
 بيـــــــــان إلى الرأي العام 

في خطوة ليست بجديدة على الساحة الشوفينية، ولكن   
وقعها كان ثقيالً على الذين راهنوا على انفراج في تعامل 

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

واعتقال وسجن، وتمييز صارخ  بين  الوسائل من مالحقة
المناطق الكردية والمحافظات األخرى من حيث البنية 
التحتية والخدمات العامة وحتى قتل للكرد كما حصل في 

 . ٢٠٠٨وعشية نوروز  ٢٠٠٧وخريف  ٢٠٠٤آذار 
في هذا السياق لينضم إلى سلسلة )  ٤٩(يأتي المرسوم   

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

يد حياة الناس في هذه التجارب الشوفينية العنصرية بغية تعق
المناطق بالمزيد من القيود والقوانين العنصرية 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 

وإثارة الفتن بين ، فظتي الرقة وحلب استقدموا من محا
فالحي وضع اليد والمالكين الكرد في منطقة الحزام العربي 

وفي اإلطار ذاته يأتي المرسوم ، بالجزيرة بشكل خاص 
الذي رغم كونه اتخذ طابعاً عاماً من الناحية النظرية  ٤٩

إال أن المناطق المعنية به عمليا هي محافظة الحسكة  
ية على الشريط الحدودي لمحافظتي الرقة والمناطق الكرد

كل ذلك يعني اإلمعان في انتهاج السياسة الشوفينية ، وحلب 
يمنع نقل أو تبديل أو اكتساب أي (، فالمرسوم الجديد عملياً 

حق عيني عقاري كان في منطقة حدودية أو أشغاله عن 
) إال بترخيص مسبق.... طريق االستئجار أو االستثمار 

لترخيص المسبق هو بالنسبة للمواطن الكردي  علماً أن ا
حلم شبه مستحيل التحقيق ، وهذا يعني ان المواطن الكردي 
ال يحق له عمليا البيع والشراء ألن الترخيص المسبق 
يخضع لموافقات أمنية لها اعتبارات شوفينية معروفة مثلها 

 ١٩٥٢لسنة ) ١٩٣(في ذلك مثل تطبيقات المرسوم 
اللذين حصرا حق التملك   ٢٠٠٤ة لسن)٤١(والمرسوم 

لألراضي الزراعية في المناطق الحدودية بموافقة وزارتي 
الداخلية والدفاع معاً، وبالتالي موافقة الجهات األمنية التابعة 

ويعرف الكل أن تلك الموافقات لم ولن يحظى بها ، لهما  
 .أي مواطن كردي 

مال للمرحلة إننا نعتقد بل نجزم أن هذا المرسوم هو استك  
الثانية للحزام العربي والقاضي بترحيل الكرد من مناطقهم 
التاريخية ، ولكن جاء قرار الترحيل هذا بصيغة قانونية 
بعيدة عن الضجيج والصخب، فبعد تدمير القطاع الزراعي 
بشقه المروي جاء تدمير الحرف والمهن الصغيرة الخاصة 

ت التجارية من خالل منع عمليات البيع والشراء للمحال
وكل العقارات التي تحتاجها المهن والحرف المختلفة ، وإذا 

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 

إغالق فرص العمل الخاص الكرد من أي استمالك جديد و
نهائياً أمام الجيل الناشئ وبالتالي دفع أعداد 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 
الوطنية بل يزيد من حالة االحتقان الموجودة للمصلحة 

نؤكد إذا كانت الغاية منه خدمة ، أصالً لدى الشعب الكردي 
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 

معكوسة تماماً ألن مثل هذه المراسيم واإلجراءات أيضاً 
المرافقة ال تزيد الشعب الكردي إال إصراراً على التمسك 

د تجاه سياسات السلطة بحقوقه وتدفعه إلى التشد
، وتحفزه لتصعيد نضاله الوطني بكافة السبل وممارساتها

