
  من نشاطات منظمة حزبنا
  )رأس العين ( في سري كانيه 

المدنية في مراقبة حقوق  تندوة عن دور المنظما -#
  . اإلنسان

ندوة عن تاريخ تأسيس الحركة الكردية في سورية منذ  -#
  .وحتى اآلن ةنشأة الدولة السورية الحديث

حول دور حزبنا في الحركة  نندوتين سياسيتي -# 
مشق، وعن الخالف األخير في التحالف الكردية وإعالن د

  . والموقف منه
ندوة للطلبة بمناسبة افتتاح المدارس تم في هذه الندوة  -#

تشجيعهم على الدراسة والتأكيد على متابعة تحصيلهم 
  . العلمي

بمناسبة افتتاح المدارس قامت المنظمة وبالتعاون مع   -#
اً على ما بعض الخيرين على توزيع اللوازم المدرسية مجان

  . يقارب المائة طالب وطالبة
فكان ) ٦-٥(أصدرت المنظمة مجلة المحور العددين   -#

المحور األول عبارة عن وثائق عن محاكمة نور الدين 
ظاظا التي قدمها لمحكمة أمن الدولة العليا في دمشق عام 

باإلضافة إلى وصية القاضي محمد رئيس  -١٩٦١
، وأيضاً  ١٩٤٦في عام  جمهورية مهاباد أثناء إعدامه 

) إبراهيم بيك هنانو(بعض الوثائق عن قائد ثورة الشمال 
الذي دحر جيوش االحتالل الفرنسي في أكثر من موقع 
وتحالف مع ثوار الجنوب والساحل باإلضافة إلى بعض 

  .وصايا بديع الزمان
أما المحور الثاني فجاءت بملف خاص عن اإلحصاء   

البيان الملصق الذي أصدرته (ه االستثنائي فضم بين دفتي
القيادة المشتركة لألحزاب التي توحدت في حزب الوحدة 

، باإلضافة إلى )يكيتي(الديمقراطي الكردي في سورية 
محاكمة المناضلين الذين اعتقلوا بهذه المناسبة في عام 

  .بهذه المناسبة  ت، وعدد من المقاال١٩٩٢
  

  اهللافي ذمة ) أبو عكيد ( محمد أمين درويش 
     

( توفي  ٢٠٠٨/  ٩/  ٢٠بتاريخ 
محمد أمين درويش ) أبو عكيد 

عاماً، /  ٧١/ عن عمر ناهز 
حيث قضى المرحوم عقوداً عديدة 
في المجال السياسي والثقافي، 
وكان من المنتسبين األوائل إلى 
أول تنظيم كردي في سوريا، 

 وكان المرحوم ملتزماً بقضايا شعبه، وكان له دور اجتماعي
  .وثقافي فاعل بين أبناء منطقته

لقد أعتمد المرحوم على نفسه تعلم القراءة والكتابة باللغتين    
كروب ديريك (العربية والكردية، وكان عضواً ناشطاً في 

/  ٩/  ٢٠، إلى أن وافته المنية بتاريخ )للثقافة الكردية 
في مدينة ديريك، ووري جثمانه الثرى في مقبرة  ٢٠٠٨

وقد ألقى هوشنك .  ط حشد جماهيري كبيرالمدينة وس
) كروب ديريك للثقافة الكردية(مصطفى وهو أحد أعضاء 

كلمة مقتضبة أشار فيها عن مناقب المرحوم وخصاله 
  .الوطنية الحميدة

تغمد اهللا المرحوم بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر 
  .والسلوان

 
  وفاة الشخصية الوطنية عبداهللا مال سليمان

توفي  ٢٠٠٨/  ٩/  ٢٧تاريخ ب
الشخصية الوطنية عبداهللا مال سليمان 

، في ١٩٣٧تولد عام ) أبو شيرو( 
مدينة القامشلي، ووري جثمانه 
( الطاهر في مقبرة المدينة بحي 

، وهو ينحدر من عائلة )قدوربك
وطنية معروفة بنضاالتها وخدماتها 
تجاه شعبها الكردي، وهو شقيق 

