس ضد المرأة وتطوير آلية الحماية عند 

المرأة.
المجلس  هيئات  إحدى  هي  المرأة  هيئة 
اإلدارة  عن  اإلعالن  عند  تشكلت  التنفيذي 
وهي   2014-1-21 في  الديمقراطية  الذاتية 
االجتماعية  المرأة  بقضايا  معنية  رسمية  جهة 
والقانونية,  والسياسية  والثقافية  واالقتصادية 
مفهوم  من  وتتخذ  قامشلو  بمدينة  مقرها  ويقع 
عملها،  في  أساسياً  مبدأً  الديمقراطية  األمة 
االجتماعية  العدالة  مبدأ  ترسيخ  على  وتعمل 
التمييز اإليجابي لصالح المرأة وإزالة  وتحقيق 
المفاهيم الرجعية التي تعيق تطور المجتمع من 
أجل الوصول إلى مجتمع إيكولوجي ديمقراطي 

متحرر جنسياً.
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حرية القائد أوجالن.. ضمانة للسالم وأخوة الشعوب 
في الشرق األوسط

الكاتب  أوضح  ـ  إبراهيم  إيفا  قامشلو/ 
والصحفي وعضو المجلس المصري للشؤون 
الدوليّة  الحملة  بأن  محمود  فتحي  الخارجية 
أوجالن  هللا  عبد  المفكر  بحرية  للمطالبة 
القاهرة؛  المصرية  العاصمة  من  انطالقاً 
تضم كل المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية 
والتحّرر الوطني في مختلف دول العالم، وأكد 
إرساء  في  كبير  بشكل  ستساهم  الحملة  بأن 

ُعرا الصداقة والتعايش بين شعوب المنطقة.

يعمل المثقفون المصريون على تمتين العالقات 
العالقات  خاللها  ومن  المصرية،  الكردية 
للتعريف  بحمالت  بالقيام  العربية،  الكردية 
الديمقراطية،  األمة  وفكر  الكردية،  بالقضية 
لالعتراف  العام  الرأي  أمام  شرحها  يتم  كي 
بها كقضية مشروعة من الواجب حلها بطرق 

سلمية، والحملة األخيرة لإلفراج عن القائد عبد 
هللا أوجالن تصب في خدمة الشعبين الكردي 
والعربي بشكٍل خاص وشعوب الشرق األوسط 

بشكل عام. 
حول ذلك؛ أجرت صحيفتنا حواراً خاصاً مع 
المصري  المجلس  وعضو  والصحفي  الكاتب 
للشؤون الخارجية فتحي محمود، وكان الحوار 

على النحو التالي: 

ـ بماذا تلخصون »فلسفة األمة الديمقراطية« 
التي هي نتاج فكر القائد عبد هللا أوجالن؟ 

عن  كثيراً  كتبُت  طويلة  سنوات  مدى  على 
مهمة  معضلة  اعتبرها  التي  الكردية  القضية 
في منطقة الشرق األوسط ُمنذ عقود طويلة وال 
في  الكرد  تعرض  مع  وبخاصةً  حلها،  من  بد 
حاولوا  وحشية،  وإقصاء  قمع  لعمليات  تركيا 
مواجهتها عبر حركات نضالية عديدة أبرزها 
قيام حزب العمال الكردستاني الذى أسسه قائده 
التاريخي »عبد هللا أوجالن« خالل السبعينيات 
شرق  جنوب  في  وذلك  الماضي،  القرن  من 
وحصول  الكردية  القضية  حل  بهدف  تركيا، 

الكرد على حقوقهم كاملة.
الكردية،  القرى  آالف  بتدمير  تركيا  فقامت 
كل  في  نفسه  أوجالن  هللا  عبد  القائد  والحقت 

 1998 عام  وفي  عاماً،  عشرين  لمدة  مكان 
بسبب  سوريا،  يجتاح  أن  التركي  الجيش  كاد 
وجوده هناك، ولكن القائد أوجالن غادر دمشق 
متنقالً بين عدة دول، حتى نجحت المخابرات 
التركية وبمساهمة ومؤامرة دوليّة اختطافه من 
مطار نيروبي في 15 شباط 1999، بمساعدة 
المخابرات اإلسرائيلية »الموساد«، وُمنذ ذلك 
الوقت يقبع أوجالن في سجن إيمرالي التركي 
عليه  ُحكم  أن  بعد  للغاية،  سيئة  ظروف  في 
باإلعدام وخفّف الحكم إلى السجن المؤبد تحت 

ضغوط أوروبية. 
عبد هللا  لمسيرة  المتتبع  أن  كتاباتي  في  وقُلُت 
يكتشف  الطويل  سجنه  وخالل  قبل  أوجالن 
قائد  مجرد  وليس  وفيلسوف،  مفكر  أمام  أنه 
لحزب، وحزب العمال الكردستاني تحّول إلى 
انفصالية.  حركة  وليس  وطني  تحرر  حركة 

عامي  أوجالن  هللا  عبد  أعلن  أن  سبق  وقد 
من  النار  إلطالق  وقف  »1993و1995« 
كانت  التركية  الحكومة  لكن  واحد،  جانب 
ترفض ذلك، وفي كانون األول 1998 أعلن 
من  بدالً  للنضال  سبيالً  السلمي  النهج  اتخاذه 
الكفاح المسلح، لكن الدولة التركية استمرت في 
كبيرة، واختارت  بوحشية  الكرد  قمع  عمليات 
سلمي  حل  إلى  الوصول  بدل  واإلبادة  القمع 

للمسألة الكردية.
اآلن  أوجالن  هللا  عبد  القائد  أن  قناعة  ولدي 
الكبير  اإلفريقي  للمناضل  شبيهاً  نموذجاً  يقدم 
»نيلسون مانديال«، الذي اعتُقل بعد عام واحد 
للمجلس  العسكري  الجناح  رئاسة  توليه  من 
الشعبي  النضال  قاد  الذي  القومي،  اإلفريقي 
ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، 
عن حقوق  مدافعاً  السجن  في  عاماً  وبقي 27 
شعبه، قبل أن يتم اإلفراج عنه بسبب الضغوط 
الدولية المكثفة ليصبح أول رئيس أسود للبالد.

ـ ما الهدف من »إطالق حملة حرية القائد عبد 
هللا أوجالن« التي أطلقتموها مؤخراً؟

على  عاماً   22 نحو  مرور  وبعد  الوقت  حان 
سجن المفكر عبد هللا أوجالن لتنظيم حملة دولية 
القاهرة  المصرية  العاصمة  من  انطالقاً  مكثفة 

على  فيها  المشاركة  تقتصر  ال  عنه،  لإلفراج 
الكرد الموجودين في أماكن مختلفة فقط، ولكن 
والديمقراطية  الحرية  بقيم  المؤمنين  كل  تضم 
العالم،  دول  مختلف  في  الوطني  والتحرر 
والفنيّة  األدبية  المثقفين والرموز  من  وخاصةً 
السياسيّة،  والتيارات  والرياضيّة  واالجتماعيّة 
المستويين  على  المدني  المجتمع  ومنظمات 
تنسيقية  لجنة  لها  وتكون  والدولي،  المحلي 
أجل  من  للعمل  تصاعدية  وخطة  معلنة، 
كل  باستخدام  التركي،  النظام  إجرام  مواجهة 
العالمي  العام  الرأي  وحشد  المتاحة،  السبل 
اإلفراج  على  القمعي  أردوغان  نظام  إلجبار 
كل  وفضح  أوجالن،  هللا  عبد  الفيلسوف  عن 
الكرد  ضد  اإلجرامية  النظام  هذا  ممارسات 
حتى  عليه  دوليّة  عقوبات  وفرض  وغيرهم، 

يتراجع عن حماقاته.

والعربي  المصري  المجتمع  تفاعل  ما مدى  ـ 
مع الحملة؟

الحقيقة أن رد فعل المثقفين المصريين والعرب 
ومن مختلف فئات الشعب كان أكثر من رائع، 
فقد تلقيت اتصاالت كثيرة بعد نشر مقالي في 
هذه  فكرة  فيه  اقترحت  الذي  األهرام  صحيفة 
الحملة، واجتمعت مع بعض المثقفين المصريين 
المتحمسين للفكرة، وبعد مشاورات مع العديد 
اتفقنا  والعربي  المصري  المجتمع  رموز  من 
المفكر  لحرية  العربية  »المبادرة  إطالق  على 
شعبية  مبادرة  أول  لتكون  أوجالن«  هللا  عبد 
على المستوى العربي. تسعى للضغط من أجل 
اإلفراج عن المفكر عبد هللا أوجالن، وانتهاز 
بمواقفه  العربي  العام  الرأي  لتعريف  الفرصة 
وبتفاصيل القضية الكردية أيضاً، التي ربما لم 
تلَق االهتمام الكافي في وسائل اإلعالم العربية 
تبثه وكاالت  أو كانت تنشر عبر ما  من قبل، 
صورة  من  تتضمنه  قد  بما  العالمية  األنباء 
تقرير  أجل  من  ونضالهم  الكرد  عن  مشوهة 

المصير وقضيتهم العادلة.
وقد انضم للمبادرة عدد كبير من المثقفين من 
الدول العربية، تمهيداً لإلعالن  مصر ومعظم 
رسمياً عنها منتصف الشهر المقبل في ذكرى 

خالل  وذلك  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  اعتقال 
من  عدد  في  بدأنا  كما  بها،  رسمي  احتفال 
األنشطة كان أولها بيان موجه للمجتمع الدولي 
هي  أوجالن  »حرية  بعنوان  عليه  للتوقيع 
ضمانة ألخّوة الشعوب والسالم في المنطقة«.

كما ذكرنا خالل البيان »نحن الموقّعون أدناه، 
مثقفون وشخصيات حقوقية وكتّاب وسياسيون 
ونشطاء  اإلنسان  حقوق  عن  ومدافعون 
من  المنطقة،  شعوب  جميع  من  ووطنيون 
عرب وكرد وأرمن وسريان وآشور وغيرهم 
من الشعوب، نؤكد أن حرية الفيلسوف عبد هللا 
أوجالن أمر حيوي وحتمي وهام لنا وللمنطقة.

تعارض  المنطقة  شعوب  أن  أوضحنا  كما 
السياسة التوسعيّة والعدوانيّة واالحتالليّة للدولة 
التركية، وأن حرية القائد عبد هللا أوجالن هي 
تركيا  في  والحل  واالستقرار  للسالم  ضمانة 

وكردستان والشرق األوسط، لذلك فإن الحملة 
مهمة  أوجالن  لحرية  إطالقها  تم  التي  الدولية 
حقوق  عن  المدافعين  دعم  ونطالب  للغاية، 
والديمقراطيين،  بالقانون  والمنادين  اإلنسان 
التعايش  عن  يدافعون  الذين  الوطنيين  وجميع 
منطقتنا،  في  الشعوب  وأخّوة  الديمقراطي 
حرية  أجل  من  الدوليّة،  المؤسسات  وخاصةً 

أوجالن.

ـ ما رأيكم بفكر القائد عبد هللا أوجالن من حيث 
تأثيره في العالقات بين الشعوب باألخص بين 

الشعبين الكردي والعربي؟

عبد  القائد  أن  األهرام  صحيفة  في  نشرت 
أهم  من  لواحدة  سلمياً  حالً  قدم  أوجالن  هللا 
لكن  األوسط،  الشرق  تواجه  التي  المعضالت 
التطهير  جرائم  أدمن  الذي  التركي  النظام 
العرقي ال يرغب في السالم، وال يهمه سوى 
استمرار سطوته ومغامراته التوسعيّة وعالقاته 
المشبوهة مع مرتزقة داعش واإلخوان، حتى 

لو كان الثمن بحوراً من الدم.
من  كثير  أوجالن  هللا  عبد  المفكر  ناقش  فقد 
حملت  مجلدات  سلسلة  في  المهمة  القضايا 
الديمقراطية«،  الحضارة  »مانيفستو  عنوان 
من  كبيراً  تطوراً  الفكرية  مسيرته  وشهدت 

إلقامة  وحيداً  سبيالً  المسلح  بالكفاح  اإليمان 
دولة كردية مستقلة، إلى العمل من أجل الحل 
طريق  خارطة  وقدم  السلمي،  الديمقراطي 
الذى  األمر  وهو  الحل،  هذا  تفاصيل  توضح 
رد عليه النظام التركي باستمرار حرب اإلبادة 
القائد عبد هللا أوجالن  الكرد، وفى رؤية  ضد 
الديمقراطية،  األمة  إلى  للتحّول  المتكاملة 
األمة  إلى  التحول  بحق  االعتراف  أن  يوضح 
الديمقراطية كان الحل األنجح والقابل للتطبيق، 
دون الحاجة إلى دولة قومية كردية، بل ودون 
إلى  الحاكمة  القومية  الدولة  لتحويل  الحاجة 
أشكال من الطراز الفيدرالي، وبناًء على ذلك 
فخارطة الطريق التي قدمها على خلفية الحوار 
مبادئ  عن  تعبّر  كانت  التركية،  الدولة  مع 
الدعاية  جهاز  لكن  المأمولين،  والسالم  الحل 
جداً  والمتأثرة  التركية  الدولة  في  والتحريض 
البت  عن  عاجزة  العرقي،  التطهير  بتقاليد 
فرغم  الديمقراطي،  والحل  السلم  قرار  في 
محاوالت وقف إطالق النار التي أعلنها حزب 
طرف  من  عديدة  مرات  الكردستاني  العمال 
واحد، إال أنه لم يلَق الجواب الالزم، ولكن هذا 
الوضع لن يستمر طويالً، فإما أنه سيتم ولوج 
السالم والحل الديمقراطي المستدام والُمشّرف، 
ومبادئه  ثوابته  الطرفان على  فيه  يتفق  والذي 
حل  ونمط  تاريخي  سالم  وهو  األساسية، 
به  تقتدي  مثاالً  سيكون  ديمقراطي  سياسي 
سنعود  أو  قاطبة،  واإلنسانيّة  المنطقة  شعوب 

إلى حرب جديدة حاسمة.

