
 )التحول في سوريا(
 مؤتمر لقوى إعالن دمشق في البرلمان األوربي

 
شاركت منظمة أوربا لحزبنا في تنظيم مؤتمر عقدته بعض قوى إعالن دمشق في   

نظم أعضاء في إعالن  "التحول في سورية" البرلمان األوربي، فتحت عنوان
العاصمة مؤتمراً في البرلمان األوربي في  ١٣/٥/٢٠٠٨دمشق يوم الثالثاء 

حركة  :وقد رعى المؤتمر الى جانب منظمة أوربا لحزبنا كل من .البلجيكية بروكسل
العدالة والبناء والمعهد اآلشوري في أوربة بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردي في 

ممثالً عن الجبهة الديمقراطية الكردية باإلضافة الى أعضاء من )البارتي(سورية 
 .لجان إعالن دمشق في أوربة

هيومان وحضر المؤتمر العديد من ممثلي منظمات حقوق اإلنسان كمنظمة   
 ،)تشاتام هاوس(، ومراكز األبحاث كالمعهد الملكي للعالقات الدولية رايتس ووتش

كما حضر بعض أعضاء البرلمان األوربي وممثلين عن المفوضية األوربية 
ية والشرق األوسط وممثلين عن مجلس االتحاد األوربي المتخصصين بشؤون سور

وحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى اإلعالميين والخبراء والمحليين السياسيين المهتمين 
 .بقضايا الشرق األوسط وسورية

ويعتبر هذا المؤتمر تطوراً مهماً في إطار إستراتيجية متكاملة ألعضاء إعالن   
لوطني، وتشكيل دمشق في بناء شبكة من العالقات الدولية لصالح اإلعالن ومجلسه ا

لوبي سياسي قوي، خاصة بعد نجاح إعالن دمشق في بناء عالقات سياسية جيدة في 
كل من ألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول األوربية وصوالً إلى الواليات المتحدة 

ويتكامل هذا المؤتمر مع الحراك السياسي الداخلي في سورية  .واالتحاد األوربي
 .الدولية-حتكار النظام للعالقات السوريةوالسعي لكسر محاوالت ا

عضوة لجنة العالقات  يانا هيباشكوفاافتتح المؤتمر بكلمة للنائبة األوربية   
 .رئيس حركة العدالة والبناء أنس العبدةالخارجية في البرلمان األوربي وكلمة للسيد 
 :وتوزعت أعمال المؤتمر على ثالث جلسات

وتم فيها مناقشة واقع حقوق اإلنسان  "سورية اليوم" :كانت الجلسة األولى بعنوان  
في سورية، وتدهور الوضع المعاشي للمواطنين، وفشل ادعاءات التنمية والتطوير 

وتحدث  .باإلضافة إلى استعراض دور االتحاد األوربي وموقفه من هذه المواضيع
) ارتيالب(من الحزب الديمقراطي الكردي  كاميران حاجوفي هذه الجلسة كل من 

 .من المفوضية األوربيةآنا كويستينن من منظمة أوربا لحزبنا و جابو عارفو
في مداخلته عن الوضع الكردي وما يعنيه األكراد من كاميران حاجو حيث تحدث   

اضطهاد وحرمان من حقوقهم األساسية، مركزاً على الوضع االقتصادي المتدهور 
السياسية الرسمية للحكومة السورية  والفقر الذي تعانيه المناطق الكردية بسبب

بحرمان المناطق الكردية من المشاريع التنموية والبنى التحتية األساسية الالزمة 
وألقى حاجو الضوء على ما تعانيه  .لتحقيق التنمية والتطور االقتصادي واالجتماعي

وما  المناطق الكردية من فقر وحرمان بالرغم من غناها سواء من الناحية الزراعية
تنتجه محاصيل أساسية مثل القمح والقطن، أو الثروة النفطية التي يم استخراجها من 

 .منطقة الجزيرة التي ال توجد فيها حتى مصفاة بترول واحدة
فقد تحدث في مداخلته عن انتهاكات حقوق اإلنسان وغياب عارف جابو أما   