 .والوسائل الديمقراطية 
ومصالح الوطن إننا نؤكد أن الوحدة الوطنية الحقيقية   

العليا تقتضي التخلي عن جميع السياسات والممارسات 
الشوفينية تجاه الشعب الكردي وقضيته، وإلغاء جميع 
المراسيم التي تستهدفه كمكون أساسي من مكونات الشعب 

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

مع الحركة الوطنية الكردية على أساس الشراكة في الوطن 
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 
مهندسين ومقاولين وسائر فئات جماهير شعبنا السوري و

رفع أصوات االستنكار واالحتجاج على هذا المرسوم 
والمطالبة بإلغائه وتجنيب البالد آثاره الضارة والمدمرة 

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

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

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

  األحزاب الموقعة 
 )تيالبار(زب الديمقراطي الكردي في سوريا الح -
 ) كيتيي(يمقراطي الكردي في سوريا حزب الوحدة الد -
 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 -
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  قضاء وسيادة القانونيستنهضون استقالل ال

  )تقرير أولي(في جلسة دفاع حارة 
  
  :كتب مراسل النداء  
بحضور حشد كثيف من المثقفين والناشطين المتضامنين   

وعائالت المعتقلين والدبلوماسيين ، انعقدت قبل ظهر اليوم 
الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة معتقلي إعالن دمشق 

وعضوية المستشارين  برئاسة القاضي محي الدين الحالق
زياد ادريس ومحمد سليمان وممثلة النيابة العامة وكاتب 

وذلك بعد أن سمح القاضي لفريق الدفاع .المحكمة
الكبيرباجتماع خاص، مع المتهمين من أجل التداول في 

  . مذكرة الدفاع 
ثم بدأت الجلسة بتفقد المتهمين الذين كانوا حاضرين   

فداء الحوراني التي . ا عدا دجميعا في قفص االتهام، فيم
  . جلست خارجه بعد دقائق من توسطها لعائلتها وأصدقائها

وبعد تفقد القاضي لحضور المتهمين فردا فردا، أتاح 
بني .. المحامي( الفرصة للدفاع ، فتقدم وكيل الدفاع

عن المتهم مروان العش منفردا بطلب إعالن براءة ) المرجة
ه وإخالء سبيله فورا ، وتبعه موكله من التهم الموجهة إلي

ة المحكمة الدفاع عن باقي المتهمين إلى هيئتقدم رئيس هيئة 
بالمذكرة التي تم التداول فيها وللمرة األولى مع المتهمين، 
والتي تضمنت طلب إعالن براءة موكليهم من كافة التهم 
الموجهة إليهم ، كما طلبت تطبيق األسباب المخففة في حال 

  !ة إلى الحكم عليهمجنحت المحكم
وحين توجه القاضي إلى المتهمين سائال عن رأيهم   

فداء الحوراني التي ارتدت . ومشترطااإلختصار ، بدأت د
لحظتها رداء السجن السماوي اللون، فقرأت دفاعها الذي 
تركز في أملها كمواطنة سورية، أن ترى قضاءنا، حمايتنا 

  .المأمولة، في قمة السيادة والنزاهة
ياسر العيتي الذي اعتبر أنه اليدافع عن رأي .وتبعها د  

بعينه ، بل يدافع عن حقه وحق كل مواطن سوري في 
حرية التعبيرالمقدسة ، التي كفلها اهللا وكل الشرائع ، ثم 

جبر الشوفي الذي أكد على حقه كمواطن في . تقدم أ
كونه مع زمالئه ضد  ىالمشاركة وإبداء الرأي ، وعل

الت اإلجنبية، أما محمد حجي درويش فذكر سياسة التدخ
بضرورة وجود المعارضة في الدولة الحديثة، وبالفرق بين 
نظام الدولة وسلطة الحكم، وفنّد خصوصا تهمة إثارة 
العنصرية عبر تحليل لمصطلح القضية الكردية في سوريا، 
مطالبا القضاء باستحقاق اسمه في معالجة هذه القضية 

