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في بداية ظهور أمريكا كدولة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن تنظر لسورية  
باستخدام عيون إسرائيل، بل في سياق بحثها عن مناطق نفوذ عسكري وسياسي وتبادل  

تغير موقف أمريكا من سورية بتغير   1967تجاري بالتنافس مع بريطانيا وفرنسا ، ولكن بعد حرب 
كان هنري كيسنجر وزيرا أوروبا ألمريكا ، فعندما والء إسرائيل من  ، وانتقالموقفها من إسرائيل 

تكاد في الشرق األوسط أن المصالح األمريكية واإلسرائيلية )قال في السبعينات للخارجية 
بل يعبر   ،كمتغير ومتبدل باستمرار سة، وهذا التصريح ال يعبر عن طبيعة السيا( تكون متطابقة

عندما يتعلق األمر في الشرق  ،صفة األفضلية مصالح إسرائيل  ضمني بإعطاءعن تعهد أمريكي 
األوسط عموما وفي دول الطوق خصوصا ، وهذا ما طلبه إيهود باراك عندما كان في اجتماع مع 

مع ، و(أنتم ليس لكم حدود مع سورية ، نحن من لنا حدود معها )قادة في أوروبا حيث قال لهم 
  قبل   منالكامل تحظى بهذا التفويض  منذ بداية القرن الحادي والعشرينذلك لم تعد إسرائيل 

إسرائيل على سياساتهم تجاه   عتراض يستجاب ال، حيث لم أمريكاقبل حتى من ال أوروبا و
برمته ، الذي  الشرق األوسط  بدأت بابتالعو،  وأحاطت بها من عدة جهات عندما تمددت ،  ايران

الحرب الروسية في أوكرانيا أوقظت عندهم مخاوف    لكنفقد أهميته بالنسبة لألمريكان ، 
تضمن عدم خروج الشرق األوسط عن  ،  تسببت في بحثهم عن تحالفات جديدة ، جديدة 

قف إسرائيل والغرب معا تجاه قضايا المنطقة  ار في مويتغيحصول تطلب  مماسيطرتهم ، 
وكيف الجديدة فيها  التحوالت هو تاريخ تلك المواقف ، وما هي  فما .معها وطريقة التعامل 

 ستنعكس على القضية السورية.  
  

 الجزء األول: الوحدة بين سورية ومصر وانقالب البعث 
 

   األكثر تقدماعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية بين الدول الرأسمالية األوروبية نعود للبداية  
  عن التوسع تختنق ،تعجز فكل رأسمالية  ،هو سببها الخلفي   كان الصراع على المستعمرات

مما يتطلب زيادة   الهادف للربح ومراكمة رأس المال ،، لطبيعة االنتاج الرأسمالي الموسع  نظرا
قد سيطرت على كل دول كانت بريطانيا وفرنسا  اإلنتاج واالستهالك ونمو القيم باستمرار ، وألن

التي اختنقت أسواقها القومية  ألمانيا وإيطاليا ومعهم اليابان  اضطرت، تقريبا  العالم المتأخر
ها  عن احتكارالخضوع والتخلي رها على بلكي تج ، وفي عقر دارها ،لمهاجمة تلك الدول ذاتها 

ألنها لم تكن دولة  في البداية ، ، ولهذا السبب لم تدخل أمريكا الحرب مباشرة للعالم
بريطانيا وفرنسا إنهاء نظام االنتداب  إلى جانباستعمارية وقتها ، بل اشترطت لدخول الحرب 

نحو العالمية  لرأسمالية األمريكية الصاعدة بحيث تستطيع االذي هو السبب الحقيقي للحرب ، 
بعد انتهاء   خذ حصتها من السوق العالمي وتستفيد من التبادل غير المتكافئ مع الجنوبأن تأ

روسيا  أيضا يرضي المهزومة ويلغي العداء معها ، والصناعية يرضي الدول وهذا طبعا ، الحرب 
طالب  تو، وستالين السوفيتية التي تعادي الرأسمالية المعولمة )اإلمبريالية( كما يسميها لينين  

 .    االستعماريةاالمبريالية  هيمنةير الشعوب من بتحر
التي أعطيت حق  الدول المنتصرة بالحرب  بقيادة وتحكموبالفعل ومع تشكل األمم المتحدة 

، لكن  ( سابقاالعتراف باستقالل الدول ) المستعمرة ل، وسارعت إللغاء نظام االنتداب ، الفيتو  
ر جيش  اجبإسورية ولدخول  الجيش البريطاني  ، مما اضطرفرنسا رفضت الخروج من سورية  

، ومن ثم  عليه  احتجتالتي فرنسا على االنسحاب ، بعد أن باشر قصفه لمدينة دمشق 
  بعد أنأيضا من الجزائر االنسحاب أجبرت فرنسا على 

 
في حرب  ،لت األرض تحت أقدامهاشع  أ

بنفوذ شبه   انتحتفظ افرنسا وبريطاني، وما تزال عبر وكالئها ريكا تدعمها كان واضحا أن أم
 كما تفعل أمريكا وروسيا وغيرهم . ، حتى اليوم وفي مناطق أخرى استعماري في أفريقيا 

بل كان نتيجة الصراع   ،النخب الحاكمة دعي تنتيجة ثورة الشعب كما لم يكن استقالل سورية 
فقد تحولت سورية من محظية فرنسية بريطانية حصرية ، لعاهرة تقدم نفسها لكل  ، الدولي 



فاالستقالل كان تعميما لالنتداب ، يفتح باب التدخل والتالعب  امبريالي قادم للمنطقة .  
 بمصيرها للجميع . 

فك ارتباط اقتصادات تلك الدول  كافيا ل إعالن استقالل الدولو االستعمارخروج جيوش  لم يكن
وال ، وبالتالي لم تفتح أسواقها للشركات األمريكية لها سابقا مع اقتصادات الدول المستعمرة 

واإلتيان  ، ، لذلك وضعت أمريكا خططا لقلب أنظمة الحكم في الدول الهامة كما يجب لغيرها 
تاج ( أي تعتمد سياسات التأميم  ملكية الدولة لوسائل اإلنأي )  االشتراكيةبنظم تعتمد مبادئ 

االنقالبات أمريكا لكل الشركات التي ترتبط بنيويا بدول االستعمار السابقة ، وهكذا شجعت 
في واقتصاد القطاع العام االشتراكي وشجعت الفكر اليساري  ،العسكرية في مصر وسورية
حليف تمكن الضباط األحرار من طرد الملك فاروق  بدعمها ورعايتها، ومعظم دول العالم الثالث 

قطيعة  إجراء عبد الناصر ب قامثم وبتشجيع من أمريكا ، من حكم مصر 1952عام بريطانيا وفرنسا 
الصراع الطويل جدا بين اإلخوان  ليندلع  ،1954عام الجدد حلفاء بريطانيا المسلمين  مع اإلخوان

حتى اآلن  ا عن التنافس البريطاني األمريكي عليها سيعبر بطريقة م، والذي والعسكر في مصر 
عدوان ثالثي بريطاني فرنسي   نتج عنه، والذي 1956عام بتأميم قناة السويس  قامثم ، 

وحماية نظام عبد   ، سرعان ما تدخلت أمريكا وروسيا للوقوف بوجهه ،يلي على مصرإسرائ
 والقبول بقرار التأميم .   شروط ،وإجبار قوات الدول الثالث على االنسحاب من دون الناصر ، 

لم يمر وقت طويل حتى حاولت بريطانيا وبمساعدة فرنسا وإسرائيل أن تقيم حلف بغداد الذي 
بعض الدول  ) بانكلترافي بوتقة واحدة مرتبطة اقتصاديا وسياسيا جمع الدول اإلسالمية األهم 

وعبد   الواليات المتحدة أحزاب قومية سورية، هنا حركت (العربية مع تركيا وإيران وباكستان
منع سورية من  وذلك بهدف   ،  1958عام بداية  الوحدة بين مصر وسورية  ةإلقام ،معا  الناصر

شجعت عبد الناصر على حصار وتهديد لبنان عندما ثم للحلف الذي كانت تستعد له ، االنضمام 
الواليات المتحدة وأقنعت عبد وسطت يومها تللحلف ،  لالنضماما ضأيكان كميل شمعون يستعد 

السلطة لفؤاد شهاب الذي تعهد بعدم االنضمام عن شمعون  بشرط تخليالناصر بالتوقف 
ولم تمض أشهر على الوحدة بين سورية ومصر وهو ما أرضى الفرنسيين يومها ، للحلف ، 

قلب نظام الحكم في بغداد ذاتها عقر بحتى قامت المخابرات المصرية وبمساندة من األمريكية 
ورجل العراق  الثاني وخاله عبد اإلله الملك فيصل بواإلطاحة ، دار بريطانيا في الشرق األوسط 

جماعة الضباط األحرار عبد الكريم قاسم وعبد السالم عارف   ، بواسطةنوري السعيد  األول 
ومع ذلك منعوا من السير في   .وآخرين نظموا أنفسهم بذات طريقة الضباط األحرار في مصر 

سوف تنهار  ذاتها  طريق االنضمام للوحدة مع سورية ومصر، خاصة وأن وحدة سورية ومصر
فشل حلف بغداد   أجبر،  (عودة بريطانياحصان )في إفشال حلف بغداد إنجاز مهمتها بعد سريعا 
فس البريطاني  لم يدم التناللتنسيق مع األمريكي وتقبل سيادته ، فعلى العودة بريطانيا 

الذي صار يصدر نموذجه وأفكاره لكل أنحاء  األمريكي طويال خاصة مع تنامي الخطر الشيوعي 
وهذا ما زاد من اعتماد الغرب وبريطانيا تحديدا على تنظيمات  العالم بما فيها الدول الغربية ذاتها

ة الميالة  ، وأداة تخويف لألنظمة االشتراكيللوقوف في وجههكوسيلة اإلسالم السياسي 
 .  للتحالف مع السوفييت

رتبت   ،للوحدة توقف الدعم األمريكي بعد  و، عودة التنسيق بين بريطانيا وأمريكا  وبالرغم من
دون اعتراض  ،  1961عام أيضا عسكري بين سورية ومصر بانقالب بريطانيا خطة االنفصال 

لم تتأخر  أمريكا لكنأو دعم لعبد الناصر في استخدام القوة الستعادة الوحدة ، أمريكي جدي ، 
في العراق ثم بعد  لسلطة  لالنقالب وتسلم اعادت لدفع حزب البعث القومي االشتراكي بالرد ف

وبنيتهما  رغم تشابه أطروحاتهما ، ، ومنعتهما من التقارب والوحدة  ١٩٦٣شهر في سورية عام  
وهكذا جاء حزب رغم شعار الوحدة القومية الذي رفعوه ، ، ومنعتهما من الوحدة مع مصر ، 

والعراقي مع  ،للقيام بمهام التأميم التي تقطع روابط االقتصاد السوري مع الفرنسي البعث 
شركات النفط البريطانية كما أمم عبد الناصر قناة السويس  في العراق البعث البريطاني ، وأمم 

ق السياسات االقتصادية التي يطببت ،وخصوصا جناح صالح جديدفي سورية ، البعث م قاو ، 
وأمم كامل المؤسسات الصناعية الخاصة الكبيرة وشتت الطبقة االقتصادية تريدها أمريكا منه 
 ، ، وقضى على نفوذها وصادر ثرواتهاالمرتبطة بأوروبا

قطع الرابط  لية سورية ، بل كانت أداة لم تكن اشتراكية حزب البعث ناجمة عن فكر وطبقة وطن
هو  بين اقتصادات تلك الدول وبين المستعمر السابق ، وتدمير الطبقة الصناعية الرأسمالية كان 

الذين   ،والذي سيستفيد منه الحكام الجدد المنفصلين عن الشعب واإلنتاج، المطلوب  الهدف



ويستبد به ، لقد شوهت تلك العملية النمو  سيتحولون لطفيلي عسكري جشع يبتلع المجتمع 
واستبدلته بتطوير مشوه يفتقر للخطة واألهداف ، بل يحول   ،الطبيعي للمجتمع واالقتصاد

