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على الغالف

وثيقة دبلوماسية تكشف الخطة األميركية في مواجهة روسيا وإيران

واشنطن لحلفائها :فلنق

ّ
تغيرت السياسة األميركية في سوريا.
بعد طول مراوحة في تحديد ما
سيفعلونه بعد هزيمة «داعش» ،قرر
األميركيون إطالة أمد الحرب بالبقاء
خلف الضفة الشرقية للفرات ،والعمل
وفق خطة تفصيلية لتقسيم البالد.
وخالل الشهرين الماضيين ،كانت
الدبلوماسية األميركية تعمل على
اطالع الحلفاء على تلك الخطة تمهيدًا
إلطالقها ووضعها قيد التنفيذ .وفي
هذا اإلطار ،حصلت «األخبار» على برقية
دبلوماسية صادرة عن سفارة بريطانيا
في واشنطن ،توجز االستراتيجية
األميركية للوصول إلى تقسيم
سوريا كما عرضها ديفيد ساترفيلد
خالل اجتماع عقده في واشنطن
في الحادي عشر من الشهر الماضي
ممثلون عن مجموعة «سوريا»
األميركية

مقدمة الوثيقة
االج ـت ـمــاع األول ملـجـمــوعــة الـعـمــل األمـيــركـيــة
َّ
املـصــغــرة حــول ســوريــا بعد مباركة الرئيس
دونالد ترامب لوجود مديد للقوات األميركية
ُّ
فــي هــذا الـبـلــد .اتـفــق عـلــى تــوفـيــر دع ــم فــوري
ل ـس ـت ـي ـفــان دي م ـي ـس ـت ــورا ملـ ــوازنـ ــة ال ـج ـهــود
ال ــروسـ ـي ــة ،وإلعـ ـ ـ ــادة ت ـف ـع ـيــل م ـس ــار جـنـيــف
ب ـن ـي ــوي ــا ،بـ ــإعـ ــادة الـ ـتـ ـف ــاوض فـ ــي ال ـق ـضــايــا
االن ـســان ـيــة ،وال ـس ـج ـنــاء ...سـتـقــدم املجموعة
املصغرة اقتراحات بشأن الدستور السوري
واالنـتـخــابــات ،وإفـهــام روسـيــا مــا هــو منتظر
من التزامات من قبل (الرئيس بشار) األسد
فــي الجولة املقبلة للمفاوضات التي ستعقد
في فيينا في السادس والعشرين من كانون
الـثــانــي .سيلتقي الـ ــوزراء على االجـتـمــاع في
باريس في الثالث والعشرين من شهر كانون
الثاني ،لالتفاق على هذه املقاربة ورمي القفاز
في وجــه ال ــروس .وسيلقي تيلرسون خطابًا
أساسيًا حول سوريا األسبوع املقبل.

