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 آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية

فهل يعين ذلك أن أمريكا أوشكت أن جتد ... نشر أن أمريكا وتركيا وقعتا اتفاقًا لتدريب ما يسمى العناصر املعتدلة :السؤال
هي جمرد تقطيع للوقت بالتدريب  مإىل الدعم اجلوي؟ أ البديل لبشار، فأصبحت حتضِّر له قوة مناسبة على األرض تدعمه باإلضافة

أن البديل  مبديل قريب فيحضِّروا له دعماً، أإىل أن تفرغ أمريكا من إجياد البديل؟ وبعبارة أخرى هل يعين ذلك أن ال... سنة وسنتني
 .؟ وجزاك اهلل خرياً يف التدريب إىل أن يعّدوا البديلبعيد فيقطعوا الوقت 

 
 :تضح اجلواب نستعرض املوقف األمريكي والتحركات اليت تقوم هبا مع دول املنطقةحىت ي :الجواب

إن دعم الواليات املتحدة للمعارضة الوسطية يف سوريا ال يساهم فقط يف اجملهود هناك، إمنا "قال أوباما يف كلمة االحتاد  -1
عوضا عن "وقال " هذا اجملهود سيتطلب وقتا وتركيزاو . هو أيضا ميكن أن يساعد الناس يف كل مكان على التصدي لعقيدة التطرف

إيفاد أعداد كبرية من القوات الربية إىل اخلارج تعمد الواليات املتحدة اآلن إىل العمل بالتضافر مع دول متتد من جنوب آسيا إىل 
 (02/1/0212دخييتال األمريكية  آي آي". )مشال أفريقيا حلرمان اإلرهابيني الذين يهددون الواليات املتحدة من املالذات اآلمنة

ال تريد أن ختوض التجربة السابقة بإرسال قوات كبرية إىل املنطقة، وإمنا تريد أن تسخر  أن أمريكا يتضح من هذه التصرحيات
. دول املنطقة وتشكل قوى من أهل املنطقة تسمى القوى املعتدلة أو الوسطية وهي تدعمها وتسرّيها لتحقيق األهداف األمريكية

وهلذا ال تريد أمريكا أن ترسل قوات برية  . وقد وضع الرئيس األمريكي ذلك كخط سياسي تسري عليه بالده يف السياسة اخلارجية
كبرية يف حرهبا يف املنطقة ملنع عودة اإلسالم إىل احلكم وللمحافظة على نفوذها فيها وهنب خرياهتا، ولكن تريد أن تسخر املسلمني 

سنادية أو للتدريب ولقيادة املعارك وتشارك من اجلو إ، فرتسل قوات برية حمدودة للقيام مبهمات معينة أنفسهم يف حرهبا تلك
 .بالطريان

مسيا يف أي التابعة هلا منذ صيف العام املاضي، وأعلنت ذلك ر  ،إن أمريكا قد قررت تدريب ما تسميه املعارضة املعتدلة -0
على إجراء سري لتسليح هذه املعارضة ينفذ عرب وكالة  11/6/0212ريكي أوباما يف مألصادق الرئيس افقد . خريف العام املاضي

إن واشنطن قد باشرت فعال بتقدمي املساعدة مبا فيها العسكرية " :بقوله 02/9/0212االستخبارات األمريكية، وأعلن ذلك يف 
 ارضة السورية لكي يصبحوا أقوى ويستطيعوا ردعللمعارضة السورية غري أن اجلهود اجلديدة تؤمن املعدات وتدريب مقاتلي املع

 11/9/0212جملس الكونغرس قد صادق يف "وكان (. 02/9/0212سوشيتدبرس األمريكية أوكالة " )اإلرهابيني داخل سوريا
قيادة يف حال طلبت ال" يئة أركان اجليوش األمريكية أنهوقد صرح اجلنرال مارتن دميبسي رئيس ه ".على خطة الرئيس أوباما تلك



امليدانية مين أو من وزير الدفاع إرسال قوات خاصة ملؤازرة العراقيني أو القوات السورية اجلديدة، ويف حال وجدنا أن هذا األمر 
 .(2/1/0212سكاي نيوز " )ضروري لتحقيق أهدافنا، عندها سيكون هذا ما سنطلبه من الرئيس باراك أوباما