المجتمع برمته لحطام وفوضى ستجد طريقها للتعبير عن نفسها في الفشل والحروب األهلية  
 تتجه لها تلك الدول وبشكل حتمي وجماعي . ال بد أن التي 
أيضا ، بتشجيع ودعم بريطاني وفرنسي بين إسرائيل والعرب  ١٩٦٧حرب عام  نشوب لكن

لم يكن ليزعج أمريكا  ، التي أممت مصالحهما في المنطقة سورية ومصر حكم لضرب أنظمة 
صالح جديد وعبد  نفوذها في المنطقة ومع إسرائيل أيضا ، وهو ما دفع  دتمد بعد أن كثيرا ، 

عندما لم تلب أمريكا مطالبهم في على روسيا والمعسكر الشيوعي ،  عتماد الناصر لزيادة اال
مما جعل أمريكا تفكر في  ، الفعال القادر على هزيمة الجيش اإلسرائيلي شراء السالح 

، وهكذا وبعد أحداث أيلول في األردن تم ترحيل عبد الناصر في المنطقة  استبدال العبيها 
فهم الرسالة وسارع لقطع الذي واإلتيان بنائبه أنور السادات ، إلى مثواه األخير بشكل مفاجئ 

من صالح جديد لحافظ في سورية نقل السلطة تم أيضا وبذات الوقت ، ومع الروس عالقاته 
بينما  ،البريطاني حيث يعتبر حافظ أسد مقربا من ،أسد بخطة منسقة بين بريطانيا وأمريكا

عملية استالم  ، ك 1970نقصد هنا الحركة التصحيحية عام ) ألمريكي من امقربا جديد صالح 
خصوصا عندما اعتمد وكالء أمريكا ووكالء بريطانيا من ضباط الجيش السوري ( وتسليم بين 

 .  ن سبب عزله وزجه في السجنالذي كاجناح صالح جديد مبدأ حرب التحرير الشعبية  
فتحت عيون أمريكا على قوة إسرائيل ودورها، وكذلك فتحت إلسرائيل أبواب   1967حرب عام 

للحضن األمريكي الصاعد في ، التحول من الحضن البريطاني الفرنسي الذي ثبت تراجع قدراته
فعال كانت إسرائيل تخشى أن تمارس أمريكا عليها والذي أصبح سيد العالم الغربي . ، العالم 

التي احتلتها ، لكن أمريكا ربطت ذلك بمعاهدات السالم العربية اضي الضغوط لتنسحب من األر
 ،  ، التي على الدول العربية توقيعها من أجل استعادة األرض  

الجديد بين إسرائيل وأمريكا برضا وتنسيق مع فرنسا التحالف  ) أيهنا وفي هذا السياق 
ن يهندس اتفاقيات فصل عندما كاتماما يأتي حديث هنري كيسنجر في مكانه  (وبريطانيا
كان الهدف منها تحريك عملية  التي ، مسرحية حرب تشرين ل هندسة أمريكابعد  ،القوات

الذي سيستمر حتى األمريكي وهو الهدف ، السالم وإقامة سالم دائم بين العرب وإسرائيل  
ق واالتفا، وأوسلو ،  ووادي عربة ، رعاية اتفاق كامب ديفيد ، حيث قامت أمريكا ب اآلن 

وصلت عدة مرات لالتفاق لكن  ، ومفاوضات إسرائيلية سورية عدة مرات اإلبراهيمي مؤخرا 
 .مرتين مع حافظ ومرة مع بشارعلى األقل رفضت سورية توقيعه في آخر لحظة  

حرب في سيناريو رغم التفاهم المسبق على حجم ونوع العمليات العسكرية المقترحة 
تبني خيار السالم  بررون به ي للعرب ا  رمزي ا  معنوي ا  تعطي نصرصممت لوالتي ،  1973 تشرين 

عن  قليال الالعبين خرجوا  إال أن،  1948فوق أراضي  التي أعلنتها االعتراف بدولة إسرائيل  و
مما وسع دائرة الحرب واضطر أمريكا لدعم خرق إسرائيلي ، عسكريا سومة لهم األدوار المر

، وهكذا  أمريكيا للسيناريو المكتوب  الالعبين  أعاد، القاهرة آخر باتجاه كبير باتجاه دمشق و
تبعه الملك  ، وذهب لزيارة القدس ووقع اتفاقية كامب ديفيدالتزم السادات حرفيا بهذا السيناريو 
بينما تردد ياسر عرفات ولم يقبل به إال بعد أن طرد شر طرده  حسين بتوقيع اتفاق وادي عربة ، 

بتنسيق ورعاية أمريكية  من لبنان بالتعاون والتنسيق بين الجيش السوري والجيش اإلسرائيلي 
لذي اومع ذلك تداعى اتفاق أوسلوا بسبب سلوك حماس ، حيث وقع مع رابين اتفاق أوسلو 

أما حافظ أسد ، تناغم مع اليمين اإلسرائيلي الرافض ، والذي سيقوم الحقا باغتيال رابين ذاته 
عن الرد على أي عدوان  تمنع باتفاقيات فصل القوات ووقف إطالق النار ، وتماما التزم فقد 

ة عدة مرات وفي اللحظات األخيرعلى معاهدة سالم عن التوقيع منع إسرائيلي وبذات الوقت ت  
كما صرح بذلك في  وأوالده من بعده ، هو في السلطة  ئهبقاأمريكية لعندما كان يطلب ضمانات 
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، الذي اضطرت أمريكا للقبول   ةبريطانيالمخابرات الرجل كان لم يكن حافظ أسد رجل أمريكا بل 
بعد صدمة  الذي أفلت من قيودها وضوابطها  ،به بدال عن رجلها القومي االشتراكي صالح جديد

 عدمابأن يكون األمريكان قد تخلوا عنه سرا ،  1970عام ، لم يكن صالح يتوقع الكارثية  67حرب 
تدخل الجيش السوري  بينما أوقف منظمة فتح ، أمر بدخول الجيش السوري لألردن لمساعدة 

فهو يعرف  ، بريطانيا التي ترعى أيضا نظام الملك حسين بطلب من أسد  حافظ وزير الدفاع 
بتسليمه السلطة  كوفئ حافظ هكذا تحت جناحه ، ومقتنعا أنه لكنه كان الغربية حافظ  اتارتباط

اعتقال وسجن كافة قيادة حزب ب تذكر ، قامومن دون أية مقاومة كبيرة ، وبسهولة ، وهكذا 
من رتب تغيير والء كافة الوحدات المحيطة  ، من السجن  تخرج  نلالتي البعث المدنية و

بدمشق التي حرص صالح على ضمان والئها ؟ لكي تعتقل رؤسائها وبينهم رئيس الجمهورية ،  
 19في حتى تعفن ثم قتل بسم خاص إلخراجه ، في السجن ينتظر تدخل أمريكا صالح كث م

،  بريطانيا قد جندت حافظ منذ أن كان طالب ضابط في الكلية الحربية الجوية كانت ،  1993آب 
مستغلة الشبكات الماسونية التي ترتبط بآل مخلوف ، خاصة عندما تزوج من أنيسة ، وطورت  

ثم اشترك مع صالح وغيره في تشكيل اللجنة العسكرية  ،  ورعته ورعت ترفيعهعالقتها مع 
بإشراف أمريكا وذلك أثناء خدمتهم في مصر أيام الوحدة، تحضيرا لتسليمهم السلطة فيما بعد 

يتفوق على صالح جديد الذي بقي في كنفه حتى جاءته  ولكنه لم يكن حصانا قويا في سورية، 
الذي حاول أيضا التقرب من   بينما جندت فرنسا مصطفى طالس ،  ،عليهاألوامر باالنقالب 
واعتمدت المخابرات العسكرية األمريكية   كثيرا من رفعت شقيق حافظ ،فرنسا الروس ، وتقربت 
تكفل  دوبا ، بينما  علياعتمدت ، والبريطانية ممثال لها في أركان الجيش  حكمت الشهابي 

وهو المقرب جدا من حافظ ، وهكذا كان صعود حافظ   ،يمحمد الخولي بأن يتواصل مع اإلسرائيل
، وهو ما أعطى لحافظ هامش  جميعا الخمس وإرضاء لها يعبر عن توازن بين الدول وفريقه 

أن يقيم عالقات  حافظ  ولم ينس مناورة واسع بين مصالح تلك الدول التي لم تكن متطابقة . 
، وهذا سبب استقرار  إيران مع الوقت دول الخليج ، وبذات مع ، وأيضا مع الروس السوفييت

 حكمه رغم العواصف التي عصفت به .  
المهمة األولى التي كان على حافظ تنفيذها هي الحصول على شرعية كرئيس منتخب لكي  

سالم مع إسرائيل ، وما أن تم له ذلك ، حتى كانت التحضيرات قد اليصبح مؤهال لتوقيع 
  التي شارك فيها مع مصر، على مسرح الشرق األوسط اكتملت لعرض مسرحية حرب تشرين 

ليكون نصرا عربيا شامال يمهد  وحدات عربية من المغرب والعراق ، شاركت وأيضا ، السادات 
أنها نصر كبير ، لتبرير على جديدة أصر العرب  والتي انتهت لهزيمة منكرة،   للسالم الشامل
شراف األمم المتحدة والقائم إفصل القوات الدائم وبتوقيع اتفاق وجماعة ، ذهابهم للتفاوض 

وهنا حاول السادات بمساعدة  ، بشكل قطعيبما يعنيه ذلك من انهاء حالة الحرب حتى اآلن ، 
، هنا تردد   338،   242أمريكية تحويله لسالم دائم مقابل األرض تنفيذا لقراري مجلس األمن 

ياسر عرفات ، وخاف حافظ أسد ، فتابع السادات لوحده ووقع اتفاقية كامب ديفيد ، التي  
قات حافظ جيدة مع لم تعد عال في تلك الفترة اعترضت عليها سورية ومعظم الدول العربية ، 

في المنطقة التي أصبحت كلها وشامل راهنوا كثيرا على انجاز سالم كامل  ناألمريكان الذي
لفت قواته  قة بين حافظ األسد وأمريكا عندما ك  جاءت الفرصة لتحسين العالتدور في فلكهم . 

