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 ملخص تنفيذي

،الشرق األوسط ُيَعد  
 
  ، تاريخّيا

 
 الرئيس وكان .من "االستراتيجية الكبرى" األميركية جزءا

  قد قام األميركي باراك أوباما
ُ
  رَ بوضع استراتيجية ت

ّ
ه وسط قبل انتقال إدارتاأل  الشرق   أوضاعَ  ُب ت

  األميركيون أن   كما اعتقدفي آسيا.  عود الصينيّ الص   احتواء إلى
 
يقيمونه مع "اإلخوان  تحالفا

على دول الشرق األوسط )برعاية تركية(  اإلخوان أنفسهم زعماء املسلمين"، يقض ي بتنصيب هؤالء

مقابل تحقيق املصالح األميركية، سيكون "الوصفة املناسبة" للتوّجه نحو آسيا بدون التفريط 

 ي "الربيع العربي" لتحقيق هذا الغرض.ّم بمصالحهم في الشرق األوسط، فاستغلوا ثورات ما ُس 

رهاب، ط في الفوض ى والحروب واإل وسبل غرق الشرق األ  ؛ميركيةلم تنجح االستراتيجية األ 

 قليمية تطاحنت فيما بينها، إواستجلبت الفوض ى تدخالت دول كبرى و 
 
 لسورية.على األرض اتحديدا

تعالج هذه الدراسة بالتحديد دور االستراتيجية األميركية في استمرار الحرب السورية بعد 

لها الكبرى" األميركية وتش سنوات من القتال، فتبحث في أسس ومنطلقات "االستراتيجيةسبع 
ّ
ك

 تمهي ،التاريخي، وتناقش خطة أوباما "للتوّجه نحو آسيا"، ودورها في تأليب الصراع السورّي 
 
 دا

 سلطة على سورية و لتغيير في بنية الحكم والسلطة، وإسقاط النظام بما يحقق لألميركيين 
 
نفوذا

ط للتفرغ ملناطق حيوية أخرى في ، وبالتالي قدرة على الخروج العسكري من الشرق األوسفيها

 العالم.

ربيع معها ثورات "ال وتقهقرت ،فشلت االستراتيجية األميركية في تحقيق أهدافها املعلنة

حبطتالعربي"، 
ُ
تها لى تغيير استراتيجيإ، ما دفع اإلدارة األميركية "النظام السورّي "خطة إسقاط  وأ

ما  "،ضد الكّل   إلغراق الجميع في "حرب الكّل   ذلك ؛ة، واعتماد استراتيجية "االستنزاف"السوريّ 

  وإرهاق إضعاف إلىيؤدي 
 
صافية بدون الحاجة  جميع الخصوم واألعداء، فيحقق األميركيون أرباحا

 .طرٍف  في أي حرٍب مع أّي   لالنخراط

رحل أوباما عن البيت األبيض وملا تكن استراتيجية "االستنزاف" قد حققت أهدافها 

 
 
  املتصورة بعد، فأتى ترامب يحمل تصورا

 
ملعالجة املشاكل واألزمات في الشرق األوسط،  مختلفا

والتركيز على محاربة اإلرهاب بدل  ،أولها القطع مع تاريخ أوباما من التعاون مع اإلخوان املسلمين

انقالب موازين رغم يير األنظمة بالقوة... لكن الحرب السورية ما زالت مستمرة لغاية اليوم، تغ
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سلطة  علىوى لصالح الدولة السورية، وما زالت أجزاء هامة من الجغرافيا السورية خارجة الُق 

 النفوذ الروس يّ  الحتواءسبل مختلفة  عن لذلك يحاول األميركيون أن يبحثواوسيادة الدولة، 

 قليمية.ملتصاعد، والتضييق على إيران ومنعها من استغالل نفوذها للسيطرة اإلا
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 مقدمة

يعيش السوريون على وقع آلة الحرب والدمار منذ ما يزيد على سبع سنوات، عانوا فيها ما 

ي فضروس، كانت  من تشتت وقتل ولجوء وموت في املتوسط، وانخرطوا في حرٍب  شعب  يعانه لم 

 اآلخرين على أرضهم"."حرب الواقع 

واالجتماعية  االقتصادّيةة " الذي استغلوا بعض املطالب الشعبيّ اآلخرينهؤالء " ولعل  

، أصابت بـ "لعنتها" ليس السوريين فحسب، بل كل سوريةة، إلشعال حرب في ة السوريّ والسياسيّ 

 من انخرط فيها وتدخل بها من الخارج والداخل.

سبانها بحالية في الحرب السورية، ول التي تدخلت بفعّ من الّد كانت الواليات املتحدة ولئن 

دولة عظمى لها استراتيجية تريد فرضها على منطقة الشرق األوسط. فإلى أي مدى كانت هذه 

 
 
 في إطالة أمد الحرب السورية؟  االستراتيجية األميركية سببا

ت "االستراتيجية منه أسس ومنطلقا القسم األول  يعالُج  :قسمين إلىيقسم هذا البحث 

 ،دور تلك االستراتيجية في الحرب السورية القسم الثانيويتناول الكبرى" األميركية بشكل عام، 

تراتيجية ا ستكون عليه االسمل وتأتي الخاتمة كاستشرافوتباين الوسائل بين إدارتي ترامب وأوباما، 

 األميركية بعد التطورات امليدانية.
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ا
 األوسط والشرق  آسيا بين: األميركية الكبرى  االستراتيجية -أوال

4.  
ا
 منطلقات االستراتيجية الكبرى للواليات املتحدة تاريخّيا

 مفاهيمية مقاربة

جمع 
ُ
، عن حاجة الدول إلى وضع خطط لهزيمة أعدائها. وت

 
نشأت االستراتيجية، أساسا

ه يعود للصين 
ّ
ُيَعد  أفضل كتاب في وعبر كتاب "صن تزو" الذي –معظم املراجع التاريخية بأن

التي صاغت مفاهيم  طروحاتاأل في أولى  اإلسهام األول  –صياغة االستراتيجية العسكرية

. ثم أسهمت فيما بعد، كتب كالوسفيتز 1قبل امليالد 200-000ن م االستراتيجية طوال املّدة

 أن   ومكيافيللي
 
وغيرهما في تعميق البحث األكاديمي والعملي حول االستراتيجيات العسكرية. علما

نما بدأ قادة حي ،االستراتيجية كمفهوم تبلورت بشكل كبير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

رون في كيفية خوض الحروب بفعالية لالنتصار فيها.
ّ
 الّدول يفك

، والتي يقابلها في στρατηγίαمن اللفظة اليونانية " فهي مشتقة strategyأما كلمة "

، ويعني "الجيش"، stratos"، وتتألف من مقطعين أولهما strategosالحروف اإلنكليزّية اللفظة "

" ويعني "يقود"، أي "علم قيادة الحشود العسكرية"، أو "خطة الخدعة لتضليل ageinوالثاني "

 على معنى 
 
 .2منصب "الجنرال"العدو"، وتدّل اللفظة أيضا

أما "االستراتيجية الكبرى"، فهي الخطوة املنطقّية للتفكير أبعد من االستراتيجية العسكرية، 

بما يتجاوز التوازي بين املعارك للفوز بالحمالت، وحمالت كسب الحروب... وهذا يعني أن 

 تشمل منع الحربويجب أن  ،االستراتيجية "الكبرى" تمتد إلى ما بعد الحرب، أي إلى وقت السلم

.
 
 أيضا

                                                           
1 Rich Horwath, “The Origin of Strategy”, Strategic Thinking Institute, 2006. 

http://www.strategyskills.com/Articles_Samples/origin_strategy.pdf  [accessed 28 June, 2018]. 
2 Awni Khatib, “The Etymology of the Word 'Strategy'”, Social Science Research Network (SSRN), 28 January 

2013. https://ssrn.com/abstract=2207919  

http://www.strategyskills.com/Articles_Samples/origin_strategy.pdf
https://ssrn.com/abstract=2207919
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 ملقال  استراتيجيةيعود مصطلح "
 
)الذي  1967في العام  Liddell Hartالكاتب كبرى" رسمّيا

 في عام 
 
، والذي يؤكد أن االستراتيجية الكبرى كانت تهدف إلى أكثر من كسب (1121نشر أصال

 
 
 .3الحرب؛ بل تحقيق السالم أيضا

 ة:الفكرة التقليدية لالستراتيجية وتتوسع عنها بطرق ثالثتختلف "االستراتيجية الكبرى" عن 

ة لتشمل الوسائل الدبلوماسي ؛ ذلكتوسيع االستراتيجية بما يتجاوز الوسائل العسكرية -

 واملالية واالقتصادية واإلعالمية وغيرها.

اة مع مراع – أخذ العوامل الداخلية باإلضافة إلى الُقوى الخارجية بالحسبان عند صياغتها -

كّل من أدوات القوة املختلفة 

والسياسات الداخلية الالزمة 

لتنفيذها، بما في ذلك النظر في 

 إلى زمن 
 
مراحل السالم، إضافة

 .4الحرب

 مالحظات مفاهيمية ال بد منها

ال تعني بأي حال من األحوال  "grand strategy" إن عبارة "استراتيجية كبرى  املالحظة األولى:

 إن هذا املفهوم ال  ،أن االستراتيجية املتبعة تهدف إلى ش يء "عظيم أو كبير أو طموح"، بالعكس

قيق لتحأهداف توسعية للدولة، بل يعني إدارة جميع موارد الدولة واستخدامها كوسائل  إلىيشير 

 الغايات املنشودة للدولة.

