
  أخبار األمسيات الكردية في دمشق
  

أقامت اللجنة المنظمة لألمسيات الكردية في دمشق   
  :أمسيتين ثقافيتين

أمسية شعرية قرأت فيها مجموعة من القصائد : األولى   
  :الشعرية الجميلة والمعبرة لثالثة شعراء كرد هم

  الشاعر أوفالز من منطقة عفرين
  حمكوالشاعر عبدي جاجو من منطقة ديركا 

  الشاعر وحيد كلش من منطقة ديركا حمكو
فيها األستاذ الشيخ عبدالرزاق  أمسية شعرية ألقى: الثانية   

جنكو مجموعة قصائد مختارة ألمراء الشعر الكردي مثل 
الشاعر أحمد خاني والشاعر المال الجزري والشاعر فقي 

  تيرا والشاعر جكرخوين وغيرهم
ن بالشأن الثقافي حضر األمسيتين عدد من المهتمي  

  .الكردي وأغنوا األمسيتين بآرائهم القيمة
  

  نشاطات منظمة دمشق
أقامت منظمة دمشق لحزبنا هذا الشهر ندوة ثقافية في   

محافظة ريف دمشق تحدث فيها األستاذ المحاضر عن 
  .بعض األحداث التاريخية الكردية

حضر الندوة عدد من أصدقائنا والذين أغنوا الندوة 
  تهم وآرائهم القيمةبأسئل

  رسالة دكتوراه  
، تم  ٢٠٠٩/  ١٢/  ٢٢في مساء يوم الثالثاء الواقع في   

مناقشة رسالة دكتوراه  في جامعة دمشق ، كلية اآلداب 
. قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية  –والعلوم اإلنسانية 

التي كان قد تقدم بها الطالب الكردي فرزندة علي ، تحت 
االغتراب لدى الفيلسوف  –مشكلة اإلنسان  : "عنوان 

، علماً أن لجنة المناقشة كانت مؤلفة من " إيريك فروم 
د منيرة .د عصام عبود ، أ.د يوسف سالمة ، أ.أ: السادة 

د حليم أسمر ، باإلضافة إلى المشرف على .محمد ، أ
وبعد مناقشة مستفيضة ، فقد . د أحمد برقاوي .أ: الرسالة 

منح الطالب فرزندة علي درجة الدكتوراه قررت اللجنة 
  .بدرجة امتياز 

فنحن في هيئة تحرير جريدة يكيتي نهنئ الطالب على   
حصوله هذه الدرجة العلمية الرفيعة ، ونتمنى أن يكون 
ذلك حافزاً لمعظم طلبتنا األعزاء للخوض في غمار العلم 

  .والمعرفة 
  ...مع رأس السنة تتجدد اآلالم   
تتسع دائرة المحتفلين بقدوم العام الجديد في ليلة كل عام   

رأس السنة وخاصةً في األوساط المدنية، في ظل تعدد 
واتساع قنوات االتصال بين الشعوب والحضارات ، على 
أمل التخلص من اآلالم واإلخفاقات والتوجه صوب تحقيق 
اآلمال والنجاحات ، إال أن الحاقدين وأصحاب الرؤى 

بعين في المكاتب ال يغيرون من عقليتهم المتخلفة والقا
االستبدادية والشوفينية قيد أنملة ، فقد أفصحوا عن قرارهم 
في مدينة حلب قبل يوم من رأس السنة بعدم الموافقة على 
الطلبات التي تقدم بها الفنانون الكرد إلقامة حفالت مسائية 
بدعوى أنهم سيغنون بالموسيقا واللغة الكردية ويؤدون 

قومية ، علماً أن اإلستعدادت كانت جارية لالحتفال  أغانٍ
...) مطعم الفردوس بحضور الفنان عبدو محمد (في 
 –مطعم فورسيزن (و...) الفنان شيدا  –مطعم كاستيلو (و

 –مطعم باتيل (و...) الفنان جان بورو والفنانة دوزكين
، حيث أغلبهم باألصل يغنون ...) الفنان خبات تيفور

كردية والعربية ، هذا الرفض شكل حالة من باللغتين ال
اإلحساس باإلهانة واالشمئزاز في األوساط الشعبية  

  .الكردية 
هكذا هي الحياة في سوريا ، كّل شيء حتى الرقص   

والغناء منوط بموافقة األجهزة األمنية ، ولألكراد النصيب 
  .األكبر ، ينظر إلى كل أمر يتعلق بهم بعين الريبة والشك 

