نداء إلى شعبنا
والقوى الوطنٌة والدٌمقراطٌة الخ ٌّرة
نتٌجة األوضاع المؤساوٌة التً عصفت وانهالت على شعبنا ووطننا سورٌة ،ارتؤت مجموعة من المثقفٌن
ومن كافة أطٌاف المجتمع السوري مكوناته (العربٌة ،التركمانٌة ،الكردٌة ،اآلشورٌة ،الدرزٌة
والشركسٌة)  ،العمل على تحضٌر وطرح خارطة طرٌق فً سبٌل الخروج من جحٌم األزمة التً حلت
علٌنا ،باستمرارها وكؤنها قدر لنا ومصٌبة استعصى حلها أمام جمٌع القوى المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.
لذا بادر عدد من مثقفً جمٌع شرائح المجتمع السوري بطرح فكرة الدعوة لمإتمر وطنً تحت شعار
"التحالف الوطنً الدٌمقراطً السوري" إلٌجاد طرٌق حل ناجع لألزمة السورٌة الناتجة عن تشرذم
المعارضة وعدم جدٌة القوى اإلقلٌمٌة والدولٌة فً إٌجاد حل ذو بعد إنسانً لوقف نزٌف الدم المُسال فً
الوطن السوري.
على هذا المبدأ نناشد جمٌع القوى الوطنٌة والدٌمقراطٌة والنخبة الواعٌة والمثقفة ،وأصحاب الضمٌر الحً
وذوو الخبرة فً حل المسائل واألزمات ،واألكادٌمٌٌن والشخصٌات المستقلة والشٌوخ والوجهاء والعلماء
والقادة المٌدانٌن الشرفاء ،والتجمعات السٌاسٌة والمنظمات المحلٌة والمدنٌة وحتى الجمعٌات الخٌرٌة وكل
غٌور على شعبه ووطنه ،ندعوهم لتحمل مسإولٌاتهم التارٌخٌة ،والمشاركة فً إنجاح هذا المشروع
َخٌ ٍِّر
ٍ
الوطنً الدٌمقراطً داخل وخارج وطننا سورٌا ،كما نحثهم لمساندة ودعم هذا العمل الوطنً لٌتكلل بالظفر
والنصر ،ولدرء وتجنب االنزالق إلى مواقع أخرى وخاصة فً هذا المنعطف المحفوف بالمخاطر والذي
حل علٌنا وعلى الجغرافٌة السورٌة برمتها.

اللجنة التنسٌقٌة
التحالف الوطنً الدٌمقراطً السوري
الموقع الرسمً للتحالف الوطنً الدٌمقراطً السوري:
www.twds.info
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بٌان مشروع إلى الرأي العام

سورٌا التً كانت مركزاً ومهداً لنهوض ونشوء الحضارة البشرٌة ،تبلورت فٌها غنى الثقافة اإلنسانٌة السامٌة ومنذ فجر
التارٌخ؛ ألهمٌة موقعها الجغرافً كونها ممر طبٌعً بٌن القارات الرئٌسٌة فً العالم .لقد لعبت سورٌا دوراً ممٌزاً وحاضنة
خصبة الستقبال وتالقً وحوار كافة الثقافات والشرائع واألدٌان السماوٌة السمحاء ضد كل أنواع الظلم والظالم والتسلط
العبودي والنمردة والفرعنة التً كانت تمارسها قوى االستعباد بٌن شعوب المنطقة على مدار التارٌخ.
سورٌا كانت على الدوام قاعدة ذات بعد استراتٌجً هام فً حماٌة ونشر الثقافات وانطالقها نحو الغرب والشرق ومنها إلى
بقاع العالم ،لنشر المعرفة والتعارف والتعاٌش السلمً وترسٌخ اخوة الشعوب فٌما بٌنها ،فً إطار الدعوة إلى التسامح
والتآخً والتضامن والتكامل والتعاون فً الخٌر والمحبة بٌن جمٌع األعراق واألجناس البشرٌة ،مستندة إلى األسس القوٌة
للعقٌدة واإلٌمان فً نبذ ثقافة العنف والشر والقتل واإلجرام واإلمحاء سعٌا ً إلنتفائها بٌن شعوب العالم ،بل كرست عوضا ً
عنها مبدأ تالقح الثقافات.
التارٌخ ٌإكد على أن سورٌا وجهة حضارة شرقنا فً رقً ثقافتها ونشر مبادئ التعاٌش الحر بٌن أعراقها وأدٌانها على
مختلف مكوناتها العرقٌة والمذهبٌة وحتى الطائفٌة منذ فجر التارٌخ وإلى اآلن ،والدالئل على صحة هذه النظرٌة تكمن فً
واقعٌة وتعددٌة تنوع آثار موزاٌٌك حضارتها وثقافتها على مجمل الجغرافٌا السورٌة برمتها.
إن استمرارٌة الصراع ودٌمومته على كوكبناٌ ،حتم على الجنس البشري تؤمٌن فرص التطور ألجل الوجود والبقاء والحٌاة،
األمر الذي كان دافعا ً فً والدة قوى بشرٌة مجتمعٌة للدفاع عن وجودها الطبٌعً وحماٌة مصالحها الذاتٌة والموضوعٌة أمام
أي تجمع أو قوى تهدد وجودها وكٌانها الطبٌعً ،ضمن عالقاتها وثقافاتها األخالقٌة التً تعبر عن هوٌة تجمعها ،مما أدى
إلى ظهور التماٌز بٌن األقوام والتجمعات البشرٌة ،ووصولها إلى مرحلة الصراع بٌن الثقافات والحضارات القائمة على
أساس تباٌن وتناقض المصالح الطبقٌة والفئوٌة بٌن التجمعات البشرٌة فً خٌرها وشرها.
