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شكّل اتفاق موسكو بني وزيري الخارجية األمرييك والرويس حول جوهره إىل تفسري أقرب إىل موقف وزارة الخارجية الروسية من
طريقة التعامل مع األزمة السوريّة مفاجأة للمراقبني يف ظروفه اتفاق جنيف؛ وهو املوقف الذي جاء منسجماً أكرث مع رؤية الرئيس
وتوقيته ،كام جاء كنتيجة منطقية لجملة من التطورات والتغريات أوباما للمسألة السوريّة منذ بدايتها.
التي طرأت سواء عىل تركيبة إدارة الرئيس األمرييك باراك أوباما
الثانية ومن ث ّم مقاربتها لألزمة السوريّة ،أو مجمل النظرة األمريكية
لظاهرة "الربيع العريب" ،أو رؤيتها ملصالحها يف املنطقة وعالقاتها
بالقوى اإلقليمية والدولية املؤثرة يف الرصاع ،أو تطورات الوضع
السيايس وامليداين السوري .لك ّن االتفاق عبرّ  ،من جهة أخرى ،عن
حجم االرتباك األمرييك ،وعن عدم قدرة إدارة الرئيس أوباما عىل
بلورة سياسة محددة تجاه األزمة السوريّة عىل الرغم من مرور أكرث
من عامني عىل بدايتها.

في أس�باب تغير الموقف األميركي
في األزمة السوريّة

عىل املستوى الشخيص ،كانت العالقة بني الفروف وكلينتون شديدة
التعقيد ،وبخاصة اعتبار الروس أ ّن كلينتون خدعتهم عندما ظهرت
يف موسكو أمام عدسات التلفزة مطلع عام  2009ممسكة مع
نظريها الرويس سريجي الفروف بزر كهربايئ قاما بالضغط عليه
لكن
سوية إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العالقات بني البلدينّ ،
هذا مل يرتجم مطلقًا إىل واقع عميل .بالنسبة إىل الروس ،مل يختلف
أداء كلينتون كث ًريا يف التعاطي معهم عن أداء وزيرة الخارجية
السابقة كونداليزا رايس؛ إذ رفض األمريكيون االستجابة للمطالب
الروسية املتعلقة بوقف خطط نصب الدرع الصاروخية يف أوروبا
الرشقية ،بل زادوا عليها قيامهم بنصب قاعدة رادار تعترب جز ًءا من
هذه الدرع يف تركيا يف عام  .2012واعترب الروس أيضً ا أ ّن كلينتون
مسؤولة بشكل مبارش عن عملية خداع تعرضوا لها يف مجلس األمن
عندما استخدم الغرب قراري مجلس األمن  1970و 1973بشأن
ليبيا إلطاحة نظام معمر القذايف ،يف حني أ ّن القرارين املذكورين
حرصا املهمة بحامية املدنيني.

