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الدكتور ب�شار الجعفري لـ«البناء» :ث ّمة دول بد�أت تراجع مواقفها من �سورية
وت�سعى �إلى �إعادة فتح قنوات االت�صال الدبلوما�سي وتن�سيق التعاون الأمني
حاورته جودي يعقوب
ومتبحر في السياسة وحقوق اإلنسان ،إ ّنه ذلك
هو أكثر من سفير وأكاديمي
ّ
الرجل القوي ومتّقد الذكاء ،والمتحدث اللبق والنشيط ،والحريص على مصلحة
بالده ،من خالل تصدّيه في الجلسات واالجتماعات ،لخصومه من الشرق والغرب
والعرب ،وأيضا ً من خالل إيصاله الرسائل العلنية وغير العلنية ،إلى أرفع الجهات
في المحافل الدولية .تم ّكن بحكمته وصالبة مواقفه من الدفاع عن حقوق سورية
وكرامتها ،هذه الحكمة والصالبة اللتان جعلتا منه لسان الحكومة السورية األول
بعد وزارة الخارجية في دمشق .وبفضل شجاعته ،استطاع أن يكتسب احتراما ً
عظيما ً من قبل الجميع ،خصوصا ً أبناء أمته ،فهو يعتبر نابغة في السياسة إذ تمكن
من إبراز ثقافته ومطالعاته الرفيعة في كل المناسبات ،وهو الذي أحسن ويحسن
الصياغة في جلسات مجلس األمن بلغة أعطت مواقفه أبعادا ً معنوية وقوية ألنه يقول
الحقيقة بحزم وبصراحة ،وبعيدا ً عن الدبلوماسية في وجه المتآمرين على بلده
وشعبه ،وعلى مرأى من العالم أجمع.
جسدت معاني
مندوب سورية في كل المناسبات ،جاء من سورية العظيمة التي ّ
الصمود والحق والخير والجمال في مواجهة التحديات الصهيونية ،جاء من شعب
ويضحي من أجلها .عمالق المواقف بذخيرة من مخزون تاريخي
يعشق الحرية
ّ
تجار هذا النهج في كل مداخالته السياسية في أروقة األمم
يق ّل نظيره ،ضيّق على ّ
المتحدة ،وتتجلّى العبقرية السياسية بأسلوبه األدبي الذي يمزج فيه بين الفكر
والسياسة .لذلك تب ّوأ مكانة كبيرة سياسيا ً إلى جانب قائمة طويلة من النشاطات
السياسية والدبلوماسية واإلنسانية.
إنه الدكتور بشار الجعفري الذي التقته «البناء»
وأجرت معه حوارا ً غنياً ،فتحدّث بحركات يديه
وإشارات عينيه ،وابتسامته وحنكته السياسية،
وبتواضعه المميز وصوته العميق ،ووطنيته
التي ال تحدّها حواجز وال تخوم.

{ على ضوء اإلنجاز السوري في االنتخابات
ال��رئ��اس�ي��ة وف��وز ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس ��د ،م��ا هي
رؤيتكم للحركة الدبلوماسية المعادية لسورية
في المدى الدولي؟ وهل تتو ّقعون تصعيدا ً بعد
اإلخفاق في إجهاض هذا االستحقاق؟