  املالحظة الثانية:
 
ما يحصر الباحثون وضع "استراتيجية كبرى" بالدول الكبرى، وهذا  عادة

أي  ،املفهوم خاطئ، ألن اعتماد استراتيجية كبرى قد يتراوح بين الحد األدنى املطلوب من الدولة

.أي  ،الحفاظ على أمنها وضمان بقائها، والحد األقص ى  الهيمنة على نظام عالمّيٍ أو إقليمّيٍ

                                                           
3 Paul van Hooft, “Grand Strategy”, Oxford bibliographies, 23 August 2017 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-

0218.xml  [accessed 28 June 2018]. 
4 Williamson Murray, The Making of Strategy: Rulers, States, and War (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1996), pp. 1-23. 

"االستراتيجية الكبرى" هي فّن التوفيق بين 

األهداف والوسائل املتوافرة كافة لتحقيق 

 مصالح الدولة العليا.

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0218.xml
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0218.xml
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لئن ارتبطت بدايات مصطلح "االستراتيجية" بالعسكر والحروب، إال أنها  املالحظة الثالثة:

 اليوم باتت تشمل جميع خطط الدولة، سواء  أكان ذلك في الحرب أم في السلم. 

 ة من املبادئ"االستراتيجية الكبرى" هي مصطلح أكاديمي يشير إلى مجموع فإن وعليه،

هة والخطط والسياسات التي تضعها الدولة الستخدام األدوات السياسية والعسكرية  املوّج 

لحة ... لتحقيق املصلخإ ،والدبلوماسية واالقتصادية والتكنولوجية واستخدام املوارد الطبيعية

مصالح الدولة  املتوافرة كافة لتحقيق القومية. باختصار، هي فّن التوفيق بين األهداف والوسائل

 العليا.

 أهداف االستراتيجية األميركية "الكبرى"

في قراءة الدراسات التي تحلل "االستراتيجية الكبرى" األميركية، نجد أنه ليس هناك إجماع 

بين الباحثين حول منطلقات هذه االستراتيجية أو أهدافها الثابتة. وإذا أردنا جمع األفكار 

 االستراتيجية األميركية تتجلى في ثالثة أهداف كبرى، هي:املوضوعية، نجد أن منطلقات 

 : حرية الدخول والحركة في املناطق الحيوية؛األول 

 حفظ النظام واالستقرار في أميركا الالتينية؛: الثاني

 : احتواء وتحييد التهديدات املحتملة.الثالث

 الهدف األول: حرية الدخول والحركة في املناطق الحيوية

أن  هذا الهدف املشار إليه، قد أثبت طوال مئة عام أنه  5الكثير من الخبراء األميركيينيعتقد 

من أهم األهداف التي يمكن لألميركيين بذل الكثير من التضحيات ألجل الحفاظ عليه أو تحقيقه. 

 إلى املحافظة على حرية وصولهم إلى تلك امل وبشرٍح 
 
اطق نبسيط، لقد كان األميركيون يهدفون دائما

 في كّل من أوروبا وشرق آسيا 
 
الحيوّية بال قيود، وعلى نظام سياس ي متوازن يضمن لهم نفوذا

والشرق األوسط، لذا هم لم يترددوا في شن حرب عسكرية لحماية هذا الهدف الحيوّي والرئيس 

 بالنسبة لهم. 

لقوى العظمى األخرى ألن ا ،املجاالن األوالن )أوروبا وشرق آسيا( ُيعّدان من املناطق الحيوية

في العالم تقع هناك، وبالتالي يهّم الواليات املتحدة منع أي دول منافسة مؤثرة من السيطرة على 

الشرق –تلك املناطق، أو منع الواليات املتحدة من حرية الحركة في تلك املناطق. أما املجال الثالث 

                                                           

 منهم على سبيل املثال: سكوت سيلفرستون وجون مارشايمر وستيفن والت. 5 
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األهمية للبلدان في جميع أنحاء فمهم، ألن النفط يقع هناك، وهو مصدر طبيعي بالغ  –األوسط

 العالم.

في كل تاريخ أميركا، كانت أوروبا أهم هذه املناطق الثالث، فالواليات املتحدة اعتمدت سياسة 

" قبل أن تدخل الحرب العاملية الثانية؛ ورغم أن اليابان، وليس أملانيا، هاجمت بيرل 
 
"أوروبا أوال

" طوال مرحلة الحرب. إذ إن
 
ه طوال الحرب هاربور، فقد حافظ األميركيون على سياسة "أوروبا أوال

الباردة، كانت أوروبا ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للواليات املتحدة أكثر من آسيا، ولهذا السبب 

 .6أوروبا عندما يزداد التشنج بين القطبين إلىكان األميركيون يحّولون القوات األميركية من آسيا 

األثمان لتحقيق هذا ولكن، ملاذا يستعد األميركيون لبذل الكثير من التضحيات ودفع 

 الهدف؟

أن الهدف  لىإتتباين تفسيرات الخبراء األميركيين في هذا الشأن، فالتفسيرات الواقعية تشير 

 هو منع هيمنة أي دولة أخرى 
 
–دائما

من بسط السيطرة والهيمنة على  –معادية

واحدة من هذه املناطق الحيوية الرئيسة، 

بينما الليبراليون يؤكدون على أن هذا الهدف 

يركية الداخلية في هو لتدعيم القيم األم

الحرية والرخاء، وأنه ضرورة الستمرارها 

  وتطورها ونشرها في تلك املناطق الحيوية.

 مليرشايمر، طوال مئة عام، كان القادة األميركيون مستعدون لتقديم التزامات 
 
كما أنه وفقا

 .7األوسطعسكرية ملنع أي دولة من تحقيق الهيمنة في كل من أوروبا وشرق آسيا والشرق 

ذلك ألن الدول الكبرى، مدفوعة بعامل القلق والهاجس األمني في نظام فوضوي، تسعى 

 
 
 إلى الهيمنة في املناطق االستراتيجية الحيوية في العالم، وهي بالتالي تسعى أوال

 
الهيمنة على  لىإدائما

                                                           
6 John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, The Case for Offshore Balancing: A Superior U.S. Grand Strategy, 

Foreign affairs, July/August 2016. Pp. 70-83. 
7  John Mearsheimer, “The Rise of China and the Decline of the U.S. Army”, the Keynote Address of the 2013 

Army War College Strategy Conference, Second Line of Defense (SLD), 8 May 2013. 

https://sldinfo.com/2013/05/the-rise-of-china-and-the-decline-of-the-us-army/  

كان الهدف الرئيس الدائم للواليات املتحدة، 

ليس فقط منع اآلخرين من االقتراب أو 

محاولة مّد نفوذهم إلى الحّيز األميركي، بل 

 محاولة مّد نفوذها 
ا
مناطق اآلخرين  إلىأيضا

 ومنافستهم في حّيزهم الجغرافي

https://sldinfo.com/2013/05/the-rise-of-china-and-the-decline-of-the-us-army/
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 بمنع الدول األخرى من الهيمنة في مح
 
خاص يطها الجغرافي المحيطها الجغرافي الخاص، وتقوم ثانيا

ممارسة سياسات الردع، واالحتواء، ومنع  إلىومحاولة منافستها فيه. وهكذا تعمد الدول الكبرى 

  ومنعها من الهيمنة ،بروز أي قوة دولية أو إقليمية أخرى 
 
 . 8أيضا

من هنا، كان الهدف الرئيس الدائم للواليات املتحدة، ليس فقط منع اآلخرين من االقتراب 

 محاولة مّد نفوذها أو مح
 
هم مناطق اآلخرين ومنافست إلىاولة مّد نفوذهم إلى الحّيز األميركي، بل أيضا

في حّيزهم الجغرافي لضمان حرية الوصول والحركة في تلك املنطقة الحيوية، ولو كانت بعيدة 

 عن الواليات املتحدة.
 
 جغرافّيا

طة، إن تأمين القيم السياسية هذا الهدف بقوله "بعبارة بسي 9ويوجز سكوت سيلفرستون 

األساسية للواليات املتحدة، وازدهارها، وحيويتها، وقوتها يعتمد على الوصول املفتوح إلى أسواق 

وموارد أوروبا وشرق آسيا، وكذلك الشرق األوسط. وبعبارة أخرى، إن الدافع األساس ي ليس مجرد 

رة الواليات املتحدة على الوصول إلى إبقاء القوى العظمى األخرى خارج جوارنا، ولكن لضمان قد

 .10مواردهم"

ومهما يكن من ش يء، ورغم الشواهد التاريخية التي تثبت أن الواليات املتحدة كانت مستعدة 

 للتدخل
 
عند املساس بنفوذها في تلك املناطق، أعلن وزير الدفاع األميركي  –حتى العسكري – دائما

السابق، روبرت جيتس، بصراحة "أن أي قائد عسكري مستقبلي سيقوم بنصح الرئيس بإعادة 

 .11إرسال جيش أميركي كبير إلى آسيا أو الشرق األوسط أو إفريقيا يجب أن يفحص رأسه"

 االستقرار في أميركا الالتينية الهدف االستراتيجي الثاني: حفظ النظام و 

، وّسع الرئيس األميركي 1101و 1100في رسالتيه السنويتين إلى الكونغرس األميركي عام 

 أن "دول نصف الكرة األرضية الغربي ليست مغلقة أمام 
 
ثيودور روزفلت "مبدأ مونرو"، معتقدا

                                                           
8 John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: Norton and company, 2001). 
9 Scott A. Silverstone, Ph.D. is Professor of International Relations at the United States Military Academy at 

