
  اإلعالن عن تشكيل األمانة المؤقتة
  الخارج إلعالن دمشق في
 بيان صحفي

الرئاسة واألمانة العامة إلعالن دمشق،  بتكليف من هيئة  
الخارج وانعقاد  تم تشكيل األمانة المؤقتة إلعالن دمشق في

 لقائها األول، وذلك وفقاً للبنية التنظيمية التي أقرها المجلس
  :ي مؤلفة من السادةالوطني وحدد مهامها، وه
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  كندا                عضواً             نيربية بسام ‐6
  ألمانيا                عضواً     كاميران حاج عبدو ‐7

  :وستقوم األمانة المؤقتة بالعمل على
كل بلد تتواجد فيه لجان  عقد اجتماعات عامة في ‐1

، وتشكيل هيئة عامة اإلعالن، وترتيب أوضاع هذه اللجان
دمشق في كل بلد، تشمل جميع الراغبين باالنضمام  إلعالن

وأفراد مستقلين  إلى اإلعالن من أحزاب ومؤسسات مدنية
يتواجدون في ذلك البلد، مهمتها انتخاب لجنة ذلك البلد 

األعضاء المنتدبين إلى اجتماع المجلس الوطني  وعدد من
  .في الخارج

الوطني إلعالن دمشق في  لساجتماع المج   عقد  ‐2
 الخارج لدى استكمال تشكيل اللجان، تكون مهمته األساسية

  .انتخاب أمانة دائمة للخارج
يتوافق مع  دعم وإطالق البرامج اإلعالمية للفضائية بما  ‐3

خط اإلعالن ورسالته الفكرية والسياسية ومشروعه 
   .الديمقراطي الوطني للتغيير السلمي

لمؤقتة تود التأكيد على أن مرجعيتها في كل إن األمانة ا  
قرارات وتقوم به من نشاطات هي قيادة  ما تتخذه من

 إعالن دمشق في الداخل وسياسات اإلعالن المنصوص
عليها في اجتماعات المجلس الوطني والبنية التنظيمية 

وتوجيهات األمانة  الصادرة عن هذا المجلس وقرارات
   .الرئاسية لإلعالن العامة إلعالن دمشق والهيئة

المؤقتة ستقوم بتنسيق جهود جميع أعضاء  كما أن األمانة  
النعقاد  لجان إعالن دمشق وأنصاره في الخارج للتحضير

المجلس الوطني من أجل انتخاب أمانة الخارج والتي 
الخارجي لإلعالن في كل  ستتحمل مسؤولية النشاط

   .مجاالته
الجالية  سيق الفعال بينإن خدمة القضية السورية والتن  

السورية والداخل هما جزء من الحركة الديمقراطية 
إعالن دمشق عبر مؤسساته  الداخلية التي عبر عنها

عندما انعقد  ١/١٢/٢٠٠٧ومقرراته الناجمة عن اجتماع 
   .الوطني إلعالن دمشق في سورية المجلس

 الخميس   09/04/2009 
 الخارج يالمؤقتة إلعالن دمشق ف األمانة     

 المصدر: النداء 

 بردى قناة سورية معارضة
 تبدأ البث التجريبي من لندن

  
 barada"بدأت قناة سورية معارضة تحمل اسم   
tvبثها التجريبي الجمعة من العاصمة البريطانية "بردى
إنها ستكون " بردى"وقال المشرفون على قناة . لندن

لوطني للتغيير ا" إعالن دمشق"داعمة لمبادئ وأسس 
الديمقراطي، وستكون صوت السوريين جميعاً من دون 

  . استثناء
  

  بيان من الوفد المطلبي الشعبي
  األعزاء إلى أبناء محافظة الحسكة

 
تاريخ ) ٤٩(مر على صدور المرسوم التشريعي رقم   
أشهر حتى اآلن وفي كل يوم تتبدى  سبعة ١٠/٩/٢٠٠٨

المواطنين ال  اةاآلثار السلبية لهذا المرسوم وتزداد معان
سيما في محافظة الحسكة التي اعتبرت بأكملها منطقة 

زيادة الهجرة إلى أحزمة الفقر حول  حدودية ما أدى إلى
سكانها  مدن الداخل وإفراغ العديد من القرى والمدارس من

 .وتالمذتها
كذلك فقد مر أكثر من شهر تقريبا على آخر اتصال    

ة الجمهورية حيث أبلغ المختص لدى رئاس للوفد بالمكتب
بما  بأن العريضة االحتجاجية ٤/٣/٢٠٠٩الوفد بتاريخ 