أو ّد بداي ًة أن أشير إلى أن االنتخابات الرئاسية
هي استحقاق وطني س��وري يندرج ضمن إطار
السيادة السورية ،وبالتالي ضمن هذا المنظور
الدستوري السيادي ،فإنه ال يحق أليّ دول��ة أو
ّ
التدخل فيه .حاولت أطراف
هيئة إقليمية أو دولية
دولية عدّة كانت تراهن على الدفع باتجاه تطبيق
اّ
الخلقة» ،عرقلة هذا االستحقاق
نظرية «الفوضى
من خالل الزعم بأنه يمثل تقويضا ً للحل السياسي
وي��ت��ع��ارض م��ع ب��ي��ان «جنيف  »1ال��م��ؤ ّرخ في
 .2012/6/30وفي الواقع ،فإن مواقف هذه
األط���راف ه��ي ال��ت��ي تتعارض م��ع ب��ي��ان جنيف
ال��ذي يؤكد ض���رورة الحفاظ على المؤسسات
الدستورية ،وهو أمر أشرت إليه في بياني األخير
أم��ام مجلس األم��ن بتاريخ  .2014/6/26كان
هدف هؤالء إيجاد فراغ مؤسساتي ودستوري في
الجمهورية العربية السورية ،يفتح الباب أمام
إضعاف الدولة السورية التي بقيت صامدة زهاء
ما يزيد عن ثالث سنوات من االستهداف الشرس

إعالمياً ،تعهّدات ومساعدات للشعب السوري ال
تفي إال بجزء ضئيل منها.
بالمقابل ،ف��إن بعض ال��دول أصبحت تدرك
األخطاء التي ارتكبتها في التعامل الدولي مع
األزمة السورية ،ووجود جماعات إرهابية مرتبطة
بتنظيم القاعدة تسعى إلى زعزعة استقرار سورية
وتهديد نسيجها االجتماعي الوطني الذي تميزت
به دائماً ،وال��ذي يشكل فخرا ً واعتزازا ً بالنسبة
إلينا .بدأت هذه الدول تراجع مواقفها إزاء الوضع
ف��ي س��وري��ة ،وتسعى إل��ى إع���ادة فتح قنوات
االتصال الدبلوماسي وتنسيق التعاون األمني،
خصوصا ً مع تزايد ظاهرة اإلرهابيين عابري
الحدود أو ما اتفق على تسميته بـ«المقاتلين
اإلرهابيين األجانب» والتهديد الذي يمثله هؤالء
على الدول كافة ،بما فيها دول المصدر والعبور
والمقصد .تجدر اإلشارة هنا إلى أن بعض الدول
الغربية تحاول ،ومن يدور في فلكها ،استخدام
تسمية «المقاتلون األجانب» أو «المناضلون»
أو «المتم ّردون» أو «الجهاديون» بغية تفادي
االع��ت��راف بالطابع اإلره��اب��ي لهؤالء .وق��د نحت
األمانة العامة لألمم المتحدة ،لألسف ،على هذا
النحو أي��ض�اً؛ إذ دأب أمين ع��ام األم��م المتحدة
في تقاريره وتصريحاته على اعتبار تنظيمات
إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة ومدرجة على
ل��وائ��ح األم���م المتحدة للتنظيمات اإلره��اب��ي��ة،
كتنظيم «الدولة اإلسالمية» و«جبهة النصرة»،
بأنها «معارضة سورية مسلحة» ،ال بل أن األمين
العام ق��ال في تقريره األخير الخاص بتطبيق

