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االفتتاحية
تمهيدًا لحوار ال�سوريين اإطالق �سراح الموقوفين..

وتغليب م�سلحة الوطن وال�سعب

النور    

2011 /11 /01

ارتفع من�سوب التفاوؤل عند ال�سوريني، فالت�رصيحات والأجواء التي خلفتها زيارة وفد اجلامعة العربية 

املكل������ف مب�ساع������دة �سورية على جتاوز اأزمتها،توح������ي بدور عربي اأكرث تفهماً لطبيع������ة الأزمة ال�سورية، 

وني������ة جدي������ة لدى القيادة ال�سورية باعتم������اد احلوار التعددي الوا�سع حاًل وحي������داً لعودة ال�ستقرار اإىل 

البالد،وبانتظ������ار ا�ستكمال اللق������اءات مع الوفد العربي للتوافق على اخلط������وات التنفيذية لعقد موؤمتر 

احلوار،تُ������رز ت�رصيحات ر�سمية رو�سية و�سينية،ا�ستعداد البلدي������ن ال�سديقني تقدمي امل�ساعدة يف جمع 

�سمل ال�سوريني متهيداً لإنهاء الأزمة.

 لقد ت�س������ببت ه������ذه الأزمة املرّكبة املتمثلة داخلياً بالعوامل ال�سيا�س������ية والقت�س������ادية والجتماعية، 
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وخارجياً باإمالء ال�رصوط والتدخل ال�س������افر والعقوبات القت�س������ادية والتهديد بتدخل ع�سكري، ت�سببت 

بحالة من عدم ال�س������تقرار، واخلوف من �س������بح النزاع الأهلي امل�س������لح بني اأطياف ال�سعب ال�سوري،التي 

تعاي�ست يف املا�سي يف مناخ متاآلف من�سجم، كما ت�سببت بحالة انكما�ش اقت�سادي تتفاقم مفاعيلها مع 

حتول الحتجاجات ال�سلمية اإىل اأعمال ع�سكرية، وتاأخر احللول الهادفة اإىل عودة ال�ستقرار. وتتالحق 

العقوب������ات القت�سادية الأمريكي������ة والأوربية على القطاعات احلكومي������ة واخلا�سة، يف حماولة لتدخل 

اخلارج يف م�سار الأزمة، وفر�ش احللول، رغم التوازنات الدولية التي ن�ساأت والتي جتعل من اأي تدخل 

ع�سكري �سد �سورية اإجراًء يت�سم باحلماقة.

اإن املعاجل������ة ال�سيا�سية لالأزمة ال�سورية،ويف طليعتها احلوار الوطني التعددي، الذي يجب اأن ت�ساهم 

فيه جميع مكونات ال�سعب ال�سوري ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والدينية، تعد مدخاًل وحيداً.. 

اآمناً لتدارك عوامل الأزمة الداخلية، ومرتا�ساً وطنياً يقف خلفه �سعبنا ملقاومة التدخل اخلارجي املتعدد 

الأ�س������كال يف �سوؤون بالدنا، وه������و يف الوقت ذاته يفتح الآفاق لغد م�رصق ل�سورية، اإذا ما طبقت القوانني 

الإ�سالحي������ة تطبيق������اً خالقاً، بعد و�سع الد�ست������ور ال�سوري اجلديد، الذي ن������رى اأن ين�ش �رصاحة على 

التعددية ال�سيا�سية والقت�سادية، وي�سع القواعد الد�ستورية حلياة �سيا�سية دميقراطية. 

ونقول هنا ب�رصاحة اإن موؤمتر احلوار الوطني الذي يُجِمع ال�سوريون واأ�سدقاوؤهم على دوره املحوري 

يف معاجل������ة الأزمة ال�سورية، وكذلك تطبيق القوانني الإ�سالحية التي �سدرت، وخا�سة قانون الأحزاب 

والنتخاب������ات والإعالم واإنهاء حالة الطوارئ واإلغ������اء املحاكم ال�ستثنائية التي تعد ح�سب اعتقادنا نقلة 

نوعي������ة يف حي������اة بالدنا، يحتاجان اإىل من������اخ هادئ، وو�سع م�ستقر، وم������زاج جماهريي يتفاعل مع هذه 

القوانني، ويعمل على تنفيذها. ونحن نرى اأن خلق هذا املناخ يتطلب اأمرين اثنني

الأول اإط������الق �������رصاح معتقل������ي ال������راأي ال�سيا�سيني واملعتقل������ني املوقوفني على خلفي������ة الحتجاجات 

ال�سلمية،ووق������ف اعتقالت املعار�سني الذين مل يتورطوا بحمل ال�سالح وبالتخريب، فهذه اخلطوة ت�ساعد 

يف تنقي������ة الأجواء املتوترة لدى اآلف الأ�رص يف املدن واملجتمعات املحلية، وتُف�سل خمططات اإثارة الفتنة 

الطائفي������ة، وتقدم الرهان والدليل على جدية ال�سلطة يف التعامل مع املعار�سة الوطنية كفريق �سيا�سي 

وطن������ي، كما ت�ساع������د على حرمان املجموعات امل�سلحة التي ترتكب املج������ازر بحق الع�سكريني واملدنيني 

ل تطويق هذه املجموعات وال�سيطرة  من التغطية ال�سيا�سية، ومن اأي دعم لوج�ستي اأو معنوي، مما ي�سهِّ

عليها، ويحبط يف الوقت ذاته املحر�سني على ال�ستقواء باخلارج الأمريكي - الأوربي.
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الث������اين اإدراك القيادة ال�سيا�سي������ة، واملعار�سة الوطنية بجميع اأطيافها، خط������ورة املرحلة ال�ستثنائية 

الت������ي تواجه بالدنا، واأهمية اخلروج من ه������ذه الأزمة بانت�سار ال�سعب ال�سوري برمته، باأحزابه الوطنية 

ومكونات جمتمعه املتعدد املتاآل������ف مبوالته ومعار�سته. فما �سببته ال�سهور التي ع�سفت ببالدنا حتتاج 

اإىل جهود م�سنية و�سادقة لتدارك اآثارها ومنعك�ساتها على الأو�ساع القت�سادية والجتماعية، ويتطلب 

ذلك من القيادة ال�سيا�سية اإبداء املرونة يف التعامل مع اأطياف املعار�سة الوطنية، كقوى �سيا�سية حتمل 

م�رصوعاً قد ل يتَّفق بكل جوانبه مع م�رصوعها، ويتطلب يف الوقت ذاته من املعار�سة الوطنية التي خيبت 

ب�)لءاته������ا( املعروفة، اآمال اأن�س������ار التدخل اخلارجي يف �سوؤون بالدنا، والذه������اب اإىل احلوار الوطني، 

مرّجحة م�سلحة الوطن على كل م�سلحة اأخرى.

اأنظار املواطنني امل�سكونني بحب وطنهم.. القلقني على وحدته، املت�رصرين من مفاعيل اأزمته، تتوجه 

اإىل موؤمت������ر احل������وار الوطني، وتاأمل اأن يكون، فعاًل ل قولً، موؤمتراً لغد �سورية الدميقراطي.. املتعدد.. 

امل�رصق!

  النور 507 )2011/11/2( 
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بالغ المـكتب ال�سيا�سي لل�سـيوعي ال�سوري »الموحد«:

الإ�سالحات توطيد لكل ما هو وطني وتقدمي   
محاولت للت�سعيد في الداخل وازدياد ال�سغوط الخارجية

 عق������د املكت������ب ال�سيا�س������ي للح������زب 

ال�سيوع������ي ال�سوري )املوح������د( اجتماعه 

ال������دوري، بتاري������خ 18-7-2011 وبحث 

فيه جمل������ة من امل�سائ������ل، وعلى الأخ�ش 

التقرير حول الأو�ساع ال�سيا�سية ال�سائدة 

يف البالد الذي قدمه الرفيق حنني منر، 

الأمني الأول للحزب. وقد تعر�ش التقرير 

اإىل الأو�ساع الأمنية، اإذ ماتزال بع�ش املناطق عر�سة لأعمال تخريبية تقوم بها جمموعات م�سلحة 

�س������د املمتلكات العامة واخلا�سة، ولعملي������ات قتل تطول الأبرياء، وتعطيل للحياة الطبيعية يف تلك 

املناطق. ولحظ املكتب ال�سيا�س������ي ح�سول جتاوزات وممار�سات اأمنية خاطئة ت�سيء اإىل امل�ساعي 
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املبذولة للتهدئة واحلفاظ على �سمعة الدولة، وارتاأى وقفها وحما�سبة امل�سوؤولني عنها.

كم������ا ت�سهد بع�ش املناطق تظاه������رات �سلمية ترفع �سعارات مطلبية اجتماعية و�سيا�سية، دون اأن 

ينج������م عنها اأي م�سادمات اأو حوادث، الأمر الذي ي�ساع������د على املمار�سة الدميقراطية يف حدود 

القانون.

وترتاف������ق هذه الأو�ساع الأمني������ة الداخلية مع ا�ستداد حدة ال�سغ������وط الأمريكية والأوربية على 

�سوري������ة، يف نط������اق عملية ابتزاز وا�ستغالل مل������ا يجري يف داخلها، واإجبارها عل������ى تغيري �سيا�ستها 

الوطنية املناوئة للم�رصوع الأمريكي ال�سهيوين يف املنطقة. ويرتك ذلك اآثاره على الأو�ساع الداخلية 

القت�سادية والجتماعي������ة املر�سحة ملزيد من التعقيد وامل�ساعفات، يف حال ا�ستمرار ال�سغوطات 

والعقوبات على بالدنا.

