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األم��كيون �شؤو��م االنتخابية، و�� مثل هذه األيام من العام شغل سيُ بحلول ��اية الصيف ا�حا��، 

نتخب، و��ون قد أن�ى دراسة ملفاتھ الداخلية 
ُ
املقبل، سيستقّر حال الرئيس األم���ي ا�جديد امل

دات املؤسسات األم��كية لطبيعة السياسة ا�خارجية للسنوات األر�ع  -�عدها-وا�خارجية؛ ليبدأ  تنفيذ محّدِ

�� ملعب الشرق األوسط بالغ  -شبھ منفردين-هذا �ع�ي أن لدى الروس سنة �املة لينشطوا املقبلة، و 

 ا�حساسية.

 

وهذا االستحقاق األم���ي الداخ�� سينعكس ع�� العديد من أزمات املنطقة العر�ية عموًما، وع�� األزمة 

عّد األك�� استعصاًء ب�ن تلك األزمات، وال سّيما 
ُ
�� ظل الغموض، وعدم الوضوح، السور�ة خصوًصا، ال�ي �

سمت بھ السياسة ا�خارجية األم��كية طوال ف���ي حكم الرئيس األم���ي باراك أو�اما، وسينعكس 
ّ
الذي ا�

خصوًصا ع�� املوقف الرو�ىي من املسألة السور�ة، فح�ى ��اية الصيف، تواجھ هذه األزمة �� الغالب األعم 

م��كيون ا�خطى �حسم جميع ا�خالفات حولها بوجود الرئيس أحد احتمال�ن: إما أن ُ�سّرع الروس واأل 

األم���ي ا�حا��، فيما لو �ان هناك توافق ع�� ذلك ب�ن الطرف�ن، أو أن يواصال سياس��ما ا�حالية نفسها؛ 

ب 
ّ
لتأجيل ا�حسم إ�� ما �عد استالم سيد البيت األبيض ا�جديد مهماتھ، خاصة إن لم يكن هناك توافق ُمرت

 الدولت�ن الكب��ت�ن.ورا�خ ب�ن 

 

أر�ك غموض وتردد ومماطلة سياسة اإلدارة األم��كية ا�خارجية جميع األطراف املعنية باملسألة 

 السور�ة، وقد �ساعد البحث �� ر�ائز هذه السياسة ع�� فهم أفضل لالحتماالت املقبلة.

 

 املوقف األم���ي من الثورة

، وطوال خمس سنوات، راقبت الواليات املتحدة 2011منذ انطالق الثورة السور�ة �� آذار/ مارس 

التدخل اإليرا�ي السل�ي الباكر، متعدد األش�ال لدعم النظام السوري، سواء أ�ان اقتصادًيا أم سياسًيا أم 

خاذ أي إجراء ل�جمھ، لدرجة تو�� بأن الدور 
ّ
عسكرً�ا، ولم يصدر ع��ا ما يفيد أ��ا ضّده، ولم تحاول ات

� التدخل األم���ي ينحسر تد
ّ

ر�جًيا ملص�حة تمدٍد وهيمنة إيرانية �� البداية، ثم روسية الحًقا. وقد تج�

� عن مطل��ا 
ّ

اإليرا�ي بدعٍم كب�ٍ� للنظام السوري، والضغط ع�� املعارضة السور�ة؛ لتطويعها ودفعها للتخ�

السوري ورأسھ،  األساس بتغي�� نظام ا�حكم، إ�� مطالب ُمهاِدنة ذات سقف منخفض، تضمن بقاء النظام

 لكّنھ يبقى دعًما غ�� �اٍف إن لم ي��افق مع توافق أم���ي.

 

، و�عد سقوط نحو ستة آالف قتيل �� سور�ة، انتقد الرئيس أو�اما رئيس 2011و�� آب/ أغسطس 

النظام السوري �شدة، وأعلن أنھ رئيس غ�� شر��، لكن مستوى انتقاده لم يصل إ�� درجة توجيھ طلب 

 (كما �� ا�حالة املصر�ة)، ولم يّتخذ إجراءاٍت ت��جم أقوالھ الرافضة �حكم األسد إ�� أفعال. إليھ بالتن��
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استخدم النظام السوري األس�حة الكيماو�ة، �� خرٍق وا�ٍح ل�خط األحمر  2013و�� آب/ أغسطس 

