
 الرفيق عبدالجليل خليل
 ينتقل إلى رحمة اهللا وعفوه

عبدالجليل انتقل الرفيق     
يــوم ) أبــو آراس(خليــل

ــي   ــع ف ــين الواق االثن
م إلـــى ١١/٠٨/٢٠٠٨

رحمــة اهللا وعفــوه فــي 
المملكة العربية السـعودية  
عن عمر يناهز األربعين 
عاماً، ليوارى الثرى فـي  

ط م فـي مسـق  ١٨/٠٨/٢٠٠٨يوم اإلثنين المصادف 
بمشاركة حشد منطقة ديريك  -نبي ساديرأسه بقرية 

جماهيري غفير وحضور بعـض ممثلـي األحـزاب    
. الوطنية السورية وأحزاب الحركة الوطنية الكرديـة 

حيث تـم إلقـاء كلمـة حزبـه حـزب الوحـــدة       
بهذه المناسـبة  ) يكيتي(الديمقراطي الكردي في سوريا

الجليلـة   مناقبـه وأخالقـه   عندالً األليمة توقفت مطو
وخدمته وتفانيه من أجل قضية شعبه المظلـوم، هـذه   

عـن المطالبـة بحلهـا     الراحل القضية التي لم يتخَل
والدفاع عن عدالتها حتى آخر يوم من حياته وهو في 
ديار الغربة، حيـث كـان الفقيـد يتـابع أخبارهـا      

  .وأوضاعها
للفقيد الرحمة، وألهله وذويه ورفاقه الصبر والسلوان  

  . وإنا إليه راجعونوإنا هللا
  

  سرى كانيه تعيش بين كريهتين
األمرين )  رأس العين ( يعاني أهالي سرى كانيه   

بسبب الروائح الكريهة التي تحوم حول المدينة جراء 
حي ( وجود مكب القمامة شمالي المدينة مباشرة

وبالقرب من األحياء السكنية وكذلك مركز ) الخرابات
الواقع في المدخل الجنوبي تصفية المياه وتكريرها 

  ).حي القوس( للمدينة 
  - وهما ليستا جديدتين - مشكلتينإن وجود هاتين ال  
رق عيش األهالي ويسبب األمراض والمشاكل يؤ

الروائح الكريهة أحياناً  تتسبب في نشرالصحية و
  .وسحب الدخان السامة أحياناً أخرى

رغم أن األهالي و منذ سنوات قدموا عشرات   
رائض والتواقيع ورغم وصول األمر إلى نشره في الع

إال أن المعنيين  - جرائد، تلفزيون –اإلعالم الحكومي 
لم يحركوا ساكناً ولم يستجيبوا للقواعد البديهية للهندسة 

القاضي بوضع مثل هذه المواقع بعيداً عن  يةالمدن
  .التجمعات السكنية

  
  !!لماذا ؟...الحسكة األكثر 
  

انات الشهادتين المرحلة األساسية لدى بدء امتح  
انهمرت على محافظة  والثانوية بكل فروعها حتماً

الحسكة وفود المراقبين من داخل وزارة التربية وعلى 
مستوى عاٍل جداً  حيث سجلت أيام  امتحانات الثانوية 
تحديداً تواجد نائب الوزير في المحافظة بشكل دائم 

  .إلى جانب مفتشين آخرين
بين أهالي المحافظة قبل االمتحانات أن  وقد شاع  

هذه السنة ستشهد مراقبة شديدة وبالذات الشهادة 
الثانوية و السبب المزعوم هو شكاوي مواطنين 
محافظات أخرى من وجود حاالت الغش في الحسكة 
وأن أبناءها يدخلون الجامعات دون جهد في حين 

لون أبناء المحافظات األخرى وبشق األنفس ال ينا- أنهم
دراجات أبناء الحسكة و بالتحديد فقد شاعت مقولة 
صادرة عن أبناء المحافظات األخرى وبالذات الداخلية 

نحن ندرس و طالب الحسكة يسجلون (تقول
و الذي يساعد وهذه كإشارة عن الغش ه)الجامعات

  .أبناء هذه المحافظة
المراقبين ) مساعدة( صحيح أن هناك حاالت غش و  

في كل سنة وكباقي المحافظات إال أنه في المحافظة و 
) مساعدة( في الجهة المقابلة كانت هناك حاالت 