ويف الوقت ذاته الذي ت�ستمر فيه الأزمة، يت�ساعد وينمو يف البالد الجتاه نحو احلل ال�سيا�سي 

له������ا، لأنه الطريق الوحيد لإنقاذ �سورية من تداعياتها ونتائجها، ول ميكن للحلول الأمنية اأن حتل 

حمله لأنها تدخل البالد يف نفق مظلم.

ومن هذا املنطلق �سعى حزبنا، منذ بداية الأزمة، اإىل وقف العنف و�سيانة الدم ال�سوري املراق، 

ودعا اإىل التهدئة، كما مّيز بني الحتجاجات ال�سعبية ال�سلمية التي ندعو اإىل تلبية مطالبها العادلة، 

وم������ا بني الفتن������ة وا�ستغالل احلراك الجتماعي لغايات �سيا�سي������ة تتعار�ش مع م�سالح البالد. كما 

دعا اإىل جملة من الإجراءات يف جمال الإ�سالح ال�سيا�سي لإ�ساعة احلياة الدميقراطية يف البالد.

لق������د ات�سع ه������ذا التيار، تيار الإ�سالح واحلل ال�سيا�سي، واأ�سبح اللغ������ة الأ�سا�سية التي يتكلم بها 

ال�سع������ب ال�سوري، فاأعلن الرئي�ش ب�سار الأ�س������د يف خطابه الذي األقاه على مدرج جامعة دم�سق يف 

20-6-2011 برناجم������اً كام������اًل لالإ�سالح، ودعا جميع القوى الوطني������ة يف البالد لتوحيد جهودها 

ملواجه������ة الأزم������ة والتعاون معاً حللها، ع������ر اإطالق عملية حوار وا�سعة النط������اق للتوجه نحو عقد 

موؤمتر وطني للحوار ي�سم كل الفئات التي تعمل حتت �سقف الوطن ب�رصف النظر عن اخلالفات 

والختالفات فيما بينها.

وق������د تتوج ذلك بت�سكيل هيئة احلوار الوطني التي تهدف اإىل و�سع الأ�س�ش لهذا املوؤمتر، وتهيئة 

م�ساري������ع القوانني الإ�سالحي������ة والتعديالت الد�ستورية، وب�سمنها تبديل امل������ادة 8 من الد�ستور اأو 

تبديل الد�ستور بكامله.
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وق������د و�سع هذا اخلط������اب اأ�س�ساً وا�سحة ومب������ادئ �سحيحة للحوار الوطن������ي الذي يهدف اإىل 

الإ�س������الح ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي ال�سامل، وجرت على قاعدته ات�سالت ولقاءات بني 

هيئة احلوار الوطن������ي والقوى التي متثلها، مع قوى و�سخ�سيات وطنية معار�سة، اأدت اإىل حت�سني 

الأجواء فيما بني الطرفني، وتبني وجود قوا�سم م�سرتكة كبرية متهد لتعاون اأوثق يف مراحل لحقة، 

مادام الهاج�ش الوطني هو الأ�سا�ش.

لق������د اأجنزت هيئة احلوار الوطني جزءاً هام������اً من عملها بتنظيم لقاء ا�ست�ساري �سم نحو 200 

�سخ�سية �سيا�سية واجتماعية وثقافية، بُحثت فيه اأو�ساع البالد من جوانبها كافة، واأقرت جملة من 

التو�سيات واملقرتحات لرفعها اإىل موؤمتر احلوار الوطني العام لإقرارها واإ�سدارها، ومن اأهمها

- احلوار هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة.

- ال�ستقرار �رصورة وطنية لتعميق الإ�سالحات.

- الت�سامح قيمة مثلى للخروج من الو�سع ال�سائد.

- رف�ش العتداء على املمتلكات العامة واخلا�سة.

- �������رصورة الإف������راج الفوري عن جميع املعتقل������ني ال�سيا�سيني ومعتقلي ال������راأي الذين مل ت�سملهم 

مرا�سيم العفو ال�سابقة.

- حق اإبداء الراأي غري قابل لالنتهاك، واحلريات العامة حق لكل مواطن.

- التو�سية باإطالق �رصاح جميع املوقوفني خالل الأحداث الأخرية.

- اإن�ساء جمل�ش اأعلى حلقوق الإن�سان يف �سورية.

- املعار�سة الوطنية جزء ل يتجزاأ من الن�سيج الوطني ال�سوري.

- هيبة الدولة جزء من التفوي�ش الوطني.

- اإقام������ة دولة احلق والقانون والعدالة واملواطنة والتعددية والدميقراطية التي تعتمد �سناديق 

القرتاع اأ�سا�ساً للتفوي�ش ال�سيا�سي، و�سورية هي بلد التعددية.

- رف�ش التدخل اخلارجي ب�سوؤون �سورية.

- تطبيق مبداأ �سيادة القانون وحما�سبة اجلميع دون ا�ستثناء.

- حترير اجلولن والتاأكيد على الثوابت الوطنية والقومية املت�سلة بال�رصاع العربي ال�سهيوين.

كما قرر اللقاء اإعداد م�ساريع قوانني الأحزاب والنتخابات والإعالم وجتهيزها ب�سكلها النهائي 
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لإقرارها واإ�سدارها.

اأم������ا فيما يتعلق بامل������ادة 8 من الد�ستور وبعد نقا�سات وتبادل وجه������ات نظر خمتلفة، فقد ارتاأى 

)اللقاء( اأن تعديل هذه املادة ي�ستدعي حتماً تعديل العديد من مواد الد�ستور، لذلك اأو�سى بت�سكيل 

جلنة قانونية �سيا�سية ملراجعة الد�ستور مبواده كافة، و�سياغة د�ستور جديد.

اإن اللق������اء ال�ست�ساري هو خطوة اإيجابية جدي������ة على طريق املوؤمتر الوطني العام، وعلى طريق 

الت�سالح والعمل امل�سرتك بني جميع القوى الوطنية يف البالد وب�سمنها املعار�سة الوطنية، من اأجل 

وقف نزيف الدم، واإنقاذ الوطن.

والإ�سالح������ات املراد تطبيقه������ا يف البالد مبوجب النهج الذي �سار علي������ه هذا اللقاء، وب�سمنها 

التعدي������الت الد�ستورية املرتقبة، ل تعني على الإطالق اإلغاء، اأو الإجهاز على املكت�سبات التقدمية 

التي حققتها �سورية خالل العقود الأربعة املا�سية، بل �ستوؤدي هذه الإ�سالحات اإىل تعميق وتوطيد 

كل ما هو وطني وتقدمي يف ما�سي �سورية وحا�رصها، وا�ستبعاد كل ما هو �سلبي فيه.. واإن القوى 

الكادح������ة يف املجتمع التي كان له������ا الف�سل الأكر يف حتقيق املكت�سبات الجتماعية لن تتوانى، يف 

اأي ظ������رف من الظروف، ويف ظل اأي ن�ش قانوين، عن متابعة الن�سال من اأجل التقدم الجتماعي 

والدميقراطية.

ويدعو احلزب ال�سيوعي ال�سوري )املوحد( كل القوى اخلرية يف البالد للت�سامن وتوحيد ال�سف 

من اأجل اإنقاذ هذا الوطن الغايل �سورية، وهو هدف ل يعلو عليه اأي هدف اآخر.

 النور 493 )2011/7/20(
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بيان من الحزب ال�سيوعي ال�سوري »الموحد«

يا اأبناء �سعبنا ال�سوري!

مت������ر بالدنا مبنعط������ف جدي������د، يعّد 

الأخط������ر ب������ني املنعطفات الت������ي مر بها 

خ������الل  الأ�سه������ر الثمانية الت������ي اأعقبت 

بداية الأزمة ال�سوري������ة، التي �سقط فيها 

حت������ى الآن نح������و ثالث������ة اآلف �سهيد من 

م�رصوعية  ورغم  والع�سكري������ني.  املدنيني 

املطال������ب التي رفعها املحتجون ال�سلميون، والتي متح������ورت حول �رصورة تعديل ال�سيغة ال�سيا�سية 

لنظ������ام احلكم باجتاه الدميقراطية، واإع������ادة النظر بالنهج القت�سادي للبالد الذي اأدى اإىل تفاقم 

امل�ساعب املعي�سية للفئات الفقرية واملتو�سطة، ورغم القوانني الإ�سالحية ال�سادرة ملعاجلة العديد 

من هذه املطالب، والعمل على و�سع د�ستور تعددي جديد للبالد، فاإن قوى العدوان وال�رص بزعامة 

القط������ب الأمريك������ي و�رصكائه الأوربيني وبع�ش الدول العربية الدائ������رة يف الفلك الأمريكي، تابعت 

حتري�سه������ا وت�سجيعها لتحويل الحتجاج������ات ال�سلمية اإىل ع�سيان ع�سك������ري خ�س�ست له ما يف 

تر�سانته������ا الإعالمي������ة واملالية، متهيداً لتفتي������ت �سورية، واإلغاء دورها الوطني ال������ذي �سّكل العقبة 

الأخرية اأمام املخططات الأمريكية.

