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معتز حيسو *
متغيرات وت ـحــوالت مختلفة تـتــرك آثــارهــا
ع ـلــى األوضـ ـ ــاع الـسـيــاسـيــة وامل ـيــدان ـيــة في
ســوريــا واإلق ـل ـيــم .وأس ـب ــاب ذل ــك مــا يجري
من تقلبات على مواقف غير دولة ،إقليمية
وعربية وأوروبية ،وبشكل خاص واشنطن.
مـ ــا ي ـع ـن ــي أنـ ـن ــا ن ـق ــف ع ـل ــى ع ـت ـب ــة مــرح ـلــة
م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـت ـط ـلــب إعـ ـ ـ ــادة ت ـق ـي ـيــم امل ــواق ــف
السياسية ،واالشـتـغــال على صياغة رؤيــة
ُ
س ـي ــاس ـي ــة تـ ـع ـ ِّـب ــر ع ــن م ـص ــال ــح ال ـس ــوري ــن
الـحـقـيـقـيــة وتـلـحــظ املـعـطـيــات واملـتـغـيــرات
الـ ــراه ـ ـنـ ــة ،وأي ـ ـضـ ــا احـ ـتـ ـم ــاالت ال ـت ـح ــوالت
املستقبلية .ومن الضروري أن يتقاطع ذلك
مــع الـتـمـســك بـقـضــايــا املــواط ـنــة والـحــريــات
األســاس ـيــة ،الـسـيــاسـيــة؛ وال ـفــرديــة املتعلقة
بـ ـح ــري ــة االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء وال ـت ـف ـك ـي ــر واالعـ ـتـ ـق ــاد
وممارسة الشعائر الدينية وكرامة املواطن
وإن ـســان ـي ـتــه .وذل ـ ــك إلـ ــى ج ــان ــب االش ـت ـغــال
عـلــى تـمـكــن امل ـن ــاخ الــدي ـمــوقــراطــي بشقيه
السياسي واالجتماعي .والتمسك بالقضايا
املذكورة ال يتحدد فقط على قاعدة مواجهة
آلـ ـي ــات اش ـت ـغ ــال ن ـظ ــام ال ـح ـك ــم ،الـسـ ّيــاسـيــة
واالقتصادية .بل أيضًا على قاعدة أنها من
الحقوق الطبيعية لإلنسان ومــن القضايا
ال ـب ــارزة لـشــرعــة ح ـقــوق اإلن ـس ــان .ومـعـلـ ٌ
ـوم
َّ
أن عــدم االل ـتــزام بالقضايا املــذكــورة ،شكل
ً
مــدخــا لتدمير الـعـمــران وتحويل اإلنـســان
السوري إلى موضوع للقتل والتهجير إلى
أربع جهات العالم.
فـ«التسابق» الدولي واإلقليمي إلى إسقاط
الرئيس بـشــار األس ــد قــد تــوقــف .ومقدمات
ذلــك؛ اإلق ــرار ببقائه في املرحلة االنتقالية،
إضافة إلى ضمان حقه في الترشح لوالية
ج ــدي ــدة .ث ــان ـي ــا؛ إيـ ـق ــاف ال ـت ـمــويــل وال ــدع ــم
السياسي واملالي والعسكري واللوجستي
للفصائل املسلحة «املعتدلة» ،وتوجيهها
ل ـل ـتــوقــف ع ــن م ـح ــارب ــة ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري،
ودفـعـهــا ملقاتلة فصائل إســامـيــة متطرفة
بعضها م ــدرج عـلــى قــوائــم اإلرهـ ــاب .وهــذا
َ َ
ي ـخــالــف م ــواق ــف قـ ـي ــادات «ث ــوري ــة» تـعــتـبــر
بعضًا مــن تـلــك الـفـصــائــل (املـتـطــرفــة) قــوى
ثورية.
ّ
وال تقف تداعيات تقلبات املواقف الدولية