األمر الذي يحقق . لمواطنة السوريةالمتلخصة في حقوق ا
في رأيه دعوة إعالن دمشق إلى استقالل القضاء وحياديه 
المحكمة ، وحين توجه إلى هيئة المحكمة طالبا العدل، فقد 
استأذن رئيسها بلفت نظره لتذكر محاكمة المناضل ابراهيم 
هنانو في ظل االنتداب الفرنسي، وهي المحاكمة التي خلّدت 

  ..في كتب الحقوق ومراجع التاريخ وأصبحت تدرس
رياض سيف ، فصرح بأنه لم يكن راغبا . ثم جاء دور أ  

في الكالم لفقدانه القناعة بفائدته، لكنه غيررأيه بعد أن 
استفزته عبوديته ، ورغب في أن يكون حرا ولو لمدة عشر 

فاستعرض تجربته كنائب وكمعارض سلمي راغب . دقائق
سجين محكوم بتهمة محاولة تغيير في إشاعة الحوار، ثم ك

وأخيرا في محاولته مع أحرارقوى إعالن !! الدستور بالقوة
دمشق الوطنية المخلصة، والذين لم يكونوا يوما تجار 
سياسة،وذلك في أن يشاركوا بشكل سلمي وعلني وتدريجي 

مختتما كالمه . من أجل التحول بسورية نحو الديمقراطية
يعتقد أننا نحاكم من قبل هيئة أنه ال: في النهاية بقوله 

المحكمة الموقرة ، بل من قبل سلطة تستند إلى حالة 
  .الطوارئ والمخابرات

أما علي العبد اهللا، فقال أنه ال يريد أن يكرر ما جاء في   
أقوال زمالئه السابقين، بل إنه يؤكد حقيقة واحدة هي أن 

ي إصالح أفض السلطة اعتقالنا ومحاكمتنا دليل على ر
  .سلمي تدريجي تتطلبه مشكالت سوريا

إن : أحمد طعمة الخضر دفاعه بالقول. وفي حين لخص د  
قضيتنا هي قضية محاكمة لحرية الرأي والتعبير، بينما 

ر في حل مشكالته ، المنا يعتمد اليوم على حرية الفكع
وكل التهم . ونحن ال نريد لبلدنا سوريا مثل هذه السمعة

لى مجرد تفسير معين لعبارات جاءت الموجهة إلينا قائمة ع
في البيان الختامي لمجلسنا الوطني، ونحن نربأ بمحكمتكم 
الوقوف عند هذا التفسير، متوسمين منها في النهاية العدل 

  .واالنصاف
باختصار إن أهدافنا في إعالن : فايز سارة فقال.أما أ  

دمشق هي البحث عن مستقبل أفضل لسوريا والسوريين، 
كم على وجهة نظر كما سبق في قول أحد ونحن نحا

الزمالء، بينما يفترض بالمحكمة أن تكون حكما حياديا بين 
  .متخاصمين

ما يجري اآلن هو محاكمة : أكرم البني بالقول. وتابع أ  
ذات طابع مختلف، هي محاكمة أناس ذوي رأي ، 

 ىوعل.والجدوى كبيرة من مناقشة طبيعة هذه المحاكمة، 
لك، ومهما كانت األسباب فأنا أفضل أن الرغم من كل ذ

يكون في بالدي دستور وقوانين تحمي حقوقي، وأن يكون 
  .هناك قضاء يحمي حرية الرأي واالجتهاد

هذه محاكمة أفكار : وأخيرا قال الفنان طالل أبو دان   
ومفاهيم أكثر منها محاكمة أشخاص ، وللمفارقة هناك 

لفرنسية السويسرية تجربة علمية كبرى تجري على الحدود ا
يتوقع لها أن تغير كثيرا من المفاهيم وتقلبها رأسا على 

بينما يطمح هؤالء المناضلون بصورة سلمية وهادئة . عقب
إلى شيء من التطوير والحداثة، نجد نظامنا اليستوعب 