رسا وجود خالف جوهري عىل الساحة السياسية الداخلية يف
مل يكن ً
الواليات املتحدة بني الرئيس أوباما من جهة ،ومعظم أركان إدارته
األوىل من جهة أخرى حول طريقة إدارة األزمة السوريّة .وقد طفا
هذا الخالف عىل السطح عندما نقلت وسائل إعالم أمريكية عديدة
رفض الرئيس أوباما توصيات كل من وزارة الخارجية ورئاسة األركان
املشرتكة ووكالة االستخبارات املركزية ،والتي حثّت رصاحة عىل
تسليح املعارضة السوريّة .وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيالري
كلينتون تقود التيار الداعي إىل موقف أكرث تشد ًدا تجاه النظام
السوري ،فيام كان يقود التيار األكرث حذ ًرا واألقرب إىل موقف أوباما
كل من نائب الرئيس جوزيف بايدن ومستشار األمن القومي توماس
دينلون الذي حلت محله اآلن السفرية األمريكية إىل األمم املتحدة
سوزان رايس.
كام جاء اتفاق موسكو تتوي ًجا إلعادة متوضع سيايس أمرييك يف ما
يف بداية واليته الثانية تخلص أوباما من بعض الشخصيات املهيمنة يتعلق مبجمل ظاهرة "الربيع العريب" وعدم مامنعة واشنطن وصول
يف إدارته ،مثل مدير وكالة االستخبارات املركزية الجرنال ديفيد إسالميني "معتدلني" إىل السلطة يف الدول العربية التي طالها التغيري؛
برتايوس الذي أطاحته فضيحة أخالقية قبل االنتخابات الرئاسية ،لك ّن فالتطورات السياسية التي شهدتها مرص وتونس وليبيا واليمن
األهم كان خروج هيالري كلينتون التي ظلت متمسكة حتى نهاية بشأن إدارة املرحلة االنتقالية فيها أو التهديد بتحول بعضها إىل
عهدها بتفسري اتفاق جنيف حول مستقبل بشار األسد وصالحيات دول فاشلة ،أو التعرض للمصالح األمريكية كام حصل يف الهجوم
الحكومة االنتقالية املقرتحة .خروج كلينتون وحلول جون كريي عىل السفارة األمريكية يف بنغازي ،أو حتى ترسب أسلحة إىل مقاتلني
محلها م ّهد الطريق أمام حصول توافق أمرييك  -رويس يستند يف متشددين وتأثريات ذلك يف دول الجوار كام حصل يف مايل؛ كل ذلك
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دعا واشنطن إىل اتخاذ مواقف أكرث حذ ًرا وأقل حامسة لترسيع
التغيري املنشود يف سورية.
أما عىل الصعيد الداخيل السوري ،فلم تكن الواليات املتحدة
بحاجة إىل إعالن جبهة النرصة والءها لزعيم تنظيم القاعدة أمين
الظواهري حتى تعيد تقييمها ملجمل تطورات الوضع السوري؛ فمنذ
كانون األول /ديسمرب  2012قامت واشنطن بتصنيف جبهة النرصة
كمنظمة إرهابية باعتبارها جز ًءا من تنظيم "دولة العراق اإلسالمية"،
وهو االسم املحيل لتنظيم القاعدة يف العراق .لك ّن اإلعالن املفاجئ
يف نيسان /أبريل  2013عن انضامم النرصة إىل القاعدة شكل حاف ًزا
إضافيًا لتعزيز وجهة نظر بعض دوائر صنع القرار األمريكية والتي
بدأت تنظر إىل النزاع السوري باعتباره مرتبطًا بالحرب عىل اإلرهاب.

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

بشار األسد وعد ًدا من املسؤولني السياسيني واألمنيني يف نظامه(((،
وهي عقوبات فردية ذات قيمة معنوية ،ولك ّنها مل تعن الكثري
بالنسبة إىل النظام .لقد فرضت هذه العقوبات بعد أن قام النظام
بزج الجيش مبارشة يف عمليات عسكرية ضد الحركة االحتجاجية
واقتحامه املدن والبلدات والقرى املنتفضة.

ٍ
مبوقف يقتيض عدم الذهاب أبعد من فرض العقوبات
التمسك
إ ّن
ّ
يف التعاطي مع األزمة السوريّة ،فضلاً عن محدودية فاعل ّية أدوات
الضغط املتاحة عىل النظام السوري ،دفع ذلك الواليات املتحدة
إىل االعتامد عىل تركيا التي كان يعتقد أنها متتلك أدوات من شأنها
التأثري يف النظام واملعارضة يف آن م ًعا .وعىل الرغم من أ ّن الرئيس
األمرييك اعترب يف  12متوز /يوليو  2011أ ّن بشار األسد "فقد رشعيته
كل هذه األسباب مهدت لحصول تغري يف املوقف األمرييك يف ما لعجزه عن إنجاز التحول الدميقراطي" ،فإنّه مل يدعه إىل التنحي عن
يتعلق برؤية الثورة السوريّة واقرتابه أكرث من املوقف الرويس ،فأدى الحكم((( .ومل يقدم أوباما عىل ذلك املوقف إال يف  18آب /أغسطس
ذلك إىل اتفاق موسكو .ولك ّن هذه األسباب زادت ارتباك املوقف  (((2011عندما تبينّ فشل مساعي وزير الخارجية الرتيك أحمد داود
أوغلو يف إقناع الرئيس األسد بإيقاف الحل األمني خالل زيارة قام
األمرييك الذي ظل مرتد ًدا منذ البداية يف دعم التغيري يف سورية.
(((
بها إىل دمشق يف  9آب /أغسطس  ، 2011لك ّن الواليات املتحدة
عادت وتب ّنت موقفًا أكرث تح ّفظًا من الثورة .لقد كان موقف الواليات
املتحدة من النظام السوري أقل حسماً حتى من موقفها من نظام
حليف لها مثل نظام الرئيس املرصي السابق حسني مبارك الذي
دعاه أوباما إىل التنحي بعد عرشة أيام من اندالع الثورة يف مرص.

