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•توصيف الرصاع يف سورية عىل أنه "حرب أهلية" قد تستمر لفرتات
زمنية طويلة ،ما يفرض ابتعاد الواليات املتحدة عن االنخراط
املبارش ،وبخاصة أ ّن املعارضة السوريّة وفق النظرة األمريكية هي
معارضة منقسمة ومشتتة ،تضم "قوى متطرفة" .ومن ث ّم ،فإنه من
غري املؤكد أن تشكل املعارضة السوريّة الحالية حليفًا إسرتاتيج ًيا
للواليات املتحدة يف حال حسم الرصاع وسقط النظام(((.

بعد مجزرة القصف بالسالح الكياموي يف غوطتي دمشق يف  21آب/
أغسطس  ،2013دخل امللف السوري مرحلة جديدة؛ إذ أعلن الرئيس
األمرييك باراك أوباما يف  1أيلول /سبتمرب عن عزمه توجيه رضبة
عسكريّة إىل النظام رشط تصديق الكونغرس عىل هذه الخطوة .وعىل
الرغم من وجود معارضة واسعة ضمن رشائح الرأي العام األمرييك،
ومن أعضاء يف الكونغرس أيضً ا ،فإ ّن احتامل تنفيذ الرضبة العسكرية
ظل قامئًا ،ومل يتضاءل هذا االحتامل إال عندما أعلنت روسيا مبادر ًة
•رفض تسليح املعارضة السوريّة.
وافق عليها النظام السوري رسي ًعا ،وتقيض بوضع األسلحة الكياموية
بناء عىل ما سبق ،فضّ لت إدارة أوباما االنحياز التدريجي للتنسيق مع
السوريّة تحت الرقابة الدولية قبل أن يجري سحبها وتدمريها يف
روسيا إليجاد حل سيايس وفق اتفاق جنيف ،كخيار بديل من خيارات
مرحلة الحقة.
أخرى غري مضمونة مثل تسليح املعارضة السوريّة ،أو التدخل املبارش
وتستعرض هذه الورقة كيفية تعامل إدارة الرئيس أوباما مع قضية بأنواعه املختلفة .ولضامن السري يف هذا النهج ،حذّر أوباما النظام
استخدام السالح الكياموي التي ساهمت يف بلورة املبادرة الروسية ،كام السوري مبك ًرا من استخدام السالح الكياموي ،واعتربه "خطًا أحمر" ال
تتناول احتامل تراجع االهتامم الدويل ّ
بحل األزمة ،بعد انتقال الرتكيز ميكن تجاوزه ،وأ ّن ما أسامه "قواعد اللعبة" سوف تتغري بشكل كامل
من معاقبة النظام عىل استخدام السالح الكياموي إىل االكتفاء بتسليمه .يف حال لجوء النظام إىل استخدام هذا السالح.

تطور الموقف األميركي
من األزمة السوريّة
بعد االستخدام الواسع للسالح الكياموي بدأت إدارة أوباما تحضري رضبة
السوري ،األمر الذي اعترب تغ ًريا نوع ًيا يف اإلسرتاتيجية
عقابية للنظام
ّ
األمريكية تجاه امللف السوري الذي أبدت تجاهه المباالة متفاوتة
الدرجة .وميكن إجامل إسرتاتيجية الواليات املتحدة منذ انطالق الثورة
السورية حتى استخدام الكياموي يف  21آب /أغسطس مبا ييل:
•االنكفاء عن التدخل املبارش ،واالكتفاء بالضغوط الدبلوماسية
والعقوبات االقتصادية ضد النظام ،مبا يتوافق مع املحددات
العامة إلسرتاتيجية إدارة أوباما يف القضايا الخارجية.
•عدم اعتبار األزمــة السوريّة تهدي ًدا لألمن القومي األمرييك
واملصالح الحيوية للواليات املتحدة يف املنطقة ،ما دامت
تستطيع مع حلفائها يف املنطقة إبقاء الرصاع محصو ًرا داخل
الحدود الجغرافية لسورية(((.