نيابة عنه   ع عبد الحليم خدامبدخول لبنان ومنع الفلسطينيين من السيطرة عليه ، وهكذا وق  
حرب ب 1975الذي كان مشتعال منذ عام  نمع الوفد اإلسرائيلي اتفاقية تقاسم النفوذ في لبنا 

أهلية وقف فيها اللبنانيون والفلسطينيون ضد المسيحيين ، الذين كادوا أن يخسروا كل لبنان  
الدرزي  الزعيم بعد أن قتل قائد القوات المشتركة وحصروا في منطقة صغيرة ، لكن حافظ أسد 

  حتى النهايةلم يذهب كمال جنبالط ، وحاصر الوجود الفلسطيني في الجنوب والمخيمات ، 
الذي كاد أن يتطور   1982في قتاله مع الفلسطينيين ، مما اضطر إسرائيل لالجتياح الواسع عام 

والذي انتهى إلخراج ياسر عرفات  لصدام مباشر بين الجيش السوري والجيش اإلسرائيلي ، 
الذي كان  سعى لتوقيع اتفاق أيار ، والذي تنصيب بشير الجميل رئيسا للبنان تم و ونس ،إلى ت

، لم يرضي ذلك بعد انسحابها لترسيم الحدود وإقامة السالم مع إسرائيل قد تفاوض بشأنه 
ابن بيير  بشير الرئيس  فقام باغتيال ، في لبنان حافظ األسد الذي لم يقبض ثمن خدماته 

وهو ما سيعتبر  ، قائد حزب الكتائب والقوات اللبنانية ) الجناح العسكري التابع له (  الجميل 



تنصيب أخوه أمين بدال عنه بعد أن أفهمه  ضربة موجعة للنفوذ الفرنسي في لبنان ، وقام ب
الرسالة ، حافظ كان يسعى جاهدا لجعل الورقة اللبنانية والفلسطينية بيده هو ، لكي يفاوض  

، بل يسعى لفرض هيمنته عليه  وهكذا لم يعد حافظ يقبل بالخروج من لبنان  عليهم معا ،
الذين اتهموه بخطف الرهائن وتفجير ، سيدخله في صراع مع الفرنسيين  ذاوه ،بالكامل
وكلها تهم الفرنسية منهم أساتذة جامعات بلبنان وصحفيين ، ومنهم طائرة لوكوربي ، الطائرات 

ستنفجر في  انتقامية رسال مفخخات مما دفعهم إل، مالئه صحيحة نفذها حافظ بواسطة ع
، أي ساحة السبع بحرات حيث دمشق عند إشارة األزبكية قبل وصولها لهدفها بنصف دقيقة 

كان وذلك قبل اغتياله لبشير بعام ونصف ، ،  1981الحكومة وقيادة الحزب القديمة وذلك عام 
ر الفرنسيين أنه قدم لبنان على طبق من فضة  حيث يعتب، تمسك حافظ بلبنان يفيد األمريكان 

بين سفارتها في عوكر وبين  مشترك تنسيق  عالقةاألمريكان لتشكيل  لألمريكان ، لذلك اندفع
بعد أن  قل للبنان ، الذي ن  العميد غازي كنعان الحاكم العسكري الجديد للبنان عنجر حيث مقر 

زرة التي افتعلها النظام في سياق تلك المج،  1982شارك بفعالية في مجزرة حماه عام 
صراعه مع الجماعة المقاتلة التابعة لتنظيم اإلخوان والمدعومة من صدام حسين ، والتي أدت 

سنة  ، ودمار نصف  13الف مدني واعتقال عدد مماثل لم يخرج سوى نصفهم بعد  43لمقتل 
عة البي بي سي ذكرته عالمي رهيب من قبل الجميع ، وأذكر أن إذاإ المدينة ، في ظل تعتيم 
ولم تحظ تلك المجزرة  ، شهرا كامال لتعود وتذيع خبر انتهاء االضطرابات مرة واحدة ثم صمتت 

بأي مطالب بالتحقيق حتى من قبل منظمات حقوق اإلنسان التي هونت الموضوع وقلصت 
سد يومها ٪ بطريقة تؤكد مدى التوافق والدعم الدولي لنظام حافظ األ5أعداد الضحايا ألقل من 

حتى عام   1980التي استمرت من عام الخميني يران إيومها كان صدام منشغال في حربه مع . 
بل قدم   ،وأغلق الحدود بشكل كامل مع العراق ،. والتي وقف األسد ضد صدام فيها1988

مساعدات لحزب الدعوة للقيام بعمليات اغتيال وتفجير في بغداد . وهذه القطيعة كانت أيضا 
 . المرسومة لالعبين فيهاضمن االستراتيجية األمريكية 

سورية أيضا التي انتهت مهمتها ، خراج وبعد خروج ياسر عرفات من بيروت ، بدأت الضغوط إل
ملء الفراغ بعد  لوتثبيت نظام الحكم ، ووت لحفظ السالم وأرسلت قوات متعددة الجنسيات لبير

التي ال  بعد خروجه من بيروت بعام ، وعاد ياسر عرفات سرا لطرابلس ،  خروج الجيش السوري 
حركة التوحيد  زعيم شعبان  سعيدوتحالف مع الشيخ  ،تقع تحت سيطرة الجيش السوري 

جير مقر المارينز والقوات الفرنسية في  قرر حافظ أسد التحرك فرتب عملية تف، وهنا اإلسالمية
، وتركت لبنان لتأكله سورية ،  القوات الفرنسية واألمريكيةبيروت ، والتي انسحبت على إثرها 

مطبقا فيها ذات    1983خريف عام  طرابلس شن الجيش السوري عملية واسعة جدا على و
الهجوم تعرض حافظ لتسمم بمواد  بدء استراتيجيته في اقتحام حماه ، لكن بعد أسبوعين من 

التي كانت منزعجة جدا من سلوك  الدولية ، ربما الروسيةمشعة يعتقد أنها من قبل المخابرات 
حزب االشتراكي وكل حافظ ضد حلفائها في لبنان الثورة الفلسطينية والحزب الشيوعي وال

تدميره المخابرات الفرنسية المنزعجة أيضا من تلك التسميم عملية اليسار ، وقد تكون وراء 
خاصة وأنها هي ، ضرب وحدات الجيش الفرنسي واألمريكي   وقبلها قتل بشير لنفوذهم هناك 

وغيابه عن الوعي. خرج حافظ   حافظ بالسم   من شجعت رفعت على تسلم السلطة بعد مرض 
ل تسببت له بعاهة  ، بفلم تكن الجرعة التي تلقاها كافية لقتله منهكا ،  من المرض بعد شهر

وهكذا طرد حافظ أخوه  ، سيعاني منها حتى تأتيه المنية  وتوليد الدم ، دائمة في نقي العظام 
مستعينا بالروس، بشخص حيدر علييف الذي حضر مع وفد أطباء كبير لعالج  رفعت من سورية 

الذي وقف بوجهه عدد من ضباط الجيش الذين تدربوا في  أن تبين أن البديل هو رفعت  حافظ بعد
لهندسة إخراج تحرك علييف ، ثم روسيا على رأسهم علي حيدر وعلي الصالح وعلي أصالن 

الذي سيجد مستقرا له في فرنسا و، مع وفد لروسيا حيث لن يسمح له بالعودة   رفعت 
بة فارس من الرئيس فرانسوا ميتران . ويبقى فيها حتى وسيحصل فيما بعد على وسام برت

والعودة لسورية  ،  حيث سترتب له المخابرات عملية فراره من تنفيذ حكم قضائي  2021عام 
 ،  لتدفن أسرارها معه  والدفن ، سرا وترتب له اإلقامة فيها حتى الموت 

كان قد  وضعت المخابرات الجوية السورية قنبلة في حقيبة مسافرة إسرائيلية  1986في ربيع 
وأهداها تلك الحقيبة قبل عودتها إلسرائيل نزار الهنداوي ، األمني  الديبلوماسي تقرب منها 

ر  بقالع الطائرة ، واعتإمحمد الخولي إسرائيل عنها قبل العميد غ وبل  ، عال ي لأعلى متن رحلة 
على قرصنة طائرة عبد هللا األحمر وخطفها من تحذيريا ورد ، ي تلك بمثابة انذار النظام السور



ياسر عرفات يومها اعتقد اإلسرائيلي أن  ،وهي عائدة من مؤتمر في ليبيا، أجواء المتوسط 
غير رأيه قبل صعود الطائرة وركب باتجاه الخليج لكن عرفات الثعلب ،  طائرة األحمر  على متن
 ي آخر . بمع وفد عر

حاولت الشرطة البريطانية  انزعجت جدا بريطانيا من اللعب على أراضيها وتهديد أمن مطاراتها ، و
مة ديبلوماسية بين سورية  زوهكذا نشبت أالسورية القبض على الهنداوي ، فاحتمى بالسفارة 

كل  محمد الخولي وتجريده من بسجن الهنداوي لعقود ، وعزل انتهت ، وبريطانيا ألول مرة 
 صالحياته .  

أصبحت سورية متهمة بشكل متزايد بدعم اإلرهاب وارتكابه ، والمقصود هنا باإلرهاب هو 
وحزب هللا اللبناني ، الذي باشر عملياته في الجنوب  المنظمات الفلسطينية الرافضة للسالم 

والشيوعي ، للضغط على القوات اإلسرائيلية من أجل االنسحاب من  مقلدا الحزب القومي
تفكك االتحاد السوفييتي عام  وومع سقوط المنظومة االشتراكية ، جنوب لبنان الذي بقيت فيه 

نهاية الحرب الباردة  أعلن عن... هامش المناورة ل ا  قداف أصبح األسد معزوال وضعيفا 1989
، والتي انطلقت على إثرها  في ذات العام باجتماع مالطا بين غورباتشوف وجورج بوش األب 

، وكلف رفيق الحريري كمدير  ، الذي فرض على الجميع بين اللبنانيين  مفاوضات اتفاق الطائف 
الذي تسلم رئاسة   ،، لكن من عرقل تطبيقه  هو الجنرال عون ، بدعم دولي واسع له  تنفيذي 

رئيس بديل ، فسلمه   لبنان بالوكالة من أمين الجميل الذي انتهت مدة رئاسته من دون انتخاب
وافق عليها أمين قبل انتهاء واليته ، وذلك  حكومة عسكرية برئاسته عون السلطة بعد أن شكل 

، وهنا أيضا خصم حافظ بتعليمات فرنسية ، وكان عون يومها يتلقى الدعم من صدام بتخطيط و
ترط  الستعادة عالقاته مع الغرب ، واش 1990غزو صدام للكويت صيف عام حافظ  استغل 

بعد مفاوضا وهكذا وهو ما تم له ، للمشاركة في حرب تحرير الكويت أن يقضي على عون ، 
أطلقت أمريكا يد حافظ للقضاء على سلطة عون المسيحية الفرنسية ،  صعبة مع جيمس بيكر 

والذي فر إلى السفارة الفرنسية ثم إلى فرنسا ، وكانت تلك صفعة قوية للفرنسيين لن  
، وعادت العالقات لمجاريها مع األمريكان ورية في حرب تحرير الكويت ينسوها ، شاركت س

يبدي  لتوريث ابنه باسل الذي بعدها وبعد احكام سيطرته على لبنان ، حافظ وسعى والغرب ، 
بداية عام  في حادث مدبر على طريق المطار باسل قتل حبه له واعجابه به بعكس بشار ، 

قدرتها  تضمنتذهب للمخابرات الغربية ، التي لم تكن  ، ولم يعرف مدبره لكن الشكوك 1994
خاصة وكونه قد بنى عالقات مميزة مع ضباط نازيين سابقين في النمسا  على السيطرة عليه 

ومنهم الضابط ألويز   ارتبط النظام بهم عن طريق ضباط سابقين اختفوا عنده بعد الحرب العالمية
التي  ساعدوه في إيداع ثروته هناك ف ،الذي انتقل من حماية فرانكو لسورية األسد   برونر 

كانتقام فرنسي من حافظ عما فعله مع فرنسا في ربما أو ، مليار دوالر  13قدرت عند مقتله ب 
كوسيلة ضغط على حافظ لتوقيع اتفاق السالم الذي تهرب أيضا ،  أي تدمير سلطة عون لبنان 

ما وعد قبل استالم السلطة. لم يكن حافظ يملك ولدا غيره ليورثه ، فالبقية   منه كثيرا بعكس 
على يد مشغليه عندما حاول  سر ظهر العميل الدولي ، لقد ك  لديهم الكثير من العيوب الصحية 

عزز  ، ف واالنكفاء عانى من المرض والعزلة بعد مقتل ولده المتبقية ، وفي الفترة اللعب لحسابه 
هذه المرة ليس على أرضية العداء  ، لكن ومع إيران ، المنظمات اإلسالمية  من عالقاته مع

لضمان وجود  الغرب متالك التوازن الردعي معخطط اللصدام ، بل على أرضية العداء للغرب ، و
السوري اإليراني ، الذي قرر بناء قاعدته النووي لمشروع هو المهندس الحقيقي لفنظامه ، 

وقمته العسكرية سرا في سورية بعد أن تعلم الدرس من  ، بعيدا في طهران كمفاعالت سلمية 
وقد برر اقتطاع موارد النفط بأنها بأيد أمينة ، وبرر عدم رده على االعتداءات ، مفاعل العراق  

امتالك  محاولته يربط بينهما وهو ) ما أوال يجي اإلسرائيلية بأنه البد من تحقيق التوازن االسترات
، وقد جلب ه ضد التدخل األجنبي وإعطاء حصانة لنظامسالح نووي قادر على ردع العدوان 

