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ما يخرطونه في جنيف ال محل له على أرض الشام
فثورة الشام تستنزف أمريكا وروسيا وتنبذ الخونة وتستهلك العمالء
الخبر:
وصل وزير الخارجية األرمري ي جون يري إلى رموس و األربعاء  2016/3/23في زيارة يسعى خاللها إلى
االطالع على رموقف الرئيس الروسي فالديرمير بوتين ورمدى استعداده لبحث رمسألة بقاء الرئيس السوري بشار
األسد في السلطة .ويعتبر رمسؤولون أرمري يون أن رمسألة رمستقبل األسد أساسية إلعطاء زخم لرمحادثات السالم التي
يجريها رمبعوث األرمم الرمتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي رميستورا في جنيف رمع طرفي النظام والرمعارضة
بهدف إنهاء النزاع السوري.
التعليق:
بدايةً ال بد رمن التأ يد أن يري ال يذهب إلى رموس و لرمعرفة استعداد بوتين لبحث أرمر رمعين ،والصواب أنه
ذهب لبحث تفاصيل األرمر .وهو ترتيبات لخروج بشار األسد رمن السلطة رمن دون رمجازفات .واللقاء يحصل ووفدا
الرمعارضة والنظام في جنيف .وهذا يشير إلى استعجال أرمري ا على حل األزرمة السورية الرمستعصية.
إن بقاء بشار أو رحيله عقدة تجرمد الرمفاوضات .وقد صرح يري في الرمؤترمر الصحفي الذي عقده يوم الجرمعة
عقب لقائه ببوتين بأن على األسد أن يدرك أنه ال يرم نه االسترمرار في الح م.
و ان وليد الرمعلم قد صرح في  12آذار قبيل بدء الرمفاوضات أن بشار أسد خط أحرمر ،وصرح رمثله وفد
النظام .بينرما تصريحات وفد الرمعارضة والسعودية تصر على أن تتناول الرمفاوضات رمصير بشار وآلية رحيله.
في الخبر أعاله أن بحث رمستقبل األسد رمسألة أساسية إلعطاء زخم لرمفاوضات جنيف الجارية .وهذا يعود بنا
إلى إعالن روسيا عن انسحابها (الجزئي) رمن سوريا في  15آذار ،والذي تزارمن رمع بدء الرمفاوضات بين وف َدي
الرمعارضة والنظام في جنيف .وقد صدرت تصريحات روسية رسرمية بأن االنسحاب جاء دعرما ً لرمفاوضات جنيف.
ف يف يرم ن أن ي ون االنسحاب الروسي دعرما ً للرمفاوضات؟ و يف يعطي بحث رمستقبل األسد زخرما ً
للرمفاوضات؟
إن وف َدي الرمعارضة والنظام رمطلوب رمنهرما أرمري يا ً التوصل إلى حل يتضرمن تش يل ح ورمة انتقالية ،ويتضرمن
خروج بشار رمن الح م ،يُطرح أن ي ون ذلك خالل  18شهراً .وخلف ل رمن الوفدين قوى في سوريا ،إرما أنها
ترفض الرمفاوضات رمن أصلها ،وإرما أنها تنتظر رمنهرما تحقيق انتصارات واضحة.
غالبية وفد الرمعارضة ال ت اد ترمثل شيئا ً عند الشعب في سوريا ،والقليل الذي له بعض قبول يتهاوى إذا قدم
تنازالت ولم يحقق رمطالب الشعب .والشعب يطالب برحيل النظام وررموزه وأر انه .لذلك ان ال بد رمن إعطاء
الرمعارضة رم اسب رمعينة .وبرما أن رمعظم تفاصيل الحل رمرفوضة رمن عرموم أهل سوريا ،فلن يبقى للرمعارضة رما
يحفظ رماء وجهها أو يُبقي لها قبوالً عند الناس إال تضرمين رمخرجات الرمفاوضات شيئا ً يتعلق برحيل بشار.
بشار أسد عرميل أرمري ي ورمستعد لتقديم هذا التنازل ،ول ن األرمر يحتاج إلخراج .إذ إن أر ان جيشه وقادته،
والفعاليات الداعرمة للنظام ،رمقتنعون حاليا ً أنهم أقوياء ،وأنهم على وشك حسم الصراع والقضاء على الثورة،
وخصوصا ً بعد االنتصارات التي تحققت لهم برمساعدة روسيا .لذلك ال يقبل هؤالء بأي تنازل فضالً عن أن يتنازلوا
عن الح م وارمتيازاته .وال يرد عندهم بعد هذه االنتصارات القبول برحيل بشار ،وال بحث هذا األرمر أصالً .ولذلك

وجدنا وليد الرمعلم يعلن قبيل بدء الرمفاوضات ،ويعلن رمثله وفد النظام أن رمستقبل األسد ليس رمحل بحث .والعقدة في
الحقيقة ليست عند هؤالء .فوليد الرمعلم وبشار الجعفري رئيس وفد النظام عرمالء ألرمري ا .ول ن هؤالء وبشار
يخشون تقديم تنازالت ال يتفهرمها الرمحيطون ببشار ،وقد تؤدي إلى أرمور غير رمحسوبة .لذلك ف رما احتاج وفد
الرمعارضة إلى رم سب يتعلق برمستقبل بشار ،فقد احتاج وفد النظام استبعاد هذا األرمر ليا ً رمن البحث.