 1يف شهادته أمام الكونغرس يف  19آب /أغسطس  ،2013قال رئيس هيئة األركان املشرتكة
مارتن دميبيس" :إ ّن التحرك تجاه امللف السوري يجب أن يحصل لحامية مصالح حلفائنا (تركيا،
واألردن ،وإرسائيل) فحسب" .انظر:
“General Says Syrian Rebels Aren’t Ready to Take Power,” New York Times,
21/8/2013: http://www.nytimes.com/2013/08/22/world/middleeast/generalsays-syrian-rebels-arent-ready-to-take-power.html?_r=0

مثّل استخدام النظام السوري لألسلحة الكياموية عىل نطاق
واسع يف الغوطتني إحرا ًجا ألوباما وإدارته ،ووضعه أمام استحقاق
التعامل مع تجاوز النظام الخطوط الحمراء التي حددها بوصفها
عتبة رضورية لتغيري تعاطيها مع األزمة السوريّة .ويف ضوء ذلك،
أعلن أوباما قراره توجيه رضبة رسيعة وعاجلة ضد النظام،
بحيث تكون رضبة عقاب ّية ومحدودة النطاق .وميكن إجامل
أهداف الرضبة يف اآليت:
•معاقبة النظام السوري لتجاوزه "الخطوط الحمراء" املحددة ،مبا
رئيسا حاز ًما بعد
يؤدي إىل إخراج أوباما من الحرج ويظهره ً
االنتقادات الداخلية املتزايدة التي تصفه بالضعف والرتدد.
Ibid.
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•تدمري القدرات الكياموية للنظام السوري للحيلولة دون
استخدامها ضد حلفاء الواليات املتحدة؛ أي إرسائيل .وبهذا
خالل األيام التي سبقت عودة الكونغرس من إجازته الصيفية ،بدأت
تحقق الواليات املتحدة إحدى أولويات األمن اإلرسائييل.
إدارة أوباما مساعي دبلوماسية حثيثة لبناء تحالف دويل واسع للمشاركة
•تحذير بعض الدول يف املنطقة والعامل – وهي التي تصفها الواليات
يف العمل العسكري ،أو تأييده عىل األقل؛ فتحالف "الراغبني" املصغّر
املتحدة بأنها "دول مارقة"؛ مثل إيران وكوريا الشاملية  -برد
الذي كان يضم بريطانيا وفرنسا إىل جانب الواليات املتحدة مل يعد قامئًا
عقايب حازم إذا سعت المتالك أسلحة الدمار الشامل أو تطويرها،
فضل عن استخدامها ،ومبا يحافظ عىل "صورة" الواليات املتحدة بعد خروج لندن منه يف أعقاب تصويت مجلس العموم الربيطاين عىل
ً
ومكانتها بوصفها قوة عظمى تتحكم يف مخرجات السياسة رفض املشاركة يف العمل العسكري ضد نظام األسد .وبالفعل ،فقد نجح
أوباما خالل قمة العرشين يف تجاوز املعارضة الشديدة لخطوته من
مهم فيها.
الدولية أو تؤدي دو ًرا ً
فضل عن القوى الصاعدة املتحالفة معها (الربازيل
قبل روسيا والصني ً
والهند وأندونيسيا)؛ إذ صدر عىل هامش القمة بيان لـ  12دولة (يف 6
أيلول /سبتمرب  )2013تح ّدث عن رضورة القيام برد قوي لردع النظام
السوري عن استخدام الكياموي .كام نجحت مشاركة وزير الخارجية
األمرييك جون كريي يف اجتامع وزراء خارجية االتحاد األوريب يف ليتوانيا
يف  7أيلول /سبتمرب ،وصدر بيان ختامي طالب برد قوي رادع ضد النظام
السوري .وعىل الرغم من أ ّن كريي فشل يف إدراج االتحاد األورويب يف
قامئة املشاركني يف الرضبة ،فإنه نجح يف ثني أملانيا وإيطاليا والعديد
من الدول األوروبية األخرى عن مطلبها برضورة الحصول عىل موافقة
مجلس األمن عىل القيام بعمل عسكري ضد النظام السوري .وكانت
حصيلة جهد الدبلوماسية األمريكية موافقة ( 33دولة) عىل املشاركة يف
ومن املالحظ أ ّن أوباما مل يلتفت إىل أهداف الثورة السوريّة ،وال الرضبة املزمعة ضد النظام.
قضايا الشعب السوري يف خطابه السيايس يف هذه املرحلة .كام
ومن الرضوري دراسة رد فعل الرأي العام الغريب الذي ال تصدق بعض
أنه  -خالفًا لسلفه جورج بوش  -مل يتطرق إىل نرش الدميقراطية
أو مكافحة اإلرهــاب أو االستبداد ،بل قرص خطابه عىل قضايا فعالياته محدودية الرضبة ،وتشكك يف نيات حكوماته بسبب األثر
العالقات اإلقليمية والدولية املتعلقة بالرضر الذي ميكن أن يلحق الذي خلفه العدوان األمرييك عىل العراق بحجج كاذبة .ومن الواضح
بالواليات املتحدة وحلفائها .كام يالحظ أ ّن مؤيدي النظام السوري أ ّن الرأي العام الغريب مل ينقسم يف هذا املوضوع إىل يسار وميني ،أو
هم من تص ّدوا لتبني خطاب جورج بوش املتعلق مبكافحة اإلرهاب ليرباليني ومحافظني؛ إذ نجد عنارص من أقىص ميني الخارطة السياسية
اإلسالمي والظالمية.
