
  ماذا يدور حولنا
  

نتظـره  ت وما ،أزماتالداخل السوري من  إن ما تسود  
وتجـري مـن    أحداثوما تدور حوله من  ،من مخاوف

 فاألوراقتستدعي الحيطة والحذر  ،تطورات ومستجدات
معتها السلطة في كل من لبنان وفلسطين التي ج اإلقليمية

ة العزل وطأةتضغط باتجاه تخفيف  بدأت وإيرانوالعراق 
قـر  ، وخاصة بعد اتفاق الدوحة الـذي أ المحيطة بالنظام

بموجب مساومة بين سوريا وفرنسا التي يتطلع رئيسـها  
الجديد ساركوزي الستعادة النفوذ الفرنسي في المنطقـة  

اسـتقبل   فقـد  وبناء على ذلك ،من خالل البوابة اللبنانية
توسط لدى في باريس التي طالبته بال األسدالرئيس بشار 

تها بشأن قبول سلة الحوافز التـي قـدم   اإليراني النظام
 ،الدول الكبرى مقابل وقف عمليات تخصيب اليورانيـوم 

ا الرئيس األسد الى طهران وتعتبر هذه المهمة التي حمله
نقطة تحول في العالقات السـورية   األخيرةرته في زيا
الـى مرحلـة    األخيـرة  اآلونةالتي ارتقت في  اإليرانية

السوري عـن   النظامتسبب في عزلة  تحالف استراتيجي
تتعرض تلـك العالقـة    قد فبهذه المهمة ،محيط العربيال

وبالتالي  ،األوربيةتحدد مداه بحجم الحوافز سي الذي ريللتغي
تعلـق  ت سواء ما ،لسورياوالمقدمة  واإلسرائيلية األمريكية

ها بمفاوضات السالم غير المباشرة الجارية في استانبول من
 أو ،والفرنسي األمريكيايتها من قبل الجانبين رع وإمكانية

تعلق بمحكمة قتلة رفيق الحريـري او بالتعويضـات   ما ت
والتـي   إيرانرتبة على أي تراجع في تلك العالقة مع تالم

ل بها دول االعتدال العربي وكـذلك تركيـا   يمكن ان تتكفّ
عديـدة   ألسباب اإلقليميالمرشحة الحتالل مكانة الحليف 

ضـمنها   تـأتي مشتركة  وأخرى ،بالطرفين بعضها خاصة
ورغم ان احتمـاالت   ،مواجهة الطموحات القومية الكردية
وما يمكـن ان   اإليرانيالتراجع ممكنة على ضوء التعنت 

يترتب على ذلك من زيادة العقوبـات االقتصـادية علـى    
تحييـد   األقـل طهران او تصعيد عسكري يتطلب علـى  

ل او معبـر الـدعم   تلعب دور حلقة اتصـا  سوريا لكي ال
 واألراضيوحليفاتها في كل من لبنان  إيرانبين اللوجستي 
داخل سـوريا لـيس مـن     اإليرانين النفوذ فإ ،الفلسطينية

  .لدرجة التي يمكن احتوائها بسهولةا
سه بالنسـبة  مراً يمكن تلن تغيومهما تكن النتائج فا أخيراً  

ـ  ة وان للموقع السوري على الخارطة السياسية في المنطق
حرمانه من االهتمـام   نتيجةالوضع الداخلي قد يدفع الثمن 

لمواجهة الحذر واالستعداد  يتطلبوهذا  ،والضغوط الدولية
دمشـق   إعالنقوى  جانب وخاصة من ،أي تطور طارئ

التي تجاوزت امتحـان البقـاء بعـد حملـة االعتقـاالت      
استعادة حيوية نضـالها   اآلنوعليها  ،والمالحقات الواسعة

صة علـى ضـوء األزمـة    خا ،وسيع قاعدتها النضاليةوت
يرة التي فشلت السلطة في معالجتها واتساع المعاشية الخط

جل عقـد  ، والعمل من أنطاق التذمر بعد اتساع دائرة الفقر
ـ مؤتمر وطني عام النجـاز مهمـة التغي   راطي ر الـديمق ي

  .لمي المتدرجـــــــــــالس

  دفاعا عن المجلس العام للتحالف
 

من  باعتباره جزءاً ،معنا الكرديمجتمن المعروف أن   
 نقواني، يعاني منذ عشرات السنين من المجتمع السوري

