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الموقف الأمريكي من ّ َ
ال�سور ّ َية
الثورة ُّ
عزت السيد أحمد

ملخص

باحث سياسي

السور َّية وآفة العرب واملسلمني أنهَّ ُ م ينطلقون من َّ
أن أمريكا (املارد) هي
تعدّ آفة الثَّورة ُّ

احلاكم بأمر اهلل يف األرض؛ فال يكون إال ما تريد أمريكا أن يكون ،وما تقوله أمريكا هو ما

ٍ
جيب أن يكون ...ولذلك ينتظرون َّ
َّ
سيتمخض عنه الفيل أو احلامر األمريكي
ساعة ما
كل
ٍ
وترصحيات ليك ِّيفوا أفكارهم بنا ًء عليها ،ويقدُّ وا سلوكياهتم عىل أساسها...
من أفكا ٍر

ٍ
جريمة يرتكبوهنا يف حقِّ أنفسهم وشعوهبم وأوطاهنم ودينهم.
وهذه

إن اخلطر واملصيبة يف عدم فهم حقيقة املوقف األمريكي من الثورة السورية هو ضياع

بوصلة الثَّورة أربع سنوات َح َّتى اآلن ،وسعي هؤالء التامس ما لن يلتمس ،وتركهم التامس

ما يمكن أو جيب أن يلتمس.

وما زال الكثريون ،وعىل رأسهم قيادات
ياس�ية والعس�كر َّية يؤمنون َّ
أن
يف الثَّ�ورة ِّ
الس َّ
السور َّية ...إذ ما أكثر
أمريكا تقف مع الثَّورة ُّ
تش�دق هبا كبار
الترصحي�ات اإلعالمي�ة التي ّ
السياس�يني األمريكيين الت�ي تقول :األس�د
ِّ
عية ،عىل األسد أن يرحل !...وأكثر
فقدَ الشرَّ َّ
الس�ور َّية ،أو
منها ترصحيات بدعم املعارضة ُّ
العمل عىل دعمها ،أو املوافقة عىل تدريبها.

ما حقيقة موقف الواليات المتحدة
الأمريك َيّة من ّ َ
ال�سور ّ َية؟
الثورة ُّ

ل�ن أحت�دث ع�ن املوق�ف ال�دويل:
مؤسس�ات أو دول؛ ألنهَّ �ا ص�دى للموق�ف
َّ
األمريكي�ة .ناهيك�م ع�ن انس�جام
واإلرادة
َّ
مواق�ف معظم دول الع�امل مع صورة املوقف
األمريكي ،وإن اختلفت األس�باب من دولة
إىل ُأ ْخ َرى.

الر ْغ ِم من حرص ال َّنظ�ر يف املوقف
وعلى َّ
األمريكي وحده َّ
تتبع املوقف وتفصيالته
فإن ّ
أم�ران طويالن .واملش�كلة التي س�نصدم هبا رؤية تركية
ه�ي تعارض حقيقة املوق�ف مع صورته عىل 2015 - 14
الر ْغ ِ�م من وج�ود عرشات األدل�ة والقرائن 131 - 113
َّ
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الت�ي تقط�ع بحقيق�ة املوق�ف األمريكي من
ّ
الفقاعية
وتكذب ال َّترصحيات
السور َّية
الثَّورة ُّ
َّ
كلها.

س�نفرتض ج�دلاً أن الوالي�ات املتح�دة
السور َّية
كانت مع الربيع العريب ،ومع الثَّورة ُّ
يف البداي�ة :يف األش�هر األوىل فق�ط ،لن تزيد
عن أشهر عام 2011م بحال من األحوال...
ب�ل ال مبالغ�ة يف الق�ولَّ :
إن املوقف اإلجيايب

كان�������ت �أمريكا �ض�������د الثورة من�������ذ البداية ّ َ
ولكن
خوفها من �سقوط الأ�سد �أو هروبه جعلها تتظاهر
بالوقوف مع ّ َ
الثورة� ...أي �إنها كانت تتخوف من
انت�صار ّ َ
الثورة ،وت�سعى لعدم انت�صارها
الس�ور َّية كان يف األش�هر
الوحي�د من الثَّورة ُّ
الثالث�ة أو األربع�ة األوىل على األكث�ر ،عىل
افرتاض توقعها س�قوط األسد ،مثل الزعامء
الر ْغ ِم
اآلخرين يف غضون أش�هر قليل�ة .عىل َّ
هنائي�ا عدم دعم
م�ن أنهَّ َ�ا منذ البداية ق�ررت ًّ
الس�ور َّية ،وه�ذا م�ا قال�ه روب�رت
الثَّ�ورة ُّ
الس�فري األمريك�ي بدمش�ق يف اجتامع
ف�ورد َّ
باملعارض�ة بدمش�ق يف 2011/7/16م فيام
أذك�ر ،ق�ال باحل�رف« :ال تتوقع�وا أب�دً ا أن
السور َّية»( .)1وقد
تتدخل أمريكا لنرص الثَّورة ُّ
أعل�ن َ
ذلك الح ًقا يف لقاء تلفازي يف أواس�ط
ع�ام 2014م ،وأضاف قائًل�اً « :وأعتقد أنهَّ ُ م
مل يصدِّ ق�وا كالم�ي؛ ألنهَّ ُ �م ش�عروا َّ
قضية
أن َّ
ٍ
َّ
السوري هي قضية حقٍّ
وعدل ،ويف
الش�عب ُّ
هناي�ة املط�اف س�يرضب األمريكي�ون النظام
بسبب احلقِّ والعدل»(.)2
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إذن فاحلقيق�ة واضح�ة س�ل ًفا ،ق�ررت
الس�ور َّية
أمري�كا عدم م�دِّ يد الع�ون للثَّورة ُّ
ع�ز وقت ص�دق ادعائه�ا ذلك ،إن
َح َّت�ى يف ّ
صحيحا .اعرتاف
كان هذا اال ّدعاء اإلجي�ايب
ً
فورد هذا يكش�ف عن حقيق�ة املوقف ،وهو
ّ
ولكن
أن أمري�كا ض�د الثَّ�ورة من�ذ البداي�ة،
َّ
خوفها من س�قوط األس�د أو هروب�ه جعلها
تتظاه�ر بالوقوف مع الثَّورة ...أي إهنا كانت
تتخ�وف م�ن انتصار الثَّ�ورة ،وتس�عى لعدم
انتصارها.

خرافة ت�سليح ّ َ
الثورة و�إ�سقاط ِ ّ
النظام

ال أري�د الدخ�ول يف التوقع�ات
والتحليالت االستنتاجية ،سأكتفي باحلقائق
الت�ي ال تقبل الطعن أو الش�ك ،هذه احلقائق
األمريكي�ة املب�ارشة الت�ي
ه�ي الترصحي�ات
َّ
عابرا عىل وس�ائل اإلعالم
كان�ت متر
ً
م�رورا ً
وقي�ادات الثَّورة م�ن دون تفكري طويل ،عىل
الر ْغ ِ�م من وضوحه�ا .س�أقف وقفة رسيعة
َّ
عن�د ال َّترصحي�ات املبارشة يف هذا َّ
الش�أن ،ثم
أعود إىل املوضوع من زاوية ُأ ْخ َرى.

يف 2012/7/18م :ق�ال األمريكي�ون
أي إج�راء قب�ل هناية
بوض�وح« :ل�ن ن َّتخ�ذ َّ
()3
االنتخاب�ات
األمريكي�ة» ؛ أي بع�د س�نة
َّ
ٌ
رصحية إىل
ونص�ف تقري ًب�ا ،ويف ه�ذا إش�ار ٌة
ع�دم ال َّت ُّ
دخل وترك األمور على ما هي عليه
من قتل وتدمري ،وطمأنة بش�ار األسد بامليض
يف مرشوع�ه يف قم�ع الثَّ�ورة وتدمير املزي�د
قت حينها قائًل�اً « :ولن
من س�وريا ،وق�د ع َّل ُ
أي إجراءات بعد االنتخابات.»...
ي َّتخذوا َّ
يف 2012/10/10م :أمري�كا وفرنس�ا
السور َّية...
تعلنان رضورة تس�ليح املعارضة ُّ
وبع�د يومين يعلن�ان َّ
أن تس�ليحها يتناىف مع
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ك�رر مث�ل ه�ذا نح�و
القوانين
َّ
الدولي�ةَ ...ت َّ
الس�نوات الثَّلاث
م�ر ٍة على م�دار َّ
عرشي�ن َّ
الس�ابقة( .)4كلما ضاقت األم�ور باألوربيني
َّ
وأرادوا تسليح الثَّورة خيرج الڤيتو األمريكي
من القمق�م ويفرض عليه�م الرتاجع ال عن
الفع�ل فق�ط بل ع�ن الترصي�ح ً
أيض�اَ .ح َّتى
ش�خصيا
اضط�ر الرئي�س األمريك�ي أوباما
ًّ
يف 2013/2/9م إىل قط�ع داب�ر التأوي�ل
السور َّية فقال« :لن
والتحليل يف تسليح الثَّورة ُّ
نوعي ٍ
ٍ
�ة إىل املعارضة
نس�مح بوصول
أس�لحة َّ
بحي�ث هت�دِّ د أم�ن إرسائي�ل وأمري�كا؟!».
ويف منتص�ف أيار/ماي�و 2014م ذه�ب إىل
واش�نطن أمحد اجلربا رئيس االئتالف ورجل
الس�عودية أه�م حلي�ف ألمري�كا يف املنطق�ة
والتقى بأوباما ،ومع َ
ذلك أخفق يف احلصول
عىل سالح نوعي(.)5
هذا الكالم الواضح ال حيتاج إىل تفسير.
وعي�ة؟ ال أحد
ّ
ث�م ما هي ه�ذه األس�لحة ال َّن َّ
ي�دري مداه�ا وال مس�تواها وطبيعته�ا...
أمريكا وحدها تقدّ ر َ
ذلك.

ج�اء ال َّتوضي�ح أكث�ر على لس�ان وزي�ر
األمريكي�ة جون كيري الذي قال
اخلارجي�ة
َّ
َّ
يف 2013/2/28م« :ل�ن نس�لح املعارض�ة
احلر من
يت�م تطهير اجلي�ش ِّ
الس�ور َّية َح َّت�ى َّ
ُّ
اإلسلاميني»()6؛ أي َح َّتى تتقاتل فصائل من
اجليش احلر وترتك النِّظام ...وهذا ما نجحت
في�ه أمري�كا إىل ح�دٍّ كبير َح َّت�ى اآلن .إذن
فاملس�ألة حس�بام أوضح كريي ليس�ت مسألة
عونية ،لن نس�لح باملطلق.
نوعية أو َّ
أس�لحة َّ
أي
وهذا يعني أنهَّ ا ستمنع أي تسليح من قبل ِّ
ٍ
طرف ...طاملا استطاعت إىل َ
ذلك سبيلاً .

