
  صحة رياض سيف في خطر
  خاص/النداء 

  
علمت النداء أن األستاذ رياض سيف رئيس هيئة أمانة   

، ٢٥/١إعالن دمشق قد أدخل إلى المشفى صباح األحد 
إلجراء فحوصات عاجلة، وقد أجري له فحص العظام 
بواسطة المرنان المغناطيسي، وفي اليوم التالي جرى 

  .لمخبريتجريف للبروستات وأخذت خزعة للفحص ا
جدير بالذكر، أن األستاذ رياض مصاب بمرحلة متقدمة   

من سرطان البروستات، نتيجة لتأخر عالجه الجراحي في 
ولم تسمح السلطات ) بعد ربيع دمشق( مرحلة سجنه األول

األمنية له بالسفر لالستطباب واالستفادة من عالج متقدم ال 
لحملة على يتوفر داخل البالد، بل اعتقلته فيما بعد مع ا

. ١/١٢/٢٠٠٧إعالن دمشق إثر انعقاد مجلسه الوطني في 
حيث اضطر للخضوع للعمل الجراحي المتوفر محليا في 

والحقا حكم عليه مع . مشفى خاص وتحت رقابة السجانين
  . رفاقه بالسجن عامين ونصف

واليوم يتدهوروضعه الصحي بصورة خطرة نتيجة ذلك،   
ة في عدم تقديرها لحالته،  في حين تستمر السلطات األمني

وفي عدم استجابتها للنداءات السورية والدولية بإطالق 
  !سراحه حتى اآلن

نتمنى لألستاذ رياض سيف الصحة والعافية، ونحمل   
السلطات السورية كل المسؤولية عن تدهور صحته ، كما 

 .نطالب باإلفراج عنه وعن جميع رفاقه

  أخبار األمسيات الكردية في دمشق
  
الشـاعرة ديـا    تأحي  ٢٠٠٩الثاني كانون  ٣٠بتاريخ   

بـافي   ، في البداية قام مقدم األمسـية شعرية أمسية  جوان
وإلقاء الضـوء علـى بعـض     ةبتعريف المحاضر جومرد

بإلقـاء   ةالمحاضـر  تثم قام. الشعرفي مجال  امساهماته
وتطرقـت إلـى موضـوع     باللغة الكردية بعض قصائدها

، )  /Helbesta Kurd, ya N(  الشعر الكردي الحـديث 
التـي   الفنية والجماليةبعض الصور بشرح  تومن ثم بدأ

أن  الشـاعرة  ت، حيث استطاعالكردية  غنى اللغةتظهر 
، ومن ثـم  الشعرلقي الضوء ولو بشكل موجز على مكانة ت

فتح باب المناقشة ، وقد أغنى بعض المشاركين األمسـية   
 .بمداخالتهم وأسئلتهم

 ريب ضد الكردسياسة التع

سياستها الشوفينية بحق شعبنا الكردي  تستمر السلطة في  
المحروم من أبسط حق من حقوقه القومية المشروعة، 
حيث أقدمت السلطة في اآلونة األخيرة عن طريق مديرية 
التموين والبلديات في محافظة الحسكة بتبليغ أصحاب 

ر رية والتي تحمل أسماء غيالدكاكين والمحالت التجا
وإال تتخذ بحقهم غرامات  ،ستبدالها بأسماء عربيةالعربية 

مالية طائلة، في حين نرى لوحات الكترونية كبيرة 
مدن السورية الومزركشة باأللوان الخالبة في كبرى 

  !وخاصة العاصمة دمشق ال تحمل أسماء عربية؟

أن هذه السياسة الممنهجة ضد شعبنا الكردي ال تخدم بأي  
ال المصلحة الوطنية وال التعايش األخوي، حال من األحو

بل تسيء لقيم المواطنة، كما أنها تزيد من حالة االحتقان 
  .والتطرف في المجتمع السوري وتقوي النزعات العصبية

تأتي في إطار نهج التعريب الذي  اإلجراءاتلذلك، أن هذه 
من الحصار  اًالبعث الحاكم وفرض مزيد اعتمده حزب

والسياسية،  نشاطاتهم وفعالياتهم الثقافية على الكرد وخاصة
كل هذا لدفعهم إلى الهجرة وترك وطنهم سوريا وصوالً 

