
  ،طبيعة المرحلة كما نفهمها
  ه تحدياتها؟ـــوكيف نواج

  
تعيش المنطقة ظروفاً خاصة، تبرز أهميتها من خالل    

دقة تشخيص طبيعة المرحلة على المستويات الدولية 
ومدى ارتباطها بالوضع الداخلي السوري  ،واإلقليمية

ر كذلك والمؤثّ ،المتأثر دائما بكل ما تستجد من تطورات
حيط اإلقليمي، فاإلدارة الديمقراطية الجديدة تستعد على الم

 لمباشرة عملها في قيادة أقوى دولة في العالم اقتصادياً
ورغم أن اإلستراتيجية األمريكية تبقى ثابتة،  ،وعسكرياً

ة أمريكا كدولة، فإن اآلليات مصلحبألنها مرتبطة 
سائل ستبقى قابلة للتغيير في إطار تحقيق أهداف تلك والو
ستراتيجية التي قد يطال التغيير أولوياتها، خاصة في اإل

حيث تتقدم جبهة أفغانستان غيرها من  ،الشرق األوسط
راجع فيه دور هات الحرب على اإلرهاب، في حين يتجب

الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة في العراق بعد توقيع 
ق أمام تلك الجماعات االتفاقية األمنية التي قطعت الطري

ها من الجهات اإلقليمية إلثارة الفوضى قف وراءومن ت
النسحاب  وتهديد االستقرار الداخلي، مما يتيح الفرصة

النووي اإليراني كما أن الملف  متدرج للقوات األمريكية،
الرافضة  أوباما بالنسبة إلدارة اًحمرسيظل يشكل خطاً أ

كن بأساليب لحصول إيران على السالح النووي، ل
نها رفع الغطاء عن حقيقة ة من شأديمقراطية صارم

د في طهران والذي استفاد كثيراً من سياسة التيار المتشد
المحافظين الجدد في واشنطن بإثارة الشارع الشيعي في 

ومن هنا فإن فرصة التيار اإلصالحي .. إيران والمنطقة
تزداد في تحقيق التقدم أثناء االنتخابات الرئاسية 

ي آذار القادم، وتزداد في نفس والبرلمانية اإليرانية ف
الوقت فرص السلطة الفلسطينية في سحب البساط من 
تحت أقدام حركة حماس التي تراجعت شعبيتها في غزة 

وبالتوازي مع .. بعد انقالبها المعروف قبل أكثر من عام
ن األوضاع في لبنان تتجه ببطء نحو توسيع ، فإهذا وذاك

الحدود الدولية،  بسط شرعية الدولة، خاصة بعد ترسيم
وتنشيط الجهود نحو استكمال الترتيبات الالزمة لمحاكمة 
قتلة الحريري، مما يقلل من إمكانية تزايد النفوذ السوري 

، ومنها أغطية للتدخل في الشأن اللبناني الباحث عن
زينب  يدةهمة بتفجير الساإلسالم المتّفتح غطاء مجموعة 

لتبرير  مناسبةاإلرهابي، والذي أرادت منه السلطة 
حدود لبنان، وتحويل األنظار التحشدات العسكرية على 

ومعاشياً، والمحتقن بفعل  عن الداخل المتأزم اقتصادياً
سياسة القمع وكبت الحريات، والذي يشهد جانبه الكردي 
تصعيداً خطيراً للسياسة الشوفينية التي ازدادت ضراوة 

ت السلطة التي عجز ٢٠٠٤منذ أحداث آذار الدامية عام 
دت بدالً عن ذلك عن معالجة أسبابها ودوافعها، وتعم

إخماد الحراك الوطني الكردي خوفاً منها على تحوله الى 
رافعة نضالية ديمقراطية، ولذلك فقد رفعت سقف القمع 
الى حدود غير مسبوقة وأقدمت أجهزتها على قتل 

لتوجه بذلك  الماضي في ليلة نوروز المواطنين الكرد
مفادها بأن القمع هو مصير أي حراك وطني رسالة 

معارض، مما تطلبت معه إعادة النظر في كيفية مواجهة 
هكذا سياسة من قبل الحركة الكردية التي تتحمل مسؤولية 
حماية الشعب الكردي وضرورة تحصينه وطنياً، وإفشال 

ين من يكل المراهنات على عزله عن بقية شركائه الوطن
التي تقع  ،والدينية والسياسة السورية مكونات القوميةال

ن الكردي فريسة بالمقابل عدم ترك المكو على عاتقها
أحداً، هدفها اإلبقاء على واقع  يلسياسة ظالمة ال تستثن

الحرمان واالضطهاد وممانعة التغيير الديمقراطي الذي 
بات أكثر إلحاحاً بعد أن فشلت السلطة في تحقيق 

ا في ذلك إيجاد حل ديمقراطي اإلصالحات المطلوبة، بم
ما أن ك ..ة الكردية في إطار وحدة البالدعادل للقضي

كون الحرمان يطال الجميع، فإن العمل المشترك يجب أن 
 الديمقراطية يحتل مكانه الطبيعي بين األساليب النضالية

بمقاومة شعبنا للمشاريع  منه السلمية، خاصة ما يتعلق
الذي  ٤٩ئية ومنها المرسوم العنصرية والقوانين االستثنا

جل تكاتفة واسعة في إطار النضال من أيحتاج لجهود م
ضارة على الوطن والمواطن، وان إلغائه وتجنب آثاره ال

عمل يحصر مهمة التصدي له في الجانب الكردي أي 
فقط لن يكون مصيره سوى إبعاد نضالنا الوطني عن 

حركة النضال الديمقراطي العام، واإلسهام في عزل ال
  .الكردية وحرمانها من عمقها الوطني السوري 

من هنا ندعو مرة أخرى إلى التمييز بين السلطة وبين   
العرب كثقافة وشعب يجمعه بالشعب الكردي عالقات 

اإلرادة والنضال المشترك، تاريخية وروابط وثيقة من 
نها التفريط يكون من شأالتي س اإلنعزالية وإلى تجنب

مثقفين العرب الذين يتفهمون معاناة شعبنا بقسم كبير من ال
الكردي ويؤمنون بعدالة قضيته ويناضلون معنا إلنهاء 

   .سياسة التمييز القومي
  تهنئـــة

  األخوة في اللجنة المركزية
  للحزب الشيوعي السوري

  :تحية النضال والعمل  
بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس حزبكم   

م قيادة حزبنا وأعضائه ومؤيديه، أن الصديق، يسرنا بإس
نتقدم إليكم، ولجميع الشيوعيين السوريين، بأصدق التهاني 
الرفاقية، متمنين لكم دوام التقدم، لما فيها مصلحة بلدنا 
سوريا، ومصلحة شعبها، بمختلف مكوناته القومية، بما 
فيها شعبنا الكردي، الذي يراهن على أصدقائه من القوى 

بالد، ومنها الحزب الشيوعي السوري، في الوطنية في ال
حمايته من سياسة التمييز القومي، ومن اآلثار الخطيرة 
للمشاريع العنصرية، وفي إيجاد حل عادل للقضية 
الكردية، التي تستوجب إدراجها بين القضايا األساسية، 
كقضية وطنية تنتظر اإلنصاف، وفي مساعدة الشعب 

في الدفاع عن سيادة  الكردي على مواصلة دوره الوطني
  .سوريا، وصيانة وحدتها الوطنية

مرة أخرى، لكم تهانينا األخوية، مع تمنياتنا الصادقة   
  .بتطوير العالقات مع حزبكم الصديق
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