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 تصريح
  يادي في حزب يكيتي الكردي في سوريااعتقال ق

  المادة التاسعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان)). ال يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفًا (( 
ان                           ((  سفًا وال يجوز حرم ه تع ى شخصه وال يجوز توقيف أحد أو اعتقال ان عل لكل فرد حق الحرية وفي األم

  )).ليها القانون وطبقًا لإلجراء المقرر فيه أحد من حريته إال ألسباب ينص ع
  الفقرة األولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية                              

  ريالسوادةالثامنةوالعشرون من الدستورالثانية من المالفقرة)) أو توقيفه إال وفقًا للقانون ال يجوز تحري أحد(( 
ي    ت ف سورية، اعتقل ة ال سلطات األمني ة، أن ال صادر مطلع ن م ا م سيد 2007 / 8 / 12  علمت منظمتن م، ال

د  روف مال أحم اور( مع أبو ب دود  ) الملقب ب ى الح وريا، عل ي س ردي ف ي الك ي حزب يكيت ادي ف العضو القي
  .السورية اللبنانية وال يتوفر حتى اآلن تفاصيل إضافية عن وضعه

ة في سوريا                   إننا في الم   ات العام سان والحري وق اإلن ال       )DAD( نظمة الكردية للدفاع عن حق دين اعتق ، إذ ن
د  سيد معروف مال أحم اور ( ال و ب سفية )أب االت التع ذه االعتق الكف عن ه سورية ب سلطات ال ا نطالب ال ، فإنن

ا ا              ذلك مع        والغير قانونية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليه سورية وآ لحكومات ال
سان،                  وق اإلن دني وحق القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، بحق الناشطين السياسيين وناشطي المجتمع الم
ات                 سورية، وإطالق الحري سجون ال ر والضمير في ال رأي والتعبي ي ال واإلفراج الفوري عنه وعن جميع معتقل

شعب الك           ا                    الديمقراطية في البالد، وحل قضية ال بالد وفق م ة في ال ة الثاني شكل القومي ذي ي ردي في سوريا ال
  .يقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان

                     المنظمة الكردية                                       2007 / 8 / 14
   )DAD(  عن حقوق اإلنسان والحريات العامة في سوريا  للدفاع                                                 

www.Dad-Kurd.org  
 com.Hotmail@Human-Dad                          com.gmail@DadKurd              

 
  تضامن

 الكامل مع الخطوة التي أعلن عنها منظمة صحفيون بال صحف باإلضراب عن الطعام   أعلن عن تضامني
م احتجاجًا على ثقافة اإلرهاب والعنف بحق الصحافة 2007 / 8 / 6 – 3لمدة ثالثة أيام اعتبارا من 

  .والصحفيون
  

تدخل من أجل وقف هذا   وال يسعني هنا إال أن أطالب الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، ال
اإلرهاب الفكري المنظم بحق الصحفيين في آل مكان، وبشكل خاص وقف حكم اإلعدام بحق الصحفيين الكرد 

وآذلك وقف سياسة القمع .  بوتيمار – هيوا – عبد الواحد –2.  عدنان حسن بور -1في آردستان إيران ، 
  .والتنكيل بحق الصحافيين السوريين وقائمتهم طويلة جدًا

  
  آما أدعوا الهيئات الحقوقية في آل مكان للضغط على األنظمة االستبدادية في جميع أنحاء العالم للمحافظة 

  . على حرية الصحافة والصحفيين وضمان سالمتهم الشخصية
4 / 8 / 2007                       

 المحامي مصطفى أوسو
 رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية

إلنسان والحريات العامة في سوريا للدفاع عن حقوق ا  

òíÕÜbi@‰‚üm@×íÕ¨a@b¹a@L‡ya@béi@×‡—nî@ý@×íÕ¨a@ça  
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  :األخوة العزاء في منظمة صحفيون بال صحف 
  

   ) DAD( أننا في المنظمة الكوردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة في سوريا 
 جريئة للقيام بهذا العمل اإلنساني تضامنًا مع الصحفيين نتضامن معكم ونؤيد هذه الخطوة منكم ونعتبرها خطوة

 عبد الواحد هيوا  المحكوم عليهما باإلعدام من قبل النظام اإليراني بسبب -الكورديين  عدنان حسن بور
نشاطاتهما اإلعالمية واإلنسانية  وآذلك مع جميع الصحفيين ومعتقلي الرأي في العالم وخاصة في  سوريا 

  : ها أآثر هذه االنتهاآات بشاعًة  ضد معتقلي الرأي والتعبير وحرية الرأي والكلمة ومنهم التي سجلت في
 -  عارف دليلة- علي العبداهللا- رياض درار- حكم البابا- مسعود حامد- خليل حسين- انور البني-ميشيل آيلو

   طارق غوراني- محمود عيسى- مامون الحمصي -آمال اللبواني
   عالم فاخور - أيهم صقر – دياب سرية– عمر العبداهللا- حسام ملحم – ماهر إبراهيم اسبر -

  .وغيرهم الكثير من نشطاء المجتمع المدني وحقوق اإلنسان  
لذا نناشد منظمات هيئة األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في العالم أجمع بالضغط على 

 بحق الصحفيين الكورديين وآذلك للضغط على السلطات السورية النظام اإليراني للتراجع عن الحكم الجائر
للكف عن الضغط المستمر على النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي والتعبير وإطالق الحريات العامة وصون 
واحترام  الحريات الشخصية واإلقالع عن الممارسات أال ديمقراطية التي تنتهجها هذه الحكومة ضد 

  .نقل المعلومات وتداولها مستخدمي اإلنترنت و
  :المتضامنون أيضًا 

  com.maktoob@94viyan.  المحامي والناشط الحقوقي مصطفى أوسو  – 1
  com.hotmail@m-mamed.  المحامي والناشط الحقوقي محمد خليل - 2
  com.gmail@40sino.  المحامي والناشط الحقوقي محمد أشرف السينو - 3
  com.gmail@dilo.bave.  الصحفي والناشط الحقوقي حسين خليل – 4
   com.hotmail@770dilsha . المحامية والناشطة الحقوقية دلشا أيو - 5
  . الكاتب  والناشط الحقوقي شهاب عبدآي – 6
  .  الكاتب والناشط الحقوقي سعد عبدو - 7
  com.hotmail@joharrustmالكاتب و الناشط الحقوقي جوهر رستم  -8

حيتصر  
  أوقفوا الموت البطيء بحق األستاذ رياض سيف

  علمت منظمتنا من خالل البيان الذي أصدره المعارض السياسي البارز األستاذ رياض سيف، أنه تقدم إلى 
السلطات السورية بطلب للسفر من أجل تلقي العالج خارج البالد، ولكن محاولته باءت بالفشل ولم يتلقى من 