ش مال سليمان الذي كان من المناضل المعروف دروي
المساهمين األوائل في تأسيس أول حزب كردي في 

  .سوريا
في  ١٩٦٦المرحوم تعرض لالعتقال والتعذيب في عام   

/ سجن الحسكة من ضمن مجموعة كان عددهم يتجاوز 
شخصاً، وكان مسانداً ومؤمناً بعدالة قضية شعبه /  ٥٤

ة حتى آخر الكردي المضطهد والمحروم من حقوقه القومي
  .لحظة من حياته

  أسكن اهللا الفقيد جنانه وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان 
  

  أربعينية الرفيق عبدالجليل أبو آراس
/  ٩/  ٢٠أقامت منظمة حزبنا في منطقة آليان بتاريخ    

وذلك ) أبو آراس(أربعينية الرفيق عبدالجليل خليل  ٢٠٠٨
) الجوادية(ل اغا ني سادي التابعة لناحية جفي قريته ب

 ١١، والذي وافته المنية بتاريخ )المالكية ( منطقة ديريك 
في بالد الغربة في السعودية بعيداً عن أرض  ٨/٢٠٠٨/

الوطن، حاله حال الكثيرين من أبناء جلدته بحثاً عن لقمة 
العيش، حيث شاركت في هذه المناسبة بعض ممثلي 

 ،)آليان –يكركي لك(األحزاب الكردية وكروب الثقافي 
كما ألقيت في هذه المناسبة كلمة حزبنا ومنظمة آليان 
للحزب وكلمة حزب يكيتي وبرقية حزب التقدمي، 
       واختتمت المناسبة بكلمة من أهل الفقيد، شكرت فيها 

  .الجميع على حضورهم ومشاركتهم أحزانهم* 
 .المجد والخلود للرفيق أبو آراس*

 
  لكرديةمؤسسة تعليم وحماية اللغة ا
  تكرم الطالب المتفوقين

قامت مؤسسة تعليم وحماية اللغة الكردية فـي أوائـل      
شهر أيلول بتكريم الطالب المتفوقين للمرحلتين اإلعداديـة  
والثانوية على مستوى كافة منظمات الحزب من تربسـبي  
إلى ديريك، كما تم التأكيد على حـثهم وتشـجيعهم علـى    

مـي رغـم العراقيـل    مواظبة ومتابعـة تحصـيلهم العل  
يقهم، وحثهم أيضاً والصعوبات المعيشية التي تعترض طر

على أهمية العلم في تطور المجتمعات ورقيها مـن كافـة   
النواحي، مشيراً إلى أن المتفوقين قد اجتهدوا في دراستهم 
ووصلوا الليل بالنهار كي يحصدوا ثمار اجتهـادهم بمـا   
ــع    ــي المجتم ــة ف ــوا أداة فاعل ــؤهلهم أن يكون .ي
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 وألطفالي.. جنسيتي حق لي
  

السوري يعبر عن تمييز  ما زال قانون الجنسية
صارخ ضد المرأة السورية بعدم االعتراف بها 

إذ يسلبها حقها . كمواطنة لها كافة حقوق المواطنة
األساسي بمنح جنسيتها ألطفالها بغض النظر عن 

وتذهب ضحية هذا التمييز عشرات . جنسية األب
آالف النساء السوريات، مع أطفالهن الذين غالبا ما 

في حياتهم، إضافة إلى عدد كبير منهم  يالقون التمييز
الذين ال يمكن أن يسجلوا أصال في السجل المدني 

مثل الحاالت (ألن الزواج بحد ذاته ال يجري تسجيله 
التي تتزوج فيها امرأة سورية كردية من سوري 

، كما أن جميع هؤالء )كردي محروم من جنسيته
األطفال يعتبرون أجانب في سورية سواء من حيث 

لعمل أو اإلقامة أو كافة حقوق المواطنة المنصوص ا
أن أباه : عليها في الدستور والقوانين، لسبب وحيد

في إنكار تام لحق المرأة السورية، ! ليس سوريا
بصفتها مواطنة كاملة المواطنية وفق الدستور، أن 
تمنح جنسيتها ألبنائها بغض النظر عن جنسية آبائهم، 

