
  رحيل مبكر
  للرفيق عبدالسالم

انتقل إلى رحمته تعالى الرفيق    
 )أبو جوان (   عبد السالم مراد

 ١٧/٤/٢٠١٠في يوم السبت 
اثر نوبة قلبية أودت بحياته وهو 

/  ١٩٦٦/ من مواليد عام 
وبرحيله فقدنا رفيقاً له تاريخ 
نضالي مشرف انتسب الرفيق 
إلى صفوف الحركة الكردية منذ 

وبقية إلى جانب رفاقه مدافعاً عن حقوق شعبة  ١٩٨٧عام 
الدور األساسي    وقضيته العادلة حتى يوم رحيله وكان له

للفلكلور الكري في بداية ) هوار ( في تأسيس فرقة 
الثمانينيات في مدينة الحسكة حيث شارك في تقديم 

وتعرض للتوقيف واالعتقال . العروض المسرحية للفرقة
قفه المدافعة عن قضية شعبه العادلة عدة مرات بسبب موا 

وكان معروفاً في وسطه االجتماعي بأخالقه العالية ورحل 
وشيع جثمانه ...  أبو جوان عنا مبكراً وهو في أوج عطائه

بموكب ) خربي كجي(اهرة إلى مثواه األخير في قرية الط
غفير يليق بمقامه العالية وتليت كلمة مقتضبة باسم الحزب 

  . قه ذكر فيها مناقب الفقيدألقاها احد رفا
  . ولذويه الصبر والسلوان للفقيد الرحمة 

  . إن هللا وان إليه راجعون
  

  منطقة ديريك وفد من فالحي
  يلتقي السيد محافظ الحسكة 

  
وفد من فالحي ،  ٢٠١٠|٤|١٩، اليوم االثنين التقى   

فرع  أمينبالسيد محافظ الحسكة والسيد  )المالكية (ديريك
إطار في بالمحافظة،  الفالحين ورئيس اتحاد ،حزب البعث

شكواهم الى الجهات المختصة بخصوص القرار  إيصال
بموجبه  الذي تمو الصادر عن وزارة الزراعة، الجائر

وانتزاع  من فالحي منطقة ديريك ٣٨١ أسماءشطب 
أراضيهم التي انتفعوا بها مقابل أجور المثل بموجب  

  .قوانين اإلصالح الزراعي
الذين اجتمع معهم الوفد  المسؤولون السادة بدىأوقد 
ووعدوهم خيرا مهم لقضية الفالحين العادلةتفه . ً  

  
  أربعينية الفقيد رشيد عرب

  
أحيت منظمة الحزب في حلب أربعينية الرفيق رشيد 

الذي توفي في  -ديكمداش، عفرين  –قاسم عرب 
عاماً بحضور ذويه  ٧١عن عمر ناهز  ٧/٣/٢٠١٠

ق ، بدؤوا بالوقوف دقيقة صمت حداداً على وبعض الرفا
روحه ، وألقيت كلمات أشادت بمكانته وإخالصه لقضيته 
ومدى التزامه بالعمل التنظيمي وبنهج حزبه ، حيث ظل 
يناضل إلى آخر يوم في حياته ودون انقطاع، بعد أن 

  .١٩٦٣انتسب إلى صفوف الحركة الكردية عام 

  نشاطات منظمة دمشق
المرأة في دمشق في الشهر الماضي أقامت منظمة   

أمسيتين احتفاليتين بمناسبة عيد المرأة العالمي حضرتهما 
عدد من النسوة  اللواتي أغنين األمسيتين بحضورهن 
ومشاركتهن في النقاشات التي دارت حول دور المرأة 
عموماً والمرأة الكردية خصوصاً في بناء المجتمع كما 

عدد من النسوة إلى أحضان قامت عدد من رفيقاتنا بدعوة 
  .الطبيعة ابتهاجاً بالمناسبة

  
  الطالب الكردي فريد سعدون

  يحصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية
-٤- ٢٨في تمام الساعة السادسة من مساء يوم األربعاء   

وفي  المدرج السادس في كلية اآلداب بدمشق تمت  ٢٠١٠
 فريد سعدون مناقشة رسالة الدكتوراه للطالب الكردي

الخطاب  –بنية القصيدة المعاصرة : والتي حملت عنوان
من قبل لجنة  الشعري عند عبد الوهاب البياتي نموذجاً