القضية  في شرح  العربي  المثقف  دور  ما  ـ   
الكردية للرأي العام العربي، وما تقييمكم لهذا 

الدور؟

من المؤسف القول بأن القضية الكردية لم تصل 
بشكٍل صحيح إلى معظم قطاعات الرأي العام 
منها  متعددة،  واألسباب  اآلن،  حتى  العربي 
عدم االهتمام الكافي من وسائل اإلعالم العربية 
تغطيتها  في  واالعتماد  الكردية،  بالقضية 
اإلخبارية للشأن التركي على ما تبثه وكاالت 
وجهة  من  األحداث  تقدم  التي  الغربية  األنباء 
معلومات  تقدم  األحيان  معظم  وفي  نظرها، 
مثل  مضللة،  مصطلحات  تستخدم  أو  مشوهة 
وصف النضال الكردي باإلرهاب، أو التركيز 
انفصالية  حركات  الكردية  األحزاب  أن  على 
أساليب  من  وغيرها  العربية،  الدول  تقسم 
على  يقع  العربي  المثقف  فإن  لذلك؛  التشويه. 
القضية  حقيقة  إيضاح  في  كبير  دور  عاتقه 
عدو  هناك  أن  وخاصةً  العام،  للرأي  الكردية 
فاشية  في  يتمثل  والكرد  للعرب  اآلن  مشترك 
نظام أردوغان التركي، الذي يعمل على نشر 
من  العربية  الدول  في  والفوضى  اإلرهاب 
التي  والمسلحة  التكفيرية  المجموعات  خالل 

تعمل لحسابه وتحت سيطرته.
بين  كبير  تعاون  أيضاً  يتطلب  الدور  وهذا 
بأنشطة  والقيام  والكرد،  العرب  المثقفين 
بما  الكردي،  العربي  للحوار  وإحياء  مشتركة 
يؤدى إلى تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.
ـ في نهاية حديثكم؛ هل هناك إضافات أخرى؟

أتمنى أن تتمكن المبادرة العربية لحرية المفكر 
عبد هللا أوجالن من تحقيق أهدافها، وأن تكون 
الكردي،  العربي  التعاون  لتعزيز  قوية  بداية 
بين  مشترك  طويل  تاريخ  هناك  أن  خاصةً 
تجمعهما،  كبيرة  تاريخية  ورموز  الطرفين، 
الدين  صالح  الكبير  اإلسالمي  القائد  مثل 
عربية  عائالت  وجود  على  عالوة  األيوبي، 
أن  جانب  إلى  كردية،  أصول  من  كثيرة 
الشرق  منطقة  في  الجيواستراتيجية  األوضاع 
األوسط اآلن تتطلب بذل المزيد من الجهد من 
مجاالت  في  كبير  كردي  عربي  تعاون  أجل 
مختلفة، وأنا شخصياً أعتقد أن القضية الكردية 
ولن  العربي،  القومي  األمن  من  جزء  تمثل 
لهذه  السلمية  بالمعالجة  إال  األمن  هذا  يتحقق 
والكرد،  العرب  بين  الوثيق  والتعاون  القضية 
ليس في مواجهة الفاشية التركية فقط، بل من 
األوسط،  الشرق  في  واالستقرار  األمن  أجل 
المنطقة  لشعوب  المستدامة  التنمية  وتحقيق 

كلها.

بريطانيا... حسابات الربح والخسارة بعد مغادرة
 االتحاد األوروبي

عين عيسى على طاولة المقامرة الروسية - التركية

شكل االستفتاء الذي أجرته بريطانيا للخروج من 
االتحاد األوروبي منعطفاً هاماً على مستويات 
عديدة، على الرغم أن القرار بريطاني داخلي 
الواسعة  انعكاساته  له  أنه سيكون  إال  محض، 
األوروبي،  االتحاد  أبواب  عند  تقف  لن  التي 
الدول  لهذه  المرسومة  الحدود  ستتعدى  بل 
الدولي، ومن هنا ال  المستوى  إلى  لتتجاوزها 
بد من السؤال حول انعكاسات خروجها، إيجاباً 
الداخلي  المستوى  على  االتحاد  من  سلباً،  أو 
وعلى االتحاد األوروبي، وعلى العالم بأسره؟   
االتحاد  على  وتأثيرها  بريطانيا  خروج 

األوروبي والداخل البريطاني
العصيبة  الظروف  هذه  في  بريطانيا  خروج 
األوروبي  االتحاد  يتلقاها  قوية  ضربة  يعتبر 
أزمات  هناك  أن  وبخاصة  تأسيسه،  منذ 
وبخاصة  االتحاد،  دول  من  الكثير  في  كبيرة 
مشاكل  هناك  أن  كما  االقتصادية،  األزمة 
أخرى تواجهها دوله تتطلب التعاون والتنسيق 
االتحاد  من  بريطانيا  وخروج  بينها،  فيما 
باقي  أمام  صعوبةً  المهمة  يزيد  األوروبي 

على  التركية عالمياً  الروسية  التفاهمات  َكثُرت 
مستوى فض النزاعات على مبدأ )إن أعطيتك، 
ماذا ستعطيني؟( كانت السمة الطاغية على كل 
قره  أو  ليبيا،  سوريا،  في  سواء  االتفاقات  هذه 
مؤقتاً  ولو  عملياً  تركيا  خرجت  أن  بعد  باغ، 
من الدائرة الغربية المناوئة للروس، ولعّل هذه 
التفاهمات في مجملها كانت تهدف في جوهرها 
وأمريكا،  تركيا  بين  أكثر  الخالف  تعميق  إلى 
فقط  وليس  الدولة،  أمريكا  أّن  األتراك  إدراك 
جعلها  ألردوغان؛  الحميم  الصديق  ترامب، 

أحياناً تقبل بالفتات من أيدي الروس. 
على  جديد  من  ظهرت  تركيا   – روسيا  ثنائية 
عين  مدينة  في  المّرة  هذه  السورية،  الساحة 
وبحسب  الروسية  الحكومة  السورية،  عيسى 
سوريا  قوات  طالبت  منها،  مقربة  مصادر 

رفيق إبراهيم

محمد شيخو

الدول، وبخاصة الدول التي لها وزنها كفرنسا 
وألمانيا. ولكن؛ انهيار االتحاد األوروبي لن يتم 
على المدى القصير إال أنه بات مهدداً باالنهيار 
والتصريح  سابقاً،  عليه  كان  مما  أكبر  بشكل 
الذي أدلى به رئيس المجلس األوروبي دونالد 
الكثير  يضع  األلمانية  »بليد«  لصحيفة  توسك 
النقاط على الحروف، عندما قال: )أخشى  من 
أن يكون خروج بريطانيا مؤشراً ليس فقط على 
بداية انهيار االتحاد األوروبي، وإنما الحضارة 
يتخوف األوروبيون  الغربية بشكل عام(، وما 
منه هو تحسن أوضاع بريطانيا ونمو اقتصادها 
بعد الطالق مع االتحاد األوروبي، ما قد يشكل 
ضربة كبيرة لفشل سياسات االتحاد، ويؤدي إلى 
عنها،  باالنفصال  األخرى  الدول  بعض  تفكير 
المستقبلي،  لتشكل خطورة على وضع أوروبا 
يشكل خروج  أخرى  من جهة. ومن جهة  هذا 
بريطانيا ضربة قاصمة لثقل االتحاد األوروبي 
السياسي في العالم، كما أن ذلك سيؤثر على دور 
االتحاد األوروبي في مختلف القضايا العالمية 
القرار وفاعليته، وحتى في  التي تتطلب وحدة 
مسألة العقوبات الجماعية التي يفرضها االتحاد 
تكون  لن  والحكومات،  الدول  ضد  األوروبي 
بتلك الفاعلية التي كانت بوجود بريطانيا، حيث 
سياسة  اتخاذ  أوروبا  على  بأن  المحللون  يقول 
داخلية أكثر مرونة من ذي قبل، للحيلولة دون 

خروج دول جديدة من االتحاد. 
ال  فإنه  الداخلي  بريطانيا  وضع  يخص  ما  أما 
يمكننا القول بأن االنفصال سيخدم البريطانيين 
االتحاد  من  بريطانيا  وخروج  ذلك،  عكس  أو 
جانبه  لها  وأيضاً  إيجابي  جانب  له  األوروبي 
السلبي، ومن اآلثار السلبية الهامة هو الجانب 
االقتصادي، حيث يتخوف البريطانيون من أن 
رفع  عنه  ينجم  أن  يمكن  االتحاد  من  الخروج 
تعويض  أجل  النفقات من  الضرائب وتخفيض 
جنيه  مليار   30 بـ  يقدر  الذي  المالي  النقص 
إسترليني، أي ما يعادل 38 مليار يورو، وما 
على  جديدة  رسوم  فرض  أيضاً  متوقع  هو 

والخارجة  الداخلة  والتصدير  االستيراد  حركة 
من بريطانيا مع االتحاد األوربي، على اعتبار 
حيث  من  األوروبي  االتحاد  مع  تعاملها  أن 
أما  بالمائة،  الـ45  تتجاوز  التي  الصادرات 
مليار   45 الـ  تقارب  فهي  السنوية  الواردات 
تعوض  ال  وهذه  وحدها،  ألمانيا  من  يورو 
جديدة  جمركية  ورسوم  ضرائب  بفرض  إال 
المالية  وزير  أكده  ما  وهذا  االنفصال،  نتيجة 

البريطاني.
عامل  مليون  نصف  من  أكثر  هناك  وأيضاً 
بريطاني يعملون في أوروبا ستشملهم التغيرات 
سيعانون  وهؤالء  الخروج،  بعد  ستحدث  التي 
من مشكلة اإلقامة في دول االتحاد وأيضاً من 
الفرق بين العمالت، وهناك ناحية أخرى هامة 
يجب اإلشارة إليها وهي إمكانية فرض عقوبات 
انفصال  لحدوث  منعاً  بريطانيا،  على  صارمة 
دول أخرى، ومع فرض تلك العقوبات ستواجه 
التبعات  ومن  للغاية.  صعبة  ظروفاً  بريطانيا 
احتمال  زيادة  بريطانيا  على  خطورة  األكثر 

التي  الظروف  رغم  عنها،  اسكوتلندا  انفصال 
ذلك  التصويت على  تم  االنفصال حيث  منعت 
االنفصال، واآلن جاءت  لمنع  في عام 2014 
الظروف الجديدة لترفع األصوات في اسكتلندا 
تنادي باالنفصال عن بريطانيا، حيث أن  التي 
المصلحة العامة لها تتمثل في البقاء مع االتحاد 
األوروبي، ألن الشعب االسكتلندي يستفيد من 
خالل تمويل االتحاد األوروبي لهم وبخاصة في 
مجال الزراعة، لهذا ستحاول اسكتلندا االستفادة 
أكثر  باالنفصال  وتطالب  بريطانيا  خروج  من 
من أي وقت آخر، لتستفيد من الظروف اآلنية 
ال  قليلة  فهي  اإليجابية  اآلثار  أما  المحيطة. 
الهام،  العالمي  ودورها  بريطانيا  حجم  تعكس 
القرارات  مع  يوماً  بريطانيا  تنسجم  لم  حيث 
المصالح  تراعي  تكن  لم  التي  األوروبية 
كانت  األحيان  من  الكثير  وفي  البريطانية، 
تضطر للقَبول بتلك القرارات مكرهةً، كونها لم 
األوروبيون  يقرره  عما  الخروج  تستطيع  تكن 
وترفض ما أجمع عليه األوروبيون، ولهذا جاء 

واتخاذ  المصالح  على  للحفاظ  االنفصال  قرار 
القرارات المناسبة بخصوصها.