المماطلة والتسويف، على الرغم من اشتداد حالته المرضية وتفاقم أعراضه والخوف السلطات األمنية سوى 
من انتشاره، حيث يعاني األستاذ رياض منذ فترة شهرين من مرض سرطان البروستات وأن العالج 
 الضروري والناجع لمثل هذه الحالة غير متوفر في سوريا بينما يتوفر في بعض البلدان المتقدمة مع احتماالت

   %.90عالية بالشفاء تصل إلى 
، وفي الوقت الذي  )DAD(   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة في سوريا 

ندين فيه عدم موافقة السلطات األمنية على سفر األستاذ رياض خارج البالد من أجل تلقي العالج الالزم 
ير قانوني وغير دستوري ويتنافى مع جميع القوانين واألعراف والضروري، فإننا نعتبر هذا التصرف غ

  .والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، وهو بمثابة موت بطيء بحق األستاذ رياض سيف
  آما إننا نطالب المنظمات اإلنسانية والحقوقية الدولية الحكومية وغير الحكومية للضغط على السلطات 

ع السفر بحق األستاذ رياض ليتسنى له السفر خارج البالد من أجل تلقي العالج السورية من أجل رفع من
  .الالزم والضروري

   المنظمة الكردية                                                          2007 / 8 / 14
   )DAD( يات العامة في سوريا                                                    للدفاع عن حقوق اإلنسان والحر
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المقال االفتتاحي لجريدة العدالة، التي تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة في 
  م2007 تموز –حزيران  ) 12 – 11( ، العددان  )DAD( سوريا 

  مسألة الكرد
  ملمجردين من الجنسية في خطاب القسا

سألة                 ألقى السيد رئيس الجمهوري    ا م ة، آلمة عقب أدائه القسم الدستوري لوالية جديدة، جاء في جملة ما جاء فيه
ذا الخصوص                     ال به ين      (... المجردين من الجنسية من أبناء الشعب الكردي في سوريا، حيث ق اس ب اك التب هن

ة مثالً                   1962موضوع إحصاء   .. موضوعين سورية لجزء من العائل سية ال ذين أعطوا الجن   وهم األشخاص ال
م   .. ولم يعطى للجزء اآلخر    ومين     .. وهو حق له سمى موضوع المكت ا ي اك م أنهم      .. وهن د ب ضًا من يعتق اك أي هن

ود                      . جزء من المشكلة في ذلك الوقت      ى قي سوا عل ة ولي سيات مختلف م أشخاص في سوريا من جن المكتومون ه
ة                 .. يعني موضوع آخر  .. سورية سيات مختلف ى سوريا من جن اك من أتى إل ضًا هن راد      .. أي م من األآ ومعظمه

ا                  ة وغيره ا أو العراق ألسباب معاشيه سياسية أمني ه          . الذين أتوا من ترآي ا ب ة لن ذا الموضوع ال عالق نحن  . ه
د أن نكون    ..انتهى العمل التقني بالنسبة للقانون    .. نتحدث عن موضوع اإلحصاء    انون بع نحن نريد أن يصدر الق

و الحل ا  انون ه ذا الق ى أن ه ا عل د اتفقن ائيق وطني النه ر  .. ل د حل موضوع اإلحصاء يعتب وأي موضوع بع
  ..).محاولة لهز استقرار الوطن

ام   سكة ع ة الح ي محافظ ذي جرى ف ي ال تثنائي الرجع ديث عن اإلحصاء االس ًال 1962  أن الح م، أصبح مم
ا   وخاليًا من اإلثارة والتشويق لكثرة ما تم تناوله في اإلعالم من جهة ولكثرة الوعود والتصري                حات التي أطلقته

ث            شرية ويبع نفس الب ي ال ز ف ديث يح ة ح ي الحقيق و ف رى، وه ة أخ ن جه ه م رب حل سورية بق سلطات ال ال
القشعريرة في األبدان واألسى في النفوس والقلوب لما له من نتائج آارثية على أبناء الشعب الكردي خصوصًا       

  .والمجتمع السوري عمومًا
سية                       لقد جاء هذا المشروع العنصري ا      شعب الكردي من الجن اء ال ه عشرات اآلالف من أبن ذي جرد بموجب ل

شعب الكردي                ة تطور ال ى عرقل ة إل شوفينية الهادف سياسات ال سلة من ال السورية بشكل عشوائي، في سياق سل
ة   ه التاريخي ن مناطق ره م وده وتهجي اء وج ب    . وإلغ ات ومرات سوريين درج واطنين ال ذلك أصبح الم ة ل ونتيج

ة    / الذين يتمتعون بالجنسية السورية / مواطنين من الدرجة األولى وهم ،  ...وساللم ومواطنين من الدرجة الثاني
م  راء / وه ة الحم ون البطاق ذين يحمل م / األجانب ال ة وه ة الثالث ن الدرج واطنين م ومين / وم ؤالء /المكت ، وه

ة           ة المجاالت الحياتي امهم س      . األخيرين يعانون اآلمرين في آاف د سدت أم بل الدراسة في المراحل الدراسية     فق
العليا، وتم وضع التعقيدات والعراقيل أمامهم في المراحل الدراسية الدنيا، إضافة إلى حرمانهم من التسجيل في                 
ن      رهم م ا غي ع به ي يتمت ات الت وق والواجب ة الحق ل وممارس رص العم ن ف انهم م ات، وحرم د والجامع المعاه

  ...نتخاب واالنتفاع باألراضيالمواطنين آحق العمل والتوظيف واال
ادة                           ة، تنص الم ة معين ى بقع ه عل ًا بمجرد والدت سبه قانون   أن المواطنة هي حق أساسي من حقوق اإلنسان يكت

سان  وق اإلن المي لحق ى من اإلعالن الع وق ( األول ة والحق ساويين في الكرام اس أحرارًا ومت ع الن د جمي ) يول
ا                    ( ن  وتنص المادة الثانية من نفس اإلعال       ات التي ينص عليه وق والحري ع الحق التمتع بجمي سان الحق ب لكل إن

سياسي                         رأي ال دين أو ال ) هذا اإلعالن دون أي نوع من التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو ال
ة  لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته الق             ( وتنص المادة السادسة من نفس اإلعالن أيضًا         انوني

سية               -1( وتنص المادة الخامسة عشرة من اإلعالن        )  ه جن سان الحق في أن يكون ل  ال يحرم أحد      -2.  لكل إن