يف 2013/3/4م بريطاني�ا وفرنس�ا
«س�تقرران بع�د ثالث�ة أش�هر
تعلن�ان أنهَّ ُ ما
ِّ

تس�ليح الثَّورة أس�لح ًة غري ٍ
مرة
قاتلة!»َّ ،أول َّ
ٍ
حمارب
يف ال َّتاري�خ نس�مع عن تس�ليح جيش
بأسلحة غري ٍ
ٍ
قاتلةُ ،ر َّبام كان َ
ذلك بانتظار ردة

األمريكية التي ص�درت يف اليوم ذاته
الفع�ل
َّ
ع�ن جون كيري الذي ق�ال« :س�نعمل عىل
السور َّية وعدم تسليحها» .إن
دعم املعارضة ُّ
تسليح الثَّورة بأسلحة غري قاتلة ،وغري ف َّتاكة،
تكرر عرشات املرات عىل ألس�نة املس�ؤولني
َّ
األمريكيين .وال ندري كيف يمكن تس�ليح
ري ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بأس�لحة غ ِ
قاتلة ،وما
حرب
جيش يف حالة
()7
مغزى َ
ذلك وأبعاده ؟!

يف 2015/3/13م أمري�كا خت�رج ع�ن
عادهت�ا يف ّ
الرس�ائل
اللف َّ
وال�دوران ومترير َّ
الس�طور لتدخ�ل يف املوض�وع مب�ارش ًة
َبْي�نْ َ ُّ
وتعل�ن بوض�وح :األس�د أو نح�رق البل�د،
نشرت مق�الاً يف
األس�د أو ال أح�د .وق�د
ُ
2014/10/11م بعنوان( :ش�عار أمريكا:
األس�د أو نحرق البل�د)( .)8ولذلك أندهش
الس�وريني م�ن ال َّترصحي�ات
م�ن انده�اش ُّ
األمريكي�ة على لس�ان مدير االس�تخبارات
َّ
السور َّية يف
َّورة
ث
ال
عن
برينان
جون
ة
األمريكي
ُّ
َّ
2015/3/13م إذ قال(:)9

«ال نري�د إس�قاط النِّظام ،جي�ب املحافظة
الس�ور َّية» ،وق�ال ً
أيض�ا:
على َّ
املؤسس�ات ُّ
َّ
«إن س�قوط بش�ار األس�د س�يفتح املج�ال
أمام اجلامعات اإلسلامية لتس�لم الس�لطة».
وأض�اف« :لس�نا وحدن�ا الذي�ن نرغ�ب يف
َ
ذل�ك؛ ب�ل َّ
إن روس�يا والصين ودول غربية
َ
بذلك وتريده».
وعربية كثرية ،تؤمن
وتكتم�ل دائ�رة اخل�داع وال َّتضلي�ل،
األمريكي�ة يف القس�م
وتنكش�ف األالعي�ب
َّ
الثاين من ال َّترصيح ،فهو لن يس�مح بس�قوط
احلكوم�ة وال مؤسس�ات الدَّ ول�ة ،وس�قوط
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أمر غير مقب�ول ...ومع َ
ذل�ك يتابع
األس�د ٌ
س�نزود املعارض�ة بأس�لحة
قائًل�اً « :ولك َّنن�ا
ِّ
ٍّ
أمرا
غري فتاكة!» ،وأضاف عىل نحو
مس�تقل ً
غري ًب�ا ،فق�ال« :جي�ب علينا تزوي�د املعارضة
بالسلاح ك�ي ال تس�مح لغريه�ا
املعتدل�ة ِّ
بالزحف إىل دمشق!».
وبعد هذا بيومني؛ أي يف 2015/3/15م
اخلارجية األمريكي
خرج جون كريي وزي�ر
َّ
ليؤك�د ترصحي�ات برين�ان ،ويعل�ن بوضوح
قائًل�اً « :ال ُب َّ�د م�ن دخ�ول أمري�كا يف حوا ٍر
مب�ا ٍ
رش مع نظام األس�د»( .)10وأضاف الزمة
«ولكن َ
أي
الفتن�ة والتضلي�ل:
ذل�ك ال يعني َّ
َّ
تغيرُّ ٍ يف موقف واشنطن من األسد!».

وعندما استنكر األوروبيون هذا ال َّترصيح
وحاولوا إجياد ختريج مناسب له بأن َُّه ال يقصد
بش�ار األس�د بش�خصه وإنَّام يقص�د النِّظام.
ع�اد ج�ون كيري ليصفعه�م يف الي�وم ال َّتايل
2015/3/17م بتوضي�ح قصده ،قائلاً  :إِن َُّه
«يعني احلوار مع شخص بشار األسد»(.)11

ويف 2015/4/5م نشرت جري�دة
األمريكي�ة لق�اء طويًل�اً مع
نيوي�ورك تايم�ز
َّ
الرئي�س األمريك�ي ب�اراك أوبام�ا يعنينا منه
تنصله من املسؤولية ،بإلقاء اللوم عىل الدُّ ول
السور َّية،
العربية يف عدم وضع حدٍّ للمأس�اة ُّ
َّ
إذ أعل�ن ش�عوره بخيب�ة األم�ل م�ن العرب
أي
الذين ينتظ�رون من�ه اإلذن وال َّتوقيع عىل ِّ
السبب
فعل عليهم أن يقوموا به .وتساءل عن َّ
يف عدم قيام العرب بعملٍ ما لوقف انتهاكات
حقوق اإلنس�ان التي يرتكبها نظام بشار(.)12
السابقة
وكأنَّه جيهل كل املامرسات
األمريكية َّ
َّ
السور َّية.
ضدَّ الثَّورة ُّ
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وم�ع َ
ذلك َّ
األوبامية هذه
فإن خيبة األمل
َّ
العربية عىل
تضعنا أمام ضغوط بعض الدُّ ول
َّ
األمريكي�ة م�ن أجل ف�رض مواقف
اإلدارة
َّ
معين�ة عليه�ا جت�اه الثَّ�ورات والربي�ع العريب
َّ
الس�لطة،
خو ًف�ا من وصول اإلسلاميني إىل ُّ
وف ًق�ا العتراف وزي�ر الدِّ ف�اع األمريك�ي
ٍ
مكاملات
األسبق روبرت غيتس من أنه «تلقى
خليجيةٍ،
ش�خصية من ع�دد من زعماء ٍ
دول
َّ
َّ
وضغوط�ات مبك�رة ملن�ع اإلطاح�ة بنظ�ام
مب�ارك ،واحليلولة دون وصول اإلسلاميني
للحك�م»( .)13وبع�د أش�هر من َ
ذل�ك حتدث
الدكت�ور خليل العناين عن حماوالت خليجية
لتوجي�ه النق�اش داخ�ل مراك�ز األبح�اث
األمريكي�ة إىل َّ
أن الديمقراطية غري صاحلة يف
املنطقة ،وأهنا ت�أيت بتيارات معادية للواليات
املتحدة(.)14

ٍ
ح�ال ال أحد يعتب على أمريكا
أي
على ِّ
ألنهَّ َ�ا مل تتدخ�ل ،ه�ذا ُّ
حقه�ا ،فما مصلح�ة
أمري�كا يف ال َّتدخ�ل يف س�وريا؟ ال األرض
أرضه�ا وال األهل أهلها وال هي خترس ش�يئًا
مما خترسه س�وريا .ولكن احلقيقة املرة هي أنهَّ ا
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ٍ
هلذا َّ
الط�رح ٍّ
ترسيبات
بتأن ومتريره من خالل
ٍ
وتلميح�ات خمتلفة ،وبدأ الوضوح يف َّ
الطرح
بالرتويج وإشاعة استحالة احلسم العسكري
من َّ
الطرفني منذ أواس�ط عام 2012مَ ،ح َّتى
وصل األمر إىل ال َّترصيح به يف عام 2013م،
وإىل أن َُّه احلل الوحيد منذ عام 2014م.

الس�ور َّية بكل الوس�ائل
وقف�ت ض�د الثَّورة ُّ
والسبل.

�إعادة ت�أهيل ِ ّ
النظام

م�رارا وأعيد :ال مش�كلة يف احلل
كتب�ت
ً
الس�يايس ،ومل تك�ن الثَّ�ورة يف مراحلها ك ِّلها
ِّ
ِّ
ولكن متى أبدى النِّظام
الس�يايس،
ْ
ضدَّ احلل ِّ
الس�يايس؟ وه�ل ت�رك
أي اس�تعداد للح�ل ِّ
النِّظام جمالاً
ِّ
السيايس؟
للحل ِّ
الس�يايس طرحتها ٌ
فكرة ِّ
عربي ٌة
احلل ِّ
دول َّ
رسا .وقد أرادت هذه
حمدَّ د ٌة يف أوائ�ل الثَّورة ًّ
ِّ
اليمني يف
احل�ل
العربي�ة إع�ادة إنتاج
ال�دُّ ول
َّ
ِّ
س�وريا لوضع حدٍّ للربيع العريب ،والقول َّ
إن
ظاه�رة الثَّورة انتهت وال جدوى هلا طاملا أنهَّ ا
س�تنتهي بمصاحلة َبينْ َ النِّظام َّ
والشعب .هذه
العربي�ة دفعت هبذا االجت�اه وصارت
ال�دول
َّ
ل�ر ْو ِز
ت�روج له يف وس�ائل إعالمه�ا
ً
تلميحا َ
الش�عب والثَّ�ورة هلذا ّ
قابلي�ة َّ
احل�ل وتعويده
َّ
علي�ه .ورسع�ان ما تبن�ت أمري�كا واملجتمع
الغربية هذا التوجه
ال�دويل وكثري من ال�دول
َّ
العربي�ة(،)15
عملي�ا م�ع املب�ادرة
ال�ذي ب�دأ
َّ
ًّ
ووف�د املراقبني العرب بقي�ادة اجلنرال الدَّ ايب
يف أواخ�ر ع�ام 2011م( .)16وب�دأ الترَّ وي�ج

يف 2012/12/12م ترسب�ت بع�ض
ٍ
أمريكي ٍة
طبخ�ة
األخب�ار الت�ي توحي بوجود
َّ
ٍ
وف�اق م�ن النِّظام
روس�ي ٍة لف�رض حكوم�ة
َّ
واملعارضة وبقاء ِّ
كل يشء عىل ما هو عليه.