استمرارٌة تلك الصراعات وفً أكثر من مستوى بٌن التكتالت ومراكز القوى العالمٌة والتً تشكلت عبر تطور الصراعات
وتعدد أشكالها وأنواعها ،ولٌدة التنافر واختالف المصالح عبر العصور ،هذه االرهاصات تمخضت فً والدة وظهور
مشروع الدولة القومٌة فً القرن السابع عشر بؤوروبا إلجهاض الحركات والثورات الشعبٌة الدٌمقراطٌة المضادة لالحتكار
ورفضها السٌطرة على أسواق ومقدرات الشعوب وعدم القبول بتحوٌلها إلى قوة جشعة لسلب ونهب خٌرات شعوب العالم.
وكان هذا المشروع السبب الرئٌسً وراء اندالع حروب دموٌة فً العالم كالحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة اللتٌن تسببتا فً
مقتل مالٌٌن األبرٌاء وجلبت وٌالت ومآسً مفجعة ،ناهٌك عن الخراب والدمار وتقسٌم المجتمعات واألوطان.
إن تقسٌم خارطة الشرق األوسط وفقا ً للمصالح القومٌة للقوى الجدٌدة الطامحة؛ لم ِّد نفوذها االقتصادي والسٌاسً خٌر دلٌل
على ذلك ،حٌث أنتجت معها أنظمة فئوٌة دكتاتورٌة وطائفٌة كوكٌلة لها لتسهٌل سلب ونهب الثروات االقتصادٌة .هذه
المنظومة الجدٌدة فرضت نفسها كواقع عبر مصادرة جمٌع أنواع الحقوق والحرٌات األمر الذي أفضى لخلق ونشر ثقافة
وذهنٌة عدائٌة متضادة بٌن شعوب المنطقة ،وتسوٌق سٌاساتها التجزٌئٌة (فرق تسد) بٌن المجتمعات عبر دس روح الفتن
والعداء بٌن شعوب المنطقة ومعتقداتها حسب مقتضٌات سٌاستها التوسعٌة ،والتً تمثلت فً إنتاج مإسسات قومٌة عنصرٌة
غرٌبة عن جسد وثقافة شعوب المنطقة ،لتقطع بذلك التواصل الحضاري والثقافً؛ النتاج المشترك لكافة الشعوب طٌلة قرون
خلت.
لقد جاءت تجربة الدول القومٌة لتقضً على آمال الشعوب فً التحرر من التبعٌة المفروضة علٌها من الخارج ،ولتقطع
الطرٌق على عملٌة التنمٌة وعلى مختلف األصعدة ،كما أنها رسخت النظام الشمولً األوحد المتمثل فً هٌمنة الحزب الواحد
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على مقدرات البالد والعباد ،وقمعت معها كل أنواع الحرٌات الفردٌة والجماعٌة ،وعززت من األنانٌة عالوة على تعمٌم
ظاهرة الخوف المسٌطر على العقول والقلوب ،فحولت مجتمعاتها إلى قطٌع(رعاع) ٌتبع نظامها األمنً والذي قتل كل فرص
الحرٌة والتحرر فً مجتمعاتها.
لقد برهنت كل التجارب التً مرت فً التارٌخ بؤن ذهنٌة وثقافة الدولة القومٌة المستوردة من الخارج فشلت فً حل مشاكل
وقضاٌا الشعوب وعلى جمٌع األصعدة ،وال ٌمكن انسجامها ومالءمتها مع طبٌعة وحقٌقة ثقافة المنطقة ،واألمثلة كثٌرة على
ذلك (عقلٌة القومٌة التركٌة الكمالٌة – الناصرٌة فً مصر – البعث فً سورٌا والعراق – والصهٌونٌة فً إسرائٌل –
واإلسالم المزٌف فً إٌران)؛ ألن مشروع الدولة القومٌة هو جزء من المشروع القومً االستعماري الذي ظهر ونشؤ فً
أحضان البرجوازٌة األوروبٌة للسٌطرة على األسواق العالمٌة وسوق العمل ،وكإحدى ضرورات تنفٌذ المشروع االستغاللً
على األرض توجب خلق أنظمة دكتاتورٌة مستبدة تضطهد وتستعبد شعوبها وتنهب خٌراتها لخدمة مصالحها التوسعٌة
والقومٌة الضٌقة .وها نحن نرى بؤم أعٌننا األوضاع واألحداث التً تعصف بمنطقتنا وخاصة فً سورٌا ،وهً دون شك
نتٌجة تلك العقلٌة الشمولٌة ،وثقافة اللغة الواحدة التً مارستها تلك األنظمة المصطنعة بحق شعوبها.