واإلقليمية بخصوص الحكم والصراع عند
القضايا املذكورة ،لكنها تطال املعارضات
املندرجة ضمن منصات «الرياض وموسكو
والقاهرة» .ويعود ذلك في أحد مستوياته
إل ــى ارتـ ـب ــاط امل ــواق ــف ال ـس ـيــاس ـيــة الــدول ـيــة
بــاألوضــاع امليدانية .ويمكن أن ُيشكل ذلك
مـقــدمــة لسحب الـغـطــاء الـسـيــاســي عــن تلك
املعارضات في حال «أصـ ّـرت على مخالفة»
امل ـي ــول الــدول ـي ــة .ونـشـيــر إل ــى أن الـتـغـيــرات
الـطــارئــة على مــواقــف الــريــاض السياسية،
واس ـت ـم ــرار ارت ـهــان ـهــا لــواش ـن ـطــن ،وتسليم
األخ ـي ــرة زمـ ــام امل ـســألــة ال ـس ــوري ــة ملــوسـكــو،
ً
يمكنه أن يـكــون مــدخــا للضغط على غير
دولــة؛ مثل قطر وإي ــران ،بغية تحييدها أو
إخــراج ـهــا مــن ســاحــة الـفــاعـلـيــة السياسية
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة .وج ـم ـي ـع ـه ــا ي ـح ـم ــل دالالت
سياسية تستوجب التدقيق كونها تنعكس
على مآالت األوضــاع السياسية في سوريا
واإلقليم.
وبالنظر إلــى أوضــاع املعارضة السياسية
َّ
ـ ـ ـ وت ـح ــدي ـدًا امل ـن ـص ــات الـ ـث ــاث ،ف ـ ــإن امل ـنــاخ
الجديد يضطرها العتماد آلـيــات اشتغال
م ـخ ـت ـل ـفــة .ومـ ــن امل ـم ـك ــن أن ت ـك ــون الـلـحـظــة
ً
الراهنة مدخال إلعــادة هيكلتها ،ووضعها
فــي إط ــار سـيــاســي «مـسـتـحــدث» ُيـعـ ِّـبــر عن
امل ـ ـيـ ــول وامل ـ ـنـ ــاخـ ــات ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
الجديدة .فيما ستواجه «األطراف الرافضة»
ل ـل ـت ـح ــوالت الـ ــراه ـ ـنـ ــة ،خ ـ ـيـ ــارات س ـيــاس ـيــة
م ـت ـب ــاي ـن ــة .وس ـي ـب ـق ــى املـ ــوقـ ــف م ـ ــن« :ن ـظ ــام
األس ــد ،االنـتـقــال الـسـيــاســي ،حكومة كاملة
ال ـص ــاح ـي ــة ،ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة وبـشـكــل
خـ ــاص ال ـف ـص ــائ ــل ال ـج ـه ــادي ــة اإلس ــام ـي ــة»
خاضعًا للتفاوض واملساومة.
ه ــذا فــي وق ــت يـبـقــى فـيــه ارت ـق ــاء املـعــارضــة
لناصية العمل الوطني املشترك ،والتوافق
على قواسم استراتيجية مشتركة وآليات
ع ـمــل واح ـ ـ ــدة ،مــرت ـب ـطــا ب ـت ـج ــاوز ال ـعــوامــل
املسببة للتنابذ والتناقض .وما يجري من
م ـح ــاوالت لـتــوحـيــد صـفــوف امل ـعــارضــة ،أو
إعــادة تأطيرها بما ينسجم مع التحوالت
ال ــراهـ ـن ــة ي ـص ـط ــدم بـ ــأوضـ ــاع امل ـع ــارض ــات
امل ـت ـه ــال ـك ــة .إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ك ــون ـه ــا ت ـت ـنــافــى
م ــع ج ــوه ــر ف ـك ــرة امل ـع ــارض ــة ال ـقــائ ـمــة على
ال ـت ـن ــوع واالخـ ـ ـت ـ ــاف ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن ت ـعــدد

تدخل القوى الدولية
واإلقليمية سباقات
على النفوذ والثروة
والمصالح السياسية

امل ـشــارب الـفـكــريــة والـسـيــاسـيــة .وي ـبــدو أنــه
ي ـت ــم ت ــوظ ـي ــف الـ ـع ــوام ــل امل ـ ــذك ـ ــورة ل ـفــرض
توافقات دولية وإقليمية تتجاهل أحيانًا
كثيرة مواقف املعارضة من النظام ،ودائمًا
مـصــالــح ال ـســوريــن .وجـمـيـعـهــا ُي ـفــاقــم من
الـ ـ ــدور الــوظ ـي ـفــي ل ـل ـم ـعــارضــة ،ويـ ـح ـ ُّـد مــن
ٌ
ومعلوم
فاعلية السوريني واستقالليتهم.
أن األوض ـ ــاع امل ــذك ــورة وغ ـيــرهــا كــانــت من
أس ـب ــاب ت ـحــويــل ال ـس ــوري ــن إل ــى مــوضــوع
للعنف.
وإذا كــانــت املـعــارضــات السياسية وأيضًا
املـسـلـحــة تـتـســابــق للمحافظة عـلــى بعض

