
   كيف تعرف أنك في سورية ؟
     كلنا شركاء - رامي يوسف 

  
  :  عندماتعرف أنك في سوريا 

  .. ب هاتفاً أرضياً سنة لتركّ ١٥تحتاج 
  عام لجمع ثمن بيت فقط  ٣٠تحتاج إلى راتب 

  .. يكون بيتك مغلقاً ومع ذلك يسجل عداد الماء لديك استهالك
دون أن يكون لك  تتضرر من قطع الكهرباء والهاتف وحفر الشوارع

  ... حق االعتراض أو المطالبة بتعويض 
ترى شوارع وطرق رئيسية بوضع مزرٍ ثم يحصل حادث يموت 

  أشخاص كثر بسببه وال تكون مسؤولية أحد 
  :عندما وتعرف أنك في سوريا 

ثم يصدر مخطط عدد  ،سنة بدون مخطط تنظيمي ٣٠تبقى مدينتك 
   .المتضررين منه أضعاف عدد المستفيدين

   .تؤخذ منك ضرائب بدون أي خدمات مقابلة
يؤخذ الشاطئ السياحي من العموم ويعطى للخصوص بدعوى 

   .االستثمارات
  ترى المشاريع تفيد المستثمرين وتراكم ثرواتهم وتضر األهالي وتفقرهم 

ال ينفذ مشروع عمل أو منشأة أو مبنى أو مشفى في الموعد المحدد 
  .مطلقاً 

   .ؤسسات وال يحاسب أحدتخسر شركات وتنهب م
  تعرف أنك في سوريا 

  ... ترى موظفين يثرون خالل أشهر قليلة من توظفهم عندما 
  .. يقال مسؤول ويغير مدير وال أحد يعرف السبب 

  ... ترى الموظفين الشرفاء يعزلون والفاسدين يتسلقون 
  .. تحتاج في كل معاملة إلى رشوة تكون الفوضى هي القانون و

  !! ن على شهادة سوق دون حضوره االمتحانيحصل مواط
تكون غرامة المخالفات المرورية أعلى من متوسط الدخل الشهري 

  !! للمواطن
   .يموت العديد في المواطنين بالمشافي بأخطاء طبية وال أحد يحاسب

  عندما ال يرد أحد على كل ما كتب أحد فتأكد أنك في سورية

  
  ــــلــــــود من أجــــــــــــــــــــــــــــل اجلهـــــــكــــــــــــــــ

 ــرديـــني كــــــــــــــــــــر وطـــــــــــد مؤمتــــــــــــــعقـــــ

  
  ــياســـــينيـــــلمعــــــــــتقـلني الســـــرية لــــــــــــــاحلــــ
  ـــــــــــالدــــــــــــــــــــجون البـــــــــــــــــــــــــــــــــيف سـ

  
  نشاطات منظمة الحزب في أوروبامن 

  
حصاء المشؤوم، تستعد بمناسبة ذكرى اإل  

منظمة الحزب في أوروبا للقيام ببعض 
النشاطات المقررة في كل دولة تتواجد فيها 

وفي هذا المجال ..فروع وتنظيمات الحزب
أصدرت المنظمة بياناً ومذكرة باللغة 

سوف توزع في كل من ألمانيا  ،األلمانية
وسويسرا والنمسا في المدن والبلدات التي 

، وإيصالها إلى أوساط يتواجد فيها رفاقنا
  .الرأي العام فيها

كما تقرر تشكيل وفد من الهيئة العامة   
للعمل المشترك لمقابلة وزارة الخارجية 

  .األلمانية والسفارة الفرنسية في ألمانيا
ي فقد تشكلت لجان المجال الكرد وفي  

بية، ورمشتركة في العديد من الدول األ
الت لتشكيل مجلس على وهناك محاو
ومن أجل ذلك تقرر عقد ..مستوى أوروبا

في  ٢٦/١٠/٢٠٠٨-٢٥إجتماع مشترك في 
باريس بحضور ممثلي األحزاب الكردية 

   .المتواجدة في أوروبا 
  

  :نداء عاجل لألمم المتحدة
  بشأن الجفاف في سوريا

    
أطلقت األمم المتحدة نداء لجمع أكثر مـن   

مليون دوالر كمساعدات عاجلة لنحـو   ٢٠
مليون شخص في سوريا تضرروا من أسوء 

 ٤٠حالة جفاف ضربت البالد منذ أكثر من 
  . عاماً

وقال مكتب األمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون    
إنه ال يتوقع أن " اإلنسانية، الذي أطلق النداء 

الربيع المقبل، وذلك ما لم يتحسن الوضع قبل 
  " تهبط األمطار للعام الثاني على التوالي

ووجهت األمم المتحدة هذا النداء بعد أن قام   
فريق من األمم المتحدة بزيارة ميدانيـة إلـى   
سورية وقف فيها على آثار الجفاف، إذ أكـد  
بعد زيارته أن الوضع أسوأ مما كان متوقعـاً  

 ٢٠.٢٣ب بقيمـة  من قبل، وأن المبلغ المطلو
مليون دوالر سيخصـص لتمويـل مشـاريع    
بالتعاون مـع الحكومـة والمنظمـات غيـر     

  . الحكومية
ووفقا لبيان أصدره مكتب تنسيق الشـؤون    

اإلنسانية ونشر على موقـع أخبـار األمـم    
ألـف راعـي    ٥٩المتحدة على االنترنت فإن 

ألفا  ٤٧سوري فقدوا قطعانهم بالكامل كما فقد 
  . بالمائة من مواشيهم ٦٠إلى  ٥٠ما بين 

  األخــــــــيرة            )        ١٨٢(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة


