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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

الأمم المتحدة :ف�شل مطلق
} حميدي العبدالله
أحدث وقائع فشل األمم المتحدة في أداء الواجب والدور المنوط
بها هو ما جرى في ليبيا .األم��م المتحدة رعت ح��وارات استم ّرت
أشهرا ً طويلة بين أط��راف ليبية بهدف التوصل إلى اتفاقات تنهي
األزمة القائمة والفوضى المسلحة التي تضرب ليبيا من أقصاها إلى
أقصاها.
ولكن ما أن أعلن عن االتفاق ،وقبل خروج المشاركين في الحفل
الذي لقي حفاوة مصطنعة من وسائل اإلعالم المسيّرة ،حتى انهار
وعادت األوضاع إلى نقطة الصفر.
ليس ه��ذا ه��و الفشل الوحيد لألمم المتحدة ،فقبل ذل��ك فشلت
هذه المؤسسة األممية ،حتى عندما كانت تشهد بعض التوازن قبل
انهيار االتحاد السوفياتي ،في إيجاد ح ّل للقضية الفلسطينية كما
فشلت الحقا ً في العراق وأفغانستان واليمن وسورية.
وبديهي أنّ لهذا الفشل أسبابا ً جوهرية .فإذا كان فشلها في ح ّل
القضية الفلسطينية ال تتح ّمل هي مسؤوليته وحدها ،ألنّ مثل هذا
الصراع قد ال يندرج في إطار مهامها ،علما ً أنّ مئات القرارات صدرت
التنصل من مسؤولية
عنها وظلت حبرا ً على ورق ،إال أنها ال يمكنها
ّ
الفشل في سورية واليمن اآلن ،وقبل ذلك في العراق وأفغانستان.
م �م��ا ال ش ��ك ف �ي��ه أنّ أح���د أه � � ّم أس� �ب ��اب ف �ش��ل األم� ��م المتحدة
ومؤسساتها ،يعود إلى أنّ جميع الموظفين الكبار الذين يعملون
في هذه المؤسسة يجري انتقاؤهم على أساس والئهم للسياسات
الغربية ،وال سيما والؤه��م للواليات المتحدة .وبديهي أنه بسبب
هذا الوالء يقارب ممثلو األمم المتحدة األزمات من منظور المصالح
األميركية وهذا يقود بالضرورة إلى تبني مواقف أوالً غير واقعية،
وثانيا ً منحازة .وبسبب غياب الواقعية واالنحياز تفقد مؤسسات
األم��م المتحدة فاعليتها في مواجهة األزم��ات وتصطدم بمواقف
أطراف تتناقض مصالحها مع مصالح الواليات المتحدة ،وتتح ّول
إلى طرف بدالً من أن تكون وسيطاً.
يفسر فشل مبعوثي األم��م المتحدة إلى سورية ،وأيضا ً
هذا ما ّ
فشل مبعوثيها إلى اليمن ،وحتى عندما حاول أحد هؤالء المبعوثين
إل��ى اليمن ،وه��و اب��ن عمر ،لفت أنظار ال��والي��ات المتحدة واألمانة
العامة لألمم المتحدة إلى خطورة عمل المؤسسة الدولية الحالي
فقد منصبه وعاد إلى المواقع الخلفية.
واضح أنّ هذا الفشل في عمل المؤسسات األممية أوالً ،وتغيّر
العالقات الدولية تغييرا ً جذريا ً عما كانت عليه بعد الحرب العالمية
الثانية وبعد الحرب الباردة ثانياً ،يستوجب إح��داث تغيير عميق
وإصالح جذري لمؤسسات األمم المتحدة ،بدءا ً من مجلس األمن،
مرورا ً باألمانة العامة لألمم المتحدة ،وانتها ًء بالمؤسسات المنبثقة
عنها ،وال سيما هيئة الطاقة النووية الدولية ومجلس حقوق اإلنسان،
وغيرها من المؤسسات األخرى التي تح ّولت إلى أدوات لمساندة
السياسة األميركية على حساب بقية دول العالم التي تشكل غالبية
الهيئة العامة لألمم المتحدة.

�أردوغان في جولة الوداع
قبل اعتزال ال�سيا�سة...

تعديل �أم ا�ستدارة �أميركية في �سورية ...وا�شنطن ّ
تعد لإنقاذ جماعتها الم�سلحة
تلقت اإلدارة األميركية تأنيبا ً شديد اللهجة من قيادات الكونغرس،
منتصف األس �ب��وع ،ليس لفشل سياستها ف��ي س��وري��ة فحسب ،بل
إلحجامها عن تعزيز ال�ق��وات البرية على األراض��ي السورية .وخرج
الرئيس أوباما عن طوره «المتردّد» المعهود ،بإعالنه يوم الجمعة (30
�زج بمزيد من وح��دات القوات الخاصة األميركية ،ال
تشرين األول) ال� ّ
تتعدّى  50عنصراً ،لإلشراف على المعارك العسكرية في سورية الى
جانب قوى «المعارضة» التي تدعمها.
سيستعرض قسم التحليل آفاق وانعكاسات انخراط مزيد من القوات
العسكرية األميركية ،بينما تمضي واشنطن قدُما ً في جولة جديدة من
المفاوضات السياسية لوضع أسس إنهاء القتال هناك ،وتوجيهها دعوة
مباشرة إليران للمشاركة في المفاوضات.
ايضاً ،ينبغي النظر الى االنخراط األميركي اإلضافي في سياق ذروة
التصعيد الروسي باإلغارة على مواقع ومراكز المجموعات المسلحة،
وما سينجم عنه من تفاهمات جديدة بينهما يحدّدها الميدان.

