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  للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا   

، حيث تضمن جدول لدورته الجديدة األولاجتماعه االعتيادي 
جملة من المواضيع السياسية والتنظيمية وسبل تفعيل  أعماله

  .لجانه الفرعية دور التحالف و
الوضع السياسي توقف االجتماع مطوال على الوضع ففي   
، حيث قيم خلي في البالد بشقيه االقتصادي والسياسيالدا

 –المجلس ايجابيا االنفراج الحاصل في العالقات السورية 
ينعكس ذلك ايجابيا على  أنتمنى ، واألمريكيةو األوروبية

خاصة على عملية السالم في ، و اإلقليميالوضع الداخلي و 
، إذ أآد المجلس العام على موقفه بتأييد و دعم  األوسطلشرق ا

ذا المجال عبر الوسيط الترآي ، الخطوات التي تمت في ه
 باستئنافأعرب عن تفاؤله في أن تستكمل هذه الخطوات و

برعاية دولية ،  إسرائيلالمفاوضات المباشرة بين سوريا و
شرعية قرارات التسفر عن اتفاق بين الطرفين وفقا ل أنو

يتحقق السالم في  أنمقابل السالم ، و األرضمبدأ الدولية ، و
على آافة المسارات مما سيساهم بال  األوسطمنطقة الشرق 

سيكون له واالستقرار في المنطقة ، و األمنشك في تحقيق 
تي عانت آثيرا من نتائج ايجابية على شعوب المنطقة ، ال

الشعب الدموية وخاصة الصراعات ويالت الحروب و
  .دولته الوطنية المستقلة  بإقامةذلك الفلسطيني و

المعيشي دعا المجلس العام الى وفي الجانب االقتصادي و  
التدابير الالزمة التي من شأنها و اإلجراءاتضرورة اتخاذ 

 إجراءذلك من خالل سين الوضع المعيشي للمواطنين ، وتح
ع ضكومة الوفعلية تعالج فيها الح إداريةاقتصادية و إصالحات

السوري هيكلة االقتصاد  إعادةاالقتصادي في البالد من خالل 
المراسيم التي تعيق تطور االقتصاد بما القوانين و إلغاءو

خاصة الحاصلة في االقتصاد العالمي، وينسجم مع التغيرات 
  .المالية العالمية  األزمةبعد 

الى  في الشأن الكردي أآد المجلس العام على موقفه الراميو  
عقد المؤتمر الوطني الكردي  النجاز مشروع المرجعية 

جتمعية الغير حزبية في الكردية من خالل تمثيل الفعاليات الم
آردي لحضور المؤتمر  دون استثناء أي طرفالمؤتمر و
في هذا السياق يدعو المجلس العام للتحالف المنشود، و

ة الى الحزبي األطرو األحزابالديمقراطي الكردي في سوريا 
في انجاز المرجعية الكردية  اإلسراعالتجاوب مع دعوته و

  الديمقراطية في البالد رافدا من روافد الحرآة الوطنية ولتكون 
التحالف على الساحتين  ناقش المجلس سبل تفعيل دورو  

اتخذ في هذا المجال جملة من القرارات الوطنية والكردية ، و
ر التحالف السياسي دو التوصيات التي تهدف الى تفعيلو

، آما قام المجلس العام بتشكيل هيئاته و لجانه و والتنظيمي
دعا و، اللجان التخصصية في أعضاءهتوزيع المهام على 

المهام المنوطة بها وفق النظام اللجان الى القيام بالمسؤوليات و
  . الداخلي للتحالف 

  المجلس العام                 ٧/٩/٢٠٠٩
  لديمقراطي الكردي في سورياللتحالف ا

  
  معارضون أآراد يخططون للتظاهر
  أمام مجلس الوزراء البريطاني 

 وريةـــــالس يةــالبة بالجنســـللمط
 
معارضة في العاصمة  تعتزم قيادات سورية  

البريطانية القيام بتجمع احتجاجي أمام مقر مجلس 
البريطاني في العاصمة لندن يوم السبت  الوزراء
واألربعين  ، بمناسبة الذآرى السابعة)٣/١٠(ل المقب

لالحصاء االستثنائي الذي تقول المعارضة الكردية 
ألف  ١٢٠تجريد أآثر من  السورية بأنه تم بموجبه

مواطن آردي في محافظة الحسكة من جنسيتهم 
  .السورية

ممثل حزب الوحدة الديمقراطي الكردي  وأوضح  
يحات خاصة في تصر ابراهيم مصطفىفي بريطانيا 

 لـ أن الهدف من الدعوة الجتماع من " قدس برس"
الغربي  هذا النوع هو إيصال رسالة إلى الرأي العام
 :عن حقيقة األوضاع السياسية في سورية، وقال

"  هدفنا من التجمع االحتجاجي أمام مقر مجلس  
إرسال رسالة إلى الحكومة  الوزراء البريطاني

رأي العام األوروبي البريطانية ومن ورائها إلى ال
األوضاع التي يعيشها الشعب السوري  عن حقيقة

عامة واألآراد منهم على وجه الخصوص، وذلك من 
أن تضغط الحكومة البريطانية والحكومات  أجل

بالتزاماتها  الغربية من أجل أن تفي الحكومة السورية
تجاه حقوق اإلنسان السوري، والتوضيح لهم أن 

المستفيد الوحيد منها هو  سورية الشراآة األروبية مع
  ."النظام وليس المواطن السوري

االحتجاج شكال من أشكال  أن يكون مصطفىونفى   
ال يمكن : "االستقواء باألجنبي ضد سورية، وقال

معارضة في الخارج على أنه  وصف تحرك ألي
استقواء بالخارج، نحن ما نريده فقط هو نقل الوجه 

ذي تخفيه الحكومة للوضع في سورية ال اآلخر
 السورية في عالقاتها الخارجية، ونأمل أن تسهم في

، على "الضغط من أجل تحسين وضع حقوق اإلنسان
  .حد تعبيره

االحتجاج يأتي بمناسبة  إلى أن مصطفىوأشار   
الذآرى السابعة واألربعين لالحصاء االستثنائي الذي 

ألف  ١٢٠تم بموجبه تجريد أآثر من  قال بأنه
آردي في محافظة الحسكة من جنسيتهم مواطن 
والذين مازالوا يعانون جراء ذلك ويصل  السورية،

 ألف، واالحتجاج على ٣٠٠عددهم اليوم إلى 
واالحتجاج  ٢٠٠٨لعام  ٤٩المرسوم التشريعي رقم 

واالعتقاالت  على انتهاآات حقوق االنسان في سورية
التعسفية للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق 

  .تعبيره نسان، على حداال
 

 خدمة قدس برس:المصدر
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