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هل سنتخلص من أزمة

ما هي أبعاد قراري

العام والسماح بخروج

روناهي /قامشلوـ أصوات تعالت ورسائل
شعبية وصلت إلى بلدية الشعب في قامشلو لحل
معضلة النفايات وخاصة في مكب «رودكو»
الذي فاحت رائحة قضيتها إلى مناطق خارج
سوريا ،لتباشر البلدية وأخيرا ً بتنفيذ مشروع
ينقذ أهالي المنطقة من مسببات تلك النفايات.
مكب النفايات «رودكو» الواقع في نافكوري
بإقليم قامشلو أصبح حديث الساعة لدى أهالي
المنطقة والذي تسبب باالختناق وتلوث البيئة
والمياه أيضا ً لبضع سنوات متتالية ،فقرابة 20
طن من النفايات ترمى في المكب بشكل يومي
ووعود البلدية بقيت حبرا ً على ورق فترة
زمنية ناهيك عن المماطلة في تنفيذ مشاريع
خططت لها مسبقاً.

مواقف شعبية تجاه ردود
البلدية
لم يقف أهالي المنطقة مكتوفي األيدي
واستمروا بمطالباتهم لحل مشكلة مكب رودكو
الذي كان له آثار سلبية كثيرة أكثر من غيرها
من المكبات على البيئة وكذلك على اإلنسان
نفسه حيث الرائحة الكريهة المنبعثة من أطنان
من النفيات المتعفنة المتراكمة فوق بعضها منذ
سنوات عدة ،إضافة إلى الدخان المنبعث منها
خاصة في ساعات الليل لتنشر في كامل أرجاء
مدينة قامشلو حيث عمد البعض إلى حرقها

كحل للتخلص من الرائحة إال أن ذلك زاد من
تعقيد المشكلة ،ناهيك عن األمراض التي كانت
تسببها الحشرات المنتشرة فوق المكب.
وكموقف شعبي وبعد إرسال طلباتهم إلى
البلدية والتي لم تبد أي مبادرة سعى أهالي
المنطقة إلى القيام بخطوة أخرى نظرا ً لتعقيد
المشكلة أكثر حيث خرج أهالي حي الهاللية
منذ بضع شهور بوقفة احتجاجية أغلقوا فيها
الطريق أمام سيارات النفايات ومنعوهم من
المرور ،هذه الخطوة كانت تهدف إلى دفع
عجلة مشاريع وخطط البلدية لتنفيذها بأقرب
وقت ممكن وحل هذه المشكلة البيئية اإلنسانية
في الوقت ذاته.

تصاريح مسبقة

ُم ّ
خيم الهول؟

وبشأن هذه المشكلة كان الرئيس المشترك
لبلدية قامشلو غربي عبد األحد إسحق قد
صرح لصحيفتنا سابقا ً بأن مكب النقايات
«رودكو هو أمالك عامة منذ القدم وأجريت
فيه بعض الحفريات وبطريقة علمية لكن لم يتم
تنفيذه بشكل جيد وبسبب الظروف التي تعاني
منها المنطقة من هجمات كان قد أهمل هذا
المكب لتصبح مشكلة».
بتأكيد منه فإن تواجد محطة مياه بالقرب
من رودكو يؤدي إلى تلوث المياه السطحية
وتسربها إلى الجوفية.
أما فيما يتعلق بالحرائق التي كانت تحصل في
المكب كان قد ذكر بأن البعض منها حرائق
مفتعلة وأخرى غير مفتعلة وأدت إلى تصاعد
أدخنة ملوثة محملة بالسموم والروائح الكريهة،
وبالتالي ظهور العديد من المشاكل لدى أهالي
المنطقة من الناحية الصحية بخاصةً لدى
األطفال والمرضى المصابين بمرض الربو
وضيق التنفس.
ولحل مشكلة الحرائق فإن بلدية قامشلو
بالتعاون مع لجنة البلديات في مقاطعة قامشلو
كانت قد خصصت عدة إطفائيات وعناصر
حراسة للقضاء على هذه الظاهرة ،واتخاذ
إجراءات قانونية بحق فاعليها.

مجلس المرأة يف شمال

برشى سارة لألهايل

وشرق سوريا يطلع الوفد

اليوم وبعد المطالب المتكررة من قبل األهالي
والوعود التي كانت تقطعها بلدية الشعب في

قامشلو باشرت مديرية البيئة التابعة لهيئة
اإلدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة تنفيذ
مشروع لحل مشكلة النفايات ليس فقط في
مكب رودكو بل في مقاطعة قامشلو كلها بشكل
نهائي.
ويعتبر هذا المشروع األول من نوعه على
مستوى إقليم الجزيرة حيث ستجمع النفايات
من المكبات المتفرقة في قامشلو لتكون
محطتها النهائية في مكب مركزي بعيد عن
التجمعات السكانية.
أطلق هذا المشروع لمعالجة أزمة النفايات
في مقاطعة قامشلو حيث سينفذ على ثالث
مراحل؛ المرحلة األول هي إنشاء محطات
نقل النفايات ،وستجمع النفايات في  3مراكز

في المناطق المحتلة واستعادة

ّ
السورية من
العائالت

المشروع الجديد؟!
تقرير /بيريفان خليل

يجب ضمان حق العودة لألهالي

اإلدارة الذاتية للعفو

النفايات في قامشلو بتنفيذ
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ال يمكن ألحد أن يتصور تقدم أمة ما دون أن تكون قارئة ومطّلعة على ما
يدور حولها ،فاإلنسان الذي يواكب تطورات العلوم والمعارف ،هو الذي يتمكن
من التطلّع إلى المستقبل الزاهر لتنمية فكره وعقله .ولهذا تعد القراءة الطريق
ت توعوية تحرص على
الرئيسي للتطور والتقدم ،وقد بدأت روج آفا تتزين بلوحا ٍ
إظهار أهمية القراءة في المجتمع «8

ممتلكاتهم

يبدو أن اإلدارة الذاتية ومجلس سوريا
الديمقراطية مشغوالن بترتيب البيت
الداخلي في شمال وشرق سوريا استعداداً
الستحقاقات سياسية على الصعيد السوري
والدولي ولن تكون بالقليلة ،فالتحضير
لمؤتمر الحوار السوري السوري الرابع الذي
سيُعقد قريباً ،ومن ثم عقد مؤتمر عام لقوى
المعارضة الديمقراطيّة في خارج سوريا
بهدف توحيد الرؤى وربما اتخاذ خطوات
لبناء سوريا المستقبل التي تستند إلى
الالمركزية الديمقراطية أساسا ً لها ،لذا يُش ّكل
قراري العفو العام والخروج الطوعي للعوائل
السورية من المخيمات واالستجابة المرنة
لمطالب الشعب جوهر المرحلة الراهنة التي
تؤسس للمستقبل القريب»5

رئيسية في ك ٍّل من قامشلو وديرك وعامودا
عبر شاحنات نقل صغيرة ،ومن ثم نقلها عبر
شاحنات نقل تتسع لـ قرابة  40إلى  50طن
إلى المكب الرئيس ،لتُطمر هناك بشكل فني.
المكب الرئيس يقع غرب قرية غزيلة وبحسب
المعنيين فإنه يتحقق فيه الشروط البيئية
والصحية كافة وهو بعيد عن التجمعات
السكانية والمياه الجوفية ،أما بالنسبة للمياه
السطحية هناك فهي غير صالحة للشرب.
المساحة اإلجمالية للمكب المركزي تبلغ 150
ألف متر مربع وستطمر النفايات هناك بحسب
شروط فنية وصحية.

وبحسب ما ذكره المهندس في قسم النفايات
الصلبة في مديرية البيئة بشير علي لوكالة أنباء
هاوار فإن «مشروع مكب النفايات المركزي
يُعد من المشاريع االستراتيجية على مستوى
إقليم الجزيرة ،وبانتهائه ستُلغى جميع المكبات
العشوائية داخل وخارج مقاطعة قامشلو ومن
ضمنها مكب نفايات «رودكو» بنافكوري.
ويبقى الوقت كفيالً بمدى نجاح هذا المشروع
والتخلص من هذه المشكلة التي بقيت عالقة
لعدة سنوات دون إيجاد حلول جذرية ،فهل
سنشهد بيئة نظيفة في المستقبل المنظور؟!
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السويدي إىل االنتهاكات
اليت تتعرض لها المرأة
يستمر وفد الخارجية السويدية الذي يزور
شمال وشرق سوريا ,في إجراء اللقاءات
وعقد االجتماعات مع مؤسسات اإلدارة
الذاتية والمدنية ,إذ التقى الوفد صباح االثنين
بممثلين عن مجلس المرأة في شمال وشرق
سوريا ,بعد أن كان قد زار األحد مخيمات
مهجري سري كانيه في مدينة الحسكة»2

استنكر مركز األبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا العدوان الممنهج والسياسات الوحشية اليت يمارسها مرتزقة
االحتالل التركي بحق المدنيي�ن والتهجير القسري للسكان األصليي�ن ضمن سياسية التغير الديموغرافي في مناطق
شمال وشرق سوريا وذلك عبر إصدار بي�ان إلى الرأي العام والعاليم أمام مقر األمم المتحدة في حي السياحي بمدين�ة
قامشلو االثني�ن الـ  19من شهر تشرين األول الجاري2»..

عبد السالم أحمد« :شمال وشرق سوريا مثال حي

رياضية ُم زّ
ّ
بصر
منشأة
مية ُت ِ

للعيش المشرتك وأخوة الشعوب»

النور يف الرقة

أكد ممثل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان المحامي عبد السالم أحمد ،بأن القوى اإلقليمية والدولية ال تريد
إنهاء األزمة في سوريا ،بل جعلها ساحة لتصفية الحسابات وعقد الصفقات على حساب الدم السوري .وأشار إلى أن على
قادة األحزاب الكردية تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية في الحوارات التي تجري؛ وذلك لتشكيل مرجعية
كردية تقود دفة السفينة في هذه المرحلة»4

تحرير الرقةٌ ..
نصر تكلل بالنجاح يف
مختلف المجاالت
بمرور ثالث سنوات على تحرير الرقة أُنجزت العديد من المشاريع
للتخلص من ركام الذل الذي خلفه مرتزقة داعش قبل دحرهم من قبل
قوات سوريا الديمقراطية»6

مع ذكرى تحرير مدينة الرقة من
مرتزقة داعش في ،2017/10/17
وتخليداً ألرواح الشهداء تم تدشين
افتتاح منشأة رياضية ُمميّزة على
صعيد شمال وشرق سوريا باسم
الشهيد «أدهم» ،وهي تابعة لنادي
قوى األمن الداخلي بالرقة ،وشارك
على صعيد لعبة كرة القدم نادي
األسايش من إقليم الجزيرة10».

نساء الرقة« :عرفنا معىن
الحرية بتحرير مدينتنا»

بعد تحرير مدينة الرقة من سيطرة متطرفي داعش على يد قوات
سوريا الديمقراطية أضحت المرأة ذات مكانة كبيرة وشأن في
المجتمع ،فقد كان لها الدور الريادي بتحرير مدينتها المنكوبة
وقاتلت جنبا ً إلى جنب مع الرجل لتتعرف من بعد التحرير على
معنى حرية المرأة»3

روناهي

2

األخبار

 21تشرين األول  2020األربعاء

روناهي
مذكرة دعوى

11

بالغ رقم  /925/لعام 2020

يجب ضمان حق العودة لألهالي في المناطق المحتلة واستعادة ممتلكاتهم

قامشلو /نشتيمان ماردنلي -استنكر مركز األبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا العدوان الممنهج والسياسات الوحشية التي يمارسها مرتزقة االحتالل
التركي بحق المدنيين والتهجير القسري للسكان األصليين ضمن سياسية التغير الديموغرافي في مناطق شمال وشرق سوريا وذلك عبر إصدار بيان إلى
الرأي العام والعالمي أمام مقر األمم المتحدة في حي السياحي بمدينة قامشلو االثنين الـ  19من شهر تشرين األول الجاري..
ي غضون الثالث سنوات الماضية؛ أقدم
االحتالل التركي بتتبع سياسية ممنهجة على
مناطق شمال وشرق سوريا كاحتاللها لمناطق
عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي
(تل أبيض) وممارسة أشكال االنتهاكات كافة
بها ,وكان لهذه االنتهاكات التي تشكل جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية الدور األساسي
في تهجير مئات اآلالف من السكان المدنيين
إلى خارج وداخل مناطق شمال وشرق سوريا
واإلقامة في مخيمات تفتقر ألي من أسباب
العيش الكريم.
وجاء في نص البيان التالي« :إننا وباسم منظمة
حقوق اإلنسان ومركز األبحاث وحماية حقوق
المرأة؛ نطالب األمم المحتدة ومجلس األمن
بتشكل لجنة تحقيق دولية مختصة تقوم بالتحقيق

في جرائم التهجير القسري المرتكبة من قبل
تركيا في المناطق المحتلة (عفرين ،سري
كانيه ،كري سبي) ومحاكمة النظام التركي
والفصائل المسلحة التابعة لها على الجرائم التي
ارتكبتها بحق المدنيين الكرد والعرب والسريان
وغيرهم من المكونات في مناطق شمال وشرق
سوريا الرتكابهم جريمة التهجير القسري
بهدف التغيير الديموغرافي باعتبارها جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية وتستوجب معاقبة
مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة ,وإلزام
النظام التركي وفصائل الجيش الوطني السوري
بإنهاء عمليات االستيطان واالحتالل والتغير
الديموغرافي التي يقوم بها في المناطق والمدن

والبلدات والقرى التي يهجر سكانها ويجب
ضمان حق العودة لألهالي في المناطق المحتلة
واستعادة ممتلكاتهم وأراضيهم وبيوتهم».
وبهذا الصدد؛ قالت اإلدارية التنفيذية لمنظمة
حقوق اإلنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة:
«قمنا بهذه المبادرة بعد العمل وتجهيز تقرير عن
المهجرين القسريين من مناطقهم بسبب عدوان
وانتهاكات االحتالل التركي ,والصعوبات
الكبيرة التي يعيشونها اليوم نتيجة العدوان الذي
سلب منهم أرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ناهيك
عن اآلالف الذين استشهدوا على يد مرتزقة
االحتالل ،وإلنهاء هذه التجاوزات والضغط
على مجلس األمن واألمم المتحدة بضرورة
وقف هذه االنتهاكات وحماية حقوق اإلنسان
للعيش بكرامة على أرضه».

رياض درار« :األعمال التحضيرية للدعوة إلى مؤتمر القوى الديمقراطية مستمرة»
قامشلو /إيفا ابراهيم  -حول الندوات الحوارية
التي يعقدها مجلس سوريا الديمقراطية؛ وبهدف
ضمان حقوق كل الشعوب في سوريا موحدة،
وتعزيز التشاركية بمؤسسات اإلدارة الذاتية
لشمال وشرق سوريا وتطوير وتمكين اإلدارات
الذاتية والمدنية؛ صرح الرئيس المشترك
لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار
لصحيفتنا« :إن هذه الندوات أعطت صورة
إيجابية عن روح الديمقراطية التي نناشدها،
وإمكانية التفاهمات المجتمعية والحوار اإلنساني

وسماع اآلخر وتفهم حاجاته ،وأيضا ً العمل
على تحقيقيها إلنجاز المزيد من أجل مصلحة
العيش المشترك ،وهو ما تقوم به اإلدارة الذاتية
ومجلس سوريا الديمقراطية».
وأشار درار إلى أن «هذه الندوات سوف تتوج
بمؤتمر عام لمناطق شمال وشرق سوريا،
وسيكون المؤتمر الرابع للحوار السوري ـ
السوري الذي سبقه ثالث مؤتمرات في العامين
 2018و 2019عندما اجتمعنا مع أطياف

من السوريين من داخل سوريا بكافة مناطقه،
وذلك في عين عيسى وكوباني ،وهذا جزء من
مشروع الحوار السوري ـ السوري الذي أنجزنا
منه ست ورشات في أوروبا».
وأضاف درار« :حققنا تشكيل لجنة تحضيرية
للدعوة لمؤتمر القوى الديمقراطية ،وهذه
األعمال التحضيرية تتم اآلن ،ومستمرة ُمنذ
شهور ،والذي منع أن ينجز هذا المؤتمر ،هي
جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وتأثيراتها

على المحيط العام ،واآلن نحنُ ننتظر إنجاز
األوراق والتواصل مع القوى السياسية والدعوة
الحقاً ،لعقد هذا المؤتمر الذي سيكون في ثمة
اإلنجاز؛ ألنه مؤتمر للقوى الديمقراطية التي
ستشكل منصة جديدة لسوريا» .وفي ختام
تصريح الرئيس المشترك لمجلس سوريا
الديمقراطية رياض درار لصحيفتنا قال« :هذه
المنصة تعمل على تحقيق كل تطلعاتنا من أجل
الحل السياسي والسلم األهلي لبناء حياة جديدة
لسوريا».

العدد 931

مذكرة دعوى
بالغ رقم  /808/لعام 2020
على السيد  :محمد المحمد بن صطيف
الحضور إلى ديوان العدالة اإلجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا االربعاء 2020/10/21
للنظر بالدعوى أساس  / 725 /المقامة عليك من السيد :عبدالفتاح فارس العبدو
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 845

على السيد :حسين الحمد ابن سلوم الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم اإلثنين الواقع في
2020/11/2م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة :وضحة األحمد بنت
خميس بطلب :تثبيت زواج وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية.