تعارض توجيه رضبة جن ًبا إىل جنب مع حركة السالم ،إما من منطلق
الحرص عىل مصالح إرسائيل أو من منطلق عداء اإلرهاب .فقد نجحت
ويف ضوء األهــداف السابقة ،حرصت إدارة أوباما عىل طأمنة دعاية النظام الرويس يف تأكيد مواقفه ضد اإلسالم ،ودعاية النظام
الداخل والخارج ،وبخاصة حلفاء النظام السوري بأ ّن الرضبة
السوري يف خلخلة مواقف قوى سياسية تثري أساليب النظام السوري
املحتملة ستكون محدودة ،وال تهدف إىل إسقاط النظام ،أو
القمعية اشمئزازها ،ولكنها ال تتعاطف مع البديل منه .وفشلت دعاية
تغيري موازين القوى عىل األرض .ويف هذا السياق ميكن فهم قيام
الدبلومايس األمرييك جيفري فيلتامن بصفته مساعد األمني العام املعارضة السورية يف وضع معاناة الشعب السوري يف املقدمة ،ويف
لألمم املتحدة بزيارة طهران يف  26آب /أغسطس 2013؛ إذ سعى نقد جرائم القوى املتطرفة يف سورية ،وتفنيد الصورة التي ينرشها
الحتواء رد فعل إيران ،ودفعها إىل عدم التصعيد يف حال حصول النظام عن الثورة .وباملقابل ،نجد يف صف املؤيدين للرضبة قوى
الرضبة العسكرية.
ليربالية ويسارية وميينية؛ لدوا ٍع وأسباب مختلفة.
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"صفقة" في الوقت المستقطع بدا من الواضح أ ّن روسيا ومن ورائها أملانيا  -التي كانت تجري
اتصاالت مع دول أوروبية ومع إيران  -تحرضان لـ "صفقة" قبل عودة
مبوازاة االستعدادات للرضبة ،نشطت الجهود الدبلوماسية لتجنب الكونغرس من إجازته يف  9أيلول /سبتمرب ،ومن ث ّم ،قبل كلمة أوباما
الخيار العسكري؛ فإيران  -وهي العب أسايس يف األزمة  -مل تكن للشعب األمرييك يف اليوم التايل.
بحكم حجم مصالحها يف سورية ودورها يف الرصاع الدائر فيها يف
موقع يسمح لها بتمرير رضبة ضد حليفها .وباملقابل ،مل تكن القيادة
اإليرانية الجديدة راغبة يف دخول مواجهة مبكرة تقيض عىل فرص
انفتاحها عىل الغرب وبخاصة مع الواليات املتحدة .وقد بدا أ ّن إيران
سلمت بالرضبة ،وبدأت اإلعداد المتصاصها والحفاظ عىل ما هو قائم
يف إيران والعراق ولبنان .فبادرت بالتعاون مع حلفائها يف املنطقة
لعرض مخارج تج ّنب النظام السوري الرضبة؛ فجاءت مبادرة رئيس
الوزراء العراقي نوري املاليك ذات النقاط الثامين يف  4أيلول /سبتمرب
 ،2013وهي تدعو اىل وقف فوري للقتال ،وانتظار نتائج تحقيق فريق
املراقبني الدوليني يف استخدام الكياموي ،وإلزام النظام واملعارضة وبالفعل ،فقبيل ساعات من مناقشة الكونغرس للرضبة العسكرية،
أعلنت روسيا عن "مبادرة" تنص عىل وضع السالح الكياموي السوري
موع ًدا محد ًدا إلجراء مفاوضات ،وتشكيل حكومة مؤقتة ت ُجري
((( تحت اإلرشاف الدويل ،وعىل تدمريه الحقًا بعد انضامم سورية إىل
انتخابات بإرشاف عريب وأممي ،يعقبها تداول سلمي عىل السلطة .
