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اإلدارة األمریكیة الحالیة تشتت وتضیع جھود األجداد األمریكان التي استغرق بناؤھا قرناً من 
بناء والزمان لتثبت نفوذ ومصالح الوالیات المتحدة األمریكیة في المنطقة أسفرت عن اتفاقات 

قواعد وتحالفات، نسجت خیوطاً من المصالح المشتركة نجحت في حفظ المصلحة األمریكیة 
ونفوذھا ھنا، لتأتي ھذه اإلدارة و تزعزع الثقة بالسیاسة الخارجیة األمریكیة في منطقة الشرق 

األوسط نتیجة ضبابیة الرؤیة وعدم وضوح الموقف وثباتھ، خاصة من بعد موقفھا مما حدث في 
بحرین، حیث فوجئت شعوب وأنظمة دول مجلس التعاون الخلیجي بالموقف األمریكي، وھا ھي ال

 ً  .ترتكب ذات األخطاء في سوریا وتثیر قلق ھذه الدول ومعھا تركیا أیضا
وتلقت ھذه اإلدارة تحذیرات من داخل الدوائر األمریكیة تنبھھا فیھا إلى خطورة اتخاذ مواقف آنیة 

ستراتیجیة الشاملة، وأن ما تفعلھ اإلدارة لیس انسحاباً من المنطقة وتقلیل مؤثرة على الرؤیة اال
النفوذ العسكري األمریكي، وأن تقویة المحور اإلیراني الروسي في المنطقة لن یخدم المصالح 

  .األمریكیة لكن اإلدارة مصرة على تخبطھا
ي لباحث في مركز دراسات فوإلیكم مقتطفات من تقریر مھم كتبھ الدكتور بشیر زین العابدین ا

البحرین یجمع في طیاتھ مقتطفات من تقاریر غربیة ومقاالت تحذر اإلدارة األمریكیة من مواقفھا 
وقد حذر تقریر استراتیجي أوروبي من أن إدارة أوباما ترتكب خطأ فادحاً «وسیاستھا الخارجیة 

ي في معزل عن الدور الغرب یرسم مستقبل سوریا» العراق-إیران-روسیا«بترك المحور الثالثي 
» 2جنیف «في ھذه المرحلة الحاسمة، كما تحدث التقریر عن تعھد روسي إلیران بتأخیر مؤتمر 

 .حتى تتم عملیة تطھیر القصیر وحمص من المعارضة بصورة نھائیة
وقد أبدى تقریر استراتیجي أوروبي القلق من إمكانیة أن تكون الوالیات المتحدة األمریكیة »

اإلیرانیة إلقامة جیب طائفي في حمص وبانیاس یمھد -لطرف عن االستراتیجیة الروسیةتغض ا
لتقسیم البالد على األسس الطائفیة التي تم تقسیم العراق علیھا قبل نحو عشر سنوات، وھو أمر ال 

 .انتھى االقتباس» تعارضھ اإلدارة األمریكیة من حیث المبدأ
التي تعطي ظھرھا للدور األوروبي لم تكن تشكو منھا أوروبا ھذه السیاسیة األمریكیة االنفرادیة 

في بدایة األزمة السوریة، فقد كان الموقف موحداً مع االتحاد األوروبي، ولم یكن ھناك حدیث عن 
بقاء النظام أو تقسیم سوریا أو إعطاء إیران دوراً في رسم مالمح مستقبل سوریا إال أنھ وخالل 

ألمریكي، وسرعة التغییر بمعزل عن الموقف األوروبي مما یدل على أقل من عام تبدل الموقف ا
أن ھناك ضعفاً في عملیة اتخاذ القرار من منظور استراتیجي شامل بل تعامل مجتزأ یتحدد بناء 

على المعالجة اآلنیة وھذا ما حدث في البحرین تماماً، حیث بدأ الموقف األمریكي مأخوذاً بثورات 
في تأیید االحتجاجات وھو الذي أشاد قبل شھرین باإلصالحات السیاسیة  الربیع العربي وانخرط

في البحرین! ثم عاد وتراجع ووقف متردداً الیوم ال یعرف أین یضع رجلھ رغم كل مؤشرات 
التدخل اإلیراني في المنطقة ومحاوالت بسط نفوذھا عن طریق عمالئھا متخذة االحتجاجات 

 .األوروبي المناقض للموقف األمریكيمدخالً لھذا التدخل ورغم الموقف 



وفي ترددھا وعدم حسمھا تجازف الوالیات المتحدة األمریكیة لتعطى إلیران فرصة إعادة رسم 
الخارطة في المنطقة بمساعدتھا على نفوذ یمتد من سوریا والعراق شماالً إلى مضیق ھرمز 

 !!جنوباً وأیضاً بمعزل عن الموقف األوروبي تجاه إیران
إلى تقریر الدكتور بشیر الذي یؤكد وجود خالف حتى داخل الدوائر األمریكیة وانتقاد وعودة 

صریح لسیاسة أوباما المترددة وتبعاتھا الكارثیة على المصالح األمریكیة في المنطقة، إذ یؤكد 
وقد حاول السفیر روبیرت فورد والسیناتور جون ماكین عبثاً إقناع اإلدارة «الدكتور بشیر التالي 