West Point. 
10 Scott Silverstone, “American Grand Strategy And The Future Of Land power In Historic Context”, In Joseph 

Da Silva, Hugh Liebert and Isaiah Wilson, ed., American Grand Strategy and the Future of U.S. Land 

power (USA: U.S. Army War College Press, 2014), p. 61 . 
11 Thom Shanker, “Warning Against Wars Like Iraq and Afghanistan,” The New York Times, 25 February 

2011. https://www.nytimes.com/2011/02/26/world/26gates.html  

https://www.nytimes.com/2011/02/26/world/26gates.html
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فاظ على النظام وحماية االستعمار األوروبي فحسب، بل على الواليات املتحدة مسؤولية الح

انون كاألرواح واملمتلكات في تلك البلدان". وكان قد أعلن في رسالته السنوية أمام الكونغرس في 

:  "الشرطة الدولية"حق  الواليات املتحدة في ممارسة مهام  ،، وبكل وضوح1100ديسمبر /األول 
 
قائال

"... وفي نصف الكرة األرضية الغربي، إن التزام الواليات املتحدة بمبدأ مونرو قد يجبرها، على 

 .12مضض، في حاالت صارخة، على ممارسة دور الشرطة الدولية"

ركا الالتينية كمسألة أساسية في السياسة الخارجية في الواليات يظهر التدخل األوروبّي في أم

أت الحكومات األوروبية تستخدم القوة للضغط على العديد من دول أميركا املتحدة، عندما بد

الالتينية لتسديد ديونها. على سبيل املثال، حاصرت زوارق بريطانية وأملانية وإيطالية زوارق 

  1102فنزويال في عام 
ّ
فت الحكومة الفنزويلية عن سداد ديونها لحاملي السندات عندما تخل

العديد من األميركيين من أن التدخل األوروبي في أميركا الالتينية من شأنه األجانب، ما أثار قلق 

 أن يقوض الهيمنة التقليدية لبلدهم في تلك املنطقة.

هي تطبيق ملبدأ مونرو،  –أي ممارسة سلطة الشرطة الدولية–تذرع روزفلت بأن سياسته 

 .13بهدوء، ولكن احمل عصا غليظة" وتتفق مع سياسته الخارجية التي كانت بعنوان "إمش  

قام الرئيس األميركي السابق بيل كلنتون باتخاذ قرار التدخل العسكري في هايتي في عام 

 أن العديد من  20وإرسال  1110
 
ألف جندي أميركي والسبب املعلن: استعادة الديمقراطية. علما

ركيون يات املتحدة، وقد وضعهم األميالباحثين يعزون السبب ملنع تدفق الالجئين من هايتي إلى الوال 

أن قام الرئيس كلينتون باتخاذ القرار  إلى، على عهد جورج بوش األب في مخيمات في غوانتانامو

 بيوتهم. إلىبالتدخل العسكري وفرض االستقرار وإعادة الالجئين 

 وتطبيق
 
حدة تدخلت الواليات املت ،"األرضيةلسياسة "الشرطة في النصف الغربي من الكرة  ا

 ...لخإ ،1191، باناما 1192، وغرينادا 1161بذريعة الديمقراطية في كل من الدومينيكان عام 

 

                                                           
12 “Theodore Roosevelt's Annual Message to Congress for 1904”; House Records HR 58A-K2; Records of the 

U.S. House of Representatives; Record Group 233; Center for Legislative Archives; National Archives. 

https://catalog.archives.gov/id/5752367  
 .السابقاملرجع  13

https://catalog.archives.gov/id/5752367
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 الهدف االستراتيجي الثالث: احتواء وتحييد التهديدات املحتملة 

، أصبح 1196عام  Nichols Act-Goldwater14نيكولز -منذ التصديق على قانون غولدووتر

 يحدد فيه "استراتيجية األمن 
 
 سنوّيا

 
 على الرئيس األميركي أن يقدم إلى الكونغرس تقريرا

 
لزاما

 ول تنفيذها خالل وجوده في منصبه.القومي" التي سيعتمدها وسيحا

 من 
 
 ما، ذلك أن نشر االستراتيجية األمنية على املأل لم يكن معروفا

 
كانت الفكرة غريبة نوعا

. وهكذا، بات بإمكان أي باحث أو أي شخص دراسة كيفية تقييم 15ل في الواليات املتحدةقب

األميركيين للفرص والتحديات والتهديدات املحتملة، إذ إن  "استراتيجية األمن القومي" تتضمن 

 تقييم املخاطر الداخلية. إلى باإلضافةة االستراتيجية العسكرية ومبادرات السياسة الخارجي

بأنها "مجموعة املعتقدات والقيم والتأكيدات  االستراتيجيةتلك  Fritz Ermarthدد لقد ح

املنطقية التي توّجه بشكل كبير السلوك الرسمي فيما يتعلق بالبحث والتطوير االستراتيجي، واختيار 

 .16األسلحة، والقوات، والخطط التشغيلية، ومراقبة األسلحة، إلخ"

ر رؤى مهمة عن العوامل املوجّهة 
ّ
إن دراسة "استراتيجية األمن القومي" األميركي توف

اليات إن التهديدات املحتملة وطريقة تقييم الو لالستراتيجية الكبرى األميركية. لكن تجدر املالحظة، 

تباين ت تتبدل بتعامل الزمن وبتباين رؤى الرؤساء األميركيين، كما ،احتوائهااملتحدة لها وكيفية 

رؤيتهم للوسائل األنسب لدرء املخاطر، فاإلرهاب والتغّير املناخي والتجارة الحرة كانت من 

دات يالتهديدات الكبرى في استراتيجيات جورج بوش وباراك أوباما، بينما وضع ترامب التهد

 عن التغ يرانإاملحتملة من الصين وروسيا و 
 
ر املناخي يوكوريا الشمالية كأولوية، ولم يتحدث مطلقا

انون في كفي استراتيجيته لألمن القومي والتي نشرها  –كما فعل بوش–أو فرض الديمقراطية 

 .201217ديسمبر عام األول/

                                                           
 ...لخإ ،إجراء إصالحات شاملة في وزارة الدفاع وهيكلية قيادة القوى املسلحة إلىف وهو قانون كان يهد 14
 أن فكرة نشر وإعالن االستراتيجية األمنية لقائد األمة ليست فريدة من نوعها، فقد شهد التاريخ العديد من  15

 
علما

 عن العقائد الحربية واالستراتيجيات غير الرسمية حتى قبل بريكليس في الحروب البيلوبونيسية. اإلعالنات

16 Samuel Huntington, The Strategic Imperative: “The Renewal of Strategy” (USA: Center for 

International Affairs, Harvard University. Ballinger Press, 1982), p. 55. 

 لالطالع على استراتيجية إدارة ترامب لألمن القومي، انظر:  17 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf  

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
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 االستراتيجية الكبرى للرئيس أوباما: التوجه نحو آسيا .2

 أن  إدارة
 
 أنه "أول رئيس من املحيط الهادئ"، وكان مقتنعا

 
 جاء أوباما إلى اإلدارة ُمعتقدا

زت على 
ّ
الرئيس جورج دبليو بوش أبدت القليل من االهتمام للقضايا اإلقليمية اآلسيوية، ورك

الشرق األوسط بشكل أكبر. ونّبه إلى أن  الواليات املتحدة يجب أن تستعيد وتعزز مستوى االنخراط 

 لل من االنخراط في الشرق األوسط.التقليدي هناك، وتق

املنتدى اإلقليمي لآلسيان في هانوي في  اجتماعلينتون في وأكدت وزيرة الخارجية هيالري ك

على "املصالح الحيوية األميركية في حرية املالحة في هذه املنطقة والحفاظ  2010منتصف عام 

 .18على املنطقة مفتوحة لألنشطة التجارية العادية"

احتواء الصين، يسمح االنخراط في منطقة آسيا واملحيط الهادئ للجيش  إلىباإلضافة 

األميركي باللعب في نقاط قوته: القوات الجوية والبحرية املوّجهة نحو القوى الكبرى األخرى. تتمتع 

الواليات املتحدة بمزايا هائلة في القوة الجوية والبحرية على أي جيش آخر، ولكن طوال األعوام 

، تّم 2009العاملية  االقتصاديةمن الحروب األرضية غير املتماثلة وبسبب األزمة  2011-2000من 

تخصيص معظم املوارد الدفاعية للجيش البّري، وابتعدت اإلدارات األميركية عن هذا التركيز 

التقليدي على حصة سالح الجو والبحرية في ميزانية الدفاع. وعليه، تظل املنافسة البحرية والجوية 

 بكثير من استمرار الصراع القائم على األرض بالنسبة للرئيس األميركي والحروب املرهقة أكث
 
ر قبوال

 في الشرق األوسط )أفغانستان والعراق(.

