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على الغالف

األسد :الحوار أساس الـ

ّ
ً
االمنية والسياسية التي يتابع تفاصيلها
يخرج بشوشًا حتى الباب .ال يوحي مطلقًا بقلق أصال .ال شيء يذكر بالحرب في مكتبه سوى
شخصيًا طيلة النهار .يعترف كل من تابعه عن
أمني .الداخل إليه ال يخضع ألي تفتيش ،وال يمر أصوات مدفعية تنطلق بني حني وآخر صوب
معاقل من باتوا يوصفون باإلرهابيني .يحافظ قرب ،خالل سنوات الحرب ،انه كان األكثر برودة
الكترونية .يوحي الرئيس بشار
تحت أي بوابة ّ
لالعصاب .لم يهتز مرة واحدة .يروي قريبون انه
االسد ،في مستهل واليته الثالثة ،وكأنه يتابع على رشاقته وأناقته كما في أحوال السلم.
حياته اليومية كما لو أن البالد لم تعرف الحرب يهتم بالرياضة وبعائلته ،رغم تكدس امللفات يوم اعالن الرئيس االميركي باراك اوباما ساعة
دمشق ـ سامي كليب
م� �ن ��ذ ال� �ل� �ح� �ظ ��ات االول� � � � ��ى ل ��ول ��وج
ال�ح��دود ،تنتشر اليافطات املؤيدة
للرئيس بشار األس��د .كلها ّ
مذيلة
ب� �ت ��وق� �ي� �ع ��ه ،وي � �ت � �ص� ��دره� ��ا ش �ع ��ار
الحملة االنتخابية «س��وا» .الالفت
ان ش��رك��ات س��وري��ة كبيرة وأسماء
ت� �ج ��اري ��ة وش� �خ� �ص� �ي ��ات م �ع��روف��ة
ع��ادت تضع اسمها تحت الشعار
ليعرف القارئ ان اليافطة تقدمة أو
هدية من هذا الطرف أو ذاك .ما كان
ه ��ذا األم ��ر م�م�ك�ن��ًا خ�ل�ال ال�س�ن��وات
امل� ��اض � �ي� ��ة .ك� � ��ان ب� �ع ��ض امل ��ؤي ��دي ��ن
ي �ح��اول االب �ت �ع��اد ق��در اإلم �ك��ان عن
التأييد العلني .رأس املال الدمشقي
واضح البصمات.
ً
ه ��ل ف �ع�ل�ا س �ت �ك��ون «س� � ��وا» ش�ع��ار
املرحلة املقبلة؟
األسد مقتنع بذلك .يقول ان «الحوار
وثقافة الحوار وتعويد الناس على
ال �ح��وار م��ع االخ ��ر» ب��ات��ت عناوين
املرحلة .تأكدت صوابية االمر بعد
ع ��دد م ��ن امل �ص��ال �ح��ات« .ص��ال�ح�ن��ا
َح َملة السالح وأصدرنا عفوًا عنهم،
فكيف ال ن �ح��اور بعضنا بعضًا».
ل��م ت �ك��ن م�ص��ال�ح��ة ح �م��ص نتيجة
ت��واف��ق اقليمي ودول ��ي ،ب��ل «كانت
نتيجة الحوار بني الدفاع الشعبي
واملسلحني .هؤالء يعرفون بعضهم
ب �ع �ض��ًا .ي� �ت� �ج ��اورون ف ��ي األح� �ي ��اء.
ل��ذل��ك نجحت املصالحة وتعاملت
الدولة باحترام كبير مع املسلحني،
رغ ��م ال �ج ��روح وال ��دم ��اء واألح �ق ��اد،