كتب�ت اس�تقرا ًء:
يف 2012/12/28م ُ
إرسائيلي ٌة
أمريكي ٌ�ة
هن�اك مرشوع�ات ق�ذر ٌة
َّ
َّ
عربي�ة كبرى يف
أوروبي ٌ�ة باشتراك دول
َّ
َّ
ٍ
طائفية
موض�وع دفع س�وريا نحو حماصص�ة
َّ
وعرقية...
َّ
َ
ذل�ك احلين إىل اآلن أخ�ذت
ومن�ذ
األمريكي�ة تصرح بوج�وب ِّ
احلل
السياس�ة
ِّ
َّ
()17
السيايس .
ِّ
متنط�ع :إن أمري�كا جلأت إىل
ربما يق�ول
ٌ
ه�ذا املوق�ف َّ
ألن البدي�ل هو اإلسلاميون،
حالي�ا كما تب�دي لوح�ة املش�هد
أو داع�ش ًّ
ٌ
باط�لَّ ،
ألن املوق�ف
االدع�اء
الع�ام .وه�ذا
ٌ
األمريكي من بش�ار األس�د ومحايته�ا له كان
قب�ل ظه�ور اإلسلاميني وداعش يف املش�هد
الس�وريَّ .
إن ترصحي�ات كريي منذ
الثَّ�وري ُّ
اخلارجي�ة ،وقبل�ه تلمحي�ات
تس�لمه وزارة
َّ
هيلاري كلينت�ون ،وترصحي�ات ال َّناطقين
اخلارجية والبي�ت األبيض والبنتاغون
باس�م
َّ
مجيعا ب�اراك أوبام�ا منذ نحو
وعلى رأس�هم ً
ً
مبارشا
ثلاث س�نوات كان�ت توح�ي إحي�ا ًء
ب�أن الواليات املتحدة متمس�كة بنظام بش�ار
األس�د ،وأنهَّ ا تريد ف�رض ٍّ
س�يايس ،بدا
حل
ٍّ
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أنهَّ ا تريد منه فرض بقاء بش�ار برشوط بش�ار
نفسه أو برشوط أمريكاَ .ح َّتى ع ّلق سوريون
أح�رار ،مل يب�قَ إال أن يصرخ أوباما وهيتف:
«اهلل وس�وريا وبش�ار وبس ،األسد أو نحرق
البل�د ،األس�د أو ال أح�د» .ب�ل نشروا ل�ه
لوح�ات كاريكاتريي�ة هبذا الش�كل .ويف يوم
اخلمي�س 2014/11/13م ،خ�رج وزي�ر
الدف�اع األمريكي تش�اك هيغل ليق�ول« :إذا
ُّ
س�يحل حم ُّل�ه؟ ال
س�قط بش�ار األس�د ،م�ن
بدي�ل!»( .)18إذن يف س�وريا من يرأس�ها –يا
هيغل -س�وى بش�ار األس�د! وهذا م�ا كان
يقول�ه أنصار بش�ار من�ذ بداي�ة الثَّ�ورة« :إذا
ذهب بشار األس�د من سيحكم سوريا؟ هل
من بديل؟».

الم�صادرة على المطلوب
منطقي
اصطالح
املصادرة على املطلوب
ٌ
ٌّ
قدي�م ال حدي�ث ،ألنهَّ �ا ممارس�ة قديم�ة.
املص�ادرة على املطل�وب هي ف�رض النتيجة
املقدّ مة بحيث تكون وال يكون غريها .هذا ما
السور َّية
مارسته الواليات املتحدة مع الثَّورة ُّ
عندم�ا َّ
مهش�ت الثَّ�ورة ومطالبه�ا وفرض�ت
السيايس منذ البداية من
إيقاع ما َّ
يس�مى احلل ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
خالل أربعة خطوط متوازية متالزمة؛ اخلطان
األول والثَّاين حزمة ،والثالث والرابع حزمة،
َّ
واخلطوط األربعة حزمة واحدة.
س�حب كلم�ة الثَّورة م�ن ال َّتداول
َّأولاً :
ُ

والس�يايس رويدً ا رويدً ا وتكريس
اإلعالمي ِّ
ال�كالم ع�ن معارض�ة ونظ�ام .م�ورس هذا
عربية حمددة
الس�لوك بدهاء يف وسائل إعالم َّ
بداي�ة وعلى ألس�نة املس�ؤولني األمريكيين
ثم ما لبثت املس�ألة أن صارت
�م الغربيينَّ ،
ُث َّ
الس�ور َّية من
قانو ًن�ا ،وغاب�ت كلم�ة الثَّ�ورة ُّ
 118ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

تام
والس�يايس غيا ًبا ش�به ٍّ
التداول اإلعالمي ِّ
من�ذ ع�ام 2014م .فال ت�كاد جت�د اليوم من
يتح�دث عن ثورة س�ور َّية ،بل صار احلديث
ي�دور ع�ن الصراع الدائ�ر يف س�وريا ،وعن
خماط�ر اإلسلاميني ،وع�ن خماط�ر الدول�ة
اإلسالمية عىل الوجود البرشي والكون! َّأما
َّ
السور َّية فال وجود هلا.
الثَّورة ُّ

الس�ابق ذاته َت َّ�م حتويل
ثان ًيا :يف ِّ
الس�ياق َّ
الثَّ�ورة إىل رصاع ،ال أعن�ي تس�ليح الثَّ�ورة،
بل أعني اس�تكاملاً لس�حب اصطالح الثَّورة
والس�يايس
الس�ور َّية من الت�داول اإلعالمي ِّ
ُّ
وتغييبه�ا لصال�ح تكري�س َّ
أن م�ا ه�و قائ�م
هو رصاع س�يايس وعس�كري َبْي�نْ َ معارضة
وس�لطة (رشعي�ة) ،م�ن أج�ل املس�اواة َبينْ َ
اجللاد والضحيةَْ ،ي�نْب َ الثَّورة والنِّظ�امَ ،بينْ َ
جرائم النِّظام وجرائم الثَّورة ...بدأ َ
ذلك منذ
أواخ�ر ع�ام 2011م عىل اس�تحياء وبدهاء،
َ
ً
ب�روزا رص ًحي�ا عندم�ا ص�ارت
ذل�ك
وب�رز
الواليات املتحدة واألمم املتحدة تساوي َبينْ َ
جرائ�م النِّظ�ام ودفاع الثَّورة عن نفس�ها ،إثر
قتل أحد كبار ش�بيحي النِّظ�ام يف حلب زينو
بري يف 2012/7/31م.
مل يتوقف األمر هنا ،بل جرى العمل عىل
شيطنة الثَّورة لتكريس فكرة الرصاع وتغييب
الس�يايس الذي ختطط
الثَّورة،
تأسيس�ا للحل ِّ
ً
له الوالي�ات املتحدة بمبارك�ة عربية وأنظمة
إقليمي�ة حم�ددة .وال ن�زال نتذك�ر كيف هاج
الع�امل كل�ه يف 2013/5/15م عندما ش�اع
َّ
ش�بيح وأكل منه .مل
أن أب�ا صگار انتزع قلب ّ
يكن املقطع قد ُنشر يومها عىل اليوتيوب ومل
الس�وريون لوال نشره بعد ذلك بيوم
يصدقه ُّ
أو يومني .بس�بب حدث ع�ارض هاج العامل
الس�وريني
وحارب وحش�ية الثَّ�ورة والثوار ُّ

الموقف الأمريكي من ّ َ
ال�سور َيّة
الثورة ُّ

ٌ
س�لوك واحدٌ ومش�هدٌ واح�دٌ مقابل
م�ع أن َُّه
عرشات آالف املش�اهد األكثر وحش�ية التي
يامرس�ها ش�بيحة النِّظام ،ومت�ر دون اهتامم أو
تعليق.

ثال ًث�ا :تقطي�ع أوص�ال "م�ا يس�مى
باملعارضة" .ب�دا الصمت األمريكي والدويل
عَّم�اَّ حيدث مري ًب�ا مقارنة بما كان يف الثورات
ُ
الس�وريني من
العربي�ة األ ْخ َرى ،فخرج عىل ُّ
َّ
نادى بوجوب تش�كيل قي�ادة ختاطب العامل،
فاضط�رت الثَّ�ورة للموافق�ة على تش�كيل
املجل�س الوطني ممثًل�اً للثَّورة .بغ�ض ال َّنظر
عن ضعف آلية تش�كيله ونظامه الداخيل فقد
س�لمت الثَّ�ورة زمامه�ا للمجل�س وفوضته
ً
خصصت الثَّورة تس�مية
تفويضا مطل ًقا ،وقد َّ
ٍ
مجع�ة 2011/10/7م بعن�وان (املجل�س
الوطن�ي يمثّلن�ي) ،وه�ذه ال َّتس�مية وحده�ا
كان�ت كافي�ة للدلي�ل على تفوي�ض الث�ورة
املجلس لتمثيلها.
َ
وال�دو ُّيل
ال�ر ُّد
األمريك�ي َّ
ولك�ن ،كان َّ
ُّ
التشكيك يف هذا ال َّتفويض ومتاسك املجلس،
وإطالق محلة تفتيت وتش�تيت وإث�ارة الفتنة
ٍ
أعض�اء وكت�لٍ على االنس�حاب
وحتري�ض
من�ه لتقويض�ه؛ من�ذ تل�ك اجلمعة ووس�ائل
ٍ
ٍ
وإش�كاالت توحي
تس�اؤالت
اإلعلام تثري
بوجود خالفات واختالفات َبينْ َ املعارضني.
الس�وريون التي
وكانت طائفة من املعارضني ُّ
متوهل�ا جه�ات أمريكية وعربية مش�بوهة تثري
صميمية
مشكالت توحي بوجود اختالفات
َّ
َبينْ َ أقطاب املعارضة.
أن َ
كنا نظن حينها َّ
ذلك من أجل تش�تيت
الدولية جتاه الثَّورة
الرأي العام ومتييع املواقف
َّ
الس�ور َّية .ولك َّنن�ا تيقنا فيام بع�د أنَّه من أجل
ُّ
الس�يطرة عىل الثَّ�ورة رويدً ا روي�دً ا ،وفرض

عربية حمددة
احلل ِّ
الس�يايس الذي تبنته أنظمة َّ
وتآلفت م�ع أمريكا إليص�ال األمور إىل هذا
الطريق الذي تس�عى هذه األطراف أن يكون
وحي�دً ا .فف�ي وق�ت من�ح ال َّتفوي�ض املطلق
للمجل�س الوطن�ي وجدن�ا جامع�ة ال�دُّ ول
العربي�ة تتجاه�ل املجل�س الوطن�ي وتدع�و
َّ
الس�ور َّية لل َّتف�اوض
�ة
الوطني
نس�يق
ت
ال
هيئ�ة
َّ
ُّ
َّ
ور َّبما للثَّورة
معه�ا عىل أنهَّ ا ممثل�ة للمعارضة ُ
َ
وكذلك فعلت أمريكا ودول عربية
السور َّية.
ُّ
يف الكواليس ،وروسيا وإيران يف العلن.
كانوا يتذرع�ون َّ
بأن املجل�س الوطني ال
يمثل األطياف مجيعها .وهو اعرتاض مشبوه
ُمغْ ِر ٌ
ض؛ ألسباب ،منها:
أولاً  :ه�ل نظ�ام بش�ار األس�د يمث�ل
األطياف مجيعها؟

�ن قال َّ
إن املجل�س الوطني جيب
ثان ًي�اَ :م ْ
أن يمث�ل األطياف مجيعه�ا؟ املجلس الوطني
أقليات أو
يم ِّثل الثَّ�ورة وال يمثل رشائ�ح أو َّ
طوائف أو أطيا ًفا أو...
ثال ًث�ا :كي�ف جي�ب أن يك�ون اجلمي�ع يف
املجلس؟ وه�ل يمكن َ
ذلك أصًل�اً ؟ وملاذا؟
أهو جملس قيادة ثورة أم جملس شعب؟

م�ا ح�دث م�ع املجل�س الوطن�ي أعي�د
استنس�اخه تقري ًب�ا م�ع االئتلاف الوطن�ي
الذي ُف َ
�رض ً
فرضا عىل الثَّورة وعىل املجلس

بدا ال�صمت الأمريكي والدولي ع ّ َما يحدث مري ًبا مقارنة بما
كان في الثورات العرب ّ َية الأُ ْخ َرى ،فخرج على ُّ
ال�سوريين من
نادى بوجوب ت�شكيل قيادة تخاطب العالم ،فا�ضطرت ّ َ
الثورة
للموافقة على ت�شكيل المجل�س الوطني اً
ممثل ّ َ
للثورة
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وضم
الوطني حتت مزاع�م رضورة ال َّتوحيد
ِّ
أطي�اف املعارضةَّ ،
وأن العامل لن يدعم الثَّورة
ٍ
إال بعد أن تك�ون املعارضة حتت ٍ
واحدة
راية
ٍ
ٍ
واحدة .وعج ًبا من هذا احلرص املشبوه
وهيئة
من دول العامل عىل وحدة املعارضة!