ممارسة أبسط حقوقه الحريات العامة في سورية حيث المواطن السوري محروم من 
اإلنسانية وحرياته األساسية وال سيما حرية الرأي والتعبير واإلعالم واالنتخاب 

 وركز .والترشيح، في ظل قانون الطوارئ مع غياب سيادة القانون وقضاء مستقل
في مداخلته على الواقع الكردي في سورية وما يعانيه المواطنون األكراد من  جابو

ثقافية والسياسية واالجتماعية، بمنع اللغة والثقافة الكردية حرمان من حقوقهم ال
باإلضافة إلى ما يتعرض له الكردي من اضطهاد وتمييز ومن خالل قوانين 

تهم السورية يومشاريع استثنائية، لعل أبرزها حرمان مئات اآلالف من جنس
تل كما هذا ناهيك عن االعتقال والتعذيب والق .ومشروع الحزام العربي والتعريب

آذار، وإطالق النار على الشبان المحتفلين بعيد  ١٢حصل لدى قمع انتفاضة 
وفي نهاية مداخلته طالب عارف جابو المدافعين عن حقوق  .النوروز لهذا العام

اإلنسان والداعين إلى الديمقراطية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعمه 
وحرياته األساسية التي كفلتها القوانين وتأييده لتحقيق الديمقراطية وليمارس حقوقه 
 .والمعاهدات الدولية والتزمت بها سورية أيضا

آنا وأكدت ممثلة المفوضية األوربية   
في مداخلتها على أهمية دور  كويستينن

سورية لتحقيق السالم في الشرق األوسط 
وضرورة الحوار والتعاون معها في حل 

سان فقد أما بشأن حقوق اإلن .مشاكل المنطقة
أكدت على دعم وتأييد المفوضية األوربية 
لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، وأن 
المفوضية تثير قضية حقوق اإلنسان 
ومعتقلي الرأي أثناء اللقاءات التي تعقدها 
مع الحكومة السورية، كما أكدت على أهمية 
التواصل والحوار مع المدافعين عن حقوق 

ة التي تطالب اإلنسان والمعارضة الوطني
 .بالديمقراطية والحوار ممثلة بإعالن دمشق

بإيجابية إلى سماح  كويستيننونظرت 
السلطات السورية لممثلي االتحاد األوربي 
بحضور جلسات محكمة أمن الدولة، وقالت 
بأن المفوضية تتابع انتهاكات حقوق اإلنسان 
في سورية وهي تعرب عن أسفها وقلقها 

 .لذلك
المجلس " :الثانية بعنوان وكانت الجلسة  

وتحدث فيها كل  "الوطني إلعالن دمشق
عضو الهيئة القيادية كاميران بيكس  من

ومسؤول منظمة اوربا لحزبنا حزب الوحدة 
الديمقراطي الكردي في سوريا،  و أسامة 

عبد المنجد من حركة العدالة والبناء، و
مدير المعهد اآلشوري في األحد اسطيفو 

ادة من المعهد الملكي أوربة ونديم شح
 تشاتام هاوس -للدراسات الدولية 

في مداخلته  كاميران بيكس تناول الرفيق   
المشاركة الكردية في إعالن دمشق الذي 

وأكد  .يضم معظم أطراف الحركة الكردية
على المشاركة الكردية الفاعلة في إعالن 
دمشق الذي يعتبر أول تحالف من نوعه في 

ذا التنوع من مكونات تاريخ سورية يضم ه
الشعب السوري بمختلف انتماءاته القومية 

وقال بأن المشاركة    .والدينية والثقافية
الكردية في اإلعالن تأكيد على تمسك 
األكراد بوطنهم سورية والعمل مع اآلخرين 
من أبناء البالد من عرب وآشوريين 
وغيرهم من أجل التغيير الديمقراطي 

لوصول إلى دولة السلمي في البالد، وا
المواطنة وتحقيق العدل والمساواة وتمتع 
الجميع بنفس الحقوق والواجبات في ظل 
نظام ديمقراطي يحترم حقوق اإلنسان 

