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أميركية جديدة للسعودية «جنيف  »2تحــت
فرصة
ّ

ّ
يرى األخضر اإلبراهيمي أن األزمة السورية مغايرة بتعقيدا
تها لألزمات األخرى في العالم .مسار حل األزمة في «جنيف »2
يمكن أن يكون تحت النار ّ
بتصور الدبلوماسي الجزائري ،بينما يبدو
ّ
أن السعودية تتجه للحصول على فرصة جديدة من واشنطن
لتمكني املعارضة من تحقيق إنجازات عسكرية
ناصر شرارة
ل��م ي �ك��ن م�ف��اج�ئ��ًا ت �ح��دي��د األم �ي�ن ال �ع��ام
ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة ،ب � ��ان ك� ��ي م� � ��ون ،ي ��وم
 22ك��ان��ون ال�ث��ان��ي امل�ق�ب��ل م��وع �دًا لعقد
م��ؤت�م��ر «ج�ن�ي��ف  .»2خ�ل�ال األس�ب��وع�ين
األخ �ي��ري��ن ن �ق��ل زوار دم �ش��ق ع��ن ك�ب��ار
ّ
امل �س��ؤول�ي�ن ف�ي�ه��ا ت��وق�ع�ه��م أن امل��ؤت�م��ر

ّ
ل ��ن ي �ع �ق��د ق �ب��ل أق � ��ل م ��ن ث�ل�اث ��ة أش �ه��ر،
ّ
وسبب ذلك يعود إلى أن األميركيني لم
ينجزوا بعد تشكيل «وفدهم» السوري
املعارض إليه.
ورغ ��م ات �ف��اق وزي� ��ري خ��ارج �ي��ة روس�ي��ا
وأميركا ،سيرغي الفروف وجون كيري،
ب �ح �ض��ور امل �ب �ع ��وث األم� �م ��ي وال �ع��رب��ي
إل � ��ى س� ��وري� ��ا األخ � �ض� ��ر اإلب ��راه� �ي� �م ��ي،
على تحديد موعد «ج�ن�ي��ف ،»2ال ت��زال
إشكالية شكل وفد املعارضة ومضمون
رؤيتها ألعماله عالقني .ومن املتوقع أن
ي��ذه��ب ال�س�ف�ي��ر األم �ي��رك��ي ف��ي س��وري��ا،
روب��رت ف��ورد ،ه��ذا األس�ب��وع إل��ى تركيا
ل �ل �ق��اء «االئ � �ت�ل��اف» ،س�ع�ي��ًا ل�ح�س��م ه��ذا
املوضوع معه.

