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حتقيقات

ا�ستراتيجيات ور�ؤى مبن ّية على �أوهام وت�ستند �إلى تقارير ال نزيهة لك ّنها جديرة بالأخذ في االعتبار

5

ّ
المخططات لإ�سقاط الدولة ال�سورية ...و�ستف�شل!
الموجه ت�ستنفد
وا�شنطن ب�إعالمها
ّ
إعداد وترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
منذ بدء المؤامرة على سورية ،واإلعالم النزيه الح ّر يكتب عن خلفيات تلك المؤامرة ،وعن جذورها ومراحل
التحضير لها ،وأيضا ً عن مراميها وأهدافها .أما اإلعالم المتطور القادر على خرق ما خفي وما اجتهد المؤتمرون على
عدم إظهاره ،فإ ّنه أبدع في كشفه ،وقدّم الدالئل والقرائن ،ووضع الرأي العام أمام حقيقة ،بذل الغرب الكثير من أجل
إخفائها.
ومنذ بدء المؤامرة ،كان اإلعالم ركنا ً أساسا ً في تنفيذها :محطات بكامل طواقمها وموازناتها ومراسليها
والمتطوعين الجاهزين لها ،وفنييها ،ومبدعي الفبركات والمونتاج والمكساج وحتّى الماكياج ،عملت ليالً ونهاراً ،من
ك ّل أصقاع الدنيا على الضخّ اإلعالمي في سبيل إنجاح المؤامرة على سورية ،التي أسموها زورا ً وزيفاً« :الثورة».
ومنذ بدء تلك المؤامرة ،والضخّ اإلعالمي إلى تزايد ،وكلّما أثبتت تلك المؤامرة فشلها ،كلّما قوي اإلعالم المجرم
نتيجة الرفد المالي الالمحدود.
أذكر جيّدا ً ما كنّا نكتبه منذ بدء المؤامرة التي س ّميت أيضا ً زورا ً بـ«الربيع العربي» .وأذكر جيّدا ً مقاالً كتبته حين
بدأ الحديث في أروقة المتآمرين عن «سورية ما بعد األسد» ،إذ سلّطنا األضواء حينذاك على الحقيقة التي ُكشفت في
فرنسا أوالً ،وامتدّت إلى باقي الدول األوروبية وإلى واشنطن ،والحقيقة تلك تقول ،إنّ الغرب يتحدث ـ حينذاك ـ عن
الرئيس بشار األسد بعد المؤامرة ،نظرا ً إلى الصمود الكبير الذي أبدته سورية في وجه المتآمرين والحرب والقتل
والذبح ومحاوالت إذكاء الفتنة وكل ما رافق ذلك من خطط خبيثة.
أما اليوم ،فإن تلك الخطط لم تتوقف ،وليس جدّيا ً الحديث عن أن الغرب الذي تقوده أميركا سيرضخ للخسارة بين
ليلة وضحاها .وسيسلّم باألمر الواقع وسيقول للدولة السورية« :سامحينا ،أنت انتصرتِ ونحن منينا بالخذالن».
الذري ما شئت» .وأ ّنه
صباح« :سامحينا ،يحق لك تخصيب اليورانيوم وامتالك أفتك السالح
وأ ّنه سيقول إليران غداة
ّ
ٍ
سيخذل «إسرائيل» ويقول لها في المساء« :سامحينا ،ما عدنا قادرين على دعمك ...دبري راسك» .ال بل أنّ المعقول
وجه إلى بالدنا وشعبنا
والجدّي والعقالني أن نقرأ اليوم وك ّل يوم ما يكتب في اإلعالم الغربي ،والذي في غالبيته ُي ّ
لكي يسلّم هذا الشعب بـ«الحقيقة ـ الكذبة» التي ير ّوج لها الغرب.
بين أيدينا اليوم تقرير كتبه كل من ستيفن سايمون وجوناثان ستيفنسون لـ«New York Review of
 ،»Booksوستيفن سايمون هو المدير األول لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المجلس القومي األميركي
من أيار  2011إلى كانون الثاني  .2013أ ّما جوناثان ستيفنسون فهو مدير مجلس األمن القومي األميركي للشؤون
السياسية والعسكرية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من تشرين الثاني  2011إلى أيار .2013
ّ
الطائفي في الدرجة األولى،
مخطط جديد مرسوم لسورية ،يعتمد التقسيم
التقرير يتض ّمن رؤى عن
ّ
والالمركزية .مع تسليط الضوء على أمرين مه ّمين :إرضاء العلويين ،ال حبّا ً بالرئيس بشار األسد أو خوفا ً منه،
بل من أجل إرضاء تلك الشريحة الواسعة من السوريين ،مقابل تسليم السنّة مفاصل البالد ومفارقها .أما األمر
الثاني ،فالقضاء على «داعش» ،حتى لو استلزم األمر التعاون مع نظام الرئيس ّ
بشار األسد.