يا آخر، بل أتحمل النظام ري ذلك، فهل من المعقول أن ال
نا الأرى هذه وباختصار أ. يمضي في رفضه ومحاكمته

  .!المحكمة تحاكمني بل إنها تحاكم كل فكر حر في هذا البلد
  
هذا، وقد تخللت المحاكمة فترات تصفيق حادة أعقبت   

العديد من كلمات الدفاع التي أدلى بها المعتقلون، ولوحظ 
. أن القاضي لم يمنع ذلك، على عكس تهديداته السابقة

رفع المحاكمة وأخيرا اختتمت الجلسة بإعالن القاضي 
تشرين األول القادم، بينما سمح  ٢٩إلصدار القرارإلى يوم 

 .لألهل واألصدقاء بفترة انتظار قصيرة تحت رقابة الشرطة
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  يانـــب
  

في الخامس من تشرين األول الجاري تصادف الذكرى 
السادسة واألربعين لإلحصاء االستثنائي الجائر الذي 

وجرد بموجبه  ١٩٦٢حسكة عام جرى في محافظة ال
ألف من المواطنين الكرد من /  ١٥٠/ أكثر من 

الجنسية السورية بشكل عشوائي ومناف لكافة القيم 
والمبادئ اإلنسانية ولشرعة األمم المتحدة وللمواثيق 

  .الدولية
إن هذا األجراء العنصري جاء تلبية لرغبات غالة 

محافظة (يرة الشوفينية وبذريعة الدفاع عن عروبة الجز
، إال أن األحداث والوقائع أثبتت بطالن )الحسكة 

وزيف هذه االدعاءات فالكرد لم يسعوا وخالل أكثر 
من نصف قرن إلى إلحاق األذى بوطنهم سوريا، بل 
على العكس من تلك االفتراءات فأنهم ناضلوا بكل 
طاقاتهم وإمكاناتهم للدفاع عن بلدهم سوريا، وقدموا في 

تضحيات الجسام منذ تأسيس الدولة سبيل ذلك ال
السورية الحديثة وحتى يومنا هذا، وكانوا على الدوام 
عامل استقرار في مناطقهم ومناطق تواجدهم، 
واعتبرت الحركة الوطنية الكردية الشعب الكردي جزء 
من المجتمع السوري والحركة السياسية الكردية جزء 

، إال أنهم من الحركة الوطنية والديمقراطية في البالد
تعرضوا وخالل عقود من الزمن لسياسة االضطهاد 
والتمييز القومي فطبقت بحقهم مشاريع شوفينية كان 
أولها اإلحصاء االستثنائي المقيت وصوالً إلى مشروع 
الحزام العربي السيئ الصيت والذي بموجبه تم حرمان 
اآلالف من الفالحين والمواطنين من أبناء شعبنا 

ضيهم الزراعية ومنحت تلك األراضي الكردي من أرا
لعشائر عربية استقدمت من محافظتي حلب والرقة 
ناهيك عن الحرمان من التعلم والتعليم باللغة الكردية، 
وتعريب أسماء القرى والمدن والبلدات الكردية وغيرها 

  .من اإلجراءات والتدابير االستثنائية
وعلى الرغم من الوعود التي قطعت من قبل 

ولين في الدولة وبشكل خاص من قبل السيد المسؤ
  .رئيس الجمهورية، إال أن هذه المعاناة ال تزال مستمرة

فإننا ندعو بحل هذه القضية حالً جذرياً وذلك بإعادة  
الجنسية التي هي حق طبيعي ومكتسب لكل إنسان وفقاً 
للمبادئ اإلنسانية ولشرعة األمم المتحدة وطي هذا 

ادة الحق ألصحابه وتعويض الملف بشكل نهائي بإع
المتضررين جراء هذا اإلجراء الشوفيني، مما سيؤدي 
إلى إزالة الغبن وحالة االحتقان لدى المواطنين الكرد 
وسيساهم بال شك في تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة 