قد تم تضخیمھا لتشویھ صورة » السوریة«األمریكیة بأن ظاھرة التطرف في صفوف المعارضة 
الثورة، لكن الحكومة األمریكیة قد تبنت ھذه الجدلیة لتبرر تقاعسھا عن دعم الثورة، ومنع السالح 

ع معنھا، ورغبتھا بترسیخ دور مؤسسات النظام في الترتیبات المستقبلیة للبالد، وھو ما یتوافق 
 .انتھى االقتباس» المخططات األمنیة واالستراتیجیة لتل أبیب

المنطقة تلو األخرى بضمانات إیرانیة وروسیة بعدم تھدید » إیران«إن أمریكا تسلم بترددھا 
إسرائیل، ولیس ھذا التسلیم بمعزل عن الموقف األوروبي بل ھو مناقض ومضاد للمصالح 

لدالئل التي ساقتھا تركیا لتورط النظام السوري باستخدام التركیة وأمنھا، حیث تتجاھل تماماً ا
انظر ما یحدث لتركیا اآلن واقرأ ما یكتبھ خدم إیران عن تركیا في الصحافة «السالح الكیماوي 

 ً   .«البحرینیة ستجد توافقاً تاماً إیرانیاً أمریكیاً إسرائیلیا
 لیصل إلى تدخل لمساعدة نظام األسد األمر لم یتعد فقط تغییراً في الموقف األمریكي بل یتمادى

كم فما یح» القصیر«في القضاء على جیوب المعارضة في المنطقة المتاخمة إلسرائیل وأولھا 
الموقف األمریكي ھو أمن إسرائیل أوالً ولتذھب الحریة والعدالة إلى الجحیم، ومعھا بالطبع 

 .حقوق اإلنسان وأقنعة الدیمقراطیة بطبیعة الحال
وال ثوابت بل أمن إسرائیل الذي ضمنھ حزب هللا ونظام األسد في حین تھدده  فال مبادئ

المعارضة السوریة!! وھذا ما یفسر تبدل ما ھو معلن من المواقف األمریكیة تجاه أزمة سوریا، 
  :إذ كتب الدكتور بشیر في التقریر التالي

ع مسؤولین بوكالة شابت أجواء التوتر اجتماعاً سریاً جمع ضباطاً سوریین منشقین م»
 :نتیجة سوء فھم بسیط «CIA» االستخبارات المركزیة األمریكیة

فقد كان ضباط الجیش الحر قد أعدوا قائمة باألسلحة والذخیرة وأدوات االتصال التي تتطلبھا 
عملیة إحكام السیطرة على المحافظات الجنوبیة ومواجھة النظام في دمشق؛ لكنھم فوجئوا بأن 

مریكیین لم یعیروا اھتماماً كبیراً لمعركة المصیر! بل كان اھتمام ضباط المسؤولین األ
االستخبارات األمریكیة منصباً على جمع معلومات عن الكتائب اإلسالمیة التي صنفت على أنھا 

... »، وعن أعداد مقاتلیھا وأماكن تواجدھا، ولم یلتفتوا إلى ما أتى السوریون لمناقشتھ»متشددة«
دینا أن حكومات الغرب ال تخوض المعركة التي نخوضھا نحن؛ السوریون بات واضحاً ل«

یقاتلون من أجل نیل حریتھم، بینما ترید الدول الغربیة منا أن نقاتل بعضنا، وال تكترث بسفك 
» 2013مایو  7«ففي اللقاء الذي جمع كیري والفروف بموسكو ».... «المزید من دماء السوریین
في سوریا أحد أھم النقاط التي توافق علیھا » الجماعات المتطرفة«كانت مشكلة القضاء على 

مایو  14وفي ».... «الجانبان، وأقر كیري بأنھ یتفق مع رؤى موسكو في مواجھة ھذه الجماعات
في البحر األسود اجتمع بوتین مع نتنیاھو وفي االجتماع طلب منھ أن یعمل » سوتشي«في منتجع 

ي واشنطن إلقناع اإلدارة األمریكیة بعدم جدوى محاولة اإلطاحة على استخدام نفوذ تل أبیب ف
ببشار األسد، وضرورة عدم تسلیح المعارضة، مؤكداً أن موسكو معنیة في الوقت الحالي بتدمیر 



البنى التحتیة للجماعات المسلحة التي تمثل خطورة على مصالح كل من موسكو وتل أبیب والدول 
وألمح مصدر مقرب من االستخبارات العسكریة اإلسرائیلیة إلى أنھ «».... الغربیة على حد تعبیره

لم تجِر العادة بالتزام إسرائیل الصمت تجاه عملیات یشنھا جیش النظام السوري ومیلیشیات 
في مناطق متاخمة لحدودھا، لكنھا تغض الطرف عن المعارك الدائرة مما یؤكد » حزب هللا«

 .اسانتھى االقتب». وجود ضمانات مسبقة
اختم بالقول بأن كل ھذا التخبط وكل تلك المحاور المعقودة بین ھذه األطراف فشلت في ھزیمة 

 .شعب البحرین والشعب السوري، وردت سھام خدم إیران إلى نحورھم
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