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المجلس العام للتحالف الديمقراطي 

  الكردي في سوريا
المجلس العام للتحالف  عقد  

الديمقراطي الكردي في سوريا 
 اجتماعه االعتيادي في أوائل كانون

وتضمن جدول أعماله  ٢٠٠٩  األول
، مناقشة الوضع السياسي العام :

تأييده لتطور   حيث أبدى االجتماع
بما ، التركية  العالقات السورية

ينعكس بشكل ايجابي على أبناء 
  الشعبين كما جدد االجتماع تأييده .

لمحاوالت استئناف المفاوضات بين 
 سوريا و إسرائيل وبما يسفر عنه  ,
تفضي إلى اتفاق   من نتائج ايجابية

 سالم وفق قرارات الشرعية الدولية
كما ، ومبدأ األرض مقابل السالم 

لتشكيل   أبدى المجلس ارتياحه
ولتحسن العالقات  الحكومة اللبنانية
 . السورية اللبنانية

أما على الصعيد الوضع الداخلي   
البالد  في البالد فقد رأى االجتماع إن

تواجه أزمة اقتصادية أدت إلى 
   تدهور في األوضاع المعيشية

، الشعب السوري  لغالبية أبناء
، معدالت البطالة والفقر   وارتفاع

 ن ذلك من حاالت نزوحوما نجم ع
وهجرات جماعية سواء داخل البالد 
لتشكل أحزمة فقر حول المدن 

 أو إلى الخارج، الكبرى  وما زاد  ,
الطين بله تلك المراسيم والقرارات 

، الذي ساهم ) ٤٩(مثل المرسوم 
  إلى شح المياه واألمطار إضافة

وتراجع الدعم الحكومي للقطاع 
قود إلى الو أسعار  الزراعي وارتفاع
  . تفاقم تلك األزمة

وتترافق مع هذه األزمة االقتصادية   
األمنية واتساع  تصاعد الضغوطات

حمالت االعتقال السياسي واألحكام 
 التي طالت العديد من، الجائرة 

المهتمين بالشأن العام ومن جميع 
هذا ، مكونات المجتمع السوري 

واألوضاع  فضال عن سوء المعاملة
لتي تفتقد ألبسط داخل السجون ا

وما حالة ، معايير حقوق اإلنسان
الطعام من قبل  اإلضراب عن

مجموعة من المعتقلين الكرد في 

سجن عدرا أال دليل على تلك 
أننا في المجلس ، القاسية  المعاملة

العام للتحالف نناشد جميع القوى 
المجتمعية  السياسية والفعاليات

والحقوقية بالتدخل لدى السلطات 
 عليها إلنهاء حالة  ية والضغطالمعن

اإلضراب عن الطعام حفاظا على 
سالمة المعتقلين الكرد وذلك بتلبية 

والمنسجمة مع    مطالبهم العادلة
  .ابسط مبادئ حقوق اإلنسان

كما طالب المجلس بإلغاء حالة   
واألحكام العرفية وغيرها  الطوارئ

، اإلجراءات والقوانين االستثنائيةمن 
القوى   أمام جالالم  وإفساح
   والديمقراطية في سوريا  الوطنية

 للمشاركة في الحياة العامة عبر قوننة
وإلغاء كافة   ،الحياة السياسية 

القوانين االستثنائية والتدابير 
القومية الكردية في  التمييزية بحق

التي   سوريا لتعزيز الوحدة الوطنية
لحماية بلدنا  نحن بأمس الحاجة إليها

  . ار المحدقة بهامن اإلخط
كما توقف المجلس مطوال إمام   

االجتماع الذي عقده بمناسبة  انعقاد
إطالق مشروعه لبناء مرجعية كردية 

وطني كردي  خالل عقد مؤتمر  من
بمشاركة الفعاليات المجتمعية 
المستقلة لتنبثق عنه ممثلية كردية 