تنا كل عام وأنتم بخير ودمتم للنضال في سبيل السلم إخو
  . والحرية والمساواة 

  
  المزارعون يشكون من تدني سعر زيت الزيتون

  
بعد تحسن موسم األمطار في العام الفائت ومرور سنتين   

على تدني مستوى إنتاج الزيتون ، تنفس المزارعون 
دة من الصعداء هذا العام لوفر اإلنتاج ، وبعد صعوبات ع

تأخر األمطار وإنضاج الثمار وعدم كفاية اليد العاملة 
أوشك الموسم على االنتهاء ، إال أن خيبة األمل كانت في 

وانخفاض ) تقريباً% ٢٠-%١٦بحدود (تدني نسبة الزيت 
أقل من أسعار أغلب أنواع ) كغ/س .ل ١٢٥لحد (األسعار 

ق السمن والزيوت النباتية األخرى المتوفرة في األسوا
المحلية ، مما أدى إلى تكدس كميات كبيرة من الزيت في 

  .المعاصر والبيوت 
عالمياً إلنتاج زيت  تعتبر سوريا في الترتيب الرابع  

الزيتون الغني بقيمته الغذائية وبفوائده الصحية ، السؤال إذاً 
هو ، لماذا االستهتار بهكذا ثروة وتركها تحت رحمة 

متعاونين معهم من المتنفذين أالعيب البعض من التجار وال
هل هناك خطة إعالمية وتثقيفية !...في قطاع الدولة ؟

للتشجيع على استهالك زيت الزيتون بدالً من الزيوت 
هل هناك خطة أو تسهيالت ...األخرى وأغلبها مستوردة ؟

لتصدير هذه المادة إلى الدول المجاورة على األقل والتي 
هناك لجان على المستوى هل ...تعتبر أسواق كبيرة لها ؟

الحكومي أو الوزارات المعنية تتولى إدارة مواسم زراعية 
تنمي اقتصاد البلد مثل الزيتون والحبوب والحمضيات 

أسئلة تشغل بال كل المحتاجين والغيورين ، ....والقطن ؟
لكن يبدو أن الوجع ال يصل إلى نفوس المسؤولين أو أنهم 

ثون وراء لقمة عيشهم يتقصدون أن يبقى المواطنون يله
  .لكي ال يفكروا يوماً بالشأن العام 

لحزبنا ندوة سياسية لطالب أقامت منظمة الحسكة  *
تحدث فيها   حضرها عدد من الطلبة  جامعة الحسكة 

الطلبة في  الرفيق المحاضر عن أهمية العلم و دور 
جمل األوضاع السياسية في و عن م الحركة السياسية 

الحركة الكردية في سورية و   وأوضاع المنطقة سورية و
انعقاد المؤتمر الوطني الكردي  بشكل خاص عن ضرورة

المرجعية الكردية و توحيد الصف الكردي و قد   تشكيل و
  .الندوة باستفساراتهم و تساؤالتهم  أغنى الطلبة 

  ٥       شؤون المناطق    )              ١٩٧(العدد                      YEKÎTÎ  الوحـــدة



  تراجع أعداد الثروة الحيوانية بالحسكة
كة مدير الزراعة في الحس ذكرت صحيفة الوطن أن  

أن ظروف الجفاف التي مرت  أكد المهندس حسين بكور
بها المحافظة في السنوات األخيرة وخاصة منطقة البادية 
تسببت بشكل كبير في تراجع اإلنتاج الحيواني وألحقت بها 
أضراراً كبيرة وأن هذه الظروف تسببت بعدم استقرار 
مربي األغنام واضطرارهم إلى الترحال الدائم وبيع 

والتحول إلى ممارسة أعمال أخرى داخل وخارج  أغنامهم
وأشار بكور إلى ضرورة منح سكان البادية . المحافظة

الذين ال يملكون أغناماً والذين فقدوا أغنامهم نتيجة الجفاف 
قروضاً ميسرة لشراء األغنام وتأمين مصدر دخل لهم، 
كذلك العمل على تأمين األعالف الالزمة لألغنام وبيعها 

  .شجيعية وتوزيع مقننات علفية بشكل مجانيبأسعار ت
  أحكام جائرة جديدة بحق بعض المواطنين الكرد

  بدمشق) أمن الدولة العليا(تصدرها محكمة 
علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات   