االنكفاء :خطوة إلى الوراء
تطور الموقف األميركي:
من اإلصالح إلى التنحي
خالل الشهرين األولني من الثورة السوريّة؛ أي بني  15آذار /مارس
ومنتصف أيار /مايو  ،2011راهنت الواليات املتحدة األمريكية عىل
قيام النظام السوري بإجراء إصالحات تلبي مطالب املحتجني؛ لذلك
ظلت الترصيحات األمريكية مقترصة  -آنذاك  -عىل الدعوة إىل وقف
العنف وتلبية مطالبهم .وبعد ذلك ،انتقلت إدارة الرئيس أوباما
إىل مامرسة ضغوط عىل النظام السوري ،متثلت بفرض حزمة من
العقوبات املالية واالقتصادية يف  18أيار /مايو  2011شملت الرئيس

تب ّنى الرئيس باراك أوباما منذ انتخابه يف ترشين الثاين /نوفمرب
 2008سياسة االنكفاء نحو الداخل ،يف قطيعة مع سياسة سلفه
" 1واشنطن تفرض عقوبات عىل الرئيس السوري وأرك��ان نظامه" ،يب يب يس عريب،
 ،2011/5/18انظر:
_http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110518_usa_assad
sanctions.shtml
" 2أوباما :األسد فقد رشعيته" ،الجزيرة نت ،2011/7/13 ،انظر:
http://aljazeera.net/NR/exeres/3E7B5A97-CB9C-458B-8998C337B0DED27B.htm
" 3أوباما يدعو األسد للتنحي" ،رويرتز ،2011/8/18 ،انظر:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE77H0UZ20110818
" 4داود أوغلو يف دمشق ويعقد اجتام ًعا مع األسد" ،دي برس ،2011/8/9 ،انظر:
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=92563
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املرتكزة عىل التدخل العسكري املبارش ،والتي جاءت بنتائج سياسية منعه ،بل حاولت التأقلم معه يف سياق إسرتاتيجية ال تؤدي إىل جر
واقتصادية كارثية عىل الواليات املتحدة .وقد دفع ذلك أوباما إىل واشنطن إىل تدخل عسكري مبارش ،لك ّنها ،يف الوقت نفسه ،متك ّنها
تجديد االعتامد عىل حلفاء إقليميني يف مناطق مختلفة حول العامل عرب أدوات مختلفة من التحكم مبسارات التغيري ونتائجه.
للتعامل مع قضايا ميكن أن تشكل تهدي ًدا للمصالح األمريكية أو
ومن هنا ،برزت فجوة كبرية بني نشاط وزيرة الخارجية السابقة
لحلفائها .من هنا ،كان االعتامد عىل تركيا يف إيجاد مقاربة للمسألة
هيالري كلينتون واالتصاالت الحثيثة لسفريها السابق يف سورية
السوريّة يف بدايتها.
روبرت فورد مع املعارضة من جهة ،ورفض البيت األبيض تقديم
من جهة ثانية ،أخذت إدارة أوباما تويل اهتام ًما متزاي ًدا بتصاعد أي يشء جدي لهذه املعارضة أو القيام برفع الحظر عن تزويدها
النفوذ الصيني أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا ،مام وضع منطقة آسيا بالسالح من جهة أخرى(((.
واملحيط الهادئ عىل رأس جدول أعاملها الخارجية .كام دفع التوجه
نحو خفض اإلنفاق العسكري إىل الرتكيز  -مثلاً  -عىل التخطيط إلنهاء
الوجود العسكري يف أفغانستان .وقد مال حلفاء أمريكا إىل تفسري
سحب إحدى حاملتي طائراتها من الخليج العريب يف شباط /فرباير
 2013وكأنّه مؤشرّ عىل تقلّص نسبي يف أهمية منطقة الخليج العريب
والرشق األوسط يف اإلسرتاتيجية األمريكية ،وبخاصة مع االكتشافات
الهائلة من الغاز والنفط الحجري يف الواليات املتحدة؛ إذ من املتوقع
أن تصبح الواليات املتحدة أكرب منتج للغاز يف العامل بحلول عام
 ،2015وأكرب منتج للنفط بحلول عام  .2017إ ّن ما يظهر من تناقص الجمود الدبلوماسي األميركي
اهتامم واشنطن باملنطقة ،ينحرص يف أنّها مل تعد ترغب يف خوض منذ اتفاق جنيف
مواجهات عسكرية مبارشة فيها ما دامت مصالحها غري مهددة عىل
توصلت مجموعة العمل حول سورية يف  30حزيران /يونيو 2012
نحو شامل.
جاءت الثّورات العربية لتبني بوضوح حال االنكفاء األمرييك عن إىل اتفاق جنيف ،والذي يتألف من ست نقاط لحل األزمة السوريّة،
التدخل املبارش كنهج وإسرتاتيجية ،لك ّنها ،من جهة أخرى ،فرضت لكن تنفيذ االتفاق تعرث بسبب اختالف التفسريات حول مستقبل
عىل واشنطن إعادة النظر يف سياستها الخارجية يف الرشق األوسط ،الرئيس األسد يف املرحلة االنتقالية؛ ففي حني أرصت روسيا عىل أ ّن
ّ
والتي بدأت يف عهد أوباما تتجه نحو الحفاظ عىل الوضع القائم االتفاق ال يشري إىل رحيل األسد كنقطة انطالق للتنفيذ ،متسكت
 .Status Quoفمنذ وصوله إىل البيت األبيض ،اتجه الرئيس أوباما واشنطن مبوقفها الداعي إىل أ ّن األسد ال ميكن أن يكون جز ًءا من
إىل إعادة االعتبار لتحالفات بالده مع النظم االستبدادية العربية ،أي مرحلة انتقالية .منذ ذلك الوقت ،طرأت تغيريات عىل املوقف
بعد أن أدت محاوالت سلفه يف فرض التغيري إىل توريط الواليات األمرييك ،فهو مل يعد يشري إىل وضع بشار األسد ،حتى إ ّن الرئيس
املتحدة يف مغامرات عسكرية عالية التكلفة من ناحية ،وإىل خلق أوباما يف خطاب "حال االتحاد" يف  12شباط /فرباير  2013مل يتطرق
أجواء توتر مع بعض األطراف العربية الحليفة من ناحية أخرى .إىل هذه املسألة مطلقًا ،بل اكتفى بالقول إنّه "سيواصل ضغوطه
لك ّن الثورات العربية التي فاجأت األمريكيني وغريهم ،قلبت األمور ،عىل النظام السوري وسيدعم قادة املعارضة"(((.
ودفعت نحو إعادة النظر يف هذه السياسة للتأقلم مع التغريات التي
5
Michael R. Gordon and Mark Landler, “Backstage Glimpses of
بدت حتمية.
Clinton as Dogged Diplomat, Win or Lose,” New York Times, 2/2/2013, at:
مل يخرج موقف الواليات املتحدة األمريكية من الثورة السوريّة عن
هذا اإلطار ،فهي مل تكن راغبة يف التغيري ،لك ّنها مل تعمد أيضً ا إىل