بت الرأي العالذي حّددتھ الواليات املتحدة، 
ّ
ام العال�ي، لكن وحدثت مجزرة راح �حي��ا مئات األطفال؛ أل

صادرة تلك األس�حة ومنشآت تصنيعها، �ان مع األم��كي�ن؛ مل -�� ا�خفاء-الروس سارعوا إ�� توليف اتفاق 

ا؛ فأجهض الروس ضر�ة أم��كية ـ فر�سية مش��كة، �ادت أن 
ً
مكسًبا اس��اتيجًيا إسرائيلًيا ـ أم��كًيا مش���

غّ�� مسار األزمة السور�ة، ودفع هذا املكسب 
ُ
أو�اما إ�� عدم �غي�� موقفھ تجاه األسد، و�قي تحت سقٍف �

لم يتجاوز توجيھ إدانات شفهية شديدة الل�جة وتحذير�ة، ال تصل إ�� مستوى ال��ديد ا�حقيقي، و�عامل 

باستخدام الدبابات لكن النظام مع الصفقة ع�� أ��ا ضوء أخضر أم���ي لالستمرار �� محار�ة شعبھ، 

، قارب عدد ال�حايا 2015غ��ها من األس�حة التقليدية، و�� الشهر نفسھ من عام والطائرات ا�حر�ية، و 

رت نصف الب�ى التحتية السور�ة، وع�� الرغم  هم من املدني�ن، وُدّمِ
ّ
السور��ن النصف مليون �حية، جل

 من هذا ظّل موقف البيت األبيض ثابًتا ال يتغ�� تجاه النظام السوري ورأسھ.

 

ا �حار�ة تنظيم الدولة اإلسالمية؛ ، 2014و�� صيف عام  أعلنت اإلدارة األم��كية عن ترؤسها حلًفا دولي�

لت��اجع مرتبة النظام السوري إ�� الوراء �� الئحة أولو�ات "القلق" األم���ي، مقابل اختيار إيران ا�حل 

ي�� مواز�ن القوى العسكري ع�� األرض كحّلِ وحيٍد، واختيار روسيا االستفادة من األعمال ا�حر�ية؛ لتغ

، يخدم مص�حة النظام، وُيساعد روسيا ع�� تحقيق  ع�� األرض، وإرغام املعارضة ع�� قبول حٍلّ سيا�ىّيٍ

مصا�ح اس��اتيجية ع�� الصعيد الدو��؛ و�ل ذلك أدى إ�� �عز�ز موقف النظام السوري، مع أنھ �ان 

 قبل ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش". بإم�ان الواليات املتحدة اإلطاحة بنظام األسد �� وقٍت مبكر،

 

 -هذه السلبية األم��كية �انت وا�حة �� أك�� من موقف، فقد أعلنت 
ً

إدارة الرئيس أو�اما، �� آذار/  -مثال

، عن مشروٍع؛ لتدر�ب خمسة آالف مقاتل من املعارضة السور�ة خالل السنة األو��؛ وذلك �� 2015مارس 

رت ت�لف ّدِ
ُ
تھ بنحو نصف مليار دوالر، وجرى حديث عن معسكرات تدر�ب �� تركيا واألردن إطار برنامج ق

ض عنھ املشروع 
ّ

هو تدر�ب  -�� الواقع-والسعودية، و�رامج لالستخبارات وأخرى للبنتاغون، لكن �ل ما تمخ

، �عرضوا ل�جماٍت من ج��ة النصرة، التا�عة للقاعدة، منذ وصولهم إ�� سور�ة، وسرعان ما 54
ً

فشل  مقاتال

 املشروع؛ �سبب عدم جدية الواليات املتحدة �� إطالقھ.

 

لم تكن السياسية األم��كية هذه ُمرِضية، ال ل�حلفاء اإلقليمي�ن، خاصة تركيا واململكة العر�ية 

السعودية، وال للمعارضة السور�ة ع�� اختالف طيفها، بل وح�ى لألم��كي�ن أنفسهم، ومن بي��م مسؤولون 

بكرة، قال السف�� رو�رت فورد: "ألن�ي رفيعو املستوى، 
ُ
ومعاونون للرئيس أو�اما؛ ففي ت��يره الستقالتھ امل

لم أعد أستطيع الدفاع عن موقف اإلدارة، ألنھ موقف ال يتفق أخالقًيا مع القيم األم��كية، وال سياسًيا 

قلي�ي أك��، و�� الوقت ع�� املدى البعيد؛ �جهة تزايد عدد القت�� والشهداء، وتمدد األزمة إ�� مستوى إ

