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 مقدمة

، بدت 2018نيسان/ أبريل  14قبيل الضربة العسكرية التي قامت بها ضد مواقع للنظام السوري فجر 

 ةمختلف ةالفت بصورةالواليات املتحدة جادة هذه املّرة في تهديداتها للنظام السوري، ورفعت سقف وعيدها 

ة البحرية في أكثر من مكان في العالم نحو سورية، عن أي مّرة ماضية، وّحركت بالفعل قطعها العسكري

خطط ألمر ما سيؤذي النظام السوري بشكل كبير، ويضّر حلفا
ُ
ه الروس ءواعتقد السوريون حينها أنها ت

 بًيا مؤيًدا صلًبا.و واإليرانيين، خاصة أنها حشدت خلفها موقًفا أور 

ض عن قصف 
ّ
بضعة صواريخ، تشاركت فيها كل هذه التصعيد والوعيد، وتحريك األساطيل، تمخ

الدول الثالث، الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا، ضربات لم تستغرق الساعة، قالت الواليات املتحدة إنها 

 ، و حسبف كيماوي تقليص قدراته على إنتاج السالح ال إلى وإنما ،إسقاط النظامإلى ال تهدف منها 
ُ
 تفرغأ

السوري إلى ألعاب نارية رقص عليها النظام  لتوتحوّ  ،ستراتيجيالضربة الجوية األميركية من أي محتوى ا

 في شوارع دمشق. وأنصاره

 

 
ا

 رابحون وخاسرون :أوًل

كان النظام السوري أكثر الرابحين، بل واملنتشين من الضربة األميركية، فهي كانت خفيفة إلى الدرجة 

األميركي، ومواجهة ما  الهجومدرته على صد عسكرًيا أو سياسًيا، وخرج بعدها متباهًيا بق فيهالتي لم تؤثر 

دعاه "العدوان الثالثي"، وسخرت وسائل اإلعالم الرسمية من هشاشة القوة األميركية وتوعدت بأن يواجه 

 "الجيش السوري" هذه القوة و"يردها على أعقابها" خاسرة.

وفي أروقة األمم املتحدة، ارتفعت نبرة تباهي النظام بقوته، كما ارتفعت صيحاته في الجامعة العربية 

وطالب العالم بموقف ضد الثالثي الدولي الذي قام بالهجمات الصاروخية، كما طالب بمعاقبة ومقاطعة 

 هذه الدول، ولم يهتز للمسؤولين السوريين جفن وهم يتحدون ببطولة مصطنعة البيت األبيض.

الواليات املتحدة وأهدافها، فالرئيس  محدودية الضربة األميركية أثارت الكثير من األسئلة حول جّدية

تسامح في الواقع معه، وتصرف عملًيا كمن يريد ألسد بدفع "ثمن باهظ"، دونالد ترامب الذي توّعد نظام ا

 .الشعب السوريجرائم ضد اإلنسانية في حق أن ُيوّبخ ال أن يؤذي من ارتكب 

تحفظ ماء وجه  "ضربة عالقات عامةو "اعتبرت املعارضة السورية أن ما قامت به الواليات املتحدة ه

الذين لم يقوموا خالل سبع سنوات بما يجب لوقف إجرام النظام السوري زعماء أميركا وفرنسا وبريطانيا، 

وجرائم حربه وارتكاباته اآلثمة ضد اإلنسانية، و"ضربة سد ذرائع" لدول تفخر بأنها مدافعة شرسة عن 

ة وسلبية تراقب عملية إبادة بطيئة للشعب السوري يقوم بها حقوق اإلنسان أممًيا لكنها بقيت صامت
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 النظام وحلفاؤه.

لشن هجمات على القرى النظام السوري يستخدمها لم تستهدف الواليات املتحدة املطارات التي 

، لكانت قدراته لتصدي للنظام وشّل للو كانت هناك نّية لقتل وتهجير املدنيين، و والبلدات واملدن السورية 

 .، وعدم حصول هذا األمر طمأن النظام السوري بأنه غير مستهدف في بنيتهاملطارات العسكرية تهدفاست

لم يلق التحرك األميركي رضا املعارضة السورية ألنه شكلي وغير مجدي، وسخرت من الواليات املتحدة 

مشكلة ، خاصة أن النظام، ولم تهتم بالسوريين الذين يموتون كل يوم باملئات فيوقالت إنها لم تؤثر 

 بواسطة البراميل املتفجرةالنظام سيواصل قتل الشعب ف ،فحسب كيماوي في السالح الالسوريين ليست 

، وأسلحة أخرى عشوائية محرمة دولًيا كالصواريخ العنقودية القنصو قذائف املدفعية وسالح الطيران و 

 واالرتجاجية والحارقة، ولن يتغير ش يء من الواقع املرير.