إن السٌاسة القمعٌة واألمنٌة اإلقصائٌة التً اتبعتها تلك األنظمة قضت على مستقبل الشعوب فً التحرر ،وكرست لثقافة
هجٌنة تستمد جذورها من الخارج ،وذلك كبدٌل لسٌاسة التنوع والتضامن الطبٌعً الدٌمقراطً وقبول اآلخر التً كانت سائدة
بٌن المكونات الوطنٌة ،فً سبٌل االستئثار فً توزٌع الثروات االقتصادٌة ،وانتفاء العدالة االجتماعٌة فً توزٌع تلك الثروة
الوطنٌة التً حولتها إلى ثروة قومٌة ،ومن ثم لتستفٌد منها ثلة قلٌلة تربعت على هرم السلطة ،لتستخدمها فً تموٌل
مشارٌعها الفئوٌة والطائفٌة إلدامة نظامها وسلطتها .لقد وصلت بنا الحال إلى نتائج مؤساوٌة .إن استمرارٌة هذه األنظمة
الشوفٌنٌة المصطنعة والعمٌلة فً ممارساتها لخدمة مصالحها الفئوٌة ،بالتوافق مع حماٌة مصالح القوى العالمٌة المحتكرة
للقرار الدولً ،وابتعادها عن مصالح شعوبها وطموحاتها فً التقدم الحضاري واالزدهار االقتصادي ،كانت السبب الرئٌس
فً تفاقم المشاكل التً عصفت بؤوطاننا ،لنغرق فً مستنقع بات الخالص منه ٌتطلب اندالع ثورة على كافة المفاهٌم
والذهنٌة السائدة ،لتطال البنى السٌاسٌة والعسكرٌة واالقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة.
إن ابتعاد الطغمة الحاكمة عن األخالق والقوانٌن وجشعها فً جمع المال والثروة تسبب فً تراكم السلبٌات ضمن دوائر
ومإسسات الدولة ،بالتزامن مع سٌطرة األجهزة األمنٌة على الحٌاة الٌومٌة للمجتمع وفشلها فً إدارة الصراع وحل المشاكل
والمعوقات التً ٌتعرض لها المواطن ،عالوة على فرض مشارٌع عنصرٌة ال أخالقٌة بحق بعض المكونات ،كتطبٌق
القوانٌن االستثنائٌة العنصرٌة والطائفٌة ،إضافة إلى حجز حرٌة المواطن ومالحقة السٌاسٌٌن وأصحاب الرأي والمعارضٌن
وزجهم فً أقبٌة السجون مع ممارسة أبشع أنواع التعذٌب النفسً والجسدي علٌهم ،ال لشًء فقط ألنهم معارضون لها فً
الفكر والتوجه ،إلى أن وصلت بهم إلى عقد محاكم صورٌة لهم ،ومعاقبتهم بؤشد أنواع العقوبات تحت بنود الخٌانة الوطنٌة
وتقسٌم البالد.
هذه الممارسات والسٌاسات القت صداها وتعبٌراتها القوٌة فً الثورة السورٌة ،نتٌجة تفاقم األوضاع فً األزمة السورٌة
وانفجارها ثم تحولها إلى حراك جماهٌري شعبً ألجل تغٌٌر القدر الذي ٌُعْ َت َق ْد أنه كان حتمٌا ً ومفروضا ً على كاهل جمٌع
أطٌاف المجتمع السوري .وهذا ما ٌفسر سرعة انتشارها كالنار فً الهشٌم ،وكذلك االنقسام األفقً والعمودي الذي تمر به
الثورة اآلن ،والتً جاءت كانعكاس لثقافة الدولة القومٌة الواحدة ذات اللغة الواحدة والثقافة الواحدة...الخ.
إن انطالق االحتجاجات الجماهٌرٌة باسم ثورات الربٌع العربً(والتً هً ثورات الشعوب كلها) ولدت مٌتة فً تونس ثم
أقٌمت مراسٌم تشٌٌعها فً مصر بوجود ممثلً قوى االستخبارات العالمٌة واإلقلٌمٌة بإقرار دفن رفاتها وبكل األسالٌب دناءة
فً قلب التحركات الشعبٌة والجماهٌرٌة الوطنٌة الدٌمقراطٌة للثورة السورٌة ووأد آمال الشعوب فً الحرٌة ،بالتخطٌط
والتنسٌق مع القوى اإلقلٌمٌة(تركٌا ،السعودٌة ،واٌران) وبعلم مسبق للنظام البعثً الطائفً وبمباركة مراكز القرار الدولً،
لنسف واغتٌال أهداف الثورة وتوجهاتها الوطنٌة ثم عرقلة التحرك الشعبً وافراغ تطلعاتها الدٌمقراطٌة فً التغٌٌر السلمً
الحر والثوري الدٌمقراطً.
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بدأت فصولها األولى فً درعا البطلة وانتقلت إلى حمص الوفٌة وحماه األبٌة وصوالً إلى حلب الثائرة لدماء الشهداء
األحرار ،من حمزة الخطٌب إلى ما ال نهاٌة من قوافل شهداء ثورتنا التً كان هدفها األول واألخٌر هو تغٌٌر الوضع
االجتماعً نحو األفضل ،والخالص من الظلم الذي ذاق مرارته على مدى خمسٌن عاماً ،والذي حول الخارطة السورٌة إلى
مرتع لممارسة كل أنواع السٌاسات المنحرفة واألسالٌب الملتوٌة لضرب التعاٌش السلمً واالنسجام والتضامن بٌن مكونات
الشعب السوري عبر زرع اٌدٌولوجٌة ذات ثقافة وبعد شمولً قومً ،ثم توظٌف كل مإسسات الدولة فً خدمة مصالحه
الفئوٌة والطائفٌة فً سبٌل البقاء على سدة كرسً الحكم فً سورٌا ،عن طرٌق تعمٌق سٌاسة التشنج القومً اإلقصائً مع
الغاء دور مإسسات المجتمع المدنً وتهمٌش المعارضة الوطنٌة والمثقفٌن العقالء والوطنٌٌن الشرفاء ،فً المشاركة إلٌجاد
حلول مجدٌة وناجعة لألزمات والمشاكل االجتماعٌة السٌاسٌة االقتصادٌة التً تقف عائقا ً أمام التطور الحضاري
واالقتصادي فً سورٌا.
