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ما بعد «جنيف »2
هيثم مناع *

اإلبراهيمي:
حتى اآلن ال
نحرز تقدمًا
يذكر في هذه
العملية
(أ ف ب)

ب�م��وق�ف�ي�ه�م��ا ،م�ط��ال�ب��ًا ب��إت��اح��ة ال�ف��رص��ة
ّلوصول املساعدات اإلنسانية .وأوضح
أنه «كان الهدف من جنيف الذي ال تزال
اجتماعاته مستمرة حاليًا أمرين ،وهو
تنفيذ م��ا ات�ف��ق عليه ف��ي جنيف واح��د
وب��دء مرحلة انتقالية ،والثاني تشكيل
حكومة بصالحيات كبيرة يتفق على
ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وامل �ع ��ارض ��ة
وتكون لها صالحيات كاملة».
وأش � � ��ار إل � ��ى أن � ��ه «ح� �ت ��ى اآلن م ��ا زال ��ت
امل�ع��ارض��ة ت�ص� ّ�ر ع�ل��ى أن ن�ب��دأ بتشكيل
ّ
تصر
ال�ح�ك��وم��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة ،وال�ح�ك��وم��ة
على أن تبدأ املفاوضات بما يطلق عليه
مكافحة اإلرهاب».

ْ
«مشروعيها»
موسكو قدمت

إل � ��ى ذل� � ��ك ،ق � ��ال األم� �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ج��ام�ع��ة
ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ن �ب �ي ��ل ال � �ع� ��رب� ��ي ،إن
م�ف��اوض��ات «جنيف  »2ل��م ت� ّ
�ؤد الغرض
منها حتى اآلن ،بسبب تمسك الطرفني

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي
ّ
الف � � � ��روف ،أم � � ��س ،إن م ��وس� �ك ��و ق � ّ�دم ��ت
م� �س ��ودة ق ��راري ��ن مل �ج �ل��س األم� ��ن ب�ش��أن
إدخال املساعدات اإلنسانية و«محاربة
اإلره � � � ��اب» ف ��ي س� ��وري� ��ا .وأض � � ��اف ،ف��ي
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ب �ع��د م� �ح ��ادث ��ات م��ع
نظيره املصري نبيل فهمي« ،اإلره��اب
ب��ال�ت��أك�ي��د ل�ي��س م�ش�ك�ل��ة أق��ل ّ ح � ّ�دة» من
ّ
«يسبب
األزم��ة اإلن�س��ان�ي��ة ،معتبرًا أن��ه
امل �ع��ان��اة ل �ل �س��وري�ين ول � ��دول ال� �ج ��وار».
ّ
وق � ��ال الف � ��روف إن ن �س �خ��ة روس� �ي ��ا م��ن
مسودة قرار وصول املساعدات تعرض
«رؤيتنا عن ال��دور ال��ذي يمكن مجلس
األم��ن أن يلعبه إذا أردن��ا التوصل إلى
ّ
حل للمشكالت ال أن نستعدي طرفًا أو
آخر».
ّ
ب� ��دوره ،أش ��ار ف�ه�م��ي إل��ى أن ��ه «ت��واف�ق�ن��ا
خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ع�ل��ى أه�م�ي��ة إي �ج��اد م�ن��اخ
سياسي في سوريا بما يحقق تطلعات
ال� �س ��وري�ي�ن» .وأوض� � ��ح أن «م�ن��اق�ش�ت�ن��ا
للقضايا االقليمية كانت بغرض إيجاد
حلول سلمية لهذه القضايا».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

ــظمهم سعوديون
ع�ن�ه��ا وت�ب�ن��ي م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ،س ��واء من
«ال �ن �ص��رة» او «داع� � ��ش» .وف ��ي تحليل
ل �ه ��ذه ال ��رس ��ائ ��ل ،وج � ��دت ال� ��دراس� ��ة ان
معدي التفجيرات حرصوا على اظهار
ال �ط��اب��ع ال �ط��ائ �ف��ي وامل��ذه �ب��ي ل�ل�ح��رب،
وت �ح��دي �دًا ب�ي�ن ال�س�ن��ة وال �ع �ل��وي�ين ،مع
االصرار على ضرورة مواصلة الجهاد
ضد الكفار ،باعتباره واجبًا شخصيًا
على كل مسلم.
