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سوريا

وثيقة

يواصل اشتعاله
أش ـ ــارت «ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا» امل ـعــارضــة،
أمس ،إلى أنها تريد إجراء «مفاوضات
مباشرة» مع وفــد الحكومة السورية،
خالل جولة محادثات جنيف املرتقبة.
وق ــال املتحدث بــاســم «الـهـيـئــة» ،سالم
املسلط ،لوكالة «رويترز» ،إن املعارضة
م ـل ـت ــزم ــة ب ـم ــوق ـف ـه ــا ح ـ ــول اس ـت ـث ـن ــاء
مشاركة الرئيس السوري بشار األسد
في أي دور مستقبلي ،حتى في املرحلة
االنتقالية ،مضيفًا أن «الثمن الباهظ
الــذي دفعه الشعب الـســوري سيضيع
لو بقي األسد في السلطة».
أمـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدان ،فـ ـ ـق ـ ــد اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت
االش ـت ـب ــاك ــات ال ـع ـن ـي ـفــة ب ـع ــد س ــاع ــات
على احتواء الجيش السوري للوضع
امليداني في حي املنشية ،جنوب مدينة
درعــا .وتركز تقدم الفصائل املسلحة،

خــال الـيــومــن املــاضـيــن ،على محور
دوار امل ـص ــري بــات ـجــاه كـتـلــة ال ـن ـجــار.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة س ــوري ــة أن
ازدي ــاد عــدد املفخخات أجـبــر عناصر
الجيش على االنـسـحــاب املــؤقــت نحو
خطوط خلفية تسمح بوصول الدعم
واملؤازرة ،في ظل ضرورة تشكيل خط
دف ــاع ــي لـتـثـبـيــت تـحـصـيـنــات جــديــدة
تمنع املسلحني من مـ ّـد نفوذهم داخل
الحي.
ولفتت املصادر إلى أن إجمالي سيطرة
امل ـس ـل ـحــن ال ت ـت ـنــاســب ع ـل ــى األرض
م ــع ال ــزخ ــم اإلع ــام ــي ل ــوس ــائ ــل إع ــام
املعارضة ،التي زعمت السيطرة على
الـحــي بالكامل ،منذ الـســاعــات األولــى
على بــدء الـهـجــوم .وأك ــدت أن إجمالي
الكتل السكنية الـتــي تـقــدم املسلحون
عبرها ،ال تتجاوز .%20
وتزامن الخرق الجديد للمسلحني في
املنشية مــع استهدافهم لعدة مناطق
سكنية داخل الحي بعدد من القذائف
ال ـصــاروخ ـيــة ،إضــافــة إل ــى قـصــف حي
ً
ال ـس ـح ــاري املـ ـج ــاور شـ ـم ــاال ،وأح ـي ــاء
عــدة واقـعــة تحت سيطرة الجيش في
املدينة.
م ـصــدر مـيــدانــي لـفــت إل ــى أن عمليات
الـجـيــش مستمرة داخ ــل ال ـحــي ،وســط
م ـش ــارك ــة م ـه ـمــة ل ـل ـط ــائ ــرات ال ـحــرب ـيــة
خالل ساعات النهار ،قبل أن تنكفئ في
فـتــرة مــا بعد ظهر أمــس بفعل عوامل
الطقس.
وذك ـ ــر امل ـص ــدر أن ال ـج ـيــش تـمـكــن من
تدمير عتاد ثقيل يعود إلى املسلحني،
إضافة إلى قتل عشرات من املهاجمني
منذ بدء هجومهم على الحي املشرف
ع ـل ــى خـ ـط ــوط إمـ ـ ــداد امل ـس ـل ـح ــن عـبــر
الحدود األردنية.
ّ
املصدر امليداني قلل من أهمية الخرق،
ورأى أن القوات السورية قــادرة خالل
ساعات الصباح على استئناف تحرك
وح ــدات امل ـشــاة ،بتغطية س ــاح الجو
واملدفعية ،بهدف تثبيت نقاط ترمي
إلى إعادة التمركز في املحور املشتعل،
ورفــض فكرة خسارة النقاط الجديدة
بشكل نهائي ،إذ إن ذلك يعني تصعيدًا
خـطـيـرًا عـلــى س ـيــاق عـمـلـيــات الجيش
ال ـع ـس ـكــريــة ،ع ـلــى الـجـبـهــة الـجـنــوبـيــة
ملدينة درع ــا .وذلــك فــي ضــوء الحديث
عن مصالحات قابلة لإلنجاز في ريف
درعــا الجنوبي ،قد تــؤدي إلى خسارة
امل ـس ـل ـحــن م ـن ــاط ــق م ـه ـمــة ق ــري ـب ــة مــن
الحدود األردنية.