وإذ يبدأ التقرير بمشهدية من صنع
خيال أحد الكاتبين ،فإ ّنه يشتمل على عدّة
نقاط هامة ،ع ّل القارئ يتع ّمق فيها كي
يعي أهميّة ما يحاك ،وما ير ّوج له ،وما
ّ
يخطط ويختمر في المطبخ األميركي.

بين «داعش» و«النظام»

ي��راف��ق ج��ن��ديّ س����وريّ رج����اال ً من
المعمودية ،وهي ضاحية دمشقيّة يسيطر
عليها «المتم ّردون» ،بعد اتفاق تهدئة
للتخفيف من ح �دّة الحصار والسماح
للمساعدات اإلنسانية في الوصول إلى
المنطقة 19 .تشرين األول.2013 ،
طغت حملة الرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا الجديدة على تنظيم «ال��دول��ة
اإلسالمية في العراق والشام» ،على سؤال
الواليات المتحدة االستراتيجي الشامل
حيال الحرب في سورية .غير أن الصراع
الدائم في سورية سيجعل من «داعش»
تنظيما ً يصعب احتواؤه ،وشرق أوسط
يستحيل عقل الفوضى فيه .وهذا يح ّتم
حق الواليات المتحدة في تو ّلي سياسة
سورية ،سياسة تحتاج إلى إعادة بناء
من األلف إلى الياء.
كان هدف الواليات المتحدة األساس
طوال ثالث سنوات ،إقناع روسيا في دعم
عملية االنتقال السياسي في سورية ،بنا ًء
على خط ٍة لتقاسم السلطة بين أعضاء
نظام الرئيس بشار األسد و«المعارضة»
التي و ّقعت على اتفاق جنيف في حزيران
 .2012غير أن روسيا استم ّرت في دعم
ن��ظ��ام األس���د ف��ي مجلس األم���ن التابع
لألمم المتحدة ،وف��ي مؤتمرات جنيف
المتعاقبة؛ وه��ي استراتيجية فعّ لت
استمرارية الحرب لفترة طويلة ،وع ّززت
ب���روز التنظيم «ال��داع��ش��ي» .ودفعت
التط ّورات ـ التي رافقت صعود «داعش» ـ
الواليات المتحدة إلى شنّ ضربات ج ّوية
ض � ّد ه��ذه الجماعة في ك � ّل من العراق
وسورية ،وتشكيل تحالف مضا ّد يشمل
الحلفاء األوروبيين ومجموعة من الدول
الس ّنية في المنطقة مثل تركيا ،األردن،
والمملكة السعودية ،مع تفاوت واضح
في درجات االلتزام .إلاّ أن «داعش» أثبت
أنه من الصعب دحره وتفكيكه من معاقله
في العراق ،كذلك في شمال وسط سورية
وشمال شرقها .وفي الوقت عينه ،ال يمكن
انتظار هزيمة «داعش» للعمل على تطوير
مشروع أكبر إلنهاء العنف وإنهاء الصراع
في سورية.

ف ّرق تسد

يُ��ق��دّر ع���دد مقاتلي «داع����ش» بين
 15000إل��ى  .50000منهم 10000
إل��ى  15000م��ن المقتالين المحليين
المنتشرين بين سورية والعراق ،فضالً
عن  10000مقاتل أجنبي ،بقوة قتال
إجمالية تقدّر بـ  30000مقاتل ،ويُالحظ
أن نسبة التوظيف قد ارتفعت من ج ّراء
التط ّورات الدراماتيكية التي شهدتها
المنطقة الصيف الفائت .فمنذ سيطرة
المجموعة على مناطق الشمال والشرق
السور َي ْين ،يخضع سكان سورية «ما
بعد األسد» – وتحديدا ً الس ّنة منهم ،إلى
تأثير «داع��ش» وغيره من التنظيمات
التكفيرية ،وسيشجعون ف��ي نهاية
المطاف ،انتشار اإلره��اب في المنطقة
وربما في العالم أجمع.
كان الرئيس أوباما محقا ً حين إعالنه
عن استحالة استعادة األسد «الشرعية
التي فقدها» .وفي المدى المنظور ،فإن
استمرار سياسة الضغط على األسد إلى
جانب دعم «المعارضة المعتدلة» ،فقط
من شأنه أن ينتج ال��ت��وازن السياسي
المطلوب لتحقيق تقاسم السلطة الوطنية
في معادلة واحدة حقيقية تأخذ في عين
االعتبار الس ّنة والعلويين والمسيحيين.
إال أنّ تحقيق ذل��ك عملية دبلوماسية
بطيئة ومضنية ال تتوافر شروطها حالياً.
وسيكون من السذاجة أن تأمل الواليات
المتحدة وحلفاؤها أن إح��ي��اء مؤتمر
جنيف قد يؤتي ثماره في هذا الشأن.
لكن السياسة األكثر واقعية في المدى
ال��ق��ري��ب ،تكمن ف��ي إي��ج��اد سبل كفيلة
بانحسار المناطق التي تنشب فيها
صراعات مباشرة ،وذلك بهدف احتواء
العنف المتط ّرف والتقليل قدر اإلمكان من