وبع������د ف�سل حماولت هذه القوى تدويل الأو�س������اع ال�سورية ب�سبب املوقف الرو�سي- ال�سيني يف 

جمل�������ش الأمن، جلاأت اإىل تكليف اجلامع������ة العربية بال�سغط على �سورية، وت�سويغ اإحالة ملفها من 
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جدي������د اإىل الهيئات الدولية يف م�سعى نحو ا�ستن�ساخ ال�سيناريو الليبي، خا�سة اأن اجلامعة العربية 

اأم�ست اليوم ملعباً لبع�ش الدول العربية النفطية املتغطر�سة الباحثة عن لعب دور “الكبار”.

لقد وافقت �سورية على املبادرة العربية بعد التفاق على تعديل بع�ش بنودها، وبداأت بتنفيذ هذه 

البن������ود رغم �رصا�سة الت�سعيد امل�سلح الذي مار�سته املجموعات امل�سلحة واأن�سار التفتت واملطالبون 

بالتدخل الأجنبي. فاأطلقت �رصاح بع�ش املوقوفني متهيداً لإطالق جميع املعتقلني ال�سيا�سيني، كما 

ج������اء يف بنود املبادرة، و�سحبت الوحدات الع�سكرية من اأغلب املناطق التي �سهدت توترات، وكلفت 

وح������دات ال�رصطة بالإ�رصاف على الأمن يف املدن، لكن ذلك مل يُر�ِش بع�ش من اأرادوا تدويل الأزمة 

ال�سوري������ة، وترير التدخل الع�سكري، الذين فوجئ������وا بالرد ال�سوري الإيجابي على املبادرة العربية، 

فتنادوا اإىل اجتماع وزاري ا�ستثنائي للجامعة العربية، لإ�سدار قرار يدين �سورية. وبدا وا�سحاً اأن 

املطلوب من اجلامعة تعقيد الأزمة ال�سورية بدلً من حلها، كما ظهر جلياً اأن القرار الذي اأ�سدرته 

اجلامع������ة العربية بتعليق م�ساركة �سورية يف ن�ساطها ي�سّب يف م�سلحة القوى ال�ستعمارية، ويعمق 

الأزمة ال�سورية.

لق������د انك�سفت مرامي اجلهات الت������ي كانت وراء هذا القرار املت�رصع، وال������ذي يدل على اأن هذا 

الق������رار كان جاه������زاً قبل عقد الجتماع نف�س������ه، وثبت اأن اللجوء اإىل التدخ������ل الأجنبي قد اأ�سبح 

خي������اراً قوي������اً اأكرث من اأي وقت م�سى، واأن اإ�سداره كان حمطة لب������د منها لتدويل الأزمة، واللجوء 

اإىل ه������ذا التدخ������ل بطرق خمتلفة، الأمر الذي يطرح على �سوري������ة التعامل مع هذه امل�ساألة مبنتهى 

املبدئية وبالأ�ساليب ال�سيا�سية التي توؤكد التم�سك باملبادرة املعلنة يف 2112011 والتي بداأت �سورية 

بتطبيقه������ا، واتخاذ جميع التدابري ال�رصيعة الالزمة ل�ستكم������ال تنفيذ كامل بنودها. ومن هنا نرى 

�������رصورة الإ�رصاع باإطالق �رصاح املعتقلني ال�سيا�سيني واملوقوفني على خلفية التظاهرات، من الذين 

مل ي�ستخدموا ال�سالح �سد الدولة والأفراد، وال�سماح لوكالت الأنباء اخلارجية بالدخول اإىل �سورية 

لالط������الع على حقيقة الأو�ساع ولإ�سعاف دور التحري�������ش الإعالمي الكاذب، والإعالن عن نتائج 

التحقيقات التي جرت مع الذين اأ�ساوؤوا التعامل مع احلراك ال�سعبي ال�سلمي.

اإن ت�رصي������ع الإ�سالحات التي تهدف اإىل النتقال اإىل جمتم������ع دميقراطي، واإعداد د�ستور جديد 

للب������الد قائم على التعددية، هو من اأهم اخلطوات التي تقطع الطريق على التدخالت اخلارجية، 

وت�ستعيد ثقة املواطنني.. ويف الوقت نف�سه يجب �سمان اأمن الوطن واملواطن.. وهو اأمر ل يتعار�ش 
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مع الإ�سالحات، فالإ�سالح و�سمان �سالمة املواطنني اأمران يكمل اأحدهما الآخر.

اإن الأمور تت�سارع، واخلطر على الوطن يزداد، فلتتوحد جميع القوى ال�رصيفة يف البالد، من اأجل 

حماية وطننا الغايل �سورية من تدخالت القوى ال�ستعمارية الأجنبية، و�سمان انتقال البالد انتقالً 

�سل�ساً و�سلمياً وح�سارياً اإىل الدميقراطية، وتلبية م�سالح اجلماهري ال�سعبية الكادحة.2011-11-14

احلزب ال�سيوعي ال�سوري “املوحد”

  النور 508 )2011/11/16( 
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بالغ �سادر عن اجتماع اللجنة المركزية
 للحزب ال�سيوعي ال�سوري )الموحد(

عقدت اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي ال�سوري )املوحد( بتاريخ 2011/4/2، اجتماعها الثاين 

بع������د انتخابه������ا يف املوؤمتر احلادي ع�������رص للحزب املنعقد ب������ني 16 و19 اآذار 2011، وذلك برئا�سة 

الرفيق حممد ر�س������وان مرتيني رئي�ش هيئة رئا�سة اللجنة املركزية، وبح�سور الرفيقني حنني منر، 

 الأم������ني الأول للحزب، ومعت�سم بايل رئي�ش جلنة الرقابة والتفتي�ش، واأع�ساء مكتب جلنة الرقابة.

وق������د قدم الرفيق حنني منر، الأم������ني الأول للحزب تقريراً عن الأو�ساع ال�سيا�سية يف البالد، �رصح 

فيه التطورات الأخرية بعد الأحداث املوؤملة يف درعا.

اإن الأم������ور ت�س������ري الآن نحو النف������راج الن�سبي، لكن اخلال�������ش من اآثار هذه املحن������ة التي اأملّت 

باملحافظ������ة يج������ب اأن ترتك������ز على عودة اله������دوء، ووقف اأي عم������ل يت�سم بالعن������ف، والإفراج عن 

املوقوفني، وتلبي������ة املطالب امل�رصوعة ل�سكان املحافظة، واإجراء م�ساحل������ات �ساملة اإحقاقاً لل�سلم 

الأهل������ي واإكرام������اً لأرواح ال�سه������داء، واإعادة احلي������اة الطبيعية اإىل املحافظ������ة، واحلذر كل احلذر 

مم������ن ي�ستغلون ما ج������رى لتهديد الوح������دة الوطنية واإ�سعاف ق������درات البالد، خا�س������ة اأن هناك 

برناجم������اً اإ�سالحياً اعتمده ال�سيد رئي�������ش اجلمهورية لإقرار املطال������ب الدميقراطية العامة على 

م�ست������وى الب������الد، ونحن ن������رى اأن الإ�رصاع يف تنفيذ ه������ذا الرنامج ي�ساعد يف قط������ع الطريق على 

حم������اولت البع�ش اإ�سعال فتيل الأحداث من جديد، كما ن������رى اأن املطالب ال�سيا�سية والجتماعية 

الت������ي يُع������ر عنها بطريقة �سلمي������ة، ت�سّب يف تقوية الوح������دة الوطنية.. وعلين������ا التفريق دوماً بني 

 املطال������ب امل�رصوع������ة للمواطن������ني، وحم������اولت البع�������ش ا�ستغالل ه������ذه املطالب لغاي������ات مريبة.

ويف الالذقية اتخذت الأحداث طابعاً اآخر، فقد جابت جمموعات م�سلحة بع�ش �سوارع املدينة وفتحت 
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النار على �سكان بع�ش الأحياء لإحداث فرز طائفي يف املدينة وتاأليب ال�سكان بع�سهم على بع�ش.. وقد 

روعت املدينة عدة اأيام ب�سبب هذه الأعمال الإجرامية. ويجري حالياً التحقيق مع اأفراد هذه املجموعات 

 ملعرفة اجلهات التي تقف وراءها، ونرى الإ�رصاع يف هذا التحقيق للتو�سل اإىل حتديد الفاعلني احلقيقيني.

اإن الأح������داث التي جرت موؤخراً يف مدينة دوما بريف دم�سق، تتطلب معاجلات قائمة على احلوار 

و�سم������اع مطال������ب �سكان املدينة واإ�رصاكهم يف احلل������ول املنا�سبة للو�سع املت������اأزم فيها، والبتعاد عن 

احللول القائمة على الأ�ساليب الأمنية.

لق������د فتحت الأحداث اجلارية يف الب������الد الأنظار على املخاطر اجلدي������ة التي حتيط بالبالد، 

وعل������ى الأخ�������ش اأخطار الفتن������ة الطائفية التي تتهدده������ا، والتي تعد من اأ�س������د الو�سائل فتكاً من 

ب������ني الو�سائ������ل التي ت�ستعمله������ا الدوائر الغربية املعادي������ة ل�سورية ولل�سع������وب العربية، مما يتطلب 

م������ن اجلمي������ع الرتفاع اإىل م�ستوى احلدث، و�س������د الخرتاقات التي حدث������ت يف جبهتنا الداخلية، 

ومتت������ني الوحدة الوطنية التي ه������ي �سالحنا الأم�سى يف وجه املح������اولت الرامية اإىل دفع �سورية 

 باجت������اه احلل������ول ال�ست�سالمية واخل�س������وع ملتطلبات امل�������رصوع الأمريكي ال�سهي������وين يف املنطقة.