BINXET is Newsletter of Western Kurdistan Association-London, No: 22 5

م     .) تعسفًا من جنسيته وال من حقه في تغييرها        ام   / 68/ وتنص المادة األولى من قانون الجنسية السوري رق لع
اً        1951 ر سوريًا حكم د في سوريا م       -أ: (  على أنه يعتب سية    من ول ولي الجن دين مجه د في    -ب. ن وال  من ول

د سوري        وة                  -ج. سوريا أو خارجها من وال صلة البن ه أن يكتسب ب د والدت ه عن م يحق ل د في سوريا ول  من ول
سية أخرى            -د. جنسية أجنبية  ك المرسوم        . )  من ينتمي بأصله إلى البالد السورية ولم يكتسب جن ى ذل ونص عل

م  شريعي رق ام  / 21/ الت م   و1953لع رار رق ذلك الق ام  / 82/ آ ة   1958لع سية الجمهوري ت جن ذي يثب  ال
شريعي    1958العربية المتحدة لمن آان في الثاني من شباط         ام المرسوم الت  متمتعًا بالجنسية السورية وفقًا ألحك

م    شريعي رق وم الت ذلك المرس ه آ ذآور ونص علي ام  / 67/ الم م  1961لع شريعي رق وم الت رًا المرس /  وأخي
ا            (  الذي جاء في مادته الثانية       1969لعام  /  276 ًا به ان متمتع تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن آ

 يعتبر عربيًا سوريًا حتمًا من       -( وجاء في مادته الثالثة      ) 1961 لعام   67وفقًا ألحكام المرسوم التشريعي رقم      
وري     ي س د عرب ن وال ه م ر أو خارج ي القط د ف ي ال –. ول د ف ن ول سية   م ولي الجن دين مجه ن وال ر م . )  قط

ة            ة واألخالقي سؤولية المدني ة الم سلطات المعني ل ال سفًا، تتحم ق تع ذا الح ن ه رم م دما يح سان عن واإلن
  .الناجمة عنها...والجزائية

ي       شكل جزئ سورية ب سية ال ن الجن ردين م رد المج سألة الك ل م ن ح ديث ع سية  (   أن أي ح وا الجن ذين أعط ال
أن          )  العائلة مثًال ولم يعطى للجزء اآلخر        السورية لجزء من   وفصل هذه المسألة عن قضية المكتومين واإلدعاء ب

ة          ا والعراق ألسباب معاشيه سياسية أمني سألة       ... المكتومين أتوا إلى سوريا من ترآي ذه الم ساهم في حل ه ن ي ل
ا أن استعمال ل     . الوطنية واإلنسانية التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد آخر ً         د لكل من يطالب بحق             آم د والتهدي ة الوعي غ

ة             ...آخر بعد حل مسألة اإلحصاء     ة القائم ة القديم يشكل إصرارًا على المضي في نفس السياسة العنصرية القوموي
ًال           ...على إلغاء األخر المتمايز قوميًا وثقافياً      ، فالقضية الكردية في سوريا، هي قضية وطنية ديمقراطية تتطلب ح

وانين والمشاريع                         جذريًا شامًال م     ة الق شعب الكردي وإزال ومي عن آاهل ال ع سياسة االضطهاد الق ن خالل رف
ه                   ى أن العنصرية المطبقة بحقه واالعتراف الدستوري بواقع وجوده آقومية أساسية في البالد ومعالجة وضعه عل

وطن    صاحب قضية أساسها األرض وهي مناطقه التاريخية التي توارثها أبًا عن جد، مما يجعله              ذا ال  شريكًا في ه
وطن                              دم ال ه تق ه، شريكًا يهم شوفينية أن تدعي ول ال و ألصحاب العق ا يحل ه آم وليس عنصرًا طارئًا أو دخيًال علي
دل      ساواة والع ها الم ه أساس ي ربوع دة ف ة جدي اة ديمقراطي وفير حي وره وت ل تط ه وضمان عوام ز وحدت وتعزي

  ..يش الجميع في حرية ووئام وأمانليع... داد أو االستئثاربعيدًا عن التسلط أو االستب... وسيادة القانون
  اقرا يا رعاك اهللا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

االمن السوري يستولي على ارض للبلدية مخصصة لتكون دوارا ويقطع الشارع بين منطقتين ليبني فيها 
  . منزال 

آان ، تقاطع شارعين قام احد رجاالت االمن السوري في قامشلو بانزال آميات من مواد البناء في مكان 
ويقع في نهاية حارة االشورية وبمنتصف الشارع الذي يفصل بين الفرن االلي ، مخصصا ليكون دوارا 

والغاية هل هي بناء منزل ام ، والمنطقة الصناعية آما ويقع الدوار المذآور في مواجهة منزل مشعل التمو 
  مفرزة امنية؟؟؟؟؟؟؟

آما ، امني يعتبر احد ابداعات عقل القمع واالغتصاب واحتكار الحجر ان تحويل دوار وقطع شارع الى سكن 
فحتى الشوارع باتت عرضة الغتصابها ، يعبر عن مدى الحمق والصالفة التي توسم رجال االمن المستبد 

  وتحويلها الى دور سكن 
، ليقيم عليه بيتا بؤس امن ال يجد سوى دوار وشارع ، ويبقى من يقول بان هذا النظام يمكن المراهنة عليه 

  .وبؤس مستقبال تكون افعال حماة امنه بهذا المستوى الوضيع 
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  بالغ

  صادر عن االجتماع االعتيادي لمجلس اإلدارة
بدا االجتماع االعتيادي ، بدقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب الكوردي في هذا الجزء من كوردستان 

 تشهده المنطقة بشكل عام من تعرجات متنوعة على لمجلس اإلدارة اجتماعه االعتيادي متوقفا على ما

التي ارتبطت إلى حد كبير بتشابك القضايا وتعقد الملفات وترابطها ، صعيد ترتيب الوقائع وتنوع األحداث 

وبالتالي بات حل أي من ، بل وتعارضها ، واختالف مصالحهم ، مع كثرة الالعبين اإلقليميين والدوليين ، 

  .تبط بحل ملف أو أكثر وبإرضاء مصالح العب أو أكثر الملفات الساخنة مر

، بل وتستند إلى معطيات الداخل ، واذا كانت السياسة الخارجية تعتبر انعكاسا لما هو ممارس في الداخل 

وهي سياقات يبنى ، من حيث مفهوم المواطن وترابطه الوثيق بمفهوم الحرية وبالتالي مفردة الوطن 

المستند إلى ، وفي حالة النظام األمني السوري وتخبطه السياسي الخارجي ، خر ويتوفر احدها بوجود األ

