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3

موسكو منزعجة من اختفاء أو
اعتقال عبد العزيز الخير ورجاء الناصر،
ولؤي حسين (هيثم الموسوي)

الـحــريــات واملعتقلني السياسيني.
الحفاظ على مؤسسات الدولة ،بما
فيها املؤسسة العسكرية .محاربة
االره ـ ـ ــاب ب ـكــل الـ ـط ــرق الـسـيــاسـيــة
والثقافية والعسكرية».
اما عبد العظيم ،فقد قدم مشروعا
ل ـ ـل ـ ـحـ ــل مـ ـ ـ ــن صـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــات ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة.
تـتـضـمــن الـصـفـحــات ال ـن ـقــاط الـتــي
كـ ــررت ـ ـهـ ــا هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق غ ـيــر
مـ ــرة .ج ــرى ح ــدي ــث ع ــن مـســؤولـيــة
الــدولــة السورية وض ــرورة قيامها
بخطوات لبناء الثقة.

ال خطة واضحة

وحـلـفــاءه هــم املـحــرجــون بالتحرك
الـ ــروسـ ــي .إن ق ـب ـل ــوا الـ ــذهـ ــاب ال ــى
موسكو ،فإن هذا يعني انهم قبلوا
توسيع اطار املعارضة ،ما سيلغي
دوره ــم االول ،وان لــم يقبلوا ،فهم
يتحملون نتيجة الفشل ويقتصر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار عـ ـل ــى اطـ ـ ـ ـ ــراف م ـع ــارض ــة
يقبلها النظام.

بوغدانوف ينتقد االعتقاالت
حني طرح وزير الخارجية السورية
ول ـيــد املـعـلــم ان ت ـكــون اجـتـمــاعــات
املعارضة والحكومة السورية في
دمـ ـش ــق ،كـ ــان ال ـ ـجـ ــواب« :ال ،لـيــس
ف ــي دم ـش ــق ،ب ــل ف ــي مــوس ـكــو ،هــذا
افـ ـض ــل» .س ــأل امل ـع ـلــم ع ــن الـسـبــب،
وخـصــوصــا ان دمـشــق بــاتــت آمنة
اآلن ،فكان جــواب بــوغــدانــوف« :لو
كــانــت آمـنــة ملــا اختفى عبد العزيز
ال ـخ ـيــر ورج ـ ــاء ال ـن ــاص ــر ،واع ـت ـقــل
لؤي حسني» .موسكو منزعجة من
اختفاء او اعتقال هؤالء املعارضني
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة .حـ ــاولـ ــت الـ ـت ــدخ ــل أك ـث ــر
م ــن م ــرة ل ــاف ــراج عـنـهــم او ملعرفة
مـصـيــرهــم ،ك ــان ال ـج ــواب بالنسبة
إل ـ ــى ال ـخ ـي ــر ان ال ـ ــدول ـ ــة ال ت ـعــرف
اي ــن ه ــو ،وبــالـنـسـبــة إل ــى االخــريــن
ف ــإن ث ـمــة اج ـ ـ ــراءات ق ـضــائ ـيــة .ثمة
مــن ينقل عــن السفير الــروســي في
دم ـشــق قــولــه ان ب ــوغ ــدان ــوف طــرح
مــوضــوع رئـيــس تـيــار بـنــاء الــدولــة
ل ــؤي حـســن عـلــى الــرئـيــس االس ــد،
ولكنه لم يلق جوابا شافيا .دمشق
تتسلح دائما بالجوانب القانونية
والقضائية ،بينما موسكو ترى في
االمــر مــؤشــرات سياسية ضرورية
لبناء الثقة.
هـ ــذا بــال ـض ـبــط م ــا ق ــال ــه امل ـع ــارض
ال ـ ـس ـ ــوري الـ ــدك ـ ـتـ ــور ه ـي ـث ــم م ـن ــاع
ملوفد روســي زاره قبل فترة .سأله
املسؤول الروسي عن كيفية تفعيل
هـيـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ،وان ـه ــم يـعــولــون
ع ـلــى دوره ال ـش ـخ ـصــي ف ــي سـيــاق
الـحــل الـسـيــاســي وال ـت ـحــاور ،سأله