 وسياسات تخضع إلرادة السلطة مما انعكس عليه سـلباً 
والتخلـف وانتهاكـات   بأشكال مختلفة من حاالت الكبت 

اهرة القمع والحرمان وانتشار ان وتفشي ظلحقوق اإلنس
ونتيجة للمركزية الصارمة  ،ية  وغيرهااآلفات االجتماع

واحتكار السلطة لمقدرات البالد وتغييب السياسـة مـن   
خالل استفراد حزب البعث بقيـادة الدولـة والمجتمـع    
واستمرار حالة الطوارئ وإلغـاء مؤسسـات المجتمـع    

فقد تم إفراغ المجتمع من محتواه الـديمقراطي   ،المدني
الركـود   ةيجة لسيطرالكثير من حيويته ودوره نت افتقدو

وتراجعت االهتمامات السياسية لتنحصر فـي   ،والسلبية
القمـع   قابل نتيجةماألحزاب التي تراجعت نشاطاتها بال

فقـدها أيضـا التواصـل    ن بالعمل السري مما ألتتحص
  .الطبيعي مع المجتمع 

ولما كانت التنظيمات السياسية في هذه الحالة تحتكـر    
القمع عن المجتمع بقطاعاتـه  ويعزلها  ،العمل السياسي

ن فعالياتها ستظل محدودة ويظـل المجتمـع   ، فإالمختلفة
  ...عن السياسة واالهتمام بالشأن العام  بعيداً

 إضافة إلـى طبيعـة اإلشـكاالت   ، وعلى هذا األساس  
فقـد بـادر    ،ي تعيق تطور األطر التحالفيـة الحزبية الت

ى إشراك حزبنا من خالل التحالف الديمقراطي الكردي إل
ممثلي الفعاليات االجتماعية والثقافية في المجلس العـام  

من أعضاء  ،الداخليبموجب النظام  قوامه،الذي يتكون 
لمؤتلفة باإلضـافة الـى   عة لألحزاب االموساللجنة العليا 
فـي   للتحـالف  يـة ين من المجالس المحلممثلين منتخب

فق بـين أحـزاب   هم بـالتوا والذين يتم اختيار ،المناطق
 س في المجلـس ممثلي تلك المجالن وهذا يعني أ ،التحالف

ن مـن حـق هـذا    عام يتمتعون بالشرعية المطلوبة، وأال
الذي لم يعد يقتصر على األحـزاب   المجلس قيادة التحالف

فقط، بل أصبح يتكون مـن أحـزاب ومسـتقلين يقبلـون     
  .ويلتزمون بنظامه الداخلي  برنامجه السياسي،

لتي تم اعتمادها في إشراك المستقلين ولما كانت الخلفية ا  
هنـاك قطاعـات هامـة فـي      أنفي القرار السياسي هي 

 ،مجتمعنا الكردي ال تجد من يمثلها بين األحزاب القائمـة 
وبذلك يمكن تحويـل   ،ن لها خصوصية يجب مراعاتهاأو

ن اختيـار ممثلـي تلـك    ، فإن عامإلى شأالقضية الكردية 
ة يحتاج للمزيد من الدقـة  القطاعات والفعاليات االجتماعي

مـا   سواء ،والمسؤولية عن طريق إتباع آليات ديمقراطية
تعلق منها بتعريف ماهية العضو المستقل المطلوب فـي  ت

تحديد الفعاليات التي ليس لها ممثلين فـي  ب أو ،هذه الحالة
ـ  هذا المجلس الذي لن يخلو من النواقص ث ، لكنه مـن حي

إعـالن دمشـق الـذي     ئدة تـوازي المبدأ يعتبر تجربة را
كما أن المرجعيـة الكرديـة    ،نفس المبدأ هيكليته تاعتمد

المطلوبة لن تكون بعيدة عن هذا المبدأ من حيث تركيبـة  
   .المؤتمر الوطني المنشود
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  بيان حول محاكمة قيادات إعالن دمشق

  وتقرير خاص عن جلسة االستجواب

 عقدت محكمة الجنايات األولى بدمشق جلستها العلنيـة   
األولى في محاكمة قيادات إعالن دمشق صـباح اليـوم   

علـى   تأكيـدهم ، واستمعت إلى ٣٠/٧/٢٠٠٨األربعاء 
أقوالهم السابقة ونفيهم القـاطع للـتهم الموجهـة لهـم،     
وتأكيدهم على النهج السياسي الذي جـاء بـه المجلـس    