محمد بلوط ــ وليد شرارة
امل ـش ــروع األم ـيــركــي الـتـقـسـيـمــي في
سوريا لم يعد في ّ
حيز التحليالت،
ال فــي دائ ــرة الـتــراشــق الدبلوماسي
الـ ــروسـ ــي مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن ،وق ـ ــد ب ــرز
منها كالم وزير الخارجية سيرغي
الفـ ــروف ف ــي األيـ ــام األخ ـي ــرة ع ــن أن
ّ
واش ـن ـطــن ت ـخــطــط لـلـتـقـسـيــم .فبعد
ال ـض ــرب ــة ال ـت ــي وج ـه ـت ـهــا امل ـقــاتــات
الـ ـج ــوي ــة والـ ــراج ـ ـمـ ــات األم ـي ــرك ـي ــة،
ل ـ ـقـ ــوات روس ـ ـيـ ــة وس ـ ــوري ـ ــة رديـ ـف ــة،
ح ــاول ــت األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي اجـتـيــاز
«الـ ـح ــدود» ف ــوق ج ـســور عــائـمــة من
غـ ـ ــرب ال ـ ـف ـ ــرات إلـ ـ ــى شـ ــرقـ ــه ،ع ـم ـلــت
الــواليــات املـتـحــدة على تثبيت خط
فاصل بالنار بني «سوريتني» ،غرب
الفرات وشرقه.
لكن ما حدث لم يكن صاعقة في سماء
ص ــاف ـي ــة دب ـل ــوم ــاس ـي ــة أو م ـيــدان ـيــة.
املـ ـج ــزرة ال ـت ــي أوق ـع ـت ـهــا ال ـط ــائ ــرات
األميركية في مقاتلي شركة «فاغنر»
«الـ ــردي ـ ـفـ ــة» ل ـل ـج ـيــش ال ـ ــروس ـ ــي فــي
سوريا رسمت الحدود ومستقبل ما
وراء الفرات إلى الشرق ،كما أعد لها
األميركيون منذ أسابيع .يأتي ذلك
ب ـعــد أن نـضـجــت ف ــي مـجـلــس األم ــن
القومي االستراتيجية الجديدة حول
سوريا وأعلم األميركيون حلفاءهم
ف ــي «م ـج ـمــوعــة س ــوري ــا» ،ق ـبــل ستة
أســابـيــع ،أن الـهــدف املقبل هــو فصل
الشرق عن بقية الخريطة السورية،
وأن الـبـيــت األب ـيــض خـ ّـصــص أربـعــة
م ـلـ ـي ــارات دوالر ف ــي الـ ـع ــام ال ــواح ــد
ل ـت ـمــويــل الـ ـق ــوات ال ـت ــي سـتـعـمــل في
املـنـطـقــة بــاإلضــافــة إل ــى تــدريــب قــوة
حـ ـ ــرس الـ ـ ـح ـ ــدود املـ ــزمـ ــع إنـ ـش ــاؤه ــا
ل ـتــذويــب الـغـلـبــة ال ـكــرديــة ف ــي ق ــوات
س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة ش ــرق الـنـهــر،
وتسهيل ابـتــداع معارضة سياسية
ش ــرق الـنـهــر تـمـثــل املـنـطـقــة ،وتمنع
عودة الجيش السوري.
وف ــي بــرقـيــة دبـلــومــاسـيــة مــن خمس
ص ـ ـف ـ ـح ـ ــات ،صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن س ـ ـفـ ــارة
بــري ـطــان ـيــا ف ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،حـصـلــت
عليها «األخبار» ،يوجز الدبلوماسي
وخـبـيــر ش ــؤون ال ـشــرق األوسـ ــط في
ال ـس ـف ــارة بـنـيــامــن ن ــورم ــان لـ ــوزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي ل ـنــدن،
االسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة الـجــديــدة
ل ـل ــوص ــول الـ ــى تـقـسـيــم س ــوري ــا كما
عــرض ـهــا م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األمـيــركـيــة لـشــؤون الـشــرق األوس ــط،
دي ـف ـي ــد س ــات ــرف ـي ـل ــد خ ـ ــال اج ـت ـمــاع
ع ـ ـقـ ــده فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي ال ـ ـحـ ــادي
عشر من الشهر املاضي ممثلون عن
«مجموعة سوريا» األميركية.
ح ـ ـ ـضـ ـ ــر االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع إل ـ ـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب
ساترفيلد ،رئيس فريق ســوريــا في
وزارة الـخــارجـيــة الـبــريـطــانـيــة هيو
كالري ،ورئيس قسم الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية
الفرنسية جيروم بونافون .حليفان
عـ ــرب ـ ـيـ ــان ل ــواشـ ـنـ ـط ــن ف ـ ــي خ ـط ـت ـهــا
ال ـت ـق ـس ـي ـم ـي ــة حـ ـ ـض ـ ــرا االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع:
مـسـتـشــار وزي ــر الـخــارجـيــة األردن ــي
نواف وصفي التل ،واملسؤول األمني
في وزارة الداخلية السعودي العميد
جمال العقيل.
ال ـ ـبـ ــرق ـ ـيـ ــة امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــزة تـ ـ ـح ـ ــدث ف ـي ـهــا
س ــات ــرف ـي ـل ــد بـ ـص ــراح ــة عـ ــن الـ ـه ــدف
ال ـ ـ ــذي س ـت ـع ـمــل ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
على تحقيقه من اآلن فصاعدًا ،وهو
ال ـت ـق ـس ـيــم وف ـص ــل الـ ـش ــرق ال ـس ــوري
وشـمــال الـشــرق ال ـســوري عــن الـبــاد.
وقال ساترفيلد ،كما جاء في اإليجاز

