
  والدولية اإلقليميةنحن والمتغيرات 

ال بد لها من ، تشهد المنطقة والعالم تحوالت هامة    
كسلطة ال تزال تعيش حيثيات  ،تأثيرات على سوريا

 اإلقليميةالتناقضات  أوتارالحرب الباردة وتعزف على 
د الحصار هوكمعارضة وطنية بنيت في ع ،والدولية

ولت التحرك وكحركة كردية حا ،والضغوط الدولية
 أحياناًوتوهمت  ،خارج الظروف الموضوعية أحياناً

أخرى بأن القضية الكردية يمكن ان تجد لها حلوالً ولو 
  .جزئية خارج الحل الديمقراطي العام

فعلى الصعيد الدولي جاءت إدارة أوباما مخالفة    
في  الرئيسيين لعمليات التداول والتعاون بين الحزبين

الجمهورية  اإلدارةلف فقط عن تخفهي لم ت ،أمريكا
 اإلداراتعن  اختلفتكذلك  أنهابل  ،السابقة

فالكثير من سياساتها المنتهجة من  ،الديمقراطية أيضاً
التي لن  ،األمريكية اإلستراتيجيةأجل تحقيق أهداف 

ألنها ترمي في كل  ،لف كثيراً من إدارة إلى أخرىتتخ
حمايتها في و األمريكيةإلى تحقيق المصالح  األحوال
التي  األوسطالشرق  منطقة ومنها ،العالم أرجاءمختلف 
يأتي في مقدمتها التحدي  ،ها بتحديات خطيرةتواجه في

على استنفار وحشد  أصالاإليراني الذي ارتكز 
العواطف والطاقات اإليرانية وامتداداتها الطائفية في 

التي خدمت بشكل ما  ،مواجهة إدارة بوش المحافظة
في  اإليرانيلمتشدد الذي استطاع كسب الشارع التيار ا

بعكس اإلدارة الجديدة  ،مواجهة التهديدات األمريكية
التي خاطبت الشعب اإليراني وهنأته في عيد نوروز 

 إحدىكصاحب  ،يليق به إقليمياًت له دوراً وتمنّ
وبذلك ترك في  ،حضارات الشرق األوسط القديمة
التهديد بالحرب قد  الشارع اإليراني انطباعاً بأن عهد

وأن ال مبرر على هذا األساس لاللتفاف حول  ،ىولّ
قيادة ذلك التيار المتشدد الذي قد يواجه منافسين جدد 

قدرة  وأكثراعتداالً في االنتخابات الرئاسية القادمة  أكثر
على إخراج إيران من عزلتها الدولية وأكثر استعداداً 

التي ال تراهن  ،ةالجديد األمريكيةللحوار مع اإلدارة 
بل أنها كذلك تسعى إلى  ،حوار مع طهرانالفقط على 
من خالل ترغيب النظام  اإلقليمية أوراقها إضعاف

المؤلفة من  اإلقليميةالسوري لالنخراط في المنظومة 
واستئناف المفاوضات مع  ،دول االعتدال العربية

ما يعني انتقاء ، مالجوالن إعادة أساسعلى  ،إسرائيل
إلى تحجيم األوراق  إضافة ،ا للتبعية اإليرانيةحاجته
كان حزب اهللا الذي يستعد  سواء ،األخرى اإلقليمية

كجزء من االنخراط في  ،لخوض االنتخابات البرلمانية
الح بعد انتفاء من الس ، وبالتالي تجريدهالسياسيةالعملية 

  .ر حول مزارع شبعاالمبررات التي تدو

المفاوضات وأن . ريالمنطقة مقبلة على التغي إذن 
مؤشراتها  إحدى كون من بينتس اإلسرائيليةالسورية 
مستهدفة  اإليرانيةوستكون العالقة السورية  ،األساسية

 ،اإلسرائيليفي شروطها ونتائجها حيث يسعى الجانب 
الوسيط التركي والمشرف األمريكي المفترض كذلك و

إلى فك االرتباط بين طهران  ،والمحيط العربي المعتدل
  لكن ما ،اإلقليميير موقعها يودمشق التي تستعد لتغ

ر بالوضع الداخلي يهو مدى عالقة هذا التغي أكثريهمنا 
فالحوار مع  ،مماثالً اًيريالذي يفترض ان يشهد تغ

وطنية موحدة  أرضيةمثالً يجب ان يستند إلى  إسرائيل
بمستوى موضوع وأن أي قرار  ،ومؤمنة بعملية السالم

بل  ،يجب أن ال يكون حكراً على السلطة ،الجوالن
وأن هذه  ،بمشاركة وطنية واسعة يحظىيجب أن 

تنظم العالقة  ،المشاركة يجب أن تكون عبر آلية عمل
بما  ،ومعارضة وطنية مواالة ،بين جميع القوى الوطنية

برنامجها لفيها الحركة الكردية المطالبة بمراجعة شاملة 
 األساسوعلى هذا  ،عملها ومشاريعها التنظيمية وآليات

أن تكون منسجمة مع تلك  يجبن مرجعيتها المنشودة فإ
التي عليها أن تتجنب  ،رسم سياستهاالبرامج في 

 االرتجاليةوالتالعب بالعواطف والشعارات  االنفعاالت
الذي ال يميز بين الصديق  االنعزاليالمستمدة من الفكر 

وبين العرب  ،وعقليةم كسياسة وبين النظا ،والعدو
وأن تكتسب الشرعية المطلوبة في  ،كشعب وثقافة

انبثاقها من مؤتمر وطني كردي يضم مختلف األحزاب 
والثقافية  االجتماعيةوممثلي الفعالية  ،الكردية السورية

 الشعب الكردي إرادةعن  ، وأن ال تعبر االقتصاديةو
، ا أيضاًبل عليه ،وتجسد طموحاتها القومية فحسب،

لتأطير  ،طرافهاأحدى المرجعية إ كونالبحث عن آلية ت
النضال الوطني السوري الذي يمثل ائتالف إعالن 

 األساسيةبما احتوت وثيقته  ،دمشق نموذجه األفضل
من مبادئ الديمقراطية تصلح للتغيير الديمقراطي 

 ،بالوجود الكردي والقضية الكردية إقرارومن  ،السلمي
ضم بين صفوفه من يوبما  ،ديمقراطياًوضرورات حلها 

وشخصيات متفهمة للوضع الكردي  وأحزابقوى 
يجب أن  منة بالتغيير ومجمعة على أن سورياومؤ

تكون لجميع مواطنيها بدالً من أن تكون بلد العنصر 
  .واللون الواحد والحزب الواحدالواحد 
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