ريق عن ط لذا قرروا الرّد عليه ،العالمكان األميركيون قلقين من تنامي النفوذ الصيني في 

 على التجربة  2010سياسات متعددة. في عام 
 
النووية لكوريا الشمالية، دعمت إدارة أوباما وردا

كوريا الجنوبية، وفي ظل اعتراضات قوية من الصين، نفذت مناورات بحرية مشتركة مع سيول 

كتحذير لكوريا الشمالية. في كل من شمال شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي، أكدت إدارة أوباما 

 حيادها في النزاعات اإلقليمية التي تشمل ا
 
لصين، لكنها تبنت مواقف جوهرية تسّببت في رسميا

 بكين. منسوب التشنج مع رفع

                                                           

 لالطالع على نص الحديث، انظر: 18 

https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/index.htm  

https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/07/index.htm
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 منفصلة ملختلف  2010في هذه وغيرها من الحاالت، قدمت الواليات املتحدة في عام 
 
ردودا

املبادرات الصينية التي كانت ُينظر إليها على أنها لالستفادة من القوة االقتصادية للصين لتحقيق 

أمنية في املنطقة، ولقد كان التحدي األبرز قيام الصين بإطالق مبادرة "طريق مكاسب دبلوماسية و 

واحد، حزام واحد"، والتي شّجعت سياسة الرئيس األميركي باراك أوباما على "التوّجه نحو آسيا 

Pivot to Asia." 

هورة مشأصبح "التوّجه" العسكري والدبلوماس ي األميركي "أو إعادة التوازن" نحو آسيا" عبارة 

 بعنوان "قرن أميركا في املحيط الهادئ"
 
. يؤكد مقال كلينتون 19بعد أن كتبت هيالري كلينتون مقاال

 إلى أن ما يقارب نصف سكان العالم يقيمون 
 
على أهمية منطقة آسيا واملحيط الهادئ، مشيرا

أن  إلى ةضافباإل هناك، ما يجعل تنميتها حيوية للمصالح االقتصادية واالستراتيجية األميركية، 

 غير مسبوقة لالستثمار والتجارة، والحصول على 
 
"األسواق املفتوحة في آسيا توفر لنا فرصا

 .20التكنولوجيا املتطورة"

استراتيجية "التوّجه نحو آسيا"، على ستة مسارات للعمل: تعزيز وبحسب كلينتون، ستقوم 

التحالفات األمنية الثنائية؛ تعميق عالقات 

أميركا مع القوى الصاعدة، بما في ذلك 

الصين؛ االنخراط مع املؤسسات اإلقليمية 

املتعددة األطراف؛ توسيع التجارة 

واالستثمار؛ إقامة وجود عسكري واسع 

  لديمقراطية وحقوق اإلنسان.النطاق؛ وتعزيز ا

 2011آسيا في تشرين الثاني/نوفمبر  إلىعلى هذه األساس، أبرزت رحلة الرئيس باراك أوباما 

 :21أربع قضاياأن استراتيجية الواليات املتحدة تلك تقوم على 

                                                           
19 Hillary Clinton, “America’s Pacific Century”, Foreign Policy, 11 October 2011. 

https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/  
 .السابقاملرجع  20

21 Kenneth G. Lieberthal, “The American Pivot to Asia”, Brookings institute, 21 December 2011. 

https://www.brookings.edu/articles/the-american-pivot-to-asia/  

كان أوباما يتحرك لتحويل الواليات املتحدة 

مركز الجاذبية للمنظمات املتعددة  إلى

 األطراف الرئيسية في آسيا.

https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/
https://www.brookings.edu/articles/the-american-pivot-to-asia/
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 على انخراط الصين القوي في املنظمات اإلقليمية في تلك  املنظمات متعددة األطراف: .1
 
رّدا

اآلسيان حّيز التنفيذ عام  ودخول اتفاقية التجارة الحّرة بين الصين ومجموعة 22املنطقة

ملنظمات أخرى، وصّرح الرئيس  ٍم بدع 2011نوفمبر تشرين الثاني/قام أوباما في  ،2010

توقيع اتفاقية الشراكة عبر  2012بر من عام بأن أميركا تأمل بحلول كانون األول/ديسم

(، لتصبح منصة للتجارة واالستثمار العالمي، والتي ستشمل TPPاملحيط الهادئ )

في آسيا واملحيط الهادئ، على أن يتم تطبيق املبادئ األميركية من  الرئيسةاالقتصادات 

 .23وما إلى ذلك حيث الشفافية وحماية امللكية الفكرية وحقوق العمال وحماية البيئة

 إلى قمة شرق آسيا )
 
(، واستخدم أوباما EASعلى الجانب األمني، انضمت أميركا رسمّيا

مشاركته االفتتاحية لتوجيه هذه الهيئة الجديدة نحو التركيز على قضايا أمنية صعبة وملموسة 

 
 
 األمن البحري. في املنطقة، تحديدا

ددة مركز الجاذبية للمنظمات املتع إلىباختصار، كان أوباما يتحرك لتحويل الواليات املتحدة 

 األطراف الرئيسية في آسيا.

كان لدى إدارة أوباما سجل مخّيب لآلمال بشأن القضايا التجارية  االقتصاد والتجارة: .2

 /نوفمبريرين الثانطوال سنتين وستة أشهر من املرحلة األولى في حكمه. ولكنه في أوائل تش

 ، استطاع التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية.2011

دة، للواليات املتح االقتصاديانطلق أوباما من فكرة أن منطقة آسيا ستستهم في االزدهار 

 مؤكد
 
أنه ليس هناك من منطقة حيوية بالنسبة الزدهار أميركا االقتصادي في املستقبل كما هي  ا

 آسيا.

أعلن أوباما في معرض زيارته للمنطقة، أنه سوف يحمي االستثمارات األمنية  األمن: .1

اآلسيوية في أميركا من أي تخفيضات مستقبلية في اإلنفاق العسكري في الواليات املتحدة. 

 يسمح عالوة على ذ
 
ع مع أستراليا اتفاقا

ّ
 فرد من جنود املارينز. 2100بنشر لك، وق

                                                           

زائد الصين واليابان وكوريا  اآلسيان) 1سيان + ومنها على سبيل املثال: رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(، اآل  22 

 (.ARF) لآلسيان اإلقليميالجنوبية(، واملنتدى 

 .2012منها عام  انسحب. لكن ترامب 2016 /فبرايرشباط 0لم يتم التوقيع على تلك االتفاقية إال لغاية  23 
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لم يترك الرئيس األميركي أي شّك في أن تركيز الواليات املتحدة األمني والعسكري سيتوسع، 

ويتحول اآلن من العراق وأفغانستان إلى آسيا، وأن هذا املوقف الجديد سيبقى على رأس أولويات 

 ون محمية من أي تخفيض نفقات الدفاع في املستقبل.أمن أميركا، وسوف تك

 من والية أوباما،  الديمقراطية: .0
 
 بارزا

 
لم يكن جدول أعمال الديمقراطية العاملية جزءا

 أستراليا. أوضح الرئيس في رحلته إلى 2011لكن هذا تغّير بشكل كبير مع الربيع العربي عام 

أن أميركا سوف تعمل في آسيا على تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وتحدث عن قيام 

زيارات متتالية من قبل مسؤولين أميركيين ومنهم هيالري كلينتون إلى املنطقة لدفع أجندة 

 . اإلمام إلىالديمقراطية 

ية دبلوماسباختصار، أدت االستراتيجية الكبرى الجديدة إلى رفع املكون الديمقراطي لل

 األميركية في آسيا.

 من االحتواء 
 
، كانت السياسة التي اعتمدها باراك أوباما تجاه الصين مزيجا

 
واقعّيا

containment والتعاون واالنخراط ،engagement إلى حّد دفع الباحثين إلى حسبان سياسة ،

 .24congagementأوباما تجاه الصين هي سياسة 

 استراتيجية أوباماموقع الشرق األوسط في  -

أن الترتيب القديم حول أهمية املناطق في االستراتيجية الكبرى األميركية  د  ميرشماير عيَ 

 ثم آسيا والشرق و آسيا... فبعد أن كان الترتيب سيبدأ بالتغّير مع تحّول أوباما نح
 
أوروبا أوال

األوسط، فهذا الترتيب سيتغير. ويرجع 

إلى نهوض الصين في تحّول  الرئيسالسبب 

آسيا إلى أهم منطقة في العالم بالنسبة 

للواليات املتحدة، ومن املرجح أال تصبح 

أوروبا هي املنطقة الثانية، ولكن املنطقة 

الثالثة األكثر أهمية. فالتحول إلى آسيا، 

سيتضمن تحويل القوات األميركية إلى آسيا 

                                                           
 من هؤالء على سبيل املثال ال الحصر: مؤسسة راند  24

https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1082.html  

ألوروبا  األميركيون أي اهتمام سيعطيه إن 

مرتبط إلى حّدٍّ بعيد بمدى القوة التي 

ستحّصلها الصين، إذ إنه من املتعذر أن تقف 

جانب الواليات املتحدة في أي حرب  إلىأوروبا 

 مع الصين من أي نوع

https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1082.html
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ه املنطقة األخرى في هذه الحالة هي أوروبا، وليس .. ومن شبه املؤكد أن هذ.من مواقع أخرى 

 .25الخليج، التي من املرجح أن تكون ثاني أهم منطقة بالنسبة للواليات املتحدة

 لبقاء الشرق األوسط أولوية بالنسبة للواليات املتحدة: سببينيعتقد مارشايمر أن  هناك 

 
ا
 توجد قوة واحدة في تلك املنطقة ، إنها سياسة أميركية طويلة األمد للتأكد من أنه ال أوال

 تحدد الهيمنة وتحقق السيطرة على موارد الطاقة هناك. 

