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بـ ــإعـ ــادة ك ـت ــاب ــة ال ــدسـ ـت ــور الـ ـس ــوري
عـلــى أس ــاس طــائـفــي واث ـن ــي ،م ـنــاورة
م ــن م ــرك ــز مـ ــا ،ف ــي ال ـن ـظ ــام اإلي ــران ــي،
تحقق غرضني معًا؛ مغازلة واشنطن
والـ ــريـ ــاض ،وال ـع ـت ــب ع ـلــى مــوس ـكــو ـ
دمـشــق ،بسبب مــا تعتقده استبعادًا
لدورها في االتصاالت مع السعودية.
سحابة صيف انتهت بلقاء الفروف
ـ ـ ـ ـ ـ ظ ـ ــري ـ ــف ف ـ ـ ــي م ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو ،االث ـ ـنـ ــن
املنصرم؛ اإليرانيون أعادوا التزامهم
بــالـثــوابــت ال ـســوريــة ،وأع ـلــن ال ــروس
عــن شــراكــة اسـتــراتـيـجـيــة مــع إي ــران،
فــي املـشــروعــات الـنــوويــة والتنموية
وال ـ ــدف ـ ــاع والـ ـتـ ـس ــوي ــات فـ ــي كـ ــل مــن
س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـم ــن .ويـشـكــل
ً
هـ ــذا ال ـت ــواف ــق م ـف ـصــا رئ ـي ـس ـيــا في
الـ ـسـ ـي ــاس ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة واالق ـل ـي ـم ـي ــة
وال ــدول ـي ــة؛ عـلــى امل ـس ـتــوى الــداخـلــي
يشير هذا التوافق إلى قيام تحالف
ب ــن ال ـت ـيــار امل ـحــافــظ املـتـمـســك بقيم
الـثــورة االســامـيــة ،والتيار املحافظ
امل ـت ـج ــه إل ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون االق ـت ـص ــادي
والـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ــدول ـ ــي ع ـل ــى أسـ ــاس
الشراكة مع روسيا والصني بدال من
الغرب ،والتيار التكنوقراطي املرتاح
إلى التعاون العملي مع الروس ،مما
ال يرتب عليه مشكالت سياسية أو
اتهامات بامليول الغربية.

من حافظ األسد إلى بشار:
استراتيجية النصر

األس ـ ـ ـ ــد وفـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــر ب ـ ــوت ـ ــن .وع ـ ــدم
فـهــم ه ــذا الـتـشـبـيــك املـعـقــد لـلـعــاقــات
الـثـنــائـيــة ،هــو ال ــذي أوق ــع مـعــارضــن
معروفني في فخاخ األوهام.
ف ــي ال ـع ـمــق ،وب ـس ـبــب ت ــده ــور نــوعـيــة
النخبة السياسية السورية املعارضة،
تعاملهم الخارجية الروسية كظاهرة،
ول ـيــس ك ـقــوى سـيــاسـيــة .فــي األخ ـيــر،
ما تريده موسكو هو توحيد شتات
املعارضة في وفد يمكنه أن يتفاوض
ع ـلــى امل ـش ــارك ــة ف ــي ح ـكــومــة ال ــوح ــدة
ُ
الــوط ـن ـيــة ،ل ـكــن دم ـش ــق ،تـ ـع ـ ّـد ،أي ـضــا،
مـمـثـلــي ق ــوى اجـتـمــاعـيــة وط ـن ـيــة من
حساسيات جــديــدة ،لكي تـشــارك في
الـحـكــومــة املــوسـعــة؛ ه ــؤالء مــن الــذيــن
صمدوا في البلد ،ومن املؤلفة قلوبهم،
سـ ـيـ ـك ــون لـ ـه ــم م ـ ـكـ ــان فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
وعمليات إعادة البناء.

