
  دفاعاً عن قضية عادلة
 *إسماعيل عمر

   
تم اإلعالن عن  ١٩٩٢في الخامس والعشرين من أيار  

االتحاد الشعبي الكردي والشغيلة (المشتركة ألحزاب  القيادة
، وكلّفت )والديمقراطي الكردي الموحد الديمقراطي الكردي

االندماجية بين الفصائل  تلك القيادة في حينه بإنجاز الوحدة
، والبحث عن صيغ متطورة للتعاون والتحالف مع الثالثة

الكردية األخرى، والقيام بنشاطات وفعاليات  األحزاب
. المطلبيالديمقراطي و جماهيرية في إطار تنشيط الحراك

 وفي هذا السياق تم اختيار مناسبة الذكرى الثالثين إلجراء
، لتفعيل ١٩٦٢اإلحصاء االستثنائي في محافظة الحسكة عام 

للقيادة المشتركة، التي اعتمدت هذا  المنظمات التابعةنشاط 
المرحلة التي  االختيار انطالقاً من دراسة عميقة لطبيعة تلك

تميزت بالركود وسيادة حالة اإلحباط التي أفرزتها عوامل 
فمشروع اإلحصاء، الذي بلغ عامه . وخارجية عديدة داخلية

ع في وعي أمر واق الثالثين في حينه، كاد أن يتحول إلى
الناس، حيث بلغ اليأس مستويات خطيرة في أعماق الضحايا، 

من عمل يكون من شأنه تشحين إرادة المقاومة تجاه  فكان البد
أحد، بما فيه  هذا المشروع العنصري الذي ال يستطيع

أصحابه، الدفاع عن مشروعيته، والتصدي من خالله للسياسة 
الذي يشكّل هذا المنتهجة حيال شعبنا الكردي  الشوفينية

حالة شاذة ومفضوحة  المشروع الحلقة الضعيفة فيها، ويمثّل
 .لتعامل األنظمة مع مواطنيها

وانطالقا من الفهم الديمقراطي للقضية الكردية، ومن السعي   
األصدقاء والمناصرين لعدالتها، ومن ضرورات  لتوسيع دائرة

ادلة حلوالً ع إدراجها بين القضايا الوطنية التي تتطلّب
وعاجلة، فقد تمت مخاطبة الرأي العام الوطني السوري عبر 

توزيعه على شكل ملصق في العديد من المدن  بيان تقرر
بما في ذلك دمشق  السورية، داخل المنطقة الكردية وخارجها،

ورغم أن هذا النشاط .١٩٩٢تشرين األول  ٥وحلب في يوم 
األمنية التي الثغرات فإنه أثار األجهزة  تميز بوجود بعض

عديدة ألنها  استنفرت في حالة غير مسبوقة منذ سنوات
وجدت نفسها أمام تحد وطني ديمقراطي يرمي إلى تحقيق 

  :منها عدة أهداف
مخاطبة الرأي العام الوطني ومحاولة االنفتاح على  :أوال  

السوري، مما يهدد سياسة السلطة الرامية،  الشارع العربي
ع السوري، المجتم لحواجز بين مكوناتعلى الدوام، لبناء ا

، عبر زرع الشك والتحريض ردوخاصة بين العرب والك
.. وقضيتهم القومية، واتهامهم بالوالء للخارج ردعلى الك

العام بالخطر  ولكي يكون بإمكانها مواصلة إيهام الرأي
االنفصالي الكردي المزعوم، كانت السلطة، وال تزال، تعمل 

ية عن الحركة الديمقراطية العامة في الكرد لعزل الحركة
الكردية محرومة من  البالد بكل الوسائل، لكي تبقى القضية

 الدعم الوطني، والدليل على ذلك هو الفرق الكبير بين التعامل
التعامل مع نشاط  األمني مع نشاط كردي وبين مثيله من

  القوى السورية المعارضة رد مع غيرهم منمشترك يجمع الك
انتزاع العلنية، وخوف السلطة من تحول هذا النشاط  :اثاني  

