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العالم

ّ
قسم سوريا
ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن أنـ ـ ـه ـ ــم لـ ـ ــن ي ـ ـشـ ــاركـ ــوا
مـ ــن اآلن فـ ـص ــاعـ ـدًا فـ ــي اج ـت ـم ــاع ــات
أستانا ،وأنهم قد خفضوا تمثيلهم
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي إلـ ــى أدن ـ ــى م ـس ـتــوى،
لـ ـلـ ـع ــودة ب ــاملـ ـس ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي إل ــى
جـنـيــف .محضر االجـتـمــاع يـقــول إن
الداعني إليه ّ
أقروا بأن جنيف قد فشل
رغم الجهود التي بذلها ستيفان دي
ميستورا إلنـعــاشــه ،وأب ــدوا تحفظًا
عـلــى وق ــف إط ــاق ال ـنــار فــي ســوريــا
فــي ظــل ال ـش ــروط املـيــدانـيــة الحالية
ومـ ــع ت ــراج ــع املـ ـع ــارض ــة واع ـت ـب ــروا
ْ
أن ال فــائــدة مــن إدخ ــال اق ـتــراح وقف
إط ــاق الـنــار فــي مـســار جنيف ألننا
ف ــي الـحـقـيـقــة «ال نـمـلــك ال ـق ــدرة على
منع النظام من قضم الجيوب التي
ال تـ ــزال امل ـع ــارض ــة تـحـتـفــظ ب ـهــا في
إدلـ ــب وال ـغ ــوط ــة ال ـشــرق ـيــة» بحسب
املالحظات املدونة على الوثيقة.
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــون ف ـ ـ ــي ال ـ ـط ـ ــري ـ ــق إل ـ ــى
التقسيم ،ال يعبأون بفكرة الحكومة
االنتقالية ،وال بتنفيذ الشق املتعلق
بـهــا كـمــا ن ـ ّـص عليها ال ـقــرار األمـمــي
 ،٢٢٥٤إذ قال ساترفيلد للمجتمعني
إن ـ ـنـ ــا «نـ ـصـ ـحـ ـن ــا امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ب ـع ــدم
دعـ ـ ــم فـ ـك ــرة ال ـح ـك ــوم ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة،
وإن عـلــى امل ـعــارضــة أن تـتــوقــف عن
الـتـلــويــح بــالـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة في
كــل مـنــاسـبــة» .وب ـ ّـن األمـيــركـيــون أن
الغاية من مبادراتهم الدبلوماسية
هي الحفاظ على صورتهم «وإبــداء

مـ ــرون ـ ـت ـ ـهـ ــم وح ــركـ ـيـ ـتـ ـه ــم مـ ـ ــع عـ ــدم
املـبــالـغــة فــي تــوظـيــف امل ـعــارضــة في
ه ــذه امل ـف ــاوض ــات م ــن دون الـتـخـلــي
عـ ــن ه ــدفـ ـه ــا الـ ـنـ ـه ــائ ــي واألسـ ــاسـ ــي
ب ـت ـق ـس ـيــم س ــوري ــا ورحـ ـي ــل األسـ ـ ــد».
وأوض ـ ـ ــح األم ـي ــرك ـي ــون لـلـجـمـيــع أن
«الخطة تقضي بالعمل على إنشاء
مــؤس ـســات وش ـ ــروط الن ـت ـخــابــات ال
يستطيع ب ـشــار األس ــد ال ـفــوز فيها،
ل ــذل ــك ال ي ــوج ــد مـ ـب ــرر ب ــدي ـه ــي ملـنــع
األسد من املشاركة في االنتخابات».
