
  –إسماعيل عمر 
يؤكد على حق اللجوء إلى المنظمات الحقوقية الدولية 

  )غير الحكومية(
    
رئيس حزب الوحدة  إسماعيل عمر ذاألستاأكد  

  ءلكلنا شركا) يكيتي(الديمقراطي الكردي في سوريا 
الناطق باسم – مشعل التموبشأن اختفاء الناشط الكردي 

طن في ااء أي موأن قضية اختف( تيار المستقبل الكردي  
وأن  – تالسلطا ةأي بقعة من سورية هي من مسؤولي

حاالت االختفاء باتت متكررة في سورية مثلما حصل مع 
، ونتخوف من تكرار هذا الشيخ محمد معشوق الخزنوي

بأن كل المؤشرات تدل  عمر، وأكد )السيناريو من جديد
معتقل، وطالب السلطات السورية بالكشف  التموعلى أن 

  .مصيره  وإطالق سراحهعن 
باللجوء ( )قدس بريس( لـوحول تصريح سابق له   

إن اعتقال أي شخص،  :( أكد عمر) إلى أطراف دولية
أمر ، بسبب معتقداته وآرائه، بغض النظر عن طبيعتها

مرفوض وفق القيم الديمقراطية وشرعة حقوق اإلنسان ، 
لى وقلقنا ع، مشعل التمووإن إدانتنا العتقال األستاذ 

مصيره، الذي ال يزال مجهوالً، ينبع من أن هذا العمل 
البوليسي يعتبر تهديداً لكل أصحاب الرأي، بما فيهم 
أطراف الحركة الوطنية الكردية، وعلى هذا األساس فإننا 
معنيون بتبني هذا الموضوع وإتباع كل الوسائل السلمية 
الديمقراطية للضغط على السلطة، بما في ذلك مناشدة 

نظمات الحقوقية الدولية للتدخل، وهذا يختلف عن الم
االستعانة بدول وحكومات خارجية لها أجندتها السياسية 
الخاصة، من أجل مساعدتنا في الضغط على النظام ، 

كدول  -فنحن ال نراهن في نضالنا على الخارج 
بل نعتمد بالدرجة األولى على إمكانات  -وحكومات

حلفائنا في الداخل شعبنا وعلى تضامن أصدقائنا و
وعلى أنصار ، الوطني، وخاصة قوى إعالن دمشق

  .).حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم
  

 تركية ‐ اتفاقات أمنية سورية
    
مس بأن ير الداخلية التركي بشير أتاالي أصرح وز  

التوتر في فترات  العالقات مع سوريا شهدت بعض
ايجابي سريع خالل  سابقة، لكنها تطورت على نحو

االخيرة، وخصوصا في المجال االمني،  السنين العشر
   .بما يخدم مصالح البلدين

محادثات مع نظيره السوري اللواء  شاد، قبل بدءوأ  
العمليات  بسام عبد المجيد في انقرة التي يزورها، بنجاح

وقال . المشتركة مع سوريا في مجال مكافحة المخدرات
كي سيركزان على تدريب والتر يإن الجانبين السور

   .منية التي تملك بالده تجربة كبيرة فيهاالعناصر األ
كد عبد المجيد ان العالقات الثنائية بلغت الدرجة التي وأ  

ن المحادثات وقال إ. المنطقة لدول صارت فيها نموذجاً
ستسير بسهولة وسيكون "في شأن االتفاقات االمنية 

ين هو ن هدف البلدية ألالعملمن الناحية  سهالً تنفيذها
  ."فضلتطوير عالقتهما الى مستوى أ

  النهار اللبنانية:المصدر                            

 زمة القوقازأالسوري من  عالن دمشق ينتقد الموقفإ
  ذاعي مع عضو المجلس الوطني اسماعيل عمرإولقاء 

     
المعروف بـ  قوى المعارضة السورية انتقد تحالف  
موقف الحكومة السورية " اعالن دمشق للتغيير الوطني"

أكد عليه الرئيس السوري خالل  أزمة القوقاز الذي من
 زيارته االخيرة الى روسيا حيث التقى نظيره الروسي

ديمتري ميدفيدف، وفي هذا السياق جاء في مقالة افتتاحية 
الموقف ن هذا إااللكتروني  لهيئة تحرير موقع اعالن دمشق

 يعني العودة إلى حالة الصراع مع المجتمع الدولي ودخول" 
البالد في سياسة المحاور الدولية وهي في الواقع سياسة 

كما وانتقد . "مصالح الوطن على مجربة، لم تنعكس ايجابياً
 منية للنظام السوري وتضييقه على حريةاالعالن السياسة األ
قع اإللكترونية حجب المزيد من الموا"الرأي من خالل 

المختص " النزاهة" الحرة، كما حدث مؤخراً مع موقع
الثقافي النقدي، وكالهما ليس " ألف"بشؤون الفساد، وموقع 

كما وانتقدت االفتتاحية اعتقال ". سياسياً وال معارضاً موقعاً
و، ورفض المستقبل مشعل التم الناطق الرسمي باسم تيار
 كاتب السوري المعارضعفاء الإمحكمة الجنايات في دمشق 

ن نفذ اطالق سراحه بعد إميشيل كيلو من ربع مدة عقوبته و
   .ثالث سنوات رباع مدة عقوبة السجنأثالثة 

هنالك اختبار كبير في هذا "تام االفتتاحية أن خوجاء في   
واأليام القادمة، حيث تنعقد الجلسة الثانية في  اٍألسبوع

، ٢٧/٨/٢٠٠٨بعاء األر محاكمة قيادات إعالن دمشق يوم
وينتظر السوريون وأنصار حقوق اإلنسان والحرية في 

أخباراً طيبة تأتي بعد القحط والجفاف، وتنسجم مع ما  العالم
بعض جوانب السياسة  ظهر مؤخراً من بوادر اعتدال في

لكن . وبعد اإلفراج عن عارف دليلة.. اإلقليمية والدولية
. اتها الخاطئة دوماًتبقى قادرة على إدهاشنا بخيار السلطة

  "المتشائمين، فقد آن األوان لذلك ولتثبت مرةً خطأ تشاؤم
الشديد  وقد أثار موقف اعالن دمشق هذا والسيما انتقاده  

للسياسة الحكومية وموقف النظام السوري من االزمة 
باء العالمية ومن نوكاالت األ الجورجية، اهتمام - الروسية 

فقرات  التي نشرت. آ. ب. نية دلمانباء األبينها وكالة األ
مطولة من االفتتاحية مع بعض الردود عليها من قبل المحلل 

التقي مدير مركز الشرق للدراسات  السياسي السوري سمير
خارج  الذي يجلس" بأن " آ. ب. د"الدولية الذي صرح لـ 

سوريا ال يدرك الخلل في المنطقة، وهم ال يدركون ما 
للتوازن العسكري والعربدة  الليجري في المنطقة من اخت

 نإ"وقال التقي " العسكرية، بعد احتالل االمريكي للعراق
سلحة للدفاع عن نفسها وليس لتدمير سوريا تطلب األ

  "واشنطن
القسم  - دويتشه فيلله "الدولية  المانيأ ذاعةإكذلك اهتمت   

المجلس  بهذا الموضوع وأجرت حواراً مع عضو" العربي
ذيع الحوار في أاسماعيل عمر و دمشقعالن الوطني إل
كثر من أفي " حداثمع األ" خباري المفصلالبرنامج األ

24.08.2008 نت –عفرين                     .جولة
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