القتلى المدنيين .ال يبدو هذا الهدف بعيد
المنال ،وث ّمة إمكانية فعلية لتحقيقه :من
خالل تنفيذ فعلي لسلسلة من االتفاقات
المحلية لوقف إط�لاق ال��ن��ار ،وتوفير
السبل لالستقرار في عدد من الدول في
المنطقة ،حتى لو كان الصراع ال يزال
دائرا ً في مناطق أخرى .ويمكن التفاقيات
كهذه ـ فيما لو حصلت في مناطق مثل
حماه ،حمص ،دمشق وحلب ـ أن تساعد
في إنهاء الصراع في مناطق واسعة على
طول المحو َرين الشمالي والجنوبي ،وأن
تعيد الحياة إلى طبيعتها في هذا القطاع
الحيوي من البالد.

تسخيف المصالحات

ج��ه��د ال��ن��ظ��ام م� ّ
��ؤخ���را ً ف��ي مناقشة
االتفاقيات مع القوى «المعا ِرضة» في
ع��دد من ه��ذه المناطق ،وح ّقق نجاحا ً
ملحوظاً .وفي تقرير ُنشر في حزيران،

الطبقة الحاكمة ،والجيش الوطني ،بينما
يُعطى للسكان المحليين قدرة أوسع في
اإلمساك بوظائف الشرطة وقوات األمن.
يمكن للتقدم على طول هذه الخطوات
اإليجابية أن يخفف من العداوات بين
يشجع المنفيين
مختلف األط��راف ،وأن
ّ
السوريين على ال��ع��ودة إل��ى المناطق
المستقرة في بالدهم ـ وهي خطوة من
شأنها التخفيف من حدّة النزوح الكارثي
الذي أنتجته الحرب وسلبيته ،وإقناع
«المعارضين» ب��أن الهدنات المحلية
يمكن لها أن تحقق نتائج ملموسة.

إشاعات مغرضة

جعلت التط ّورات األخيرة في سورية
من ه��ذا النهج أسلوبا ً ج��ذاب�ا ً للغاية.
فبعيدا ً من التهديد الذي يش ّكله «داعش»،
ف��إن تحقيق مكاسب عسكرية من قبل
«ال��م��ت��م � ّردي��ن» ف��ي األس��اب��ي��ع القليلة

لي�س جدّ ي ًا الحديث عن �أن الغرب
الذي تقوده �أميركا �سير�ضخ للخ�سارة
بين ليلة و�ضحاها و�سي�س ّلم بالأمر الواقع
ويقول للدولة ال�سورية�« :سامحينا
انت�صرت ونحن منينا بالخذالن»
�أنت
ِ
رص��دت شركة اس��ت��ش��ارات بريطانية
متخصصة في أبحاث النزاهة ،أكثر من
ّ
َي  2013و،2014
 26اتفاقية في عام ْ
وشملت هذه الصفقات اإلسالميين كما
المعارضة العلمانية و«داعش» على ح ّد
سواء.
لوحظ أيضا ً أنّ وقف إطالق النار الذي
ت ّم التوصل اليه سابقا ً في حمص ،المدينة
ُ
اصطلح على تسميتها «عاصمة
التي
ال��ث��ورة ض�� ّد األس����د» ،وال��ت��ي خضعت
لحصار دام أش��ه��را ً ع��دّة ،كانت فعالة
وسمح لمقاتلي «المعارضة»
للغاية.
ُ
المحاصرين والجائعين بإخالء المدينة
القديمة أوائل شهر أيار الماضي .ودعمت
األمم المتحدة كما مقاتلي «جبهة النصرة»
تفعيل هذه االتفاقية ،التي تطورت في
األشهر القليلة التالية إلى اتفاقية شاملة
�ي الوعر،
لوقف إط�لاق النار شملت ح� ّ
ال��ذي يحوي ع���ددا ً م��ن «المعارضين»
وآالف المنازل التي يسكنها نازحون من
ال��داخ��ل ال��س��وري .وعلى رغ��م االمتثال
المنتظم لشروط هذه االتفاقية ووصول
قوات النظام و«المعارضة» إلى تسوية
موقتة قابلة للتنفيذ .وصف إيان بالك،
الصحافي في «غ��اردي��ان» البريطانية
ف��ي تموز الماضي ،أنّ ال��ص��راع الدائر
حي الوعر ثابت ومتالحم للغاية.
في
ّ
الحي بمن فيهم
وأشار ايضا ً إلى أن سكان
ّ
موظفو الدولة يذهبون إلى اعمالهم بشكل
طبيعي ويم ّرون على نقاط تفتيش تابعة
للجيش النظامي ولـ«المتم ّردين» ال تبعد
عن بعضها سوى بضعة أمتار.

