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�أكراد �شمال العراق:
هل حان موعد االنف�صال؟
} حميدي العبدالله
وقع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قانون االستفتاء
على تقرير المصير .وإذا ما ت ّم إجراء هذا االستفتاء فإنّ الغالبية سوف
ت �ص � ّوت ل�ص��ال��ح االن �ف �ص��ال ع��ن ال��ع��راق ،اس �ت �ن��ادا ً إل��ى س��اب�ق��ة جنوب
السودان ،واستنادا ً أيضا ً إلى الوضع القائم اآلن في العراق بمالبساته
الكثيرة ،فجميع العوامل السائدة اآلن في العراق تؤثر سلبا ً على قناعة
األكراد المدع ّوين غلى المشاركة في االستفتاء.
فتنظيم «داع ��ش» ال��ذي يسيطر على مناطق واس�ع��ة م��ن ال�ع��راق في
الغرب والوسط وبالقرب من تخوم المنطقة الكردية ،ال يشكل إغراء على
أي نحو كان يقنع األكراد بالبقاء جزءا ً من الدولة العراقية ،والصراعات
ّ
بين المك ّونات واألحزاب العربية التي تتخذ طابعا ً مذهبيا ً هي األخرى ال
تشجع المواطنين األك��راد على البقاء جزءا ً من الدولة العراقية ،والفرق
الواضح بين أح��وال إقليم شمال العراق حيث تقطن الغالبية الكردية،
وبقية مناطق العراق األخرى تدفع مواطني هذه المناطق للتمسك بكيانهم
الخاص.
إضافة إلى هذه العوامل النابذة ،والتي تعمل عكس خيار الحفاظ على
أي جهد إلقناع
وحدة العراق ،فإنّ األح��زاب الكردية الرئيسية لم تبذل ّ
األكراد بالبقاء جزءا ً من العراق ،أو إظهار التحديات ،إن لم تكن المخاطر،
التي يمكن أن تترتب على االنفصال عن العراق ،وتشكيل دولة مستقلة،
وما قد يتسبّب به ذلك من نزاعات ،وال سيما في المناطق المتداخلة ،التي
باألساس حجزت لها موقعا ً خاصا ً حتى في ظ ّل الوضع الحالي.
هكذا ف��إنّ ك� ّل الشروط وال�ظ��روف الموضوعية تؤكد أنّ ع��رض حق
تقرير المصير على االستفتاء سينال بك ّل تأكيد تأييد غالبية أكراد شمال
العراق.
لكن إذا ك��ان هناك م��ن عقبات ستحول دون ذل��ك ف��إنّ ه��ذه العقبات
تتلخص أوالً باحتمال أن ال تسير األحزاب الحاكمة في إقليم شمال العراق
بخيار االستفتاء ،وهذا االحتمال نابع من واقع عدم موافقة دول كثيرة
في المنطقة ،والحكومات الغربية على االنفصال .فسابقة انفصال جنوب
السودان حظيت بدعم إقليمي وغربي ،ولم تعارض حكومة الخرطوم
هذا الخيار .لكن الدول الغربية تدعم وجود فيدرالية عراقية يشكل إقليم
كردستان أحد أضالعها الثالث ،ولكنها لم تجاهر حتى اآلن بأنها ستدعم
االنفصال ،هي تؤيد الحصول على إدارة واسعة تقترب من الكونفيدرالية
وليس الفيدرالية وحسب ،ولكنها ال تقول باالنفصال المطلق خوفا ً مما
يتسبّب به مثل هذا االنفصال من نزاعات حادة قد تؤثر سلبا ً على مصالح
الدول الغربية في المنطقة.
هل تكفي هذه العوامل والحسابات لمنع انفصال األكراد؟ من الصعب
إعطاء جواب قاطع على هذا السؤال ،ولكن بك ّل تأكيد واقع العراق هو الذي
سوف يحسم الخيارات ،فإذا سارت األوضاع نحو المزيد من التردّي،
تحسنت األوضاع فيمكن
فاألرجح أنّ االنفصال سيكون أمرا ً حتمياً ،وإذا ّ
لألكراد التراجع عن االنفصال والبقاء على ما هم عليه اآلن.

�شرعن الواليات المتحدة
هل ُت ِ
«الن�صرة» بعد �شيطنتها؟
} روزانا ر ّمال
يسال الرئيس اإليراني الشيخ حسن روحاني في حواره على شبكة «سي ان ان»
االميركية :هل يمكن مقاتلة االرهاب من دون تضحية؟ في إشارة إلى شكوكه بنجاح
خطة الواليات المتحدة االميركية في مكافحة اإلرهاب في العراق ،والتي لم ولن
تتض ّمن إرسال قوات اميركية لحرب برية حسبما قال الرئيس االميركي باراك اوباما
في خطته المعلنة لمكافحة اإلرهاب.
ربما يريد اوباما التضحية في مكان آخر ،ولكن ليس بجنود الواليات المتحدة ،وهي
خطة القتال بأيادي اآلخرين وتضحيات اآلخرين ،خصوصا ً بعد الخسائر الكبيرة في
صفوف الجنود االميركيّين التي خلفتها الحربان على العراق وافغانستان ،وعليه...
ال يريد اوباما أن يأخذ المخاطرة التي ال يستطيع تح ّمل تبعاتها أمام شعبه ...فتتزعّ م
الواليات المتحدة الحرب على اإلرهاب في الحرب الدولية المعلنة على «داعش»،
ولكن من دون توريط جيشها.
في العراق حشدت الواليات المتحدة لدعم الجيش العراقي تسليحا ً وتدريبا ً
ليقاتل «داعش» ،أما في سورية فالحديث مختلف والمشهد مختلف وحتى النوايا
االميركية والغربية اياها تختلف ،فقد حصلت خطة الرئيس االميركي باراك اوباما
لتسليح المعارضة «السورية المعتدلة «على موافقة مجلس النواب األميركي بانتظار
مصادقة مجلس الشيوخ عليها ،سعيا ً إلى تشديد الضغط على تنظيم «داعش».
