
  

  

  

  

تالشى دخان الحرب في غزة بات واضحا  أنبعد    
 وإطالققصف جوي  مجرد حدث هناك لم يكن ام أن

 أرادته الحرب إن هذبل  ،صواريخ وهدير دبابات
 اإلسرائيليالصراع العربي  أزمةاختراق في  إحداث

 األرضبشكل عام ومحاولة خلق معطيات جديدة على 
حلة جديدة ت بذلك مرودشن ،بالنسبة للقضية الفلسطينية

بانكشاف هزيمة النظام السياسي العربي  متميزة
لم، بدور يذكر في قرار الحرب والس وعجزه عن القيام

فالحرب توقفت بقرار  وهو ما أكدته النتائج الحقاً،
 اإلدارةاقترب موعد استالم  أنبعد  إسرائيلي
، وليس بفعل الضغوطات التي الجديدة األمريكية

العربية في مجلس األمن، وهذا يعني  مارستها الدول
في الشرق  مضطرباً واقعاً اآلنتواجه  أن إدارة أوباما

مزيد من الوقت والجهد لتتمكن  إلىيحتاج  ،األوسط
ومما يزيد من تعقيد هذا  ،من التعامل معه بفعالية 

س على ضوء تكر قد العربياالنقسام  أنالوضع هو 
ني، والذي ال الموقف من الخالف الداخلي الفلسطي

عالقة له بالثوابت وبمستوى وطبيعة المطالب، بقدر 
 ما ترتبط بهوية التمثيل الفلسطيني وبغطائه العربي

حماس في مساعيها للحفاظ على  فحركة واإلقليمي،
 تعمل على تحسين الموقع التسليح وطريقه، مصادر

وتدعم موقع  إسرائيلالسوري في المفاوضات مع 
مع واشنطن التي تتطلع  مرتقب في حوارها ال إيران
 ،طهرانالديمقراطية الى التعامل المباشر مع  إدارتها

الجديد نحو  األمريكيه التي تراهن بدورها على التوج
الرادعة  أوراقهاعن التهديد بالحرب بسبب  الحوار بعيداً

الذاتية والموقع الجغرافي  اإلمكاناتفة من خليط المؤلّ
ضاف لها ت مع ما ،الجوار دولالطائفي في  واالمتداد

بوش في  إدارةر من معطيات سياسية لعل منها تعثّ
لكي  يزال مبكراً الوقت ال أنلكن ورغم العراق، 

االتحاد  نفإ اإليرانية األمريكيةتتوضح طبيعة العالقات 
وفي سياق رسم سياسة متميزة في الشرق  ،األوربي
 ،اإليرانيمن تزايد النفوذ  حذراً أكثر اآلنيبدو  ،األوسط
أن بعد  ،ة بين الجانبينيسياس أزمة بروز ن ذلك منيويتب
المعارضة  )مجاهدي خلق(منظمة  األوربيع االتحاد رف

ويشجع بالمقابل التعاون  ،اإلرهابيةمن الئحة المنظمات 
بالقوة الدولية في  إشراكهامثلما حصل في  ،مع تركيا
الصادر عن مجلس  ١٧٠١لبنان بموجب القرار  جنوب

، على معبر رفح أتراك مراقبينوضع  ، وكذلك ألمنا
يزال يمارس الضغوط  ال األوربياالتحاد  أنورغم 

ن حرية التعبير يالدستور وتحس إصالحبهدف  أنقرةعلى 
م دور يوتحج لألكرادومنح المزيد من الحقوق الثقافية 

وط االنضمام التركي االلتزام بشر إطارالجيش وذلك في 
كيا استطاعت استعادة دورها تر نفإ ،صفوفه إلى

على العالقة مع  إصرارهابسبب  مؤخراًاإلقليمي 
 والجمع بين هذه ،باإلرهابرغم كونها متهمة  ،حماس

واالرتباط مع  ،من جهة األطلسيالعالقة وعضوية حلف 
عالقات عسكرية واستخباراتية وثيقة من جهة إسرائيل ب

سواء في  دوار هامةنها من القيام بأمكّوهو ما  ،ثانية
لكنها  ،ت حالياًالتي جمد اإلسرائيليةالمفاوضات السورية 

ط بين في التوس اآلنكما تنشط  ،ىخرمرة أقد تباشر 
  . وإسرائيلحماس وكل من مصر 

لساحة صراع  عنواناً أصبحتوبالعودة الى غزة التي    
تودي بالقضية  أنن المؤثرات الخارجية تكاد ، فإدولية