تفاوض تحت النار

كيري« :جنيف »2
لتشكيل حكومة
انتقالية
أع�ل��ن وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك��ي
ج ��ون ك �ي��ري ،ف��ي ب �ي��ان ل��ه أم��س،
ّأن مؤتمر «جنيف  »2ه��و أفضل
إمكانية لتشكيل حكومة انتقالية،
ولتنفيذ بيان جنيف واح��د .وأكد
ً
ّأن ب �ل�اده ال ت ��رى ح�ل�ا عسكريًا
في سوريا ،لكنها على اقتناع بأن
القيادة السورية الحالية يجب أن
ترحل.
ب � � � ��دوره ،أع� �ل ��ن امل� �ب� �ع ��وث ال �ع��رب��ي
وال� ��دول� ��ي إل� ��ى س ��وري ��ا األخ �ض��ر
االب ��راه� �ي� �م ��ي ّأن ال �ل �ق ��اء ال �ث�لاث��ي
ال�ت�ح�ض�ي��ري مل��ؤت�م��ر «ج�ن�ي��ف »2
ملمثلي روس�ي��ا وال��والي��ات املتحدة
واألم� ��م امل �ت �ح��دة س�ي�ع�ق��د ي ��وم 20
كانون األول املقبل .وأش��ار ،خالل
مؤتمر صحافي عقده في جنيف
في ختام امل�ش��اورات الثالثية ،إلى
ّأن هذا اللقاء ربما سيكون اللقاء
األخير قبل عقد «جنيف.»2
وقال إن مناقشة دائرة املشاركني
ف ��ي امل ��ؤت �م ��ر ال ت � ��زال م �س �ت �م��رة.
وب � �ش� ��أن ت �ش �ك �ي��ل ه �ي �ئ��ة س�ل�ط��ة
انتقالية ،رأى ّأن هذا األمر سيكون
ّ
على ط��اول��ة «جنيف  ،»2وستبته
األطراف املشاركة.
وك��ان األم�ين ال�ع��ام لألمم املتحدة،
ب ��ان ك��ي م� ��ون ،ق��د ق ��ال ّإن ه��دف
«ج �ن �ي ��ف  »2ه� ��و «ت �ن �ف �ي��ذ ب �ي��ان
ج�ن�ي��ف  1ب��ال �ك��ام��ل ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك
تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات
سلطات تنفيذية كاملة».
ف ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ق � ��ال األم� �ي��ن ال �ع��ام
ل� �ـ«االئ� �ت�ل�اف» ،ب ��در ج ��ام ��وسّ ،إن
األج � � � � ��واء غ� �ي ��ر ن ��اض� �ج ��ة وغ �ي��ر
إي �ج��اب �ي��ة ل �ع �ق��د م��ؤت �م��ر ج�ن�ي��ف،
م�ش�ي�رًا إل��ى ّأن «ال�ن�ظ��ام ال�س��وري
ي �ح��اول إض��اع��ة ال��وق��ت لتحقيق
مكاسب على األرض».
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أع � �ل� ��ن ن� ��ائ� ��ب وزي � ��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال � ��روس � ��ي ،غ �ي �ن��ادي
ّ
غاتيلوف ،أنه لم يتم التوصل بعد
إل��ى ات�ف��اق ب�ش��أن م�ش��ارك��ة إي��ران
في املؤتمر.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
وبحسب تقرير دبلوماسي ،فإن الفترة
ال��زم�ن�ي��ة ال�ف��اص�ل��ة ح�ت��ى أواخ ��ر ك��ان��ون
ال�ث��ان��ي املقبل ستشهد تصعيدًا أمنيًا
س �ع ��ودي ��ًا داخ � ��ل س� ��وري� ��ا ،وأي� �ض ��ًا ف��ي
لبنان ،حيث تنشئ ال��ري��اض صلة بني
الضغط األمني والسياسي على حزب
ال �ل��ه وب �ي�ن ه ��دف إج� �ب ��اره ع �ل��ى س�ح��ب
قواته من سوريا.
وي� �ك� �ش ��ف ال� �ت� �ق ��ري ��ر ع� ��ن وق� ��ائ� ��ع ت��دع��م
ه ��ذا ال �س �ي �ن��اري��و ،ف�ي��ذك��ر ك�لام��ًا ط��رح��ه
اإلب ��راه� �ي� �م ��ي خ �ل��ال زي� ��ارت� ��ه األخ� �ي ��رة
لسوريا أم��ام معارضني ،قدم خالله ما
اعتبره مفهومه الجديد لفلسفة الحل
ّ
في سوريا ،ومفاده أن األزم��ة السورية
ً
ت� �س� �ت ��وج ��ب «ح � �ل ��ا غ� �ي ��ر ك�ل�اس� �ي� �ك ��ي»،
ّ
ومغايرًا ملا فكر فيه سلفه كوفي أن��ان.
ّ
وفي رأي��ه أن كل األزم��ات السابقة التي
شهدها العالم ،كان يبدأ سيناريو حلها
ب��وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار ،ث � ّ�م ب �ن��اء خ�ط��وات
سياسية متتالية .أم��ا األزم��ة السورية
امل� �ت� �م� �ي ��زة ب �خ �ص ��وص �ي ��ة ت �ع �ق �ي��دات �ه��ا
ّ
ف�ت�ح��ت��م ط��رح أج �ن��دة اب�ت��داع�ي��ة لحلها،
ال ينطلق سلم بنودها بالضرورة من
أول��وي��ة تنفيذ ب�ن��د وق��ف إط�ل�اق ال�ن��ار،
ب��ل يمكن تحقيق وق��ف ال �ن��ار كنتيجة