المبادرة اإليرانية

دور فــي التسوية الـســوريــة ،ودمشق
ـرح ــب بـ ـه ــذا الـ ـ ـ ــدور ،وتـ ـ ّ
تـ ّ
ـرحـ ــب أك ـثــر
بالتنسيق الــروســي ـ ـ اإليــرانــي ،الــذي
ً
تم إنجازه فعال .لكن ،من جهة أخرى،
ف ــإن امل ـب ــادرة االيــران ـيــة لـيـســت ســوى
ورق ــة بـيـضــاء مــوضــوعــة عـلــى طــاولــة
السوريني ،لكتابة ما يشاؤون عليها.
أم ــا ف ــي م ــا يـتـصــل بــالـبـنــود املـسـ ّـربــة
مــن جـهــات إيــرانـيــة إلــى اإلع ــام ،فهي
ً
لــم تقدم إلــى الجانب الـســوري أصــا،
وكـ ــان ال ـب ـنــد األخ ـط ــر ف ـي ـهــا ،املـتـعـلــق

الدولة السورية تحولت
من هدف إلى كونها
ضرورة ال غنى عنها

هــل يــوجــد م ـبــادرة إيــرانـيــة؟ نعم وال.
ن ـعــم ،ألن ط ـهــران تــريــد أن ي ـكــون لها

تــديــر ســوريــا ،مـنــذ الــرئـيــس الــراحــل
حــافــظ األس ــد ،مـعــاركـهــا ،العسكرية
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وفـ ـ ــق اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
مـ ـعـ ـق ــدة .وب ـي ـن ـم ــا يـ ـس ــود ال ـش ـع ــور،
أحيانًا ،أن الدولة السورية تتراجع،
ت ـك ــون ،ف ــي ال ــواق ــع ،ت ــراك ــم إن ـج ــازات
ك ـم ـي ــة ،ت ـت ـح ــول ،بـ ـص ــورة م ـفــاج ـئــة،
إل ــى اخـ ـت ــراق ن ــوع ــي؛ أل ــم ي ـح ــدث أن
صعقت مفاجأة االتصاالت السورية
ـ ـ ال ـس ـع ــودي ــة األوسـ ـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة
اإلقـلـيـمـيــة وال ـه ـمــروجــات االعــامـيــة
والتقارير «املحسوبة رصينة» حول
«إن ـهــاك» الجيش ال ـســوري ،وتــداعــي
قدرات النظام؟ ألم يكن مفاجئًا ـ وسط
مئات التحليالت و«املعلومات» حول
حـصــول تغيير سلبي فــي املوقفني،
الروسي وااليراني ،من رئاسة األسد
ـ أن يعلن وزيــرا الخارجية ،الفــروف
وظريف ،معًا ،أن األسد خط أحمر؟
الفارق النوعي األساسي بني خسائر
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ومـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات ــه
فـ ــي م ـ ـعـ ــارك ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،أن س ـقــوط
إدلـ ـ ـ ــب وج ـ ـسـ ــر الـ ـشـ ـغ ــور وت ـ ــدم ـ ــر ،ال
ي ـم ـكــن تــرج ـم ـتــه س ـيــاس ـيــا ،م ــا دام ــت
هـ ــذه األخـ ـي ــرة ق ــد س ـق ـطــت ف ــي أي ــدي
تنظيمات إرهابية ،هناك توافق دولي
ع ـلــى م ـحــارب ـت ـهــا ،بـيـنـمــا الـنـجــاحــات