تضمنته من مطالب عادلة قد أحيلت إلى لجنة مختصة 
التعديل المطلوب شعبيا ووطنيا  للدراسة وإعادة النظر بغية

ولآلن  .وسيتم إعالم الوفد بما ينتج عن هذه اللجنة في حينه
ق بالعريضة أو المرسوم لم يتم إعالمنا عن أي شيء يتعل

بعدم اكتراث الجهات المعنية من  مما أثار انطباعا لدينا
 .ثانية ناحية وعدم وجود اللجنة المختصة أصال من ناحية

ومما يثير المخاوف أكثر من استمرار الوضع تأييد بعض 
 أحزاب للمرسوم المعتل دستوريا في إحدى " الجبهة"

  .اخليةالد بحضور وزير" مجلس الشعب"جلسات 
  
  :أيها المواطنون األعزاء  
المجال  يبدو أن الوفد قد وصل إلى طريق مسدود في  

إن العريضة التي حملناها إلى دمشق هي تعبير و.الرسمي
في أعناقنا لذلك   موقعيها وهي أمانة مطلبي احتجاجي عن

  .انجازها وسنتابع المهمة الموكلة لنا شعبيا حتى. لن نيأس
وسنسعى . ي أولى القنوات وليس كلهاالقنوات الرسمية ه
واحترام تواقيعكم إلى كل من يسمع  إلى إيصال صوتكم

الالحقة  وسنعمد في المرحلة .وكل من يحترم آراء الشعب
المجاالت المفيدة وفقا للضمانات الى سلوك شتى الطرق و

حرصنا على إعالمكم إلى ما آلت إليه  لذلك.الدستورية
  . المتابعة من واجبنااألمور ألن ذلك من حقكم و

  . والى مزيد من االتفاق واالتحاد  
  عاشت الوحدة الوطنية  

  أعضاء الوفد          ١٠/٤/٢٠٠٩:في الحسكة
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  بـالغ صادر
  عن االجتماع العام الرابع للكومله

 
 في أوائل   

نيسان الجاري 
عقد تجمع 
الشباب الكردي 
في سوريا 

) الكومله(
اجتماعه العام 

ضور ممثلي العديد من الدوائر بح الرابع
الذين توقفوا على أوضاع دوائرهم 

مناقشة الوضع الراهن  ثم تم، ونشاطاتهم
للكومله بإسهاب والسيما التحديات 

وسبل  ,والصعوبات التي تواجه مسيرته
  .تطوير الكومله ونشاطها

وتحليل حاالت القصور والخلل سواء في   
، ه ككلالكومل بعض المناطق أو على صعيد

وقد ارتأى االجتماع أن ثمة عوامل عديدة 
نشاط  موضوعية وذاتية ساهمت بتراجع

، الكومله خصوصاً خالل السنتين الماضيتين
ونشاطها  كما ثمن االجتماع انطالقة الكومله

في بعض المناطق التي كانت غير متواجدة 
 .فيها فيما سبق

وفي إطار إعادة تقييم مسيرة الكومله منذ   
االجتماع أن  عشر سنوات رأى حوالي

العوامل والظروف التي دفعت لبناء الكومله 
فالتحديات  بل على العكس، ال تزال قائمة

، والمخاطر التي تواجه شبيبتنا أكثر وأخطر
واستمرارية  لذلك رأى االجتماع أن وجود

وتطوير الكومله هي حاجة ملحة لشبيبتنا 
هذا  وفي. ومجتمعنا الكردي في سوريا

طار تم التأكيد أن مهمة الحفاظ على اإل
 الكومله وتطويره ليس فقط مهمة العاملين

بل هي مسؤولية المجتمع ، فيه فقط 
الكردي ككل بتنظيماته ومؤسساته 

االجتماع إلى دور  كما تطرق. وشخصياته
إعالم الكومله السيما دورية بروان وتم 

وتسريع  التأكيد على ضرورة تطويرها
تم استكمال انتخاب  كما. معدل صدورها

 أعضاء المجلس العام للكومله وتم تكليفهم
بمسؤولية متابعة تطبيق توجهات االجتماع 

عالية  أخيراً تم اختتام االجتماع بروح. العام
بالثقة والتصميم على متابعة نشاط الكومله 