، أن محكمة أمن الدولة العليا ) DAD( العامة في سوريا 
/  ٢٩دمشق، أصدرت يوم الثالثاء السيئة الصيت ب) االستثنائية (

لعام )  ١٨٢( أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس  ٢٠٠٩/  ١٢
   :سنوات، على كل من ٦ – ٤بالسجن لمدد تتراوح بين  ٢٠٠٩

  .خليل فيضي ده لي - ١
  .منذر عبد الفتاح رشو - ٢

( لمدة أربع سنوات، بجناية االنتماء إلى جمعية سياسية محظورة 
)  ٢٦٧( وفق أحكام المادة )  PYDمقراطي حزب االتحاد الدي

  . من قانون العقوبات السوري العام
  .جوان محمد أحمد – ٣
  .حسن خالد قدو – ٤
  .منان أحمد سيدو – ٥

نتماء إلى جمعية سياسية محظورة لمدة ست سنوات، بجناية اال
)  ٢٦٧( وفق أحكام المادة )  PYDحزب االتحاد الديمقراطي (

السوري العام، وجناية من أقدم بقصد  من قانون العقوبات
اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية 
أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة 
أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو األجزاء التي 

)  ٣٠٢( وفق أحكام المادة ... تستعمل في تركيبها أو صنعها
  .من قانون العقوبات السوري العام

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات    
، في الوقت الذي ندين هذه األحكام ) DAD( العامة في سوريا 

الجائرة الصادرة على هؤالء المواطنين الكرد السوريين من قبل 
ال تتمتع ، التي )االستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا 

باالستقاللية والحياد والتي ال تتوفر فيها أسس ومعايير 
المحاكمات الدولية العادلة، والتي ال تتمتع أيضاً بالصفة القانونية 
والدستورية، وإننا نطالب في نفس الوقت بإلغاء هذه األحكام 

 الطوارئالجائرة وإطالق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة 
إصالح القضاء وطي ملف االعتقال السياسي واألحكام العرفية و

بشكل نهائي وإطالق سراح جميع المعتقلين على خلفية 
ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون لألحزاب 
وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم االستثنائية 

/  ١٢/  ٣١   . وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا االستثنائية
٢٠٠٩                   

  المنظمة الكردية                           
 )DAD(للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة في سوريا 

  هدم منازل المواطنين الكرد في مدينة الرقة
  
قامت عناصر الشرطة و األجهزة األمنية في مدينة الرقة   

السورية في الثالث عشر من الشهر الجاري بهدم و إزالة 
مواطنين كرد في منطقة المطحنة  ثالثة منازل عائدة إلى

خارجة عن غالبية كردية بحجة إنها مخالفة والتي يقطنها و
  .المخططات التنظيمية

هديد المواطنين الكرد قد قامت الدوريات األمنية بتو  
ال يحق لهم رك منازلهم فورا ألنهم مخالفين وبضرورة ت

أي تعويض كما اخبروهم بأنهم سيستمرون في إكمال 
  .عملية الهدم و إزالة المنازل في هذه المنطقة

اإلزالة هذه كخطوة عقابية تأتي عمليات الهدم وو  
هرات و الذين قاموا بتسيير تظا للمواطنين الكرد في الرقة

اعتصامات منددة بسياسات اإلنكار السورية و المتضامنة و
مع المعتقلين الكرد و المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب 

  . الكردي في سورية
تلجا السلطات المحلية إلى هدم منازل المواطنين الكرد و  

   موارد الرزق لتضيف إلى  الذين يعانون الفقر و انعدام
حر مهدمة كانت تقيهم برد الشتاء و امعاناتهم و فقرهم بيوت

     .الصيف
" ٥٩"بان المرسوم التشريعي رقم الجدير ذكره و  
قد أضاف منذ . القاضي بإزالة األبنية المخالفة بالهدمو

صدوره في الخامس و العشرين من شهر أيلول من العام 
تمثلت  ،معاناة إضافية للمجتمع الكردي في سورية ٢٠٠٨

ل نين على بناء أو ترميم أي منزفي عدم مقدرة المواط
هذا القرار لم يستثني حتى و، تحت طائلة المسائلة و الهدم

ارج المخططات التنظيمية للمدن القرى التي تقع خ
  .البلدياتو

 
  ظاهرة التسول و التشرد

  في العام الماضي %٨٠ترتفع بنسبة 
 زياد غصن: سيرياستيبس  
اً على تطبيق بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات تقريب  

الخطة الخمسية العاشرة، و التي كانت بمثابة البرنامج 
التطبيقي لنهج اقتصاد السوق االجتماعي الذي أعلنته 

ثمة مراجعات وتقييمات لكل ما  ٢٠٠٥سورية في العام 
جرى، بدءاً من معدالت النمو المتحقق مروراً 
باإلصالحات التي تمت على بنية االقتصاد الوطني وليس 

 ..هاء بنسب البطالة و التضخمانت
لكن ما أثر كل ذلك على الطبقات ذات الدخل المحدود .  

