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الداخل والخارج
ت��ط��رق امل��ع��ارض ال��س��وري ،ميشيل
كيلو إلى املواقف الدولية من األزمة
السورية ،شارحًا أسباب التقلب في
املواقف الدولية ،ع��رض املعارض

حسني العودات الدور التركي املباشر
وغير املباشر ال��ذي أدت��ه أنقرة في
األزمة الحالية .أما املعارضان سمير
عيطة ومحمد مخلوف ،فركزا على

سمير العيطة

من الخطر إلى ّبر األمان؟

أوض � � ��ح ال� �ك ��ات ��ب ال� � �س � ��وري ،س �م �ي��ر
ع � �ي � �ط� ��ة ،أن األزم� � � � � ��ة «ك� � � � ��ان ي �م �ك��ن
ّ
معالجتها منذ البدء ،إال أن السلطة
ّ
اخ � �ت� ��ارت ال� �ح ��ل األم � �ن� ��ي» .وأك � ��د أن
«ج� � ��وه� � ��ر األزم � � � � � ��ة ،ك � �م� ��ا ف� � ��ي ب �ق �ي��ة
ال� �ب� �ل ��دان ال� ّ�ع ��رب� �ي ��ة ،ه ��و ت �س��ون��ام��ي
لشباب يمثلون اليوم الجزء األكبر
ُ
م��ن ال �س �ك��ان ،وق ��د ت��رك��وا مل�ص�ي��ره��م
اج�ت�م��اع�ي��ًا واق �ت �ص��ادي��ًا وس�ي��اس�ي��ًا،
ف��أت��وا غ��اض�ب�ين ليطيحوا منظومة
السلطة ف��وق ال��دول��ة ،ال�ت��ي اعتمدت
ل�ل�اس� �ت� �م ��رار ه � �ك� ��ذا ع� �ل ��ى األج � �ه� ��زة
األم � �ن � �ي� ��ة وع � �ل� ��ى ال � �ت � �ق� ��اط ال� ��ري� ��وع
االق �ت �ص��ادي��ة» .وأك��د أن ّ
«أي «ح��وار
وط� �ن ��ي» ل ��ه م �ع �ن��ى ي �ج��ب أال ي�غ�ف��ل
ه��ذا ال �ج��وه��ر :أن م��ن أط �ل��ق ال �ح��راك
الشعبي وي�ح��اف��ظ بشجاعة وب�ع��زم
ـــــ رغ��م القمع والقتل واالع�ت�ق��االت ـــــ
على استمراريته هم أولئك الشباب
وت�ن�س�ي�ق�ي��ات�ه��م؛ وأن ال �ط��رف اآلخ��ر
من الصراع ليس البعث وال الجبهة
الوطنية التقدمية وال الحكومة ،بل
ّ
قمة هرم السلطة :رئيس الجمهورية
وقادة األجهزة األمنية والقمعية».
وأضاف« :هذا ال يعني أن الحوارات
غ �ي ��ر م� �ف� �ي ��دة .ع �ل ��ى ال� �ع� �ك ��س ،ال ب � ّ�د
ل �ل��زم��ن ال �س �ي��اس��ي أن ي ��أخ ��ذ م� ��داه،

ّ
ح� � ��ت� � ��ى ي� � �ض � ��ع م �ل ��ام� � ��س ال � � �ج� � ��روح
ّ
وال� �ه ��واج ��س ،ح��ت��ى ل ��و ك� ��ان ال��زم��ن
االج �ت �م��اع��ي أس� ��رع وأق � ��وى وت �ي��رة.
بل ال ب� ّ�د أيضًا من مراجعات كثيرة
ض �م ��ن م ��ا ي �س� ّ�م ��ى ق � ��وى امل �ع��ارض��ة
ّ
ن �ف �س �ه��ا ،وق� ��وى امل � ��واالة ذات� �ه ��ا ،ك��ل
ّ
وسوية».
على حدة
وش � � � ��دد ع � �ل� ��ى أن � � ��ه ه� � �ن � ��اك «أس� �ئ� �ل ��ة
أس��اس�ي��ة ي�ج��ب أن ت�ط��رح وت�ج��د لها
أج��وب��ة» ،وم�ن�ه��ا« :ه��ل يجب توحيد
م��ا ي�س� ّ�م��ى «امل �ع��ارض��ة ال�س�ي��اس�ي��ة»،
وإن ك��ان ج��زء م�ن�ه��ا ق��د ان�غ�م��س في
ال �س��اب��ق ب �س �ي��اس��ات دم ��وي ��ة ،أو ل��ه
ال �ي��وم خ �ط��اب��ات ط��ائ�ف�ي��ة أو ي��رت�ب��ط
بقوى خارجية؟ وهل باملقابل يجب
ع�ل��ى ح ��زب ال�ب�ع��ث أن ي�ب�ق��ى م� ّ
�وح �دًا
م �ت �ش� ّ�ب �ث��ًا ب �ص �ف �ت��ه «ق � ��ائ� � �دًا ل �ل��دول��ة
واملجتمع» بحسب نص الدستور.»...
ّ
سياسيًا
وش ��دد ع�ل��ى «أن م�ش��روع��ًا
ً ّ
وط�ن�ي��ًا ي�ج��ب أن ي��وض��ع أم��ان��ة ل�ك��ل
ال� �ت� �ض� �ح� �ي ��ات امل � � �ق � � ّ�دم � ��ة ،وي � �ص� ��وغ
إط��ار م��رح�ل��ة «ال �ت �ح� ّ�ول» ،وي�ج��ب أن
ّ
يتضمن ه��ذا امل�ش��روع ميثاق شرف
وط � �ن� ��ي ي� �ح� �م ��ل ط � �م� ��وح� ��ات ج �م �ي��ع
ّ
مكونات وأط�ي��اف الشعب ال�س��وري،
ّ
ب �ع �ي��دًا ع ��ن أي ح ��دي ��ث ع ��ن أك �ث��ري��ة
أو أق �ل �ي��ة ،وي �ت �ض� ّ�م��ن أس �س��ًا ع�م�ل�ي��ة