ذين لديهم الحق المطلق أسوة بالرجال السوريين ال
بمنح جنسيتهم ألبنائهم بغض النظر عن جنسية األم، 
بل وبغض النظر عن مكان إقامتهم أو مكان والدة 

  !أبنائهم
تنص المادة الثالثة من مرسوم الجنسية السورية 

  ):٢٧٦رقم ( ١٩٦٩الصادر عام 
  ـ ٣المادة "

  : يعتبر عربياً سورياً حكماً
خارجه من والد عربي أ ـ من ولد في القطر أو 

  . سوري
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم 

  . تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو 
مجهولي الجنسية أو ال جنسية لهما ويعتبر اللقيط في 
القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما 

  . لم تثبت العكس
ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند والدته أن د 

  . يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية 
ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم الختيار الجنسية 
السورية في المهن المحددة بموجب القرارات 

  ."والقوانين السابقة
لحرمان على المرأة، النص أعاله واضح في إيقاع ا

ألنه يأخذ بالحسبان جميع الحاالت األخرى بضمنها 
! مجهولي النسب أو من لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا

وبينما تقدم الحكومة السوري األعذار تلو األعذار 

لتأجيل حسم هذا التمييز عبر تعديل قانون الجنسية، 
تسنتد بشكل رئيسي إلى ادعاءات سياسية لرفض 

  :القانون، إذ تحتج بـ تعديل
الخوف من تأثير ذلك على حق العودة الخاص  -

  .بالفلسطينيين الالجئين في سورية
االعتبارات الخاصة بالسوريين األكراد المحرومين  -

  .من الجنسية السورية
  

  :وفي هذه الذرائع نوضح
إن حق المرأة السورية بمنح جنسيتها ألطفالها، 

وأولوي على أي بصفتها مواطنة سورية، سابق 
وحين يتعارض هذا الحق مع . اعتبار آخر، مهما كان

قضية ما، فإنه من غير المقبول أن يحل هذا 
بل يجب . التعارض على حساب المرأة السورية

السعي إلى حل االعتبارات األخرى وفق مصلحة 
فهما أساس الدولة . المواطن والمواطنة السورية

مع مصالحهما السورية الحديثة، وكل ما يتعارض 
  .يجب أن يكون مرفوضا جملة وتفصيال

وبالتالي فإن على الحكومة السورية أن تسارع فوراً 
إلى رفع هذا الظلم الظاهر، والتوقف عن تأجيل األمر 

وذلك عبر تعديل الفقرة األولى من . ألي سبب كان
سابقة الذكر لتضمن حق المرأة السورية  ٣المادة 

فتها مواطنة سورية تحمل بصبمنح جنسيتها ألطفالها 
الجنسية السورية، وبغض النظر عن أية اعتبارات 

  .، أسوة بالمواطن السوريأخرى
وفي هذا اإلطار، كانت رابطة النساء السوريات قد 
شرعت في العمل على تعديل هذا القانون منذ 

، وقامت بالعديد من النشاطات والندوات، كما ٢٠٠٣
إلى مجلس الشعب  مذكرة و تقدمت بمشروع قانون

  .باقتراح التعديل
يقوم اليوم بمساهته الخاصة " مرصد نساء سورية"و

في العمل على إلغاء هذا التمييز الصريح ضد المرأة، 
عبر إطالقه هذه الحملة لجمع التواقيع المؤيد لتعديل 

  .قانون الجنسية
م إلى وضع /، ندعوكن"مرصد نساء سورية"وباسم 

م /المطالبة بتغيير قانون الجنسية على جدول أعمالكن
م، وإلى التوقيع على هذه /أيا كان مجال عملكن

المطالبة، وإخبار جميع من تعرفون للمشاركة فيها، 
علما أن هذه الحملة سوف تبقى مفتوحة حتى يتم 

ى ال لبس في استبدال المادة المعنية بصيغة أخر
مساواتها بين الرجل والمرأة في حق كل منهما بمنح 

  .ة/ا بغض النظر عن جنسية الزوج/ا ألطفاله/جنسيته
٢١/٩/٢٠٠٨  

 مرصد نساء سورية
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