  .فئات وشرائح المجتمع السوري
٢٠٠٨/  ١٠/  ٣   

  المجلس العام للتحالف الكردي في سوريا

  ال وفد مناستقب
  المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي
  من قبل ممثلية األمم المتحدة في دمشق

قام وفد باسم المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في 
، بتقديم مذكرة إلى ممثلية ٢٠٠٨/  ١٠/  ٥سوريا بتاريخ 

األمم المتحدة في دمشق بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين 
الستثنائي الجائر في محافظة الحسكة ، وكان هذا لإلحصاء ا

  :نصها
  ممثلية األمم المتحدة في دمشق

  تحية تقدير واحترام
يصادف يوم الخامس من تشرين األول الذكرى السادسة 
واألربعين لإلحصاء االستثنائي الجائر الذي أجري في 

/ بموجبه تم تجريد ماال يقل عن  ١٩٦٢محافظة الحسكة عام 
ف من المواطنين الكرد من الجنسية السورية بدوافع أل/  ١٥٠

عنصرية ليس إال، والذين يتجاوز عددهم اليوم أكثر من نصف 
  .مليون إنسان بين مجرد من الجنسية ومكتومي القيد

إن هؤالء يعانون أشد المعاناة كونهم محرومين من العمل في 
 دوائر الدولة ومؤسساتها، وال يحق لهم السفر خارج البالد
والعودة إليه أو حتى اإلقامة في الفنادق داخل سوريا إال 
بموجب موافقة من األجهزة األمنية، كما أن أبناءهم محرومون 
من الدراسة في الجامعات والمعاهد السورية وغيرها من 
التدابير واإلجراءات التي تثقل كاهلهم، ناهيك عن أنهم 

  .يشعرون باالغتراب داخل بلدهم
جلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في إننا في الم   

سوريا نهيب بكم ونناشد ضمائركم الحية بالوقوف إلى جانب 
المعاناة اإلنسانية لهؤالء عبر مطالبة الحكومة السورية بحل 
قضيتهم وإعادة الجنسية لهم وذلك تحقيقاً للحق وفق كل 
الشرائع والمواثيق الدولية وشرعة حقوق اإلنسان فاكتساب 

نسية كما تنص عليه كل المواثيق والعهود الدولية حق الج
طبيعي ومكتسب وال يجوز سحب أو تجريد أي مواطن في أي 

  .بلد كان من جنسيته
  في الختام تقبلوا فائق تقديرنا واحترامنا  
٢٠٠٨/  ١٠/  ٥   

 المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
  

  تصريح
هر أيلول الجـاري وقـع انفجـار    في السابع والعشرين من ش   

مواطنـاً  /  ١٧/ بسيارة مفخخة في جنوب دمشق، أودى بحيـاة  
  .......آخرين وفق المصادر الرسمية/  ١٤/ وجرح 

إننا في المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سـوريا    
ندين ونستنكر هذا العمل اإلرهابي الجبان، وندعو فـي الوقـت   

مضي قدماً في سياسة االنفتـاح علـى العـالم    نفسه النظام إلى ال
الخارجي وتحقيق السالم العادل والشامل المبني علـى قـرارات   
الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقبل السالم، وكذلك نـدعو إلـى   
االنفتاح في السياسة الداخلية بجدية بغية تخفيف المعانـاة عـن   

المعتقلين المواطنين السوريين وذلك من خالل إطالق سراح كافة 
السياسيين وعلى رأسهم معتقلي إعالن دمشق، وإفساح المجـال  
أمام القوى الوطنية والديمقراطية في البالد بالمشاركة في الحيـاة  
السياسية وحل المعضالت والقضايا التي تعاني منها بالدنا، وذلك 

  .لتمتين الجبهة الداخلية في وجه قوى اإلرهاب والظالم
  س العام للتحالف الديمقراطي الكرديالمجل ٢٠٠٨/  ٩/  ٢٨
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  :٢٠٠٨لعام /  ٤٩/ المرسوم رقم 
  انتهاك صارخ للحقوق األساسية للمواطن السوري

