
  سيتواصل النضال من أجل
  !!وحدة الصف الكردي دون هوادة

  
في اآلونة األخيرة، كثرت األقالم التي تناولت وضـع الحركـة       

الوطنية الكردية في البالد كٌل وفق منظورها ودوافعها، تراوحت بين 
 وتقييم موضوعي تبتغي الحرص التصحيح، وهجومٍ سافر على ونقد

ع جذورها من المجتمع ورميهـا خـارج   هذه الحركة تدعو إلى اقتال
التاريخ، والخالص منها نهائيـاً، ألسـباب ومبـررات تعـود إلـى      

  .أصحابها
مهما يكن، فمن الصحيح أن الوضع الحـالي لحركتنـا الوطنيـة       

الكردية ال يبعث على االرتياح مطلقاً، نظراً لحالة التشتت واالنقسـام  
عض األحيان عن مهامهـا  المفرطة التي تعاني منها، وخروجها في ب

األساسية ومبررات وجودها المتمثلة في توجيـه الصـراع السـلمي    
الديمقراطي صوب غاصبي حقوق شعبنا ومنفذي المشاريع العنصرية 
والقوانين االستثنائية بحقه بدالً من الدخول في صـراعات ومعـارك   
جانبية هامشية ال تخدم في أفضل حاالتها سوى أولئك الذين يحيكون 

ومن الصحيح أيضـاً، أن  . لدسائس ضد أبناء شعبنا وقضيته العادلةا
هذه الحالة المرضية المزمنة تشكل مصدر قلقنا الدائم، والدافع األول 

-لمحاوالتنا المستمرة الهادفة لتحسين األجواء والمناخـات الكرديـة  
الكردية للمساهمة في إخراج هذه الحركة من حالتها الراهنة كي تأخذ 

الالئق بين جماهيرها أوالً ولـدى فصـائل وأحـزاب قـوى      مكانها
المعارضة الوطنية ثانياً، لتؤدي دورها الوطني في تحمل مسؤولياتها 

ولكن، يبقى القول الفصل في العمل الـوطني  . حيال الشعب والوطن
المشترك إلرادة العمل الجماعي لدى كافة األطراف، فـال يسـتطيع   

مشترك بمعزل عـن إرادة الجميـع   طرف بمفرده أن ينجح العمل ال
  .وإيمانهم بجدوى وفعالية ذلك العمل

هنا، لسنا في معرض توجيه اللوم واالتهام ألحد أو تبرئة سـاحة     
أحد من المسؤولية التاريخية المنتظرة، لكن، يتوجب علينا أن نـدرك  
أمراً هاماً، أال وهو أن استمرار هذه الحالة المرضية يسـيء إسـاءة   

آمال شعبنا وثقته بحركته الوطنية وجدوى النضال من أجل  بالغة إلى
نيل حريته وحقوقه المغتصبة، وتكريس حالة اليأس والتشـاؤم فـي   
صفوف أبناء شعبنا التي تسعى إلى تثبيتها الجهات المعادية لحقـوق  
  .وتطلعات شعبنا في مجتمع حر خال من الظلم والعسف واالضطهاد

ل العمل مع الجميع برؤى موضوعية إننا من جهتنا، سنبقى نواص   
ومسؤولية من أجل بناء المرجعية الكردية التـي ال تسـتثني أحـداً،    
والتي يكون للمستقلين الوطنيين والفعاليات الثقافية واالجتماعية فيهـا  

ومؤثر، وسوف نعمل مع رفاقنا وجماهيرنا بكل ما نملـك   دور فاعٌل
مـن اليـأس والتشـاؤم     من قوة على زرع بذور األمل والوحدة بدالً

والشقاق، ولن تنال من عزيمتنا تلكٌؤ هنا أو انتكاسة هناك، وسـوف  
نقوم بتوجيه أبناء شعبنا نحو التنظـيم للمطالبـة بحقـوقهم القوميـة     
والدستورية باألساليب الديمقراطية الحضارية، ونحو سياسة االنفتاح 

العقـول  والشفافية للخروج من العزلة والتقوقع التـي تريـدها لنـا    
الشوفينية في قيادة السلطة، ألن القضية الكردية في سوريا هي فـي  
جوهرها قضية سياسية ديمقراطية ، يجب أن يساهم في حلها كافـة  

