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أين تقف المعارضة السياسية اليوم ؟
إعداد :طارق العبد
منذ بداٌة الحراك الشعبً قبل اربع سنوات كان الرهان
على كٌان للمعارضة ٌستطٌع ملء الفراغ فً حال سقوط
النظام ثم إمكانٌة مشاركته فً هٌئة حكم انتقالً أو
بأضعف الخٌارات تشكٌل حكومة مع أركان السلطة وبٌن
هذه الرهانات نشأت عشرات التجمعات السٌاسٌة التً
عجزت حتى الٌوم عن تحقٌق اختراق جدي فً الحالة
السورٌة .

مؤتمرات متنقلة وال نتائج .
ال ٌمكن تعداد االجتماعات التً عقدتها المعارضة السورٌة
من مؤتمر أنطالٌا فً أٌار  2011إلى القاهرة 2015
ولكن القاسم المشترك فً معظمها هو إخفاقها فً تشكٌل
أي كٌان موحد ٌمكن أن ٌقدم نفسه كطرف قوي فً العملٌة
السٌاسٌة فاجتماع سمٌرامٌس فً دمشق انفض
الحاضرون عنه لتشكٌل هٌئة التنسٌق الوطنٌة لقوى التغٌٌر الدٌمقراطً ثم تٌار بناء الدولة وتبعه لقاء فً اسطنبول أدى لوالدة المجلس
الوطنً السوري بالتزامن مع حملة إعالمٌة شرسة تهاجم التنسٌق وشخصٌات مستقلة ولم ٌدم عمر المجلس ألكثر من سنة لٌنشأ فً
الدوحة االئتالف الوطنً لقوى الثورة والمعارضة والذي حظً باعتراف سٌاسً من اكثر من  100دولة ال ٌخوله اتخاذ أي قرار جدي .
وفً المقابل لم تتمكن قوى المعارضة من عقد أي لقاء ٌجمع كافة شخصٌاتها باستثناء مؤتمر ٌتٌم فً القاهرة صٌف عام  2012لم ٌتم
األخذ بقراراته أما باقً االجتماعات فكانت بهدف اصدرا توصٌات أوأوراق عمل أوأنشاء كتل قد ٌكون لها حضور فً العملٌة التفاوضٌة
خاصة بعد بٌان جنٌف  1فً حزٌران  . 2012ولكن اللقاء األخٌر الذي عقد فً القاهرة قبل بضعة أسابٌع ٌحمل نقاطا ً الفتة تستحق
التوقف عندها لظروف انعقاده واألطراف الراعٌة وما قد ٌنبثق عنه .
هل ٌشكل لقاء القاهرة بداٌة كٌان جدٌد ؟
لٌست المرة األولى التً تستضٌف فٌها العاصمة المصرٌة اجتماعا ً للمعارضة السورٌة ولكنه األكثر إثارة للجدل خصوصا ً مع كونه
األول بعد التحوالت السٌاسٌة فً المحروسة على اثر انتخاب عبد الفتاح السٌسً رئٌسا ً للبالد وتعزٌز العالقة مع روسٌا من جهة والمملكة
العربٌة السعودٌة من جهة أخرى مقابل عالقة ضعٌفة أن لم تكن مقطوعة مع كل من تركٌا وقطر ٌضاف إلى ذلك السعً المصري
الستعادة دور إقلٌمً ضائع منذ أٌام محمد حسنً مبارك وبالتالً سٌأخذ أي لقاء سوري فً ارض الكنانة أبعادا مختلفة عن كل ما جرى
من قبل .فاالجتماع المنظم من قبل مجلس العالقات الخارجٌة المصري وهو تجمع لدبلوماسٌٌن سابقٌن فً وزارة الخارجٌة حضره
شخصٌات من هٌئة التنسٌق الداعً الرئٌسً للقاء كما شارك تٌار بناء الدولة فٌما تمكن جزء من أعضاء االئتالف من الحضور مثل
احمد الجربا وهادي البحرة وفاٌز سارة مقابل منع آخرٌن من الوصول للقاهرة مثل هشام مروة وكان الفتا ً مشاركة شخصٌات مستقلة مثل
جمال سلٌمان أو حسٌن العودات و الناطق السابق باسم الدبلوماسٌة السورٌة جهاد مقدسً .
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وتقول المعلومات الواردة عن االجتماع أن الهدف الحقٌقً كان محاولة خلق كٌان جدٌد ٌضم هٌثم مناع وجزءاً من أعضاء التنسٌق مع
الجناح السعودي فً االئتالف وتحدٌداً احمد الجربا لتتشكل لجنة متابعة لدعوة باقً األطراف لمؤتمر أوسع فً نٌسان المقبل ولعل هذا ما
دفع بأعضاء تٌار بناء الدولة لالنسحاب فٌما كان الفتا ً التسوٌق اإلعالمً الذي عمل علٌه جهاد مقدسً من اجل بٌان القاهرة والذي رفضه
باقً االئتالفٌٌن فً اسطنبول مع حدٌثهم عن فصل من شاركوا وحل مكتبهم فً العاصمة المصرٌة باإلضافة لألعداد لمؤتمر جدٌد ٌعتبرا
رداً على المساعً القاهرٌة السابقة .

وٌطرح تشكٌل الكٌان الجدٌد جملة من التساؤالت حول إمكانٌة قبول الرٌاض به وتسوٌقه دولٌا ً كبدٌل عن االئتالف المتهالك والفاقد
لمصادر تموٌله وحول خطورة تحوله إلى ورقة فً الصراع السعودي المصري ضد كل من الدوحة وأنقرة باإلضافة إلى مصٌر هٌئة
التنسٌق التً قد تفقد احد ابرز أركانها أن لم تنضم للتحالف الجدٌد الذي ٌترتب علٌه جملة من االستحقاقات الداخلٌة .
المفارقة األكبر هً أن لقاء القاهرة قد تزامن مع رحٌل الملك عبد هللا بن عبد العزٌز وتعٌٌن سلمان عاهالً للمملكة وسط أنباء جدٌة عن
عودة التقارب السعودي التركً خاصة مع الحدٌث عن إمكانٌة إرسال قوات برٌة لمحاربة داعش وما ٌستدعً ذلك من دور للقوى
اإلقلٌمٌة وعلى راسها الرٌاض و أنقرة مما ٌعنً أن تسوٌة ما قد تنجز بٌن الطرفٌن مع أبعاد الدوحة ذات التأثٌر الضعٌف على ما ٌجري
بحٌث ٌتم أنشاء كٌان للمعارضة ٌحظى بقبول دولً أوسع من االئتالف الذي سٌنضم جزء منه للفصٌل الجدٌد بهدف تمكٌنه من الجلوس
على أي طاولة للمفاوضات فً جنٌف  3أو غٌرها من االجتماعات كما ٌحقق غاٌة الغرب باشراك معارضة الداخل فً الفصٌل العتٌد .
وقد ٌكون الثمن فً هذا االطار هو غض نظر سعودي عن شخصٌات إخوانٌةأو من أنصارهم ستنضم للتجمع كجزء من الشرط التركً
خاصة أناألخٌرة لن تقبل بالتضحٌة بحلفائها فً أي تجمع سٌاسً جدٌد ٌمكن التعوٌل علٌه مستقبالً.
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