نقف على عتبة مرحلة مختلفة تتطلب إعادة تقييم المواقف السياسية (أ ف ب)

استراتيجية أولبرايت  -هادلي
محاولة إلدارة شراكة دولية بحسب المصلحة األميركية؟!
محمد علي جعفر *
ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــوم ت ـ ـن ـ ـك ـ ـشـ ــف تـ ــوج ـ ـهـ ــات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ال ـج ــدي ــدة .فقد
ظهرت في تشرين الثاني من العام املنصرم
 ،2016استراتيجية «أول ـبــرايــت – هــادلــي»
بتقرير تحت عنوان «Middle
والتي خرجت
ٍ
 .»East Strategy Task Force reportتقرير
ِّ
ُي ـلــخــص ال ـتــوج ـهــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
ي ـج ــب أن ت ـع ـت ـمــدهــا واشـ ـنـ ـط ــن ،م ــن خ ــال
نهج استراتيجي وصفه التقرير بالجديد،
ٍ
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ص ـي ــاغ ــة شـ ــراكـ ــةٍ مـ ــع ال ـ ــدول
َّ
والـشـعــوب ال سيما روس ـيــا .وهــو مــا شكل
اعـ ـت ــراف ــا أم ـي ــرك ـي ــا ب ـن ـهــايــة ع ـص ــر سـيــاســة
القطب الواحدَّ .لكنه أعطى واشنطن دورًا لم
تعتد عليه يتمثل ببناء الشراكة .وهو األمر
الصعب بالنسبة لواشنطن ،فالبراغماتية
التي تتصف به الواليات املتحدة األميركية
كفيلة بــالـقـضــاء عـلــى روح أي َّش ــراك ــة ،في
زمن تتسارع فيه األحداث وتتعقد املصالح.
ٍ
فماذا تعني الشراكة بحسب االستراتيجية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة؟ وكـ ـي ــف ي ـم ـكــن ت ـب ـيــن ع ــام ــات
التحول في النهج االستراتيجي لواشنطن؟

الشراكة بالمفهوم األميركي :شراكة
بهدف الهيمنة؟!
على الرغم من موضوعية بعض التوصيات
التي خرج بها التقرير االستراتيجي ،إال أن
ُ
على
الدور الصعب الذي تلقيه
االستراتيجية َّ
َّ
ُ
اإلدارة األميركية الحالية ،يتعلق بما يمثله
مفهوم الشراكة بالنسبة للعقل األميركي.
فالهيمنة على القرار الدولي وإن تراجعت

ال ـقــدرة على تحقيق ذل ــك ،مــا ت ــزال روح أي
ـاون تـضـعــه واش ـن ـطــن وبــالـتــالــي
ات ـف ــاق ت ـع ـ ٍ
أي شراكة .وهو األمر الذي يمكن مالحظته
م ــن خـ ــال م ـق ــارب ــة ك ــاف ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــات
األميركية ،التي كانت تبني دومــا قراءتها
على التسليم بالعظمة والقدرة األميركية.
فيما اختلفت االستراتيجية األخيرة بأنها
َّ
قدمت قــراءة ُمغايرة انتقدت فيها السلوك
األميركي السابق واعترفت بالفشل ،ودعت
إل ــى ن ـهــج اس ـتــرات ـي ـجــي جــديــد مـبـنــي على
ُ
ـف ب ــأن ال ـه ــدف من
ال ـش ــراك ــة .لـكـنـهــا ل ــم ت ـخ ـ ِ
الشراكة هو الهيمنة .لتكون االستراتيجية
ال ـجــديــدة وال ـت ــي قــدمــت تــوج ـهــات جــديــدة،
عبارة عن محاولة إليجاد تغيير جدي في
الـسـيــاســات التكتيكية لــواشـنـطــن مــن أجــل
تحقيق الهيمنة!