 . الوطني في كانون األول الماضي
لمعتقلين فيهـا  وقد كانت الجلسة طبيعية عموماً، أتيح ل  

بيان رأيهم في التهم الموجهة إليهم وموقفهم من إعـالن  
دمشق ومجلسه الوطني ومطالبه الديمقراطية التي تؤكّـد  

على العمل السلمي.  
لكن عملية االعتقال بذاتها، وطبيعة التهم الموجهة التي   

تشير إلى إضعاف الشعور القومي أو وهن نفسية األمة، 
نظام، ينبغي أن يبادر بأسـرع وقـت   هما خطأ يتحمله ال

ممكن إلى إنهائه باإلفراج عن قيادات إعـالن دمشـق،   
وعن جميع المعتقلين السياسيين وسـجناء الـرأي فـي    

  .سوريا
كما أن بوادر االنفراج في سياسات النظام الخارجية وما   

يعبر عنه إعالمه من إحساس بتراخي العزلة من حوله، ال 
ن أن يكتسب مصداقيته في سياسـاته  يمكن أن تتأكّد من دو

الداخلية، وطالما بقيت العقلية األمنية مهيمنة على سياساته 
  .تجاه الشعب والمجتمع، هنا في داخل البالد

وفي البالد ما يكفيها من األزمات، التي تحتاج إلى جهود   
ال يستطيع النظام مواجهتها بانفراده وتحكّمه ومنعه النشاط 

المعارضة عن المواطنين، كما تحتاج  السياسي وحجبه حق
إلى قبول الرأي اآلخر والكفّ عـن قمعـه وتجريمـه أو    

  .تخوينه
فلم يعد مقبوالً أن تُصادر الحريات العامة وتُنتهك حقوق   

اإلنسان في سوريا، لتبقى بالدنا بين البلدان النـادرة فـي   
العالم، التي مازالت تسودها هذه السياسات، األمر الذي ال 

يق بكرامتنا الوطنية نفسها التي تحمل الحملـة األمنيـة   يل
وسوف يـذكر تـاريخ سـوريا هـذه     . رايتها وشعاراتها

المحاكمات، خصوصاً فيما لو استمرت وطال الزمن على 
  .المعتقلين في سجونهم

فـداء الحـوراني   : نطالب باإلفراج الفوري عن معتقلينا  
ألمانـة  رئيسة المجلس الوطني ورياض سيف رئيس هيئة ا

العامة ورفاقهما جميعاً، وبوقف الحملة األمنية المسـتمرة  
على أعضاء إعالن دمشق، كمـا بـاإلفراج عـن كافـة     
المعتقلين الذين سبقوهم أو لحقوا بهم، وخصوصاً الـدكتور  
عارف دليلة وميشيل كيلو اللذين طال سجنهما وغيابهمـا  

  .القسري الظالم
  .الحرية ألحرار إعالن دمشق

٣٠/٧/٢٠٠٨  
  هيئة رئاسة األمانة العامة إلعالن دمشق

  للتغيير الوطني الديمقراطي

  
تقرير عن جلسة االستجواب العلنية :     دمشق 

  في محاكمة قيادات إعالن دمشق
  

: النداء  ٢٠٠٨/تموز/٣٠/األربعاء
www.annidaa.org 

 :مراسل النداء/ خاص 
عقدت محكمة الجنايـات   ٣٠/٧/٨األربعاء  قبل ظهر   
ألولى بالقصر العدلي القديم جلستها العلنية المخصصـة  ا

عشر من قيـادات إعـالن    أالثنيالستجواب المعتقلين 
 .دمشق

وقد أحضر المعتقلون قبيـل بـدء الجلسـة فنزعـت       
أصفادهم ثم حشروا في قفـص االتهـام مـع بعـض     
المجرمين الجنائيين، فيما عدا الدكتورة فداء الحـوراني  

خـارج القفـص أمـام مقاعـد      التي سمح لها بالجلوس
فايز سارة بلباس السجن المخطط . وقد تميز أ، المحامين
مروان العش بلباس السجن األزرق في حـين  . وكذلك أ

وبينمـا بـدت مظـاهر    . كان اآلخرون بألبستهم المدنية
الصحة الجسدية أو البدانة الواضحة على بعضهم نتيجة 

مة، ومنـع  النعدام الحركة في مهاجعهم الضيقة والمزدح
ممارسة الرياضة في سجن عدرا كعقوبة على أحـداث  
التمرد الماضية،  فقد لوحظ ضعف جسـدي وشـحوب   

