
  
  

 

 بــالغ!

    عقدت اللجنة المركزیة اجتماعها الدوري أواخر شباط 2019. بدأ االجتماع بدعوة الرفیق األمین األول للوقوف دقیقة صمت تحیة

 وفاء وتقدیر لذكرى الرفیقین الراحلین عبد اهللا هوشه ویعقوب جرجس. ثم ناقشت اللجنة المركزیة جدول أعمالها المتضمن قضایا

 تنظیمیة ونشاط الرفاق في المهجر، وتوقفت بعدها عند التطورات المیدانیة والسیاسیة المتعلقة بالشأن السوري، والنشاطات الدولیة

 واإلقلیمیة التي أعقبت قرار ترامب بسحب القوات العسكریة األمیركیة من سوریا. كما توقفت أیضًا عند األوضاع العربیة الساخنة،

  وعالجت الوضعین اإلقلیمي والدولي، وكذلك تطورات األوضاع الداخلیة وخلصت إلى النتائج التالیة:

  1- تشهد البالد تطورات میدانیة وسیاسیة متسارعة وخطیرة، تدلل على أننا دخلنا مرحلة جدیدة مختلفة كلیًا، ومفتوحة على كّل

 االحتماالت من الصراع الدولي واإلقلیمي في سوریة وعلیها، وأصبحت بموجبها األزمة السوریة بالغة التعقید والتشابك بسبب

 تضارب المصالح الدولیة واإلقلیمیة، وأصبح هذا الصراع یفرز وسیفرز مزیدًا من االحتدام بین الدول المتدخلة، وإن قرار ترامب

 باالنسحاب العسكري من سوریا قد خلق حالة من اإلرباك شملت جمیع األطراف المنخرطة في المسألة السوریة، ودفعتها إلعادة

 حساباتها، خوفًا من ضیاع مكتسباتها وأخرى بانتظار الوصول إلیها، ذلك أن الصراع الدائر في سوریا بكامل تعقیداته وتعدد أطرافه

 الخارجیة والداخلیة، ما زال مفتوًحا ومستمرًا، بكل األشكال، ومن الصعب التكهن بمآالته. ولیس هنالك من طرف یستطیع االدعاء،

 بأنه منتصر في سوریا، أو أنه یستطیع فرض أجنداته ونفوذه. كما سیكون له األثر الكبیر في تحدید المسارات وتموضع الالعبین، مما

  یعمق التناقضات بین أطراف استانا.

   إن أكثر األسئلة حضورًا بعد قرار االنسحاب، یتعلق بملء الفراغ الذي سیحدثه والطرف الذي یستطیع تحمل أعبائه. یجري الحدیث

 مؤخرًا عن بقاء قوة رمزیة من القوات األمیركیة مدعمة بقوات من التحالف الدولي. لكن من المرجح أن یكون لتركیا دور فاعل في

 ذلك. یبدو أن واشنطن وأنقره تتفقان على منع إیران والنظام من ملء الفراغ األمیركي، لكنهما تختلفان حول الجهة األنسب لملء هذا

 الفراغ. فواشنطن ترید أن یكون لمیلیشیات " قسد" و"وحدات حمایة الشعب الكردیة" الدور الرئیسي في المنطقة بینما تصر أنقرة على

  تفكیك "الوحدات" وتصفیتهم وإخراجهم من المنطقة.

   یرى أغلب المحللین إن قرار االنسحاب اآلن یعزز النفوذ الروسي في سوریا، ویضعف دور الوالیات المتحدة في التسویات السیاسیة

 القادمة، وسیخّل بمیزان القوى القائمة على األرض؛ ویجعل الروس في موقع الصانع األكبر للقرارات وإدارة األزمة، وسیمّكن إیران

 من تعزیز نفوذها وتوسیعه في المنطقة، وهذا یتعارض مع سیاسة ترامب نفسه التي جعلت من احتواء إیران أولویًة قصوى

  الستراتیجیتها في المنطقة، ومنها سوریة.

  إن الشعب السوري الذي حق له أن یبتهج بالخالص من أحد االحتالالت فهو یتساءل بقلق: عن مصیر العملیة السیاسیة ومستقبل الحل

 السیاسي الذي تراجع إلى الخلف بعد قرار االنسحاب، ولم یعد یسمع عنه شیئًا وحتى عن تشكیل " اللجنة الدستوریة" التي كان من

  المفترض أن تباشر عملها نهایة العام الماضي، وهذا یدلل أنه ال حًال سیاسیًا یلوح في اآلفق لألزمة السوریة.