فترامب يريد تحسين صورته في الداخل األميركي،  ؛ة ملن قام بهاتجميليالثالثية ذات فائدة لضربة اكانت 

العودة إلى الشرق يريد إيمانويل ماكرون ويسعى إلظهار نفسه بمظهر السيد القوي، والرئيس الفرنس ي 

البريطانية التي راء رئيسة الوز إلى هناك، خاصة في سورية، وكذا األمر بالنسبة  األوسط ولعب دور فاعل

 .2016خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي صيف العام أرادت تعزيز صورتها الداخلية بعد 

العسكرية قيمتها ف ال أكثر؛الضربة األميركية هي مجرد رسائل  حجم ونوعية األهداف يدل على أن

قلق الحقيقية شبه معدومة
ُ
 ، يناإليراني، وال تمّس الروس، فهي ال ت

ُ
بل ربما شّجعت األسد، عاقب نظام وال ت

 ة.كيماويغير ال استخدام األسلحةأكثر في على التمادي الثالثي 

حال اندرجت في سياق ووفق املنطق، فإن أي ضربة عسكرية في سورية لن تكون مجدية إال في 

 ما عدا ذلك كّل و  ،مرحلة انتقاليةيقود بالقوة إلى  ،حصول تغيير في العمقإلى تهدف استراتيجية متكاملة 

 وخدمة للنظام، وهدية مجانية له لُيتاجر بها. إضاعة للوقت

 

ا لة :ثانيا ِّ
 
 صفقة ُمعط

د 
ّ
، النظام السوريوشديدة ضد كان يريد حملة متواصلة أنه  ترامبالرئيس ن في إدارة و مسؤولأك

ا إيرانية وروسية، خاصة بعد أن غّرد على )تويتر( 
ً
أبريل  نيسان/ 11في وتوقع بعضهم أن تشمل أهداف

وكتب "روسيا تتعهد بإسقاط ، طلق على سوريةيُ أميركي روخ تحذير روس ي بإسقاط أي صارًدا على ، 2018

 .استعدي يا روسيا ألن الصواريخ قادمة... لطيفة وجديدة وذكية" ..أي صاروخ يطلق على سورية.

بها الواليات املتحدة حين  لكن العملية العسكرية األخيرة لم تختلف عن العملية السابقة التي قامت

، وليست أكبر منها كثيًرا، 2017نيسان/ أبريل عام  7استهدفت مطار الشعيرات في ريف حمص الشمالي في 

أي ضعفي   ،2017عام  59هذه املرة مقابل صواريخ  105الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا فقد أطلقت 

في إقناع األسد بوقف استخدام السالح  2017ت عام الشعيراحجم املرة السابقة، وكما فشل ضرب مطار 

السوريين، يبدو أن هذه الضربة املضاعفة ستفشل ألنها من حيث املبدأ ال تختلف عن ضد  كيماوي ال
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 سابقتها بش يء.

عناصر البرنامج ( بعد الضربة بأن البنتاغون ما ُيدّعم هذا الجزم إعالن وزارة الدفاع األميركية )

في  كيماوي قائمة في سورية، وبأنه ال يمكن ضمان عدم قدرة سورية على تنفيذ هجوم ال تزال  كيماوي ال

 .ة السوري"كيماوياملستقبل على الرغم من استهداف "قلب برنامج األسلحة ال

تلوا في دوما في الغوطة 
ُ
من املؤكد أن الواليات املتحدة لم تتحرك بهذه القوة من أجل مئة من السوريين ق

، ولم تتحرك بهذه القوة من أجل صفقة ما شرق الفرات الذي هو كيماوي مشق بسالح الشرقية بريف د

تحت سيطرتها أساًسا، ولم تتحرك من أجل الحصول على مكسب ميداني صغير هنا أو هناك، فهذا رهن 

 إشارتها وهي قادرة عليه في أي وقت، وإنما تحركت من أجل هدف استراتيجي أكثر يستحق منها هذا التحرك.