واقتالعهم من جذورهم ورفضه لكل ما  لتقويض وجودهم
في حين تشهد  هو غير عربي منذ مجيئه وحتى اآلن،

 انفتاحاً نسبياً من قبل بعضالقضية الكردية بشكل عام 
ة العربية وغير العربية في سوريا النخب السياسية والثقافي

الكرد  ةمن التفهم لمعانا ئاوخارجها، وإبداء هذه النخب شي
  .سوريا وقضيتهم العادلة في

  
  استمرارية مشكلة األعالف

كثيرة هي اآلراء والمقترحات بخصوص معالجة مشكلة    
األعالف بشكل جذري وتجنب أنصاف الحلول التي ال 

إال تعقيداً والمقترح الذي  –ر حسب الكثي –تزيد المشكلة 
أجمع عليه الكثير من الفالحين والمربين هو إعادة النظر 

األخير  اإلحصاءبالمقنن العلفي بموجب دراسة متأنية بعد 
الزراعي  واإلصالحالذي قامت به وزارة الزراعة 

وباعتبار األسباب الرئيسية التي زادت في تعمق أزمة 
غير المواتية والتقلبات  األعالف وهي الظروف المناخية

وسيطرة الجفاف وانحسار  الصقيعواجتياح موجات 
المراعي وانعدام األعالف الخضراء في كثير من المناطق 
وافتقار البادية للغطاء النباتي الكافي في معظم األحيان 
وتفتت الحيازات وضآلة المساحة والزراعات المكثفة 

اضي الزراعية المتناوبة وتشجير مساحات كبيرة من األر
وسوء التوزيع وجميعها عوامل أدت إلى تعميق أزمة 
األعالف، لهذا يقترح الكثير إعادة النظر بالمقنن العلفي 
باعتبار هذه المعطيات إضافة إلى تطبيق بعض المناطق 
التي ال يمكن أن تعتمد عليها الثروة الحيوانية حتى في 

لواحد السنوات األخيرة على أال تقل مخصصات الرأس ا
من احتياجاتها السنوية والباقي يلقى على عاتق % ٥٠عن 

المربين أصوالً لتحقيق توازن في المعادلة بين المربي 
يراه البعض  وحسب ما –والمؤسسة العامة لألعالف وإال 

لن تحل مشكلة األعالف ويبقى ذلك من باب أنصاف  –
  .الحلول
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  الرفيق المهندس أبو ريزان في ذمة الخلود
  
إثر نوبة قلبية حادة ومفاجئة،   

أغمض الرفيق المهندس عابدين 
عيناه إلى ) أبو ريزان(خليل 

األبد، وهو كان يعمل في أرضه 
المشجرة بالزيتون، وقد انتقلت 
روحه إلى السماء من بين أخاديد 
التراب واألغصان وزخات المطر 

كانون  ٢٤المتأللئة، عصر السبت 
اد انتشر الخبر وس ٢٠٠٩الثاني 

  .–جبل كرداغ –Berbenê)الحزن في قريته بربند 
ناهز عمره الخامسة والخمسين سنةً ، درس االبتدائية في   

مدارس القرى المجاورة لقريته، متحمالً عبء التنقل إليها 
وصعوبة أيام الشتاء القاسية، ودرس اإلعدادية والثانوية في 

هادة مدينة عفرين معتمداً على نفسه كثيراً، ثم نال ش
البكالوريا في مدرسة عبد الرحمن الكواكبي بحلب 

، تخرج من كلية الزراعة بحلب عام )١٩٧٢- ١٩٧١(
، عمل مهندسا موظفاً ما يقارب ثالثين عاماً، ١٩٧٧

أمضى معظمها في دائرة زراعة عفرين، وكان ينوي 
له ثمانية أوالد ، ثالثة شبان . التقاعد عن العمل بعد شهور

نيروز  –ليلى (وخمس بنات ) شرفان –سيامند  –ريزان (
  ).خناف –روهالت  –ناريمان  –
انتسب إلى صفوف الحركة الوطنية الكردية في سوريا   

بداية السبعينات وظل لفترة طويلة ينال ثقة رفاقه في 
بحلب، انتخب سكرتيراً  –عضوية اللجنة المنطقية للحزب 