 2-منذ اتفاق سوتشي حول ادلب، ورغم الخروقات المحدودة من قبل الروس والیومیة من قبل النظام والمیلیشیات اإلیرانیة، لكنها

 أصبحت منطقة تهدئة قد تطول بعض الوقت، كما تحولت إلى منطقة لتبادل الرسائل الناریة بین أطراف استانا-سوتشي. یبدو أن هناك

 تفاهمًا بین األطراف الدولیة على تجنیبها الكارثة ریثما تتبلور معادالت جدیدة تؤدي إلى مقاربات لالزمة السوریة. وهذا یعني أن ال

  حسمًا عسكریًا في ادلب وال حلول سیاسیة في المدى المنظور، وإنما إطالة ألمد االزمة.

   بعد أن فرضت" هیئة تحریر الشام" سیطرتها ونفوذها على 75% من محافظة ادلب وقسم كبیر من ریف حماه الشمالي وریف حلب

 الغربي، أثارت أسئلة واتهامات كثیرة طالت الموقف التركي، إال ان األكثر غرابة هو صمت واشنطن وكذلك موسكو وطهران، لكننا

 نجده یتالقى مع المصلحة التركیة ومترابطًا مع أهدافها الجیو-سیاسیة والعسكریة في الشمال السوري، وهي تصفیة حزب العمال

 الكردستاني وفرعه السوري pyd، وإقامة منطقة أمنة على امتداد الحدود السوریة-التركیة. رغم الموافقة األمیركیة على المنطقة

 اآلمنة لكن هناك خالفات معها حول طول وعمق هذه المنطقة. كما فشل أردوغان في اقناع روسیا بها، وعرضت علیه بدیًال عنها وهو

 تفعیل أتفاق أضنه، بهدف تطبیع العالقات بین تركیا والنظام، وتسمح هذه االتفاقیة لألتراك بالتقدم 5كم داخل األراضي السوریة

 وبالتالي إقامة هذه المنطقة ضمن هذه الحدود.



 3-تسود مناطق سیطرة النظام حالة من التدهور األمني الظاهر للعیان، وهي تعكس صراعات مراكز القوى والشبیحة وأجهزة

 المخابرات والمیلیشیات واالقتتال على الغنائم في عدة مناطق وخاصة في ریف دیر الزور بین المیلیشیات اإلیرانیة ومیلیشیا الدفاع

 الوطني. لكن الصراع األهم هو بین مراكز القوى الموالیة إلیران من جهة والقوى الموالیة للروس من جهة أخرى، حیث االغتیاالت

 والتصفیات والتفجیرات في دمشق والالذقیة، والمواجهات المسلحة، كما جرى ویجري بین الفرقة الرابعة الموالیة إلیران والفیلق

 الخامس الموالي للروس، حیث قتل من الطرفین في معارك حماة العشرات ومئات الجرحى وامتد القتال إلى سهل الغاب. ویعمل

 الروس على إعادة بناء الجیش وأجهزة المخابرات بما یخدم أجندتهم في سوریا، وتصفیة القوى الموالیة إلیران، حیث تمت إزاحة عدد

 من كبار ضباط هیئة األركان، واعتقال العدید الضباط، كما یصر الروس على حل الفرقة الرابعة لضلوعها بالتعفیش الممنهج

  لممتلكات المواطنین وتشكیل بعض قادتها عصابات للسرقة والسطو والخطف والقتل من أجل المال.

 تسود البالد حالة من فوضى والفلتان األمني، تقودهما میلیشیا وعصابات تحتمي بالنظام، تمارس جرائم القتل والسرقات واالغتصاب

 واالختطاف. وتلحظ حالة من التململ واالمتعاض تجتاح الطائفة العلویة، السیما في الساحل السوري. وترتفع أصوات االحتجاج

 المعترضة على األوضاع المعیشیة، وحال الطائفة المتردي مقابل االمتیازات التي یتمتع بها رجاالت النظام المقربین.