لقد ا�ستنفرت القوى املرتب�سة ب�سورية واملعادية للق�سايا العربية قواها ال�سيا�سية والإعالمية لت�سخيم 

الأحداث اجلارية يف البالد، وا�ستخدمت من اأجل ذلك اأدواتها الإعالمية وو�سائلها الإلكرتونية لت�سليل 

املواطنني. وجاءت حتذيرات وزارة اخلارجية الأمريكية من ال�سفر اإىل �سورية ون�سح رعاياها مبغادرتها، 

 حماول������ة لت�سوير الأحداث اجلارية يف بالدنا كحلق������ة يف �سل�سلة ما يجري يف بلدان عربية اأخرى!

اإن �سعبنا يرف�ش رف�ساً قاطعاً التدخالت الأمريكية يف �سوؤونه الداخلية، وهو يعرف متاماً طريقه 

نحو الدميقراطية واحلرية دون اإمالءات خارجية.

اإن حزبنا يندد بالن�ساط التخريبي الذي متار�سه بع�ش الأو�ساط الظالمية املت�سددة التي تركب 

موج������ة الأحداث، وت�سجع على النق�سامات املذهبي������ة والطائفية، ويندد على الأخ�ش بت�رصيحات 

ال�سيخ يو�سف القر�ساوي التحري�سية البعيدة عن روح الدين احلنيف.

لق������د اأطلق ال�سيد رئي�ش اجلمهورية برناجماً اإ�سالحي������اً يقوم على رفع حالة الطوارئ، واإ�سدار 

قان������ون لالأحزاب، وقان������ون لالإعالم، وحما�سبة امل�سوؤولني عن اأحداث درع������ا، وحل م�سكلة اإح�ساء 

�س������كان اجلزيرة القائم������ة منذ عام 1962. كما �س������درت مرا�سيم لزيادة الأج������ور، واأخرى لتعميم 

ال�سم������ان ال�سحي على العامل������ني يف الدولة واملتقاعدين، وغريها من الإجراءات التي بدئ بتنفيذ 

بع�سها، واأعطي البع�ش الآخر فر�ساً زمنية ق�سرية لإجنازها.
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اإننا نرى اأن هذه الإجراءات تعد نقطة حتول اإيجابية كبرية يف احلياة ال�سيا�سية، وهي تفتح اآفاقاً 

جديدة للتطور الجتماعي وال�سيا�سي للب������الد، ويجب ر�ّش �سفوف القوى الوطنية والدميقراطية 

من اأجل الإ�رصاع يف تنفيذها.

اإن احلزب ال�سيوعي ال�سوري )املوحد( �سيبذل كل ما بو�سعه للم�ساعدة على تطبيق هذا الرنامج 

الإ�سالح������ي الذي �سيفتح الآفاق ملمار�س������ة الدميقراطية، ويعزز الوحدة الوطنية وي�سهم يف حتقيق 

مطالب ال�سعب ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية ويف جمال احلريات العامة.

النور 478 )2011/4/6( 
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الإ�سالح ال�سيا�سي يلبي م�سلحة ال�سعب والوطن

 ت�س������ود موج������ة م������ن التف������اوؤل اأو�س������اط الأح������زاب والق������وى ال�سيا�سي������ة والجتماعي������ة بع������د 

الق������رارات الهام������ة الت������ي اتخذته������ا القي������ادة القطري������ة حل������زب البع������ث العرب������ي ال�سرتاك������ي، 

والت������ي كان اأبرزه������ا الق������رارات املتعلق������ة بالإ�س������الح ال�سيا�س������ي، كاإلغ������اء حالة الط������وارئ، وحل 

 م�س������كالت اإح�س������اء ع������ام ،1962 وو�سع قان������ون لالأحزاب، واآخ������ر لالإعالم، ومكافح������ة الف�ساد. 

وميكنن������ا القول اإن هذه القرارات اإذا ما نفذت باملوا�سفات وال�رصعة املطلوبة، �ستفتح الآفاق اأمام 

حتولت �سيا�سية واجتماعية كانت وماتزال مطلباً اأ�سا�سياً جلميع الأحزاب الوطنية وفئات ال�سعب 

كافة.

 لكن يبدو اأن البع�ش يريدون من الإ�سالح ال�سيا�سي يف البالد، اأن ياأتي على مقا�سهم فقط، واأن 

يلبي طموحاتهم، التي تختلف يف اأحيان كثرية مع طموحات الأكرثية ال�ساحقة من اأبناء الوطن، الذين 

طالبوا بالإ�سالحات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية منذ �سنوات طويلة، بهدف تقوية التالحم 

الوطني بني اأطياف جمتمعنا واأحزابه وفئاته، وتهيئة الظروف لنطالقة جديدة نحو الوطن احلر.. 

الدميقراطي.. العلماين، القادر على ا�ستيعاب جميع تطلعات اأبنائه ومرجعياتهم الفكرية وال�سيا�سية 

 والدينية، وا�ستثمارها يف عملية بناء كرى ت�ستهدف اإنها�ش �سورية �سيا�سياً واقت�سادياً واجتماعياً. 

1 - من يهدف من الإ�سالح ال�سيا�سي اإىل احل�سول على مكا�سب فئوية وطائفية، ويّدعي �رصاً وعلناً 

حتقي������ق املكا�سب من عملية الإ�سالح قبل اأن تبداأ، فهو واه������م، ف�سعبنا مل ياألف التمييز الطائفي، 

وهن������اك وقائع يف �سريتنا الوطنية.. وتاريخنا القدمي واحلديث، توؤكد اأن �سورية كانت يف املا�سي.. 

و�ستبق������ى يف امل�ستقبل، وطناً جلميع فئات ال�سعب ال�سوري مبختل������ف انتماءاته ال�سيا�سية والدينية 

والإثنية. 
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2 - وم������ن يرد من الإ�س������الح ال�سيا�سي ن�رصاً لآرائه ومعتقداته ال�سيا�سية فقط فهو واهم اأي�ساً، 

فالإ�س������الح القادم ن�رص للجميع، اإذ طالبت جميع القوى ال�سيا�سية والجتماعية ومكونات املجتمع 

املدين املختلفة، بحتمية اإجراء اإ�سالحات �سيا�سية يف البالد، تن�سجم مع احلركة الثورية الناه�سة 

يف البلدان النامية، وال�ساعية اإىل اإنهاء تبعيتها لقوى ال�ستعمار اجلديد الذي ي�ستعي�ش �سيئاً ف�سيئاً 

ع������ن البندقية مبخازن القم������ح.. وبرامج الكومبيوتر، والعمل على بناء نظ������ام على اأ�س�ش �سيا�سية 

دميقراطي������ة، واأ�س�ش اقت�سادية واجتماعي������ة م�ستقلة، تهدف اإىل تنمية �ساملة وعادلة تلبي م�سالح 

جميع فئات ال�سعب.

3 - وم������ن يرد من الإ�س������الح املعلن ا�ستمرار �سطوة بع�ش املنتفع������ني.. واملرت�سني.. والفا�سدين، 

واملخرب������ني املتلّطني خلف بع�������ش الأجهزة، ومتابعة ممار�ساتهم التي اأ�������رصت بالقت�ساد الوطني، 

وراكمت الغ�سب ال�سعبي، فهو اأي�ساً واهم.اإذ بدا وا�سحاً الأ�رصار التي ت�سببوا بها، واملليارات التي 

نهبوها.

4 - وم������ن يرد م������ن الإ�سالح ال�سيا�سي، وخا�سة م������ا يتعلق منه بقانون الأح������زاب الذي يجري 

حت�س������ريه للنقا�ش العام، احلجر على الأحزاب الوطني������ة والتقدمية التي مدت جذورها عميقاً يف 

تربة الوطن، واإطالق العنان لأحزاب متثل قوى دينية.. اأو طائفية.. اأومللية فهو واهم.فما رف�سه 

�سعبن������ا يف املا�سي.. �سريف�سه الآن، و�سعبنا ال�سوري لن يتخل������ى عن تعاليه.. و�سمّوه فوق كل نعرة 

دينية اأو طائفية ت�ستهدف وحدته الوطنية.

الإ�س������الح ال�سيا�سي كم������ا نفهمه ونريده، ويريده الكثريون اأي�ساً، ه������و التحول اإىل نظام �سيا�سي 

موؤ�س�ساتي تديره املوؤ�س�سات املنتخبة دميقراطياً، تتفاعل فيه وتتالقى وتختلف اأحزاب وطنية عديدة، 

تعر عن م�سالح فئات ال�سعب املختلفة، حتت �سقف م�سلحة الوطن واملواطن، دون �سطوة حزب على 

اآخر، بل حتالف حزب مع اآخر يف �سبيل حتقيق امل�سلحة الوطنية امل�سرتكة. نظام ي�سعى اإىل ح�سد 

طاقات اجلميع من اأجل تنفيذ ا�ستحقاقات وطنية كرى حتتاج اإىل جهود اجلميع، ويف مقدمتها الن�سال 

با�ستخ������دام جميع الو�سائل لتحرير اجل������ولن الغايل على قلوب ال�سوريني، وا�ستمرار عملية التنمية 

القت�سادية والجتماعية ال�ساملة بقيادة الدولة وقطاعها العام املعافى.. والرابح، وم�ساركة القطاع 

 اخلا�ش الوطني املنتج، الذي لعب يف املا�سي، و�سيلعب الآن دوراً اأ�سا�سياً يف اإنها�ش القت�ساد الوطني.  