نعول على دور الأمم المتحدة في �إنهاء
نحن ال ّ
الأزمة ال�سورية �إ ّنما على وعي ال�شعب ال�سوري
وحر�صه على �إعادة الأمن واال�ستقرار �إلى ربوع
وطننا
الذي تع ّرضت له ،وبالتالي استنزاف مؤسساتها
الدستورية وتحويل سورية إلى «دولة فاشلة»،
بما يزيح ع��ن كاهل ال��ق��وى الغربية وعمالئها
اإلقليميين «وزر السيادة» ،كما هو وارد في ميثاق
األمم المتحدة.
أم��ا بالنسبة إل��ى سؤالك المتعلق بالحركة
الدبلوماسية المعادية ل��س��وري��ة ،ف��إن موقع
سورية الجيوبوليتيكي وضعها دوما ً في مواجهة
تحدّيات جسيمة ،وإن ما تتع ّرض له سورية
اليوم له بعد داخلي ،إال أن هذا البعد محدود جدا ً
إذا ما قورن ببعد األزمة إقليميا ً ودولياً .إذ ال تزال
بعض الدول النافذة المعروفة مكا ِبر ًة في نهجها
المعادي لسورية الذي يخدم مشاريعها الرامية
إلى الهيمنة وخدمة مصالح حليفتها «إسرائيل»
في المنطقة ،مستخدم ًة في سبيل تحقيق ذلك
ك � ّل األدوات اإلقليمية المتاحة .ويتجلّى هذا
السلوك المعادي ،المغلّف بقناع «الحرص على
الشعب ال��س��وري» ،بدعم اإلره��اب ال��ذي يعاني
منه السوريون ،وال��ذي أض� ّر كثيرا ً بممتلكاتهم
وبالمنجزات التنموية والبنى التحتية التي
أرساها الشعب السوري على مدى عقود طويلة
من الزمن منذ عهد االستقالل .وكذلك من خالل
فرض التدابير القسرية أحادية الجانب التي ألقت
بظاللها وآثارها السلبية على االقتصاد الوطني،
وع��ل��ى وض��ع ال��س��وري��ي��ن المعيشي وق��درت��ه��م
على تأمين متطلبات حياتهم اليومية كالغذاء
والدواء والمازوت ،والمتاجرة بالوضع اإلنساني
للشعب السوري من خالل عقد مؤتمرات دعائية
استعراضية لما يسمى بـ«المانحين» ،تعلن
خاللها بعض الدول ،المنغمسة أساسا ً في تصدير
اإلرهابيين إل��ى سورية وتمويلهم وتسليحهم
وتدريبهم والتغطية على أنشطتهم اإلجرامية

القرار  2139إنّ األمم المتحدة عاجزة عن تقديم
معلومات مو ّثقة عن وجود إرهابيين غير سوريين
ينشطون على األرض السورية .وهذا يبرز حجم
المغالطات وتجاهل الحقائق التي نقلناها في أكثر
من خمسمئة رسالة رسمية إلى أمين عام األمم
المتحدة ورؤس��اء مجلس األمن المتعاقبين ،كما
يبرز تجاهل األمانة للتقارير الموثقة والتصريحات
الرسمية الصادرة عن وزراء خارجية وداخلية
ع��د ٍد من ال��دول في أوروب��ا وأستراليا والواليات
المتحدة األميركية وك��ن��دا وت��ون��س والمغرب
وتركيا ومشيخات الخليج وغيرها من ال��دول
حول ظاهرة المقاتلين اإلرهابيين األجانب الذين
قدموا إلى سورية .وبالطبع فإن هؤالء لم يسقطوا
من السماء ،بل استقدمتهم ود ّربتهم وم ّولتهم
وسلّحتهم وسهّلت تسلّلهم عبر حدودنا المشتركة
مع ال��دول المجاورة ،ك ّل من تركيا والسعودية
وقطر و«إسرائيل» برعاية غربية مباشرة .هذه
المسألة لم تعد خافية على أحد ،وقد بدأت هذه
ال��دول بدفع ثمن ممارساتها الداعمة لإلرهاب
في سورية ،ونحن نتابع العمل من خالل األمم
المتحدة لمساءلتها على ما قامت به من انتهاكات
للقانون ال��دول��ي وال��ص��ك��وك ال��دول��ي��ة الخاصة
بمكافحة اإلره��اب وإلزامها التعويض للشعب
السوري ع ّما ألحقته به من أض��رار .ولدينا اآلن
أرشيف متكامل لكافة الجرائم التي ارتكبت فوق
األراضي السورية واألضرار التي نجمت عنها.

