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«هيئة التنسيق» تقاطع اجتماع الخميس ...وطهران تنتقد

في محاولة جديدة لتوحيد صفوفه وتوسيعها ،بدأ املجلس
الوطني السوري اجتماعات في الدوحة ،فيما تتجه األنظار إلى يوم
الخميس ،إذ سيجتمع املجلس مع كيانات معارضة أخرى سعيًا
لتشكيل «حكومة منفى»

مؤتمر «المجلس الوطني»
استباقًا لـ«حكومة منفى»
بدأ املجلس الوطني السوري،
ي� � � � � ��وم أم � � � � � � ��س ،اج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات
مصيرية ف��ي ال��دوح��ة ،تهدف
إلى تعزيز قاعدته التمثيلية،
ّ
في ظ��ل أزم��ة ثقة مع الواليات
املتحدة الساعية إلى قيام حكومة سورية
في املنفى.
وس�ي�ع�م��د زه ��اء  286ع �ض �وًا إل ��ى تعديل
ن� �ظ ��ام امل �ج �ل��س ل� ��زي� ��ادة ع � ��دد أع �ض��ائ��ه،
وانتخاب هيئة عامة جديدة يوم األربعاء.
ّ
لاّ ّ
إ أن األن�ظ��ار تتجه إل��ى ي��وم الخميس،
ال��ذي سيجتمع فيه املجلس الوطني مع
ه �ي �ئ��ات وش �خ �ص �ي��ات م �ع ��ارض ��ة أخ ��رى
ف��ي إط��ار «اج�ت�م��اع ت �ش��اوري» دع��ت إليه
جامعة ال��دول العربية وقطر .ويتوقع أن
يبحث اجتماع الخميس إن�ش��اء حكومة
في املنفى .ويفترض أن يؤسس اجتماع
الخميس لقيام كيان جديد ّ
موسع ،تنبثق
ع �ن��ه ح �ك��وم��ة ف ��ي امل �ن �ف ��ى .وق � ��ال رئ �ي��س
امل �ج �ل��س ع �ب��دال �ب��اس��ط س� �ي ��دا ،ف ��ي كلمة
ّ
افتتاحية ،إن اجتماع الخميس هو «لقاء
ت �ش��اوري ب�ين املجلس ال��وط�ن��ي ال�س��وري
وال�ق��وى امليدانية ف��ي ال��داخ��ل ،واألط��راف
األساسية في املعارضة السورية بهدف
التباحث ح��ول توحيد ال��رؤى وامل� ّ�واق��ف،
ّ
وح�ت��ى تشكيل هيئة م�س��ؤول��ة تمثل كل
السوريني تكون بمثابة سلطة تنفيذية».
ّ
ّ
وشدد على أن «املجلس الوطني السوري
ه��و ال��رك��ن األس � ��اس وال �ض��ام��ن ،ال� ��ذي ال
يمكن االستغناء عنه في مرحلة ما قبل
سقوط النظام»ّ .
وعبر سيدا بوضوح عن
االستياء من «جهود كثيرة بذلت وتبذل
من أجل تجاوز املجلس الوطني السوري
ّوال�ب�ح��ث ع��ن ه�ي��اك��ل ب��دي�ل��ة» ،ك�م��ا اعتبر
أن��ه «ك��ان السعي املستمر من أج��ل اتهام
املجلس بالقصور والعجز أو االن�غ�لاق،
وك��ان التضييق امل��ادي على املجلس وال
يزال».
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،أوض � ��ح ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق
ّ
ل�ل�م�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ،ب ��ره ��ان غ �ل �ي��ون ،أن
م� � �ب � ��ادرة ق � �ي ��ام ك � �ي ��ان م � �ع� ��ارض م � ّ
�وس ��ع
ف � ��ي اج � �ت � �م� ��اع ال� �خ� �م� �ي ��س ه � ��ي م � �ب� ��ادرة
«أم �ي��رك �ي��ة» ،وه ��ي ت �ح��ت م�س�م��ى «ه�ي�ئ��ة
ّ
امل� �ب ��ادرة ال��وط �ن �ي��ة ال �س ��وري ��ة» .وذك� ��ر أن
ّ
ه ��دف اج �ت �م��اع ال�خ�م�ي��س ه��و «ج �م��ع ك��ل
السورية للتفاهم حول أجندة
املعارضة ّ
وطنية ،وتبني وث��ائ��ق امل�ع��ارض��ة املتفق
ّ
عليها والخروج بهيئة تجمع كل أطراف
ّ
امل �ع��ارض��ة» .وأش ��ار غ�ل�ي��ون إل��ى أن فكرة
إن �ش��اء ك�ي��ان م��وس��ع للمعارضة «ليست
على طريقة
سيئة ،لكن لدينا تحفظات ّ
ط��رح �ه��ا ،إذ ب ��دت ل�ل�ب�ع��ض ك��أن �ه��ا ت��أت��ي
ف ��ي إط� ��ار ن �ف��ي م ��ا س �ب��ق ،وإذا ك ��ان ه��ذا
األم ��ر صحيحًا فنحن نعتبرها م�ب��ادرة
غ �ي��ر م �ن �ت �ج��ة» .ك �م��ا ج� � ّ�دد غ �ل �ي��ون رف��ض
ً
تكون املبادرة الجديدة بديال
املجلس أن ّ
منه ،معتبرًا أن�ه��ا «ستصبح منتجة إذا
حولناها إل��ى غرفة عمليات للمعارضة،
وذل��ك لتسريع إس�ق��اط ال�ن�ظ��ام» .واملهمة
املنتظرة م��ن امل �ب��ادرة الوطنية السورية
ستكون ،بحسب غليون« ،توحيد القوى
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ال ��داخ ��ل ،وت�ش�ك�ي��ل ج�ه��از
تنفيذي بتسلم مهمات حكومة منفى»،
متوقعًا أال ّ
يتم إع�لان حكومة املنفى في
ّ
اجتماع يوم الخميس .وقال «أرى أن ذلك
يجب أال يتجاوز شهرين من اآلن».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ع�م��ا إذا ك��ان يعتقد أن