معاهدة حظر األسلحة الكياموية .وبصورة فورية ،أعلن وزير
ومل تجد مبادرة املاليك
ً
صدى واس ًعا عىل الصعيد الدويل الذي كان الخارجية السوري وليد املعلم من موسكو عن "ترحيب القيادة
حرصا منها عىل أمن مواطنيها وبالدها".
يركز عىل معاقبة النظام عىل استخدام السالح الكياموي فحسب ،ما السورية باملقرتح الرويس ً
جعل األنظار تتجه نحو كواليس قمة العرشين يف انتظار مفاوضات لقد جاءت املبادرة الروسية لتحقق أهداف اإلدارة األمريكية من
اللحظة األخرية ،فتمخضت املساعي الدبلوماسية التي قادها عدد "الرضبة العقابية" ،وبذلك عززت قوة الجناح املتحفِّظ عن الرضبة
من الدول  -وعىل رأسها أملانيا خالل القمة  -عن عقد لقاء قصري بني
أصل يف داخل الحكومة األمريكية ،كام أنها أخلّت بتامسك املؤيدين
ً
(((
أوباما وبوتني عىل هامش القمة  .ويبدو أ ّن القيادة الروسية كانت للرضبة يف الواليات املتحدة ،وبخاصة اللويب اإلرسائييل املتح ّمس فقط
قد اقتنعت بجدية األمريكيني يف تنفيذ تهديدهم ،وبأ ّن تجنب وقوع لتدمري املخزون الكياموي السوري بوصفه أحد أهم أهداف األمن
الرضبة يتطلب تقديم "تنازالت" مهمة يف موضوع السالح الكياموي ،اإلرسائييل يف الوقت الذي يفضل فيه الحفاظ عىل النظام ضعيفًا أل ّن
إما إليجاد مخرج ألوباما ،أو رمبا إلضعاف موقفه أمام الكونغرس البديل منه إما الفوىض أو ما هو أسوأ إلرسائيل .وهو – باملناسبة -
والرأي العام املعارض للرضبة العسكرية من خالل مبادرات تسحب موقف تشرتك فيه دول أخرى مثل األردن عىل سبيل املثال.
منه ما تعتربه "الذريعة" املبارشة للقيام بالرضبة؛ وهي حيازة السالح
الكياموي وإمكانات استخدامه(((.
" 3املاليك يطرح مبادرة لحل األزمة السورية :وقف القتال والحوار ورفض أي عمل
عسكري" ،جريدة الحياة ،2013/9/5 ،انظر:
http://alhayat.com/Details/548508
 4أدت أملانيا دو ًرا يف تخفيف التوتر بني الرئيسني أوباما وبوتني إثر إلغاء البيت األبيض
اجتام ًعا ثنائيًا بينهام كان قد تقرر مسبقًا عىل هامش قمة العرشين؛ نتيجة اتهام بوتني اإلدارة
األمريكية بالكذب يف قضية السالح الكياموي قبل أيام قليلة من انعقاد القمة.
 5خالل املؤمتر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية األمرييك جون كريي يف لندن يف 9
أيلول /سبتمرب ُ ،2013سئل من قبل أحد الصحفيني بشأن إمكانية تج ّنب الرضبة يف حال
تخلّص سورية من السالح الكياموي ،فكانت إجابته باملوافقة ،إذا ما حصل ذلك خالل أسبوع.