إن الدور التدمٌري الذي لعبته المإسسات األمنٌة فً تعمٌق وتراكم السلبٌات من خالل تعشعشها وتجذرها فً مإسسات
ودوائر الدولة المركزٌة ،أدى إلى كشف زٌف حقٌقة الدولة القومٌة وفداحة خطرها على مستقبل الشعوب ،وفضح ادعاءاتها
الكاذبة بالممانعة للمخططات الصهٌونٌة واالستعمارٌة.
لقد ولى زمن المصطلحات القومٌة البراقة والمخادعة للجماهٌر الشعبٌة ،وتجلت النظرة والرإٌة التً غفلت عنها الجماهٌر
طٌلة السنوات المنصرمة ،حٌث حاول النظام ركوب السٌاسة القومٌة لخدمة مصالحه الطائفٌة وبث النعرات المذهبٌة فً
ضرب مكونات المجتمع السوري بعضها ببعض ،عن طرٌق االمتٌازات الممنوحة والممنهجة لبعض الفئات المرتبطة بعجلة
مصالحه الفئوٌة .كل هذه األوضاع والظروف أدت إلى تكوٌن أرضٌة خصبة فً التؤثٌر وهبوب رٌاح ربٌع الثورات
واندالع االحتجاجات الشعبٌة والتحركات الجماهٌرٌة ،بدءاً من درعا لتنتشر على كامل الجغرافٌا السورٌة ،حاملة أهداف
الخالص والتحرر من الظلم والعبودٌة العصرٌة الحاكمة القابعة على صدور شعبنا منذ خمسة عقود.
منذ الٌوم األول النطالق االحتجاجات الشعبٌة السلمٌة فً سورٌا ،أٌقنت القوى العالمٌة واإلقلٌمٌة أن انتصار الثورة السورٌة
سوف تغٌر الوضع السٌاسً واالجتماعً وتفرض وقائع جدٌدة لصالح شعوب المنطقة ،وسوف تزلزل أركان األنظمة
القمعٌة وتهدد مصالحها الفئوٌة ،لذا استشعرت بالخطر القادم وبادرت بالتنسٌق فٌما بٌنها وخاصة النظام السوري واالٌرانً
وبتحالف استراتٌجً مع روسٌا االتحادٌة من جهة ،مع تحرك النظام السعودي التركً بالعمل فً احتضان الثورة وإٌقاعها
فً شباك استخباراتها ومصادرة استقاللٌة قرارها وخاصة بعض القوات المٌدانٌة والكتائب المسلحة ،ووضعها فً خدمة
مصالحها وأجنداتها التوسعٌة التً ال ترٌد أي خٌر لسورٌا وشعبها .أما اٌران وروسٌا وبتحالفهما مع النظام السوري دأبت
على تحوٌل الثورة السلمٌة إلى ثورة مسلحة بسلسلة من الخطط والمإامرات من القوى االستخباراتٌة .بتؤجٌج الصراع ما
بٌن المجموعات المسلحة لمواجهة بعضها البعض إلفراغ الثورة من مضمونها الثوري والتحرري وحرفها عن مسارها
وأهدافها التً انطلقت ألجلها ،ثم تجٌٌرها لخدمة سٌاساتها الطائفٌة واإلجهاض علٌها عبر استخدام كل الوسائل الال شرعٌة
والتً أفضت إلى اشعال المنطقة برمتها .أما القوى العالمٌة الفاعلة فً األزمة السورٌة والمتخاذلة بفواتٌر الفٌتو الروسً فً
مركز القرار الدولً(مجلس األمن الدولً) وبالتنسٌق المباشر مع الدول اإلقلٌمٌة(تركٌا ،السعودٌة ،اٌران) عملت من وراء
الكوالٌس فً الخفاء والعلن للجم التحركات واالحتجاجات الثورة السورٌة وخنقها ودفنها فً مهدها قبل فوات األوان ،وإفراغ
مسارها الدٌمقراطً الحر .كل هذه األسباب والوقائع أفضت إلى نمو الحركات اإلسالموٌة المتطرفة ،واستغاللها ضعف
ووهن قوى المعارضة الحاملة للفكر الدٌمقراطً الحر ،وامتالكها ناصٌة العمل العسكري وارضاخ الشعوب ألهوائها
البهلوانٌة البعٌدة كل البعد عن ثقافتها ،وهً تمثل تهدٌداً حقٌقٌا ً لمستقبل وهوٌة الشعوب ،حٌث باتت أعمالها اإلرهابٌة
ِّ
وجز الرقاب ونحرها كما تنحر النعاج؛ خوفا ً مسٌطراً على قلوب وعقول الجمٌع .هذه
المتمثلة باإلعدامات الجماعٌة
الحركات المتنامٌة والتً غذتها دوائر إقلٌمٌة ودولٌة ،بات استئصالها مهمة كل الحركات الوطنٌة والدٌمقراطٌة على اختالف
مواقعها ومذاهبها االٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة.