ثقة كبيرة بالحليفين الروسي
وااليراني وإشارات التغيير تأتي من
أميركا والغرب
وت��رك �ت �ه��م ي �خ��رج��ون ب �ع��د تسليم
س�لاح�ه��م وي�س�ت�خ��دم��ون ال�ه��وات��ف
ويعيشون حياتهم الطبيعية».
األس� ��د م �ق �ت �ن��ع ،أك �ث��ر م ��ن أي وق��ت
ّ
مضى ،بقدرة الشعب على تخطي
ه ��ذه امل��رح �ل��ة ال� �س ��وداء م��ن ت��اري��خ
س � ��وري � ��ا .ل� �ع ��ل ه � ��ذا ب��ال �ض �ب��ط م��ا
أبقاه متماسكًا طيلة االزمة .يقول:
«ب �ق �ي��ت أل �ت �ق��ي ب��ال �ن��اس وال ��وف ��ود
ال �ت��ي ت��أت��ي إل � � ّ�ي أو أذه � ��ب ال �ي �ه��ا.
شعرت منذ اللحظات األول��ى لهذه
األزم ��ة ال�ت��ي أدخ �ل��وه��ا ال��ى ب�لادن��ا
ل �ت��دم �ي��ر س ��وري ��ا ان ال � �ن ��اس ت�ث��ق
بالدولة ورئيسها وجيشها .لذلك
بقيت أراهن على قدرة هذا الشعب
على ضرب جذور املؤامرة .وجاءت
االن �ت �خ��اب��ات ل �ت��ؤك��د ان ال �ن��اس لم
ت �ت �غ� ّ�ي��ر رغ� ��م االع� �ل��ام وال�ت�ج�ي�ي��ش
وال� �ت� �ك� �ف� �ي ��ر واالره� � � � � � ��اب وال� �ت ��آم ��ر
الخارجي».
دمشق كموسكو
ثقة االسد بناسه وجيشه تدعمها

ثقته بالحلفاء« .الرئيس الروسي
فالديمير بوتني كان وال يزال يدعم
امل ��وق ��ف ال� �س ��وري إلدراك� � ��ه ب ��أن ما
ت�ع��رض��ت ل��ه س��وري��ا ل�ي��س نتيجة
غ�ض��ب ش�ع�ب��ي ،وإن �م��ا ل��رغ�ب��ة دول
خارجية بتدمير دورها ،رغم خرق
ه��ذه ال ��دول ل�ك��ل ال �ق��وان�ين ال��دول�ي��ة
وح�ق��وق ال �ن��اس .ت�ج� ّ�دد ه��ذا الدعم
م � ��رارًا ،وآخ � ��ره ق �ب��ل ف �ت��رة ق�ص�ي��رة.
ع ��اش ال��رئ �ي��س ب��وت�ي�ن ش�ي�ئ��ًا مما
ُعاشته سوريا خالل الحرب عليها.
أري � � ��د ل �ل ��دول ��ة ال ��روس� �ي ��ة ال��وري �ث��ة
لالتحاد السوفياتي ان ت�غ��رق في
ح ��روب ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ات اره��اب �ي��ة او
متطرفة او انفصالية .كانت األمثلة
كثيرة م��ن الشيشان ال��ى جورجيا
فأوكرانيا .أراد بوتني ،عبر دفاعه
عن سوريا ،ليس فقط تأكيد أواصر
التحالف القوي بيننا .ولكن أيضًا
اعادة التوازن الى نظام عاملي عاش
م �ن��ذ ت �ف �ك��ك االت � �ح� ��اد ال �س��وف �ي��ات��ي
ح �ت��ى ان �ت �خ��اب ب��وت�ي�ن ت �ح��ت ل ��واء
اح��ادي��ة ال�ق�ط��ب امل �ع �ق��ودة ألم�ي��رك��ا
وحلفائها من الغرب االطلسي».
امل � ��وف � ��دون ال� � � ��روس ك� �ث� �ي ��رون ال ��ى
دم �ش��ق ،ك ��ان آخ��ره��م ن��ائ��ب رئ�ي��س
الحكومة ديمتري روغوزين .الرجل
ق��ال كالمًا عاليًا ج�دًا حيال الدعم،
ت �م��ام��ًا ك �م��ا ك ��ان س �ي��رغ��ي الف ��روف
وب��وش �ك�ي�ن وغ �ي��ره��م ي �ق ��ول ��ون ،او
ً
ربما أعلى قليال.
يقني األس��د بالتحالف م��ع روسيا
ودع��م بوتني ت��وازي��ه ثقته الكبيرة
ب ��امل ��وق ��ف االي � ��ران � ��ي .ب �ع��ث م��رش��د
الثورة السيد علي خامنئي أكثر من
رسالة دعم واضحة« .يدرك الحليف
االي ��ران ��ي ان ال �ح ��رب ع �ل��ى س��وري��ا
تستهدفه أيضًا ألنها تستهدف كل
خ��ط امل�ق��اوم��ة وداع�م�ي�ه��ا» .ال تترك
القيادة االيرانية فرصة اال وترسل
إش��ارات الدعم .ليس غريبًا ،إذًا ،ان
تصدر عن الرئيس حسن روحاني
ف��ي أن �ق��رة م ��ؤش ��رات ص��ري �ح��ة ال��ى
رغ � �ب� ��ة ط� � �ه � ��ران ب �ت �غ �ي �ي��ر ال� ��ري� ��اح
التركية التي عصفت على سوريا
«فساهمت بالحرب ،ولكنها أفقدت
تركيا الجزء األكبر من دوره��ا في
املنطقة».
يكتسب ال�ك�لام أهمية خاصة اآلن
للرد على كل من يعتقد ان التقارب
االي ��ران ��ي ـ�ـ�ـ�ـ االم �ي��رك��ي ال �ح��ال��ي قد
ّ
يغير موقف طهران حيال القيادة
ّ
ال� �س ��وري ��ة .ي �ب �ت �س��م االس� � ��د .ي �ق ��دم،
ً
ك � �ع ��ادت ��ه ،ت �ح �ل �ي�ل�ا اس �ت��رات �ي �ج �ي��ًا
دقيقًا وبال مغاالة ،ال بل وبواقعية
ب��اردة كالثلج ،لكل اإلط��ار ال��دول��ي
واإلق �ل �ي �م ��ي ،ف �ي �ص��ل ال �س��ام��ع ال��ى
النتائج التالية:
ــــ «ليس الحليف االيراني هو الذي
ّ
سيتغير حيال سوريا .فهو صامد
في موقفه اكثر مما يعتقد البعض.
وإن �م��ا أم �ي��رك��ا وال �غ ��رب ه��م ال��ذي��ن
ب� � ��دأوا ي��رس �ل��ون إش � � ��ارات ت�غ�ي�ي��ر.
ص��ار االره��اب في عقر داره��مّ .
ثمة

