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عربيات
دوليات
واالع� � � �ت � � ��دال وب� ��دف� ��اع� ��ه ع � ��ن اإلص �ل ��اح
واالن�ت�ق��ال ال �ه��ادئ إل��ى ال��دي�م��وق��راط�ي��ة.
وهناك أوس��اط مراقبة ترى أن الفرصة
ال تزال متاحة لكي يتولى شخص مثل
عبد العظيم دورًا بارزًا في وضع أسس
اإلص�ل�اح الفعلي ،ألن��ه يحظى بإجماع
امل�ع��ارض��ة وب��ال�ت�ف��اف شعبي ،وال يثير
مخاوف الحكم في الوقت ذاته.
ع�ب��د العظيم ص��اح��ب ت��اري��خ م��دي��د في
ال �ع �م��ل امل � �ع� ��ارض ،وه� ��و م� �ع ��روف ع�ن��ه
العمل بصمت وم��ن دون استعراضية،
وب � � ��رز ف� ��ي أواس� � � ��ط ال �س �ت �ي �ن �ي��ات ح�ين
ش��ارك م��ع ال��دك�ت��ور ج�م��ال األت��اس��ي في
ت ��أس �ي ��س ح � ��زب االت � �ح � ��اد االش� �ت ��راك ��ي
العربي ال��دي�م��وق��راط��ي ،ال��ذي أخ��ذ على
ن�ف�س��ه ال �ع �م��ل ع �ل��ى إع � ��ادة ال ��وح ��دة مع
مصر .واكتسب هذا الحزب زخمًا كبيرًا،
واس �ت �م��د ش �ع �ب �ي��ة ب �ف �ض��ل ال�ش�خ�ص�ي��ة
الكاريزماتية للدكتور األتاسي ،طبيب
علم النفس ال�لام��ع ،والقيادي املؤسس
ف ��ي ح ��زب ال �ب �ع��ث .وألن األت ��اس ��ي ع� ّ�ب��ر
ع� ��ن رؤي� � ��ة ج� ��دي� ��دة ف� ��ي ف �ه ��م ال �ع ��روب ��ة
والناصرية ،فإنه ابتعد عن حزب البعث
واستقال م��ن منصب وزي��ر الثقافة في
الحكومة سنة  ،1964واق�ت��رب أكثر من
ال�ف�ك��ر ا ّل�ق��وم��ي املنفتح ع�ل��ى املاركسية
ال��ذي بشر به املفكران الالمعان ياسني
ال �ح��اف��ظ وإل �ي ��اس م��رق��ص .وألن األول
غ ��ادر س��وري��ا ،ف��إن ال�ص�ل��ة ب�ق�ي��ت ق��وي��ة
ب ��ال� �ث ��ان ��ي ،وع� � � � ّ�ده األت � ��اس � ��ي أح � ��د أه ��م
املشخصني لعلة رافضي الفكر العروبي
القومي.
وت�م�ك��ن ال��دك �ت��ور األت��اس��ي م��ن أن يمد
ج � � � ��ذور ال� � �ح � ��زب ب � �ع � �ي � �دًا ف � ��ي ال � �ش� ��ارع
ال �ن��اص��ري م��ن ج �ه��ة ،وم ��ن ج�ه��ة أخ��رى
م ��ع ق� ��وى امل� �ع ��ارض ��ة ،وك � ��ان ان �س �ح��اب��ه
م��ن «الجبهة الوطنية التقدمية» سنة
 1973ت� �ع� �ب� �ي� �رًا ص ��ري� �ح ��ًا ع � ��ن رف �ض ��ه
احتكار حزب البعث للسلطة ،وتحويل
امل�ع��ارض��ة إل��ى دي �ك��ور س�ي��اس��ي .وعمل
ع� �ل ��ى ت �ف �ع �ي��ل ع� �م ��ل امل � �ع� ��ارض� ��ة ،وك� ��ان
ي�ت�ن��اغ��م ف��ي ص ��ورة أس��اس�ي��ة م��ع زعيم
ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ال ��ذي ق��اد االن�ش�ق��اق
ع � ��ن خ� ��ال� ��د ب � � �ك� � ��داش ،ري � � � ��اض ال � �ت� ��رك،
وت��وص�لا ف��ي س�ن��ة  1979إل��ى تأسيس
«ال� �ت� �ج� �م ��ع ال ��وط� �ن ��ي ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي»
ال ��ذي ض��م س�ت��ة أح� ��زاب س�ي��اس�ي��ة ذات
ص �ب �غ��ة ع��روب �ي��ة ت �ق��دم �ي��ة ه ��ي :ال �ح��زب