ّ
م��ن ب�ي�ن  53ع�م�ل�ي��ة ان �ت �ح��اري��ة ن��ف��ذت�ه��ا
«ال �ن �ص��رة» او «داع� ��ش» ع�ل��ى االراض ��ي
ال � �س� ��وري� ��ة ،ل �ح �ظ��ت ال � ��دراس � ��ة اس � ��م 30
ان �ت �ح ��اري ��ًا ف� �ق ��ط ،ب �ي �ن �م��ا ل ��م ي �ع �ل��ن ع��ن
اس �م��اء امل�ن�ف��ذي��ن اآلخ ��ري��ن ،ووج� ��دت ان
 23من اصل  ،30هم من األجانب ،مقابل
 7س��وري�ين .ف��ي ن�ف��س ال��وق��ت ،وم��ن بني
األج� ��ان� ��ب ال � �ـ  ،23ه� �ن ��اك  13ان �ت �ح��اري��ًا
س� �ع ��ودي ��ًا ،وارب � �ع � ��ة اردن� � �ي �ي��ن ،وث�ل�اث ��ة
ع��راق �ي�ي�ن (ب �ي �ن �ه��م ك� ��ردي� ��ان) ،وت��ون�س��ي
وأوسترالي وكندي واجنبية غربية لم
تتمكن ال��دراس��ة من تحديد جنسيتها.
وت�ل�ف��ت ال��دراس��ة ال��ى ان��ه ل�ي��س مفاجئًا
أن يكون ال�ع��دد االك�ب��ر م��ن االنتحاريني
سعوديًا؛ ألن اململكة العربية السعودية
هي منشأ تنظيم القاعدة ،كذلك فإنها
الداعم الرئيسي للمتمردين في سوريا،
اض��اف ��ة ال ��ى ان أع� � ��دادًا ك �ب �ي��رة ج� �دًا من
السعوديني ،من غير االنتحاريني ،قتلوا
في سوريا.
وال تستبعد الدراسة ان يكون عدد كبير
م��ن االج��ان��ب ال��ذي��ن ق��دم��وا ال��ى س��وري��ا
لتنفيذ عمليات ،امتنعوا عن تنفيذها

ف��ي ال�ل�ح�ظ��ة االخ� �ي ��رة ،ورغ� ��م إش��ارت �ه��ا
الى غياب أي معطيات منشورة في هذا
االط� ��ار ،الح �ظ��ت ع�ي�ن��ة واح ��دة مرتبطة
ب �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م� ��ن اراض � � ��ي ع � ��ام ،1948
اظ �ه��ر ال�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه ب �ع��د ع ��ودت ��ه من
سوريا ،انهم عرضوا عليه تنفيذ عملية
انتحارية ،لكنه رفض .والتقدير ،بحسب
الدراسة ،ان هذه الحالة لم تكن يتيمة.