http://www.nytimes.com/2013/02/03/us/politics/in-behind-scene-blows-andtriumphs-sense-of-clinton-future.html?pagewanted=all&_r=0
6 http://www.whitehouse.gov/state-of-the-union-2013
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وميكن تحديد جملة عوامل ساهمت يف تراجع املوقف األمرييك
وزادت يف تحفظه عن دعم الثورة السوريّة ،وهي تشكّل يف مجملها
مؤشرّ ات عىل السياسة التي تعتمدها إدارة أوباما يف واليتها الثانية:

•تخ ّوف واشنطن من التوجهات السياسية واأليديولوجية لجزء من
املجموعات املسلحة املعارضة للنظام السوري؛ إذ ال ترغب إدارة أوباما
بدعم هذه املجموعات بالسالح مبا يؤدي إىل حسم املعركة لصالحها.
وغال ًبا ما يعمد املسؤولون األمريكيون إىل استذكار تجربتهم يف أفغانستان
عندما سلّحوا جامعات املجاهدين لطرد القوات السوفيتية ،ثم اتخذوا
بعد ذلك أمريكا نفسها هدفًا لهجامتهم .وقد تع ّمقت هذه املخاوف
بعد مقتل السفري األمرييك يف بنغازي ،وسيطرة حركات جهادية عىل
شامل مايل .ولذلك قامت الواليات املتحدة بإدراج جبهة النرصة يف قامئة
املنظامت اإلرهابية يف  5كانون األول /ديسمرب .2012

•أمن املنطقة؛ فالواليات املتحدة تنظر بريبة إىل واقع الثورة
العسكري لقوات
السوريّة ومسارها املسلّح ،وما قد يخلفه الحسم
ّ
املعارضة من نتائج محتملة ،أبرزها فوىض السالح ،وانتشار الجامعات
املتشددة ،وغياب سلطة مركزيّة قويّة .وتنذر مثل هذه النتائج
بتداعيات سلبية عىل أمن املنطقة وبخاصة عىل إرسائيل.
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الرشور"((( .وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيالري كلينتون رصحت
"أ ّن عىل من يحاولون استغالل معاناة الشعب السوري سواء بإرسال
أتباعهم أو بإرسال مقاتلني إرهابيني ،أن يعلموا أ ّن أي طرف ،خاصة
الشعب السوري ،لن يسمح لهم بذلك" ،وأضافت "علينا أن نضمن بقاء
مؤسسات الدولة سليمة"((( .ومن هنا يتضح سبب مسارعة الواليات
املتحدة إىل الرتحيب مببادرة معاذ الخطيب رئيس االئتالف الوطني
لقوى الثورة واملعارضة السوريّة [املستقيل] يف  5شباط /فرباير 2013
للحوار مع أطراف من النظام(((.