للنظر في الدعوى المقامة من قبل :شيرزاد عباس بن علي

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

بطلب :طلب مبلغ وتعويض

مذكرة إخطار
تبليغ المنفذ عليه :خالد مطر العمر
وذلك بالملف التنفيذي رقم2020 /385 :م وفق القرار الصادر عن هيئة التنفيذ
في الرقة على أن يتم حضور المنفذ عليه بعد صدور اإلخطار التنفيذي بخمسة
أيام وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات التنفيذية.
هيئة التنفيذ في الرقة
مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 927
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :رحيل العلي بن سالم

اسم المطلوب تبليغه ونسبته :حسام محمد أمين يوسف
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
الثالثاء الواقع في 2020/11/3م

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة في كوباني
مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس  /375/لعام 2020/م
على السيد :خالد عبدهللا الطه العلو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األربعاء الواقع في
2020/10/28م لننظر في الدعوى المقامة من السيد :حسن سعيد محمد الحمود
بطلب :عودة إلى ماجور وعدم التعرض وإن لم تحضر في الموعد المحدد
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
سند تبليغ

بالغ رقم  /776/لعام 2020
على السيد  :نافد سليمان بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا االربعاء 2020/10/21
للنظر بالدعوى أساس  / 1063 /المقامة عليك من السيد :احمد شيخ نبي بن
حسين
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية.
مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /3318/لعام 2020/م
على السيد :براء جمال الدين عرب الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالكرامة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم اإلثنين الواقع في
2020/11/2م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة :أمينة العكلة بنت أحمد
بطلب :تفريق وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات
القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة إخطار

للنظر في الدعوى المقامة من قبل إياد الكدرو بن عبدالعزيز

على السيد :خالد عبدالرحمن الحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم االثنين الواقع في
2020/10/26م لننظر في الدعوى المقامة من السيد :خديجة عبد الرحمن
الحمد بطلب :حصة إرثية وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم  /877/لعام 2020
على السيد :قصي الظاهر بن مروان
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً الخميس 2020/10/22
للنظر بالدعوى أساس  / 902 /المقامة عليك من السيد :أماني حوران بنت
جاسم
بطلب :تثبيت زواج

مذكرة دعوى
بالغ رقم  /930/لعام 2020م
على السيد :باسل صبحي العبيد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً الثالثاء 2020/10/27م
للنظر بالدعوى أساس  / 554 /المقامة عليك من السيد :عذراء عبدالرحيم
مصلح
بطلب :طالق  +تفريق
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج
مذكرة دعوى
بالغ رقم  /1137/لعام 2020
على السيد  :محمد الحسين بن احمد
الحضور إلى ديوان العدالة اإلجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا الخميس 2020/10/22

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 1081
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :راغب المظلوم بن عيسى

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية.

بطلب :تسجيل السيارة

رقم الملف وتاريخه 2020/9/17م

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

طالب التبليغ :دجلة أحمد بنت صبحي

للنظر في الدعوى المقامة من قبل :عثمان محمد محمد

بالغ رقم  /705/لعام 2020

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

المطلوب تبليغه :أنور أحمد بن بركل

بطلب :تسجيل السيارة

عنوانه بالتفصيل :مقيم في اقليم كردستان
خالصة الحكم :مرفقا ً بصورة عن القرار

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

المتكونة بين الجهة المدعية :عائشة الرويحب

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

والجهة المدعى عليها :محمد اإلبراهيم بن محمد

مذكرة إخطار

بدعوى :طالق غيابي تاريخ الجلسة 2020/10/26م

في الدعوى رقم األساس  /3607/لعام 2020/م

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

على السيد :شيرين عبدالرحمن الحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم اإلثنين الواقع في
2020/10/26م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :خديجة عبد الرحمن
الحمد بطلب :حصة إرثية وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية.

بطلب :تسجيل السيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 666
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :عبدالغني الشيخ بن مصطفى
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
األربعاء الواقع في 2020/11/18م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :محمد شواخ عثمان

مذكرة دعوى

بطلب :تسجيل السيارة

رقم أساس الدعوى 915

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

بالغ رقم  /805/لعام 2020

في الدعوى رقم األساس  /3607/لعام 2020/م

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /3410/لعام 2020/م
على السيد :محمود الزر الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة وذلك
في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الخميس الواقع في  2020/10/29م
للنظر في الدعوى المقامة من السيد :حسن الزر بن عبد بطلب :تثبيت عقد بيع
واستالم وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة إخطار
بالغ رقم  /1214/لعام 2020

مذكرة دعوى
بالغ رقم  /1117/لعام 2020
على السيد :جمعة العبود الحميدي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً الثالثاء 2020/10/22
للنظر بالدعوى أساس  /1351/المقامة عليك من السيد :شاهة العبيد بنت أحمد
بطلب :تثبيت زواج والحاق نسب
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

على السيد  :محمود الحاج عمر بن محمد

مذكرة دعوى

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا الخميس 2020/10/22

مذكرة دعوى

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس  /3410/لعام  2020/م
على السيد :عبد الزر الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة وذلك
في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الخميس الواقع في  2020/10/29م
للنظر في الدعوى المقامة من السيد :حسن الزر بن عبد بطلب :تثبيت عقد بيع
واستالم ،وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة إخطار

للنظر بالدعوى اساس  / 801 /المقامة عليك من السيد :غدير االحمد بنت
حسين
بطلب :تفريق لعلة الشقاق
وأن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

رقم أساس الدعوى 639
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :عبد المنعم الحاج عبو
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
الثالثاء الواقع في 2020/10/27م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل :إبراهيم علي بن حسو
بطلب :تسجيل السيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني
مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /2374/لعام 2020/م

بالغ رقم  /1213/لعام 2020
على السيد :حسين عمر األحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً االربعاء 2020/10/21
للنظر بالدعوى أساس  / 1507 /المقامة عليك من السيد :إبراهيم عمر األحمد
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج
مذكرة دعوى
بالغ رقم  /1236/لعام 2020
على السيد :حسن العلي بن وليد

على السيد :عبدهللا العلي الصالح الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة
وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم اإلثنين الواقع في 2020/11/2م
للنظر في الدعوى المقامة من السيد :محمد عيد عبد ابن عبدهللا بطلب :استرداد
محل تجاري وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات
القانونية.

بطلب :تفريق وحقوق وحضانة ونفقة

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً الخميس 2020/10/2
للنظر بالدعوى أساس  /1541 /المقامة عليك من السيد :هيام الجاسم بنت أحمد

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

المتكونة بين الجهة المدعية :فاديا عبدالرحمن مصطفى

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً ال|أربعاء 2020/10/21

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً الخميس  2020/10/22الحسن بنت سعيد

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

للنظر بالدعوى أساس  / 816 /المقامة عليك من السيد :رقيبة الحسن بنت سعيد

والجهة المدعى عليها :رسول عبدالقادر نعمان
بدعوى :تفريق لعلة الشقاق والضرر تاريخ 2020/10/12م
تقرر تبليغ المدعى عليه عن طريق الصحيفة
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس  /3623/لعام 2020/م
على السيد :محمد عبد المواس الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة
وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الخميس الواقع في  2020/11/5م
للنظر في الدعوى المقامة من السيد :فراس سويحة بن عدنان
بطلب :تثبيت عقد بيع سيارة وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية.

في الدعوى رقم األساس  /3607/لعام 2020/م
على السيد :وليد عبدالرحمن الحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم اإلثنين الواقع في
2020/10/26م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :خديجة عبد الرحمن
الحمد بطلب :حصة إرثية ،وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة دعوى
بالغ رقم  /714/لعام 2020
على السيد :عامر مدراتي بن رياض
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً األربعاء 2020/10/21
للنظر بالدعوى أساس / 617 /المقامة عليك من السيد :صالح حسن شالش

للنظر بالدعوى اساس  / 725 /المقامة عليك من السيد :علي إبراهيم محمد
بطلب :تثبيت بيع سيارة
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

في الدعوى رقم األساس  /3607/لعام 2020/م

مذكرة دعوى

مذكرة إخطار
بالغ رقم  /825/لعام 2020
على السيد :أمجد العبد بن نوري

بطلب :تثبيت زواج
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس  /3445/لعام 2020/م

في الدعوى رقم األساس  /3825/لعام 2020/م

على السيد :لؤي محمد سويد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية بالكرامة
وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم اإلثنين الواقع في 2020/10/26م
للنظر في الدعوى المقامة من السيد :علي نور الدين صادق بطلب :حجز
احتياطي وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

بالغ رقم  /825/لعام 2020

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

على السيد :أمجد العبد بن نوري

على السيد :محمد المحمد بن أحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم األربعاء الواقع في
 2020/11/4م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة :جواهر العلي بنت
شرف الدين
بطلب :تثبيت زواج وطالق وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

في الدعوى رقم األساس  /3450/لعام 2020/م

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس  1805لعام 2020م
المتكونة بين الجهة المدعية :وعد محمد خالوي
والجهة المدعى عليها :جايز كلفش الهطيل

على السيد :مصطفى موسى الكردي الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالكرامة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم الثالثاء الواقع في
2020/11/3م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة :نور العبود خلو بطلب:
تفريق وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

بدعوى :تفريق ،تاريخ الجلسة 2020/10/26م

مذكرة دعوى

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

بالغ رقم  /759/لعام 2020

مذكرة إخطار
بالغ رقم  /886/لعام 2020
على السيد :رمضان الموسى بن مصطفى
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً الخميس  2020/10/22الحسن بنت سعيد
للنظر بالدعوى أساس  / 932 /المقامة عليك من السيد :ترفه الزريق بنت
عبدالعزيز

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

بالغ رقم  /780/لعام 2020

مذكرة إخطار

مذكرة دعوى

على السيد  :محمد جمعة بن شكري
الحضور إلى ديوان العدالة اإلجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا الخميس  2020/10/22الحسن بنت سعيد
للنظر بالدعوى أساس  / 708 /المقامة عليك من السيد :علياء جمعة بنت
عدنان
بطلب :طالق

ديوان العدالة االجتماعية في منبج
مذكرة إخطار

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً الخميس  2020/10/22الحسن بنت سعيد
للنظر بالدعوى أساس  / 816 /المقامة عليك من السيد :رقيبة الحسن بنت سعيد
بطلب :تثبيت زواج
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج
مذكرة دعوى
بالغ رقم  /976/لعام 2020
على السيد :خليل العلو بن إبراهيم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً األربعاء 2020/10/21
للنظر بالدعوى أساس  / 1039 /المقامة عليك من السيد :محمد راضي حاج
حسن
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى

مذكرة اخطار

بالغ رقم  /1102/لعام 2020
على السيد :سهيل لبابيدي بن محمد صبحي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً األربعاء 2020/10/21

على السيد  :يوسف احمد دادا

بالغ رقم  /1139/لعام 2020

بالغ رقم  /1021/لعام 2020

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا الخميس  2020/10/22الحسن بنت سعيد

على السيد :محروس نهاد الخلف

على السيد  :محمد االحمد بن علي

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً األربعاء 2020/10/21

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً األربعاء 2020/10/21

للنظر بالدعوى أساس  / 867 /المقامة عليك من السيد :علي يحيى شحادة

للنظر بالدعوى أساس  / 1015 /المقامة عليك من السيد :حسين األحمد بن علي

بطلب :تثبيت بيع سيارة

بطلب :تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

العدد 931

مذكرة إخطار

على السيد :عمار عبدالرحمن الحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم االثنين الواقع في
2020/10/26م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة :خديجة عبد الرحمن
الحمد بطلب :حصة إرثية وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

بطلب :تثبيت زواج والحاق نسب

للنظر بالدعوى اساس  / 446 /المقامة عليك من السيد :فاطمة الحاج عمر
بنت مصطفى

مذكرة إخطار

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

و|أن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
بالغ رقم  /927/لعام 2020

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

للنظر بالدعوى أساس  / 744 /المقامة عليك من السيد :فاطمة طه دادا

وأن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

بطلب :تثبيت بيع سيارة

مذكرة دعوى

بطلب :طالق

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

بطلب :تثبيت زواج

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

للنظر بالدعوى اساس  / 464 /المقامة عليك من السيد :غدير الحمد
بنت فرحان

في الدعوى رقم أساس  /1222/لعام 2020م

مذكرة إخطار

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباحا الخميس  2020/10/22الحسن بنت سعيد

بالغ رقم  /789/لعام 2020

على السيد :أحمد الحسن بن محمد خير

بطلب :تصفية تركة

على السيد  :محمد قره احمد بن بكار

على السيد :عبدالهادي حميدي بن عبدو

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا ً األربعاء 2020/10/21

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

بالغ رقم  /881/لعام 2020

والجهة المدعى عليها :عمر محمد باكير

مذكرة دعوى

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

للنظر بالدعوى أساس  / 834 /المقامة عليك من السيدة :فطيمة التمر بنت
حسناوي

مذكرة اخطار

بدعوى :تفريق لعلة الشقاق ،تاريخ الجلسة 2020/10/26م

مذكرة إخطار

على السيدة :لمياء عبدالرحمن الحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم االثنين الواقع في
2020/10/26م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة :خديجة عبد الرحمن
الحمد بطلب :حصة إرثية وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

بطلب :تثبيت زواج

في الدعوى رقم األساس  /2645/لعام 2020/م

مذكرة إخطار

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

وأن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية.

بالغ رقم  /1147/لعام 2020

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

بطلب :فتح طريق فرنسي

بطلب :تثبيت بيع سيارة

الحضور إلى ديوان العدالة اإلجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا االربعاء 2020/10/21

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

للنظر بالدعوى أساس  / 1309 /المقامة عليك من السيد :علي
الحمود +محمد الشالش

للنظر بالدعوى أساس  / 747 /المقامة عليك من السيد :زكريا السواس بن زكريا

على السيد :محمد الحسين الحمدة بن حسين

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية.

بطلب :تثبيت زواج والحاق نسب

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباحا ً األإربعاء 2020/10/21

المتكونة بين الجهة المدعية :رهف مهيدي الجاموس

اسم المطلوب تبليغه ونسبته :علي موسى النشب

بطلب :إفراغ السيارة

للنظر بالدعوى أساس  / 616 /المقامة عليك من السيد :ابتسام األحمد بنت صالح

على السيد :خليل الصياد بن إبراهيم

في الدعوى رقم أساس  1811لعام 2020م

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
االثنين الواقع في 2020/10/26م

على السيد :عقبة رضوان سحاري الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية
بالرقة وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً من يوم اإلثنين الواقع في
2020/11/2م للنظر في الدعوى المقامة من السيد :محمد مصطفى الحمود
بطلب :تثبيت عقد بيع وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية.

على السيد :عبدالرزاق العبادي بن عبد الكافي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً الخميس
 2020/10/22الحسن بنت سعيد

مذكرة دعوى
بالغ رقم  /1185/لعام 2020

على السيد :علي شكري محمد علي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة  /10/صباحا ً
األربعاء 2020/10/21

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

للنظر في الدعوى المقامة من قبل ماجد قادر بوزان

للنظر بالدعوى أساس  / 1343 /المقامة عليك من السيد :عبدالرزاق
المحمد بن عبدالفتاح

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

بطلب :طالق

مذكرة دعوى

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباحا ً األربعاء 2020/10/21

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة إخطار

على السيد :حسين أحمد حسين خليل

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
اإلثنين الواقع في 2020/11/2م

في الدعوى رقم أساس  397لعام 2020م

بالغ رقم  /1245/لعام 2020

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

للنظر بالدعوى اساس  / 1380 /المقامة عليك من السيد :كفاء رفعت كبة

ديوان العدالة في كوباني

مذكرة دعوى

بطلب :تثبيت بيع سيارة

مذكرة دعوى

للنظر في الدعوى المقامة من قبل :محمد إبراهيم بن أحمد

مسلحة بمهاجمة مقر لمرتزقة تحرير الشام
في مدينة إدلب ،إذ دارت اشتباكات عنيفة بين
الطرفين ،وسط معلومات عن خسائر بشرية
في صفوف الطرفين.
وتسيطر تركيا إلى جانب هيئة تحرير الشام
(جبهة النصرة سابقا ً والمصنفة على الئحة
اإلرهاب الدولي) على محافظة إدلب ،وتتحرك
القوات التركية في المنطقة بحماية مرتزقة
تحرير الشام.