وٌمكن ارجاع أسباب التدخل الدولً واإلقلٌمً السلبً فً الثورة السورٌة ،ومماطلتها فً إٌجاد حل سٌاسً وسلمً لها إلى
عدة أسباب:
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 – 1تخوف الدول اإلقلٌمٌة فً انتصار المسار الدٌمقراطً الشعبً الحر ،وحتمٌة انعكاسها على منطقة الشرق األوسط
وأنظمته التابعة لسٌاسات القوى العالمٌة ،وخلخلة التوازن القائم منذ عقود وتدهور المصالح االقتصادٌة النفعٌة ودخولها
مرحلة الخطر.
 – 2ازدٌاد المخاوف من أن تصبح سورٌا قاعدة خصبة فً تغذٌة ثورات ربٌع الشعوب ،وانتشار ثقافة الثورة الوطنٌة
الدٌمقراطٌة ،وسد المنافذ أمامها لكً ال تؤخذ دورها الرٌادي فً تغٌٌر وتطور وجه المنطقة الحضاري التارٌخً والحفاظ
على مسلمات تعاٌشها الدٌمقراطً الطوعً.
 – 3موقع سورٌا الجغرافً والجٌو سٌاسً والدٌمغرافًٌ ،جعلها ألن تؤخذ دوراً أساسٌا ً فً تغٌٌر الخارطة السٌاسٌة للشرق
األوسط فً األفق المرتقب ،ولهذا فهً تسعى لسد األبواب أمام تؤثٌرات الثورة السورٌة الدٌمقراطٌة ،عبر خنق محاوالت
حل المسؤلة الكردٌة وابقائها تحت رحمة وسٌطرة القوى المسٌطرة على كردستان(القومٌة التركٌة والفارسٌة والعربٌة)
ومحاولة إحٌاء اتفاقٌة قصر شٌرٌن السٌئة الصٌت التً قسمت بموجبها أراضً الكرد فٌما بٌن اإلمبراطورٌتٌن الفارسٌة
والعثمانٌة ولكن بشكل مغاٌر ،عبر المحورٌن المتصارعٌن فً المنطقة وقلب الصراع إلى(شٌعً – سنً) وبروز
استقطابات حول كل محور تبعا ً لمصالحها.
 – 4ابقاء المنطقة فً حالة اضطراب وفوضى خالقة عبر التلوٌح والتهدٌد بالخطر المتمثل بالفوبٌا اإلسالموٌة ،دون محاولة
قطع دابرها ،عبر مخطط مدروس بعناٌة ،وترك المنطقة فً حالة ال استقرار وحسبما تفرضه مصالحها الذاتٌة.
على ضوء تلك الحقائق نسقت المحاور التً فرضت وصاٌتها على الثورة السورٌة ومعارضتها؛ بإمالء واقع التقسٌم
واالنقسام على أطراف المعارضة لتتقاذفها عواصم العالم المختلفة ،كمدخل لفرض وقائع جدٌدة على األرض .واتضح الدور
االنتكاسً والنكوصً لها فً مإتمر جنٌف ( 1و )2واجتماعات اسطنبول التً شرذمت المعارضة أكثر مما جمعتها أو لمت
شملها ،لتخرج بنتائج تكرس حالة االنقسام والبعٌدة عن طموحات وآمال السورٌٌن .وكآخر محاولة لها فً فرض إٌقاع َوسِ َم ُة
اإلرهاب واالحتراب الطائفً والمذهبً على الثورة؛ خططت ووجهت االستخبارات االقلٌمٌة والدولٌة فً توجٌه وزج
المجموعات اإلرهابٌة المتطر فة والظالمٌة باسم االسالم مثل داعش وأخواتها فً قلب الصراع الدائر بٌن النظام الطائفً
الفاسد وقوى التغٌٌر الحر ،لتطلق الطلقة األخٌرة على الثورة وحركاتها الثورٌة.
لقد استخدمت كافة أسالٌب العنف والقتل والدمار لحرف المسار الدٌمقراطً للثورة عن أهدافها االنسانٌة المشروعة ،والتآمر
علٌها بشتى األالعٌب إلفراغ التحركات من مضمونها األخالقً واإلنسانً للقضاء على التحرك الجماهٌري السلمً
والحضاري ،عبر عسكرة الثورة وجر سورٌا وشعبها إلى منزلق حرب أهلٌة خطٌرة تؤكل األخضر والٌابس ،كان خاسرها
الوحٌد الشعب السوري بجمٌع أعراقه و ِملَلِ ِه الطائفٌة والمذهبٌة .إن الغوص فً تحلٌل الظروف واألحداث التً آلت إلٌها
الثورة السورٌة بعد دخولها عامها الرابع ،صراحة ٌصطدم المرء بواقع الٌؤس وجدار من خٌبة األمل ،حٌث لم نشاهد أي
تقدم أو انجاز ٌخدم الثورة ،بل كان العنوان البارز هو إراقة الدماء والتهجٌر والخراب والدمار ،دمار البنٌة التحتٌة
واالقتصادٌة لوطننا ،تهجٌر وتشرٌد أكثر من اثنا عشر ملٌون سوري خارج دٌارهم ،تدمٌر أكثر من خمسة مالٌٌن منزل،
سقوط أكثر من مئتً ألف شهٌد ومئات اآلالف من الجرحى إلى جانب عدد ال ٌحصى من المعتقلٌن والمفقودٌن والمشوهٌن
والمعاقٌن .وبقدر ما كان النظام مسإوالً عن هذه الكارثة التً حلت بالسورٌٌن ،كذلك المعارضة المسلحة والمنفلتة من
عقالها ومن التزاماتها الوطنٌة تجاه الثورة ،تتحمل قسطا ً ال بؤس به من مسإولٌة الدمار والقتل الجارٌة حتى اآلن فً سورٌا.