 نفسھ هو فشل أخال�� �� سور�ة".
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و�� ظّلِ تراجع دور الواليات املتحدة �� سور�ة، وجدت دول أخرى الفرصة مالئمة لتعز�ز نفوذها ف��ا، 

ق �عًضا من مصا�حها �� املنطقة طاملا أن  حّقِ
ُ
ط؛ �ي ت ِ

ّ
و�� شرق املتوسط عموًما، و�دأت دول إقليمية تخط

م��كية تتيح ذلك، و�انت إيران ع�� رأس تلك الدول، فقد بذلت �ل جهدها؛ ملتا�عة مشروعها السياسة األ 

اإلقلي�ي القومي الذي �عمل عليھ منذ عقدين من الزمن، والذي يحمل طا�ًعا طائفًيا، أطلق عليھ امللك 

لدعم السيا�ىي ، مصط�ح (الهالل الشي��)؛ فمّدت النظام با2004األرد�ي عبد هللا بن ا�حس�ن، �� عام 

واملا��، ثم باألس�حة واملدر��ن وا�خ��اء االستخباراتي�ن والعسكر��ن، ومؤخًرا بُمقاتل�ن من ا�حرس الثوري 

 إ�� تجنيد مرتزقة وميليشيات تا�عة إليران، لبنانية وعراقية و�منية وأفغانية؛ لُتقاتل مع 
ً

اإليرا�ي، وصوال

 رب.النظام كجزٍء من منظومة القمع والعنف وا�ح

 

إ�� ذلك عّززت روسيا موقفها، و�شّددت أك�� مما توقعتھ األطراف اإلقليمية والدولية، وتنامى نفوذها 

لت 
ّ
ع�� حساب تراجع النفوذ األم���ي؛ فدعمت روسيا النظام بثالثة قرارات (فيتو) �� مجلس األمن، عط

لسوري، أو التخفيف من حّد��ا ��ا قرارات دولية �ان من شأ��ا وضع حّدٍ للعمليات ا�حر�ية للنظام ا

وآثارها، كما أرسلت إليھ السالح واملساندة اللوجستية والتقنية، وغّضت الطرف عن �شكيلھ ميليشات 

ت ع�� ارت�ابھ جرائم حرب، كما حاولت استقطاب �عض أطراف املعارضة 
ّ
حة غ�� نظامية، وغط

ّ
مس�

�� متمسكة ��خص الرئيس السوري، وإنما السور�ة، �� أك�� من مرحلة، من خالل اإلعالن عن أ��ا غ

، أعلنت عن بدء التدخل العسكري املباشر، 2015أيلول/ سبتم��  30بتماسك الدولة السور�ة، وأخ�ً�ا، �� 

 وأقامت قواعد عسكر�ة دعم��ا بخ��اء ومقاتل�ن.

 

محار���ا بإثن�ن ع�� الرغم من حصر األمم املتحدة، وأم���ا، التنظيمات املتشّددة �� سور�ة ال�ي يمكن 

فقط، هما تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" وج��ة النصرة، إال أن روسيا، ومنذ األيام األو�� لتدخلها 

العسكري املباشر، شرعت �� قصف مواقع املعارضة السور�ة غ�� املصنفة �� قوائم اإلرهاب، باس��اتيجية 

 متطابقة مع اس��اتيجية النظام السوري.

 

الرو�ىي لم ُيقابل إال بـ (امتعاض) أم���ي، وأردفت أم���ا انتقادها املتواضع بإعال��ا  إّن هذا التدخل

التنسيق مع الروس؛ ملنع احتماالت التصادم ب�ن الطائرات فوق سور�ة، كما شّددت ع�� أن ا�خطوة 

تحدث باسم الروسية "لن تؤثر ع�� التعاون مع روسيا ملعا�جة االضطرابات �� املنطقة"، وفق ما قالھ امل

، �� عقب التدخل العسكري الرو�ىي مباشرة، 2015البيت األبيض "جوش إير�ست" �� أيلول/ سبتم�� 

إلجراء مناقشات تكتيكية وعملية مع روسيا  -أيًضا-والذي أضاف بأن الواليات املتحدة "ال تزال مستعدة 

 �شأن محار�ة الدولة اإلسالمية �� سور�ة".
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املتحدة �� سور�ة ع�� تحقيق توازن عسكري، بحيث ال ُ��زم أحد عسكرً�ا، وفق لقد اعتمدت الواليات 