وب �ع��دم��ا ت �ن��اول��ت ال ��دراس ��ة ال�ع�م�ل�ي��ات
االن� �ت� �ح ��اري ��ة ال� �ت ��ي ن� �ف ��ذت ف� ��ي ل �ب �ن��ان،
وت�ح��دي�دًا ف��ي بيئة ح��زب ال�ل��ه ،خلصت
الى ان «تسرب» االنتحاريني الى لبنان،
ي �ظ �ه��ر ق� � ��درة ع �م �ل �ي��ات �ي��ة ل � ��دى «ج �ب �ه��ة
النصرة» و«داعش» وتنظيمات متطرفة
اخ � ��رى م��رت �ب �ط��ة ب �ـ«ال �ج �ه��اد ال �ع��امل��ي»،
وايضًا قدرة فعلية على التسبب بتحد
غير سهل امام حزب الله ،الذي عليه ان
ً
ي�ج��د ح �ل��وال ل�ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات .م��ع ذل��ك،
رأت ان ال�ق��درة على االنتقال ال��ى لبنان
تطور خطير من شأنه ان يشكل تهديدًا
ام�ن�ي��ًا ي�ت�خ�ط��ى ال �ح��دود ال �س��وري��ة ،وال
يقتصر ف�ق��ط ع�ل��ى ت�ق��وي��ض ام��ن لبنان
واستقراره .و«كلما طال زمن الحرب في
سوريا ،كبر احتمال هجمات انتحارية
في دول اخرى ،اذ ان النشطاء الجهاديني
األج ��ان ��ب ال��ذي��ن ُي �ق��ات �ل��ون ه �ن��اك ،وم��ن
ث��م ي �ع��ودون إل��ى دول �ه��م ،ق��د يشنون أو
ُي �ش��ارك��ون ف��ي ه�ج�م��ات ان �ت �ح��اري��ة ،مع
اس �ت �خ��دام خ�ب��رت�ه��م ال�ع�م�ل�ي��ة ال��واس�ع��ة
ف��ي ال �ح��رب ال �س��وري��ة ،وال �ع�لاق��ات التي
ن�س�ج��وه��ا اخ �ي �رًا ب�ن�ش�ط��اء م��ن ال�ق��اع��دة
والجهاد العاملي».

ك �ش��ف م��ؤت �م��ر ج �ن �ي��ف ال� ��دول� ��ي ح� ��ول س ��وري ��ة ح��ال��ة
ال�ت�خ�ب��ط وال �ف��وض��ى ،ح�ت��ى ال ن �ق��ول ال �ه �ش��اش��ة ،ال�ت��ي
تعيشها القوى الدولية واإلقليمية واألطراف السورية.
سقطت ورقة التوت عن الكبير والصغير.
بعد عامان من االغتيال املنهجي للسياسة ومخرجات
حل سياسي ،اتفق الراعيان الروسي واألميركي ـــ بعد
ت��واف �ق��ات بينهما ع�ل��ى إرج� ��اء ان �ع �ق��اد امل��ؤت �م��ر ب��دأت
منتصف حزيران  2013وانتهت بعد نحو ستة أشهر ـــ
على عقد املؤتمر في  22كانون الثاني .2014
ع �ن ��دم ��ا ي �ت �ح ��دث ال� ��راع � �ي� ��ان ال� ��دول � �ي� ��ان ع� ��ن امل ��أس ��اة
اإلن �س��ان �ي��ة ف ��ي س ��وري ��ة ي�غ�ي��ب ع�ن�ه�م��ا ـ�ـ�ـ�ـ أو ال رغ�ب��ة
لديهما في االعتراف ــــ أنه بعد  30حزيران  ،2012تاريخ
ص��دور إع�ل�ان جنيف الشهير ،سقط أك�ث��ر م��ن نصف
ع��دد الضحايا ُ
ود ّم ��ر  60ف��ي املئة م��ن البنى التحتية
ّ
وسجل  65في املئة من ح��االت اللجوء وال�ن��زوح ،وأن
وق��ف إط�لاق النار ال��ذي طرحه السيد كوفي عنان في
ن�ق��اط��ه ال�س��ت ال�ت��ي ض� ّ�م�ن�ه��ا ه��ذا اإلع�ل�ان ك��ان عملية
ّ
سهلة تتعلق بطرفي نزاع أساسيني (الجيش السوري
والجيش الحر) وجماعات مسلحة ما زالت في طورها
الجنيني.