{ رفضت موسكو المقايضة بين فتح ممرات
«إن�س��ان�ي��ة» ف��ي أوك��ران�ي��ا وف�ت��ح م�م��رات إلزامية
ف��ي س��وري��ة .م��ن موقعكم كمدير للدبلوماسية
ال�س��وري��ة ف��ي األم��م ال�م�ت�ح��دة ،م��ا ه��و تقويمكم
ل�ل�م��وق��ف ال��روس��ي وه ��ل ت���رون أن ��ه سيستم ّد

الأزمة ال�سورية ك�شفت مدى ه�شا�شة الأمم المتحدة وعمق هيمنة دول معدودة عليها
ان��دف��اع��ة ق��وي��ة م��ن نتائج االن�ت�خ��اب��ات الرئاسية
السورية؟

منذ بدء ما يطلق عليه البعض اسم «الربيع
ال��ع��رب��ي» ،واألح����داث المؤسفة ال��ت��ي تعيشها
سورية ،أدركت القيادة الروسية ما قامت به دول
بعينها من استغالل وتالعب بالمطالب اإلصالحية
المشروعة للتدخل وزع��زع��ة استقرار المنطقة
العربية وأم��ن��ه��ا .البعض ال يحبّذ حتى هذه
التسمية ،ويستعيض عنها بتسمي َت ْي «الشرق
األوس��ط» و«شمال أفريقيا» اللتين تحمالن في
طيّاتهما بذور تقسيم الوطن العربي والتباعد بين
مشرقه ومغربه.
ك��ان لتجربة التدخل العسكري الغربي في
ليبيا أثر كبير في تأكيد سعي دول غربية وحلف
الناتو إلى استغالل المطالب اإلصالحية وشعار
الديمقراطية الب ّراق لتغيير أنظمة بعض الدول
غير الحليفة وسياساتها الوطنية بالقوة في الوقت
نفسه الذي تقوم فيه هذه الدول بدعم أكثر األنظمة
م��ع��ادا ًة للديمقراطية وحقوق اإلنسان وكرامة
ال��م��رأة .وبعد فشل م��ح��اوالت قلب نظام الحكم
في سورية بالق ّوة من خ�لال أعمال الجماعات
اإلرهابية المسلحة ،واستبعاد التدخل العسكري،
بدأت الدول المعادية لسورية بالسعي إلى التدخل
في الشؤون السورية عبر بوابة الشأن اإلنساني
من خالل توجيه االتهامات للحكومة السورية
بالتقصير ،على رغم ك ّل ما تبذله الحكومة من
جهود ،والدعوة إلى إيصال المساعدات اإلنسانية
عبر حدودنا المشتركة مع دول الجوار على نحو
يتعارض مع السيادة السورية والضوابط التي
وضعتها األم��م المتحدة ضمن القرار 182/46
إليصال المساعدة اإلنسانية إلى محتاجيها في
حاالت الكوارث واألزمات ،والتي تؤكد على ضرورة
احترام سيادة أراضي الدولة المتلقية للمساعدات
واستقاللها وسالمتها ،وتوليها الدور االساسي في
عملية إيصال المساعدات إلى محتاجيها.
لقد تميّز الموقف الروسي باستمرار بالحكمة
وال��ث��ب��ات ،األم���ر ال���ذي ح��دا ب��ال��غ��رب لمحاولة