أربعة وأربع�ون دولة وعدت باالعرتاف
السور َّية له إن
باالئتالف وتس�ليم السفارات ُّ
تم تش�كيله ،م�ع وعود قاطعة بدع�م الثَّورة،
وتس�ليح اجليش احلر وغري َ
ذلك ...مل يتحقق
يشء ،وم�ا حت َّق�ق منه�ا ل�ذر الرم�اد يف
منه�ا ٌ
العيون نحو سفارة يف فرنسا ووعد بسفارة يف
بريطانيا ،ومكتب يف تركيا ،ومكتب يف قطر!
ناهيك�م ع�ن َّ
الطلب�ات املضحك�ة ألمري�كا
وبريطانيا من أجل االعرتاف باهليئة ...حينها
أرادت بريطاني�ا معرف�ة خطة حترك االئتالف
من أجل االعرتاف ،بعدها استقبلتهم جامعة
�م طردهتم عىل
ال�دول العربي�ة عىل الف�ورُ ،ث َّ
أيضا من�ذ َ
الف�ور ً
ذلك احلني إىل الي�وم(...)19
وكادت اجلامع�ة تعي�د النِّظ�ام إىل القم�ة
العربي�ة األخيرة يف القاه�رة /3/29-23
َّ
()20
2015م  .ووص�ل األم�ر بالقاه�رة إىل
تدخ�ل األمن ملن�ع االئتالف م�ن عقد مؤمتر
صحفي( .)21ومنذ نحو نصف س�نة واجلهود
الدولية عىل أشدها لنسف االئتالف ،ولك َّن ُها
َّ
َح َّت�ى اآلن مل جتد البدي�ل وإال لفعلت ...عىل
أي ح�ال لق�د أوقف�وا الدعم عن�ه ليكون يف
ِّ
َّ
حالة م�وت رسيري حت�ت الطلب .وس�نبينّ
يف األخير كش�ف حقيق�ة اإلمات�ة الرسيرية
للمجلس ُث َّم االئتالف.
رابع�ا :تش�تيت والءات القي�ادات
ً
العس�كر َّية للثَّ�ورة واحليلول�ة دون وحدهتا.
ٌ
قاطع هنا س�وى تسلس�ل
لي�س لدين�ا
دلي�ل ٌ
األح�داث ،واملفه�وم مم�ا َبْي�نْ َ ال َّترصحي�ات
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وم�ا وراءه�ا ،وس�لوكيات إدارة الصرِّ اع من
اإلقليمية املنسجمة
أمريكا مبارشة واألنظمة
َّ
م�ع أهدافه�ا وغاياهت�ا ...وم�ا وصل�ت إليه
األمور.

الس�ياق هنا ال ينفصل عماَّ سبق كله،
هذا ِّ
والوقائ�ع ه�ي التي تثبت وجه�ة نظرنا يف َّ
أن
الوالي�ات املتح�دة س�عت ملنع وج�ود قيادة
الس�ور َّية ،س�واء عىل
ثور َّي�ة موح�دة للثَّورة ُّ
الس�يايس أم العس�كري .ومنذ أعلن
َّ
الصعيد ِّ
عن مرشوع تشكيل قيادة أركان بدت البوادر
للمتابعني التي تقول َّ
إن تشكيل هيئة األركان
ليس لدعم الثَّورة وإنام ملحارصهتا ،ووضعها
الس�يطرة ،وجتفيف منابع دع�م الثَّورة،
حتت َّ
ووضع اليد عليها؛ لتعزيز من يس�مع الكالم
وهتميش وهتشيم من ال يسمع الكالم ،وهذا
كله م�ا كان .وقد مورس َ
ذل�ك بدهاء ولك َّن ُه
ده�اء مفض�وح .أصًل�اً  ،إذ ال يمك�ن أن يتم
الس�ور َّية
املشروع األمريكي /العريب للثَّورة ُّ
م�ا مل يتم فعل ه�ذا األمرَّ .
ألن وح�دة الثَّورة
رسيعا ،وه�م يدركون َ
ذلك
ستحس�م األم�ر
ً
جيدًّ ا.
ل�ن أطي�ل يف التفاصي�ل ،فف�ي
رصح ناطق باسم األبيض
2013/2/25م ّ
َّ
األمريكي�ة مس�تعدَّ ٌة
أن «الوالي�ات املتح�دة
َّ
لتدريب اجليش احلر!» ...وبعد سنة وربع من
نش�اط اجليش احلر وانتصارات�ه املتتالية خرج
األمريكيون م�ن اجلحر ليعلنوا اس�تعدادهم
لتدري�ب اجلي�ش احل�ر .ولذلك عل�ق الثوار
س�اخرين :لعله�م يقصدون موافق�ة اجليش
احل�ر على تدري�ب اجلي�ش األمريك�ي .ويف
اجلمعة 2013/6/21م ،أي بعد أربعة أشهر
َ
ذل�ك ذكرت صحيف�ة لوأنجلوس تايمز
من
أن املخاب�رات األمريكي�ة والق�وات اخلاصة

الموقف الأمريكي من ّ َ
ال�سور َيّة
الثورة ُّ

رسا يف
األمريكي�ة تقوم بتدري�ب اجليش احلر ًّ
األردن منذ أكثر من س�نة( !)22كيف اس�توى
الصحيفة نقلاً عن
هذا ال َّتناقض؟ بل أضافت َّ
مسؤول أمريكي أن قوات من اجليش تدربت
عىل مضادات الدروع ومضادات الطائرات،
وه�ي األس�لحة الت�ي مل تس�مح هب�ا أمري�كا
للثورة َح َّتى هذه اللحظة!

من�ذ ما قبل هذا التاريخ وإىل اآلن أعلنت
م�رارا أهنا« :س�تخصص
األمريكي�ة
اإلدارة
ً
َّ
مخ�س مئ�ة ملي�ون دوالر لدع�م املعارض�ة
مر ش�هران أو ثالثة
ُّ
الس�ور َّية املعتدلة» وكلام ّ
أشهر ،واس�تجدَّ مستجدٌّ يعود األمريكان إىل
أس�طوانتهم القديمة« :س�نبدأ دعم املعارضة
املعتدلة ...سنسلح املعارضة املعتدلة بخمس
مئة مليون دوالر!».
وفج�أة يف 2014/9/16م أي بع�د
أكث�ر م�ن س�نتني م�ن مسلس�ل الترصحيات
َّ�ه «سيس�مح بتدري�ب
أعل�ن الكونغ�رس أن ُ

ٍ
بمبل�غ أو ٍّيل قدره مخس مئة
املعارضة املعتدلة
()23
يقر فيها
ملي�ون دوالر»  .وه�ذه َّأول َّ
م�ر ٍة ُّ
الكونغرس بذلك.
وم�ع َ
صرف املبل�غ ،ب�ل َّ
ظ�ل
ذل�ك ،مل ُي َ

موض�وع ترصحي�ات ال تنته�ي ،فف�ي ي�وم
اجلمع�ة 2014/10/10م أعلن�ت وزارة
اخلارجي�ة األمريكي�ة َّ
«أن تركي�ا وافق�ت عىل
طل�ب أمريكا دعم تدري�ب وجتهيز املعارضة
()24
الر ْغ ِ�م من أن َُّه
ُّ
الس�ور َّية املعتدل�ة»  ،وعىل َّ
األمريكية أنهَّ ا
بعد أس�بوعني أعلن�ت اإلدارة
َّ
السور َّية املعتدلة يف
س�تبدأ بتدريب املعارضة ُّ
ش�باط 2015م�ـ -أعلن�ت وزارة اخلارجية
األمريكي�ة يف منتص�ف ش�باط 2015م عىل
لس�ان الناطقة جينفر بس�اكي أن َُّه ت�م التوافق
مع تركيا عىل تدري�ب املعارضة املعتدلةُ ،ر َّبام
بع�د آذار القادم( .)25وتكتمل الطرافة أن َُّه بعد
َ
ذل�ك يف 2015/5/7م أعلن
ش�هرين م�ن
مس�ؤول بوزارة الدفاع األمريكية أن تدريب
�صيف 121 2015

المقاالت  -الدرا�سات

عزت ال�سيد �أحمد

الحرب على الدولة الإ�س���ل���امية جاءت خدمة
ِّ
ال�س�������وري ،فف�������ي 2014/11/19م قال
للنظام ُّ
روبرت فورد ال�سفير الأمريكي ال�سابق بدم�شق:
«�إ ّ َن ال�ضربات الجوية الهادفة �إلى تحطيم ق َوّة
تنظيم الدولة ،تعزز نظام ب�شار الأ�سد»
املعارضة الس�ورية املعتدلة س�يبدأ األس�بوع
املقبل(.)26

