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قضية

عن معارضة تكشف أهدافها:

سوريا «دون األسد» ...حليفة إلسرائيل
سقوط رهــان إســرائـيــل على إسـقــاط نظام الرئيس الـســوري،
بشار األسد ،ال يعني من ناحية المعارضة السورية ،سقوط اليد
الممدودة نحو إسرائيل .سقط رهان تل أبيب ،لكن المعارضة
تصر عليه ،وتسعى لمزيد منه ،بل وإلى ّ
ّ
حد التطلع للتطبيع
والتبعية وأيضًا للهوية الصهيونية بحلة عربية سورية
يحيى دبوق
م ـنــذ بـ ــدء األزم ـ ـ ــة ق ـبــل س ـ ـنـ ــوات ،وصــل
ره ــان إســرائـيــل إلــى حــد اليقني بإمكان
إسـ ـق ــاط ه ــوي ــة ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ،عبر
إس ـق ــاط نـظــامـهــا وإح ـ ــال مـكــانــه نظام
بـهــويــة «م ـع ـتــدلــة» ت ــراع ــي مـصــالــح تل
ّ
أبيب وتطلعاتها .إال أن املخطط الــذي
عملت عليه إسرائيل و»ال ــدول العربية
امل ـع ـتــدلــة» ،سـقــط وس ـقــط مـعــه الــرهــان
واألم ــل بــدولــة ســوريــة تــرضــى وتسعى
للتطبيع والتبعية ،وإلغاء الهوية ودعم
م ـق ــاوم ــة االح ـ ـتـ ــال ،واالنـ ـسـ ـي ــاق نحو
مشاريع ومصالح الصهيونية .سقط
كــل ذل ــك مــع سـقــوط م ـشــروع املـعــارضــة
السورية بحلتها السياسية والعسكرية.
م ــع س ـقــوط ه ــذا املـ ـش ــروع ،أو بكلمات
أدق ،م ـس ــار س ـق ــوط ــه ،ت ــراج ـع ــت آم ــال
إسرائيل إلى الخلف ،لتتطلع إلى مكان
م ــا ف ــي الـتـســويــة وال ـح ــل الـسـيــاسـيــن،
ّ
عــلـهــا تسحب فــي الـسـيــاســة مــا أمـكــن،
بعدما عجزت وشركاءها عسكريًا عن
فرض مصالحها بالكامل .تقلص األمل
والرهان اإلسرائيليني إلى هذا الحد ،من
إسـقــاط الــدولــة الـســوريــة وإح ــال دولــة
أخرى بنظام وهوية مشابهني ألنظمة
«االعـ ـ ـت ـ ــدال» ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،إل ـ ــى تــرتـيــب
ّ
مأمول في تسوية مأمولة ،علها تلحظ
الحد األدنى من املصالح اإلسرائيلية.
إال أن ت ـ ــراج ـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وآمـ ــال ـ ـهـ ــا،
ق ــاب ـل ــه تـ ــراكـ ــض املـ ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة
إليها الهـثــة .لــم يعد يكفي مــن ناحية
املعارضة اإلشارات الدالة على التبعية
ل ـل ـم ـصــالــح اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وال ـت ـم ــاه ــي
معها إل ــى حــد الـتـطــابــق ،بــل أرادت أن
ً
يكون الوضوح كامال .زيارات ولقاءات
ومواقف و»مساعدات» وغطاء ميداني
ً
اسـتـخـبــاري ولــوجـسـتــي ،وصـ ــوال إلــى
«خــري ـطــة ط ــري ــق» أعـلـنـتـهــا امل ـعــارضــة
بال مــواربــة ،للعالقة املرجوة واملأمولة
مع الكيان اإلسرائيلي .جــاءت في حلة
وشـكــل وم ـض ـمــون ،مــا كــانــت إســرائـيــل
نـفـسـهــا لـتـتـخـيــل أن ت ـص ــدر ع ــن جهة
س ــوري ــة ،م ـه ـمــا كـ ــان ح ـجــم وم ـس ـتــوى
تخليها وخيانتها ،لهويتها السورية.
ك ـش ـفــت إس ــرائـ ـي ــل أم ـ ــس ع ــن «خــري ـطــة
الطريق» عبر إعالمها .الوثيقة ،الصادرة
عن «جبهة اإلنقاذ الوطني في سوريا»
وص ـلــت إل ــى ت ــل أب ـيــب وه ــي اآلن «قيد
الــدراســة» في إسرائيل وعــواصــم القرار
الــدولــي ،كما تؤكد اإلذاع ــة العبرية .مع
اإلشارة إلى أن مؤسس الجبهة ومنسقها
العام ،فهد املصري ،كان قد وجه رسالة
مفتوحة لـ»الشعب اإلســرائـيـلــي» بداية
شـهــر ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ،وصفتها
امل ـحــافــل اإلســرائـيـلـيــة بــأنـهــا «شـجــاعــة
ومفاجئة وغير مسبوقة».
الوثيقة كما يتضح من بنودها ،تهدف
إلــى التطبيع الكامل مــع االح ـتــال ،بل
وإلى ما وراء التطبيع :عسكريًا وأمنيًا
وسـ ـي ــاسـ ـي ــا واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا وس ـي ــاح ـي ــا
وثقافيًا ...بما يشمل التماهي الكامل مع
الصهاينة حــول القضية الفلسطينية
وطمس هوية الالجئني الفلسطينيني
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـج ـن ـس ـي ـهــم،
إضــافــة إل ــى التخلي عــن ال ـج ــوالن بما
تراه إسرائيل مناسبًا لها ومصالحها،
وأي ـض ــا االل ـت ـص ــاق ال ـكــامــل ب ـهــا وبـمــا
يخدم أهدافها وتطلعاتها في سوريا
وعـبــرهــا بــاتـجــاه اإلقـلـيــم ،ب ــأن تتحول
«س ــوري ــا املـسـتـقـبـلـيــة» ك ـمــا تسميها
وثيقة «خريطة الطريق» ،إلى ما يشبه
حزامًا أمنيًا وجيشًا لحديًا (نسبة إلى