تراجع النفوذ األميركي

رص��د م��رك��ز ال��دراس��ات االستراتيجية وال��دول�ي��ة تنامي المشاعر
السلبية لسياسات الواليات المتحدة عبر العالم «ألفعالها وتقاعسها في
آن ،ومشاعر اإلحباط لتوقعات حلفائها» ،حاثا ً صنّاع القرار «اإلصغاء
بعناية لفحوى خطاب القوى المنتقدة ألميركا تر ّوجها في المحافل
الدولية المتعدّدة والتي تتركز على مسألة األم��ن» .واضاف انّ المنابر
العالمية المتعدّدة «تشهد على حضور روس��ي فاعل يهاجم السياسة
األميركية لزعزعة استقرار منطقة الشرق األوسط ومناطق أخرى من
العالم النامي ،وتحميل الواليات المتحدة المسؤولية كمصدر أساسي
لبروز ظاهرة اإلره��اب» .وذكر صنّاع القرار بأنّ روسيا «قد ال تصنّف
كعدو ،لكنها على األقل منافس وتظهر بدأب عدم ضبط النفس إلثبات
ذلك».

سورية

أصدر معهد الدراسات الحربية دراسة وبيانا ً توضيحيا ً يرقب تغيّرات
والء قوى المعارضة السورية إلعانة صنّاع القرار والمراقبين على سبر
أغوار ك ّل فصيل لناحية «قوته النسبية ،أماكن عملياته وانتشاره ،مدى
مشاركته في عمليات متعدّدة األط��راف ،ومصدر تمويله الخارجي؛»
بتركيز ملحوظ على «جبهة النصرة مميّزا بين أذرعها المرتبطة بتنظيم
القاعدة والمجموعات التي تربطها عالقات عملية متداخلة» .وأعرب
عن اعتقاده ب��أن ت��ؤدّي ال�غ��ارات الجوية الروسية ال��ى «تقارب بين تلك
ال�م�ج�م��وع��ات( ،بينما ه��دف) تقليص ن�ف��وذ ال�ق��اع��دة يتطلب شرذمتها
وتفريقها» .وح��ذر م��رة أخ��رى م��ن ت�م��ادي روس�ي��ا ف��ي قصفها الجوي

نظرا ً «لنتائجه العكسية وما سيؤدّي اليه من ترسيخ تنظيم القاعدة في
سورية».

مصر

تنامي ظ��اه��رة ال�ت�ي��ارات اإلسالمية المسلحة ف��ي مصر ك��ان محطة
اهتمام معهد كارنيغي ،خ��اص��ة انّ « ج ��زءا ً م��ن األزم ��ة م�ص��دره يعود
لخسارة اإلخ��وان المسلمين زم��ام السيطرة ...على الرغم من كونهم
الفاعل اإلسالمي المهيمن على النشاطات المعادية للحكومة ...بل ايد
بعض قادتهم ما أسموه اعماالً إبداعية غير عنفية» .واردف انّ المقصود
هو «إيجاد أرضية تب ّرر األعمال العنفية التي ال تؤدّي إلى القتل ،بيد انّ
االسلوب المذكور يشكل منزلقا ً في أفضل األحوال ،وأسفر عن تصدّع
ضار وجدّي بالبنية التنظيمية وتنافرها االستراتيجي» .ومضى بالقول
«انّ تنظيم اإلخوان وجد نفسه مه ّمشا ً أكثر فأكثر وفقد قادته السيطرة
على الجيل الجديد الميّال إلى العنف والمعروف بـ«اإلخوان الثوريين»،
وينشئ عالقات تعاون مع أمثاله في التنظيمات االسالمية األخرى».
واوضح المعهد انّ «االنشقاقات التنظيمية الداخلية ،حفزت إجراء اإلخوان
تعديالت هيكلية والتأقلم مع حملة القمع الحكومية» .من بين التدابير
المتخذة «تطبيق التنظيم لالمركزية سعيا ً الستبدال القادة المعتقلين
بعناصر قيادية أصغر سنا ً نالت شعبيتها وقوتها من التظاهرات الميدانية،
وعبّرت عن استيائها من استراتيجيات القيادة التقليدية عديمة الفعالية».