كنت أحد قالئل تحدثوا في مؤتمر القاهرة للمعارضة
ال�س��وري��ة ف��ي  2ــــ  3ت�م��وز  2012ع��ن «إع�ل�ان جنيف».
ك ��ان ال �ه� ّ�م ال��رئ �ي��س ل�ل�م�ع��ارض��ة ال �ت��وص��ل إل ��ى ميثاق
وطني جامع وبرنامج مشتركّ ،
وهم املجلس الوطني
ال� �س ��وري ع ��دم ت�ش�ك�ي��ل أي ه�ي�ك��ل ف ��ي امل��ؤت �م��ر يمكن
أن ي�ك��ون ع�ب��اءة جامعة أوس��ع للمعارضة ال�س��وري��ة،
ب��ل وحتى تشكيل لجنة متابعة مل�ق��ررات املؤتمر .في
ح�ين ك��ان ه��اج��س السفير ال�ف��رن�س��ي إري��ك شوفالييه
ان �ه��اء امل��ؤت �م��ر ب�ن�ت��ائ��ج يحملها
ال � ��ى اج �ت �م ��اع أص� ��دق� ��اء ال �ش �ع��ب
السوري الذي عقد في  6تموز في
ب��اري��س .أم��ا السفير البريطاني
ج ��ون ول �ك ��س ،ال� ��ذي اس�ت�ق�ب�ل�ن��ي
مع وفد هيئة التنسيق الوطنية
ف��ي بيت السفير البريطاني في
ب��اري��س منتصف ال�ش�ه��ر نفسه،
ف �ق��د ح��دث�ن��ا ع��ن ض � ��رورة ال�ع�م��ل
على الخطة ب ،ألن مؤتمر جنيف
ح �س ��ب م� ��ا ق � ��ال ال ي �م �ل��ك ف��رص��ًا
كبيرة لالنعقاد.
ب� �ص ��راح ��ة وم � � � ��رارة أق� � ��ول ال �ي��وم
انني شعرت ،خالل أشهر ،بأنني
امل�ح��ام��ي ال��وح�ي��د ع��ن ق�ض�ي��ة خ��اس��رة ،ول��و أن املكتب
التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية كان واضحًا ومؤيدًا
للخط الذي دافعنا عنه .وتكفي مراجعة املقابالت التي
أج��راه��ا عبد العزيز الخير ورج��اء الناصر (وكالهما
معتقل اليوم) وحسن عبد العظيم ومقابالتي ومقاالتي
املبكرة في املوضوع .ولعلنا أول طرف صاغ مالحظات
ن �ق��دي��ة ب � �ن ��اءة مل��ؤت �م��ر «ج �ن �ي��ف  »1ت� �ط ��ال ��ب ،دول� �ي ��ًا،
بخطوات ج��ادة لعقد املؤتمر ال��دول��ي ف��ي أس��رع وق��ت،
وإقليميًا بضرورة توسيع األط��راف ال�ـ 16املشاركة في
املؤتمر األول لضم السعودية ومصر وإيران ،وسوريًا
بالخروج من منطق «الحانوت املمثل للشعب» من أجل
حضور وازن ومقنع للمعارضة السورية.
ُب�ع��د تشكيل االئ �ت�لاف ال��وط�ن��ي ال �س��وري ف��ي ال��دوح��ة
ً
ض��رب الحل السياسي ف��ي الصميم ،أوال عبر اعتبار
ً
ه��ذا االئ�ت�لاف ممثال شرعيًا وح�ي�دًا للشعب السوري
واع �ط��ائ��ه م �ق �ع��د س ��وري ��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة في
قمة ال��دوح��ة ،وثانيًا عبر التأكيد على رف��ض الحوار
والتفاوض قبل رحيل األسد ،أي وضع «إعالن جنيف»
في الثالجة .وليس املجال متسعًا لذكر االتهامات التي
تعرضنا لها ملجرد ّ
تمسكنا بالحل السياسي وإعالن
جنيف.