الالفت في الخطة انها تريد مقاتلة «داعش» ،وأنها ألول مرة ال تريد مقاتلة الجيش
السوري او الرئيس االسد لتنحيته ...وإذا كان الهدف الغير معلن من وراء تسليح
المعارضة السورية المساعدة في مواجهة األسد ،كما ير ّوج البعض ،فإنّ إدارة
اوباما بخطتها تلك تكون قد خطت خطوة بدون جدوى ،خصوصا ً أنّ مسالة الحسم
العسكري في سورية تعدّت قدرة المعارضة والتسليح مجدّدا ً لحسمه ،فقد جرى
وقف االندفاعة الغربية نحو هذا الهدف وت ّم إحباطها بفعل إنجازات الجيش السوري
التي قلبت الطاولة ميدانياً ،وأعلت المعنويات لدى شعب سورية الغير مستع ّد
الحتضان مسلحين وال إرهابيين وهو الذي لم يكن مقتنعا ً أصالً بك ّل ما ُحكي عن
تنحية األسد ،ال بل أصبح األسد أملهم الوحيد ،وقد جدّدوا انتخابه بثقة عالية جداً،
ردا ً على ما شهدوه من ويالت في أكثر من دولة ،وبعدما أصبح حلفاء سورية الروس
وااليرانيون ومعهم حزب الله في وضع أقوى ،ومستعدّين دوما ً لمساعدة سورية
عسكريا ً إذا تع ّرضت أليّ اعتداء.
قد يكون الحديث عن تسليح المعارضة السورية الذي يهدف علنا ً إلى قتال
«داعش» يهدف سرا ً إلى تقوية موقفها لدى اي محاولة ح ّل سياسي لألزمة السورية،
وهي «المعارضة المعتدلة» الغير موجودة أصالً سوى في الخيال األميركي ،بعدما
قضى عليها اإلرهاب منذ زمن بعيد ،فأيّ معارضة معتدلة تتواجد ومستعدة للقتال؟
ايّ اعتدال هو هذا فيما التنظيمات اإلرهابية من مثل «داع��ش» و»النصرة» هي
المسيطرة؟
هل تهدف الواليات المتحدة وحلفاؤها إلى تقديم «جبهة النصرة» على انها
«المعارضة المعتدلة» المتبقية الوحيدة والجاهزة لح ّل سياسي مع النظام؟
تعرف واشنطن ومن يدعمون «النصرة» جيدا ً انّ هذا الكالم ال يمكن ان تقبله الدولة
السورية او أن تتشارك في الح ّل مع من سفكوا دماء الشعب .ويبدو جليا ً أنّ واشنطن
وحلفاءها يسعون إلى إقامة نوع من التوازن مع الدولة السورية بحيث يمكن ان
تشارك أو تفاوض على حلول بما يحفظ ماء الوجه ألتباع واشنطن وحلفائها ،بعدما
تف ّرد األسد بالدولة ومؤسساتها بتفويض جديد من الشعب ،وبما ال يسمح ألحد
باقتسام السلطة معه بمخاوف الغرب.
ليس خافيا ً انّ «جبهة النصرة» تسعى جاهدة الى إخراجها من الئحة األمم
المتحدة للمنظمات اإلرهابية ،وكان هذا أحد مطالبها لإلفراج عن عناصر األمم
المتحدة الفيجيّين في هضبة الجوالن السورية المحتلة (االندوف).
فهل يُشرعِن الكونغرس «جبهة النصرة» إليجاد توازن مع النظام بعدما شيطنها
العالم؟

«توب نيوز»

حرب نف�سية
 الصحف والفضائيات المرتبطة ببرنامج الترويج للديمقراطية الذي تم ّولهوزارة الخارجية األميركية كما تلك المم ّولة خليجيا ً تنفذ أمر عمليات واحد مصدره
غرفة عمليات مقيمة في دبي يترأسها آدم إيرلي.
 الك ّل يتحدث اآلن عن تحضيرات أميركية للغارات على «داعش» في سوريةواالستعداد لالشتباك مع الطيران السوري وتدمير المطارات والدفاعات الجوية.
 كيف يحدث أن يتك ّرر خطأ مطبعي واحد في عشرات المقاالت واالفتتاحياتواألخبار فتكتب كلمة المطارات «الللمطارات»؟
 يكفي رسالة ديبلوماسية بواسطة دولة ثالثة كروسيا وإيران المفترض أناألميركي مهت ّم لمنع ردود أفعال منهما إذا فعل ذلك.
 الحرب األصلية يفترض أنها على «داعش» والتركيز الخبري والتحليلي علىتطوراتها ودرجة تأثيرها المتوقعة.
 لو كانت الحرب على سورية حقيقة لكانت المقاالت تفتح التفكير بالنتائجالمتوقعة مثل التي فتحها البنتاغون عندما دعا لصرف النظر راهنا ً عن غارات على
«داعش» في سورية خوفا ً من استفادة «داعش» وتمدّد قواته في أيّ صدام سوري ـ
أميركي ،سائالً البيت األبيض :هل نتح ّمل مرفأ لـ»داعش» على المتوسط؟
 -الحرب النفسية هي الحرب الذكية لكن أحيانا ً يقودها أغبياء.
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ال �صوت في �سورية يعلو على �أولويّة
مكافحة الإرهاب وتحقيق الم�صالحات المحل ّية
} د .فيصـــل الـمـقـــداد
نائب وزير الخارج ّية السور ّية
بعد فشلهم ف��ي تحقيق مخططاتهم إلرك���اع س��وري��ة وإخضاع
المنطقة العربيّة ألطماعهم ،يقوم أعداء سورية بلملمة أوراقهم وإعادة
حساباتهم ورسم سياساتهم لمواجهة الصمود السوري في المرحلة
المقبلة .وقد أصبح أمرا ً معروفا ً لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم،
أ ّنه عندما يصل أصحاب المخططات إلى النهايات الحتميّة المسدودة
والتي ال أفق لنجاحها ،فإ ّنهم يلجأون إلى سياسة الصخب اإلعالمي
للتغطية على فشلهم إضاف ًة إلى تصعيد التهديدات الفارغة المملوءة
بالنفاق وتضليل الجماهير وخلق أجواء التو ّتر الوهميّة.