به، خاصة في المدن الداخلية التي كانت  إلى نموذج يحتذى
تريد دائماً  فالسلطة. تشهد أصالً حالة من االحتقان المزمن

محاصرة القوى السياسية بشكل عام بين أسوار من السرية 
 .الشعبيبحصول التفاعل المطلوب مع الشارع  التي ال تسمح

كان األهم مما تقدم هو إنعاش اآلمال بتنشيط الحراك  :ثالثا  
وتوجيهه نحو التناقض األساسي وإفشال  الوطني الكردي،

أن شهدت  المحاوالت الرامية إلى تكريد الصراع، خاصة بعد
بعض المناطق الكردية حوادث اغتيال وإرهاب غامضة 

 .في سوريا  PKK نسبت في حينه إلى أنصار
ورغم أن البيانات الملصقة لم يتح لها فرصة إطالع الرأي    

المجردين من الجنسية، فإن ما أقدمت عليه  العام على مأساة
 ٣٠٠أكثر من  األجهزة األمنية من اعتقاالت واسعة، شملت

من رفاق وأنصار األحزاب الثالثة المؤتلفة في إطار القيادة 
جعلت منه حدثاً أعطت هذا النشاط صدى واسعاً،  المشتركة،

احتفظت األجهزة األمنية  وطنياً هاماً في حينه، خاصة بعد أن
الدولة،  بحوالي ثالثين معتقالً، وقدمتهم فيما بعد لمحكمة أمن

التي تحولت، هي وقراراتها وأحكامها الجائرة ودفاعات 
  الكرد أمامها وهيئة الدفاع عنهم، إلى المعتقلين السياسيين
فاقت آثار النشاط  بأبعادها وآثارها التي مادة نضالية غنية

ي تمت على خلفية تلك االعتقاالت، ويعود ذلك إلى ذال
ذين تمكنت القيادة مع قضية المعتقلين ال التعامل المثمر

ديمقراطي الكردي ال المشتركة، وفيما بعد قيادة حزب الوحدة
ي نيسان بعد المؤتمر التوحيدي األول ف) يكيتي(في سوريا 

ة وبعد النشاط الثاني في مناسبة الذكرى الثالث ،١٩٩٣
نتجت عنه أيضاً من  ، وما١٩٩٥والثالثين لإلحصاء في عام 

من الدولة، أمن قبل محكمة    يدة ومتّهمين جدداعتقاالت جد
من تحويلها إلى منبر للدفاع عن القضية الكردية  تمكّنت

ة رسل يحملون معهم قضي عموماً وتحويل المعتقلين الكرد إلى
 الرأي ون التي جمعتهم بغيرهم من معتقليشعبهم إلى السج

والضمير، وشهدت بدايات حوار وطني مسؤول تطور خارج 
توجت، في أحد اتجاهات  السجن ليقود إلى تفاهمات سياسية

تطورها، بإعالن دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي، الذي 
سياسيين الذين لجانه وأمانته العامة العديد من المعتقلين ال تضم

جديدة حيال القضية الكردية التي  خرجوا من السجون بقناعات
من النشطاء  تدين ألولئك المعتقلين الكرد في تعريفها بالعديد

السوريين، وعن طريقهم بالرأي العام الوطني السوري، 
بقضية الديمقراطية، وفي كسبها للعديد العديد  وإعادة ارتباطها

بصداقتهم، لكن يجب أن ال  نزال نفتخرمن األصدقاء الذين ال 
 ننسى، في الوقت نفسه، بأن قيادة الحزب لعبت دوراً هاماً في

ذلك الحراك السياسي النشط، ووقفت بثبات إلى جانب هؤالء 
صمودهم بكل الوسائل، مادياً  المعتقلين الكرد، ودعمت

 ومعنوياً، وأعتقد أن تلك التجربة لم تأخذ كامل حقها حتى
الدراسة واالستفادة، وكان من أبرز الدروس  اآلن من

تعديل مفهوم السجن، الذي  المستنبطة منها نجاح الحزب في
الكردية  اختلف كثيراً بالنسبة لمعتقل متّهم بالدفاع عن قضية