للتعامل م��ع واق��ع األم ��ور ،آخ��ذًا في
االع �ت �ب��ار س �ق��وط ال��دس �ت��ور ال�ح��ال��ي
م��ن ن��اح�ي��ة ،وض ��رورة ال�ح�ف��اظ على
اس�ت�م��راري��ة ال��دول��ة كمؤسسة ،التي
ال حرية وال ديموقراطية من دونها.
ول � �ف� ��ت ع� �ي� �ط ��ة إل� � ��ى أن وض� � ��ع ه ��ذه
ّ
األس� � � ��س ال ي� �ع� �ن ��ي أن «ال � �ت � �ح� � ّ�ول»
ّ
ّ
ّ
التحول يتطلب فرزًا
سيأتي غدًا ،ألن
ضمن السلطةّ وضمن القوى املوالية
ّ
ل�ه��ا ،ك��ي ي�ت��وق��ف ال �ح��ل األم �ن��ي وك��ي
يوضع ّ
حد لتدهور وضع البالد مع
ه��ذه األزم� ��ة ،داخ�ل�ي��ًا وف��ي ال�ع�لاق��ات
ّ
مع الخارج .وأكد أن ّ
تتضمنه
أهم ما
ّ
ل �ح �ظ��ة االن �ت �ق ��ال إل� ��ى ال �ت �ح ��ول ه��ذه
فهو مصالحة ب�ين الجيش وال�ق��وى
األم�ن�ي��ة ،ال�ت��ي ّ
زج ب�ه��ا ف��ي م�ع��رك��ة ال
معنى لها ،وبني الشعب والشباب.
ّأم� � � ��ا ب� ��رن� ��ام� ��ج ال � �ت � �ح� � ّ�ول ف �ي �ت �ض� ّ�م��ن
ب ��ال � ّض ��رورة ع� � ّ�دة ع �ن��اص��ر أس��اس �ي��ة،
ت �م��ث��ل امل � ��ادة ل�ل�ت�س��وي��ة أو ل�لان�ت�ق��ال
اآلم� � � ��ن ،وم� �ن� �ه ��ا امل� ��وق� ��ف م� ��ن رئ �ي��س
الجمهورية ،الذي ال معنى الستمراره
إل��ى األب��د في مهماته ،طريقة اإلدارة
ّ
التحول االنتقالية،
الحكومية ملرحلة
آل� �ي ��ة وض� ��ع دس� �ت ��ور ج ��دي ��د ل �ل �ب�لاد،
ط��ري�ق��ة معالجة ال�ق�ض��اي��ا األس��اس�ي��ة
ّ
التحول.
لألمن القومي خالل فترة