  :التحكيم والمؤلفة من السادة
  صطيف  عضواًد عبد النبي ا.أ
  د خليل الموسى  عضواً.أ
  د رياض العوابدة  عضواً مشرفاً.أ
  د سعد الدين كليب  عضواً.أ
  مد معال حسن عضواًد مح.م .أ

على  ١٩٦٥وقد حصل السيد فريد سعدون مواليد الهاللية 
  %) ٧٢( شهادة الدكتوراه بتقدير جيد 

 ألف مبروك للدكتور فريد سعدون
  الحسكة أوالً بنسبة المتعطلين

  و حملة االبتدائية هم األكثر حضوراً في صفوف البطالة
  سيرياستيبس—زياد غصن  
 ٢٠٠٩لعمل للنصف األول من العام بينت نتائج مسح قوة ا  

إلى أن نسبة البطالة في سورية بلغت خالل الفترة المذكورة 
جاء في النتائج التي حصلت عليها و ...%٨.٥نحو 

% ٥.٨طالة بين الذكور بلغت نحو سيرياستيبس أن معدل الب
، فيما كانت نسبة البطالة %٢٣.٧لى نحو إوبين اإلناث وصلت 
% ١٦.٨عاماً نحو  ٢٤و  ١٥الممتدة بين  خالل الفترة العمرية

وهي نسبة مقبولة و طبيعية كما يرى المكتب المركزي نظراً 
ألنها تمثل الفترة التي ينتقل فيها الشاب إلى ميدان العمل سواء 

  .أنهى تعليمه الجامعي أو وصل إلى لمستوى معين
و تبعاً لتوزع البطالة حسب التركيب التعليمي فإن نتائج المسح 

لدوري للمكتب المركزي لإلحصاء أكدت أن أعلى نسبة ا
للمتعطلين هي لمن يحملون الشهادة االبتدائية، إذ بلغت نسبتهم 

من إجمالي عدد المتعطلين، ثم من يحملون  %33.9نحو 
، فحملة الشهادة اإلعدادية بنسبة %١٩.٩الشهادة الثانوية بنسبة 

الشهادة  ، فيما كانت نسبة المتعطلين ممن يحملون%١٥.٥
  ...%٦.٧الجامعية وما فوق نحو 

عن توزع المتعطلين حسب المحافظات، فقد جاءت محافظة و  
الحسكة أوالً بنسبة المتعطلين، حيث بلغت نسبة المتعطلين فيها 

، فالالذقية %١٥.٧من إجمالي عدد المتعطلين في القطر نحو 
فحمص بنسبة % ١٣.١وطرطوس و لكل منهما نسبة 

من % ٨.٦ب و ريف دمشق و لكل منهما ، ثم حل%١٢.٠
إجمالي عدد المتعطلين، فيما سجلت دمشق نسبة وقدرها 

٦.٨%.  

  ٥        شؤون المناطق   )               ٢٠١(العدد                     YEKÎTÎ  الوحـــدة



  
  إحيـــــاء أربعينية الفقيد

  )رزو(عبدالرزاق أوسي
  في القامشلي

بحضور لفيٍف من مثقفي محافظة الجزيرة وعدٍد من    
عبدالرزاق محبي وذوي فقيد اللغة والثقافة الكردية األستاذ 

ليلة  PIRSأقامت المجلة الكردية المستقلة  ،)رزو(يأوس
م أمسيةً تأبينية للراحل في مدينة ١٥/٠٤/٢٠١٠الخميس 

القامشلي، حيث بدأت األمسية بدقيقة صمٍت حداداً على 
روح المغفور له وعلى أرواحِ كافة المناضلين الكرد، 

  : وافتتح مقدم الحفل األمسيةَ قائالً
 بدايةً، باسم مجلة.. .أيها الحضور الكريم" PIRS  نرحب

نتمنى أن نستذكر معاً قي ذكرى  ،بكم أجمَل ترحيبٍ
خصالَه وسجاياه  عبدالرزاق أوسيأربعينية الراحل 

وأخالقه اإلنسانية الرفيعة وجهوده الكبيرةَ في خدمة اللغة 
. والثقافة الكردية على مدى أكثر من أربعين عاماً

ة التي تهيمن على منطقتنا هذه ولألسباب األمنية االستثنائي
األيام، فإننا لم نتمكن من إحضار العديد من أصدقاء 

في هذه األمسية، لذا، فإننا نتقدم  رزوومحبي األخ 
باالعتذار منكم ومن أصدقائه ومحبيه من هم خارج هذه 