السلطة الفلسطينية

عبّر معهد واشنطن ل��دراس��ات ال�ش��رق األدن��ى ع��ن اعتقاده بترابط
التوصل لح ّل «الدولتين الذي تدعمه واشنطن» مع الغموض في مصير
يصب في
رئيس السلطة الفلسطينية المقبل ،اذ انّ صيغة الح ّل «ال��ذي
ّ
خدمة المصالح األميركية يتطلب توفر زعيم فلسطيني يشعر باالستقرار
في بيئته ويتمتع بالشرعية الالزمة لإلقدام على عقد تنازالت صعبة
وضرورية للنجاح» .وأوض��ح انّ «االستقرار الداخلي» يستدعي إجراء
«انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية كأفضل السبل لضمان االستقرار
والحصول على الشرعية» .واستدرك بالقول انه على المدى الطويل «ال
يمكن ضمان جدوى السلطة الفلسطينية ،بيد انّ عملية كهذه مستبعدة في
ظ ّل تقرير وشيك لمنصب خالفة رئيس السلطة الفلسطينية».

تونس

معهد كارنيغي كان من بين المؤسسات الفكرية التي ر ّوجت لزيارة
رئيس «حركة النهضة» التونسية ،راشد الغنوشي ،إلى واشنطن بدعوة
من المعهد األميركي للسالم ،الملحق بوزارة الخارجية األميركية .واعتبر
«كارنيغي» ان تونس بعد اإلطاحة ببن علي أصبحت نموذجا ً للحركات

السياسية واالجتماعية في الشرق االوس��ط «باعتماد صيغة التعدّدية
في الحكم ،الشرط األساسي لتثبيت وضع سياسي مستدام وتجديد
األوضاع االقتصادية في الشرق االوسط» .وأضاف انّ «شروط النضال
إلح�لال الديمقراطية في المنطقة تنطبق على االسالميين والعلمانيين
على السواء ...بتالزم ثنائية الحق العالمي للمشاركة السياسية سلميا ً
ومناهضة نزعات احتكار الحقيقة او السلطة» .واردف انّ «تونس تشكل
حالة استثنائية وبروز دورها حاملة منارة تلك التحديات».

إيران

دعا المجلس األميركي للسياسة الخارجية إلى انتهاج سياسة متشدّدة
«الحتواء إيران» ،محذرا ً من تداعيات االتفاق النووي واإلفراج عن األموال
المج ّمدة التي «ب��دأت تعزز سلوك إي��ران المد ّمر في ع��دد من المجاالت،
وحفزها على إج��راء محادثات لمزيد من التسلح مع روسيا والصين،
وأطلقت تجربة اختبار ص��اروخ باليستي منتهكة بذلك ق��رارات مجلس
األمن الدولي» .وأضاف انّ «األسابيع واألشهر المقبلة ستشهد مزيدا ً من
التجليات بالتزامن مع تمتع إي��ران بفوائد االتفاق النووي االقتصادية».
وناشد المجلس صناع القرار «المباشرة في تحديد نقاط الضعف الناتجة
عن االتفاق النووي على األرجح ،والخطوات التي ينبغي اتخاذها لتخفيف
وطأتها».
كما اعتبر معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى تجربة إيران لصاروخ
باليستي «وزهوها بشبكة أنفاق سرية تحت األرض» جاءت بهدف «طمأنة
التيار المتشدّد في الداخل وفي نفس الوقت تحدّي المجتمع الدولي بأنها
ال ت��زال ماضية لتحقيق ال��ردع النشط وتطوير الصواريخ» .واستطرد
المعهد محذرا ً بأنه ينبغي على المراقب «قراءة الرمزية التاريخية (للردع)
صدى عاليا ً في صفوف القيادات العسكرية والسياسية ،وقد
التي تجد
ً
تؤشر على استغاللها االتفاق النووي كأسلوب تفاوضي يؤجل (الهدف
الحقيقي) عندما تبرز الفرصة المؤاتية لتحديها ضوابط األمر الواقع».
استقرأ صندوق مارشال األلماني نتائج االنتخابات التركية المقبلة،
وبأنّ البالد تقف على عتبة «إعادة تشكيل المشهد السياسي» ،ستسفر عن
المرجح ان تؤدّي النقسام في
نتائج مماثلة للجولة السابقة «واالحتمال
ّ
تركيبة البرلمان مما يجعل التوصل لصيغة حكم تحالفية أمرا ً ضرورياً».
واضاف انّ فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية المقاعد البرلمانية «احتمال
ضعيف ،لكنه لن يكفي لمضيّه في تغيير الدستور ...مما سيرسل رسالة
واضحة لحزب العدالة والتنمية بديمومة النظام البرلماني وعليه التعاون
م��ع األح ��زاب األخ��رى لحكم ال �ب�لاد» .واس �ت��درك بالقول انّ «م��دى تقبّل
الرئيس اردوغان لدور سياسي مخفض ليس واضحاً».
شكلت عامالً ضاغطا ًبقوة على القرار السياسي
األميركي بالتصعيد العسكري ،وفي الخلفية
تمدّد الغارات الروسية الى االراضي العراقية
كما تطالب به بعض القيادات العراقية.
تجدر االشارة الى البعد العملياتي للغارات
الجوية الروسية النشطة باستخدام نحو
 40مقاتلة مختلفة ،بمعدل  80-40طلعة
جوية مسلحة يومياً ،تعادل نصف القدرات
األميركية على شنّ غارات جوية ،خاصة عند
األخذ بعين االعتبار حجم طائرات سالح الجو
المنخرطة وتقلص عدد الغارات األميركية
وانخفاض معدل أهدافها في سورية.