من دون اللجوء إىل تشكيل مثل هذه  0و  1جنيف  الوضع باملفاوضات مثل إن أمريكا سابقا كانت تعمل على معاجلة
القوة، فأوجدت االئتالف ليكون ممثال لطرف الثائرين، ولكن مل يُقبل هذا االئتالف من مجهور الناس يف سوريا ومل تكن له قوة على 

ممثلون للثورة، فقبلت  الذين ستربزهم كأهنم فرأت أن توجد قوة تابعة هلا لتقوي من موقف املفاوضني. األرض، ففشلت يف ذلك
فالنظام . بفكرة إجياد قوات سورية معتدلة تدرهبا على يدها لتحقيق ذلك ولتحارب هبا الثوار الرافضني ملشاريعها، وليس حملاربة النظام

ذا النظام ليسوا معها، بل هم السوري ومن يدور حوله ومن لف لفيفه هم عمالء هلا، ولكن أهل سوريا والثوار الذين انتفضوا ضد ه
ضدها، وهلذا تريد أمريكا أن توجد هلا قوى وعمالء من غري املوجودين يف النظام وحوله حىت جتعلهم قوة على األرض ليدخلوا يف 

مور بديال قادرًا على تسيري األ فال تستطيع أن تبعد عمالءها املوجودين يف النظام حىت تتيقن أن غريهم أصبح. مفاوضات جديدة
 .وعلى إمخاد الثورة

فقد صرحت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية . وقد توصلت أمريكا مع النظام الرتكي املوايل هلا إىل اتفاق هبذا اخلصوص -1
رية بإمكاين تأكيد أننا توصلنا التفاق من حيث املبدأ مع تركيا لتدريب مجاعات املعارضة السو " :األمريكية جني ساكي قائلة

كما أعلنا هنا من قبل، وافقت تركيا أن تكون واحدة من الدول املضيفة باملنطقة لربنامج تدريب قوات "وأضافت . "وتزويدها
اق فوجاء االت ،(11/0/0212سكاي نيوز " )نتوقع إبرام االتفاق وتوقيعه مع تركيا قريبا. املعارضة السورية املعتدلة وتزويدها بالعتاد

أيام وقد أعلنت وزارة الدفاع األمريكية أهنا سرتسل ذلك ب ضابطا زار أنقرة قبل 12مكون من  بعد حمادثات وفد عسكري أمريكي
لقد صرح املتحدث باسم وزارة الدفاع جون  . عسكري لتدريب املعارضني يف معسكرات بالسعودية وتركيا وقطر 222من  أكثر

آت املخصصة لربنامج التدريب والتسليح وحتديد ما هي املوارد لدينا فريق يعمل مع السعوديني يف حماولة إعداد املنش" :كرييب قائال
مرحلة اإلعداد هلذا "وكان رئيس األركان مارتن دميبسي قد ذكر أن ". اليت حنتاج إىل إضافتها واملتعلقة بإعداد املدربني وما شابه

عارضة السورية املعتدلة ليتمكنوا من مقاتل من امل 2222شهرا لتدريب  10إىل  1أشهر و  2إىل  1الربنامج قد تستغرق ما بني 
وأعلنت املتحدثة باسم اخلارجية ماري هاريف يف ( 16/12/0212األناضول ". )مقاتلة تنظيم الدولة ونظام بشار أسد فيما بعد

، فدول (12/12/0212رويرتز " )وافقت تركيا على دعم جهود تدريب وجتهيز املعارضة السورية املعتدلة" :12/12/0212
الوضع يف سوريا إىل أبعد احلدود، فرتيد دول املنطقة كلها أن ينتهي هذا الوضع يف  عودية أو تركيا أو غريمها يقلقهمطقة سواء الساملن

حتواء اولذلك هي تتعاون مع أمريكا، وتؤيد فكرة إجياد قوة معارضة معتدلة، ويف الوقت نفسه تعمل على  سوريا، ألنه يؤثر فيها،
 .وإجهاض أي مشروع إسالمي فة، وكل ذلك لضرب مجيع املخلصني يف الثورةالثوار بأشكال خمتل

ومن مث جاء التوقيع الرمسي بني أمريكا وتركيا الشهر املاضي، فقال مسؤول باخلارجية األمريكية لوكالة فرانس برس يوم  -2
وكان املوقعون هم مساعد وزير " ميكنين أن أؤكد لكم أنه مت التوقيع على االتفاق هذا املساء يف أنقرة" :19/0/0212التوقيع يف 