وعن ضحايا أحد المشاريع العنصرية، التي ابتلى بها شعبنا 
يخي أثناء تلك االعتقاالت وفاءه التار الكردي، الذي أكّد

عميق، تقديراً  المعروف، وال يزال يحتفظ للمعتقلين باحترام
منه لتضحياتهم ونضالهم، الذي يجب أن يظل لواءه مرفوعاً 

أجيال قادمة مستعدة للتضحية، مثلما فعل  على أكتاف
تخشى في حقوق  المعتقلون المدافعون عن حق الجنسية، وال

 . شعبها ظلمة السجن وسياط الجالد
  محور بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين إلجراء اإلحصاء االستثنائيعن نشرة ال*
  

  ٢طنية         قضايا و)            ١٨٣(العدد         YEKÎTÎ الوحـــدة       



  سيادة الرئيس الدآتور بشار األسد
 رئيس الجمهورية

 :بعد التحية والتقدير
 ٤٩نتقدم إليكم بهذه المذكرة المتعلقة بالمرسوم التشريعي   

وآثاره التي ستكون خطيرة على الوطن والمواطنين على حد 
ا على جماهير شعبنا الكردي ، آملين أن تحظى وال سيم، سواء 

باهتمام سيادتكم واإليعاز بإلغاء هذا المرسوم والذي ال يخدم 
مصلحة الوطن وألنه يخالف الدستور والميثاق العالمي لحقوق 

 :اإلنسان من عدة نواح
ألنه قانون تمييزي يفرق بين مناطق الوطن ويتعامل على  - ١

مناطق بالرغم من أن الدستور ذلك األساس مع أهالي تلك ال
 : ينص على 

إن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق  -آ
 ) .٢٥المادة(والواجبات 

 .تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين -ب
 ٢٨الذي نصت المادة : وكذلك يتعدى على حق التقاضي  - ٢

اع أمام حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدف( بأن  ٤فقرة 
لمرسوم يمنع تسجيل الدعاوي فا) القضاء مصون بالقانون 

 .أصالً
الدولة في خدمة "من الدستور على أن  ١٢تنص المادة   - ٣

الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق األساسية 
في حين يقيد هذا المرسوم حرية " . للمواطنين وتطوير حياتهم

أمنية مزاجية في أغلب  التملك والتنقل وإخضاعها إلى موافقات
 . األحيان

فكل مواطن يتطلب منه وضعه أو ، انه تعد على حق التنقل  - ٤
يرغب باإلقامة في المناطق الحدودية عليه الحصول على 
الموافقة المطلوبة لشراء منزل أو آجار لمدة تزيد عن ثالث 
سنوات أو إعالم السلطات بإقامته إذا كان ذلك أقل من ثالث 

 .سنوات 
مخالفاً لحق دستوري أال وهو حق  ٤٩جاء المرسوم  - ٥

التقاضي حيث منع تسجيل أي دعوى متعلقة بما ذكر إال بعد 
الحصول على الترخيص وبذلك يحرم أصحاب الحقوق من حقهم 
من خالل القضاء أو إجراء أي عقد إال بعد الحصول على 
الترخيص وهذا ما سيؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق ويفتح 

لمجال واسعاً امام مشاكل اجتماعية ستهدد األمن األهلي في هذه ا
 .المناطق 

 :سيادة الرئيس 
 :مما تقدم تبين أن 

 .المرسوم يعرقل جميع التعامالت العقارية  - ١
استحالة تنفيذ بعض بنوده حينما يطلب إعالم السلطات  - ٢

فلكي تصلح ، المختصة بتشغيل العمال وفق إجراءات معينة 
دات الصحية في دار تقع في المنطقة الحدودية يجب إعالم التمدي

وتقديم ثبوتيات من ) المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية (
 .بيان قيد عقاري وثبوتيات شخصية 

المرسوم يشل الحياة االقتصادية حيث تتوقف التعامالت  - ٣
العقارية على منح التراخيص مما سيؤدي حتما إلى تدني قيمة 