الشيوعي ـــــ املكتب السياسي (ال�ت��رك)،
ح� � ��زب االت� � �ح � ��اد االش � �ت� ��راك� ��ي ال �ع��رب��ي
ال��دي �م��وق��راط��ي ،ح��زب ال�ع�م��ال ال �ث��وري،
حركة االشتراكيني العرب ،حزب البعث
ال� �ع ��رب ��ي ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي (ج� �م ��اع ��ة 23
شباط) ،حزب العمل الشيوعي.
ع�ب��د ال�ع�ظ�ي��م م�ت�ق��دم ف��ي ال �س��ن ،ولكنه
ليس ع�ج��وزًا على املستوى السياسي،
وهو من مواليد حلبون «منطقة التل»
س�ن��ة  ،1932درس ال�ح�ق��وق ف��ي جامعة
دم�ش��ق ،وك��ان م��ن ب�ين ال��دف�ع��ات األول��ى
ال�ت��ي م��ارس��ت امل�ح��ام��اة ف��ي سنة ،1957
وع��رف ع�ن��ه ن�ش��اط��ه ف��ي أوس ��اط التيار
ال �ق��وم��ي ال ��وح ��دوي ،ووق��وف��ه ف��ي صف
امل � �ع� ��ارض �ي�ن ل�ل�ان� �ف� �ص ��ال ب�ي��ن س ��وري ��ا
وم �ص��ر ع�ن��د وق��وع��ه ف��ي ص�ي��ف .1961
ً
وظ� ��ل ف� �ع ��اال داخ � ��ل ص �ف ��وف ال �ح��رك��ات
ال �ي �س��اري��ة ال �ق��وم �ي��ة ح �ت��ى ان �ض ��م إل��ى

بلور عبد العظيم رؤية
متكاملة أو ما يشبه
خريطة طريق للخروج من
الطريق المسدود الذي
تسير فيه سوريا

ح��رك��ة ال��وح��دوي�ي�ن االش �ت��راك �ي�ين ال�ت��ي
كان يتزعمها فائز إسماعيل ،ثم تركها
بعد ق�ي��ام االت�ح��اد االش�ت��راك��ي العربي،
ّ
ال��ذي تشكل م��ن ع��دة ح��رك��ات وح��دوي��ة
ب��رئ��اس��ة ج �م ��ال األت ��اس ��ي ف ��ي أواس� ��ط
تموز .1964
وظ � ��ل ع �ب��د ال �ع �ظ �ي��م ع� �ض� �وًا ب � � ��ارزًا ف��ي
االت � �ح ��اد االش� �ت ��راك ��ي ال� �ع ��رب ��ي ،وت�ق�ل��د
وظ��ائ��ف حزبية عليا ه��ي :بعد املؤتمر
ال �س��اب��ع ل�لات �ح��اد االش �ت��راك��ي ال�ع��رب��ي
املنعقد ع��ام  1985أصبح نائبًا لألمني
ال �ع��ام ،ث��م ان�ت�خ��ب أم�ي�ن��ًا ع��ام��ًا مساعدًا
ف��ي امل��ؤت �م��ر ال �ع��ام ال �ث��ام��ن امل�ن�ع�ق��د في
ُ
 21آذار  ،2000وان��ت �خ��ب مل��وق��ع األم�ي�ن