النظام السوري روسيا أعطت تلك األنباء التي أشارت إلى أن  في الحسبانمن األخذ  بّد  ي هذا الصدد، الف

، وما جرى استهدافه كان قد استهدافهاالتحالف الثالثي املواقع التي ينوي إحداثيات قبل أيام من العملية 

 
ُ
 .خلي سابًقاأ

علنة، فما جرى ُيرّجح وجود صفقة ما مع  ال يمكن الجزم بدقة نهائية بفحوى األهداف األميركية
ُ
غير امل

عندما استخدم النظام السوري السالح  2013روسيا أو عبرها في اللحظات األخيرة، تماًما كما حصل عام 

الكيماوي في الغوطة أيًضا وقتل ألًفا وخمسمئة مدني في ساعة واحدة، حيث استطاعت الواليات عبر 

من سورية، وأوقف الروس كل  كيماوي بر روسيا تقض ي بسحب السالح التحريك أساطيلها انتزاع صفقة ع

 العملية العسكرية التي كانت إدارة الرئيس باراك أوباما تنوي القيام بها في سورية.

هذا االحتمال ربما حدث هذه املرة أيًضا، وفي الغالب أرادت الواليات املتحدة أن تضغط على إيران 

ضغط على النظام السوري، وهذه التحركات العسكرية الكبيرة وفق املنطق بشكل خاص، أكثر من سعيها لل

 الوجوداألميركي قد تدفع روسيا إلى التدخل إلقناع إيران بضرورة مللمة تغلغلها في سورية، وتخفيض 

 العسكري، وإرغامها على وقف تمددها األخطبوطي، عسكرًيا وبشرًيا.

 

ا
ا
 إيران في عين أميركية :ثالث

ا غير مباشر على إيران، وربما ُبرض ى الروسليس مستب
ً
فموسكو  ؛عًدا أن تكون الضربة األميركية ضغط

 فيترغب 
ً

ا، ويأتي الضغط األميركي كحجة  فعال
ً
أن تضعف إيران في سورية، وأن تبقى تابًعا لها ال شريك

سّهل األمر على روسيا.
ُ
 خارجية ت

قبل وبعد أي ضربة عسكرية،  "إسرائيل"مصلحة  من مالحظة أن الواليات املتحدة تأخذ بّد  كذلك، ال

التي تربطها  "إسرائيل"ومدى فائدتها لإلسرائيليين، وضربة قاسية تستهدف النظام السوري لن تفيد 

من تحت ستار مع النظام السوري منذ عقود، لكن ضربة إليران ستنفعها، وتخفف مخاطر إيران  تفاهمات

 حالة الهدنة القلقة بينهما.من رغم على النهائًيا  "إسرائيل"التي ال تأتمنها 

دارت شائعة قبيل القصف األميركي تقول إن النظام السوري والحكومة الروسية عرضتا إخراج إيران 
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ضمن تسوية مقترحة، مقابل االمتناع عن الهجوم واالنخراط في عملية سياسية  ةوميليشياتها من سوري

لدى الواليات  للصدقيةالطرفين السوري والروس ي فاقدان ن أما ُيشكك بصحة هذه الشائعة لكن  جديدة.

روايات غير  الثالثي مًعا ، نسجاألخير كيماوي وفي هجوم السالح الاملتحدة، واعتادا على تسويق األكاذيب. 

جري بأن املعارضة هي من نفذت الهجوم على نفسها، معقولة 
ُ
األمم املتحدة تحقيقات وتمسكوا بضرورة أن ت

مّيع التحقيق وال تسمح ملجلس األمن بمراقبته.عل ميدانية
ُ
 ى طريقتهم التي ت

النظام السوري، محسوبة بوضوح لتجنب استفزاز راعيي و دة ومحدودة قيّ ُم كانت الضربة األميركية 

قوات روسية وأخرى إيرانية، والصدام مع األولى قد يصّعد املواجهة بشكل  توجدففي سورية  ؛روسيا وإيران

تنفذ عمليات انتقامية ضد الجنود األميركيين ه أميركًيا، والصدام مع الثانية قد يدفعها لغير مرغوب في

 ، وربما ضد مصالح أميركية حول العالم.املوجودين في سورية والعراق

 أن الواليات املتحدة تسعى إلضعاف إيران عبر البوابة السورية، وتريد أن في شك  ال
ُ
خفف من قبضة ت