تدخل في سياق
استراتيجية الغزو

} سعدالله الخليل
لم يعد أردوغان القائد األوحد في تركيا ورجل السياسة الف ّذ الذي ال
يجاريه خصم ،هكذا قالت صناديق االنتخابات في الجولة األولى ،ومع
هيبة مفقودة لم يعتد عليها سلطان العثمانية الجديدة منذ صعود نجمه
عام  2002دخل وحزبه في جولة اإلع��ادة من االنتخابات التشريعية
التركية ،وهو ما وضع الجناح التركي لتنظيم «اإلخوان المسلمين» في
حرج كفيل بخسارته االنتخابات قبل انطالقها.
ُيحسب لألحزاب المعارضة للحرية والعدالة في انتخابات حزيران
نجاح مضاعف ،ففي الصناديق ولعبة الديمقراطية كسرت خصمها
«اإلخ��وان��ي» وقضت على أوه��ام ال�ع��ودة بتركيا إل��ى زم��ان السالطين
بعد أن قطعت في العلمانية والديمقراطية مراحل متقدّمة وضعتها
في مصاف ال��دول المتط ّورة ،ولع ّل اإلنجاز األه� ّم يتمثل بكسر مهابة
الرئيس رجب طيب أردوغ��ان التي يصعب على الصناديق والسياسة
استعادتها وهو اإلنجاز األكبر الذي يعي أردوغان مفاعيله جيدا ً ويدرك
صعوبة العودة إلى الساحة السياسية من جديد.
بالرغم م��ن س�ن��وات النفاق السياسي التي انتهجها ح��زب الحرية
وال �ع��دال��ة ك��ام�ت��داد لسياسة ال�م�ت��اج��رة ف��ي ال��دي��ن ال�ت��ي اع �ت��ادت عليها
أذرع تنظيم «اإلخ��وان المسلمين» ،فقد أصاب كبد الحقيقية حين أعلن
عقب إدالئ��ه بصوته ب��أنّ تركيا قطعت مسافة طويلة ج � ّدا ّ على طريق
الديمقراطية ،وأنها ستعزز هذه المسافة من خالل االنتخابات النيابية،
لكون االنتخابات ستنهي حقبة ال��دج��ل السياسي التي انتهجها في
التعاطي م��ع مناصريه قبل خ�ص��وم��ه ،فاالنتخابات السابقة تشهد
ألردوغ��ان التراجع عن وع��وده االنتخابية واالتكاء على أسلمة الدولة
التي اختزلها بحجاب في المؤسسات وآذان يرفع في المساجد ،دون
أن ينجح في فرض أبسط الشرائع اإلسالمية في مؤسسات المجتمع
التركي ولع ّل حضور أمينة برفقة أردوغان في إحدى مدارس اسطنبول
يذكر بما ص � ّرح به سياسي مصري بعد سنوات من ت��ودّد أردوغ��ان
للعالم اإلسالمي حين قال «بأنّ المسلمين لم ينالوا من أردوغان سوى
حجاب زوجته».
طوال ثالثة عشر عاما ً من وهم السلطنة فشل رجب طيب أردوغان
بترويج قناع اإلس�لام السياسي وأسدلت األح��داث الدراماتيكية التي
شهدتها المنطقة الستار عن مشروع حكم «اإلخوان المسلمين» بدءا ً من
حماس وانتهاء في مصر ،وأثبتت التطورات بأن ال مشروعية شعبية
لتنظيم «اإلخوان» على األرض.
كما ُيذكر التاريخ بسقوط مشروع السلطنة العثمانية مطلع القرن
العشرين بعد قرون من حكم مساحات مترامية األطراف لبلدان متعدّدة
أي بصمة تذكر باستثناء نشر الجهل والتخلف
الثقافات دون أن يترك ّ
وال�ع��ودة بتلك البلدان لعقود ما قبل التاريخ ،ف��إنّ المستقبل سيذكر
سقوط مشروع سلطنة جديدة قائمة على بنيان ساقط أساسا ً من بوابة
االنتخابات البرلمانية التركية.
س��واء ف��از أردوغ���ان ف��ي االن�ت�خ��اب��ات أم ل��م يفز ف��إنّ ج��ول��ة اإلع��ادة
ستكون بمثابة دورة الوداع للحرية والعدالة قبل اعتزال سلطان القرن
الحادي والعشرين السياسة.
«توب نيوز»