بعيدا ً عن المخاطر التي تش ّكلها التطورات التي شهدتها منطقتنا
ّ
مؤخرا ً والتي تم ّثلتْ بقيام ما يُس ّمى بداعش «الدولة اإلسالمية في
ال��ع��راق وب�لاد ال��ش��ام» بقطع رؤوس صحافيين أميركيين وعامل
مساعدات إنسانيّة بريطاني ،وما أحرزه هذا التنظيم اإلرهابي في شمال
سورية والعراق ،فإنّ معالجة جذور مشكلة اإلرهاب وفهم أسباب ق ّوة
التنظيمات اإلرهابيّة في المنطقة يبقى هو السؤال المطروح .واألهم من
ذلك هو أنّ ال تشغلنا هذه المواجهات بشكلياتها وجغرافية تحركاتها
عن االستمرار في اتباع النهج المبدئي لمواجهتها وتحديد أولويات
َ
ودون ذلك سيرتكب
العمل الوطني واإلقليمي والدولي للتصدي لها.
كل من يبذل جهدا ً لوضع حد لما يجري خطأ ً كبيرا ً إن هو أراد معالجة
ما يجري وخصوصا ً وضع حد لإلرهاب وشروره.
لستُ مضطرا ً في هذا المقال لتوسيع دائرة تحليل ما نمر به للتركيز
أيضا ً على ما يجري في العراق ولبنان وشبه الجزيرة العربيّة وخارج
المنطقة ،بل أ ّنني سأكتفي بمعالجة ذلك في اإلطار الوطني السوري.
وإذا تابعنا التصريحات األميركيّة الناريّة واالنفعاليّة واالجتماعات
الصاخبة لمؤسسات صنع القرار األميركيّة ،فعلينا أن نالحظ ما
ّ
وتخطط له اإلدارة ومجلسا النواب والشيوخ األميركيان يأتي
ترسمه
كرد فعل على تطورات ما كان لها أن تحدث أصالً لوال غياب العمل
األخالقي والتحليل العقالني لطبيعة ما يجري ،أو باألحرى لوال خروج
بعض عناصر اللعبة التي كانتْ تسير وفق نبض تتح ّكم به وتضبطه
أطراف لها مصلحة مباشرة بما حدث ويحدث .وهنا ،ال أريد الغوص
أكثر من ذلك أل ّنني لستُ من هواة الوصول إلى استنتاجات متسرعة.
كما أنّ التعامل السياسي مع أسئلة افتراضية ،قد يحمل في طياته
خطر الوقوع في مطبات ال تخدم إال َّ الجانب الخطأ.
المهم اآلن هو وج��ود إجماع دول��ي ،ولو أ ّن��ه ما زال شكل ّياً ،على
مكافحة اإلره��اب كأولويّة لكل أرجاء العالم ،صغيرها وكبيرها في
شمالها وفي جنوبها .وإذا ك ّنا نشجب بق ّوة أفكار البعض من الذين
تآمروا على سورية في تحليلهم الخاطئ والمنحرف لما يجري في
سورية على أساس تحميلها مسؤولية إذكاء اإلرهاب وتصعيده ،فإ ّننا
ال يمكن أن نقبل من هؤالء استغباء تفكيرنا وفرض رؤيتهم الحمقاء
في تفسير ما حدث ألنهم كانوا قوال ً وفعالً من أجج نيران اإلرهاب
وشجع اإلرهابيين على ما قاموا به .إنّ قطع داعش وأخواتها في جبهة
النصرة وما يُس ّمى الجيش الحر والجبهة اإلسالميّة لرؤوس المئات
من السوريين والعراقيين «وإقامة الحد» أمام نظر كل العالم على كل
َ
خالف هؤالء في قواعدهم الدموية وإجرامهم البغيض لم يكن ليتم
من
لوال تواطؤ الغرب وأتباعه العرب وأدوات��ه السوريّة المم ّثلة بشكل
أساسي ،بما يُس ّمى االئتالف آخذين في االعتبار أنّ الدين الذي تؤمن
به داعش ال شيء فيه من أدياننا السماويّة التي آمن بها البشر من عهد
آدم مرورا ً بالمسيحية واإلسالم .كل ذلك الذي قلناه وكررناه لم َ
يلق
َ
الذين يتبجحون اليوم حول إجرام داعش وما ارتكبته من
من هؤالء
فظائع أي اهتمام ،بل أنهم والمعارضة الخارجيّة وفروعها اإلرهابيّة
في الداخل هم الذين قاموا بالعوم في بحر هذا اإلرهاب الذي كان يخدم
مصالحهم آنذاك واآلن.
ّ
إنّ
التدخل السافر للدول الغربيّة وعمالئها في المنطقة في الشؤون
الداخليّة السوريّة ومحاولتها إحداث تغيير في النظام الوطني القائم
في سورية بعد نجاحهم في إحداث هذا التغيير في دول عربيّة أخرى
في إطار ما أسموه «الربيع العربي» وفشلهم وفشل ربيعهم العربي
التام فيما أرادوا فرضه لخدمة أغراضهم االستعمارية هو أصل البالء.
ّ
وسخروا كل األدوات الدمويّة لتنفيذه
فكل ما حاول هؤالء العمل من أجله
في سورية هو نزع شرعيّة الدولة وتفكيك مؤسساتها وإظهار الشعب
السوري بمظهر الضعيف الذي يقبل بما يجلبه الخارج عليه ليخلق
ّ
التدخل الخارجي
هؤالء بعد إنجازهم لمشاريعهم الساقطة مبررات
َ
وكان لهؤالء ما أرادوا إذ اعتمدوا في توجهاتهم على
بذرائع مختلفة.
عاملين ال أخالقيين اثنين .كان أ ّول العاملين هو االعتماد في تنفيذ
ما أرادوا على الفئات الساقطة والفاسدة وذات التاريخ اإلجرامي
َ
ك��ان إغ��راق ه��ؤالء العمالء
ال�لا وطني في ال��داخ��ل ،والعامل الثاني
بالمال والسالح واالبتزاز ودفعهم لممارسة اإلره��اب بكا ّفة أشكاله
للوصول إلى هدفهم الدنيء المخالف لقواعد القانون اإلنساني الدولي
التوصل
والشرعيّة الدوليّة بما في ذلك اتفاقيات ويستفاليا التي ت ّم
ّ
إليها في القرن الثامن عشر.