العام بعد وفاة جمال األتاسي ،وأصبح
الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني
الديموقراطي املعارض منذ أيار ،2000
ث��م ش��ارك إل��ى ج��ان��ب ري��اض ال �ت��رك في
ت��أس �ي��س «إع�ل��ان دم �ش��ق» س �ن��ة ،2005
ول �ك ��ن ه� ��ذا ال �ت �ج �م��ع ال � ��ذي ك� ��ان واع � �دًا
على صعيد إحياء العمل امل�ع��ارض ،لم
ي�ت�م�ك��ن م ��ن ت�ف�ع�ي��ل ن �ش��اط��ه ب�س�ب��ب ما
تعرض له من حملة اعتقاالت ،طاولت
رم� ��وزه م��ن أم �ث��ال ري ��اض س�ي��ف وف ��داء
حوراني وميشيل كيلو وأنور البني.
ع�ب��د العظيم ع��اد إل��ى ال��واج�ه��ة أخ�ي�رًا،
حيث أدى دورًا بارزًا في توجيه الحركة
االح�ت�ج��اج�ي��ة ف��ي ري��ف دم �ش��ق .وينقل
ال�ع��ارف��ون بتطورات ال��وض��ع أن الحزب
يشارك بفاعلية في نشاط التنسيقيات
ُ
ف� ��ي ري � ��ف دم � �ش� ��ق ،ال� �ت ��ي ت � � َ�ع � � ّ�د ح��ال �ي��ًا
ث��ان��ي أس�خ��ن ب��ؤرة بعد ح�م��ص .وح��دد
عبد العظيم ب��وض��وح موقفًا معارضًا
ً
ه��و األك �ث��ر ت�ك��ام�لا ح�ت��ى اآلن م��ن بقية
أط��راف املعارضة في ما يخص الحوار
م ��ع ال �س �ل �ط��ة ،وال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن م �ع��ارض��ة
ال � ��داخ � ��ل وال � � �خ� � ��ارج .وع� �ش� �ي ��ة ان �ع �ق��اد
مؤتمر سميراميس ،بلور عبد العظيم
ف��ي س�ل�س�ل��ة م��ن األح��ادي��ث الصحافية
رؤي � ��ة م �ت �ك��ام �ل��ة أو م ��ا ي �ش �ب��ه خ��ري�ط��ة
ط��ري��ق ل �ل �خ��روج م��ن ال �ط��ري��ق امل �س��دود
ال � � ��ذي ت �س �ي��ر ف� �ي ��ه س � ��وري � ��ا ،وان �ع �ك��س
ذل ��ك ف��ي ال��وث �ي �ق��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ل�ـ «ه�ي�ئ��ة
التنسيق الوطني» التي أقرتها الهيئة
ال �ع��ام��ة ،وال �ت��ي رأت أن ��ه «ال ب��د م��ن أن
ت� �ت ��واف ��ر ال �ب �ي �ئ��ة امل �ن��اس �ب��ة وال � �ظ ��روف
املواتية من أجل أي لقاء تشاوري لحل
األزم ��ة ال��وط�ن�ي��ة ،وه��ي س�ح��ب الجيش
واألم � ��ن ،ووق� ��ف ال �ع �ن��ف وإط �ل��اق ال �ن��ار
على املتظاهرين ،ووقف عمليات القتل
واالعتقاالت ،وتغيير لهجة اإلعالم الذي
يتهم االنتفاضة الشعبية بأنها مؤامرة
وفتنة ،وال��ذي يمارس التحريض» .وال
ب��د أي �ض��ًا «م��ن إط�ل�اق س ��راح ال�س�ج�ن��اء
السياسيني وك��ل معتقلي ال��رأي ،سواء
خ�لال االن�ت�ف��اض��ة أو قبلها ،وال ب��د من
االع�ت��راف باألزمة وض��رورة حلها ،وأن
ي�ك��ون ه�ن��اك م��ؤت�م��ر وط�ن��ي ع��ام ُي��دع��ى
إل� �ي ��ه ل ��وض ��ع أس � ��س م �ن��اس �ب��ة ل �ح �ل��ول
دس �ت��وري��ة وت�ش��ري�ع�ي��ة ت �ه��دف إل ��ى حل
األزمة وطنيًا» .ويرى عبد العظيم أن ما
تتحدث عنه السلطة «ليس ح��وارًا ،بل