َم ْن �سيتخذ الجبير مثا ً
ال؟
 سيسجل التاريخ أم لن يسجل اسم وزير الخارجية السعودية عادلالجبير.
 ربما يسجله ضمن خانة أغبى وزير تبوأ وزارة خارجية وأشدّهم تسجيالًلمواقف تشبه مواقف الدول العظمى ال تلبث بعد أيام أو ساعات وتتكشف
عن صبيانية وسخافة كتهديده لروسيا مرة ،وقوله إنّ على الرئيس السوري
االختيار بين الرحيل بالسياسة أو بالقوة ،أو كالمه عن نجاحه في فك العالقة
الروسية السورية!
 سيسجله التاريخ كمن حاول تقليد األم��راء من الخدم ،أو الذين ال زالوايعتقدون أنهم عبيد وال يستطيعون التص ّرف كبشر طبيعيين وال ته ّمهم كرامة
أو شرف أو شعور باالحتقار ،فك ّل ما يه ّمهم اللحظة التي يبتسم فيها الملك ولو
لكذبة أطلقوها.
 تسلّم الجبير سفارة واشنطن السعودية من األمير بندر بن سلطان فصاريقلّده بالدخول الى ذات المقاهي والدفاع عن ذات األسماء خصوصا ً منهم قادة
«إيباك» المهت ّمة بالدفاع عن «إسرائيل».
 تسلّم الجبير وزارة الخارجية السعودية من األمير سعود الفيصل فلميجد ما يقلّده فيه إال حقده على سورية ،ولكن خارج الزمن ،فقلّده باهتزاز يده
وانحناءة ظهره.
 -األغبياء لديهم الجبير قدوة.

التعليق السياسي

تزامنا ً مع االنفراج السياسي بعقد مؤتمر
فيينا حول سورية ،أعلن البيت األبيض عن
قرار أحادي الجانب بإرساله ثلة من القوات
األميركية الخاصة لألراضي السورية ،بعد
صمت طويل تلقى فيه إه��ان��ات قاسية من
خصومه الجمهوريين وبعض أرك��ان حزبه
الديمقراطي واتهامات بقلة الحيلة والتقاعس
وفشل سياسته للتدخل في سورية.
اإلعالن في ح ّد ذاته مثير للجدل ،خاصة
لناحية توقيته ،على خلفية سلسلة لقاءات
رسمية غير موفقة لشرح نوايا اإلدارة في
الكونغرس ،آخرها وأبرزها كان مثول ك ّل
من وزير الدفاع ،آشتون كارتر ،ورئيس هيئة
األركان ،جوزيف دنفورد ،امام لجنة القوات
المسلحة في مجلس الشيوخ.
يُشار أيضا ً الى اختتام دنفورد لجولة في
المنطقة شملت العراق ،مناشدا ً الحكومة
العراقية ع��دم االستجابة لطلب استدعاء
القوات الروسية لشنّ غ��ارات مماثلة على
تنظيم «داعش» في العراق .تلتها تصريحات
قطرية تهدّد بالتدخل العسكري المباشر
في سورية ،اعتبرها البعض بأنها جاءت
بايعاز من اإلدارة األميركية استباقا ً لمواجهة
مع الكونغرس لشراء الوقت وإنضاج قرار
التدخل ،ال سيما لرصد الوسائل اإلعالمية
التباين في توجهات الرئيس أوباما من جهة،
وقادته العسكريين من جهة أخرى.
يشار ال��ى تكرار الرئيس أوباما لموقفه
اينما ح ّل وسنحت له الفرصة بأنه قطع عهدا ً
للشعب األميركي بعدم «تواجد قوات برية»
في سورية .في المقابل ،انتشرت رواي��ات
متعدّدة حول قيام القوات األميركية بتنفيذ
عدد من العمليات العسكرية مباشرة داخل
سورية.
وزير الدفاع كارتر كان متحفظا ً جدا ً في
شهادته ولم يقل إال القليل ،بيد انّ الالفت
للنظر تصريحه حول «إنشاء منطقة حظر
الطيران» في سورية بأنها «غير واردة في
المدى المنظور من قبل البنتاغون ،ومع ذلك
تبقى من ضمن الخيارات» المعدّة .وأضاف
مؤكدا ً أنّ «الرئيس باراك أوباما لم يسحب
او يخرج من التداول خيار إقامة منطقة حظر
الطيران في سورية».