م ـنــاع« :ه ــل تـقـبـلــون حـكــومــة فيها
عـبــد الـعــزيــز الـخـيــر وزيـ ــرا للعمل،
ولــؤي حسني وزيــرا للنقل ،ورجــاء
الـ ـن ــاص ــر وزي ـ ـ ـ ــرا ل ـ ـل ـ ـعـ ــدل؟» .ذه ــب
امل ـس ــؤول ول ــم ي ـعــد ،فــاخ ـتــار مـنــاع
الصمت مستندا الى حديث نبوي
يقول« :من كان يؤمن بالله واليوم
االخ ــر فليقل خـيــرا او فليصمت»،
ويضيف« :في هذه املرحلة الصمت
ّ
مـ ــوقـ ــف» ،لـ ـك ــن الـ ـع ــارف ــن بـبـعــض
ت ـح ــرك ــات املـ ـع ــارض ــة ف ــي ال ـخ ــارج
يلمسون توسيعا لـهــامــش تحرك
مناع ،واستقبال مسؤولني غربيني
وع ـ ــرب ك ـث ـيــريــن لـ ــه ،كـ ــان بعضهم
ي ــرف ــض ح ـت ــى الـ ـح ــدي ــث الـ ـي ــه فــي
السنوات املاضية.
بوغدانوف كان قد التقى في بيروت
وفدين من املعارضة السورية يوم
ال ـسـبــت امل ــاض ــي ،االول يـضــم منى
غــانــم وأن ــس ج ــودة مــن قـيــادة تيار
بناء الدولة ،ونضال السبع الوسيط
ب ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــض م ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة الـ ـ ــداخـ ـ ــل
والـ ـسـ ـف ــارة الـ ـس ــوري ــة ف ــي بـ ـي ــروت.
استمر اللقاء ساعة كاملة من الـ 4الى
ال ــ 5مـســاء .كــان مــرصــودا لــه نصف
ساعة على ان يكون النصف اآلخر
لوفد هيئة التنسيق بقيادة حسن
ع ـب ــد ال ـع ـظ ـي ــم ،وع ـض ــوي ــة ص ـف ــوان
العكاش وأحـمــد الـحـســراوي .تأخر
ال ــوف ــد ملـشـكـلــة ف ــي أوراق الـعـكــاش
عند الحدود السورية .جرى اتصال
باالمن السوري ،جرى تمرير الوفد
فوصل متأخرا.
عند وصول عبد العظيم وصحبه،
اجـ ـتـ ـمـ ـع ــوا بـ ـم ــدي ــر إدارة الـ ـش ــرق
االوس ـ ــط ف ــي ال ـخــارج ـيــة الــروسـيــة
بـيـنـمــا كـ ــان ب ــوغ ــدان ــوف ق ــد ذهــب
للقاء األمني العام لحزب الله السيد
ح ـســن ن ـصــرال ـلــه ،ول ـك ــن ح ــن عــاد
اج ـت ـمــع م ــع ع ـبــد ال ـع ـظ ـيــم وال ــوف ــد
بحضور نضال السبع.

إشادة بمعاذ الخطيب
لوحظ في خالل لقاءي بوغدانوف

م ــع وفـ ـ ــدي م ـع ــارض ــة الـ ــداخـ ــل أن ــه
سـ ــأل ع ــن ه ـي ـثــم م ـن ــاع ورك ـ ــز على
اهمية دور هيئة التنسيق ،ولكنه
س ــأل أي ـضــا ع ــن رأي ـه ــم ف ــي الشيخ
م ـعــاذ الـخـطـيــب ،الــرئ ـيــس الـســابــق
لــائـتــاف ،واش ــاد ب ــدوره وتـحــدث
ع ــن ب ـع ــض االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ــروس ـي ــة
م ـ ـعـ ــه .ك ـ ــان الف ـ ـتـ ــا ان حـ ـس ــن عـبــد
ال ـع ـظ ـيــم أشـ ـ ــاد ه ــو اآلخـ ـ ــر بـمـعــاذ
الخطيب ،وقــال إن هيئة التنسيق
على تواصل وتنسيق دائمني معه،