 !واضح على وجه األستاذ جبر الشوفي
ثم سمح رجال الشرطة، واألمن المنتشـرين بكثافـة،     

للجمهور المحتشد بالـدخول بعـد إخضـاعه للتفتـيش     
جلوسـا  والتضييق الفردي، وسرعان ما غصت القاعة 

ووقوفا بعائالت المعتقلين وممثلي البعثات الديبلوماسـية  
األوروبية واألميركية وأنصار إعالن دمشق وناشـطي  
المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، في حين بقي كثيرون 

 .غيرهم خارج باب القاعة لم يتمكنوا من الدخول
كما اكتمل دخول فريق الدفاع الذي نـاهز العشـرين     

حسن عبد العظيم، محمد عبـد  : منهم األساتذة محاميا و
المجيد منجونة، عبد الرزاق زريـق، خليـل معتـوق،    
رديف مصطفى، هيفاء الدوري، رزان زيتونـه، سـعد   
الخش، منى اسعد ، ابراهيم الحكيم ، ميشيل شـماس ،  

 .سيرين الخوري، بسام العيسمي
 
وقد بدأت الجلسة مع دخول هيئة المحكمة واعتالئهـا    
نصة وهي المؤلفة من الرئيس القاضي محي الـدين  الم

الحالق ومستشار أيمن ومستشارة يسرى إلـى جانـب   
فتوجـه  . ممثلة النيابة العامة المدعية وكاتب المحكمـة 

القاضي الحالق بطلب الهدوء من الحاضـرين، وأمـر   
المعتقلين بالجلوس أرضا داخـل القفـص كـي يقـف     

الـدكتورة   ابالمستجوب منهم متميزا، ثم بدأ باسـتجو 
أكرم البنـي   :، وبقية المتهمين كل على التواليالحوراني

  وأحمد طعمة وعلي العبد اهللا وياسر العيتي وجبر 
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الشوفي وفايز سارة ومحمد حجي درويـش ومـروان   
  .العش ورياض سيف وطالل أبودان ووليد البني 

 
وقد تال القاضي نص االتهامات الموجهة إليهم وسـأل    

وره عن رأيه فيها، كما تال عليه نصـوص  كل متهم بد
 .أقواله المسجلة سابقا وسأله عما إذا كان يوافق عليها

هذا، وقد رفض جميع المعتقلين التهم الموجهـة إلـيهم   
واستنكروها جملة وتفصيال، كما وافقوا علـى أقـوالهم   
السابقة، في حين أضاف بعضهم تدقيقات تتعلق بـرأيهم  

ـ  اع المجلـس الـوطني   الخاص في بعض تفاصيل اجتم
وبيانه الختامي، وأعـادوا تأكيـد األهـداف الوطنيـة     
الديمقراطية لمشاركتهم فـي ائـتالف إعـالن دمشـق     
واجتماع مجلسه الوطني، و على حقهم المكفول دستوريا 
في العمل السلمي والعلنـي مـن أجـل تقـدم سـورية      
ونهوضها بصورة سلمية وآمنة ومتدرجة، ثـم طـالبوا   

وكانوا طوال الجلسة .من التهم المذكورة  ببراءتهم جميعا
يتبادلون التحيـات واالبتسـامات مـع معـارفهم بـين      

 .الحضور
بعد ذلك تقدم فريق الدفاع بمذكرة خطية طلب فيهـا     

إخالء سبيل موكليه فوراً ومحاكمتهم طلقاء، بينما تقدمت 
ممثلة النيابة العامة بطلب اإلمهال لتقديم ادعائها، فـأمر  

، وإخالء ٢٦/٨/٢٠٠٨رفع الجلسة إلى تاريخ القاضي ب
 .القاعة إال من أهالي المعتقلين للسماح لهم بلقائهم

 
النيـل  (  :يذكر أن التهم التي كرر القاضي تالوتها هي 

النعرات العنصرية والمذهبيـة   اظإيقمن هيبة الدولة و 
ترويج سرية بقصد تغيير كيان الدولة و إنشاء جمعيةو

 .  )األنباء الكاذبة 
 
 

وقد سجل مراسلنا فيما يلي مقتطفات من االسـتجواب  
 :المذكور

 
أنها شاركت فـي  " ذكرت: ـ الدكتورة فداء حوراني

االجتماع الموسع إلعالن دمشق في منـزل ريـاض   
سيف العتقادها أن مثل هذا االجتماع ال يضر بـأمن  
الدولة، وقد بحثنا بأمور تهم البلد والمواطن وما يعيق 