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس  /3607/لعام 2020/م

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
األحد الواقع في 2020/11/10م

اسم المطلوب تبليغه ونسبته :عبد الكريم العبيد بن محمود

السويدي إلى االنتهاكات التي تتعرض لها المرأة

مركز األخبار ـ يستمر وفد الخارجية السويدية
الذي يزور شمال وشرق سوريا ,في إجراء
اللقاءات وعقد االجتماعات مع مؤسسات
اإلدارة الذاتية والمدنية ,إذ التقى الوفد صباح
االثنين بممثلين عن مجلس المرأة في شمال
وشرق سوريا ,بعد أن كان قد زار األحد
مخيمات مهجري سري كانيه في مدينة الحسكة.
وكان قد وصل يوم السبت الماضي إلى مناطق
شمال وشرق سوريا وفد رفيع المستوى من
الخارجية السويدية ,عبر المعبر الحدودي
سيمالكا ,وضم الوفد كال من «»رئيس
الوفد المبعوث الخاص بالملف السوري في
وزارة الخارجية السويدية بير أورنيوس،
مسؤول الملف اإلنساني والمساعدات في
وزارة الخارجية السويدية توماس ماركوس،

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس  /3804/لعام 2020/م

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم
الخميس الواقع في 2020/11/12م

المرتزقة

والمستشارة في المعهد األوروبي للسالم أفين
جتين».
وعقد االجتماع في مدينة قامشلو بمركز مجلس
المرأة ,حضره إلى جانب ممثلي الخارجية
السويدية ,ممثلون عن مجلس المرأة في شمال
وشرق سوريا «عضوات منسقية مجلس المرأة
في شمال وشرق سوريا آسيا عبد هللا ,جيان
حسين ,ستيرك قاسم ,سهام عموكا ,جورجيت
برصومو ,بيريفان فقا».
ويعتبر هذا االجتماع هو الثاني من نوعه بين
الخارجية السويدية ومؤسسات المرأة في مناطق
شمال وشرق سوريا ,بعد االجتماع الذي عقد
العام الماضي في الـ 18من حزيران ,بينهم
وبين مؤتمر ستار ,ركز فيه حينها الطرفان
على التجربة التي خاضتها المرأة في شمال

بطلب :تثبيت زواج
وأن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى

مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا يطلع الوفد
وشرق سوريا ,وعن دورها في تمثيل المرأة
على مختلف األصعدة «اإلدارية ,السياسية,
والعسكرية».
وبدأ االجتماع بترحيب عضوات مجلس المرأة
بوفد الخارجية السويدية ,وبإشارة رئيس الوفد
المبعوث الخاص بالملف السوري في وزارة
الخارجية السويدية بير أورنيوس إلى الدور
الكبير الذي تبديه المرأة في شمال وشرق
سوريا في الدفاع عن حقوقهن ,ودور المرأة في
عكس الواقع المعاش بالمنطقة للمجتمع الدولي,
وعن التضحيات التي قدمتها المرأة منذ اندالع
الثورة السورية .ليستمر االجتماع بعد ذلك مغلقا ً
أمام وسائل اإلعالم ،استمر ألكثر من ساعة من
الزمن ,بين الطرفين.
وحول أهم النقاط الرئيسية التي تطرق إليها
الطرفان في االجتماع قالت عضوة منسقية
مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا سهام
عموكا« :ركزنا في االجتماع على عدة نقاط
أهمها ما يعانيه أهالي شمال وشرق سوريا
وباألخص المرأة من االنتهاكات التي تمارس
بحقها من قبل االحتالل التركي ومرتزقته,
كما وركزنا على ما تعانيه شعوب المنطقة
المهجرين قسرا ً من مناطقهم ومتواجدين في
المخيمات ,وضرورة إعادتهم إلى ديارهم,
وضرورة دعم المرأة».
وأضافت« :وركزنا أيضا ً على التعريف
بمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا وشعوبها
وما سبل التعاون سوى إليصال صوت المرأة
للمجتمع الدولي ،وحصلنا على بعض أسماء
المنظمات التي ستساعد في المستقبل بدعم
المنطقة ،وال سيما المرأة ،كما وطالبنا بضرورة
تشكيل لجان للتحقيق في الجرائم التي ترتكب
بحق أبناء شمال وشرق سوريا ,ومحاسبة
المسؤولين عنها».

للنظر بالدعوى اساس  / 476 /المقامة عليك من السيد :نجوى البدر بنت
عبدهللا

رقم أساس الدعوى 1088

في إدلب اشتباكات وتناقضات بين
مركز األخبار ـ دارت اشتباكات بين مرتزقة
تحرير الشام ومجموعة مرتزقة أخرى يرجح
أنها تابعة لمرتزقة حراس الدين ،بعد أن اعتقلت
األولى  25مرتزقًا من حراس الدين.
أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان بعد
منتصف ليل األحد ـ االثنين ،باعتقال مرتزقة
تحرير الشام ألكثر من  25مرتزقا ً من حراس
الدين في كل من مدينة إدلب وبلدة الفوعة بريفها
الشرقي .وعقب ذلك قامت مجموعة مجهولة

على السيد  :محمد العلي بن كسار
الحضور إلى ديوان العدالة اإلجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /10/
صباحا الخميس 2020/10/22

الصحة والمنوعات

 21تشرين األول  2020األربعاء

للنظر بالدعوى أساس  / 799 /المقامة عليك من السيد :صالح عبدالسالم
العيسى
بطلب :تثبيت بيع سيارة

بالغ رقم  /1129/لعام 2020
على السيد  :هوزان فارس سليمان
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة
 /10/صباحا االربعاء 2020/10/21
للنظر بالدعوى أساس  / 785 /المقامة عليك من السيد :قيس محمد
شواخ
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية.
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ميزة ُت ِ
بصر النور في الرقة
منشأة
رياضية ُم ّ
ّ

مع ذكرى تحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش في  ،2017/10/17وتخليدا ً ألرواح الشهداء تم تدشين افتتاح منشأة رياضية ُمم ّيزة على صعيد شمال
وشرق سوريا باسم الشهيد «أدهم» ،وهي تابعة لنادي قوى األمن الداخلي بالرقة ،وشارك على صعيد لعبة كرة القدم نادي األسايش من إقليم
الجزيرة.
تقرير /جوان محمد
وتعد الصاالت الرياضية من أهم المعضالت
المتسببة بتراجع الكثير من الرياضات مثل
السلة والطائرة والعديد من األلعاب الفردية
المختلفة ،في معظم مناطق شمال وشرق
سوريا ،ولع َل مدينة الرقة التي أزالت الوشاح
األسود عن نفسها في  ،2017/10/17على
يد قوات سوريا الديمقراطية وتحررت من
مرتزقة داعش ،كان لها النصيب في افتتاح
هذه المنشأة المميزة والتي تُمارس فيها لعبة
كرة القدم والطائرة والسلة وبناء األجسام
وكرة الطاولة وهي خاصة بنادي قوى األمن
الداخلي بالرقة.
وبهذه المناسبة جرت فعاليات رياضية مختلفة
منها لقاء ودي بكرة القدم جمع بين رجال
ناديي األمن الداخلي في الرقة واألسايش
من إقليم الجزيرة ،وكخطوة تأكد على تالحم
شعوب المنطقة من الكرد والعرب وتوجه
رسالة لكل من يحاول زرع الطائفية في

المنطقة وخاصة عمالء وخاليا السلطات
السورية ونظام أردوغان المحتل لألراضي
السورية.

المباراة كانت ندّيّة وقوية وانتهت بفوز
األسايش بهدف بدون رد جاء في الوقت
البدل الضائع من ضربة جزاء ،وأقيمت على

أرضية ملعب الشهيد «أدهم» الذي استشهد
أثناء تأديته لواجبه الوطني في المدينة ،وفي
اليوم التالي تقابل شباب الناديين وانتهت
المباراة بينهما بالتعادل اإليجابي بنتيجة .4×4
وتتقدم رياضة الرقة شيئا ً فشيئاً ،وبافتتاح هذه

المنشأة ستُحل الكثير من المشاكل ومازالت
باقي المناطق تعاني من عدم تواجد الصاالت
الرياضية المالئمة الستيعاب المواهب الكثيرة
الموجودة في شمال وشرق سوريا.

زخم رياضي في شمال وشرق سوريا
روناهي  /قامشلو ـ تشهد ألول مرة رياضة
شمال وشرق سوريا هذا الزخم الكبير في
النشاطات والبطوالت الرياضية ،ويأتي ذلك
بعد عودة عجلة الرياضة للحياة والتوقف
لمرتين بسبب جائحة كورونا ،تزامنا ً
باالستعداد إلقامة بطوالت مختلفة في الفترة
القادمة.

دير الزور
في دير الزور نادي جديد بكارة توج بطالً
لدوري دير الزور للدرجة الثانية بعد فوزه

على نادي الريان(سويدان) ،بركالت الترجيح
٢-٤بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل
اإليجابي بهدف لهدف.
وتحت رعاية االتحاد الرياضي التابع للمجلس
المدني بدير الزور وبالتعاون مع منظمة
ماري للتنمية ،أقيم سباق للماراثون في منطقة
المعامل بمشاركة عدد من المتسابقين من
األندية ورياضيي دير الزور وانتهى السباق
بفوز األسماء التالية بالمراكز األولى:
المركز األول المتسابق عمر العكلة العب
نادي جديد بكارة.
المركز الثاني المتسابق أيهم الخليف العب
نادي حوايج.

المركز الثالث المتسابق أحمد الحميدي العب
نادي البوليل.
كما قامت لجنة الشبيبة بهجين بالتنسيق مع
االتحاد الرياضي بتنظيم مهرجانها األول
لسباق الخيول ،وذلك إلحياء رياضة اآلباء
واألجداد في المنطقة التي حاول الكثيرين
طمسها وإخفاءها ولكن بجهود فئة الشباب
ودعم وجهاء وشيوخ العشائر بدير الزور
وخاصةً وجهاء وشيوخ هجين ،نظم هذا
المهرجان والذي شهد حضورا ً جماهيريا ً
كبيرا ً من داخل هجين وخارجها ،وشارك
فيه أكثر من خمسة عشر متسابق ،وتضمن
فقرات كثيرة منها إلقاء كلمات وقصائد عن
الخيول العربية األصيلة ،واختتم بتكريم
الفائزين بالمراكز األولى.
إقليم الفرات
األخوة للكرة الطائرة للرجال
اختتمت بطولة
ّ
وتوج فريق كري سبي بلقب البطولة بعد
فوزه الصعب على فريق برخدان كوباني
بثالثة أشواط مقابل شوطين.
وعلى صعيد كرة القدم وتحت عنوان حتما ً
سننتصر انطلقت منافسات بطولة كرة القدم
في ناحية صرين بمشاركة ثالثة عشر فريقا ً
توزعوا على ثالث مجموعات ،ففي المباراة
االفتتاحية ضمن المجموعة األولى قلب فريق
بلدية صرين تأخره في الوقت البدل الضائع
من المباراة أمام فريق نسرين كوباني وفاز
بثالثة أهداف لهدفين وبحضور جماهيري
كبير.
وفي مباراة ودية استعدادا ً لالستحقاقات
القادمة ،فاز فريق اليرموك من كوباني على

نادي الشبيبة من منبج بنتيجة ثالثة أهداف
مقابل هدفين ،على أرضية الملعب البلدي
بمنبج.
وأيضا ً ضمن حملة (حتما ً سننتصر) نظمت
حركة الشبيبة الثورية السورية بناحية عين
عيسى دوري كروي ،بمشاركة ستة فرق من
مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.
وفي المباراة األولى في ملعب ناحية عين
عيسى ،والتي جمعت بين فريقي الشهيد
زنار وفريق عين عيسى «الرجال» ،وانتهت
المباراة بفوز فريق الشهيد زنار بنتيجة أربعة
أهداف مقابل هدفين.
وأكد اإلداري بحركة الشبيبة الثورية السورية
علي العلي بأن الدوري الكروي يتوزع على
ستة فرق رياضية هي :الشهيد زنار ،فريقين
لعين عيسى ( رجال ـ شباب) ،وفريقي مخيم
كري سبي ( رجال ـ شباب) ،وفريق الشهيد
أدهم.
وبيّن العلي بأن الدوري الكروي الذي تنظمه
حركة الشبيبة الثورية سيستمر لمدة عشرة
أيام.
إقليم الجزيرة
تستمر منافسات دوري الناشئين لكرة القدم
ألندية إقليم الجزيرة وسجلت النتائج التالية:
ـ شبيبة تل كوجر  11×0فدنك.
ـ واشو كاني  7×1الطريق.
ـ دجلة  0×3قنديل.
ـ جوانن عامودا  4×0سردم.
ـ أهلي عامودا  1×3آشتي.

ـ جودي  0×2ديريك.
ـ األسايش  0×4الجزيرة.
ـ برخدان  0×5شبيبة الحسكة.
ـ األخوة والسالم  1×1االتحاد..
ـ خبات  2×5جوانن باز.
واستعدادا ً لالستحقاقات القادمة سيدات نادي
قامشلو يفزن على سيدات قنديل بثالثة أهداف
مقابل هدف واحد ،على أرضية ملعب قامشلو
المغلق.
وفي الجولة الثانية من دوري السلة ألندية
إقليم الجزيرة للرجال فاز نادي األسايش على
نادي برخدان بنتيجة بـ  89نقطة مقابل 46
نقطة ،وذلك على أرضية ملعب نادي دجلة
بقامشلو ،والدوري يشارك فيه ثالثة أندية
وهي دجلة واألسايش وبرخدان ،وتزامنا ً معه
تقام منافسات السيدات أيضاً.
الطبقة
ضمن منافسات الدوري التصنيفي لكرة القدم
والذي يقام تحت شعار «حتما ً سننتصر»،
تقابل فريقي الدبسي والفرات وفاز فيها فريق
الدبسي بأربعة أهداف مقابل ثالثة ،ولحساب
نفس الدوري سيطر التعادل السلبي بهدف
لهدف على لقاء فريقي الهالل واألهلي.
الجدير ذكره بأن األقاليم والمدن في شمال
وشرق سوريا تستعد لبطوالت مختلفة
لأللعاب الجماعية والفردية ،وأول بطولة
ستكون للشطرنج وبحسب المعنيين ستقام في
كوباني بتاريخ  ،2020/10/25وسيشارك
فيها منتخبات من مختلف المناطق.

دورة تحكيم ناجحة للكاراتيه في إقليم الجزيرة
روناهي  /قامشلو ـ قريبا ً ستنطلق بطوالت
األلعاب الفردية في إقليم الجزيرة ،ومن هذا
المنطلق أقيمت دورة تحكيم للعبة الكاراتيه
وبمشاركة  30متدربة ومتدرب ،ودامت
ليومين في مقر االتحاد الرياضي بقامشلو.
ولعبة الكاراتيه في إقليم الجزيرة تحسّنت
بشك ٍل ملحوظ عن السنوات الماضية بسبب
الخالفات والمشاكل المستمرة التي كانت
تحدث أثناء البطوالت في السابق ،ولكن منذ
العام الماضي أصبحت لعبة تشهد بطوالت

العدد 931

مميزة وناجحة ،وبهدف االستعداد لبطوالت
الكاراتيه أقيمت دورة تحكيم بإشراف المدرب
فرحان وحسن ورئيس مكتب األلعاب الفردية
عبد هللا رمو ،وحاضر فيها كالً من المدربين
ريزان شيخموس وأحمد عمر وبمشاركة 30
متدرب ومتدربة في مقر االتحاد الرياضي
بقامشلو.
الدورة دامت ليومين وكانت نظرية وعملية
وتناولت القانون المعدل للعبة ،2020
وشخصية المدرب وصفاته وتسجيل األخطاء

روناهي
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نساء الرقة« :عرفنا معنى الحرية بتحرير مدينتنا»

روناهي /الرقة -بعد تحرير مدينة الرقة من سيطرة متطرفي داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية أضحت المرأة ذات مكانة كبيرة وشأن في
المجتمع ،فقد كان لها الدور الريادي بتحرير مدينتها المنكوبة وقاتلت جنب ًا إلى جنب مع الرجل لتتعرف من بعد التحرير على معنى حرية المرأة
وحول ما كانت تعانيه المرأة أثناء سيطرة
مرتزقة داعش على الرقة ،وكيف أضحت بعد
التحرير؛ أجرت صحيفتنا لقا ًء مع اإلدارية
بمجلس المرأة في الرقة غالية الكجوان ،حيث
قالت« :عانت المرأة في الرقة كثيرا ً خالل
سيطرة مرتزقة داعش على المدينة ،حيث
مورس عليها ضغط وظلم كبيرين وفرض
عليها االلتزام بالقواعد والفتاوى الجائرة
التي كان يصدرها المرتزقة بحقها ،وكان
عقوبة من ال يلتزم من النساء السجن أو
القتل والتعذيب ،إضافةً إلى الغرامات المالية
الباهظة».

استطالع /سيرين محمد
تقع مدينة الرقة؛ في الجهة الشرقية من سوريا،
وتشتهر بزراعة القمح والقطن ،والتي حضنت
المدنيين النازحين من كافة المناطق السورية
إبان انطالق الثورة السورية عام ،2011
لتأخذ هذه المدينة نصيبها من االحتجاجات،
حيث خرجت عن سطوة الحكومة السورية
عام  2013ليسيطر عليها المرتزقة مما كانت
تسمى آنذاك بـ «الجيش السوري الحر» ،وبعد
سيطرتهم عليها عاثوا فيها فسادا ً ليدخلوا فيما
بعد في اشتباك مع مرتزقة جبهة النصرة،
لينتهي بسيطرة متطرفي داعش عليها ألعوام.
حيث حول مرتزقة داعش المدينة إلى ظالم
أسود من خالل معاملتهم الوحشية مع العزل،
فقطعوا الرؤوس وعذبوا المدنيين أشد تعذيب
في السجون والمعتقالت ،وعلقوا جثثهم في
الساحات العامة في المدينة ،ولم يسلم من
شرهم (ال البشر وال الحجر) ،لتأتي قوات
سوريا الديمقراطية ،وتعلن عن معركة تحرير
الرقة من كل هذا الظالم والسواد ،ضمن حملة
أطلق عليها «غضب الفرات».
وكانت الحملة على أربعة مراحل قدمت فيها
ما يقارب  550شهيد ،لتتحرر هذه المدينة
على يد قوات سوريا الديمقراطية بتاريخ
 ،2017/10/17بعد أن عاث فيها متطرفو

«ريادية بتمثيل نفسها وقريناتها
يف الرأي العام»
داعش الخراب والدمار.
ً
وبعد تحرير الرقة عادت الحياة تدريجيا إلى
المدينة وعودة الكثير من أهلها النازحين
إليها ،وتقديم اإلدارة المدنية تسهيل عملية
عودة األهالي لتباشر الدوائر الرسمية والبلدية
عملها من خدمات في البنى التحتية ،واليوم
بعد أعوام من التحرير استرجعت المدينة
رونقها وجمالها بعد أن قدم أهلها التضحيات
لتعود مدينتهم خضراء مستديمة.

شتان ما بني التحرير والسواد..
أما عن دور المرأة فقد كانت إبان سيطرة
مرتزقة داعش مقيدة ليس لها أي شأن،
وخاصةً بعد تأسيس ما سمي بجهاز «الحسبة
النسائية» آنذاك ،والذي ارتكب أبشع عمليات
التعذيب بحقهن وفرض الغرامات المالية على
النساء اللواتي ال يتقيدن بما فرضوه من لباس
وقوانين مجحفة بحقهن.