وهكذا ،فإنّ ما جرى في سورية لم يكن مطالب مح ّقة لشعب مضطهد
مخططا ً
ّ
وال تظاهرات حملتْ مطالب بالحريّة والديمقراطيّة ،بل كان هذا
كبيرا ً للمنطقة بأسرها لن يقف عند الحدود السوريّة ،وكم كان بودّنا
وجود معارضة وطنيّة ديمقراطيّة تفهم ذلك .وإذا كان البعض ال يؤيّد
ما ذهبنا إليه ،فليحاول إقناعنا بأنّ ما يحدث في العراق وفي لبنان
وفي فلسطين المحتلّة ،وما حدث في ليبيا ويحدث في اليمن ال يرتبط
ببعضه وأنه ال ينبع من مصدر واحد! قد نقبل بمنظور الصدفة أحياناً،
لكن عندما تصبح القاعدة هي تشابه أهداف وأغراض هذه التطورات
ودوافعها والقوى التي تقف خلفها ،فإ ّنه سيكون من الصعب ج ّدا ً أخذ
األمور ببساطة وسذاجة.
إنّ تعبير« :قل لي من تصاحب ،أقل لك من أنت» ،ينطبق هنا على
القوى التي تحالفتْ لتدمير بلدنا .فهل صدفة أن نرى أن التك ّتل الغربي
المتصهين وعمالءه من الدول الخليجيّة وأدواته السوريّة والمصريّة
اإلخوانية واللبنانيّة والليبيّة هي التي تدعم هذه التحوالت ،على
رغم كل الخالفات داخل هذا التك ّتل؟ لقد تساءل الرئيس بشار األسد،
رئيس الجمهوريّة العربيّة ال��س��وريّ��ة ،في خطاب القسم بتاريخ
 ،2014/7/16حول ذلك قائالً :أليس ما نراه في العراق اليوم وفي
سورية وفي لبنان وفي كل الدول التي أصابها داء الربيع المزيّف من
الحسي الملموس على مصداقيّة ما حذرنا منه
دون استثناء هو الدليل
ّ
مرارا ً وتكرارا ً  ...وقريبا ً سنرى أنّ الدول العربيّة واإلقليميّة والغربيّة
التي دعمتْ اإلرهاب ستدفع هي ثمنا ً غالياً.
وانطالقا ً من فهم سورية وقائدها لكل ما سبق وقلناه ،وأشياء أخرى
ّ
للمخطط المرسوم ضد سورية
لم نقلها ،ومن رؤية وفهم واضحين
والعرب منذ األيام األولى للعدوان عليها وعلى شقيقاتها الدول العربيّة
األخرى حيث تق ّرر سور ّيا ً السير في مسارين متوازيين وهما ضرب
اإلرهاب من دون هوادة والقيام بمصالحات محليّة لمن يريد العودة
عن الطريق الخاطئ .وإذا أراد البعض العودة إلى توثيق هذا الموقف
ّ
والخطة المتكاملة التي رسمها الرئيس األسد للخروج من المشكلة
فعليه العودة إلى خطاب الرئيس األسد بتاريخ  ،2013/1/6والذي
قدّم فيه سيادة الرئيس صياغة موضوعيّة ومقنعة لسبل الخروج من
هذه األزمة التي فرضتها الدوائر المعادية على سورية وعلى الدول
العربيّة األخرى.
لقد كتب الكثير عن المعارضة السوريّة بأقالم غربيّة وعربيّة
َ
كان
وس��وريّ��ة ،إال َّ أنّ أغلب ما دبّجته األق�لام الصديقة للمعارضة
بعيدا ً عن الموضوعيّة والمنطق والواقع والتفكير السليم ناهيك عن
المبالغات حول المعارضة ودوره��ا .وأنا هنا ال أكتب كمسؤول ،بل
كمواطن يرى ما يدور حوله .وال أبالغ إذا قلت أ ّنه ال توجد في سورية
معارضة بل توجد معارضات .وتعرف هذه المعارضات أ ّنها مفتتة
ولم تصمد أمام أي من التحديات التي تواجهها بالدها .ال أريد أن أنزع
صفة الوطنيّة والموضوعيّة عن بعض المعارضين فذلك خطأ أيضاً،
لكنني أؤ ّكد أنّ ما نسمعه من كالم من قبل بعضهم نياب ًة عن معارضة
وجماهير وباسم الشعب السوري من هؤالء قد ال يعبّر في الكثير من
األحيان ح ّتى عن تنظيمه ذي الطبيعة المجهريّة ،كما أ ّنه ال يعبّر في
كثير من األحيان عن كل أفراد عائلته المباشرة .أ ّما في البعد الوطني،
فال أعتقد أنّ أيّة معارضة في العالم وص َل بها الحد إلى استدعاء
ّ
التدخل العسكري األميركي والغربي والمتعفن من دول
واستجداء
الخليج لقصف بالده وتدميرها وقتل مواطنيها كما فعل هؤالء وما
ّ
التدخل! واالستنتاج البسيط
التوسل لدى اآلخرين لمثل هذا
زالوا في
ّ
هذا ،يثبت أ ّنه لو كان لهؤالء أتباع ومؤيدون يعتمد عليهم لما طلبوا

ّ
ِ
يكتف هؤالء بتدخالت باتت معروفة في تاريخ
التدخل .ألم
مثل هذا
سورية والمنطقة والعالم ولم تجلب لبلدنا سوى النكبات التي ما زلنا
ّ
التدخل
ندفع ثمنها غالياً؟ وعلى رغم فشل هؤالء في الحصول على هذا
عندما ابتدعوا ملف استخدام سورية لألسلحة الكيماوية ،فإ ّنهم
يذهبون اآلن بعيدا ً في تصديق أنّ السعوديّة وواشنطن وغيرهما
سيقومون بتدريب جيش جديد لهم في السعوديّة! إنّ ما يسعى هؤالء
إليه هو قتل مزيد من السوريين وإطالة أمد الحرب على سورية وجعل
شباب سورية كبش فداء لمخططات إسرائيل وحماتها ألهداف يفهمها
ح ّتى األغبياء.