كورية شمالية إلكمال  خبرات ثم في ايران ، خبرات نووية روسية للقيام بالقسم السلمي 
مفاعل الكبر ( قرب دير  أقصد ) الذي كاد أن يكتمل لوال ضرب إسرائيل له   ،القسم العسكري

 الزور .  
بدءا من مقتل ولده أعاد عالقته سرا مع صدام ، ورتب حرسه الجمهوري عملية اقتحام السفارة  

ذاتها  ردا على قصف بغداد المجاورة لقصره في المهاجرين ،  1995األمريكية في دمشق عام 
كل أعداء أمريكا  مع حافظ ون تعا، وقبل عقد من الزمن التي سبق وأرسل اليها المفخخات 

بما فيهم حزب هللا اللبناني الذي سبق له واستهدف المارينز والقوات الفرنسية في  وشجعهم 



وساعد بشكل غير مباشر على تنفيذ العديد من العمليات  ، بتنسيق معه ومع ايران بيروت 
دون  لكن على الغرب استعمل كل أدوات الضغط اإلرهابية ضد القوات األمريكية في الخليج ،  

كانت في إقناعه بالتوقيع على اتفاق سالم  1999جدوى، حيث فشل بيل كلنتون عام 
من دون  1967الن السوري وحدود كامل الجو، وفيه تتم استعادة المفاوضات قد توصلت اليه

، لكن حافظ  بسبب الجفاف منذ ذلك الوقت الوصول لمياه بحيرة طبرية التي تقلصت كثيرا 
ه وأوالده في السلطة ، ألن المطلوب منه يومها تخفيض عدد الجيش وإلغاء  ئاشترط ضمان بقا

ة واسعة  يحظى بشعبيمجلس شعب نتخاب  حالة الطوارئ واجراء انتخابات مرضي عنها ال
، بل مع  باالنقالب العسكري  فإسرائيل ال توقع مع طائفة تحكم االتفاقية . يقوم بالتصديق على ل

الذي الطائفي الفاسد يدرك أن مثل ذلك سيعني نهاية حكمه  الدولة واألغلبية ، حافظ كان
دون من ، 2000على فراشه عام وت مليحافظ . وهكذا ترك اعتمد على الطائفة العلوية والقمع 

، بل نصبته  أن يسمي ولده الذي لم يكن ولده الفعلي كما يشاع على نطاق واسع في العائلة
أمريكية وسكوت بريطاني في وقت لم تكن روسيا قد استعادت قدرتها على فرنسا بمباركة 
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جاك شيراك على بشار األسد ، واعتبر أن تبنيه له  الديغولي الفرنسي الرئيس راهن 
تستحق  ، بعد والده، والذي كان سابقة ومساعدته في اعتالء عرش الجمهورية السورية 

، مجددا نقل سورية من يد بريطانيا وأمريكا ليد فرنسا سيلة ذكية لوو، فرنسا عليها الثناء 
،  بيه في نظام جمهوريوتشريع وراثته ألبشار  لتبنيفاندفع بعيدا جدا في سياسته الداعمة 

حظي   ...، لكن قبل تحديد االتجاه( جدا كما وصفه فرانسوا ميتيران )ينطلق سريعا   فشيراك
،  ، لكنه تعثر على درجاته وكاد أن يسقط بيه أوفاة  بروتوكولية لإلليزيه قبل تشريف بشار بزيارة 

رئيس وزراء لبنان الصديق الشخصي لجاك )مستر لبانون( وقد مهد لذلك الشيخ رفيق الحريري 
ويضمن ، لكسب ود حافظ كي يستمر رئيسا لحكومة لبنان كثيرا ، والذي كان يسعى شيراك 

في  د ترجم ذلك في التسويق لتوريث ولده ، وقتعاون عبد الحليم خدام وغازي كنعان معه فيها 
، بل مدمر سورية  فقط الذي سيتحول لقاتله بعد سنوات أقصد توريث بشار ، حياة حافظ وبعدها 

 . كلها 
لم يفهم بشار معنى التصريحات األمريكية للسلطة برعاية جاك شيراك شخصيا، منذ استالمه 

عند حضور مادلين أولبرات لمراسم الدفن ف، التي باركت االنتقال السلس للسلطة في سورية  
، اجتمعت ببشار ونبهته للخطوط الحمر األمريكية ومنها االستمرار في اغالق خط النفط  

، وأي نشاط  المنظمات اإلرهابية، ووقف دعم العراقي وإغالق الحدود وقطع العالقات مع العراق 
 .  األراضي السورية معاد إلسرائيل من 

، وربطوا  المتسرع الفرنسي رهان ال مصيرعلى   بسخريةيتفرجون  ونوالبريطاني ونوقف األمريكي
بمقدار التزامه بخطوطهم الحمر ، التي تجاوزها جميعا من دون  بشار أي تحسين للعالقات مع

بناء خط جديد ،  ث أنبوب النفط ،وعززه ب، فسرعان ما حد  وبحماقة الفته ميزت فترة بشار دراية 
، ثم فتح الحدود عبره ليبيعها لحسابه كنفط سوري ألن صدام كان يعطيه حصة كبيرة من النفط 

مقابل نفط مجاني كان العراق يضخه في  ، اصرة من قبل األمريكان لتهريب ما تريده العراق المح
استمرار صدام طالما هو يخالف . وهذا لم يكن يغضب الفرنسيين الذين هم أيضا يريدون األنبوب
وقبيل الحرب ساعد صدام على نقل أسلحته البيولوجية لسورية قبل سماح العراق   .أمريكا 

على أن يعيدها له فيما بعد . ولم يفعل بل احتفظ بها في  للجنة التحقيق الدولي بالتفتيش ، 
بعد  لذلك لم تجد إدارة بوش تلك األسلحة مستودعات خاصة قرب الناصرية على طريق حمص . 

بالرغم من ابالغها من  ، ولم تشأ إدارة أوباما كشفها فيما بعد احتالل العراق بسببها كما ادعت 
بالصراع بين الحزبين . يومها كانت فرنسا تدعم صدام   ألسباب تتعلققبل الضباط المنشقين ،  

، ورفضت تأييد الغزو األمريكي للعراق وهددت باستخدام الفيتو في  أيضا في وقت ضعف روسيا 
 .  مجلس األمن



على منصة الشرف في الشانزليزيه كضيف مميز جدا   2001بشار صيف عام  ت فرنسااستقبل
قد تخلى كليا عن وعوده باإلصالح ، وأغلق المنتديات بعد أن كان مباشرة على جاك شيراك ، 

قام بقمع ما تبقى من حركة   باريس فخا من تمن بعد عودته ووالصحف التي سبق وسمح بها ، 
وأنا واحدا منهم ، وأذكر أنني ،  2001الناشطين فيها ، بداية أيلول بدأ باعتقال و، ربيع دمشق 

أثناء التحضير للزيارة )  في دمشق جاوبت على سؤال القناة الثالثة الفرنسية التي التقت بنا 
ماذا تتوقع مستقبل سورية بعد مجيء هذا الرئيس الشاب : كان جاوبي صادما مستقبل  

نا  لمع 2001لول ( اعتقلنا بشار في بداية أي، نحن ذاهبون لحرب أهليةسورية هو صوماليا 
واستخدمت لشرعنتها  التي رافقت عملية توريثه، اإلصالحية نكوصه التام عن كل وعوده 

بعد تعديل الدستور ليسمح له بالترشح  بشكل متسرع  التوريث الذي تم ،فرنسيا وأوروبيا 
وبعد ترفيعه  ومن دون عرضه على االستفتاء ، على عجل  ، و40سنة بدل  34ليناسب سنه 

مع ضباط على يد خدام بتعليمات فرنسية أيضا ، وبترتيب ب عسكرية قفزة واحدة خمس رت
قائدا للجيش والحزب  بشار ليصبح أشرف عليه مصطفى طالس صديق فرنسا ، الجيش واألمن 

الذي التقاه  كما وصفه صحفي التايم جو كالين ، بيه أوالوطن ، ومع ذلك فقد فشل بارتداء حذاء 
التقاني في دمشق بيوم واحد وسألني عمن قتل الحريري ، قلت له   بعد أن،  2005في آذار 

 .  ، غدا ستصافح القاتليومها إنه قطعا النظام السوري لكن بمساعدة لوجستية من حزب هللا 
  واشنطن صبيحة يوم الثالثاء  -جاءت الفرصة الذهبية لبشار عندما نفذت القاعدة عملية نيويورك

الذي هز كيان أمريكا والغرب ، وغير جذريا من بثالثة أيام ، و أي بعد اعتقالنا،  11/9/2001
للحلف بشار سريعا انضم استراتيجيتها ، التي صارت أولى أولوياتها محاربة اإلرهاب اإلسالمي، 

من الضغوط الدولية الموعودة إلطالق سراحنا  اونج، بعد أن كان متهما بدعمه المضاد لإلرهاب 
الضغوط الغربية ،   تبخرت، وهكذا  وفيه  اإلرهاب الواسعة مع نظامه وعرض تقديم خبرات، 

، طالما انخرط في وتم تناسي تاريخه وأفعاله واستعاد أهميته كالعب مهم في المنطقة ، 
قصة السوري الكندي عرار   )اعتقال وتعذيب اإلسالميين في سجونه بدل السجون الغربية 

في كضيف شرف حتى أن جاك شيراك الذي دعاه لحضور مؤتمر الفرنكوفونية  .  فضحت ذلك (
طرح معه موضوع المعتقلين على خجل ، قائال أن فرنسا تتوقع منه  ،  2002لبنان خريف عام 

فقط   إطالق سراح معتقلي ربيع دمشق وخاصة رياض الترك ، تاركا له فرصة التنصل وإطالق
، وهو ما حصل ، رياض الذي يحظى بعالقات قديمة مع الحزب االشتراكي الفرنسي فقط رياض 

 هو اليوم مقيم في فرنسا .  و) الذي انضم إليه الحزب الشيوعي سابقا ( 
األثر الكبير على موقف  في االستراتيجية ) أي أولوية محاربة اإلرهاب ( سيكون لهذا التغير 

بشار ، وسيعزز  حكم فترة  كامل ألكثر من عقدين من الزمن ، تغطي  الغرب في الشرق األوسط
مشترك وهو اإلسالم القائم على وجود عدو ثالث ، ومن التفاهم األمريكي الروسي عبر العالم 

وهو ما سيفاقم أزمات المنطقة بل سيدمر العديد من دولها ويعرضها لكوارث ضخمة كما حصل ، 
حتى اندالع  ذاك التوافق ، وال ترتيب األولويات ولن يتغير هذا في العراق وسورية فيما بعد ، 

، التي نقلت روسيا لتعود كعدو رقم واحد للغرب ، وأعادت تصنيف الدول العربية حرب أوكرانيا 
 .  وتدميره ، وليس عدو يجب تفكيكه واإلسالمية كصديق يجب كسبه 

أصرت بريطانيا على تزويجه ،  ودفاع شيراك المستميت عنه لفرنسي ظاهرا ل ء بشاروبسب وال
رتباط نظام الحكم  استمرار ضمان الأسماء األخرس، كمن أصل سوري من عميلتها البريطانية 

من الفراش ،  سورية األسد لكن من ستدير أي أسماء فهي األسدي بها على خطى والده ، 
اقتراحات الطائفة  كذلك  ، ومن غيرها ج للزوااألخرى اقتراحات مصطفى طالس  بريطانيا رفضت
.  دائمة فبشار معروف لمن يعاشره أنه متردد وضعيف الشخصية ، وبحاجة لوصاية . العلوية 

 ملكها فرنسي وملكتها بريطانية ،   ،وهكذا صارت سورية مملكة
بالرحيل كل إلى   واانتهى دور الحرس القديم وبدأ، واستقراره بالسلطة للرئاسة صول بشار بو

دوبا ونقل ثروته لبريطانيا ،  علي الشهابي ألمريكا ، واستقال حكمت رحل له ، الدولة المشغلة 
 إلى جانب قصر رفعتفرنسا لإلقامة في ، طالس مصطفى خدام ، ثم عبد الحليم وانتقل 