صيغة "ال غالب وال مغلوب" ال�ي رّددها املبعوث األم�ي "ستيفان دي مستورا"، غ�� مّرة، �� معرض حديثھ 

عن طبيعة ا�حل املرتقب للمسألة السور�ة، ف�انت �سمح للدول ا�حليفة للمعارضة السور�ة بتقديم 

لسالح وفق تقن�ن دقيق ومدروس، تز�ده وتنقصھ وفق ز�ادة قوة أو ضعف النظام السوري وحلفائھ، وهذا ا

 ، وأعلن ع��ا العام املا�ىي.2008التوازن جزٌء من سياسة أو�اما ا�خارجية ال�ي مارسها منذ عام 

 

 سياسات أو�اما ا�خارجية

منذ أن �ان أو�اما عضًوا �� مجلس الشيوخ لم تكن لديھ اهتمامات بالسياسة ا�خارجية، أو باأل�ح، 

�انت لديھ نظرة غ�� تقليدية، تميل إ�� عدم توّرط الواليات املتحدة بمعارك خارجية، مع رغبة �� تحميل 

ما أمكن ذلك، و�عد استالمھ واليتھ
ّ
األو�� أفهم ا�جتمع الدو�� أن  الت�اليف املادية والعسكر�ة لآلخر�ن �ل

 عدم اك��اثھ بمعارك اآلخر�ن مستمر، وا�عكس هذا ع�� محدودية ز�اراتھ ا�خارجية.

 

خالل واليتيھ، لم ُيمّرر أو�اما أغلبية اق��احات وز�ري خارجيتھ: هيالري �لينتون (الوالية األو��) وجون 

، �اق��اح �سليح املعارضة السور�ة (�لينتون) واق��اح ك��ي (الوالية الثانية)، املتعلقة بالسياسة ا�خارجية

توجيھ ضر�ات جو�ة إلضعاف النظام السوري (ك��ي)؛ ما دفعهما إ�� التعامل مع املسألة السور�ة، 

 واالنتقال السيا�ىي �� دول الر�يع العر�ي عموًما، بتناقض أحياًنا، وسلبية أحياًنا أخرى.

 

د ف��ا أن قوة ، فقد أص2015أّما �� تموز/ يوليو 
ّ

در الرئيس أو�اما (اس��اتيجية األمن القومي)، أك

دة من قوة اقتصادها، و"خروجها من ا�حروب ال��ية الك��ى �� العراق وأفغا�ستان"،  ِ
ّ
الواليات املتحدة متول

ن وحّدد سياسة الواليات املتحدة األمنية �عّدة نقاط، أهمها: مراقبة تحوالت القوة حول العالم، وا�حّد م

استخدام القوة العسكر�ة �� السياسة ا�خارجية، إال إذا �انت تمّس مباشرة مصا�ح أم��كية جوهر�ة، 

والعمل ا�جما�� وليس األم���ي األحادي، والتخ�� عن حالة (الراكب ا�جا�ي)، أي فرض ت�اليف ع�� 

د أن الص�ن يمكن ال
ّ

تعامل معها ع�� عدة ا�حلفاء، كما صّنف روسيا �� خانة األعداء األساسي�ن، وأك

 مستو�ات سياسية واقتصادية وأمنية.

 

و�ش�ٍل عام، لم يبُد أي �غّ�� �� سياسات الواليات املتحدة الشرق أوسطية، منذ بداية أحداث الر�يع 

وح�ى اليوم، ع�� الرغم من أن ما حدث، خاللھ و�عده، �ان من أخطر الَتحّوالت  2010العر�ي �� عام 

ة والعسكر�ة واالس��اتيجية ال�ي شهد��ا املنطقة عالية ا�حساسية، واملؤثرة �� األمن السياسية واالجتماعي

 الدو��.
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لم يكن األم��كيون متحّمس�ن للر�يع العر�ي، وال لثوراتھ ال�ي طالبت با�حر�ة والديمقراطية وتداول 

وال ضمانات ألمن إسرائيل السلطة، ر�ما أل��ا أتت سريعة ومفاجئة لهم؛ فال بدائل لد��م عن هذه األنظمة، 

 عن 
ً

�� املراحل االنتقالية و�� املراحل الالحقة، وال ضامن ألن ال �ستلم السلطة إسالميون متطرفون، فضال