طع عنه، لها في اآلونة األخيرة، دأب على النضال ولم ينق
وكان مقداماً ومثاالً لألخالق الحميدة ولم يشكو منه أحد، 
تميز بدوره السياسي والثقافي واالجتماعي بين أبناء شعبه، 
محباً للغته األم، عمل على نشرها وممارستها وتعليمها 
لآلخرين، مقتنعاُ بأن الشعوب تعرف بلغاتها وبدونها 

  .تتعرض لالنقراض
لوظيفي، محباُ لخدمة الغير من أخلص وتفان في عمله ا  

كرد وعرب وغيرهم دون تمييز بين الناس، ألجل تطوير 
مشجعاً للعلم والمعرفة ألنها السبيل ... المجتمع والوطن ،

  .للتخلص من براثن التخلف والجهل
في يومٍ ماطر مفعم بالخير والضباب يغطي رؤوس   

 الجبال،  صباح األحد، تجمع الناس من كل صوب وحدب،
وبموكب جنائزي حاشد، بحضور جموع من أهله ورفاقه 
ومحبيه وأصدقائه وزمالئه، شيع جثمانه إلى مثواه األخير 
في مقبرة قريته، محمالً على أكتاف عناصر الفرق 
الفولكلورية تتقدمه باقات من الزهر، وبعد انتهاء مراسم 

سكرتير حزب  –الدفن، ألقى الرفيق محي الدين شيخ آلي 
، كلمةً )يكيتي(الديمقراطي الكردي في سوريا الوحـدة 

معبرة ومؤثرة ركز فيها على مناقب الفقيد أبو ريزان 
وخصاله ومواقفه في الوقوف ضد الظلم والتمييز والدفاع 
عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان وأمانيه في حماية وتطوير 
اللغة الكردية، وأكد أن رحيله خسارة ألهله وشعبه ولحزبه 

الكردية والحركة الديمقراطية في البالد، كما قدم وحركته 

شيخ آلي الشكر واالمتنان باللغة العربية لزمالئه من 
مصلحة زراعة عفرين ومن مديرية الزراعة بحلب الذين 

  .حزنوا وأسفوا على رحيل أبو ريزان المبكر
رملة الفقيد وأوالده ورفاقه نتقدم بالتعازي الحارة إلى أ  

  .وأهله، متمنين لهم الصبر والسلوان
  

  الرفيق الشاب شيار حمو فارق الحياة
بحادث مؤسف إثر إصابته   

برصاصة من سالحه الشخصي، 
كانون الثاني  ٢٤صباح يوم السبت

، توفي الرفيق شيار حمو بن ٢٠٠٩
 – (Çê)محمد علي تولد قرية جبلية 

تجاوز اثنين عفرين ، عن عمر لم ي
وعشرين عاماً ، حيث شاءت األقدار 
أن يرحل وهو في ريعان شبابه تاركاً 

شيار كان شاباً خلوقاً وتواقاً للمعرفة . الحسرة واأللم ألهله
واللغة األم وحامالً لهموم شعبه ومدافعاً عن حقوقه، انتسب إلى 

  .ونال ثقة رفاقه في وقت قصير ٢٠٠٥صفوف حزبنا عام 
ه بموكب جنائزي مهيب ووري الثرى في مقبرة شيع جثمان  

  .القرية وسط أسف وحزن جموع األهالي والرفاق
إننا نعزي أنفسنا على رحيل أحد رفاقنا الشباب المناضلين 

  . ونتقدم بأحرها إلى ذويه، سائلين المولى أن يسكنه فسيح جنانه
  

  شـاب يقتل خمسة من عائلته
قعة في منتصف عفرين ، الوا –في قرية خربة شران   

المسافة تقريباً بين موقعي كفرجنة وميدانكي ، وقعت حادثة 
شباط  ٢مفجعة بحدود الساعة السابعة مساء االثنين 

طالب  – ١٩٩٤تولد ) ح.شيار(، حيث قام الشاب ٢٠٠٩
في الصف الثالث اإلعدادي بمدرسة شران، بإطالق 

عمرها (الرصاص من مسدس على والدته زينب علو 
عمرها (وعلى جدته أمون سيدو أم أبيه ) سنة ٣٥بحدود 
 –جودي ثمانية أعوام (وعلى أخويه ) سنة ٨٠بحدود 