خلفية ضرورية

توثيق نيّة اإلدارة األميركية التدخل
عسكريا ً في سورية ،وبشكل مباشر ،ليس
ب��األم��ر اليسير او ال��م��ت��وف��ر .لكن ينبغي
االس��ت��رش��اد بوثيقة ص����ادرة ع��ن «معهد
ستراتفور» االستخباري عام  ،2011ونشرتها
«ويكيليكس» توضح فيها «احتمال» تواجد
قوات أميركية خاصة على األرض في سورية
منذ عام .2011
قبل إعالن اإلدارة بقليل نشرت صحيفة
«وول ستريت جورنال» 28 ،تشرين األول
الماضي ،نبأ ً نسبته ال��ى «مصدر أميركي
مسؤول رفيع المستوى (يمهّد) الحتمال
إقدام اإلدارة األميركية على نشر عدد محدود
من القوات البرية (األميركية) في سورية».
وال���ذي ي��أت��ي تصديقا ً لتصريحات وزي��ر
الخارجية القطري ،خالد العطية ،بأنّ بالده
«ق��د تتدخل عسكريا ً في سورية ك��ر ّد على
التدخل الروسي هناك»!
لم ينقطع سيل التصريحات األميركية
والدول الحليفة باإلشارة الى «احتمال» قيام
الرئيس أوباما إرسال قوة عسكرية مؤلفة من
 3000عنصر للقتال المباشر في سورية،
خاصة عقب إعالن اإلدارة عن فشل برنامجها
لتدريب وتسليح عناصر معارضة جديدة
بلغت كلفته  500مليون دوالر.
في هذه األثناء «تس ّربت» أنباء مصدرها
وزارة ال��دف��اع األميركية تفيد ب��أنّ «ق��وات
أجنبية شاركت مباشرة في عمليات مشتركة
مع (المسلحين) منذ بدء األزمة السورية في
شهر آذار .2011

تركيا

خيارات تصعيدية اخرى

أوباما

كارتر

دنفورد

قبيل مثول الثنائي كارتر ودنفورد أمام
لجنة ف��ي مجلس الشيوخ ،هلّلت وسائل
اإلع�لام األميركية لشريط فيديو منسوب
للبنتاغون بشنّ وح��دة م��ن «ق���وات دلتا»
الخاصة عملية مباغتة على معتقل تديره
«داعش» في العراق ،أسفر عن «تحرير» 70
معتقالً من األكراد ،وتكبّدت القوة األميركية
مقتل أح��د ع��ن��اص��ره��ا .وت��� ّم ب��ث الشريط
م��رارا ً وت��ك��رارا ً على كافة الوسائل المرئية
وااللكترونية.
تضاربت ال��رواي��ة ح��ول صحة ودق��ة ما
ج��رى ،وبثت شبكة (ان بي س��ي) للتلفزة
م��ا اعتبرته توضيحا ً للعملية ،نسبته
لمصادرها ،أسهم في تنامي الشكوك مفاده
ب���أنّ «العملية ن��ف��ذت ب��ن��اء على طلب من
الحكومة العراقية وأولئك الذين أُنقذوا هم من
المقاتلين االكراد» .في المقابل ،اوردت وكالة
«رويترز» خبرا ً على لسان «مسؤول أميركي
رفيع» يؤكد انّ الرهائن وعددهم  69كلهم من
العرب ،من ضمنهم  20عنصر لقوات األمن
العراقية ...وعناصر في تنظيم داعش اعتقلوا
التجسس».
لشبهة
ّ
عند هذا المفصل ،يرجح انّ الغرض من
إشهار الفيديو ،بصرف النظر عن دقة الرواية
الرسمية ،كان لخدمة شهادة وزي��ر الدفاع
ورئيس هيئة األركان المق ّررة سلفاً ،وتأكيد
آشتون كارتر بأنّ بالده «على أت ّم االستعداد
لالنخراط المباشر على األرض في العراق

اتخذه مجلس األمن الدولي ،او نتيجة طلب
من الحكومة السورية التي ال زالت شرعية
معترف بها في األمم المتحدة.
من أبرز ردود الفعل أميركيا ً كان تصريح
المرشح الرئاسي السابق رون ب��ول ،والد
المرشح الحالي راند بول ،معلنا ً «ال استطيع
اإلدانة بما يكفي من الشدّة التصعيد العسكري
األميركي غير الحكيم في الشرق االوسط .أيا
يكن من استنتج استحسان فكرة إرسال قوات
عسكرية أميركية الى منطقة تشهد غارات من
قبل القوات العسكرية الروسية ينبغي ان
يعفى من واجباته».
عضو الكونغرس السابق رون بول استم ّر
في توجيه نقده الالذع للسياسة األميركية
مضيفاً« :هذه الحرب ال تعنينا ،نزعة التدخل
األميركية حصدت دمارا ً بما فيه الكفاية في
العراق وسورية ،ناهيك عن ليبيا .آن االوان
للعودة الى الوطن».

في ال��ع��راق – عندما أرسلت ق��وة عسكرية
إضافية مؤلفة من  3000عنصر .وأضاف:
«تهديد األمن القومي (األميركي) انبثق من
س��وري��ة ...وعانى منه ال��ع��راق» .واستدرك
بالقول «انطالقا ً من حرص الواليات المتحدة
وحلفائها في التحالف ال��دول��ي على األمن
القومي للعراق أجيز العمل (العسكري)
خاصة انّ ما يتوفر من قرائن تشير الى انّ
الحكومة المركزية في سورية إما انها غير
قادرة او غير راغبة القيام بمعالجة األمر على
عاتقها».
وف��ي سعيه لطمأنة ه��واج��س ال��داخ��ل
األميركي من االن��خ��راط مباشرة في حرب
طويلة ،أوض���ح البيت االب��ي��ض انّ وح��دة
القوات الخاصة «المتجهة الى سورية ليس
لديها تفويض بمهمة عسكرية ...بل أفقها
هو التدريب وتقديم االستشارة والمساعدة»
للقوى الحليفة .وزير الدفاع كارتر ايضا ً ذ ّكر
أعضاء الكونغرس بأنّ ادارة الرئيس أوباما
«على استعداد لمواصلة توفير مزيد من
القدرات ودعم القوة النارية لمساعدة نجاح
شركائنا العراقيين».
ووج���ه البيت األب��ي��ض رس��ال��ة اضافية
للداخل األميركي تنفي مسبقا «ايّ تغيير
على االستراتيجية األميركية» ،ام��ام العهد
الذي قطعه الرئيس أوباما لمواطنيه بأنه لن
يرسل قوات برية تخوض القتال في سورية.