ارتيا��م من مفهوم الدولة الوطنية الذي تطرحھ �عض املعارضات العر�ية، وجميعها قضايا أّمن��ا لعقود 

 البالد، كما �� سور�ة وليبيا واليمن وا�جزائر خصوًصا. أنظمة االستبداد ال�ي �انت قائمة �� هذه

 

ُوّجهت مالحظات كث��ة جًدا لطر�قة �عامل اإلدارة األم��كية ا�حالية مع الر�يع العر�ي، ومع ملفات 

املنطقة، تحديًدا سياس��ا ال�ي �س�� لتحقيق توازن سّ�ي ـ شي�� �� املنطقة العر�ية، �سمح بحفظ التوازن 

رار، مع ترجيحها للطرف الشي�� األقدر، من وجهة نظرها، ع�� فرض حالة تؤّمن لها و�عض االستق

مصا�حها ع�� املدى البعيد؛ بوصفھ صاحب مرجعية مفتقدة لدى السنة، ما يجعلها  تتفرغ �حاصرة 

مقابل  روسيا عسكرً�ا واقتصادًيا؛ فتن��ع م��ا تنازالت �� �عض امللفات ا�حساسة �القرم وأوكرانيا وغ��هما،

تخفيف اعتماد الواليات املتحدة ع�� النفط (ا�خلي�� خصوًصا)، والعمل ع�� كبح أطماع الص�ن �� نفط 

 وغاز بحر الص�ن.

 

هذه السياسة �انت موضع تقو�م مختلف، ففي ح�ن رأى كث��ون أ��ا سياسة يمكن أن �ساعد إ�� حّدٍ 

مات التدم��ية، رأى آخرون أ��ا سياسة سلبية كب�ٍ� �� استقرار الشرق األوسط، وتجنيبھ ا�حروب والصدا

ها.
ّ
 ال تحقق العدالة واالستقرار، وتؤجل املشا�ل وال تحل

 

 الواليات املتحدة والنظام السوري

للمساعدة �� فهم جذر موقف الواليات املتحدة ا�حا�� من الثورة السور�ة، ال بّد من �سليط �عض 

ألسد �� تأسيس عالقة مباشرة، أو غ�� مباشرة، مع واشنطن، الضوء ع�� األساليب ال�ي استخدمها حافظ ا

إذ عمل طوال ف��ة حكمھ ع�� مسك العصا من املنتصف، متقّرً�ا من روسيا تارة، ومن الواليات املتحدة 

(وإسرائيل ضمًنا) تارة أخرى، طمًعا �� حمايتھ دولًيا، وإطالق يده �� الداخل السوري، وأوحت تلك العالقة 

جود عالقة عضو�ة ب�ن النظام السوري واالستخبارات األم��كية، أو وجود دور وظيفي يؤديھ النفعية بو 

يفّسر صمت الواليات املتحدة عن  -�� نظر �عضهم-ملص�حة اللو�يات الصا�عة للقرار �� واشنطن، وهو 

 ا�حرب ال�ارثية ا�حالية ال�ي �شهدها سور�ة.

 

أوسطي يتما�ىى، �� كث�ٍ� من جوانبھ، مع اس��اتيجية الواليات واقعًيا، قام نظام األسد/ األب بدوٍر شرق 

املتحدة، �� لبنان وفلسط�ن والعراق، و�� فضاءات عر�ية أخرى، م��ا دخولـھ لبنـان؛ للقضاء ع�� املقاومـة 

الفلسطينية، وتفتيت منظمة التحر�ر هناك، وإ��اء املقاومة اللبنانية الوطنية ملص�حة بروز حزب هللا 
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و�سط هيمنتھ املطلقة ع�� لبنان، والتأسيس لنظام ا�حاّصة الطائفية ف��ا، وتفتيت معظم  وغ��ه،

املنظمات الفلسطينية، واحتضانھ منظمات فلسطينية رادي�الية تدور �� فلكھ، ووقوفھ عسكرً�ا �� 

اقية (ع�� (عاصفة ال�حراء) إ�� جانب (أو باأل�ح تحت إمرة) القوات األم��كية ضّد ا�جيش والدولة العر 

حكم بنظام �ع�ي توأم)؛ من أجل تحر�ر ال�و�ت (ال�ي �ان �عت��ها حزب البعث السوري 
ُ
الرغم من أ��ا ت

رجعية)، وإرسالھ ا�جهادي�ن إ�� العراق؛ لتأجيج ا�حرب األهلية ال�ي سّهلت التمّدد الطائفي اإليرا�ي، ودعمھ 

أم��ا، ثم تحالفھ مع الرئيس اليم�ي ع�� عبد هللا �حزب العمال الكردستا�ي الذي أقلق تركيا لعقود وهّدد 

 صا�ح، و�تعب�ٍ� أوَجز، لم �عمل ضـّد املصا�ح األم��كية �� أي ملف، وأي زمان، منذ استالمھ السلطة.