وعلى الطبقات الفقيرة التي أكدت الحكومة صراحة ارتفاع 
، معترفة بذلك بنتائج الدراسة ٢٠٠٤نسبتها مقارنة بالعام 

التي تمت حول الفقر في العام الماضي، و القائلة إن نسبة 
  .!؟%12قر تجاوزت من هم دون خط الف

في ظل كل ما تحقق، و إلى جانب كثير من األمور التي   
تحولت إلى واقع كان هناك مؤشرات أخرى تتشكل يجب 
المبادرة إلى دراستها ومعالجتها نظراً لخطورتها على 
النسيج االجتماعي، فالتسول و التشرد كظاهرة اجتماعية 

مع مرور  تعرفها كل الدول بنسب مختلفة تفترض أن تشهد
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الزمن انخفاضاً في عدد منتسبيها ال العكس العتبارين 
أساسين هما وجود جهة حكومية و جهات أهلية كثيرة تعلن 
اهتمامها بمعالجة هذه الظاهرة مسخرة وقتها بالكامل لهذا 
الهدف، و االعتبار الثاني أن تحسن النمو و انخفاض نسب 

ض نسبها، البطالة يفترض أن تنعكس ايجابيا على انخفا
لكن في العام الماضي تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع 
نسب هذه الظاهرة السيما المضبوط منها من قبل الجهات 
المعنية، حيث بلغ عدد جرائم التسول و التشرد في العام 

عن العام  %٨٠جريمة بزيادة قدرها  ٩١٠الماضي نحو 
من % ٦٥، كانت دمشق محافظتها األولى بنسبة ٢٠٠٧

 ...%17اإلجمالي ثم حلب بنحو 
هذه النسبة المرتفعة تفرض تطويراً في آليات وزارة   

الشؤون االجتماعية والعمل لمواجهة الظاهرة و قيام 
الجمعيات األهلية بمزيد من االهتمام بهذا الجانب من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن الحكومة مطالبة بتشجيع إجراء 

و أماكن مسوح متخصصة لرصد جذور الظاهرة 
تموضعها بالضبط بعيداً عن العموميات التي يعرفها كل 
شخص، ليتم الحقاً تنفيذ برامج تنموية للعائالت و المناطق 
التي تصدر مثل هذه الظاهرة لشوارعنا تحت ضغط 

  .ظروف اقتصادية واجتماعية معينة
  

  الخابورذا وصل الحال بكه
ل المنبع اليوم، وبعد أن نضبت الينابيع التي كانت تشكّ  

، لحقَ "رأس العين"في مدينة " الخابور"األساسي لمياه نهر 
الجفاف بكل مكان، حتى وصل تدفق النهر إلى مستوى 
الصفر، فبعد أن كان شريان الحياة أصبح مجراه طريقاً 

  .للمارة واآلليات
والخبراء من أهل " الحسكة"ويعزو المواطنون من أهالي   

لى استنزاف المياه الجوفية االختصاص سبب الجفاف هذا إ
بظاهرة حفر عشرات آالف اآلبار االرتوازية في منطقة 

وما يجاورها، بطريقة عشوائية وغير " رأس العين"
 -قانونية، أي في المنطقة التي يحرم فيها الحفر؛ ما أدى

إلى تناقص كميات المياه  -بحسب الخبراء والمختصين
انخفاض الضغط الجوفية المخزنة في منطقة المنبع، و

  .المائي الالزم من أجل تدفق المياه
وبعد الجفاف نجد أن الحديث كثُر مؤخراً عن العديد من   

" الخابور"المشاريع المائية التي ستنفذ على نهري 
السورية، وأعتقد بأننا لسنا بحاجة " الجزيرة"في " الجغجغ"و

 إلى التذكير أو التأكيد هنا على أهمية المياه ومصادرها
  ".الحسكة"والمخزون المائي في محافظة 