تعديل
االستراتيجية ام الخطاب؟

ثمة تطور مثير جرى قبل محادثات فيينا
في سياق تصريح المسؤولين ال��روس عن
ضرورة مشاركة جميع األطراف في الحدث،
لم يحظ باالهتمام المطلوب .أال وهو إعالن
روسيا اب��رام اتفاق مع األردن إلنشاء غرفة
عمليات مشتركة لمكافحة اإلره��اب بينهما

تفوق �سالحها الجوي
رو�سيا ربحت الحرب الإعالمية و�أ�ضفت مزايا ّ
على مثيله الأميركي ف�ض ً
ال عن البعد المعنوي ب�أنّ مو�سكو حليف حقيقي
يمكن االعتماد عليه مقابل التردّ د وغمو�ض الر�ؤية في وا�شنطن
وسورية» .سبق نشر الفيديو اختتام جوزيف
دنفورد زيارته العاجلة لبغداد لحثها على
عدم التوجه شرقا ً بطلب معونة عسكرية من
روسيا.
الغرض اآلخر لشريط الفيديو هو إرسال
اإلدارة رسالة قوية لحلفائها العرب مغزاها
انّ «الواليات المتحدة ال تزال شريكا ً يمكن
االعتماد عليه في الحرب ض � ّد اإلره���اب»،
وتهيئة ال��رأي العام األميركي لقيام قواتها
المسلحة بالقتال المباشر أيضاً.
اتضحت معالم السياسة األميركية كثمرة
لجهود «المراجعة» التي أعلنت عنها اإلدارة
األميركية ،ول��م يعد خفيا ً ان��خ��راط قواتها
العسكرية مباشرة في القتال في سورية
تحديداً ،وتكرار تجربتها العراقية بتخفيف
الضغط الميداني على قوات «داعش» ،تحت
غطاء الدعم ورفد «مستشارين عسكريين».
ال احد من المعنيين لديه استعداد اإلقرار
بحقيقة إطالق صفة «العدوان» على سورية،
عند األخ��ذ بعين االعتبار انّ ق��رار واشنطن
أحادي الجانب يعتبر انتهاكا ً للقانون الدولي
وف��اق��دا ً للشرعية كونه ل��م ينتج ع��ن ق��رار

م��ق� ّره��ا ع�� ّم��ان .موسكو ل��م تغفل سياسة
األردن كحليف ثابت وقوي للثالثي «أميركا
وإسرائيل والسعودية» .القراءة األولية تشير
الى استشعار السلطات األردنية خطر تمدّد
داعش ،وهو المرابط على حدودها المشتركة
مع العراق وسورية ،مما حفزها على اتخاذ
خطوة «براغماتية» لدرء الخطر الداهم.
في شهادة كارتر المذكورة أك��د على انّ
االدارة األميركية «ل��ن تدّخر جهدا ً لتوفير
الدعم لشركاء باستطاعتهم شنّ هجمات ض ّد
داعش ،او القيام بتنفيذ تلك المهام مباشرة،
س��واء عبر الغارات الجوية او عمل مباشر
على االرض» .الهدف المرئي في خطاب وزير
الدفاع انّ األمر يخرج عن نطاق «محاربة»
اإلرهاب ويرمي إلنقاذ الجماعات المسلحة من
هزيمة ماحقة.
في معرض توضيح البيت االبيض لقراره
ب��إي��ج��از ت��دخ��ل ال��ق��وات ال��خ��اص��ة ،وال��ذي
اتخذ بالتشاور مسبقا ً مع قادة الكونغرس
من الحزبين ،قال الناطق الرسمي ،جوش
ايرنست 30( ،تشرين األول) ،انّ التدخل في
«سورية يختلف قانونيا ً عن التدخل األميركي