ل�خ�ط��وات س�ي��اس�ي��ة ت�س�ب�ق��ه .وي�س�ت�ف��اد
ّ
م��ن منطق اإلب��راه�ي�م��ي أن م�س��ار الحل
السياسي ،أو ج��زء منه على األق��ل ،في
إطار «جنيف  ،»2سيتم تحت النار.
وم �ق��اب��ل ه ��ذه ال ��رؤي ��ة ،ت ��رى دم �ش��ق أن
«ج�ن�ي��ف  »2م�ح�ك��وم ب��أن ي�ب��دأ خطوته
األول � � ��ى ن �ح��و ال� �ن� �ج ��اح م� ��ن ب �ن��د وق ��ف
تمويل وإم��رار السالح واملسلحني إلى
ّ
سوريا .وفي حال توافر هذا األمر ،فإن
لدى الجيش السوري القدرة على إنهاء
بؤر االرهاب خالل أقل من ستة أشهر.
ول� �ك ��ن ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،ب �ح �س��ب ال �ت �ق��ري��ر
الدبلوماسي عينه ،تتجه للحصول على
فترة سماح إضافية من واشنطن (يبدو
أن�ه��ا حصلت عليها) ،تستخدمها في
تمكني امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة م��ن تحقيق
إن� �ج ��ازات ع �س �ك��ري��ة ،م��ا ي�ف�ي��د األخ �ي��رة
ف��ي ت�ح�س�ين م��وق�ع�ه��ا خ�ل�ال ت�ف��اوض�ه��ا
مع الدولة السورية في جنيف .وتؤكد
معلومات ّ
ردده��ا م�س��ؤول��ون سوريون
ّ
أخ �ي �رًا أم ��ام وف��د األح� ��زاب ال�ع��رب�ي��ة ،أن
رئ�ي��س االس�ت�خ�ب��ارات ال�س�ع��ودي��ة بندر
بن سلطان ّ
مول تجهيز مئات املقاتلني
املوجودين اآلن داخ��ل األردن قريبًا من
الحدود ،وبدأ الزج بهم في معارك داخل
س ��وري ��ا ،وال� �ت ��ي ك��ان��ت ال ��ري ��اض ت��ري��د
تأجيل عقد «جنيف  »2إلى ما بعدها.
ول � �ك� ��ن ت� � �ط � ��ورات ن � �ج� ��اح امل � �ف� ��اوض� ��ات
النووية مع إي��ران ،التي أكدت للرياض
عدم قدرتها على املضي قدمًا في عرقلة
االن ��دف ��اع ��ة ال ��دول� �ي ��ة إلن� �ت ��اج م� �س ��ارات
ح�ل��ول للملفات ال�س��اخ�ن��ة ف��ي املنطقة،
ج�ع�ل��ت ال �س �ع��ودي��ة ت �ق� ّ�رر االن �ك �ف��اء عن
خ � ّط��ة ع��رق �ل��ة امل ��ؤت �م ��ر .وك �ب��دي��ل م�ن�ه��ا
تبنت الرياض خيارًا جديدًا يقوم على
جعل مسار تفاوض «جنيف  »2يجري
تحت سقف استمرار القتال في سوريا
من جهة ،وتصعيد ضغطها السياسي
واألمني على حزب الله ،من جهة ثانية.
ّ
وت� � � � � ��رى امل � � � �ص� � � ��ادر ع � �ي � �ن � �ه ��ا أن ك �ل��ام
اإلب ��راه� �ي� �م ��ي ع ��ن ح ��ل غ �ي��ر ك�لاس�ي�ك��ي
ف ��ي ّ س ��وري ��ا ال ي �ب ��دأ ب �ب �ن��د وق� ��ف ال �ن��ار
ي�م��ث��ل ف��ي ال�ج��وه��ر اس�ت�ج��اب��ة م�ن��ه وم��ن
واش � �ن � �ط� ��ن ل � �ش� ��رط ال � �س � �ع ��ودي ��ة ب��رب��ط
سيرها ف��ي عقد «جنيف  »2باستمرار
ّ
القتال ف��ي س��وري� ّ�ا .ك��ذل��ك ي�ع��زز صدقية
ال�ق��راءة التي تتبناها دمشق لخلفيات
التصعيد العسكري السعودي املرتقب
ت�ع��اظ�م��ه ف��ي س��وري��ا ع�ب��ر ج�ب�ه��ة درع��ا،
واألم�ن��ي والسياسي ال�ج��اري في لبنان
ض��د ح��زب ال �ل��ه ،وال�ل��ذي��ن تضعهما في
خانة خدمة املفاوض األميركي الساعي
لتحسني شروطه أمام شريكه الروسي،