قدّم وقف إطالق النار في حمص ،جنبا ً
إل��ى جنب مع اتفاقيات أخ��رى محلية،
لمحة أكثر عمقا ً وجدّية للح ّد من العنف
ف��ي س��وري��ة .إذ يمكن الستراتيجيات
كالسيكية كهذه أن تشكل نقطة البداية
لترتيبات تدوم لفترة أطول من تتج ّمع
وتؤسس
تدريجيا ً في المناطق المحلية،
ّ
لترتيبات مماثلة ف��ي مناطق أخ��رى
للحصول على أكبر رقعة من االستقرار.
وسيؤدّي دعم بناء المجتمع المدني إلى
تقديم الكثير من المساعدات االقتصادية
الدولية التي ستساعد المواطنين في
تفعيل الحكم الذاتي واختيار ح ّكامهم
وتشغيل المؤسسات الحكومية في
محافظات مثل حلب وح��م��ص .لكن،
وب��ه��دف ت��ج��ن��ب ال���وق���وع ف��ي أخ��ط��اء
مشابهة حصلت في ال��ع��راق ،يُفترض
تج ّنب تفكيك المؤسسات السورية التي
كانت قائمة .على سبيل المثال ،اإلبقاء
على وجود الطائفة العلوية التي تهيمن
على مفاصل الحكم في دمشق وتتمتع
ب��درج��ة عالية م��ن النفوذ بين أعضاء

الماضية ،استنزف ال��زخ��م العسكري
لنظام األس���د ،ال��ذي ارتفعت خسائره
البشرية إل��ى  1100ف��ي شهر تموز
فقط .واعترف خبراء من داخل الحكومة
السورية بأن الموارد والقدرات والمواد
المؤسسية الحكومية ستستم ّر في التآكل
ّ
كلّما طالت فترة الحرب هذه ،مطلقين على
هذه الهدنات مصطلح «مصالحات» .أما
الجماعات «ال��م��ع��ارض��ة» ،فانزعجت
من جانبها من التمدّد «الداعشي» في
شمال س��وري��ة وش��رق��ه��ا ،وق��د يميلون
أكثر فأكثر إل��ى توقيع اتفاقيات هدنة
مع النظام ،لتسهيل تمرير المساعدات
وتوطيد مستوى معين من الحكم الذاتي
وال��م��س��اع��دة ع��ل��ى إح��ب��اط أي هجوم
«داعشي» متوقع عليهم .هذا التحليل
ينطبق على حلب ،إذ ي��ه�دّد «داع��ش»
بالسيطرة ع��ل��ى ال��ح��دود ال��ت��ي تصل
المنطقة بالحدود التركية التي تؤمن
الموارد األساسية لمقالتي «المعارضة»
السورية من عتاد ،وتدريب ومساعدات
إن��س��ان��ي��ة .وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ف���إن عقد
المصالحات مع النظام من شأنه أن يخفف
من إغواء مقاتلي «المعارضة» عقد هدنة
م��ع «داع���ش» ض � ّد دم��ش��ق( .خصوصا ً
بعد ورود تقارير تشير إلى أنّ الجبهة
الثورية السورية وهي جماعة متم ّردة
غير متط ّرفة تسعى إلى عقد تحالف مع