، ووقف إثارة طهران للقالقل في املنطقة، لكن تهديد النظام السوري بقصفه إن لبنانإيران على العراق و 

إخراج غير قادر عملًيا على وضع حد لإليرانيين، وال هو قادر على لم يضع حًدا إليران أمر غير منطقي، فهو 

 ة.من سوريإيران الطائفية متعددة الجنسيات  الحرس الثوري وميليشيات

من االتفاق  اإدارة ترامب موقًف قبل نحو شهر من موعد اتخاذ  اأن الضربة أتت أيضً  من مالحظة بّد  ال

)أعضاء مجلس  1+5مع مجموعة  2015التوّصل إليه صيف العام  جرى شأن امللف النووي اإليراني الذي ب

إلغاء في حدة ، ورغبة الواليات املت2018مايو  /أيار 12األمن الدائمين وأملانيا(، واملحدد له موعد أولي في 

بيين. رسالة تؤكد إليران أن الواليات املتحدة يمكن أن تتحرك متى شاءت وأين و االتفاق على عكس األور 

مظلة مجلس األمن، ولن تستطيع روسيا رّدها إن شاءت استهداف النفوذ اإليراني في  من اشاءت، بعيًد 

 سورية.

فخروجهم منها يعني نهاية مشروعهم في  ؛رانيينإليإلى اتبقى سورية هي الساحة األهم واألخطر بالنسبة 

دولة ميليشيات تابعة إليران، كعب أخيل لهم، ويسعون لتحويلها إلى إلى  ةسوري واحّولاملنطقة، فقد 

مصدر قالقل  ةالفوض ى تجعل سوري، و الحرس الثوري كقاعدة انطالق للمناطق املجاورةليستخدمها 

 ناسب تماًما إيران وروسيا اللتين تبيُ 
ً
ا في قضايا املنطقة، وفي إشعال حثان عن املزيد من األوراق لتكونا طرف

 املعارك وإطفائها.

وضوح وتجسيد، حتى اآلن  إلىتفتقر حد، و إلى أبعد  سلبية ةفي سوريالراهنة لواليات املتحدة اسياسة 

حجم التغلغل اإليراني في الدولة السورية، والجيش واألمن بعلى األقل، كما تفتقر ملعرفة حقيقية 

التي تصدر عن املسؤولين األميركيين دليل على سلسلة البيانات املتناقضة واالقتصاد واملجتمع والدين، و 

 تخبط هذه السياسة، بما فيها تصريحات ترامب نفسه.
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ا  رسائل محتملة :رابعا

اشرة لروسيا بأنها ليست الوحيدة في الساحة، وأن الواليات قد تكون الضربة األميركية رسالة غير مب

فيتو  12دون انتظار قرار من مجلس األمن لن يأتي أبًدا بسبب من املتحدة قادرة على التحرك بمفردها 

لت كل القرارات املتعلقة بسورية، وأنه على بوتين  7روس ي منذ 
ّ
وحدود قوته،  أن يعرف حجمهسنوات عط

 يجب أن تصمت أمام أصوات األسلحة األميركية. أسلحتهأصوات وأن 

إن أعادت هذه الضربة مسار األزمة السورية إلى املسار السياس ي، وإلى مربع التفاوض السياس ي الذي 

منه مهما اعتقدت روسيا وإيران والنظام السوري أنهم نجوا منه أو استطاعوا االحتيال عليه، فهذا  بّد  ال

روسيا، ووصلت، وهي تذكير أميركي لجميع األطراف بأن لها أنياًبا قوية ال إلى  يعني أن هناك بالفعل رسالة

 ترحم، وأنه ال تهمها املواقف الروسية "العنترية" االرتجالية، وأنها ستفرض الحل السياس ي بالعصا.

دفع  أي ؛هذا األمر بحد ذاته، إن كان صحيًحا، قد يكون املّيزة اإليجابية الوحيدة للضربة األميركية

للعودة إلى الحل السياس ي، خاصة حل جنيف الذي ال يوجد بديل عنه حتى اآلن، وال توافق  كافة األطراف

تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات ب 1دولي كبير على أي حل آخر سواه، وهو الذي يقض ي وفق بيان جنيف 

لت وبصالحيات كاملة، تعن
ّ
ي نهاية حتمية تدريجية للنظام صالحيات تنفيذية كاملة، وهذه الهيئة، بحال تشك

 السوري ورموزه ومجرميه، وهو املسار الوحيد الذي يمكن أن يوقف الحرب السورية.