وان الخطيب بــات يقود مجموعة
مــن األع ـضــاء الـســابـقــن لــائـتــاف،
املـ ـ ــؤم ـ ـ ـنـ ـ ــن ب ـ ــال ـ ـح ـ ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي
والتفاوض.
مـنــى غــانــم الـتــي تـقــود «ت ـيــار بناء
ّ
السوري
الدولة» حاليا في الداخل
ب ـعــد اع ـت ـق ــال رئ ـي ـســه لـ ــؤي حسني
تحدثت عــن مجموعة مــن النقاط،
اب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا« :ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى وح ـ ــدة
االراض ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة .ب ـن ــاء ال ــدول ــة
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــادل ـ ــة .إط ـ ــاق

الجيش السوري خط أحمر
في خالل لقاءاته مع مسؤولي املعارضة في تركيا ولبنان ودمشق ،ومع عدد من املسؤولني
اللبنانيني ،طرح نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أكثر من مرة السؤال اآلتي:
«ملصلحة من تدمير الجيش العربي السوري؟» .وقدم تحليال مفاده بان ال احد يستفيد من
هذا التدمير املمنهج سوى اسرائيل .وكذلك طرح سؤاال آخر على املعارضة« :اال تعتقدون ان
الحوار وحده هو الذين يجنب سوريا التقسيم» ،مشيرا إلى ان على املعارضة ان تتحرك اليوم
قبل الغد لتفادي ما يحاك ضد البلد الذي لها دور في
فهم سامعو بوغدانوف ان «الجيش
إنقاذه وإعادة بنائهِ .
السوري خط أحمر» بالنسبة إلى روسيا.
لم يسمع املعارضون السوريون من املسؤول الروسي
مرة واحدة احتمال رحيل الرئيس بشار االسد .هو
تحدث عن الحوار واللقاء وتقريب وجهات النظر .حني
سأله احد مسؤولي االئتالف عن جنيف  1وما لحظه
من هيئة انتقالية كاملة الصالحيات ،أجاب بأن أساس
الحوار هو جنيف  1ولكنه بحاجة الى تعديالت اآلن،
بعدما صار االرهاب اولوية ،وكذلك بعد االنتخابات
الرئاسية االخيرة.
خرج عدد من مسؤولي االئتالف من االجتماع يقولون:
«إن موسكو لم تغير رأيها ،وال تزال تدعم نظام االسد،
وإن جولة بوغدانوف هي لهذه الغاية» ،لكن املحادثات
تطرقت ايضا ،وربما الروس تعمدوا ذلك ،تطرقت الى
التذكير بأن الغرب لم يقدم إلى املعارضة اي شيء فعلي
سوى توريطها.