داعش جنوب دمشق ألن قواتها قد أُنهِكت
بسبب القتال ض ّد النظام ،على رغم إنكار
هذه المجموعة مثل تلك االدّعاءات).
ص � ّرح أح��د المقاتلين المحليين من
«المتمردين» للصحافيين منذ أشهر
قليلة ،أن جماعته في شرق حلب تب ّرأت
م��ن «داع����ش» ال���ذي ارت��ك��ب ع����ددا ً من
الفظائع في المدينة ،وأنه يرى أن نموذج
وق��ف إط�لاق النار في حمص ،سيكون
األفضل في األيام المقبلة ،ويقول« :نحن
ال نستسلم ،ألننا سنستم ّر في منع األسد
م��ن البقاء ف��ي السلطة ،إنما بوسائل
أخ��رى ،فما من أح��د يمكن له أن يسود
بقوة السالح» .إن مثل هذه االعتبارات
تقترح إمكانية عقد اتفاقيات وقف إطالق
النار بدال ً من الوصول إلى حالة من الدمار
التام .على رغم ادّعاءات «المتمردين» بأن
نظام األسد قد ساعد في خلق «داعش»
بهدف تفكيك المعارضة ،أما اآلن ،فإن
العد ّو المشترك للمعارضة كما للنظام هو
«داعش».
س��ت��واج��ه م��ق��ارب��ة ك��ه��ذه ت��ح�دّي��ات
أساسية .هناك عدد من نقاط الضعف،
كاالتفاقيات الحالية على سبيل المثال.
فوفقا ً لتقرير النزاهة ،إن هذه الصفقات
غامضة وم��ن الصعب تنفيذها ،وكان
لها األث���ر المخيّب ل�لآم��ال على األم��ن
والمعيشة وشروط السالمة العامة .كما
أشار التقرير إلى أنّ هذه الصفقات تفتقر
إلى ثالثة مك ّونات رئيسة لالستدامة:
م��ت��ط��ل��ب��ات ق��وي��ة لتنفيذ ال��م��زي��د من
الهجمات؛ تدابير بناء الثقة كمثل اإلدارات
المشتركة ل�لأم��ن المحلي وال��ت��وزي��ع
العادل للمساعدات اإلنسانية؛ وتشديد
القيود على التصعيد العنفي في حال
خرق الهدنة .عد ٌد من هذه الصفقات ُوقع
في مناطق كانت خاضعة لجوالت عنيفة
من القصف والحصار التكتيكي يشبه إلى
ح ّد كبير ذلك الذي كان سائدا ً في العصور
الوسطى ،ما أنهك «المعارضة» المحلية
واإلقليمية وسبّب بانهيارها ،فضالً عن أن
سكان هذه المناطق كانوا يعيشون كارثة
إنسانية حقيقية .واستغ ّل نظام األسد
حالة «المتمردين» المزرية وقام بتوقيع
ه��ذه االتفاقيات بهدف تحرير م��وارده
العسكرية واالستفادة منها في محاربة
مجموعات أكثر عنفا ً وأقوى تهديداً.

حلب

كما في حمص ،كذلك في حلب ،المدينة
السورية الكبرى والمركز االستراتيجي
األساس في الشمال الشرقي من البالد،
س��ت��واج��ه صفقات وق��ف إط�ل�اق النار
الكثير م��ن العقبات .شهدت حلب في
السنتين الماضيتين م��ع��ارك حامية
الوطيس لم يستطع أيّ من قوى النظام
أو «ال��م��ع��ارض��ة» م��ن تحقيق مكاسب
واضحة فيها .ورصد تقرير النزاهة اتفاقا ً
واحدا ً فقط لوقف إطالق النار مقارنة مع
عد ٍد منها في الغرب الجنوبي السوري.
وع�لاو ًة على ذل��ك ،ف��إن «داع��ش» أحكم

سيطرته حول المدينة وأخضع عددا ً من
القرى لسيطرته خالل الصيف الفائت.
ويمتلك نظام األس��د م��ا ي��ق��ارب 6000
مقاتل نظامي فضالً ع��ن «الشبيحة»
المدعومين من قوات «القدس اإليرانية»
وعناصر ح��زب الله المد ّربين جيداً،
والذين يحرسون الضواحي الشرقية
للمدينة .غير أنّ مؤشرات عدّة كانت قد
برزت في األشهر القليلة الماضية تشير
إلى مناقشات س ّرية دارت بين اإليرانيين
واألتراك بشأن التوصل إلى وقف محتمل
إلط�لاق النار في حلب أس��و ًة بالنموذج
المطبّق في حمص .فث ّمة تقارير عدّة
أكدت أن مقاتلي «المعارضة» أنهكتهم
الصراعات ويحتاجون إل��ى فترات من
االستقرار.
حتى لو فرضنا أن مثل هذه النقاشات
ستثمر ،يبدو أن النظام كما المجموعات
«المعارضة» ص��ار عاجزا ً عن تحقيق