ذات ــه عـلــى «ض ــرورة وحتمية خيار
التسوية».
وخ ـ ــال ل ـقــائــه ال ـس ـف ـيــر ال ـبــري ـطــانــي
فرانك بيكر ،أمس ،قال الجبوري في
بيان صــدر عــن مكتبه إن «التسوية
الــداخـلـيــة لــن تـنـجــح إال إذا تــرافـقــت
معها تـســويــة إقـلـيـمـيــة» ،داع ـيــا إلــى
«أه ـم ـيــة ط ـ ّـي صـفـحــة م ــا قـبــل وبـعــد
 2003بسلبياتها ،والبدء بمصالحة
تـمـهــد ل ــدول ــة امل ــواط ـن ــة ال ـتــي نطمح
لها».
وت ـل ـف ــت امل ـ ـصـ ــادر إلـ ــى أن مـقــاطـعــة
الـ ـجـ ـب ــوري و«ال ـ ـح ـ ــزب اإلسـ ــامـ ــي»
الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـم ــي إلـ ـ ـي ـ ــه ،مـ ـ ـ ّ
ـردهـ ـ ــا إل ــى
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف ـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـم ـ ـي ـ ـقـ ــة م ـ ـ ــع تـ ـي ــار
النجيفي ،وتحديدًا بعد االتهامات
التي أثارها وزير الدفاع املقال خالد

العبيدي ضد الجبوري.
ويبدو من طبيعة الوجوه املشاركة
اسـ ـتـ ـبـ ـ ّع ــاد مـ ــا ُيـ ـطـ ـل ــق ع ـل ـي ـه ــم اس ــم
«ال ـ ـ ُـس ـ ــن ـ ــة املـ ـعـ ـت ــدل ــن» م ـ ــن ح ـض ــور
املــؤت ـمــر ،إذ إن الـنــائــب فــي «ائـتــاف
ّ
الوطنية» الــذي يرأسه إيـ ّـاد عــاوي،
عبد الكريم عبطان ،قال إنه «لم ُي َ
دع
ّ
ّ
أي نائب سني من االئتالف لحضور
امل ــؤتـ ـم ــر» ،م ـش ـي ـرًا ف ــي ح ــدي ـث ــه إل ــى
«األخبار» إلى أنه «يعارض إقامة أي
ّ
تخص الشأن العراقي في
مؤتمرات
الخارج»ّ .
تجنب «التحالف» إب ــداء ّ
أي
ب ــدوره،
موقف رسمي بشأن املؤتمر ،عازيًا
ذل ــك إل ــى «ع ــدم اطــاعــه بشكل كامل
على املؤتمر وشخصياته» ،في حني
قــال املـتـحــدث بــاســم «كتلة املــواطــن»
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«سي آي إيه» في عام :1986
حرب طائفية إلطاحة األسد
نشر معهد «ليبرتاريان» األميركي تقريرًا عن وثيقة
لوكالة االستخبارات األميركية (سي آي إيه) ،رفعت
الـســريــة عنها حــديـثــا ،تـتـنــاول سـيـنــاريــوات محتملة
عدة قد تؤدي إلى «انهيار النظام السوري» في عهد
الرئيس الــراحــل حافظ األســد .ووفــق التقرير ،تعود
الوثيقة إلــى عــام  ،1986أي فــي وقــت كانت تخوض
فيه دمشق «حربًا سرية قذرة مع إسرائيل والغرب،
وكانت وسط أزمة دبلوماسية جعلتها شبه معزولة
عن العالم».
ّ
ي ـق ــول امل ـع ـهــد إن الــوث ـي ـقــة امل ــؤل ـف ــة م ــن  24صفحة
وبعنوان «سوريا :سيناريوات حول ّ
تحول سياسي
دراماتيكي» ،والتي ،وفــق مدير وكالة االستخبارات
املركزيةّ ،
«تقدم عددًا من السيناريوات املحتملة التي
يمكن أن تــؤدي إلــى إطاحة الرئيس األســد» ،تناقش
إم ـكــان ـيــة «انـ ـ ــدالع ح ــرب أه ـل ـيــة مـشــابـهــة لـتـلــك الـتــي
تشهدها سوريا منذ عام .»2011
ففي الصفحة الثانية ،تتحدث الوثيقة عن «ثورة ّ
سنية
يمكن أن تــؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق ...قد
ال يتمكن النظام من سحقها في حــال انضم إليها
ّ
كبار الضباط السنة في الجيش السوري ...األمر الذي
ّ
سيمهد الطريق لنشوب حرب أهلية».
وتـنــاقــش وكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات «أرج ـح ـيــة» أن تقوم
«جماعة اإلخوان املسلمني بقيادة ّ
التمرد على الرغم
من هزيمتها في الثمانينيات» ،مؤكدة وجود «توترات
عميقة قد تنمو وتشعل موجة من العنف الطائفي».
فــوفــق الــوث ـي ـقــة ،الـسـيـنــاريــو ه ــو ك ــاآلت ــي« :ف ــي حــال
استخدم النظام السوري القوة املفرطة لقمع اإلخوان،
ُيمكن االسـتـفــادة مــن ذلــك واسـتـخــدامــه كدليل على
ّ
رغبة النظام في االنتقام من جميع املسلمني السنة،
مــا سـيــدفــع جـمــاعــات سنية أخ ــرى (غـ ّيــر اإلخ ــوان)
إلى النزول إلى الـشــارع ...حينها ،ستكثف الحكومة