اأم������ا من يري������دون ا�ستغ������الل الأحداث اجلاري������ة يف البالد من اأج������ل اإ�سعاف مقاومته������ا مل�ساريع 

الهيمن������ة الأمريكية على منطقة ال�������رصق الأو�سط متهيداً خللق مناخ������ات �سيا�سية ت�سمح بتحقيق 
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احلل������م الإ�رصائيل������ي التو�سعي، فنق������ول لهم اأي�ساًاأنت������م واهمون، فقد قللتم كثرياً م������ن وعي �سعبنا 

 وحكم������ة اأبنائه، وحر�ش ق������واه ال�سيا�سية الوطنية على حرية �سوري������ة.. وا�ستقرارها.. وازدهارها.

يف خم�سينيات القرن املا�سي رف�ست  �سورية ال�سباحة يف الفلك الأمريكي، واأف�سلت بتالحم �سعبها 

وق������واه الوطنية م�ساريع عديدة ا�ستهدفت خنق حركات التحرر الوطني يف املنطقة، واإقامة اأنظمة 

�سيا�سي������ة )�سديقة( للوليات املتحدة واإ�رصائي������ل، وحتولت بعد ذلك اإىل م�سدر قلق دائم لالإدارات 

 الأمريكي������ة املتعاقبة.لنق������راأ ما جاء يف افتتاحي������ة �سحيفة )نيويورك تامي������ز( بتاريخ 22 8 1957

)اإنه������ا لدبلوما�سية م�رصوعة للوليات املتح������دة اأن ت�سجع جميع الدول املعادية لل�سيوعية يف ال�رصق 

الأو�سط كي ت�ستخدم كل ما يف و�سعها من ال�سغط والتاأثري لكبح جماح �سورية(.

واليوم مازالت  �سورية متثل الرقم ال�سعب.. والعقبة الوحيدة اأمام امل�ساريع الأمريكية- ال�سهيونية 

 ال�ساعية اإىل ت�سفية الق�سية الفل�سطينية، والهيمنة املبا�رصة على ال�رصق الأو�سط ال�سغري والكبري.

الق�سية الرئي�سية الآن هي وقف نزيف الدم ال�سوري، ومتابعة احلوار مع ممثلي اأهلنا يف حمافظة 

درعا وبقية املحافظات واملناطق ال�سورية، وتلبية مطالبهم التي ت�سب يف م�سلحة ال�سعب والوطن 

معاً، وابتعاد الطرفني عن طرح املطالب التعجيزية والت�سعيدية، ومتابعة جلنة التحقيق يف اأحداث 

درعا مهمتها، وم�ساءلة من تثبت م�سوؤوليته عن اإزهاق اأرواح الأبرياء، وتعاون الأهايل مع ال�سلطات 

لنبذ مثريي الفنت، وعودة احلياة الطبيعية اإىل هذه املحافظة الغالية، واإىل بقية املدن ال�سورية.

نحن نرى اأن الإ�سالح ال�سيا�س������ي املتعدد اجلوانب، والذي �سي�سمل اإلغاء حالة الطوارئ، وو�سع 

قانون ع�رصي لالأحزاب، وانتخاب الهيئات التمثيلية على اأ�س�ش دميقراطية، �سيقوي �سمود بالدنا، 

ويعزز قدراته������ا الذاتية، ويقطع الطريق على املرتب�سني.. واأ�سحاب الأجندات اخلا�سة.. ومتلقي 

الدعم اخلارجي.. ويدفع جماهري ال�سعب ال�سوري العظيم اإىل �سنع املعجزات.

النور 479 )2011/4/13( 
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حول اللقاء الت�ساوري

2011

اللقاء احلواري الت�ساوري الوطني لن يكون اإر�ساًء للخارج.. ولن يعقد كرمى لعيون من ي�ستقوي 

ب�سغ������وط الوليات املتحدة الأمريكية وتهديدات اأوربا، فتجارب �سعبنا عر تاريخه احلديث مع 

ال�سغ������وط الأمريكي������ة، علمتنا اأن اإغ�ساب الإمريالية اأ�سهل بكثري م������ن اإر�سائها، بل يعقد هذا 

اللقاء ليوؤك������د حقيقة غابت عن اأذهان الأمريكيني والأوربيني، وهي اأن اأطياف ال�سعب ال�سوري 

لن تفرط بوحدة وطنها، ولن تذهب اإّل اإىل احلوار الدميقراطي املفتوح حلل هذه الأزمة. وهذا 

م������ا اأكدته جميع القوى ال�سيا�سية والجتماعية يف الب������الد، اإذ دعت يف لقاءات متعددة اإىل حل 

�سيا�سي دميقراطي، وعدم الجنرار للخطاب الطائفي، ورف�ش التدخل اخلارجي. لذلك تتطلع 

جماهري �سعبنا اإىل اللقاء العتيد بكثري من الأمل.. و�سيء من القلق.

اأم������ا الأمل فمرده اقتناع اجلميع باأن احل������ل ال�سيا�سي، ل اأي حل اآخر، قادر على و�سع نهاية 

لأزمة �سغلت ال�سوريني واأثارت قلقهم وه������ددت ا�ستقرارهم.مرده الإجماع الوطني على �رصورة 

احلوار اجلدي الوا�سع واملت�ساوي بني جميع مكونات ال�سعب ال�سوري.

واأما القلق ف�سببه اخل�سية من ممار�سات اأ�سحاب املخططات الطائفية ال�سوداء، الذين يهدفون 
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اإىل تخريب الن�سيج الجتماعي والديني والإثني املتنوع املتالحم ل�سعبنا. �سببه الت�سعيد املحتمل 

ملن يحمل ال�سالح ويوجهه اإىل �سدور قواتنا امل�سلحة يف حماولة لعرقلة امل�رصوع الإ�سالحي برمته. 

�سبب������ه ردود اأفعال بع�ش املت�رصرين من جمرد عقد هذا اللق������اء الوطني الوا�سع ممن يرتعدون 

خوفاً من الدميقراطية والتعددية التي �سيخرتق �سوءها الزوايا املعتمة التي ع�س�ش فيها هوؤلء 

املنتفعون م������ن غياب امل�ساءلة واملحا�سب������ة، والفا�سدون.. واملرت�سون الذي������ن كد�سوا الرثوات يف 

غفلة من القوانني والأنظمة. ونحن نرى �رصورة احلذر من ردود الأفعال هذه، وتوعية جماهري 

�سعبنا مبخاطر الجنرار اإىل خمططاتهم، والعمل على اأن يخرج اللقاء الت�ساوري خميباً لآمالهم. 

ونعتق������د اأن اإ�سدار عفو عن �سجناء الراأي، واإطالق �������رصاح املعتقلني على خلفية الأحداث التي 

متر بها البالد، ممن مل يتورطوا بحمل ال�سالح، ي�سب يف هذا الجتاه. 

اإن اإقرار اجلميع..ودعوتهم اإىل احلوار ليعني مبدئياً جناح هذا احلوار، فهو مظهر جديد يف 

امل�سهد ال�سيا�س������ي ال�سوري، مل ياألفه الكثريون..وحاربه الكثريون، وهو لقاء بني اأطراف واأطياف 

خمتلفة مل تتحاور يوماً من موقع مت�ساو..وغابت الثقة عن حواراتها يف املا�سي، وهي حتمل اإىل 

ه������ذا اللقاء م�ساريع قد تب������دو متناق�سة للوهلة الأوىل، ورمبا يلجاأ بع�سها اإىل الرتكيز على نقد 

املا�سي.. وممار�سات املا�سي، اأكرث من التمركز على احلا�رص القلق، وامل�ستقبل الذي نريده واعداً 

بتحقيق مطالب جماهري �سعبنا ال�سيا�سية والجتماعية، وقد ي�سع بع�سها �رصوطاً ومتطلبات قد 

يف�رصها اآخرون باأنها عقبات اأمام هذا احلوار.

ي  لذلك وحر�ساً على جناح احلوار الوطني العتيد، نطالب اجلميع بالتطلع اإىل الأمام، وتخطِّ

مظاه������ر فق������دان الثقة، وفتح �سفح������ة جديدة جوهرها و�س������ع الأ�س�������ش الدميقراطية الكفيلة 

بنق������ل �سوري������ة اإىل دولة مدني������ة دميقراطية متحررة م������ن اأي هيمنة حلزب اأو فئ������ة، يتم تبادل 

ال�سلط������ة فيها عر �سناديق القرتاع، قوية بوحدتها الوطنية ومتا�سك �سعبها مبكوناته املتعددة، 

دول������ة مقاومة للم�ساريع القدمي������ة واجلديدة الهادفة لرتتيب املنطقة وف������ق امل�سالح الأمريكية 

وال�سهيوني������ة، حترر اأرا�سيها املحتلة م�ستخدمة جميع الو�سائل املتاحة. دولة ت�سعى اإىل حتقيق 

تنمي������ة اقت�سادية واجتماعية �ساملة ومتوازنة، بعيدة عن اقت�ساد ال�سوق املتوح�ش، وعن ن�سائح 

وو�سايا ومناذج املوؤ�س�سات الدولية املرتبطة بالراأ�سمالية العاملية، وتعيد بناء قطاعاتها الإنتاجية 

احلقيقية كالزراعة وال�سناعة على اأ�س�ش الكفاءة والتناف�سية.دولة راعية مل�سالح الفئات الفقرية 

واملتو�سطة، تعم������ل على توليد فر�ش العمل ملحتاجيها، وخا�سة من ال�سباب، وجتفف بوؤر الفقر 
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الت������ي انت�رصت وتو�سعت، و ت������وزع ثمار النمو القت�سادي على خمتلف فئ������ات ال�سعب وفق مبداأ 

العدالة الجتماعية.