العديد من الفالحين، ونظراً التساع عائدات المساحات   
 رارالستجالزراعية الخاصة بهم، قاموا بحفر اآلبار، وذلك 

إنقاذاً ألراضيهم، ناسين إمكانية تأثر هذه اآلبار  المياه
بالتلوث الذي يصيب النهر وروافده، مما زاد األمر سوءاً، 

  .ذي أثر بالسلب على نهر الخابور وروافدهوال
وما يزيد الطين بلّة هو قيام الفالحين، الذين تتوضع   

أراضيهم بالقرب من نهر الخابور، بوضع مضخات مائية، 
وأخذ المياه منه لسقاية األراضي والمزروعات بكّل ما 

تحمله هذه المياه من أخطار واحتماالت اإلصابة بأمراض 
  .اه مجاري وصرف صحيألنها مي .خطرة

  
  !المرافق العامة في قصص قصيرة جدا؟؟

  !!قناة السويس وأوحال الشتاء   
ما إن يفاجئ الشتاء أهالي حارة قناة السويس وأخواتها   

ت بنات التي يمكن تسميتها مجازا بحارا  الحارات ـ  من 
لمواجهة األوحال  الهمم شحذيالجارية حتى يبدأ سكانها 

قايا وما زالت بي تلك المفروشة بالفضل شوارعها هفأ
الشوارع  هإلسفلت منذ عدة سنين وحتى مثل هذتنتظر ا

  تتحول أتربتها الى أوحال لزجة  وعند هطول األمطار
تنزلق عليها المركبات ويكون ضحية السقوط فيها األطفال 

سيقوم مجلس المدينة   متى، الصغار والطاعنين في السن 
ساوى مع تلتقية الخدمات يت شوارعها ومدها بببتزف

حارات بنات الست ـ مجازا أيضا ـ من حيث الخدمات 
  !!!والمرافق العامة ؟؟

  
  !!ن محرومون من دفء الشتاء؟ والمكتوم

 ١٩٦٢إن الصورة األكثر قتامه لتجليات مرسوم إحصاء   
هو إفرازه لفئة ما يسمون بالمكتومين هؤالء الذين ال 

طهم بوطن أبائهم وأجدادهم يملكون أدنى وثيقة تثبت ارتبا
وحتى شهادات ، ضحوا بالغالي والنفيس ألجله نوالذي

التعريف التي كان مختار كل حارة ينظمها لهم منعت عنهم 
ونتيجة لذلك فهم ، بأوامر صادرة عن األجهزة األمنية

إلى مآسيهم التي تتجدد كل    محرمون هذه األيام إضافة
ال تمنح   ائم المازوتسقمن التمتع بدفء الشتاء ألن ، يوم

  !!لهم ؟؟
  

  دفء المواطن مقابل إذالله
لعل أفضل ما يشعر به المواطن وهو يقف في الطابور 
الطويل أمام أحد مراكز توزيع قسائم المازوت أو أمام أحد 
المصارف الستالم نصف مبلغ الدعم هو شعوره باإلذالل 
مقابل الحصول على مبلغ خمسة أالف ليرة سورية ولكن 

  !!يهم فربما دفء الشتاء يستحق هذا الذل؟؟ ال
  

  من الجنسية كنت مجرداً  الويل إن
  !!واقترنت من مواطنة ؟؟

هذا يعني ان معاملة زواجك لن يتم تثبيتها حتى ولو   
حصلت على حكم من المحكمة الشرعية بالزواج وان كنت 
مصرا على تسجيل زواجك فعليك إن تسرع بإنجاب طفل 

لن يتم تثبيت الزواج ولكن وبعد إجراءات آو طفلة وحينها 
وتحقيقات أمنية معقدة سيتم تثبيت صلة البنوة بينك وبين 
طفلك ولكن عليك أن تعلم إنه وأمام خانة اسمك واسم 

ستكتب عبارة أعزب وان سألك غريب عن معنى   زوجتك 
ذلك فقل له المعنى في قلب السياسة الشوفينية ومرسوم 

هذه   لم تكن تنجب أو أهملتاإلحصاء ولكن احذر إن 
المسألة فإنك ال محالة إضافة إلى شجونك السابقة ستكون 
محروما من الدعم الحكومي للمازوت وعليك إن تقضي 

 !!شتاءك دون أمل في التمتع بدفْ؟

  ٧        شؤون المناطق    )            ١٩٧(العدد                      YEKÎTÎ  الوحـــدة