«هفرين خلف» والشهيدة «زهرة بركل»
اللتان استشهدتا على يد قوات االحتالل
التركي ومرتزقته في سبيل حرية المرأة».
وفي السياق ذاته ذكرت اإلدارية في مكتب
التنظيم بمجلس المرأة السورية بالرقة شمس
سينو« :تعرضت المرأة قديما ً أثناء سيطرة
متطرفي داعش على المدينة لشتى أنواع
العنف ،سوا ًء الجسدي أو النفسي حتى
أصبحت سلعة تشترى وتباع في «سوق
النخاسة» على يد المرتزقة الذين حولوا
مدنية الرقة عاصمةً لخالفتهم المزعومة.
أما بعد التحرير فقد لعبت دورها في جميع
المجاالت لنشر الوعي الفكري والسياسي بين
كافة النساء ،لتؤكد بأن المرأة في شمال شرق
سوريا عامةً والرقة خاصة يضرب فيها المثل
بالشجاعة وقيادة مجتمعها».

الطالق الصامت؛ موت خفي يهدد العش الزوجي
روناهي /منبج -أجسادٌ تتظاهر بالقوة وهي
تتآكل من الباطن يوما ً بعد يوم ولم ال؟ وهل
يمكن لإلنسان أن يعيش جسدا ً بال روح وقلبا ً
بال عاطفة وحياة بال مشاعر؟ ثم كيف لتلك
األرواح المنهكة أن تمد فلذات أكبادها بالدفء
واألمان وتغمرهم بالحب والحنان ،واقع يدمي
القلب ويحزن له الفؤاد ،واقع مأساوي يدفع
جميع أفراد األسرة فيه الثمن.
األصل في العالقة الزوجية التفاهم والحب،
إال أن العديد من األزواج جسدان يتحركان،
يؤديان واجباتهما األسرية بجفاف وبصورة
رسمية بعيدان كل البعد عن بعضهما مشاعر
وعاطفة ،وعلى الرغم من قربهما مكانا ً
ولكنهما مجردان من العاطفة لبعضهما ،وال
يشعران ببعضهما.
زواج مع وقف التنفيذ؟!
وبهذا الصدد ،ولمعرفة المزيد عن موضوع
الطالق الصامت ،التقت صحيفتنا «روناهي»
بعضوة مجلس المرأة السورية ،فرع منبج
وريفها؛ روال عثمان.
وحول تعريف الطالق العاطفي الصامت،
حدثتنا روال عثمان قائلةً« :إنه حالة غياب
المشاعر والعواطف من الحياة الزوجية
فيعيشان في مكان واحد وتحت سقف واحد
وكأنهما غريبين عن بعضهما البعض وهما
مضطران إلى ذلك إما حفاظا ً على شكل
األسرة أمام المجتمع الذي يستنكر الطالق
الفعلي عادة ً أو حفاظا ً على األوالد من
الضياع .وال تقتصر اآلثار السلبية للطالق
العاطفي على الزوجين بل إنها تمتد إلى باقي

في البطوالت.
وكانت بإشراف ومحاضرين من خبراء اللعبة
التي كما ذكرنا بأنها تطورت بشك ٍل جيد منذ
العام المنصرم ،وشهدت البطوالت تنافس
جيد بين األندية المشاركة ولكافة الفئات ومن
كال الجنسين.
وتتالى دورات التحكيم لأللعاب الفردية بحيث
اُختتمت مؤخرا ً دورة اعتماد وتصنيف للحكام
للعبة التايكواندو وشهدت حضورا ً كبيرا ً
ومميزا ً على صعيد السيدات

أفراد األسرة».

غرباء داخل املنزل
مضيفةً بأن هناك عددا ً من أنماط الطالق
العاطفي «الصامت» ،تتجلى فيما يلي:
«الطالق العاطفي الذي يتخذ وضعا ً صامتاً،
فعلى الرغم من انعدام المشاعر بين الزوجين
إال أنهما هادئان ،كما لو تم اتفاق فيما بينهما
على ذلك .إضافةً إلى أنه قد يتخذ وضعا ً
عاصفا ً بحيث تشق أجواء الصمت فيما بينهما
بين الفترة واألخرى زوبعة من الصراخ
والصياح .فضالً على أن يكون من جهة
الزوجين معا ً أو قد يكون من أحدهما فقط؛
بسبب ما فيعمد إلى إماتة مشاعره تجاه
الطرف اآلخر عمدا ً أو أنها قد تدخل في سبات
تدريجيا ً من غير قصد رغم حياة مشاعر
الطرف اآلخر تجاهه ورجواه بالعودة إلى
سابق عهده».

تعددت األسباب والطالق واحد
وعن أسباب الطالق «الصامت» قالت روال:
«بطبيعة الحال البد من وجود أسباب وراء
الطالق العاطفي ،إذ كيف للمشاعر التي
تأسست للزواج أن تبرد فجأة ً لتتحول العالقة
إلى عالقة محددة بقوانين روتينية جافة؛ خالية
من المشاعر ،ويمكن أن تكون هذه األسباب
على النحو التالي :الضغوطات المادية التي

يتعرض لها الزوجان في حياتهما أحد أهم
األسباب باالنفصال العاطفي؛ بسبب حجم
الضغط الذي يتعرض له ،فتجدهما منغمسين
في تأمين مستلزمات البيت واألوالد ،مبتعدين
شيئا ً فشيئا ً عن كل ما يؤجج العاطفة دون انتباه
منهما».
متابعة« :كما لألنانية دور هام في ذلك ،حيث
ينظر الزوج أو الزوجة إلى حقوقه ومتطلباته
فقط ،وينسى حاجات ومتطلبات الطرف
اآلخر ،ويؤدي تكرار مثل هذا الموقف إلى
الوصول إلى حالة الطالق أو االنفصال
العاطفي ،مثال :األنانية في العواطف أي
ممارسة العالقة الرومانسية حسب رغبته هو
وقت ما يريد دون مراعاة الطرف اآلخر».

بني اإلساءة والخيانة..
وتابعت« :ال شك أن اإلحساس بالضعف من
قبل أحد األطراف في العالقة الزوجية وعدم
القدرة الجنسية على التفاهم والتواصل مع
الطرف اآلخر والسيما إذا كان الرجل هو
موضوع ضعف على عكس السائد في العالقة
الزوجية .وكذلك إساءة تحديد األولويات
وذلك بتفضيل اآلخرين على شريك الحياة،
ويعد هذا من أهم أسباب الطالق العاطفي كأن
يفضل الزوج أهله وعمله وأقاربه وأصحابه
على زوجته أو أن تفضل الزوجة عملها
وأوالدها وأهلها وصديقاتها على الزوج مما
يشعر الطرف اآلخر بعدم األهمية».
إضافةً إلى السبب الرئيس للطالق العاطفي،
فإن ظاهرة الخيانة الزوجية التي انتشرت
بشكل كبير في الفترة األخيرة سبب آخر يدفع
إلى الطالق العاطفي ،فنجد الرجل أو المرأة
يتكون لديه حرمان عاطفي ليس بالضرورة
حرمان جنسي ولكن أن يكون حرمان من
المودة والحب واالهتمام.

الخرس الزوجي؛ طاقة سلبية
تهدد األرسة
وبيّنت روال عثمان تأثير الطالق الصامت
على الزوجين« :إن تأثير الطالق الصامت

محرر الصفحة  -جوان محمد

وأردفت اإلدارية بمجلس المرأة في الرقة
غالية الكجوان في ختام حديثها بأن المرأة
الرقاوية عرفت معنى الحرية بعد تحرير
مدينتها من خالل دخولها في جميع ميادين
الحياة ،سوا ًء كانت السياسية أو العسكرية أو
المدنية..إلخ ،وأصبحت الريادية بتمثيل نفسها
وقريناتها في الرأي العام ،وشددت« :ال ننسى
بأن كل هذه المكتسبات التي حققتها المرأة
بفضل شهداء وشهيدات الحرية الذين قدموا
الغالي للرفع من شأن المرأة ،أمثال الشهيدة

غالية الكجوان

شمس سينو
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على الزوجين ال تقل آثاره السلبية عن الطالق
الفعلي ،بل تكون أشد في أحيان كثيرة ،فأما
بالنسبة للزوجين ،فهو ينتزع من قلبيهما
الحب والود لبعضهما ويجردهما من االهتمام
ببعضهما ،وأي حياة هي تلك التي تخلو من
الحب وتتجرد من االهتمام».
منوهةً بأنه وعلى الرغم من أن الطالق
العاطفي يترك آثاره السلبية على الطرفين
إال أنه يكون على الزوجة أشد وأصعب
ألنها األكثر حاجة إلى العاطفة واالهتمام من
جهة ،ومن جهة أخرى فإن الزوج بإمكانه
أن يعوض ما يفتقده في حياته الزوجية هذه
في حياة زوجية أخرى ،أما الزوجة فليس لها
ذلك لذا يمكن اعتبار الطالق العاطفي من أهم
أسباب التي تدفع الزوجة إلى الخيانة وإن كان
ذلك ليس مبررا ً لها.

محصلة الجفاف العاطفي؛
التفكك
مشيرة ً إلى أن تأثيره على األبناء ،أظهرته
عدد من الدراسات؛ بسبب االلتفات إلى
حاجات األسرة اليومية واالعتيادية بعيدا ً عن
االهتمام بمشاعر األبناء .ففي حالة الطالق
العاطفي يعيش األبناء حالة من القلق لسوء
العالقات بين الزوج والزوجة والتي تصل في
مراحل متقدمة إلى شتم كل منهما اآلخر.
وأردفت« :إن األبناء يعانون من االكتئاب
الشديد وعدم القدرة على مواجهة الحياة ال
سيما في مرحلة المراهقة من االنحراف في
محاولة منهم للبحث عن الحنان المفقود داخل
األسرة التي تعد المرجع األول لألبناء في
عالقاتهم المستقبلية ومن هنا سيطبق األبناء ما
عاشوه في بيتهم على أسرهم في المستقبل».

حلول للتغلب عىل آفة «الطالق
الصامت»
أكدت روال عثمان في حديثها عن عالج
الطالق العاطفي «الصامت» بالقول:
«على الرغم من وقوع الطالق العاطفي أو
االنفصال العاطفي إال هناك طرقا ً لعالجه،
سنستعرض هنا بعض النصائح التي قد تكون

روال عثمان
مجدية في عالج الطالق الصامت منها :زيادة
الصراحة والوضوح بين الزوجين ومحاولة
فهم اآلخر .ففهم هذه التفاصيل يساعد في حل
مشكلة الطالق العاطفي مع الوقت ،بمعنى
دقيق التغاضي عن األخطاء .وخلق لغة
حوار وتفاهم بين الزوجين ،والعمل دائما ً
على التوصل إلى حل يرضي كافة األطراف
في حالة وقوع المشاكل .ومحاولة االستمتاع
بالعالقة الحميمية بين الزوجين والتغيير
وكسر الروتين المعتاد في العالقة الزوجية
وتفهم حاجات اآلخر والبعد عن األنانية».

فرصة؛ إلنقاذ الزواج
موضحةً ضرورة مشاركة الطرف اآلخر
اهتماماته وهواياته وشغفه ،حيث أنه على كل
من الزوجين مدح اآلخر وإشعاره باالمتنان
وتقدير أعماله وأفعاله مهما كانت بسيطة.
واستعمال الكلمات الجميلة والرقيقة المحببة
لكال الطرفين بشكل دائم مما يزيد من المحبة
والود بينهما .وكسر الروتين اليومي ومحاولة
تجربة أمور جديدة في الحياة حتى لو كانت
بسيطة جدا ً وغير مكلفة مثال وضع باقة
ورود في المنزل.
واختتمت عضوة مجلس المرأة السورية،
فرع منبج وريفها؛ روال عثمان حديثها« :إن
انتباه الزوجين إلى العالقة الزوجية بتقوية
عالقتهما وعليهما أن يتذكرا نبتتهما العاطفة،
ويدأبان على ريها كل من طرفه لتبقى يانعة
سائرة باتجاه الضوء الذي بدوره سيستجيب
وينير بيتهما لتتمتع العائلة كلها باالستقرار
والعطاء».
محررة الصفحة  -ميديا غانم
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كركوك مدينة التعايش المشترك

حي للعيش المشترك وأخوة الشعوب»

إال أنها لم تستمر طويالً فقامت القوات العراقية
مرة أخرى بمهاجمة المدن والبلدات الكردية بعد
أن قضت على انتفاضة الجنوب ,حدثت بعدها
الهجرة المليونية وتم تحديد المنطقة أو الجيب
اآلمن للكرد ومن ثم بعد التدخل الغربي وسقوط
النظام السابق.

أكد ممثل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان المحامي عبد السالم أحمد ،بأن القوى اإلقليمية والدولية ال تريد إنهاء األزمة في سوريا،
بل جعلها ساحة لتصفية الحسابات وعقد الصفقات على حساب الدم السوري .وأشار إلى أن على قادة األحزاب الكردية تغليب المصلحة الوطنية
على المصلحة الحزبية في الحوارات التي تجري؛ وذلك لتشكيل مرجعية كردية تقود دفة السفينة في هذه المرحلة.
حوار /إيفا ابراهيم
ولمعرفة المزيد حول هذه المواضيع؛ أجرت
صحيفتنا معه الحوار التالي:
ـ كيف يسير عملكم في لبنان بمجال العالقات بينكم
وبين الحكومة اللبنانية؟
تعقيدات التركيبة السياسيّة في لبنان المبني
على أساس المحاصصة الطائفية ،واألزمة التي
تعيشها البالد على كل المستويات وتأثيرات دول
الجوار اإلقليمي ،الذي يرفض مشروع االدارة
الذاتية «ايران ،تركيا ،سوريا» ،تفرض شكالً
من العالقات ال يرتقى إلى المستوى المطلوب،
كما يتوجب في الحاالت الطبيعية ،وهي تتمحور
في إطار التعارف وتبادل المعلومات ،واللقاء
مع ممثلي القوى السياسيّة والفعاليات الثقافيّة
واالجتماعيّة ووسائل اإلعالم ،وتسيير أمور
وشؤون الالجئين والعاملين الكرد وس ّكان شمال
وشرق سوريا في لبنان.
ـ هال تحدثتم عن العالقة بين الشعب اللبناني
وشعوب شمال وشرق سوريا؟
الوجود الكردي في لبنان الموثق من قبل المؤرخين
يعود للعهد األيوبي ،ومن المعلوم بأن األسرة
األيوبية سكنت في البداية بـ بعلبك ،واعتمد صالح
الدين األيوبي على العشائر والعائالت الكردية في
حروبه مع الصليبيين ،وسكن أبناء هذه العشائر
والعائالت في المناطق التي امتد إليها سلطانه،
وأقام من أتى بعده من أبنائه وأخوته وأبنائهم
إمارات وممالك في هذه األصقاع ،ودام حكمهم
لسنوات ،وال زالت بعض العوائل تعتز بأصولها
الكردية كاأليوبيين وآل حمية ،وآل سيفا ،كما
جاء البعض في العهد العثماني كجنود وموظفين
وباشوات ،وفي بداية القرن العشرين بعد انهيار
الثورات الكردية ،التجأ العديد منهم إلى لبنان،
وغادر القسم األكبر إلى أوروبا أثناء الحرب
األهلية ،وحصل قسم منهم على الجنسية اللبنانية،

إال أنه ال يعترف بهم دستورياً ،وهم محسوبين في
القوائم االنتخابية على الطائفة السنية.
ولم ينقطع الكرد عن لبنان أكان بقصد الدراسة
أو العمل ،وتتواجد اليوم جالية كردية من مناطق
شمال شرق سوريا في لبنان ويزداد عددها وتتقلص
حسب الظروف .لذلك؛ يصعب إعطاء رقم دقيق
عن عددهم والذي يقدر باآلالف ،فيحظى أبناء

الشعب الكردي هنا بالتقدير واالحترام من قبل كل
فئات وشرائح الشعب اللبناني وقواه السياسيّة.
ـ تركيا تحاول التدخل بالشأن اللبناني عبر عمالئها
ومرتزقتها ،ما الهدف التركي من ذلك؟
التركيبة االجتماعية اللبنانية الطائفية التي تتشكل
من السنة والشيعة والدروز والمسيحيين بمختلف
طوائفهم ،فرضت اعتماد هذه الطوائف على الدول

اإلقليمية ،التي تحمل مشاريع عابرة للحدود،
وتجعل من نفسها وصية وحامية لهذه الطوائف،
ولعل األبرز في ذلك الدعم الذي تقدمها جمهورية
إيران للطائفة الشيعية في لبنان ،وبموازاة ذلك
هناك نشاط تركي ملحوظ في الحواضر السنية،
كمدينة طرابلس وعكار وصيدا ووسط بيروت،
وأصبح حديث الصالونات السياسيّة دعم حكومة
العدالة والتنمية التركي للقوى اإلسالمية السلفية

في لبنان ،تحت ستار الجمعيات الخيرية كجمعية
«تيكا وإي ها ها» ،ويتم منح الجنسية لمن يدعي
بأنه من أصول تركية ،وتعد الساحة اللبنانية
من ضمن أهداف المشروع التركي العدواني
التوسعي.
ً
ً
ـ حل األزمة السورية يتطلب حال سياسيا ،ما سبل
الوصول للحل في سوريا؟
ال بديل عن الحوار بين أطراف الصراع في
سوريا للخروج من النفق المظلم الذي دخلته البالد،
واالستناد لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن،
والمراهنة على الخيار العسكري من قبل النظام
السوري والدولة التركية والفصائل اإلرهابية التي
تأتمر بأوامر الجيش التركي المحتل لن يجلب غير
المزيد من سفك الدماء والخراب ،وما يجري في
سوريا ،فإن القوى اإلقليمية والدولية ال تريد إنهاء
األزمة ،بل جعلها ساحة لتصفية الحسابات وعقد
الصفقات على حساب الدم السوري.
ـ هل سينجح الحوار الكردي ـ الكردي في تحقيق
وحدة الصف الكردي ،وما هي رؤيتكم لمستقبل
هذا الحوار؟
األخطار المحدقة بالمنطقة وحجم التحديات التي
تواجهنا من أجل ضمان مشروع اإلدارة الذاتية
والحفاظ على المكتسبات التي تحققت ،يستوجب
على قادة األحزاب تغليب المصلحة الوطنية على
المصلحة الحزبية في الحوارات التي تجري؛
وذلك لتشكيل مرجعية كردية تقود دفة السفينة
في هذه المرحلة ،التي يعاد فيها رسم خرائط
جديدة للمنطقة ،ونأمل أن يتم إشراك جميع القوى
والشخصيات الوطنية في هذه الحوارات ،ويتم
تجاوز العقبات التي تعترض التوافق.
ـ لمن توجهون كلمتكم األخيرة؟
نشكركم على ما تبذله هيئة تحرير الصحيفة
من جهود في نشر الوعي وترسيخ ثقافة العيش
المشترك في المنطقة ،لنا كل األمل بأن شعبها
سيصبح مثاالً ألخوة الشعوب.