أميركي ّ
فجر نفسه على االراض��ي
ّ
ال �س��وري��ة ،وث��م��ة ف��رن�س��ي م��ن أص��ل
مغاربي قتل يهودًا في كنيس في
بروكسيل».
ـ �ـ �ـ «ل� ��ن ي�س�ت�ط�ي��ع ال� �غ ��رب أن يفعل
أك �ث��ر م �م��ا ف �ع��ل ل�ت�غ�ي�ي��ر امل �ع��ادل��ة.
ّ
ي�ح�ك��ون ع��ن أس�ل �ح��ة ف��ت��اك��ة وغ�ي��ر
ّ
ف ��ت ��اك ��ة .األس� �ل� �ح ��ة ك �ل �ه��ا م �ت��وف��رة
ع �ن��د امل �س �ل �ح�ي�ن اإلره ��اب� �ي�ي�ن م�ن��ذ
ف �ت��رة ط��وي�ل��ة ب�م��ا ف�ي�ه��ا امل �ض��ادات
للطائرات».
ـ�ـ�ـ�ـ «ي �ح ��اول م �س��ؤول��ون أم�ي��رك�ي��ون
ح ��ال� �ي ��ون أو س ��اب� �ق ��ون ال �ت��واص��ل
م �ع �ن��ا ،ل�ك�ن�ه��م ال ي� �ج ��رؤون بسبب
ل��وب �ي��ات ت �ض �غ��ط ع �ل �ي �ه��م» .ت �ع��ود
ال� ��ذك� ��رى ال � ��ى ال ��رئ� �ي ��س االم �ي��رك��ي
االس� �ب ��ق ج �ي �م��ي ك ��ارت ��ر ح�ي�ن أراد
املجيء الى دمشق عام  ،٢٠٠٧لكنه
ً
اعتذر الحقًا معلال األمر بأن االدارة
االميركية لم تسمح له .االسد يؤكد
ه��ذه ال��رواي��ة .يضيف اليها جملة
واحدة قد تختصر حاضر العالقة
مع اميركا« :اذا ك��ان رئيس سابق
ال يستطيع امل�ج��يء ب�لا إذن فكيف
بمسؤول حالي؟» .قد يفهم السائل
ان خ �ط��وة ال �س �ي �ن��ات��ور االم �ي��رك��ي
لوالية فيرجينيا الذي ّ
نوه باألسد
وج�ي�ش��ه ض��د «امل �ج��رمي��ن» ل��م تكن
ح ��ال ��ة م �ع ��زول ��ة ول� ��م ت �ك��ن م� �ب ��ادرة
ف� � ��ردي� � ��ة .ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل س� �ي ��روي� �ه ��ا
التاريخ الحقًا.
ـ�ـ�ـ�ـ «األم �ي��رك �ي��ون أث �ب �ت��وا ان �ه��م اكثر
عقالنية من الفرنسيني رغم اشتراك
الجميع بالتآمر .يبدو ان احد ابرز
أس �ب ��اب ال �ت �ش��دد ال �ف��رن �س��ي م��ال�ي��ة
ت�ت�ع�ل��ق ب �ص �ف �ق��ات م ��ع ال �س �ع��ودي��ة
وغ � � �ي� � ��ره� � ��ا» .ي� �ن� �س� �ح ��ب ال� �ح ��دي ��ث
ال ��ى ان �ت �ه��اء ع�ه��د ال��رئ �ي��س نيكوال
س��ارك��وزي بفضيحة مالية ،تمامًا
ك�م��ا ك ��ان ال �ح��ال م��ع ج ��اك ش �ي��راك.
«كل من تآمر يرحل وسوريا باقية
وم �ن �ت �ص��رة ب �ك��ل أط� �ي ��اف ش�ع�ب�ه��ا
وجيشها».
ـ �ـ �ـ �ـ ل �ع��ل ال� ��دول� ��ة االق �ل �ي �م �ي��ة األك �ث��ر
اس �ت �م��رارًا ف��ي ع��دائ�ي�ت�ه��ا ل�س��وري��ا
بعد اسرائيل ،بالنسبة لألسد ،هي
السعودية« .منذ قمة بيروت التي
ط ��رح ��ت ف �ي �ه��ا ال� ��ري� ��اض ال�ت�ط�ب�ي��ع
ال � �ك� ��ام� ��ل م � ��ع اس � ��رائ� � �ي � ��ل اش � �ت� ��دت
الخصومة .كانت السعودية تريد
تقديم كل شيء السرائيل مقابل ال
ش��يء .كانت مهجوسة آن��ذاك بردة
ال�ف�ع��ل االم�ي��رك�ي��ة ب�ع��د االع �ت��داءات
على مركز التجارة العاملي وتورط
سعوديني ف��ي الهجوم .وقفنا ،أنا
وال��رئ �ي��س ال �ص��دي��ق إم �ي��ل ل �ح��ود،
ض��د ذل� ��ك ،وه � ��ددت االم �ي��ر س�ع��ود
ال �ف �ي �ص��ل ب ��إل� �ق ��اء خ� �ط ��اب ي�ن�س��ف
امل �ب ��ادرة ان ل��م ت��ؤخ��ذ مالحظاتنا
وم�ل�اح� �ظ ��ات خ� �ي ��ار امل� �ق ��اوم ��ة ف��ي
اال ّع � �ت � �ب � ��ار .ق� �ل ��ت ل � ��ه آن� � � � ��ذاك :أن �ت��م
توقعون مبادرة وتغادرون ونحن
نتحمل الباقي ألننا دولة مواجهة.
غضب امللك آنذاك ،لكننا استطعنا