األم�ي��رك�ي�ين ق��د خ��ذل��وا امل�ج�ل��س الوطني
ال �س��وري ب �ط��رح ه��ذه امل �ب��ادرة ال�ج��دي��دة،
قال غليون «خذلونا منذ  20شهرًا ،ال اآلن
فقط .نعم نعتقد أن املجتمع ال��دول��ي قد
خذلنا».
ّ
ب� � ��دوره ،أك � ��د امل� �ع ��ارض ال� �س ��وري ال �ب��ارز
ري ��اض س �ي��ف ،ال ��ذي ط ��رح اس �م��ه لتولي
ر ّئ � ��اس � ��ة ح� �ك ��وم ��ة س � ��وري � ��ة ف � ��ي امل �ن �ف ��ى،
أن� � ��ه ل ��ن ي� �ك ��ون م��رش �ح��ًا ل� �ه ��ذا امل �ن �ص��ب،
ّ
موضحًا أن امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة تستعد
إلن�ت��اج «ق�ي��ادة سياسية» ج��دي��دة ،خالل
اجتماعها املوسع الخميس .وقال سيف
«لن أكون مرشحًا لرئاسة حكومة منفى
ب� � ّ
�أي ش �ك��ل م ��ن األش � �ك ��ال ،أن ��ا ع �م��ري 66
س �ن��ة ،ول � ّ
�دي م�ش��اك��ل ص �ح �ي��ة ...أن��ا أح��بّ
س��وري��ا وق��د ع��دت للعمل السياسي بعد
ّ
الثورة ،لكنني أعتقد أن هناك املئات من
ّ
ال�ش�ب��اب ال�س��وري�ين ال �ق��ادري��ن ع�ل��ى ت�ب��وء
ه ��ذا امل �ن �ص��ب» .وت��اب��ع س�ي��ف «س��أك�ت�ف��ي
اآلن ب ��امل� �س ��اع ��دة ع� �ل ��ى ت �ش �ك �ي��ل ق� �ي ��ادة
س�ي��اس��ة ي��رض��ى ع�ن�ه��ا ال�ش�ع��ب ال �س��وري
ّ
وال�ع��ال��م» .وبحسب سيف ،ف��إن «امل�ب��ادرة
ً
ليست ب��دي�لا م��ن امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي ،لكن
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ي �ج��ب أن ي �ك��ون ج ��زءًا
مهمًا منها ،فإسقاط النظام يلزمه ألف
م �ج �ل��س وط � �ن� ��ي» .وأض � � ��اف «ف� ��ي ي� ��وم 8
تشرين الثاني ،سنخرج قيادة سياسية،
وه��ي ال �ت��ي ستشكل ح�ك��وم��ة ت�ك�ن��وق��راط
ف��ي أق ��رب وق ��ت م�م�ك��ن ،وح�ي�ن�ه��ا س�ت�ق� ّ�رر
ال� �ق� �ي ��ادة ال� �ج ��دي ��دة م� �ق � ّ�ر ال �ح �ك ��وم ��ة ف��ي
ال�ق��اه��رة أو غ�ي��ره��ا» .وأع ��رب ع��ن تفاؤله
«بهذه الحركية الجديدة في مسيرة كفاح