 .وحرياته األساسية
في مداخلته عن  أسامة المنجد وتحدث  

كيفية نشوء ومراحل تطور إعالن دمشق 
وأهدافه وطريقة عمله، وانعقاد مجلسه 

خابات التي حصلت داخله الوطني واالنت
وأفرزت قيادات متميزة ومتنوعة تمثل كافة 
أطياف وشرائح المجتمع السوري ومكوناته 
العرقية والدينية وانتماءاته الجغرافية، وما 
تعرض له اإلعالن مؤخراً من قمع بعد عقد 
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واستعرض المنجد النقاط الهامة واإلستراتيجية التي أتى بها  .مجلسه الوطني
مشق ومن ثم مجلسه الوطني من كونه يمثل وحدة وطنية حقيقية، غير إعالن د

وان اإلعالن يشكل نواة لبديل حقيقي  .تلك الوحدة الزائفة التي يسوقها النظام
للنظام القائم فيما لو تم دعمه وتأييده والوقوف بجانبه ثم تطويره وتطوير أساليب 

  .وصوله إلى الجماهير المقموعة في سورية
فقد تحدث عن تاريخ اآلشوريين في المنطقة بد األحد اسطيفو عأما   

في مداخلته وضع اآلشوريين  أسطيفو ثم تناول .ومساهمتهم في حضارة المنطقة
السريان معتبرا إن جزء كبيراً من مشكلتهم يرتبط بالوضع الناجم عن االستبداد 

ظمة المتعاقبة، السياسي المقرون بالتعصب القومي والديني والطائفي في ظل األن
مما دفعهم إلى الهجرة ومغادرة الوطن، بالرغم من مشاركتهم مع اآلخرين من 

كما أكد على أهمية  .أبناء البالد العرب والكرد وغيرهم في بناء وتطوير سورية
التغيير وإعطاء األولوية لإلصالح السياسي قبل أي قطاع آخر، مشيراً في هذا 

ليس في وارد اإلصالح وال يمكنه تحمل تبعاته، السياق إلى أن النظام الحالي 
مؤكدا على ضرورة التغيير السلمي الديمقراطي التدرجي عبر أساليب يمكن 

 .التوافق عليها بين أطراف إعالن دمشق ووفق آلية محددة
عن التطور التاريخي للشرق األوسط بعد انهيار  نديم شحادة ثم تحدث  

دول الحالية ومن ثم التطورات التي تبعت اإلمبراطورية العثمانية ونشوء ال
الحرب العالمية الثانية وقيام إسرائيل، وصوالً إلى الوضع الراهن في المنطقة 

بعد ذلك توقف عند التطورات  .بعد حرب العراق وسقوط نظام صدام حسين
األخيرة في سورية وقيام إعالن دمشق الذي جاء بعد تغيرات وتطورات عدة في 

برزها التغير الذي حصل في لبنان عقب اغتيال الحريري المنطقة لعل أ
واالنسحاب السوري من لبنان، هذا باإلضافة إلى التغيرات والتطورات الداخلية 
التي من أهمها ثقة الديمقراطيين بنفسهم وإرادتهم في فرض احترام حقوقهم 

  .وحرياتهم األساسية
مستقبل " للحوار حول وتم تخصيص الجلسة الثالثة واألخيرة من المؤتمر  

وقد تحدث في  .ومراوحتها بين التصادم والتفاهم "األوربية-العالقات السورية
من  كولن سكيكلونامن حركة العدالة والبناء، و مالك العبدةهذه الجلسة كل من 

الخبيرة في شؤون البارونة نيكلسون رئاسة االتحاد األوربي، والنائبة األوربية 
المجتمع المدني، وتولت إدارة هذه الجلسة النائبة  تالشرق األوسط ومؤسسا

 .يانا هيباشكوفااألوربية 
كولن كان أول المتحدثين في هذه الجلسة ممثل رئاسة االتحاد االوربي   