السورية من استعمال القوة املفرطة ضد املتظاهرين،
ّ
سيتسبب
ظـنــا منها أنـهــم جميعهم إخ ـ ــوان ...مـمــا
ّ
بانفجار طائفي بــن العلويني والـســنــة فــي املجتمع
السوري» .أما «املرحلة األخيرة التي ستضمن اندالع
حرب أهلية» ،وفق وكالة االستخبارات ،فهي «تدفق
املقاتلني واألسلحة من الدول املجاورة» ،وباألخص من
ّ
سيزود ّ
ّ
الثوار والضباط السنة املنشقني
العراق« ،الذي
بكمية من األسلحة كافية لبدء الحرب» .ويلفت معهد
«ليبرتاريان» إلى أن هذا املخطط يتماشى مع تقرير
سري آخر صدر عام  1983دعا إلى تحويل العراق
إلى «قاعدة للهجوم» على سوريا.
ّ
ّثم تنتقل الوثيقة إلى الحديث عن «النتائج املرجوة»
الـتــي مــن شــأنـهــا أن تـصـ ّـب فــي مصلحة واشـنـطــن،
ّ
ومن ضمنها «وجود نظام سني في سوريا يسيطر
عليه رجال األعمال املعتدلون» ،الذين ،في نظر اإلدارة
األميركية ،سيكونون مــوالــن للغرب بعكس النظام
البعثي ،إذ إنهم «سيسعون إلى استقطاب املساعدات
واالسـتـثـمــارات الغربية لتعزيز الـقـطــاع الـخــاص في
االقتصاد الـســوري ،ما سيفتح الطريق أمــام توطيد
العالقات مع الحكومات الغربية».
وفــي مــا يـخـ ّـص ال ـصــراع مــع إســرائـيــل ،تشير وكالة
االسـتـخـبــارات إل ــى أن رج ــال األع ـمــال «ق ــد يدعمون
القضايا العربية ،ولكن انشغالهم في الحفاظ على
مـصــالـ ًحـهــم ال ـخــاصــة وتــوس ـيــع أعـمــالـهــم الـتـجــاريــة،
ف ـض ــا ع ــن رغـبـتـهــم ف ــي ت ـقــويــض ق ـ ــدرات الـجـيــش
ّ
ونفوذه ،ستدفعهم إلى تجنب أي صراع مع إسرائيل».
وتخلص الوثيقة إلــى التحذير مــن تــداعـيــات انهيار
النظام البعثي وصعود «املتطرفني الذين سيسعون
إلق ــام ــة دول ــة إســام ـيــة ق ــد تـعـ ّـمــق ال ـع ــداء إلســرائـيــل
ّ
وتحول سوريا إلى مالذ آمن للجماعات اإلرهابية».
(األخبار)

تصف المصادر الجنرال األميركي ديفيد بترايوس ّ
بـ«عراب المؤتمر» (أرشيف)

النيابية ،التابعة لـ«املجلس األعلى
اإلس ــام ــي» بــزعــامــة ع ـمــار الـحـكـيــم،
ح ـب ـيــب الـ ـط ــرف ــي ،إن «الـ ـح ــدي ــث عــن
تــأيـيــد الـتـحــالــف الــوط ـنــي للمؤتمر
حديث
بعيد عن الصحة» ،الفتًا في
ٍ
إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار» إلـ ــى أنـ ــه «ل ـي ــس من
الحكمة تقييم مــؤتـمــر قـبــل االط ــاع
على مخرجاته وبيانه الختامي».
وي ـ ـصـ ــف رئ ـ ـيـ ــس «م ـ ــرك ـ ــز ال ـت ـف ـك ـيــر
السياسي» ،إحسان الشمري ،املؤتمر
ـ«محاولة جديدة من بعض القوى
ب ّ
الـ ُـســنـيــة لترتيب أوراق ـهــا ملرحلة ما
بعد داعش ،ومواجهة االستحقاقات
وال ـت ـحــديــات املــرت ـق ـبــة» ،مـشـيـرًا إلــى
أن «املــؤت ـمــر ال يـعــدو كــونــه إعالميًا
ك ـســاب ـقــاتــه م ــن امل ــؤتـ ـم ــرات ،ل ــذا فــإن
فرص نجاحه ستكون ضئيلة».