وعلى ضيفهم محمد علو زوج عمة ) صبري خمسة أعوام
، وبشكل متتالي داخل منزلهم )سنة ٦٤عمره بحدود (أبيه 

في القرية فقتلوا على الفور وفارقوا الحياة ، وأثناء 
كز ناحية شران اعترف الشاب التحقيقات األولية في مر

المذكور بجريمته وأحيل إلى القضاء أصوالً، ووفق ما يقال 
بين األهالي أنه كان يعاني من مشاكل نفسية ويتمتع 

  .بسلوكيات غير سوية
في اليوم التالي تم دفن الضحايا في مقبرة القرية وسط   

دهشة وأسف وحزن األهالي، وقد انتشر هذا الخبر القاسي 
  .في عموم المنطقة وأوساط واسعة في مدينة حلب بسرعة

إننا في الوقت الذي نتقدم فيه بالتعازي إلى ذوي الضحايا      
ونتمنى لهم الصبر والسلوان، نتوجه بالنداء إلى مؤسسات 
الدولة بمختلف اختصاصاتها بضرورة التحرك العاجل 
لوضع حد النتشار الجريمة ومعالجة أسبابها، ونذكر القوى 

لسياسية والفعاليات االجتماعية وأرباب األسر للقيام ا
بدورهم الفاعل في التربية والتوعية ومحاربة التخلف 
ومساعدة المحتاجين في تخطي صعوبات الحياة والمخاطر 

 .الناجمة عن انتشار الفساد بكل أشكاله
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  نعيمة رجب

 
كان اليوم هو الخامس والعشرين   

ن سنة نوفمبر م/ من تشرين الثاني
األخوات  اغتيلتحين  ١٩٦٠

ميرابال، هؤالء السياسيات 
الناشطات، في قمعٍ وحشي في 

حيث سجل  جمهورية الدومنيكان،
مقتلهن كأعتى أنواع العنف الموجه 

  .للمرأة
وقد ُأعتبر هذا التاريخ، صرخةً عالمية تندد بالعنف ضد   

عام الجمعية العامة لألمم المتحدة في  النساء، فقد أعلنت
نوفمبر /الثاني أن الخامس والعشرين من تشرين ١٩٩٩

رغم أن  .اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
المرأة في عالمنا المعاصر قد حظيت بتسليط  قضايا

إالّ أن وتيرة العنف  إعالمي ال بأس به في كثيرٍ من البقاع،
مستمر، شامالً كل مراحل  ازديادالممارس ضدها في 

  .قبل أن تولد ا وحتىحياته
فماليين األجنة المؤنثة تُجهض وتُحرم من حق الحياة،  

. سيكلفن أهلهن نفقات أكبر من نفقات الذكور فقط ألنهن
  .لألسباب ذاتها كما تُقتل ماليين الصغيرات في مهدهن

وتبقى عجلة العنف ضدها تدور بتزويجها صغيرة  
ها، لتعيش بزوج يمتهن روحها وجسد واستبدال كراستها

أفراد  مضنية لتخدم وتُرضي جميع أعباءبعدها وتتحمل 
 .أسرتها باستثنائها

 االتجار وفي مواقع أخرى، المرأة تُستغل بشراسة في 
بجسدها، لتحقيق أرباح طائلة لمافيا متخصصة في هذه 

وفي مواقع مختلفة تُذبح المرأة  وعلى جانب آخر. الجرائم
بحجة  اغتصابضحية  لشُبهة زنا أو حتى حين تكون

وهي كذلك الضحية األضعف في  .عن الشرف الدفاع
المستهدفة في  النزاعات المسلحة، كما أنها ضمن الدائرة

 .عمليات التطهير العرقي
إننا في هذا اليوم، والذي يصادف اليوم العالمي للقضاء   

متأملين، حال المرأة  ونتساءل على العنف ضد المرأة نقف
 يما في دولنا العربية واإلسالمية، ما هوفي عالمنا، الس

العنف الممارس ضدها؟ وما هي تحدياتها في سبيل رفعه 
 عنها؟
المرأة عندنا ليست بأفضل حاالً من  في حقيقة األمر إن   