 
ا
، سيعتمد كل من الصين والهند بصورة متزايدة على النفط والغاز من الخليج في ثانيا

 
 
 من تلك الدول اآلسيوية سوف تولي اهتماما

 
 السنوات املقبلة، ما يعني أن كال

 
نطقة. بتلك امل جادا

 ببعضهما البعض. مرتبطتينسوف تكون آسيا ومنطقة الخليج 

 ويمكن أن نضيف 
 
 عّدة أهمها: إلى هذين السببين أسبابا

  فه الواليات املتحدة األميركية سيدفع إسرائيل إلى دائرة
ّ
إن الفراغ االستراتيجي الذي ستخل

أو الخضوع للدول الكبرى  األخطار املحدقة ويضعها في خطر، حيث ستضطر إلى التحالف

 التي ستأتي لتحّل مكان األميركيين في املنطقة.

  هو الدخول وحرية الحركة في املناطق  ةيفي االستراتيج األول إن الهدف ،
 
الكبرى تاريخّيا

الحيوية، ولغاية تاريخه ما زال الشرق األوسط من أبرز املناطق الحيوية في العالم وال 

ن تسمح بهيمنة أي قوة دولية أو إقليمية عليه ومنعها من حرية يمكن للواليات املتحدة أ

 الحركة والدخول.

  ألوروبا مرتبط إلى حّدٍ بعيد بمدى القوة التي ستحّصلها  األميركيون إن أي اهتمام سيعطيه

جانب الواليات املتحدة في أي حرب مع  إلىالصين، إذ إنه من املتعذر أن تقف أوروبا 

الصين من أي نوع، بل ستبقى على الحياد. لذا من األفضل لألميركيين توفير قدراتهم 

 وروبييناأل ليس على املحك، وباستطاعة  األوروبيالعسكرية ملنطقة أكثر حاجة لها، فاألمن 

 هيمن على أوروبا وتزيحاملحافظة على أمنهم، كما أنه من غير املرجح أن تستطيع قوة أن ت

يصرف األميركيون جهدهم على منطقة مستقرة وغير  فلماذا ،نفوذ الواليات املتحدة

 مرشحة لتهديد استراتيجي كما هو الشرق األوسط؟

                                                           
25 John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, op.cit. 
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 : الربيع العربيتداعيات استراتيجية "التوّجه نحو آسيا"

 بالرغبة بإنجاح خطته للتوجه نحو آسيا، وبالتقشف الذي فرضته األزمة 
 
مدفوعا

 بأنه ال يجب أن  االقتصادية
 
العاملية، وبفشل سياسات بوش املعتمدة على القوة الصلبة، ومؤمنا

التي يوليها األميركيون لهذه املنطقة ألسباب  األهميةيترك الشرق األوسط للفوض ى، بسبب 

خرج الجيش األميركي من شرحناها في الق
ُ
سم السابق... كان أوباما بحاجة لسياسة شرق أوسطية ت

 .إلى فراغ استراتيجي تملؤه قوى أخرى  األوسطاملنطقة بدون أن تدفع الشرق 

 انطالق
 
تدل املع اإلسالمخوان املسلمين، على أساس أن "كان تحالفه مع اإل من كل ما سبق،  ا

" الذي يشبه النموذج التركي سيكون أفضل للواليات املتحدة األميركية من الديكتاتوريات واملودرن 

 آسيا مطمئنين إلى تحالف إلىالعسكرية التي حكمت املنطقة، وسيستطيع األميركيون الذهاب 

 وثيق يحقق مصالحهم بأقل الخسائر وأكثر األرباح في املنطقة.

 التحالف مع اإلخوان املسلمين -

 لم يكن 
 
 من حياته في  أوباما بعيدا

 
 مهما

 
عن اإلسالم، فقد ُولد من والد مسلم، وعاش جزءا

 لى البيت األبيض وارث، وأتى إإندونيسيا
 
مشاكل عّدة أبرزها حربين غير منتهيتين خاضهما بوش  ا

 اداالقتصأزمة مالية هائلة ضربت  إلىضمن حربه على اإلرهاب؛ العراق وأفغانستان، باإلضافة 

 على امليزانية األميركية ومنها موازنة الدفاع.2009األميركي عام 
 
 ، وفرضت تقشفا

ووعد  اإلسالمي، خاطب أوباما العالم 2001في خطابه في القاهرة ثم خطابه في تركيا عام 

 ""ببداية جديدة" مع العالم ومع املسلمين بخاصة، وتحدث عن بدء ما يسمى "استراتيجية املشاركة

t Engagemen 26  ،بدل استراتيجية املواجهة. قوبل هذا الخطاب بالترحيب من قبل املسلمين عامة

الجماعة اإلسالمية في مصر، حركة طالبان  دربالة زعيمففي أعقاب الخطاب، دعا عصام 

نه أوباما، 
ّ

والقاعدة إلى وقف الهجمات على املدنيين األميركيين والنظر في العهد الجديد الذي دش

 
 
للمحادثات مع الواليات املتحدة، بينما نظر اإلخوان  وأضاف أن تلك املنظمات يجب أن تنفتح أيضا

 جديد"جهاملسلمون في مصر إلى الخطاب بوصفه 
 
 دا

 
 .27لحملة من العالقات العامة" ا

                                                           
 انظر التسجيل الكامل لخطاب أوباما:  26

https://www.youtube.com/watch?v=X9iJU1_dQ78  
 .2001 يونيو/حزيران 6رويترز،  27

https://www.youtube.com/watch?v=X9iJU1_dQ78
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وتطورت العالقة بين إدارة أوباما واإلخوان املسلمين لتظهر إلى العلن وبشكل متزايد، ففي 

 مع  ،ومصر 29واألردن 28كل من املغرب
 
قامت السفارة األميركية بلقاءات مع اإلسالمويين، تحديدا

رامج تدريب على القيادة وبناء األحزاب ضمن جماعة اإلخوان املسلمين، وانخرط األميركيون في ب

مبادرات منظمات املجتمع املدني، وقد تضمنت التدريبات مجموعات من حزب "الحرية والعدالة" 

. وبدأ الحديث في اإلدارة عن "مصلحة" لألميركيين في الحديث واالنخراط مع 30اإلخواني في مصر

 .31ما نفسهجماعة اإلخوان، كما كشفت نيويورك تايمز عن أوبا

، التقى مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان بمسؤولي 2012 يناير/في أوائل كانون الثاني

املصري، وتبعه في وقت الحق من ذلك الشهر لقاء مع نائب وزير  اإلخواني حزب "الحرية والعدالة"

الخارجية وليام بيرنز، املسؤول الثاني في وزارة الخارجية بعد وزيرة الخارجية كلينتون، وأكدت 

 من "تحّول تاريخي" في السياسة الخارجية 
 
صحيفة نيويورك تايمز أن االجتماعات كانت جزءا

 .32األميركية تجاه اإلخوان

، فقد سافر وفد من املسؤولين 2012 /أبريلم رّدت جماعة "اإلخوان" الزيارة في نيسانث

تّم اختيارهم بدقة من املتحدثين باللغة اإلنكليزية بطالقة وممن – السياسيين في جماعة اإلخوان

                                                           
 حول لقاءات املغرب، انظر:28

“Mustapha Ramid: Morocco Needs Real Reform, U.S. Policy Unbalanced,” wikileaks, 09RABAT1004, 24 

December 2009. http://wikileaks.org/cable/2009/12/09RABAT1004.html  

 حول لقاءات األردن، انظر:29 

 “Jordan: Political Engagement Furthers Cairo Speech Goals”, wikileaks, 09AMMAN2516, 18 November 

2009. http://wikileaks.org/cable/2009/11/09AMMAN2516.html  
30 Brett J. Blackledge and Desmond Butler, “U.S. Democracy Aid Went to Favored Groups in Egypt”, The 

Associated Press, 3 June 2012. http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-us-democracy-aid-went-to-

favored-groups-in-egypt-2012jun03-story.html#  
31 Mark Landler, Helene Cooper and David D. Kirkpatrick, “A Diplomatic Scramble as an Ally is Pushed to 

the Exit”, The New York Times, 2 February 2011. 

https://www.nytimes.com/2011/02/02/world/middleeast/02transition.html  
32 David D. Kirkpatrick and Steven Lee Myers, “Overtures to Egypt’s Islamists Reverse Longtime U.S. Policy”, 

New York Times, 3 January 2012. https://www.nytimes.com/2012/01/04/world/middleeast/us-reverses-

policy-in-reaching-out-to-muslim-brotherhood.html  

http://wikileaks.org/cable/2009/12/09RABAT1004.html
http://wikileaks.org/cable/2009/11/09AMMAN2516.html
http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-us-democracy-aid-went-to-favored-groups-in-egypt-2012jun03-story.html
http://www.sandiegouniontribune.com/sdut-us-democracy-aid-went-to-favored-groups-in-egypt-2012jun03-story.html
https://www.nytimes.com/2011/02/02/world/middleeast/02transition.html
https://www.nytimes.com/2012/01/04/world/middleeast/us-reverses-policy-in-reaching-out-to-muslim-brotherhood.html
https://www.nytimes.com/2012/01/04/world/middleeast/us-reverses-policy-in-reaching-out-to-muslim-brotherhood.html
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  األميركيةالثقافة تعلموا في الغرب ويعرفون 
 
ن اجتماعات مع مسؤولي وعقدوا ،إلى واشنطن –جيدا

 .33في البيت األبيض )مجلس األمن القومي( ووزارة الخارجية والكونغرس

 رة األميركية للتحالف مع اإلخوانحسابات اإلدا

اعتقد أوباما أن التحالف مع  -

 إقامة إلىسيؤدي اإلخوان املسلمين 

دول عربية تشبه "النموذج التركي"، 

"ديمقراطية  إسالميةأي دولة 

وعصرية" تتحالف مع الواليات 

ة األميركية وتنفذ لها سياستها داملتح

ل الشرق أوسطية بدون "كلفة أميركية". منذ الحرب الباردة، استطاعت ت
ّ
ركيا أن تشك

 فحلي
 
 ثابت ا

 
 وعضو  للواليات املتحدة األميركية، ا

 
 من ا

 
 أساسا

 
في حلف الناتو، وبدت جزءا

 الشيوعية. الحتواءاستراتيجية "االحتواء" التي نفذها األميركيون 

ل  -
ّ
اعتقدت إدارة أوباما أن إقامة تحالفات مع اإلسالمويين "املعتدلين واملودرن" ستشك

 ضد 
 
اإلرهاب العالمي املتمثل باإلسالم "الراديكالي"، ووسيلة لتدمير األنظمة حاجزا

السلطوية في العالم اإلسالمي التي يحتقرها الكثير من الليبراليين بسبب سجلها الس يء في 

انتهاك حقوق اإلنسان، رغم استخدامها كحصن ضد اإلسالم السياس ي الراديكالي في وقت 

  سابق.