المراقبين و كذلك الغش موجودة في المحافظات 
األخرى بنية من المراقبين في تأهيل أبناء محافظتهم 

  .إلى الكليات والجامعات السورية المختلفة
لدى  - على ما يبدو- إال أن األمر الذي كان مجهوالً   

أصحاب مقولة أن أبناء الحسكة هم األكثر تسجيالً في 
الكليات والمعاهد السورية هي أن هناك إقبال كثير 
على الدراسة الثانوية والرغبة في دخول الجامعات 
بين أبناء المحافظة و ربما هذا و وجود أسباب أخرى 
قد تكون انتقامية أو أقل ما توصف بأنها تعسفية من 

المتنفذين فيها إلى جانب ما يمكن قبل الوزارة و 
وصفه بسذاجة بعض الطالب في الحسكة حاالت أن 
تكون المحافظة من أكثر المحافظات غشاً هذا العام فقد 
سجلت أكبر حاالت فصل وإبعاد و حرمان من 

  .التسجيل في األعوام القادمة 
ليس هذا فحسب بل في المفاضلة حرمت الحسكة من   

ة كعقوبة لما آلت إليه أوضاع حق المحافظات النامي
االمتحانات ،إلى جانب أنه كانت هناك حملة مسعورة في 
الصحف روجت لضرب سمعة المحافظة في الجانب 

  .الدراسي
ليس هناك أدنى شك في أن الغش في االمتحانات هو   

شيء مكروه ومحرم سواء من قبل الطالب أو ما يسمى 
اقبة شيء محمود المراقبين لهم وتشديد المر) مساعدة(بـ

لكن بشرط أن تكون عادلة ومماثلة في كافة المحافظات 
ال أن تكون مشددة ومركزة و مخططة في محافظة 

في محافظات أخرى ،إن مثل هذه المراقبة ) مدشرة(و
التي جرت في الحسكة لم تكن مراقبة إنما كان البحث 
عن حجة للضرب وهذا ما فسره التواجد الدائم لوزارة 

  . و على مستوى عاٍل جداً في المحافظةالتربية 
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  هالكوملة في سري كاني
  تكرم المتفوقين وتحتفل بالناجحين

 
رأس (  هأقامت جمعية الشباب الكرد في سري كاني   

احتفاالً بحضور مايقارب مئتان وخمسون ) العين
شخصاً من الطالب الناجحين في مرحلة التعليم 

وقد ) واألدبيالعلمي (األساسي والثانوي بفرعيه 
وألقى  بهاريبالكبير  الكردي حضر هذا الحفل الشاعر

قصيدة بهذه المناسبة ، وتخلل الحفل وصالت غنائية 
) وسربست جان –ديا باهوز ( من قبل المطربين 

وعن طريق شاشة عرض كبيرة تم عرض وصلة 
وانتهى الحفل ) مزكين طاهر(غنائية للفنانة األوبرالية 

  .حضورلمتفوقين والضيافة لجميع البعد توزيع الهديا ل
  

  التصحر يهدد الجزيرة
  

إن  محافظة الحسكة هي من أكثر المناطق خصوبة   
في سورية  إال أن قلة ا ألمطار في هذا الموسم بشكل 

الحسكة التي لم تتجاوز هطول  عام وبخاصة محافظ
ملم جعلت المنطقة تعيش في حالة ) ٥٠(األمطار فيها 

هو آت، خوفاً على مستقبلهم المعيشي  ترقب وانتظار لما
فير البدائل الممكنة في ظل حكومة عاجزة عن تو

زمة االقتصادية والغالء الفاحش حيث لمواجهة الأل
ارتفاع أسعار المواد األساسية بشكل كبير، التي بات ال 

منطقة التصل فيه دخل الفرد إلى أقل  يقبلها المنطق، في
 .شهرياً من دوالر واحد

فرضت على الكثير من الفالحين الهجرة إلى  حالةهذه ال
تاركين أراضيهم  ) دمشق حلب والالذقية(المدن الداخلية 