د ت
ّ
من دون  ةوأن موسكو ال تستطيع البقاء في سوري ،فارغةالضربة األميركية لروسيا أن "عنتريتها" ؤك

لجم حاجة إلى هناك وأن  ،إلى ما النهايةي السور ليست قادرة على حماية النظام ها أنموافقة غربية كاملة، و 

تستمع لألخ األميركي األكبر، وتسعى للحد أن على روسيا بالتالي  ويجب، إيران وإعادتها إلى حجمها الطبيعي

رغم النظام السوري على العودة إلى املسار السياس ي.الوجود اإليرانيمن 
ُ
 ، وت

، وعد الرئيس الروس ي بوتين 2013في عام " ترامبفي خطابه الذي رافق الضربة العسكرية، قال 

وحكومته بأنهما سيضمنان تدمير كل األسلحة الكيماوية السورية. ومن ثم، فإن هجمات األسد الكيماوية 

"، هذا يعني أن األخيرة، وردنا عليها هذا املساء، هما نتيجة مباشرة لفشل روسيا في الوفاء بما وعدت به

في اتفاق تدمير ترسانة  ،خدع األميركيينالذي لم يف بوعوده، و  بوتيناية من الواليات املتحدة منزعجة للغ

، أو في غيره من الذي أبرمه مع الرئيس األميركي آنذاك، باراك أوباما، السوريلدى النظام  كيماوي السالح ال

القوى والوعود  دون أن يأخذ توازنات من امللفات التي حاول بوتين التفرد بها في سورية، وتحدى الغرب عبرها

برر املشاركة البريطانية املتحمسة أيًضا، فهي رد على تسميم 
ُ
الضمنية لألميركيين حولها. وهذه الرسالة ت

 .بريطانيا الشهر املاض يعميل روس ي مزدوج في 

الروس ي.  -األميركي وخاصة الروس ي،  -التجاذب الغربي األميركية في سياق الضربة العسكرية يمكن فهم 

إلى دون أن يضطر من يسعى كل طرف فيه لفرض نفسه كعنصر قوي في الساحة السورية،  سياقوهو 

إقحام نفسه بمواجهة مباشرة مع الطرف اآلخر، وكل طرف ُيفّضل بقاء النظام السوري في هذا املسار، 

 لضعفه الشديد وخوفه الدائم، ولهذا ُيصّرح مسؤولون روس وتكتب وسائل إعالم مقربة من الكرملين أن
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روسيا غير مهتمة بشخص األسد، ولهذا أيًضا لم يصفه حتى اآلن أي من الزعماء الغربيين بالنظام اإلرهابي 

قبل أن يصلوا إلى أهدافهم، وهذا يفتح املجال للتخمين بأن الضربة لم تكن إال  إلى إطاحتهحتى ال يضطّروا 

 .على سكة االنتقال السياس ي ةاألوان لوضع سوريآن  هأنبرسالة رسائل تحذير ومناوشة، وليست 

 

ا ش/ تشويش أميركي :خامسا  تشو 

الشرق و  ،سورية خصوًصافي سياق استراتيجية أميركية شاملة ومتكاملة في الثالثية الضربة ال تندرج 

واضحة، وقد تكون ارتجالية مشّوشة،  في سياق استراتيجية أميركية، ليست بتعبير أدقأو ، عموًما األوسط

ة راسخة تحاول الواليات املتحدة التشويش عليها كي ال ُيكشف ما لديها من خطط وربما استراتيجي

 للمستقبل.

تتمثل بالحفاظ على عن استراتيجية أميركية السابق، األميركي وزير الخارجية قبل شهرين، أعلن 

لة ضغط باتجاه تسوية سياسية شاموال ،ودعم نظام حكم بديل ة،األميركي في شمال وشرق سوري الوجود

 ،اتماًم أقاله وأدلى بتصريحات معاكسة ترامب سورية، والضغط على إيران لخروجها من سورية، لكن في 

 ة على األقل.سوريتجاه تخبط في السياسة الخارجية األميركية وهو ما يؤكد وجود تناقض و 

ها ستسحب جاءت الضربة األميركية بعد أيام من إعالن الواليات املتحدة على لسان الرئيس ترامب أن