أوباما المأزوم
يبحث عن حل في موسكو!
جاءت زيارة كريي إىل موسكو إثر الضغوط املتزايدة التي أخذت
تتع ّرض لها إدارة الرئيس أوباما داخليًا وخارجيًا لتب ّني سياسة أكرث
وضو ًحا وفاعلية عىل خلفية التطورات امليدانية األخرية يف سورية،
وأهمها استخدام النظام السوري لألسلحة الكياموية ،ودخول إيران
وحزب الله بشكل مبارش يف الرصاع إىل جانب بشار األسد ،واتخاذ
األزمة منحى أكرث تعقي ًدا وخطورة بعد العدوان اإلرسائييل عىل
مواقع عسكرية يف دمشق وقربها مطلع أيار /مايو .2013
وكان الرئيس أوباما اعترب السنة املاضية أ ّن استخدام النظام السوري
لألسلحة الكياموية يشكل خطًا أحمر سوف يستتبع بالرضورة تغ ًريا
يف قواعد اللعبة؛ ما فسرّ ه الكثريون عىل أنّه تهديد بعمل عسكري
أمرييك ضد النظام .وقد أبلغ األمريكيون هذا املوقف إىل الجانب
الرويس الذي يبدو أنّه ق ّدم ضامنات لواشنطن بأ ّن حليفه  -أي
النظام السوري  -لن يلجأ إىل استخدام هذه األسلحة.

لك ّن استخدام النظام السالح الكياموي يف غري مكان يف سورية لوقف
•نظ ًرا لترشذم املعارضة السوريّة ،وبخاصة العسكريّة منها ،وغياب
تق ّدم قوى املعارضة س َّبب حر ًجا كب ًريا لكل من الروس واألمريكيني
بديل ذي توجهات معقولة بالنسبة إىل األمريكيني ليحل محل النظام
الحايل ،وبسبب تأثري التجربة األمريكية يف العراق أيضً ا والنتائج الكارث ّية " 7جون كريي :نحتاج إىل التعاون مع روسيا يف الشأن السوري" ،دي برس ،2013/1/24 ،انظر:
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=138760
النهيار الدولة هناك ،أخذت واشنطن تقرتب أكرث من املوقف الرويس
" 8كلينتون تُحذر من إرسال "إرهابيني" إىل سورية" ،جريدة الوسط (البحرين ،)2012/8/8 :انظر:
الهادف إىل إيجاد حل سيايس يضمن الحفاظ عىل النظام وفق بنيته
http://www.alwasatnews.com/3623/news/read/693128/1.html
الحالية ومؤسساته ،وال سيام األمن والجيش .وقد عبرّ جون كريي بوضوح " 9أمريكا ترحب بدعوة الخطيب للحوار وصحيفة سورية تصفها بأنّها "مناورة" سياسية"،
يب يب يس عريب ،2013/2/5 ،انظر:
عن ذلك يف شهادة أدىل بها أمام الكونغرس يف  24كانون الثاين /يناير
_http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/02/130205_syria_dialogue
us_welcome.shtml
 ،2013إذ قال إ ّن "التنسيق مع روسيا يف األزمة السوريّة هو أقل
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عىل السواء .وعىل الرغم من أ ّن واشنطن حاولت التملّص من
التزاماتها بسبب خرق النظام "خط أوباما األحمر" عرب التشكيك
يف صحة التقارير التي تحدثت عن استخدامه السالح الكياموي،
فإ ّن األمر غدا بالغ الصعوبة مع تزايد األدلة عىل حصول ذلك،
إىل أن اضطرت الخارجية األمريكية والرئيس أوباما نفسه لالعرتاف
باستخدام السالح الكياموي .حاول الروس من جهتهم التملّص من
اإلحراج الذي وضعهم به النظام بإلقاء اللوم عىل قوى املعارضة.
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بعد أن كان رفض قبل أشهر توصيات من مختلف أركان إدارته
لتسليح املعارضة السوريّة بحجة الخشية من وقوع هذه األسلحة
بأيدي قوى متطرفة يف الثورة السوريّة .ويبدو أ ّن هذا اإلعالن كان
مو ّج ًها إىل روسيا أكرث من كونه يع ّد تغي ًريا يف سياسة إدارته .وكأنمّ ا
أراد أوباما أن يقول للروس إنّه رمبا يضطر إىل تغيري موقفه نتيجة
الحرج الشديد الذي تع ّرض له بعد خرق التعهدات بعدم استخدام
النظام لألسلحة الكياموية ،وعدم قيام موسكو مبا يكفي للجم
التدخل اإليراين املتزايد يف الشأن السوري.