إنّ تجربة الجبهة الوطنية التقدمية في سورية والتي تعترف
األح���زاب المكونة لها بالحاجة إل��ى تطويرها وإغ��ن��اء تجربتها
واالستفادة من األخطاء التي واكبتْ أحيانا ً مسيرة عملها ،أثبتت قيمة
التعدديّة السياسيّة في سورية وإمكانيّة تطويرها للعمل الديمقراطي.
ْ
وبدأت ُتمارس
كما أنّ األحزاب الجديدة التي ت ّم ترخيصها في سورية
عملها الجماهيري في إطار القانون كأحزاب معارضة ،جوانب تثبت
أنّ سورية تؤمن بالتعدديّة السياسيّة وبالرأي والرأي اآلخر .فأحزاب
الجبهة الوطنية التقدمية شريكة أساسيّة في الحكم منذ تأسيسها
قبيل منتصف السبعينات من القرن الماضي .والشيء الذي يجب أن
يعرفه كل مهتم بالشأن السوري هو أنّ أصغر حزب من حيث ق ّوة
تمثيله وتواجده ال��دوري من بين أحزاب الجبهة الوطنيّة التقدمية
ّ
مؤخرا ً والتي يصل عديدها اآلن
واألحزاب التي ت ّم الترخيص لعملها
إلى حوالى الخمسة عشر حزباً ،يزيد بعشرات الم ّرات على األحزاب
التي ُتمارس دورها خارج سورية وخارج القانون ما عدا فصيل واحد
من هذه المعارضة الخارجيّة المسلّحة والذي حكم عليه شعب سورية
بالخيانة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي ولم يعد له أي تأثير
يُذ َكر.
عندما تأسس ما يُس ّمى المجلس الوطني السوري في اسطنبول
بعد اندالع الحرب على سورية من خالل ضغوط قامت بها الواليات
المتحدة وبعض الدول الغربيّة وتركيا وقطر والسعوديّة ،سقط هذا
التج ّمع وانتهى كما بدأ بتعليمات من وزي��رة الخارجية األميركية
السابقة هيالري كلينتون .كما أنّ الشعب السوري لم ولن ينسى
توبيخ السفير الفرنسي أري��ك شوفالييه ألزالم��ه في ه��ذا المجلس
المعارض عندما عاملهم كأطفال وقال لهم« :أنتم ال تستحقون دعمنا
ولستم قادرين على القيام بأي شيء» ،وكان ذلك مسجالً تلفزيونيا ً من
دون علم أو ربما بتعليمات منه إلهانة مثل هذه المعارضة على المأل.
وأسسوا في الدوحة ما
وعندما عاد أسياد هذه المعارضة السوريّة ّ
أسموه باالئتالف السوري لقوى الثورة والتغيير ،واختلف مؤسسوه
من الدول الممولة له وخصوصا ً السعوديّة وقطر على أي من أزالمهم
سيقود هذا االبن المسخ ،وجد هذا االئتالف نفسه م ّر ًة أخرى ممزقا ً في
والءاته وممزقا ً في مواقفه .وبالمناسبة لسنا نحن الذين نقول كل ذلك،
بل أصحاب هذا االئتالف في السعوديّة وقطر وباريس ...الخ هم الذين
يتحدثون عن ذلك بشكل مكشوف .وأك ّرر أنّ من يقول ذلك لسنا نحن،
بل هم أعضاء في قيادة هذا االئتالف من الذين انقلبوا على بعضهم في
مسرحية توزيع األموال والدوالرات والسياسات والمرجعيات.
المشكلة األساسيّة في المعارضة السوريّة هي التشتت من جهة
وعدم وجود معارضة سياسيّة يمكن الثقة بها وبصفتها التمثيلية
ْ
أصرت القيادة السوريّة واألصدقاء الروس قبل
من جهة أخرى .لقد
مؤتمر جنيف على تمثيل المعارضة أو المعارضات السوريّة في وفد
ذي صفة تمثيلية «ووازن��ة» للتباحث مع الحكومة .إال َّ أنّ أصحاب
االئتالف رفضوا ذلك بشكل قاطع وقالوا إنّ هذا االئتالف هو الذي يم ّثل
المعارضة وفرضوا ذلك على رعاة المؤتمر وعلى األمم المتحدة ،كما
حاولوا فرض جدول األعمال الذي تم ّثل بالنسبة لهم بنقطة واحدة هي
إيجاد هيئة انتقاليّة للسلطة .وفي الوقت الذي ال بد أن نؤ ّكد فيه أنّ
وفد الجمهوريّة العربيّة السوريّة لم يذهب إطالقا ً إلى جنيف لتسليم
السلطة وأ ّنه لم يف ّكر بذلك ولو لثانية واحدة ،وما زال كذلك اآلن ،فإنّ
ْ
ج��اءت فارغة اليدين إلى جنيف إال َّ من شبقها الستالم
المعارضة
السلطة األمر الذي دفعها إليه أسيادها األغبياء.