ويف الوق�ت ذات�ه يف 2014/10/23م
نشرت واش�نطن بوس�ت َّ
أن «اجلي�ش
الس�ور َّية عىل
األمريك�ي س�يدرب املعارضة ُّ
الدِّ فاع عن املناطق املوجودة فيها ،وليس عىل
اهلجوم» .جاء َ
ذلك يف فرتة االنشغال الكوين
بكوب�اين! وبع�د س�بعة أش�هر من َ
ذل�ك ،يف
2015/5/9م ،تكرر االشتراط نفس�ه عىل
األمريكية
لس�ان املتحدثة باسم وزارة الدفاع
َّ
البنتاغ�ون إليس�يا س�ميث الت�ي قال�ت:
«س�يعمل برنام�ج تدري�ب وجتهي�ز وزارة
الدف�اع عىل تعزيز ق�درات مقاتلي املعارضة
الس�ورية املختاري�ن يف نواح�ي الق�درة عىل
محاية الش�عب الس�وري من هجامت داعش،
وحتقي�ق األم�ن يف املناط�ق الت�ي يس�يطرون
عليها ،إضاف�ة إىل تعزيز قدرهت�م عىل الدِّ فاع
أي هتدي�دات
ع�ن الش�عب الس�وري ض�د ِّ
إرهابي�ة ،وخلق ظروف من أج�ل إجياد حل
لألزمة الس�ورية عن طريق املفاوضات»(.)27
أي هجمات النظ�ام كله�ا ليس�ت إرهابي�ة،
وخ�ارج احلس�ابات األمريكي�ة ،وال يس�مح
للجيش احلر بالدفاع عن نفسه أمام النِّظام!
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وبعد شهر كامل متا ًما من منشور واشنطن
بوست لتأهيل اجليش احلر للدفاع فقط وليس
للهج�وم ،أي يف 2014/11/22م كان
الري كورب مس�اعد وزير الدفاع األمريكي
الس�ابق ضي ًف�ا على قن�اة اجلزي�رة الفضائية،
َّ
ورشح املخط�ط األمريك�ي بوضوح ال لبس
م�رارا هن�ا وفيام
ذهب�ت إليه
في�ه ،مؤك�دً ا ما
ُ
ً
س�بق .إذ قال« :الواليات املتحدة تريد تأمني
ث�م تتف�رغ لتدري�ب
االس�تقرار يف الع�راقَّ ،
اجلي�ش احل�ر!»( .)28أي بعد عق�ود! فقد قال
أوبام�ا يف بداي�ة احلمل�ة إهنا حتت�اج إىل ثالث
س�نوات عىل األقل ،ويف مؤمت�ر جدة يف بداية
احل�رب على الدَّ ولة أمج�ع املؤمت�رون عىل َّ
أن
احل�رب حتتاج إىل عرش س�نوات على األقل.
�م إن وزي�ر اخلارجي�ة األمريكي نفس�ه قال
ُث َّ
إهنا حتتاج إىل أكثر من عرش س�نوات ،وعندما
عرض خطته عىل الكونغرس يف كانون األول
2014م( -)29اس�تنتج الكونغرس أنهَّ ا حتتاج
إىل أكثر من ثالثني س�نة .ويف 2015/2/6م
السابق يف
الس�فري الربيطاين َّ
قال جون جينكز َّ
الس�عودية« :حتتاج احلرب عىل تنظيم الدولة
اإلسالمية إىل مخس عرشة سنة».
وضوحا أن احلرب عىل الدولة
وزاد األمر
ً
الس�وري،
اإلسلامية جاءت خدم�ة للنِّظام ُّ
فف�ي 2014/11/19م ق�ال روب�رت فورد
الس�فري األمريك�ي الس�ابق بدمش�قَّ :
«إن
قوة تنظيم
الرضب�ات اجلوية اهلادفة إىل حتطيم َّ
الدولة ،تعزز نظام بشار األسد»( .)30وأضاف
فورد أمام جلسة بعنوان (اخلطوات القادمة يف
السياس�ات األمريكية جتاه سوريا والعراق)،
ِّ
ُنظمت يف جلن�ة العالقات اخلارجية يف جملس
الن�واب األمريك�ي« :لق�د أرضت الرضبات
اجلوية يف س�وريا باملعارضة املعتدلة ،وقللت

الموقف الأمريكي من ّ َ
ال�سور َيّة
الثورة ُّ

م�ن مصداقيته�ا ...إننا نس�اعد نظام األس�د
بش�كل مبارش عندما نضرب أهداف داعش
َ
ذل�ك اس�تقال وزي�ر
رشق س�وريا» .وملث�ل
الدف�اع األمريك�ي تش�اك هيغ�ل يف تل�ك
الفرتة.

ويف 2014/11/16م كان�ت الصاعقة
التي أثارت جدلاً
عامليا ،وصدرت عن أوباما
ًّ
ذات�ه يف مؤمتره الصحايف ال�ذي خرج فيه عن
طوره بسبب س�ؤال طاملا ُع ِرض عىل اإلدارة
اإلعالميات« :هل
األمريكية .س�ألته إحدى
َّ
َّ
أي خمطط لإلطاحة
ل�دى اإلدارة
األمريكي�ة َّ
َّ
ببش�ار األس�د؟» .أوبام�ا اهل�ادئ مل ينتظ�ر
اإلعالمي�ة تكمل الس�ؤال َح َّت�ى أجاهبا بنربة
َّ
غض�ب واس�تياء ب�دت واضحة على وجهه
قائلاً كلمة واحدة بغضب ووجوم( :ال).

واس�عا،
عامليا
ً
هذه اإلجابة أثارت اهتام ًما ًّ
التلفزيوني�ة علامء
ودع�ت بع�ض املحط�ات
َّ
االنفعالية.
نفس الس�تكناه أبعاد هذه احلال�ة
َّ
َ
ألن إجابت�ه هب�ذه َّ
الطريق�ة أب�دت َ
َّ
وكأن َُّ�ه
ٍ
ٍ
بالغ�ة ،دفعته هلذا
ش�خصي ٍة
إلهان�ة
تع�رض
َّ
َّ
االنفع�ال الغاضب الذي اس�توحينا من�ه أن َُّه
كاد يصفعها.

الس�ور َّية
لن نتس�اءل إن كانت املعارضة ُّ
بحاج�ة إىل تدري�ب أمريك�ي أم ال .،فالواقع
يشهد أهنا ليست بحاجة إىل ذلك .ولن نوغل
يف َّ
الش�واهد وال َّترصحيات الكثرية التي تدور
السيطرة عىل القوى الثَّور َّية
يف فلك واحد هو َّ
املس�لحة ومنعه�ا م�ن االنتص�ار ،ورضهب�ا
ببعضها لش�غلها عن إس�قاط النِّظام من أجل
الس�يايس املزعوم ،وعىل
أغراض منه�ا احلل ِّ
رأس�ها ع�دم السماح بوصول رشعي�ة ثور َّية
حرة إىل السلطة يف سوريا.

السيايس؟
ما احلل ِّ

حس�نًا ،ومل ال ُي َ
وض�ع ح�دّ هل�ذا الصرِّ اع
الذي نزف الدماء ٍّ
س�يايس؟ ما املش�كلة
بحل
ٍّ
يف َ
ذلك؟ أليس هذا أفضل من استمرار القتل
والترشيد واخلراب والدمار؟

نك�رر الق�ول :ال مش�كلة يف اجللوس إىل
الر ْغ ِم من اليقني
طاولة احلل ِّ
الس�يايس .على َّ
َّ
الس�يايس.
ب�أن النِّظ�ام مل يترك جم�الاً للحل ِّ
السيايس املطلوب؟
ولكن ما احلل ِّ
املشكلة ليست يف ِّ
السيايس ،املشكلة
احلل ِّ
السيايس الذي تريده أمريكا
يف مضمون احلل ِّ
إذا اس�تطاعت فرضه ،أو ال�ذي يقبله النِّظام
إذا وافق عليه ،وليس بينهام كبري اختالف من
جهتَي املبدأ وال َّنتيجة.

ال يمك�ن فهم حقيقة املوق�ف األمريكي
من دون فهم حقيقة املوقف اإلقليمي العريب
الس�ور َّية ،واخلوف م�ن وصول
م�ن الثَّ�ورة ُّ
اإلسلاميني إىل الس�لطة .وال ُب َّ�د م�ن تأكيد
االنس�جام ش�به املطلق َبْي�نْ َ هذي�ن الطرفني
ش�كلية يف بني�ة االنس�جام العام.
مع ف�روق
َّ
والسؤال املهم هو :ماذا تريد أمريكا؟

يف منت�دى لألف�كار بواش�نطن يف
اخلارجي�ة
2014/10/30م ق�ال وزي�ر
َّ
األمريكية جون كريي يف مداخلته« :سنعمل
َّ
الس�ور َّية لتس�تطيع أن
املعارض�ة
دع�م
على
ُّ
تفرض عىل بش�ار األسد اجللوس عىل طاولة
املفاوض�ات» ،ويف اليوم ذات�ه قالت املتحدثة
األمريكي�ة جنيفر
الرس�مية باس�م اخلارجي�ة
َّ
س�اكي يف بي�ان مكتب اخلارجي�ة األمريكية:
«نظام األس�د فقد رشعيت�ه منذ أمد طويل...
وجي�ب دع�م املعارض�ة الس�ورية جت�اه ح�ل
س�يايس يوق�ف العن�ف»( .)31وال ننس�ى أن
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كريي يف أوائل ترصحياته بعد تس�لمه منصب
وزارة كان حيمل مرشوع بقاء األسد وجلوس
الثورة معه عىل طاولة املفاوضات(.)32

وال ننس�ى م�ا ذكرن�اه من ترصي�ح مدير
األمريكي�ة ج�ون برين�ان يف
االس�تخبارات
َّ
لقاء تلفزيوينٍّ ،يف 2015/3/15م« :ال نريد
إس�قاط النِّظام» ،وقول ج�ون كريي يف اليوم
ال َّت�ايل 2015/3/16م« :ال ُب َّ�د م�ن دخول
أمريكا يف حوا ٍر مبا ٍ
رش مع نظام األسد» .وقد
أزال اللبس يف الي�وم التايل 2015/3/17م
شخصيا».
قائلاً « :أعني بشار األسد
ًّ
هذه الترصحيات األخرية متتاز بوضوح ال
ٍ
بتلميحات
لب�س فيه ،ولك َّن َها كانت مس�بوق ًة
ٍ
كثرية منذ عام 2012م عىل األقل .منذ أعلن
نائ�ب الرئي�س األمريكي فيام أذك�ر يف أوائل
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عام 2012مَّ :
«إن بش�ار األس�د يدمر سوريا
أكث�ر م�ن اللازم» ،أي أكث�ر مما نطم�ح إليه
ونطمع فيه.

ال أحس�ب أن املطل�وب األمريك�ي م�ن
العامة
خفيا يف صورته َّ
احلل ِّ
السيايس سيكون ًّ
بعد هذا ال َّتمهيد .لن أقول َّ
السوري
إن النِّظام ُّ
عمي�ل إلرسائيل ،وال أري�د أن أخوض غامر
تفاصيل هذا املوضوع الواس�ع .سأنطلق من
ترصيح رامي خملوف ابن خال بش�ار األس�د
يف مقابل�ة نرشهت�ا جري�دة نيوي�ورك تايمز يف
األس�ابيع األوىل من الثورة قائلاً « :لن يكون
هن�اك اس�تقرار يف إرسائي�ل إذا مل يك�ن هناك
اس�تقرار يف س�وريا»( .)33وعىل الف�ور كتبت
الصحيف�ة اإلرسائيلي�ة يدع�وت أحرونوت
-إن مل ختن�ي الذاك�رة -عن األس�د والثَّورة:

الموقف الأمريكي من ّ َ
ال�سور َيّة
الثورة ُّ

«ش�يطان تعرفه خير من ش�يطان ال تعرفه»،
رصح اجلن�رال
ويف 2011 /11/27م َّ
اإلرسائيلي عام�وس جلعاد قائلاً « :س�قوط
األس�د س�يرتتب عليه ح�دوث كارثة تقيض
على إرسائي�ل»( ) ،ويف 2013/12/20م
كت�ب إيلي بردنش�تاين يف صحيف�ة معاريف
اإلرسائيلي�ة« :نتنياهو مقتن�ع بأن َُّه هو وبوتني
َّ
م َّتفق�ان على َّ
أن األس�د أفض�ل م�ن البدائل
()34
ُ
األ ْخ َرى يف سوريا» .