ودورهم السكنية، حتى أن الكثيرين من هؤالء الفالحين 
الحديدية منها، وقاموا بإغالقها باللبن  قاموا بخلع األبواب

الطريق  أو البلوك، وتظهر قرى كثيرة وبخاصة بعد خط
ي الذي يربط محافظة الحسكة بمحافظة حلب وكأنها الدول

قرى أشباح خاوية وفارغة، إال ما ندر من بعض السكان 
   . المقتدرين

خمسين  فهناك قرى كانت تصل عدد األسر فيها إلى   
فيها سوى أربع أو خمس  وحتى مائة أسرة ، لم يبق
المسنين الذين يرفضون  أسر، باإلضافة إلى بعض

هذا في مجال  ). الرزق يبعثه اهللا(نعين بأن الهجرة والمقت
الطريق الدولي، أما في قرى ومناطق الدرباسية  منطقة

تتالعب بالرمل  والقامشلي فحدث وال حرج، حيث الرياح
وتّذكر الشخص حينما كان يسافر من القرى ومناطق 

طريق تدمر حيث كانت الكثبان  الجزيرة إلى دمشق عن
الشيح الشوكية أو خلف  الرملية تتجمع فوق شجيرات

وكأنك في جولة في منطقة ...حجرية صغيرة  تالل
والخاوية والتالل  البادية السورية إال أن القرى المتناثرة

األثرية تذكرك بأنك الزلت في محافظة الحسكة ، نعم 
كان بإمكان الناس أن يقاوموا   .الحال هذا هو واقع
لدعم عن الرمق األخير لو لم يتم رفع ا الهجرة إلى

 المحروقات التي حلت على سكان المنطقة ككارثة

ساعدت في وجود هذه الحالة ففي منطقة الدرباسية 
عمقها إلى مائتي أو  والقامشلي اآلبار االرتوازية يصل

حتى ثالثمائة متر وكمية استهالك المازوت تتضاعف 
هذه اآلبار مما يؤدي إلى صرف مبالغ  كلما ازداد عمق
 ادة المازوت والتي تصل في كثير منطائلة لتأمين م

أنش من المياه  ٤(األحيان كلفة تشغيل مضخة تضخ 
عملت المضخة  وإذا) س.ل ٧٥٠لمدة ساعة بحوالي 

لمدة خمسة عشر ساعة فتصوروا يا رعاكم اهللا كم تكلف 
  . ثمن السقاية

سعره أيضاً  ماعدا السماد والبذار الذي ارتفع  
والجمعيات الفالحية فاسدة، وفي كثير من األحيان يتفقون 

السوداء، فيتأخرون في أخذ مستحقاتهم  مع تجار السوق
البذار  منها إلى أن يقوم الفالح أو المزارع بشراء

والسماد من حسابه الخاص فيقوم رؤساء الجمعيات في 
سم للتجار، ويتم تخزينها لموا كثير من األحيان ببيعها

في  كما أن الخطط التي تضعها مديرية الزراعة . القادمة
من %) ٢٥(المحافظة فمثالً حينما تخصص الزراعة 

سماداً يكفي لهذه  عات الصيفية فأنها تعطيااألرض للزر
المساحة فقط، وإن أراد أحدهم شراء ما يلزمه من البذار 

فمثالً سعر شراء (فأنه يلجأ إلى السوق السوداء  والسماد
س .ل -850 ٨٠٠(يصل إلى " األزوتي "ماد األبيض س

 ٥٠٠(والسماد الترابي إلى مابين ) س.ل  ٤٢٥بدالً من 
بالرغم من أنه . )س .ل ٤٠٠ س بدالً من.ل  ٥٢٥-

الموسم الماضي من تدخل  كان هناك استياء عاماً في
التجار في شراء القمح بعض رفضها من قبل الدولة 

مراء في حبة القمح يبقى نقطة سوداء أو ح بحجة وجود
 المواطن في الجزيرة بانتظار خطط صندوق الدعم

الزراعي الذي أصدره الرئيس بمرسوم، بالرغم من أن 
سينتشلهم من حالتهم  الكثير من الموطنين يظن بأن الذي

هي المعجزة أو أن تستيقظ الحكومة والفريق االقتصادي 
حسن الوردية وتقوم بزراعة المنطقة وت من أحالمها