والروس  األمريكان  مع  العالقة  بشأن  ماذا 
ودورها في المنطقة؟

وشخصيات  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
أخرى من إدارته كانوا يدعمون سياسة بريطانيا 
أن  إال  األوروبي،  االتحاد  عن  باالنفصال 
اإلدارة المنتخبة الحالية وكذلك السياسة العامة 
األمريكية ال تشجع أبداً على انفصال بريطانيا، 
ألنها تعتبر المروج األول للسياسات األمريكية 
في االتحاد األوروبي، وهذا يعني ضرب النفوذ 
األمريكي لدى األوروبيين، هذا من جهة. ومن 
األمريكية  المتحدة  الواليات  فإن  أخرى  جهة 
كانت تتعامل مع الدول األوروبية ككتلة واحدة، 
األمريكيين  وعلى  شيء  كل  تغير  اآلن  ولكن 
التعامل مع البريطانيين بشكل مختلف، وأمريكا 
بريطانيا  بدخول  الخاصة  حساباتها  تحسب 
يضر  قد  ما  منفرد  بشكل  السياسية  الساحة 
بالسياسة األمريكية الدولية، وهذا سيؤثر بشكل 
سلبي وسيخلق مواجهة بين الطرفين قد تؤدي 

إلى االحتكاك والضرر بالطرفين.  
 وقد يصب انفصال بريطانيا لمصلحة الروس، 
ألن خروجها سيضعف موقف الكتلة األوروبية 
ما  روسيا،  على  المفروضة  العقوبات  من 
بشكل  للتفاوض  الروس  أمام  المجال  سيفسح 
البريطانيين، وسيكون هناك فرصة  فردي مع 
كبيرة لنمو وتمتين العالقات بين الجانبين إذا ما 

ساءت العالقات البريطانية األوروبية. 
وختاماً يمكننا القول؛ إن قرار خروج بريطانيا 
من االتحاد، خلط الكثير من األوراق األوروبية 
وأثر على منطقة اليورو على كافة المستويات، 
والقرارات البريطانية إن لم تتفق مع األوروبية 
وعلى  الجانبين،  بين  كبيرة  أزمات  ستخلق 
والمنطقة  األوسط  الشرق  شعوب  أن  يبدو  ما 
تتنظر بعين إيجابية إلى تفكك االتحاد األوروبي 
االتحاد  سياسات  نتيجة  بريطانيا،  وخروج 

األوروبي تجاه شعوبها.

الديمقراطية بتسليم المدينة للنظام السوري، لمنع 
منذ  حصل  لما  مشابه  جديد  تركي  غزو  وقوع 
قرابة عام على مدينتي سري كانيه وكري سبي، 

لترفض )قسد( العرض جملةً وتفصيالً.
السيطرة  في  الزمن  والروس  األتراك  يسابُق 
وشرق  شمال  لفيدرالية  الرمزية  العاصمة  على 
في  الحكم  دَفة  بايدن  إدارة  استالم  قبيل  سوريا، 
أمريكا، التي يعتقد كال الجانبين أنها لن تتهاون 
معهم بخصوص زيادة مساحات النفوذ الروسية 
المتحدة  الواليات  نفوذ  حساب  على  والتركية 
األمريكية، فالرجل الديمقراطي المخضرم ينتهج 
مبدأ إعادة االعتبار للسطوة األمريكية في العالم 
التي أهانها ترامب مراراً، ناهيك عن أّن الحفاظ 
األشكال  من  بشكل  الكرد  مع  التحالف  على 
العسكري  للوجود  الكثيرة  األهداف  ضمن  من 

األمريكي في سوريا. 
في  الخاصة  أجندته  وأردوغان  بوتين  من  لكّلٍ 
قدر  تركيا  تحاول  فبينما  المدينة،  السيطرة على 
ومناطق  أقاليم  بين  الشرايين  قطع  المستطاع 
الخاضعة  المساحات  وزيادة  الذاتية،  اإلدارات 
لسيطرتها إلحداث شرخ في الجغرافيا السورية 
التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية؛ 
تحاول روسيا بأساليب ذكية تؤكد إتقانهم التعامل 
الكرد،  تجاه  التركية  العنصرية  الهواجس  مع 
واستغاللها ألقصى حد في سبيل تحقيق أهدافها 
التي تقتصر على زيادة نفوذ النظام السوري على 
حساب الجميع، كذلك إثارة المخاوف الكردية من 
بدء األتراك عملية عسكرية ضخمة تفضي في 
النهاية لخسارة عين عيسى االستراتيجية، المدينة 
وشرق  شمال  فيدرالية  مناطق  تتوسط  التي 
سوريا وتعتبر نقطة الوصل بين إقليمي الجزيرة 

والفرات.

على  السيطرة  في  والتركية  الروسية  األجندات 
عين عيسى تتفقان على ضرورة السيطرة على 
الخالف  لكن  التي تسيطر عليها )قسد(،  المدينة 
التي  الجهة  وهوية  البعيدة  األهداف  حول  يكمن 
اإلرهابية  المجموعات  المدينة،  على  ستسيطر 
الموالية لتركيا، أم الجيش السوري الذي أصبح 
أشبه بفصيل موالي لروسيا منه لجيش نظامي؟ 
تستغل  الجانبين.  بين  الحبل  شد  لعبة  تبدأ  وهنا 
على  السيطرة  في  األتراك  استعجال  روسيا 
بايدن  استالم  مع  األسوأ  قدوم  من  خوفاً  المدينة 
الضوء  تعطيها  فتارة  األبيض،  البيت  مفاتيح 
األخضر للهجوم، وتارة تظهر بمظهر الضامن 
للقادة في  التلميح  النار، مع  التفاق وقف إطالق 
قوات سوريا الديمقراطية أّن المدينة بالنسبة لهم 
يد  في  منها  والنظام  الروس  يد  في  حاالً  أفضل 
األتراك والفصائل اإلرهابية، بهذا األسلوب تبقي 
روسيا يدها األعلى في المعضلة، وتضع كالً من 

مأزق  في  واألتراك  الديمقراطية  سوريا  قوات 
صعب.

يبدو أّن الخيارات دائماً ليست بالكثيرة أمام قوات 
أقرب  الروسي  فالموقف  الديمقراطية،  سوريا 
كذلك  معهم،  بالشراكة  كثيراً  االكتراث  لعدم 
الموقف األمريكي الضبابي حتى اآلن من العملية 
العسكرية التركية، يجعل قسد في حالة قلق من 
أّي عملية خلط أوراق جديدة، كما  اإلقبال على 
وكري  كانيه  سري  احتالل  عملية  أثناء  فعلت 
سبي العام الماضي، حين فتحت الطريق لروسيا 
والنظام للسيطرة على القواعد التي تركتها أمريكا 
الروسية  القوات  إخراج  إن قررت  فهي  خاوية. 
التركية،  العملية  بعد  دخلتها  التي  األماكن  من 
مرة  األمريكية  القوات  لسيطرة  المجال  وإفساح 
تصطدم  قد  الفرات،  شرق  كامل  على  أخرى 
يجعل  قد  ما  جديدة،  أمريكية  لعبة  أو  برفض 
مناطق شاسعة من شمال وشرق سوريا معرضة 

لعملية تركية جديدة. ناهيك عن أنه من المحتمل 
أن تحدث مواجهة مباشرة مع الروس، كذلك إن 
قامشلو  من  النظام  قوات  إخراج  )قسد(  قررت 
يؤدي  قد  روسيا،  على  ضغط  كورقة  والحسكة 
القرار إلى انسحاب الجيشين الروسي والسوري 
واألتراك  )قسد(  بين  يفصل  طويل  شريط  من 
كردِّ فعٍل انتقامي، ما قد يشكل انعكاسات خطيرة. 
فاختارت )قسد( الخيار الذي رأته األنسب، وهو 
لحين  كبيرة  سياسية  مغامرات  دون  المقاومة 
الواليات  في  الرئاسية  االنتقالية  الفترة  انتهاء 
الخط  للدخول على  استدراجهم  المتحدة، ولربما 
ولو دبلوماسياً، األمر الذي سيغير موازين القوى 
ال  أن  يعرف  فالجميع  عيسى،  عين  معركة  في 
الروسي  التركي  المخطط  إيقاف  بإمكانه  أحد 

سوى أمريكا.
تبقى االحتماالت مفتوحة على كل األصعدة، في 
استغالل  تحاول  التي  الروسية  المحاوالت  ظّل 
النظام  لصالح  اللعبة  في  الشائكة  النقاط  جميع 
للحل  ضامنة  دولة  من  روسيا  تحولت  أن  بعد 
في سوريا إلى دولة ضامنة لمصالح نظام األسد 
الخيوط  أمام  الصعب  قسد  موقف  كذلك  فقط، 
في  وأمريكا.  روسيا  بين  المتشابكة  التكتيكية 
قوات  بيد  اآلن  حتى  الرابحة  الورقة  تبقى  حين 
يعطوا  لم  األمريكيين  أّن  الديمقراطية،  سوريا 
الضوء األخضر بعد لغزو عين عيسى، وإن عدم 
هذه  في  فعال  بشكل  التركية  الطائرات  مشاركة 
األمريكي  الرضا  عدم  على  بيٌِّن  لدليٌل  المعركة 
تُوقِع  قد  التي  التركية،  الهمجية  التصرفات  من 
بيد  آخر  بمعنى  أي  النظام،  بيد  المهمة  المدينة 
العدو اللدود لها، إيران. إذا أخذنا بعين االعتبار 
شرق  الجوي  المجال  على  األمريكية  السيطرة 

الفرات. 
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

 1941 عام  إيران  غربي  بريطانيا  احتلت 
وضغطت على حاكم طهران رضا شاه للتخلي 
عن العرش والتنازل عنه.. حيث كان رضا شاه 
محمد رضا  ابنه  السلطة  فاستلم  أللمانيا،  موالياً 
شاه. تركزت بريطانيا في كرمنشاه.. أما االتحاد 
والغربي  الشمالي  القسم  أغلب  فاحتل  السوفيتي 
من أذربيجان وحتى الخط المار من اشنويه إلى 
المحتلة  القوى  سمحت  حيث  جنوباً  مياندواب 
الكردية  المناطق  في  الفراغ  من  حالة  بظهور 
إلى  مهاباد  من  الممتدة  المنطقة  ضمن  الداخلة 
سقز الواقعة ضمن منطقة نفوذ االتحاد السوفيتي 
المنطقة  أو  المباشرة  سيطرتها  من  والخارجة 
الممتدة جنوباً من سننداج، الداخلة ضمن منطقة 
الفعلية  السيطرة  خارج  لكنها  البريطاني  النفوذ 
للقوات اإليرانية العاملة هناك بموافقة بريطانيا. 
تجاه  السوفيتي  السياسي  السلوك  طبيعة  كانت 
الكرد أكثر وضوحاً في النصف الثاني من عام 
1945 حيث طلب باقروف من نماز علي أوف 
مياندواو  في  السوفيتية  القوات  قائد  كان  الذي 
مكون  وفد  تشكيل  بالطلب من »قاضي محمد« 
من رؤساء العشائر لزيارة »باكو« للحوار حول 
الوفد.  محمد  القاضي  فترأس  الكرد،  مستقبل 
الوفد  وكانت  ذات طابع سياسي،  الزيارة  كانت 
بحاجة إلى دعم عسكري ومالي لقيام جمهورية 
كردية فأخبرهم باقروف أن قيام حكومة كردية 
هناك  »ليس  ألوانه:  سابق  موضوع  إيران  في 
من حاجة تدعو الكرد إلى االستعجال في إقامة 
حكمهم الذاتي ألن حرية الكرد يجب أن ترسي 
بأسسها على انتصار القوى الشعبية ال في إيران 

وحدها بل في العراق وتركيا«. 
قاضي  برئاسة  الكردي  الوفد  بين  النقاش  احتدم 
محمد وبين السوفييت حول بقاء مهاباد وضمن 
باقروف  وعد  ألذربيجان..  الذاتي  الحكم  إطار 
سوف  السوفيتي  االتحاد  بأن  الكردي  الوفد 
يدعمهم عسكرياً ومالياً. وبعد هذه الزيارة لباكو 
برز زعيمان كرديان هما قاضي محمد وعبد هللا 
الكيالني فاألول هو ابن أخ فتاح الذي حاول في 
لمهاباد  ذاتي  حكم  على  الحصول  القرن  منقلب 
أيضاً، أما الشيخ عبد هللا الكيالني فهو أحد أبناء 
الشيخ عبد القادر الكيالني وقد جاء من العراق 
الحلفاء  احتالل  بعد   1941 عام  مركور  إلى 

للعراق.

إعالن الجمهورية 
وتشكيل الوزارات

عام  الثاني  كانون  من  والعشرين  الثاني  في 
1946، وفي احتفال كبير وأمام حشد من الكرد 
والعديد من رؤساء العشائر ورجال الدين أعلن 
القاضي محمد في ساحة )جوار جرا - المشاعل 
األربعة( في مهاباد عن تأسيس جمهورية مهاباد 
الكردية ورفع العلم الكردي ألول مرة، وانتخب 
محمد  القاضي  والعشائر  الطوائف  جميع  ممثلو 

 أوركيش أولى
 المراكز الدينية في
 شمال ميزوبوتاميا

ـ4ـ

الفترة  خالل  أوركيش  مدينة  عت  توسَّ
الواقعة بني 2600-2400 ق.م حيث وصلت 
وهو  هكتاراً,   150 حدود  إلى  مساحتها 
أقصى اتساٍع لها، ووصل عدد سكانها لـ 
حينها  وتشكلت  تقريباً  نسمة  ألف   25

املدينة املنخفضة وبوابة املدينة.