أن ـط ــوان ل ـحــد) بـمـسـتــوى دولـ ــة ،تابعًا
ل ــاحـ ـت ــال ومـ ـص ــالـ ـح ــه ،بـ ـم ــا يـشـمــل
الـتـنــازل لها عــن سياستها الخارجية
وأمنها ودورهــا اإلقليمي واقتصادها
وثرواتها ونفطها وغازها.
ف ـي ـم ــا ي ـ ـلـ ــي ،نـ ــص «خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق»
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة «ل ـ ـل ـ ـسـ ــام» مــع
إسرائيل ،كما وردت حرفيًا في اإلعالم
العبري:

أمن واستقرار إسرائيل
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد أمـ ـ ــن واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار دولـ ــة
إســرائـيــل ،تنص خريطة الطريق على
أن س ــوري ــة ال ـج ــدي ــدة ل ــن ت ـك ــون دول ــة
معادية إلسرائيل وال ألي دولة إقليمية
أو عــرب ـيــة أو دول ـي ــة وأن ـه ــا ل ــن تـكــون
وبــأي حال من األحــوال مقرًا وال معبرًا
وال مــركــز ت ــدري ــب أو دع ــم وال محطة
ّ
التطرف
ترانزيت أو عبور للسالح أو
واإلره ـ ــاب وع ــدم تـقــديــم أي تسهيالت
ألي ج ـمــاعــات أو أع ـم ــال عـسـكــريــة أو
تخريبية تستهدف أمن وأمان إسرائيل
أو أي دولة من دول الجوار والعالم كما
شددت الوثيقة على أن سورية الجديدة
ل ــن تـمـنــح املـ ــاذ اآلمـ ــن مل ــن يـخـطــط أو
ي ـس ـت ـهــدف أمـ ــن واسـ ـتـ ـق ــرار إس ــرائ ـي ــل
واألمــن واالستقرار اإلقليمي والدولي،
لكنها ربطت في املقابل ضرورة رحيل
األسد وحكمه لعودة األمن واالستقرار
إلى سورية واملنطقة.