سياسي يأخذ في الحسبان  وبرنامج
سوريا  الواقع السياسي الكردي في

لجنة  وفي هذا الصدد قرر تشكيل
االتصاالت والحوار مع األحزاب 
الكردية لبحث السبل وإمكانية انعقاد 

متمنيا من جميع األحزاب  المؤتمر
تجاوبا ايجابيا بما يخدم وحدة الصف 

  .السياسي الوطني الكردي والخطاب
كما ناقش المجلس العام سبل   

و تطوير عمله وتفعيل لجانه وهيئاته 
اهتمام أكثر بالمجالس المحلية  ايالء

واتخذ بهذا ، للمناطق والمدن
 الخصوص جملة من القرارات

التنظيمية التي تهدف إلى دفع عمل 
  .المجلس العام إلى األمام

    2009 أوائل كانون األول
  المجلس العام

  للتحالف الديمقراطي الكردي
  في سوريا

  بيان إلى الرأي العام
 والديمقراطية  طنيةالقوى الو أيتها

تحتفل البشرية في العاشر من كانون   
من كل عام بالذكرى السنوية  األول

لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي 
قبل  من ١٩٤٨صدر في عام 

العامة لألمم المتحدة وقد    الجمعية
نصت المادة األولى من اإلعالن على 

جميع الناس أحرارا متساوين  يولد"انه 
لقد وهبوا ، مة والحقوق في الكرا

يتعاملوا  العقل والضمير وينبغي إن
 ." بروح اإلخاء مع بعضهم البعض

وبهذه الروحية انطلقت المواد األخرى 
لصيانة  من الميثاق وجميعها تهدف

  وحمايتها من شرور الحقوق اإلنسانية
وصوره  الحرب واالستبداد بكل إشكاله

مستوى الدول  على
 .والمجتمعات  والشعوب

إن نضال الشعوب والعديد من   
الهيئات الحقوقية قد أثمرت على 

مبادئ حقوق اإلنسان في  تكريس
دساتير الكثير من دول العالم وقوانينها 

التمتع بالجنسية  وحق، مثل حق العمل
وحرية المعتقد الديني ، وحرية السفر، 

باتت  وقد...... والحق في الحياة 
ية حقوق اإلنسان تكتسب صفة العالم

وأقرت في القانون الدولي وأكد 
األمم المتحدة الذي   ميثاق في  عليها

حقوق اإلنسان هي للناس  جاء فيه إن
هي   اإلنسان جميعا بال تمييز وحقوق
وهي ليست   حقوق لكل كائن بشري

  .تمنح له  مجرد امتيازات
زالت الحكومات  ومع ذلك فال  

الديكتاتورية واالستبدادية تثير الكثير 
 الفات حول ماهية حقوقمن الخ
لتبرير ممارساتها    اإلنسان
متذرعة في ذلك  القمعية

 الدينية والثقافية بالخصوصية
وأوضاعها الخاصة متناسية إن 
اإلنسان هو اإلنسان في جميع أنحاء 

  . العالم
بالدنا ورغم إن الدستور  إما في  

يزخر بمواد تحمي حقوق اإلنسان 
بر تعت (١٥(فالمادة ، وتصون حريته

منه ) ١٦(الحرية حق مقدس ؟ والمادة 
تعتبر إن لكل مواطن حق اإلسهام في 

السياسية واالقتصادية  الحياة
والثقافية ؟ فضال عن    واالجتماعية

التجنس  التي تؤكد على حق القوانين
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الخ ، لكن هذه ......والعمل والتعليم 
 المواد تبقى مشلولة في الممارسة