 لف مع اإلخوان املسلمين خطأ في الحسابات األساسية لعدة أسباب:لكن، كانت فكرة التحا

 
ا
 ، أخطأ اأوال

 
ديمقراطية معتدلة يقودها "اإلخوان  سالميةإألميركيون في االفتراض أن دوال

 دية العلمانية. العكس هو ما حصل.املسلمون" ستحّل محل األنظمة االستبدا

ليس أفضل  اإلسالمويينم طويال في مصر، أن  حكم كما ظهر من حكم اإلخوان الذي لم يُد 

 نحو االستبداد، إذا ما أتيح له 
 
من األنظمة العلمانية وحتى العسكرية منها، بل هو سيتجه حتما

                                                           
33 William Wan, “Muslim Brotherhood Officials Aim to Promote Moderate Image in Washington Visit”, 

Washington Post, 3 April 2012.  https://goo.gl/hes8Wb  

 Elise Labott, “The Muslim Brotherhood Courts Washington”, CNN Security Clearance Blog, 7 April 2012. 

http://security.blogs.cnn.com/2012/04/07/the-muslim-brotherhood-courts-washington/  

 
ا
مية سال إأخطأ األميركيون في االفتراض أن دوال

ديمقراطية معتدلة يقودها "اإلخوان 

املسلمون" ستحّل محل األنظمة االستبدادية 

 العلمانية.

https://goo.gl/hes8Wb
http://security.blogs.cnn.com/2012/04/07/the-muslim-brotherhood-courts-washington/
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ارسة مم إلىتونس إلى تركيا؛ فها هو أردوغان في تركيا، اتجه  إلىن مصر ذلك. الشواهد كثيرة، م

 اخل تركيا بذلك. ت له التطورات دالسلطوية ما أن سمح

 
ا
على تعميم االستقرار عبر ثورات تأتي باإلخوان املسلمين لحكم العالم  االتكال، إن ثانيا

بعد سقوط األنظمة السابقة  اإلسالموّي العربي، أظهر عدم صحته، بدليل إن ظهور االستبداد 

بنشر الفوض ى )بدل الديمقراطية  اإلسالمويةورفض الشعوب له، أّدى إلى قيام الجماعات 

 واالستقرار( في تلك الدول من العالم.

 ثالث
ا
 ، افترضت اإلدارة األميركية خطا

 
 أن هناك فرق أ

 
لعاملية، ا اإلسالموّيةبين الحركة الثورية  ا

دة القاعدة بقيادة جماعات مثل جماعة اإلخوان، والحركة الثورية الجهادية العاملية، بقيا

 وغيرها.و"داعش" 

 في الوسائل والتكتيكات، 
 
، فهو لم يكن سوى تمييزا

 
إن هذا التمييز بين االثنين يبدو مصطنعا

 بينما يبقى الهدف 
 
ملا حا ةريخوان قد لجأوا إلى العنف في سو وهو إقامة الخالفة، وها هم اإل  واحدا

 بالوسائل السلمية. أدركوا عدم قدرتهم على التغيير والسيطرة

بأن حركة اإلسالم السياس ي "اإلخواني" هي مجموعة مختلفة عن حركات اإلسالم  االدعاءإن 

السياس ي األخرى، مرّده إلى قدرة فائقة من قبل اإلخوان على إظهار وجه مختلف للغرب، بدليل 

 تحدثت عن ،مواد  موّجهة لعقل الجمهور الغربي احتوى  اإلنترنتعلى  اإلنكليزي أن موقع اإلخوان 

، وهاجم بينما موقع اإلخوان باللغة العربية تضّم  ،والحريات حقوق املرأة
 
 تماما

 
ن محتوى مختلفا

 .34حرية الصحافة والحركات النسوية وغيرها

  

                                                           
وست من "نفاق" يمارسه اإلخوان املسلمون يظهر على موقعي اإلخوان ما أشارت إليه صحيفة واشنطن ب إلىهنا نلفت  34

ليزية في أحد أيام كوالعربي؛ ففيما يتعلق بالديمقراطية، تضمنت الصفحة الرئيسة الصادرة باإلن اإلنكليزي  اإلنترنتعلى 

هم ديمقراطيون أفضل"  مقاالت عّدة شملت عناوين رئيسة مثل "ملاذا اإلسالمويون  2012 /ينايركانون الثاني

 تصدرها مقاالت ثالث ضدي، بينما ال يوجد ش يء مماثل في النسخة العربية، التي "و"الديمقراطية: أحد أهداف الشريعة

 حرية الصحافة، في الوقت نفسه. انظر:

David Pollock, “Egypt's Muslim Brotherhood and Its Record of Double-Talk”, Washington Post, 26 January 

2012. https://goo.gl/Lprs7P  

https://goo.gl/Lprs7P
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ا
 ةسوري في األميركي الدور  -ثانيا

 ةسورياستراتيجية أوباما في  .4

عند مجيئه إلى الحكم، تصّور أوباما قدرته على إقناع الرئيس السوري بشار األسد 

باالنخراط في حّل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بما يخدم السياسية األميركية في املنطقة، لكن 

 .35جهوده باءت بالفشل

 من دعمه لإلخوان املسلمين وتصّوره الستراتيجية خروج من الشرق األوسط تكفل 
 
انطالقا

 على ان املسلمين حكله إبقاء املنطقة تحت النفوذ األميركي بدون كلفة، ذلك عبر تنصيب اإلخو 
 
اما

األميركيون مع األتراك في  الدول العربية، وعقد اتفاقات معهم لتأمين املصالح األميركية كما فعل

 .ةسوريدعم أوباما إسقاط النظام في الحرب الباردة ... 

في تحقيق هذا الهدف، قّدم أوباما الدعم  ةدما فشلت الحركة الشعبية في سوريوعن

إسقاط النظام بالقوة  إلىالعسكري واللوجستي والسياس ي الذي كان من املفترض أن يؤدي 

 اإلخوان الحكم. واستالم

مطالبة باإلصالح، وسرعان ما تحّولت إلى السالح في ظل دعم  ةت املظاهرات في سوريبدأ

في  عن رغبته بتغيير النظام كن بذهن أوباما حينما أعلنخليجي وتركي وأميركي وغربي واضح. لم ي

 ةسوري
 
بالصراع العسكري الدائر وهو الطامح للخروج من  ، أن يتدخل الجيش األميركي مباشرة

 
ُ
 علنت من قبل البيت األبيض فيالشرق األوسط، لذا طّبق استراتيجية "القيادة من الخلف" التي أ

لتدخل العسكري األميركي غير املباشر في جميع الساحات معرض الحديث عن ليبيا، والتي عنت ا

 املشتعلة بفعل ما ُسّمي "الربيع العربي" في أرجاء الشرق األوسط.