مسيّسة منحازة تتعلّق باألزمة السورية .يتعلّق
األمر بمشروع قرار غربي طرح على التصويت في
 ،2011/10/4ومشروع قرار غربي ـ عربي أو
بشكل ّ
ص ّوت عليه
أدق غربي ـ قطري ـ سعودي ُ
بتاريخ  ،2012/2/4ومشروع قرار غربي آخر
ُطرح على التصويت في  ،2012/7/19وشهدنا
بتاريخ  2014/5/22االستخدام الرابع إلسقاط
مشروع قرار يقضي بإحالة الوضع في سورية
إلى المحكمة الجنائية الدولية.
بالتأكيد ،إن االستخدام ال��روس��ي ـ الصيني
للفيتو المزدوج لم يأت عن عبث ،إنما هو ناجم
تمسك هاتين الدولتين بمبادئ القانون
ع��ن
ّ
الدولي وأحكام ميثاق األمم المتحدة ،وإدراكهما
المخططات الغربية القائمة على السعي إلى
تفتيت ال��دول من خ�لال إث��ارة النزعات اإلثنية
والدينية والطائفية داخلها ،وقناعتهما الوطيدة
بأن خسارة سورية معركتها مع اإلرهاب األصولي
ستؤدي إل��ى خسارة العالم بأسره حربه ضد
اإلره��اب ،ومعارضتهما تكرار السيناريو الليبي
ال��ذي نلمس آث��اره السلبية على الدولة الليبية
والشعب الليبي الشقيق بشكل يومي ،وكذلك
رفضهما اتخاذ مجلس األمن أيّ قرار يتعامل مع
الحالة في سورية بموجب الفصل السابع من
الميثاق الخاص بالتدابير العقابية التي تتراوح
بين العقوبات االقتصادية والتدخل العسكري
المباشر كي ال تتك ّرر مأساة الغزو األميركي ـ
البريطاني للعراق .السبب األخير ال��ذي ال يق ّل
أهمية أيضاً ،يتمثل بتشبّث بعض الدول األعضاء
في مجلس األمن المقدّمة مشاريع هذه القرارات،
بمواقفها المنحازة ورفضها التعديالت المقترحة
من الجانبين الروسي والصيني التي من شأنها
تحسين لغة هذه القرارات وضمان تماشيها مع
مبادئ القانون الدولي والنأي بها عن التسييس
وازدواجية المعايير.
يم ّثل هذا التناغم الروسي ـ الصيني في مجلس
األمن فاتحة مرحلة جديدة تعيد التوازن المطلوب
والبعد األخالقي إل��ى الساحة الدولية ،وتضع

تتعر�ض له �سورية له بعد داخلي محدود
ما
ّ
جدّ اً �إذا ما قورن ببعد الأزمة �إقليمي ًا ودولي ًا
الضغط على روسيا في أوكرانيا .اإل أننا على
ثقة بأن الموقف الروسي لن يرضخ أليّ ضغوط،
وسيحافظ على موقفه المستند إلى مبادئ القانون
ال��دول��ي والمواثيق الدولية الناظمة للعالقات
بين الدول ،وازداد هذا الموقف صالبة في ضوء
تعبير الشعب السوري العظيم عن إرادته خالل
االنتخابات الرئاسية األخيرة.

{ م��ا ه��ي ق��راءت�ك��م ل�ت�ك��رار الفيتو المزدوج
الروسي ـ الصيني في وجه المشاريع الغربية
ض ّد سورية؟
استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو»
بشكل مزدوج أربع مرات إلحباط مشاريع قرارات

ح � ّدا ً لممارسات األحادية القطبية التي حاولت
الواليات المتحدة األميركية تكريسها للهيمنة على
العالم ومقدراته من دون وازع ،منذ انهيار االتحاد
السوفياتي وتفكك الكتلة الشرقية.

{ لطالما استُخدمت األمم المتحدة كمنظومة
للتدخل على حساب قضايانا القومية .هل ترون
متغيّرا ً في ذلك تأسيسا ً على القضية السورية؟
وما هي رؤيتكم للعوامل التي تلعب دورا ً في هذا
المسار؟
كشفت األزم��ة السورية م��دى هشاشة األمم
المتحدة وعمق هيمنة دول معدودة عليها ،وقد
تجلّى ذلك ،كما أسلفت ،في التقارير والتصريحات