ق.م  الثالث  األلف  من  األخير  الربع  في 
حاكماً   Tubkish توبكيش  أصبح 
للمدينة في وقت كانت أكاد قد سيطرت 

على أجزاء واسعة من ميزوبوتاميا.

استطاع  األكادي  التوسع  ظل  في   
على  احلفاظ  حلفائه  بعده  ومن  توبكيش 
كان  حيث  واستقالليتها،  املدينة  وحدة 
أنفسهم  على  يطلقون  احلوريون  احلكام 
كان  الذي   )Endan )إندان-  امللك  لقب 
وهو  واالستقاللية،  الهوية  قوة  على  يدل 
سوريا  ممالك  في  مألوفاً  يكن  لم  لقب 

الرافدية.

مع  حلفاً  الفترة  تلك  خالل  أكاد  عقدت 
أوركيش وتوِّج هذا احللف بزواج أحد ملوك 
أوركيش من ابنة نارام سني واسمها »تارام 
أكادا« Taram Agada, وهذا التحالف 
إلى  األولى  بالدرجة  يشير  رمبا  الثنائي 
استقاللية أوركيش ال سيما أن نارام سني 
األوركيشيني  مع  التحالف  أراد  الذي  هو 
من خالل تقدمي ابنته ألحد حكام أوركيش 

الذين خلفوا توبكيش.

وسياسي,  ديني  كمركز  أوركيش  ازدهرت 
أنها  صفة  إطالق  املمكن  من  والتي 
ق.م،  الثالث  األلف  حواضر  بني  الوحيدة 
أّن  كما  للحوريني,  بالنسبة  األقل  على 
حتى  بل  حاضراً  كان  االقتصادي  الدور 

محورياً.

املدن  مع  وعالقاتهم  تواصلهم  وكان 
شمال  اجلبلية  املناطق  في  الواقعة 
الصعيد  على  ووثيقة  قوية  أوركيش 
انتمائهم  بحكم  والثقافي  التجاري 
ل  يسهِّ كان  الذي  األمر  والقرابة،  العرقي 
تلك  إلى  الوصول  أوركيش  سكان  على 
حتى  أو  معهم  االحتكاك  دون  املناطق 
أو  املباشرة  اإلدارة  من  نوع  أي  فرض  دون 

الضرائب.

مع  قوية  عالقات  ألوركيش  كانت  كذلك 
لها  املوازي  اخلط  على  واقعة  وممالك  مدن 
باقي  ومع  ونينوى  وكّمي  كخويرة وشخنا 
من  الشمالي  اجلزء  في  الواقعة  املناطق 
املدني  بالطوق  واملسّمى  احلالية  سوريا 
من  سكانها  بأن  يعتقد  والتي  احلوري 
احلوريني, كما كانت ألوركيش عالقات قوية 
عالقاتها  جانب  إلى  براك(,  )تل  ناكار  مع 
أرمينيا  من  بالقرب  الواقعة  املناطق  مع 
وجورجيا )شرق األناضول( كما تدل عليها 
اللونني  ذات  الفخارية  والكسر  النقوش 
الظاهرة  الرسومات  وأيضاً  والبني  األسود 
في األختام العائدة لكانيش في كبادوكيا.

كان توبكيش قد اهتم بالناحية املعمارية 
والطني  اللنب  من  ملكياً  قصراً  بنى  حيث 
على أساسات حجرية في اجلهة اجلنوبية 
أكبر  أحد  اعتبر  حيث  املوقع  من  الغربية 
القصور في سوريا الرافدية وأجودها, كان 
)خدمي  اثنني  جناحني  من  مكوناً  القصر 
اخلدمي  اجلناح  خارجية,  وباحة  ورسمي( 
اجلناح  أما  1000م2،  بـ  مساحته  تقدر 
الرسمي فيرتفع عن اجلناح اخلدمي بحدود 
2,5م كان يعيش فيه امللك وعائلته ومنه 

تدار أمور احلكم.

بوابته  أن  يعتقد  الذي  القصر,  كان 
لم  حيث   - اجلنوبية  اجلهة  في  الرئيسية 
للصرف  بقنوات  مزوداً   - بعد  يكتشف 

الصحي.

ق.م   2250 عام  في  بني  القصر  أن  يذكر 
في  احلكم  سني  نارام  استالم  قبل  أي 
فترة  حتى  فيه  االستيطان  واستمر  أكاد، 
اكتشف  قد  وكان  بعدها,  وما  أكادا  تارام 
البعثة  قبل  من  1992-1994م  أعوام  بني 
مع  القصر  توبكيش  ربط  األمريكية. 
وهما  القصر  بناء  سبقا  مقدسني  بناءين 

اآلبي واملعبد.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

من أوراق الحرب على عفرين.. مؤامرات وتهجير

إعداد/ دجوار أحمد آغا

تؤّكُد  كانت  المؤشراِت  كّل  ـ  آزاد  رامان  حلب/ 
الجهوُد  وانصبَِّت  وشيكاً،  بات  العدواَن  أّن 
كانِت  ففيما  له،  الذريعِة  خلِق  على  السياسيّة 
العمليةُ العسكريّةُ المشتركةُ الروسيّة السوريّة 
الروسّي  والطيراُن  إدلب،  مناطق  في  مستمرةً 
تمهيداً  دمشق  ريف  في  مواقع  قصَف  كثّف 
لرحالِت الباصاِت الخضراِء إلى الشمال، بدأت 
أنقرة مناوشاٍت بالقصِف المدفعّي عبر الحدوِد 
مقدمةَ  لتكوَن  عفرين،  في  مواقع  مستهدفةً 
عمليٍّة موسّعٍة الحتاللها وتهجير أهلها وتفريغ 
متِن  على  الحقاً  القادمين  لتستوعَب  المنطقة 

الحافالِت.  

القصُف املدفعّي سبَق الذريعة

من  بأسبوعٍ  مسبوقاً  عفرين  على  العدواُن  جاء 
اآلمنة،  القرى  استهدف  المدفعّي،  القصف 
المستويات،  أعلى  على  تركي  بتهديِد  وترافق 
وقصفِت المدفعيةُ التركيّة السبت 2018/1/13 
وباصوفان  وشاديرة  وإيسكا  بلوط  دير  قرى 
ماديّة  أضراراً  وألحقت  وجلمة،  سليمان  وبرج 

بهذه القرى.
دارة  منطقتي  من  عفرين  على  القصُف  استمر 
جيش  فيهما  انتشر  اللتين  سمعان،  وقلعة  عزة 
مع  أستانة  اتفاق  إطار  في  التركي  االحتالل 
هذا  وفي  ساعتين،  من  ألكثر  وإيران،  روسيا 
بين  والخيار  التهديد  نبرةَ  أردوغان  اليوم صعّد 

االستسالِم أو التدمير.
الدولّي  التحالف  أعلن   ،2018/1/14 األحد 
بقيادة الواليات المتحدة، النية بإنشاِء قوة »حرس 
مع  بالتعاون  فرد  ألف   30 قوامها  حدود« 
بالبريد  رسالة  وفي  الديمقراطية.  سوريا  قوات 
الشؤون  مكتب  أّكد  رويترز  لوكالة  اإللكترونّي 
العامة للتحالف أّن قوةَ أمِن الحدود ستكون تحت 
قيادة قوات سوريا الديمقراطية، وأّن نحو 230 

فرداً يتدربون ضمن طليعتها.
القصف،  التركيّة  المدفعية  عاودت  ميدانيّاً 

واستهدفت مواقع مختلفة في منطقة عفرين.
في 2018/1/15 قال الرئيس التركّي أردوغان 
إنَّ استعداداِت الجيش التركّي لعمليِة عفرين قد 
اكتملت، وإنَّ العملية قد تبدأ بأّي لحظٍة، متوعداً 
التي  القوة العسكريّة  بالوقت نفسه القضاء على 
حدود  على  لتشكيلها  المتحدة  الواليات  تسعى 

بالده. 
أنقرة،  بالعاصمة  خطاٍب  في  أردوغان  وذكر 
فإّن  الحسنة،  ونيتنا  تحذيراتنا  كّل  »رغم  أنه 
»جيش  إنشاء  يريدون  لنا  حلفاء  نسّميهم  من 
الجيش  لهذا  هدَف  وال  حدودنا،  على  إرهابّي« 
الحدوديّة  القوة  إلى  إشارةٍ  في  تركيا«،  سوى 
التي تحدث عنها عسكريون أمريكيون. وتوعد 
اإلرهابي«  »الجيش  سّماه  ما  بوأِد  أردوغان 
في  تقَف  أال  األمريكيّة  القواِت  وطالب  بالمهِد، 

طريق الجيِش التركّي كيال تقَع أحداٌث مؤسفةٌ.
في هذا اليوم نُقلت تعزيزات عسكريّة تركيّة إلى 
الحدود في والية غازي عينتاب ووالية أوروفا/ 
أهدافاً  ُسّمي  ما  المدفعيّة  وقصفت  مرعش، 
عسكريّة لوحدات حماية الشعب في قرية ترندة.

حرِس  قوةِ  تشكيِل  موضوَع  موسكو  تلقفت 
أنقرة، وقال وزير  الحدوِد، وتماهت مع موقِف 
تلك  واشنطن  تشكيَل  »إّن  الروسّي  الخارجيّة 
تقسيِم  إلى  تؤدي  قد  خطيرةً  مسألةً  يُعدُّ  القوة 
سوريا«. وقال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما 
فالديمير شامانوف: إّن هدَف واشنطن من هذه 
القوة »زعزعةً االستقرار في سوريا« وضماُن 

سوريا.  في  وجودها  واستمرار  مصالحها 
أّن  نوفوستي  لوكالة  حديث  في  شامانوف  وأّكد 
»ممارسات الواليات المتحدة التي تقودُ التحالَف 
مع  مباشرةً  تتعارُض  »داعش«  ضد  الدولّي 

المصالح الروسيّة في سوريا«.
تشكيل   2018/1/15 في  بشدّةٍ  دمشق  انتقدت 
»اعتداًء  وعدّتها  الحدوديّة«،  األمنية  »القوة 
األراضي  وسالمة  ووحدةِ  سيادةِ  على  صارخاً 
الدولّي«،  للقانون  فاضحاً  وانتهاكاً  السوريّة، 
الخطوة  إدانِة  إلى  الدولّي  المجتمَع  ودعِت 
عن  السوريّة  سانا  وكالة  ونقلت  األمريكيّة. 
إن  قوله  السوريّة  الخارجيّة  بوزارة  مصدر 
في  يشارك  سورّي  مواطٍن  كلَّ  تعتبر  »سوريا 
هذه »الميليشيات« برعاية أمريكيّة خائناً للشعب 

والوطن وستتعامل معه على هذا األساس«.
وقال  الحدودية،  األمنيّة  بالقوة  طهران  نددت 
الرئيس اإليرانّي حسن روحاني »إّن تشكيل قوة 
جديدة مدعومة من الواليات المتحدة داخل سوريا 
يشّكُل انتهاكاً للقانون الدولّي والسيادة السوريّة«. 
الشعِب  مجلس  رئيس  استقباله  خالل  وقال 
السوري حمودة يوسف صباغ في 2018/1/16 
فيها األمريكيون  يفكر  التي  الجديدة  إنَّ »الخطة 
بالنسبة لسوريا انتهاٌك للقوانين الدوليّة ومؤامرة 

ضد سيادة وأمن سوريا والمنطقة«. 
حول  المواقف  مجمِل  توافُق  واضحاً  بات  بذلك 
التركّي  التهديد  وتجاهل  واشنطن  سياسة  انتقاِد 

وقصفه اليومّي لقرى عفرين.
وفي أخبار الميدان استأنفِت المدفعيّةُ التركيّةُ في 
قلعة سمعان مساء الثالثاء 2018/1/16، قصَف 
قريتي إيسكا وشاديريه التابعتين لناحية شيراوا. 
في  المتمركز  التركي  االحتالل  جيش  وقصف 
في  وقطمة  ومرعناز  القاضي  فيالت  إعزاز 

ناحية شرا. 
المدفعيّة  قصفِت   2018/1/17 األربعاء  مساء 
التركيّة قرى في ناحيتي شيراوا وشرا، وسقطِت 
القذائف على التالل المحيطة بمدينة عفرين، كما 

بشكٍل متزامن »محيط  التركيّة  المدفعية  قصفِت 
وقرية  حشركه  وجسر  وكمرش  بابا،  قره  قرى 
هوبكا والتالل المحيطة بمركز منطقة راجو. فيما 
قاعدة عسكريّة  إلى  تركّي  وصل رتٌل عسكرّي 
في  السوريّة  التركيّة  الحدوِد  قرب  ريحانلي  في 

والية هاتاي التركيّة.
تمهيداً  أسبوعٍ  طيلة  المدفعّي  القصُف  كان 
لبدِء  نهائيٍّة  روسيٍّة  موافقٍة  بانتظاِر  للعدوان، 
العمليِة، واإلشارة هي سحب الشرطة العسكريّة 
أنقرة  فأوفدت  كفرجنة،  قرية  من  الروسيّة 
الخميس 2018/1/18 رئيس األركان خلوصي 
موسكو،  إلى  فيدان  هاكان  واالستخبارات  آكار 
لتنفيِذ ضرباٍت  الضوء األخضر  للحصوِل على 
جويٍّة، والتقى أكار وفيدان وزير الدفاع ورئيس 

األركان الروسّي.