كل التدخالت واألعمال الفوضوٌة التً اتسمت بها الكتائب التً تكاثرت فً الوسط العسكري كالبارامٌسٌوم ،أعطت النظام
جرعة قوٌة فً االستمرار والحفاظ على نفسه ،بحٌث تحول شعار" اسقاط النظام" على األرض إلى شعار "اسقاط الثورة
وتصفٌتها" ،وهو ما جعل النظام ٌوغل وٌتمادى فً القتل وٌعتمد على الحلول العسكرٌة واألمنٌة ،وٌغلق الطرٌق أمام أي
حل سلمً وسٌاسً لوقف نزٌف الدم ،وبالتالً انعدام امكانٌة طرح بدائل وحلول دٌمقراطٌة سلمٌة ،ورفضه لوضع خارطة
طرٌق إلنهاء األزمة.
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الجمٌع ٌعلم أن سورٌا دخلت أتون حرب أهلٌة وماضٌة نحو نفق مظلم ومجهول؛ نتٌجة أخطاء استراتٌجٌة سٌاسٌة فادحة
وصلت إلى حد الجرائم من طرف كل من النظام والمعارضة على حد سواء ،وقصور األخٌرة فً طرح مشروع حل وطنً
واقعً ذو حوامل شعبٌة جماهٌرٌة ،تجمع بٌن دفتٌها مصالح وآمال كافة مكونات المجتمع السوري على اختالف توجهاتها
السٌاسٌة والعقائدٌة والفكرٌة ،وفشلت فً أن تكون حاضنة للحراك الجماهٌري العفوي الذي عانى األمرٌن .فتعددت الهٌئات
والمجالس التً تدعً أنها معارضة ،ولكنها بالمجمل لم تترجم طموحات وآمال السورٌٌن رغم ادعائها بتمثٌل القوى
الجماهٌرٌة والشعبٌة ،نتٌجة غٌاب العقالنٌة والرإٌة الصحٌحة ،إضافة لرفضها مبدأ الحوار والنقاش والتصالح لتحدٌد
االستراتٌجٌة المستقبلٌة لسورٌا ،وتحدٌد هوٌتها وهوٌة نظام حكمها أمام المجتمع الدولً ،بل على النقٌض من كل ذلك دخلت
فً أخطاء ممٌتة حٌث سٌطرت العقلٌة االقصائٌة على غالبٌة قوى وأطراف المعارضة ،مما جعلها نسخة أقرب إلى النظام
عبر عدم اعترافها بحقوق مكونات المجتمع السوري وتهمٌش دورها فً المٌدان الوطنً والدولً ،وبالتالً ابعادها عن
المساهمة فً رسم مستقبل سورٌا .إن عدم فهم قوى المعارضة لموازٌن القوى الدولٌة ومصالح الدول فً التعامل مع األزمة
السورٌة وفق المتغٌرات التً طرأت فً المنطقة ،ناهٌك عن الصراعات التً أشغلتهم فً مواجهة النظام بشكل استراتٌجً،
وعدم وجود التنسٌق والتعاون فٌما بٌنهم ولو عسكرٌا ً ،واالبتعاد عن أخالق الثورة والثوار وانجرارهم وراء الثروة والثراء
ثم الغنٌمة والتملك ،بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حٌث بدأت بمسلسل تصفٌة الحسابات تحت اسم التكفٌر والتخوٌن .كل هذه
النتائج أدت إلى ترك الساحة أمام انتشار التنظٌمات المتطرفة والمتشددة المرتبطة بدوائر االستخبارات الدولٌة واإلقلٌمٌة،
حٌث عمدت إلى تصفٌة المناضلٌن والمجاهدٌن الشرفاء ،الذٌن كان ٌمكن أن ٌكون لهم دور اٌجابً فً إعادة العافٌة للثورة
وإرجاعها إلى مسارها الصحٌح .كل هذه النكسات المتتالٌة للمعارضة وضعتها فً وضع هزٌل ،ولم تجد أمامها سوى
االستجداء إلى النظام والتوسل إلٌه عبر فرض النظام شروطه المذلة والمهٌنة ،بعد أن أدرك جٌداً مدى هشاشة وضعف
المعارضة.
مما ال رٌب فٌه أن هذه األوضاع واألحداث المإلمة والمفجعة التً حلت علٌنا ووصولنا إلى طرٌق مسدود ،وسببا ً لعدم
بروز ح ٍل مج ٍد ٌرتقً إلى نزٌف الدم ال ُمسال فً سبٌل الحرٌة وكرامة الوطن والتحرر ،وانهاء الجحٌم المفروض علٌنا من
قبل قوى الظلم واالستعباد والمجموعات التكفٌرٌة البعٌدة كل البعد عن روح وجوهر االسالم والدٌن الحنٌف .كل هذه
األوضاع المؤساوٌة جاءت النقسام المعارضة على نفسها وعدم وضوح الرإٌة بالتعامل مع هذه األزمة إضافة لتململ
المواالة فً مواقفها االنتهازٌة ،ناهٌك عن خذالن المجتمع الدولً فً لعب دور مشرف انسانً وحضاري بمسإولٌته
التارٌخٌة اتجاه المجتمع السوري.