وفي الوقت الذي ال بد أن نؤ ّكد فيه أنّ المعارضة أو المعارضات
الداخليّة عملتْ ألخ��ذ دور في جنيف من خ�لال اق��ت��راح صياغات
لشكل وفد المعارضة ،إال َّ أنّ هذه المعارضة كانتْ وما زالتْ ُتعاني
من انفصام حقيقي في تعاملها مع الشعب السوري والطريقة التي
تراها للخروج من األزمة .لكن الخالف معها يكمن في أ ّنها أص ّر ْ
ت أن
ال تختلف كثيرا ً في معارضتها عن معارضة الخارج من خالل طرحها
لشعارات وأف��ك��ار ال ترتقي إل��ى مستوى التحديات .لكننا نسجل
ّ
للتدخل الخارجي أو الغزو األجنبي لبلدها .إال َّ أنّ
ألغلبيتها رفضها
موقفها م ّما يُس ّمى المرحلة االنتقاليّة بقي جامدا ً وال يختلف كثيرا ً عن
طروحات غربيّة ومبالغات غير منطقيّة في فهمها لما يجري في البلد
ْ
اعتبرت بعضها
بما في ذلك عدم إدانتها للمجموعات المسلّحة التي
قريبا ً منها أل ّن��ه يخدم مصالحها الضيقة .وب�� ّر ْ
رت في نهاية األمر
العنف الذي ال يوجد بينه وبين اإلرهاب فرق كبير .ومن جهة أخرى،
فقد كان النقد الذي وجهته هذه المعارضة الداخليّة وما زالتْ لبعض
اإلجراءات التي اتخذتها الدولة لحفظ األمن والنظام ومكافحة اإلرهاب
غير بعيد كثيرا ً عن موقف االئتالف .أ ّما الخطأ الكبير الذي ارتكبته هذه
المعارضة الداخليّة ،فكان إصرارها المستمر ح ّتى اآلن ،وعلى رغم
وضوح ارتباط هذا االئتالف بـ»إسرائيل» وباإلرهاب على الوصول إلى
تفاهمات مع االئتالف وسلفه المجلس الوطني السوري على حساب
موقف وطني حقيقي يدعو إلى حوار وطني ينهي اإلرهاب وسفك دماء
ّ
والتدخل الخارجي الغربي والخليجي في شؤون سورية.
السوريين
إنّ اعتقاد بعض أط��راف المعارضة الوطنيّة أنّ بقاءها إلى جانب
المعارضة الخارجيّة قد يعطيها مزيدا ً من الجماهيريّة وورقة قوية في
التفاوض مع الحكومة ،هو أمر غير واقعي ويضر بها وبمواقفها .كما
أنّ االتصاالت والزيارات التي تقوم بها إلى دول صديقة أو غير صديقة
لسورية وتظهر فيها عداءها للموقف الوطني يضر بها وبالمصلحة
الوطنيّة.
تغيرت كثيرا ً
ْ
لم يفهم بعض المعارضين ح ّتى اآلن أنّ سورية قد
بعد االنتخابات التي أقبل عليها شعب سورية بالماليين خارج
سورية وداخلها .وما زال البعض ح ّتى اآلن يتحدّث زورا ً عن ضرورة
تلبية تطلعات الشعب السوري ،فعن أي شعب سوري يتحدثون؟
لقد عبّر الشعب السوري عن تطلعاته بصورة مش ّرفة في انتخابات
أيار وحزيران الرئاسيّة ولن يقبل من أي جهة كانتْ التالعب في وعيه
وفي قراره الذي مارسه بأبهى أشكال الديمقراطيّة من خالل صناديق
االنتخابات ،فهل يفهم هؤالء ذلك ،أم أنّ عقلهم لم يستوعب قرار الشعب
السوري بعد؟
المهم دائما ً في أيّة معارضة ،كما هي الحال في الدول التي توجد
فيها معارضة حقيقية ،هو وجود نهج سياسي إزاء قضايا الوطن
والتحديات السياسيّة واالق��ت��ص��اديّ��ة واالجتماعيّة والحقوقيّة
والدستوريّة والتشريعات الداخليّة ومؤسسات ال��دول��ة .فالدور
الحقيقي أليّة معارضة قادرة على فهم أبعاد ومعاني تبادل السلطة
والحفاظ على وح��دة البالد وسيادتها واستقاللها هو وج��ود رؤية
دستوريّة وفكريّة إلغناء الحياة الفكريّة واإليديولوجيّة في البالد.
لقد نظرنا بكل حزن إلى كثير من االجتماعات التي نظمتها ومولتها
مؤسسات غربيّة لما يُس ّمى بالمعارضة السوريّة يقوم بها هؤالء
األجانب بصياغة دساتير وقوانين وعدالة انتقاليّة لسورية وكأن
السوريين عاجزون عن صياغة دستورهم وعدالتهم االنتقالية وهي
عبارة عن دعابة غربيّة ومراهقة في العمل السياسي ،علما ً أ ّنهم أحفاد
أقدم حضارة في التاريخ ،ففي سورية وج ْ
��دت األبجديّة األول��ى في
العالم في أوغاريت .هل يعرف هؤالء تاريخ بلدهم؟ في ذلك الوقت
الذي كان يجلس هؤالء السوريون في هذه االجتماعات كمراقبين لما
يجري وتملى عليهم األوامر والتعليمات التي ال عالقة لها من قريب
أو بعيد بشعب سورية واهتماماته ،هل كان هؤالء يف ّكرون بكرامتهم
وشرف أمتهم؟
من المؤسف والمحزن أ ّنه بعد أن استباحتْ قطعان اإلرهابيين
القتلة أرضنا في سورية والعراق بدعم من داعمي اإلرهاب أن نرى أن
من يس ّمون أنفسهم بالمعارضة ما زالوا مصرين على نهجهم العدمي
المذل في التعامل مع ما تمر به سورية .وإذا كانوا قد ادعوا خالل فترة
ما أنّ بعض المجموعات المسلّحة ترتبط بهم ،فإ ّنه ثبت أ ّنه ال توجد
لالئتالف ،على األقل ،أيّة تأثيرات تذكر على المجموعات المسلّحة
س��وا ًء ك��ان ذل��ك ما يُس ّمى الجيش الحر أو المجموعات اإلرهابيّة
األخ��رى .وقد أدّى عمل هؤالء السياسي وارتباطاتهم للتسويق لكل
المجموعات اإلرهابيّة واإلرهابيين األجانب وحشدهم وتأمين مب ّرر
لقتلهم للسوريين وسفك الدماء والتدمير الذي ميز التحالف الالأخالقي

بين االئتالف ومكوناته من جهة والمجموعات اإلرهابيّة المسلّحة من
جهة أخرى.