تغطية للحلول األمنية والعسكرية .ال
يمكن إج��راء ح��وار تحت هذه الظروف،
وفي ظل االعتقاالت واقتحام املدن مثل
ح �م��اه ،وإط �ل��اق ال �ن��ار وس �ق��وط ق�ت�ل��ى.
ه��ذا تغطية للحلول األم�ن�ي��ة م��ن جهة،
ولتوجيه رسالة إلى الخارج اإلقليمي
وال ��دول ��ي م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،ب ��أن ال�ن�ظ��ام
يمارس حوارًا مع املعارضة ،وهذا ليس
حوارنا على اإلط�لاق» .ورأى أنه «ليس
ه�ن��اك م�ن��اخ ،ول�ي��س ه�ن��اك ح��وار ج��دي.
ال� �ح ��وار ال� �ج ��دي ال ي �ك��ون ب �م �م��ارس��ات
أم� �ن� �ي ��ة وع � �س � �ك ��ري ��ة .ال � � �ح � ��وار ال� �ج ��دي
يحتاج إلى قوى سياسية وإلى اعتراف
ب��امل �ع��ارض��ة ال��وط �ن �ي��ة وق� ��واه� ��ا ،وإل ��ى
حوار ّ
ندي وحقيقي للخروج من األزمة.
ً
ه � ��ذا ي �ح �ت��اج أوال إل � ��ى وق � ��ف ال �ح �ل��ول
األم � �ن � �ي� ��ة» .ول� �خ ��ص ه � ��دف امل� �ع ��ارض ��ة
ب �ـ«ال �ت �غ �ي �ي��ر ال ��وط� �ن ��ي ال��دي �م��وق��راط��ي
ال �ش��ام��ل وال �ك��ام��ل ع�ل��ى ك��ل امل�س�ت��وي��ات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،بما فيها تغيير الدستور».
وع��ن م��ؤت�م��رات امل�ع��ارض��ة وتحركاتها
في الخارج ،حدد موقفًا واضحًا بقوله
أك �ث��ر م��ن م ��رة إن «امل �ع��ارض��ة ال��وط�ن�ي��ة
في الداخل هي األس��اس عندما أنشأنا
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير
ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ...ق� ��وى امل� �ع ��ارض ��ة ف��ي
الخارج تتبع تلك في الداخل ،وهي جزء
منها .املعارضة تعمل جهدها لتوحيد
األجندتني من طريق التنسيق الوطني
الديموقراطي في هيئة التنسيق».
ع �ل��ى ال �ط��ري��ق ذات � ��ه ،وب ��ال ��زخ ��م ن�ف�س��ه،
س � � ��ارت «ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ال ��وط� �ن ��ي»
ط��وال األشهر املاضية .ورغ��م املصاعب
اللوجستية وت�ع�ق�ي��دات امل��وق��ف ال�ع��ام،
ع�ق��دت مؤتمرها ال�ث��ان��ي ف��ي «حلبون»
ي��وم أول أم ��س ،وش ��ارك ف�ي��ه ن�ح��و 200
ش �خ �ص �ي��ة إل � ��ى ج ��ان ��ب ع �ب ��د ال �ع �ظ �ي��م،
وب� �ح� �ض ��ور رم� ��وزه� ��ا األس ��اس� �ي�ي�ن م��ن
أم �ث��ال ميشيل كيلو وح�س�ين ال �ع��ودات
وف ��اي ��ز س� � ��ارة .وف� ��ي ظ ��ل ش � �ع� ��ارات «ال
ل �ل �ط��ائ �ف �ي��ة» و«ال ل �ل �ت��دخ��ل األج �ن �ب��ي»
و«ال ل�ل�ع�ن��ف» ،أك ��د ع�ب��د ال�ع�ظ�ي��م رؤي��ة
واضحة لـ «هيئة» في «التغير الوطني
ال ��دي � �م ��وق ��راط ��ي» ،وأن � �ه� ��ا ت �س �ع��ى إل ��ى
«تفكيك شمولية النظام وإسقاط نهجه
االس � �ت � �ب� ��دادي وال� �ف� �س ��اد وب � �ن� ��اء ن �ظ��ام
ديموقراطي ودولة مدنية حديثة».