محاولة أمريكّية 
إلزالة اإلبهام

متعددة  مستوياٍت  على  أمريكيّة  تصريحات 
حاولت توضيَح غاية إنشاء قوات حرس الحدود، 

وأّن غايتها حفُظ األمِن من التهديداِت اإلرهابيِّة، 
وتضمنت  جديداً،  عسكريّاً  كياناً  ليست  وأنّها 
االفتراضيّة،  التركيّة  األمنيّة  للهواجس  تفهماً 
ونفى وزير الخارجية األمريكّي ريكس تيلرسون 
نية  واشنطن  لدى  تكون  أن   2018/1/18 في 
إنشاِء قوةٍ تنتشر على الحدوِد بين سوريا وتركيا، 
قائالً: »إنَّ المسألة التي أغضبت أنقرة لم تُطرح 
بالطريقِة المالئمة«، ونفى فيها تشكيل مثل هذه 

القوة.
كما دعت وزارة الدفاع األمريكيّة كلَّ األطراِف 
السورية،  ــ  التركيّة  الحدود  على  التهدئِة  إلى 
دعم  أيَّ  ونفت  أنقرة،  قلَق  باالعتباِر  أخذها  مع 
عفرين،  في  الموجودة  الشعب  حماية  لوحدات 
وقالت إنّها »ال صلة لها بها«. وهذا ما اعتبرته 
أنقرة موقفاً يشير إلى أّن واشنطن لن تتدخَل أو 

تعارَض أيَّ عملية عسكريٍّة تركيّة. 
األمريكيّة  القوات  باسم  المتحدث  أيضاً  وصّرح 
بإمكاِن  كان  أنّه  ديلون،  ريان  العقيد  بغداد  في 
أكبر؛  بشكٍل  الخطة  توضيح  المتحدة  الواليات 
لتجنب تخويِف حلفائها، وللتأكيِد أّن الخطوةَ هي 
األمنيّة  القوات  بعد  التالية،  المنطقية  بالبساطة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  أنشأتها  التي  المحليّة 
عليها  يسيطر  كان  التي  المناطق  تحريرها  بعد 
داعش، وأضاف العقيد ديلون: »لقد أنشأنا قوات 

أمنيّة داخليّة.. وهذه قواٌت لحفِظ الحدوِد«.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية األمريكيّة هيذر 
أنَّ  نفسه  اليوم  مساء  إيجاز صحفّي  في  نويرت 
بالدها ال تعرُف ما إن كانت تركيا ستنفذ عملية 
عسكريّة في عفرين أم ال، لكنها تدعوها إلى عدم 

اإلقداِم على مثل هذه الخطوة، والتركيز بدالً من 
ذلك على محاربِة »داعش«.

فيصل  قال  التركيّة،  التصريحاِت  مع  بالتوازي 
إن  السورّي،  الخارجية  وزير  نائب  المقداد، 
»عمالً  يعتبر  عفرين  منطقِة  على  هجوٍم  أّي 
تاله  بيان  في  المقداد  تصريح  وجاء  عدوانيّاً«. 
السوريّة،  األنباء  وكالة  نقلته  الصحفيين  أمام 
بدِء  إلى  المبادرة  حال  في  أنّه  أنقرة  فيه  وحذّر 
أعماٍل قتاليٍّة في منطقة عفرين فإنَّ ذلك سيعتبر 

عمالً عدوانيّاً من قبل الجيِش التركّي على سيادةِ 
المعروف  الدولّي  للقانون  طبقاً  سوريا  أراضي 
»قوات  إن  المقداد  وقال  التركّي.  الجانب  لدى 
الكاملة  قوتها  استعادت  السوريّة  الجوية  الدفاع 
التركيّة  الجوية  األهداف  لتدميِر  جاهزة  وهي 
في سماء سوريا، وهذا يعني أنّه في حال اعتداء 
أال  عليه  فيجب  سوريا  على  التركّي  الطيران 

يعتبَر نفسه في نزهة«.
ميدانيّاً استؤنف القصُف المدفعّي التركّي بكثافٍة، 
الجمعة،  ظهِر  بعد  حتى  واستمر  الخميس،  ليل 
من  مختلفة  مواقع  في  قذيفة   70 نحو  وسقطت 
قرى قطمة وكفرجنة بناحية شرا وحج حسنة في 
ناحية جنديرس وقرية خليل بناحية شية. واستمر 
ونُقل  الحدود،  على  التركية  القوات  تعزيز 
الحامالت  متن  على  محملة  تركيٍّة  دباباٍت  رتُل 

العسكريّة من بلدة يول جات إلى قره خان.

أنقرة تستند إىل التنسيِق 
مع موسكو

عالي  تنسيٍق  على  تعّوُل  أنقرة  أّن  واضحاً  كان 
المستوى مع موسكو، يرتقي إلى التفويِض، دون 
بتنفيذ  ماضية  أنّها  وأعلنت  أبعاده،  تتضح  أّن 
العملية العسكريّة في عفرين، وأّن موسكو انتقلت 

من ضفِة محاربِة اإلرهاِب إلى استثماره.
ففي يوم الجمعة 2018/1/19 قال وزير الدفاع 
التركّي نور الدين جانيكلي »العملية بدأت فعليّاً 

بقصٍف عبر الحدوِد، لكن لم يتم عبور الحدود«. 
يكوَن  أن  أريدُ  ال  فعليّاً  أقوُل  »عندما  وأضاف: 
عبور  دون  بدأت  العملية  فهٍم،  سوُء  هناك 
للحدوِد«. مضيفاً أّن »أنقرة ستواصل المحادثاِت 
مع روسيا بشأِن العمليِّة«. وفيما يتعلُق بالوجوِد 
العسكرّي الروسّي في عفرين، قال وزير الدفاع 
رسميّاً  أعلنوا  الروس  المسؤولين  إّن  التركّي 
قواتهم  سيسحبون  أنّهم  المستويات  أعلى  وعلى 

في عفرين.
وأشار الوزير التركّي إلى أن ما يُسّمى »الجيش 
السورّي الحر سيشارك بفعّاليّة في عملية عفرين 
ألّن هذه األرض هي أرضهم ومهمتنا دعُم هذا 
تركيا  أنَّ  على  وشدد  تعبيره،  بحسُب  الجيش« 
مشاركةَ  تستدعي  ال  ظروٍف  خلِق  على  تعمُل 
الوزير  وقلّل  المباشرة.  االشتباكات  في  جنودها 
على  للردِّ  السورّي  النظاِم  تهديداِت  من  التركّي 
التحّرِك العسكرّي التركّي في عفرين، وقال »ال 
نعتقدُ أّن تهديداِت النظام السورّي قد صدرت عنه 
بشكٍل مستقل فقط، وهناك دول من وراء ذلك«.

المراقبين  بأّن  األناضول  وكالة  وأفادت 
انسحبوا  عفرين  بمنطقة  الروس  العسكريين 
أّن  إال  تركّي.  لهجوٍم  توقعاً   2018/1/19 في 
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف نفى 
المنطقة.  من  لبالده  التابعين  المراقبين  انسحاب 
العسكريّة  الشرطة  وجود  موضوُع  كان  وبذلك 

الروسيّة محلَّ تضارٍب بين النفّي والتأكيِد.
قال وزير الخارجية التركّي مولود جاويش أوغلو 
وإيران  روسيا  مع  مشاورات  تجري  بالده  إنَّ 
السوري،  الجوي  المجال  استخدام  من  لتمكينها 
وقال إّن زيارة رئيس األركان التركّي خلوصي 
مع  مشاورات  إطار  في  تأتي  موسكو  إلى  أكار 

روسيا وإيران.

مراوغة روسّية

مع  التهدئة،  إلى  دعت  األمريكيّة  التصريحاُت 
إخالء المسؤوليّة فلم تكن حازمة، وبالمقابِل اتسمَّ 
في  وحمل  السياسيّة،  بالمراوغة  موسكو  موقُف 
طياته موافقةً غير مباشرةٍ للعدوان، إذ تمحورت 
حول انتقاِد السلوِك األمريكّي وتحميله مسؤولية 
التصعيِد العسكرّي، ونسف عملية تسوية سلميّة 
حول  مباشرة  الحديِث  من  وتهربت  افتراضيّة، 
وجودَ  ال  التي  عفرين،  في  الميدانّي  الواقع 
عسكرّي أمريكّي فيها، والمحاصرة منذ سنواٍت 

إال من معبر وحيٍد يصلها بمدينة حلب. 
قالت وزارة الدفاع الروسيّة السبت 2018/1/20 
العوامل  من  األمريكيّة«  »االستفزازات  إنَّ 
الرئيسيّة التي أّزمِت الوضَع شمال غرب سوريا 
عفرين  في  عسكريّة  عملية  لشّنِ  تركيا  ودفعت 
الوزارة  واعتبرت  الشعب.  حماية  وحدات  ضد 
الكرد  مناطق  لعزل  أمريكا  سعَي  أنَّ  الروسيّة 
التركّي  الجيش  حمل  وراء  بالسالح  ودعمهم 
على شّن عملية عفرين العسكريّة. وقال الجيش 
الروسّي إّن تزويد أمريكا المقاتلين الكرد بالسالح 
أنقرة«.  جانب  من  السلبيّة  بالغِ  ردٍّ  في  »تسبب 
التي  المسؤولة  غير  األفعال  »هذه  أّن  وأضاف 
يقوم بها الجانب األمريكّي في سوريا تهدد بنسِف 

عملية التسوية السلميّة« في هذا البلد.
في  عفرين  على  التركّي  العدواُن  جاء  بالمجمل 
سياِق خطِة تدخِل موسكو في سوريا، وفّوضت 
حرب  لتجربة  مباشٍر  تطبيٍق  في  بتنفيذها  أنقرة 
بالخصم«،  الخصم  »ضرب  ومبدأ  الشيشان 
وإقليمّي،  دولّي  توافٍق  على  الخطةُ  وحازِت 
للحرِب  المعارضةُ  الرسميّةُ  المواقُف  فجاءِت 
لمجرِد التسويق اإلعالمّي، ولم تكن جادةً  باهتةً 

جمهورية كردستان 
ثورة متجددة 

ليصبح رئيس جمهورية مهاباد.
وسط  في  جماهيرياً  خطاباً  محمد  القاضي  ألقى 
مهاباد مستعرضاً تاريخ شعبه الكردي مؤكداً أن 
نهاية  في  ودعا  تقرير مصيره..  في  حقاً  لشعبه 
واستثمار  الكرد  صفوف  توحيد  إلى  خطاباه 
الكردية  الدولة  لتحقيق  التاريخية  الفرصة  هذه 
ذلك  وبعد  والحرية،  االستقالل  نحو  والتطلع 

تشكلت الهيئة الوزارية:
1. حاجي بابه شيخ رئيس الوزراء

2. محمد حسين سيف القاضي وزير الحربية 
3. محمد أمين معيني وزير الداخلية

4. أحمد إلهي وزير االقتصاد
5. كريم أحمديان وزير البريد والبرق

وزير  زاده  الباخي  الرحمن  عبد  حاجي   .6
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7. مناف كريمي وزير التربية
8. صديق حيدري وزير التبليغات »اإلعالم«

9. خليل خسروي وزير العمل
10. حاجي مصطفى داوودي وزير التجارة

11. محمود ولي زاده وزير الزراعة
12. إسماعيل اليفاني زاده وزير الطرق

13. سيد محمد أيوبيان وزير الصحة
14. المال حسين مجدي وزير العدل

القاعدة الجامهيية وإرساء 
دعائم الجمهورية

وقد أكد القاضي محمد أن جمهوريته ال تستهدف 
تجاه  لسياسة طهران  لوضع حد  لكن  االنفصال 
للشعب  الذاتي  الحكم  وضمان  الكردي  الشعب 
الكردي، وقد ذكر القاضي زهير كاظم عبود أن 
القاضي محمد »يُقلّب صفحات التاريخ الكردي 
بدقة ويستل منها ما يؤثر في نفوس الكرد« كما 
في  المنتشرة  عنه  وصلتنا  التي  الكتابات  تشير 
الكردي  الشعب  طبقات  مختلف  ومن  المنطقة 
وانتشرت بين الناس انتشاراً سريعاً مثل البرق. 
الحزب  ألعضاء  الشعبية  القاعدة  وتوسعت 
الديمقراطي الكردستاني في المدينة لتضم أغلب 
شباباها وشيوخها وحتى نسائها، وأمام حالة رد 
الشوفينية  القمعية  السلطات  بها  تقوم  لما  الفعل 
الكرد، ومع وقوع حوادث سياسية وأمنية  تجاه 
استفزت الجماهير الكردية لتنقض جميعها على 