أو أوراق ، أما فقدت قيمتها التفاوضية وباتت بدون ثمن في سوق المقايضات السياسية ، أوراق محددة 

ناهيك عن ، وسقوط الدكتاتورية فيه ، تراكم اغلبها كنتيجة للوضع العراقي الجديد ، عنفية تدميرية 

، والذي تجاوزه الزمن بكل أنواع مسافاته وسباقاته ، المرتكز المعرفي الذي يستمد منه النظام شرعيته 

  .وحتى انه بات حاضنة لتفريخ العزلة والهيمنة والقمع وهدر اإلنسان 

ة يدفع به إلى المزيد من القمع الداخلي وخنق الحيا، أن بناء النظام األمني وهاجسه المتوحد في الديمومة 

وتحويل سوريا إلى مجرد أرقام ، ناهيك عن دهس الحريات وتعميم الرعب وثقافة الخوف ، العامة 

وهذه الحال جعلت النظام يرتهن الشعب ، ومزارع وحاضنة لرؤى وتيارات عنفية وطائفية وتدميرية 

نها إضافة إلى المقايضة على المنطقة وأم، بل ويقايض على وجوده واستقراره ، السوري برمته 

  .واستقرارها ككل 

تثبت صحة ، وما يستجد ويتجسد من معطيات سياسية ، أننا ومنذ التأسيس لم نراهن على النظام األمني 

وبالتالي ، باتت قيدا يمنع أي انفكاك أو ابتعاد عن مرتكزاته ، في أن البنية الفكرية له ، رؤيتنا السياسية 

أو ، أما ينم عن عدم فهم سياسي ، مراهنة بعض القوى عليه ونعتبر ، آلية الحركة والتغيير معطلة لديه 

، ومن جهتنا نؤكد على أن النظام بات غير قادر على أداء أي من وظائفه ، عن مواالة وقناعة سياسية 

  .وظيفة انتهاك المجتمع وتغييب البشر والحجر ، سوى الوظيفة الوجودية لدية 

تنذر بأيام ، والمتنوعة المشارب واألهواء ، قطاباته الحدية بتناقضاته واست، أن الوضع السوري الراهن 

يعتمد الطرق ، في ظل عدم قدرة القوى السورية المعارضة على طرح نفسها كبديل موضوعي ، كارثية 

يكون قوامه الشعب السوري بتنوع طوائفه وقومياته ، في تغيير ديمقراطي ، والوسائل السلمية والمدنية 

وفعله الممارس يختلف عن ، وبتناقضات سياسية كبيرة ، مشق يحبو باليات عتيقة فال زال إعالن د، 

وحتى إلى ظاهرة ، بل لم يمتلك حتى تاريخه القدرة على التحول إلى ظاهرة مجتمعية ، وثيقته البرنامجية 
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اسية وتنتزع االعتراف بها كخطوة أس، تعمل على توكيد حضورها في المحافل الدولية ، إقليمية ودولية 

ومن جهة أخرى ال زال ، فهي من جهة تعلن معارضتها ، في عمل أي إطار معارض لنظام مستبد وامني 

تراهن مواربة أو مباشرة على طفرة سحرية يقوم بها النظام تقيهم دفع ، اغلب القوى المؤسسة فيه 

  .ضريبة المعارضة الميدانية 

للوعي ، لو امتلكت القوى المؤسسة فيه واعتبر االجتماع حالة إعالن دمشق حالة ديمقراطية 

وعملت على إظهار علنية معارضتها ، وتسلحت بإرادة الحرية وبقوة الشعب السوري ، بالديمقراطية 

ناهيك عن أنها لم تستطع حتى تاريخه التحرر من نواظمها وثوابتها المؤدلجة ، ومطالبتها بالسلطة 

القدرة على االعتراف بوجود الشعب الكوردي في واألصولية والتي تظهر بجلية ووضوح حيال عدم 

بما تقوم به السلطات القمعية ضد الوجود ، بل هناك البعض الذي ينسجم من خالل داللة فعله ، سوريا 

  .القومي الكوردي 

 أكثرالنظري وليس مواقف شخوصها وفيما يتعلق بجبهة الخالص التي وان كانت على الصعيد الكوردي 

لكنها لم تستطع أن تخترق أو تتواجد في الداخل السوري الذي نعتبره أساس كل معارضة ، مقاربة للواقع 

إضافة إلى أن ، توزع في مواقع اغلبها محجوب ومحجوز وممنوع ، بل بقيت رهينة بيانات انترنيتية ، 

خه في ونعتقد بان الجبهة فشلت حتى تاري، يؤسس لحامل اجتماعي ، العمل المعارض يتطلب فعال ميدانيا 

وفي كل الحاالت اقر االجتماع ضرورة التعامل مع األطر المعارضة على أرضية المصالح ، إيجاده 

وضرورة القبول بالطرح السياسي الكوردي ، المرتبطة بالرؤية والموقف من النظام من جهة ، المشتركة 

  .المتجسد في االعتراف بوجود شعب يعيش على أرضه التاريخية 

ننتمي إلى ، لى أننا في تيار المستقبل الكوردي نعتبر أنفسنا حالة وطنية معارضة وأكد االجتماع ع

ومن رواسبها والمستنسخات االستبدادية في ، التي تحررت من نفسها أوال ، المعارضة الديمقراطية 

نها نجزم بأ، وتجتمع حول أولويات نضالية ، تقبل باألخر المتمايز والمختلف قوميا وسياسيا ، تكوينها 

ومن ثم ، تنحصر في ضرورة إنهاء االستبداد واحتكار حزب البعث للسلطة والدولة والثروة والمجتمع 

يكون عمادها عقد اجتماعي جديد يعترف بمكونات المجتمع السوري ككل ، ديمقراطية ، بناء دولة مدنية 

ياغة موقف سوري صوهو ما يتطلب ، وبالشعب الكوردي فوق أرضه التاريخية كشريك كامل الشراكة 

ال يخضع ، عبر مؤتمر وطني عام ، تشترك فيه كل األطر وتعبيرات المجتمع السوري ، مشترك 

على أرضية إيجاد وإبداع وإنتاج مفهوم ، بل يؤطر الطاقات ويجمعها ، لتوصيفات وتوسيمات هذا وذاك 

، بناء دولة حديثة تعكس هذا الطيف السوري المتنوع الطامح إلى ، عصري جديد للهوية الوطنية 

واليات الخروج من األزمة التي وضع النظام ، تستند إلى فهم سياسي عملياتي لما هو موجود ،  عصرية

، ونحن ننطلق من أننا  أصحاب هذا الوطن وجزء من تعبيراته القومية والسياسية ، المستبد سوريا فيها 