لألمن القومي ترامب  و مستشار قواتها من سورية في وقت قريب لتتسلم إدارة الوضع قوى أخرى، وحاول 

على ضرورة وجود لكّنه أصّر بضرورة اإلبقاء على تلك القوات في سورية، ه وجنراالت الجيش األميركي إقناع

 .جدول زمني سريع لسحبها

لقيام برد قوي ضد النظام قرر افقد  ؛ًفا نقيًضا ملوقفه السابقبعد الهجوم الكيماوي في دوما، اتخذ موق

إلى صدام مع روسيا على األرض ذلك خشية أن يؤدي  نيالقادة العسكريتحذيرات من رغم على الالسوري، 

 ، فقد السورية
ّ
ر وزير الدفاع األميركي، جيم ماتيس، من القيام بهجوم سريع من دون وضع استراتيجية حذ

ر عن قلقة من إمكانية تصعيد الصراع عن طريق جر روسيا وإيران إلى مواجهة أعمق وعبّ  ،ةمدروسة بعناي

 مع الواليات املتحدة.

أن العملية األميركية أتت منسجمة مع خطوات واستحقاقات أميركية  في الحسبانمن األخذ  بّد  ال

ومستشار جديد  (،ك بومبيومايأميركي جديد )وزير خارجية فقد أتت بعد فترة وجيزة من تعيين  ؛عديدة

فيما يخص مختلفة الضربة قد تكون نتيجة سياسة يوحي بأن وهو ما  (،جون بولتون )لألمن القومي 

تسم موقفها منذ سبع سنوات، خالل فترة الضياع التي السلبية أو  ةحالسورية، وقرار أميركي بالخروج من 

 .دونالد ترامب هالرئاسة ومن بعدباراك أوباما تولي 

)روسيا فيها الحلف الثالثي حاول بعد قمة أنقرة التي من مالحظة أن الضربة األميركية أتت أيًضا  بّد  ال

هذا أتت العملية العسكرية إلفهام إذ لواليات املتحدة، فيها إقصاء كبير لمعادالت  صوغإيران(  -تركيا  -

بسبب ن أوان التسوية لم ينضج بعد، ، وأال غيرها الحلف أن مفتاح الحل والربط هو بيد الواليات املتحدة
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 الواليات املتحدة وروسيا.قضايا دولية خالفية بين تشابك 

يتخذ الرئيس األميركي قراًرا أيار/ مايو املقبل، حيث س 12يوم كذلك، للضربة األميركية عالقة مباشرة ب

 مايو /رتقبة في شهر أياراملقمة ، وكذلك بالحيال انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي اإليراني

، وكلها تحديات تستدعي أن تدخلها أميركا قوية أيًضا بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون 

 منتصرة، وأقوى االنتصارات هو انتصار في وجه روسيا، وهو ما قد تحققه العملية في سورية.

كتب وهو ُيحاصر بفضائح متتالية مل، فقد قرر الرئيس ترامب القيام بضربته العسكرية، اوأخيرً 

إثارة موضوع التأثير  إلى اإلعالم األمريكي وعودة، واتهامات بعالقات جنسية مشبوهة، التحقيقات الفيدرالي

 الروس ي في االنتخابات الرئاسية السابقة.

وارتجالية وتشويش في ، في سوريةستراتيجية أميركية واضحة ومع هذا، يوحي كل ما سبق بغياب ا

مواقف أميركي ملا يجري في سورية من مقتلة وجرائم حرب، و سلبية وعدم اكتراث ملواقف واألفعال، وهيمنة ا

ربما إلبقاء سورية ورقة رابحة في مفاوضات ، تفسيرها أنفسهم ترامب معاونوال يستطيع  مبهمة ومتناقضة

 حول قضايا دولية أخرى مترابطة.