خافيير من مكتب المنسق األعلى للسياسة الخارجية لالتحاد األوربي سكيكلونا 
بي تجاه سورية والقائمة على ، وتناول في مداخلته سياسة االتحاد األورسوالنا

الحوار والتفاوض معها ال عزلها، مشيراً إلى تأثير عالقات دول االتحاد مع 
وأشار إلى أن موضوع حقوق اإلنسان والحريات  .سورية على سياسة االتحاد

األساسية والوضع الداخلي هو من األمور الرئيسية التي تتم مناقشتها مع سورية 
إلى جانب عالقاتها وتدخالتها في لبنان والعراق، وعملية السالم والمفاوضات 

إن السياسة األوربية تجاه سورية بشأن حقوق  سكيكلوناوقال  .مع إسرائيل
سان تقوم على مطالبة الحكومة السورية باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية اإلن

التي وقعت أو صادقت عليها الحكومة السورية وضمان الحريات العامة وإطالق 
سراح المعتقلين السياسيين، وقد تم نقل هذه الرسالة إلى دمشق أكثر من مرة كان 

األوربي والممثل األعلى  آخرها خالل زيارة وزراء خارجية دول االتحاد
 .إلى سورية خافيير سوالناللسياسة الخارجية األوربية 

والسياسة التي يتبناها  كولن سكيكلونافي مداخلته على مالك العبدة ورد   
مؤكداً على ضرورة الضغط  .االتحاد األوربي تجاه النظام من حوار وتفاوض

تسير بالبالد نحو احترام  على النظام السوري وربط الحوار معه بخارطة طريق
  .حقوق اإلنسان وحقوق المواطنة الكريمة

في مداخلتها على أهمية دور نيكلسون  ومن جانبها أكدت النائبة البارونة  
سورية في الشرق األوسط وكونها جزء والعب أساسي ال يمكن تجاهله، 

وكونها  .ةوبالتالي ال بد من الحوار معها ومشاركتها في أي حل لقضايا المنطق

خبيرة في شؤون المجتمع المدني وعملت 
لسنوات طويلة في عدد من دول الشرق 
األوسط أشارت إلى أهمية إعالن دمشق 

إنني "وضرورة تطوره وتقدمه وقالت 
لقد  .أهنئكم على قيام هذا االئتالف

وضعتمونا في مأزق حقيقي أمام النظام 
  ."السوري، والبد لنا من التعامل معكم

وقد تال كل جلسة من جلسات هذا   
المؤتمر وقت خاص لطرح األسئلة على 
المتحدثين وتقديم المداخالت والتعليق على 

كما تخلل المؤتمر  .ما تم عرضه وتناوله
غداء رسمي في قاعة االستقبال في 
البرلمان األوربي دعي إليه المتحدثون 
والشخصيات الرسمية األوربية المشاركة 

  .عضاء إعالن دمشقوالوفد السوري من أ
 

نداء الى المنظمات الدولية حول 
  أوضاع الكرد في سوريا

شاركت منظمة أوربا لحزبنا مع   
منظمات أوربا لألحزاب الكردية األخرى 
في التوقيع على نداء وجه الى األمين 
العام لألمم المتحدة والبرلمان األوربي 
وحكومات الدول الديمقراطية، وتم في 

هؤالء للتدخل لدى الحكومة النداء مناشدة 
السورية لوقف جرائمها ضد ابناء شعبنا 
الكردي الذين يتعرضون للقتل الجماعي 

و ليلة  ٢٠٠٤كما حصل في أحداث آذار 
  االحتفال بنوروز هذا العام

  :المنظمات الموقعة  
 حزب يكيتي الكردي في سوريا ـ منظمة أوروبا
 حزب آزادي الكردي في سورياـ منظمة أوروبا

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في 
 ـمنظمة أوروبا)يكيتي(سوريا