املجتمعون أقروا استراتيجية تجاه
روسـ ـي ــا بــاخ ـت ـبــار ن ـيــات ـهــا ل ـلــذهــاب
نـحــو تــوفـيــر ش ــروط مــائـمــة إلج ــراء
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ت ـ ـحـ ــت إش ـ ـ ـ ـ ــراف األمـ ـ ــم
ّ
«وجر النظام إلى التفاوض
املتحدة

العمل على تخريب
سوتشي واستيعاب
تركيا ،وإصدار تعليمات
إلى دي ميستورا
الستعادة مسار جنيف

على دسـتــور جــديــد ،وع ــدم االكتفاء
مــن اآلن ف ـصــاع ـدًا بــال ـكــام املـعـســول
لــوزيــر الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي
الف ـ ـ ـ ـ ــروف» .س ــات ــرف ـي ـل ــد ق ـ ـ ــال« :إن ـن ــا
س ـن ـس ـت ـف ـيــد اي ـج ــاب ـي ــا مـ ــن ه ـشــاشــة
وض ــع فــاديـمـيــر بــوتــن فــي املرحلة
االنتخابية من أجل دفع الروس إلى
التخلي عن الرئيس األسد عبر املزيد
مــن االجـتـمــاعــات فــي مجلس األم ــن،
وأوسع حملة إعالمية ضده».
األم ـي ــرك ـي ــون ت ـق ــدم ــوا خ ـط ــوة نـحــو
تكريس قـنــاة دبلوماسية مــع شرق
الـفــرات واألك ــراد ،عبر تعيني ويليام
روبـ ــوك ،سـفـيـرًا ل ــدى «ق ــوات ســوريــا
الديمقراطية» ،كما أبـلــغ ساترفيلد
املجتمعني .كــذلــك قــدمــوا اقـتــراحــات
تـمـنــح امل ــزي ــد م ــن االعـ ـت ــراف والـ ــوزن
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي لـ ــأكـ ــراد ف ــي امل ـس ــار
التفاوضي من دون استفزاز األتراك،
وخ ـص ــوص ــا أن هـ ـ ــؤالء ك ــان ــوا عـلــى
اطــاع على الخطوات األميركية في
ه ــذا االتـ ـج ــاه ،وه ــو م ــا بـ ـ ّـرر األتـ ــراك
ب ــه ال ـه ـج ــوم ع ـل ــى ع ـف ــري ــن .واق ـت ــرح
األمـيــركـيــون ،أيـضــا ،إغ ــراق التمثيل
الكردي في مفاوضات جنيف تحت
اع ــام «ق ــوات ســوريــا الديمقراطية»
وت ـش ـك ـيــل وفـ ــد ي ـم ـثــل شـ ــرق ال ـف ــرات
ع ـم ـل ـيــا ل ــإط ـب ــاق ب ــواس ـط ـت ــه ووف ــد
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة االئ ـ ـتـ ــاف ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى وف ــد
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،كـ ـم ــا ت ـق ـتــرح
الوثيقة.

تعليقات كاتب
الوثيقة
النقطة  :١٨حقق هذا االجتماع ّ
تقدمًا
وفق املعايير السورية .أعادت الواليات
املتحدة تأكيد زعامتها وفق ما تصبو
إليه ،وهو ما سيجهر به تيلرسون في
خ ـطــاب ل ــه ب ـشــأن س ــوري ــا ف ــي معهد
هوفر .كرر ساترفيلد التزام الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة امل ـ ـسـ ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وف ــي
اجتماعات منفصلة (مع براين هوك).
كــان واضحًا أن تيلرسون سيساهم
في دفع العربة إلى األمام.
الـنـقـطــة  :١٩لــدي ـنــا اآلن خ ـطــة متينة
لألسابيع الثالثة القادمة .مع ذلك جرى
نقاش في كيفية االستمرار بالضغط
على روسيا ،وحتى مضاعفتها إذا لم
يستجيبوا لطلباتنا املتعلقة بالنظام
السوري كما نأمل .ينبغي أن نواصل
ما قد بدأناه في هذه املجال ،بالتركيز
عـ ـل ــى ال ـ ــوض ـ ــع اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ال ــره ـي ــب
والتواطؤ الروسي مع عمليات القصف
ضد املدنيني.