نهاية االجتماع أصدرنا بيانا ختاميا دعا تطوره، وفي 
إلى نشر الديمقراطية في سورية بشكل علني وسـلمي  
وهادئ ، ودعونا كافة فئات الشعب السوري إلى حوار 
مفتوح حول القواسم المشتركة التي من شأنها أن تزيد 
من لحمة الوطن ، علماً أن البيان لم يتضمن أية عبارة 

الطائفية في البالد ، ولـم  من شانها أن تثير النعرات 
 ."يدع إلى تغيير النظام في سورية وأطلب البراءة

 

ذكر أن ائـتالف إعـالن   : الدكتور أحمد طعمة الخضر
دمشق يضم قوى سياسية على جانب مسـتقلين، وأنـه   
شارك في اجتماع المجلس الذي ال يضر بأمر الدولـة ،  
وطالب فيه بالدعوة إلى اإلصالح السـلمي التـدريجي   

إلغاء حالة الطوارئ وإقامة أحـزاب تعدديـة وإعـادة    و
 .النظر في قانون الصحافة، ولم يطالب بتغيير النظام

 
ذكر أن تجمع إعالن دمشق ليس :  ـ الكاتب أكرم البني

تنظيماً سياسياً بقدر ما هو ائتالف جمع مثقفين وسياسيين 
ومستقلين دعا إلى نشر الديمقراطيـة وتطـوير قواعـد    

كن اختصار البيان الختامي لمجلسه الوطني عملها ، ويم
بفكرة وحيدة هي مسألة التحول الديمقراطي التـدريجي  

 والسلمي في سورية
خالل االجتماع بحثنا في مـا  :  الكاتب علي العبد اهللاـ 

يهم الوطن والمواطن وفي نهايته أصدرنا بيانا ختاميـا  
لد دعا إلى التغيير الوطني الديمقراطي في إطار وحدة الب

أرضا وشعبا، ولم يدع البيان إلى تغيير كيان الدولة وال 
إلى إسقاط النظام، بل إلى إصالحه وإلى تحقيق المواطنة 
وإيجاد حل عادل للقضية الكردية فـي إطـار الدولـة    

 .السورية
ذكر أن المطالبة بحـل قضـية   :  الدكتور ياسر العيتي

 .األكراد تعني حقوقهم الكاملة كمواطنين سوريين
استنكر توجيه مثل هذه التهم التي ال :  كاتب فايز سارةال

 " يحق ألحد توجيهها ألي مواطن في سورية
 

تميز بمداخلة مفصـلة ، إذ رد  : األستاذ رياض سيف
على تهمة إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبيـة بـأن   
استعراض المتهمين وأعضاء المجلس الوطني نفسـه،  

التي يشـكلونها ،  يكشف بوضح غنى اللوحة الوطنية 
فهم يعكسون سورية بوحدتها الوطنية الجامعـة لكـل   

أما تهمة تشكيل جمعية سرية بقصد . فئاتها وتعدديتها
تغيير كيان الدولة فرد عليها بـأن المعتقلـين ليسـوا    
طالب سلطة وإن إعالن دمشق عمل بشكل علني منذ 
نشأته، وكانت بياناته تنشر في كل الوسائل اإلعالمية 

نة، وأن هدفه بعكس االتهامات يرمي إلى إعالء الممك
شأن سورية ورفعتها بين األمـم كمـا أن المجلـس    
الوطني سعى إلى تشكيل شبكة أمان وطنية من أجـل  
سورية ، وأكد أن خالص سورية هـو فـي الخيـار    
الديمقراطي، أسوة بالتطور الحاصل في دول أوروبـا  

التـي  الشرقية التي سلكت ذلك الخيار، بعكس الـدول  
ورأى . تحكمها األنظمة الديكتاتورية فمازالت متخلفـة 

في النهاية بأن نظرة السلطة إلى اجتمـاع المجلـس   
إلى نتائجـه وأهدافـه، إنمـا     أوالوطني ال تستند إليه 

التـي   والدوليةتنطلق من الظروف واألجواء العربية 
كانت سائدة حينها، األمر الذي كان سيختلف لو نظـر  

.األجواء والسياسات االيجابية الحاليةإليه من منطلق 

 ٤قضايا وطنية          )            ١٨٠(العدد         YEKÎTÎ الوحـــدة       