إن م�ا ذكرناه هنا لي�س بكثري ،ولكن فيه
ِّ
للحل
ما يكفي الس�تنتاج التصور األمريكي
السيايس
السيايس ،وما تريده أمريكا من احلل ِّ
ِّ
الر ْغ ِم م�ن التناقض
للثَّ�ورة ُّ
الس�ور َّية ،على َّ
والسيايس ،فال تقوم
املنطقي َبينْ َ الثَّورة واحلل ِّ
ِّ
ٍّ
س�يايس ،ولذلك حولوها
ثورة من أجل حل
ٍّ
إىل رصاع .ومع كفاية ما سبق لالستنتاج فإن
الس�يايس مل تكن
املطالب
األمريكية من احلل ِّ
َّ
رس َّية ً
أب�دا ،وق�د وضعت على الطاولة أكثر
ً
نفسيا
وروزا من جهة،
ربا
مرة س ً
ً
وتأسيسا ًّ
من َّ
م�ن جه�ة أخ�رى ،وإىل جنبها س�لة مطالب
يف الغ�رف السرِّ َّي�ة الت�ي تديره�ا الوالي�ات
املتحدة بال َّتعاون م�ع جهات إقليمية وأوربية
وفاتيكانية ورشاذم مأجورة من قلب الثَّورة.
والظاهر منها واضح يكفينا عناء الدخول إىل
التأويل ملا يدور يف الغرف الرس َّية.
الوالي�ات املتح�دة أم�ام فرص�ة تارخيي�ة
َّ�ه ٌّ
ح�ل
لتحقي�ق أح�د أمري�ن مم�ا تزع�م أن ُ
سيايس:
ٌّ
أي نظا ٍم بعد األسد جيب أن حي ِّقق
األولُّ :
َّ
اإلرسائيلية بامتياز .بغض
األمريكية
املصالح
َّ
َّ
ال َّنظ�ر عام كان عليه وضع ه�ذه املصالح قبل
الثَّ�ورةَّ ،
ف�إن أمري�كا رأت يف الثَّ�ورة فرص�ة
تارخيي�ة البت�زاز الثَّ�ورة والنِّظ�ام ع�ن طريق

الفوىض والعبثية ،ودعم النِّظام ودعم الثَّورة
للوص�ول إىل حالة من االستسلام للرشوط
األمريكية .وكانت ٌ
معينة َع َر َضت
عربي ٌة َّ
دول َّ
َّ
ٍ
مطال�ب عىل املجل�س الوطن�ي يف عام
س� َّلة
2011م م�ن أجل دعم الثَّ�ورة ،وهي« :أمن
إرسائي�ل ،أم�ن العلويين ،أم�ن ح�زب اهلل،
ضامن املصالح اإليرانية ،تقاسم السلطة»(،)36
كانت طلبات غريبة ال أحد يصدقها ،ولك َّن َها
ذلك من ٍ
ولتعذر ضامن َ
ُّ
أحد بدأ
هي احلقيقة.
العمل عىل نسف املجلس الوطني وتفتيته َح َّتى
إهنائه بتأسيس االئتالف ُث َّم هيئة األركان ،ومل
يستطع االئتالف وال األركان ضامن ٍ
يشء من
َ
ذلك ً
أيضا ،ف�كان مصري االئتالف واألركان
ال َّتهمي�ش واإلمات�ة السرَّ ير َّي�ة ،والبحث عن
بدائل كانت عىل طاولتهم أصلاً .

ُ
ف�رض نظ�ام حك�م (حماصص�ة
الثَّ�اين:
غال ًبا) الذي سيمنع سوريا من أن تكون دولة
تيقنت
ق�ادرة عىل أي فعل لعرشات الس�نني.
ْ
ٍ
كثيرة من ُّ
ٍ
تعذر ُّ
حتقق
ألس�باب
مبكرا
أمريكا ً
فرك�زت ِّ
الَّش�رَّ ط األولَّ ،
مبك ًرا على الشرَّ ط
الثَّ�اين وراحت ِّ
ختط�ط هبدوء ل�ه ،وما زالت
تسري عىل طريق حتقيقه .املحاصصة هي بؤرة
ال َّتخطي�ط األمريك�ي .احلقيق�ة التي جيب أن
مجيعا ه�ي َّ
أن املحاصصة
الس�وريون ً
يدركها ُّ
جره�م إليها وتقديمها
هي اهلاوي�ة التي ُيراد َّ
هلم عىل أنهَّ ا ُّ
احل�ل األمثل واألفضل ،يف حني
أنهَّ �ا أخطر من بق�اء النِّظام ،وأخط�ر من ِّ
كل
الرغبة
أن�واع الدَّ مار .وق�د أعلن رينان ه�ذه َّ
ٍ
ٍ
َّ
شديد إذ قال« :نريد حكومة
بخبث
واملخطط
ٍ
مت ِّث ُل مجيع األطياف»َّ ،
حكومة من
«إن تشكيل
مجيع األطياف هي ُّ
احلل األمثل»(.)37
ج�دا .ظاه�ر ُه ٌ
مجيل ملن
كالم
خطري ًّ
ه�ذا ٌ
ٌ
االستراتيجية،
السياس�ة والرؤي�ة
ال ي�درك ِّ
َّ
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ألن َُّه ينادي بتمثيل األطي�اف مجيعها! والغاية
ليس�ت احل�رص على األطياف مجيعه�ا ،وال
عىل ٍ
أحد منها ،ب�ل الغاية هي خلق األوضاع
تدرجيي�ا وهتيئ�ة َّ
الس�وري
املناس�بة
الش�عب ُّ
ًّ
ٍ
ٍ
ومناطقية
وعرقي�ة
طائفي�ة
ملرحل�ة حماصصة
َّ
َّ
َّ
للس�لطة بحيث تصبح س�وريا مث�ل لبنان أو
ُّ
العراق ،ينعدم معها وج�ود الدَّ ولة ،وتنقلب
ٍ
حصص تفرض ذاهتا عىل الدَّ ولة
الس�لطة إىل
ُّ
بمواقفه�ا وأيديولوجياهت�ا ومصاحله�ا ،مثل
اخلارجي�ة العراقي
لبن�ان أو الع�راق ،فوزي�ر
َّ
وزي�ر األكراد ال عالقة له بالدَّ ولة إال بام يتفق
وزيرا،
الس�لطة ً
م�ع كرديت�ه التي وضعت�ه يف ُّ
َ
اخلارجية يف لبنان هو مندوب
وكذلك وزي�ر
َّ
الطائفة التي وضعته فيه ويم ِّثل موقف َّ
َّ
الطائفة
الت�ي وضعته ال موق�ف احلكومة ،ولذلك ما
اخلارجية خمال ًفا
أكث�ر ما وجدنا موقف وزي�ر
َّ
ملوقف رئي�س احلكومةٌّ :
كل يعم�ل لطائفته.
وعىل هذا القياس بقية املناصب والوزارات.
السوريون هبذه املطالب
ينبغي أال ينخدع ُّ
ٍ
يرتصدُ س�وريا.
الرباق�ة .إنهَّ َ�ا
كمين خبي�ث َّ
رباق
وس�وف يس�تهوي الكثريين بمظه�ره ال َّ
من جه�ة صورته بتمثيل أطي�اف املجتمع يف
الس�لطة .وأغلب َّ
الظن َّ
أن األقليات س�تدفع
ُّ
هب�ذا االجتاه مهما كانت ال َّنتائ�ج حتت ضغط
الغربية
يروج هل�ا النِّظ�ام واإلدارات
خم�اوف ِّ
َّ
الر ْغ ِم م�ن أوهام
وح َّت�ى
َ
َّ
العربي�ة .هذا على َّ
الترَّ كيبة الفسيفسائية التي ُي َر َّو ُج هلا ،فاملجتمع
فسيفس�ائيا كام يصورون ،وال
�وري ليس
الس ّ
ُّ
ًّ
الس�لطة أبدً ا عىل أساس الرتَّكيبة
جييز تقاسم ُّ
�كانية؛ َّ
ألن ثامنني باملئة على األقل عرب
ُّ
الس َّ
مس�لمون (س�نة) وعرشون باملئة عىل األكثر
أقلي�ات أخ�رى .ويف الوق�ت ذات�ه تس�عون
باملئة عرب ،وتس�عون باملئة مسلمون (سنة)،
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أي ٍ
بلد يف العامل من جهة األقليات
وه�ذا مثل ِّ
والطوائ�ف ،فلامذا س�وريا وحدها جتب فيها
مثل هذه املحاصصة؟
الس�وريني م�ن َ
ذل�ك فإين
وإين إذ أح�ذر ُّ

أح�ذر ال�دول العربية الس�اعية هذا املس�عى
لتضع يدها عىل سوريا كام كانت سوريا تضع
يدها عىل لبنانّ ،
وأذكرها بأن ذلك لن ينجح،
وأي ص�ورة للنج�اح س�تكون مؤقت�ة جتلب
الوب�ال والوب�اء اللذي�ن جي�ران ه�ذه الدول
واملنطقة إىل خماطر لن يس�تطيع أحد السيطرة
عليه�ا .وهذا األمر س�يكون حقيق�ة يف حال
استمرار امليش يف هذا املسعى.

خاتمة
م�ن أج�ل اكتمال الرؤي�ة وتأكي�د
املوضوعي�ة نشير إىل نقاط ال ب�د منها .عىل
رأسها َّ
أن هذا املرشوع أو املوقف األمريكي
واضح�ا رص ًحيا رافق الثَّورة
ال�ذي بدا ثابتًا
ً
الس�ور َّية م�ن بداياهت�ا إىل اآلن لي�س ه�و
ُّ
َ
�م ارتب�اك
املوق�ف األمريك�ي كل�ه .ب�ل ث َّ
األمريكية نامجة
السياس�ة
وختب�ط وحرج يف ِّ
َّ
ع�ن تعقيدات عاملي�ة وهتلهل أمريكي ،وقد
اعترف يف األش�هر األخيرة كل م�ن جون
كيري وروبرت ف�ورد وقبلها تش�اك هيغل
َّ
السور َّية أربكت أمريكا ،وسببت
بأن الثَّورة ُّ
هل�ا الكثري من احلرج وخس�ارة الرصيد عىل
املس�توى العاملي .إهنا تعقيدات عاملية وتغري
موازي�ن قوى ال ي�راه إال القليلون ،وفوقها
الس�وري وصعوبت�ه
خصوصي�ة الوض�ع ُّ
السياس�ة
البالغ�ة ج�دًّ ا بالنس�بة ملوازي�ن ِّ
الس�ور َّية
األمريكي�ة ،وبالنس�بة إىل املكان�ة ُّ
َّ
وح َّت�ى
اجليوستراتيجية واجلغرساس�ية
َ
التارخيي�ةوالديني�ة.

