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 السيدة رئيسة الجلسة
ًشكرا جزي� �عطائي فرصة الحديث ً....  

... ياسا–ارات القانونية  رئيس المركز الكردي للدراسات وا!ستش–اسمي عارف جابو   

حيث نسان وحقوق المواطنين ا.كراد كأقلية قومية في سوريا، تدافع منظمتنا عن حقوق ا!
ف ولكنھم مع ا.س.  م�يين نسمة3من مجموع السكان ويبلغ عددھم حوالي % 13يشكلون 

ومون من وبالتالي فھم محر. ساسية، وخاصة السياسية منھامحرمون من حقوقھم ا!نسانية ا.
والسبب في ذلك أن الدستور السوري ! يعترف با.كراد . المشاركة في الحياة السياسية للب�د

كأقلية قومية، ولعدم وجود قانون ل?حزاب في سوريا فإنه ! يسمح بتشكيل أحزاب كردية، بل 
. تماعيحتى أنه ! يسمح بتشكيل جمعيات كردية سواء ذات الطابع السياسي أو الثقافي أو ا!ج

.وھذا يعني منع ا.كراد واستبعادھم من المشاركة في العملية السياسية  

كما أن حزب البعث يحتكر السلطة السياسية في الب�د لنفسه وحلفائه من ا.حزاب العربية 
لمشاركة معه في الحكم من خ�ل الجبھة الوطنية التقدمية، مما يحرم ا.كراد من أي ا.خرى ا

ب�د، إذ ليس ھناك أي وزير أو موظف كبير في الدولة ينتمي إلى القومية منصب سياسي في ال
. الكردية  

 

والحكومة السورية ! تكتفي بحرمان ا.كراد من المشاركة في الحياة السياسية للب�د، بل تقوم 
بم�حقة واعتقال وتعذيب الكثيرين ممن يمارسون النشاط السياسي غير العلني من خ�ل 

كثر ، ويحكم على ھؤ!ء بأحكام قاسية تصل إلى السجن . السرية المحظورةاب الكرديةا.حز
 على محكمة أمن الدولة العليا ھذا الشھرتھا أصدرالتي ا.حكام من عشر سنوات، وآخرھا تلك 

وتجدر ا!شارة إلى أن ھذه محكمة استثنائية و! تؤمن محاكمة عادلة . معتقلين سياسيين أكراد
.هلمن تحاكم  

ًكذلك ! يسمح للكردي بأن يصبح نائبا في البرلمان إن لم يكن عضوا في حزب البعث أو  ً
.ًمواليا له، ويمنع النواب من ذكر معاناة ا.كراد ومشاكلھم أو الدفاع عن حقوقھم  

 

 السيدات والسادة المحترمون،
  كثيرة، لكن معإن معاناة ا.كراد في سوريا كبيرة، ومظاھر حرمانھم من حقوقھم ا!نسانية

وأود أن . ً ولضيق الوقت الممنوح لنا، لم أذكر لحضراتكم سوى جزء يسير جدا منھاا.سف
أشير في الختام إلى أن ا.كراد وا.حزاب الكردية تنبذ وترفض كل أشكال العنف وتطالب 

با!عتراف الدستوري با.كراد وبحل المشكلة الكردية في سوريا بشكل سلمي وديمقراطي عن 
طريق الحوار وفق القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق ا!نسان وا.قليات التي 

. وقعت عليھا والتزمت بھا الحكومة السورية  

 

 شكرا لحسن اصغائكم
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