عبر سيدا
ّ
عن االستياء
من جهود
تبذل من أجل
تجاوز املجلس
الوطني
(فيصل
التميمي ـ
أ ف ب)
الشعب السوري ،األشياء يجب أن تتغير
اآلن» .كما توقع أن تعترف مئة دول��ة أو
أكثر بالكيان املعارض الجديد.
ّ
وق��ال��ت م �ص��ادر ف��ي امل �ع��ارض��ة إن نجاح
مبادرة سيف سيعتمد جزئيًا على مدى
ق ��درت ��ه ع �ل��ى م �ق ��اوم ��ة ض� �غ ��وط امل�ج�ل��س
ال ��وط� �ن ��ي ال � � �س � ��وري ،ل �ت �ط �ع �ي��م امل �ج �ل��س
الجديد بأعضاء من املجلس.
ف� ��ي ال � �س � �ي� ��اقّ ،
ردت «ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق

الوطنية ل�ق��وى التغيير ال��دي�م��وق��راط��ي»
ع�ل��ى دع��وت�ه��ا ل�ح�ض��ور م��ؤت�م��ر ال��دوح��ة،
ّ
وأك��دت ،في بيان ملكتبها التنفيذي« ،أن
ّ
الجيد
ه��ذه ال��دع��وة ينقصها التحضير
وامل �ش��ارك��ة امل�س�ب�ق��ة ف��ي اإلع � ��داد ،إض��اف��ة
ّ
ال��ى إش� ��ارات ت��وح��ي ب ��أن ه��ذه ال��دع��وة ال
ّ
تعبر عن إرادة السوريني املستقلة .لذلك،
وع �ل��ى ض ��وء م��ا ت �ق��دم ،ف ��إن ه ��ذا امل��ؤت�م��ر
امل��زم��ع ع�ق��ده ل��ن ي�ك��ون خ�ط��وة ب �ن��اءة في

عملية توحيد املعارضة بقدر ما سيكون
طريقًا لزيادة الفرقة والتشرذم .ولذا ّقرر
املكتب التنفيذي ع��دم م�ش��ارك��ة األح��زاب
والشخصيات املنضوية في الهيئة بهذا
املؤتمر».
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،اع�ت�ب��ر وزي ��ر الخارجية
اإلي��ران��ي ،علي أكبر صالحي ،في مقابلة
ّ
صحافية ،أن اجتماعات فصائل املعارضة
السورية غير مفيدة ،ب��ل يجدر أن تعقد

سحب البساط من تحت أردوغان ــ داوود أوغلو
أدخلت األزمة
السورية تركيا في
مستنقعها .أنقرة التي
أمسكت بزمام املبادرة
في بداية الحراك الشعبي،
أضحت أوراقها في أيادي
دول أخرى ،وخاصة بعد
انتقاد واشنطن للمجلس
الوطني السوري