القوات اإليرانية، وتستطيع السيطرة على مجمل 
عام  األول  كانون   17 يوم  في  كاملة  المناطق 

.1945
أحد  إال  تدم  لم  مهاباد  أن جمهورية  من  بالرغم 
بالمنجزات  حافلة  كانت  أنها  إال  شهراً  عشر 
العظيمة بالقياس إلى عمرها الزمني، ونذكر من 

أمثلة تلك المنجزات:
وكذلك  مهاباد  في  لإلذاعة  محطة  تأسيس   .1

تأسيس سينما جوالة لتوعية الكرد.
المجاالت،  كل  في  معرفي  ثقافي  ازدهار   .2
نشر،  دور  مجالت،  وإصدار  صحف  إصدار 
تأسيس مطبعة كردستان وكان يديرها عبد القادر 

مدرسي.
من  والمكون  مرة  ألول  الكردي  العلم  رفع   .3
اللون األحمر واألبيض  ألوان في األعلى  ثالثة 
شعار  أما  األسفل،  في  واألخضر  الوسط  في 
جمهورية مهاباد وسط العلم فهو عبارة عن قلم 
وسنبلتين من القمح.. حيث يرمز القلم إلى اهتمام 
القمح  سنبلة  وترمز  والثقافة  بالعلم  الجمهورية 
أعلى  في  الشمس  وكانت  والعمل..  اإلنتاج  إلى 

الشعار تشرق لترمز للحرية.
وضع  للجمهورية،  الوطني  النشيد  وضع   .4
كلماته الشاعر الكردي »هجار« ولحنه المهندس 

نوري صديق شاويس.
5. المشاركة أساسية للمرأة، وألول مرة، وكذلك 
شجع  وقد  الجمهورية,  في  نساء  اتحاد  تأسيس 
العملية  في  الدخول  في  المرأة  محمد  القاضي 
السياسية االجتماعية وشجع زوجته وبناته على 

المشاركة.
باللغة  الجنسين  المدارس لكال  من  6. فتح عدداً 
الكردية التي أصبحت لغة رسمية في الجمهورية 

وكذلك تعليم األميين في مدارس مسائية.
7. تأسيس قوات البيشمركة.

في  مرة  ألول  الكردي  بالمسرح  االهتمام   .8
مهاباد.

الجنرال  على  األوامر  السلطة  قوام  أصدر 
إلى  بقواته  بالتوجه  الثالثة  الفرقة  قائد  هاشمي 
مدينة زنجان فتمكن من السيطرة عليها دون أية 
مقاومة من األذربيجانيين وبعد ذلك اجتمع محمد 
قادة  السلطة مع عدد من كبار  رضا شاه وقوام 
الجيش ووضعوا خطوات للهجوم على أذربيجان 
إلى قاضي محمد  السلطة  قوام  ومهاباد.. أرسل 
التخاذي قرار إجراء  فيها: »نظراً  رسالة كتب 
االنتخابات تحت إشراف قوات األمن الحكومية 
التي سوف ترسل إلى المركز - طهران - فيجب 

أن تجري االنتخابات في المناطق الكردية التابعة 
ألذربيجان بالتعاون معكم، لذا من الضروري أن 
مدن  في  القوات  تلك  مع  التعاون  كيفية  تحددوا 
ونظراً  ومهاباد،  ورضائية،  وشابور،  خوي، 
للتعاون الذي أبديتموه خالل هذه المدة أتمنى أن 

تساعدنا في إنجاح هذه المهمة«.
رفض رئيس الجمهورية واعترض على إرسال 
أذربيجان  إلى  اإليرانية  القوات  فدخلت  قوات، 
التي لم تقاوم أبداً مما ترك آثاراً معنوية على قادة 
بعد  االستسالم  محمد  قاضي  قرر  الجمهورية.. 
قراءة الموقف الصعب للكرد.. كان قاضي محمد 
خارج مهاباد مما اضطر للعودة إلى مهاباد حيث 
من  الخروج  إلى  المسلحة  الكردية  القوات  دعا 
الذين  البرزانيين  على  األسلحة  وتوزيع  المدينة 

أصروا وتمسكوا بمقاومة الجيش اإليراني. 
سيطرت القوات اإليرانية في السابع من كانون 
األول على مهاباد واعتقلت القاضي محمد مع عدد 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  قادة  من  كبير 
مهاباد.  في   1946/12/17 بتاريخ  اإليراني 
وشكلت محكمة عسكرية ميدانية لمحاكمة قاضي 
محمد وأخويه، كانت تلك المحكمة سرية، طلبت 
المحكمة من قاضي محمد اختيار محامين للدفاع 
الضباط  من  اثنين  محمد  قاضي  فاختار  عنه، 
الحقوقيين الذين يعرفهم في طهران، وهو العميد 
المحكمة  لكن  شاقولي،  والعقيد موسى  أصالني 
رفضت ذلك وطلبت منه اختيار أحد الموجودين 

في الثكنة العسكرية الموجودة في مهاباد.
وصدر  التهم  من  عدد  القاضي  إلى  وجهت   
على أساسها قرار إعدامه، وطعن قاضي محمد 
بالمحكمة بشدة معتبراً أنها محكمة عسكرية في 
لم  يجوز وكذلك  مدني، وهذا ال  أنه رجل  حين 
عنه،  للدفاع  محامين  اختيار  المحكمة  تمنحه 
بصورة  المتهمين  تحاكم  المحكمة  أن  وكذلك 

فردية وليس جماعية.
محمد  قاضي  أعيد  التمييز  محكمة  انتهاء  بعد 
وأخويه إلى السجن لكن األوامر جاءت بسرعة 
طلب  تأخير،  وبدون  فوراً  اإلعدام  حكم  لتنفيذ 
الوصية  كتابة  محمد  قاضي  من  العام  المدعي 
أما  الكردي،  للشعب  األولى  الوصية  فكتب 
الجالدون  أراد  لعائلته،  فكتبها  الثانية  الوصية 
قال:  حيث  رفض  أنه  إال  عينيه  يعصبوا  أن 
»أنا ال أشعر بعار كي تعصب عيني أمام أمتي 
وطني  إلى  أنظر  أن  أريد  أنا  الحبيب،  ووطني 
حياتي«،  من  لحظة  آخر  في  والحبيب  الجميل 
محمد  قاضي  الشهيد  لسان  على  كلمة  آخر  أما 
تحرير  عاش  الكردية،  األمة  »عاشت  فهي 

كردستان«.
وفي 31 آذار نُفِّذَ حكم اإلعدام برئيس الجمهورية 
وابن  القاضي  سيف  أخوه  ومعه  محمد  قاضي 

عمه صدر القاضي.
هناك عدد من العوامل الداخلية والخارجية هي 
مهاباد،  جمهورية  انهيار  على  ساعدت  التي 
الداخلي  السبب  لكن  وإقليمية،  خارجية  أسباب 
هو السبب الرئيسي حسب ما يذكر المرحوم عبد 
الرحمن قاسملو الذي اعتبر أن الشعب الكردي 
أسباب  عدة  هناك  األول،  االنهيار  سبب  هو 

داخلية منها:
يسود  حيث  الكردي  للشعب  العام  الجهل   .1

الجهل واألمية بنسبة %90.
2. اعتماد القاضي محمد بتشكيل حكومته على 
اإلقطاعيين واألغوات الكبار ومعظمهم معادون 
خوفاً  محمد  قاضي  الشهيد  وخانوا  للجمهورية، 

من تحول الجمهورية إلى جمهورية اشتراكية. 
بل  كاملة  بصورة  كردستان  تحرير  يتم  لم   .3

حررت ثلث األراضي الكردستانية فقط.
السوفييت  من  الكردي  الشعبي  الموقف   .4
اإلسالمية  بالديانة  يدينون  معظمهم  الكرد  ألن 
أن  العوام  بين  كانت  االستعمارية  والدعاية 

السوفييت كفار وملحدين.
5. لم تقم الجمهورية بأي أجراء ثوري اجتماعي، 
وبقيت الحركة قومية بحتة حيث أنهم لم يوزعوا 
إقطاعياً  المالك  الفالحين، وبقي  األراضي على 
من  الفقراء  الفالحون  فاستاء  شيء  يتغير  ولم 
على  االعتماد  الواجب  من  وكان  الجمهورية، 

الطبقة األكثر راديكالية في المجتمع.
6. كانت عالقات اإلنتاج في كردستان إقطاعية 

متخلفة، بينما في إيران كانت برجوازية ناشئة.
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قامشلو/ بيريفان حمي ـ. في تجربة فريدة من 
بشكل  سوريا  على  الصراعات  وسط  نوعها 
عام وعلى مناطق شمال وشرق سوريا بشكل 
الديمقراطية؛  الذاتية  اإلدارة  تأسست  خاص، 
أنها وبإمكاناتها  وبالرغم من قِصر عمرها إال 
وال  القطاعات  بجميع  النجاح  نالت  المحدودة 
سيما من الناحية االقتصادية من خالل االعتماد 
على الموارد المحلية وبناء مشاريع اقتصادية 

شتى لتحقيق االكتفاء الذاتي.

تأسيس اإلدارات الذاتية واملدنية

والتي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  تأسيس  فكان 
في  بدايةً  الجزيرة  بإقليم  عنها  اإلعالن  تم 
2014/1/21  والتي اعتمدت على أساس أخّوة 
كوباني  من  كل  في  تأسست  وبعدها  الشعوب؛ 
شمال  مناطق  تحرير  ومع  عفرين  ثم  ومن 
وشرق سوريا من رجس اإلرهاب الذي انطوى 
المدنية  اإلدارات  تأسست  داعش؛  اسم  تحت 
الزور؛  في كل من منبج والطبقة والرقة ودير 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  تأسيس  وجاء 
سوريا بتاريخ 2018/9/6 لتمثل إرادة شعوب 
شمال وشرق سوريا بشعوبها وأديانها في إدارة 
مناطقهم وحمايتها لتأسس نموذج حقيقي لسوريا 

ديمقراطية.
على  باالعتماد  الذاتية  اإلدارة  استطاعت 
مناطقها  بإدارة  المحدودة  وطاقاتها  إمكاناتها 
التي تعرضت  رغم جميع الظروف والتحديات 
هجمات  من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  لها 
النصرة  مثل  المرتزقة  المجموعات  قبل  من 
الحصار  وظروف  التركي  واالحتالل  وداعش 
ومحاوالت ضرب أمن واستقرار مناطق اإلدارة 
ولكن استطاعت اإلدارة الذاتية تأمين احتياجات 

األهالي وتقديم الخدمات وفق اإلمكانات المتاحة. 
عملت  الزراعية  الناحية  من  الزراعي:  القطاع 
من  للفالحين  المستلزمات  تأمين  على  اإلدارة 
وافتتاح  ومحروقات«  وأدوية  وسماد  »بذار 
وإنشاء  الفالحين  من  الحبوب  لشراء  مراكز 
زراعة  وتشجيع  البالستيكية  للبيوت  مشاريع 
إلى  للوصول  والخضروات  المثمرة  األشجار 

االكتفاء الذاتي.
الخدمات  تأمين  والبيئي:  الخدمي  القطاع 
والقرى  والبلدات  المدن  بتخديم  البلديات  عبر 
الصحي  والصرف  والمياه  الطرق  مجال  في 
الخدمية  المشاريع  من  بالعديد  والقيام  والبيئي، 

االستراتيجية.

البيئة  بتوفير  والصناعي:  التجاري  القطاعان 
واألرضية للعمل التجاري عبر المعابر وتنظيم 
عملها وعمل الجمارك وتشجيع الصناعة وفتح 
عدد من المعامل بهدف دعم الصناعات المحلية.
كما عملت اإلدارة على توفير االحتياجات ودعم 
األسواق وتوفير فرص العمل وبناء المؤسسات 

االقتصادية.

املشاريع التي أثبتت نجاح تجربة 
اإلدارة الذاتية

هناك العديد من المشاريع التي قامت بها اإلدارة 

خدمة  في  نجاحها  مدى  أثبتت  والتي  الذاتية 
القلب  كمشفى  الصحية  النواحي  من  المجتمع 
والبيئية  العديدة  الخدمية  والمشاريع  والعين 
بلغتهم  المنطقة  أبناء  وتعليم  جامعات  وافتتاح 
األم ويعتبر أهم اإلنجازات لإلدارة وأثبت مدى 
تحقيق حق التعلم باللغة األم والذي ُحِرمت منه 

شعوب المنطقة.
االكتفاء  إلى  الوصول  في  دائماً  اإلدارة  سعت 
البشرية  الموارد  على  باالعتماد  الذاتي 
الكوادر  تدريب وتأهيل  واالقتصادية من خالل 
ودعم  مهاراتهم  وتطوير  الموجودة  البشرية 
الصناعات المحلية وتوفير المستلزمات األولية 
على  سنوات  سبع  مرور  وبمناسبة  لإلنتاج. 
المشترك  الرئيس  قال  الذاتية؛  اإلدارة  تأسيس 
للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس 
السابعة  الذكرى  »في  »روناهي«:  لصحيفتنا 
الشهداء  لعوائل  نبارك  الذاتية  اإلدارة  لتأسيس 
سوريا  قوات  الدفاع  خنادق  في  والمرابطين 

الحسكة/ آالن محمد ـ في ظل أزمة الخبز التي 
التي  الصعوبات  ما  منذ مدة؛  الحسكة  تشهدها 
تواجه األفران, وما هي الحلول التي وضعتها 
إدارة األفران في مقاطعة الحسكة, لئال تستمر 
كأزمة  المواطنون  منها  يعاني  التي  األزمة 

المياه والمحروقات.