  .األمسية ونأمل من الجميع العفو والسماح
راحل، فقد قررت المجلة تكريماً ووفاء لكاتبنا وزميلنا ال   

إصدار ملف موسع أو عدد خاص بالفقيد، ولهذا، فإن 
النتاجات األدبية والدراسات واألبحاث والقصائد الشعرية 
التي وصلتنا، سوف تجد طريقَها للنشر في ذلك العدد 
المشار إليه، كما نود التنويه إلى أن المجلةَ سوف تنتظر 

كتابِ في هذا الملف حتى كتابات ومساهمات األخوة ال
  ." نهاية شهر نيسان الجاري

ثم تم تالوة كلمة مطولة للمجلة التي عمل فيها الراحل    
عاماً، وأخرى للمجالت الكردية الصادرة في  ١٧مدة 

سوريا، وكلمة أصدقاء الفقيد ثم كلمة الشخصية الوطنية 
المعروفة األستاذ سامي مال أحمد نامي، وكلمة مكتوبة 

، واختتمت نيغار سامي ناميرة من زوجة الفقيد مؤث
األمسية بكلمة آل الفقيد، حيث تخللتها خواطر رمزية 
ومقاطع شعرية معبرة عن عواطف كتّابها حياَل الرحيل 
المبكر لفقيدنا الغالي، كما تجدر اإلشارة إلى وصول العديد 
من الرسائل والبرقيات من داخل الوطن وخارجه إلى 

ى جنان الخلد أيها الراحل بجسده والخالد فإل. األمسية
  !.بأعماله وإحساسه وأفكاره

   ،إغالق مراكز الدورات الخاصة
  !!؟...لمصلحة من

في إطار توجه وزارة التربية ومديرياتها في 
المحافظات لمنع المعاهد والمراكز الخاصة المرخصة 
وغير المرخصة من إعطاء الدورات التعليمية للمناهج 

الرسمية، أصدر محافظ حلب قراراً بإغالق التربوية 
وتشميع العديد من المراكز بناء على اقتراح من فرع 
األمن السياسي الذي تابع الوضع وأجرى مسحاً شامالً عن 
مواقع الدورات وفق سياسة وضع اليد على كل تفاصيل 

  .حياة المواطن 
المعلوم أنه بعد تدنى مستوى التعليم في المدارس 

وتردي وضعها من حيث كثافة عدد الطالب في الحكومية 
الشعبة الواحدة وقلة اإلمكانات وضخامة المناهج التي تعتمد 
على الحشو النظري بشكل أساسي مع ضعف البرامج وسوء 
أوضاع المعلمين الحياتية وضرورة حصول الطالب على 
درجات عالية لكي يتمكنوا من دخول المعاهد والجامعات 

م األهالي لوضع أبنائهم في دورات خاصة العليا، توجه معظ
حتى على حساب لقمة عيشهم أحياناً، فلقي الكثير من 
المدرسين فرص عمل تعود إليهم بدخل يسد جزءاً من 

  .حاجياتهم 
ففي حي الشيخ مقصود بحلب توجد مدرسة إعدادية 
واحدة للبنات وال توجد مدارس إعدادية للبنين أو ثانوية 
للبنات والبنين، أما في حي األشرفية ال توجد مدرسة ثانوية 
للبنين، علماً أن سكان الحيين يعد بمئات األلوف، بالتالي 
كانت تعج بمراكز الدورات وخاصةً لطالب الشهادتين 

/ ٤٠/عدادية والثانوية ، الذين فوجئوا بإغالق ما يقارب اإل
مركز مؤخراً في وقت حرج شارفت فيها الدورات على 
االنتهاء وقبل االمتحانات بفترة وجيزة ، مما خلق حالة من 
اإلرباك والقلق لدى المدرسين والطالب وأهاليهم، فيلجؤون 

دروس  إلى البيوت واألماكن المخفية الستكمال ما تبقى من
  .ومذاكرات 

فهل سألت السلطات نفسها، كيف سيكون مصير الطالب 
تقوم  ولماذا ال!... ولمصلحة من يتخذ هكذا قرار ؟

كما أن موضوع !. بإجراءاتها أثناء فترة العطلة الصيفية ؟
يمكن إلغائها بين  الدورات أصبح جزء من ثقافة المجتمع ، ال

بحاجة لحلول جذرية ليلة وضحاها وبقرارات فوقية، المسألة 
في تطوير وتحسين أداء المدارس الحكومية من حيث العدد 
وقدرة االستيعاب وحسن األداء ونوعية المناهج والبرامج 
وتحسين أوضاع المعلمين المعيشية، وخاصةً في الريف 