ما كسبه الكرد يف  14عاماً خرسوه
يف  14يوماً
دجوار أحمد آغا
الكرد ومنذ قدم التاريخ ,وهم يخوضون على
أرضهم دفاعا مستميتا ضد الغزاة الطامعين
بخيرات هذه األرض والراغبين باستعباد الكرد
والسيطرة عليهم وعلى وطنهم .لكن الكرد
كشعب شديد المراس والبأس ,صاحب إرادة
وعزيمة قوية ال تلين ,رفض الذل والهوان وقام
بالعديد من االنتفاضات والثورات ضد االحتالل
والظلم والقهر المفروض عليه من جانب الغزاة
منذ فجر التاريخ وخاصة مع قدوم السالجقة
االتراك واحتاللهم لموطن الكرد وبقية شعوب
المنطقة ,فكانت الثورات العارمة ضدهم والتي
شارك فيها إلى جانب الكرد ك ٌّل من العرب،
السريان ،اآلشور والكلدان ,وخير مثال على ذلك
ثورة يزدان شير .1856 – 1853
لن ندخل في تفاصيل تاريخ الشعب الكردي
وشعوب المنطقة ,ما يهمنا اآلن وما سوف نكتب
عنه في هذا المقال ,هو منطقة كركوك؛ التي
تمر هذه األيام ذكرى إعادة احتاللها وفصلها

يجر إحصاء فيها
نسمة بشكل تقريبي – كونه لم ِ
منذ عام  1997وحينها كان العدد بحدود مليون
ونصف مليون نسمة  -وهم مزيج من الكرد
والتركمان والعرب واآلشوريين .تبعد مسافة
 255كم عن بغداد العاصمة العراقية شماالً,

حقوقيون« :معاملة تركيا مع القائد أوجالن تخالف جميع
المعاهدات والمواثيق الدولية»

أكد حقوقيون بأن السلطات التركية ال تزال ماضية في رفضها لطلبات محامو القائد عبد اهلل اوجالن للقاء بموكلهم ،مع صدور قرار بحظر
اللقاءات لمدة تتراوح ما بين ثالثة إلى ستة أشهر ،وأشاروا إلى أن إمرالي أصبحت ساحة بين الحرب والسالم وبين الحق والباطل وفي النهاية ال
بد للحق أن ينتصر.
وكان محامو القائد عبد هللا أوجالن ،ريزان
ساريجا ،راضية توركوت ،سرباي كوكلو
وإبراهيم بيلمز ،قد تقدّموا ،بطلب للقاء
بمو ّكلهم مؤخراً ،بيد ّ
أن مكتب المدّعي العام،
الخاص بطلبات محكمة التنفيذ الثانية بمدينة
بورصه ،رفض طلبهم مجددا ً بحجة حظر
اللقاءات لمدّة تتراوح من ثالثة أشهر وحتى
ستة أشهر ،وكان القائد عبد هللا أوجالن قد
التقى محاميه آخر مرة في جزيرة إمرالي
بأوائل شهر آب من العام  ،2019وذلك بعد
ثماني سنوات من الحظر ،فيما تفرض الدولة
التركيّة اآلن عزلة مشدّدة عليه وتمنع حتّى
عائلته من لقائه.

سجن إمرايل تحول لرصاع بني
الحرب والسالم
حول ذلك تحدث لوكالة فرات لألنباء أحد
محامي القائد أوجالن سرباي كوكلو فقال:
«سجن إيمرالي أصبح ساحة صراع بين
الحرب والسالم» في مؤشر كبير على مدى
عمق تلك القضية وما تشكله من هاجس لدى

العدد 931

الشعوب التواقة للحرية والمؤمنة بفكر وفلسفة
قائد اعتقل بمؤامرة دولية كبرى وما زال
يعاني من ظروف عزلة مشددة في انتهاك
صارخ لمبادئ حقوق اإلنسان المعترف بها
دولياً.
واختتم كوكلو حديثه بقوله« :في الوقت ذاته،
مع نظام العزلة في إمرالي ،تم تغيير قوانين
نظام الدولة التركية تماماً ،بعد إحضار القائد
عبد هللا أوجالن إلى تركيا في عام ،1999

كان هناك نظام سجن شديد الحراسة تمت
تجربته من قبل ،ولكن لم يتم تنفيذه ،كان هناك
جزيرة فقط قد تم إعدادها من أجل المفكر عبد
هللا أوجالن ،وتحول تدريجيا ً إلى نظام إداري
في تركيا».

النظام الرتيك ال يحرتم
حقوق االنسان

وفي السياق ذاته؛ تحدث الناشط الحقوقي
في منظمة حقوق اإلنسان عفرين  -سوريا،
رشيد محمد فقال« :إن قضية العزلة على
القائد عبد هللا أوجالن هي خاضعة لسياسات
النظام التركي من خالل ممارساته وتعامله
مع السجناء والمعتقلين في السجون ،والتي
أثبتت بأنه نظام فاشي وقمعي وقاسي جداً،
وذلك من خالل عدم احترامه لحقوق االنسان،
وأفعاله وممارساته تتناقض مع مبادئ األمم
المتحدة ومواثيقه وجميع القوانين والدساتير
الدولية المعنية بحقوق اإلنسان وخاصه
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واتفاقيه
جنيف الرابعة الخاصة بمثل تلك المواضيع».
وبين محمد بقوله« :جميع الناس يولدون
أحرارا ً ويتساوون بالحقوق والواجبات
والكرامة ولهم شخصية قانونية وتحترم
حقوقهم في الحرية والكرامة ،القائد عبدهللا
أوجالن هو قائد أممي وهو يساند جميع
حركات التحرر العالمية ويتضامن مع جميع
الشعوب المضطهدة ضد الظلم واالستعباد،
ومعاملته بهذه الطريقة تخالف كافة القوانين
الدولية التي تحفظ حقوق المعتقلين السياسيين،

من ضمن المسؤوليات التي تقع على عاتق
الدولة التركية هي أن توفر له اإلجراءات
التي تحقق له العدالة ومنها إجراء محاكمة
عادلة وتوفير كافة المستلزمات الصحية
له في السجن من الحماية الرعاية الصحية
والنفسية».
وأنهى الناشط الحقوقي رشيد محمد حديثه
قائالً« :إن استقبال تركيا لرئيس المحكمة
األوروبية ومنحه شهادة فخرية ،بأنه نوع من
التواطؤ مع الدولة التركية ويصب في خانة
واحدة وهو االتفاق على السير بحسب النهج
والسياسات التركية بما يتعلق بإبادة الشعب
الكردي».
محرر الصفحة -رفيق ابراهيم

عن باشور كردستان (جنوب كردستان) ,حيث
تجري فيها اآلن عمليات التعريب والتتريك مرة
أخرى وبقوة ,فالجماعات المتعصبة الشوفينية
من بقايا البعث من جهة والدولة التركية من
خالل التركمان وبعض المؤسسات من جهة
أخرى تسعى وتعمل جاهدة على تغير ديمغرافية
المنطقة وتعزيز وجودها هناك.

تتألف المنطقة من خمسة أقضية ،هي :قضاء
كركوك – قضاء داقوق – قضاء الحويجة –
قضاء كفري – قضاء جمجمال ,وعدة نواحي،
منها ناحية شوان – ناحية الزاب – ناحية ليالن –
ناحية الرشاد  -ناحية آلتون كوبري – ناحية تازة
 ....تُعرف وتشتهر كركوك بقلعتها التاريخية
وبآبار نفط بابا ُكر ُكر.

أين تقع كركوك ..
حدودها  ..مساحتها

عبق التاريخ

دعونا – في البداية  -نتعرف على موقع هذه
المنطقة وتاريخها .تقع منطقة كركوك في جنوب
كردستان  -أي في باشور ,-وهي من المناطق
المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في
بغداد وسلطات إقليم كردستان وفق المادة 140
من الدستور االتحادي العراقي ,تتمتع بموقع
جغرافي وتجاري ممتاز أكسبها أهمية كبيرة
وذلك لوقوعها بين جبال زاغروس ونهري
دجلة والزاب الصغير وسلسلة جبال حمرين
ونهر سيروان (ديالى) ،تبلغ مساحتها  28ألفا ً
و 679كم ،2ويبلغ عدد سكانها حوالي مليوني
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كركوك مدينة التعايش املشرتك
كركوك كانت تُعرف باسم آرباخا ،يذكر المؤرخ
اليوناني القديم بلوتارخ بأنه «عندما قطعت
القوات المقدونية القادمة من سوريا وعبرت نهر
دجلة سنة  331ق.م .اتجه اإلسكندر األكبر بعد
معركته المشهورة مع الملك الفارسي داريوش
الثالث نحو بابل عن طريق ارابخي أو ارابخا

(كركوك) حيث أصلح قلعتها .ويٌضيف بلوتارخ:
إن على أرض ارابخي تشاهد نيران مشتعلة
عرفت كركوك
دائمة وتغطيها أنهار من النفط»ُ .
في عهد الساسانيين بـ «كرمكان» أي األرض
الحارة وهو االسم الذي يطلقه الكرد على المنطقة
(كرميان).
تختلف المصادر التاريخية حول منشأ المدينة
وتسميتها فبينما يذكر الباحث العراقي عبد
الرزاق الحسني في كتابه «العراق قديما ً وحديثاً»
بأن الذي أنشأ هذه المدينة هو «سردنابال» ملك
اآلشوريين ،مستندا ً في ذلك إلى بعض المصادر
السريانية .في حين يذهب الدكتور شاكر خصباك
في كتابه «الكرد والمسألة الكردية» إلى أن
الكوتيين هم الذي شيّدوا هذه المدينة.
وجاء أيضا ً في كتاب « كركوك :لمحات تاريخية
» لليلى نامق جاف :أن الكوتيين عاشوا في هذه
المنطقة واتخذوا من مدينة «أرابخا» مركزا ً
لهم ،ويعتقد بأنها مدينة كركوك الحاليـة .ورد في
«المرشد إلى موطن اآلثار والحضارة» للعالميَن
األثريين طه باقر وفؤاد سفر بشأن تسمية
كركوك أنها مشتقة من « ُكر ُكر» ,وهي اسم بقعة
النار الملتهبة خارج كركوك ،س ّميت فيما بعد
«بابا ُكر ُكر» وقد كانت محيطة بمبعد «أناهيتا»
قديماً .ولم يُشر المؤرخون العرب القدامى إلى
اسم كركوك باستثناء ياقوت الحموي في «معجم
البلدان» وكذلك ابن األثير في «الكامل في
التاريخ» إذ ذكرها باسم «كرخيني» .
كانت المنطقة تتبع لوالية الموصل (باشور
كردستان) في الزمن العثماني وبعد نهاية الرجل
المريض (السلطنة العثمانية) وتقسيم التركة,
أصرت بريطانيا على سلخ هذه المناطق من
كردستان وضمها إلى دولة العراق حديثة التكوين
والتي ستوضع تحت االنتداب البريطاني وفق
عصبة األمم .السبب الرئيسي كان حقول النفط.
في عام  1927حدث تدفق تلقائي عظيم للنفط
في منطقة بابا ُكر ُكر بالقرب من مدينة كركوك.

هو خامس أكبر حقل على الصعيد العالمي من
حيث الحجم.
اكتُشِف هذا الحقل عام  1927ودخل مرحلة
اإلنتاج عام  1934بإدارة شركة نفط العراق
تحت إشراف سلطات االنتداب ,بعد االنتهاء من
إنشاء خط أنابيب من كركوك إلى ميناءي حيفا
في فلسطين قبل تأسيس إسرائيل وطرابلس في
لبنان .في مرحلة الحقة كان يتم التصدير عبر
ميناء بانياس السوري إلى أن أغلقته الحكومة
السورية أثناء الحرب العراقية اإليرانية التي
اندلعت عام  1980ووضعت أوزارها بعد ثماني
سنوات.

بداية التعريب ومحاوالت الترتيك
منذ نشوء وتكوين الدولة العراقية الحديثة والكرد
يناضلون من أجل حقوقهم المشروعة والعادلة,
لكنهم كانوا دوما يتعرضون لالضطهاد والظلم
وتُقمع ثوراتهم وانتفاضاتهم بقوة السالح والعنف
والدمار .ازداد هذا األمر وطأة على الكرد مع
مجيء نظام البعث للسلطة في العراق حيث قام
بحمالت إبادة ممنهجة بحق الكرد وقاد سياسة
تعريب قوية بحق معظم مدن وقصبات كردستان
وعلى وجه الخصوص كركوك كونها غنية
بالنفط حيث يتبين بالرجوع إلى سجالت إحصاء
 1957أن الكرد يشكلون األغلبية من سكانها,
إلى جانب ذلك قامت السلطات الحاكمة بتغيير
اسمها إلى التأميم سنة  ,1969كما قامت بسلخ
عدة أقضية ونواحٍ منها وألحقتها بمحافظات
ديالى وصالح الدين وغيرها ,في سبيل تغيير
ديمغرافيتها.
مع اندالع انتفاضة آذار 1991من مدينة رانية
وامتدادها لتشمل معظم مدن اإلقليم ,وصلت
االنتفاضة إلى كركوك في الثامن عشر من
آذار ,استمرت فيها المعارك لمدة يومين متتالين
وفي العشرين من آذار  1991تم تحرير مدينة
كركوك للمرة األولى في تاريخ الكرد المعاصر,

بعد تشكيل مجلس الحكم االنتقالي سنة
2003صدر قانون إدارة الدولة العراقية للفترة
االنتقالية الذي نص في المادة  - 58وهي المادة
الرئيسية التي تبحث إشكالية مدينة كركوك
وضرورة اتخاذ التدابير الالزمة بصددها  -على
إلزام الحكومة العراقية االنتقالية (وعلى وجه
السرعة) ،باتخاذ التدابير من أجل رفع الظلم
الذي سببته ممارسات النظام البائد والمتمثلة في
تغيير الوضع السكاني لمناطق معينــة ،بضمنها
إن لم تكن من أهمها (مدينة كركوك) ،من
خالل ترحيل ونفي األفراد من أماكن سكناهم،
ومن خالل الهجرة القسرية من داخل المنطقة
وخارجها ،وتوطين األفراد الغرباء عن المنطقة،
وحرمان السكان من العمل فيها ومن خالل
تصحيح القومية ولمعالجة هذا الظلم فقد أوجب
النص على الحكومة االنتقالية أن تتخذ خطوات
عديدة استنادا ً للمادة  10من قانون الهيئة العليا
لحل نزاعات الملكية العراقية.
مع إقرار دستور العراق الدائم سنة 2005
جاءت المادة ( ) 140لتبت في قضية كركوك
ولتؤكد مضامين المادة  58من قانون إدارة
الدولة للفترة االنتقالية وتستكمل تنفيذ متطلباتها
التي أوكلتها إلى السلطة التنفيذية العراقية .بقيت
األمور بين مدّ وجذر إلى أن بدأت طالئع إرهابي
داعش بالوصول إلى الموصل ومحاوالتها
الحتالل كركوك سنة  .2014نتيجة النسحاب
قوات الجيش العراقي قامت البيشمركة بالتوجه
إلى كركوك لحماية المواطنين من هجمات
إرهابي داعش حيث استمرت السيطرة على
المنطقة حتى اإلثنين  2017 / 10 / 16عندما
استعاد الجيش العراقي السيطرة على كركوك في
ظل عدم اعتراض االتحاد الوطني الكردستاني
وانسحاب البيشمركة دون قتال ما عدا مجموعة
من مقاتلي الكيريال الذين بقوا لفترة من الزمن
ثم انسحبوا من المنطقة .وكان توجه الجيش
العراقي وسيطرته على كركوك إحدى النتائج
السلبية التي ترتبت على استفتاء اإلقليم .مكاسب
كثيرة حققها الكرد بعد عام  ،2003تمثلت في
سيطرتهم على مساحات واسعة من األراضي
في محافظات كركوك ونينوى وصالح الدين
وديالى ،فضلاً عن تحكمهم في الحدود والمنافذ
الدولية ،كالمطارات والمعابر البرية مع تركيا
وإيران ،يقول الصحافي العراقي علي الحيالي
لـ»ساسة بوست»  :لو بقي الكرد على حالهم قبل
خيرا لهم ،كانوا يعيشون في حالة
االستفتاء لكان ً
قريبة من الدولة ،ويضيف الحيالي أن الحكومة
العراقية اآلن يبدو أنها عازمة على السيطرة
على جميع المعابر البرية والجوية لإلقليم ،ويرى
الحيالي أن «ما حققه الكرد في  14عا ًما منذ
عام  2003خسروه في  14يو ًما» ،وهو التاريخ
الممتد من  15تشرين األول  2017ولغاية
 29من الشهر نفسه حيث خسر اإلقليم مناطق
كركوك وخانقين وسنجار وغيرها.