 

أخرج األسد األب سور�ة من الصراع مع إسرائيل من خالل حماية حدود الدولة (العدو)، حماية لم تكن 

، قالت �حيفة هآر�س اإلسرائيلية: إن تصر�حات األسد، 2011فـ (�� نيسان/ أبر�ل  تحلم ��ا إسرائيل يوًما؛

األب واالبن، املعادية إلسرائيل، لم تكن إال شعارات خالية من املضمون، وتم استخدامها لهدف واحد 

فقط، كشهادة ضمان وصمام أمان ضّد أي مطلب شع�ي سوري لتحقيق حر�ة التعب�� والديمقراطية، 

 
ً
ق بـ "عدائھ" لتل أبيب، لم ُ�سِمع األخ��ة ولو "صيحة خافتة واحدة" مش��ة  إ�� أن النظام السوري، املتشّدِ

). وقد ُيفّسر هذا األمر األسئلة ال�ي 1973ع�� ا�حدود �� هضبة ا�جوالن منذ سيطرة إسرائيل عل��ا عام 

املعارضة السور�ة حول موقفها من ، ع�� عدٍد من تيارات 2012طرحها السف�� األم���ي "رو�رت فورد" عام 

 إسرائيل.

 

�� هذا الشأن أيًضا، ال بّد من اإلشارة إ�� ما تحدث بھ كث�� من الضباط واملسؤول�ن السور��ن عن 

دون إطالق رصاصة واحدة، و�ال م�ّ�ر من ، 1967ا��حاب ا�جيش السوري من هضبة ا�جوالن �� حرب 

إ�� مباحثات  -أيًضا-من حافظ األسد �خصًيا، وال نن�ىى اإلشارة  عسكري؛ إذ تّم اال��حاب بناًء ع�� أوامر

السالم مع إسرائيل خالل الثمانينيات من القرن املا�ىي، ال�ي �انت علنية �� جزٍء م��ا وسّر�ة �� أجزاء 

 محاولة لطمأنة إسرائيل ع�� مستقبلها مقابل تثبيت أسس النظام. -بتفاصيلها-أخرى، و�انت 

 

ر اس��اتيجيات النظام السوري، خالل عقود، إصراَر الواليات املتحدة، منذ عام  فّسِ
ُ
، ع�� 2012قد ت

رفضها أي حّلٍ عسكري للمسألة السور�ة، وتكريسها وحدانية ا�حّلِ السيا�ىي، وإصرارها ع�� عمل توازن 

دولية، األمر الذي أطال ع�� ضرورة اح��ام مصا�ح جميع األطراف ال -�� أك�� من مرحلة-قوى، وتأكيدها 

 زمن ا�حرب ال�ارثية؛ �سبب استحالة خروج األطراف قا�ع�ن بحص��م من (الكعكة) السور�ة.

 

حصر، وهو اآل�ي للرئاسة والسياسة بـ (الباراشوت)، الرئيس قليل ا�خ��ة 
ُ
ارتكب األسد االبن أخطاًء ال ت

�عرف كيف ُ�شرعن وراثتھ ل�حكم، ولم  واملزا�� والصبيا�ي �� �عض جوانب حياتھ ا�خاصة، والذي لم

يفهم لعبة السياسة والتحالفات والتوازنات الدولية واإلقليمية والعر�ية، بل وح�ى لم �عرف كيف يتعامل 
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مع شعبھ �� ا�حّد األد�ى، وسمح إليران بتنفيذ مشاريعها �� لبنان وسور�ة ع�� حساب املشاريع األخرى �لها، 

بال عقالنية، دفعت ا�جميع إ�� توجيھ أصا�ع اال��ام لھ باغتيال رئيس الوزراء و�عامل مع امللف اللبنا�ي 

اللبنا�ي األسبق رفيق ا�حر�ري، مروًرا بمعاداتھ للعديد من ا�ح�ام العرب، وانفتاحھ املفا�� واملبالغ بھ ع�� 

