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تقرير

أميركا :٢٠١٥
على األسد أن يرحل ...متى يشاء
«ال نريد تغيير النظام
في سوريا» أعلنتها
الخارجية األميركية قبل
أيام من انتهاء عام ،٢٠١٥
ّ
متوجة سنة كاملة
تغيرات ّ
من ّ
جدية في
المواقف تجاه سوريا.
َمن يراقب تصريحات
جون كيري طوال
السنة الماضية ووتيرة
لقاءاته بنظيره الروسي،
لن يستغرب ما آلت اليه
المواقف والقرارات
صباح أيوب

يستثني أي اتفاق مع ســوريــا ،فيما
أك ـ ــدوا أن ـه ــم ي ـح ـبــون الـ ـع ــراق وأن ـهــم
يـسـعــون إل ــى تــربـيـتــه .وأكـ ــدوا أن في
س ــوري ــا دكـ ـت ــات ــورًا أص ـب ـح ــت أي ــام ــه
معدودة ،ما يسوغ لنا قصف القنابل
دون أن نسأل أحدًا».
األتـ ــراك مــن جهتهم ،بنظر الف ــروف،
«ص ـ ـ ـ ـ ــاروا يـ ـتـ ـح ــدث ــون ب ـ ـهـ ــذه ال ـل ـغ ــة
نـفـسـهــا ت ـقــري ـبــا ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن.
ول ـ ــوال اس ـت ـك ـب ــار ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي
بقيادة واشنطن ،ملــا تصرفت تركيا
ب ـهــذا ال ـقــدر مــن الـفـظــاظــة الصريحة
فــي التعامل مــع ال ـع ــراق» .وملــا أكــدت
«أن لديها خبراء في الـعــراق أرسلت
الــدبــابــات لحمايتهم ،وأنـهــا تحترم
سيادة العراق ،وهذا يعني أن دخول
الدبابات التركية أراضيه ال يسهم إال
في تعزيز سيادته».
وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ــاب،
استذكر الف ــروف تحالف السعودية
اإلس ـ ــام ـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي تـ ــؤكـ ــد الـ ــريـ ــاض
رسميًا أن الهدف الرئيسي من ورائه
مـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب ،وأنـ ــه سـيـتـعــاون
مــع الحكومات الشرعية فــي البلدان
ذات ال ـ ـشـ ــأن ،ف ـي ـمــا ل ــن ي ـت ـع ــاون مــع
الحكومات غير الشرعية ،مشيرًا إلى
أن «هذا الطرح بكتيريا معدية ،وعلى
األميركيني إدراك هذه الحقيقة».

ق ـب ــل ع ــام ــن ف ـق ــط كـ ــان ي ـك ـفــي أن
ُيحتجز أحد الناشطني املعارضني
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ل ـي ـط ــال ــب م ـس ــؤول ــو
اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة بـ ــ«إسـ ـق ــاط
النظام الديكتاتوري في سوريا».
رحـ ـ ـي ـ ــل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس بـ ـ ـش ـ ــار ُاألسـ ـ ــد
وت ـغ ـي ـيــر ن ـظ ــام ــه ال ـح ــاك ــم أع ـل ـنــا
أول ــوي ــة ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة البيت
األبـيــض منذ آب  .٢٠١١ت ــارة ،في
منتصف عــام  ،٢٠١٢اقـتــرح دعــاة
«الرحيل» (في الخارجية والبيت
األبـ ـي ــض والـ ـك ــونـ ـغ ــرس) صـيـغــة
تـشـبــه «ن ـم ــوذج ال ـي ـمــن» النـتـقــال
ال ـح ـكــم ف ــي س ــوري ــا ،ومـ ـ ـ ّـرة ه ـ ّـدد
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ب ـضــربــة عـسـكــريــة
( ،)٢٠١٣أما وزير الخارجية جون
ك ـيــري ف ـكــان يــرغــب فــي أن يرعى
الـ ــروس ه ــذا «ال ــرح ـي ــل» ...ال ــى أن
جاءت .٢٠١٥
قبل االت ـفــاق ال ـنــووي مــع طهران
وقبل التدخل الروسي العسكري
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا وق ـ ـبـ ــل
الـهـجـمــات اإلرهــاب ـيــة فــي فرنسا
والواليات املتحدة ،كانت اللهجة
األم ـيــرك ـيــة ق ــد ت ـغـ ّـيــرت وت ـبـ ّـدلــت
امل ـطــالــب امل ـع ـل ـنــة .الــدبـلــومــاسـيــة
ال ــروس ـي ــة «ال ـح ــدي ــدي ــة» ب ـق ـيــادة
س ـ ـيـ ــرغـ ــي الفـ ـ ـ ـ ـ ــروف وت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
امل ـ ـ ـيـ ـ ــدان وح ـ ـسـ ــابـ ــات س ـي ــاس ـي ــة
ّأدت ال ــى شـطــب «رح ـي ــل األس ــد»
م ــن األجـ ـن ــدة اآلنـ ـي ــة لـلـخــارجـيــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـع ــام
ال ـحــالــي .وف ــي نـهــايــة ع ــام ٢٠١٥
بات إسقاط النظام السوري غير
مـطـلــوب ،وت ـحـ ّـول «الــرح ـيــل» من
شرط أميركي أساسي الى خيار
«للمستقبل البعيد» .هكذا عمل
األمـ ـي ــركـ ـي ــون طـ ـ ــوال الـ ـع ــام عـلــى
إيجاد الصيغة اللغوية املناسبة
التي تقول «إننا ّ
بدلنا األولويات