مسلحان في حلب أمس (أ ف ب)

الجيش يبدأ االنتقام من اختراق الغوطة
فشلت قوى املعارضة
في تحقيق هدفها من
هجوم الغوطة الشرقية،
لكنها أوجعت أعداءها
ورفعت معنويات
مناصريها ،فما كان من
الجيش السوري إال أن بدأ
عملية انتقامية
ل ��م ت �ح �ق��ق ق� ��وى امل �ع ��ارض ��ة امل�س�ل�ح��ة
هدفها ّفي الهجوم «املباغت واملوجع»
الذي شنته في الغوطة الشرقية على
م��رح �ل �ت�ين ،اب � �ت� � ً
�داء م ��ن ي� ��وم ال�ج�م�ع��ة
ال �ف��ائ��ت .ال �ه��دف امل �ع �ل��ن ل�ل�ه�ج��وم هو
ف��ك ال �ح �ص��ار ع��ن ال �غ��وط��ة ،امل �ف��روض
م�ن��ذ ن�ي�س��ان امل��اض��ي .ال �ط��وق األب�ع��د
ع� ��ن امل �ن �ط �ق��ة ال� �ح� �ي ��وي ��ة ي� �م ��ر ب �ب �ل��دة

ال �ع �ت �ي �ب��ة ،ال ��واق �ع ��ة ف ��ي أق �ص��ى ش��رق
ال � �غ� ��وط� ��ة ،وش � �م� ��ال� ��ي ش� ��رق� ��ي م �ط��ار
دمشق الدولي .وتلك البلدة هي بوابة
ال �غ��وط��ة ل�لآت�ين م��ن األردن وال �ع��راق
عبر ال�ب��ادي��ة ال�س��وري��ة .وم�ن��ذ أن عزل
الجيش السوري العتيبة ،ثم سيطرته
عليها ق�ب��ل ن�ح��و  7أش �ه��ر ،ب��دأ يحرز
ال �ت �ق��دم ت �ل��و اآلخ� ��ر ف ��ي ري ��ف دم �ش��ق،
ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب م� �ق ��ات� �ل ��ي امل � �ع� ��ارض� ��ة.
وه ��ؤالء ،أرادوا خ�لال األي ��ام املاضية
اس� �ت� �ع ��ادة ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال�ع�ت�ي�ب��ة،
ب �ه��دف ف��ك ال �ط��وق ع��ن ال �غ��وط��ة .وف��ك
ال� � �ط � ��وق ع � ��ن ال� � �غ � ��وط � ��ة ،ي � �ع � �ن ��ي ،ف��ي
ن �ظ��ر م�س�ل�ح��ي امل �ع��ارض��ة ورع��ات �ه��م،
القدرة على تهديد العاصمة
استعادة
ّ
ال�س��وري��ة .ش��ن��وا هجومًا واس�ع��ًا على
ّ
مختلف ال�ج�ب�ه��ات ،م��رك��زي��ن الهجوم
ف��ي امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ب��إم�ك��ان�ه��م ال�ن�ف��اذ
م�ن�ه��ا ن �ح��و ال�ع�ت�ي�ب��ة .وف ��ي م��رح�ل�ت��ي
ال�ه�ج��وم ،تمكن امل�س�ل�ح��ون م��ن إي�ق��اع
ع��دد كبير م��ن اإلص��اب��ات ف��ي صفوف
الجيش السوري والقوى التي تؤازره
(ق �ت��ل أك �ث��ر م��ن  65ش �خ �ص��ًا) .وأك ��دت