،  مف في أغنى أحياء باريس في محيط قوس النصر ) آرك دو تريورفيق الحريري األسد ، وقصر 
علي حبيب وزيرا للدفاع وهو من اعتماد ألمريكا من أجل  إرضاء  ، بينما سعت فرنسا (  ليتوال 
بوجود آصف شوكت في المخابرات  لكن عالقته مع األمريكان ابان حرب الكويت ، توطدت 

فيها ، وسعت أيضا األسد العسكرية والذي جندته فرنسا أيام كان مرافقا شخصيا لبشرى 
رئيسا ألجهزة المخابرات  ليصبح ، رجل التنسيق مع األمريكان في لبنان كنعان غازي لتنصيب 



، بناء على اقتراح  أمنيافي سورية ليكون الرجل الحقيقي الذي يمسك سورية بعد توحيدها 
كانت قد يران التي إ داري خاص أرسله شيراك إلصالح بنية نظام الحكم ، لم تسمح بذلك إفريق 

وبعكس نصيحة محمد ناصيف لبشار ، زادت كثيرا من نفوذها في سورية بعد موت حافظ ، 
وبدا  ، بقيادته بدال عن توحيد أجهزة األمن  ،ال سلطة لهوزيرا للداخلية  كنعانغازي  وعينت

بشكل أوضح أن ايران هي من تتحكم ببشار وليس فرنسا وال بريطانيا وال حتى أمريكا . بذهاب 
صار عمليا من  بل كما خطط ، لم يصبح الحريري حرا وتسلم رستم غزالة من لبنان غازي كنعان 
، وباشر لحود سياسة التضييق عليه   التي سيطرت على رستموتحت رحمة ايران  دون سند

النفط   لتنقيب عنلفي طلب تراخيص لدرجة وترت العالقة بينهما ، وهنا وبعد أن ألح شيراك 
قد تنبأت بوجود  الجديدة دراسات الفرنسية ، ويومها كانت توتال الفي المتوسط لشركة والغاز 

كميات كبيرة من الغاز ، عهد بشار عمليات التنقيب لألمريكان بدال من فرنسا ، وهكذا قررت  
الذي صدر  من مجلس األمن ،   1559قرار الفرنسا إخراج سورية من لبنان ، وبدأت الضغط إلصدار 

، بعد صدور   2004عام خارج الدستور بشكل استثنائي للحود  تمديداألسد على ال عندما أصر
ليستمع لدمشق استدعي رفيق الحريري   الذي يطلب من الجيش السوري االنسحاب ،  القرار

يبدو أن  لتهديدات غاضبة من بشار ، وبعدها وردت معلومات عن التحضير لعملية اغتياله 
ت اإلدارة األمريكية المبعوث الدولي تيري رد الرسن ليحذر  ، وهنا أرسل مصدرها غزي كنعان

بشار من مغبة تلك العملية التي ستؤدي لمواجهة دولية ، ومع ذلك أصرت ايران على المضي  
، فالقسم األخير من  قاطعة بتطمينات  الرسنأيام فقط من عودة   3قدما في تنفيذ العملية ، بعد 

 معالتام بالتنسيق للعملية ما جرى التحضير والتخطيط التنفيذ كان بيد حزب هللا فقط ، بعد
 النظام السوري ،  

مباشرة   وكلف فريق تحقيق دوليجن جنون جاك شيراك وتسارعت قرارات مجلس األمن ، 
كانت تشير بوضوح لتورط    الدالئل، معظم التحقيقات رغم تورط جهات حكومية بطمس األدلة 

عالية  شخصية لبنانية  34الذي له سوابق مثبتة في اغتيال و، قرارا وتحضيرا النظام السوري 
ليطال   ،بمشاركة من حزب هللامسلسل االغتياالت بعدها قبل رفيق ، وتابع النظام المستوى 

  ىضغوط علارتفعت شدة الومع اغتيال رفيق من دون خوف وال خشية،  المعادين له معظم 
والذي تبلغه من حسني مبارك ، الذي  بقصف نظامه األمريكي لدرجة التهديد ، نظام بشار 

بدأ بعد أسبوعين فقط من  والذي  ،انسحاب سريع من لبناننصحه بتجنبها عبر اإلعالن عن 
الذي  ، ، وهذا ما صب في صالح حزب هللا تحت رقابة دولية وإعالمية غربية  ،جريمة االغتيال

ح غازي  لم    ...بعد الثورة ذاتها ، ثم على الدولة السورية ر هو على الدولة اللبنانية  سيسيط
، وهكذا حاول المحقق كنعان لرغبته تقديم شهادته لكن خارج سورية للمحقق ديتلف ميليتس 

، لكن سورية لم توافق قبل تصفية غازي بطلقة في خلفية رأسه ، خريف للخارج نقل التحقيق 
كان غازي طامحا إلزاحة األسد عبر التحقيق وتسلمه السلطة مكانه ، وهكذا  ، و 2005عام 

، وكنت   2006بداية عام إزاحة نظام بشار من سورية ، واسرائيلي قررت أمريكا برضى فرنسي 
يومها في واشنطن أناقش موضوع السلطة االنتقالية في سورية مع إدارة جورج بوش يومها ،  

ي ذرئيس وزراء إسرائيل الجديد إيهود أولمرت الهو لن يوقع السالم ، لكن وبحسب رأي شارون 
حزب العمل   رأييتبنى  فهو، اعترض بشكل مفاجئ وغريب تسلم الحكومة بعد غيبوبة شارون 

سافر بشكل عاجل ألمريكا عندما أخطره رامسفيلد السالم مع نظام األسد ، ف مكانيةحول ا
حداث  إقبل ، مع بشار  وطالب بإعطاء فرصة أخيرة لتوقيع السالم بالعملية ، أوقف العملية 

، كانت إسرائيل قد   فوضى وتغييرات في سورية غير مضمونة النتائج بالنسبة إلسرائيل
في منتصف ، لكنها  2000بنان بالتزامن مع موت حافظ أسد عام انسحبت تماما من جنوب ل

لمسافة  فرض منطقة عازلة بحراسة دولية ل لضرب حزب هللا في لبنان ، و مجدداتحركت  2006
فرنسا لتوقيف الحرب بعد سقوط قذيفة على خيمة لألمم المتحدة في قانا  توسطت  ، كم  10

بين إسرائيل وسورية  السالم مفاوضات وتر وعقد لتخفيف التمعا وفرنسا تركيا وقطر ، وعملت 
، تغير الموقف الفرنسي الذي كان بدال عن شيراك للحكم وبعد وصول ساركوزي  ،بعد الحرب 

قام ساركوزي بخطوة للتقارب مع األسد ، وجدد العالقات معه ،  ، من بشار شخصيا لحد كبير 
وإلغاء محكمة الحريري  عنه الضغوط  ومع ذلك لم يكن ما قدمه كافيا ، حيث طالب األسد برفع

حيث تبدل فريق  فعال بطريقة وقحة ومكشوفة ،مقابل السير في المفاوضات ، وهذا ما تم 
ثم ألحقت التهمة بأشخاص صغار الرتبة في حزب هللا ،  ، التحقيق ، وشوهت األدلة وتبرأ النظام 

السالم معها  توقيع و ، كرمى لعيون إسرائيلبيه أالحريري على مصالحة األسد قاتل سعد وأجبر 



عبرت عن   ،يومها جرى التمهيد لعودة العالقات مع لبنان بمبادرة كلف بها مثقفون من البلدين، 
رفض السنيورة لزيارة دمشق في آخر لحظة ، جعل  نفسها بعنوان إعالن دمشق بيروت ، لكن 

استبدال السنيورة على عجل بسعد  يتم ، ول  تلك المبادرة النظام يعتقلهم ويتنكر لوقوفه خلف
اتفاق  ومع ذلك لم يوقع بشار منصب دولة الرئيس ، تسلمه لكي يتنازل هو عن دم والده مقابل 

مع واشنطن مفاوضات طويلة في نهائية في صيغته الل توصلالمعلم قد وليد الذي كان السالم 
فقد طالب .  نهاية نظامهاليقيني أن توقيعه سيكون  م  بشار لعل، وذلك  الوفد اإلسرائيلي 

فارتفعت من جديد سوية التهديدات ، التي نقلها   ،كوالده بضمانات لبقائه في السلطة  
تخفيف الضغوط بتسريب  القذافي  ربنصيحة من معمفقرر ، ساركوزي ومبارك وحمد وأردوغان له 

في زيارة لمحمد سليمان وهكذا و، برنامجه النووي نقلها له آصف شوكت معلومات عن 
ذلك  تم الكشف عن مفاعل الكبر لبريطانيا ادعى فيها أنه تعرض للتجسس على حاسبه ، 

لمية  المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل ليحول اليورانيوم المنضب في مفاعالت ايران الس
مع ايران  تباشرقد  ت سوريةكانالذي متفجر ، تصنع منه قنابل نووية تكتيكية ، و ملبلوتونيو

 .  2007أيلول  5في جويا ، والذي استهدف من لبنان تبناءه بعد أن أخرج
، عطل بشار وحزب هللا انتخاب رئيس   2007نوفمبر  23مدة تمديد لحود في انتهت وعندما 
لعزل ، موضع التنفيذ من جديد كا خطة استبداله بانقالب داخلي عندها وضعت أمري جديد ،

،  بمشاركة المعارضةسلطة انتقالية ثم تشكيل ، شخصية أخرى من النظام مكانه  بشار وتولية 
 2005عام له ، كما كان مخططا بانقالب داخلي يشارك فيها مجموعة من رموز السلطة وذلك 

السورية صاحبة مشروع إعالن دمشق الذي يطالب بفترة انتقالية  يوم كنت هناك ، المعارضة 
،  بحماية المخابرات العسكرية التابعة آلصف شوكت في دمشق اجتمعت  سنوات ، 3مدتها 

، لكن مخابرات أمن الدولة  2007عالن دمشق نهاية عام تشكيل جسد تنفيذي إلتحت عنوان 
للقدوم وطلب إطالق سراحهم من بشار الذي  اعتقلتهم ، مما دفع بالسيناتور )يومها( كيري 

بضغوط من   كيري بعد سفربشار ثم تراجع كما صرح في مؤتمر صحفي عقده بالمطار ، وعده 
واعتقل نشطاء   وصدر تصريح من الخارجية أن سورية ال تناقش أمورا داخلية مع أحد ،  ايران ،

 إعالن دمشق وفشلت الخطة األمريكية من جديد ،  
سهل عملية اغتيال عماد مغنية في المربع األمني بدمشق  مرة أخرىوط عليه ولتخفيف الضغ

وكان برفقته قاسم سليماني ، فانتظر بواسطة فريق خاص قدم من أربيل ، ،  2008فبراير  12
احتمى آصف ، والتي نسقها آصف شوكت ، وعندما كشفت إيران تورطه ،  الفريق حتى ابتعد

تم فيها  رعاها أردوغان ، بصفقة تسوية منها افر لتركيا وعاد بفرع األمن العسكري بحلب ثم س
عزله من المخابرات واعطائه صفة مستشار باألركان ، عمليا جرد من صالحياته ،  ثم قامت  

منسق تلك  لكونه بواسطة فرقة اغتيال خاصة تابعة لماهر ، بتصفية محمد سليمان ايران 
طرطوس ، بذات الوقت  شاليه على بحر في  ،  2008آب  2بتاريخ  ، وذلكالعمليات مع الغرب 

. وكانت رساله كافية ، الذي تلقى الخبر عند نزوله الذي كان بشار يركب طائرته لزيارة طهران 
 إلرعاب بشار وجعله مطيعا مطلقا للتعليمات اإليرانية بعدها .  