أنقرة :ال مصالحة مع
دمشق قبل أن تصالح شعبها
ّ
أكد وزير الخارجية التركية
أحمد داوود أوغلو ،أمس ،أنه
ال يمكن السلطات السورية
التصالح مع تركيا من دون
السالم مع الشعب السوري،
مشددًا على الوقوف إلى جانب
الشعب في سوريا كجزء من
سياسة أنقرة الخارجية التي
تعتمد على مبدأ «تصفير
املشاكل» مع جيرانها .ونقلت
وكالة أنباء «األناضول» عن
داوود أوغلو قوله ّإن اعتبار
التطورات اإلقليمية هي نتيجة
انتشار اإلسالم املعتدل فقط،
وضمن نظرية مشروع الشرق
األوسط الجديد ،أمر «ساذج».
(يو بي آي)

عماد مصطفى:
أرقام القتلى أكاذيب
شكك السفير السوري لدى
واشنطن عماد مصطفى
(الصورة) ،بتقديرات األمم
املتحدة بشأن عدد القتلى التي
تشهدها األحداث في سوريا،
والتي أظهرت أن عددهم تجاوز
 2600قتيل .ووصف مصطفى،
خالل مقابلة مع شبكة «سي أن

أن» األميركية ،تقديرات املنظمة
الدولية بـ«األكاذيب املفضوحة»،
مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن
«مؤامرة دولية» تستهدف
دمشق».
(األخبار)

ّ
«ال أحد يدعمنا ألنه
ال نفط في سوريا»

ّ
ـف لجنة مركزية
ال�ع�ل�م��ان��ي ،ف��أش��ار إل ��ى أن «ال�ع�ل�م��ان�ي�ين
واإلس�ل��ام � �ي�ي��ن ل� ��م ي �ت ��وص �ل ��وا ب �ع ��د ال ��ى
اتفاق ،والعملية تتقدم لكن ببطء ،وهناك
عناصر من الجانبني يستطيعون تسهيل
هذا الحوار» .ودعا االئتالف األقليات في
سوريا الى «التوحد ضد النظام».
ميدانيًا ،لفت «امل��رص��د ال�س��وري لحقوق
اإلن� �س ��ان» إل ��ى م�ق�ت��ل ش�خ�ص�ين أول من
أمس في حملة مداهمات نفذتها األجهزة
األمنية السورية في محافظة إدلب.
إل��ى ذل��ك ،ب��دأ العام ال��دراس��ي الجديد في
س� ��وري� ��ا ،أم � ��س ،ح �ي��ث ت ��وج ��ه ن �ح��و 5.6
ماليني طالب أي م��ا يشكل أكثر م��ن ربع
سكان سوريا إلى مدارسهم ،إضافة إلى
 390أل��ف م ��درس ي�ت��وزع��ون ع�ل��ى 22500
م ��درس ��ة .وق � ��ال وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ال �س��وري
ص��ال��ح ال ��راش ��د ،ف ��ي ح��دي��ث ل�ل�ت�ل�ف��زي��ون
السوري ،أن «ال��وزارة أنهت استعداداتها
الف�ت�ت��اح ال �ع��ام ال��دراس��ي ال �ج��دي��د ،س��واء
لجهة تحضير البناء املدرسي أو الكتب
امل ��درس� �ي ��ة أو امل� �ن ��اه ��ج ال� �ج ��دي ��دة ال �ت��ي
وضعت ،إضافة إلى البرامج األخ��رى من
مستلزمات التعليم».
وقال الراشد إلى أن الوزارة وزعت الكتب
امل��درس �ي��ة بنسبة  ،% 100وب �ل��غ ع��دده��ا

ن �ح��و  95م �ل �ي��ون ك� �ت ��اب ت �ت �ح �م��ل م�ن�ه��ا
املؤسسة التربوية طباعة كتب التعليم
اإلل��زام��ي مجانا ،وتبلغ قيمتها  2مليار
و 200مليون ليرة سورية.
ويتوجس األهالي في املناطق الساخنة
التي تشهد تظاهرات من ارسال أبنائهم