ي مسؤوليتهم كما هي أبناء الوطن كرداً، عرباً وآثوريين وغيرهم، وه
وندعو أبناء شعبنا التصدي لهذه الحملة التي تستهدف في ...مسؤوليتنا
  .أمله في التحرر والخالص من ها النيل من إرادته عبر النيلجوهر

   -قضية ديمقراطية -الكرد
  ودور في التغيير

  
خـارج   قعشك بأن سوريا كدولة ال ت ال  

تهـا ريـاح   نطاق الكرة األرضية التـي لف 
وأنها كغيرها من دول العالم سوف  ،التغير

من سياسات لم تعـد   اتجد ما يجب تغييره
قضـية   بالتأكيدومنها  ،عصرتناسب هذا ال

حقوق اإلنسان الذي لم تعد مسألة حرمانـه  
ي بما ف ،شأناً مقبوالً األشكالشكل من  بأي

ختلـف  ذلك اإلنسان الكردي الذي باتـت م 
القوى الديمقراطية الغيورة على مصـلحة  

من  اهذا البلد تدرك جيداً بأن ما يدور حوله
ام ودولية ال تترك مجاالً أم إقليميةتطورات 

مواصلة سياسة اإلنكار المتعمـد لوجـوده   
وأن هذه السياسة لـم تعـد    ،كشعب عريق

مود أمام الحقائق التاريخية قادرة على الص
  ...واجهة سمات عصر التغييروفي م

فيه العديـد مـن    وفي الوقت الذي وعت  
ــية و ــوى السياس ــة الق ــات الثقافي الفعالي

هذه الحقيقة وباشرت التعامل واالجتماعية 
القضية الكردية بواقعية وايجابية خاصة مع 

التي عبرت عـن   ٢٠٠٤بعد أحداث آذار 
 اإلبقاءبها يسب أن مدى الخطورة التي يمكن

شـعب  بحاجة لحل و كقضية ،على تجاهلها
 أطـراف فإن العديد من  ،بحاجة العتراف

م هـذا  المعارضة ال تزال عاجزة عن تفه
لتاريخي لشريك وطني العتبارات الوجود ا

بعضها إلى ضغوطات السلطة التـي   دوتع
سعت دائماً لتضليل الرأي العـام الـوطني   
وتشويه حقيقة وعدالة هذه القضية الوطنية 

تأثير السلوك اإلنعزالـي الـذي   ل تعودأو 
بعـض   أواتسمت به الحركـة الكرديـة   

  .لفترة من الزمن أطرافها
دمشق بداية جيـدة لعمـل    إعالنوكان   

لحركة الكرديـة  وطني مثمر استعادت به ا
بعدها الـوطني وطبيعتهـا الديمقراطيـة    

االنخراط فـي   أهميةواستشعرت من جديد 
 واعتبـر بـذلك  ، النضال الديمقراطي العام

لكـل القـوى الديمقراطيـة     مكسباً وطنياً
بكل ما له وما عليه، ورغم كونه  السورية

بعـد   لـم تكتمـل   قد تكون لوحة سياسية 
لـم تتوضـح   برنامجاً وطنيـاً   أو ،ألوانها
مشـروعاً   إال أنه يعتبر بالنهايـة  ،تفاصيله

طنياً للتغير الـديمقراطي السـلمي قيـد    و
ـ بما في ذلك تغي ،التنفيذ ر التعامـل مـع   ي

من الوضع الكردي وهو ما جعله مستهدفاً 
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إلى قاعدة نضالية تنطلـق   قبل النظام الذي يخشى من تحول اإلعالن
وجود قضية كردية لم تنفـع  ب تأقري التمنه مختلف القوى المؤتلفة 

بأن سوريا الغد يجب أن  تأقرمثلما  ،رواإلنكامعها كل وسائل القمع 
 أويان ذاك اللـون  وطغ لجميع بعيدة عن استئثار هذا العنصرتكون ل

القضية هي قضية كل السوريين ألنها  ، وأن هذهاحتكار ذلك الحزب
مصـلحتهم  قضية وطنية تهم مليوني إنسان كردي سوري ال تنفصل  

 ،المسـار الـديمقراطي العـام   تطورهم عن  عن مصلحة الوطن وال
كل السوري في مختلـف قضـايا   المع  كمواطنينوتتداخل معاناتهم 