لهذا وجدنا أن أفضل الطرق وأقصرها لخروج األزمة من عنق الزجاجة ،هو تكاتف وتالحم الشعب السوري على مختلف
تكوٌناته وأطٌافه الرائعة ،مما سٌنعكس اٌجابا ً على حركاته السٌاسٌة وكافة أطراف المعارضة الوطنٌة بجملة استحقاقات ،ال
ٌمكن معها التهرب منها ،أولها إعادة اللحمة للنسٌج الوطنً السوري ،ووحدة خطاب المعارضة وتحدٌد أهدافها وبرامجها،
ووضع أولوٌات عملها فً الداخل والخارج ،وعدم اقصاء أي من المكونات مهما كان حجمها وفعالٌتها .واشراك الجمٌع فً
رسم مستقبل سورٌا دون استثناء ،حتى الذٌن لم تتلطخ أٌدٌهم بدماء الشعب السوري.
لهذا ارتؤٌنا نحن مجموعة تضم نخبة من مكونات الشعب السوري (عرب – تركمان – آشور – أكراد – شركس – دروز
ومختلف االثنٌات والمذاهب األخرى) أن نجمع جهودنا فً سبٌل وضع آلٌة ومنهجٌة جدٌدة لحل األزمة السورٌة ،ولذلك
قررنا وضع محددات وخطوط عرٌضة كمدخل لوضع خارطة طرٌق لحل األزمة ،على أن ٌكتمل هذا العمل فً عقد مإتمر
عام ،تحضره ممثلٌات كافة مكونات الشعب السوري ومن جمٌع مناطق سورٌا وخارجها.
إن التحدٌات الكبٌرة التً تواجهها سورٌا تضعنا أمام مسإولٌات وطنٌة تارٌخٌة ،تتطلب معها تضافر الجهود الخٌرة لحل
األزمة السورٌة ،وبالتالً وضع الخطوات العملٌة لتحرك وعمل المعارضة ،وتؤطٌر جهودها ضمن هٌاكل تتصف
بالدٌنامٌكٌة والسرعة فً التجاوب مع متطلبات المرحلة التً تمر بها ثورتنا.
لقد خلصنا إلى جملة من الحقائق التً تبٌن وتحدد رإٌتنا لحل األزمة السورٌة وهً:
6

 – 1الوضع السوري بكل أبعاده وتشعباته وما آل إلٌه؛ نتاج تراكمات السٌاسات الشوفٌنٌة والشمولٌة وإدارة الدولة والمجتمع
من قبل الدوائر األمنٌة وازدٌاد نفوذها على حساب تهمٌش المجتمع فً إطار عقلٌة الحزب الواحد ،وأن األسباب الحقٌقٌة
والكامنة لألزمة من البداٌة ،هً أنها أزمة النظام نفسه ككٌان سٌاسً وأمنً واقتصادي فاسد.
 – 2إن التغٌٌر الحقٌقً والجوهري (ولٌس فقط فً شعار اسقاط النظام) كان من أهداف الحالة الشعبٌة التً انفجرت
واندلعت فً البالد على شكل تحركات واحتجاجات سلمٌة إلٌجاد حلول للمشاكل واالجتماعٌة للمواطن .وهذا ٌإكد وبالبرهان
القاطع على إفالس نموذج الدولة القومٌة والعقلٌة الشمولٌة والثقافة الطائفٌة والعرقٌة.
 –3التؤكٌد على عدم حتمٌة فرض مشارٌع قومٌة شمولٌة أو مذهبٌة وحتى قومٌة أو دٌنٌة متطرفة أو عصبٌة طائفٌة ،كون
سورٌا بلد التنوع والتعدد بغنى ثقافاتها ولغاتها ومعتقداتها المذهبٌة والعرقٌة.
 –4الخوض والعمل فً رفع الغبن والمظالم التً مورست وطبقت بحق جمٌع مكونات المجتمع السوري ،والكشف عن
األسباب والحقائق الموضوعٌة على جمٌع األصعدة السٌاسٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة الثقافٌة التً آلت إلى هذه المآسً ،ثم
رد االعتبار لتلك المكونات وخاصة الكرد الذٌن عانوا األمرٌن من االضطهاد جراء سٌاسات النظام القومٌة العنصرٌة الذي
طبق كل االجراءات االستثنائٌة بحقهم.
 –5محاربة الثقافة العنصرٌة العرقٌة والتطرف الدٌنً أٌنما كان ،والرجوع للثقافة الوطنٌة السورٌة الجامعة والتارٌخٌة فً
التعاٌش والتكافإ على أساس وطنً سوري بٌن جمٌع أبناء المجتمع السوري.
 –6وحدة جغرافٌة سورٌا أرضا ً وشعبا ً ،وااللتزام بروح الثقافة الوطنٌة السورٌة ونبذ العنف واعتماد لغة الحوار كسبٌل
اللتقاء جمٌع الفرقاء المختلفٌن ،وعدم اقصاء أي مكون واالعتماد على مبدأ الجمهورٌة الدٌمقراطٌة لكل أبناء سورٌا بدالً من
مبادئ الدولة القومٌة والعرقٌة والمذهبٌة – الطائفٌة.
 –7وجوب االعتماد والعمل على خلق مإسسات سٌاسٌة تمثل المجتمع السوري بجمٌع مكوناته ،وااللتزام بمبادئ الشراكة
الوطنٌة كؤساس لحل المشاكل بٌن جمٌع القوى المعارضة والرجوع إلى ثقافة التعاٌش السلمً والشرائع السمحاء لتوطٌد
االخوة بٌن أبناء الشعب السوري.