الـتــي حققها الـجـيــش وامل ـقــاومــة ،في
ً
القلمون وصوال إلى تحرير الزبداني،
ّ
وخ ـصــوصــا ص ــد  15هـجــومــا شــرســا
فـ ــي درعـ ـ ـ ــا وح ـ ـضـ ــر وم ـ ـطـ ــار ال ـث ـع ـلــة
وتحصني جبل العرب ،كلها تنصرف
ً
في السياسة ،أوال ،لجهة إفشال خطط
غــرفــة عمليات «امل ــوك» فــي عـمــان ،في
إنـ ـش ــاء م ـن ـط ـقــة آمـ ـن ــة ت ـح ــت سـيـطــرة
تنظيمات «معتدلة» ،يمكن تسويقها،
دوليًا ،كقوى مدنية وعشائرية محلية
معارضة ،وثانيًا لجهة إفشال انشقاق
م ـحــاف ـظــة ال ـ ـسـ ــويـ ــداء ،ذات األه ـم ـيــة
امليدانية والسياسية واملعنوية.
وإذا كان هناك تفاهم دولي وإقليمي
ع ـلــى أول ــوي ــة م ـح ــارب ــة الـتـنـظـيـمــات
ال ـت ـك ـف ـيــريــة اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي س ــوري ــا،
فـ ــإن أس ـ ــاس ذلـ ــك ال ـت ـفــاهــم ال يكمن
ف ـق ــط فـ ــي ت ـص ــاع ــد خ ـط ــر «داع ـ ـ ــش»
عـلــى دول املنطقة بــأســرهــا ،وال في
رفـ ــض «الـ ـنـ ـص ــرة» إع ـ ـ ــادة تــأهـيـلـهــا
باالنفصال عن «القاعدة» ،بل يكمن،
ب ـص ـف ــة رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،ف ـ ــي م ـ ــا ان ـت ــزع ــه
الجيش السوري من اعتراف بقدراته
باعتباره القوة الرئيسية في املنطقة،
القادرة على مواجهة اإلرهاب.
ّ
سدد الجيش السوري أقوى ضرباته
حيث يوجد إرهــابـيــون يمكن للغرب
االعـ ـت ــراف ب ـهــم ،وواصـ ــل ال ـق ـتــال ضد
اإلرهابيني الذين جــرى التوافق على
اع ـت ـبــارهــم هــدفــا مـشـتــركــا للمجتمع
االقليمي والدولي.
تستطيع دمشق ،دائمًا ،أن تستخدم،
بحصافة ،قــدراتـهــا ،مهما تراجعت،
بحيث تضاعفها عــدة م ــرات .وعلى
رغم ما شهدته الحرب الدفاعية التي
تخوضها ســوريــا منذ مــا يقرب من
خـمــس س ـنــوات مــن ث ـغــرات وأخـطــاء
تـكـتـيـكـيــة ،فـ ــإن امل ـح ـص ـلــة الـنـهــائـيــة
تـمـثـلــت ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى الـسـيـطــرة
املـ ـي ــدانـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ــة
ع ـلــى األجـ ـ ــزاء امل ـس ـكــونــة املـتــواصـلــة
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وت ـط ـب ـيــع ال ـح ـي ــاة فــي
العاصمة ،وإدارة انتخابات رئاسية
ذات صــدق ـيــة ،وت ــأم ــن ح ـصــن متني
ل ـل ـحــراك الـسـيــاســي وال ـع ـس ـكــري في
أنحاء الجمهورية.
بــاسـتـثـنــاء الــرئ ـيــس ال ـتــركــي املـ ــأزوم،
رج ــب أردوغ ـ ـ ــان ،ل ــم ي ـعــد أح ــد يـطــرح
هدف تغيير النظام في سوريا؛ الدولة
ال ـس ــوري ــة ،بــأجـهــزتـهــا ومــؤسـســاتـهــا
وق ـ ــواتـ ـ ـه ـ ــا امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة ،ت ـ ـحـ ــولـ ــت مــن
كــونـهــا هــدفــا لتحالف دول ــي إقليمي
غـيــر مـسـبــوق فــي ق ــدرات ــه السياسية
واالعـ ــام ـ ـيـ ــة وامل ــالـ ـي ــة واإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة،
إل ـ ــى ك ــون ـه ــا ضـ ـ ـ ــرورة ال غ ـن ــى عـنـهــا
الستقرار الشرق األوسط ،بينما أدرك
الـ ـس ــوري ــون ،م ــن ق ـب ــل ،أن ـه ــا ضـ ــرورة
وجود وحياة للشعب السوري.