جانٍب  من  وتختلف  المعيشية  األزمات  تتفاوت 
في  شهدت  حيث  الحسكة,  مقاطعة  في  آلخر 
الفترة األخيرة من العام المنصرم, عدّة عوامل 
في  الرئيسية  الخدمات  على  سلبي  بشكٍل  أثّرت 
األساسي  الحياة  عصب  تعتبر  والتي  المنطقة, 
الحاد  كالنقص  والمدن,  الريف  مستوى  على 
التركي  االحتالل  جيش  شن  نتيجة  المياه  في 
ومرتزقتِه هجماته المتكررة على مناطق شمال 
المصدر  المياه من  وشرق سوريا؛ وتعمد قطع 
الكثير  تغذي  التي  الرئيسي وهي محطة علوك 
المحروقات  بأزمة  الحسكة, مروراً  مناطق  من 
وحالياً  الحسكة,  مدينة  أهالي  منها  عانى  التي 
أزمة الكهرباء, فهل ستلتحق مادة الخبز بسلسلة 
األزمات السابقة وتأخذ رقماً ضمن حلقات هذه 
وساق  قدٍم  على  جاري  العمل  أن  أم  السلسلة, 
الخبز  وتأمين  المواطنين  أمام  الصعاب  لتذليل 

لهم بكل أريحية.
وفي متابعٍة لصحيفتنا »روناهي« لهذا الموضوع 
في  األفران  إلدارة  المشترك  بالرئيس  التقينا 
»ال  قال:  حيث  حسو  عمر  الحسكة  مقاطعة 
العديد  على  كانت عصيّةً  الخبز  مادة  بأن  ننكر 
ال  المواطنين  من  الكثير  وكان  المواطنين,  من 
يحصلون على نصيبهم من الخبز, باإلضافة إلى 
رداءة الجودة والنوعية, وتعدد المطبات المتعلقة 

باإلنتاج والتوزيع«.

الجهود الحالية إلدارة األفران, وما 
هي املتغيات

وقال حسو: »لم يكن موضوع األفران وإنتاجه 
عليها  يقوم  كان  التي  العمل  وآلية  الخبز  لمادة 
بالنسبة لنا كإدارة أفران في  أبداً  اإلنتاج مهمشاً 
الخصوصية  لحساسية  ولكن  الحسكة,  مقاطعة 
كنا  سابقاً  العمل  آلية  عليها  تقوم  كانت  التي 
ومع  بالعمل,  الخاصة  التفاصيل  ببعض  نتقيّد 
دراسات  ووضع  سابقاً,  العاملة  الهيكلية  تغيير 
حالياً  تمكنا  مضض,  على  سارت  ومخططات 
بالعاملين  خاص  تنظيمي  مخطط  وضع  من 
واإلنتاج, وكمثال: في فرن آذار بتل حجر والذي 
على  الحتوائه  سوريا  في  فرن  كأكبر  يعتبر 

أربعة خطوط إنتاج, كانت تمر فترات متقطعة 
بنقص مادة الخبز, بسبب خروج أكثر من خط 
الخدمة وبالتالي حصول  أو خطين لإلنتاج عن 
وازدحامات  أزمات  وحدوث  باإلنتاج  النقص 
على األفران وحتى المعتمدين من قبل األهالي 
التي  التحديثات  وبعد  اآلن  أما  الخبز,  لتأمين 
المتابعة  وتكثيف  لآلالت,  من صيانة   بها  قمنا 
والمراقبة والتغيير التنظيمي, نالحظ بأن الفرق 

واضح من حيث الجودة والكمية«.

ماذا بشأن األكشاك »الرباكيات«؟

تسمى  كما  البراكيات  أو  األكشاك  يخص  فيما 

ليس  الموضوع  »هذا  حسو:  أضاف  بالعامية, 
بجديد, إنما كان متوقفاً عن التنفيذ, ومع التنسيق 
الجيد مع البلديات ومجلس المقاطعة والمجالس 
المحلية والكومينات في األحياء, وتشكيل لجان 
المؤسسات,  هذه  من  أعضائها  وتوزيع  متابعة 
الواقع  أرض  على  العمل  تطبيق  من  تمكنا 
للمخططات  وفقاً  تعمل حالياً  الخاصة  واألفران 
عن  الخبز  بتوزيع  وتقوم  اللجان,  أقرتها  التي 
وفق  عائلة,  بكل  الخاصة  البطاقات  طريق 
اشتراٍك شهري مسبق الدفع وهذا يؤدي لحصول 
كل عائلة مسجلة لدى الكومين على مخصصاتها 
من الخبز يومياً, ونحن نعمل على وضع كشك 
لتوزيع الخبز في كافة األحياء, واإلحصاء حالياً 
ال زال جارياً لتطابق عدد المشتركين مع كمية 
نواجهها  التي  الصعوبات  من  وبالرغم  اإلنتاج, 
أّن هذه اآللية عندما  بهذا الخصوص, إال  حالياً 
تطبق سنضمن من خاللها عدم مبيع الخبز في 
السوق السوداء, ولن نرى أي مواطن يقف أمام 
األفران, وفي األيام القليلة القادمة سنفعل العمل 

باألكشاك«.
إنشاء  بصدد  اآلن  »نحن  بالقول:  حسو  وأشار 
أنحاء  كافة  لتغطية  مخروم  ناحية  في  فرن 
العاملة  لألفران  باإلضافة  الجنوبية,  المنطقة 

حالياً في الشدادي والعريشة والحدادية«.
إلدارة  المشترك  الرئيس  قال  حديثِه  نهاية  وفي 
األفران في مقاطعة الحسكة عمر حسو: »نحن 
اإلدارة  بتعليمات  التقيد  على  جداً  حريصون 
وفق  الخبز  مادة  لتأمين  دائماً  الذاتية, وسنسعى 
المطلوبة, وضمان حصول كل عائلة  المقاييس 
أي  دون  من  يومي  بشكٍل  مخصصاتها  على 

متاعب وبالسعر التشجيعي والمناسب«.

عندما تصبح الخيمة بيتًا والمخيم وطنًا!!

هيئة شؤون العمل في اإلدارة الذاتية بين االكتفاء 
وتوسيع دائرة العمل

أهم المشاريع التي أثبتت نجاح اإلدارة الذاتية في 
شمال وشرق سوريا

الخبز في الحسكة.. تحّسن ملحوظ في الجودة وخطة فعالة
 لتغطية كامل المنطقة به 

جل آغا/ غزال العمر ـ بين آالم النزوح وأمل الحلم 
بالعودة دمعاٌت تنزل من محاجر أطفال تركوا بيوتهم 
هموٌم  الحنين؛  يخنقها  ابتساماٌت  وثيابهم؛  وألعابهم 
أتعبتهم وآماٌل بالرجوع تداعب مخيلتهم بين الحين 

واآلخر

كانيه،  سري  تعانق  وأرواٌح  الخيام  تسكن  أجسادٌ   
وأخرى تحلق فوق قمة جبل عبد العزيز »أطفاٌل ال 
يراها ألول مرة«. هذا  المدرسة ومنهم من  يعرفون 
في  السادس  الصف  معلمة  لصحيفتنا  به  تحدثت  ما 
ديرك  من  عثمان«،  »وضحة  نوروز  مخيم  مدرسة 
أثناء زيارة ميدانية لصحيفتنا لمخيم نوروز: »أطفال 
التعليم  في  حقوقهم  أبسط  من  محرومون  المخيم 
منها  حرمهم  أشياٌء  بسالم،  والعيش  اآلمن  والسكن 
عدواٌن وحشي« بهذه العبارات لخصت وضحة مأساة 

طالبها ورحلة نزوحهم المريرة.

»إنّها املرة األوىل التي نرى 
فيها  املدرسة!«

كلمة خالطتها الدموع من أطفاٍل يخبرون معلمتهم بها 
لتساندهم بكلماتها التشجيعية: »وها أنتم اآلن تدرسون 
على  المعلمة  ترد  هكذا  مدرسة«،  ولديكم  وتتعلمون 

دهشة تالميذها الذين يدخلون المدرسة ألول مرة.
رحلة  في  الكثير  تحملوا  »أطفاٌل  وضحة:  وتابعت 

ودم  خوٌف  وعطش  جوٌع  طريق،  وصعوبة  نزوح 
الجديد،  ومسكنهم  بيتهم  الخيمة  لتكون  بالنجاة  وحلٌم 
أمام  كمعلمين  جعلنا  مما  سيئة،  نفسية  بحالة  جاؤوا 
من  بالحياة  ودمجهم  تأهيلهم  إلعادة  كبيرة  مسؤولية 

جديد«.
وعن تجربتها كمعلمة تقوم بواجبها تجاه أطفال يجدون 
صدورهم  به  تضيق  الحتقان  متنفساً  المدرسة  في 
الصغيرة، قالت: »أصعب  شيء في الحياة أن تجعل 
آثار  يولد من جديد وتحاول محو  يشعر وكأنه  طفالً 

الحرب النفسية من شخصيته«.

»متى ستنتهي الحرب؟«

مسيرتها  خالل  بها  مرت  مؤثرة  قصة  أكثر  وعن 
نشوؤه  منذ  به  تعمل  الذي  المخيم  لطالب  التعليمية 
طفولية  ببراءة  طالبي  أحد  »سألني  المعلمة:  كلَّمتنا 
َحيرته،  من  تُخرجه  إجابة  سماع  ينتظر  كان  وكأنه 
ليكون  لبيتنا؟(  ونرجع  الحرب  ستنتهي  متى  )آنسة 
الثاني،  قال:  صف  أّي  في  اآلن  أنت  عفوياً  جوابي 
حسناً: في الصف الثالث ستعود أنت ورفاقك، وكبر 
»أشعر  الخامس  الصف  في  اآلن  هو  وها  الطفل 
العتب  يملؤها  التي  عينيه  إلى  نظرت  كلما  بالخجل 

دون أن يتكلم«.
هذا وقد أكدت المعلمة بأنّها تحاول زرع األمل بقلوب 
للوطن  وأغانيهم  ذكرياتهم  معهم  وتستحضر  طالبها 
عن  وتحدثت  والتراب،  باأللوان  لبيوتهم  ورسومهم 

طالبها: »لدّي طالب فقد نعمتي النطق والسمع، لكنّه 
يستحضر صورة بيته بلوحاته«، لتستمد منه المعلمة 
طاقة إيجابية تساعدها على إتمام مسيرتها ورسالتها 

اإلنسانية في التعليم.
كمعلمين  عملهم  في  تواجههم  التي  الصعوبات  وعن 
األخذ  والمنظمات  الذاتية  اإلدارة  من  »نتمنى  قالت: 
بعين االعتبار بأن هؤالء األطفال بحاجة إلعادة تأهيل 
النفسية  الضغوطات  بعد  بالحياة  ليندمجوا  نفسي؛ 

الصعبة التي مروا بها«.
نقصاً  بأّن هناك  المعلمة وضحة عثمان  كما أضافت 
القرطاسية والحقائب المدرسية ألنه هناك أطفال  في 

جاؤوا بثيابهم التي يلبسونها فقط.

قصوا أجنحتهم لكّنهم يحاولون الطيان

يرددونها  التي  وعباراتهم  كلماتهم  المخيم  وألطفال 
نكره  »نحن  ألوطانهم:  حنينهم  نسائم  هبت  كلما 
الجملة  بهذه  بيوتنا«،  من  أخرجنا  الذي  أردوغان 
يصف أنس حسين الخضر من طالب الصف السادس 
وردة،  عشرة  إحدى  عمره  ورود  تتجاوز  ال  الذي 
رحلة نزوحه وعائلته من سري كانيه: »مررنا بعدة 
لنصل  العراء  في  ونمنا  المدارس  في  وسكنا  مناطق 

أخيراً لمخيم نوروز«.
وفيما إذا كان أنس يشتاق لبيته: »أشتاق بشدة لبيتي.. 
دموعه  وانهمرت  الكلمات  خنقته  طفل  أللعابي..«، 

لتختصر عليه الكالم.
وللطفلة مريم حمود العلي من طالب الصف السادس؛ 
المليئة  الخضراء  والعيون  الشقراء  الضفيرة  ذات 
باألمل والدموع غصة ولدت بعينيها الجميلتين، نظرة 
براعم  بحق  الوحشية  مارس  وحشي  لعدوان  حقد 
شيء«،  حياتنا  من  نستفد  »لم  القول:  على  أجبرها 
أتبعتها بعبارة أخرى،  التي  العبارة  رددت مريم هذه 
»سنعود  وأرضها:  ببيتها  تمسكها  خاللها  من  تعلن 
الصغيرة  بأصابعها  ملوحة  بيوتنا«،  أمام  وسنلعب 

بإشارة تعلن من خاللها التحدي والنصر.
رغم  نوروز  مخيم  أطفال  يغني  جماعي  وبشكٍل 
أغنية  المخيم،  أرجاء  ليصدح صوتهم في  أوجاعهم، 
عن  وتشردهم  للطفولة  فقدانهم  عن  كلماتها  تحكي 
نطير..  نحب  غمة..  قلبي  وفي  »صغير  أوطانهم، 
عن  تعبيراً  جناحي«،  يقصولي  يحبوا  لفوق..  نطير 

طفولتهم المسلوبة التي ستعود.
أمل،  وجرعة  دم  وقطرة  وابتسامة  دمعة  لكّل  تحية 
وال  كباراً  ولدوا  الذين  الصغار  هؤالء  بها  زودنا 
وينفضوا  الحرب؛  لعنة  من  التخلص  يحاولون  زالوا 

بأجنحتهم الصغيرة غبار التعب وآالم النزوح.