ال ـبــري ـطــانــي ،إن ال ـخ ـطــة ال ـتــي يجب
العمل عليها تتألف من خمس نقاط:
تـقـسـيــم س ــوري ــا ،تـخــريــب ســوتـشــي،
استيعاب تركيا ،وإصــدار تعليمات
إل ــى الــوس ـيــط ال ــدول ــي سـتـيـفــان دي
ميستورا الستعادة جنيف ،وتنفيذ
ورقة من ثماني نقاط تتضمن الحل
في سوريا كانت واشنطن قد قدمتها
إلـ ــى االج ـت ـم ــاع األخـ ـي ــر لـلـمـعــارضــة
السورية وممثلي الحكومة في فيينا
فــي ال ـســادس والـعـشــريــن مــن الشهر
املاضي .املجتمعون أعطوا أنفسهم
مـ ـهـ ـل ــة ع ـ ـ ــام ل ـت ـن ـف ـي ــذ ه ـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــة
عـنــدمــا رح ـب ــوا ،كـمــا قــالــت الــوثـيـقــة،
باالقتراحات األميركية «ودعــوا إلى
تـحـقـيــق ت ـق ــدم م ـل ـمــوس ف ــي ســوريــا
خ ــال ع ــام  ،٢٠١٨وال ــرد عـلــى دعــايــة
االنتصار الروسي».
س ــات ــرفـ ـيـ ـل ــد أب ـ ـلـ ــغ الـ ـح ــاض ــري ــن أن
الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب قــرر اإلبـقــاء
على قوة عسكرية مهمة في سوريا،
رغ ــم هــزي ـمــة «داع ـ ـ ــش» ،وأن اإلدارة
األميركية خصصت أربعة مليارات
دوالر س ـنــويــا ل ـه ــذه الـعـمـلـيــة الـتــي
ت ـقــول م ـصــادر غــربـيــة إن ـهــا ستنفق
أي ـض ــا مـنـهــا ع ـلــى تــوس ـيــع ال ـقــواعــد
األميركية في األراضي التي يسيطر
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا األك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ،ف ــي
الرميالن في أقصى الشرق السوري،
وفي عني العرب (كوباني) ،على خط
الحدود السورية ـ التركية .وقــال إن

المشاركون
في االجتماع
ـ بنيامني نورمانّ ،
معد محضر االجتماع املرسل إلى وزارة الخارجية
الـبــريـطــانـيــة ،خـبـيــر ال ـش ــؤون الـسـيــاســة الـخــارجـيــة واألم ـن ـيــة للشرق
األوسط في السفارة البريطانية  -واشنطن.
ـ هيو كالري ،رئيس فريق سوريا في وزارة الخارجية البريطانية.
ـ جيروم بونافون ،رئيس قسم الشرق األوســط وشمال أفريقيا في
وزارة الخارجية الفرنسية.
 ديفيد ساترفيلد ،مساعد وزارة الخارجية األميركية للشرق األوسط.ـ نواف وصفي التل ،مستشار وزير الخارجية األردني.
ـ العميد جمال العقيل ،مسؤول أمني سعودي.

ال ـهــدف مــن ذل ــك هــو مـنــع اإليــرانـيــن
مـ ــن ال ـت ـم ــرك ــز ع ـل ــى امل ـ ـ ــدى ال ـط ــوي ــل
ف ــي س ــوري ــا ،أو ف ــرض أن ـف ـس ـهــم في
مسارات الحل السياسي .املجموعة
قـ ـ ــررت م ــواج ـه ــة االن ـ ـفـ ــراد ال ــروس ــي
سياسيًا في تحديد مستقبل النظام
ال ـس ـيــاســي ف ــي س ــوري ــا ع ـبــر تـقــديــم
دعــم م ــادي وسـيــاســي لستيفان دي
م ـي ـس ـتــورا لـتـصـلـيــب م ـســار جـنـيــف،

المجتمعون أعطوا أنفسهم مهلة عام لتنفيذ الخطة األميركية (أ ف ب)

ف ــي م ــواج ـه ــة «س ــوتـ ـش ــي» .الـجـمـيــع
ّ
رحــب بهذه االقتراحات ،مع التركيز
على أخرى ميدانية وعملية ملواجهة
«الرغبة الروسية بالتوصل إلى حل
سياسي».
األمـ ــم امل ـت ـحــدة سـتـلـعــب دورًا كبيرًا
فـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ل ـت ـق ـس ـيــم
سوريا .األولوية ستعطى لتصليب
م ـســار جـنـيــف ،إذ أب ـلــغ األمـيــركـيــون