محمد مخلوف

إدانة
ووقفة
تضامنية
ّ
االثنين
ميشال كيلو

سمير العيطة

أسئلة في أفق المستقبل
أم��ا ال��دك�ت��ور محمد م�خ�ل��وف ،ف��أش��ار
إل��ى أن أه��م اإلن �ج��ازات ال�ت��ي حققتها
االحتجاجات السورية «امتالك إرادة
ع��دم قبول االستبداد وإع�لان الرفض
ً
ً
ال �ص ��ري ��ح ق � ��وال وف� �ع�ل�ا ل �ك��ل أش �ك��ال��ه
ال �ق ��ائ �م ��ة» .وب �ع��دم��ا رأى أن ال�ش�ع��ب
ال �س��وري «أع ��اد االع�ت�ب��ار لنفسه عبر
ت��أك �ي��د وج� � ��وده ال � ��ذي ل ��م ي �ك��ن ي �ع��ره
النظام القائم اهتمامًا ك�ب�ي�رًا» ،أش��ار
إل ��ى أن «ال� �س ��ؤال امل �ع �ج��ون ب��ال�خ��وف
الذي يطرحه الجميع في سوريا اليوم
هو  :إلى أين ستنتهي األمور؟»
وب �ع��دم��ا ل�ف��ت إل ��ى أن ال�ج�م�ي��ع ي�س��أل
أي �ض��ًا :م��ا ه��ي استراتيجية امل�خ��رج؟
أوض� � ��ح أن «اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال�س�ل�ط��ة
ال�ب� ّ�ي�ن��ة وامل�ط� ّ�ب�ق��ة ح�ت��ى اآلن ه��ي ذات
طبيعة أمنية واضحة ،باملقابل يتفق
خ�ط��اب جميع أط�ي��اف امل�ع��ارض��ة بكل
م�ش��ارب�ه��ا وم�ك��ون��ات�ه��ا ع�ل��ى ض ��رورة
ص �ي��اغ��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م � ّ
�وح ��دة .لكن
ال ��واق ��ع ال�ع�م�ل��ي ال ي� ��زال ي �ق��ول شيئًا
آخ� � ��ر .ف� �ل� �م ��اذا ؟ وم � ��ن امل� � �س � ��ؤول؟ م��ن
ال��واض��ح أن هناك تباينات ،وأحيانًا
خ�ل�اف��ات ،ف��ي ال�ت�ش�خ�ي��ص ،وب��ال�ت��ال��ي
ف��ي االستراتيجيات» .وأض��اف« :ه��ذا
ال ��واق ��ع ل ��ه ج � ��ذوره ال �ت��اري �خ �ي��ة تبعًا
للمسار ال �خ��اص ب��ال�ق��وى السياسية

امل �ع �ن� ّ�ي��ة ذات امل� �ش ��ارب امل �خ �ت�ل�ف��ة من
ق ��وم �ي�ي�ن وش �ي ��وع �ي�ي�ن وإس �ل�ام � ّ�ي �ي�ن،
وغيرهم».
وش � � ��دد ع� �ل ��ى أن� � ��ه «ال ي �ك �ف ��ي ال� �ق ��ول
إن ال�س�ل�ط��ة امل �س �ت �ب� ّ�دة أن �ه��ت ال�ح�ي��اة
السياسية ،إذ إن كل سلطة استبدادية
تسعى بطبيعتها إلى تعطيل الحياة
ال�س�ي��اس�ي��ة وإل� ��ى إض �ع��اف امل�ج�ت�م��ع،
والسلطة القائمة في سوريا نجحت
ف��ي ه ��ذا وذاك ب��ام �ت �ي��از .وك ��ان ه�ن��اك
إذًا ع��ام��ل النهج ال��دك�ت��ات��وري الكابح
لنشاط ال�ق��وى السياسية امل�ع��ارض��ة؛
ل�ك��ن ف�ع��ل ال �ع��وام��ل ال��ذات �ي��ة ك��ان أكثر
عمقًا».
وأض � � � ��اف« :ي �ب �ق ��ى امل �ع �ط ��ى ال �ج��دي��د
ع� � �ل � ��ى س� � ��اح� � ��ة ال� � �ف� � �ع � ��ل ال � �س � �ي ��اس ��ي
والنضالي في سوريا اليوم هو بروز
مجموعات «التنسيقيات» .األسئلة
ه �ن��ا ك �ث �ي��رة أي �ض��ًا :م��ا ه��ي الطبيعة
الحقيقية لهذه التنسيقيات؟ وم��اذا
ّ
ت �م��ث��ل؟ وم ��ا ه��و دوره� ��ا امل�س�ت�ق�ب�ل��ي؟
وم��ا هي طبيعة عالقاتها مع القوى
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ال ت� � � ��زال ت �ع �ت �ب��ر
أن �ه ��ا امل �س �ت �ق �ب��ل ال �س �ي��اس��ي ل �ل �ب�لاد؟
وه ��ل ت�ع�ت�ب��ر ال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ات ن�ف�س�ه��ا،
ب��اع�ت�ب��اره��ا م�ح� ّ�رك ح��رك��ة االح�ت�ج��اج
ضد النظام ،أنها هي مستقبل البالد