إسطنبول ــ حسني محلي
أث � � ��ار امل� ��وق� ��ف األم � �ي� ��رك� ��ي م��ن
اس � �ت � �ب ��دال امل �ج �ل ��س ال��وط �ن��ي
ال � �س� ��وري ن �ق��اش��ًا واس� �ع ��ًا ف��ي
األوس� � ��اط ال �ع��رب �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة امل�ه�ت�م��ة
ب ��امل �ل ��ف ال� � �س � ��وري ،م� ��ن دون أن ي�خ�ط��ر
ع�ل��ى ب��ال أح��د أن ي�ق��ول شيئًا ع��ن ال��دور
التركي ف��ي ك��ل ه��ذه ال�ت�ط��ورات املفاجئة.
فقد سبقت حكومة الرئيس رج��ب طيب
أردوغ ��ان الجميع عندما احتضنت أول
لقاء للمعارضة السورية نهاية شهر أيار
ع ��ام  2011ف��ي م��دي�ن��ة أن�ط��ال�ي��ا ،مفاجئة
الجميع بموقفها االستباقي من الرئيس
ب �ش��ار األس � ��د .وج� ��اء ق� ��رار أن �ق��رة ب��إق��ام��ة
م�خ�ي�م��ات خ��اص��ة ب��ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين
ح�ت��ى ق�ب��ل وص��ول�ه��م إل��ى ت��رك�ي��ا ،ليثبت
ل �ل �ج �م �ي��ع أن ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��رك �ي��ة ك��ان��ت
متشجعة منذ ال�ب��داي��ة ألداء دور ري��ادي
ف��ي امل�ل��ف ال �س��وري .وج ��اء ال�ت�ط��ور األه��م
عندما فتحت أن�ق��رة مخيماتها للجنود
ال� �س ��وري�ي�ن امل �ن �ش �ق�ي�ن ،ل �ي �ش �ك �ل��وا ف ��ي م��ا
ب�ع��د م��ا ي�س�م��ى ال�ج�ي��ش ال �س��وري ال�ح��ر،
ً
ال� ��ذي ج �ع��ل م��ن م�ن�ط�ق��ة أن �ط��اك �ي��ا م�ع�ق�لا
ّ
مخيماته السرية
أس��اس�ي��ًا ل��ه ،ولجميع
وال �ع �ل �ن �ي ��ة .وت� �ح ��دث ��ت وس� ��ائ� ��ل اإلع �ل��ام
الغربية والتركية في ما بعد بالتفصيل
عن التعاون اإلقليمي والدولي عبر تركيا