تقرير

ّ
«فورين بوليسي» :مملوك زار مسقط قبل المعلم
ب ـ ـعـ ــد زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـكـ ـت ــب األم ـ ــن
الوطني السوري علي مملوك للمملكة
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ،كـشـفــت
مـجـلــة «ف ــوري ــن بــول ـي ـســي» األمـيــركـيــة
ّ
أمــس عــن معلومات تفيد ب ــأن مملوك
زار أيـضــا العاصمة العمانية مسقط
ن ـه ــاي ــة ش ـه ــر تـ ـم ــوز الـ ـف ــائ ــت .امل ـج ـلــة
اع ـت ـم ــدت ف ــي خ ـبــرهــا ع ـلــى «م ـص ــادر
موجودة في السعودية» وعلى أخرى
«مـ ـق ـ ّـرب ــة م ــن ن ـظ ــام (ال ــرئـ ـي ــس ب ـش ــار)
األسـ ــد» .وأض ــاف ــت أن ـهــا «املـ ــرة األول ــى
ّ
ال ـت ــي ت ــدعــو فـيـهــا ك ــل م ــن الـسـعــوديــة
ً
وعمان مسؤوال سوريًا رفيعًا ملناقشة
ّ
حل سياسي» لألزمة السورية.
وأشـ ـ ــارت امل ـج ـلــة إل ــى أن زي ـ ــارة وزي ــر
الخارجية السوري وليد املعلم ملسقط
ب ــداي ــة ش ـهــر آب ال ـح ــال ــي ج ـ ــاءت بعد
زيارة مملوك.
«مملوك زار مسقط وج ـ ّـدة الستكمال
مناقشة طروحاته السياسية من أجل
إن ـه ــاء ال ـص ــراع ف ــي س ــوري ــا» ،أضــافــت
امل ـج ـل ــة ،م ــؤك ــدة أنـ ــه «رغ ـ ــم ال ـض ـغــوط
الروسية لم تقبل الرياض وال طهران
ح ـت ــى اآلن ب ـت ـلــك الـ ـط ــروح ــات بـشـكــل

كامل ،بل ّ
تعوالن على مجريات املعارك
ّ
عـ ـل ــى األرض آمـ ـلـ ـت ــن أن ت ـخــول ـه ـمــا
التوصل إلى اتفاق أفضل».
وحـ ـ ــول زي ـ ـ ـ ــارة م ـس ـق ــط غـ ـي ــر امل ـع ـل ـنــة
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ح ـ ـتـ ــى اآلن ،نـ ـقـ ـل ــت امل ـج ـل ــة
ع ــن «مـ ـص ــدر مـ ـق ـ ّـرب م ــن امل ـف ــاوض ــات
ّ
الـ ـج ــاري ــة» أن م ـم ـلــوك «ال ـت ـق ــى ه ـنــاك
مسؤولني أمنيني من مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي بـ ـح ــث م ـع ـه ـم ــا الـ ـت ــدخ ــل
ال ـس ـعــودي ـ ـ اإلم ــارات ــي ل ــدى العشائر
السنية الـبــارزة في ســوريــا» .وأشــارت
ّ
املـجـلــة إل ــى أن م ـفــاوضــات ج ــرت على