قامشلو/ ليالف أحمد - وفرت اإلدارة الذاتية فرصاً 
للعمل بشكل ملحوظ  منذ عام 2014م، في مختلف 
مناطق شمال وشرق سوريا، ومنها إقليم الجزيرة، 
تأمين  استطاعت  والسياسية  األمنية  األوضاع  رغم 
والسياسية  االجتماعية  النواحي؛  كافة  من  وظائف 
الحركة  دائرة  توسيع  على  وعملت  واالقتصادية، 
من  الشرائح،  وكافة  المنطقة  أبناء  لجميع  والعمل 
الوصول  وبالتالي  تنموية؛  خدمية  مشاريع  خالل 
لدى  الوظائف  تقليل  نحو  لتنحدر  الذاتي  لالكتفاء 

المطالبين بالعمل.

تأمني فرص عمل

صحيفتنا  التقت  الموضوع؛  هذا  وبخصوص   
»روناهي«، بالعديد من مواطني مدينة قامشلو ليعبروا 
عن آرائهم، ومنهم المواطن »رضوان عثمان«، الذي 
التموين، عبّر عن  مواد  لبيع  يعمل في محل صغير 
وجود  برغم  العمل،  فرص  بزيادة  لإلدارة  امتنانه 
على  اإلدارة  »نشكر  بقوله:  وسياسية  أمنية  تحديات 
تأمين فرص العمل بكافة المجاالت للمواطنين، دون 
التي  الظروف  كافة  رغم  والعرق  الدين  إلى  النظر 
وهجمات  وعقوبات  حروب  من  المنطقة،  بها  تمر 
تحاول جاهدة  المنطقة، وهي  أمن  تستهدف  احتاللية 
إلنشاء  الرخص  بإعطاء  وذلك  العمل،  فرص  تأمين 
المعامل والمصانع في سعي منها للوصول لالكتفاء 

الذاتي وتأمين كافة مستلزمات الحياة«.

بانتظار املوافقة

ابنتها  بأن  علي«  »نشتيمان  األم  ذكرت  جهتها  ومن 
حتى  رد  يأتها  لم  ولكن  العمل  شؤون  مع  تواصلت 

اآلن، قائلةً: »تقدمت ابنتي للعمل في مجال الترافيك 
لكن إلى اآلن لم يأتنا رد بالقَبول«.

وفي السياق ذاته، تسعى المواطنة »عدلة مراد« بفتح 
مدينة  في  استقرت  بعدما  الفروج  لبيع  صغير  دكان 
قامشلو، تقول: »بدايةً عملت في العديد من المجاالت 
وعدم  الصعبة  الظروف  بسبب  لكن  دمشق،  بمدينة 
عمل  إليجاد  اضطررت  هناك  للعيش  فرص  توفر 
لكن  الشؤون،  مكتب  عند  بأوراقي  تقدمت  وقد  هنا، 

حتى اآلن لم نتلَق الجواب«.

األولية للشهادات

بائعاً  يعمل  الجليل«،  عبد  نور  »محمد  الشاب  أما 
على بسطة صغيرة في السوق المركزي، أوضح من 
خالل حديثه أنه في السنوات األخيرة قد أصبح تأمين 
متوفراً،  الجامعية  الشهادات  لحاملين  العمل  فرص 
مؤكداً: »في الحقيقة تتوفر فرص العمل بشكٍل كبير، 
لكن في الوقت الحاضر أصبحت األولوية ألصحاب 
جامعية،  أملك شهادة  ال  الحالة  بهذه  وأنا  الشهادات؛ 
وال أملك خياراً غير القدوم كل يوم إلى السوق لبيع 

بضاعتي إلعالة أهلي«.

االكتفاء

الرئاسة  نائب  مع  صحيفتنا  التقت  الصدد؛  وبهذا 
في  االجتماعية  والشؤون  العمل  لهيئة  المشتركة 
مدينة قامشلو »جميل ضاهر«، وتحدث عن توفيرهم 
ضمن  المختلفة  العمل  لمجاالت  الواسع  وتأمينهم 
الفرق  إلى  »ضاهر«  وأشار  الجزيرة,  إقليم  مناطق 
فترة  خالل  المنطقة  عليه  كانت  التي  األوضاع  بين 
السماح  كعدم  وبعده،  السورية  الحكومة  سيطرة 

جميل ضاهر محمد نور عبد الجليل عدلة مراد 

طلعت يونس

عمر حسو

متى سنرى
خبزاً حقيقياً؟ 

بصراحة

كوثر مارديين

منذ بداية األحداث في سوريا ونحن 
غذائية،  مادة  أهم  أزمة  من  نعاني 
موطن  في  نعيش  أننا  من  فبالرغم 
سهول  أّن  من  وبالرغم  الخبز 
الجزيرة والشمال السوري تنتج كل 
القمح،  مادة  من  األطنان  آالف  سنة 
لم نذق منذ سنوات طعم الخبز، ولم 
ال  اليوم  نأكله  وما  حقيقياً،  خبزاً  نر 
يشبه الخبز سوى في اسمه، وحاشا 
أن يكون خبزاً وهو ال يصلح سوى 
وكأّن  للحيوانات.  علفاً  يكون  أن 
بل  يبصرون  ال  ينتجونه  الذين 
خبز  هكذا  إطعام  يتقصدون  وكأنهم 
للشعب وكأن بينهم وبين الشعب ثأر 

ويريدون االنتقام منه.
 أليس من المعيب يا لجان االقتصاد 
الخبز  بالد  تكون  أن  األفاضل 
العامين  أن  من  بالرغم  خبز  بال 
غزيرة  أمطاراً  شهدا  المنصرمين 
القمح،  من  وأطناناً  وفيراً  وموسماً 
صحيح  القمح؟  ذلك  كل  ذهب  فأين 
تعرضت  المحاصيل  من  الكثير  أن 
التركي  المحتل  يد  على  للحرق 
كبيراً  كان  الموسم  لكن  ومرتزقته، 

يكفي لعدة سنوات.
 ألم يحن الوقت ألن يأكل هذا الشعب 
لالستهالك  صالحاً  جيداً  خبزاً 
النظام  كان  الماضي  في  البشري. 
والجديد  الممتاز  القمح  يأخذ  البعثي 
إلى دمشق والمحافظات التي يريدها 
منذ  المخّزن  القديم  القمح  ويطعم 
أربع أو خمس سنوات للشعب الذي 

زرع القمح وتعب في إنتاجه.
 وبالرغم من القوانين والمراقبة على 
جيداً،  خبزاً  نر  لم  أننا  إال  األفران 
وكأنه أصبح قضية من قضايا الشرق 
فهل  الحلول،  على  العصية  األوسط 
إنتاج رغيٍف من الخبز أصبح مهمةً 
صعبة لهذه الدرجة؟ وال أعرف ماذا 
سيخسر العاملون إذا غربلوا الطحين 
وعجنوه وخمروه وخبزوه جيداً، لذا 
على  وجادة  دائمة  رقابة  من  بدّ  ال 
األفران  في  والعمال  الموظفين  كل 
العمل في اإلدارة  أماكن  بل في كل 
المقصر  ومحاسبة  والتدقيق  الذاتية 

والمتخاذل والمتقاعس في العمل. 
األفران  أصحاب  أضرب  أن  بعد 
ومنعوا  األفران  وأغلقوا  السياحية 
رفع  في  طمعاً  الشعب  عن  الخبز 
ليرة،   800 إلى  الخبز  ربطة  سعر 
الفرن  في  الخبز  نوعية  أّن  وسمعنا 
اآللي أصبحت جيدة استبشرنا خيراً 
في  بالتوزيع  وعدونا  قد  وكانوا 
األحياء في البراكيات التي وضعوها 
البراكيات  رأينا  لكننا  األحياء،  في 
فقط ولم نر الخبز ونخشى أن تهترئ 

البراكيات قبل أن يأتي إليها الخبز.
 وعندما حاولنا الحصول على الخبز 
ال  بأنهم  لنا  قالوا  اآللي  الفرن  من 
يعطونه  بل  بالفرن  الخبز  يوزعون 
طبعاً(  المفعلة  )غير  للكومينات 
لم  الشعب، وإلى اآلن  لتوزعه على 
إلى  واآلن  الخبز،  يوزع  كوميناً  نر 
أين نتجه! إلى األفران السياحية التي 
مستغلين  فترة  كل  األسعار  ترفع 
تقصير األفران اآللية بسبب إنتاجها 
فلو أن األفران  الخبز،  أنواع  ألسوأ 
الشعب  ونال  جيداً  خبزاً  أنتجت 
لما  الرئيسية  المادة  هذه  من  كفايته 
السياحية،  األفران  إلى  أحد  توجه 
عن  وتبحث  الناس  تستغل  التي 
األرباح الخيالية.  إن ما نتمناه ليس 
مستحيالً على إدارتنا الذاتية الكريمة 
المخابز،  وإدارة  االقتصاد  وهيئة 
والمطلوب منهم إيجاد حلول جذرية 
حجماً  تأخذ  ال  لكي  المشكلة،  لهذه 

أكبر من هذا فقد بلغ السيل الزبى.

وقال:  وغيره،  والشركات  المعامل  ببناء  لألهالي 
»اإلدارة الذاتية عملت على توظيف أعداد كبيرة من 
األهالي في إقليم الجزيرة، وصل ألكثر من 308 ألف 
شخص في كافة المجاالت، لكن واقع الحال يشير إلى 
أن اإلدارة الذاتية وصلت حدّ االكتفاء من الموظفين«.

في  األكبر  التوجه  »أن  ضاهر«  »جميل  وأضاف 
الفترة األخيرة صار نحو فتح المشاريع التنموية وفتح 
المؤسسات كالتموين وإدارة تأهيل السجون، مع بقاء 
أو  االستقالة  عن  ناتجة  شواغر  توفر  احتمال  وجود 
جديدة ضمن  مؤسسات  استحداث  )أي  الهيكلة  إعادة 

اإلدارة(«.

تأمني فرص أكرث

العمل  لهيئة  المشتركة  الرئاسة  نائب  وأوضح 
»جميل  قامشلو  مدينة  في  االجتماعية  والشؤون 
إنشاء  إلى  توجهوا  األهالي  من  العديد  أن  ضاهر« 
الذاتية،  اإلدارة  مع  وبالتنسيق  خاصة  أهلية  مشاريع 
دوراً  القطاع  هذا  يشكل  الخاص، حيث  القطاع  لدعم 

الذاتي؛  االكتفاء  استراتيجية  أهداف  تحقيق  في  بارزاً 
وبهذا النجاح حققت اإلدارة مجموعة من األهداف في 
االكتفاء  مشاريع  ساهمت  كما  االستقاللية،  طليعتها 
المنطقة  القتصادات  مضافة  قيمة  خلق  في  الذاتي 

ومنحته فرصة تنافسية أقوى.
وأوضح »ضاهر« أن القانون الموحد للعاملين الذي 
صدر بعد نقاشات طويلة بات جاهزاً إدارياً وقانونياً، 
وسيتم تصديقه في فترة وجيزة من قبل المجلس العام 
في اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، 
بمعوقات  مرت  اإلدارة  ألن  ضروري؛  أمر  وهو 
للعاملين  الموحد  القانون  هذا  إصدار  لكن  إدارية، 
المواطنين  واحتياجات  وطموحات  مصالح  يراعي 

بكافة شرائحه في مناطق شمال وشرق سوريا.
إلى  »نسعى  بالقول:  حديثه  ضاهر  جميل  واختتم 
للعمل  والمستويات  المراحل  جميع  في  المزيد  تقديم 
أحداث  بعد  االكتفاء؛  من  المزيد  وإلى  والدراسة 
ومجريات كثيرة أثرت بشكل كبير على سوريا بشكٍل 
عام، وعلى األوضاع في مناطق اإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا بشكٍل خاص«.

األسايش  الحرب وقوات  الديمقراطية وجرحى 
وأمل  وكلنا  الذكرى؛  بهذه  شعبنا  أبناء  وجميع 
وإصرار على العمل لتطوير عمل اإلدارة، هذا 

النموذج الديمقراطي لسوريا الديمقراطية«.