الى  ،محور الصراع في المنطقةمن  الفلسطينية لتتحول
الصراع بسبب انخراط  أطرافورقة تتقاسمها  شرائح

ونزوعها نحو رفض  ،إطرافها ألحدحماس في التبعية 
بكل تراثها وما  ، وتعريضها،مرجعية منظمة التحرير
 ،دولتين إقامةومنها مشروع  ،حققته من مكاسب للهدر

قد  ،ةجديد إسرائيليةحكومة قدوم خاصة على ضوء 
 اإلسرائيليةتحملها االنتخابات  يمكن أنتكون ليكودية 

حلبة  إلى آخرينالعبين لوفي ظل دخول رسمي  ،قريباً
وانقسام عربي  وإيرانيين أتراكمن  األوسطالشرق 
ل مع هذا الواقع الممزق وان يكون التعام ،خطير

لم يستعاد الحوار الداخلي  ما ،سهالوالمعقد ليس 
لتشكيل  تمهيداً ،المصالحة الوطنية تتحققالفلسطيني و

تشرف على انتخابات ديمقراطية  ،حكومة وفاق وطني
تسحب القضية  ،تنبثق عنها سلطة موحدة ،حرة

ب ذرائع حس، وتاإلقليميةثن من بين البرا الفلسطينية
 وتنطلق من المبادرة اإلسرائيليةاءات دالمماطلة واالعت

إقامة  مبدأعلى معة العربية االج أقرتهاالتي  السلمية
اوباما التي تنتظر نتائج  إدارة أكّدت عليهدولتين التي 
جل تفعيلها وتستفيد من اإلسرائيلية من أاالنتخابات 

حلول متالزمة لقضايا  إيجادالمناخ الدولي المتوجه نحو 
 إطارفي  ،بما فيها القضية الفلسطينية األوسطالشرق 

من التداول وسحبها  اإلقليميةتحريرها من المساومات 
  .الدولي  اإلرهابفي سوق 

الشرق األوسط 
  يرسم من جديد
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وفي ظل سريان -تشهد بالدنا سوريا منذ عقود  

مفعول األحكام العرفية وقانون الطوارئ وغياب 
 - المساءلة والرقابة على أجهزة الدولة المختلفة

سياسات اقتصاديةً أثبتت التجربة العملية عقمها وفشلها 
عيش المواطنين،  في عملية التنمية وتأمين متطلبات

الطبقة الوسطى  ضعافوالتي أدت بمحصلتها إلى إ
من المجتمع السوري وإلغاء دورها، هذه الطبقة 
المعروفة بحيويتها وفعاليتها السياسية واالقتصادية 
ودورها المميز في السياسة واالقتصاد، وأدت إلى 

تتصف بالمكر والتزلف  وصوليةبروز شريحة أخرى 
والنفاق، تجيد كيل المديح ألصحاب القرار وتتقن 
 لت إليها مهامالمال العام، أوك االحتيال ونهب فنون
رسم السياسة ووضع البرامج االقتصادية والخطط 
التنموية التي لم تجد يوماً، كما تم إبعاد الكوادر 
ية االقتصادية المخلصة ومن يمتلكون مؤهالت علم

رفيعة وقدرات مشهودة لها من أخذ أماكنها الطبيعية 
جلبعض ممن با للدراسة والتخطيط العلميين، بل وز

تجرأ منهم على نقد الواقع االقتصادي والمعيشي 
المتأزم في غياهب السجون والمعتقالت المظلمة 
بذرائع وحجج بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع، 

مة، ازدياد جيش الفقراء وتدنّي فكانت النتيجة المؤل
مستوى معيشة المواطن دون مستوى خط الفقر، 
وانتشار األمراض االجتماعية والجريمة، واتساع 
ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات والدعارة في أوساط 
الشباب العاطلين عن العمل، أولئك الذين غالباً ما 
تستخدمهم شبكات االتجار تلك في نشر المزيد من 

اد والرذيلة في المجتمع بغية توسيع سوق الفس
تصريف بضاعتها سيئة الصيت عبر زيادة أعداد 
المتعاطين لهذه السموم القاتلة، والتي يتم بموجبها 
إخراج شريحة كبيرة من الشباب الذين يعتبرون أمَل 
الوطن ومستقبله من المساهمة في عملية البناء وشّل 