مدى  ٦أشهر شــارك فيها ممثلون عن
العشائر السنية في سوريا وممثلون
عــن عشائر اإلم ــارات العربية املتحدة
ومـســؤولــون سـعــوديــون وخليجيون.
لـكــن «فــوريــن بــولـيـســي» لفتت إل ــى أن
«مـ ـب ــادرة (م ـم ـل ــوك) ب ـش ــأن الـعـشــائــر»
ال ـتــي بـحـثـهــا ف ــي مـسـقــط «مـنـفـصـلــة»
ع ــن ال ـن ـقــاشــات ال ـت ــي ج ــرت ف ــي ج ـ ّـدة،
علمًا بأنه في االجتماعني طرح مملوك
ً
«حلوال سياسية» إلنهاء الحرب« ،ما
ّ
يــدل على أن األســد يسعى إلــى إيجاد
اتـ ـف ــاق س ـي ــاس ــي ل ــأزم ــة م ــن دون أن
ّ
يعني ذلك التزامه له بشكل كلي».
وع ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــارة جـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،كـ ـ ـ ــررت «فـ ــوريـ ــن
بــولـيـســي» بـعــض مــا ج ــاء فــي وســائــل
إع ــام مـحـســوبــة عـلــى ال ـس ـعــوديــة عن
أن م ـم ـل ــوك وب ـع ــض ض ـ ّـب ــاط الـجـيــش
واالستخبارات السوريني «باتوا غير
مرتاحني لهيمنة طهران على قــرارات
الـ ــدولـ ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» وأن «ث ـمــن
االعتماد على اإليرانيني أضعف قدرة
الـقـيــادات الـســوريــة على أن يـكــون لهم
الكلمة النهائية فــي تحديد مستقبل
بالدهم».

ًّ
في لقاءاته في ّ
جدة ،طرح مملوك حل
إلنهاء الحرب في سوريا ،تضمن ـ كما
نقلت «بوليسي» ـ أن توقف السعودية
ّ
دعمها للمعارضة املسلحة السورية
مقابل ّ
تعهد دمشق بالتوصل التفاق
«غير واضح» إلنهاء الحرب في البالد،
إضــافــة إلــى إج ــراء انتخابات رئاسية
وب ــرمل ــانـ ـي ــة ب ــرع ــاي ــة األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة.
وه ــذا االت ـفــاق ،حسب مـصــادر املجلة،
«سـ ـيـ ـه ـ ّـي ــئ ال ـ ـطـ ــريـ ــق إلنـ ـ ـش ـ ــاء ج ـب ـهــة
مــوحــدة ملـحــاربــة داع ــش» .فــي املقابل،
دائـ ـ ـم ـ ــا حـ ـس ــب «فـ ـ ــوريـ ـ ــن ب ــول ـي ـس ــي»،
«طلب املسؤولون السعوديون سحب
إي ــران كــل امليليشيات التابعة لها من
سوريا».
ّ
املجلة أكدت في مقالها أنه رغم بعض
ّ
األخ ـبــار املـتـضــاربــة الـتــي تـحــدثــت عن
«إق ــام ــة ج ـبــريــة مل ـم ـلــوك» وأخ ـ ــرى عن
«ه ــروب ــه إل ــى ت ــرك ـي ــا» ،إال أن ــه «يـبـقــى
املستشار املوثوق جدًا من قبل األسد»
مشيرة إلى أنه حتى اآلن ُي َع ّد «خارج
املنافسة في دائرة ّ
املقربني من الرئيس
السوري».
(األخبار)
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متفرقات

واشنطن :الحل السياسي «الوسيلة
الوحيدة» في سوريا

أكـ ـ ــدت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة دع ـم ـه ــا تـحـقـيــق
تـحــول سـيــاســي ،دبـلــومــاسـيــا ،فــي ســوريــا،
مـعـتـبــرة إيـ ــاه «الــوس ـي ـلــة ال ــوح ـي ــدة للمضي
ال ــى االمـ ـ ـ ــام» .وق ـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الخارجية األميركية ،جون كيربي ،إن بالده
ت ــدع ــم م ـطــال ـبــة مجلس
األم ـ ـ ــن ب ـت ــوق ــف جـمـيــع
أط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع فــي
س ــوري ــا ع ــن ال ـت ـعــرض
ل ـل ـمــدن ـيــن واسـ ـتـ ـخ ــدام
األس ـل ـح ــة «ع ـش ــوائ ـي ــا»
ض ــد امل ـن ــاط ــق املــأهــولــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــان ،م ـ ــؤك ـ ـدًا
س ـع ــي بـ ـ ــاده وعـمـلـهــا
الدبلوماسي مع املجتمع الدولي للوصول الى
تغيير سياسي سلمي في سوريا.
وأشار كيربي الى لقاء وزير الخارجية جون
كيري مــع نظيريه الـسـعــودي والــروســي في
الدوحة مؤخرًا ،في سبيل الوصول الى حل
سلمي في سوريا ،مؤكدًا استمرار الجهود
واالتصاالت ودعم بيان «جنيف .»1
(األخبار)