اأخ������رياً ناأم������ل جتاوب جميع اأطياف املعار�سة الوطنية املخل�س������ة مع دعوة احلوار، كما ندعو 

امل�سارك������ني اإىل التحلي بال�سر واملرون������ة و�سعة الأفق، وعدم ال�سع������ي وراء اأي م�سلحة �سيقة، 

فم�سري �سورية.. ووحدتها..وا�ستقرار �سعبها فوق كل م�سلحة اأخرى.
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اأربع �سنوات على اأزمة الوطن وغزو الإرهاب

اأربع������ة اأعوام والأزمة تع�سف با�ستق������رار جمتمعنا، وما زالت الدم������اء ت�سيل يف خمتلف املناطق 

،وي�ستم������ر التخريب الإرهاب������ي املتعمد لكل ما اأجنزته الأيدي العامل������ة اخلرية يف العقود املا�سية، 

وتت�ساقط من�ساآتنا احليوية وقطاعاتنا املنتجة.. وبيوت.. واأمالك املواطنني مهدمة.. اأو حمروقة. 

لق������د ا�ستغلت المريالية الأمريكي������ة وحلفاوؤها املطالب ال�سيا�سي������ة والقت�سادية والجتماعية 

لل�سع������ب ال�سوري،وجلاأوا اإىل التدخل ال�سافر املتعدد الأ�س������كال بال�ساأن ال�سوري،وكان لهذا التدخل 

الأثر البالغ يف �سبغ هذه الأزمة بالت�سعيد والعنف واإراقة الدماء.

اإن طم������وح ال�سعب ال�س������وري اإىل التعددية والدميقراطية كان مطلباً ع������رت عنه فئاته املختلفة 

قب������ل الأزم������ة وخاللها.. فا�ستم������رار وجود حزب على راأ�������ش الدولة واملجتمع، رغ������م ما اأجنزه يف 

العقود املا�سية، كان عاماًل يف ا�ستبعاد الآخر الوطني، وغياب تداول ال�سلطة فتح املجال لرتكاب 

التج������اوزات، وغياب املحا�سبة ترك اأثراً �سلبياً على العالقة بني ال�سلطة ال�سيا�سية واأفراد ال�سعب، 

وجاءت القوانني اجلدي������دة لالأحزاب والإعالم والد�ستور- رغم بع�ش التحفظات على العديد من 

موادها- لتفتح باباً اأمام اإمكانية جتديد النظام ال�سيا�سي للبالد.

كذلك فعلت ال�سيا�سات القت�سادية النيوليرالية يف العقد املا�سي فعلها يف اإثارة غ�سب اجلماهري 

ال�سعبي������ة، التي �سعرت ب�سبب معاناتها املعي�سية الجتماعية، اأن الدولة تراجعت عن دعمها للفئات 

الفق������رية واملتو�سط������ة، وانحازت اإىل الفئات الرثية.. املالكة.. والأغني������اء )اجلدد(، يف الوقت الذي 

كان������ت فيه جماهرينا ال�سعبية تنتظر حتقيق تنمية اقت�سادية واجتماعية �ساملة، تنه�ش القت�ساد 

الوطن������ي، وتلبي متطلبات التنمية الجتماعية، للخال�ش من الفقر والبطالة والتخلف،وتعيد توزيع 

الدخل الوطني بني فئات املجتمع، ا�ستناداً اإىل مبادئ العدالة الجتماعية.

لكن هذه العوامل الداخلية تبقى اأموراً تخ�ش ال�سوريني وحدهم، وهم قادرون على حل اأزمتهم 
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بو�سائلهم ال�سلمية، عر خالفهم وتوافقهم.. اأمور تخ�ش القوى ال�سيا�سية ال�سورية، وب�سمنها قوى 

املعار�سة الوطنية، واجل�سم الجتماعي ال�سوري مبختلف اأطيافه ال�سيا�سية والجتماعية والدينية 

.

لقد وجد التحالف الدويل املعادي ل�سورية، الذي تقوده الوليات املتحدة يف الأحداث ال�سورية، 

فر�س������ة �سانحة لتطويع ال�سيا�سة الوطنية املعادي������ة لالإمريالية،وحتقيق املخطط القدمي.. اجلديد 

باإن�ساء ف�ساء اإقليمي ي�سمن ا�ستمرار هيمنة الوليات املتحدة على ثروات املنطقة،ويعيد الأوربيني 

اإىل الأ�س������واق القريب������ة، بعد اأن دخلت اأزمته������م مرحلة ال�ستع�ساء.. ويبدد قل������ق اأمراء النفط من 

النتفا�س������ات ال�سعبي������ة التي مالأت �س������وارع املدن العربي������ة، ويطلق يد العثماني������ني اجلدد للغزو 

القت�سادي، بعد اأن تبدد حلمهم اأمام البوابة الأوربية،وا�ستنفر هذا التحالف كل و�سائله الإعالمية 

واملالية والع�سكرية، وحتالف مع اأ�سد املنظمات ال�سلفية الإرهابية اإجراماً، لتحقيق اأهدافه، و�سّخر 

اإمكانات������ه الهائلة لإر�سال املت�سللني )اجلهاديني( املدججني بال�س������الح الأمريكي الأوربي، املحملني 

مبالي������ني الدولرات النفطي������ة، عر حدود اجلار )العثماين( -الذي فتحت ل������ه �سورية اأبوابها قبل 

�سن������وات، ك�رصيك و�سقيق -  لتهديد �سورية،وقت������ل �سعبها ومنع اأي حل �سيا�سي لأزمتها عر احلوار 

الوطني ال�سامل.

بعد اأربع �سنوات من اندلع حرب عبثية اأ�سعلها احلقد. ونفخ يف نارها اأعداء �سورية يف الداخل 

واخلارج، اآن للم�ساع������ي الدولية،والداخلية اأن توقف النزيف،واأن تتوجه جهود املجتمع الدويل اإىل 

امل�ساع������دة يف جلم املجموع������ات الإرهابية يف �سورية التي باتت ت�سكل خط������راً اإقليمياً.. بل دولياً. 

هذا ما ينتظره �سعبنا من املبادرة الرو�سية،واحلوار ال�سوري – ال�سوري ال�سامل الذي نعده الطريق 

الوحيد الآمن لإنهاء معاناة  ال�سعب ال�سوري،واحلفاظ على كيان الدولة ال�سورية .

الدفاع عن الوطن وردع الإرهاب التكف������ريي الإق�سائي،والوقوف خلف قواتنا امل�سلحة البا�سلة، 

ل�ستعادة جمي������ع املناطق ال�سورية،وفر�ش هيب������ة الدولة وموؤ�س�ساته������ا وقوانينها،هي املهمة الأكرث 

اإحلاح������اً يف املرحلة الراهنة.اإ�ساف������ة اإىل متابعة اجلهود الداخلي������ة ال�سادقة..والتحرك الرو�سي 

وال������دويل لتحريك احل������وار ال�سوري- ال�سوري دون تدخ������ل اخلارج،للتوافق على كيفية اخلروج من 

الأزمة،والتمهي������د لعقد احلوار الوطني الذي كنا من اأوائل املطالبني بتحقيقه،لر�سم مالمح التغيري 

ال�سلم������ي نحو �سورية الدميقراطية العلمانية التقدمية،املعادي������ة لالمريالية الأمريكية وال�ستعمار 

اجلديد وال�سهيونية .
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ول�سمان ال�ستم������رار يف الت�سدي لالإرهاب التكفريي،ينبغي ا�ستم������رار دعم اجلماهري ال�سعبية 

ممثلة بالطبقة العاملة واملزارعني وجميع الكادحني،فهم ال�سند احلقيقي ل�سمود �سورية،والرتاجع 

ع������ن جميع القرارات التي تقل�ش دعم احلكومة لحتياجاته������م املعي�سية وال�سحية والجتماعية ، 

وخا�سة تلك الق������رارات التي األغت الدعم عن اأ�سعار املازوت..وزادت اأ�سعار الغاز واخلبز، والعمل 

على تخلي�ش جماهري ال�سعب ال�سوري من منغ�سات مزمنة كالتوقيف الع�سوائي وال�ستهتار بكرامة 

املواطنني،والق�ساء على الف�ساد بجميع اأ�سكاله،فهو الطابور اخلام�ش يف معركتنا �سد الإرهاب .

�سنبقى متفائلني بنهاية �سلمية قريبة لأزمة ال�سوريني. 