التغيير الذي يجب إن يهدم بداية ، ي سوريا بل ونعتبر أنفسنا جزء وحامل أساسي للتغيير الديمقراطي ف
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والتغيير الذي ، ويؤسس لضرورة اعتراف الكل بالكل ، مفاهيم وذهنيات االستبداد من أي جهة كان  

والمترافقة مع التبدالت اإلقليمية ، تغيير جذري فرضته المتغيرات الموضوعية الداخلية أساسا ، ننشده 

حيث الحاجة إلى ، مجتمع السوري وتعبيراته المدنية زمام المبادرة واستدعت ضرورة اخذ ال، والدولية 

ينهي ، ينبثق من توافق وطني ،  يكون بديال انتقاليا ، سياسي واقتصادي واجتماعي ، بديل مجتمعي 

ويؤطر لتعددية سياسية ديمقراطية حقيقية وبشفافية واسعة ، احتكار السلطة والدولة والثروة والمجتمع 

معالجة كل أمور الوطن، وبمشاركة حقه لكل األطياف السياسية باتخاذ القرارات المصيرية في تناول و

  .وبعيدا عن احتكار الرؤية واالدعاء بامتالك ناصية الحقيقة الكاملة ، بعيدا عن اإلقصاء والتمييز والقسر 

الة الكوردية فقد ناقش االجتماع الح، وبخصوص الوضع الكوردي وما يسوده من تشظي وتناقض سياسي 

بمعنى يسعى إلى تغيير ، وهو إعالن للتغيير الوطني الديمقراطي ، حيث انضم البعض إلى إعالن دمشق ، 

وقد ، ومن جهة أخرى تسعى نفس القوى إلى تكريس رؤية المراهنة على النظام وان ال بديل له ، النظام 

والمشاركة ، اء الرئاسي في دمشق حيث مقاطعة االستفت، تجلى موقفها المتناقض في حدثين بارزين 

وحتى ما يطرح في الجانب الكوردي بخصوص ، موقفين متناقضين لحدث واحد ، المواربة في قامشلو 

لكننا ، ورغم تباين الشروحات والفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها الحوارات ، إيجاد مرجعية كوردية 

التي وان كنا متحفظين على الكثير من نقاط رؤيتها ، المسالة نعتقد بعدم جدية الكثير من القوى حيال هذه 

ناهيك عن عدم تسمية ما تفعله ، وخاصة ما يتعلق بطبيعة النظام األمني وعدم توصيفه ، السياسية 

لكن البحث عن موقف ، السلطات القمعية بالسياسة العنصرية واالكتفاء بوسم ذلك باإلجراءات االستثنائية 

مع  تسجيل ) مرجعية ( لحة شعبنا القومية جعلتنا نوافق على أنشاء مجلس وطني كوردي موحد ومص

فمن حق ، التي كنا نطمح أن تكون مسودة مشروع تطرح للنقاش العام ، تحفظنا على وثيقته السياسية 

ويبقى إقرارها النهائي من صالحية المجلس أو المرجعية ، شعبنا وتعبيراته المختلفة إبداء الراي بها 

، يزرع العراقيل ويحيل المسالة إلى مرجعية حزبية ، لكن منع نشرها وحصره بشروط وشروط ، المرتقبة 

ونحن نطمح إلى مرجعية وطنية تكون فيها تعبيرات المجتمع الكوردي شريك في القرار السياسي والفعل 

فعيل دورها وصوال إلى وبهذا االتجاه أكد االجتماع على حتمية تطوير عمل لجنة التنسيق وت، الميداني 

  .اتحاد سياسي يوحد الجهود والطاقات  

، أن ما يخطط له النظام األمني تجاه الشعب الكوردي بهدف طمس وجوده وتغيير ديموغرافية مناطقه 

وحتى التهديد بضربه ، عبر خنقه اقتصاديا وبعثرة قواه سياسيا واستكمال مشاريع االستيطان في مناطقه 

، كلها عناوين تفترض رؤية كوردية تتجلى في فعل سياسي وعملي ، تقرار الوطني بتهمة تهديد االس

فقد سئم الشعب الكوردي سياسة الممالئة واالستجداء ولغة ، تكون أرادة المواجهة محورها الرئيس 

، وحصر قضيته في موضوعة اإلحصاء ، ناهيك عن اإلصرار في إنكار الوجود القومي لشعبنا ، الوعيد 

واالنكى فصل المجرد من الجنسية ، حدة من نتائج العقل العنصري العروبي وسياساته الكارثية وهي وا
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نشاز في بنيتها وتنم عن عدم معرفة بحقيقة ، وهي معزوفة جديدة ، وكأنهما حالتان ، عن المكتوم 

لفكر العروبي ونعتقد بان ا، أو إيغال في العنصرية وهدر اإلنسان بكل معاني ومقاييس الهدر ، المسالة 

ستكون وباال ، بل يؤسس لبؤر تفجيرية ، وال تعايش مكوناته ، ال يخدم ال مستقبل سوريا ، المتسلط هذا 

لذلك نعتقد بان تعبيرات المجتمع ، بل على سائر المكونات السورية األخرى ، ليس على الكورد فقط 

نبه لما تزرعه السلطة األمنية من مطالبة بان تت، السوري العربية وغيرها من القوميات الموجودة 

  .وصيانة مستقبله مسئولية الجميع ، فنحن وإياهم أصحاب هذا البلد ، متفجرات أثنية وطائفية 

وتوقف االجتماع حيال المخطط االستيطاني الجديد والذي يشمل العديد من المناطق الكوردية كـ ديريك 

مدى الحقد الذي يتعامل به النظام مع الشعب يعبر عن ، وقد يكون المخفي أعظم مما ظهر للعيان 

ونعتقد بان النظام يزرع ، وإصراره على بعثرة المكونات الوطنية واستعداءها لبعضها البعض ، الكوردي 

كما أن لحظة التفجير ستكون ، بؤر عنفية تدميرية تنسجم مع مجمل سياسته األمنية الداخلية والخارجية 

  .ملفات العالقة والساخنة في المنطقة مرتبطة إلى حد كبير بمجمل ال

نظرا إلى بنية النظام ، واعتبر االجتماع التهديدات السلطوية أمر في غاية األهمية ويتطلب أخذه بالحسبان 

وبنفس الوقت فالمطلوب من أبناء شعبنا بغض النظر عن المواقف المهترئة ، وسوابقه في هذا الشأن 

لحيطة واالستعداد للدفاع عن وجودنا القومي بالوسائل السلمية اخذ الحذر وا، لهذا الحزب أو ذاك 

  .بكافة وسائل المقاومة المدنية وتفويت الفرصة التدميرية التي يخطط لها النظام ، والديمقراطية 

