
  بالغ صادر عن
  المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي

عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في   
سوريا اجتماعه االعتيادي وتضمن جدول أعماله جملة من 
المواضيع والقضايا السياسية والتنظيمية ،حيث ناقش 
المجلس الوضع الداخلي في البالد الذي لم يشهد تطورا 

بقانون الطوارئ واألحكام  ياًإذ ال يزال العمل جار ايجابيا،
العرفية ويتم التضييق على الحريات العامة نتيجة لحمالت 

وفي هذا السياق  االعتقال التي تطال ناشطي الرأي العام،
طالب المجلس بضرورة إطالق سراح معتقلي الرأي و 

والسماح للقوى  طي ملف االعتقال السياسي في البالد،
  . يات السياسية بممارسة نشاطها بشكل علنيوالفعال

كما تناول االجتماع الوضع االقتصادي والمعيشي   
الصعب في البالد وطالب الحكومة باتخاذ التدابير 
واإلجراءات التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل 

المجلس الحكومة إلى اعتبار منطقة  ودعاالمواطنين، 
اف الذي ضرب البالد الجزيرة منطقة منكوبة نتيجة للجف

وإلى ضرورة تقديم الدعم الالزم للفالحين والمزارعين في 
  . المحافظة

وجدد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في    
سوريا عن تأييده للمفاوضات الجارية بين سوريا وإسرائيل 
عبر الوسيط التركي، والتي يجب أن تؤدي إلى استرجاع 

وتحقيق السالم العادل  ١٩٦٧م أراضينا التي احتلت عا
والشامل في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ 

المجلس إلى  دعاوفي هذا السياق  األرض مقابل السالم،
ضرورة تعزيز الموقع التفاوضي للمفاوض السوري ،وذلك 
بإشاعة الحياة الديمقراطية والعمل على حل مجمل القضايا 

ومن ضمنها إيجاد حل ديمقراطي  التي تعاني منها البالد
سراح المعتقلين السياسيين،  وإطالقللقضية الكردية ،

ووقف العمل بالقوانين واإلجراءات االستثنائية واحترام 
حقوق اإلنسان وحرية التعبير وغيرها من الحريات العامة 

  . والفردية
كما تناول المجلس العام الوضع الداخلي للتحالف وخاصة 

تي حدثت في اآلونة األخيرة اثر قيام طرفين اإلشكاالت ال
من أطرافه بممارسات غير مسئولة أساءت إلى العمل 

، وفي هذا السياق أكد االجتماع بأن المجلس العام يالتحالف
هو اإلطار الوحيد الذي يمكن من خالله حل جميع 
اإلشكاالت داخل التحالف كونه الجهة الوحيدة المخولة في 

عتباره مرجعية التحالف وعلى كافة البت في مشاكله با
  . األطراف واألعضاء االلتزام بقراراته

واستنكر االجتماع حمالت التشهير التي يتعـرض لهـا     
بعض أعضاء المجلس العام معتبرا بأن مثل هذه الحمالت 

إلـى الوقـف الفـوري لهـذه      ودعاموجهة إلى التحالف 
  . الممارسات

ـ     بل تفعيـل دور  وناقش المجلس الوضع التنظيمـي وس
التحالف وتطوير أدائه السياسي والجماهيري واإلعالمـي  
واتخذ في هذا المجال جملة من القـرارات والتوصـيات   
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  المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

  الحملة األمنية مستمرة. مع المحاكمة التاريخية
  
لى سياسته األمنية، ترافق انعقـاد  ًلمثابرة النظام ع تأكيدا  

قيادات إعالن دمشـق مـع    الجلسة العلنية األولى لمحاكمة
عضو آخر في المجلس الوطني هو األستاذ أسـامة  اعتقال 

  عاشور،الذي كان قد أمضى سابقاً ثلـث عمـره سـجيناً   
 تريد السلطة أن تبرهن؟ فعلى ماذا     .سياسياً

تمتّع بالقوة األمنية القادرة على فعـل مـا   أنها ت هل على  
سياسية؟ نعـرف ذلـك    تريد؟ وفي أي توقيت أو ظروف

 .جيداً، ويعرفه الجميع في الداخل والخارج
أمن النظام واستمراره واستقراره هو العامل  أم على أن  

والخارجية؟ أيضاً نعرف  الحاسم في جميع سياساته الداخلية
  .انيذلك، ويعرفه القاصي والد

لبراهين السلطة هذه، وال الستعراض قدراتها  ال ضرورة  
أن ممارسـة   وال بـد أن تـدرك  . العملية من هذا الجانب

، التي تحظرها على اآلخرين، هي الطريق إلـى  "السياسة"
  .أزمة البالد الخروج من أزمتها ومن

أن ينتهج سياسـات  ) على عادته القديمة(يستطيع  فهو ال  
والعزلة، بالتوازي  االنفراج وتخفيف التوتّرخارجية توحي ب

وال يستطيع أن ينفـتح  . مع سياسات داخلية معاكسة تماماً
واألصل . السياسي وراء الحدود وينغلق داخلها على العالم
موقـف   هو المضـمون الـذي يعطـي ألي   . في الداخل
  .ووثوقيته مصداقيته 

مني فـي  النظام طويالً االعتماد على الجانب األ لقد جرب 
ذلك حتى بعد انتهاء  سياسته اإلقليمية، وآثر االستمرار في

الحرب الباردة، ويبدو أنه استنتج خطأ ذلك وضرره أخيراً، 
المنظور األبعد، ما لم يكـن فـي المنظـور األقـرب      في

؟ األمنية في داخل البالد"تجاربه" فلماذا يتابع. المباشر أيضاً
ديـة ضـد المعارضـة    السياسة األمنيـة المتما  ال تتطابق

اتفـاق الدوحـة    الديمقراطية مع موقف النظام المعلن من
وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 

ترميم الوحدة الوطنية الفلسـطينية، وال   في لبنان، وال من
وحـدة   من العملية السياسية الجامعة بـين الحفـاظ علـى   

لمدنية مع الخالص من دولتهم الوطنية الالعراقيين وبنائهم 
االحتالل األمريكي،وال تدعم أو تُحصن المفاوضات القائمة 

استعادة الجوالن  غير المباشرة، باالتجاه الصحيح من أجل
هـذه السياسـات أيضـاً ال تعطـي الحكومـات      . المحتل

تحسين عالقاتهـا  " تسويق"يساعدها على  األوروبية هامشاً
تقـدماً فـي    ى أن هنالكمعنا أمام رأيها العام، ويبرهن عل
  !فلماذا إذن ؟ .. أوضاع حقوق اإلنسان في سوريا

إن السبب هو في أن بنية النظام ال تتوافق  يقول البعض  
آالم الخروج  مع هذه السياسات، ويقول آخرون إنها مجرد

ونقول على أية حال، إن التوتّر األمني لـيس فـي   . منها
  .صلحة الوطنيةيتعارض مباشرة مع الم مصلحة أحد، وهو

الحالة،  آن األوان؛ بل تأخر الوقت؛ على الخروج من هذه
فينبغي الكفّ مـن  . ومقومات هذا الخروج متوفرة ووافرة

األمني المتـوتر، واإلفـراج عـن     دون تردد عن السلوك
 معتقلي إعالن دمشق، الذين يتفرج شـعبنا والعـالم علـى   
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