مستقبل الجوالن
أم ــا فــي مــا يتعلق بمستقبل الـجــوالن
فقد أشارت وثيقة خريطة الطريق إلى
أن الحل ينبع انطالقًا من وديعة رابني
ومبادرة السالم العربية ومبادرة جبهة
اإلنقاذ الوطني في سورية للسالم مع
إسرائيل والتي تتضمن:
*االعـتــراف بدولة إسرائيل والترحيب
بها جارة آمنة وعدم وجود أي عوائق
ض ــد إع ـط ــائ ـه ــا أي ضـ ـم ــان ــات دول ـي ــة
تطلبها ليعيش الـشـعــب اإلســرائـيـلــي
بأمن وأمان وسالم واستقرار.
*بـ ـن ــاء مــرح ـلــة تــاري ـخ ـيــة ج ــدي ــدة بني
ســوريــة وإســرائ ـيــل قــائـمــة عـلــى ثقافة
الـســام والـتـعــاون بعد انـتـهــاء مرحلة
الشعارات واألوهام الكاذبة.
*إي ـجــاد تـســويــة عــادلــة ح ــول الـجــوالن
ت ـ ـ ــرض ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــا ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري
واإلسرائيلي.
*االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ب ــالـ ـع ــاق ــة بـ ـ ــن س ــوري ــة
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل مـ ــن م ــرح ـل ــة الـ ـ ـع ـ ــداء إل ــى
مرحلة الصداقة والتعاون ثم التحالف
والعالقات االستراتيجية.
*اع ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ـ ـج ـ ــوالن ح ــديـ ـق ــة ل ـل ـســام
للشعبني السوري واإلسرائيلي.
*اعتبار الجوالن واحة لألمن واألمان.
*اعتبار جميع املواطنني في الجوالن
سـ ـ ـف ـ ــراء لـ ـلـ ـس ــام والـ ـعـ ـي ــش امل ـش ـت ــرك
والتقارب بني الشعبني ،وهو أمر ممكن
وم ـق ـبــول بــاعـتـبــار أن إســرائ ـيــل بــاتــت
حقيقة وواقعًا يعترف به العالم.
*اعتبار الـجــوالن واحــة لالستثمارات
واملـ ـش ــاري ــع والـ ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة
والتعاون املشترك وقبلة للسياحة في
الشرق األوسط.
*إقـ ــامـ ــة أفـ ـض ــل الـ ـع ــاق ــات وال ـت ـع ــاون
ال ـع ـس ـك ــري واألمـ ـ ـن ـ ــي ،واالقـ ـتـ ـص ــادي،
والثقافي والعلمي واالجتماعي.
*دعوة إسرائيل والشركات اإلسرائيلية
للمشاركة في ائتالف اقتصادي أميركي
ـ ـ أوروب ــي بـهــدف إع ــادة إعـمــار سورية
ـ ـ اسـتـثـمــارات النفط وال ـغــاز ـ ـ مشاريع