 إلبعـاد وأن السياسة الشوفينية الساعية  ،الحرمان من الحريات العامة
وذلـك مـن خـالل     ،هذه القضية عن حضن الوطن ستبوء بالفشل

الرأي العام السـوري بأنهـا مشـروع     يهامإمحاوالتها الرامية إلى 
  .أجنبية حمصال أو أن النضال الوطني الكردي تحركه ،خارجي

وهكذا فإن القضية الكردية بدأت تحتل موقعها الطبيعـي وباتـت     
وبـات   ،طار معـارض قضايا المشروع السياسي ألي إ إحدىتشكل 

لتغيير الموقف منها يشكل أحد مقاييس المصداقية الالزمة لشعارات ا
االلتزام بحلها  وتتوقف على ،جهة ساعية بهذا االتجاه أيةالتي ترفعها 

وأصـبح الجانـب    ،وطنياً اتجاهات التحول الديمقراطي في الـبالد 
ير بسـبب ارتبـاط   يالكردي يشكل أحد الروافع النضالية لعملية التغ

ليات الحراك الديمقراطي بالمشاركة آ ءناإغ أن أي. بإنجازهامصلحته 
تنشـيط النضـال   الفعالة سوف يكون مـن شـأنه تفعيـل و   ردية الك

  .الديمقراطي العام
 وإمكانيـة خر فقد لمست السياسة الشوفينية أهميـة  وفي الجانب اآل  

ولذلك فإنها تسعى اآلن إلـى   ،الدور الكردي الذي فشلت في احتوائه
وقد تجلى ذلك بوضوح في تعاملها المتباين عندما  ،عزله ومحاصرته

األمر بالشأن الكردي وأرادت من استبعاد الكوادر الكردية في يتعلق 
 ،إعالن دمشق من حملة االعتقاالت إثارة الشـكوك بـين مكوناتـه   

تحقـق   االعتقاالتتعد وتجنب إثارة الشارع الوطني الكردي الذي لم 
بل بالعكس فإن الجماهير الكردية تتضامن  ،أهدافها في نشر اإلرهاب

ولذلك فإن نصيب الجانب الكردي مـن   ،بنائهاأكل المعتقلين من  مع
حصل في مجـزرة ليلـة    كان تعرضه للفتن مثلما االنتقاميةالحملة 

الناس ومنع أي حراك  إلرهابنوروز التي افتعلتها األجهزة األمنية 
أو محاولة احتوائه من الداخل بهدف فك ارتباطه مع إعالن  ،معارض

وهـو يواصـل مسـيرته    دمشق الذي نجح اآلن في امتحان البقـاء  
خاصة بعد أن تأكد بأن الحراك الديمقراطي الداخلي يشهد  ،النضالية

خصوصاً بعد فشل السلطة في سياستها االقتصـادية   ،أجواء مشجعة
وكـذلك بعـد   ، وتأزم الوضع المعاشي وتطور الوعي الوطني العام

 وإثباتـه تصميم اإلعالن على التقدم نحو تعزيز العملية الديمقراطية 
ر لن يؤدي إلى الفوضى مثلمـا تـوحي بـه    ينجاز مهمة التغيأن إب

  .بل ستساهم في بناء دولة الحق والقانون ،السلطة
فإن ما يجب  ،ة تكون بمثابة مرجعيةيوباالنتقال إلى جهود بناء ممثل  

عـدم  المهتمين بهذا الموضوع هو أن ضمان  أذهانأن ال يغيب عن 
 إطـارات جهة أو التورط في عودة الوقوع في مطب االنعزالية من 

تستهدف المعارضة تحت أسم المعارضة وتعيد الكرد إلـى حظيـرة   
هو العمـل علـى صـيانة     ،من جهة أخرى ،السلطة بشكل أو بآخر

إعالن دمشق وحمايته من الهجمة الشرسة التـي تسـتهدف وجـوده    
انه لم يكن  كإطار أثبتت التجربة صحة خياره الوطني وبرهنت على