  . وضعها من كافة النواحي
  

  نسرين تيلو
  الحسكة في تحاضر 

بدعوة من منظمة المرأة لحزب الوحدة الديمقرطي    
قدمت المربية الفاضلة  )يكيتي(الكردي في سوريا 

محاضرة في مدينة الحسكة  نسرين تيلووالشاعرة 
تناولت فيها ، جذور العنف ضد المرأة  تحدثت فيها عن
دورها  أة وحجبها عن المجتمع وتغييبأساليب قمع المر

في بناء األسرة وتربية أوالدها الذين قد يكونون رجال 
بالدهم بينما تبقى هي وراء  المستقبل يصنعون تاريخ

ال تستطيع أن ، الكواليس تعاني الظلم الجسدي والنفسي
بل ينظر إليها اآلخر كجسد ، كينونتها بنفسها  تصنع

وأصالتها  تبطان جوهرهايستمتع به دون الغوص في اس
كما أشارت إلى إن األديان السماوية قد منحت ، وتميزها

في المجتمع وأسست لمنهج يحافظ  المرأة مكانة مرموقة
وقد كان  ،وإنسانيتها على كرامتها ويصون حريتها

الحضور متنوعا من الجنسين من المهتمين بالشأن 
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حول بدوا مالحظاتهم وآرائهم أ وقد، الثقافي والعام 
 ,الموضوع وساهمت في أغنائه واثرائه الثقافي والمعرفي

عن طرح آراء جديدة للتعامل مع هذا الموضوع  فضالً
 .والحوار للنقاش الذي بات مطروحاً

 نسرين تيلووفي نهاية المحاضرة اطلعت الشاعرة   
فنية تشكيلية من نتاج الفنانة آسو وأعمال  على لوحات

أناملهن  عجابها بما صنعتنحت للفنانة مزكين وأبدت إ
تم توزيع الضيافة  وأخيراً  من جماليات مثيرة وحداثوية

  .الحضور على
هذا وكانت المحاضرة قد بدأت بالوقوف دقيقة صمت   

ثم رحبت عريفة األمسية  ...شهداءال إجالال ألرواح
مختصرة عن حياتها  نبذة وقدمت ،بالضيوف والمحاضرة

  األدبية
 )دزكه مراسل( بلند محمود :١٤/٨/٢٠٠٨الحسكة   
  

  طات منظمة حزبناانش
  )عين العرب(في كوباني  

 أمسية شعرية •
شعرية  أمسيةلجنة الثقافة  أقامت ٨/٨/٢٠٠٨بتاريخ   

بو فرهاد أويس  القادر محمدعبد على روح المناضل 
تكريماً  (Ebasê kanî) معروف بـ عباسي كانيال

 األمسيةبدأت  ،الكردي هلنضاله وإخالصه لقضية شعب
بالوقوف دقيقة صمت على روح الفقيد وأرواح شهداء 

كلمة عن  تعد الترحيب بالحضور تليوب ،كردستان
والمتسمة  المليئة بالمتاعبحياة المناضل عباسي 

األخالق الحميدة والسيرة الحسنة، وكان للفقيد دور ب
ايجابي وسلمي في حل الكثير من المشاكل االجتماعية 

 ،) (Kanî ereban وأهل قريته احترام رفاقه فنال
انتسب إلى صفوف الحركة الكردية منذ بدايات 

رحيله في العاشر من السبعينات وناضل بإخالص حتى 
، له ستة أوالد من ذوي األخالق ١٩٨٧شهر أيار

  .والتربية الحسنة
 -آزاد   افيب( من  ةكردي أشعارباقة ب زينت األمسية  

بعدها تحدث بعض ، )ريوي كوباني  –زاناف كيتكاني 
 البعض اآلخرأغنى و، هوذكريات همناقبرفاق الفقيد عن 

، فنالت األمسية إعجاب بمشاركاتهم القيمةاألمسية 
بعدها تكريم زوجة الفقيد بهدية  تم ،الحضور
وفي الختام شكر نجل الراحل فرهاد جميع ...رمزية