«فتح» :زياراتكم طعن
للشعب الفلسطيني
الكف عن األفعال والتصريحات
دعت حركة فتح املعارضة السورية إلى ّ
والزيارات التطبيعية ملسؤولني سوريني معارضني ،إلسرائيل ،ومن بينها
املشاركة في مؤتمر معهد «هاري ترومن» التابع للجامعة العبرية ،مشيرة
إلى أن هذه املشاركة ومثيالتها «هي طعنة للشعب الفلسطيني».
وقــال عضو املجلس الـثــوري لحركة فتح ،املـســؤول عــن ملف الـقــدس في
الحركة ،حاتم عبد الـقــادر ،إن «إسرائيل التي تتباكى اليوم على معاناة
الشعب الـســوري ،هي نفسها إسرائيل التي تمارس كافة أشكال العنف
واالضـطـهــاد بحق الشعب الفلسطيني» ،ووج ــه كــامــه إلــى «املـعــارضــن
قائال :إن «إسرائيل تحاول توظيف املأساة اإلنسانية في سوريا
السوريني» ً
واستغالل املعارضة السورية عبر القيام بمبادرات إنسانية وسياسية
وإعــامـيــة للتغطية عـلــى مــا تـقــوم بــه مــن اضـطـهــاد للشعب الفلسطيني
والتنكر لحقوقه الوطنية املشروعة».
يشار إلى أن «معهد ترومان» ينظم اليوم« ،أمسية» عن الحرب السورية
يـشــارك فــي فعالياتها مـعــارضــون ســوريــون ،منهم بالحضور املباشر،
مــع تكتم متعمد هــذه امل ــرة عــن األس ـمــاء ،وآخ ــرون مــن ضـبــاط ومقاتلني
مـعــارضــن ،يـشــاركــون فــي «األمـسـيــة» عبر الفيديو ،فــي بـ ّـث مباشر من
امليدان السوري.
ال ـط ــاق ــة والـ ـ ــري واملـ ـي ــاه ـ ـ ـ اس ـت ـث ـمــارات
النقل والسياحة واالتصاالت والزراعة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة وال ـ ـت ـ ـب ـ ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ـ ـ
االستثمارات املصرفية.
*اعـ ـتـ ـب ــار الـ ـس ــوري ــن الـ ـيـ ـه ــود ال ــذي ــن
هــاجــروا إل ــى إســرائـيــل أو فــي الشتات
ً
رس ــا حقيقيني لـلـســام بــن الشعبني
ال ـس ــوري وال ـش ـعــب ال ـي ـهــودي ودعــامــة
ل ـت ــرس ـي ــخ ثـ ـق ــاف ــة ال ـ ـسـ ــام وال ـت ـن ـم ـيــة
والتعاون والبناء.
*ح ـ ــق الـ ـيـ ـه ــود الـ ـس ــوري ــن اس ـت ـع ــادة
ممتلكاتهم ف ــي س ــوري ــة وإع ـ ــادة بـنــاء
ورعاية املعابد اليهودية في سورية.
*اع ـ ـت ـ ـبـ ــار اإلرث ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي ال ــدي ـن ــي
والثقافي واإلنـســانــي والـحـضــاري في
سورية جزء ال يتجزأ من هوية وتراث
وإرث سورية ومن هوية وتراث املنطقة
برمتها.
القضية الفلسطينية:
أما في ما يتعلق باملسألة الفلسطينية
ف ـقــد أوردت وث ـي ـقــة خــري ـطــة ال ـطــريــق
لـلـســام ال ـس ــوري اإلســرائ ـي ـلــي الـبـنــود
التالية:
*تجنيس الالجئني الفلسطينيني في
سورية بالجنسية السورية.
*إلغاء مخيمات الالجئني الفلسطينيني
ف ــي س ــوري ــة وت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى مـنــاطــق
سكنية.
*حـ ـ ـ ـ ــل كـ ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـمـ ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة
الفلسطينية املــوجــودة على األراض ــي
السورية.
*حـ ـظ ــر ع ـم ــل ون ـ ـشـ ــاط أي تـنـظـيـمــات
فـلـسـطـيـنـيــة ع ـلــى األراضـ ـ ــي ال ـســوريــة

وع ـلــى رأس ـه ــا الـتـنـظـيـمــات اإلرهــاب ـيــة
حماس والجهاد اإلسالمي.
*ح ـ ـ ــل وح ـ ـظـ ــر عـ ـم ــل ونـ ـ ـش ـ ــاط جـمـيــع
الـتـنـظـيـمــات الـسـيــاسـيــة الفلسطينية
امل ـ ــوج ـ ــودة ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة
واعتبار البعثة الدبلوماسية للسلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة هـ ــي ال ـج ـه ــة الــرس ـم ـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ـش ــرع ـي ــة وال ــوحـ ـي ــدة
للتعامل معها.
*عـ ــاقـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ال ـج ــدي ــدة
وم ــؤس ـس ــات ـه ــا ب ــال ـش ــأن الـفـلـسـطـيـنــي
مـحـصــورة باملمثل الـشــرعــي والوحيد
املعترف به دوليًا للشعب الفلسطيني.
*لن يكون في سورية الجديدة وال على
أراض ـي ـهــا أي مــوطــئ ق ــدم ألي تنظيم
مسلح غير س ــوري والـســاح لــن يكون
إال بيد الدولة السورية الجديدة.

الدور اإليراني في سوريا
*ط ـ ـ ـ ــرد جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء والـ ـضـ ـب ــاط
العسكريني واألمنيني اإليرانيني.