موسكو :مواصلة تقديم مساعدات
إنسانية وإجالء مواطنيها
ّ

أش ــارت وزارة الخارجية الــروسـيــة إلــى أنها
ستواصل تقديم املساعدات اإلنسانية إلى
ســوريــا وإج ــاء مواطنني روس راغـبــن في
مغادرة هذا البلد بشكل مؤقت.
ونـ ـقـ ـل ــت طـ ــائـ ــرة ت ــابـ ـع ــة لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـطـ ــوارئ
الروسية ،أمس ،أكثر من  20طنًا من األغذية
واملـسـتـلــزمــات األول ـيــة إلــى الــاذقـيــة ،وأجلت
منها  59مــواطـنــا مــن روس ـيــا وغـيــرهــا من
بـلــدان رابـطــة ال ــدول املستقلة كــانــوا يقيمون
بشكل دائــم في سوريا وأب ــدوا رغبتهم في
مغادرة أراضيها ألسباب أمنية.
(األخبار)

دمشق :دي ميستورا
ابتعد عن الحيادية

أكــدت وزارة الخارجية السورية ّأن املبعوث
األمـمــي ستيفان دي ميستورا «يـصـ ّـر في
ت ـص ــري ـح ــات ــه األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى االبـ ـتـ ـع ــاد عــن
ال ـح ـي ــادي ــة ف ــي م ـم ــارس ــة م ـهــامــه م ــن خــال
اإلدالء بتصريحات تبتعد عــن املوضوعية
والحقائق ،وتعتمد على ما ّ
تروج له األوساط
املعروفة بعدائها لسوريا».
وأضـ ــافـ ــت ،ف ــي ب ـيــان ـهــا« :ك ـن ــا نـتـمـنــى على
املبعوث األممي أن يدين ما جرى من قصف
قامت به املجموعات املسلحة على مدن حلب
والالذقية ودرعــا وقطع املياه والكهرباء عن
مدينة حلب ألسابيع طويلة وامل ـجــازر التي
ترتكبها التنظيمات اإلرهابية».
وكان دي ميستورا قد أدان «الغارات الجوية
االحــد على ســوق في مدينة دومــا ،التي راح
ضحيتها أكثر من مئة شخص».
(سانا)

وفاة  5سوريين
في غرق مركب مهاجرين

ل ـقــي خـمـســة م ـهــاجــريــن س ــوري ــن حتفهم
صباح أمس ،إثر غرق مركب كان يقلهم مع
آخرين من تركيا إلى اليونان .ونقلت وكالة
«فــرانــس ب ــرس» عــن أحــد الـنــاجــن ،وهــو من
محافظة حلب ،قوله «إن القتلى علقوا تحت
هيكل املركب بعد انقالبه» ،في حني ذكرت
وك ــال ــة «األن ــاض ــول» الـتــركـيــة أن الـغـطــاســن
األت ـ ــراك نـجـحــوا فــي إن ـقــاذ ثــاثــة أشـخــاص
آخــريــن ،بينهم طفل ،وأخــرجــوهــم مــن تحت
ً
هيكل القارب ،فضال عن إنقاذ  21شخصًا
كانوا على سطح املركب.
(أ ف ب)