في سابقة خطيرة وضمن سياق سلسلة من المراسيم 
في سوريا، صدر  المجحفة االستثنائية والقوانين والتشريعات

 ٢٠٠٨/  ٩/  ١٠تاريخ /  ٤٩/ مؤخراً مرسوم جديد برقم 
 المصالح تعميمه اليوم على مكاتب التوثيق في مديريات تمو

يمنع وضع (:العقارية بالمحافظات السورية، حيث جاء فيه
والرهن والحجوزات والقسمة  أي من إشارات الدعاوى

على صحيفة العقار في المناطق الحدودية …والتخصص
العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو  سواء أكان

من  د الحصول على الترخيص القانونيخارجه، إال بع
وهذا يعني أن تطبيق المرسوم المذكور ). وزارة الداخلية

كارثية خطيرة على حقوق  سيؤدي إلى نتائج وآثار
المواطنين، وبالتالي إلى خلق حالة من التوتر والفوضى 

استقرار العالقات االجتماعية بين الناس، ألن  وعدم
لصعوبة غاية ا أمر فيالحصول على الترخيص القانوني 

خضع أوالً وأخيراً لموافقة يأن لم نقل مستحيالً، كونه 
األمنية وهذه األجهزة ال تعطي الموافقات وخاصة  األجهزة

الشأن العام وأصحاب  بالنسبة للمواطنين الذين يعملون في
في سوريا، حيث لم  األكراد الرأي وكذلك بالنسبة للمواطنين

أن حصل على الترخيص  أصل كردي يسبق لمواطن من
 القانوني منذ زمن بعيد بسبب سياسة االضطهاد والتمييز

  .التي تمارسها السلطات السورية بحق الشعب الكردي
أو الرهن أو القسمة  أن وضع إشارة الدعوى أو الحجز

، على صحيفة العقار جاء أصالً لحماية حقوق صاحب …أو
ذا الحق وقد كفل ه. وحمايته من الضياع والعبث الحق،

والدولية، فكيف يأتي  جميع القوانين والدساتير الوطنية
 مرسوم أو قانون وبجرة قلم يصادر هذا الحق الطبيعي من

  !!!المواطن؟؟
ويأتي هذا المرسوم الجديد في وقت كان المواطن السوري 

إلغاء أو تعديل القيود المتعلقة بالملكية  يتطلع فيه إلى
عنها بالمرسوم  ة المنصوصالزراعية في المناطق الحدودي

وتعديله وكذلك  ١٩٥٢لعام /  ١٩٣/ التشريعي رقم 
ولم يكن هذا المواطن  ٢٠٠٤لعام  / ٤١/ بالقانون رقم 

 يتصور أن المخفي أعظم، حتى صدر هذا المرسوم المنافي
لجميع المواثيق والقوانين والمعاهدات واألعراف الدولية 

  .اإلنسان المتعلقة بحقوق
لمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان إننا في ا\

، نعتبر هذا ( DAD ) سوريا والحريات العامة في
المرسوم منافياً للحقوق األساسية لإلنسان، وبشكل خاص 

في التملك وفي تحصيل أمواله وحقوقه تجاه اآلخرين  حقه
أن تكون هناك أية  وحمايتها من الضياع والتهرب، بدون

ات اإلدارية واألمنية، ونطالب قيود أو عراقيل من الجه
المسئولة بإلغاء هذا المرسوم الجائر وتفادي ما  الجهات

وآثار سلبية تنعكس  يمكن أن ينتج عن تطبيقه من نتائج
 ٢٠٠٨/  ٩/  ٢١.على االستقرار االجتماعي في البالد
  المنظمة الكردية

  dadاإلنسان والحريات العامة في سوريا للدفاع عن حقوق 

  ر بين البطالة والفسادحالة حصا
  هيئة تحرير النداء

لم تسمع غالبية السوريين بنبأ الزوارق الصغيرة التي تحمل 
شباباً منهم يهربون من البطالة والفقر إلى قبرص بطريقة 
غير شرعية، وال تنطبق عليها أدنى معايير السالمة 