ـ )البارتي(حزب الديمقراطي الكردي في سوريا
 منظمة أوروبا

الحزب الديمقراطي الكردي التقدمي في سورياـ 
  منظمة السويد

  
منظمة بريطانيا تشارك في إحياء ذكرى 

  أربعينية شهداء نوروز
 
مع شاركت منظمة بريطانيا لحزبنا   

منظمات األحزاب الكردية األخرى وأبناء 
الجالية الكردية في إحياء ذكرى أربعينية 

حيث استشهد بعض  ٢٠٠٨ضحايا نوروز 
الشبان عندما قامت دورية امن بإطالق 
النار على الشبان الذين كان يحتفلون بشكل 
سلمي وحضاري في ليلة نوروز هذا العام 
ح مما أدى الى استشهاد ثالثة منهم وجر

وقد تمت في هذه المناسبة إدانة هذا  .آخرين
العمل اإلرهابي من قبل النظام، مع المطالبة 
بضرورة محاسبة المسئولين عن ذلك 

  .وتقديمهم للمحاكمة
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  لحزبنا منظمة أوربا
 تعقد اجتماعها السنوي الموسع 

يكيتي  –عقدت منظمة أوربا لحزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا   
ومي السابع عشر والثامن عشر من شهر أيار اجتماعاً موسعاً بحضور مسئول المنظمة ي

  .وأعضاء الهيئة القيادية لمنظمة أوربا وممثلي الفروع والمنظمات
وقد بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء نوروز وكافة شهداء شعبنا   

  .الكردي
هيئة القيادية ومسئول منظمة أوربا لحزبنا عضو الكاميران بيكس افتتح الرفيق   

االجتماع بقراءة كلمة رئيس الحزب التي وجهها الى أعضاء منظمة أوربا مشيداً فيها 
بما تقوم به منظمة أوربا لحزبنا من تحركات ونشاطات على الساحة األوربية بغية 

دعم وتأييد تعريف الرأي العام األوربي بعدالة قضية شعبنا الكردي في سوريا وكسب 
وأكد رئيس الحزب في كلمته على .الرأي العام األوربي والمنظمات اإلنسانية والدولية

أهمية تطوير وتفعيل العمل التنظيمي واالستفادة من التجارب واألخطاء التي يجب 
تصحيحها وتجاوزها، كما دعا أعضاء منظمة أوربا الى مراعاة واحترام القوانين 

 .واألنظمة األوربية
بعد ذلك قدم الرفيق مسئول المنظمة مداخلة سياسية تناول فيها آخر تطورات   

سيما بعد اشتداد حدة القمع سياسية في المنطقة وفي سوريا والاألوضاع والمستجدات ال
وحملة االعتقاالت التي تطال السياسيين المعارضين والتي كانت حملة اعتقال أعضاء 

حدى ابرز تجلياتها في الفترة األخيرة، هذا باإلضافة قيادة إعالن دمشق للتغيير الوطني إ
كما استعرض  .الى اعتقال النشطاء المدافعين عن الحريات العامة وحقوق اإلنسان

في مداخلته السياسية أوضاع الحركة الكردية واألزمة التي يمر بها  بيكسالرفيق 
ذه األزمة وحلها التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا مؤكداً على ضرورة تجاوز ه

عن طريق الحوار والتفاهم بين أطراف التحالف الذي يجب المحافظة عليه، ومتابعة 
الجهود الرامية الى لم شمل الحركة الكردية بغية تجاوز الضعف والتشتت الذي تعانيه 
الحركة، وفي هذا اإلطار تبرز أهمية المؤتمر الوطني الكردي الذي يدعو حزبنا الى 

 .ثم متابعة العمل لبناء المرجعية الكردية انعقاده، ومن
وفي الشأن التنظيمي توقف االجتماع مطوالً عند الوضع التنظيمي متناوالً وضع كل   

فرع ومنظمة على حدة حيث تم التوقف على األخطاء والتقصير من قبل بعض الرفاق 
في المجال  كما تم تبادل الخبرات .مع التأكيد على ضرورة االستفادة منها وتجاوزها

والنقطة األهم في  .التنظيمي بين الرفاق من مختلف الفروع والمنظمات والدول األوربية
المجال التنظيمي كانت كيفية تطوير العمل التنظيمي الذي يجب ممارسته بأساليب 

