
 آخـر هايـة شـكل   نممثلي التنظيمـات القائمـة هـو بال   
 األحــزابن يقلــل مــن شــأ وجديــد مــن التنظــيم ال
وينقــل تلــك الفعاليــات  فقــط، بــل ينهــي احتكارهــا

ــدالً إلــى جانبهــا، ــزواء فــي الصــفوف مــن اال ب ن
ــة ــل   ، الخلفي ــي الفع ــاركة ف ــق المش ــا ح ويمنحه

ــي، وي ــة  السياس ــع البني ــيع وتنوي ــى توس ــل عل عم
ركــة الكرديــة، بــدالً مــن اقتصــارها المجتمعيــة للح

  .على البنى الحزبية فقط رغم تضحياتها الثمينة
 أهميـة مـن   أيضـاً نقلـل   ال ،بنفس الوقـت  أنناكما   

د نضــاالت بيــة التــي تــؤطر وتوحــزالح اإلطــارات
لكنها تشـكل بالنهايـة مرجعيـة لعـدد مـن       ،منتسبيها

ــي تبقــى  األحــزاب ــاالت ــا  أســيرة أحيان أو لبرامجه
ــعارات ــات   ش ــوعة لغاي ــون موض ــد تك ــي ق ها الت

ثـم   .قـد تتبـاين مـع المصـلحة العامـة      حزبية بحتة،
اإلطـارات لـم يكتـب لهـا دائمـا      تجربة مثل تلك أن 

ــاح الم ــوبالنج ــث طل ــى ، حي ــت بعضــها حت تفكك
ــالندون  ــمي إع ــدوام   ،رس ــى ال ــت عل ــا ظل لكنه

ــدم    ــة تخ ــات مرحلي ــرد تحالف ــكل مج ــدافا تش أه
ك وراءهــا المزيــد ئهــا،  وتتــرهاحزبيــة تنتهــي بانت

ــل    ــداقية العم ــي مص ــكيك ف ــاط والتش ــن اإلحب م
ــذي يشــكل التشــتت األساســية، ســمته  المشــترك ال

ــتت أ ــذا التش ــتمد ه ــد ويس ــبابهح ــة  أس ــن عقلي م
ــي  ــل السياس ــي للعم ــار الحزب ــة  ،االحتك الن التجرب

هناك العديـد مـن الكـوادر التـي لـم تعـد        أن أثبتت
ـ  أحزابهـا، قادرة علـى مواصـلة عملهـا داخـل      ان ك

العمـــل داخـــل مؤسســـات تخضـــع  بإمكانهـــا
مــن تورطهــا فــي بنــاء  بــدالً ،الكرديــة ةللمرجعيــ
لمتابعـة  ، تـرى فيهـا وسـائل وحيـدة     منشـقة  أحزاب

  .نضالها السياسي 
  
المرجعيـة   إمكانيـة ن البحـث عـن   ، فـإ هنـا  ومن  

د يــمــن توح ،يســتمد ضــروراته فقــط ال ،ةودالمنشــ
ــردي  ــوطني الك ــرار ال ــز الق ــرعية مرك ــل  ،وش ب

 ،كــذلك مــن ضــرورة وضــع حــد لحالــة التشــتت
 هـدفاً  األحـزاب التي سـتبقى مفتوحـة طالمـا بقيـت     

ــدالً ــا ب  تكــون وســائل نضــالية أنمــن  بحــد ذاته
 تعمل علـى تنظـيم المجتمـع ككـل بمـا فـي ذلـك        

ــيم  ــائهاتنظ ــد   ،أعض ــة بع ــاعدت  أنخاص تص
فعاليـات   جانـب  مـن  األخيـرة  اآلونـة في  األصوات

عدادها للمشــاركة فــي تبــدي اســت ،مجتمعيــة واســعة
ــة،  ــام الحرك ــاز مه ــب و إنج ــاءتطال ــة  بإنه حال

 إلـى  األحـزاب االحتكار واالنتقال مـن خلـف هـذه     
ــا ــن  جانبه ــة ع ــة الحزبي ــزت التجرب ــد أن عج ، بع