نشطاء إعالن دمشق قامت مروحيات أمريكية أربع بعملية انزال على  قبيل صدور الحكم على 
قرية على الحدود مع العراق واعتقال عدد من منظمي إرسال السيارات المفخخة للعراق ،  

صبيحة   االذي خفض الحكم من سبع سنوات لثالثين شهر، وكانت تلك رسالة تهديد للنظام 
من توفيق الحالق رئيس محكمة الجنايات  جلسة النطق بالحكم كما نقل محامون مقربون 

 .   2008أكتوبر  29األولى بدمشق . وذلك يوم 
كانت سورية منغمسة في ارسال المقاتلين للعراق بعد تجميعهم من كل حدب وصوب في  

وكانت تزودهم بالسيارات المفخخة التي قضت مضاجع العراقيين لدرجة تدمير أربع سورية ، 
،  بنوري المالكي لتقديم شكوى عاجلة لمجلس األمن ضد سورية   دفعت ،وزارات بيوم واحد

بين أمريكا ، كان المفروض بحسب التنسيق األمني يتهمها بالعمل على تدمير الدولة العراقية
وهذا ما كان ، أو االبالغ عنهم عند دخولهم ، في سورية  المجاهدين ، أن يتم اعتقالوسورية

، وهكذا افت عل استعصاء في  بعتادهم  صر على إرسالهمآصف يفعله ، لكن جهات أخرى كانت ت
سجن صيدنايا ، وهي عملية شبه مستحيلة بحسب تصميم ذلك السجن ، لتصفية بعضهم  

   فرار البعض اآلخر بتدبير من ايران وماهر . التغطية على و
لذلك كانت دوما تتدخل لحماية حزب هللا  ، حكام قبضتها على لبنان إفرنسا لم تكن تريد ألمريكا 
أمريكا في دولة  منافستهانفوذ يقلص بشكل آلي فوجوده يقلص التابع إليران عدو أمريكا ، 



  للتعاون معهفي لبنان وهي من أوعزت لقسم من المسيحيين ،  بنتهاافرنسا  اطالما اعتبرته
منع الحريري وجماعة ن أجل م  ميشيل عون وسليمان فرنجية الحفيد ، الجنرال وعلى رأسهم 

وهو ما سيدفع  عبر السعودية ، لوحدهم تحت علم الوالء ألمريكا آذار من فرض سيطرتهم  14
وحتى اآلن ما تزال فرنسا ترفض وضع حزب هللا ، سعد الحريري ولبنان ثمنه غاليا فيما بعد 

لى الجيش اللبناني ، وتصر على حمايته دوليا ، ومحليا تصر ععلى قائمة المنظمات اإلرهابية 
 .  التعاون معه  

اسقاط  استطاع حزب هللا وبعد عدة مناكفات وتعطيل واحتكاكات أمنية مع عناصر حزب هللا ، 
،  ميقاتي نجيب برئيس حكومة موالي له ولسورية من جديد واستبداله سعد الحريري  حكومة
حتى على  سورية  فيهو اآلمر الناهي في لبنان ، وصاحب النفوذ األهم حزب هللا وصار 

  ئاشيالغرب لم يفعل  و، ورعايته الرئيس السوري الذي خرج عمليا من تحت سيطرة الغرب 
مع  وبشكل خاص فرنسا ومعها ألمانيا تجاه ذلك نظرا لتنازع الدول الغربية على موارد المنطقة 

محافظا عليه  طالما بقي بقي بشار  فقد، فقط  ، ونظرا التفاقهم على أمن إسرائيل أمريكا 
 وهكذا يفعل حسن نصر هللا الذي يكتفي بالتهديد دون الفعل .  حتى اليوم . 
ن ، وهذا مصير و، ودخلت المعارضة السورية السج، وتشرد فريقه وقمع حلفاؤه استقال سعد 
سالم ،  المن يتحالف مع أمريكا ، وبقي بشار بالسلطة بالرغم من عدم توقيعه طبيعي لكل 

وصول والده هو ثمن  ،محروسة الحدود بيد إسرائيل ب بسيط أنه يعلم أن بقاء الجوالن لسب
لجلب رضا كاف كان  رضا اسرائيل، خاصة وأن في السلطة هو كاف لبقائه للسلطة وثمن 

. استمرت فيما يخص دول الطوق كما أشرنا بالمقدمة هي مفوضة بالقرار كانت طالما البقية ،  
كصندوق  أحيانا بينما استعملت الجبهة اللبنانية ،   ١٩٧٤، منذ عام ئة تماما الجبهة السورية هاد

رسائل بين سورية وإسرائيل ثم بين ايران وإسرائيل ، وبعد أن صار حزب هللا يملك كامل لبنان  
، كي يحمي  تحول الستخدام غزة ، وهو اآلن يخطط الستخدام جنوب سورية بذات الطريقة 

فحسن نصر هللا هو تلميذ حافظ أسد النجيب ،  في لبنان ، ته من االستهداف اإلسرائيلي امملك
 .  بينما بشار وريثه األحمق 
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 ،في هذه المرحلة سنكتفي بالخطوط العامة من دون الدخول في التفاصيل المرتبطة باألحداث
صها ما يزالون أحياء ولهم دور يلعبوه ، وألن هذا سيثير جدال وانقسامات كبيرة ليس ألن شخو

وقتها اآلن ، كما أنه سيحتاج لعدد كبير من الفيديوهات ، ولعمل كبير لتدقيق وتوثيق التفاصيل ،  
يجب أن يقوم به شباب الثورة ، لكننا سنبني خريطة المواقف واألحداث بحيث يمكن وضع  اوهذ

   .كل حدث في مكانه وسياقه المنطقي ضمن الخطوط العامة  
بن علي  زين العابدين تفاجأ العالم قاطبة بثورات الربيع العربي ، في البداية وقفت فرنسا مع 

لتقييم الموقف، بعد أن اجتاحت جحافل  لمراقبةوا ولكن سرعان ما تراجعت وقررت االنتظار
 التقارير ويجري ، وقف الغرب موقف المتفرج يعد  وفر الرئيس تونس العاصمة المتمردين 
لف الجيش المصري  وك  الهشيم ، في كالنار تمتد وتنتشر االحتجاجات  كانتعندما ، الدراسات 

كقربان لوقف االحتجاجات  ، مبارك واالنحناء أمام العاصفة وعزل ، على عجل بتسلم السلطة 
فقط دول الخليج العربي التي استقبلت الرئيس المخلوع بن علي تحركت بانتظار إيجاد مخرج ، 

أدركت وبسرعة الخطر  ، ) اليمن وسورية ( عندما اشتعلت النار في يمنها وشامها ،  بسرعة 
للبقاء والصمود األسد  القادم على أنظمتها ، لذلك سارعت لدعم علي عبد هللا صالح وبشار

في صف   الظهور مع موقف علني مؤيد للثورات ، خوفا من ، في وجه االحتجاجات سرا 
المتصاص بل تؤيده كما أظهرت خداعا ، غير معنية بالربيع قد حرصت أن تبدو ف ،الخاسرين 

من ذر الرماد في العيون ال   ااإلعالمية مع نظام األسد نوع التراشقاتكانت ، غضب شعوبها 
 ،  ه بالصمود توطالب أخفت تحتها رسائل الدعم والتطمينات الكثيرة التي وصلت لبشار ، أكثر 

وقد فعل ذلك ثالث مرات على األقل في  واللجوء إليها ، خاصة عندما طلب الخروج من سورية 
المباشر حزب هللا تتوقع صمود بشار ، وترددت بالتدخل  لم تكن إيران والالسنوات األولى . 

في إيران حتى شاهدت اإلشارات الخضراء من الدول العربية والدول األجنبية . ربما أرسلت 
سيناريو قمع ذات البداية فرق القناصين الذين عملوا مع المخابرات العسكرية لتطبيق 



لتبرير  تل من الجيش واألمن بذات الوقت ، التظاهرات في طهران حيث تقتل من المتظاهرين وتق
ذلك السيناريو نجح في المدن اإليرانية ذات المجتمع المدني ، منع التظاهرات بوجود إرهابيين ، 

 لكنه أعطى مفعوال معاكسا في األحياء واألرياف السورية ذات البنية األهلية القوية .  
الذي سهل وزير الدفاع حبيب علي زل وتردد النظام في استعمال الجيش ، وفقط عندما تم ع

، بدأ النظام بإصدار للسفير الفرنسي واألمريكي دخول حماه ومشاهدة األوضاع على األرض 
األوامر للجيش بمساندة األمن ولو من بعيد ، حيث كثرت عمليات االنشقاق فيه ، ولم يستخدم  

فعل األمريكيين ، وعندما   ةلرد  صنوف األسلحة خاصة الجوية إال بعد عدة اختبارات  تدريجية كل 
بكامل قدراتها ،  أطلق آلته القمعية ، تيقن النظام من أن الغرب ساكت عن قمع التظاهرات 

كل شيء مسموح ما عدا  : التي عبر عنها آصف عندما قال لعساكره عند اقتحام أحياء حمص و
 الشفقة .  

 
ولم يقدر  خالل سياساته السابقة ، الداخلية أدرك أنه أغفل الكثير من العوامل الغرب عموما 

جيدا اإلمكانيات التي تتيحها وسائل التواصل االجتماعي الحديثة في تنظيم الجماهير خارج  
وظهور قوة اقتصادية  ، كان متخوفا جدا من انهيار حدود الدول التي رسمها وسيطرة األمن ، 

وتحطم سيادته ، لذلك أرخى بالحبال  مضاجعهجنوب المتوسط تقض دة موحسياسية عسكرية 
، وقرر إدارة األزمة من الخلف وبطريقة تضمن له السالمة ، اعتمدت لتفعل ما تريد لدول الخليج 

دول الخليج على استراتيجية أساسية هي تحويل الثورات ضد االستبداد لثورات ضد العلمانية  
ولكون دول  فالجمهوريات متوحشة ألنها ابتعدت عن الدين ، ية ،  التي تبنتها النظم الجمهور

 رأت أن استبدال االستبداد العلماني القوميالخليج تستمد شرعية حكمها من اإلسالم ، 
تعتمده خاصة وأنها ،  أمامها  أفضل خيار ، ، والثورة الديموقراطية بالثورة الدينية الديني  والحكم
بشكل رئيسي وكبير الخطاب اإلسالمي والحركات اإلسالمية ،  دعمت ، ف في نظم حكمها أصال 

للثوار  وبوفرة واعتمدت اإلخوان المسلمين كحصان وعنوان لذلك الغرض ، أرسلت األموال األولى 
عبر تنظيمات اإلسالم السياسي ، اإلخوان والتحرير والسلفيين وبشكل غير  على األرض  

ا عدا قطر التي جاهرت بذلك ، دول الغرب لم  ، مالدول حكومات بعلم وتشجيع لكن ، رسمي 
امتصاص وذلك بهدف ، رغم خطره الشديد تمانع من دعم التحول اإلسالمي للربيع العربي 

ولسهولة إثارة  اندفاع الجماهير ودفعها للصراع الداخلي بين ديموقراطي واسالمي وقومي ، 
فلو اقتصرت الثورات  بتكفير بعضها ،  النزاعات بين أمراء الفصائل الجهادية التكفيرية التي تبدأ

وزعت دراسة  على الشعارات الديموقراطية لما كان باإلمكان تقسيمها وضربها ببعضها ، 
لالستخبارات البريطانية تقول أن الربيع العربي ذو طابع إسالمي ، لذلك فإن تنظيم اإلخوان  

المنضبط المعتدل الذي نعرفه جيدا هو من يجب أن يقوده . وهذا ما أوصل اإلخوان لحكم تونس  
 سترجاع نفوذها، ومصر مع أنهم لم يكونوا في بداية الثورات ، ربما بريطانيا هنا قد عادت لتفكر با

 وهذا ما جعل أمريكا ميالة أكثر الستعمال استراتيجية االستنزاف ،  
ثم أطلق سراح الكثير من اإلسالميين  عمل النظام على إطالق صفة اإلرهاب على الثوار ، 

وأمن لهم الوصول لقيادات المجموعات المتشددين الذين اعتقلهم ضمن خطة محاربة اإلرهاب ، 
ليجي ، وتسهيالت عسكرية منسقة يتخلى فيها الجيش عن مواقع ومخازن  المقاتلة بدعم خ