الجدّ ي والعقالني �أن نقر�أ ّ
كل يوم
ما يُكتب في الإعالم الغربي
ُوجه �إلى بالدنا
والذي في غالبيته ي ّ
و�شعبنا كي ي�س ّلم هذا ال�شعب
يروج لها
بـ«الحقيقة ـ الكذبة» التي َّ
اتفاق طويل األم��د لوقف إط�لاق النار.
يبدو ان الواقع الحالي يفتقر إلى وجود
شخصية نظامية ف ّذة تستطيع التأسيس
لنظام بيروقراطي يحافظ على السالمة
الشخصية واإلرادة السياسة ،لعقد صفقة
ّ
المخططات
مع «المعارضة» وتفعيل
ل��وض��ع ح��� ّد ل��ل��ع��ن��ف .ف��ـ«ال��م��ع��ارض��ة
المعتدلة» مقيّدة ومتوترة وعاجزة عن
تنظيم المجتمع المدني ،كما تنقصها
القيادة الموثوقة والمتماسكة .فضالً عن
أن الغياب الكامل للثقة المتبادلة يجعل
من المستحيل استعادة زمام األمور بعد
أيّ خرق استراتيجي محتمل.

استقدام
األمم المتحدة مجدّدا ً

م���ن ال����ض����روري إذاً ،أن ت��ت��ط � ّوع
هيئة دول��ي��ة تتمتع بالسلطة الالزمة
ّ
تتدخل لتقريب
والمصداقية التامة ،ألن
وجهات النظر بين «األطراف المتنازعة».
والهيئة الوحيدة المؤهلة للقيام بمثل
هذ المهمة الصعبة هي األمم المتحدة،
التي لعبت دورا ً محوريا ً في تفعيل وقف
إطالق النار في حمص .والهدف األساس
هنا يكمن في إقناع النظام بالموافقة على
السماح ألف��راد من هيئة األم��م المتحدة
وم��ن المنظمات غير الحكومية ،بجلب
المساعدات إل��ى المناطق الخاضعة
ل��ل��ه��دن��ة .حينئ ٍذ ف��ق��ط تستطيع ه��ذه
الهيئات حماية السكان المحليين والعمل
في الوقت عنيه على دفع عجلة االستقرار
وإعادة األمن واإلعمار قدما ً بالتعاون مع
المجالس المحلية.

الدول الخليجية
واألمر الواقع

أوباما :أريد معجزة!

ومواجهة الضغط الخارجي .وعلى رغم
تقديم هذه ال��دول الدعم لـ«المعارضة
ال��س��وري��ة» وال��م��س��اع��دة ف��ي الهجمات
العسكرية على «داع���ش» ،ف��إنّ بعض
نخبهم الحاكمة ال تزال ترى أن األولوية
هي إلسقاط نظام بشار األسد.
يتزايد اهتمام الدول العربية بالقوات
والتوسع،
اإلسالمية اآلخ��ذة في النم ّو
ّ
ويُفترض بالواليات المتحدة وشركائها
المتح ّمسين أن يكونوا أكثر ق��درة على
اجتراح حلول لتفعيل اتفاقيات ضمنية
مع هذه الدول لوقف إطالق النار ،وذلك
عبر قنوات س ّرية .ولضمان هذا النوع من
الدعم ،فإن الخطة ستحتاج إلى اعتراف
خ��اص يُمنح للمناطق السنيّة ،كتلك
التي تقع على ممر حمص – حماه .وهذا
يتضمن تقديم المساعدات االقتصادية
لهذه المناطق ،ضمان قيام حكم ذاتي
فيها ،كذلك ضمان عملية انتقال سياسة

ولتحقيق ت��أث��ي��ر ط��وي��ل األم����د في
«الصراع السوري» ،فإن اعتماد نهج وقف
إطالق النار مدعوما ً ببرنامج تطويريّ ،
يحتاج إلى الدعم والتأييد من الواليات
المتحدة وال��ق��وى اإلقليمية الداعمة
لـ«المعارضة المسلّحة» .وق��د يطالب
نظام األسد بتقديم الحكومات العربية
كالمملكة العربية ال��س��ع��ودي��ة ،قطر،
وتركيا ضمانات موقتة تقضي بوقف
دعم هذه الجماعات .فهذه الدول الثالث
لطالما عارضت ـ وب��ق� ّوة ـ نظام األسد
ودعمت «المعارضة» السورية .وهم
يعتقدون أن سياسة ضبط النفس التي
انتهجتها اإلدارة األميركية حيال الحرب
في سورية ،جعلت من األسد رئيسا ً أكثر
جرأة في طلب المعونة من حلفائه :حزب
الله ،إيران وروسيا ،ما سمح له بالصمود