، كما أن سياسة الخنق االقتصادي والتدمير األخالقي التي يتبعها النظام حيال المجتمع السوري ككل 

تعتبر سياسة منهجية تعمم الفقر والعوز وتدفع للهجرة ، لكوردستانية بشكل اخص وحيال المناطق ا

ويبدو أن النظام قد حسم ، مثلما تؤسس للعنف والتدمير واالنفجارات غير المحسوبة النتائج ، والهامشية 

ياسة دون أن يدرك بان هذه الس، خياره باتجاه تدمير المجتمع السوري فوق ما هو مدمر ومنتهك ومهان 

ونعتقد بان كافة قوى وتعبيرات المجتمع السوري ، وال يحصد المرء سوى ما زرعه ، سيف ذو حدين 

أمام السياسة االقتصادية النهبوية والتفاعل مع ، بوسائل ميدانية  ، مطالبة بالوقوف بجدية وعملية أكثر 

، لى أغلبية العوائل السورية حيث لقمة الخبز باتت في هذه الظروف صعبة المنال ع، القضية المعاشية  

  .في ذات الوقت الذي تتكدس فيه الباليين في البنوك األوربية والعربية والتركية واإليرانية 

ونظرا ، واقر صحة استخدام الكوردستاني بدال عن الكوردي ، وتوقف االجتماع حول مفهوم الكوردستاني 

مع ، تم رفع االقتراح إلى االجتماع العام القادم فقد ، الن تغيير االسم ليس من صالحية مجلس اإلدارة 

  .العمل على إصدار كراس خاص بخصوص األسس المعرفية لمفهوم الكوردستاني 

بحكم الخروج والنفي ، كما اقر االجتماع بقاء األستاذ خليل حسين عضوا في مكتب العالقات العامة 

تخب االجتماع في نهاية أعماله مكتب العالقات وان، بعد الحكم الغيابي عليه بعشرة سنوات ، القسري له 

  .العامة الجديد
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كحاضنة ، وفي الختام أكد االجتماع استمرار التيار في سياسته ورؤيته إلى النظام والى مستقبل سوريا 

يكون فيها ، بل سوريا مدنية ديمقراطية تعددية وتداولية ، وليس عروبية وبعثية وجبهة ذيلية ، وطنية 

على أرضية التعدد القومي والديني ، عنوانا للتعايش المشترك ، لعدل والمساواة وتكافؤ الفرص القانون وا

وفق خصوصيته ، حقه السياسي والديمقراطي واإلنساني ، يمارس الجميع حقه في الحرية والحياة ، 

أبنائها في التي ال نجد بديال عن تشارك ، القومية ولغته وثقافته ضمن إطار عمومية الحالة السورية 

  .بنائها والحفاظ على تركيبتها المتعددة بالضد مما يفعله االستبداد والعقل األمني 

3-8-2007                                  

  مجلس اإلدارة

  تيار المستقبل الكوردي في سوريا

============================================================  
 2007، 12آب ،األحد

  
   م1957 حزيران 14الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 

  )التأسيس والمؤسسون ( 

م ، 2002 حزيران عام 14م وحتى تاريخ 1957منذ نشوء الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا عام 
عد مضي آل هذه المدة الطويلة التي تقارب نصف قرن من الزمن يكون قد مضى خمسة وأربعون عامًا ، وب

نرى أن السيد حميد درويش يقوم بمحاولة تشويه الحقائق حول تأسيسه وتزوير تاريخه ، خاصة فيما 
بأنه هو وآل من عثمان صبري وحمزة : " حيث يقوم بترويج دعايات ومزاعم تقول . يتعلق بمؤسسيه 

  " . هذا الحزب من دون أي شخص آخر سواهم نويران قاموا وحدهم بتأسيس

الترجمة ( فنراه يكتب في المقدمة التي وضعها للقسم األول من مذآرات المرحوم الدآتور نور الدين ظاظا 
  .بأنه هو وعثمان صبري وحمزة نويران قاموا وحدهم بتأسيس هذا الحزب ) العربية 

بأنه قام مع "  يردد هذا الزعم ويكتب بالحروف "أضواء على الحرآة الكردية في سوريا " وفي آتابه 
علمًا أن تاريخ ميالد الحزب المعلوم " م 1956عثمان صبري وحمزة نويران بتأسيس هذا الحزب في عام 

م التي الزالت فصائل الحرآة الوطنية الكردية في سوريا تحتفل به آل 1957 حزيران عام 14للجميع وهو 
  .عام حتى اآلن 

ا وذاك ، فهو ال ينى يردد زعمه في مجالسه الخاصة وفي آل مناسبة يجد فيها الفرصة وعالوة على هذ
سانحة ، وهكذا نراه يحاول منذ مدة إيهام الرأي العام بأن مؤسسي الحزب المذآور يقتصر على ثالثة 

  ) .حميد نفسه ، وعثمان صبري وحمزة نويران : ( أشخاص فقط هم 

 قرارة نفسه بأنه يجنى على الحقيقة ويزور تاريخ الحزب المذآور ، ال شك في أن السيد حميد يعرف في
ولكن لماذا يفعل ذلك ؟ لعله يريد أن يظهر نفسه أمام الرأي العام آونه رائد الحرآة الوطنية الكردية في 
سوريا دون منازع ، باعتبار أن األوساط السياسية الكردية تعتبر نشوء هذا الحزب بداية دخول الحرآة 

مما يريد أن يوحي للناس بأنه هو الذي لعب الدور األول في ) التنظيم ( طنية الكردية في سوريا مرحلة الو
  .قيادة الحرآة في تلك المرحلة 
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وإذا آان يثير زعمه وادعاءه في هذا الوقت وبعد انقضاء قرابة نصف قرن على نشوء الحزب ، فلعله يفعل 
 بتأسيس هذا الحزب قد وافتهم المنية ، ولم يبق منهم من يمكن أن ذلك اعتقادًا منه بأن معظم الذين قاموا

  .يتصدى له ولمزاعمه ويقوم بإظهار الحقيقة للمأل 

وحيال هذه المحاوالت الرامية إلى النيل من تاريخ ذلك الحزب الذي آان لي شرف المشارآة في تأسيسه 
ى إظهار الحقيقة للناس وتبديد آل رأيت أن أسرد قصة نشوئه آما عشتها وأعرفها ، علها تساعد عل

  .المزاعم الباطلة حول القائمين بتأسيسه 

للحقيقة يقال أن فكرة تشكيل حزب سياسي آردي في سوريا آانت تدور في رأس عثمان صبري منذ زمن 
م التقى بي في منـزل محمد علي خوجة بحلب وعرض علي الفكرة ، طالبًا مني 1953بعيد، ففي عام 