ّ
تغيرت موازين القوى على األرض ،وتقدمت القوى
ال �ج �ه��ادي��ة ع �ل��ى ال �ج �ي��ش ال � ُح��ر ف��ي امل� �ي ��دان ،ودخ��ل
ح��زب ال �ل��ه م�ع��رك��ة ال�ق�ص�ي��ر .ف�ت�ح��ت ح ��دود ل� ُت�ه��اف��ت
ال �ج �ه��ادي�ين ال�س�ل�ف�ي�ين م��ن ع �ش��رات ال� ��دول ،وف�ت�ح��ت
ح ��دود أخ ��رى ل��دخ��ول أك �ث��ر م��ن خ�م�س��ة آالف م�ق��ات��ل
ش�ي�ع��ي ال��ى ج��ان��ب ال�ن�ظ��ام .وص ��ارت س��وري��ة م�ي��دان
امل��واج �ه��ة ال�س�ن�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ ال�ش�ي�ع�ي��ة امل�س�ل�ح��ة األول� ��ى في
ال �ع ��ال ��م ،وض � ��اع ن �ض��ال ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري م ��ن أج��ل
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ت �ح��ت أق � ��دام ال �غ��رب��اء .اج �ت �م��ع ك�ي��ري
والف��روف في  7أي��ار إلع��ادة االعتبار ملؤتمر جنيف،
ل �ك��ن امل �م��اط�ل�ات ال��دول �ي��ة وت� �ج ��ارة ال��وه��م وال �ب��ؤس
اإلق�ل�ي�م�ي��ة ّ
أج �ل��ت أي خ �ط��وة ع�م�ل�ي��ة ل�ع�ق��د امل��ؤت �م��ر.
إل ��ى أن وق �ع��ت م �ع �ج��زة ـ�ـ�ـ�ـ م��أس��اة ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي .ه�ن��ا،
ب ��دت األط� � ��راف ال��دول �ي��ة أك �ث��ر وع �ي��ًا ب �م��آل ال�ق�ض�ي��ة
ّ
الجدية إلى حل سياسي.
السورية وضرورة العودة
ّ
وف��ي ي��وم واح��د ،ب��دأ مسلسل «ص��ح النوم ال��دول��ي».
اك�ت�ش��ف أوب��ام��ا أن «ال��وس��ائ��ل ال�ع�س�ك��ري��ة ال تحقق
الديمقراطية» ،وطلع علينا ه��والن��د بالقول «يجب
اإلسراع في التوجه إلى جنيف» ،وأقر بان كي مون
بأن «االنتصار العسكري وهم» .أما غول فخرج عن
أسطوانة أردوغان بالقول« :يجب وضع ّ
حد للحرب
األك�ث��ر دم��وي��ة ف��ي س��وري��ة» .واتفقت ال��دول الثماني

في قمتها على ض��رورة مكافحة اإلره��اب .ول��م يبق
ف��ي ال �خ �ط��اب «ال �ج �ه ��ادي» س ��وى ب �ن��در ب��ن س�ل�ط��ان
وخ��ال��د العطية .وك��ان��ت آخ��ر ضربة ف��ي ص��در قيادة
أرك ��ان ال�ج�ي��ش ال �ح��ر ت�ش�ك�ي��ل «ال�ج�ب�ه��ة اإلس�لام�ي��ة»
ال �ت��ي ك ��ان م��ن أول إن �ج��ازات �ه��ا ل �ي��س ف �ق��ط ال�ه�ج��وم
على م�خ��ازن أسلحة للجيش ال�ح��ر ،وإن�م��ا التهديد
بمحاسبة كل من يشارك في جنيف.