2015
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ال�سوريون قالوا كلمتهم اآن اأوان الإ�سالح 

كّد�ست الب�رصية جتارب وخرات عظيمة، اإذ �سهد الأجداد طغيان الراأ�سمالية وع�رص ال�ستعمار، 

وحرب������ني عامليتني ون�سوء النظام ال�سرتاكي العاملي، وحتول العامل اإىل نظام القطبني. و�سهد الأبناء 

والأحف������اد عهد التحرر الوطني وولدة الدول الفتي������ة يف اآ�سيا واإفريقيا واأمريكا الالتينية، والثورة 

العلمي������ة والتكنيكية، وانهيار التجربة ال�سرتاكية يف الحت������اد ال�سوفييتي، وتفرد الوليات املتحدة 

والراأ�سمالي������ة العاملية بقيادة النظ������ام العاملي اجلديد. لقد �سهد اجلميع اأحداثاً كرى، واأدركوا قوة 

الإن�س������ان اخلالقة، وكي������ف تدفعه دائماً اإىل اأمام، اإىل اآفاق اأرح������ب. وتَو�سل النا�ش يف اأنحاء العامل 

اإىل حقيق������ة كّر�سه������ا الفكر الإن�ساين العاملي، وهي اأن الإن�سان هو حم������ور وغاية اأي تقدم وتطوير. 

وتقا�ش الأنظمة ال�سيا�سية اليوم مبدى قربها اأو ابتعادها عن تلبية احلقوق ال�سيا�سية والقت�سادية 

والجتماعية ل�سعوبها. 

يف �سوري������ة تاأخر النظام ال�سيا�سي كثرياً يف ا�ستيعاب هذه احلقائق، وكانت ذرائعه لترير تاأجيل 

تلبية احلقوق ال�سيا�سية للمواطن غري مقنعة، رغم امل�ساريع الإ�سالحية التي طرحت منذ �سنوات. 

ال�سوري������ون قالوا كلمتهم اأخرياً. ف�رّصها البع�ش يف الداخ������ل باأنها منا�سبة ل�سّب الزيت يف اأتون 

فتنة نائمة منذ زمن طويل.. وا�ستغلها اخلارج فر�سة لفتح ح�سابات قدمية، واإحياء مل�رصوع اإقليمي 

خبي������ث ي�سعى اإليه القطب الأوحد. لك������ن اأكرثية ال�سوريني قالوا كلمتهم غ������ري عابئني اإّل بحقيقة 

واح������دة اأ�سبحت را�سخة يف اأذهانهم اآن وقت النقلة النوعية يف حياتنا. نحن املوعودون منذ عقود 
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بدميقراطي������ة ت�ستوع������ب طموحنا واختالفنا وتالقينا وغريتنا على اأر�������ش يت�رّصف من يطاأ ترابها، 

ويُكّرم من ي�رصب من مائها، فاحلناجر املكبوتة ل ت�سدح بالأنا�سيد.. والأيدي املكبلة ل ت�سنع خبزاً 

جيداً.. والأفكار امل�سادرة ل ت�سع خطة ناجحة. 

قال������وا كلمتهم، وهم يعلمون اأن خيارهم �سيحمل الدميقراطية والتقدم والعي�ش امل�سرتك جلميع 

اأطيافهم ال�سيا�سية والجتماعية والدينية والإثنية، ويحقق تنمية اقت�سادية واجتماعية �ساملة بدلً 

من اقت�ساد ال�سوق احلر من كل القيود احلكومية والجتماعية والإن�سانية، والذي كان �سبباً رئي�سياً 

م������ن اأ�سباب الغ�س������ب ال�سعبي الوا�سع الذي عرت عنه جماهرينا من������ذ بداية الأحداث يف البالد. 

خياره������م هذا �سيقوي وحدتهم، ويحمي وطنهم، الذي ين������ال اليوم �رصف حتوله اإىل مالئ الدنيا.. 

و�ساغ������ل اأدمغة الإدارة الأمريكية و�رصكائها الأوربي������ني، تلك الأدمغة املكّفن يف ثناياها حنني قدمي 

لزمن قدمي، تفوح منه رائحة حرائق الهنود احلمر والعبيد.. وتوابل جوهرة التاج.. ودماء حفاري 

قناة م�رص املحرو�سة. 

ال�سوري������ون ي�ستعدون حلقبة جديدة، لكنهم قلقون، فاأولئك الذين �ستت�رصر م�ساحلهم ومواقعهم 

م������ن عملية الإ�سالح ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي ل������ن يقفوا مكتويف الأيدي. ومن ع�س�سوا 

يف زواري������ب اللون الأوحد.. وال������راأي الأوحد.. والقرار الأوحد، لن يتحمل������وا النفتاح نحو الآخر 

الوطن������ي امل�س������امل.. وحرية الآخر.. وحق الآخر، ورمبا يلجاأ ه������وؤلء اإىل اأكرث الأ�ساليب دهاء وخ�سة 

يف حماربته������م حلقبة طال انتظارها. فبع�سهم يحاربون الإ�سالح مبنطق الإ�سالح، فريفعون �سعار 

التغيري باجت������اه املرجعية الواحدة، وال�سقف املحدود، املحك������وم بالن�سو�ش القا�رصة عن ا�ستيعاب 

متطلبات جماهرينا املتطلعة اإىل اإلغاء جميع ال�سقوف، ما عدا �سقف واحد هو منعة الوطن وحرية 

ال�سعب، لذل������ك يحاولون اأخذ املطالب الإ�سالحية امل�رصوعة بعيداً ع������ن �سياقها ال�سلمي امل�رصوع، 

وي�ستخدم������ون العنف وال�سالح جلر البالد اإىل فتنة طائفية بغي�سة، ويعرقلون امل�ساريع الإ�سالحية 

املتعددة التي �سدر بع�سها. والباقي قيد الدرا�سة واملناق�سة الوا�سعة. وهناك من ي�ستخدم اأ�ساليب 

العنف غري املرر يف وجه حتركات �سلمية ب�سكل خمالف لتعليمات القيادة ال�سيا�سية للبالد، في�سقط 

ال�سحاي������ا الأبرياء من الطرفني، ويدفعون بت�رصفهم هذا اأعداداً كبرية من امل�ساركني اإىل الت�سكيك 

بجدوى الإ�سالحات املعلنة. 

اأم������ا الذين يعلنون معار�ستهم لعملية الإ�سالح بذريعة تهديدها لنهج �سورية الوطني، فغاب عن 
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ذهنه������م اأن تلبية احلقوق ال�سيا�سي������ة والجتماعية لل�سعب ال�سوري �سيجعل هذا النهج الوطني اأكرث 

ثبات������اً وقوة، وحدها حرية املجتمع وتعدديته ال�سيا�سية والقت�سادية، هي من ت�سلب النهج الوطني 

للب������الد، اإذ ت�سع طاقات املجتمع اخلالقة.. احلرة.. املبدعة يف خدمة ق�سايا الوطن الكرى، ويف 

مقدمتها حترير اجلولن العزيز على قلوب جميع ال�سوريني. 

اإن و�س������وح عملية الإ�سالح املتعدد اجلوان������ب و�سموليتها و�رصعة تنفيذها، �سيقطع الطريق على 

الع�ساب������ات التي جلاأت اإىل ال�سالح، وترتكب يف كل يوم جمازر وح�سية بحق الع�سكريني واملدنيني، 

كم������ا ي�سيق اخلناق على جميع امل�سككني بالعملي������ة الإ�سالحية، ويحجم تاأثريهم يف الداخل، ومن 

يدعم بع�سهم يف اخل������ارج، ويعزز قناعة جماهري ال�سعب ال�سوري بقرب حتقيق مطالبه ال�سيا�سية 

والجتماعية. 

ودون �س������ك، �سيكون للحوار الوطني ال�سامل ال������ذي ناأمل ب�رصعة عقده، والذي دعونا �سابقاً لأن 

ي�س������م جميع الأطياف ال�سيا�سية والفكرية والدينية والإثنية، دور اأ�سا�سي يف توحيد روؤية ال�سوريني 

مل�سار عملية الإ�سالح يف البالد. اإنه ال�ستحقاق الأبرز يف الوقت ال�سعب، لذلك يجب العمل على 

اإجناحه مهما تطلب هذا النجاح من م�ساورات و�سر وتنازل من جميع الغيورين على وحدة الوطن 

وتالح������م ال�سعب. وقد اأ�س������ار ال�سيد رئي�ش اجلمهورية يف خطابه الأخري اإىل اأهمية احلوار الوطني 

و�������رصورة اإجناحه، اإذ ع������ده )عملية مهمة جداً، ويجب اأن نعطيه فر�سة، لأن جناح م�ستقبل �سورية 

يبنى على هذا احلوار، الذي ي�سارك فيه خمتلف الأطياف املوجودة على ال�ساحة ال�سورية(.

النور 489 )2011/6/22(
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حوار هادئ لم�ساألة �سائكة

بقلم النور 

بعد اأن اتخذت الأزمة ال�سورية م�سارات �سبابية اإثر حتول احلراك ال�سعبي ال�سلمي اإىل مواجهة 

������ل القوى اخلارجية على خط ه������ذه الأزمة، مل يح�سد ال�سوري������ون من تداعياتها  ع�سكري������ة، وتدخُّ

اإلّ اخل������وف والقلق وفقدان املوارد، و�سياًل من الدماء التي تن������زف كل يوم، وتهدمي املدن واملنازل 

وامل�سانع والبنى التحتية، والتهجري الق�رصي الذي جعل حياة املهجرين جحيماً ليطاق، فاأي )ثورة( 

يف تاريخ ال�سعوب اتخذت مثل هذه امل�سارات.. و�سببت مثل هذه اخل�سائر؟!