لتشكيل حزب آهذا ، غير أنني اعتذرت له ولم أبد استعدادي للعمل معه لكوني آنت منضمًا التعاون معه 
  .آنذاك في الحزب الشيوعي السوري 

م خرجت من صفوف هذا الحزب آما خرج من صفوفه العديد من الكوادر الحزبية من 1956وفي عام 
  . الكردية في سوريا األآراد ، سبب خالف نشأ بيننا وبينه حول موقف الحزب من المسألة

وبعد انسحابي من هذا الحزب بفترة تلقيت من عثمان رسالة يدعوني فيها إلى اللقاء به في دمشق ، ويبدو 
أنه آان قد سمع بخروجي وخروج بعض الرفاق اآلخرين من صفوف الحزب الشيوعي ، وبأنني سأتجاوب 

  .نذ زمن بعيد آما ذآرت معه هذه المرة لتأسيس حزب سياسي آردي آان يحلم به عثمان م

 علي الفكرة من جديد ، وطلب مني التعاون معه ، وأوحى إلي في حينه  وعندما التقيت به في دمشق عرض
 الذين آانا يقيمان في دمشق آنذاك ، والدآتور نور     بأن أشخاصًا من أمثال جالل الطالباني وعيسى ال

ا على غرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في الدين ظاظا يشجعونه على تشكيل حزب آردي في سوري
آما قال بأن أشخاصًا آخرين من أآراد الجزيرة يؤيدونه على الفكرة وذآر لي أسماء بعضهم أتذآر . العراق 
الشيخ محمد عيسى ومحمد حاج درويش ومجيد حسن حاج درويش وعبد الرحيم محمد عبدي ( منهم 

  ) .وحميد درويش وحمزة نويران وغيرهم 

م ، بأن فكرة حزب قومي آردي في سوريا 1956لقد فهمت من عثمان في هذا اللقاء الذي جرى في عام 
آانت اختمرت في رأسه وأن أشخاصًا من دمشق والجزيرة يؤيدونه على الفكرة ، ولكن الحزب لم يكن له 

 للتعاون معهم وجود بعد ، فقد آان يبحث عن أشخاص يتمتعون بمؤهالت سياسية وتنظيمية وفكرية آافية
  .في سبيل تشكيل الحزب المنشود وإخراج الفكرة إلى حيز العمل 

ومن المهم أن نشير إلى أن عثمان لم يطلب مني في هذا اللقاء التعاون معه ضمن حزب جاهز وقام فعًال ، 
  .بل طلب مني العمل معه من أجل تأسيس حزب سياسي آهذا 

اسي للحزب المراد تأسيسه آان قد هيأه بنفسه سلفًا ، قرأت وأطلعني في هذا اللقاء على نص لمنهاج سي
  .المنهاج فوجدته غير مالم للظروف السياسية القائمة في البالد آنذاك 

  لقد فهمت منه أن أشخاصًا من أآراد الجزيرة يمحضونه تأييدهم على تشكيل حزب سياسي آردي ، ولكن 
متعون في تقديره بالمؤهالت السياسية والتنظيمية  أن هؤالء األشخاص ال يت– آما فهمت منه أيضًا –

  .الكافية لكي يقوموا بتشكيل حزب سياسي وتطويره 

حيث آان عثمان نفسه مقيمًا في دمشق وبعيدًا عن المناطق الكردية لالحتكاك بالناس ونشر الدعاية للحزب 
نه لم يكن قد مارس الحياة ، وآان حميد درويش مازال طالبًا في الصف الحادي عشر ، وفضًال عن ذلك فإ
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وآذلك . الحزبية من قبل آي يمتلك منه تجربة سياسية وعملية تمكنه من القيام بتشكيل وبناء حزب سياسي 
حمزة نويران الذي يدعي حميد درويش بأنه آان مؤسسًا رئيسيًا للحزب ، آان فالحًا شبه أمي وآان مثله 

أما األشخاص اآلخرون في الجزيرة الذين . العمل الحزبي مثل حميد عديم التجربة في الحياة السياسية و
  .آانوا يؤيدون عثمان على الفكرة فلم يكن وضعهم من هذه الناحية بأفضل من وضع حميد وحمزة 

 ال يتمتعون – وبضمنهم حميد وحمزة –وفي ضوء هذا الواقع آان في تقدير عثمان أن هؤالء األشخاص 
الفعلية لتشكيل حزب سياسي، ولكن من المفيد التعاون معهم للقيام بالدعاية بالمؤهالت الكافية واإلمكانيات 

  .ونشر أفكار الحزب بين أآراد الجزيرة 

ولهذه األسباب آان عثمان يحاول إقناعي بالعمل معه لكي يستفيد من إمكانياتي الشخصية ومن تجاربي 
  .العملية التي اآتسبتها خالل عملي في صفوف الحزب الشيوعي 

احثنا في الظروف السياسية القائمة آنذاك في البالد فرأيناها مالئمة بل مشجعة على تشكيل حزب قومي تب
ولكن الحزب الشيوعي الذي آان يتمتع في تلك المرحلة بنفوذ سياسي واسع وبسمعة عالية في . آردي

ينه حول موقفه البالد آان سيناهض فكرة تأسيس مثل هذا الحزب، وخصوصًا بسبب وجود خالف بيننا وب
من المسألة الكردية في سوريا ، ولكي نتمكن من مواجهة هذه المشاآل آان ينبغي أن تكون النواة األولى 
لقيادة الحزب على األقل متسلحة بالوعي وبخبرة آافية في الشؤون السياسية والتنظيمية الحزبية ، ورأينا 

محمد علي خوجة وخليل محمد ( لب وهم بأن من الضروري محاولة إقناع ثالثة أشخاص آخرين في ح
بالعمل معنا ، لكونهم يملكون تجربة سياسية وحزبية امتلكوها من خالل عملهم في صفوف ) وشوآت حنان 

  .الحزب الشيوعي لفترة طويلة نسبيًا 

  :اتفقت مع عثمان في هذا اللقاء على أمرين 

  .لذين ذآرت أسماءهم بغية إقناعهم بالعمل معنا أن أقوم بمحاولة إقناع األشخاص الثالثة في حلب ا: أوًال 

في حال قبولنا جميعًا بالعمل على تشكيل هذا الحزب ، ينبغي تغيير المنهاج المحضر سلفًا من قبل : ثانيًا 
  .عثمان لعدم مالءمته مع الظروف القامة في البالد 