وفي إطار إمعان الدول الغربيّة في إهانة حلفائها في التحالف،
ف��إنّ هذه ال��دول ال تستخدم ه��ؤالء إال َّ في إط��ار الصور التلفزيونيّة
واالستعراضات السياسيّة ،أي أنّ هذه المعارضة أو المعارضات
أصبحت مستعدّة لتأجير نفسها لمن يدفع أكثر .إنّ أكثر ما نسمعه عن
هذه المعارضة هي الفضائح حول من يملك المال والتح ّكم في صرفه
أو الغنى الفاحش الذي أصاب البعض ،أو الفقر الذي أصاب بعضهم
اآلخر أل ّنهم غير موثوق بهم من السعوديّة وقطر .وهكذا نفهم خطورة
قرار اإلدارة األميركية بتقديم الدعم المالي والعسكري لما أسموه
«المعارضة السوريّة المعتدلة» وه��ذا بالطبع يشمل فئات سيتم
تدريبها في السعوديّة وأماكن أخرى ،كما سمعنا ،لمحاربة داعش
والدولة السوريّة ،األمر الذي سيؤدّي إلى وقوع هذه المعارضة في
مستنقعات اإلرهاب وأجندات الدول الحاقدة على سورية ومواقفها.
وهنا يحق لنا أن نسأل من الذي باع الصحافي األميركي سوتلوف إلى
داعش ،أليس هم حلفاء االئتالف والواليات المتحدة؟ كما يحق لنا أن
نسأل ألم يكن الجيش الحر وغيره هم الذين سلّموا أسلحتهم األميركية
لداعش أو أليس هم الذين باعوا هذه األسلحة لداعش؟
وسط كل هذا الصخب والضجيج الدولي حول أولويّة مكافحة
داعش واإلرهاب ،وبعد غياب وسبات الئتالف الدوحة ،يعود االئتالف
فجأة إلى طرح استمرار مؤتمر جنيف إلعادة الحياة لفكرة هيئة الحكم
االنتقالية .والسؤال الذي يطرح نفسه هو :عن ماذا يتحدث هؤالء؟
وأين هؤالء من تطلعات الشعب السوري التي يتحدثون عنها أحياناً؟
للتوصل إلى حل لألزمة السوريّة
هنالك اآلن أولويتان ال ثالث لهما
ّ
وهما مكافحة اإلره��اب والعمل على تحقيق مزيد من المصالحات
المحليّة .إنّ مكافحة اإلره��اب تستدعي أن تقوم كل ال��دول بما في
ذل��ك السعوديّة وتركيا وقطر وال���دول الغربيّة بوقف تمويل أو
تسليح أو إيواء أو تمرير المجموعات اإلرهابيّة المسلّحة إلى سورية
وإل��ى العراق .ونعتقد أ ّن��ه ال يمكن للمعارضة السور ّية ،إذا كانتْ
سورية ح ّقاً ،أن ال تعمل في هذا االتجاه .وإذا كان قادة بعض الدول
وخصوصا ً في الخليج وتركيا الذين اتخذوا من إم��داد المجموعات
اإلرهابيّة المسلّحة ودعمها بالمال والسالح ،قد بدأوا بإنكار ما كانوا
يقومون به إلنقاذ رؤوسهم ،علما ً أنّ اإلنكار شيء طبيعي ،أل ّنه دفاع
عن النفس ،فإ ّنه حري بمن يسمي نفسه معارضة سورية أن يستدير
ويتراجع عن مواقفه في دعم اإلرهاب .ويجب على كل من يود إنهاء
اإلره��اب في المنطقة االبتعاد عن استخدام مصطلحات «معارضة
مسلّحة معتدلة» أو معارضة غير معتدلة ،فكل من يحمل السالح في
بلده وضد أبناء شعبه هو إرهابي وال توجد أسماء أخرى لوصفهم
غير ذلك .وإذا كانتْ الواليات المتحدة صادقة في اعتماد قرار صارم
ضد اإلرهابيين األجانب في الق ّمة المقبلة لمجلس األمن ،فإنه عليها
العمل مع أقرب حلفائها الغربيين والخليجيين وتركيا لوقف ذلك بما
يضمن تجفيف منابع اإلرهاب ووقف استمراريته في القتل في سورية
والعراق ولبنان وأجزاء أخرى من العالم .ويجب وقف التحريض على
اإلره��اب والتعبئة اإلعالميّة ضد سورية ألنّ هذه الدعاية هي التي
دفعتْ اإلرهابيين األوروبيين وغيرهم على االلتحاق بصفوف القتلة
في سورية والعراق .وعلى كل من يود االنضمام إلى مكافحة اإلرهاب
أن يحاسب كل المجموعات اإلرهابية ،فال فرق بين داعش وجبهة
النصرة والجيش الحر أو الجبهة اإلسالمية وشقيقاتها األخرى.
أ ّما األولويّة الثانية فهي تشجيع ودعم تحقيق المزيد من المصالحات
الوطنية في كل أنحاء سورية ،وقد عاد الكثير من الشباب المغرر بهم
من الذين ت ّم تضليلهم دينيا ً وإيديولوجيا ً إلى حضن الوطن .ويتابع
السوريون بارتياح كبير المصالحات التي تتم بحماسة هائلة على
ْ
بدأت تواجه بعض المصالحات في المناطق التي
رغم المخاطر التي
تنتشر فيها داعش والمجموعات اإلرهابيّة المسلّحة األخرى.
وفي خطابه التاريخي بتاريخ  ،2014/7/16قال الرئيس األسد:
لقد ك ّنا منذ البداية على قناعة تا ّمة أنّ الحلول الناجعة هي حلول
سوريّة بحتة ،ال دور لغربي فيها إال ّ إذا كان داعما ً وصادقاً ...وكثيرون
هم من ألقوا السالح وعادوا وقاتلوا مع الجيش واستشهدوا دفاعا ً عن
الوطن ...وأك ّرر دعوتي لمن غرر بهم أن يلقوا السالح ،أل ّننا لن نتو ّقف
عن محاربة اإلرهاب وضربه أينما كان ح ّتى ُنعيد األمان إلى كل بقعة
في سورية« ...فالحل السياسي» كما يُس ّمى اصطالحاً ،يبنى على
المصالحات الداخليّة التي أثبتتْ فاعليتها في أكثر من مكان...