الحسابات الجديدة
واحتماالت التسوية

أعادت "صفقة الكياموي" خلط األوراق عىل كل املستويات يف األزمة
السوريّة ،فقد تراجع احتامل الرضبة العسكرية األمريكية بعد أن كان
شبه مؤكد .وظهر ذلك جليًا يف خطاب الرئيس أوباما للشعب األمرييك
يوم  10أيلول /سبتمرب .فعىل الرغم من أ ّن أوباما أبقى الرضبة خيا ًرا
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قامئًا ،ومناشدته الشعب األمرييك وأعضاء الكونغرس تفويضه القيام
بذلك ،فقد أعلن أ ّن األولوية هي للخيار الدبلومايس ،ولذلك طلب
تأجيل التصويت يف الكونغرس .وبناء عليه ،فإ ّن تطورات امللف
السوري والحراك الدويل بشأنه تقع يف املدى املنظور ضمن احتاملني
رئيسني اثنني:

• ً
أول :تسوية تقترص عىل قضية الكياموي :مثلت املبادرة الروسية
 أو هكذا جرى الرتويج لها أمام الرأي العام األمرييك والكونغرس -"انتصا ًرا" شخصيًا للرئيس أوباما وإدارته ،وبخاصة يف ضوء اتهامه
بالضعف والرتدد؛ فخيار اللجوء إىل القوة والتهديد بالتدخل
السوري عىل
العسكري أثبت "نجاعته" ،وأجرب روسيا والنظام
ّ
ّ
الرتاجع خطوة إىل الوراء .وقد شكلت هذه الخطوة "املخرج"
الذي أراده أوباما لتج ّنب العمل العسكري الذي يضعه وحزبه
فضل عن أنه يتعارض مع إسرتاتيجية
يف مواجهة مع الرأي العامً ،
االنكفاء التي أكد عليها يف حمالته االنتخابية ،واتبعها منذ توليه
السلطة .انطالقًا من ذلك ،قد يؤدي تنفيذ هذه "الصفقة" إىل
إعادة األزمة السوريّة إىل مرحلة ما قبل مجزرة الكياموي،
وليستمر الرصاع قامئًا يف انتظار أن تنضج ظروف مالمئة داخليًا
وخارجيًا لبلوغ "تسوية" .وإ ّن تركيز الواليات املتحدة عىل مسألة
السالح الكياموي ،وتجاهلها الكامل للأمساة السورية يف جوانبها
األخرى أكرث من عامني ،يجعل هذا الخيار "األكرث رجحانًا" .وقد
ترجم هذا الخيار عمليًا يف االتفاق الذي جرى بني كريي والفروف
نص عىل إطا ٍر
يف جنيف يف  14أيلول /سبتمرب  ،2013والذي ّ
زمني لتدمري املخزون الكياموي السوري بحلول منتصف عام
 ،2014وجرى تضمينه يف قرار مجلس األمن رقم  2118الصادر
يف  28أيلول /سبتمرب .2013
ً
مدخل إلطار شامل
•ثان ًيا :تسوية كربى يشكل فيها الكياموي
للحل :قد تفتح مسألة استخدام السالح الكياموي  -وقد جرى
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استثامره يف لعبة املقايضات بني الغرب وروسيا حول امللف
السوري  -الباب لرتتيبات أوسع؛ وقد متنع تعقيدات الرصاع
داخل سورية من أن تقترص "الصفقة" عىل موضوع الكياموي
فحسب .كام أ ّن الضغوط التي متارس عىل اإلدارة األمريكية من
بعض الدول العربية واإلقليمية واألوروبية ،قد تدفع باتجاه عدم
اقتصار الصفقة عىل السالح الكياموي .ورمبا يشكل ذلك فرصة
لترسيع الحل السيايس وفق اتفاق "جنيف  ،"1وتشكيل حكومة
مؤقتة كاملة الصالحيات مكونة من النظام واملعارضة ،بحيث
تكون خطوة أوىل عىل طريق االنتقال السيايس يف سورية .ولكن،
مثة صعوبات عدة تعرتض هذا االتجاه؛ أبرزها عدم جاهزية
طريف الرصاع ،وبخاصة النظام للدخول يف عمليّة سياسيّة؛ فقد
وافق النظام عىل "الصفقة" بوصفها مث ًنا لبقائه كام هو يف معادلة
الرصاع داخل ًيا ،وإعادة تأهيله طرفًا "رشع ًيا" معرتفًا به دول ًيا .أما
املعارضة فهي تعاين من جهتها انقسامات تجعل من الصعب
البدء معها بأي عملية سياسية ذات معنى.
إ ّن كل ما تقدم يجعل املبادرة الروسية متثل مخرج الحد األدىن الذي
تسعى له القوى الكربى الرئيسة املهتمة بالرصاع بعد التصعيد الكبري
الذي أعقب استخدام النظام السوري السالح الكياموي ضد شعبه.
والالفت أ ّن قوى املعسكرين (حلفاء النظام وخصومه) تعاونت بشدة
للتوصل إىل االتفاق للحيلولة دون وقوع الرضبة العسكرية األمريكية.
فهل ميثل هذا التعاون منوذ ًجا ميكن أن يتكرر يف إطار تسوية أشمل
تؤدي إىل إنهاء املأساة السورية ،وتساهم يف وضع حد لنظام دمر مدن
سورية وارتكب يف حق شعبها جرائم إبادة ،وجرائم ضد اإلنسانية؟
أم هل أ ّن إدارة األزمة ومنع انتشارها سيستمر نه ًجا يف التعامل مع
املوضوع؟ من الواضح أ ّن الشعب السوري مضطر ملواصلة االعتامد
عىل نفسه يف هذه املرحلة ،ولالرتقاء بدرجة التضامن الداخيل وبأداء
قواه السياسية واملقاتلة.