 

 املعارضة واملنطلقات الجديدة :اسادسا 

استعادة ضمن هذه الظروف، تواجه املعارضة السورية جملة من التحديات، تتمثل في ضرورة 

لتحرر من ، هدفها امناطقيةال طائفية وال  خطابات الثورة ومقاصدها األساسية كثورة وطنية ديمقراطية

يفصل  دنينظام االستبداد والفساد، وإقامة دولة مؤسسات وقانون ملواطنين أحرار ومتساوين في نظام م

 .العدالة في الحكمو  ة وتداول السلطةالديمقراطيبيأخذ بين السلطات، و 

، تعترف السورية ثقافيةالسياسية و من النخب ال ةسياسيجبهة بناء وعليهم إدراك أنه بات من املهم 

ة ، جبهاألساس يالثورة وتجتمع على هدف ، ، بمشتركاتها واختالفاتهابعًضا ببعضها ااألطراف التي تشكله

يكون من شأنها خريطة طريق  وغصواضحة، واستراتيجية متينة، قادرة على  سياسية يةرؤ لها  ةديمقراطي

نتج وطًنا حرً عقلنة الحياة
ُ
دافع عن مصلحة أكبر عدد من السوريين، وتبني بلًدا، وت

ُ
  ا، وت

ً
موحًدا قوًيا وعادال

 ومنصًفا، وتوحد أبنائه بإثنياتهم ودياناتهم وطوائفهم.

ادرة على تسهيل الحوار والتواصل بين السوريين املؤمنين بمبادئ الثورة األساسية، التي تستند جبهة ق

إلى إرادة العيش املشترك، ووحدة األراض ي السورية، ومبدأ املواطنة، والعلمانية، وحرية العمل السياس ي، 

إنتاج الدولة وسائل في  ى التفكيروترفض األقلية واألكثرية، وتحترم الحرية الفردية وحرية التعبير. وقادرة عل

جبهة تلتحم مع الحامل املجتمعي سياسًيا وحزبًيا، وتنحي خالفاتهما  ،ا، املنهارة واملرتهنة حاليً السورية

ر املختلفة أصعدتهبالسياسية، وتوجه النضال الديمقراطي 
ّ
فك

ُ
 فيها توسائل إعادة الثورة إلى مكانفي ، وت

دون تلبية مطالب من ناع األطراف العربية واألجنبية أن مصالحها لن تتحقق العالم الخارجي، قادرة على إق

الشعب السوري، وفي مقدمها رحيل نظام األسد وإقامة نظام ديمقراطي، وتعمل على الفصل التدريجي 
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ن الخيارات في واقع من صنع 
ّ
وط

ُ
الذي يضمن استقاللية القرار الوطني عن أي مصالح وسياسات أخرى، وت

 ن يخلو من العشوائية واالرتجال والفوض ى.السوريي

بال  جميع السوريين تلبية مصالح وحقوق ينبغي أن يتأسس على جبهة تؤكد على أن الحل التفاوض ي 

وخروج امليليشيات اإلفراج عن املعتقلين، بو ، تام لكل أعمال القتل والتدمير والتشريدالوقف استثناء، بال

، 2118والقرار  1الحاكمة االنتقالية املشكلة وفق وثيقة جنيف  والقوات األجنبية تحت إشراف الهيئة

 .توفير أفضل الشروط لعقد مؤتمر وطني جامعو 

 

 خاتمة

 
ّ
التباهي بقدرته على من النظام السوري، الضعيف واملرتهن، املحدودة األميركية نت الضربة مك

اقف البعض إلى صّفه كنظام وحرفت نظر الكثيرين عن جرائمه وعنفه، وغّيرت مو ، "الصمود والتصدي"

"ُيدافع" عن بلده ضد عدوان "استعماري"، واستغلها ليطعن من جديد باملعارضة السورية وبشعارات 

 .الحرية والكرامة

حتى اللحظة، أضّرت العملية العسكرية األميركية أكثر مما أفادت، فال هي أضعفت النظام، وال أوصلت 

تمنع النظام السوري من استخدام األسلحة الثقيلة العشوائية  -لنو -الرسالة بشكل واضح إلى إيران، ولم 

 عالية التدمير ضد الشعب من أجل الحفاظ على الحكم.

تتجاوز واشنطن الضربة األميركية مع النظام السوري، وال مع إيران، وال حتى مع روسيا، وما لم  لن تفيد

وحاسًما من الحدث  اوما لم تتخذ موقًفا صلبً  الحرب السورية،وقف عن اإلحجام التردد والسلبية و حالة 

فإن الصراع سيستمر، ولن يحصل أي انتقال سياس ي في سورية، ولن تنجح أي مفاوضات  ،السوري

دركه املعارضة السورية، التي يجب أن تتحرك وفق أسس ومنطلقات جادة 
ُ
سياسية، وهو ما يجب أن ت

ًيا.
ّ
 وجديدة كل
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