اء واإلنتاج وحتى قدراتهم وإخراجهم من دائرة العط
  .التفكير في القضايا الوطنية

غني عن البيان أن بالدنا سوريا غنية بخيراتها   
وثرواتها الوطنية من زراعية وحيوانية وباطنية 
وبشرية فيما لو استثمرت ووزعت خيراتُها بشكلها 
الصحيح، وما هذا الفقر الذي نشهده منتشراً على 

نتيجة طبيعية رقعة البالد طوالً وعرضاً سوى 
لسياسات الفساد واإلفساد والنهب التي يتعرض لها 
المال العام وثروات البالد وإطالق يد المسؤولين 

للعبث بمقدرات ومصير الوطن والمواطن دون حسيب 
أو رقيب، ولهذه األسباب، فإن الوضع المعيشي 
لجموع المواطنين يسير نحو مزيد من التردي 

مة المالية العالمية والجفاف والتعقيد، وقد أضافت األز
الذي تتعرض له بالدنا عبئاً إضافياً على كاهل 
المواطن السوري الذي بات يئن من آالم البطالة 

  .والغالء وهاجس تأمين متطلبات الحاجيات اليومية
أما بخصوص الوضع المعيشي للسكان في المناطق    

جداً، الكردية، فإن الوضع ينذر بعواقب وخيمة وخطيرة 
فالسياسة االستثنائية واستمرار العمل بجملة القوانين 

 ٤٩والمشاريع العنصرية والتي كان آخرها المرسوم رقم
قد عمقتْ من معاناة الناس، حيث بات المواطن الكردي 
يحتار في كيفية تأمين لقمة عيش أبنائه، وبدأ الصغار 
يتركون مقاعد الدراسة للعمل على األرصفة وفي األزقة 

بيع الدخان المهرب وأوراق اليانصيب وأعماٍل أخرى ل
ال تتناسب وأعمارهم من أجل تأمين ربطة خبز 
 لعائالتهم، تلك البراعم التي تقع بسهولة في شرك
المتاجرين بهم واستغاللهم شر استغالل في دروب 
الرذيلة والجريمة والفساد، كما تركت العديد من األسر 

ئج مشروعي الحزام واإلحصاء الكردية المنكوبة بنتا
قراها لتستقر في ضواحي المدن الكبرى كدمشق وحلب 
وغيرها في خيمٍ أشبه ما تكون بخيم من تعرضوا 
للكوارث الطبيعية كاألعاصير والزالزل للعمل في 
مزارع األثرياء كخدم بغية إطعام أطفالهم، عدا عن 
رة الكثير من العائالت التي هاجرت البالد لتعاني مرا

  ..!!التشرد والتسكع في ديار الغربة
إننا إذْ نؤكد بأن استمرار األوضاع بهذه الطريقة    

 ووفقاً لهذا المسار، ستؤدي إلى مخاطر كبرى تهدد
الوطن في أمنه وسالمته واستقراره، وقد آن األوان أن 
يدرك الجميع من هم في الجبهة الوطنية الحاكمة أو 

تؤول إليها األوضاع خارجها مدى خطورة ما قد 
المرشحة للمزيد من التوتر واالحتقان، وتقتضي 
المسؤولية الوطنية والتاريخية ودون تأخير، الدعوة 
الجادة لطاولة حوار وطني بين كافة القوى الوطنية 
والديمقراطية والفعاليات والمنظمات الحقوقية 
والمجتمعية ولجان حقوق اإلنسان للبحث والتداول في 

ضايا التي تهم المواطن للحد من معاناته وآالمه مجمل الق
وإشراك الجميع في مسألة الخروج من هذه األزمة 
الخانقة التي تمر بها بالدنا والتي تكتوي بنيرانها 
الطبقات الشعبية الفقيرة، وتقع المسؤولية األولى في 
 تحقيق هذا األمر على عاتق السلطة الحاكمة التي لم تعد

إلصالح والحوار، وكأنها تمتلك كامَل تسمع دعوات ا
الحقيقة والحق بالتصرف منفردةً بحاضر ومستقبل 

وبذلك، تكون !!. الوطن والمواطن ومستقبل أطفاله
الخطوة الصحيحة األولى على درب بناء الدولة 
 وتصون حقوقه، دولة العصرية التي تحترم اإلنسان

األحرار الحق والقانون، دولة كل المواطنين السوريين 
 . دون تمييز

الوضع المعيشي في 
نحو المزيد  بالدنا

 من التردي والتعقيد
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