بـل   ،خارجية إلرادةع مثلما لم يكن انعكاساً على القم مجرد رد فعل

انه انطلق من عمق معاناة الشعب السوري 
ر عن حاجة وطنيـة سـورية ملحـة    وعب

أداة نضالية تملك كل المواصـفات   إليجاد
التي تؤهله للمساهمة في عمليـة التغييـر   

كما جاء نتيجة لطغيان ، الديمقراطي السلمي
طة باإلصـالح  حالة اليأس من وعود السل

الذي ال تريد أن تفهم منه سـوى انتـزاع   
ر المقصود يعنـي  يفي حين أن التغي ،الحكم

  .اآلليات وطريقة الحكم
ومـن أجـل أن نبعـد     ،ومن جانب آخر 

الجهود الرامية لبناء تلك المرجعيـة عـن   
الحزبيــة وعــن محــاوالت  اإلشــكاليات

ا فإن علين ،إرادة التقارب والوحدة إجهاض
 بإشـراك البحث عـن الوسـائل الكفيلـة    

الفعاليات الوطنية الكردية المستقلة بمختلف 
انتماءاتها في صـياغة القـرار الـوطني    

وألننا نقف  ،وفي هذا الموضوع... الكردي
فإن من الطبيعي  ،أمام مشروع وطني هام

بمسـتوى تلـك   أن تكون العراقيل أيضـاً  
 ،أي أنها ستكون عراقيل كبيـرة  ،األهمية

تـذليلها إال بـالحوار    باإلمكانلن يكون و
ولذلك فإن علـى الجميـع أن   ، والتضحية

يدرك أن عنده ما يعطيه ولديه أيضـاً مـا   
كما أن الجميع عليه  ،يمكن أن يتنازل عنه

المتبادلـة  أن يساهم في إعادة زرع الثقـة  
غنى عنه فـي   ال اًالتي تعتبر شرطاً أساس

ضـع  ومن هنا فإن الو ،انجاز هذه المهمة
الحالي الذي يتميز بإعادة رسم الخارطـة  
الحزبية مثلما يتميـز بـأجواء مشـحونة    
بالشكوك يستدعي الحذر مـن المهـاترات   

إلى  تسيءالتي انجرت إليها أطراف كردية 
مشاعر شعبنا بهـدف اصـطياد مكاسـب    

شـعبنا  كما يستدعي من جمـاهير   ،حزبية
لهـا مـن    الكردي اليقظة حيال ما يحـاك 

ت لحرفها عـن قضـيتها   دسائس ومحاوال
 ،عن الشـأن السياسـي   وإبعادهااألساسية 

فنحن في حزبنا لم نؤمن يومـاً باالحتكـار   
الحزبي للقضية الكردية بل نعتقـد أن هـذه   

ابـاً ومسـتقلين   أحز ،القضية تعني الجميـع 
يجب أن نبحث عن آليات لتنظـيم   ،وفعاليات
ومن هذا المبدأ انطلقنا في بنـاء   ،مشاركتها
نستند  وعليه يجب أن ،لعام للتحالفالمجلس ا

في بناء المرجعية المطلوبـة التـي تعنـي    
بالضرورة عقد مؤتمر وطني كردي يشارك 

 ،والفعاليات بنسب عادلة األحزابفيه ممثلو 
 ،ويتمخض عنه مجلس عام يمثل إرادة شعبنا

ر عن طموحاته بعيداً عـن المصـالح   ويعب
    .الحزبية الضيقة
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  بالغ صادر عن 
  لس العام للتحالفالمج 

  
 في السادس من شهر حزيران الجـاري عقـد المجلـس العـام للتحـالف       

تضمن جـدول أعمالـه   و، في سوريا اجتماعه االعتيادي  الديمقراطي الكردي
استعرض المجلـس العـام    حيث، الموضوعات السياسية والتنظيمية جملة من

عن تأييده للمفاوضات و في هذا السياق أبدى ، اإلقليمية المستجداتالتطورات و
وفقا  التي تهدف إلى تحقيق السالم في المنطقةو ل،إسرائيالجارية بين سوريا و

األرض مقابل السالم و استعادة اراضينا التي  مبدألقرارات الشرعية الدولية و
 .١٩٦٧ منذ حزيران عام  احتلت

نهـاء  إل كما أبدى المجلس ارتياحه التفاق الدوحة بين األطـراف اللبنانيـة    
 .تحقيق األمن واالستقرار فيهو، زمة في لبنان األ
 علـى الوضـع   للتحالف الديمقراطي الكردي مطـوال  وتوقف المجلس العام  