عن وزير  19/0/0212ونقلت وكالة األناضول يف . اخلارجية الرتكي فريدون سينرييل أوغلو والسفري األمريكي يف أنقرة جون باس
قعا على الوثيقة اليت اتفقا عليها وأن عناصر املعارضة املدربني سيواجهون قوات إن الطرفني و " :اخلارجية الرتكي جاويش أوغلو قوله



سنرحب بوقف إلطالق النار حىت لو جملرد ستة "قال و ". النظام السوري وتنظيم داعش اإلرهايب وكافة التنظيمات اإلرهابية يف سوريا
إن االتفاقية هتدف لتحقيق " :الرتكي جاويش أوغلو قولهعن وزير اخلارجية  02/0/0212ونقلت صفحة أخبار تركيا يف ". أسابيع

حتول سياسي حقيقي على أساس بيان جنيف بشأن سوريا ولتقوية املعارضة السورية فيما يتعلق مبحاربة اإلرهاب والتطرف ومواجهة 
ن قطر والسعودية اعتزامهما إعال"... ولفت وزير اخلارجية الرتكية إىل " مجيع العناصر اليت تشكل خطرا على املعارضة السورية

عن ثالثة مسؤولني أمريكيني  19/0/0212ونقلت رويرتز يف ". استضافة برامج تدريب وجتهيز للمعارضة السورية على أراضيها
 2222مارس املقبل وأهنم سيدربون  /ذارآالتدريب رمبا يبدأ يف منتصف إن "حتدثوا إليها وطلبوا عدم الكشف عن أمسائهم قوهلم 

وهكذا فإن وزير اخلارجية الرتكي  ".سوري كل عام على مدى ثالث سنوات مبوجب خطة دعم املعارضة السورية املعتدلة مقاتل
يعلن بصراحة أن اهلدف من تدريب هذه القوات اليت تسمى باملعارضة املعتدلة هو لتحقيق حتول سياسي على أساس جنيف 

 .د شيئا آخراليت ترفض ذلك التحول السياسي وتري وضرب العناصر

فالبديل ال يأيت إال بعد ضرب القوى املخالفة للمشاريع األمريكية واليت هلا الثقل على األرض وإحالل قوى عميلة تسمى  -2
أن البديل حاليا غري  وعليه فإنه يتبني. فيكون البديل جاهزا ،وهذا الربنامج وضع له ثالث سنوات حىت يتم حتقيقه ،معارضة معتدلة

بعد ضرب القوى اليت تسمى متطرفة أو جعلها غري فاعلة على  اوضات بفاعلية ليست واردة اآلن، واألرجح أهنا تكونجاهز، واملف
وقد جاءت زيارة أردوغان .. .آالف 2وهذه قد وضعوا هلا حسب تقديراهتم ثالث سنوات،كل سنة  ،تأثريها األرض ومن مث يزول

فقد ذكرت األنباء أن موضوع سوريا كان حمل حبث بينهما، والظاهر هو للتنسيق . للسعودية يف بداية هذا الشهر يف هذا السياق
ونقلت صفحة أخبار تركيا يف . فيما يتعلق بالعمل على تقوية املعارضة املعتدلة ودعم البديل القادم الذي سرتشحه أمريكا

عزيز التقى الرئيس الرتكي رجب طيب أن العاهل السعودي سلمان بن عبد ال"عن مصادر تابعة للرئاسة الرتكية  0/1/0212
يف القصر امللكي بالعاصمة، وأهنما اتفقا على ضرورة زيادة الدعم املقدم للمعارضة السورية ( 0/1/0212)أردوغان اليوم االثنني 

اح فكرة إجن ،سعودية سلمان وتركيا أردوغان، املواليتان ألمريكا ،أي تريد هاتان الدولتان". بشكل يفضي إىل نتيجة ملموسة
املعارضة املعتدلة، فيظهر أهنما ستنسقان مع بعضهما بكل ما أوتيتا من إمكانيات للتوصل إىل نتيجة ملموسة، وليس كما حصل 
مع االئتالف حيث مل حيقق نتائج ملموسة، فأصبح الرهان اآلن على إجياد هذه القوة، ألهنما مع أمريكا قد رأوا أنه من دون إجياد 