إنّ االستمرار في سفك الدماء واستنزاف اإلرهاب لسورية يجب أن ال
يستمران شرطا ً بيد المعارضة للعودة بسورية إلى األمن واالستقرار،
كما طالبَ ائتالف الدوحة ورعاته خالل جوالت جنيف ،كما أنّ االنتصار
على اإلرهاب يجب أن يكون انتصارا ً لكل السوريين معارضة ومواالة.
ّ
وقد ت ّم خالل المحادثات التي أجريتْ
مؤخرا ً بين القيادة السوريّة
والمبعوث الخاص الجديد لألمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي
ميستورا التوافق على هذه األولويات على أن يتم البحث أيضا ً عن
إيجاد إطار سياسي في الوقت المناسب يقود إلى الحل الذي يلبّي
طموحات الشعب السوري الحقيقية .وفي هذا المجال ،قال الرئيس
األسد في خطاب أدائه اليمين الدستوريّة:
المصالحات الوطنيّة ال تتعارض وال تحل محل الحوار الوطني
الذي بدأته الدولة مع مختلف القوى السياسيّة والحزبيّة والفعاليات
االجتماعيّة وستستمر به بانفتاح باتجاه كل األفكار ،فهو األشمل وال
يرتبط بالظروف الراهنة التي تمر بها البالد ،بل هو حوار حول مستقبل
الوطن وشكل الدولة في كل المجاالت من دون استثناء .ويناقش فيه
كل ما يرتبط باألزمة أو ال يرتبط بها ،ما سبقها أو ما نتج منها...
ّ
التدخل الخارجي لم يعد منطق ّياً،
إنّ استمرار مراهنة البعض على
وال هو مقبول أخالق ّياً .وأ ّننا في الوقت الذي نحترم فيه ضرورة وجود
المعارضة ونؤمن بها لبناء مستقبل سورية التعدديّة ،فإ ّننا نعرف
حجم المعارضة أو المعارضات جيّداً ،فإ ّنه أصبح من مصلحة جميع
السوريين االلتفاف حول ما هو خير وطيب لبلدهم والذي يتم ّثل اآلن في
مكافحة اإلرهاب وتحقيق المزيد من المصالحات المحليّة في كل أرجاء
سورية .فسورية ال ينقذها من إمكانيّة ضياع سيادتها واستقاللها إال َّ
اإليمان بجيشها الوطني أل ّنه الحامي الوحيد لعزتها وكرامة شعبها
ألنّ من يصدقون النوايا األميركية بمحاربة داعش والجيش السوري
رحبتْ سورية خالل األشهر الماضية
لم يعد لهم مكان في سورية .وقد ّ
بعودة الكثير من أبنائها ممن اقتنعوا أنّ نار الوطن أشرف لهم ألف
م ّرة من ج ّنة األعداء ،إذا كان هناك من جنات لدى األعداء .واألهم من
ذلك كلّه هو انكشاف الوجه الحقيقي لبعض المعارضات الساقطة
التي تع ّرى والؤها وعمالتها لـ»إسرائيل» العدو الذي يحتل أرضنا
في فلسطين والجوالن وجنوب لبنان .إنّ يد «إسرائيل» المغروسة في
كل ما تمر به الدول العربيّة واضحة كل الوضوح .ومن ال يصدّق ذلك
ح ّتى اآلن عليه أن ينظر في العالقة بين «إسرائيل» وهذه المنظمات
اإلرهابيّة التي تنام بارتياح في الحضن «اإلسرائيلي» الدافئ ،من دون
خجل .ولينظر هؤالء إلى المرآة ،وأضمن لهم رؤية الحقيقة!
لقد وصف أحد معارضي اسطنبول الوضع في ائتالفه قائالً« :إنّ
مؤسسات المعارضة السياسيّة فاشلة وفاسدة وفاقدة لقرارها الحر»
ونحن لم نكن بحاجة إطالقا ً لقراءة ذلك ح ّتى نتع ّرف إلى الواقع
الحقيقي لهذا النوع من المعارضة سوا ًء كانتْ في اسطنبول أو باريس
أو في الدوحة وواشنطن وغيرها.
ّ
يسطر أروع البطوالت
جيشنا الباسل ،الجيش العربي السوري،
في حربه على اإلره��اب وعلى كل من يتطاول على سيادة سورية
وحرية شعبها وتاريخنا المجيد ،واآلالف من شهدائه الذين دفعوا
ضريبة الدم الطاهر كي تعيش سورية وأجيالها القادمة ،أن يعي
ولو متأخرا ً خطورة االستغراق في مخططات أع��داء سورية بعيدا ً
عن االنتقام والحقد األسود الذي أعمى بصيرة الكثير .وعندما يتو ّقف
تد ّفق اإلرهابيين األجانب والدعم الذي تتلقاه المجموعات اإلرهابية
المسلّحة من «إسرائيل» ودول الخليج والدول الغربيّة ،فإنّ الجيش
العربي السوري يتك ّفل بالقضاء على خطر اإلره��اب ال��ذي يواجه
سورية والمنطقة .وفي هذه المعركة يشعر كل السوريين الشرفاء
من كل المشارب السياسيّة واإليديولوجيّة والدينيّة بوحدتهم التي
هي رمز وطنيتهم وإيمانهم بمستقبلهم .وعندما تزداد المخاطر على
الشعوب وأوطانها ،ي��زداد إيمانها بأهميّة التضحية للحفاظ على
األوط��ان شامخة .ولن يغفر التاريخ ألبنائه عدم استنهاض ه ّمتهم
للدفاع عن الوطن وعن عرضهم وأمنهم ومستقبلهم.
وأخيراً ،ال بد من التذكير أنّ الحل السياسي ال يمكن أن يكون إال َّ بين
السوريين وبقيادة سوريّة ،وعلى األرض السوريّة ،وإنّ أي حديث عن
نقل السلطة وإقامة هيئة لنقل السلطة يعني في هذه الظروف ،نقل
هذه السلطة إلى يد داعش وشقيقاتها ،اللهم فاشهد ،أال هل بلّغت؟!