وطنية تؤكد على ضرورة مشاركة الس ّنة
ف��ي الحكم وحصولهم على الغالبية
ف��ي الحكومة .وف��ي ال��واق��ع ،ل��ن تقبل
الجماعات «المعارضة» أق ّل من مستوى
ه��ذه ال��ح��ل��ول ،خصوصا ً أنها «تش ّكل
الغالبية الساحقة من سكان سورية»،
وإال فإن الحرب قد تطول لعقود مقبلة
في مواجهة ما يرون أنه نظام غير شرعي
حليف للشيعة.

ليبيا نموذجا ً

يمكن أي��ض�ا ً لواشنطن وحلفائها أن
ي��ه �دّدوا بعملية عسكرية ض � ّد دمشق ـ
كما حصل في ليبيا تحت رعاية حلف
شمال األطلسي ـ ما يدفع األسد إلى نقض
اتفاقيات الهدنة ،ومع ذلك ،فقد تتدخل
ال��والي��ات المتحدة ف��ي ال��ح��رب األهلية
السورية ،لكن من األفضل تج ّنب القيام
بذلك .وعلى رغم أنّ ضرب مواقع «داعش»
ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق ،ق��د يستدعي من
حلفاء الواليات المتحدة التشجيع على
ضرب مواقع النظام العسكرية( .فالدالالت
على دعم الواليات المتحدة لألسد صارت
واض��ح��ة ،وه��ي بحاجة إل��ى تحديد هذا
المدى في تتبّع الضربات العسكرية ض ّد
داع��ش في الجزء الغربي من البالد ،أي
في مناطق قريبة يسيطر عليها النظام.
وفي هذه المناطق نفسها تقوم الواليات
المتحدة بتدريب المسلّحين المعارضين
المعتدلين – بهدف تمكينهم من السيطرة
على الحكم ض ّد النظام كما ض ّد داعش
في كل مكان – ما سيشكل ضربة قاضية
لداعش أيضاً).
وللحصول على أفضل النتائج الممكنة
ع��ل��ى ال��م��دى ال��ط��وي��ل ،ع��ل��ى ال��والي��ات
المتحدة أن تبدأ بتمهيد السبيل إلجراء
محادثات استكشافية مع إي��ران حول
س��وري��ة .فال واشنطن وال حتى الغرب
يريدان إبطاء عملية المفاوضات بشأن
ال��س�لاح ال��ن��ووي اإلي��ران��ي أليّ سبب
كان ،لكن هذا يعني فقط ضرورة تجنب
المحادثات الثنائية في سورية .فربما
تت ّم مثل هذه المحادثات بين واشنطن
وطهران عبر قنوات استخباراتية ،ما
يستدعي اهتماما ً جدّياً .لعبت طهران
دورا ً فعاال ً في الضغط على رئيس الوزراء
العراقي ن��وري المالكي لالستقالة من
منصبه وح ّثته على الترحيب بوصول
حيدر العبادي ،وأكدت أنها تتك ّتم على
الحوار الثنائي مع ال��والي��ات المتحدة
لص ّد قوات «داعش» في العراق.