ة التضييق علـى  العميق إزاء استمرار حال أعرب عن قلقهالداخلي في البالد و
وتزايد حاالت ، استمرار اعتقال قادة وكوادر إعالن دمشق و، الحريات العامة

منهم فـي اآلونـة األخيـرة    ، والمغادرة بحق نشطاء الشأن العامع السفر و من
الـديمقراطي   السيدين زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحـزب الوحـدة  

 . عبد الرحمن احمد عضو المجلس العام للتحالفالكردي في سوريا و
ب استنكر المجلس العام قرار مكتب األمن القومي بمنع نشاطات األحزا كذلك  

  .تخدم الوحدة الوطنية في البالد الكردية و التي ال
كذلك األوضـاع المعيشـية   و ،جتماع الوضع االقتصادي المترديناقش االو  

الحكومة بعـد   الصعبة للمواطنين جراء اإلجراءات األخيرة التي أقدمت عليها
 مما تسبب في ارتفاع أسعار الكثير من السلع، رفع الدعم عن مادة المازوت 

و تسبب في ازديـاد ظـاهرة   ، اثر ذلك سلبا على حياة المواطنين لخدمات ووا
  .خارج البالدناطق الكردية إلى المدن الكبرى واالضطرارية من الم الهجرة

سلبية كبيرة علـى اقتصـاد   الذي ضرب البالد كانت له آثار  كما أن الجفاف
ع أسـعار  الذي تضرر كثيرا من جراء ارتفـا  خاصة القطاع الزراعيالبالد و

الحق الضرر الكبير  اإلنتاج مما مادة المازوت التي تسببت في ارتفاع تكاليف
رفع أسعار منتجاتهم  من خالل  انصافهم  الفالحين مما يستدعيبالمزارعين و

  .الزراعية
األساليب الديمقراطية فـي   أكد المجلس على انتهاج  في الجانب التنظيميو  

التحالف عبـر   وأكد على ضرورة تفعيل دور ،إدارة العمل السياسي للتحالف 
المجتمع  توسيع قاعدته الجماهيرية من خالل إشراك ما أمكن من فئات وشرائح

 مجالسـه هيئات التحـالف و   من خالل  سياسيالكردي في صناعة القرار ال
اعتبر في هذا السياق إن المجلس العام مرجعية للتحالف يسـتوجب  و، المختلفة
ره وصوال إلى المرجعية الكردية المنشودة عبر الدعوة إلى تطويعليه و الحفاظ

الثقافيـة  ألحزاب و الفعاليـات االجتماعيـة و  ا،تشارك فيه كافة  مؤتمر وطني
  .الكردية

المجلس األحزاب و الشخصيات الكردية المنضوية تحت إعالن دمشق  حثو  
إلى إطـالق سـراح سـجناء     دعىو، حلة هذه المر دعم مسيرة اإلعالن في

لعالقـات  أكد على ضرورة توطيد او، سائر سجناء الرأي في البالداإلعالن و
قاعدة المصلحة الوطنية  الديمقراطية في سوريا علىمع سائر القوى الوطنية و

  .المشتركة
في سـوريا عـن دعمـه     أعلن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكرديو  
اجل نيل  أجزاء كردستان منتأييده لنضال القوى و األحزاب الكردستانية في و
 أكد على حرصه الشديد لتطوير العالقـات و، قوقها القومية و الديمقراطية ح

  .األخوية مع كافة األحزاب الكردستانية الشقيقة
التوصيات التي تهدف إلى جملة من القرارات و في الختام اتخذ المجلس العامو

  .الوطنيةية والساحتين الكرد تفعيل دوره علىل التحالف وتطوير عم
 ٦/٦/٢٠٠٨القامشلي 

  للتحالف المجلس العام
 الديمقراطي الكردي في سوريا

  تفاصيل عن مجزرة سجن صيدنايا
أخبر شاهد حي من داخل سجن صيدنايا العسكري ( 

اتصل باللجنة السورية لحقـوق اإلنسـان بالهـاتف    
وأخبرها أن عناصر الشرطة العسكرية داخل السجن 

على تبديل أقفال جميـع   ٤/٧/٢٠٠٨أقدموا ليلة أمس 
   .مهاجع السجن بأقفال أكبر يصعب كسرها أو فتحها