النار األزلية
تعرف الشعلة التي تخرج من حقل كركوك أو
بابا كركر بــ «النار األزلية» وهي نار ناجمة
عن اشتعال الغاز المنبعث من جوف األرض
بالقرب من الحقل النفطي بسبب وجود تصدعات
في القشرة األرضية .ويرجع تاريخ هذا النار
إلى عصور قديمة قبل الميالد بكثير ،وحسب
الروايات التاريخية ،فمنذ عام  550ق .م اشتعلت
هذه النار من تلقاء نفسها وظلت متقدة إلى يومنا
هذا ،تتحدى األمطار والثلوج والرياح وألنها ال
تنطفئ أبدا ً فقد أطلق عليها هذا االسم.
وحقل نفط كركوك هو أقدم حقول العراق وهو
ثاني أكبر حقل نفطي في العالم بعد حقل الغوار
في السعودية من حيث القدرة على اإلنتاج بينما

محرر الصفحة -رفيق ابراهيم
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الثقافة واألدب

 21تشرين األول  2020األربعاء
الحديث الثقافي

ٍ
راق
روج آفا تقرأ ...نحو مجتمع
مثقف ٍ

مرحبا ً بالصحافة

ّ
ومطلعة على ما يدور حولها،
روناهي /قامشلو :ال يمكن ألحد أن يتصور تقدم أمة ما دون أن تكون قارئة
فاإلنسان الذي يواكب تطورات العلوم والمعارف ،هو الذي يتمكن من التطلّع إلى المستقبل الزاهر لتنمية فكره
ت توعوية تحرص على
وعقله .ولهذا تعد القراءة الطريق الرئيسي للتطور والتقدم ،وقد بدأت روج آفا تتزين بلوحا ٍ
إظهار أهمية القراءة في المجتمع
تقرير /هايستان أحمد
هنالك من المجتمعات من تسهل لنفسها مسألة
القراءة وتجعلها مفتاحا ً لها ،من خالل الحث
على القراءة والعمل على نشرها كثقافة بين
جميع فئات المجتمع ،والقراءة كانت وال تزال
من أهم وسائل نقل ثمرات العقل البشري وآدابه
وفنونه ومنجزاته ومخترعاته وابتكاراته ،وهي
الصفة التي تميز الشعوب المتقدمة التي تسعى
دوما ً للرقي والصدارة؛ عن الشعوب الكسولة
التي تأكل أكثر مما تنتج وتحب جمع األموال
وتتكالب على حطام الدنيا وتقدمها على تنمية
عقولهم ونفوسهم ،وهذا هو سبب تأخرهم
وتخلفهم عن بقية الشعوب ،لذا ال تستطيع حماية
نفسها من العدو ،وال نكون مبالغين إذا قلنا ّ
إن
مصير المجتمعات البشرية مرتبط بما تنتجه

األقالم من الفكر والمعرفة والعلم.
ولكي ينمو المجتمع عليه أن يطالع ويقرأ حتى
يزدهر بالعلم الذي هو روح الحياة ومنارة عز
اإلنسان ،والحجر األساس في تنميته ورأس

ماله ،ومن هذه النقطة اتخذ شوبدارين روجيه
للثقافة شعارا ً «القراءة ..ثقافة ..وعي ..إبداع»،
لتطلق حملتها تحت هذا الشعار الذي حمل عنوان
روج آفا تقرأ ،والتي بدأت لتشجيع المجتمع على
القراءة ،من منظور أن القراءة تعطي اإلنسان
أكثر من حياة ،فهي الوسيلة لإلنسان ليحقق
من خاللها ذاته ويرتقي ،ويبلغ أعلى مستويات
التطور والحضارة ،وهذه الحملة بدأت منذ أول
يوم من الشهر الجاري وسيستمر إلى الحادي
ٍ
والثالثين من الشهر الثاني عشر من العام
الحالي.
وفي هذا الصدد التقينا العضوة في إدارة مركز
شوبدارين روجيه «هيفا حسن» لتحدثنا عن هذه
الحملة التي تحث على القراءة وأهميتها الجليلة
في الحياة ،فقالت« :هدفنا من هذه الخطوة هو
أن نعرف المجتمع على األهمية الكبيرة للقراءة
في ظل ظروف االبتعاد عن هذه العادة المفيدة

هيفا حسن
والولوج إلى العالم االفتراضي أكثر ،ونحن في
المركز أردنا أن تكون هذه الحملة المظلة التي
تجمع األفراد تحت مظلة ثقافة القراءة فهي تبني
وترفع مستويات اإلدراك أكثر».
وكخطوة أولى قام المركز بالتعاون مع هيئة
البلديات بتعليق اللوحات اإلعالنية التي تبرز
أهمية القراءة في ساحات مدن إقليم الجزيرة،
وتوزيع البروشورات التوعوية ،وعن الهدف
المرجو منه في نهاية الحملة اختتمت هيفا حسن
بأنهم يريدون أن يتقدم المجتمع وأن يلحق بركب
الحضارة عن طريق القراءة والكتب ،وربما
ستكون هناك محاضرات القراءة ألنها كما
اإلنسان يحتاج إلى الرياضة ليتخلص الجسم من
السموم واألمراض ،فالعقل يحتاج إلى القراءة
ليتعافى ويقوى أكثر.

صفحات منسية ...الموسيقار األلمعي مجدي العقيلي
إعداد /مريم الخوري
مجدي بن عبد الرحمن بن أحمد العقيلي ،أسرته
حلبية قديمة ،ولد بحلب سنة 1917م ،وتلقى
دراسته االبتدائية في المدرسة الخسروية بحلب
وتابع الثانوية في جودة الهاشمي في دمشق
التي كانت تعرف باسم مدرسة التجهيز األولى.
ومنهم من قال أنه درس الثانوية في المدرسة
األميرية.
برزت مواهبه الفنية ،فاخترع في سنة 1935م
آلة موسيقية جديدة تشبه القيثارة ،صوتها
بين القانون والماندولين ،ويمكن العزف
عليها بضرب الريشة وبقوس الكمان ،سماها
(غنكران) ،ونال عليها الجائزة األولى من
معرض دمشق عام 1935م.
ولما لم يعد لهذا الموسيقار الموهوب أي أمل
في االزدياد من تحصيل ما تاقت إليه نفسه من
العلوم الموسيقية سافر إلى إيطاليا ،وانتسب
إلى معهد (سانتا شيشليا) الملكي بروما ،وكان
في الوقت ذاته يعمل مديرا ً للفرقة الموسيقية
الشرقية في محطة روما باري اإليطالية ،ونال
شهادة المعهد المذكور عام 1939م ،وعاد إلى
وطنه لخدمة بالده في الميدان الفني.
عمل ثالث سنين مدرسا ً للموسيقى في مصلحة
المعارف في مدارس حلب ،وعاكسته السلطات
الفرنسية المنتدبة بسبب وجوده في إيطاليا،
فاضطر لترك الخدمة والسفر إلى شرق األردن
فاستخدم رئيسا ً لفرقة الموسيقى في الجيش
األردني برتبة مالزم أول لمدة سنة ونصف ،ثم
عاد إلى سوريا واستأنف نشاطه الفني كمدرس
للفن الموسيقي في ثانويات حلب ،وعندما
تأسست محطة إذاعة دمشق بتاريخ الثالث من
شباط عام 1947م استدعي للعمل بها مراقبا ً
فنيًّا ،ثم تأسس معهد موسيقي صغير كان فرعا ً
إلذاعة دمشق ،فعمل به مدرسا ً مدة إقامته
بدمشق ،وكان هذا المعهد نواة ً للمعهد الموسيقي
الشرقي الحالي ،ويعود فضل تأسيسه إلى جهود
نائب دمشق آنذاك السيد فخري البارودي.
وبعد االنقالب السوري األول في عام 1949م
عاد ابن حلب الشهباء إلى بلده ومسقط رأسه
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ليدرس الموسيقى في مدارسها الثانوية ،وليساهم
في إنشاء محطة حلب اإلذاعية التي بقي يعمل
فيها مدة ً طويلة.
لحن من القطع الموسيقية الصامتة ما ينوف
على األربعين قطعة ،أهمها :ليالي أثينا ،فرحة
حلب ،رقصة بنات العرب ،ذكرى ،أشواق،
خواطر ،ولحن من الموشحات البديعة وصلة
من مقام السيكاه ،الموشح االول( :أيها الساقي
إليك المشتكى) من شعر ابن المعتز وزنه
أقصاق .الموشح الثاني( :جادك الغيث إذا الغيث
هما) شعر عبد هللا الخطيب وزنه داور هندي.
الموشح الثالث( :لو كنت تدري ما الحب يفعل)،
ومن مقام الزنجران .موشح( :أيا دارها بالخيف
إن مزارها) من شعر أبي العالء المعري وزنه
سماعي ثقيل ،ولحن من نوع اإلسكتش (أوبريت
الطيور) ،وهو من نظم األستاذ فخري البارودي،
تتحاور فيها الطيور فيما بينها ،وكل فصيلة منها
تتباهى على غيرها بمواهبها ،وقد أبدع الملحن
بالتلحين فجاءت قطعة رائعة بمعناها ومغزاها
وانسجامها.
ولحن إسكتش الورد ،والبحارة والبياعين مع
الجاويش حسنين ،وهذا اإلسكتش من النوع
الهزلي.
ولحن من األناشيد القومية والحماسية الحديثة
أناشيد العروبة للشباب ،وآخر للبنات ،وأغاريد
الطفولة ،وأغاني العرب القومية.
هذا وقد ألف من لغة القواعد( :لغة الموسيقى)
ثالثة أجزاء ،والموسيقى النظرية العالمية،
وألف من كتب التاريخ( :الموسيقى الغربية
وأعالمها) ،و(الموسيقى الشرقية وأعالمها،
غير معروف إن كان قد طبع أم ال)  ،ولغة
األوتار ،ومجموعة أبحاث موسيقية.
«للعقيلي» العديد من المؤلفات ومن أشهرها
«كتاب السماع عند العرب» وحول أهمية
الكتاب ودور الموسيقا العربية قال األستاذ
«محمد مسعود خياطة» مدير الفرقة التراثية
الفنية بـ»حلب»« :يقع في خمسة أجزاء فصدر
الجزء األول عام  1969ثم تتالت أجزاؤه
األخرى في األعوام ،1970،1972،1976
أسماه «العقيلي» فن السماع لكونه االسم الذي

كان يطلقه «العرب» على الغناء والموسيقا
مستشهدا ً بقول الخليفة العباسي «الواثق» في
معنى السماع ،وبحث فيه كل ما يتصل بالتراث
الموسيقي والغنائي العربي فكان الجزء األول
مخصصا ً لبيان أدوار الموسيقا العربية األولى
منذ عصور ما قبل الميالد ،ومنها الجاهلي
واإلسالمي واألموي والعباسي من خالل
التقسيم المنهجي الذي اعتمده «العقيلي» فتحدث
عن السلم الموسيقي والنغمات وجهود الفالسفة
الموسيقيين في تفسير النظريات الموسيقية
القديمة وتطويرها مثل «الكندي» و»الفارابي».
وأفرد في الجزء الثاني الحديث عن الدور
الثالث للمدرسة الموسيقية المنهجية في العصر
األندلسي وأعالم الموسيقا وفنون الموشحات
والنوبات في األندلس ،وضم الجزء الثالث
الدور الرابع للمدرسة الموسيقية الحديثة وتحدث
فيها عن
الموسيقا والغناء وأعالمهما في البالد العربية
ما عدا المغرب العربي ،وقد خصص في
الجزء الرابع الحديث عن اآلالت الموسيقية
العربية والشرقية وتاريخها وصناعتها منذ
أقدم العصور وض ّمن نظرية رياضية جديدة
في كيفية استخراج الكومات من البعد الصوتي
الواحد وتحدث أيضا ً عن النغمات العربية
القديمة والحديثة واإليقاعات وعالقة األوزان
الشرقية بمثيالتها الغربية والتركية والتدوين
الموسيقي قبل ثالثة آالف عام في «سورية»
والتأثر والتأثير بين الموسيقا العربية والموسيقا
في «الصين» و»الهند» ،وانفرد في الجزء
الخامس للحديث عن الفنون الشعبية وألوان
الموسيقا والغناء الصوفي عند العرب وأعالم
هذه الفنون وموضوعاتها وأنماطها في البالد
العربية».
وقد قال مؤرخ «حلب» «عامر رشيد مبيض»،
خالل حديثه عن مجدي العقيلي أن في تاريخ
الرجال قلما أن يتعرف المرء على ذوي المواهب
الكبيرة بحيث تجتمع في شخصية عالم أو أديب
أو فنان سمتها التنوع والثراء بل التناقض أحيانا ً
قائالً« :فقد بدأ «العقيلي» حياته محبا ً للموسيقا
في شتى صوره ،فاخترع آلة موسيقية شبيهة
بالقيثارة ذات صوت له رنين صوت القانون
ورقة صوت الماندولين ،يضرب عليها بالريشة

ويعزف عليها بالقوس أسماها «عنكران» نال
فيها الجائزة األولى من معرض دمشق الدولي
عام .»1935
وعن األبحاث والرسائل التي قدمها يقول
«مبيض»« :وضع منذ منتصف ثالثينات القرن
الماضي بعض الرسائل واألبحاث والكتب التي
تتحدث عن الموسيقى العربية ،وغناها وفضلها
فألف لغة الموسيقى في ثالثة أجزاء والموسيقى
الشرقية وأعالمها ولغة األوتار فضالً عن
بعض األبحاث والمقاالت في الموسيقى العربية
وتاريخها ،ودأب منذ البداية على التأليف والكتابة
في تاريخ الموسيقى العربية عبر العصور».
هناك العديد من الفنانين الذين نهلوا من الفن
الذي قدمه «العقيلي» واستطاعوا من خالله
البروز على الساحة الفنية ومنهم الفنان «صباح
فخري» وآخرون أضاف عنهم «مبيض» قائالً:
والمطرب «محمد خيري» وفرقة الموسيقى
العربية وغيرهم وقام «العقيلي» بتلحين بضعة
أبيات شعرية للشاعر «أبي العالء المعري» من
االحتفال الذي جرى بمناسبة ألفية الشاعر أبي
العالء المعري.
رحل مجدي العقيلي بصمت في أيلول عام
1983م وقد كان من حقه على وطنه وبنيه
أن يخلدوا ذكراه ويرفعوا الرأس باسمه عالياً..
وكذلك اعتدنا تجاهل أو نسيان كبارنا وعلمائنا
وفنانينا وأدبائنا
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ما هي أبعاد قراري اإلدارة الذاتية للعفو العام والسماح بخروج
خيم الهول؟
العائالت
ّ
السورية من ُم ّ

دلشاد مراد
«مرحبا بالصحافة» ..قالها أحد الفتية عند
رؤيته موزع صحيفة قريته بعد طرقه باب
بيته لتسليم أهله نسخة من الصحيفة
احمللية ذات التأثير في القرية الواقعة في
أقصى شمال وشرق سوريا ،فكان انعكاسا ً
لتقبل أهل تلك القرية  -صغيرهم وكبيرهم
 صحيفة أو منشور قريتهم وأخذوا ينتظرونبشغف صدور عدد جديد منها في كل مرة.
لم تكن صناعة الصحافة منذ بداياتها بغرض
الترف وإلى ما ذلك ،بل كان جل هدفها نقل
األخبار واألحداث والتأثير على الرأي العام،
سواء كان محليا ً أو خارجياً ،وهي وسيلة
لأليديولوجيات لنشر أفكارها ونظامها في
اجملتمع .والصحف التي صدرت في روج آفا
وشمال وشرق سوريا عموما ً تأسست لذات
الغرض واألهداف ،وكان من بينها صحيفة
«روناهي» التي دخلت منذ أيام عامها العاشر.
لعبت ضعف اإلمكانيات والظروف السياسية
دورها منذ صدور أول عدد لصحيفة روناهي في
 16تشرين األول 2011م ،مما أجبرها على أن تكون
بدائية من الناحية الطباعية ،ورغم ذلك متكن
طاقمها من إصدارها في مواعيدها وبشكل
دوري .وقد كان جل مؤسسي الصحيفة من
الكتاب واألكادمييني ومن ذوي اخلبرة ،واستطاعوا
االستمرار بالصحيفة ضمن ظروف صعبة
وإمكانيات ضعيفة انطالقا ً من مدينة حلب.
في آذار 2013م دخلت روناهي في مرحلة جديدة
متثلت بفتح مكتب الصحيفة في قامشلو
والذي سيصبح خالل سنوات املقر الرئيسي
للصحيفة على مستوى شمال وشرق سوريا.
الزلت أتذكر جيدا ً بعد انضمامي لطاقم
الصحيفة الظروف التي رافقت افتتاحنا
للمكتب واإلمكانيات الضعيفة في تلك
الفترة .وقد كانت املهمة امللقاة على عاتقنا
كبيرة وتاريخية ،فمكتب قامشلو كان من
املقرر أن يصبح املقر الرئيسي للصحيفة،
ولهذا كنا طوال سنوات خلَت نواصل الليل
بالنهار ونهيأ الظروف واإلمكانيات لتحقيق
هذا الهدف ،ورمبا ألني كنت في موقع رئاسة
التحرير فقد كانت املسؤولية أكبر بالنسبة
لشخصي والسيما القسم العربي ،إضافة
لألعضاء اآلخرين في الصحيفة بقسميها
العربي والكردي وإصدارتها األخرى ،وخاصة
مجلة مزكني لألطفال ،وقد أجنزناه بالفعل
بوجود طاقم للعمل ومراسلني في معظم
املناطق.
وكم كانت الفرحة كبيرة حني انتقلنا
بالصحيفة من احلجم الوسط إلى الكبير
«القياس الدولي للصحف» ،كان ذلك إجنازا ً
حقا ً .كنا نعمل جاهدين لنقل صورة وواقع
ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا عامة ،والزلت
أذكر مصادفة قرب انتهائنا من أحد األعداد
بوصول خبر حترير مدينة كوباني ،لم أستطع
حينها إيقاف دموعي وفرحي بينما كنت أكتب
مانشيت العدد عن حترير كوباني ،كانت حلظات
مؤثرة وتاريخية ال ميكن مسحها من ذاكرتنا..
ميكننا اعتبار الطاقم الذي استلم عمل
الصحيفة في قامشلو بدءا ً من آذار 2013م
اجليل املؤسس الثاني لصحيفة روناهي بعد
املؤسسني األوائل على الرغم من استمرار
العديد منهم في عمل الصحيفة الحقا ً.
كما ميكن تقسيم الصحيفة إلى عدة مراحل
حسب نوعية العمل وحجم الصحيفة:
املرحلة األولى (التأسيس األول -
-1
احلجم الصغير والوسط) وكان مركزها في
حلب ومن ثم في عفرين.
املرحلة الثانية (التأسيس الثانية -
-2
احلجم الكبير) وكان مركزها في قامشلو.
املرحلة الثالثة (اإلصدار اإللكتروني
-3
اليومي) وهي املرحلة الراهنة.
ودون أن ندخل في تفاصيل أخرى ،البد من القول
إن صحيفة روناهي مهما يكن درجة تأثيرها
اجملتمعي ،تستحق االستمرارية ،ولكن على
طاقهما أن يدخل الصحيفة إلى مستويات
أكثر تطوراً ،حيث الظروف واإلمكانيات لم
تعد كما قبل أيام التأسيس .فالصحيفة
املؤثرة يقرؤها أفراد اجملتمع بشغف وينتظرون
صدور أعدادها اجلديدة بفارغ الصبر.

