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  : أجل من النضال           
  ٠ سوريا في الكردي الشعب آاهل عن القومي االضطهاد رفع *                                                                                

  ٠ اإلنسان حقوق واحترام الديمقراطية الحريات *                                                            
  ٠البالد وحدة إطار في الكردي لشعبنا المشروعة القومية الحقوق *

    
  
  

  
  ماذا تخفي السلطة

  .؟؟وراء حملة االعتقاالت وجلسات المحاكم
نباء يام أأله االعام الوطني السوري هذي يتابع الرأ  

من قيادات  اعتباراً ،االعتقاالت التي تطال الجميع
 راً، مرونترنيتاب اإلوحتى كتّ ،الحركة الكردية

بكوادر إعالن دمشق الذي تعرض غالبية أعضاء 
ن لدرجة أ ،لمالحقةلإلعتقال أو لما أمانته العامة، إ

باعتبارها  الالمراقبين لم يعودوا يرون سوريا إبعض 
وتستهدف هذه  ..اي اشتهرت بهت التتقاالبلد االع
، من لوانهافي حقيقتها قمع المعارضة بكل أ الحملة
مثقفين ورموز الطيف السياسي وحزاب قادة أ

رهاب المجتمع ، وذلك بغية إواالجتماعي المتنوع
ر عن رفض تعب ،أي االعتقاالت ،وهي ..السوري

 ،هنعت، ومماالسلطة لفكرة التغيير الديمقراطي السلمي
يجاد الحلول المناسبة عن فشلها في إ صالًر أمثلما تعب

ماعية سية واالقتصادية واالجتزمات السيالأل
تفحال واستشراء كذلك عن استعبر و ،تعصيةالمس

  . حمايته  من أجلاج للقمع الفساد الذي يحت
صرارها على مواصلة القمع من طة إوتستمد السل  

ها من نّ، وعدم تمكيةرات الدولقراءتها الخاطئة للمتغي
اش ن زمن انتعوتنسى أ. استيعاب التوازنات االقليمية

لعمليات  ل في حينه غطاءاًقليمي الذي شكّدورها اإل
وهام ، وأن األد انتهىق ،القمع والمالحقة في الداخل

 ،بنيها على الدور الفرنسي الجديد بعد الدوحةالتي ت
الت ن لها ما تريد من مبررات لمواصلة حملن تؤم

  .القمع بحق المعارضة حتى النهاية 
ي ف النووي االيراني وتحدزمة الملن اشتداد أكما أ  

ن مراهنة ، وبالتالي فإمع الدوليطهران إلرادة المجت
النظام على حاجة هذا المجتمع لفك ارتباطه مع ايران 

تستند الى  ال ،ومحاوالت اغرائه بتعويضات متنوعة
على  ى وعود مضمونة بالسكوتإل وال أرضية ثابتة

 غاضيو منحه حق التممارساته القمعية في الداخل أ
و التفرغ لمالحقة دعاة حقوق االنسان ، أعنها

 خرينن السياسين ومواصلة الشطب على اآلوالناشطي
.. مد االستبدادأطالة من أصحاب الرأي اآلخر، وإ

ن سوريا ليست بحاجة للمزيد من أيدرك  فالعالم بدأ
االحتقان السائدة التي تزيدها االعتقاالت  حالة

نها وتعقيداً، بل أ وتشحيناً والمحاكم الصورية عمقاً
وهو ما  ،بحاجة لحوار ديمقراطي وتحالف وطني

لمنظمات الدولية والحقوقية التي تؤكده مواقف ا
عن القلق الشديد  ، في اآلونة االخيرة،عربت جميعهاأ

لنشطاء احيال الممارسات التي يتعرض لها 
 برزتالسياسيون ورموز المجتمع المدني، مثلما أ

ة للضغط على السلطة السورية، التي الماس الحاجة
ائل عجزها عن تطوير بد تكابر لتخفي بذلك

خارج  سوريا بلداً ديمقراطية وتصميمها على إبقاء
كها بخطاب متخشب فات ، كما تخفي تمسالعام والعالم

من أشكال  ارضة شكالًالمعزمانه، يقوم على اعتبار 
 ، ويبرر استمرار سياسةلنظام الخيانة ويمجد الوالء ل

 قيادة الدولة والمجتمع  الواحد الذي يحتكر زبحال
  .عاماً ٤٥منذ 

ن الحكمة والمصلحة الوطنية تقتضيان االستجابة إ  
لدعوات القوى الوطنية، وفي مقدمتها قوى إعالن 

عتقال السياسي، دمشق، من أجل إغالق ملف اال
ة، والدعوة ئياوإلغاء حالة الطواريء والمحاكم االستثن

إنجاز لمؤتمر وطني سوري عام لبحث السبل الكفيلة ب
راطي السلمي المتدرج، الذي من مهمة التغيير الديمق

شأنه حماية بلدنا من المخاطر الخارجية والتحديات 
 .الداخلية

مع كل االحترام للمحكمة الموقرة، نؤكد أن قضيتنا هي قضية حرية (
قضية التهم الموجهة، وأن أي دفاع يجب أن يقوم على تعبير وليست 

هذا المضمون وليس على مجرد الشكل المجرد ، فنحن أنكرنا الـتهم  
نا المطالب بوضع برنامج وطني لإلصالح فـي  فالموجهة ونؤكد موق

  /٢٦/٨ ةرياض سيف  في المحكم) .بحرية التعبير سورية يبدأ أوالً
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