    كما تشهد البالد منذ انطالق الثورة، حالة مستمرة من التدهور واالنحدار المتواصل على كافة الصعد االقتصادیة واالجتماعیة

 والمعاشیة. فكل المؤشرات االقتصادیة تدهورت عامًا بعد عام، أي أن االتجاه االنحداري الشدید مستمر، وبالتالي تنعدم مقومات

 االقتصاد الحقیقي، بینما ینمو االقتصاد الجرمي واقتصاد الظل وأمراء الحرب والسرقة والرشوة والتهریب وتزویر الوثائق وتجارتها

  واالبتزاز واالحتكار والدعارة والسطو المسلح واالختطاف وصناعة المخدرات واالتجار بها.

     لكن الكارثة األكبر في الصراع السوري، هي تدهور األوضاع المعیشیة للمواطنین وتفاقم معدالت الفقر إلى مستویات غیر مسبوقة

 وصلت إلى أكثر من 86%من اجمالي عدد السكان، واضمحالل الطبقة الوسطى، وارتفاع معدالت التضخم إلى مستویات تجاوزت

 1000%، وانخفاض معدالت الدخل والتي صنفت األسوأ عالمیًا 458$ في السنة، وكذلك غالء األسعار بسبب تدهور قیمة اللیرة

 السوریة وقدرتها الشرائیة، واستمر سعر صرف اللیرة السوریة في التدهور مع بدایة عام 2019 إلى ما یتجاوز الـ 500 لیرة، وُیتوقع

 أن تتدهور قیمتها بشكٍل كبیر. بینما بقیت األجور في مستواها دون قدرة على زیادتها، بل بدأ النظام یقلص دعمه للسلع ویرفع من

 أسعار الوقود والطاقة. باإلضافة إلى السیاسات االقتصادیة المجحفة من قبل النظام والتي أدت مؤخرًا إلى انعدام مقومات الحیاة

 البسیطة، حیث األزمة على رغیف الخبز ویباع بأسعار مضاعفة، وفقدان حلیب األطفال وانقطاع التیار الكهربائي ألكثر من 16 ساعة

 یومیًا وانعدام وسائل التدفئة ووصل سعر لیتر المازوت في السوق السوداء إلى 700 ل.س، واسطوانة الغاز المنزلي بین 8 إلى 10

 آالف لیرة سوریة واحیانًا بـ 12 ألف لیرة. أدت هذه األوضاع الكارثیة إلى رفع صوت االحتجاجات الشعبیة عالیًا وانتشارها عبر

 شبكات التواصل االجتماعي، ضد النظام، وخصوصًا من قبل المؤیدین في مناطق سیطرته بسبب ضنك العیش، ویشارك في حملة

 االنتقاد فنانون واعالمیون وغیرهم. فیوجهون انتقادات حادة للحكومة والوزراء الذین ال یملكون من أمرهم شیئًا بل ینتظرون

 توجیهات أجهزة المخابرات وأوامر القصر، كما وجهت رسائل إلى " قائد الوطن" مستغیثة في إشارة غیر مباشرة إلى مسؤولیته

 وعجزه عن تلبیة مطالب الناس التي ال تزید عن تأمین المازوت والغاز والكهرباء ورغیف الخبز والدواء وحلیب األطفال وضبط

 األسعار وزیادة الرواتب، وغیرها من مستلزمات مقومات الحیاة. فبعد أن تراجعت رقعة الحرب، بدأ یظهر بشكل جلي أمام الناس

 انسداد األفق بالسالم واالستقرار وفرص العمل واإلنتاج والرخاء بسبب نهج النظام الذي یرفض تقدیم أي تنازل، فالسلطة الكاملة أوًال

 أو ال شيء، ویرفض االعتراف بأّنه أفلس وال أمل في إعادة تأهیله، وهذا ما جعل بشار في خطابه األخیر متوترًا وفي حالة من الهذیان

 ألنه یشعر أن سلطته مهددة أكثر من أي وقت مضى، وأن الرهان على إیران أحیانا وعلى روسیا في أحیان أخرى لن یفیده في شيء.

  فاألزمة مستمرة بل ستزداد تفاقمًا. فبدون حٍل سیاسي وفق قرارات الشرعیة الدولیة ال عالج للكارثة السوریة.

 دمشق أواخر شیاط  2019

                                                                                                     اللجنة المركزیة

                                                                                           لحزب الشعب الدیمقراطي السوري

 