لطوارئ حالة ا طالما بقيت العملية
  . واإلحكام العرفية هي السائدة

المطلوب في الذكرى  أننا نعتقد بان  
السنوية لإلعالن العالمي لحقوق 

سائر  اإلنسان هو التعامل بشفافية مع
في  والمشكالت المتراكمة   القضايا

 اقتصادية –سياسية (المجتمع السوري 
 -أدارية  –ثقافية  –اجتماعية  –

ورقيها يقاس  فتقدم الدول) الخ .....
احترامها لحقوق  بمدنيتها ودرجة

  .اإلنسان
وأولى تلك الخطوات هي بإلغاء حالة   

العرفية وإطالق  الطوارئ واألحكام
جميع معتقلي الرأي وطي ملف  سراح

 وإلغاء كافة، االعتقال السياسي
المراسيم والقرارات التي تعيق التطور 
  االقتصادي واالجتماعي ومحو أثارها

. استالب حرية اإلنسان ؟ السلبية من
فاإلنسانية تسود حيث تسود العدالة 

  ،السياسية االجتماعية والحريات
إلى تعديل الدستور ليتوافق مع   إضافة

 متطلبات تطور المجتمع السوري
وإعادة الهيبة ، وتعدده القومي والثقافي

إلى القضاء و استقالله وسن قوانين 
ية وإعالمية المجال لتعددية سياس تفسح

حقيقية ناهيك عن ضرورة إيجاد حل 
  .للقضية الكردية عادل وديمقراطي

إن تطوير القوانين السورية وتفعيلها   
مطلبا  لتواكب التطور العلمي بات

تتطلع إلى  وحاجة إنسانية  وطنيا
ببنود    ضرورة االلتزام قوال وعمال

، العالمي لحقوق اإلنسان  اإلعالن
فة وفي هذا وصيانة حقوقه المختل

هويتنا  السياق فإننا آذ ندافع عن
نطالب بتجسيدها ضمن هوية ، القومية

   .حقوقنا وطنية تصون
 .واإلنسانية والديمقراطية  القومية

        ٢٠٠٩أوائل كانون األول 
  المجلس العام

  سوريا للتحالف الديمقراطي الكردي في

  

  انفتاح خارجي متعثر ٢٠٠٩سوريا 
 افتتاحية النداء     .وضع داخلي متأزمو
شهد الداخل السوري في العام المنصرم  

مزيداً من التدهور على كافة األصعدة 
االجتماعية واالقتصادية، حيث ارتفعت 
نسب البطالة والفقر مقترنة باستمرار 
ارتفاع أسعار السلع االستهالكية والمواد 
األولية والضرورات المعيشية وأسعار 

ولم يشهد العام  مواد التدفئة والوقود،
ستوى الدخل المنصرم زيادة في م
وتفاقمت أزمة السنوي للفرد السوري،

المعيشة وعادت إلى األذهان سنوات 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
المنصرم،حيث يتدافع السوريون بأعداد 
هائلة نحو المراكز الرسمية للحصول 
على بعض ضروريات حياتهم، وهاهم 

للحصول على شكات اليوم يتشابكون 
دعم المازوت الهزيلة والتي ال تتجاوز 
العشرة آالف ليرة سورية، تدفع على 
دفعتين، وفقا لشروط اضطرارية 
ومجحفة، ليظهر حجم األزمة والمعاناة 
التي يعايشها المواطن السوري، الذي 
أبدى استعداده للمخاطرة بحياته 
والوقوف لعدة أيام وسط الزحام ومن 

ة الكالمية والعنيفة من أجل خالل المشاد
  .الحصول على تلك المبالغ الزهيدة

لقد شهد العام المنصرم تطورا   
اجتماعيا سلبيا تجلى في مزيد من 
مظاهر التشدد والتزمت بفعل السياسة 
الرسمية التي تدعم الفكر المتطرف 
وتدفع بمزيد من رجاالت األمن لتعبث 
داخل المؤسسة الدينية الشعبية 

ية، لتنشر مزيدا من التطرف والرسم
والتعصب وتسمح بتفاعل الشارع 
، المتدين مع األفكار المذهبية العدائية