وحيث يشمل ما يقارب ربع ( قارات في هذه  المناطق الع
وفق المراسيم السابقة والملغاة التي اعتبرت ) مساحة الوطن

 .محافظة الحسكة كلها منطقة حدودية
المرسوم يشكل عبئاً مالياً على الدولة فمن جهة تخسر الدولة  - ٤

ما تجبيه من رسوم وضرائب من المعامالت العقارية وذلك 
لتدني التداول أو إيقافه وكذلك ما تكلف الدولة إجراءات منح 

 .التراخيص 

فالحياة ال يمكن لها أن تتوقف : المرسوم يهدد السلم األهلي  - ٥
سيدفع الناس إلى التعامل خارج القانون وهذا والمرسوم المذكور 

سيؤدي إلى خلق النزاعات وفتح المجال أمام االحتياالت 
باإلضافة إلى الطبيعة الريفية والعالقات العشائرية فستخلق 

 .مشاكل بالمجتمع السوري هو بغنى عنها
المرسوم سيؤدي إلى زيادة الفساد اإلداري حيث سيبحث كل - ٦

يؤمن له ذلك الترخيص مادام الترخيص طالب ترخيص عن من 
 ) .امنياً ومزاجياً(
ما دامت شركات االستثمار والمؤسسة وفق قانون االستثمار  - ٧
لعام / ٧/وبموجب التعديل بالمرسوم التشريعي رقم / ١٠/رقم

، في مادته السادسة تستثنى من الحصول على الترخيص  ٢٠٠٠
لشركات فضل ا/ ٧/فإن ذلك يدل على أن المرسوم رقم

 .االستثمارية على المواطنين وحقوقهم المصانة بالدستور 
تؤكدون دائماً بأن الوحدة الوطنية تعني أن يكون : سيادة الرئيس 

الجميع متساوون أمام القانون ، ال أن يكون األكراد متساوين 
شانها في ذلك شأن ، فقط أمام قوانين ومراسيم استثنائية 

، مواطنين الكرد قبل غيرهم الذي يستهدف ال ٤٩المرسوم 
والتي تجد ، بسبب سياسة التمييز القومي المنتهجة حيالهم 

 ...تعبيراتها في مختلف المجاالت 
نتطلع ، ولهذا فإننا في أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا
وإيجاد ، إلى رفع االضطهاد الالحق بأبناء ثاني قومية في البالد 

. الكردية ضمن إطار وحدة سوريا  حل ديمقراطي عادل للقضية
٢٠٠٨-١٠- ٨   

  األحزاب الموقعة 
 )البارتي(الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 

 ) يكيتي(حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
 الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا 

 حزب آزادي الكردي في سوريا 
 ا الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوري

 حزب المساواة الكردي في سوريا 
  الحزب الديمقراطي الكردي السوري 

 
  تشديد القبضة األمنية بمرسوم

  ) ٦٤(المرسوم التشريعي رقم 
  رئيس الجمهورية 

  بناء على أحكام الدستور 
  : يرسم ما يلي

من قانون العقوبات وأصول / ٤٧/تضاف إلى آخر المادة  - ١المادة 
تاريخ  ٦١صادر بالمرسوم التشريعي رقم المحاكمات العسكرية ال

  : وتعديالته، الفقرة اآلتي نصها ٢٧/٢/١٩٥٠
الجرائم المرتكبة من ضباط وصف وأفراد قوى األمن الداخلي،  -آ- ٧(

وعناصر شعبة األمن السياسي، وعناصر الضابطة الجمكرية، بسبب 
     ).تأدية المهام الموكلة إليهم

ضباط وصف ضباط وأفراد قوى  تصدر أوامر المالحقة بحق - ب   
األمن الداخلي وعناصر شعبة األمن السياسي وعناصر الضابطة 
الجمركية بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وفق أحكام 

من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية / ٥٣/المادة 
  . وتعديالته

العادي المتعلقة في المادة تحال الدعاوى المقامة أمام القضاء  - ٢المادة 
  . ، إلى القضاء العسكري/١/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر  -  ٣المادة  