محررة الصفحة  -هايستان أحمد
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يبدو أن اإلدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية مشغوالن بترتيب البيت الداخلي في شمال وشرق سوريا استعدادا ً الستحقاقات سياسية على الصعيد السوري والدولي ولن تكون
بالقليلة ،فالتحضير لمؤتمر الحوار السوري السوري الرابع الذي س ُيعقد قريب ًا ،ومن ثم عقد مؤتمر عام لقوى المعارضة الديمقراط ّية في خارج سوريا بهدف توحيد الرؤى وربما اتخاذ
خطوات لبناء سوريا المستقبل التي تستند إلى الالمركزية الديمقراطية أساس ًا لها ،لذا ُي ّ
شكل قراري العفو العام والخروج الطوعي للعوائل السورية من المخيمات واالستجابة المرنة
لمطالب الشعب جوهر المرحلة الراهنة التي تؤسس للمستقبل القريب.

تقرير /صالح إيبو
يُمثل مخيم الهول الذي يضم  65ألف
شخص من عائالت عناصر تنظيم «داعش»
اإلرهابي ,ونازحين سوريين وعراقيين،
مشكلة كبيرة لإلدارة الذاتية في شمال وشرق
سوريا ،لذا قدّم مجلس سوريا الديمقراطية
مبادرة إلخراج العائالت السورية الراغبة
بالخروج والتنسيق مع اإلدارة الذاتية إلصدار
عفوا ً عام عن معتقلين سوريين كانوا على
صلة بتنظيم داعش ،والسبب الرئيسي لهذه
المبادرة هو البعد اإلنساني أوالً وتخفيف
العبء عن المخيمات واإلدارة التي وجدت
نفسها وحيدة في تحمل مسؤولية عشرات
المخيمات المنتشرة في شمال وشرق سوريا.
بعد أيام من إعالن الرئيسة المشتركة للجنة
التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية السيدة
إلهام أحمد ،عن نيتهم إخراج السوريين من
المخيمات التي تضم عوائل مرتبطة بتنظيم
داعش وعلى رأسها مخيم الهول الواقع قرب
الحدود العراقية السورية في جنوب شرق
الحسكة ،خرجت  /73/عائلة تتألف من
 /289/شخصا ً من مناطق دير الزور وريفها
من مخيم الهول في  12الشهر الجاري ،لكن
سيُستكمل إفراغ المخيم من السوريين؟.
متى َ

هل يرتبط قرار إخراج السوريني
من مخيم الهول بالسياسة؟

للنازحين ،أربع منها مخصصة للسوريين
واألخرى للنازحين العراقيين ،إضافة لقسم
منفصل للمهاجرات «عوائل عناصر داعش
األجانب».
وبالرغم من فصل عوائل الدواعش عن
النازحين في مخيم الهول إال أنه ثمة حاالت
من العنف وتغلغل األفكار المتطرفة وبحسب
رياض درار تحتاج هذه الحاالت للمتابعة
والمعالجة نتيجة بعض األعمال اإلرهابية
التي قامت بها بعض النسوة الداعشيات
ويُشير إلى أن هؤالء النازحين لم يجدوا لهم
مأوى غير هذه المخيمات واختلط بينهم بعض
عوائل الدواعش المتمسكات بالفكر الذي
تعلموه في المرحلة التي عاشوها وسط هذا
التنظيم اإلرهابي.
ولم تتوقع اإلدارة الذاتية خالل السنوات
القليلة الماضية أن يكتظ المخيم بهذا القدر من
النازحين وعوائل التنظيم اإلرهابي ،ويُشير
درار إلى أن هذا القدر الكبير من النازحين ال
تستطيع الدول تح ّمل أعبائه من حيث الحماية
واإلطعام والعناية الطبية وبالمجمل يقع هذا
كله على عاتق اإلدارة الذاتية ويتابع القول
«لم تقدم المنظمات اإلنسانية إال النذير والدول
أيضا ً لم تقدم ما يلزم ،كنا نعتقد أن هذه الحالة
اإلنسانية ستؤدي لتجييش المنظمات التي تهب
أثناء النزوات والنكبات للمساعدة ،لم نجد

ذلك ،ومع ذلك تم احتمال هذا الواقع األليم ولم
يكن هناك مأوى لهؤالء النازحين ليخرجوا
إليه أو العودة لمنازلهم».

الخطوات الالزمة لخروج العائالت
الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي
رياض درار أكد من خالل صحيفتنا على
أنه ال أهداف سياسية لمبادرتهم هذه ،واألمر
متعلق بالحالة اإلنسانية التي يعانيها السوريين
والعراقيين في مخيم الهول وسط تقاعس
المنظمات الدولية وكذلك المجتمع الدولي في
تقديم الدعم إال ما نذر لهؤالء النازحين ويتابع
«الحالة اإلنسانية هي المرجع األول والتآلف
االجتماعي وإعطاء الصورة أن اإلدارة الذاتية
تعمل لصالح جميع أبناء المنطقة بسوية واحدة
دون تمييز هو الهدف الرئيسي لمبادرتنا».
وتحول المخيم الذي تم بناؤه قبل عقدين ونيف
ّ
إليواء الالجئين العراقيين الذين فروا إلى
الحدود السورية خالل حرب الخليج ،وكمالذ
آخر في عام  2003للعراقيين بعد االجتياح
األمريكي ،إلى بؤرة يسهل اختراقها خالل
سنوات توسعه وبات نقطة تج ّمع للمتشددين
من عناصر داعش الذين تم أسرهم خالل
معارك كسر اإلرهاب في شمال وشرق
سوريا.
ويضم مخيم الهول نحو  65ألف شخص من
عائالت سورية وعراقية بعضها مرتبطة
بعناصر تنظيم داعش إضافة لآلالف من
األجانب ،ويقسم المخيم إلى ثماني فيزات

العدد 931

وتُشير الرئيسة المشتركة لمخيم الهول همرين
الحسن ،إلى أن خطوات خروج العائالت
تتمثل في تسجيل العائلة أسمائها لدى إدارة
المخيم ،وأنهم ال يجبرون أحد على الخروج،
فقط العائالت الراغبة بذلك تسجل أسمائها،
وسيتم بناء عليه دراسة وضعهم وتحديد زمن
الخروج.
وبحسب األرقام الرسمية التي حصلنا عليها
من همرين ،يبلغ عدد العائالت السورية ضمن
المخيم المقسم إلى ثماني فيزات 6706 ،عائلة
أي  24223شخص من ضمنهم 14805
أشخاص ينحدرون من مناطق خارج مناطق
اإلدارة الذاتية الديمقراطية وهم مدرجين
ضمن المرحلة الثانية.
ويؤكد الرئيس المشترك لـ»مسد» أن النزالء
في مخيم الهول سيتم إخراجهم بشكل عام من
أي جهة جاؤوا ،ولكن هناك ملفات تحتاج إلى
دراسة حتى ال يذهبوا إلى أماكن ال يجدون
فيها مأوى ،فهذه األمور تحتاج معرفة مكان
ْ
ومن سيأويهم ،ليصلوا إلى أماكن
ذهابهم
يطمئنون فيها.
يتابع درار« :الناس القادمون سواء من

إضافة للرغبة لدى مجلس سوريا الديمقراطية
واإلدارة لالستجابة لهموم كافة المواطنين
ومن كافة النواحي المعيشية واإلنسانية
والخدمية» بهذه الكلمات يعتقد رياض درار
أن هذه االستجابة هي شكل من التفاعل
االجتماعي الذي يدل على الفهم والتفهم من
الجميع للحاجات اإلنسانية واألمنية والتنموية
والعيش المشترك.

الخوف من عودة داعش
أماكن تخضع للمعارضة السورية في الشمال
السوري أو من أماكن خاضعة لسيطرة
الحكومة السورية ،كل هؤالء لديهم الفرصة
للخروج والذهاب ألماكن إيوائهم من حيث
جاؤوا» وتم إلى اآلن إخراج  27دفعة من
العائالت السورية من المخيم بضمانات شيوخ
العشائر في دير الزور والرقة.
اليوم عدد العائالت األجنبية ضمن قسم
المهاجرات يبلغ  2778عائلة ،إضافة إلى
 8209عائلة عراقية ،وشهد المخيم في
األشهر األخيرة توترات عدّة مع توثيق
محاوالت هرب منه وإفشال محاوالت هروب
أخرى من قبل أمن المخيم ومحاوالت عصيان
من النساء الداعشيات ،وآخر حوادث القتل
حدثت يوم الجمعة المرأة روسية الجنسية في
قسم األجنبيات بواسطة مطرقة.
وأفرز التنسيق بين اإلدارة الذاتية والحكومة
العراقية خالل عامي  2017و 2018عن
تسيير تسع رحالت للعراقيين الراغبين
بالعودة إلى بالدهم ،إال أن الحكومة العراقية
توقفت عن استقبال العراقيين خالل عامي
 2020/2019بسبب الوضع األمني
وانتشار فيروس كورونا وضغوطات وجهاء
عشائر عراقية اتهموا هؤالء الالجئين بأنهم
“دواعش”.

1880شخصاً َسيستفيدون من
قرار العفو
بالتوازي مع اإلفراغ الجزئي للمخيمات ،تم
اإلفراج عن  650معتقالً بتهمة اإلرهاب من
سجني عاليا في القامشلي وسجن كوباني
يوم الخميس ،وجاء اإلفراج هذا بعد مؤتمر
صحفي لمجلس سوريا الديمقراطية ولجنة
متابعة شؤون المعتقلين في شمال وشرق
سوريا.
ُ
وجاء في البيان الذي ق ِرئ خالل المؤتمر
الصحفي أن قرار العفو الصادر عن اإلدارة
الذاتية في العاشر من الشهر الجاري جاء تلبية
لمطالب األهالي ممن التقوا بهم خالل الندوات
عقدت وزيارتهم للعشائر في مختلف
التي ُ
مناطق شمال وشرق سوريا.
وتشكل هذه الخطوة وفق بيان مجلس سوريا
الديمقراطية ،نقطة في الطريق الصحيح نحو
بناء جسور الثقة من أجل تطوير اإلدارة
الذاتية وتعزيز عامل التشاركية فيها وسماع
صوت الشعب.
وإلى جانب ال ُمفرج عنهم ،سيستفيد /253/
سجين من نصف العقوبة ،أما غير المحكومين
والمنظورين أمام المحاكم سيستفيدون من
قرار العفو بعد محاكمتهم أصوالً.
وال يخضع عناصر داعش األجانب للمحاكمة
في سوريا ،وكانت اإلدارة الذاتية طالبت في
أكثر من مناسبة الدول الغربية بإنشاء محكمة

خاصة لمنتسبي تنظيم داعش أو أخذ رعاياهم
المحتجزين عند «قسد» ،إال أنها لم تلقَ الرد.
تضم سجون قوات سوريا الديمقراطية 11
ألف سجين من جنسيات مختلفة مرتبطين
بداعش ،وتم إلى اآلن محاكمة قرابة 1880
عنصرا ً من الجنسية السورية أمام محكمة
الدفاع عن الشعب المختصة بقضايا اإلرهاب
وفق مصادر من المحكمة ،وال تتضمن عقوبة
اإلعدام ضمن قوانين محكمة الشعب ،كما
ال يخضع األطفال منهم للمحاكمة أمام هذه
المحكمة.

اإلدارة الذاتية سبقت النظام
واملعارضة بتنفيذ مطالب الشعب
والقرارات الدول ّية
وعن خطوة العفو العام يؤكد رياض درار
على أن العمل على إخراج المعتقلين من
السجون ،معمول به منذ تشكيل لجنة متابعة
المعتقلين ،وتأسف درار من عدم إعطاء
األطراف األخرى أيضا ً األولوية لإلفراج عن
المعتقلين بالقول «كان من الممكن الحديث
عن تزامن خطوة العفو العام في مناطقنا مع
اإلفراج عن معتقلين لدى المعارضة أو لدى
النظام ولكن هذا لم يحدث في الجهات األخرى
بكل أسف».
يدعو القرار األممي الصادر  2254عن
مجلس األمن  2015إلى ضرورة وقف
إطالق النار وتهيئة الظروف إلطالق حوار
بين األطراف السورية ،ومن ضمنها إطالق
سراح المعتقلين.
وكان لوقع الندوات الحوارية التي أقامتها
«مسد» في مناطق متفرقة من شمال وشرق
سوريا اإلسراع في قرار العفو عن المعتقلين
وفق رياض درار الذي أشار إلى المطالبات
الكثيرة للجمهور الحاضر للنظر في أمور
المعتقلين والناس الموجودين في المخيمات
بما فيها الموجودين في مخيم الهول.
«حرص األهالي لمتابعة أحوال أبنائهم

إال أن العديد من األوساط الشعبية،
والمؤسسات تبدي تخوفها من عودة العنف بعد
إطالق سراح المعتقلين أو إخراج العائالت
دون وجود آلية لمتابعة أوضاعهم والتأكد من
تخليهم عن الفكر المتطرف.

«مسد» يدعو االئتالف ِ
لفك
ارتباطه بالخارج
وكان ثمة تصريح مثير للجدل للسيدة إلهام
أحمد قبل مدة ،والتي نوهت خالله إلى إمكانية
تفاوض مجلس سوريا الديمقراطية مع
االئتالف وترابطه مع قرار إخراج العائالت
السورية من مخيم الهول والعفو العام ،وعن
رسائل هذا التصريح يقول رياض درار «ال
عالقة إلخراج السوريين من مخيم الهول
بالنظرة للتفاهم مع قوى المعارضة ومن
ضمنها االئتالف».
ويُشير درار إلى سعي البعض لزرع بذور
الفتنة «هذا ما رأيناه من خالل البيانات
والتشكيالت التي ظهرت ،آلن بعض العقول
تربت على االستفزاز وعلى العيش وسط
الفوضى ومازالوا مستمرين في أفعالهم
ودعواتهم إلثارة الفوضى ضمن المنطقة»
لذا يقول درار أنهم يرفعون صوتهم عالي
بضرورة الحوار والتفاهم بين السوريين
للوصول إلى نتائج إيجابية حقيقية تخدم الحل
السياسي السوري ،لذا خطابنا لالئتالف أن
يأتي إلى طاولة الحوار ألطياف المعارضة
ألن نتفاهم معا ً هو الخطاب الذي يدعو للسلم
األهلي واألمن العام وإلى الحياة السليمة
واالستقرار في المناطق وعدم االرتهان
للخارج».
ويرجع رياض درار أسباب عدم إنجاز
الثورة السورية ألهدافها ،إلى االرتهان
للخارج وسعيهم لنشر الفوضى ويتابع «إن
الذين يسعون إلشاعة الفوضى في المنطقة
سيكونون أول الخاسرين لذلك ندعو إلى
كلمة سواء ونخاطب العقول ونخاطب ْ
من
يتميز ببعض الحكمة ونخاطب الجاهلين أيضا ً

روناهي
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اقتصاد الرقة خالل عام ...ثالث سنوات ما بين التحرير واالزدهار

تحرير الرقة ..نص ٌر تكلل بالنجاح في مختلف المجاالت

روناهي /الرقة -بمرور ثالث سنوات على تحرير الرقة ُأنجزت العديد من المشاريع للتخلص من ركام الذل الذي خلفه مرتزقة داعش قبل دحرهم
من قبل قوات سوريا الديمقراطية
تقرير /صالح العيسى
نفض أهالي الرقة غبار الذل بعد أن وضعت
الحرب أوزارها ودحر مقاتلو ومقاتالت قوات
سوريا الديمقراطية أعتى وأشرس المرتزقين
«داعش» عرفهم العالم وعجز عن مجابهتهم،
حيث مرت المدينة بمعارك طاحنة ومصيرية
لمدة مائة وس ٍ
ت وستين يو ًما و ّجه خاللها أبناء
الرقة ومناطق أخرى من سوريا أقسى الضربات
للمرتزقة.
في السابع عشر من شهر تشرين األول لعام
2017م ،أعلنت قوات سوريا الديمقراطية
مدعو ًمة بقوى التحالف الدولي تحرير مدينة
الرقة التي كانت عاصمة الخالفة المزعومة
«داعش» لعدة سنوات.
لكن الثمن كان غاليًا أي أن الرقة آلت لركام بعد
مترا
انتهاء المعارك ،حيث لم يدع المرتزقة ً
اَّإل وقد زرعوا فيه لغ ًما أو عبوة متفجرة ،وبعد
انتقال مجلس الرقة المدني من ناحية عين عيسى

إلى مدينة الرقة عملت لجانه كافةً إلعادة الرقة
إلى سابق عهدها آمنةً يسودها التآخي.

