
  -.المعارضة السورية و إنتاج أطر سياسية جديدة
  افتتاحية النداء 

  
أفرز الحراك السياسي واالجتماعي للمعارضة السورية في السنوات   

األربع المنصرمة تجارب سياسية واجتماعية عديدة، استفادت من اإلرث 
والتجربة السورية الوطنية، وطورت رؤيتها بإبداعها ألشكال تضامنية و 

فية تمكنت من صهر التجارب المتقدمة، و االستعانة بخبراتها لبناء ائتال
هياكل سياسية واجتماعية متطورة تبدو أكثر قدرة على إقرار مشروع 
وطني اجتماعي سياسي للتغيير، يسير بخطى مدروسة تعتمد مبادئ 

  .النضال السلمي ومتالزمتي االستمرار و التراكم
ومختلفة االنتماءات الفكرية والقومية  لقد بات واضحا ألطياف متنوعة  

في المعارضة السورية، أن ال سبيل لنيل الحقوق السياسية والثقافية دون 
تضافر الجهود وتضامن التكتالت الحزبية وأشباهها مع عناصر 
اجتماعية مختلفة تشكل الهيئات المدنية وشريحة المستقلين ركيزة أساسية 

مر أقرب الصور واالنعكاسات عن وضرورية فيها، وذلك في حقيقة األ
   .السوريين كما عرفهم تاريخهم الحديث و المعاصر

فمن المعروف أن حركات التغيير انطلقت تاريخيا من أفكار ريادية   
حملتها مجموعات بشرية تآلفت على الوثوق بها وتعاهدت على العمل 
ته من أجل تحقيقها وانتصارها، وكلما كانت تلك المجموعات وما حمل

من أفكار وقيم ومبادئ أقرب إلى الناس وهمومهم وطموحاتهم وآمالهم 
كانت فرصتهم بالنجاح أكبر، وقدرتهم على الوصول إلى أهدافهم أكثر 

ومن ذلك برزت بقوة قيمة الحامل االجتماعي ـ . واقعية ومصداقية
بعيدا عن محتواها الطبقي ـ كضرورة واقعية تؤهل الحراك السياسي 

يكون قوة ضاغطة في مواجهة االستبداد تدفع نحو اإلصالح والمطلبي ل
   .والتغيير

إن تكرار التجارب االجتماعية والسياسية على نفس الوتيرة وبنفس   
الشروط لن يأتي بجديد، بل ربما كانت النتائج كارثية وتعود على 
الحركة الوطنية بالنتائج السلبية، وتستنزف طاقاتها وجهودها وترجعها 

من هنا، كانت أهمية التجارب السياسية المتطورة . إلى الوراء  أزمانا
التي تطرح على الساحة السورية المعارضة تحدي قدرتها على ابتكار 
أشكال ونماذج سياسية ائتالفية متقدمة للتعاون مع األطياف السياسية 
والتنوعات الغنية للمستقلين القادرين على رفد النشاط السياسي بالحيوية 

   .مل واألفكاروالع
إن صوابية أو خطأ تجربة ما، ال تتأكد إال من خالل التطبيق العملي و   

النتائج التي تحققها ، وال يمكن معرفة أهمية ما يترتب على حراك معين 
إال بعد مرور فترة زمنية تتيح الفرصة لنضوج التجربة ونموها، وهذا ما 

اب الكردية الوطنية نرجوه ونأمله من التحرك السياسي األخير لألحز
السورية العاملة يدا بيد في مواجهة الظلم واالستبداد و التسلط، والساعية 
لبناء ائتالف سياسي كردي سوري نموذجي يؤمن المشاركة الفعالة 

   .المتضامنة للغالبية العظمى لعناصر الحركة السياسية الكردية السورية
س السياسي لمجموعة من األحزاب لقد جاء اإلعالن عن تأسيس المجل  

الكردية السورية المعارضة في اليوم األخير من العام المنصرم خطوة، 
اجتهدت فيها تلك األحزاب من أجل الوصول إلى توحيد الرؤية وتنسيق 
المواقف في سعي لتكامل الجهود العاملة على بناء بيئة سياسية توافقية 

تخفيف معاناة أبناء سوريا،  تخدم القضية الكردية السورية، من أجل
واألكراد منهم خاصة وتمكينهم من استرداد حقوقهم والعمل المشترك مع 
          .كافة مكونات الشعب السوري لتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي المنشود

  سورية تعتزم
  العام مليون برميل نفط هذا ١٣٢إنتاج 

   
 سفيان عالوأعلن وزير النفط السوري  

مليون  ١٣٢.٦ده تعتزم إنتاج نحو أن بال
برميل من النفط الخام خالل السنة 

عبر الشركة الوطنية والشركات  الحالية،
 ٣٨٠األجنبية العاملة في البالد بمعدل 

  . اليوم ألف برميل في
وأكد على أن وزارته تخطط لتكرير   
 .سنوياً ألف طن من النفط الخام ١١
مية لوكالة األنباء الرس عالووقال   
ألف  ٥٨٨٠لدينا خطط لتكرير « ): سانا(

طن من النفط الخام في مصفاة بانياس 
ألفاً من الخام الخفيف  ٣٥٢٨منه 

من النفط الثقيل، ونخطط  ألفاً ٢٣٥٢و
ألف طن من محسن  ٨٦٣أيضاً لمعالجة 

والمقطرات ولبيع  الفيول ومن النفتا
ألفاً من مشتقات مختلفة للسوق  ٤٨٢٩

 ألف طن من ١٣٤٠ المحلية وتصدير
وأوضح عالو أن . »النفتا والمقطرات
خططت «): وسط البالد(مصفاة حمص 

النفط الخام منها  من ٥١٧٠لتكرير
 ٣١٠٢ألفاً من الخام الخفيف و ٢٠٦٨

 ٦٠وستنتج  ألف من النفط الخام الثقيل
وقدر . »ألف طن من الزيوت المعدنية

 كمية المشتقات النفطية التي ستبيعها
 ٤٦٩٥لى السوق المحلية بنحوالمصفاة إ
وتستورد سورية مشتقات نفط . ألف طن
ألف برميل  ١٣٠وتصدر نحو  منوعة،

 .يومياً من النفط الخام
مصاف  وتخطط سورية لبناء ثالث  

وسط (جديدة، األولى في منطقة الفرقلس 
 بالتعاون مع إيران وفنزويال) البالد

شرق (وماليزيا، ومصفاتين في دير الزور
ويقدر إنتاج هذه المصافي ). دالبال
كما تسعى . برميل في اليوم ألف ٣٨٠بـ

منذ سنوات إلى اعتماد الغاز في 
االقتصادية بديالً من  مصانعها ومشاريعها

النفط الذي تراجع إنتاجه خالل السنوات 
 .األخيرة

األرقام إلى أن إنتاج سورية من  وتشير  
مليون متر مكعب يومياً  ٢٥الغاز بلغ 

مليون متر  ١٩نحو  منه حالياً ينتج
مكعب من الغاز النظيف، في حين 

 مليون متر مكعب من ٢.٥تستورد نحو 
صحيفة الحياة السعودية    .الغاز المصري
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