  . نافذا من تاريخ صدوره
   ٣٠/٩/٢٠٠٨هـ الموافق  ٣٠/٩/١٤٢٩دمشق 

  
  بشــار األسـد رئيس الجمهورية

  ٣قضايا وطنية          )           ١٨٣(العدد         YEKÎTÎ الوحـــدة       



  
 بيـــــــــان إلى الرأي العام 

يدة على الساحة الشوفينية، ولكن في خطوة ليست بجد  
وقعها كان ثقيالً على الذين راهنوا على انفراج في 

فكل المؤشرات تؤكد ، تعامل السلطة مع الشأن الكردي 
شوفينياً ممنهجاً ضد الشعب الكردي أن هنالك تصعيداً 

وقضيته وبكل الوسائل من مالحقة واعتقال وسجن، وتمييز 
المحافظات األخرى من صارخ  بين المناطق الكردية و

حيث البنية التحتية والخدمات العامة وحتى قتل للكرد كما 
وعشية نوروز  ٢٠٠٧وخريف  ٢٠٠٤حصل في آذار 

٢٠٠٨ . 
في هذا السياق لينضم إلى سلسلة )  ٤٩(يأتي المرسوم   

المشاريع والسياسات واإلجراءات الشوفينية التي تستهدف 
بقيود ثقيلة تنهك الشعب  المناطق الكردية والتي باتت مكبلة

الكردي من خالل لجم تطوره الخاص فلم يكتف النظام 
بالتخلي عن واجباته العامة تجاه تلك المناطق بل أحاطها 
بسلسلة من الخطوط الحمراء وجعلها حقالً للمزيد من 
التجارب الشوفينية العنصرية بغية تعقيد حياة الناس في 

لقوانين العنصرية هذه المناطق بالمزيد من القيود وا
 .واإلمعان في زيادة فقرهم 

فالتمسك غير المبرر بتطبيقات مشروع اإلحصاء   
الرجعي واإلمعان في استكمال الحزام العنصري العربي 
بتوزيع أراضي ما كانت تسمى بمزارع الدولة على 

، مواطنين عرب استقدموا من محافظتي الرقة وحلب 
والمالكين الكرد في  وإثارة الفتن بين فالحي وضع اليد

وفي اإلطار ، منطقة الحزام العربي بالجزيرة بشكل خاص 
الذي رغم كونه اتخذ طابعاً عاماً  ٤٩ذاته يأتي المرسوم 

من الناحية النظرية إال أن المناطق المعنية به عمليا هي 
محافظة الحسكة  والمناطق الكردية على الشريط الحدودي 

ك يعني اإلمعان في انتهاج كل ذل، لمحافظتي الرقة وحلب 
يمنع نقل أو (السياسة الشوفينية ، فالمرسوم الجديد عملياً 

تبديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري كان في منطقة 
.... حدودية أو أشغاله عن طريق االستئجار أو االستثمار 

علماً أن الترخيص المسبق هو بالنسبة ) إال بترخيص مسبق
مستحيل التحقيق ، وهذا يعني للمواطن الكردي  حلم شبه 

ان المواطن الكردي ال يحق له عمليا البيع والشراء ألن 
الترخيص المسبق يخضع لموافقات أمنية لها اعتبارات 
شوفينية معروفة مثلها في ذلك مثل تطبيقات المرسوم 

اللذين  ٢٠٠٤لسنة )٤١(والمرسوم  ١٩٥٢لسنة ) ١٩٣(
المناطق  حصرا حق التملك  لألراضي الزراعية في

الحدودية بموافقة وزارتي الداخلية والدفاع معاً، وبالتالي 
ويعرف الكل أن تلك ، موافقة الجهات األمنية التابعة لهما  

 .الموافقات لم ولن يحظى بها أي مواطن كردي
إننا نعتقد بل نجزم أن هذا المرسوم هو استكمال للمرحلة   