ي فاسد وعنيف، تركيا، واستبدال طاقم والده السيا�ىي واألم�ي والعسكري �لھ بطاقٍم قليل ا�خ��ة، طائف

وفتح أبواب الفساد وال��ب ع�� مصاريعها ألسرتھ و�طانتھ، ثم أخ�ً�ا قتلھ نحو نصف مليون سوري خالل 

الثورة، و �ان هذا �لھ تجاوًزا �جميع ا�حدود املمكنة واملسموحة، وخروًجا ع�� املبادئ األساسية املتفق 

د استعداًدا أم��كًيا ل�حب الغطاء عنھ؛ ألن عملية  عل��ا �� �عاون والده مع روسيا والواليات املتحدة، ما
ّ
ول

أن يحدث التغي�� �ش�ل سريٍع ومفا��؛ أل��ا  -�� الوقت نفسھ-ترقيع ما قام بھ لم �عد ممكنة، لك��ا ال تر�د 

 ال تمتلك البديل القادر ع�� تحقيق املبادئ ال�ي سار عل��ا األسد األب.

 

 أم���ا و�قاء األسد

إ�� أن الواليات املتحدة ال تر�د أن يبقى األسد، لك��ا ال تر�د للنظام أن يزول  -اليوم-�افة �ش�� الوقائع 

هكذا ببساطة، ألنھ الوحيد الذي ُيراَهن عليھ �حماية أمن إسرائيل، وهو القادر ـ �� رأ��ا ـ ع�� تحقيق توازن 

صّعد مس
ُ
توى الصراع مع روسيا، ولهذا؛ فقد القوة �� سور�ة �ي ال يحدث ا��يار أم�ي. كذلك ال تر�د أن ت

تتوافق مع الروس ع�� ضرورة إجراء التغي�� السيا�ىي، وتمر�ر املرحلة االنتقالية بوجود األسد، ور�ما توافق 

�حب معظم صالحياتھ وفق دستور جديد يوَضع �� ��اية املرحلة 
ُ
ع�� أن ي���ح لالنتخابات، �عد أن �

 االنتقالية.

 

يات املتحدة قادرة ببساطة ع�� تمر�ر قراٍر من هذا النوع، خاصة إن أصّرت لكن، ال يبدو أن الوال 

 ي�ون لألسد أّي دوٍر �عد املرحلة االنتقالية، وال ألي من رجالھ الذين ارتكبوا 
ّ

املعارضة السور�ة ع�� أال

ألن بقاءه جرائم �� حّق السور��ن، وفيما لو استمّر رفض ا�حلفاء لطرح كهذا، ف��كيا ترفض وجود األسد؛ 

د أم��ا الوط�ي، خاصة مع انكشاف صالت النظام بحزب االتحاد الديمقراطي الكردي السوري، ا�جناح  ��ّدِ

صّنف إرهابًيا �� تركيا، وكذلك ال تقبل السعودية بحّلٍ (ترقي��) 
ُ
السوري �حزب العمال الكردستا�ي امل

ات)؛ فبقاء األسد �ع�ي استمرار ال��ديد كهذا، وتدعم موقف املعارضة السور�ة (الهيئة العليا للمفاوض

اإليرا�ي للمنطقة برم��ا، و�أك�� من ش�ل، وهاتان ا�حليفتان لهما قوى سياسية وعسكر�ة مهمة �� سور�ة، 

 يمكن أن تؤثر �� الواقع امليدا�ي �ش�ٍل أكيٍد، وال سّيما إن حصلت ع�� �عض األس�حة النوعية املتطورة.

 

��ي (ع�� الرغم من رخاوتھ) برفض إيران ال�ي تر�د إعادة تأهيل األسد، كذلك، يصطدم املوقف األم�

واستمرار صالحياتھ األمنية والعسكر�ة، وتجعل هذا األمر جزًءا من معرك��ا األم، و�مك��ا أن �ساهم �� 

 إطالة األزمة السور�ة، وتصعيد مستوى العنف ف��ا ع�� ميليشيات طائفية غ�� نظامية.
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لت فرصة يرى كث�ٌ� من ال
ّ
دبلوماسي�ن العرب والغر�ي�ن، أن سياسة الرئيس باراك أو�اما الّرخوة ش�

ذهبية �خصوم أم���ا؛ ففي عهده فرضت إيران نفسها ع�� املنطقة، وعبثت �� العراق، وتآمرت �� اليمن، 