كما شهد المجتمع السوري نموا مرعبا 
في أعداد جرائم الشرف ضد النساء، 
لتصبح تلك المسألة ظاهرة اجتماعية ال 
يخفيها تصريحات غبية من بعض 

كل ذلك تحت . الرسميين ومن بجانبهم
ع وعين السلطة التي نخشى أن تكون سم

لها يد في دفع المجتمع السوري إلى 
مهالك التطرف، لتحقق مقاالت وأراء 
تشيعها و تنشرها في الصحافة العالمية 
بأن السوريين شعب متزمت وطائفي 
غير مؤهل لممارسة الديمقراطية ناهيك 
عن عدم استعداده لتبني قيم العدالة 

يعني تاليا أن  ما. والمساواة اإلنسانية
يكون النظام المسيطر أفضل الحلول في 
 .الحاضر والمستقبل كما يقول البعض

على الصعيد السياسي استمر النظام و

بسياسة القبضة الحديدية وتابع زج 
المعارضين بالسجون كما تابع قمع 
الرأي اآلخر حتى ولو خرج من الدوائر 
الرسمية والمنابر الحكومية، كما درج 

كاته اللولبية المتناثرة على تحر
االتجاهات والتوجهات فكان رأس 
السلطة أول من سافر إلى طهران لتقديم 
فرض التأييد والدعم والمواالة للرئيس 
اإليراني أحمدي نجاد وأكد على الوقوف 
بجانب سياساته المتطرفة والعدائية قبالة 
الماليين من الشعب اإليراني المنتفض 

 يوناالصطالحضد من أسماهم 
في الجانب اآلخر . الدكتاتور وأعوانه

استقبلت دمشق الرسمية عدد من 
الزعماء وعلى رأسهم الملك السعودي 
ورئيس وزراء لبنان الجديد ، ومتّن 
النظام عالقاته بالحكومة التركية الحالية 
وأظهر مشاركته في االنفتاح التركي 
ً من إيران  الجديد على الجيران بدء

ك الحكومة التي ومرورا بسوريا، تل
ترفع راية العدالة والحق لكنها ال تلق 
باالً لمعاناة السوريين وال تعنيها حقوق 
اإلنسان السوري، بقدر ما يشغلها إعادة 

  .األمجاد العثمانية الغابرة
الت المشاكل اإلقليمية ترقد فوق زما  

متقد وكل القضايا الموروثة من  جمر
نهائياً، األعوام السابقة لم تجد لها حالً 

بل ربما على العكس هناك تفاقم 
وتوترات جديدة ستقبل عليها المنطقة لن 
تنفع معها السياسات القديمة الملتوية 
والمخاتلة، وسيكون للتطورات القادمة 
أثر غير محدود على األ وضاع الداخلية 

فمن الصراع . والخارجية للدول العربية
الغير مفهوم في الصومال إلى األزمة 

اسية واأليديولوجية واالجتماعية في السي
السودان، وإلى التمرد المسلح في اليمن، 
مرورا بمشاكل المغرب وشمال إفريقيا 
وما يختلج المنطقة من صراعات 

ية ونزعات انفصالية، ناهيك عن دوحد
الذي يطل بوجهه القبيح  اإلرهابخطر 

كل ذلك بجانب . في كل مكان من العالم
مسألة الهم التحوالت الخطيرة في 

العربي المشترك قضية فلسطين وما 
يسيطر عليها من استشراء لإلجرام 
اإلسرائيلي وتجذر لإلنقسام الفلسطيني 

   .الداخلي
كل عام وأنتم بخير نقولها، وسنظل نقولها   

متفائلين، تفاؤل العامل الصبور، تفاؤل 
نحن . الباحث الدؤوب، تفاؤل المؤمن بحقوقه

تستحق  ،وطناً وشعباً ،متفائلون ألن سوريا
حياة أفضل، وتستحق الحرية والديمقراطية 

 .واألمن واالستقرار
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