لقاء ت�ضامني مع غ ّزة في نقابة ال�صحافة ...وكلمات ح ّيت المقاومة
ّ
نظم «اللقاء اليساري العربي» أمس لقاء تضامنيا ً مع غ ّزة
في نقابة الصحافة ،حضره ممثلون عن األح��زاب والقوى
والشخصيات اللبنانية.
بداي ًة ،تحدث ف��ؤاد الحركة ممثالً نقيب الصحافة محمد
البعلبكي ،واعتبر أن شعب غ ّزة يتع ّرض لحرب إبادة جماعية
واضحة المعالم من قبل العدو الصهيوني ،منتقدا ً المجتمع
الدولي الذي لم يح ّرك ساكنا ً إزاء ما يجري من قتل ودمار
وتهجير.
منسقة اللقاء اليساري العربي ماري ناصيف
واعتبرت
ّ
ال��دب��س أنّ شعب فلسطين ي��واج��ه ال��ي��وم ،مرحلة شديدة
الخطورة في تاريخه الضالي الطويل .وقالت« :يمكن تلخيص
خطورة هذه المرحلة بما ورد في المشروع المسمى «االتفاق ـ
اإلطار» الذي وضعه وزير الخارجية األميركي جون كيري.
ودعت إلى وقف المفاوضات نهائيا ً مع العدو الصهيوني،
وكذلك وقف أيّ شكل من أشكال التنسيق األمني معه.
وع��ن لقاء األح���زاب اللبنانية ،تحدث أمين ع��ام رابطة
الشغيلة الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب ،فقال« :نلتقي
اليوم لنعلن تأكيد وقوفنا مع قيمنا ومبادئنا مع شعبنا
ومقاومتنا في فلسطين ،الذين يصنعون بدمائهم وصمودهم

وتصديهم للعدو الصهيوني وآلته الحربية اإلجرامية ،مجد
هذه األمة وع ّزتها وكرامتها ،ويُسقطون أوهام العدو ورهاناته
ومخططاته في تصفية القضية الفلسطينية ،ويعيدون تصويب
البوصلة العربية نحو فلسطين ،ويستنهضون جماهير األمة
نحو مواجهة عدوها الحقيقي ،الساعي إلى تفتيتها وإدخالها
في عصور التخلف واالنحطاط عبر حروب إرهابية تكفيرية
تخاض بالعمالء والجواسيس واألدوات».
وقال :زلقد تمكنت المقاومة مدعومة بشعبها من إحباط
أهداف العدوان الصهيوني وفرض معادلة ردع حقيقية مع
العدو على غرار المعادلة التي فرضتها المقاومة في لبنان ،من
خالل قصف العمق الصهيوني ،ال سيما تل أبيب وغوش دان
بالصواريخ التي عجز كل طيران العدو وغاراته المتواصلة
عن الحؤول دون انطالقها وسقوطها في قلب عاصمة كيان
العدو االستيطاني المغتصب بالتوقيت الذي حددته قيادة
المقاومة.
ولفت إلى أنّ نجاح المقاومة في إح��داث المفاجآت ،عبر
قصف العمق الصهيوني بصواريخ بعيدة ال��م��دى ،وعبر
إرسال طائرات من دون طيار ،أو عبر الهجوم من البحر على
قاعدة عسكرية صهيونية ،ك� ّل ذل��ك أدخ��ل ق��ادة العدو في

مأزق ،وجعلهم متخبطين مضروبا ً على رؤوسهم ،يترددون
من اإلقدام على القيام بعدوان ب ّري خوفا ً من الغرق في حرب
استنزاف ،أو التعرض لمفآجات جديدة تخبئها لهم المقاومة.
ورأى أنّ جهوزية المقاومة ،واستعداداتها للمواجهة أدّا إلى
إصابة العدو بالعمى االستخباراتي على غرار ما حصل معه
في لبنان خالل عدوان تموز  ،2006مشيرا ً إلى فشل العدوان
في إسكات صواريخ المقاومة ،وفي خوف العدو من تنفيذ
هجوم بري ،يقلب المعادلة لمصلحة المقاومة التي تمكنت
من تحقيق فرض معادلة توازن الردع والرعب في مواجهة
ال��ع��دوان ،وتعزيز موقفها التفاوضي ،وبالتالي رفض أي
تهدئة ال تحقق أهدافها في فك الحصار الكامل عن غ ّزة وإطالق
األسرى.
وق��ال« :إن ه��ذه االن��ج��ازات التي حققتها المقاومة تؤكد
مجددا ً أن العدو الصهيوني بات في مرحلة تراجع استراتيجي
وتكتيكي عاجز عن تحقيق النصر في الميدان في مواجهة
مقاومة تملك قيادة مستعدة للتضحية ولديها الجهوزية
للتصدي للعدوان».
كما ألقيت كلمات شاجبة ال���ع���دوان ،وح � ّي��ت الشعب
الفلسطيني الذي يواجه عدوا ً إرهابيا ً وقاتالً.