  .الحضور على مشاركتهم في هذه األمسية
  

  الطالب الناجحين تكريم •
تقدم هتمام بالعلم والمعرفة ودورها في اال إطارفي   

وإنسجاماً مع الفرح الذي عم مدينة كوباني حياة الشعوب 
الذين ، في الشهادتين الطالب عدد كبير منبنجاح وتفوق 

يدعو  األمر الذي وتطور المجتمع،ساس تقدم يشكلون أ
بزيارة لحزب لمنظمة كوباني قامت  .للتفاؤل واالفتخار

في  الناجحين طالب وطالبة من) ٢٠٠(من  رر أكثأس
قرى التابعة المدينة والفي  والثانويةاإلعدادية الشهادتين 

، قدمت لهم هدايا رمزية تشجيعاً لهم وتقديراً لجهودهم لها
إرشادهم إلى السبل السليمة والصحيحة في الدراسة و

جيل ليصبحوا عماد الستكمال دراساتهم والتفوق بها ، 
  .بلالمستق

  سياسيةندوة  •
منظمة ندوة سياسية الأقامت  ١٩/٨/٢٠٠٨بتاريخ و   

تناولت آخر ،  (Deşta Sirûcê)المدينة في شرقي 
المستجدات على الساحتين الدولية والسورية كما توقف 

حول الوضع الكردي في سوريا المحاضر مطوالً 
والقضية الكردية وما يعانيه المواطنون األكراد من 

واألزمة  ،ان من حقوقهم األساسيةاضطهاد وحرم
االقتصادية القائمة وانعكاساتها السلبية على واقع المناطق 
الكردية وهجرة العشرات من العائالت من مناطق 

، وقد أغنى  سكناها إلى المدن الكبرى وخاصة دمشق
  . استفساراتهمبعض المشاركين الندوة بمداخالتهم و

  
 أمسية على ضفاف نهر الفرات •

 
الحادي العشر من  في  

كون قد ي، جاريشهرآب ال
ن على رحيل اعام ىمض

 ،نهاد خليل بن زيدوالرفيق 
لجنة الوبهذه المناسبة أقامت 

لمنظمة أواسط شهر لة يالثقاف
أمسية ثقافية تخليداً  ٢٠٠٨آب 

 هلنضاله وإخالصه لقضية شعب
مسية األوبدأت  ،الكردي

لى أرواح بالوقوف دقيقة صمت على روح الفقيد نهاد وع
كلمة  توبعد الترحيب بالحضور تلي ،شهداء كردستان

يمتاز بحسن  نهادكان الرفيق ( الراحلعن حياة ونضال 
احترام رفاقه وأهل ب حظيالسيرة والمعاملة الحسنة 

قريته والقرى المجاورة و كان مثاالً ناصعاً للنضال 
الوطني والقومي واالنتماء الحزبي والعالقات 

عانى أسوة بأبناء جلدته من فقدان  دوق ،االجتماعية
الديمقراطية وسريان مفعول قانون الطوارئ واألحكام 
العرفية وإجراءات اإلنكار والتمييز الشوفينية التي 

 نتهجها النظام السوري بحق الشعب الكردي في سوريا،ي
انتسب إلى صفوف حزب الوحدة منذ بداية التسعينات 

شيع جثمانه  ،ياتهوناضل بإخالص حتى آخر لحظة في ح
 هميدان قريته مقبرةفي إلى مثواه األخير  آنذاكالطاهر

بموكب جنائزي مهيب شارك فيه ممثلو األحزاب وحشد 
  ).كبير من محبي ورفاق الفقيد وأهل كوباني الكرام

المعاهدات والمواثيق  ثم تلي موضوع األمسية بعنوان  
 ضورعلى الح ،الدولية التي تناولت المسألة الكردية

مجموعة من األشعار باللغة  ريوي كوبانيقدم الشاعر و
 األمسية بمداخالتهم المشاركين بعض أغنى ،الكردية
 .بعدها تكريم زوجة الفقيد بهدية رمزية تم .وأسئلتهم

ختام شكر أهل الراحل جميع الحضور على الوفي 
  . تقديرهم ومحبتهم للفقيد

  ٩       شؤون المناطق     )         ١٨١(العدد             YEKÎTÎ  الوحـــدة 