وصلت قـوة  ) ٥/٧/٢٠٠٨(وفي صباح اليوم الباكر 
تعزيز إضافية من الشرطة العسـكرية تقـدر بـين    

شرطي، وبدأت حملة تفتيش بطريقـة   ٤٠٠-٣٠٠
استفزازية مهينة تخللتهـا مشـادات كالميـة مـع     

ثم بدأوا بتصعيد االسـتفزازات   المعتقلين السياسيين،
وقاموا بوضع نسخ المصحف الشـريف الموجـودة   
بحوزة المعتقلين السياسيين اإلسالميين على األرض 
والدوس عليه أكثر من مـرة ممـا أثـار احتجـاج     
المعتقلين اإلسالميين الذين تدافعوا نحـو الشـرطة   
السترداد نسخ المصحف الشريف منهم ففتح عنـدها  

العسكرية النار وقتلوا تسعة مـنهم   عناصر الشرطة
زكريا عفاش، محمـد محـاريش،   : على الفور وهم

محمود أبو راشد، عبد الباقي خطاب، أحمـد شـلق،   
. خالد بالل، مؤيد العلي، مهند العمر، خضر علوش 

إثر ذلك عمت الفوضى فـي السـجن ال سـيما وأن    
المعتقلين تلقوا تهديدات بمجزرة على غرار مجـزرة  

ل األسابيع الماضية، فبدأوا بخلع األبـواب  تدمر خال
على أقفالها وخرجوا للتصدي للشرطة العسكرية التي 
فتحت عليهم النار مجدداً مما أوصل عدد القتلى إلى 

  . قتيالً ٢٥نحو 
كان عدد المعتقلين الغاضبين أكثر بكثير من عـدد    

الشرطة العسكرية لذلك استطاعوا توقيفهم واتخذوهم 
ير السجن وأربع ضباط آخرين وخمسة رهائن مع مد

برتبة مساعد أول، واستسلم جميع من بداخل السجن 
بعد أسر مدير السجن والضباط، لكـن بقيـة كتيبـة    
الشرطة العسكرية المرابطـة حـول السـجن مـع     
التعزيزات التي وصلتهم فوراً قاموا بإطالق القنابـل  
المسيلة للدموع والقنابل الدخانية داخل السجن فهرب 
المعتقلون إلى سطح السجن وبقوا هناك حتى الساعة 
الثالثة بتوقيت دمشق حيـث انقطـع االتصـال مـع     

  . المصدر بعد ذلك
دبابة  ٣٠استقدمت السلطات األمنية السورية حوالي   

ومدرعة باإلضافة إلى عدد كبير من قوات حفظ النظـام  
  .ومكافحة الشغب المعززة بالقناصة واألليات والدروع

لي الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت دمشق في حوا
. بدأت عملية تفاوض بين المعتقلين وقـوات األمـن  

) سنة ٦٠(وقد انتدب المعتقلون السجين سمير البحر 
كان مطلب . لنقل الرسائل المتبادلة بينهم وبين األمن

المعتقلين الوحيد هو الحصول على وعد قاطع بعـدم  
على ذلـك دلـيالً    قتلهم في حال استسالمهم، وقدموا

بحسن النية أنهم لم يستخدموا السالح الـذي وقـع   
لمون وأنهم احتجوا فقـط علـى   بأيديهم، وأنهم مسا

السـلطات  . ات واإلساءات التي يتعرضون لهاناإلها
من جهتها رفضت منحهم أي وعد بعـدم قـتلهم أو   
إيذائهم وتطالبهم باالستسالم فوراً وإطالق الرهـائن،  

هددت السلطات باقتحـام  . القضايا ثم يتحدثون بباقي
السجن في حال استمر الرفض ودخوله بالقوة ولـو  

نقل المعتقل المراسل سمير البحـر  . أوقع ألف قتيالً 
رفض المعتقلين فقاموا بضربه وأخذوه فـي سـيارة   

ـ . مصفحة بعيداً عن السجن  دبقيت األمور عالقة عن
هذه النقطة وفقد االتصال بالمصدر من داخل سـجن  

  ٥/٧/٢٠٠٨          ..............).يدناياص
  اللجنة السورية لحقوق اإلنسان

  ٤قضايا وطنية         )           ١٧٩(العدد           YEKÎTÎ الوحـــدة       