الصادرة عن كبار موظفي هذه المنظمة الدولية،
الذين يفترض بهم الحفاظ على مصالح الدول
األعضاء الـ ،193ال خدمة مصالح حفنة من الدول
النافذة أو أجندات دولهم هم.
المؤسس في األمم
لقد آمنت سورية ،العضو
ّ
المتحدة ،بهذه المنظمة وال��م��ب��ادئ واأله��داف
التي تض ّمنها ميثاقها .وعلى رغ��م م��ا أبرزته
خبرتنا المتراكمة في التعامل مع األمم المتحدة
إزاء القضايا المتعلقة باالحتالل «اإلسرائيلي»
للجوالن ال��س��وري المحتل واألرض���ي العربية
المحتلة األخ��رى من ثغرات ون��واق��ص تشوب
عمل األم��م المتحدة ،وآل��ي��ات ات��خ��اذ ال��ق��رارات
وتنفيذها ،فقد حافظنا على نشاطنا ضمن هذه
المنظمة وتعاو ّنا مع القائمين عليها .وكذلك كان
األمر خالل األزمة السورية؛ إذ تعاونت الحكومة
السورية مع األم��م المتحدة وسعت إلى إنجاح

إن ما أبرزته عملية االقتراع من إقبال جماهيري
على االنتخابات التعددية التي تجري للم ّرة
األولى في سورية ،يؤكد حيوية الشعب السوري
وتمسكه بوطنه وحرصه على سيادته وسالمته.
ّ
وال يمكن ألحد تجاهل إرادة الشعب السوري في
التعامل مع األزمة السورية ،ال سيما بعد أن شارك
الماليين من أبناء ه��ذا الشعب في االنتخابات
الرئاسية.
أما في ما يتعلق بعملية جنيف فقد انخرطت
فيها الحكومة السورية انطالقا ً من حرصها على
الحل السياسي لألزمة وبعد التنسيق مع الجانب
الروسي الصديق .لم يكن لدينا أوهام بأن مؤتمر
«جنيف  »2سيحقق الحل الذي ينشده السوريون
ألسباب عدّة تتمثل في مواقف الدول التي تدّعي
زيفا ً صداقة الشعب السوري ،وتعمل على إطالة
أمد األزم��ة .المواقف والتصريحات غير الب ّناءة