تنص خريطة طريق
المعارضين على أن
سوريا الجديدة لن
تعادي تل أبيب

*ط ـ ــرد ج ـم ـيــع امل ـي ـل ـي ـش ـيــات اإلي ــران ـي ــة
وال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة إلي ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـث ــل حـ ـ ــزب ال ـل ــه
وامل ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـع ــراق ـي ــة واألف ـغ ــان ـي ــة
وغيرها.
*طرد جميع الدبلوماسيني اإليرانيني
وإغ ـ ــاق ال ـس ـف ــارة اإلي ــرانـ ـي ــة وامل ــراك ــز
الثقافية اإليرانية.
*إغالق وحظر نشاط جميع الجمعيات
واملنظمات والحسينيات التي أنشأتها
إيران في سورية منذ عام .1996
*نـ ــزع الـجـنـسـيــة ال ـس ــوري ــة ع ــن جميع
اإلي ــرانـ ـي ــن وال ـع ــراق ـي ــن والـلـبـنــانـيــن
وغيرهم الذين منحهم األسد الجنسية
السورية منذ عام .2003
*تعتبر ملكًا لـلــدولــة الـســوريــة جميع
العقارات واألراضي التي حصلت إيران
عليها بالقوة أو بالشراء من أصحابها.
*ات ـخ ــاذ جـمـيــع اإلج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
ب ـ ـحـ ــق الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة وج ـم ـي ــع
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ــا لـلـمـطــالـبــة
بــالـتـعــويـضــات املــال ـيــة ملـشــاركـتـهــا في
قتال الشعب السوري وتدمير سورية.
*إل ـغــاء جميع االتـفــاقـيــات واملـعــاهــدات
امل ــوقـ ـع ــة بـ ــن نـ ـظ ــام األس ـ ـ ــد وال ـن ـظ ــام
اإلي ــران ــي وال تتحمل الــدولــة الـســوريــة
الـ ـج ــدي ــدة أي الـ ـت ــزام ــات ن ـت ـي ـجــة ه ــذه
االتفاقيات واملعاهدات.
*مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة جـ ـمـ ـي ــع االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة فـ ــي س ــوري ــة
وتعتبر ملكًا للدولة السورية الجديدة
باعتبارها جزءًا من التعويضات التي
ع ـلــى إي ـ ــران دف ـع ـهــا ل ـل ــدول ــة ال ـســوريــة
ال ـجــديــدة نتيجة مشاركتها فــي قتال
الشعب السوري وتدمير سورية.
*ح ـ ـظـ ــر ن ـ ـشـ ــاط ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وج ـم ـي ــع
امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات الـ ـت ــابـ ـع ــة إليـ ـ ـ ـ ــران عـلــى
األراضي السورية باعتبارها تنظيمات
إرهابية.
*حـ ـظ ــر ن ـق ــل ال ـ ـسـ ــاح ع ـب ــر األراضـ ـ ــي
ال ـس ــوري ــة إلـ ــى ل ـب ـنــان وت ــدم ـي ــر جميع
األنفاق السرية.
*ت ـت ـح ـم ــل الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ك ــام ــل
املسؤولية القانونية ملشاركة حزب الله
فــي قـتــال الشعب ال ـســوري واستهداف
األراضي السورية انطالقًا من األراضي
اللبنانية على اعتبار حزب الله شريكًا
في الحكم في لبنان.
*تـ ـتـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ك ــام ــل
املـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ملـ ـش ــارك ــة
مـيـلـيـشـيــات عــراق ـيــة طــائـفـيــة متطرفة
فــي قـتــال الشعب ال ـســوري واستهداف
األراضي السورية انطالقًا من األراضي
العراقية وعلى اعتبار هذه امليليشيات
الـتــابـعــة إلي ــران شــريـكــة فــي الـحـكــم في
العراق.
*ح ـظ ــر دخـ ـ ــول امل ــواطـ ـن ــن اإلي ــران ـي ــن
لــأراضــي الـســوريــة ألسـبــاب دينية أو
اقتصادية أو غيرها على األق ــل خالل
املرحلة االنتقالية.
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