في هذه األجواء ،وبالتزارمن رمع بدء الرمفاوضات ،جاء إعالن روسيا انسحابها رمن سوريا .فهذا يرم ن أن يساهم
ب إقناع قوى النظام وفعالياته أن يقبلوا ببعض التنازالت وهم رمنتصرون ،قبل أن يضطروا إليها اضطرارا ً بعد
خروج روسيا .وهذا يفسر التصريحات الروسية بأن انسحاب روسيا رمن سوريا هو لدعم الرمفاوضات.
وزيادة في إقناع قوى النظام بقبول بحث رمستقبل بشار ،جرت تسريبات عن انسحابات لحزب هللا رمن سوريا.
وقد جاءت تحذيرات أرمري ية للبنان رمن أن تنظيم الدولة يهدد لبنان في البقاع والشرمال ،وهذا يبرر انسحابات بيرة
لحزب هللا رمن سوريا ،تزيد رمن ضعف أر ان جيش بشار وقواته ،وتساهم بإقناعهم بالرضا ببحث رحيل بشار.
وفي هذه األجواء ،تأتي زيارة يري لرموس و وتصريحه بشأن رمستقبل بشار ،الذي يش ل بظاهره ضغطا ً
عليه ،وفي الحقيقة يساعده على تبرير القبول بالتنازالت الرمرسورمة ،وعلى إقناع الرمحيطين به ليتفهرموا الخطر
الرمحدق بهم وليقبلوا بإدراج رمستقبل بشار على قائرمة البحث .وهذا رما سيرجع وفد النظام إلى سوريا لترتيبه .ثم تبدأ
جولة جديدة رمن الرمفاوضات بعد الترتيبات التي تجريها أرمري ا ،وينقلها يري لروسيا ،والتي سي ون لها دور في
الضغط على أر ان جيش بشار وداعرميه .وهذا يفسر الخبر عن الرمسؤولين األرمري يين أن بحث يري رمع بوتين
لرمستقبل األسد يعطي زخرما ً لرمحادثات السالم التي يجريها ستيفان دي رميستورا .لذلك فإن زيارة يري هي لبحث
الخطوات القادرمة في الرمفاوضات بين الوفدين ولترويض جرماعة النظام وإقناعهم بالتنازل ،ولت ليف روسيا برمهرمتها
في ذلك.
وفدي النظام والرمعارضة إلى رم اسب ،وعدم قدرة أي رمنهرما على تقديم تنازالت ،هو رمن
إن حاجة ل رمن
ْ
العوائق في وجه أرمري ا في سوريا ،حيث إ نها تأتي بعرمالء لها ليتفاوضوا ،ول نهم ال يستطيعون ترمثيل الناس على
األرض برما يتوصلون إليه .وهذه الجولة الجارية رمن الرمفاوضات في جنيف ال تختلف عرما سبقها ،بل هي أشد على
أرمري ا وأخطر ،ألنها ت اد تستنفد ل عرمالئها ،وبخاص ٍة أولئك الذين يرفعون شعارات إسالرمية تُرضي أهل
سوريا ،ثم يوافقون على البنود األرمري ية التي تحفظ نفوذ أرمري ا ورمصالحها ،وال تقيم وزنا ً ألح ام اإلسالم.
إن الذين ذهبوا إلى جنيف تحت رعاية أرمري ا وروسيا ،وسبحوا في رمستنقع الرمفاوضات الرمخزية ،وخصوصا ً
الذين اتخذوا اإلسالم شعاراً ،هم بحاجة رماسة لرما يحفظ رماء وجههم أرمام الناس .وهذا رما ال تستطيع أرمري ا أن
توفره لهم .لذلك سيعودون رمن رمفاوضات اللهاث خلف السراب رمحرملين بأوزار الخزي ،ثم سيلتحقون برمن سبقهم
رمن الرمنبوذين.
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ض َوات َّ َب َع َه َوا ُه فَ َمثَلُهُ َك َمث َ ِل ا ْل َك ْل ِ
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