درسوها من أوجهها المختلفة ، وعند عودتي إلى حلب ، عرضت المسألة على الرفاق الثالثة المذآورين ف
  .وفي النهاية جرى قبولها من قبلهم وأبدوا استعدادهم للعمل على تأسيس الحزب المرجو 

فأعلمت عثمان باألمر وباشرنا بالعمل ، وسرعان ما التف حولنا جميع الكوادر والعناصر الذين آانوا خرجوا 
  .من صفوف الحزب الشيوعي 

منطقة عفرين بدأ األشخاص الذين آانوا يؤيدون عثمان على فكرته بنشر وبمباشرتنا بالعمل في حلب و
  .الدعاية للحزب في منطقة الجزيرة 

وهنا تتضح حقيقة بأن العمل على تأسيس الحزب المذآور وبناء هيكله ابتدأ من حلب ، حيث قام الرفاق 
مان صبري في دمشق بوضع بالتعاون مع عث) محمد علي خوجة وخليل محمد وشوآت حنان وأنا ( األربعة 

  .الحجر األساسي لبناء الحزب وهيكله سياسيًا وتنظيميًا 

أما في الجزيرة فقد بقي نشاط حميد محصورًا في منطقة الدرباسية بين معارف حميد وأقربائه لفترة طويلة 
 لعل حميد يتذآر .من الوقت نسبيًا ، أو بمعنى أن دورهما آان ثانويًا في بناء هيكل الحزب وإقامة تنظيماته 

وبالتعاون مع عثمان صبري آانوا يلعبون دور اللولب والمحرك للحزب ) األربعة ( جيدًا آيف أن رفاق حلب 
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وآيف آانوا يأتون إلى الجزيرة بين فترة وأخرى لإلشراف على . في السنوات األولى من حياته على األقل 
  .بناء تنظيمات الحزب 

م والذي حضره سبعة رفاق واعتبر 1957 حزيران 14 في حلب بتاريخ في رأيي أن االجتماع الذي عقد
تاريخ ميالد الحزب ، آان اجتماع الهيئة المؤسسة للحزب ، وليس اجتماع اللجنة المرآزية ، ألن اللجان 
المرآزية للحزب يجري انتخابها عادة أثناء مؤتمرات الحزب ، وربما أن أي مؤتمر للحزب لم يعقد قبل هذا 

خ ليجري فيها انتخاب اللجنة المرآزية لذلك ال يجوز تسميته هذه اللجنة باللجنة المرآزية للحزب بل التاري
  .أطلق عليها هذا االسم مجازًا 

وقد غاب عن هذا االجتماع الشيخ محمد عيسى الذي آان يعتبر نفسه آذلك من مؤسسي الحزب لكونه آان 
  .في أداء العمرة بالسعودية 

في تأسيس الحزب ، فقد أسند إليهم القيام بمهام المكتب السياسي في ) األربعة (  حلب وألهمية دور رفاق
  .الحزب آما انتخب الرفيق عثمان صبري سكرتيرًا للحزب 

م فبسبب مؤهالته وحماسه وتأييده 1958وبخصوص الدآتور نور الدين ظاظا الذي انضم إلى الحزب عام 
 سوريا ، فقد جرى انتخابه رئيسًا للحزب ولعب دورًا بارزًا في المطلق لفكرة تشكيل حزب سياسي آردي في

  .حياته فيما بعد في السنوات الالحقة 

وبهذا القدر أآتفي معتقدًا بأنني أظهرت حقيقة من آان المؤسسون الحقيقيون للحزب بخالف ما يدعي 
  . له ويزعم حميد بأنه وعثمان صبري وحمزة نويران آانوا وحدهم المؤسسون الحقيقيون

وال يسعني أخيرًا إال أن أوجه النصح إلى السيد حميد درويش بأن ال يأتي على قول يخالف به التاريخ ، وان 
  " .أن الشمس ال تحجب بالغربال : " ال يحاول تشويه حقيقة يعرفها العارفون ، وليأخذ بالحكمة القائلة 

                     ـيد حمورش                                   م2002أواخر حزيران 

                                      من المؤسسين االوائل للبارتي الديمقراطي الكردي في سوريا

==========================================================  

  ان الحقوق ال يتصدق بها احد، انما الحقوق تؤخذ بالقوة
==========================================================  

 الناشط والمعارض السوري أنور البني يهدد باإلضراب عن الطعام والماء حتى الموت 
  

ان المعارض والناشط السوري المحامي  14/8/2007علم المرصد السوري لحقوق اإلنسان اليوم الثالثاء 
 حملة اإلرهاب النفسي التي يتعرض لها من أنور البني هدد باإلضراب عن الطعام والماء حتى الموت بسبب

.قبل ضابط امن سجن عدرا المرآزي الذي قام صباح األحد الماضي بمصادرة آل مايملك البني    
وبعد ان عثرت عناصر الشرطة على مذآرة قديمة انتقد فيها البني جمعية السجناء و وزيرة الشؤون 

 إلى غرفة ضابط امن السجن الذي قال للبني بأنه سوف االجتماعية والعمل دياال الحاج عارف احضر البني
يحيله إلى المحكمة بسبب هذه المذآرة التي عرضت على المحكمة أصال قبل أشهر ولكن البني رفض 

. الذي انهال عليه بالشتائم والتهديد بالحبس االنفرادي التوقيع على محضر ضابط األمن   
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 هذا اإلرهاب النفسي عليه سوف يدخل في إضراب عن الطعام فرد البني بأنه في حال عزله وان لم يتوقف
. والماء حتى الموت  

  
 5 حكما بالسجن لمدة 24/04/2007محكمة الجنايات األولى بدمشق أصدرت في ان  والجدير بالذآر

مايو /  أيار17ألف ليرة سورية على األستاذ أنور البني المعتقل منذ 100سنوات وغرامة مالية قدرها 
الذي يدعو إلى ".  بيروت- دمشق، دمشق -بيروت "إعالن  في سجن عدرا بعد توقعيه على  2006

ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقالل لبنان وسوريا في إطار عالقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح "
  " الشعبين

الناشط أنور البني في ان المرصد السوري لحقوق اإلنسان إذ يستنكر بشدة االعتداء المتكرر على المحامي و
  سجن عدرا يحمل ضابط امن السجن مسؤولية أي عمل يؤدي بالضرر الجسدي أو النفسي على حياته 

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية السلطات السورية باإلفراج الفوري والغير مشروط عن 
ة وميشيل آيلو وآمال اللبواني وأنور جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم البروفيسور عارف دليل

وبإطالق الحريات العامة وآف يد األجهزة األمنية عن ممارسة االعتقال التعسفي ، البني وفائق المير    
المرصد السوري لحقوق اإلنسان                                      14/08/2007لندن   

 =====================================================================  
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