 – 8العمل على توحٌد الجهد العسكري بٌن المجموعات المسلحة والمعارضة ضمن إطار مإسسة وطنٌة لجٌش وطنً حر
خارج إطار سٌاسة الوالء لألجندات اإلقلٌمٌة والدولٌة للدفاع عن مصالح الشعب السوري وحماٌة مكوناته ومكتسباته
الوطنٌة.
 –9الدعوة إلى مإتمر وطنً عام وشامل ٌمثل كل السورٌٌن فً الداخل والخارج إلٌجاد برنامج وطرٌق حل لألزمة
السورٌة بالتعاون مع األصدقاء والدول الفاعلة فً القرار العالمً ،وتحدٌد الهوٌة المستقبلٌة لنظام الحكم فً سورٌا.
 –11تشكٌل و تفعٌل مجالس المدن ومإسسات المجتمع المدنً وإعطائهم الدور الرئٌسً فً تسٌٌر شإون المجتمع فً إطار
القانون المتعارف علٌه.
 –11تكثٌف الجهود لتشكٌل وتؤسٌس قوة أمنٌة مدنٌة تلعب دور الشرطة المحلٌة لفض النزاعات وحماٌة مصالح وممتلكات
الجماهٌر وحماٌة مإسسات ومجالس اإلدارات المشكلة لتسٌٌر شإون المواطنٌن.
 –12اإلقرار بمبدأ وحدة الحقوق والحرٌات الفردٌة والجماعٌة كوحدة متكاملة ،أثناء إدارة وتطبٌق القوانٌن المدنٌة فً تنظٌم
المجتمع ضمن أخالقٌات وشرائع ثقافة مجتمعنا المتنوعة ودٌننا الحنٌف.
 –13االحترام والتقٌد بمبادئ األخالق والضمٌر فً تحقٌق العدالة االجتماعٌة؛ ألن الضمٌر ٌشكل جوهر األخالق والدٌن.
بفقدان الضمٌر ٌخرج المرء من طوره االنسانً مما ٌإدي إلى طغٌان مبدأ القوة والتسلط والتطرف على سلوكه وعمله ثم
تحوله إلى المعاداة وعدم قبول اآلخر.
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 –14تنشٌط المجال االقتصادي وفتح الطرق لنقل السلع والبضائع لتؤمٌن حاجات المواطن فً المؤكل والمشرب وتؤمٌن
المواد األساسٌة ،مع وضع آلٌة إلعادة الروح للبنٌة التحتٌة ،وتنشٌط االقتصاد الوطنً ومإسسات إدارة االقتصاد الزراعً
والتجاري والصناعً.
 –15االهتمام ب المإسسات الصحٌة وفتح المجال أمام الكوادر فً التنقل ألجل فتح مراكز صحٌة وتوفٌر األدوٌة لمحاربة
تفشً األمراض المزمنة بٌن المواطنٌن وخاصة األطفال.
 –16عدم تهمٌش دور المرأة كونها تمثل نصف المجتمع والمتضررة الرئٌسٌة من هذه المؤساة ،ألنها األم واألخت والزوجة
وهً التً تعانً وعانت من جراء هذه السٌاسات التعسفٌة التً عصفت بمجتمعنا .المرأة وباعتبارها األكثر غبنا ً والتً
مورست علٌها كافة أسالٌب القمع والعنف الفكري والجسدي ،ظلت محرومة من كافة حقوقها فً المنظومة السائدة(الدولة
القومٌة ونظام الحداثة الرأسمالٌة) ،واستثمارها كسلعة تجارٌة فً مجال الدعاٌة واإلعالن وبشكل رخٌص ،متناسٌة األدوار
التً ٌمكن أن تضطلع بها المرأة ،وتفجٌر طاقاتها الكامنة لتحقٌق التوازن المجتمعً ،ولتؤخذ تمثٌلها ومكانتها الطبٌعٌة فً
كافة الهٌئات والمجالس.
 – 17الدعوة والعمل لعودة المهجرٌن والمشردٌن من الوطن وخاصة ذوي الكفاءات العلمٌة واالختصاصات ،وإشراكهم فً
عملٌة البناء ،وإنهاء مؤساة ضٌاعهم فً دٌار الغربة.
 –18التصمٌم على النضال لتغٌٌر هذا الوضع المؤساوي والعمل بكل السبل إلنقاذ سورٌا أرضا ً وشعبا ً والمضً نحو بناء
سورٌا وطنٌة دٌمقراطٌة لجمٌع أبنائها وكل مكوناتها التارٌخٌة.
لذا نناشد وننادي جمٌع القوى واألطراف والمجموعات الوطنٌة والدٌمقراطٌة والدٌنٌة السمحاء والخٌرة ألجل إنقاذ سورٌا
أرضا ً وشعبا ً فً توحٌد الرإٌة والحوار فً قبول اآلخر ،للوصول إلى معارضة وطنٌة حقٌقٌة تمثل جمٌع مكونات المجتمع
السوري ضمن إستراتٌجٌة عرٌضة ٌرتكز علٌها النضال الوطنً والحوار السٌاسً إلنقاذ شعبنا وأرضنا من الضٌاع
المحتوم والمجهول .لذا ال بد من وجوب بعض المبادئ والثوابت ترتكز علٌها المعارضة ،لحل هذه األزمة التً عجزت
جمٌع قوى المجتمع الدولً فً حلها.

اللجنة التنسٌقٌة
التحالف الوطنً الدٌمقراطً السوري
الموقع الرسمً للتحالف الوطنً الدٌمقراطً السوري:
www.twds.info
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