وجاءت زيارة كريي إىل موسكو لتأكيد هذا املوقف؛ أي إذا مل تقم
روسيا مبامرسة املزيد من الضغوط عىل النظام وحلفائه لتسهيل
الحل السيايس ،فإ ّن واشنطن ستجد نفسها مضطرة للبدء بتزويد
املعارضة السوريّة بأسلحة تؤدي إىل تغيري ميداين يجرب األسد
وحلفاءه عىل إعادة النظر بخيار الحل العسكري لألزمة ،وقد جاء
رفع الحظر األورويب عىل تسليح املعارضة أواخر أيار /مايو 2013
ومام زاد من حدة الضغوط عىل إدارة أوباما دخول إيران وحزب متناغماً مع هذه اإلسرتاتيجية.
الله بشكل مبارش يف األزمة السوريّة؛ فعىل الرغم من أ ّن دعم إيران
وحزب الله للنظام السوري مل يكن خاف ًيا عىل أحد منذ بداية الثورة،
فإ ّن خروج هذا الدعم إىل العلن وبطريقة مبارشة منذ نيسان /أبريل العودة إلى جنيف
 2013شكّل تحديًا كب ًريا لحلفاء الثورة للقيام بفعل يشء ما يف لمنع االنهيار الشامل
املقابل .فحزب الله أرسل مئات من عنارصه للمشاركة مع قوات
النظام يف استعادة مناطق حيوية يف محافظة حمص ،وبخاصة يف منذ إعالن جنيف يف  30حزيران /يونيو  2012أوكلت إدارة أوباما
منطقة القصري ،وزادت إيران وجودها العسكري يف سورية بعد أن مهمة إيجاد حل سيايس لألزمة السوريّة إىل موسكو من دون أن
أعلنت أنّها لن تسمح بسقوط النظامُّ .
كل ذلك زاد الضغوط عىل تبدو يف عجلة من أمرها .فالواليات املتحدة وعىل الرغم من رغبتها
الرئيس أوباما الذي ظل يرفض تزويد املعارضة السوريّة بالسالح ،يف رحيل األسد ،فإنّها مل تخف يو ًما أنّها ال تريد انهيار نظامه ،أو
ويحث حلفاء الثورة اإلقليميني عىل اتخاذ املوقف ذاته.
وصول قوى إسالمية متشددة إىل السلطة يف دمشق .كام أنّها ظلت
مكّن دعم إيران وحزب الله النظام السوري من تحقيق اخرتاقات
ريفي دمشق وحمص ،كام استطاع
عسكرية يف مناطق مختلفة من ّ
فك الحصار عن معسكري وادي الضيف والحامدية يف ريف إدلب،
وتجددت محاوالته الستعادة السيطرة عىل بلدة معرة النعامن
اإلسرتاتيجية عىل الطريق بني دمشق وحلب .وينذر هذا التدخل من
حلفاء النظام بدخول قوى إقليمية أخرى لها مصالح كبرية عىل خط
األزمة يف سورية ،ما ينبئ بأ ّن الرصاع رمبا بدأ يخرج عن نطاق السيطرة،
ويتحول إىل مواجهة إقليمية كربى تقلب الحسابات األمريكية.
لقد دفعت هذه التطورات الرئيس أوباما إىل اإلعالن أنّه بصدد
إعادة النظر يف موقفه من تقديم مساعدات عسكرية للمعارضة،