ت��راج��ع ال �ص��وت ال�س�ع��ودي امل �ع��ارض م��ع غ�ي��اب بندر
ُ
بن سلطان ،وطلب من قطر ما يجري طلبه ع��ادة في
أوض��اع مماثلة من الطرف األميركي .وص��ار الطريق
سالكًا أكثر النعقاد املؤتمر.
ع��رض��ت وج�ه��ة ن�ظ��ري على األط ��راف ال��راع�ي��ة الثالثة.
وك��م ك��ررت لهم ،في ما كتبت وص��رخ��ت ،ب��أن األس��اس
هو إنجاح جنيف وليس مجرد انعقاده ،وأن الصورة
ال��ردي �ئ��ة ع��ن مصطلح امل �ف��اوض��ات و«إع�ل��ان جنيف»
التي سادت خالل عامني ّ
ونيف تتطلب إجراءات عملية
ت�س�ب��ق امل��ؤت �م��ر وت�ع�ط�ي��ه ح��اض�ن��ة ش�ع�ب�ي��ة ض��روري��ة
إلنجاحه .طالبنا ،في هيئة التنسيق ،بقرار من مجلس
األمن يضع كل املقاتلني غير السوريني خارج الشرعية
وقلت لكل من قابلت« :وقف إطالق النار اليوم
الدوليةّ .
ّ
عملية معقدة ومركبة .فليكن التركيز على وقف جرائم
ّ
الحرب واح�ت��رام قوانينها» .وك��ل اللسان من الحديث
في «اج��راءات بناء الثقة» ،وض��رورة اإلف��راج عن نساء
وأط�ف��ال وم��رض��ى ال ع�لاق��ة لهم ال ب��األم��ن القومي وال
بتغيير م��وازي��ن ال�ق��وى ،وإدان ��ة الخطف م��ن أي طرف
ج��اء ،واإلف ��راج عما أمكن م��ن املخطوفني .وك��ذل��ك رفع
العقوبات الغذائية والدوائية عن سورية ال��خ .ولكن،
وكما قال الشاعر« :لقد أسمعت إذ ناديت ّ
حيًا ،ولكن ال
حياة ملن تنادي».
ك��ان ه� ّ�م ال�ث�لاث��ي ال�ب��ري�ط��ان��ي ـــــ ال�ف��رن�س��ي ــــ األم�ي��رك��ي
م �م ��ارس ��ة ح ��ق ال �ف �ي �ت��و ع �ل��ى ك��ل
م� ��ن ل� �ي ��س ت� �ح ��ت ال� �س �ي �ط ��رة م��ن
امل � � �ع� � ��ارض� � ��ة ،وك � � ��ل م� � ��ن ت ��رف ��ض
ال� � � ��دول امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ال �ت �م��وي��ل
والتسليح والتمرير للمسلحني
(تركيا ،السعودية ،قطر) اعتباره
م �ع��ارض��ة س��وري��ة .وأت ��ى السيد
روب� � ��رت ف � ��ورد ب ��وف ��د امل �ع��ارض��ة
م�م��ن واف �ق��ه ال� ��رأي ع�ل��ى ح�ض��ور
جنيف ( 58عضوًا من أص��ل 120
ف ��ي االئ� �ت�ل�اف ال��وط �ن��ي نصفهم
ّ
ش��ك��ل ال��وف��د) ،ف��ي اع �ت��داء ص��ارخ
ع �ل��ى ح ��ق امل� �ع ��ارض ��ة ال �س��وري��ة
ف��ي ت�ش�ك�ي��ل وف��ده��ا وف ��ق ال�ف�ق��رة
ّ
العاشرة من إعالن جنيف .وتخلى السيد بوغدانوف
عن التدخل في تشكيل وفد الحكومة ،في استقالة تامة
من دوره في التنسيق مع الحكومة لتشكيل وفد وازن
أيضًا يضم ،على األقل ،مختلف األطراف املشاركة في
الحكومة الحالية .االستقالة الروسية ،باسم «احترام
القرار ال�س��وري» ،والوصاية األميركية ،باسم تشكيل
وف � ��د م� �ع ��ارض ��ة م �ن �س �ج��م ت �ح��ت ال �س �ي �ط��رة ال �غ��رب �ي��ة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،ت�ش�ب�ه��ان وض ��ع زج��اج��ة م��ول��وت��وف في
الصالة  16والسعي املستحيل الى عدم وقوع انفجار
يقضي على األمل املعقود على الحل السياسي .فوفد
املعارضة مصاب بمرض الشرعية والتمثيلية حتى
التفاوضية.