في تنسيق واضح بين النظام واستخبارات الدول ، لمجموعات معينة تتقدم لمواجهته أسلحة 
 ظاهرا .  الداعمة للثوار 

،  الدولية حادثة تفجير خلية األزمة من خارج سياق التنسيق بين أجهزة المخابرات  جاءت
الذي ال  تى اآلن بين كل الدول مع النظام ومع حلفائه تحت عنوان التعاون األمني ، المستمرة ح

نسبيا من عمالء عدد موازي من   اكبير اعددالحادثة تلك وقد حيدت تنكره أي دولة حتى اآلن ، 
ألنها جاءت من   ،التحقيقات المتعلقة بالحادثةنتائج لم تعلن حتى اآلن أجهزة األمن الدولية ، 

ما يزالون تحت رقابة مخابرات دول مجاورة فروا إليها مجندين مكلفين بحراسة المبنى ،  مبادرة
،  وحصل منهم على المعدات اليدوية الصنع نسق مع مجموعة صغيرة من الثوار ، وهم من 

تلك الهزة التي أدت لخسارة الكثير من المواقع ومنها ، لكنها كانت كافية لهز النظام بعنف 
الحدود ، يومها طلب بشار اللجوء للسعودية ، التي طلبت منه التريث ووعدته  سقوط كل نقاط 

يخترقون جسد الثورة  ، من القاعدة إلرسال مجاهدين معا بتقديم الدعم ، والذي تطلب التعاون 
التي أعلنت عن نفسها  ، تحت عنوان عريض هو جبهة النصرة ، ويحولونها لمنظمات إرهابية 

ومن  ، يقوم بالعمليات الخطيرة داخل المربع األمني ، لتعطي انطباعا بأن من نوعية بعمليات 



هو منظمة القاعدة وليس الثوار ، وهذا جرى بالتنسيق مع المخابرات العربية ، سيسقط النظام 
أبو محمد الجوالن   التي جندت الكثير من العمالء أثناء الحرب في العراق ، وكان على رأسهم

الذي سيعلن بيعته للقاعدة فيما بعد ، والذي و، في العراق  العربيةالذي يعمل مع المخابرات 
سيستمر حتى اآلن من دون استهداف من قبل أي فريق أو جيش عامل في الساحة السورية  

سياسة  هو اآلن أكثر الرجال أمنا في سورية ألن حياته ضرورية جدا لبقاء بشار واستمرار ،
فبقاء الجوالني هو عنوان بقاء بشار ، ومبرر كاف إلدامة الحرب في سورية بانتظار   االستنزاف ، 

لن تحدث استنزاف الطرفين ، ونمو البديل المنتظر والدته أيضا من رحم التفاهمات األمنية التي 
 سوف تنهار فيما بعد .   بل 

نتيجة للتخلف والجهل والفقر  ضدهم كان منقسما لقسمين أحدهم يرى أن اإلرهاب الغرب 
، والحرب عليه تتطلب التحول الديموقراطي والقمع المدعوم من الغرب الناتج عن االستبداد 

، واآلخر يراه تكوينيا في هوية شعوب المنطقة وفي جوهر الدين اإلسالمي ، والحرب والتنمية 
ر  يبدعم التغي ربتدمير تلك البلدان والهويات ، ترددت الدول في اتخاذ القراعليه تكون 

في الخيار الثاني ، خاصة عندما حقق   2012الديموقراطي ، ثم تدريجيا حسمت أمرها عام 
لخصه  موقف الفكر السياسي اإلسالمي تفوقا ملحوظا في الشارع وفي ساحات المواجهة ، 

  توافقت، وهكذا القاعدة تحارب القاعدة(  في سورية نغرس ) السفير فورد بإحاطته أمام الكو
سياسات دول الخليج مع سياسات الدول االستعمارية التي تخلت عن دورها الحضاري 

 ،  الدفين فيهاواإلنساني وعادت للعقل الصليبي 
كوسيلة   الثورات أرادت استعمال 2012السياسة األمريكية التي صاغها واعتمدها أوباما عام 

أوال وثانيا  تنزاف لإلسالم السياسي، ضمن سياساتها التي تركز على الحرب ضد اإلرهاب اس
وبذات الوقت استنزاف  ، وهي سياسة ثابتة ومعلنة من قبل أمريكا بكل إداراتها وحتى اآلن 

ها وقد شاخت وحان الوقت ت، التي اعتمدواإلسالمية على السواء ، النظم المستبدة العلمانية 
وتحضيرا للمجتمع تمهيدا ، ال محالة والتي ستنتشر األزمات لداخلها أيضا وتفككها ،  الستبدالها

 ،  والهوية من أجل قيام مسارات جديدة تجري قطيعة مع الماضي 
وهو من تعمد ازعاجها سارعت فرنسا للتدخل عسكريا إلزاحة القذافي طعما في نفط ليبيا 

ذا الموقف من الناتو  وه، ) ملك ملوك أفريقيا (  قية  وأحيانا إذاللها ، وساعد خصومها في كل أفري
  و  وهطبق ذات المعايير على سورية ، يلم  الناتو شجع الشعب السوري على الخروج ، لكن

ه على األقل ، لكن ليس لصالح انهاكلنظام السوري الذي رغب في عداء لال  كن  يمن 
مع تركيا والسعودية وقطر إلدارة الحرب في سورية ، بينما حكم فرنسا وتعاونت ، اإلسالميين 

دون  من سلوك أمريكا استراتيجية التفاهم مع الروس واستراتيجية الحرب على اإلرهاب ، 
حل  لكنه  ،كحل شامل وجذريالبعيدة في النهاية لكن القطيعة مع خيار دعم الديموقراطية 

، تضطر  ضد األنظمة تنخرط الدول بحروب مباشرة   يتطلب استنزاف قوى التطرف أوال . ولكي ال
الذي اضطرت لتعهيده إليران   ،م السلطة للمجاهدين كما حصل معها في العراقيتقدبعدها ل

لألنظمة   محاربة المجاهدين بررت ىكمخرج لها من ورطتها ، ولكي تستمر األنظمة قادرة عل
حت لها باستيراد الدعم اإليراني وسم ؟؟؟؟  استخدام كافة صنوف األسلحة ما عدا الكيماوي 

، واستخدامها كحليف على في صراعات المنطقة  استنزافها أيضا لبقائها ، والمطلوب المطلوب 
 ويستهلك قدراته فيها ،  األرض يقوض المجموعات اإلسالمية المسلحة السنية ، 

تطلب بقاء تلك األنظمة وعدم  ، فقد لتحقيق أهدافها لفترة كافية هذه الحرب  راستمراأما 
كأول تعبير عن التفاهمات   1السماح بالحسم العسكري ألي طرف ، وهكذا صمم بيان جنيف 

،  ليس له أي فرصة للنجاح الروسية األمريكية حول سورية والذي سيتبعه تصميم مسار للحل 
في هذا المسار   ، قبول المعارضة باالنخراطللحربيغطي المدة الزمنية المطلوبة مناسب للكنه 

،  في صفوفها تطلب إعادة صياغة وتركيب متعددة الغير منطقي دون محددات وال ضمانات ، 
الستبعاد الرافضين ، واالتيان بوكالء منقطعين عن الشعب ومنتمين لمصالحهم الخاصة ،  

تركي أو ينفذون ما يطلبه منهم سعادة السفير أو سمو األمير . أو حتى مجرد عنصر أمن 
 .  ي سعود

، وتنورة زوجته ، وقد صدق ه يعين زرقةلتوهم نظام بشار أنه ما يزال يحظى بحب ودعم الغرب 
ونسي كليا ما كان يفعله منذ اندالع  نفسه عندما أطلق صفة اإلرهاب على الثورة ، 

يتآمر ، وتوهم الشعب أن الغرب بل هذا ما أرادته أمريكا أيضا لجذب المجاهديناالحتجاجات ، 
،  من وجهة نظره  النظام وإيران لسحقه ، أو هكذا شاهد الطرف اإلسالمي المشهد مع  سرا



وهي نظرية سائدة بشدة اليوم عند كل ضحايا  يبدوا للمراقب من موقع الشعب ،هكذا فعال 
والنتيجة أنهم الخاسر هذا الصراع والذين ضحوا بكل شيء وفشلوا في تحقيق أي شيء ، 

 لهم إال هللا .  األكبر بل الوحيد . وال سند 
 : هذه النظرية وهذا التحليل وفق تفسره يمكن كل ما جرى من أحداث 

  اعلى استخدام القدر األقصى من العنف ، ومنعه اتقديم الدعم والمساندة للنظم وتشجيعه
، وعندما توسط األخضر اإلبراهيمي لحل أيضا من الفرار للخارج  امن تقديم تنازالت ، ومنعه 
استطاع بسهولة اقناع  بعد استقالة كوفي عنان من ذات المهمة ، القضية السورية كوسيط 
من  و، لكن دول إقليمية تدخلت عند األسد وحذرته من القبول  ، األسد بالتنحي والمغادرة 

،  ألزمة  قريب لوعد بحل  ن أمما جعل اإلبراهيمي يقدم استقالته بعد ، التي ستليه المحاكمات 
اجتمع بنا فريق أصدقاء سورية على عجل وطلبوا منا االستعداد الستالم  في ذلك الوقت 

    . في لندن في ويلتون هاوس ، من دون ذكر آلية سقوط ذلك النظام  2012عام  نهايةالسلطة 
ثم منع تشكيل جسد معارض قوي يمسك  توجيه الدعم فقط للجماعات اإلسالمية ، -

وأصرت عليه رغم  كان هدفا حرصت الدول على تحقيقه ، المال والسالح ويقود العمليات 
للتغطية على  اتهمت المعارضة به بل بالعكس  ، تنبيهنا وتحذيرنا واحتجانا واستقاالتنا 

  . وتدخالتها هانوايا
دول الخليج لمجموعات إسالمية متطرفة ومتربطة باإلرهاب على عيون  قبل  الدعم منتقديم 

األمريكان ال يمكن تفسيره من دون موافقة أمريكا التي أرادت ذلك الستنزاف قوى التطرف  
 تمهيدا لقيام نظم ديموقراطية ، بحسب وجهة نظرها ،  

ول األوربية  كان بعلم كل الداستيراد المجاهدين من كل دول العالم وخاصة أوروبا ،  -
عودتهم ثم ستمنع على أرض االستنزاف وتسهيلها ، والتي ستسعى لقتل مواطنيها 

 ،  حتى بعد أن أصبحوا أسرى عند قسد 
لم يكن من دون موافقة وتشجيع  وارتكاب الجرائم إلى جانب بشار دخول حزب هللا وايران الحرب 

ده تعاون األمريكان وقاسم سليماني في العراق  جس   ،وبالتنسيق الكامل مع الغربغربي 
 ،  من نوع ستريال حتى قتل بسبب زيارته لغزة وتهريب صواريخ مضادة للطيران لها ، وسورية 

المجاهدين  حمية ضد الشعب وبطابع طائفي كان ضروريا الستنفار األكثر بشاعة ارتكاب الجرائم 
ضد النصيرية تبرير فتاوى الجهاد لو، يعي بالد الشام في وجه العنف الطائفي الشأهل لنصرة 

   . والمجوس 
كميات رهيبة من  وترك ومنظمات الجهاد األخرى ، تقديم المساعدة لداعش والنصرة  -

كان أيضا ضمن الخطة التي انخرط السالح والمال ليقع في يدها في العراق وسورية ، 
لتحقيق هدف مشترك هو لصق تهمة اإلرهاب بالثورة ، ثم  فيها النظام وإيران معا ،  

 ،  مشاركتهم في الحرب على اإلهاب بواسطة  الثورةالقضاء على 
بين  المفتعل السوريين بواسطة الخالف بين  الفصل بين المقاتلين األجانب وهندسة عملية  
 كان لتسهيل عملية القضاء عليهم بفصلهم عن النسيج المجتمعي السوري ،  ، داعش والنصرة 

حماية ورعاية الجوالني واالحتفاظ به وعدم استهدافه من أي جهة على اإلطالق بما في ذلك 
توافقهم جميعا على ضرورة بقاء على دليل أكبر هو وتركيا لالنظام وروسيا وإيران وأمريكا 
 لمعارضة ،  اإلرهاب اسما يطلق على ا

 الذيإعالن الجوالني ارتباطه بالقاعدة كان يهدف لجذب نشطاء القاعدة السريين ، و -
 ، وهو المقيم في كنف ايران  الظواهري  بالتناغم معه تبادله الرسائل مععززه 

إعالن قيام الخالفة اإلسالمية كان إللهاب حماس المؤمنين الذين يعيشون في الماضي المجيد  
 .  ، وجذبهم من كل دول العالم نفسيا وجسديا 

نوعي  السالح ال ، مع حرمانهم منتقديم دعم محدود ومؤطر ومدروس للثوار  أما عن  -
 الحرب وتوسعها ،   رراكان للحفاظ على التوازن الضروري الستمفقد  ،لطيرانا اتومضاد

كان   ،أي جهد لتشكيل قيادات مشتركة تنسق العمل العسكري  هاوإحباطالدول الصديقة  منع
 هدفا مستمرا لغرف الموك والموم ، التي أرادت ضبط إيقاع المعارك ورسم خطوط الجبهات .  