 فة بكا ة، بات هدف اإلدارة األميركية املعلن تغيير النظام في سوري2011 أغسطس/في آب

كان دعوة  36الوسائل. إعالن استراتيجية "إسقاط النظام السوري" هذه من قبل أوباما

                                                           
35 Martin Indyk, Kenneth Lieberthal and Michael O’Hanlon, Bending History: Barack Obama’s Foreign 

Policy (Washington: Brookings Institution Press, 2012), pp. 168–69. 
36 Obama embraced the goal of regime change, saying that “the time has come for President Assad to step 

aside”. “Statement by President Obama on the Situation in Syria”, The White House, 18 August 2011. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/statement-president-obama-

situation-syria  

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/statement-president-obama-situation-syria
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/18/statement-president-obama-situation-syria
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والسياسية واإلعالمية ومنظمات املجتمع  صريحة للحلفاء واملؤسسات األميركية األمنية

لى ع االقتصاديةاملدني للعمل لتحقيق هذا الهدف بشتى الوسائل؛ فُفرضت العقوبات 

تدريب املسلحين السوريين، وتأمين وصولهم إلى الداخل السوري ، وبدأت برامج ةسوري

عبر دول الجوار، وفتح األوروبيون املجال الجوي لتسفير اإلرهابيين واملتطرفين من الدول 

 . 37عبر تركيا، وكان تهريب السالح عبر تركيا واألردن ولبنان والعراق ةاألوروبية إلى سوري

  لالنخراط العسكري األميركي املباشر في الحرب  ، ورغم الدعوات املتكررة2012عام

ن عدم قدرة املسلحين على اإلطاحة بالنظام بدون مساعدة عسكرية  السورية، ورغم تبي 

كبرى من الخارج وبدون تدخل جوي، إال أن أوباما لم يكن بوارد االنخراط العسكري 

لي ثانية )في ظل رفض داخاملباشر في امليدان السوري وهو الذي يطمح إلى تجديد واليته ال

واضح ملزيد من انخراط الجنود األميركيين في ميادين القتال(، فكان استثماره في الجهد 

 .38الدبلوماس ي والتدخل العسكري غير املباشر الذي أفرز "جنيف واحد"

  استدرك حزب هللا واإليرانيون أن "الربيع العربي" 2011وبداية عام  2012مع نهاية عام ،

،  لن يكتفي بالتخلص من النظام الرسمي 39"إسالميةصحوة فته إيران بأنه "الذي وص

بل سيمتد للتخلص من املقاومة في لبنان  –وهو هدف حيوي إيراني–العربي السابق 

بالتخلص من عمقها االستراتيجي السوري، وسيحتوي النفوذ اإليراني في املنطقة عبر قطع 

 بالعراق... ذلك بعدما هتف املتظاهرون  ىإلاملمر االستراتيجي الحيوي من إيران 
 
لبنان مرورا

ضد حزب هللا وضد الشيعة والعلويين، وقام املسلحون السوريون بالسيطرة  ةفي سوري

                                                           
سالح ة وغيرها من مستودعات النذكر منها، على سبيل املثال، باخرة لطف هللا التي تّم ضبطها على الشواطئ اللبناني 37

 التي تّم التكتم عليها.
 لـ "مجموعة العمل  2012 يونيو/حزيران 10استضاف مكتب األمم املتحدة بمدينة جنيف في سويسرا يوم  38

 
اجتماعا

صدر و في ذلك الوقت، ة سوريمن أجل سوريا" بناء على دعوة كوفي أنان مبعوث األمم املتحدة وجامعة الدول العربية إلى 

شاملة واإلفراج عن املعتقلين وغيره... حصل تباين في التفسيرين الروس ي  بيان عن اللقاء يتحدث عن عملية سياسية

" فقد عّدت وزيرة الخارجية األميركية "هيالري كلينتون"  ومعها املعارضة السورية أن 1 واألميركي لنتائج مؤتمر "جنيف

ؤتمر "يمهد ملرحلة ما بعد األسد"، بينما أكد وزير الخارجية الروس ي "سيريي البيان يتحدث عن "انتقال سياس ي" وأن امل

 الفروف" أن البيان الختامي للمؤتمر ال يتضمن شرط تخلي الرئيس السوري بشار األسد عن منصبه.

نئي مهذا التوصيف استخدمه اإليرانيون من مسؤولين ونخب لوصف ثورات ما سمي "الربيع العربي"، وفي كلمة لخا 39 

د أن الصحوة اإلسالمية التي تشهدها املنطقة تبشر بانتصار الشعوب على االستكبار وسيادة 2011 سبتمبر/في أيلول 
ّ
، أك

 اإلسالم في املنطقة والعالم. 
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على خطوط اإلمداد على الحدود اللبنانية السورية وصادروا شحنات األسلحة القادمة 

 .40حزب هللا إلى

هذا، وفي تلك املرحلة بالذات، استدركت السعودية بأن الثورات العربية قد أتت لتطيح 

بحلفائها وتنّصب اإلخوان املسلمين املدعومين من تركيا مكانهم بدعم أميركي واضح، واستدرك 

اإليرانيون خطورة املرحلة، فبدأت التحركات املضادة لإلخوان في مصر وتونس ومعظم دول الربيع 

 إلى العرب
 
 ة سوريي، ودخل حزب هللا رسمّيا

 
 مشاركته رسمّيا

 
على لسانه أمينه العام السيد –معلنا

 . 2011 /أبريلنيسانبتحرير القصير في  –نصر هللاحسن 

 في مسار االستراتيجية األميركية في الشرق  2011من عام  /يونيو كان شهر حزيران 
 
حاسما

رت لفشل مخطط تنصيب اإلخ
ّ

وان املسلمين على الشرق األوسط: األوسط والتي أش

 10حزيران/ثورة  10حزيران( وانهار نظام الحكم اإلخواني في مصر ) 1سقطت القصير )

، وانقلبت 
 
ت املظاهرات رحالها في كل من تركيا وتونس واستمرت أشهرا

ّ
يناير(، وحط

 األحمر هللا صالح لإلطاحة بآل  التحالفات في اليمن فتحالف الحوثيون مع علي عبد

 ... وتهاوى املشروع اإلمبراطوري لإلخوان في كل املنطقة. )املحسوبين على اإلخوان(

إلى ذلك، ومع لفظ املشروع اإلخواني أنفاسه، جرت محاوالت االستدراك، فكان هجوم 

، راح ضحيته املئات من سكان املنطقة، بسبب 2011 أغسطس/آب 21كيميائي على الغوطة في 

سامة، اتهم الغرب الجيش السوري بينما نفت الحكومة السورية هذا األمر، استنشاقهم لغازات 

 في املعارضة أطلق  االصطناعيةوتحدث الروس عن أن األقمار 
 
 تبين أن طرفا

 
التقطت صورا

 .41صاروخين على الغوطة من منطقة التي يسيطر عليها "لواء اإلسالم" الذي يقوده زهران علوش

                                                           

 ، يذكر هاشم:2016 أبريل/نيسان 21في تحقيق لعلي هاشم في امليادين، في  40 

 من األزمة كانت الحدود 
 
بعض الجيوب الرسمية كطريق دمشق بيروت،  باستثناء، ةاللبنانية مع سوريبعد عامين تقريبا

كلها مع املعارضة على اختالف توجهاتها، حتى بعض أهم خطوط اإلمداد التي كانت تستخدمها املقاومة اإلسالمية سقطت 

 وجهة إلى لبنان بأيديفي يد من حملوا السالح. وفي هذا اإلطار يحكى عن سقوط عدد من شحنات األسلحة التي كانت مت

 بخطوط حياته. في هذا الوقت كانت منطقة السيدة زينب حيث يقع 
 
 سافرا

 
املسلحين وهو ما يعني لحزب هللا مساسا

اإلمام علي بن أبي طالب على وشك االنهيار ومئذنة املقام قد تلقت العديد من القذائف، وعلى الجانب اآلخر  ابنةمرقد 

 .ا، كان مقام شقيقتها السيدة سكينة قد سقط وانهار جزء منهمن محيط العاصمة، في داري

 21، الجمل موقع، "روسيا تقّدم براهين والغرب يتجّنب االتهام وأوباما يطلب تدخل االستخبارات"محمد بلوط،  41 

  https://goo.gl/LqtysM .2011 /أغسطسآب

https://goo.gl/LqtysM


   

السورية الحرب استمرار في األميركية االستراتيجية دور   25 

 

 
ُ
طلقت يدا أوباما بعد فوزه باالنتخابات األميركية، وبات بإمكانه مع هذا التطور، وبعد أن أ

التدخل بحرية أكبر، هدد أوباما بتدخل عسكري أميركي إلسقاط األسد ومعاقبته على تخطي 

 "الخط األحمر األميركي" بعدم استخدام الكيماوي.

، ةسوري على ي متحمسين لضربة عسكريةوبدا األوروبيون ومعهم معظم فريق الرئيس األميرك

 مع الروس قض ى بتدمير كامل لألسلحة الكيماوية 
 
إال أن أوباما تراجع في اللحظة األخيرة وعقد اتفاقا

السورية وفرض الرقابة الدولية عليها، مقابل التراجع األميركي عن الضربة. وافق السوريون على 

 للتفاهم 2119ن . وعليه، صدر قرار مجلس األم2011 /سبتمبرأيلول  1هذه املبادرة في 
 
، تكريسا

 األميركي الروس ي على هذا الحل.