داخل االئتالف ،ناهيكم عن ضعف الخبرة
ّ
ل��ذا سيرفع سقف املطالب ليثبت بأنه ك��ان محقًا في
االستجابة ل��دع��وة ال��دول ال�ـ  11لحضور املؤتمر رغم
الشروخ التي أحدثتها املشاركة في عالقته بمكونات
االئ � �ت�ل��اف وامل� �ج� �م ��وع ��ات امل �س �ل �ح��ة وب ��اق ��ي ف �ص��ائ��ل
ّ
امل �ع��ارض��ة ال�س�ي��اس�ي��ة .ووف ��د ال�س�ل�ط��ة ي�ح�ض��ر ل�ي��ذك��ر
الناس بأن حسابات الحقل غير حسابات البيدر ،وأن
م��ا يقوله ميشيل كيلو والفريق امل�ف��اوض ع��ن وج��ود
 185ألف مقاتل جيش حر وراء املفاوضني ال عالقة له
بالواقع والجغرافيا .واالعتماد على نقاط ضعف وفد
االئتالف لالبتعاد عن «إع�لان جنيف» والتركيز على
مكافحة اإلرهاب الخ.
باختصار ،قتل املشاركون مؤتمر «جنيف  ،»2وال أحد
منهم يجرؤ على دفنه.
عندما اكتملت ّ
لدي الصورة حول سيمياء تحضيرات
امل��ؤت�م��ر ف��ي  ،2013/12/22أخ �ب��رت ال�ج��ان��ب ال��روس��ي
ب��أن�ن��ي ،شخصيًا ،ل��م أع��د معنيًا بما سيجري ألنني
أك ��ره ال�ف�ش��ل امل �ب��رم��ج .ورغ ��م إص� ��رار ه�ي�ئ��ة التنسيق
الوطنية على أن أشارك وأتابع كل ما يتعلق باملؤتمر،
ف �ق��د اع� �ت ��ذرت ع ��ن ل �ق��اء ال �ق ��اه ��رة م ��ع أح �م��د ال �ج��رب��ا،
وم�ت��اب�ع��ة االت �ص��االت م��ع األط ��راف ال��راع�ي��ة .وب��ادرن��ا،
مع لجنة التحضير ،إل��ى لقاء تشاوري وطني للعمل
ّ
على إنجاح املشروع .وعززنا االتصاالت لضمان أكبر
قدر من التمثيل السياسي واملدني له ،ألن فشل جنيف
ي�ع�ن��ي ح��ال��ة ف� ��راغ ك��ارث �ي��ة ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال�س�ي��اس��ي
واإلنساني والوطني .وال بد من عودة الحل السياسي
بأسس سليمة وق��واع��د عقالنية ومنهجية مختلفة،
تترك لإلنسان السوري الحق في األمل بأن لهذا النفق
املظلم نهاية .وأن املخيلة السورية الخالقة لم تنضب.
وه ��ي ق � ��ادرة ع �ل��ى رس ��م م �ع��ال��م ط��ري��ق ل �ل �خ�لاص من
الحرب والديكتاتورية ،خارج الوصاية والتبعية.
* رئيس «هيئة التنسيق الوطنية» في املهجر

بعد «جنيف »1
سقط أكثر من نصف
ود ّمر  60في
الضحايا ُ
المئة من البنى التحتية
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