السكوت عن مسار خفض التصعيد في سوتشي والذي ساهم في هزيمة الفصائل  -
 ددين ثم ترحيلهم نحو إدلب مثير للشبهات . وفصل المتش



سحب السالح الكيماوي من يد النظام كان أيضا لمنعه من حسم المعركة ، ولتجنب  -
الشديدة   Vxمادة طن من  200انتشاره ووقوعه بأيدي الحركات اإلسالمية خاصة 

 مكنها من إرهاب العالم أجمع ، تالسمية التي 
كان لالحتفاظ بالقدرة  ها، ءإخفاثم ع الملفات والمستندات عن جرائم النظام وتحضيرها يجمت

مؤجلة  بقيت معاقبة النظام على خرق تعهداته على إسقاطه بطلقة الرحمة بعد انتهاء دوره ، 
 والتي طالت بسبب صمود وعناد الشعب السوري .  لوقت الحق يتبع انتهاء فترة االستنزاف ، 

عملية القضاء على وسرع القبول بدخول روسيا أيضا لدعم تحالف النظام وإيران سهل  -
عجزوا ، والتي المنظمات المتطرفة التي أصبحت هي جسد الثورة بعد تهجير السكان  

 من دون دعم جوي كبير من روسيا مولته دول الخليج .  ، عن هزيمتها لوحدهم 
مرة لحماية  15أكثر من الذي استخدم ي الصيني رضا الغرب وعدم انزعاجه من الفيتو الروس

  بل كانكان ضروريا لتبرئة الغرب نفسه من مسؤولياته اإلنسانية والدولية ، ، ألنه نظام األسد 
 مع الروس . الضمنية  ضمن التوافقات 

سالح جرى هو و، ستخدام ملفات جرائم الحرب كوسيلة إلنهاء النظام التحضير ال -
، في النهاية سالح اسقاط النظام متوفر  تنفيذه للوقت المناسبتحضيره وتأجيل 

، لكن سالح تحطيم منظمات التطرف مكلف ويتطلب حربا طويلة  وهو جرائمه وسهل 
نيابة وخدمة  اتطوع النظام وميليشيات إيران وروسيا للقيام به، قذرة تطال المدنيين 
 عبر مسار سوتشي .  .والغربالستراتيجية أمريكا 

   ب أوروبا بالالجئين في البداية كان نتيجة معرفتهم بالنوايا والخطط التي ستدمر سورية .  ترحي
لالستراتيجية األمريكية والغربية والدول اإلقليمية  ا  هدفكان هيمنة معارضة انتهازية ومرتشية 

، واإلصرار على االعتراف بهم رغم  واإلصرار على منع أي تمثيل حقيقي للشعب ، على السواء 
 .  فشلهم هو أكبر دليل على نيتهم في استمرار األحوال ذاتها دون تغيير 

يمكن إيجاد من ساهم ، كل االحباطات التي شعر بها الشعب السوري وجعلته يجلد نفسه 
شكل  لتي سمت نفسها أصدقاء سورية ، وبفي استراتيجيات الدول ا،  تجاوزهافيها ومنع 
 من وجهة نظر ضحايا الحرب والثوار الصادقين .   ، على األقل ما قامت بهمعاكس ل

لقد عبر موقف الدول العربية الراغب في التطبيع مع األسد تعبيرا دقيقا عن نيتها المسبقة  
 حاولة التغيير ،  في ضخ روح اليأس عند الشعوب العربية ، وترهيبها من موالقديمة جدا 

دراسا لبقية الشعوب لمنعها من مجرد التفكير  ، كانت مأساة الشعب السوري بل مذبحته فقد 
لكن العالم انهار نحو الحرب والخراب . عندما تعطل النظام ، بالتمرد ، نعم لقد انتصر االستبداد 

على ارتكاب   كثيرينالمن المحاسبة ، مما شجع  عندما أيقن المجرمون أنهم معفيونالدولي ، و
 المزيد من الجرائم بحق الشعوب .  

عن الحرب األهلية التي   ةمسؤول تليس افي النهاية يبرر أي سياسي غربي موقف دولته بأنه
 تالمساعدات اإلنسانية واستضافدولهم  تيقتل السوريون بعضهم فيها ، بل بالعكس قدم

وحق الشعب السوري بنظام يمثله ، وهو  ، بقرارات مجلس األمن  ةمتمسك  يوه، الالجئين 
بموقف حازم ومسؤول من ، ه كان باإلمكان منع كل تلك الحرب لوال معرفة أن، خطاب عام مقنع 

الرئيس األمريكي ، وهو ما قاله لي جون مكين ، قال أنا لو كنت رئيسا لدولة عظمى لن أسمح  
حفظ النظام  هي  فمسؤوليتي ملك أقوى جيش بالعالم ، وأنا ألديكتاتور أن يقتل شعبه ، 

نعم كان كافيا منذ البداية لو  العالمي ، وواجبي الدفاع عن قيمي في الحرية والديموقراطية .  
بل هو قد سقط وقرر  تحركت بوارج أمريكية لقبالة الساحل السوري إلجبار األسد على الرحيل، 

الرغبة في بناء سورية بعد تدميرها ربما كان و أن الرحيل عدة مرات لكنه منع ، على ما يبد
، والتي صار ال بد تغيير النظم في الدول المستعمرةعملية لالنتيجة الخيار األنسب المضمون 

مكونات المجتمع عندما قادته نظم  فيالحقد والكراهية  الجهل والتخلف وتراكم  فقد. منها 
  تزايد قرف الغرب الذي شغل تلك النظم ،   وبعد حرب أهلية قذرة ، وهكذامستبدة مفسدة ، 

ما فعلوه في سورية ليس لإلبقاء على  ... مجرد حطام تلك الدول وأدار تلك الحروب ، وأصبحت 
 .   لقد بقي األسد وأحرقت البلد،  اعتبره مزرعته األسد ، بل لحرق البلد الذي 

 
الحرب على  تتفاهمات مالطة بين روسيا وأمريكا واندلع تانهار 2022في مطلع هذا العام 

صعيد العالم بين الشرق والغرب ، تغيرت وسوف تتغير كثيرا السياسات الغربية ، التي ستغير  
أولويتها من الحرب على اإلرهاب ، للحرب على الخطر الروسي الصيني ، ومن دعم نظم  



يا وتتلقى الدعم من الصين ، للتحالف مع  االستبداد التي تميل بشكل طبيعي للتحالف مع روس
النظم الديموقراطية التي تشاطر الغرب قيمها ونظمها ، وسيشكل العالم العربي واإلسالمي 
،  )ربع العالم( بيضة القبان في هذا الصراع ، وهنا تأتي الفرصة التاريخية للبحث عن مكان ودور 

ى اإلرهاب ، الذي صار أقوى وأعنف  بعد التراجع الرهيب خالل عقدين من سياسة الحرب عل
 وأكثر تجذرا ، فقد كانت حربا على الشعوب والمجتمعات والمعتدلين ليس أكثر .  

سورية ، ومعهم  هو من يحتل أما بالنسبة للسوريين فإن العدو األول اليوم للغرب روسيا وإيران 
 محتلة من أوكرانيا  ليمالنظام السوري الذي سارع لتأييد العدوان الروسي واعترف بانفصال أقا

، وهكذا تتطابق مصالح الثورة السورية مع  للغرب مظهرا  درجة عالية من العداء واالستفزاز 
مصالح الغرب وإسرائيل ونسبيا العرب ، وتتشكل غيوم تبشر بسقوط أمطار تروي عطش  

  السوريين الذين وصلوا لحالة اليأس بعد كل ما تعرضوا له من قتل وتشريد وخذالن .
 
في  كانت دول الخليج تقدم ما مقداره عشر مليارات دوالر سنويا لدعم الحركات اإلسالمية  

لحماية نظمها ، فلو قررت السير في طريق اإلصالح وقدمت مليار  إلفشال ثوراتها والدول الثائرة 
ب  دوالر سنويا لدعم الحركات المدنية الديموقراطية لغيرت مسار المنطقة والعالم ، نعم البا

النتصار قضية الشعب السوري بدعم غربي عندما توظف القضية السورية في  مفتوح اآلن 
الذي يميل طبيعيا للتحالف ، تكون مطية لإلرهاب سياق الحرب مع روسيا والصين من دون أن 

مستبدة تجد في بوتين نموذجها و ونظم عربية ، مع الشرق كما تفعل ايران وميليشياتها 
  اذاتي ا، وهذا يتطلب إعادة الحياة لمجتمع شارف على الموت ، وهي عملية تتطلب جهدقدوتها 
ت وتجريم  ارجي جدي ، أعتقد أنها فرصة يجب استغاللها . بدل لطم الذاموقف خو اكبير

يمكن أن يكونوا حلفاء من أجل  المؤسف حقا ، اآلخرين، الذين بالرغم من موقفهم السابق 
وربما يمر في محطة الهزيمة  ، فالحق ال بد سينتصر لكن طريقه طويل ومتعرج جدا المستقبل، 

 ومحطة اليأس قبل ذلك ... فسبحان مغير األحوال. ، 
 

سوف يعتبرك  ف،  إلنقاذه  تسارعولم ، ن السطح يتحرك باتجاه السقوط ع إذا شاهدت طفال
نه عمل استخباراتي  إ، وهذا ما ينطبق على ما حدث في سورية ،  باالمتناع  قاتالالقاضي 

ال يمكن   والذيمن هجمات اإلرهاب اإلسالمي بحسب اعتباراتهم ، ، منسق للدفاع عن الغرب  
، وهو ما   اعلى أرضه تتواجه معه التي يجب أن  ةنظماألالقضاء عليه إال بإرهاب آخر تمارسه 

 ،   الوقائيسمي بسياسة االستنزاف 
كل عمل استخبارات هو عمل تآمري بحكم طبيعته ، لذلك من يحب  البعض يقول أنها مؤامرة ، و

لكنها قطعا تقوم  عن النفس ، وع فليسميها مؤامرة ، ومن يحب فليسميها سياسة دفاع مشر
التفريق القيمي بين الضحايا بحسب موقعهم من الغرب   وعلى عيب أخالقي أساسي ه

ال شك هناك طرقا أخرى لمحاربة اإلرهاب ال تمر عبر ذبح الشعب  المتحكم في العالم . 
أن مبررا  2012عام السوري ، عبر عن هذا الموقف رئيس األركان األمريكي الذي استقال 

ضميره ال يتحمل أن يترك الشعب السوري تحت الموت مدة عشر سنوات . وهناك طرقا أخرى 
ما يزال يرى المال ذا قيمة تفوق  ربما لمقارعة بوتين غير ذبح أوكرانيا ، لكن الغرب الرأسمالي 

 فعجزه عن فعل أي شيء إنساني يبرر دوما بعدم توفر الميزانية .  قيمة اإلنسان . 
 