ت� �ع ��دي ��ل امل � � �ب� � ��ادرة ق� � ��در اإلم� � �ك � ��ان،
فجاءت اقل سوءًا .يمكنني أن أعود
اكثر الى ال��وراء ،الى خالفاتنا عام
 ٨٩منذ عهد الرئيس الراحل حافظ
االسد .استمرت الخالفات في القمم
االخ��رى ،لكننا كنا حريصني على
جمع العرب لنصرة املقاومة .وحني
ب��دأت االزم��ة في س��وري��ا ،أرس��ل لنا
امل� �ل ��ك ع �ب��دال �ل��ه اب� �ن ��ه ع �ب��د ال �ع��زي��ز
يطلب م�ن��ا ان نسحق املنتفضني،
وخ� �ص ��وص ��ًا االخ � � � ��وان امل �س �ل �م�ين،

س��ري �ع��ًا وع� � ��رض امل � �س� ��اع� ��دة» .ف��ي
تفسير االس��د للموقف السعودي
تختلط «اإلم �ل��اءات االم�ي��رك�ي��ة مع
ال� �ح� �ق ��د ال� �ش� �خ� �ص ��ي ،ف �ي �ن �ت��ج ه ��ذا
املوقف العدائي من السعودية».
أم��ا بالنسبة ل�ق�ط��ر ،ف�ه��ي «ال ت��زال
ت ��دع ��م وت � �م� � ّ�ول امل �س �ل �ح�ي�ن .ل�ك�ن�ه��ا
تسعى اآلن ال��ى التقارب مع اي��ران،
وت �ع ��رب ع ��ن اس� �ت� �ع ��دادات لتغيير
ش� ��يء م ��ن م��وق �ف �ه��ا .ل �ك��ن األس� ��اس
ي�ب�ق��ى ال�ت�ن�ف�ي��ذ .ش�ب�ع�ن��ا ش �ع��ارات.