ّ
وغيرنا أهدافنا القريبة».
ّ
لــوحــظ تـغــيــر الـلـهـجــة األمـيــركـيــة
مـ ـن ــذ األش ـ ـهـ ــر االولـ ـ ـ ـ ــى ،ف ـخــاطــب
ك ـ ـي ـ ــري األس ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـص ـف ـت ــه
الـشــرعـيــة كــرئـيــس لـلـبــاد يتمتع
ب ـك ــاف ــة ص ــاح ـي ــات ــه ،كـ ــأن طــالـبــه
مباشرة بإطالق سراح الناشطني
امل ـع ــارض ــن امل ـع ـت ـق ـلــن ،ث ــم دع ــاه
ال ـ ــى «ال ـت ـف ـك ـي ــر ب ـن ـت ــائ ــج أف ـع ــال ــه
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـجـ ــذب اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن ال ــى
ســوريــا بـهــدف إسـقــاطــه» .وخــال
شـ ـه ــادت ــه أم ـ ـ ــام الـ ـك ــونـ ـغ ــرس فــي
شـ ـب ــاط ،ل ــم ي ــذك ــر كـ ـي ــري مـســألــة
ّ
رحيل األســد ولــم يذكر ،كالعادة،
ب ــال ـج ـه ــود املـ ـب ــذول ــة والـ ـ ـق ـ ــرارات
امل ـط ـلــوبــة م ــن أج ــل تـحـقـيــق ذل ــك،
بل أشار الى االنجاز األبرز ،وهو
إخ ــراج األسـلـحــة الكيميائية من
سـ ــوريـ ــا ،وقـ ـ ــال «ت ـع ـل ـم ــون ج ـي ـدًا
أن ــه لــو لــم نـفـعــل ذل ــك لـكــانــت تلك
األسلحة اآلن بيد تنظيم الدولة
االس ــامـ ـي ــة»« .داع ـ ـ ــش» ال األس ــد
إذًا كان الخطر املحدق كيميائيًا،
بنظر الخارجية األميركية.
«خـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــة والـ ـنـ ـص ــف سـنــة
املــاض ـيــة قـلـنــا إن عـلــى األسـ ــد أن
يــرحــل ...لكن متى؟ وبــأي طريقة؟
فـهــذا يـحـ َّـدد وفــق اتفاقية جنيف
وامل ـ ـ ـشـ ـ ــاورات» ،ص ـ ـ ّـرح ك ـي ــري في
أيـلــول املــاضــي .امل ـش ــاورات بشأن
سوريا ،هذا ما قام به كيري على
مدار السنة ،خصوصًا مع نظيره
الف ـ ــروف ،إذ ال ي ـكــاد يـخـلــو شهر
ف ــي ع ـ ــام  ٢٠١٥م ــن لـ ـق ــاء ث ـنــائــي
بــن الــوزيــريــن ومــؤتـمــر صحافي
م ـش ـت ــرك أو ات ـ ـصـ ــال ه ــات ـف ــي أو
اجتماع على هامش قمة .جنيف،
ســوتـشــي ،فيينا ،ن ـيــويــورك ...كل
محطة ب ــارزة فــي مسار التسوية
الدولية كانت تسبقها وتتبعها
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات م ـك ـث ـف ــة بـ ـ ــن ك ـي ــري
والف ــروف ،حتى ُوصــف الــوزيــران
بـ«الثنائي العجيب».
ومــع نهاية الـعــام ب ــدأت تتسارع
وتـ ـي ــرة األح ـ ـ ــداث امل ـي ــدان ـي ــة على
األراضــي السورية والتصريحات
امل ـ ــراف ـ ـق ـ ــة لـ ـ ـه ـ ــا؛ س ـ ـقـ ــف م ـط ــال ــب
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة بـ ــات «أن
يـ ـقـ ـب ــل األسـ ـ ـ ـ ــد بـ ــال ـ ـج ـ ـلـ ــوس الـ ــى
طــاولــة املـفــاوضــات حــول املرحلة
ّ
ـة» ،وج ـ ــل م ــا اس ـت ـطــاع
االن ـت ـق ــال ـي ـ ّ
ك ـيــري أن ي ــزف ــه إل ــى ال ـعــالــم ،بعد
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـ ــاري ـ ــس ف ـ ــي ت ـش ــري ــن
ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،ه ــو «أن إن ـجــاز
الـتــوصــل ال ــى وق ــف إلط ــاق الـنــار
وب ـ ـ ــدء الـ ـ ـح ـ ــوار بـ ــن املـ ـع ــارض ــن
ّ
سيعدان خطوة مهولة إن
واألسد
حصال».
هـ ــذا بــال ـض ـبــط م ــا ك ـ ــرره ال ــوزي ــر
األميركي في نيويورك بعد شهر،
منتصف كانون األول الحالي،
في ّ
بعد تبني مجلس األمن باإلجماع
قـ ـ ـ ــرارًا ُسـ ـ ّـمـ ــي «خـ ــارطـ ــة ال ـط ــري ــق