ــتيعابها ــا.. اس ــو م ــدعو وه ــدعوة  ي ــد ل ــن جدي م
وغيــره لحــوار مســؤول حــول  المجلــس السياســي

لمــؤتمر الــوطني إمكانيــة تشــكيل لجنــة تحضــيرية ل
ــود ــردي المنش ــى  الك ــة عل ــع الحرك ــذي تجم ، ال

ــده، ــاد عق ــع انعق ــر المجتم ــن ال ه،وينتظ ــزال  لك ت
  .الواعية اإلرادةتنقصه 

  اإلخوة أعضاء المجلس السياسي الكردي المحترمون
    
  .تحية النضال والعمل، وبعد 

بمناسبة إعالن مجلسكم السياسي الكريم، الذي يضم    
نا بها قضية مشتركة تسعة أحزاب كردية ، والتي تجمع

تهم شعبنا الكردي المضطهد ، وتتطلب منا جميعاً البحث 
عن أفضل السبل الالزمة لتوحيد وتنظيم طاقاته، فإن 
توجهكم الذي أشرتم إليه في بيان اإلعالن ، نحو التحضير 
لمؤتمر وطني كردي بمشاركة الفعاليات المجتمعية 

العام للتحالف  المستقلة ، يخلق لدينا في المجلس
الديمقراطي الكردي شعوراً بإمكانية التعاون والعمل معاً 
لتشكيل لجنة تحضيرية للوصول إلى المؤتمر الوطني 

  .الكردي، و بناء المرجعية الكردية المنشودة 
  .مع فائق االحترام والتقدير  

  ٢٢/١/٢٠١٠في      
 المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

.........................................................  
  محكمة النقض

  ترفض الطعن المقدم من
  السوري هيثم المالح هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي

علم المرصد السوري لحقوق اإلنسان ان محكمة النقض   
الطعن المقدم  ٣١/١/٢٠١٠األحد   السورية رفضت يوم

ناشط الحقوقي السوري المحامي من قبل هيئة الدفاع عن ال
هيثم المالح وصدقت القرار الصادر عن قاضي التحقيق 

قضى    والذي ٣/١١/٢٠٠٩   بدمشق في األولالعسكري 
نشر أنباء كاذبة من "باتهام المحامي هيثم المالح بجناية 

من قانون  ٢٨٦سندا للمادة " شأنها أن توهن نفسية األمة
   رم ذم إدارة ،وسوفالعقوبات السوري والظن عليه بج

تحدد جلسة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات العسكرية في 
   .وقت الحق

جدير بالذكر ان جهاز امني سوري كان قد اعتقل   
في    وأحاله ١٤/١٠/٢٠٠٩المحامي هيثم المالح في 

إلى النيابة العسكرية التي استجوبته حول  ٢٧/١٠/٢٠٠٩
ن المقاالت التي عدد من اللقاءات اإلعالمية ومجموعة م

حاصل على  ١٩٣١كتبها ،والمالح من مواليد دمشق 
إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله 

 ١٩٨٠سنوات بين عامي  ٦،اعتقل لمدة ١٩٥٧كمحام عام 
مع أعداد من النقابيين والناشطين السياسيين  ١٩٨٦ـ 

اهم والمعارضين بسبب مطالبته بإصالحات دستورية ،س
  .في تأسيس الجمعية السورية لحقوق اإلنسان

إن المرصد السوري لحقوق اإلنسان يطالب الحكومة   
السورية باإلفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط 
الحقوقي السوري هيثم المالح وعن جميع معتقلي الرأي 
والضمير في السجون السورية ويعتبر المرصد ان كل ما 

المالح ال يتعدى حرية الرأي التي قام به المحامي هيثم 
كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية 

  .التي صادقت عليها سورية
٢/٢/٢٠١٠       
 المرصد السوري لحقوق اإلنسان                      

 ٢  قضايا وطنية      )              ١٩٨(العدد              YEKÎTÎالوحـــدة 