  .وطرق مختلفة متطورة تتناسب مع الظروف واألوضاع المختلفة في أوربا
قد مسئول اإلعالم وإعالم منظمة أوربا لحزبنا بشدة من قبل أما بشأن اإلعالم، فقد تم ن  

بعض الرفاق وذلك لعدم فاعليته وضعفه وعدم االستفادة من أجواء الحرية والوسائل 
والتقنيات الحديثة المتوفرة في أوروبا، مع التأكيد على أهمية ودور اإلعالم في هذه 

عالم الحزب الى عدم وجود أية وقد تم إرجاع السبب في ضعف وعدم فاعلية إ .األيام
وسيلة إعالمية لدى المنظمة باإلضافة الى االفتقاد الى الخبرات والكفاءات اإلعالمية 

  .لدى الرفاق في منظمة أوربا
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ـرية للمعــتقـلين الســـياسيين في ســجون البــــــالدــالح  

  تهنئـــــــــــــــة
 الرئيس األخ سيادة
  الطالباني جالل
  العراق جمهورية رئيس

 الكردستاني الوطني لإلتحاد العام األمين
  الشقيق

  :وبعد أخوية تحية   
 اإلتحاد – المناضل مإتحادآ والدة آانت لقد  

 شاق لنضال منطلقًا – الكردستاني الوطني
 واجهها التي التحديات مواجهة في ومثمر
 وبداية ،١٩٧٥ عام العراق آردستان شعب
 خاللها الكردية الحرآة تمكنت جديدة لمرحلة

 الدموي، حسين صدام لنظام التصدي من
 الدآتاتورية، براثن من آردستان وإنقاذ

 الوطنيين لكل نضالية قاعدة إلى وتحويلها
 أجل من جهودهم تضافرت الذين العراقيين،
  .العراق تحرير

 وإلى إليكم، نتوجه فإننا المناسبة، وبهذه  
 الشقيق الكردستاني الوطني اإلتحاد قيادة

 مع ، التهاني بأصدق منتسبيه، وجميع
 األخوة وبين بينكم للعالقات األخوية تمنياتنا

 بالتقدم الكردستاني الديمقراطي الحزب في
 ، عمومًا العراقي الشعب مصلحة فيها لما

 نضاله ومواصلة خصوصًا، والكردي
 وتوفير اإلرهاب، دحر أجل من الدءوب
 مرتكزات وترسيخ واالستقرار، األمن

 التمتع من الكردي الشعب وتمكين الفيدرالية،
 حر ديمقراطي عراق وبناء القومية، بحقوقه
  .ومتقدم

 قيادة من التهاني أصدق لكم أخرى، مرة  
 األخوية للعالقات تمنياتنا مع ورفاقه، حزبنا
  .واالزدهار بالتطور الشقيق حزبكم مع

  .للنضال ذخرًا ودمتم اهللا وفقكم            
    ٣١/٥/٢٠٠٨ في سوريا     

  السياسية اللجنة
 في الكردي الديمقراطي الوحدة لحزب

  )يكيتي(سوريا
   

  ذكراها السنويةتحية لثورة أيار في 
  
أيار الذكرى الثانية  ٢٦مرت في   

والثالثين لثورة أيار الوطنية التي اندلعت 
آذار  ٦رداً على نكسة  ١٩٧٦عام 
ار شعب ، وتأكيداً على إصر١٩٧٥

وبذلك  كردستان عل مواصلة الكفاح،
تحولت كردستان لقاعدة متقدمة إلسقاط 
الدكتاتورية ، وتحرير العراق وإقرار 

الية ،واالنتقال إلى معركة دحر الفيدر
، وتوفير األمن واالستقرار، اإلرهاب

 تمهيداً لبناء عراق ديمقراطي اتحادي،
ليأخذ مكانه الطبيعي بين الدول 

  .المتحضرة
  .تحية لثورة أيار - *
  .والخلود لشهدائها األبرار - *
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