؟ باختصار ،من يدعم من؟».
وأش� � ��ار إل� ��ى أن امل ��وق ��ف م ��ن ال�س�ل�ط��ة
م �س��أل��ة أخ� � ��رى ت �ث �ي��ر ح ��رك ��ة م ��ن امل��د
وال� �ج ��زر ل� ��دى ال �س �ي��اس �ي�ين .وت � ��راوح
اآلراء وت �ت �ع��دد األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي ي�ع� ّ�ب��ر
عن جوهرها السؤال اآلت��ي :ح��وار مع
السلطة ،وب� ّ
�أي��ة ش��روط ،أم إسقاطها،
وك�ي��ف؟» ،مؤكدًا أن��ه «ف��ي كل الحاالت
يبقى اس�ت�م��رار االن�ت�ف��اض��ة الشعبية
ه ��و ورق� � ��ة ال �ض �غ��ط ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ع�ل��ى
س�ل�ط��ة ال ت ��رى وس �ي �ل��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل مع
ال � � �ح� � ��راك ال� �ش� �ع� �ب ��ي س � � ��وى ال �ق �ب �ض��ة
األمنية ،بينما ال يمكن الحل أن يكون
س ��وى س �ي��اس��ي ،ك �م��ا ي �ق��ول ال�ج�م�ي��ع
ويرددون».
وخ� � � �ل � � ��ص إل � � � � ��ى ال � � � � �ق � � � ��ول« :ال � � � �ق� � � ��ادة
السياسيون واملثقفون من كل املشارب
هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية
أساسية في تحديد أفق وطني واضح
وم �ح��دد وال �ب �ح��ث ف��ي س �ب��ل تحقيقه
ل� �ع ��دم ال �ت �ف ��ري ��ط ب ��ال ��دول ��ة وص �ي��ان��ة
ال � ��وح � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،وع� � ��دم امل �س ��اس
ب ��وح ��دة ال� �ت ��راب ال ��وط �ن ��ي ،وت��رس �ي��خ
مبدأ املواطنة وامل�س��اواة في الحقوق
وال��واج �ب��ات أس��اس��ًا ل�ل��دي�م��وق��راط�ي��ة،
ورفض أي تدخل خارجي».
(األخبار)

ضرورة البحث عن استراتيجية للخروج
من الوضع الراهن ،طارحني مجموعة
من األسئلة عن كيفية إيصال سوريا
إلى بر األمان والحفاظ على الدولة

حسني العودات

أص � � � � ��درت م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن امل �ث �ق �ف�ي�ن
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ب �ي��ان إدان � ��ة «ل�ل�ع�ن��ف ال��ذي
يمارس ضد الشعب ال�س��وري» ،داعية
ّ
تضامنية مع هذا الشعب يوم
إلى وقفة
االثنني املقبل.
وج��اء ف��ي ال�ب�ي��ان« :م�ن��ذ خمسة أشهر
ّ
يصم
وال �ن �ظ��ام االس �ت �ب��دادي ال �س��وري
أذن �ي��ه ع��ن امل�ط��ال��ب امل �ش��روع��ة للشعب
السوري .ما يريده السوريون ألنفسهم
ه��و الكرامة اإلنسانية والديموقراطية
وال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،وإن �ه��اء كابوس
ديكتاتورية الجمهورية الوراثية.
ّ
نحن امل��وق�ع�ين على ه��ذا ال�ب�ي��ان ،نعلن
ش �ج �ب �ن��ا ل �ل �ع �ن��ف ال � ��ذي ي� �م ��ارس ض��د
ال�ش�ع��ب ال �س��وري ف��ي ث��ورت��ه السلمية
ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة ،ون� ��دع� ��و امل ��واط� �ن�ي�ن
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ال� ��ى وق �ف��ة ت �ض��ام �ن �ي��ة في
التاسعة م��ن م�س��اء االث�ن�ين  8آب أم��ام
تمثال الشهداء ،نضيء فيها الشموع،
ون� ��رس� ��ل م� ��ن خ �ل��ال ش � �ه� ��داء  6أي� ��ار
اللبنانيني والسوريني رسالة تضامن
الشعب السوري الشجاع والنبيل».
الى ّ
أم��ا امل��وق�ع��ون على البيان فهم :إلياس
خ��وري ،إميل منعم ،بيار أب��ي صعب،
ج � ��اد ت ��اب ��ت ،ح� � ��ازم ص ��اغ �ي ��ة ،ح�ب�ي��ب
ص��ادق ،حسام عيتاني ،حسن داوود،
حنان الحاج علي ،دالل البزري ،روجيه
ع �س��اف ،زي ��اد م��اج��د ،س�م��اح إدري ��س،
سهى بشارة ،شوقي بزيع ،صقر أبو
ف�خ��ر ،ع�ب��اس ب�ي�ض��ون ،ع�ق��ل ال�ع��وي��ط،
ف��واز طرابلسي ،كريم م��روة ،مارسيل
خليفة ويوسف بزي.
(األخبار)