تحسني الظروف االجتامعية

تعرض أكثر من نصف منازل مدينة الرقة
للدمار الجزئي وتعرض القسم اآلخر للتدمير
الكلي على أيدي مرتزقة داعش ،فبعد فرار
األهالي إلى المناطق المحررة بمحيط المدينة
سارع المرتزقة لتلغيم البيوت وتفخيخ الشوارع
والمداخل مما أتى على منازل المدنيين.
لكن أهالي الرقة سعوا إلعادة إعمار مدينتهم
مجددًا ،وفيما يخص األنقاض والركام يخصص
مكتب الخدمات الفنية بمجلس الرقة المدني
مساحة قدرها  25ألف متر مكعب شهريًا بتكلفة
تصل لخمسة وستين مليون ليرة سورية إلزالته.
وبإزالة الركام فتحت جميع الطرقات في المدينة

ما إن تحررت الرقة حتى سارع شبابها من
حملة الشهادات وأصحاب الخبرات لالنخراط
ضمن المؤسسات الخدمية والمجتمعية للنيل
من الخراب الذي ألحق بمدينتهم إبان سيطرة
المرتزقة عليها.
حيث استطاعت لجنة الشؤون االجتماعية
والعمل في اإلدارة الديمقراطية للرقة توفير
فرص عمل الثني عشر ألف وسبعمائة شاب
وشابة من أبناء الرقة من خالل مكتب التشغيل،
وثمان منظمة
صا لمائة
كما منحت اللجنة تراخي ً
ِ
عبر مكتب المنظمات التابع لها حيث تساهم
بعض تلك المنظمات بتقديم العون والمساعدة
للمتضررين أثناء الحرب ،ناهيك عن توظيف

روناهي /الرقة  -ثالثة أعوام على تحريرها والرقة في ازدهار وتقدم مستمرين وعلى أكثر من صعيد فاقتصادي ًا باتت من أكثر مناطق شمال
وشرق سوريا انتعاش ًا على مدار السنوات الثالثة ما بعد القضاء على مرتزقة داعش وإعالنها محررة بالكامل.
تقرير /صالح العيسى

واستخدمت تلك الركام واألنقاض لتعبئة حواف
نهر البليخ وبعض الحفر في الطرقات وإصالح
الجسور أحياناً.

مدينة الرقة نهض ٌة من تحت
األنقاض

روناهي

7

االقتصاد والبيئة

لكن األوضاع التي تمر بها سوريا عموما ً
كانت ذات تأثير سلبي على اقتصاد الفرد
والمناطق من انتشار جائحة كورونا إلى قانون
قيصر الذي رمى بقيمة الدوالر األمريكي عاليا ً
أمام الليرة السورية .اَّإل َّ
أن اللجنة االقتصادية
بمجلس الرقة المدني سخرت جميع طاقاتها
للحيلولة بين تردي الوضع االقتصادي في
البالد وقوت أهالي الرقة.

المئات من األهالي مما يقلص نسبة البطالة في
المجتمع.

واستطاعت لجنة الطاقة واالتصاالت إعادة
توصيل التيار الكهربائي إلى عدة أحياء
داخل المدينة بعد صيانة األضرار التي لحقت
بالشبكات والمحطات ،وخالل عام من العمل
قطعت الورشات التابعة للجنة شو ً
طا طويلاً في
عملية تمديد األسالك وصيانة نقاط التغذية في
أحياء الرقة كالثكنة والبستان والمشلب والمنطقة
الصناعية ،حيث أن  %40من أحياء الرقة باتت
تصلها الكهرباء.
كما نفذ مكتب اإلنارة في بلدية الشعب بالرقة
العديد من المشاريع ،حيث بدأت بإنارة الطريق
الواصل بين الجسر القديم ودوار الساعة بطول
كيلومتران ،وآخر بطول ثمانية كيلومترات يبدأ
من باب بغداد شرقًا وصولاً إلى شارع هشام
بن عبد الملك ثم دوار اإلطفائية ومن باب بغداد
حتى المسلخ البلدي جنوبًا.
وبلغ عدد أجهزة اإلنارة التي تم تركيبها

ً
796جهازا و 558جهاز آخر ركبتها لجنة
الداخلية كالكورنيش الجنوبي والغربي
والشمالي.
مؤخرا من مشروع إنارة شارع
كما تم االنتهاء
ً
ً
سيف الدولة بطول واحد كم إضافة لشارع
المحافظة بطول 1100متر ،ومشاريع أخرى
قيد التنفيذ منها الطريق الذي يمتد من دوار النعيم
حتى دوار الدلة.

آالف الجثث الزالت ترقد يف
جوف الرقة
تأسس فريق االستجابة األولية في األول من
شهر أيلول عام 2018م بغرض انتشال الجثث
من المقابر التي انتشرت في أرجاء الرقة ،حيث
بلغت  27مقبرة ما بين الريف والمدينة.
وتمكنت الفرق من انتشال ما يقارب  6070جثة
تم التعرف على  700منها فقط ،لكن الفريق
توقف عن العمل نتيجة وقف الدعم الفني عنه
من قبل التحالف الدولي.

وفي هذا الصدد؛ تم افتتاح ثالثة أفران
احتياطية يصل إنتاجها اليومي إلى  16طن
من الخبز استفاد منها  45ألف فرد ،إضافة
لتجهيز مطحنة الشهيد عصمت العامة بأربعة
خطوط إنتاج كل خط يحوي أربع آالت طحن
مما زاد كمية اإلنتاج إلى  75179طن من
الدقيق وتوزع  221طن بشكل يومي على
األفران المدعومة البالغ عددها  109أفران

موزعة ما بين قرى الريف وأحياء المدينة.

التصدي الستغالل التجار ومنعهم
من احتكار السلع

تقرير /هيلين ديرك
روناهي /ديرك -بهدوئه ووجهه الباسم ,يجلس
الثمانيني غسان جدو الملقب أقدم بائع كتب,
محاطا ً بالكتب القديمة والمجلدات النادرة,
مواظبا ً على عمله رغم قلة عدد زبائنه وتدني
أرباحه مقارنةً باألعوام الماضية
يعد «غسان جدو» الملقب بأبي عبدو أقدم بائع
للكتب في دمشق ,ما يزال مواظبا ً على عمله منذ
أن ورث مهنة بيع الكتب القديمة عن أبيه وهو
في العقد الثاني من عمره ,حيث بدأ العمل بجمع
الكتب التاريخية واألثرية والدينية والثقافية
وأسس بسطات لبيع الكتب بكافة اللغات للسياح
واألجانب والسوريين؛ من مدن وبلدان مختلفة,
وذلك في شارع شيكاغو والصالحية والحلبوني
وغيرها من أرجاء المدينة ،حتى عام ،2003
حيث تقلص عدد مكتبات الرصيف وتمركز
باعة الكتب القديمة تحت جسر الرئيس في
دمشق ,حيث مركز انطالق وسائل النقل .إذ
يقول أبو عبدو« :أنا واثق أن الناس يجب أن
تقرأ الكتب ,مهما برزت اختراعات تزعم أنها
بديلة».

البسطات ..من طارئة لجزء أصيل
العدد 931

«رغم أن «البسطات» ليست جديدة على
المجتمع السوري ،إال أنه من غير الممكن
تجاوزها عند الحديث عن المشهد الثقافي في
سوريا ،فالبسطات تحولت من طارئة على
المشهد السوري إلى جزء أصيل منه ،إذ إنها
كانت تشهد إقبالاً أكثر من المكتبات في كثير من
نظرا لوفرتها
األحيان قبل عام  ,2011وذلك
ً
ورخص أسعارها» بهذه الكلمات يروي البائع
أبو عبدو ما يدور في خلده عن البسطات

أهمية الكتب يف الحفاظ عىل

سعت اللجنة لتأمين حاجة الفالحين من السماد
والبذار عن طريق شركة التطوير الزراعي،
وكمية القمح المستلمة لهذا الموسم بلغت
 63521طن وهي أكثر من الكمية المستلمة
العام الماضي والتي بلغت  40ألف طن كون
مراكز االستالم باتت خمسةً على خالف ما
مضى إذ كانت مركزين فقط.

نهضة صناعية تشهدها الرقة منذ
التحرير حتى اليوم

نتيجةً لتالعب التجار بأسعار المواد الرئيسية
من الرز والسكر والزيوت والشاي وغيرها
من المستلزمات الغذائية للسكان؛ قامت اللجنة
بافتتاح صالتين لبيع المواد الغذائية وبأسعار
منافسة للسوق مما يسهل للمستهلكين شرائها
بالثمن الحقيقي وقد أسهمت تلك المبادرة في

كمية سماد اليوريا التي استلمتها شركة التطوير
الزراعي بلغت  13375طن وزعت جميعها
على الفالحين أما السماد الترابي  1649طن
بدورها تم توزيعها أيضاً ،والسماد المركب
بكمية  418طن.
وتحقيقا ً لالكتفاء الذاتي تم إبرام  200عقد مع
الشركة إلكثار البذار كما بلغت كمية اإلنتاج

تم ترخيص  16معمالً وإجمالي المعامل في
الرقة  80معمل؛ إضافة إلى مجبل شمس
الفرات الذي تم تفعيله مسبقا ً أنتج هذا العام
 2215متر مكعب من البيتون المجبول منها
 1774متر مكعب لصالح مكتب الري لصيانة
وتأهيل قنوات الري ،وكمية  5530متر مكعب
بيعت للمواطنين كون المواد ذات جودة عالية
مما القى استحسان األهالي ورضاهم عنها.
وهذه المشاريع والمنشآت والمعامل التي
ذكرت سابقا ً قد أمنت فرص عمل لمئات
األفراد من أهالي الرقة مما قلص نسبة البطالة
بين أوساط المجتمع.

شركة نوروز تخفف العبء عن المواطن وتدعم

استجابة لطلبات األهالي..

المنتوجات المحلية

بلدية روباريا تنفذ مشروع

تقرير /إيريش محمود
روناهي /قامشلو  -افتتحت في مدينة قامشلو
مركز نوروز لبيع المواد الغذائية بتاريخ 15

إبراهيم يوسف وبدورها أفادتنا عن افتتاح
مركز نوروز في مدينة قامشلو لبيع المواد
الغذائية بتاريخ  15من الشهر الجاري لعام
 2020من قبل اإلدارة الذاتية ،ويذكر بأن
هناك عدة مراكز افتتحت في مناطق شمال

صيانة الطرق
روناهي /ديرك  -أنهت بلدية الشعب في
بلدة روباريا بمنطقة ديرك ,مشروعا ً خدميا ً
يتضمن ترقيع وصيانة الطرق المتضررة
بمادة المجبول الزفتي.

أقدم بائع كتب في دمشق ..ما يزال مواظب ًا على بيع الكتب رغم مآالت الحرب والفقر
الكتاب الجديد ،ورغم أن معظم العناوين ال
تجذب القارئ إال أنها تخفي بين طياتها نفائس
ثقافية وكتبًا قيمة قد ال تجدها في كبرى مكتبات
العاصمة.
ويقول أبو عبدو بهذا الخصوص« :كثير من
أصحاب المكتبات الكبيرة في مدينة دمشق
تعلموا المهنة منه ،وكان يبيعهم الكتب في بداية
عملهم في هذه المهنة .معتبرا ً أن عمله خدمة
للوعي والثقافة ،فقد استفاد منه معنويا ً ألنه أفسح
له المجال لقراءة الكثير من الكتب والروايات».
وعن تحويل القراء من الكتاب الورقي إلى
االلكتروني ,يتابع أبو عبدو« :رغم مكانة
الكتاب الورقي ورغم الصلة الحميمة بين
القارئ السوري واألوراق والحبر ،إال أن
الواقع االقتصادي المتردي في البالد جعل
الكتاب اإللكتروني ينتزع الصدارة منه ،فشبكة
اإلنترنت توفر عناوين كثيرة مجانًا ويمكن
الحصول عليها بسهولة».
مبينا ً بأن القراءة والفن والثقافة هي أمور بحاجة
إلى بيئات آمنة ومريحة ،وأردف« :بالطبع
هنالك من يقرأ اليوم ولكنهم أقل من أي وقت
مضى ,إال أن األمر ليس سهالً بشكل عام,
فالناس منهكة ومتعبة ولم تعد تجد للقراءة معنى
وسط الفقر والحاجة الذي يعانون منه».

توفير جميع المواد دون خشية فقدانها في
األسواق.

 3387طن واإلنتاج اليومي للغربال هو 60
طن وتعمل الشركة على إنشاء غرفة تحليل
لوضع الشروط المالئمة لعملية إكثار البذار
إلى جانب معصرة إلنتاج زيت الزيتون في
قرية تشرين؛ وبلغت تكلفتها  125ألف دوالر
أمريكي وهي جاهزة اآلن.

نالت نصيبها من الدعم
هذا العام

تغطية حاجة السكان من مادة
الخبز بات الهدف األول للجنة

نتائج مبهرة عىل الصعيد الخدمي

لصحيفتنا «روناهي» ,وأضاف« :إال أن األمور
تبدلت منذ سنوات ,فنحن نعاني من ضعف حالة
التفاعل مع الناس بسبب غالء األسعار ,كما أن
الكتاب لم يعد من أولويات المواطن وحل محله
انشغال الناس بتأمين احتياجات أخرى».
رغم أن التشابه بين مكتبات الرصيف في دمشق
كبير لدرجة أن المار بها ال يفرق بينها ،إال أن
صا تلك
لكل بسطة ومكتبة ما يميزها ،وخصو ً
التي تبيع الكتب القديمة ،فأسعارها رخيصة
جدًا ،حيث يباع الكتاب بأقل من ثلث ثمن
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غسان جدو

الهوية والتاريخ

ليلى إبراهيم يوسف
وشرق سوريا ومنها في «تل كوجر ،ديرك،
تربه سبيه ،الشدادي ،الحسكة ،الدرباسية،
عامودا ،الطبقة ،الرقة ،كوباني ،ومراكز
أخرى في شمال وشرق سوريا» وهدف
الشركة ليس الربح ،وإنما تأمين المواد الغذائية
وبأسعار مناسبة جداً ،أي بسعر التكلفة.

من شهر تشرين األول لعام  ،2020بهدف
تخفيف العبء على المواطنين ،وأكدت الرئيسة
المشتركة لشركة نوروز ليلى إبراهيم يوسف
بأن الشركة تسعى لتأمين المواد األساسية كافة
لحين تحقيق االكتفاء الذاتي.

وشرق سوريا ،والهدف من هذه الخطوة
هو تأمين معظم المواد الغذائية األساسية،
ومساعدة المواطنين في ظل الظروف الصعبة
وبخاصة بعد تدهور الليرة السورية أمام
العمالت األجنبية.

وبهذا الخصوص؛ كان لصحيفتنا «روناهي»
لقاء مع الرئيسة المشتركة لشركة نوروز ليلى

وهناك عدة مراكز افتتحت في مناطق شمال

وفي ختام حديثه دعا «غسان جدو» أبو عبدو
السوريين لالتحاد وعدم السماح ألطراف
أخرى باستغاللهم ،مشيرا ً إلى الدور المهم
للكتب والثقافة في الحفاظ على الهوية والتاريخ
واإلرث الثقافي للشعوب في سوريا.
ويعمل الرجل الثمانيني حاليا ً على بسطة
للكتب القديمة تحت جسر الرئيس ،وبالرغم
من قلة الزبائن وتدني أرباحه بشكل كبير ،إال
أنه يحرص يوميا ً على القدوم من منزله من
إحدى ضواحي العاصمة ،ليعبر عن إصراره
على االستمرار في ما يسميه «خدمة الوعي
والثقافة».

محررة الصفحة  -ميديا غانم

وأضافت ليلى« :جميع المراكز التي افتتحت في
مناطقنا ،تهدف إلى مساعدة المواطنين إضافة
إلى تشجيع المنتوجات الوطنية والمحلية،
وهناك عدة مواد محلية الصنع ومنها ،البرغل،
الحمص ،العدس ،ومواد أخرى يتم تسويقها في
مناطقنا ،وجميع المواد يتم بيعها بسعر التكلفة،
كما هناك مشاريع قيد اإلنشاء».

تضررت العديد من الطرق الرئيسية
والفرعية في قرى ونواحي منطقة ديرك؛
جراء هطول األمطار وآثار السيول خالل
العام الماضي في العديد من مدن ومناطق
شمال وشرق سوريا ,نتج عنه العديد من
األضرار البالغة ,ومع اقتراب فصل الشتاء
طالب األهالي بصيانة وترقيع الطرق
المتضررة ،تفاديا ً لتشكل الحفر وبرك المياه
وعرقلة سير المركبات واألهالي.
وبحسب المكتب اإلعالمي لبلدية الشعب في
ديرك؛ أنهت بلدية الشعب في بلدة روباريا
أعمال صيانة طريق قرية حاجي هارون
في ريف ديرك بمادة المجبول الزفتي ,كما
وأنهت أعمال طريق قرية شكر خاج ـ
مامشور بطول  5كم وعرض  6م.

وبحسب عضو الخدمات في بلدية روباريا
التابعة لمنطقة ديرك ,وليد علي« :استجابة
لطلبات األهالي ,تسارعت البلدية في إنهاء
كافة المشاريع الخدمية من بقايا المقالع
والمجبول األسفلتي في القرى قبل حلول
فصل الشتاء».
ورغم اإلمكانيات المتواضعة؛ فإن أعضاء
بلدية الشعب ببلدة روباريا أكدوا استمرارهم
في خدمة أهالي البلدة والقرى التابعة لهم.

وأشارت ليلى إلى أن من المشاريع قيد االنتهاء
هي؛ معمل لصناعة الزيت النباتي ،ومعمل
لأللبان واألجبان في ديرك ،وتعمل الجهات
المعنية في اإلدارة الذاتية على تأمين المتطلبات
المعيشية كافة؛ لمنع استغالل التجار للمواد
األساسية بحجة ارتفاع الدوالر ،وتكاليف
استيرادها من الخارج.
ونوهت الرئيسة المشتركة لشركة نوروز ليلى
إبراهيم يوسف في ختام اللقاء« :تسعى شركة
نوروز إلى تأمين المواد الغذائية األساسية كافة
للمواطنين ،ومساعدتهم في ظل هذه الظروف
الصعبة ،كما أننا مستعدون الستقبال جميع
مقترحات وانتقادات المواطنين كون الشركة
أنشئت لخدمة المواطنين في جميع مناطق
شمال وشرق سوريا».
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