ض��د النظام ف��ي س��وري��ا م��ن خ�لال تقديم
ك ��اف ��ة أن � � ��واع ال ��دع ��م امل ��ال ��ي وال �ع �س �ك��ري
ّ
وال � �ل� ��وج � �س � �ت� ��ي ل� �ل� �ج� �ي ��ش ال � � �ح� � ��ر ،وك� � ��ل
ّ
الجماعات املسلحة التي تسلل عناصرها
ال�ع��رب واألج��ان��ب عبر ال�ح��دود التركية ــ
السورية ،والتي حظيت بحماية عسكرية
واس �ت �خ �ب��اري��ة ت��رك �ي��ة ك �ب �ي ��رة ،أس�ه�م��ت
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ف��وق ال�ع�س�ك��ري للجيش
ال � �س ��وري ال �ح ��ر ف ��ي امل �ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة
م��ن س��وري��ا ،وخ��اص��ة حلب وأدل��ب ،حيث
س �ي �ط ��ر م �س �ل �ح��و ال� �ج� �ي ��ش ال � �ح� ��ر ع �ل��ى
البوابات الحدودية الرسمية في املنطقة.
لكن كل هذا التحرك التركي لم يكن كافيًا
لتحقيق ال�ه��دف االستراتيجي بإسقاط
ال� �ن� �ظ ��ام م� ��ن خ� �ل��ال ت� �ح ��وي ��ل ح� �ل ��ب إل ��ى
ب�ن�غ��ازي ج��دي��دة ،ب�ع��د إق��ام��ة ح��زام أمني
ت��رك��ي ف��ي امل �ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة ،أو ف��رض
م�ن��اط��ق ح�ظ��ر ج��وي لحماية الجماعات
امل �س �ل �ح��ة .وف �ش �ل��ت أن� �ق ��رة ف ��ي اس �ت �غ�لال
إس� �ق ��اط ال� �ط ��ائ ��رة ال �ت��رك �ي��ة ف ��ي األج � ��واء
السورية يوم  22حزيران املاضي لكسب
ال�ع��واص��م الغربية إل��ى جانبها ،وفشلت
أيضًا في استغالل سقوط بعض القذائف
السورية على األراضي التركية؛ إذ رفض
الحلف األطلسي أن يكون طرفًا في التوتر
ال �ت��رك��ي ـ �ـ ال� �س ��وري ،ب�ح�ج��ة أن امل �ب��ررات
ال �ت��رك �ي��ة غ �ي��ر م�ن�ط�ق�ي��ة وك��اف �ي��ة إلع�ل�ان
ال� �ح ��رب ع �ل��ى دم� �ش ��ق .واس �ت �م��ر امل��وق��ف

التركي املعادي لدمشق عبر التصريحات
ال �ي��وم �ي��ة ل��رئ �ي��س ال � � � ��وزراء رج � ��ب ط�ي��ب
أردوغ ��ان ووزي��ر خارجيته أح�م��د داوود
ّ
أوغلو ،واستنفرا كل إمكاناتهما لشحن
ال� �ع ��داء ال �ش �ع �ب��ي ال �ت��رك��ي ض ��د ال��رئ �ي��س
األس ��د ،ك�م��ا ف�ع�لا م��ع ال �ع��واص��م الغربية
ق �ب��ل أن ي �ت �ح��ول أردوغ� � � ��ان إل� ��ى ض�ح�ي��ة
امل� �خ� �ط ��ط ال � �غ� ��رب� ��ي ،ال � � ��ذي ّ
ورط ت��رك �ي��ا
ف ��ي امل �س �ت �ن �ق��ع ال � �س ��وري ب �ك��ل م �ع��ادالت��ه
اإلقليمية .وأثبتت الدبلوماسية التركية
أنها تجهل الكثير من املعطيات املعقدة،
وخ � �ص � ��وص � ��ًا ف� � ��ي ال � �ش � ��أن �ي��ن اإلي� � ��ران� � ��ي
والروسي .وهذا ما يفسر سحب البساط
من تحت أرجل الثنائي أردوغ��ان ــ داوود
أوغ� �ل ��و ،ب �ع��دم��ا ع � � ّ�دا ن�ف�س�ي�ه�م��ا امل�م�س��ك
األول واألخير بالورقة السورية .فقد كان
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ال� �س ��وري «م�ح�س��وب��ًا»
على أردوغ��ان ــ داوود أوغ�ل��و ،في الوقت
ال��ذي ي�ع��رف فيه الجميع أن��ه ل��وال الدعم
والتبني التركي لهذا املجلس ملا ك��ان له
وج � ��ود .ل �ك��ن ج� ��اءت ت �ص��ري �ح��ات وزي ��رة
ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ه �ي�لاري كلينتون
لتثبت أن أنقرة جاهلة بأساليب اللعبة
الدبلوماسية ،الخفية والعلنية ،في أروقة
السياسة ال�ش��رق أوس�ط�ي��ة .وتشهد هذه
األروق � ��ة س�ل�س�ل��ة م��ن امل �ن��اف �س��ات ال�س��ري��ة
وال�ع�ل�ن�ي��ة امل �ب��اش��رة وغ �ي��ر امل �ب��اش��رة بني
ع ��واص� �م� �ه ��ا .وه � � ��ذا م� ��ا ي �ف �س��ر ال �ت �ح��رك