نحن نتابع العمل من خالل الأمم المتحدة
لم�ساءلتها على ما قامت به من انتهاكات و�إلزامها
عما �ألحقته به من
التعوي�ض لل�شعب ال�سوري ّ
�أ�ضرار
ج��ه��ود الوسيطين األم��م��ي��ن ك��وف��ي ع��ن��ان ومن
بعده األخضر اإلبراهيمي .واستضافت سورية
بعثة مراقبي األمم المتحدة والبعثة المشتركة
لألمم المتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية
وفريق التحقيق في استخدام السالح الكيماوي
الذي ُ
ش ّكل بنا ًء على طلب من الحكومة السورية
وجهتها إلى أمين عام األمم
رسمية
رسالة
في
ّ
المتحدة .وكذلك استقبال بعثة التحقيق في
المزاعم المتعلقة باستخدام م��ادة الكلورين.
كما تعاونت الحكومة السورية مع مكتب األمم
المتحدة للمساعدة اإلنسانية المعروف اختصارا ً
ِب��اس��م «أوت��ش��ا» ف��ي وض��ع خ��ط��ة االستجابة
لالحتياجات اإلنسانية وتنفيذها في سورية على
مدى السنوات الثالث الماضية وحتى اآلن .وهذا
التعاون السوري المشهود والمشاد به هو نتيجة
إدراك القيادة السورية أهمية األم��م المتحدة
باعتبارها المحفل الدولي الوحيد ال��ذي يض ّم
جميع دول العالم ،ويسعى إلى تنسيق العالقات
الدولية على نحو يحفظ السلم واألمن الدوليين
ويج ّنب البشرية ويالت الحروب.
بالطبع نحن ال نع ّول على دور األمم المتحدة
في إنهاء األزم��ة السورية ،إنما نع ّول على وعي
الشعب السوري وحرص األط��راف السورية في
الحكومة والمعارضة الوطنية على إعادة األمن
واالستقرار إلى ربوع وطننا والشروع في عملية
إع��ادة البناء على نحو يتالفى أخطاء الماضي
ويعيد لسورية دورها األساسي على الساحتين
اإلقليمية والدولية .أما دور األمم المتحدة فهو دور
مك ّمل ومساعد لدور الشعب السوري األساس.

{ هل فرضت االنتخابات الرئاسية السورية
م�ع��ادل��ة ج��دي��دة ف��ي ال��رؤي��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ح� ّل في
سورية وما هو مصير جنيف؟

للمبعوث األممي األخضر اإلبراهيمي التي تتعارض
مع مهمة الوساطة المكلّف بها ،حرمان المعارضة
الوطنية ومعارضة ال��داخ��ل من المشاركة في
اجتماع «جنيف  ،»2وافتقار المعارضة الخارجية
الممثلة بما يسمى «االئتالف» أي شرعية وطنية
أو ق��اع��دة شعبية أو سلطة ع��ل��ى الجماعات
اإلرهابية المسلحة التي تنشط في سورية بما
فيها تلك الكيانات اإلرهابية المرتبطة بتنظيم
القاعدة ،عالوة على أن احتكار «االئتالف» الصفة
التمثيلية ألطياف المعارضة السورية كان مخالفا ً
ألحكام بيان «جنيف  »1الذي كان قد ت ّم التوصل
إليه بتاريخ  30حزيران  ،2012وبالتالي فإن
هذا العيب البنيوي في التمثيل كان أحد أسباب
عدم وصول عملية الحوار في «جنيف  »2إلى أيّ
نتيجة ملموسة.
وعلى رغم كل ذلك ،انخرطت الحكومة السورية
في مفاوضات «جنيف  »2التي أبرزت هيمنة دول
غربية وعربية على ممثلي ما يسمى بـ«االئتالف»
ورضوخهم لمطالب هذه الدول وسياساتها التي ال
تريد الخير لسورية وال لشعبها.
نحن ما زلنا متمسكين بقناعتنا بأن الحوار
ال��وط��ن��ي ال��ش��ام��ل بين السوريين ه��و السبيل
الوحيد للخروج من هذه األزمة وصنع مستقبل
سورية الجديدة بعيدا ً عن األجندات التدخلية
الخارجية واألط��م��اع االستعمارية .وق��د أثبتت
تجربة ال��ت��واص��ل والمصالحات الوطنية في
مناطق كثيرة كانت متوترة سابقاً ،جدواها في
إعادة األمن واالستقرار إلى هذه المناطق وإعادة
المهجرين منها إلى منازلهم ،ونأمل أن تع ّم هذه
المصالحات ،وأن ينجح الحوار في إعادة اللُحمة
يصب في مصلحة
بين أبناء البيت السوري بما
ّ
بلدنا وشعبنا.