ال � ��ى امل� � � ��دارس وخ ��اص ��ة ف ��ي م�ح��اف�ظ�ت��ي
حمص وادل ��ب وب�ع��ض مناطق محافظة
درعا جنوب البالد.
وب ��ال �ت ��زام ��ن م ��ع ب ��داي ��ة ال� �ع ��ام ال ��دراس ��ي
ال � �ج� ��دي� ��د ،دع � ��ا ن� �ش� �ط ��اء س � ��وري � ��ون إل ��ى
م �ق��اط �ع��ة امل� � � � ��دارس .وط ��ال� �ب ��وا ب�ت�ن�ظ�ي��م

سمير العيطة وحسني العودات خالل مؤتمر املعارضة أول من أمس (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

اح �ت �ج��اج��ات ت�ح��ت ش �ع��ار «أح ��د إس�ق��اط
التعليم البعثي ،تسقط املدرسة البعثية،
نحو مدرسة سورية» .وأوض��ح النشطاء
أن عددا من الطالب ب��دأوا بالفعل تنظيم
م�س�ي��رات رددوا خاللها «ب�لا دراس ��ة وال
تدريس ...حتى إسقاط الرئيس».
ودع��ا اتحاد تنسيقيات الثورة السورية
األه ��ال ��ي إل ��ى ع ��دم إرس � ��ال أط �ف��ال �ه��م إل��ى
املدارس «خوفا عليهم من رصاص األمن
وال�ش�ب�ي�ح��ة وح� ��االت االخ �ت �ط��اف» .وق��ال
االت �ح��اد ف��ي دع��وت��ه األه��ال��ي« :ال�ن�ظ��ام ال
يفرق ب�ين طفل أو ام��رأة أو ع�ج��وز ،كيف
ل �ن��ا أن ن��رس��ل أط �ف��ال �ن��ا إل ��ى م � ��دارس قد
تحولت إلى معتقالت».
وك� ��ان� ��ت امل �ن �ظ �م��ة اﻹس �ل�ام � �ي� ��ة ل �ل �ت��رب �ي��ة
وال� � �ع� � �ل � ��وم وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة «االي� �س� �ي� �س� �ك ��و»
اس �ت �ن �ك��رت ،ف ��ي ب� �ي ��ان ال �س �ب ��ت ،ت�ح��وي��ل
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل � � � ��دارس ف� ��ي س� ��وري� ��ا إل ��ى
معتقالت يعذب فيها املواطنون وتنتهك
ح �ق��وق �ه��م وك ��رام� �ت� �ه ��م .وق� ��ال� ��ت إن ه ��ذا
اإلص ��رار املتعنت على اس�ت�م��رار سياسة
ال �ق �م��ع وال �ق �ت ��ل وال �ت �ع ��ذي ��ب ف ��ي س��وري��ا
وال �ي �م��ن ،ي �ع� ّ�د ان�ت�ه��اك�ـ��ًا خ �ط �ي �رًا ل�ح�ق��وق
اإلنسان التي أقرها اإلسالم.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

دعا املعارض السوري رضوان
زيادة املقيم في واشنطن،
الدول الغربية إلى «استخدام
نفوذها» للعمل على استصدار
قرار في األمم املتحدة بشأن
سوريا ،مشيرًا إلى أنه «ال
أحد يدعم املعركة من أجل
الحرية» في بالده ،ألنها ال
تملك «نفطًا» ،وذلك في مقابلة
مع صحيفة «ليبراسيون»
الفرنسية أول من أمس.
(أ ف ب)

سانا :تفكيك
عبوة مزدوجة في درعا
قالت وكالة األنباء السورية
«سانا» إن عناصر األدلة
الجنائية في محافظة درعا
ّ
تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة
مزدوجة وضعت أمام أحد املحال
التجارية ضمن شارع هنانو،
محشوة بمواد شديدة االنفجار،
وهي مزودة بجهاز تحكم عن
بعد وصاعق ومحشوة بصفائح
حديدية وأنابيب معدنية.
(سانا)