لكرد من مناطقهم الثانية للحزام العربي والقاضي بترحيل ا
التاريخية ، ولكن جاء قرار الترحيل هذا بصيغة قانونية 
بعيدة عن الضجيج والصخب، فبعد تدمير القطاع الزراعي 
بشقه المروي جاء تدمير الحرف والمهن الصغيرة الخاصة 
من خالل منع عمليات البيع والشراء للمحالت التجارية 

المختلفة ، وإذا  وكل العقارات التي تحتاجها المهن والحرف
علمنا أن النشاط االقتصادي للمناطق الكردية يعتمد 
بالدرجة األولى على النشاط الزراعي بشقيه المروي 
والبعلي والمهن والحرف المختلفة لتأكد لدينا أن المقصود 
عملياً هو منع الكرد من أي استمالك جديد وإغالق فرص 

التالي دفع أعداد العمل الخاص نهائياً أمام الجيل الناشئ وب
متزايدة منهم إلى الهجرة الجماعية القسرية إلى أماكن 

 .أخرى خارج مناطقهم األصلية 
نرى أن هذا المرسوم يشكل خرقاً صارخاً لكل القوانين 
واألعراف الدولية ومخالفاً للدستور السوري ومناقضاً 
للمصلحة الوطنية بل يزيد من حالة االحتقان الموجودة 

نؤكد إذا كانت الغاية منه ، الشعب الكردي أصالً لدى 
خدمة الوطن فإنه يعطي نتائج معكوسة حيث يلحق أفدح 
األضرار بالوحدة الوطنية والتي باألصل تعاني من 
تصدعات شديدة ، وإذا كان الهدف هو ترويض الشعب 
الكردي فإن النتيجة أيضاً معكوسة تماماً ألن مثل هذه 

قة ال تزيد الشعب الكردي إال المراسيم واإلجراءات المراف
إصراراً على التمسك بحقوقه وتدفعه إلى التشدد تجاه 
سياسات السلطة وممارساتها ، وتحفزه لتصعيد نضاله 

 .الوطني بكافة السبل والوسائل الديمقراطية 
إننا نؤكد أن الوحدة الوطنية الحقيقية ومصالح الوطن العليا 

ممارسات الشوفينية تقتضي التخلي عن جميع السياسات وال
تجاه الشعب الكردي وقضيته، وإلغاء جميع المراسيم التي 
تستهدفه كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري 

ومعالجة آثارها ، والذي يشكل القومية الثانية في البالد 
وفتح حوار جدي ومتكافئ مع ، وتداعياتها وأضرارها 

الوطن  الحركة الوطنية الكردية على أساس الشراكة في
واإلقرار الدستوري بالحقوق ، بعيداً عن الهيمنة والتسلط 

 .القومية المشروعة للشعب الكردي
وبهذه المناسبة فإننا نناشد جميع المعنيين بهذا الموضوع   

من منظمات حقوقية ولجان إحياء المجتمع المدني 
ومحاميين ومهندسين ومقاولين وسائر فئات جماهير شعبنا 

وات االستنكار واالحتجاج على هذا السوري رفع أص
المرسوم والمطالبة بإلغائه وتجنيب البالد آثاره الضارة 

 .والمدمرة على الوطن والمواطنين 
كما أننا نناشد القوى الديمقراطية والمدافعين عن حقوق  

اإلنسان في كل مكان لبذل الجهود الممكنة لحمل النظام 
ءات والمشاريع وكافة اإلجرا) ٤٩(على إلغاء المرسوم 

العنصرية المطبقة بحق شعبنا الكردي وترسيخ حكم 
  ٢٠٠٨-١٠-٨في    . القانون وإطالق الحريات العامة 

  األحزاب الموقعة 
 )البارتي( الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا  -
 ) يكيتي(حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا  -
 الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا  -
 حزب يكيتي الكردي في سوريا  -
 حزب آزادي الكردي في سوريا  -
 الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا  -
 حزب المساواة الكردي في سوريا  -
 الحزب اليساري الكردي في سوريا  -
 الحزب الديمقراطي الكردي السوري  -

 ٤قضايا وطنية           )          ١٨٣(العدد          YEKÎTÎ الوحـــدة       