إىل وقت قريب تعترب أ ّن الوضع السوري تحت السيطرة ما دام
الرصاع محصو ًرا يف حدود سورية ويجري حسبام يعتربه بعض
منظّريها عىل شكل حرب بني "قوى الرش"  -أي بني متشددين سنة
يف مواجهة متشددين شيعة  -ال مصلحة لواشنطن يف وقفها أو
يف دعم أحد أطرافها .وباعتباره كذلك ،مل يشكّل الرصاع السوري
أولوية يف ظل انشغال واشنطن مبلفات إقليمية ودولية أكرث أهمية؛
فإدارة الرئيس أوباما ظلت تؤكد عىل تهيئة األجواء لالنسحاب من
أفغانستان مع نهاية العام املقبل ،ولهذا فهي تحتاج إىل دعم رويس
وعدم عرقلة إيرانية .كام أ ّن واشنطن التي تركز يف منطقة الرشق
األوسط عىل ملف إيران النووي ،وكذلك عىل مصالحها املتنامية
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يف رشق آسيا مبا فيها التوتر املتصاعد يف شبه الجزيرة الكوريّة ،مل الثوار يف سورية ودراسة الخطوات العسكرية املناسبة للرد عىل
لكن جز ًءا من هذا استخدام السالح الكياموي .وقد شجع عىل توقع سلوك هذا
تجد أولوية كبرية لسورية يف دائرة اهتامماتهاّ .
املشهد تغيرّ عىل نح ٍو دفع إىل استعجال عقد مؤمتر دويل جديد االتجاه أنّ مجلس الشيوخ األمرييك كان يناقش اقرتا ًحا بتسليح
لحل األزمة السوريّة.
املعارضة السوريّة يف الوقت الذي كان يستعد فيه كريي
للذهاب إىل موسكو.

شكلت العوامل التي ذكرناها آنفًا مدخلاً لنشاط دبلومايس
أمرييك أكرب باتجاه االتفاق مع روسيا عىل تحريك الجمود
املسيّطر عىل الوضع السوري منذ الصيف املايض؛ فاستخدام
النظام للسالح الكياموي ،والخشية من سيطرة جامعات
ُكن الو ّد لواشنطن وإرسائيل  -عىل هذا السالح،
معارضة  -ال ت ُّ
وهي مخاوف عززتها مزاعم كارال ديل بونتي ،عضو لجنة األمم
املتحدة للتحقيق بانتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية ،حول
احتامل استخدام املعارضة للسالح الكياموي ،باإلضافة إىل تزايد
كل ذلك دفع اإلدارة
التدخالت اإلقليمية يف األزمة السوريّةّ ،
األمريكية للتوجه من جديد إىل موسكو للحيلولة دون انهيار
شامل للوضع يف سورية واملنطقة.

بناء عىل ذلك ،مل يشكل اتفاق موسكو بشأن عقد مؤمتر دويل
جديد لحل األزمة السورية مفاجأة مبقدار ما شكله التحول يف
املوقف األمرييك يف تبني التفسري الرويس التفاق جنيف؛ ففي
ترصيحاته التي أعقبت لقاءاته يف موسكو بدا من الواضح أنّ
كريي يتفق مع الفروف يف رؤيته التفاق جنيف حول الحكومة
االنتقالية بعي ًدا عن الخوض يف مصري الرئيس األسد ودوره يف
العملية السياسية املرتقبة .فقد رصح كريي يف مؤمتره الصحايف
املشرتك مع نظريه الرويس" :أنّ ما هو محوري اآلن هو أننا
[أي واشنطن وموسكو] سنتعاون عىل تطبيق بيان جنيف،
والنظر إىل مصالحنا اإلسرتاتيجية التي تشمل مكافحة التطرف
واإلرهاب وتفادي تفكك سورية"( .((1وفيام ظلت واشنطن
تدعو طوال نحو عام من اتفاق جنيف إىل رحيل بشار األسد،
أخرب كريي الصحافيني "أنّ وحدهام املعارضة والنظام ميكنهام
تحديد شكل الحكومة االنتقالية"( ،((1وأنّه إذ يجد من املستحيل
بالنسبة إليه شخص ًيا "تفهم كيف ميكن لسورية أن تحكم يف
املستقبل من قبل الرجل الذي ارتكب كل األشياء التي نراها
اآلن  ...لكنني لن أقرر ذلك هذا املساء وال يف نهاية املطاف"(.((1

