
  
     
  
في تصريح لمصدر إعالمي في حزب   

 مصطفى جمعةآزادي الكردي، أفاد بأن األخ 
عضو المكتب السياسي للحزب الشقيق 
والقائم بأعمال السكرتير في حال غيابه، قد 

-١-١٠في فرع فلسطين بتاريخ  تم احتجازه
، بعد أن استدعي إليه من قبل فرع ٢٠٠٩

  .المخابرات العسكرية بحلب 
ذه الممارسات التعسفية بحق كوادر إن ه   

الحركة الكردية، ال تردع شعبنا عن مواصلة 
نضاله الديمقراطي، وستبقى على الدوام 
موضع استنكار وإدانة، ولذلك فإننا ندعو 
مختلف القوى الوطنية ومنظمات المجتمع 
المدني وحقوق اإلنسان إلى ممارسة الضغوط 

وكافة  مصطفى جمعةإلطالق سراح األخ 
  .عتقلي الرأي في البالدم

   ٢٠٠٩-١-١١في        
  إسماعيل عمر                             

  الناطق الرسمي بإسم المجلس العام   
  للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

  
  المجلس العام 

  للتحالف الديمقراطي الكردي
  )وثيقة مبادئ أساسية(يقر  

  : جاء في مقدمتها
والتقدم الهائل  الوعي ، في ضوء تنامي(...

،والتغيرات البنيوية في حياة في مناحي العلوم
وأوضاع المجتمع السوري الذي يشكل شعبنا 

،وتـوافر  ي جزءا من نسـيجه الوطني الكرد
سبل التواصل والتفاعل مع مجمل الحـراك  
السياسي المجتمعي ، لتتضافر كل الجهـود  

تغييـر ديمقراطـي   للعمل معا باتجاه تحقيق 
الذي من شأنه خدمة الصالح متدرج وسلمي 

العام على قاعدة نبذ مفهوم وسياسات الحزب 
الواحد والسلطة الشمولية وما ينجم عنها من 

وبعد سنين عديدة .. استبداد وفساد وخراب 
من العمل التحالفي المشترك، وسلسلة لقاءات 
مسؤولة لتتبلور خاللها المصداقية في القول 

الديمقراطي التقدمي  والعمل ، تعاهد الحزبان
الكــردي والوحــدة الــديمقراطي الكــردي 
وبالتشاور والتشارك مع شخصيات وطنيـة  
متنورة وفعاليات مستقلة، علـى مواصـلة   
العمل بموجب النظام الداخلي الـذي أقـره   

وذلك في  ١٢/٩/٢٠٠٨المجلس العام بتاريخ 
ضوء المبادئ األساسية التالية ، ريثما يتوفر 

األحــزاب فــي  قــانون عصــري لعمــل
  ).....سوريا

  
  اجتماع القاهرةحول 

في ضوء المتغيرات التي حدثت في العالم في السنوات القليلة الماضية    
والتي برزت على أثرها مفاهيم تخص حقوق اإلنسان والديمقراطية 
والحقّ والعدالة استحوذت بنتيجتها القضية الكردية في سوريا اهتمام 

والذي تجسد في انعقاد أكثر من اجتماع  )ء يسيرولو بجز(لرأي العالمي 
وكونفرانس في عواصم العالم وكان آخرها اللقاء التداولي الذي تم في 

 )معهد آسبن(وذلك بناء على دعوة من  –القاهرة  –العاصمة المصرية 
العالمي لجميع األحزاب الكردية في سوريا والتي حضر منها سبعة 

  .من المراقبين والمهتمين بالقضية الكرديةأحزاب فقط إضافةً إلى عدد 
دار الحديث وعلى مدى أربع جلسات مدة كل منها ساعتان حول أهم 

  .النقاط المتعلقة بها
الحديث مطوالً حول البرامج واألهداف التي تطرحها األحزاب  جرى  

السياسية الكردية وتسعى إلى تحقيقها والنقاط المشتركة والتي كانت أكثر 
بكثير من نقاط الخالف وقد تم التأكيد على أن الحل السلمي الديمقراطي 

  هاونبذ العنف هو السبيل الوحيد الذي اختارته الحركة للوصول إلى أهداف
ومن جهة أخرى تم استعراض ما يتعرض له الشعب الكردي من إنكار 
لوجوده القومي ومن سياسات تمييزية وتطبيق قوانين ومشاريع عنصرية 

والذي تم بموجبه  ١٩٦٢بحقه مثل اإلحصاء االستثنائي الجائر لعام 
مواطن كردي من جنسيته السورية  ١٢٠٠٠٠تجريد ما يقارب من  

دادهم اآلن إلى أكثر من نصف مليون وأيضاً الحزام والذين يربوا تع
العربي الشوفيني الذي أدى إلى اقتالع مئات من العوائل الكردية من 
مواطن سكناها وإحالل عوائل عربية محلهم على طول الشريط الحدودي 
في المنطقة بذريعة غمر مياه سد الفرات ألراضيهم ولذلك تم تسميتهم 

   .بعرب الغمر
ك السياسات كانت تطبيقاً لرؤية محمد طلب هالل وذلك في وكل تل  

بداية الستينات وكان المذكور ضابطاً في شعبة األمن السياسي قدم دراسة 
حول كيفية محاربة األكراد في جميع مناحي الحياة وكانت تلك الدراسة 

لعام  ٤٩تنم عن رؤية عنصرية ال إنسانية  ووصوالً إلى المرسوم 
حق األذى والضرر بجميع المواطنين السوريين وبخاصةً والذي يل ٢٠٠٨

  . الكرد منهم
لقد كان هناك إجماع على ضرورة إلغاء كافة المشاريع والقوانين تلك   

ورفع الظلم واالضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا واإلقرار 
الدستوري بوجوده كثاني قومية في البالد واالعتراف بكامل حقوقه 

  .الديمقراطية المشروعةالقومية و
وفي المجال االقتصادي واالجتماعي تم إبراز انعكاسات تلك السياسات في   

المناطق الكردية على شكل إهمال واضح وانتشار ظاهرة البطالة خاصةً بين 
فئة الشباب وتدني مستوى التعليم وما تشهده تلك المناطق من تهجير جماعي 

  .يجة لسد جميع سبل العمل أمامهمإلى مناطق دمشق وريفها وحلب كنت
أما بخصوص واقع الحركة الكردية الراهن وما تعيشه من حالة تشرذم   

وانشقاق والتكاثر المطرد لعدد األحزاب الكردية يوماً بعد آخر فقد أبدى 
الجميع عدم االرتياح لهذه الحالة وعدم مشروعيتها كونها تفتقر إلى األسباب 

ان التوجه العام هو السعي إليجاد إطار يجد الجميع والمبررات المقنعة لذا ك
   .فيه مكانه من أحزاب سياسية ومنظمات وفعاليات اجتماعية وثقافية

كما تطرق االجتماع إلى عالقة الحركة الكردية مع باقي أطياف   
المعارضة الديمقراطية السورية وأصبحت مادةً للنقاش حيث تم التأكيد على 

لعالقة وأوضح االجتماع ربط حل القضية الكردية أهمية وضرورة هذه ا
  .ي سوريا والعالقة الجدلية بينهمابمسألة الديمقراطية ف

ط المحورية التي وفي الختام انتهى اللقاء بإصدار بيان ختامي تضمن النقا  
 .تم التطرق إليه، وينشر في الصفحة األخيرة

 تصريح
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