عندما تنعدم الآفاق.. وت�سد ال�سبل.. اأمام الأ�ساليب التي ي�ستخدمها ال�ساعون اإىل التغيري يف بلد 

ما، رغم م�رصوعية مطالبهم، فهذا يعني اأن الظروف الثورية مل تن�سج بعد، واأن براجمهم ال�سيا�سية 

والجتماعي������ة مل تلَق التاأييد املطلوب بني الق������وى ال�سيا�سية والجتماعية كي تتحول اإىل فعل ثوري 

يع������ر عن م�سالح الأكرثية، واأن عليهم النتظار كي يعّدلوا هذه الرامج لت�سبح اأكرث قابلية للتبني، 

وك������ي يتحول ميزان القوى ال�سيا�سي������ة وال�سعبية يف غري �سالح ال�سلطة القائم������ة، فاألف باء الثورة 

ه������ي اإتقان اختيار حلظ������ة التقدم، وحلظة الرتاجع. اأما ا�ستمراره������م بالطريقة ذاتها رغم ف�سلهم 

يف اإح������داث التغيري، فيعني الذه������اب اإىل املجهول. ويف الإرث الثوري العاملي: املجهول هو اإجها�ش 

الث������ورة.. ه������و الف�سل الذريع، هو دفع اأثم������ان ملغامرة غري حم�سوبة النتائ������ج. وامل�سيبة اأنهم لي�سوا 

وحدهم من يدفع هذه الأثمان، خا�سة عندما تتحول م�ساراتهم من الحتجاج والإ�رصاب، اإىل حمل 

ال�س������الح �سد الدولة -ويف احلال������ة ال�سورية- طلب امل�ساعدات من اخلارج.. بل دعوته اإىل التدخل 
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الع�سك������ري املبا�رص، وعندما تتحول ال�سعارات ذات املحت������وى الدميقراطي، اإىل �سعارات اإق�سائية، 

متثل مرجعية �سلفية تناق�ش التوجه العام للقوى ال�سيا�سية والجتماعية يف البالد.

�سحيح اأن نظرية الثورة ومرجعياتها الفل�سفية وال�سيا�سية لي�ست �سنماً ينبغي تقدي�سه، بل تغتني 

يف كل يوم -كما احلياة- بكل ما هو جديد، مثل ا�ستغنائها عن العنف كاأ�سلوب وحيد لتنفيذ التغيري، 

لكن ال�سحيح اأي�ساً اأن ال�ستعانة باخلارج.. والتحري�ش على تدخله على م�سار هذه )الثورة( بدلً 

م������ن ت�رصيع الرتاكم ال�سيا�سي والجتماعي الداخلي املُوؤهل للتغيري، ل ميكن اعتباره اإ�سافة جديدة 

تفر�سه������ا الظروف، بل هو بب�ساطة �سديدة حتويل احل������راك الذي بداأ حتت �سعارات م�رصوعة من 

اأجل التغيري، اإىل خيانة علنية لإرادة التغيري، والنتقال اإىل �سف اأعداء الوطن وال�سعب، �سواء ق�سد 

هوؤلء )الثوار( ذلك اأم ل.

العالقة بني )حملية( الظروف الثورية، ومالءمة املناخ )اخلارجي( ليعني اإحالل اخلارج - املتمثل 

بال������راأي العام الإقليم������ي والدويل والدعم ال�سيا�سي.. ورمبا يف بع�������ش الأحيان بالدعم اللوج�ستي 

وامل������ادي - م������كان الفعل الداخلي امل�ستن������د اإىل م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة العلي������ا يف التغيري. هنا 

ت�سبح )الثورة( خمتطفة.. فت�سقط ال�سعارات.. وت�سّطح املطالب.. وتُختزل املاآلت مب�ساألة واحدة: 

الق�س������اء على ال�سلطة القائمة بقوة ال�سالح، دون تفوي�������ش �سعبي.. وا�ستالم املقاليد، ولو مت ذلك 

حتت راية الحتالل الأجنبي املبا�رص.

اإن �سجب الهيمنة و�سيطرة حزب على الدولة واملجتمع.. وا�ستنكار القمع، ورفع �سعارات �سيا�سية 

ذات حمتوى دميقراطي واجتماعي عام، ليكفي ليتحول احلراك اإىل فعل جماهريي ثوري، ت�سارك 

فيه الطبقات والفئات الجتماعي������ة )املهم�سة(، والنخب الفكرية والثقافية )امل�ستبعدة(. فالق�سية 

هن������ا هي ا�ستح�سار البديل، هذا احلزب.. اأوالتحالف الذي �سيق������دم، اإ�سافة اإىل )الدميقراطية( 

و�سناديق الق������رتاع، النهج ال�سيا�سي الوطني امل�ستقل، املعادي للهيمنة وال�ستعمار، �سيقدم التوزيع 

العادل للرثوة.. والتنمية ال�ساملة، البديل الذي ي�سمن عدم خروج )ال�ستبداد( من الباب.. والعودة 

من )الطاقة( اأ�سد ق�سوة.. واأكرث تطرفاً، البديل الذي يوازن -دون مقاي�سة- بني م�سالح الطبقات 

والفئات الجتماعية املختلفة امل�ساركة يف )الثورة(.

)عل������ى األواح ال�سمع لت�ستطيع كتابة اأي �سيء جديد م������ا مل متُح القدمي وتزيله، اأما مع �سفحات 

العق������ل فالأمر لي�������ش كذلك، هنا لت�ستطيع حم������و القدمي ما مل تنجز كتابة اجلدي������د(. )فران�سي�ش 
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بيكون(.

يف املنعطفات الكرى، َمن ي�سع الأهداف.. وَمن يحدد الأّوليات؟ َمن يقطف الثمار.. وَمن يدفع 

الثمن؟

لن جند اجلواب اإّل بالبحث عن احلامل الجتماعي الرئي�سي يف هذه النتفا�سة اأو تلك، والقوى 

ال�سيا�سي������ة التي تعر عنه، والأهداف املعلن������ة وامل�سمرة، واحللفاء يف الداخل واخلارج، والأ�ساليب 

امل�ستخدم������ة. اإنها بديهيات اأكدتها الثورات الك������رى، وما تخللها من انت�سارات وهزائم. م�رصوعية 

املطال������ب هنا رغم اأهميتها ل ت�سمن النج������اح، امل�ساألة تتعلق بالقوى املحركة وقيادتها.. برناجمها 

ال�سيا�س������ي والجتماع������ي والإن�ساين.. باختياره������ا اللحظة التاريخية املنا�سب������ة، كما تتعلق بطبيعة 

التغيري القادم وجوهره، َمن هي الفئات الجتماعية امل�ستفيدة من هذا التغيري؟ َمن �سريفع.. ومبن 

�سيهوي؟ فالهروب من حتت الدلف اإىل حتت املزراب لي�ش انت�ساراً، بل هو نك�سة ملن خرج مطالباً 

بغد اأف�سل.

)طالبن������ا بالدميقراطي������ة، لكن ما ح�سلنا عليه هو ال�سوق الريعي������ة(. )كتابات على اجلدران يف 

وار�سو(.

التغيري املطلوب - كم������ا اأثبتت م�سارات الأزمة ال�سورية حتى الآن- هو التغيري ال�سلمي، امل�ستند 

اإىل الن�س������ال ال�سيا�سي والن�ساط اليومي للقوى ال�سيا�سي������ة والجتماعية، وب�سمنها قوى املعار�سة 

الوطنية. ال�سوريون اأجنزوا اأكرث من خطوة يف هذا الجتاه منذ اآذار من العام املن�رصم، وقد تاأ�س�ست 

مفاهيم جديدة يف احلياة العام������ة ال�سورية، اإذ تراجعت خماوف النا�ش رغم ا�ستمرار العتقالت، 

واأ�سبح احلديث ع������ن الدميقراطية وحقوق الفرد التي اأقرتها املواثيق الدولية، مو�سوعاً للندوات 

الإعالمية املختلفة، وبداأت النقابات باتخاذ خطوات يف العودة اإىل ن�سالها املطلبي، بعد عقود من 

)الن�س������ال( ال�سيا�سي، وظهرت اأ�سوات واأقالم متثل جهات حكومية وحزبية تنتقد التفرد والهيمنة 

والف�س������اد وتدّخل الأجهزة الأمنية يف احلي������اة العامة . اخلطوة الأكرث اإحلاحاً، والتي مازالت تتعرث 

حت������ى الآن، هي الإ�رصاع بعقد موؤمتر احلوار الوطن������ي ال�سامل، الذي ي�سم جميع القوى ال�سيا�سية 

والجتماعي������ة والدينية والإثنية، وب�سمنها قوى املعار�سة الوطني������ة بجميع اأطيافها، للتوافق على 

حتديد مالمح م�ستقبل �سورية الدميقراطي، وتنفيذ اإ�سالحات هيكلية يف النظام ال�سيا�سي للبالد، 

حتق������ق التعددية ال�سيا�سية، وتر�س������م ال�ستحقاقات امللحة كي تت�سع �سوري������ة جميع ال�سوريني على 

اختالف انتماءاتهم ال�سيا�سية والدينية والإثنية، وحتقق التنمية القت�سادية والجتماعية املتوازنة، 
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وتطور القطاعات القت�سادية، وتلبي م�سالح الكتلة ال�سعبية الكرى املوؤلفة من العمال واملزارعني 

واملنتج������ني ال�سغار وفئات ال�سب������اب، وحتقق امل�ساواة بني الرجل وامل������راأة، وتنمي املناطق املتّخلفة 

واملجتمعات املحلية.

يف نظريات الثورة ي�سعى الثوريون دوماً اإىل البناء.. اإىل نظام اأكرث تقدماأ وع�رصية.. وعدالة.
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