االستراتيجية الجديدة وعالمات التحول
في التوجهات األميركية
خ ــرج ــت االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إل ـ ــى ال ـع ـل ــن بـعــد
ف ــوز دون ــال ــد تــرامــب بـشـهــر واحـ ــد .ال يبدو
واضـحــا مــن خــال األه ــداف االستراتيجية
ل ـلــدراســة وج ــود أي ت ـغـ ُّـيــر .وه ــو م ــا يعني
أن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة تـ ـط ــرح رؤي ـ ـ ــة ج ــدي ــدة
لتوجهات جديدة يمكن ترجمتها الى واقع
ُيـ ِّ
ـرســخ مصالح ُ واشنطن من دون الخروج
ع ــن األه ـ ـ ــداف املـ ـعـ ـت ــادة ألم ـي ــرك ــا .ف ــي حني
ب ــدا ال ـت ـحـ َّـول ظــاه ـرًا فــي األهـ ــداف املرحلية
التنفيذية ،والتي دعت للعمل على توجهات
جديدة وإلغاء توجهات قديمة .فالتوجهات
ال ـجــديــدة ال ـتــي دع ــت الـيـهــا االسـتــراتـيـجـيــة
األميركية تنطلق من مبدأ أن منطقة الشرق

األوسط تعيش أزمات ترتبط بشكل مباشر
باملصالح الغربية وبالتالي األميركية .وهو
مــا يدعو لتغيير النهج السائد عبر تبني
نظرة ُمختلفة لالعبني في الشرق األوسط،
خـ ـص ــوص ــا إي ـ ـ ـ ــران وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،حـ ـي ــث دع ــت
االسـتــراتـيـجـيــة إل ــى اعـتـبــار روس ـيــا شريك
ف ــي امل ـص ــال ــح األم ـ ــر ال ـ ــذي يـتـطـلــب م ــراع ــاة
م ـصــالــح مــوس ـكــو وال ـع ـم ــل ع ـلــى ال ـتــوصــل
لصيغة شراكة تضمن مصالح أميركا .في
حني خرجت االستراتيجية بضرورة الحد
م ــن ت ـعــاظــم ال ـن ـف ــوذ اإليـ ــرانـ ــي ع ـبــر إي ـجــاد
ت ـنــاقــض م ـصــالــح ب ــن إي ـ ــران وروسـ ـي ــا من
جهة وبني إيران وأطراف محور املقاومة من
جهة أخ ــرى .فيما يخص اإلره ــاب ،خرجت
التوصيات لتؤكد ضرورة العمل الجدي من
أجل إنهاء الخطر اإلرهابي ال سيما تنظيم
«داعش».
لكن األهم من هذه التوصيات ،كانت الدعوة
إللغاء توجهات قديمة ،كالتراجع عن دعم
ث ــورات التغيير فــي املـنـطـقــة ،والـعـمــل على

ال يغيب الهم
االقتصادي عن
االستراتيجية األميركية

تعزيز األنظمة املوجودة شرط إدخالها في
إط ــار املـصــالــح األمـيــركـيــة .فــي حــن اعترف
ال ـت ـق ــري ــر بـ ــاألزمـ ــات ال ـت ــي أوجـ ــدهـ ــا ات ـف ــاق
«سايكس بيكو» التقسيمي .ودعا الى إعادة
النظر فــي سياسة اإلمـ ــاءات تـجــاه ال ــدول،
والعمل على استبدالها بسياسات شراكة ال
سيما عبر إدخال النخب وفعاليات املجتمع
املدني.

تحقيق المصلحة األميركية بأساليب
مختلفة

ٌ
فيما يـلــي ع ــرض ملــا تبتغيه واشـنـطــن من
خــال توجهاتها وهــو ما تسعى لتحقيقه
بطرق مختلفة من خالل نهجها الجديد.
ً
أوال ،أدركت أميركا أهمية االنخراط الفعلي
ف ــي م ــواج ـه ــة اإلره ـ ـ ــاب ول ـي ــس ال ـع ـمــل على
استغالل هذا العنوان في السياسة الدولية
فـقــط .وه ــو مــا نـتــج عــن الـخـطــر ال ــذي شكله
تفشي اإلرهــاب في الغرب .ما دفع واشنطن
لــاق ـت ـنــاع بـ ـض ــرورة م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ــاب من
مصادره.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،ال ي ـغ ـي ــب ال ـ ـهـ ــم االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي عــن
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة .ل ـكــن ه ــذا الـهــم
لحمایة االقتصاد األمیركي تحديدًا.
يهدف ُ ِّ
حیث تمثل منطقة الـشــرق األوس ــط واحــدة
م ــن أھم األس ـ ـ ــواق املستھلكة لـلـمـنـتـجــات
ُ
األمـیــركـیــة ،وتفيد إح ـصــاءات عــام  2015أن
املنطقة استوردت ما قيمته  90ملیار دوالر
من البضائع والسلع األمیركیة.
ثالثًا ،تشعر أميركا أن الوضع غير املستقر
للمنطقة ساهم في رفع منسوب التوتر في
العالم.