رض وتّدعي أهنا متثل الثوار فلن يتوصلوا إىل نتائج ملموسة وسيفشلون، ومن مث يأيت موضوع طرح البديل وجتري قوة تسيطر على األ
 .اوضات واملؤمترات على غرار جنيفاملف

القوات اليت  ومن وسائل أمريكا إلهناء مفعول الثوار املسيطرين على األرض حاليا هو إيقاف القتال إلعطاء فرصة لتدريب -6
ويف الوقت نفسه فإن وقف القتال ضد النظام سيؤدي  ،حتل حملها وأن "املتطرفة" هتا لتكون قادرة على هزمية القوى غري املعتدلةاختار 

ولذلك كان ال بد وفق اخلطة األمريكية من وقف القتال حتت  ،إىل االقتتال بني الفصائل نفسها ما يضعفها فيساهم يف تلك اهلزمية
تتمكن من إحالل القوات املعتدلة اليت دربتها ومن مث البدء باملفاوضات بني النظام وبني املعارضة  مسمى جتميد القتال حىت

فقد قال دي . املعتدلة، وهي تقول ذلك على لسان مبعوث األمم املتحدة دي ميستورا وهو مبعوثها يف األساس وحامل مشروعها
.. هو ما زال رئيسا لسوريا. زء من احلل، وسأواصل مناقشات مهمة معهإن الرئيس األسد ج"ميستورا بعدما زار دمشق ملدة يومني 



احلل الوحيد هو حل سياسي وأن اجلهة املستفيدة من "وقال ". هناك حكومة سورية أيضا وجزء كبري من سوريا ما زال حتت سيطرهتا
 لسان دي ميستورا تعرتف ببشارفأمريكا على  ،(11/0/0212أ ف ب " )الوضع يف غياب اتفاق هو تنظيم الدولة اإلسالمية

وهذا يدل على أن . أن توقف القتال ضد عميلها بشار رئيسا وتريد أن جتري معه املفاوضات وجتعل احلل سياسيا، ولذلك تريد
وليس اآلن، فال تريد أن تسقطه قبل أن  أمريكا بعدما جتري املفاوضات يف ظل تلك القوى اليت تدرهبا ستبت يف مصري بشار

وتبدأ املفاوضات من جديد  ن أن توقف القتال وجتعل القوى املعتدلة التابعة هلا مسيطرة على األرض، ومن مث تطرح البديلتتمكن م
 .بني طرف النظام وطرف املعارضة املعتدلة

رحلة سيبقى يف هذه امل بشار معدودة، بل يظهر أنه واخلالصة أننا ال نستطيع أن نقول أن البديل أصبح جاهزا وأن أيام -1
حىت تبدأ املفاوضات من جديد ويتم االتفاق على صياغة الوضع، فالقوات املعتدلة اليت تعمل على إعدادها لن تكون جاهزة خالل 

وتعمل على وقف القتال حىت تكون ... آالف 2فرتة قصرية، بل ستمتد على األقل لسنة، أي بعد انتهاء املرحلة األوىل بتدريب 
د على األرض يف الداخل ويبدأ عملها باالشتغال باحلركات اليت تعترب متطرفة وبعد ذلك تستأنف هذه القوات جاهزة للتواج

املفاوضات بني عمالئها يف النظام ويف املعارضة املعتدلة، ومن مث يبدأ طرح البديل وتشكيل حكومة من الطرفني وجتري الرتتيبات 
  .لذلك

ولكن هلل رجااًل يصلون ليلهم بنهارهم، ... وهذا ما يكيدون له وميكرونهذا وفق ما ختطط له أمريكا وأتباعها وأحالفها، 
بإقامة اخلالفة  ، جيدون وجيتهدون لتحقيق وعد اهلل سبحانه، وبشرى رسوله خملصني هلل سبحانه، صادقني مع رسول اهلل 

﴿َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْنَد  منثوراً  وعندها سيصبح مكر أولئك وكيدهم هباءً ... الراشدة بعد هذا امللك اجلربي الذي فيه نعيش
 .اللَِّه َمْكُرُهْم َوِإْن َكاَن َمْكُرُهْم لِتَ ُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل﴾
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