م�ص��ادر ميدانية رسمية ل�ـ«األخ�ب��ار»
أن ال� � �ق � ��وى ال ��رئ� �ي� �س ��ة ف � ��ي ال� �ه� �ج ��وم
ه ��ي «ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ف ��ي ال �ع��راق
ً
وال �ش ��ام» ،و«ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة» ،فضال
عن مجموعة كبيرة من املقاتلني الذين
خ�ض�ع��وا ف��ي األردن ل �ب��رام��ج ت��دري��ب
ّ
تمولها السعودية.
ف�ش��ل امل�س�ل�ح��ون ف��ي تحقيق غايتهم
ب �ف��ك ال �ح �ص ��ار ع ��ن ال� �غ ��وط ��ة ،ل�ك�ن�ه��م
أرب� � �ك � ��وا أع� � ��داء ه� � ��م .ل� ��م ي� �ك ��ن ض �ب��اط
الجيش السوري امليدانيون يتوقعون
هجومًا بهذا ال�ق��در م��ن العنف .خالل
ال �ح��دي��ث ع��ن ع ��زم ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األم �ي��رك �ي��ة ت��وج �ي��ه ض��رب��ة ع�س�ك��ري��ة
ملواقع الجيش السوري ،كان مسلحو
املعارضة ّ
يعدون العدة لهجوم يواكب
ال� �ع ��دوان .ه �ج��وم ال �ي��وم�ين امل��اض�ي�ين
ف � ��ي ال � �غ ��وط ��ة ك� � ��ان ال � �ب� ��دي� ��ل ،ب �ع��دم��ا
ّ
ت��راج �ع��ت واش �ن �ط��ن ع ��ن ش ��ن ع ��دوان
عسكري على سوريا ،بحسب مصادر
م �ي��دان �ي��ة رس �م �ي ��ة .وت ��ؤك ��د امل� �ص ��ادر
أن ق � � ��وات امل� �ع ��ارض ��ة ح �ق �ق��ت ت �ق��دم��ًا
ميدانيًا« ،لكنه بقي تحت السيطرة».

إال أن أب � ��رز م ��ا ت �ح �ق��ق ه ��و «ال �ك �س��ب
امل �ع �ن��وي» م��ن وراء ه��ذا ال �ت �ق��دم ،بعد
سلسلة التراجعات على مدى األشهر
املاضية« .فاملعارضون ك�س��روا حالة
اليأس من تحقيق تقدم ميداني» .لكن
امل �ص��ادر ن�ف�س�ه��ا ت �ج��زم ب ��أن الجيش
السوري والقوى املساندة له ،التي لم
تستعد بعد السيطرة على األراض��ي
ال�ت��ي فقدتها ف��ي ه�ج��وم امل�ع��ارض�ين،
استعادت زمام املبادرة ،وهو ما ظهر
ف ��ي ال� �ع ��دد ال �ك �ب �ي��ر م ��ن ال �ق �ت �ل��ى ال ��ذي
س �ق��ط ف ��ي ص� �ف ��وف امل � �ع ��ارض�ي�ن ،م��ن
كافة الكتائب« .ويجري التركيز على
مالحقة أف��راد املجموعة التي أتت من
األردن ،ب �ه��دف ت �ص �ف �ي �ت �ه��ا» .وأك ��دت
امل � �ص� ��ادر أن ال �ج �ي ��ش ال ي� �ه ��دف م��ن
هجومه املضاد إلى استعادة األراضي
ال�ت��ي خسرها وح�س��ب« ،ب��ل إن��ه يريد
إح � ��راز ت �ق��دم إض ��اف ��ي أي� �ض ��ًا ،ل �ك��ي ال
يسمح ملسلحي امل�ع��ارض��ة ،س��واء في
«النصرة» أو «داعش» أو «مجموعات
األردن» ،ب�م��راك�م��ة إن �ج��ازات ميدانية
ً
م �س �ت �ق �ب�ل�ا ،وإلع� � � ��ادة امل �س �ل �ح�ي�ن إل��ى