النقطة ( :٢٠مخاطبًا ساترفيلد) شكرًا
ً
جــزيــا لكما أنــت وهـيــو لحضوركما
هذا االجتماعّ .
عبرت الواليات املتحدة
عــن امـتـنــانـهــا لـجـهــودنــا ودعـمـنــا في
االش ـه ــر ال ـتــي خ ـلــت ،ب ـعــد أن ب ـلــورت
استراتيجيتها ،إنه يوم عمل جيد.
أفضل التحيات
بـنـيــامــن ن ــورم ــان .ش ــؤون الـسـيــاســة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة واألم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة .ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
البريطانية ،واشنطن.
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معركة الحسم
في وادي الفرات
محمد بلوط ــ وليد شرارة
امل ـشــروع التقسيمي ال ــذي تعمل الــواليــات املـتـحــدة عـلــى تحقيقه فــي شــرق
سوريا ،واملوقع االستراتيجي والجيواقتصادي الشديد األهمية ،يكشف أن
بني األهداف الرئيسية للتدخل األميركي في الصراع السوري ،القضاء على
سيادة الدولة السورية في أرضها ومواردها ،باإلضافة إلى األبعاد اإلقليمية
ّ
والدولية األخرى .من املمكن القول ّإن منطق هذا التدخل يشكل استمرارية
لسياسة أميركية ثابتة على مــدى عقود قامت على محاربة الــدول العربية
صاحبة التوجهات السيادية والقومية العربية .سعت أميركا إلى إضعافها
وإكراهها على تغيير سياساتها ( )Policy Changeكما جرى في مصر
بـعــد رحـيــل جـمــال عـبــد الـنــاصــر ،أو إس ـقــاط أنظمتها بــالـتــدخــل العسكري
املباشر ( ،)Regime changeكما عرفه العراق عام  ،٢٠٠٣أو في ليبيا عام
 .٢٠١١لكن نتائج هذه التدخالت لم تكن متساوية من منظور األهداف التي
حددتها الواليات املتحدة ،نتيجة التغييرات الكبرى التي طرأت على قدراتها
والتحوالت املوازية في موازين القوى الدولية واإلقليمية .فإذا كانت سياساتها
تجاه مصر قد تكللت بالنجاح وأتاحت لها استتباع أكبر دولــة عربية منذ
سبعينيات القرن املاضي ،فإن تدخالتها األخرى قد باءت بالفشل ،إذ أخفق
مشروعها بإقامة نـظــام حليف فــي الـعــراق وإط ــاق دينامية على مستوى
اإلقليم تؤدي إلى سقوط األنظمة املعادية لها.
ّ
ينطبق ً األمر نفسه على ليبيا حيث قاد تدخلها العسكري إلى تدمير الدولة
مـحـيــا إي ــاه ــا إل ــى ســاحــة نـ ــزاع مـحـمــوم ب ــن مـجـمــوعــات مـسـلـحــة ،مـتـعــددة
التحالفات ،ومتقلبة الــوالء .اعترف بــاراكّ ًأوباما بنفسه في مقابلته الشهيرة
مع مجلة «أتالنتيك» بهذا األمر ،متهمًا كل من الرئيس الفرنسي آنذاك نيكوال
ســاركــوزي ورئـيــس ال ــوزراء البريطاني جيمس كــامـيــرون ،بتوريطه فــي هذه
املغامرة غير املحسوبة .من املمكن القول من اآلن ،إن الحظ لن يحالف الواليات
املتحدة في سوريا .فهي تدخلت عسكريًا في ساحة تحولت إلى مركز احتشاد
ملجموعة من الالعبني املحلني واإلقليميني والدوليني ،يعرض أغلبهم مشاريعها
ومخططاتها ،ويمتلك القدرة والتصميم على الدفاع عن مصالحه الحيوية.