  .وأحزمة الفقر حول المدن الكبرى 
إذا البد من إعادة النظر في قرارات إغالق مراكز 

البحث عن حلول مجدية وناجحة لقطاع التربية الدورات و
والتعليم الحيوي في حياتنا آخذين بعين االعتبار مصلحة 

  . الطالب المباشرة في المقام األول 
  

  األربعاء األحمر في عفرين
كتقليد سنوي منذ قرون ، يحتفل األخوة الكرد اإليزيديين 

ء األول الذي يصادف يوم األربعا"  األربعاء األحمر" بعيدهم 
نيسان الجاري توجهوا  ١٤من شهر نيسان الشرقي ، ففي 

إلى أحضان الطبيعة في ثالث مراكز بمنطقة عفرين ، في 
، وقرب قرية قيبار برعاية  الشيخ محمدعيندارا برعاية 
الشيخ ، وقرب قريتي قستليه وبافلونيه برعاية  الشيخ محمود

الفلكلورية من  ، أحيوا العيد بالغناء والموسيقا والرقصاتعمر
الفرق الفنية ، وباألناشيد واألقوال واألدعية الدينية ، 
وشاركهم هذه الفرحة أكراد مسلمين ووجهاء المنطقة من 

، مقدمين لهم التهاني سياسيين وفعاليات اجتماعية 
، وقد ألقى الشيخ محمد في عيندارا كلمة تحدث والتبريكات

ومعانيه وطقوسه،  فيها عن اإليزيديين وتاريخهم وعن العيد
وحيا كل اإليزيديين في أرجاء المعمورة بهذه المناسبة 

 .انتهى العيد بسالم على أمل اللقاء في العام القادم . المقدسة

  ٦        شؤون المناطق   )               ٢٠١(العدد                     YEKÎTÎ  الوحـــدة



  في يوم الجالء 
  زيارة لنصب الجندي المجهول بحلب

نيسان توجه ممثلي  ١٧إحياء لذكرى الجالء في 
األساتذة األحزاب والقوى الوطنية المعارضة ، منهم 

عبد المجيد منجونة وعمر قشاش ، وبمشاركة وفد بارز 
من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ، إلى 
نصب الجندي المجهول في مدينة حلب، ووضعوا أكاليل 

إبراهيم " من الزهور على أضرحة الوطنين األحرار
، تخليداً لذكراهم ووفاء " هنانو ، سعد اهللا الجابري 

داء الحرية واالستقالل من كل أطياف الشعب لدماء شه
الوقوف دقيقة صمت والنشيد السوري ، بدؤوا ب

، وافتتح السيد منجونة كلمته االرتجالية بعبارة السوري
السالم عليكم ألننا بحاجة إلى سالم ، وأكد على وجوب 
تحرر واستقالل اإلنسان بعد أن تم تحرير األرض 

الة الطوارئ ، فهي واستقالل الوطن ، وطالب برفع ح
تحمي الحكومات واألنظمة ، ألن إرادة الشعب تبقى  ال

جرى ذلك تحت . أقوى، كما هنأ الحضور بهذا العيد 
 .أنظار عناصر األجهزة األمنية بمختلف فروعها 

  
  ....إصـــدارات

السيرة ...المجتمع المدني" =
: دار كنعان – "الفلسفية للمفهوم

www.darkanaan.com – دمشق 
: تأليف الدكتور سربست نبي -٢٠١٠

Email:  sarnabi@gamil.com – 
من القطع / ٣٢٦/عدد الصفحات 

نظرية العقد ( الفصل األول –الوسط 
، )اسبينوزا ، لوك ، روسو ، توماس هوبز ،...اإلجتماعي

الحرية ...المجتمع المدني والجولة( الفصل الثاني
تالزم والمساواة، الشعب، الفرد النزعة الفردية، 

المجتمع المدني ( الفصل الثالث، ) السيرورات، مقاربات
 واالعتراف االستقاللبرهة التمايز، ...الدولة

برنار مانديل ، آدم فيرغسون ، مونتيسكو، ...المتبادل
توكفيل ، ديفيد هيوم، آدم سميث، جيرمي بنتام، جون 

 الفصل الرابع، ) حقوق اإلنسان والمواطن...ستيورات مل
الفلسفة األمانية من ...الغايات ومجتمع الحاجاتمجتمع (

