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 بـــالغ 
  الموسع االجتماعصادر عن 

  للهيئة القيادية 
ادية اجتماعها في أوائل آذار الجاري، عقدت الهيئة القي  

الموسع االعتيادي األول، جرى خالله تناول أهم القضايا 
الراهنة وأبرزها األوضاع الداخلية للبالد، التي تسودها 
حالة الطوارئ منذ عقود، وفي ظلها تفشي واستشراء 
ظواهر الفساد والمحسوبية، في معظم مؤسسات الدولة، 

الفقر، وما ينجم عنها من ازدياد في معدالت البطالة و
وتقلص مستمر في فرص العمل، وسط مناخ غياب 
الحريات األساسية، وخصوصاً غياب قانون عمل 
األحزاب، ومصادرة حق إبداء الرأي، واستمرار 
حمالت االعتقال الكيفي والضغوطات األمنية، ترافقاً مع 
إدامة سياسة التمييز والشوفينية حيال الشعب الكردي، 

ع بأبسط حق من حقوقه القومية وإبقائه محروماً من التمت
ً ، وعلى أرض  اإلنسانية، رغم كونه يشكل تاريخيا
الواقع، جزءاً ال يتجزأ من النسيج الوطني السوري، 
حيث أكد االجتماع أن الخيار الصحيح يكمن في تضافر 
كل الجهود لبناء جسور الثقة والتواصل مع جميع قوى 

إلى تحقيق  وفعاليات الحراك السياسي والثقافي الهادف
انفراج ديمقراطي، من شأنه استعادة كرامة وحقوق 
المواطن لتعزيز وحدة الصف الوطني، بما يخدم مهام 
اإلصالح والتغيير، ومواجهة أخطار العدوانية 
اإلسرائيلية، من جهة، واستحقاقات معترك التفاوض في 

  . ضوء الخيار اإلستراتيجي السلمي، من جهة أخرى
تماع إلى إن األولوية واألساس لدى السياسة وأشار االج 

الدولية تتجسد في حماية وتوازن المصالح، في ظل 
توفير األمن واالستقرار، واالمتثال لمقررات الشرعية 
الدولية المتمثلة بقررات مجلس األمن ومواثيق األمم 

  المتحدة، التي لطالما تخدم التطور الحضاري للبشرية، 

  
ى الدفاع عن قضية السلم وتنصب دون شك في مجر

وحقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية والجوع والمرض، 
  . ونبذ اإلرهاب ولغة الحروب

ولدى تناول أجندة الحزب النضالية، أهاب االجتماع   
بضرورة حماية ائتالف إعالن دمشق للتغيير 
الديمقراطي السلمي المتدرج، الذي يشكل حاضنة وطنية 

ذ االستعالء القومي لدى أي كان، وترفض االستقواء تنب
كما وأشاد الحضور . بالخارج تحت أية ذريعة كانت

بمشروع مواصلة العمل، دون تردد، نحو عقد مؤتمر 
وطني كردي في سوريا، الذي يتبناه المجلس العام 
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ومجالسه 

طق الكردية، وكذلك المحلية المنتشرة في مختلف المنا
مدن دمشق وحلب والرقة، وإمكانية اإلكثار منها في 
ضوء قناعة الحزب، قيادةً وقواعد، بأن ال بديل عن 
اشتراك النخب والفعاليات المستقلة في المؤتمر الوطني 
المنشود، ووضع حد للحزبوية والمصالح الضيقة في 

  .تناول الشأن الكردي
لحزب ومسارات من جهة أخرى، نوقشت أوضاع ا  

تطوره على مختلف الصعد التنظيمية والثقافية، وسبل 
حمايته، من خالل الحرص على تطبيقات فحوى النظام 
الداخلي، وحسن اإلدارة واألداء، حيث مورس النقد 
والنقد الذاتي بروح من المسؤولية، وتم تسجيل النقد 
بحق الهيئة القيادية واللجنة السياسية، لضعف أدائها في 

واكبة الحدث، مؤكداً على استمرار بذل كل الجهود م
لتسخير الطاقات والكفاءات المتوفرة لدى منظمات 
الحزب نحو بلورة سياسة الحزب، ومزيد من االهتمام 
بالمعرفة واللغة األم، ونشر ثقافة الحوار وحقوق 

 . اإلنسان
  ٢٠١٠أوائل آذار 

  الهيئة القيادية
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أشارت منظمة العفو الدولي إلى أن األوضاع في سجن عدرا 
سنه المتقدمة، على فرشة على  موينام هيثم المالح، رغ. متردية

األرض في زنزانة مزدحمة، وهو يعاني من مرض السكري 
 ١١ومن النشاط المفرط للغدة الدرقية، ولم يتناول أية أدوية منذ 
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  انقالب في
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  وعاد آذار 
  مرة أخرى

...|٢  

  لمياليوم العا
  للغة األم
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