م ـخ ـت ـص ــر االم ـ ـ ـ ــر ان بـ ــوغـ ــدانـ ــوف
جـ ــاء لـيـسـمــع ك ــل وجـ ـه ــات ال ـن ـظــر،
وخـ ـص ــوص ــا ان ـ ــه ي ـس ـي ــر فـ ــي حـقــل
ال ـ ـغـ ــام .فـ ــا االئ ـ ـتـ ــاف ي ــري ــد دورا
فاعال روسـيــا ،خشية مــن أن يكون
قريبا من النظام ،وال النظام مؤمن
بتأثير لـلـمـعــارضــة الـخــارجـيــة في
الــوضــع الــداخـلــي ،وال اميركا تريد
لروسيا ان تنجح حيث فشلت هي.
ولــذلــك ف ــإن أقـصــى الـطـمــوح هــو ان
ت ـن ـجــح روسـ ـي ــا ب ـج ـمــع امل ـع ــارض ــة
اوال فـ ــي م ــوسـ ـك ــو ،ل ــاتـ ـف ــاق عـلــى
وف ــد م ـع ــارض ،ثــم أن تجمعها مع
ال ـس ـل ـطــة .اذا نـجـحــت ف ــي الـخـطــوة
االولى ،فهي دون ادنى شك ستجد
شبه استحالة في انجاح الخطوات
التالية.
أم ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ل ـ ـي ـ ـسـ ــت ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــزة بـ ـع ــد،
والسعودية لم تغير رأيها .هذا ما
يمكن فهمه من نقاشات بوغدانوف
مع االطراف االخرى ،من دمشق الى
حزب الله مــرورا بقيادات لبنانية.
ولعل حــزب الله سمع من املبعوث
الروسي كالما مفاده بان موسكو
لن تتأخر في دعم سوريا سياسيا
وع ـس ـكــريــا بــاق ـصــى م ــا تستطيع
لكي تضرب االرهاب.
مــن الطبيعي ان يشعر ح ــزب الله
بأن موسكو اليوم اكثر تشددا من
اي وقت مضى في دعمها لسوريا
وتـ ـق ــدي ــره ــا ل ـ ـ ــدور ح ـ ــزب الـ ـل ــه فــي
ض ــرب االرهـ ـ ــاب .لـعــل ال ـح ــزب ملس
ان لـهـجــة ب ــوغ ــدان ــوف ال ـي ــوم اكـثــر
صــابــة مــن تلك الـتــي سمعها منه
وفد الحزب في موسكو .هذا رصيد
اضافي ملوقف روســي سابق .حني
جاء وفد املجلس الفدرالي للبرملان
الـ ــروسـ ــي ب ــرئ ــاس ــة ن ــائ ــب رئ ـي ـســه
إلياس اوماخانوف والتقى مطوال
قيادة حــزب الله ،واستهل لقاءاته
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان بـ ـعـ ـش ــاء عـ ـل ــى م ــائ ــدة
الـ ـح ــزب ،ق ـيــل كـ ــام كـبـيــر االهـمـيــة
آنذاك ،لدرجة جعلت قيادة املقاومة
تـقـتـنــع بـ ــأن م ــوق ــف مــوس ـكــو اكـثــر
استراتيجية مما يعتقد البعض،
وأك ـث ــر اس ـت ـع ــدادا لـلـمــواجـهــة مما
يظن خصوم موسكو.
يبدو ان بوغدانوف يأتي بالتفكير
عينه .ذلــك ان حماية ســوريــا هذه
املـ ـ ـ ــرة بـ ــاتـ ــت اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ضـ ــروريـ ــة
ملستقبل الصراع الروسي الغربي،
م ــا يـفـتــرض سـحــب ك ــل احـتـمــاالت
«ال ـغــدر االم ـيــركــي» ،واق ـنــاع جميع
االط ــراف السورية بــأن الـحــوار هو
االفضل.
لعل اســرائـيــل فهمت الــرســالــة قبل
غ ـي ــره ــا ،فـ ـ ـ ّ
ـردت ف ــي الـ ـي ــوم ال ـتــالــي
ل ـل ـقــاء ب ــوغ ــدان ــوف م ــع حـ ــزب الـلــه
وزيـ ـ ــارة امل ـع ـلــم ال ــى اي ـ ــران بقصف
مواقع قرب دمشق.
ه ــل تـنـجــح مــوس ـكــو؟ م ــن الـصـعــب
ذل ـ ـ ــك ،ل ـك ـن ـهــا س ـح ـب ــت ولـ ـ ــو لـحــن
اض ــواء امللف الـســوري ملصلحتها.
هـ ـ ـ ــذا ب ـ ـحـ ــد ذاتـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي أوج
الـ ـص ــراع ال ــروس ــي االط ـل ـس ــي .هــذا
مــا يــدفــع االس ــد إلــى تسهيل مهمة
بــوغــدانــوف ال ــى اقـصــى ح ــد ،برغم
قناعته الذاتية كما كــان شأنه مع
جنيف ،بأن كل هذا ليس سوى ذر
للرماد في العيون.