إن احتشاد هذه القوى املتناثرة ،واملتنازعة في سياق احتدام نزاعات أخرى في
آن واحــد ،كما يجري في سوريا ،أمر غير مسبوق في السياسة الدولية منذ
الحرب العاملية الثانية .حلفاء الدولة السورية ،أي قوى محور املقاومة وروسيا
ّ
ّ
تدخلوا بطلب رسمي منها .تركيا من جهتها تدخلت عسكريًا بذريعة محاربة
«داعش» ،قبل أن تلحق بها ذريعة إبعاد املقاتلني األكراد عن حدودها لتوسيع
عملياتها السورية ،باعتبارهم واجهة سورية لحزب العمال الكردستاني.
أما الواليات املتحدة ،فقد كان لتدخلها منذ والية أوباما ،هدف معلن ومباشر
في التصدي لـ«داعش» ،فيما أضمرت التموضع في مواجهة توسع نفوذ إيران.
ومع إدارة ترامب وهزيمة «داعش» ،خرج إلى العلن هدف مواجهة إيران ،وظهر
إلــى العيان رغــم إضـمــاره نتيجة األداء املـيــدانــي ،هــدف استنزاف روسـيــا في
ســوريــا .تفصيل آخــر شديد األهمية ،لكنه لــم يثر تعليقات املراقبني يرتبط
بالتغييرات التي طرأت على الفريق األميركي املكلف إدارة امللف السوري .هذا
أثناء إدارة أوباما حول الثنائي بريت ماكغورك ومايكل راتني.
الفريق تمحور ً
منذ تعيينه ممثال رئاسيًا لدى التحالف الدولي ضد داعش ،اعتبر ماكغورك أن
األولوية القصوى هي للحرب على التنظيم .والرجل خبير قانوني ،قرر أن ّ
يغير
مسار حياته وينضم إلى ما سمي «الحرب على اإلرهاب» بعد عمليات الحادي
عشر من أيلول  ،٢٠٠١عبر العمل مع الحكومة األميركية مستشارًا قانونيًا
للتحالف الدولي بداية ،عند احتالل العراق ،ودبلوماسيا الحقًا .وقد عرف عنه
أثناء عمله مع «قوات سوريا الديمقراطية» ،حرصه على عدم التدخل في إدارة
شؤون املناطق الخاضعة لسيطرتها ،بما فيها تلك املتعلقة باملوارد النفطية،
ولم يعارض التواصل مع الدولة السورية في مواضيع إدارة شؤون السكان.
مايكل راتني ،املبعوث األميركي الخاص لسوريا ،كان منسجمًا مع توجهات
ماكغورك.
مع وصــول إدارة ترامب بات يشار إلى هذا الثنائي باعتباره من فلول إدارة
أوباما .ومع التغيير املعلن في السياسة األميركية ّ
تغيرت املقاربة األميركية
ُ
بوضوح .مهمة راتني انتهت واستبدل به جــون هانا أحــد صقور املحافظني
الـجــدد الــذي عمل مستشارًا لديك تشيني ،نائب الرئيس األمـيــركــي األسبق
جورج بوش ،املعروف بمواقفه املتطرفة حيال سوريا وإيران ،واختياره مؤشر
بذاته على الوجهة األميركية الجديدة في سوريا.
تقف الواليات املتحدة في مواجهة مجموعة أطراف تتألف من محور املقاومة
وروسيا وتركيا تملك أجندات مختلفة ،وتتشاطر رفضها مشروع التقسيم
ولديها قــدرات كبيرة الستنزافه وإفشاله .وإذا كانت واشنطن ًلم تتورع عن
اللجوء إلى تكتيكات الحرب الهجينة والعمليات الخاصة ،وصوال إلى القصف
الجوي لرسم خطوط حمراء ،هي بمثابة حــدود كيانها التقسيمي ،فــإن هذه
التكتيكات ليست حكرًا عليها .ومع كل خطوة تصعيدية تقدم عليها ،تغامر
ّ
سيحول سوريا ،إلى ثقب أسود يبتلع طموحاتها ومخططاتها.
بتسعير صراع