ادّعاءات ض ّد إيران

سيكون من الصعب تحقيق التعاون

المطلوب بين الواليات المتحدة وإيران
ف��ي س��وري��ة ،غير أن��ه ليس مستحيالً.
ف��إي��ران تدعم نظام األس��د ف��ي سورية
وت���م���دّه ب��ال��س�لاح وال���م���ال وال��ع��ت��اد
العسكري ،باعتباره الحصن المنيع
ض � ّد ال���دول السنيّة ف��ي المنطقة .لكن
تدخل فيلق «القدس» اإليراني ومقاتلي
ح��زب الله في القتال في سورية كلّف
إيران كثيراً ،فضالً عن أن عدم االستقرار
السوري أض� ّر بالمصالح اإليرانية في
لبنان والعراق .وتشير مصادر إلى أن
القيادة اإليرانية ترى أن األسد نفسه قد
تعامل مع «التم ّرد» بوسائل غير كفوءة،
وأنّ إيران لم تكن لتتأخر عن «التخلص
من نظام األسد» بهدف الحفاظ على نم ّو
مصالحها هناك ،وبالتالي احتواء امتداد
«داعش».
عرضت طهران ع��ددا ً من المخططات
وال��ح��ل��ول ل��ه��ذا ال���ص���راع ـ ع��ل��ى رغ��م
تض ّمن بعضها فكرة إقصاء األس��د ـ مع
السماح للعلويين بالبقاء ف��ي مراكز
القوة واحتفاظهم بالسلطة على أساس
الالمركزية الحديثة .ومع تحرير التيار
الس ّني واح��ت��واء الس ّنة الراديكالية
والمتط ّرفة ،فإن خطة الالمركزية اإلدارية
ال��م��ذك��ورة هنا ،تجيب على المخاوف
ّ
وتحث موسكو
الروسية حول اإلره��اب،
على المشاركة بشكل ب � ّن��اء أك��ث��ر في
االستجابة الدولية لألزمة السورية .وإذا
أظهر حينذاك النظام السوري استعدادا ً
للتعاون على التنمية والالمركزية ،فإن
الواليات المتحدة وشركاءها قد يفكرون
بإمكانية التخفيف من ح � ّد العقوبات
ال��م��ف��روض��ة ض��� ّد دم��ش��ق لح ّثها على
التعاون.

أضغاث أحالم

لقد انهارت بالفعل الدولة السورية.
وتشرذمت البالد إل��ى أقسام متعدّدة،
وه��ي عالقة ف��ي ح��رب دم��وي��ة للسنة
الرابعة على التوالي ،وتم ّر في أسوأ
حالة إنسانية كارثية عرفها التاريخ
منذ الحرب العالمية الثانية ،مع أكثر من
مئتي ألف قتيل ،وثالثة ماليين الجئ،
وأكثر من ستة ماليين ونصف المليون
من النازحين الداخليين .إن استمرار
ّ
يضخم
القتال العنيف م��ن ش��أن��ه أن
الفوضى ويشجع على االنتقام المضا ّد
من «داع��ش» والجماعات «الجهادية».
إنه لمن المثير لالشمئزاز أن يكون األسد
ال يزال في السلطة ،غير أن رحيله الفوري
لن يكون عقالنياً .إن التركيز الضيق
األفق من قبل الواليات المتحدة وحلفائها
على «داع���ش» ،سيكون حملة يستفيد
منها نظام األس��د وغيره من الجماعات
التكفيرية العنيفة كـ«جبهة النصرة»،
كما أنها ستساعد «المعارضة السورية»،
ولن يجلب االستقرار المطلوب لسورية
ولن ي��ؤدّي إلى احتواء تهديد «الجهاد
الس ّني».
ب��غ� ّ
�ض ال��ن��ظ��ر ع��ن ه��وي��ة الشخص
الموجود في السلطة ،فال يمكن ألحد أن
يحكم سورية على ما هي عليه اليوم.
فهي مقلوبة رأسا ً على عقب ،كان يمكن
للنظام ال��م��رك��زي أن ي��ك��ون ف��ع��اال ً مع
وج��ود ثمانية ماليين م��واط��ن ،غير أنّ
ه��ذا النظام ال ينطبق على  25مليوناً.
الخبراء في النظام يدركون ذلك تماماً،
وقد ل ّمحوا مرارا ً إلى الحاجة الضرورية
إلى اعتماد المزيد من «تقرير المصير»
و«الالمركزية» .وبالنظر إلى استمرار
نم ّو تهديد «داع��ش» المتزايد ،فإن لدى
الواليات المتحدة اآلن هدفا ً يتمثل في
إقناع ال��دول التي دعمت «المعارضة»
السورية أن تخفف من دعمها هذا ،ومن
التركيز على إسقاط نظام األسد ،والتركيز
بدال ً من ذلك على الح ّد من زيادة العنف.
وعلى إدارة أوباما ألاّ يغيب عنها ،في
الوقت عينه ،أنه ال القوى اإلقليمية وال
«المعارضة» السورية ستسمح بتنفيذ
وقف قريب إلطالق النار.
من غير المسموح أن تتحول الالمركزية
الفعلية إلى «صفقة» حيث يبقى نظام
األسد في السلطة إلى أجل غير مس ّمى.
هذا غير مسموح .يمكن للتح ّول الحقيقي
في سورية أن ينتظر ،لكن ال ب ّد له أن يأتي
في نهاية المطاف.