كل محطة بارزة كانت تسبقها مشاورات مكثفة بين كيري والفروف (أرشيف)

إلنـهــاء األزم ــة الـســوريــة» ،وينص
عـلــى وق ــف إلط ــاق ال ـن ــار وح ــوار
ثم انتخابات .يذكر أنه قبل ثالثة
أيام من اجتماع نيويورك والقرار
األم ـ ـمـ ــي ،ال ـت ـق ــى كـ ـي ــري الــرئ ـيــس

الــروســي فالديمير بوتني وأعلن
من موسكو أن «الواليات املتحدة
وشركاءنا ال يسعون الــى تغيير
النظام في ســوريــا» .قالها أخيرًا
كيري ،بوضوح.

تقر ير

اعتقال قياديين في «هيئة التنسيق»
اعتقلت الـسـلـطــات ال ـســوريــة ،أم ــس ،اثـنــن من
أع ـضــاء «هـيـئــة التنسيق الــوطـنـيــة» املـعــارضــة
عند الحدود مع لبنان في أثناء توجههما إلى
الــريــاض للمشاركة فــي اجتماع تعقده الهيئة
العليا للتفاوض املنبثقة من اجتماع املعارضة
األخـ ـي ــر ،وفـ ــق م ــا أكـ ــد أحـ ــد زم ــائ ـه ــم لــوكــالــة
«فرانس برس».
وقــال أمــن ســر «الهيئة» يحيى عــزيــز« :أوقفت
ال ـس ـل ـط ــات الـ ـس ــوري ــة ال ـ ـيـ ــوم ال ــزم ـي ـل ــن أح ـمــد