ومجتمعنا  وتطويرها خدمةً لجيلنا الناشئ
  .ككل

       ٢٠٠٩أوائل نيسان 
  ة العام للكوملهمجلس اإلدار

  !هذه الحملة الظالمة؟ منالسلطة  تريدماذا 
  

شهدت المناطق الكردية مؤخراً حمالت شرسة طالت مختلف أشكال    
الحراك الديمقراطي، وتوزعت ضحاياها بين ناشطي الحركة الكردية، 
ومعلمي المدارس والطلبة والمهتمين باللغة الكردية والفلكلور الكردي 

بعي االنترنيت، وحتى الراغبين برحالت ربيعية،  وبدأت والكتّاب ومتا
حتى اآلن، حيث اعتقل الكاتب  ه الحمالت بعيد المرأة، ولم تنتههذ

الصحفي فاروق حجي مصطفى، كما اعتقل حوالي سبعة مواطنين في 
ومع تنوع هويات  ..رأس العين، إثر مداهمات أثارت جواً من اإلرهاب

: لحمالت، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هوالضحايا واتساع نطاق هذه ا
  ...؟  ؟ وماذا ستجني من مواصلتها هائالسلطة من ورا تريدماذا 

  
فالمجتمع الكردي عموماً بات هدفاً للقمع والحرمان، وباتت محاربته    

اقتصادياً وسياسياً وثقافياً جزءاً من سياسة منتهجة، هدفها عرقلة تطوره 
على الهجرة، فالتوظيف بات حلماً يصعب  على كافة الصعد، وإجباره

تحقيقه لطالبي العمل من الشباب الكردي، وتشهد على ذلك السجالت 
، بتعقيداته وقيوده، ليسمح للمواطن / ٤٩/ الرسمية، وجاء المرسوم 
ومع تزايد .. دون أن يتاح له امتالك ما يريد ،الكردي فقط ببيع ما يملك

لتعبير عن إدانة السياسة الشوفينية الضغوط األمنية فإن أي رد فعل ل
يقابل بالمزيد من القمع، وكأن السلطة تنتهز أية فرصة الستباحة المجتمع 
الكردي، واالستفراد به من خالل استعداء المكونات األخرى، التي 

، مستغلة )بالخطر الكردي المزعوم(نت السلطة من إيهام جزء منها تمكّ
لى الثقافة الوطنية الكردية، والبعيدة في ذلك بعض الشعارات الغريبة ع

عن البرامج المقررة للحركة الكردية، والتي تشجعها السلطة بأشكال 
متعددة لتبرير مواصلة سياستها القمعية، من جهة، وإنكار الوجود 
الكردي رسمياً، والتنكر لحقوق الشعب الكردي، وإيجاد حل عادل 

  .رىلقضيته القومية الديمقراطية، من جهة أخ
  
وبهذه المناسبة، فإننا نرى بأن السلطة ترتكب خطأ فادحاً إذا اعتقدت   

أن مثل هذه الحمالت سوف تعيق نضال شعبنا، وتحرمه من حقه ودوره 
كشريك وطني، وأن حرمان مواطن من جنسيته، وإبعاد معلم عن 

أو ممارسة  ،مدرسته، واعتقال شخص لمجرد االهتمام باللغة الكردية
والغناء على مسرح في الطبيعة، أو االحتفال بمناسبة وطنية، الفلكلور 

ق الشعور باالغتراب، الفكر االنعزالي، وتعم تخدمكل ذلك يخلق بيئة 
التطرف، وبالتالي زيادة االحتقان وتراجع االهتمام  تفسح المجال أمامو

بالشأن الوطني العام، وإن الوطن بذلك يخسر بالنهاية جزءاً هاماً من 
ت أبنائه الكرد الذين يستحقون المساواة بدالً من التمييز، مثلما طاقا

يستحقون حياة كريمة بدالً من التشرد في ضواحي دمشق، أو اللجوء إلى 
  .أو انتظار القدر في المناطق الكردية ،دول أوربا

وإن ما تقدم يقتضي إنهاء هذه الحملة الظالمة وإعادة ضحاياها إلى   
والتوجه، بدالً عنها، نحو إنصاف شعبنا الكردي .. بيوتهم ووظائفهم 

وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية ، وإنقاذ وتعويض ضحايا المشاريع 
العنصرية التي لم تقدم للوطن إال صورة سوداء عن تعامل الدولة مع 
مواطنيها، وبذلك وحده يعود الحق، وتستوي األمور، ويتابع الوطن 

بل ال مكان فيه للظلم، وتتضاعف قدراته في مسيرته الحضارية نحو مستق
  .مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية

٢٠٠٩/  ٤/  ٩   
  المجلس العام

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
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