ات وا�حاكم وأجّرمت �� سور�ة، وحاولت إثارة نزعات طائفية �� البحر�ن، وتحّدى حزب هللا اللبنا�ي القرار 

ل الدولة، وعاد الرئيس اليم�ي ع�� عبد هللا صا�ح لُيشعل حرً�ا أهلية، ودخلت ليبيا متاهة 
ّ
الدولية، وعط

الفو�ىى، وتمادى النظام السوري �� قتل شعبھ، وعاد العسكر ليحكموا مصر، ونجح الرئيس الرو�ىي 

روسيا الدو��، وغابت الرؤ�ة األم��كية فالديم�� بوت�ن �� تطبيق سياساتھ �� الشرق األوسط، و�عز�ز دور 

 الوا�حة، ودخل العالم �� متاهات تنفيذ هذه الرؤى ال�ي ال �عرف أحد تفاصيلها.

 

من الوا�ح أن السياسة األو�امّية تر�د �غي�� قواعد اللعبة �� السياسة ا�خارجية، واالبتعاد من التوّرط 

النخراط �� صراعاٍت خارجية، قد �ش�ل خطًرا ع�� األمن �� مغامرات ُم�لفة؛ وهذا يجعلها أقل استعداًدا ل

ف أيَّ خسائر من أي نوع �� الصراع السوري، وتجدر اإلشارة إ�� أن 
ّ
القومي األم���ي؛ ف�ي ال تر�د أن تت�ل

مليار وفق إعال��ا)،  3مليار دوالر فقط ( 1.2�ل ما أنفقتھ الواليات املتحدة �� سور�ة طوال زمن الثورة هو 

 أور�ية، معظم بما �
ً

� ذلك املساعدات اإل�سانية والغذائية والطبية، وحّملت دول ا�خليج العر�ي، ودوال

ت�اليف غارات التحالف الدو�� ا�جوّ�ة ضّد مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية، ولم تخسر جندًيا أم��كًيا 

ذكر، و�بدو أن هذه السياسة
ُ
طرب صّناع  واحًدا، ولم تواجھ آل��ا العسكر�ة أّي مخاطر ت

ُ
قليلة الت�اليف ت

القرار �� البيت األبيض؛ لذلك ع�� املعارضة السور�ة عدم املراهنة ع�� تدخل أم���ا �� الصراع السوري 

 ح�ى ��اية والية أو�اما، عّراب هذه السياسة.

 

هذا من هنا ت��ز أهمية أن تب�ي املعارضة السور�ة، خالل املرحلة ا�حالية والالحقة، حسابا��ا ع�� 

 إ�� الصراع، وتخ�ىى ا�ع�اس نتائجھ 
ً
 قر�بة

ً
األساس، و أن تخلق تقاطعات مص�حية أك�� مع دوٍل تتب�ى نظرة

املستقبلية ع�� أم��ا ومصا�حها، وأن �س�� املعارضة إ�� التأث�� �� الرأي العام األم���ي وإقناعھ، بوسائلھ 

ستقرار العالم، وأن هذا مرهون بالقضاء ع�� وأساليبھ، بأن أمن واستقرار الشرق األوسط ضرورة ألمن وا

دها النظام السوري، وأنھ وحليفھ اإليرا�ي (��  عوامل التوتر واإلجحاف ال�ي �غذي التطرف، وال�ي يجّسِ

حال فوزهما �� الصراع) ُ�شكالن خطًرا ع�� أمن الشرق األوسط، والذي سيؤثر ُحكًما ع�� عموم األمن 

�ن باملسألة السور�ة أن املعارضة شر�ك أسا�ىي للدول اإلقليمية والك��ى، �� الدو�� ، والتأكيد ل�ل املعني

ق العدل واملساواة ب�ن  العمل ع�� تكريس األمن واالستقرار �� املنطقة والعالم، ع�� إقامة نظاٍم يحّقِ

تنظيم  املواطن�ن السور��ن، �� ظل سيادة القانون واالحت�ام إ�� املعاي�� الدولية ذات الصلة، ومحار�ة

الدولة اإلسالمية "داعش"، وجميع التنظيمات املتشّددة األخرى، واألهم أن تتشبث املعارضة السور�ة 

تنازل هو الواليات بمطالب الثورة األساسية، وترفض تقديم أّي تنازٍل جوهري، ح�ى لو �ان طالب هذا ال

 .املتحدة نفسها
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