العسراوي (الـصــورة) ومنير بيطار عند نقطة
الحدود السورية اللبنانية خالل توجههما إلى
الرياض ،وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة».
ووصـ ـ ــف ع ــزي ــز اع ـت ـقــال ـه ـمــا ب ـ ـ ــ«اإلجـ ـ ــراء غـيــر
الطبيعي ممن يــريــد الـحــل الـسـيــاســي» ،مشيرًا
إلى ّأن «من يريد الحل السياسي ال يقدم على
هذا العمل».
وأدانت «هيئة التنسيق» ،في بيان ،اعتقالهما،
مطالبة «ب ــاإلف ــراج ال ـفــوري عنهما» .ورأت ّأن
«هــذا اإلج ــراء التعسفي يتعارض مع الجهود
الـسـيــاسـيــة ال ـت ــي ي ــدف ــع ب ـهــا املـجـتـمــع ال ــدول ــي
ومجموعة العمل الدولية ،وهو تقويض لقرار
مجلس األمــن  2254لعام  2015إلنـجــاز حل
سـيــاســي ت ـفــاوضــي» .ونـ ــددت «الـهـيـئــة العليا
ل ـل ـم ـفــاوضــات» ،ف ــي ب ـيــان أص ــدرت ــه ف ــي وقــت
الحــق ،باعتقال اثنني من أعضائها حني كانا
«في طريقهما إلى الرياض لحضور اجتماعات
الهيئة ( )...في األول من كانون الثاني املقبل»
الـتــي مــن املـقــرر أن تضع «الـلـمـســات األخـيــرة
على تشكيل الوفد التفاوضي» مع الحكومة
السورية.
(أ ف ب)

الالذقية
الــذي نـفــاه مـصــدر عـسـكــري ،وأكــد
ّ
أن الـجـيــش مــا زال يـتــابــع تـقــدمــه
ّ
داخل املدينة بعد صده الهجوم.
وفي ريف الالذقية ،أنهى الجيش
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـتـ ـثـ ـبـ ـي ــت ض ـ ـمـ ــن ج ـب ــل
ال ـ ـق ـ ـصـ ــب االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي الـ ـ ــذي
سيطر عليه أول من أمس ،متابعًا
ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـق ــدم ب ــاتـ ـج ــاه مــرت ـفــع

جـبــل ال ـح ــارة بـعــد سـيـطــرتــه على
 3ت ــال فــي مـحـيــط جـبــل الـقـصــب،
أبرزها رويسة الشيخ زاهر .وقال
ّ
م ـص ــدر م ـي ــدان ــي ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» إن
نقطة سد بــرادون أصبحت تحت
مـ ــرمـ ــى ن ـ ـيـ ــران الـ ـجـ ـي ــش ،م ـش ـي ــرًا
إلــى أن «العملية الـجــاريــة تهدف
إل ــى ت ــأمــن مـحـيــط ج ـبــل الـقـصــب

وق ـ ـطـ ــع مـ ـعـ ـظ ــم خ ـ ـطـ ــوط اإلمـ ـ ـ ــداد
الـتــي يستخدمها املـسـلـحــون بني
جبلي األكــراد والتركمان ،إضافة
إلـ ــى ق ـط ــع الـ ـط ــرق ال ـت ــي يـسـلـكـهــا
املسلحون من ريف جسر الشغور
باتجاه ربيعة».
أما في حلب ،فقد انفجر صهريج
مفخخ يقوده انتحاري من تنظيم

«داعـ ــش» ق ــرب م ـقـ ّـريــن مـجــاوريــن
لـ «حركة أحرار الشام» و«الجبهة
الـ ـش ــامـ ـي ــة» ع ـل ــى ط ــري ــق أعـ ـ ـ ــزاز ـ ـ
ك ـفــر كـلـبــن ف ــي ال ــري ــف الـشـمــالــي،
بالتزامن مع االشتباكات الدائرة
في قريتي دلحة وحرجلة .وذكرت
م ـ ــواق ـ ــع م ـ ـعـ ــارضـ ــة أن «ال ـج ـب ـه ــة
الشامية» استعادت البلدتني بعد

سيطرة تنظيم «داعــش» عليهما.
وفي موازاة ذلك ،دارت اشتباكات
بــن «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» و«وح ــدات
ح ـم ــاي ــة الـ ـشـ ـع ــب» الـ ـك ــردي ــة عـلــى
أطـ ـ ـ ـ ــراف ح ـ ــي الـ ـشـ ـي ــخ مـ ـقـ ـص ــود،
الــذي استهدفته «النصرة» بعدة
قـ ــذائـ ــف ّأدت إلـ ـ ــى إص ـ ــاب ـ ــات فــي
صفوف املدنيني.