وآخر هذه األنباء أن موج البحر قد رمى جثث . واألمان
أعادها مشوهة إلى شاطئ الالذقية في يوم خمسة منهم و

 ٢٣، وبقي مصير زمالئهم الـ ٢٥/٩/٢٠٠٨الخميس 
  .اآلخرين من ركاب الزورق مجهوالً

جاء الخبر لنكتشف أن طريق الموت هذا مفتوح منذ زمن 
بعيد، وهو ال يقابل إالّ بالتعتيم الشامل من قبل اإلعالم 

مل مع مشاكلنا الرسمي، وهو دأب السلطة دائماً في التعا
  .وأزماتنا المستعصية

فما الذي يدفع شبابنا إلى سلوك هذا المسلك الخطر إالّ 
الحاجة والفقر والبطالة؟ وما الذي يجعل من بالد كبالدنا 
فريسة لهذه األزمات، وهي المعروفة بثروتها عموماً، 
وثروتها البشرية خصوصاً، إالّ كون الفساد ينخر جسدها، 

  !بشراهة لم تتناقص رغم كّل ما يقال؟ ويمتص خيراتها
لقد جاءت سوريا في مؤشّر مدركات الفساد الصادر عن 

بين دول العالم،  ١٤٧منظمة الشفافية الدولية في المركز 
وهي . وبعد جميع الدول العربية ما خال السودان والعراق

، ٢٠٠٦في عام  ٩٣، و٢٠٠٥عام  ٧٠كانت في المركز 
ك في تراجعٍ مستمر يعطي وذل. ٢٠٠٧في عام  ١٣٨و

  .فكرةً فاضحة ومؤلمة عن مصير ثروتنا الوطنية
لم يعد مقنعاً ما تدعيه الحكومة عن محاربة الفساد، وكذلك 
تصديق نجاعة اإلجراءات التي تمأل الصحف حول التحقيق 

بل إن المواطن . مع مدراء أو طرد موظّفين من الخدمة
إالّ ذراً للرماد في  البسيط في بالدنا لم يعد يرى في ذلك

العيون، ومجانبة لواقع الحال، ومواقع الفساد الكبير 
  .الحقيقية

فقد أصبح معروفاً للقاصي والداني، محلياً وخارجياً، أن 
استغالل السلطة لتحقيق الكسب الحرام في أرفع المواقع، أو 
عن طريق األقرباء والشركاء جهاراً نهاراً، هو مصرف 

وباب اإلنفاق الكبير الذي يستنزف االقتصاد الوطني، 
  .شعبنا

الغريب فقط هو تزايد نسبة الفساد يوماً بعد يوم، رغم 
انسداد األفق على التعتيم عليه بعد اآلن، ورغم انفتاح العالم 
واتّضاح الحاجة إلى تغيير النهج بعد وصوله إلى القاع 

 فكأنّما يشعر البعض بأن األيام مقبلة على مثل هذا. والقرار
التغيير، وال بد من انتهاز الفرصة وعدم تضييع الوقت 

  .المفتوحة" المستودعات"واالنقضاض على ما بقي في 
وهو ! يخطئ من يحسب أن شعبنا سوف يرتمي في البحر

يدرك أن مفتاح هذه األزمة في الشفافية بدالً من التعتيم 
والحجر على الحريات، وفي حكم القانون بدالً من حالة 

ئ، وفي استقالل القضاء بدالً من هيمنة األجهزة الطوار
المعروفة عليه، وفي تطوير المشاركة السياسية بدالً من 

وفي العمل من أجل ذلك كله بدالً .. احتكار السلطة والقرار
 !.من التبرير واالستكانة واالستسالم
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