ضدها  قرينتها في الدول األخرى، فدائرة العنف الممارس
في اتساع يوماً بعد يوم مع تنوع أشكاله، بل قد يأخذ صبغة 

األحيان، مثل حق الزوج في تقويم  عية في كثير منشر
  .وتأديب زوجته

وتتعدد أشكال العنف ضد المرأة في دولنا إبتداءاً من   
وكل إيذاء بدني آخر، إلى  الجسدي وهو الضرب والجرح

العنف الحقوقي وهو منع وحرمان المرأة من حقوقها التي 
لنفسي، والذي القانون والشرع لها، إنتهاءاً بالعنف ا أقرها

المنزلي، وهو الذي يأخذ  يندرج تحته ما يسمى بالعنف
 واالنتقادأشكاالً متعددة ومتنوعة كالشتم والصراخ والتهديد 

على المعاشرة  الزوجةالمستمر والتحقير، وكذلك إجبار 
الدول جريمة يعاقب عليها  الجنسية، والذي يعتبر في بعض

 .القانون
كثير من  ت قاصرة فيإن تشريعاتنا لألسف مازال  

األحوال عن إنصاف المرأة ووقف العنف ضدها، وإن 
القضاة، وإن أنصفها القضاة  أنصفتها التشريعات لم ينصفها

  .ظلمها المجتمع
عملية تصحيحية كبرى  نحن بحاجة الى وقفة جادة، والى  

تنال كل المواقع التي تتعرض لها المرأة للعنف، سواء في 
في الشارع، نحن بحاجة الى تشريعات عملها أو  بيتها أو

 .ضدها رادعة لكل من يمارس العنف
واألهم من ذلك نحن بحاجة لتحرير مجتمعاتنا وثقافاتنا  

ويشرع ممارسة العنف ضدها،  من إرث مغلوط، يسوغ
من قبيل أنها ناقصة عقل ودين، أو إنها من ضلع أعوج، 

   .أنها من مرتبة أدنى من الرجل أو
لعالمي للقضاء على العنف ضد المرأة نتمنى في اليوم ا 

العنف ضد أي إنسان، بعالمٍ تسوده  ونُطالب، بعالمٍ خاٍل من
شركاء في  العدالة والحب، بعالمٍ تكون فيه المرأة والرجل

  .صناعة اإلنسانية الصالحة والمتحضرة
  

  كردستان إقليمالعنف ضد المرأة في 
  ملحوظا انخفاضاشهد 

  
PNA جيرفان البارزاني رئيس الوزراء في قال ني: هولير

شهد  اإلقليمان العنف ضد المرأة في  كردستان إقليمحكومة 
التي اتخذتها حكومة  اإلجراءاتملحوظا بعد  انخفاضاً
  . في هذا الجانب اإلقليم

وقال البارزاني خالل مشاركته في مراسيم اختتام أسبوع   
حكومة إقليم بدأنا في : العنف ضد المرأة في إقليم كردستان

كردستان بحملة العنف ضد المرأة ألننا نعلم انه لدينا 
مشكلة في هذا الجانب وهي مشكلة سياسية واجتماعية 

  .وتراثية 
بحسب : وأكد انخفاض العنف ضد المرأة وقال   

اإلحصائيات ان العنف ضد المرأة في كردستان في 
  .انخفاض ألنه اآلن لدينا مديريات لمتابعة العنف

شار رئيس حكومة إقليم كردستان ان لحكومة اإلقليم وأ  
  .لجنة تراجع كل ثالثة أشهر مسالة العنف ضد المرأة

وعبر البارزاني عن سروره ان لغة الحوار بدأ يستخدم   
سعيد ان مجتمعنا بدأ يستخدم لغة :  بدال من العنف وأضاف

وهذا إثبات  للمجتمع .الحوار ويضعه على طاولة الحوار
  .ان مجتمعنا يتمتع بالديمقراطيةالدولي 

كما أكد نيجيرفان البارزاني ان حكومة إقليم كردستان    
مصرة على سد النواقص والدفاع عن حقوق المرأة  

  .الفعالة في جميع المجاالتومشاركتهم 

 أوقفوا العنف ضد المرأة

 ٨  المرأة الكردية         )              ١٨٦(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة


