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 ملاذا يرتدد أوباما يف تسليح املعارضة السورية؟
 

 آِبي ِلٌٍٟ
1

 

ٌٍؾننه اٌننٞ ١ِني ١ٍبٍنخ اٌنو ١ٌ  ف األ١ِوونٟ  ٚ  رعنوا األٍنجبة اٌؾم١م١نخاٌّٛلن ِنٓ ثبٌؾ١وح اٌَٛه٠خ اٌّعبهظخ رْعو

 .ثبهان أٚثبِب رغبٖ اٌضٛهح اٌَٛه٠خ ِٕن ثلا٠زٙب

أثعبك ١ٍب١ٍخ ٚاٍنزوار١غ١خ   رقٍنٛ  ١ٍٙب ٚر١ٍَؾٙب َِأٌخ ِزْعجخ مادِٛلف اٌو ١ٌ األ١ِووٟ ِٓ اٌّعبهظخ اٌَٛه٠خ ٚرّض

ٓو ٌّٛلنف أٚثبِنب عننٚهاة يوال١نخ ٠ّىنٓ ٔجْنٙب ينٟ وزبثنٗ  عنوأح »ِٓ رقٛا ِٓ ا ٔغواه ئٌٝ ؽوة عل٠نلح ينٟ إٌّةمنخك ٌىن

 .٠صجؼ ه ١َبة ٚوبْ يعٛاة يٟ ِغٌٍ ا١ٌْٛؿ اٌنٞ صله لجً أْ« األًِ

« اٌّٛلنذ»يْنب  ينٟ ِٕنيي اٌنو ١ٌ  واق يٕنلِب ونبْ ٍنٕبرٛهاة ينٓ ٚ ٠نخ ا١ٍٍ٠ٕنٛٞ ٚؽعنٛه٠ٖوٚٞ أٚثبِب ى٠بهرٗ ئٌٝ اٌع

 .٠ِٛٙب عالي غبٌجبٟٔ

ِّزٍئن١ٓ  ِعمّٙنُ ينٟ اٌقَّن١ٕبد أٚ  هعنبي»٠صنف اٌَنٕبرٛه أٚثبِنب َِنزمج١ٍٗ ِنٓ أيعنب  اٌؾىِٛنخ اٌعوال١نخ اٌّٛلزنخ ثن  

أٚثبِنب يٍنٝ « اٌَنٕبرٛه»ٚرعنوا «ك ُ   رُمٙو أٞ يبغفنخٌىٓ ي١ٛٔٙ اٌَز١ٕبد ِٓ اٌعّو  يٍٝ ٚعُٛ٘ٙ اثزَبِبد ٚاٍعخ 

اٌننٞ كهً ينٟ  اٌْن١عٟ»اٌٍْجٟ  ٚوبْ ٚى٠َو إٌفػ ٠ِٛٙب  ٌُٚ ٠ْعو رغب٘ٗ ثبٌّٛكحك ٠مٛي يٕٗ ئٔنٗ  ٚاؽل ُِٕٙ ٠ليٝ أؽّل

ك ا ٍزقجبهاد ٚو ٌنو ١ٌ عنٛهط األ١ِوو١خ ٚصٕوبع اٌمنواه ينٟ ئكاهح ا اٌغوة  ٚوو ١ٌ ٌٍّغٌٍ اٌٛغٕٟ اٌعوالٟ ٠ُمبي ئٔٗ ى

يٟ لواه اٌغيٚك ٚرٍَُو اٌْنٍجٟ ِال٠ن١ٓ اٌنلٚ هاد ِمبثنً ٘ننٖ اٌّعٍِٛنبد ٚرجن١ٓ  ثُٛ ثعط اٌّعٍِٛبد اٌزٟ وبٔذ األٍبً

 .«أٔٙب وبٔذ ِي٠فخ  ؽمبة 

ِٕن مٌه اٌؾ١ٓ ؽصً عفب  ث١ٓ اٌٍْجٟ ٚكاي١ّٗ يٟ ٚإّةٓك ٚوبٔذ ٕ٘بن رمنبه٠و ينٓ ري٠ٚنلٖ »٠ٚع١ف إٌَبرٛه أٚثبِب: 

رّٙنخ ثبٌَنولخ ٚا ثزنياى  11أهك١ٔنخ ثؾمنٗ ثعنلِب ؽىنُ ي١ٍنٗ ا١بث١نب ثن  ١ٓ ثّعٍِٛبد أ١ِوو١خ ٍو٠خك ِٚننووح رٛل١نفاإل٠وا١ٔ

 .«اٌّٛكي١ٓ ٚاٌزاليت يٟ اٌّصوا اٌنٞ ٠ل٠وٖ ثأٍعبه اٌعٍّخ ٍٚٛ  اٍزقلاَ

ينٟ اٌعنبٌُ ٚاٌنليُ األ١ِوونٟ اٌل٠ّٛلواغ١نخ  ٠ٚإول أٗ ٌُ ٠زؾلس ئ١ٌٗ وض١واة فالي اٌعْب  ٌٚىٓ يٕلِب ٔبلِ يٟ وزبثٗ َِنأٌخ

ي اٌّبي ئٌٝ أغواا ٔعزجنو ١ٍبٍنزٙب ا لزصنبك٠خ يٕلِب َٔعٝ ئٌٝ يوض»ٌٙب  لبي:  ٛو  اٌل٠ّٛلواغ١خ يجو يٛ٘خ اٌجٕلل١خ ٚٔؾ

غّٛؽنبرُٙ اٌنليُ اٌّؾٍنٟ اٌننٞ  صل٠مخ ٌٛإّةٓ  أٚ يٕلِب ٔمع رؾذ رأص١و ِٕف١ن١ٓ ١ٍبٍن١١ٓ ِضنً أؽّنل اٌْنٍجٟ    رَنبٚٞ

اٌفْنً ٚٔنإفو ئِىنبْ ْٔنٛ  ك٠ّٛلواغ١نخ ؽم١م١نخ ٔبثزنخ ِنٓ ث١ئزٙنب  ٕب ثنٌه ٔعع أٔفَنٕب ينٟ ِٛلنع ٠نإكٞ ئٌن٠ٝزّزعْٛ ثٗ  يأ

 .«اٌّؾ١ٍخ

َوو ئٌٝ ؽل وج١و ِٛلف اإلكاهح األ١ِوو١خ ِٓ اٌّعبهظخ اٌَنٛه٠خ فصٛصنبة ِعبهظنخ اٌقنبهط ثصنوا  والَ أٚثبِب ٘نا ٠ف

َوو  ٌٚٛ عي ١بة  أ٠عبة ٌّبما ٌُ ٔو ؽزٝ ا١ٌَٛ ٚيلاة هٍن١ّبة ِنٓ  ٘نا إٌمو يٓ ِْبوٍٙب ِٓ يلَ اٌٛؽلح ئٌٝ اٌفبي١ٍخك ٚهثّب ٠ف

 .يٟ اٌؾل٠مخ اٌٛهك٠خ ٌٍج١ذ األث١ط وّب ؽصً يٟ اإل١ٌي٠ٗ اٌّعبهظخ اٌَٛه٠خ

ٖ ٚاٌٛ ٠بد اٌّزؾلح ئٌٝ ؽوة أفوٜ يٟ إٌّةمخ  يٙنا اٌو ١ ٌ فنبض ؽٍّزن١ٓ  اٌو ١ٌ األ١ِووٟ   ٠و٠ل ٍّجٟ عل٠لاة ٠غوو

اٌزننٟ ٚهصٙننب يننٟ اٌعننواق ٚأيغبَٔننزبْك ٚاٌَننجت ٠عننٛك أ٠عننبة ئٌننٝ يْننً  زنن ١ٓ يٍننٝ ثنن ؤبِظ ئٔنن ٙب  ؽننوٚة أ١ِووننبأز قبث ١

 .ئلٕبع ٚإّةٓ ثعلَ ٚعٛك ٍّجٟ ث١ٓ صفٛيٙب اٌّعبهظخ اٌَٛه٠خ يٟ
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ينٟ   ٠و٠نل اٌغنوق »اٌنو ١ٌ أٚثبِنب  َِإٚي أ١ِووٟ ٍبثك   ٠ياي يٍٝ صٍخ ٚص١منخ ثصنٕوبع اٌمنواه ينٟ ٚاّنٕةٓ  لنبي ئْ

ؽًّ َِأٌخ رَن١ٍؼ اٌّعبهظنخ اٌَنٛه٠خ ئٌنٝ اٌنو ١ٌ أٚثبِنب ِٕنن  عوٜ»ٚهٜٚ ٘نا اٌَّإٚي أٔٗ «ك َِزٕمع اٌْوق األٍٚػ

 يلح ّٙٛه

 proxy) ثبٌٛاٍنةخ ينٟ ٍنٛه٠خ   أه٠نل أْ أكفنً ينٟ ؽنوة»٠ٕٚمنً ٘ننا اٌَّنإٚي ينٓ اٌنو ١ٌ لٌٛنٗ «ك ينويط اٌفىنوح

war)». 

إٌّةنك اٌننٞ ٠منٛي ٠غنت اٌزَن١ٍؼ ٌٛلنف    ٠فٙنُ»١ٍؼ أصالةك ئم ٔمً يٕنٗ أنٗ ٠جلٚ أْ اٌو ١ٌ األ١ِووٟ ٠ويط ِٕةك اٌزَ

٠َبيل ٘نا اٌّٛلف أْ اٌعغػ اٌلٌٟٚ ِنٓ أعنً اٌزنلفً اٌننٞ ونبْ ِٛعنٛكاة  ِٚب«ك اٌعٕفك ٘ٛ ٠إِٓ أْ اٌز١ٍَؼ ٠ي٠ل اٌعٕف

هٍٚن١ب  ِٛعنٛك ينٟ اٌؾنبي اٌَنٛه٠خ  ئم ّنٙلٔب فنالي ٍنٕخ ٚٔصنف اٌَنٕخ ئلفنبي ِغٍنٌ األِنٓ ثاصنواه ِنٓ ينٟ ١ٌج١نب ا١نو

 .ٚاٌص١ٓ ثْىً ه ١َٟ

ه ّعجبة آفنو ِنٓ اٌةغ١نبْ  ٠ٚعزمنل  ٠ليٛ أٚثبِب يٟ وزبثٗ ئٌٝ اٌْه يٟ أٌٚئه اٌن٠ٓ ٠عزملْٚ أْ أ١ِووب ٚؽل٘ب ٠ّىٓ أْ رؾوو

ُو ي١ٙب ً»اٌؾو٠خ ٌّو٠ل٠ٙب ِٓ اٌوعبي ٚإٌَب  يجو  ِٕؼ أْ ٕ٘بن أِضٍخ ل١ٍٍخ يٟ اٌزبه٠ـ ر  .اٌقبهعٟ« اٌزلفو

ابٔلٞ ظل اٌجو٠ة بٔ ١١ٓ اٌٝ ؽن ووخ  ٠ٚعةٟ أِضٍخ يٍٝ مٌه وً اٌؾووبد اٌزؾوه٠خ إٌبعؾخ يٟ اٌموْ اٌّبظٟ  ِٓ ؽٍّخ

اٌل٠ ّ ٛل واغن ١خ ٔز ١ غن خ »اٌعٕ ص و٠خ ينٟ عٕنٛة أي و٠من ١ب ؽ ١ن ش و بٔن ذ  اٌز ع بِٓ ي ٟ ثٌٕٛ لا  ئٌ ٝ ؽ ووخ ِ ٕ ب٘ ع خ

 .«ِؾ١ٍ خ ٠ م م خ

ٚاٌنٞ ٠ؾزً إٌمنبُ ؽٌٛنٗ ِٛلعنبة ٘بِنبة    ٠زؾلس أٚثبِب يٓ اٌزلفً اإلَٔبٟٔ اٌنٞ اصجؼ َِأٌخ ِّٙخ يٟ إٌَٛاد األف١وح

خ  َِنبيلح اٌّعبهظن»آفو٘نب ونبْ ينٟ إٌّنبخوح فنالي اٌؾٍّنخ ا ٔزقبث١نخ   كافنً ئكاهرنٗك ٚاٌنو ١ٌ أٚثبِنب أونل ا١نو ِنوح 

٠ّىٕٕننب   »  ٌىٕننٗ رَّننه ثّٛلفنٗ لننب الة: «٠ننلِٟ اٌمٍنت»  ٚايزجننو أْ ِنب ٠ؾننلس يننٟ ٍنٛه٠خ «ٔفَننٙب فصٛصنبة يٍننٝ رٕمن١ُ

ٚأونل أْ ئكاهرنٗ رمنَٛ ثىنً «ك يٟ اٌّلٜ اٌة٠ًٛ ئيةبؤُ٘ أٍٍؾخ صم١ٍخ ِضالة ٚا يزمبك أْ األِو ١ٍمٛكٔب ئٌٝ ٚظع أوضو أِبٔبة 

 .افً ٍٛه٠خك ِب يٟ ٍٚعٙب ٌَّبيلح اٌمٜٛ اٌّعزلٌخ

ًو ثْنىً أيّنك  ٔمٍذ يٓ َِإ١ٌٚٓ أ١ِوو١١ٓ األٍجٛع اٌّبظنٟ  أْ اإلكاهح« ٠ٛ١ٔٛهن رب٠ّي»صؾ١فخ  رنلهً ئِىنبْ اٌزنلف

ينٓ َِنإ١ٌٚٓ  أٔٙنب رنلهً ف١نبهاد  ِٕٙنب ري٠ٚنل ثعنط ِمنبرٍٟ  ٌٍَّبيلح يٍٝ كيع ثْبه األٍل فبهط اٌؾىُ  ٚأولد ٔمالة 

األث١ط ٠زقنن  ٝ ٘نا اٌزٛعٗ اٌغل٠ل  يٙٛ ئيبكح أزقبة اٌو  ١ ٌ اٌ نٞ ٠ غعً اٌج١ذاإلكاهح ئٌ اٌّعبهظخ اٌَالػك أِب ِب كيع

اٌصنؾ١فخك ٌىنٓ اٌَنف١و األ١ِوونٟ ٌننلٜ  لنواهاد رزعنّٓ ِقنبغوح  ٚإٌغبؽنبد اٌزىن ز١ى١خ ٌٍّعبهظنخ يٍنٝ األهض  ٚيننك

ظ١ؼ ينٟ أؽبك٠نش ِنع صنؾبي١١ٓ ثبٌَٕجخ ئٌٝ ِٛظٛع ٍٛه٠خ  ٍبهع ئٌٝ اٌزٛ كِْك هٚثود يٛهك  اٌنٞ ٠َُعلو األوضو ؽنهاة 

اٌَنالػ ئٌنٝ ئغبٌنخ  اإلكاهح ٌُ رموه ثعل ري٠ٚل اٌّعبهظخ اٌَالػ ٚرقْٝ أْ ٠إكٞ ئكفنبي اٌّي٠نل ِنٓ»أْ  يٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ 

 .«اٌَٛهٞ اٌؾوة األ١ٍ٘خ يمػ  ِع ِب ٌنٌه ِٓ رجعبد ١ٍئخ يٍٝ اٌْعت

اٌنن َالػ رىزن ١ه ١ٌٚنن ٌ اٍننزوار١غ١خ  ٚئْ »  لنبي ئْ «ٌخاٌو ١نن ٌ ٌنُ ٠  وينن ع ِ ٛظ ن ٛع اٌنن َالػ ين ٓ اٌةنن بٚ»ٚئم أونل أْ 

  يبأل٠ٌٛٚنخ ٌٛاّنٕةٓ  أونل ينٛهك    رنياي «اٌعَىوٞ ١ٌٌ أيعً غو٠ك ٌَنٛه٠خ اٌٛ ٠بد اٌّزؾلح   ر ياي رعزمل أْ اٌؾً

 .«اٌّعبهظخ ٚأيعب  ِٓ اٌؾىِٛخ ٌُ رزٍٛس أ٠بك٠ُٙ ثبٌلِب  صفمخ ث١ٓ»

٠ُزقنن ثعنل  ٚاْ إٌمنبُ يٍنٝ أّنلٖ  ٚأْ  َّإ١ٌٚٓ األ١ِوو١١ٓ  ٘ٛ أْ اٌمواه إٌٙب ٟ ٌُرف١َو اٌزجب٠ٓ اٌمب٘وٞ ث١ٓ ألٛاي اٌ

 .ثعط يجو اإليالَ أغوايبة ِزعلكح كافً اإلكاهح ٠زؾلس ثععٙب ِع

ؽنٛي اٍنزقلاِٙب  ٔنلفً ِوؽٍنخ  ٚا٢ْ  ِٚع كفنٛي يبِنً األٍنٍؾخ اٌى١ّب٠ٚنخ ٚٚظنع أٚثبِنب فةنبة أؽّنو ٌٍٕمنبَ اٌَنٛهٞ

 .ثخ األ١ِوو١خعل٠لح يٟ اٌّمبه
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 ئٔٙب ِوؽٍخ اٌقةو

 

 