«قلنا بوضوح شديد انه كانت فعالً حاالت
شهدت انخراط ق��وات عسكرية (أميركية)
على األرض داخل سورية» .لكن تبريره لم
يكن موفقا ً مما اضطره للقول «ما نقوم به (في
سورية) هو مواصلة العمل المكثف بعناصر
استراتيجيتنا الواعدة والتي حققت بعض
التقدّم .ذلك بالطبع يعني تغييراً».
«التغيير والتصعيد» في االستراتيجية
األميركية يشمل مناطق اوسع في سورية،
بعيدا ً عن الحدود الشمالية مع تركيا ،تتلخص
في «ثالثية :الغارات والرقة والرمادي» كما
جاء في إقرار وزير الدفاع كارتر امام اعضاء
مجلس الشيوخ .وق��ال انّ االستراتيجية
األميركية تضع نصب عينيها «مدينة الرقة
معقل داعش في الشمال السوري ،وسنعزز
ج��ه��ود دع��م��ن��ا للمجموعات ال��ت��ي تقاتل
الجهاديين ...التصعيد سيشمل الحملة
الجوية ،ومن ضمنها انخراط طائرات مقاتلة
اضافية أميركية واخرى تابعة للحلفاء».
مما ال شك فيه انّ الغارات الجوية الروسية
واإلن��ج��ازات الميدانية التي حققها الجيش
العربي ال��س��وري ،في م��دة زمنية قصيرة،

السؤال الجوهري داخل أروقة صناع القرار
األميركي هو ما المطلوب توفيره وتطبيقه
لتعديل سير العمليات الحربية ،بعيدا ً عن
ديبلوماسية وزي��ر الخارجية ج��ون كيري
الذي يكشف عكس ما تضمره اإلدارة بقوله
ف��ي محادثات فيينا انّ ال��ق��وات األميركية
في سورية «ال تستهدف الرئيس االس��د ،بل
محاربة داعش».
واشنطن في حيرة من أمرها على الصعيدين
اإلع�لام��ي وال��ش��ع��ب��ي ،على االق���� ّل ،خاصة
لإلنجاز الروسي الكبير ببضع مقاتالت ،ال
يتجاوز عددها  40طائرة ،ومساواته بحجم
العمل األميركي في العراق عبر «الصدمة
والترويع» ،الذي ّ
سخرت له بضعة آالف من
الطلعات الجوية المكثفة .ضمن آف��اق تلك
المعادلة البسيطة فإنّ موسكو ربحت الحرب
اإلعالمية واضفت مزايا تف ّوق سالحها الجوي
على مثيله األميركي ،فضالً عن البعد المعنوي
بأنّ روسيا حليف حقيقي يمكن االعتماد عليه
مقابل تردّد وغموض رؤية في واشنطن.
تستحضر واشنطن خيار «انشاء مناطق
آمنة» في سورية ،استجابة لرغبة تركيا
وضغوط داخلية ألبرز خصومها السيناتور
ج��ون ماكين وأق��ران��ه المتشدّدين .وذه��ب
ماكين أبعد من ذلك بمطالبته انخراط قوات
عسكرية أميركية إلنجاز المهمة ،ترافقها
تغطية وحماية جوية .تعقيدات الساحة
السورية ال تبشر خ��ي��را ً ل��دع��اة «المناطق
اآلمنة» ،بل تستبعدها أكثر فأكثر مع بقاء
نشاط القوات العسكرية الروسية في األجواء
السورية بر ّمتها.
ال��خ��ي��ارات العملية المتبقية لواشنطن
تتمحور ح��ول محاكاة ال��غ��ارات الروسية،
وربما تكثيف الطلعات الجوية األميركية
دعما ً لألكراد في الشمال السوري ،األمر الذي
تجسد مؤخرا ً في «تطهير» بلدة تل ابيض من
ّ
«داعش» وسيطرة القوات الكردية عليها.
ينطوي على ذلك اإلعداد الحتمال التدخل
عسكريا ً إلن��ق��اذ ط��واق��م طيارين أميركيين
أس��ق��ط��ت ط��ائ��رات��ه��م بفعل م��ا ف��ي أراض���ي
سورية .البيت األبيض أوضح مجددا ً توفر
خطة ط���وارئ ب��ه��ذا ال��ش��أن اع�دّت��ه��ا وزارة
الدفاع «للبحث عن وإنقاذ طيارين عسكريين
أميركيين ...في إطار خوض عمليات عسكرية
ض ّد داعش» وما تستدعيه من توفير حماية
جوية للقوات األرضية.
اعتبر قادة عسكريون أميركيون سابقون،
أبرزهم رئيس هيئة األرك��ان السابق مارتن
ديمبسي ،أنّ االنخراط الفعّ ال يستدعي تدخالً
مباشرا ً طويل األج��ل في سورية والعراق
«يمت ّد لعقود ثالثة م��ن ال��زم��ن؛» بعضهم
طالب بقوة عسكرية يتراوح تعدادها ما بين
 10.000الى  30.000عسكري .صانع القرار
السياسي استند الى رؤية البنتاغون إلعداد
الشعب األميركي لمعركة طويلة «تتخذ انماطا ً
متعدّدة» ،منها المشاركة المباشرة والفعلية
ب��أع��م��ال ح��رب��ي��ة .البعد اآلخ���ر ف��ي الحرب
األميركية الطويلة يتعلق بطمأنة حلفاء
واشنطن اإلقليميين التزامها باستراتيجية
الحفاظ على عروشهم والحيلولة دون جهود
اإلطاحة بهم ،وفي نفس الوقت عقد تحالفات
تتطلبها المصالح األميركية قد تتعارض مع
مصالح الحلفاء.