موقفا النظام والمعارضة

مع وصول كريي إىل موسكو ،كانت الترسيبات من داخل إدارة تلقف النظام السوري اتفاق موسكو رسي ًعا عىل طريقته  -وبخاصة
أوباما تر ّوج إىل أنّ هذه الزيارة متثل الفرصة األخرية إلقناع أنّه يدعوه للمشاركة يف املؤمتر املقرتح  -معت ًربا أ ّن ذلك يشكل
موسكو بتغيري موقفها من األزم��ة السوريّة قبل أن تتبنى
" 10متهيد لتعاون أمرييك  -رويس يف مجلس األمن بشأن سورية" ،جريدة الحياة (لندن:
واشنطن خيار الدفع باتجاه حل عسكري للرصاع عرب تسليح  ،)2013/5/8انظر:
http://alhayat.com/Details/511604
املعارضة يجري اإلعالن عنه عشية قمة أيرلندا بني الرئيسني
" 11وسط ترحيب دويل باتفاق موسكو وواشنطن عىل «مؤمتر سالم» حول سوريا ،االئتالف:
بوتني وأوباما .فزيارة كريي كانت تهدف  -بحسب أوساط مرفوض أي حل سيايس ال يبدأ برحيل األسد" ،جريدة العرب (الدوحة ،)2013/5/9 :انظر:
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1975&artid=242263
رسمية أمريكية  -إىل اختبار ج ّدية موسكو ومدى استعدادها
" 12واشنطن وموسكو اتفقتا عىل عقد مؤمتر دويل حول سورية نهاية الجاري" ،جريدة
للضغط عىل النظام السوري للعمل باتجاه حل سيايس ،أو
الرياض (الرياض )2013/5/9 :انظر:
الولوج إىل خيارات أخرى تؤسس النخراط أمرييك أكرب يف دعم
http://www.alriyadh.com/2013/05/09/article833485.html
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انتصا ًرا ملنطقه الداعي إىل "الحوار" لحل األزمة وتراج ًعا أمريكيا عن
الدعوة لرحيل األسد كرشط مسبّق للبدء بأي عملية سياسية .كام
رحب النظام بقبول األمريكيني دعوة إيران لحضور املؤمتر ،واعترب أ ّن
ذلك يع ّد تعزي ًزا ملواقفه وإقرا ًرا بدور حليفته طهران يف حل األزمة.
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•رفض بشار األسد التنازل عن سلطاته لحكومة انتقالية مشرتكة
كاملة الصالحيات ،ورفض األجهزة األمنية والجيش منح الوالء ملثل
هذه الحكومة والخضوع ألوامرها طاملا بقي بشار األسد موجو ًدا.

•فشل املعارضة السوريّة يف تقديم رؤية موحدة لطبيعة املرحلة
االنتقالية ،وعدم وضوح قدرتها عىل تنفيذ أي اتفاق يجري
التوصل إليه خالل املفاوضات يف ظل حالة االنقسام والترشذم
التي تعيشها عىل الصعيدين السيايس وامليداين.
ومبقدار ما ميثل مؤمتر جنيف  2مأزقًا بالنسبة إىل طريف الرصاع
الرئيسني (أي النظام السوري واملعارضة) ،فإنّه يشكل باملثل مأزقًا
بالنسبة إىل السياسة األمريكية التي ظلت تتجنب التدخل الف ّعال
واملبارش إليجاد حل لألزمة السوريّة ،وأخذت بدلاً من ذلك تعتمد

أما املعارضة فقد جاء موقفها متضاربًا ومرتبكًا كالعادة؛ إذ رفض
بعض رموزها اتفاق موسكو ،واشرتطوا رحيل األسد كمقدمة ألي عىل أطراف ثالثة للتعامل معها مثل تركيا وأوروبا وأخ ًريا روسيا .وإذا
حوار ،يف حني تقبّل آخرون االتفاق بوصفه أم ًرا واق ًعا حتى قبل تبينُّ كانت الواليات املتحدة ظلت تتعاطى مع األزمة السوريّة باعتبارها
تفاصيله .وقد دلّت ردود الفعل املتباينة وغري املدروسة أ ّن معظم رصا ًعا محدو ًدا ال يؤثر مبارشة يف املصالح اإلسرتاتيجية األمريكية طاملا
أطياف املعارضة قد تفاجأت باالتفاق ،وبخاصة أنّها كانت تع ّد نفسها ظل محصو ًرا يف األرض السوريّة ،فإ ّن حجم التدخل اإلقليمي يف
لتلقي مزيد من املساعدات األمريكية وتنتظر قرا ًرا من إدارة أوباما
الرصاع والتهديد بانتقاله إىل دول الجوار وازدياد منسوب االحتقان
يرفع الحظر املفروض عىل تقديم السالح إليها بعد الليونة التي
أبدتها واشنطن بهذا الشأن بعد التأكد من خرق النظام للخط األحمر الطائفي واملذهبي يف عموم املنطقة قد يح ِّول مؤمتر جنيف  - 2يف
حال انعقاده  -إىل نسخة فاشلة أخرى من جنيف  ،1ولكن بنتائج
املتمثل باستخدام السالح الكياموي.
ومع ذلك ،فإ ّن املواقف الظاهرية لكلٍ من النظام واملعارضة ال يجب كارثية هذه املرة لن تكون املصالح األمريكية مبنأى عنها .ولعل هذا
أن تحجب حقيقة وجود عقبات كبرية تعوق تنفيذ إعالن جنيف ،ما يفسرِّ قول وزير الخارجية األمرييك جون كريي بأ ّن إدارة أوباما رمبا
تأخرت يف إيجاد حل لألزمة السوريّة.
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