الموقف الأمريكي من ّ َ
ال�سور َيّة
الثورة ُّ

ت�س�������تطيع �أمري�������كا وغيرها م�������ن وكالئها �أن
يحرّفوا ّ َ
الثورة عن م�سارها� ،أو ي�ؤخروا ّ َ
الن�صر،
ويطيلوا عمر ِ ّ
النظام ...ولكن ال خطيئة تم ّر
من دون ثمن .قد يت�أخر الثمن ّ َ
ولكن ُه �س ُيدفع
َّ
بال�ض�������رورة .فلي�س�������ت �أمري�������كا وال غيرها من
يقرّر نهاية ّ َ
الثورة وال نهاية ِ ّ
ال�صراع
ِ
األمريكية
لذلك كل�ه مل يكن أمام اإلدارة
َّ
إال دف�ع الكرة إىل األمام دائًم�اً  ،وترك األمور
تسير على تلقائياهت�ا م�ع التدخ�ل كلما لزم
األم�ر لتوجي�ه املس�ارات ق�در املس�تطاع...
واملس�ارات يف صورهت�ا كان�ت تسير وف�ق
األمريكي�ة ،وعىل رأس�ها تكريس
الرغب�ات
َّ
اس�تمرار الِّص�رِّ اع م�ن أجل اس�تمرار تدمري
س�وريا ،وإخراجه�ا م�ن ال َّتاري�خ َح َّت�ى إذا
الس�وريون
س�ارت األم�ور إىل منتهاها وجد ُّ
أنفس�هم أمام عرشات الس�نني من االنشغال
الت�ام بإع�ادة بن�اء الدمار الذي أق�رت األمم
العاملية
املتحدة هبيئاهتا أن َُّ�ه األكرب منذ احلرب
َّ
الثانية.
تفتي�ت س�وريا َّ
األمريكي�ة ،ال
بالطريق�ة
َّ
يعني تقس�يمها ب�ل تفتيتها لتخ�رج من دائرة
الفع�ل باملطل�ق .ولذل�ك ك�ررت ق�ويل عىل
م�دار س�نوات الثَّ�ورةَّ :
«إن أمري�كا ال تري�د
انتص�ار الثَّ�ورة ،وال تري�د س�قوط النِّظام»،
م�رة َّ
إن أمري�كا تري�د بقاء
ولكنِّ�ي مل أق�ل يف َّ
النِّظام .أمريكا لن تس�مح للنِّظام أن يبقى إال
يف ظرف اس�تمرار القت�ل وال َّتدمري وال َّترشيد
لإلجه�از على كل س�وريا وإخراجه�ا م�ن
الس�وريني
ال َّتاري�خ واجلغرافيا إىل حني قبول ُّ
ِّ
بح�ل ال َّتفتيت الذي أرشنا إلي�ه؛ َّ
ألن احللول
ُ
األ ْخ َ�رى كله�ا مل تس�تطع أن تقن�ع املطال�ب

مستعجلة عىل ٍ
ٍ
يشء؛
األمريكية .وهي ليست
َّ
ألنهَّ َا ليست مضطر ًة وال خترس شيئًا ...وفوق
َ
ذلك ك ِّلهَّ ،
فإن أمريكا تتحكم بقيادات الثَّورة
إىل حدٍّ كبري مبارشة أو عن طريق وكالئها.

أج�ل ،ال خترس ش�يئًا! ه�ي العب�ارة التي
نختم هب�ا كالمن�ا .فأمريكا ت�رى وتؤمن أنهَّ ا
ال تدفع من جيبها ش�يئًا ،ه�ذه حقيقة ظاهرة
ولكن الدفع س�يأيت الح ًقا .وقد قلت
أكيدة،
َّ
قبلاً للمندوب األخرض اإلبراهيمي ،والح ًقا
ٍ
الس�فراء
ملن�دوب دي ميس�تورا،
ولع�دد من ُّ
الذين قابلتهم عىل مشارف جنيف ،2بصفتي
بأي ٍ
صفة ثور َّي�ة« :إذا كنتم تبحثون
باح ًث�ا ال ِّ
عن أم�ن األقليات فأنتم وامه�ون ،لن يؤذي
أح�د األقلي�ات أب�دً ا .وإذا كنت�م تري�دون
ضامنات إلرسائيل فلن جت�دوا أحدً ا يقدِّ مها.
َ
كذلك تتخبطون فس�تجدون نشأة
وإذا بقيتم
مجاعات تتمنون معها تس�ليم س�وريا لتنظيم
القاعدة؛ ألهنا ستبدو األكثر اعتدالاً يف العامل
اإلسالمي».

تس�تطيع أمري�كا وغريه�ا م�ن وكالئها
حيرف�وا الثَّورة عن مس�ارها ،أو يؤخروا
أن ّ
ال َّنصر ،ويطيلوا عم�ر النِّظ�ام ...ولكن ال
متر م�ن دون ثمن .ق�د يتأخر الثمن
خطيئ�ة ّ
ولك َّن ُ�ه س� ُيدفع بالضرَّ ورة .فليس�ت أمريكا
يق�رر هناية الثَّ�ورة وال هناية
وال غريه�ا من ِّ
كرره�ا ال َّتاري�خ
الِّص�رِّ اع ،فالكلم�ة الت�ي َّ
ريا حكيمة ومش�هورة« :تس�تطيع أن تبدأ
كث ً
احل�رب مت�ى ش�ئت ،ولك َّن�ك ال تس�تطيع
مرهتن
إيقافها متى شئت!» .فال بقاء النِّظام
ٌ
بالق�رار األمريك�ي ،وال انتص�ار الثَّ�ورة
ٌ
من�وط بقرارهاّ .
الس�وريني وحدهم من
إن ُّ
س�يصنع اخلامت�ة مهما كان�ت االخرتاق�ات
وال َّتدخلاتواإلملاءات.
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المصادر والمراجع:
( ) 1ـ حدث هذا االجتماع بدمشق في 2011/7/16م،
في بيت حسن عبد العظيم ،رئيس هيئة التنسيق التي كانت
تتشكل في َ
ذلك الوقت لتكون بديلاً للمجلس الوطني
الذي كان يتشكل حينها ،بوصفها معارضة داخلية شريفة.
وأثار وجود السفير األمريكي في االجتماع وسائل إعالم
النظام والموالين الذي استخدموا َ
ذلك للقول بأن أمريكا
تقود المؤامرة على سوريا.
( ) 2ـ كان َ
ذلك في لقاء خاص على قناة العربية في
أواسط عام 2014م ،عرض اللقاء في تموز/يوليو من
العام ذاته ،وقد تداوله معظم وسائل اإلعالم والمواقع
اإلخبارية حينها ،منها" :موقع وطن يغرد خارج السرب"
تحت عنوان :أبلغت المعارضة السورية بعدم وجود
ضربة عسكرية لألسد ولم يصدقوني ،رابط المقال على
عنوانه في هذه الحاشية.
(  )3ـ جاء هذا الكالم على ألسنة الكثير من المحللين
السياسيين األمريكيين على المحطات التلفزيونية .ومن
المعروف في السياسة األمريكية توقف اإلج��راءات
الحاسمة قبل أشهر من االنتخابات الرئاسية وترحيلها
إلى الرئيس الجديد أو الدورة الثانية للرئيس ،ولكن مع
الثورة السورية تم ترحيل التدخل قبل سنة ونصف ،أي
نصف الوالية الدستورية للرئيس .وهذا هو المستغرب
عمليا.
نظر ًّيا ،المعروف األسباب
ًّ
( )4ـ يصعب حصر هذه التصريحات؛ ألنها تكررت
عشرات المرات بل أكثر ،وذلك ما َب ْي َن عزم على
التسليح وتراجع عن التسليح .على سبيل المثال في
2012/9/19م كتبت سكاي نيوز العربية :فرنسا
تدرس تسليح المعارضة السورية .في 2013/3/14م
كتبت بي بي سي عربي :فرنسا وبريطانيا مستعدتان
لتسليح المعارضة حتى من دون موافقة أوروب��ا .في
2013/3/29م كتب موقع روسيا اليوم :فرنسا تتراجع
عن تسليح المعارضة السورية وتطالب بضمانات .في
2013/5/29م كتبت ميدل إيست أون الين :فرنسا
وبريطانيا تلعبان دور البوكر في تسليح المعارضة
السورية .وهكذا عشرات التصريحات على مدار ثالث
سنوات :سنسلح ،لن نسلح ،يجب دعم المعارضة ،ال ُبدَّ
من دراسة الوضع جيدً ا قبل الدعم ...وقد كتبت في َ
ذلك
مقالاً
موسعا لدحض خدعة التسليح ومراميها.
ً
 128ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

( ) 5ـ قصة اللقاء وبعض تفاصيله تناوله مختلف وسائل
اإلعالم والمواقع اإلخبارية ،منها موقع تويت بوك،
كتب عن َ
ذلك تحت عنوان :الجربا فشل في إقناع أوباما
بالحصول على أسلحة نوعية .رابط المقال على عنوانه
في هذه الحاشية.
( ) 6ـ في هذا اليوم ذات��ه 28آذار م��ارس 2013م
نشرت بعض وسائل اإلعالم ومواقع اإلنترنت نصف
هذا الكالم .كتب موقع ( :)MTVواشنطن :لن نسلح
المعارضة السورية .جاء َ
ذلك على هامش مؤتمر أصدقاء
الشعب السوري المنعقد في روما عقب إعالن تشكيل
ائتالف قوى المعارضة السورية.
( ) 7ـ نشر المقال بتاريخ 2014/10/11م ،في موقع
الجمعية الدولية للمترجمين العرب تحت العنوان ذاته:
شعار أمريكا الحقيقي األسد أو ال أحد.
( ) 8ـ أشرنا قبل قليل إلى لعبة نس ِّلح وال نس ِّلح ،هنا
صارت تظهر اصطالحات جديدة غريبة وهي :التسليح
بأسلحة غير قاتلة .تكررت هذه التصريحات المضحكة
مرارا على ألسنة المسؤولين األمريكان واألوربيين،
ً
ولقيت الكثير من السخرية من نشطاء الثورة ،ووسائل
اإلعالم ومواقع اإلنترنت ،منها ما كتبه موقع 25ساعة
في 2013/4/20م :تجديد دعم المعارضة السورية
َ
وكذلك ما كتبه موقع اليوم السابع
بأسلحة غير قاتلة،
في 2013/4/21م :المعارضة السورية تسخر من دعم
أمريكا للجيش الحر بأسلحة غير قاتلة .وغيرهما كثير.
( ) 9ـ قال مدير االستخبارات األمريكية جون برينان
َ
ذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس شؤون العالقات
الدولية في نيويورك يوم الجمعة  13آذار/م��ارس
2015م .وقد تداوله وعلق عليه معظم وسائل اإلعالم
العالمية ووكاالت األنباء والمواقع اإلخبارية ،منها:
موقع روسيا اليوم تحت عنوان :واشنطن وموسكو
ال تريدان انهيار مؤسسات الدولة بسوريا ،وفي اليوم
التالي تناولته قناة الجزيرة ببرنامج ما وراء الخبر تحت
عنوان :أمريكا وإسقاط النظام السوري؛ تغير الموقف أم
انكشافه؟! .وغيرهما...
( ) 10ـ تناولته مختلف وسائل اإلعالم العالمية وبخاصة
ما أثاره من سخط واستغراب ،في اليوم ذاته كتب موقع
عكس السير :في ذكرى الثورة وقبل لقاء مرتقب مع نظيره
اإليراني جون كيري :يجب على أمريكا التفاوض مع
بشار األسد ،وكتب موقع التقرير في اليوم التالي :صرخة
في فضاء اإلنترنت :ال تتفاوض مع القاتل يا كيري،
وفي اليوم التالي 2015/3/16م كتبت صحف النظام