التنين األخالقي، مجتمع الحاجات، نقد ...كانط إلى ماركس
  .، باإلضافة إلى المقدمة والخاتمة )المجتمع المدني

ه المؤلف إلى الكثير من المصادر والمراجع وقد نّو
كارل (العربية واألجنبية ، يذكر أن له العديد من المؤلفات 

مسألة الدين ، قضايا وحوارات في الفكر  –ماركس 
العربي ، جدل المواطنة والسيادة ، قضايا اإلصالح الديني 

مشترك مع الدكتور نصر حامد أبو  –والتنوير في اإلسالم 
والعديد من المقاالت واألبحاث المنشورة في  ،)زيد

الدوريات والمجالت الكردية والعربية والعالمية ، وهو من 
حاز على درجة الدكتوراه في  ١٩٦٨امشلي مواليد الق

الفلسفة من جامعة دمشق بدرجة امتياز ودرس في جامعة 
  . تشرين وفي المعهد العالي للفنون المسرحية

   – "طريق إلى الديمقراطية" =
  

 - ٢٠١٠الطبعة األولى شباط 
 –دار الريس للكتب والنشر 

تأليف الباحث جاد  –بيروت، لبنان 
عدد الصفحات  –عي الكريم الجبا

لشراء  –من القطع الصغير / ٢٧٨/
: النسخة اإللكترونية

www.arabicebook.com - 
 في اإلطار النظري:  القسم األول

الديمقراطية مضمون الدولة (
اإلمبريالية وطنية  –الوطنية والديمقراطية  –الوطنية 
االشتراكية "بعض خصائص النظام الشمولي  –متطرفة 
 –في السياسة الوطنية  –ستبداد المحدث اال –" القومية

وحدة قوى المعارضة  –السمات األساسية لمعارضة فاعلة 
اإلنسانية  –وحدة السلطة والمعارضة "الوحدة الوطنية  –

إسقاط السلطة أم تغيير النظام ؟  –أساس الوطنية ورافعتها 
نبذ العنف  –التطرف واالعتدال  –النظام والسلطة  -

األخالق  –السرية والعلنية  –واإلرهاب  وإدانة التطرف
القسم ، ) كسب ثقة المجتمع –السياسية والفضائل الحزبية 

في التصور اإلستراتيجي ( في اإلطار اإلستراتيجي: الثاني
لعبة "التحدي السياسي  –لالنتقال إلى الديمقراطية 

في ضرورة التخطيط  –تعديل موازين القوى  –" الشطرنج
المسألة  –ي مواجهة القمع واإلرهاب ف –اإلستراتيجي 

، يذكر " ) محاولة في إعادة التعريف"الوطنية في سوريا 
، مجاز في علوم اللغة  ١٩٤٥مواليد أن المؤلف من 

 بالفكر ، مهتم ١٩٦٨العربية وآدابها في جامعة دمشق 
 وقضايا الوطنية والدولة المدني المجتمع وقضايا السياسي

سان ، يدير موقع سؤال التنوير اإلن وحقوق الديمقراطية
، له عدة  http://www.assuaal.net: اإللكتروني 

  .كتب ومؤلفات ودراسات فكرية والعديد من المقاالت 
  

  اعتقاالت مستمرة في الرقـة
  

في مدينة  ٢٠١٠وروزـفي أعقاب أحداث يوم عيد ن
للكثير من  ةالرقة قامت السلطات بحملة اعتقاالت عشوائي

لكرد ال يزال مصير معظمهم مجهوالً حتى المواطنين ا
حيث  ،يوم وإال هناك اعتقاالت جديدة، وال يمر اآلن 
صارخ وذلك في انتهاك ، عدد إلى مئات األشخاصالوصل 

لكل القوانين والمواثيق والعهود الدولية ولدستور السوري ل
مما تفاقم من حالة القلق حقوق اإلنسان ، ب المعنية

، علماً أنه لم يجرى أي تحقيق شفاف واالحتقان بين الناس
في األحداث ولم يقدم أياً من المسؤولين عنها ومن أمر 

حتفلين بنـوروز، وأطلق الرصاص الحي على جموع الم
   .إلى محاكم عادلة

  
ن لغة القمع لن تفلح في معالجة القضايا الوطنية، وإن إ

مصلحة البالد تقتضي إطالق سراح كافة معتقلي الرأي 
  . ر في البالد، وطي ملف االعتقال السياسيوالضمي

  ٧        شؤون المناطق   )               ٢٠١(العدد                     YEKÎTÎ  الوحـــدة