الموقف الأمريكي من ّ َ
ال�سور َيّة
الثورة ُّ

السوري :كيري أقر بشرعية األسد .وكان هذا عنوان مقال
نشره موقع عربي ،21رابطه على العنوان نفسه.
( ) 11ـ تناولت محطة أخبار سوريا تداعيات التصريح
والتصريح السابق وبعض التعليقات عليها من قبل
السياسيين والمحللين تحت عنوان :أوربا تسابق أمريكا
إلى دمشق.
( ) 12ـ في  7نيسان/أبريل 2015م كتبت رأي اليوم:
هل غسل الرئيس أوباما يديه من السنة العرب وأصابه
اليأس من دول الخليج والسعودية خاصة؟ ،وفي  9نيسان
كتب الحدث نيوز :هل أعطي الضوء األخضر لعاصفة
ضد األسد؟ .وغير َ
ذلك معظم وسائل اإلعالم ووكاالت
األنباء والمواقع األخبارية تناولت هذا اللقاء.
( ) 13ـ ذكر َ
ذلك في مذكراته التي صدرت في مطلع عام
2014م التي حملت عنوان الواجب .كتبت عنها مئات
المواقع ،ركز كل منها على ما يعنيه فيها .وركزت مفكرة
اإلسالم على هذه الضغوط وكتبت في 18كانون الثاني/
يناير 2014م :تفاصيل الضغوط الخليجية لمنع سقوط
نظام مبارك تخو ًفا من اإلسالميين.
( ) 14ـ كان َ
ذلك في حلقة االثنين 2014/6/30م من
برنامج في العمق على قناة الجزيرة ،تحت عنوان :تحالف
عربي إسرائيلي بواشنطن إلجهاض ثورات المنطقة.
( ) 15ـ تقدمت جامعة الدول العربية في 2011/9/6م
بمبادرة لتسوية األزمة في سوريا تتكون من  13بندً ا،
تتضمن إجراء انتخابات رئاسية تعددية ،ووقف العنف،
وتعويض المتضررين ،وإطالق سراح جميع المعتقلين
السياسيين ،وفصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية،
وتشكيل حكومة وحدة وطنية ائتالفية برئاسة رئيس
حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة
في عملية الحوار وتعمل مع الرئيس ....انظر :المبادرة
العربية لحل األزمة السورية ،موقع الجزيرة نت.
( ) 16ـ كتابات كثيرة تناولت بعثة الدابي قبل وصولها
وبعده ،والشبهات التي أثارها تقريرها األول ،منها ما كتبه
موقع سودان أون الين في 2011/12/28م :تحفظ
واسع النطاق على ترأس الدابي لبعثة المراقبين إلى
سوريا.
( ) 17ـ تبني أمريكا الحل السياسي المتضمن بقاء
مبكرا كما أشرنا .في
بشار األسد ليس جديدً ا ،بل بدأ
ً
2012/6/24م كتب موقع اليسار الثوري السوري:
خريطة الطريق األمريكي الروسي للحل السياسي في
سوريا .في 2013/3/5م صرح كيري من موسكو:

الحل السياسي هو الذي يضمن عدم تفكك سوريا .في
2014/6/4م صرح كيري من بيروت :الحل السياسي
هو الحل الوحيد في سوريا .وفي 2016/6/22م صرح
َ
بذلك ً
أيضا من القاهرة .في 2014/12/30م كتب موقع

العربية نت :واشنطن :نأمل بدور روسي فاعل لدعم حل
سياسي في سوريا .في 2015/3/2م نشرت سكاي نيوز
تصريح كيري :نشدد على حل سياسي في سوريا.
( ) 18ـ تناولت الصحافة األمريكية هذا التصريح ضمن
جملة تصريحاته مع ديمبسي ،وعلى َ
ذلك كتب موقع
الجزيرة نت في 2014/11/14م :هيغل :األسد جزء
من الجهود ضدَّ تنظيم الدولة.
َ
( ) 19ـ كتب موقع التقرير في ذلك في 2015/2/28م:
لماذا حجبت مصر والجامعة العربية مقعد سوريا عن
المعارضة للمرة الثانية؟ ،وكتب موقع كلنا شركاء نقلاً
عن مروة :االئتالف لن يشارك في مؤتمر القاهرة.
( ) 20ـ ألقي األمر على عاتق السيسي الذي لم يكن
ليفكر في َ
ذلك لوال إيمانه بموقف القادة العرب أو
أكثرهم ،فقد كتب كثيرون في َ
ذلك ،منها :كتب موقع
األردن العربي في 2015/3/29م :من كواليس القمة
العربية ...السيسي كان يريد دعوة األسد لقمة شرم
الشيخ ..والسعودية رفضت .وكتبت جريدة المجد
األردنية في 2015/3/30م :السعودية تمنع السيسي
من دعوة األسد لقمة شرم الشيخ ،وغيرهما كثير.
( ) 21ـ في َ
ذلك كتب موقع عكس السير في 3نيسان/
أبريل 2015م :األمن المصري يمنع االئتالف السوري
من إقامة مؤتمر صحفي في القاهرة.
( ) 22ـ انظر في َ
ذلك مثلاً ما كتبه موقع السوسنة في
2013/6/22م تحت عنوان :تدريب الجيش السوري
سرا في األردن.
الحر ًّ
( ) 23ـ خبر تداوله معظم وسائل اإلعالم العالمية ،منها:
مركز الشرق العربي في 2014/9/17م :ملف دعم
المعارضة السورية عسكر ًّيا أمام الكونغرس.
( ) 24ـ خبر تداوله معظم وسائل اإلعالم العالمية ،منها:
األثير نيوز في2014/10/10م  :الخارجية األمريكية:
تركيا وافقت على دعم تدريب وتجهيز المعارضة
السورية المعتدلة.
َ
( ) 25ـ انظر في ذلك على سبيل المثال رأي اليوم
بتاريخ 2015/2/17م :واشنطن تعلن التوافق مع تركيا
على تدريب وتسليح معارضين سوريين على أن يتم قري ًبا
توقيع االتفاق بين واشنطن وأنقرة.
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( ) 26ـ خبر تداولته وسائل اإلعالم ،انظر على سبيل
المثال :نيسان نيوز :البنتاغون :تدريب المعارضة السورية
يبدأ األسبوع المقبل.
( ) 27ـ خبر تداولته وسائل اإلعالم ،منها :موقع السبيل:
أمريكا تلمح إلمكانية استخدام المعارضة السورية
برنامج التدريب في قتال النظام .مع االنتباه إلى تفاصيل
النص التي تنتهي إلى الشاهد المذكور.
( ) 28ـ كان َ
ذلك في 2014/11/22م في لقاء على
قناة الجزيرة الفضائية .وجاء على لسان أكثر من مسؤول
أمريكي في تصريحات متعددة ،منهم أوباما وكيري.
( ) 29ـ كان َ
ذلك في جلسة االستماع في الكونغرس في
الثالثاء 2014/12/9م للحصول على تفويض بالحملة
العسكرية ،انظر على سبيل المثال القدس العربي في
2014/12/10م :كيري يطالب الكونغرس بإطالق يد
أوباما في الحرب ضد داعش.
( ) 30ـ كالم تناقله معظم وسائل اإلعالم والمواقع
اإلخبارية ،منها :موقع كلنا شركاء في 2014/11/20م:
روبرت فورد :أصبحنا القوات الجوية لبشار األسد.
( ) 31ـ صدر البيان في 2014/10/30م عن مكتب
الخارجية األمريكية ،تلته المتحدثة باسم الخارجية جنيفر
ساكي .انظر على سبيل المثال موقع وطني نيوز :واشنطن
مذهولة من قصف طائرات النظام السوري لمدينة الرقة.
( ) 32ـ قال بعد لقائه نظيره األردني ناصر جودة في
واشنطن ،األربعاء 2013/2/14م :إِن َُّه يأمل أن يقتنع
األسد بالدخول في مفاوضات مع المعارضة لحل األزمة
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السورية .تصريح تداولته مختلف وسائل اإلعالم في
حينه.
( ) 33ـ كان َ
ذلك في لقاء معه نشرته جريدة نيويورك تايمز
يوم األربعاء 2011/5/11م ،وتداوله مختلف وسائل
اإلعالم العالمية والعربية حينها .تحدثت قناة الجزيرة
وموقعها عن التصريح قبل نشره في 2011/5/10م
تحت عنوان :مخلوف :استقرار إسرائيل مرتبط بسوريا،
وفي اليوم التالي تحدثت قناة وموقع فرنس 24بتاريخ
2011/5/12م بعنوان :رامي مخلوف ابن خال األسد:
لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك
استقرار في سوريا.
( ) 34ـ كان َ
ذلك في لقاء معه على اإلذاعة اإلسرائيلية،
الحديث طويل ،انظر موقع وكالة جراسا :إسرائيل :سقوط
األسد كارثة كبيرة ستؤدي إلى قيام إمبراطورية إسالمية
َ
وكذلك موقع عمون في 2011/11/17م:
بالمنطقة.
إسرائيل :سقوط األسد سيعجل بنهايتنا.
( ) 35ـ كالم تداوله كثير من وسائل اإلعالم ومواقع
التواصل االجتماعي ،انظر موقع حركة التحرير
الفلسطيني :مقتطفات من اإلعالم العربي والدولي،
بتاريخ 2013/12/19م.
( ) 36ـ من تسريبات تداولها نشطاء الثورة في الربع
األخير من عام 2011م.
( ) 37ـ تمت اإلشارة إلى هذا في حديث برينان أمام
مجلس شؤون العالقات الدولية في نيويورك يوم الجمعة
 13آذار /مارس 2015م في بدايات البحث.

The Reality Of The US Position On
The Syrian Revolution
DR. EZZAT ELSAYYID AHMED
The scourge of the Syrian revolution and the scourge of the Arabs and the Muslim
world is that they presuppose that the USA (the Genie) is the ruler by God’s command
in earth; and what the US says is what must be. Therefore they wait all the time
for the ideas and statements from the American elephant or donkey to tailor their
thoughts to fit and conduct their behavior according. And this is the biggest crime they
have committed and still committing against themselves as well as their people their
countries and their religion.
The greatest danger and the greatest calamity of the lack of understanding for the
truth about the US position is putting the revolution in maze for four years now by
pursuing what should not be pursued and ignoring the right things to do.
And many still first and foremost political and military leaders of the revolution
believe that the US stands with the Syrian revolution. There are so many media
statements by senior US politicians that say it loud and clear: Assad has lost legitimacy
Assad must leave. And more statements about supporting Syrian opposition and acting
to support the Syrian opposition and approving to training the Syrian opposition.
What is the real position of the United States towards the Syrian revolution?
The positions of international Institutions and states will not discussed as they are
all echoing the US position and will; not to mention the similarities of positions of
most of the world countries with the US position though for different reasons.
Although the paper only discusses the US position tracking it in detail would take
a very long time. The problem that would be faced is the contradiction between the
real position and what it seems to be despite the presence of dozens of evidences and
clues that indicate clearly the US position toward the Syrian revolution and exploding
all the bubble statements.
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