 سقوط مشروع اإلخوان وتوكيل السعودية  -

الذي  ، توصل األميركيون إلى نتيجة مفادها، أن املشروع اإلخواني2011 /سبتمبرفي أيلول 

يتيح لهم التوّجه إلى آسيا الحتواء الصين قد سقط بعد ضربات متتالية في البلدان التي شهدت 

ثورات ما سّمي "الربيع العربي"، فكان ال بد من االعتراف بالواقع، فكان خطاب أوباما في األمم 

. 42رى"ولة أخاملتحدة حيث صّرح أنه ال مصلحة حيوية لألميركيين في التدخل في "حرب أهلية في د

خفف العقوبات على إيران، وأقّر بحقها  والذي ،بين إيران والدول الستاملبدئي االتفاق ثم حصل 

  .43تجريبية مدتها ستة أشهر االتفاق ملرحلةبالتخصيب السلمي، على أن يكون هذا 

في هذه اللحظة بالذات، وبسقوط املشروع األميركي اإلخواني، بدأ الغرب في مرحلة تراجع 

 في االنتقال إلى خطة أخرى إلسقاط و 
 
ا ، قوامه"النظام السوري"إعادة تقييم، وبدأ أوباما مترددا

 على 
 
التدخل العسكري املباشر التي كان يقترحها األوروبيون وبعض العرب. عند تلك املرحلة ورّدا

ن ما أسمته "العجز األميركي والدولي عن إنقاذ الشعب السوري"، أعلنت السعودية على لسا

                                                           
42 “Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly”, The White House, 

New York, 24 September 2013. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/2013/09/24/remarks-president-obama-address-united-nations-general-assembly  
تشرين  21، مركز الشرق العربي، "2011-11-20 االتفاق النووي اإليراني"لتفاصيل كاملة عن هذا االتفاق، انظر:  43

  https://goo.gl/mkFaAU. 2011الثاني/نوفمبر 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/09/24/remarks-president-obama-address-united-nations-general-assembly
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/09/24/remarks-president-obama-address-united-nations-general-assembly
https://goo.gl/mkFaAU
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 وعسكرّيا

 
 سفيرها في بريطانيا أن اململكة سوف تتحرك بمفردها وستواصل مد يد قوية مالّيا

 .44في ظل عدم تحرك الغرب ةسوريللمعارضة في 

لم يستطع السعوديون تغيير موازين القوى، واستمرت املراوحة العسكرية في امليدان 

أن حصل تبّدل جوهري في االستراتيجية األميركية حيال الشرق األوسط، وذلك على  لىإالسوري 

أو ما يسمى الدولة اإلسالمية في العراق والشام( للموصل ونينوى وسيطرتها ) إثر غزوة "داعش"

 . ةمساحات شاسعة من العراق وسوري على

 إلى رأي عام عالمي مستاء من مشاهد املجازر التي يقوم ب 
 
ها "داعش" ضد األقليات مستندا

في العراق ومنها األقلية اليزيدية، وصور القتل والذبح وقطع الرؤوس التي انتشرت في كل 

، 2010 سبتمبر/.. توّجه الرئيس األميركي باراك أوباما، في أيلول عالم العاملية.الوسائل اإل 

"، قاتلة "داعشبكلمة إلى الشعب األميركي، أعلن فيها ضرورة تدخل القوات األميركية مل

 أهداف العملية بالتخلص  22وأعلن قيام تحالف دولي يضم 
 
دولة لهذه الغاية، محددا

 من التنظيم اإلرهابي، وحماية املواطنين األميركيين.

هذه  ميركي بأنأل ملنطقة، وقد وعد أوباما الشعب ابهذا اإلعالن، أعاد األميركيون جيشهم إلى ا

وأفغانستان، ولن تزج بالجنود األميركيين للقتال في أرض أجنبية، العملية تختلف عن حربي العراق 

 .45بل هي "مبادرة للتخلص من اإلرهابيين الذين يهددوننا"

تعديل استراتيجيته الرئيسة  لىإوهكذا دفعت التطورات الرئيس األميركي باراك أوباما 

 إلى مصالح الواليات املتحدة في الشرق األوسط عبر جماعة اإلخوان 
 
بالتوجه نحو آسيا، مطمئنا

املسلمين، ذلك بعدما سقط املشروع اإلخواني، وعجزت املعارضة السورية عن تأمين بديل مقنع 

ري املباشر، وزّج الجنود ، باإلضافة إلى عدم رغبته بالتدخل العسكةبشار األسد في سوريل

األميركيين في حروب أخرى، وهو الذي وعد في حملته االنتخابية بإخراج الجيش االميركي من العراق 

 ،
 
 موثوقا

 
وأفغانستان، ناهيك عن قناعة فكرية راسخة لدى أوباما بأن السعودية ليست حليفا

 إلى تجربته الشخصية حيث وأن األمر "معقد"، وأنها سبب التطرف واإلرهاب في العالم )مست
 
ندا

                                                           
 .2011ر كانون األول/ديسمب 19، الحّرة"، السفير السعودي في لندن: اململكة ستتحرك بمفردها في سورية"انظر:  44

 https://www.alhurra.com/a/saudi-official-criticizes-stance-west-syria/239472.html  
45  Juliet Eilperin and Ed O'Keefe “Obama announces ‘broad coalition’ to fight Islamic State extremist group”, 

Washington post, 10 September 2014. https://goo.gl/vH7KYC  

https://www.alhurra.com/a/saudi-official-criticizes-stance-west-syria/239472.html
https://www.alhurra.com/a/saudi-official-criticizes-stance-west-syria/239472.html
https://goo.gl/vH7KYC
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رأى كيفية إسهام السعودية في تحويل املجتمع األندونيس ي نحو التطرف والراديكالية(، وأبدى 

"
 
 .46انزعاجه بوضوح من أن "أرثوذكسية السياسة الخارجية تجبره على حسبان السعودية حليفا

 استراتيجية االستنزاف

دة الجيش األميركي إلى املنطقة، بات الهدف منذ إعالن التحالف الدولي ضد اإلرهاب وعو 

 أن وزير الدفاع األميركي، ليون  نتهاءواال ميركيين هو مكافحة اإلرهاب، املعلن لأل 
 
من "داعش"، علما

 عام 10ستستغرق  بانيتا، اعتقد أن املعركة ضد "داعش"
 
 .47ا

 سبتمبر/أيلول  10هذا، ومع الدخول العسكري الروس ي املباشر إلى امليدان السوري في 

االستنزاف"، بوساطة تحقيق توازن القوى، بحيث يقوم ، انتقل أوباما إلى استراتيجية "2011

حة 
ّ
األميركيون بإمداد املجموعات املسل

باألسلحة والعتاد والتدريب، وتأمين مصادر 

تمويل، ليس بهدف إسقاط األسد، بل بهدف 

االستمرار بالقتال إلى ما ال نهاية، حيث ُينهك 

الجميع )اإلرهابيون، والروس، واإليرانيون، 

لسوري، وحزب هللا(، فيستفيد والجيش ا

األميركيون و"اإلسرائيليون" من استنزاف 

 الكل في "حرب الكل ضد الكل".

ولعل تهديدات األميركيين بأن حلفاءهم الخليجيين والسعوديين، وحتى األتراك، قد يقومون 

 من التفكير  ،بإمداد فصائل املسلحين السوريين بصواريخ مضادة للطائرات
 
قد تكون جزءا

الستراتيجي األميركي بتحويل الساحة السورية إلى "مستنقع" للروس، مستعيدين التجربة ا

 األفغانية.

اعتقد األميركيون أنهم يستطيعون ذلك، كما قال رئيس هيئة األركان املشتركة األميركية 

حة في مجلس 
 
الجنرال جوزيف دانفورد، في معرض جلسة استماع أمام لجنة القوات املسل

د أنه ما زال من غير الواضح إن كانت روسيا قد باتت الشيوخ،
ّ
في مستنقع في هذا الوقت  حين أك

                                                           
46 Jeffrey Goldberg, “The Obama doctrine”, the Atlantic, April 2016. 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/  
47 USA Today, 8 October 2014. 

يط لى تور إتهدف إن سياسة أوباما باالستنزاف 

 "النظام السوري"ويران إكل من روسيا و 

وحزب هللا في حرب استنزاف طويلة في قتال 

مع اإلرهابيين، وبالتالي تجعل من الربح 

 بدون -الغربي-األميركي
ا
 صافيا

ا
اإلسرائيلي ربحا

 خسائر.

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/
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، قبل أن يستدرك وُيطمئن بأن األميركيين وحلفاءهم يملكون مجموعة واسعة من ةفي سوري

 .ةتغيير الحسابات الروسية في سوري الخيارات العسكرية التي يمكن أن تساعد في

ية "ذكباالستنزاف لو تحقق لها النجاح كانت ستكون سياسة  باملبدأ، إن سياسة أوباما

 جد
 
وحزب هللا في حرب استنزاف  "النظام السوري"يران وإلى توريط كل من روسيا و إ"، إذ تهدف ا

، وبالتالي تجعل من الربح األميركي نهاكهمإلى طويلة في قتال مع اإلرهابيين ستؤدي إ
 
-الغربي-جميعا

 ب
 
 صافيا

 
 دون خسائر أو تداعيات أو تكلفة كبيرة.اإلسرائيلي ربحا

ولو كان يبدو أنه متماسك – "النظام السوري"واملشجعون لهذه النظرية، يعتقدون أن 

،  –ويحقق بعض التقدم
 
 ضعيفا

 
إال أن املعارك ستنهك الجيش السوري وستجعله في النهاية جيشا

 بمعارك داخلية ومع القاعدة وستجعله عديم الجدوى في الصراع مع إسرائيل.
 
 منهكا

 
 
أما بالنسبة إليران، فيعتقد هؤالء أن توّرط إيران في الشأن السوري ال يضعفها عسكرّيا

 
 
على املشاريع التنموية في الداخل، ويزيد من عزلتها  نفاقاإل  فحسب، بل يمنعها من واقتصادّيا

 ستتآكلها من الداخل أكثر مما ةوريالسياسية في املنطقة، ما يعني أن سياسة االستنزاف في س

 تفعل العقوبات الدولية.

اركة في شبالنسبة لحزب هللا، يعتقد هؤالء، أن الخسائر البشرية التي يتكبدها الحزب وامل

ستضعفه وتمنعه من تحصين الجبهة اللبنانية مع إسرائيل في ظل  ةلدائرة في سوريالحرب ا

 ."النظام السوري"امتعاض داخلي لبناني من مشاركته في الحرب إلى جانب 

وأما موسكو، فيقول هؤالء إن  األميركيين قد قاموا بسياسة "توريط" لروسيا في الصراع 

واإلرهابيين والجهاد العالمي ينّصب حول موسكو بدل السوري، بحيث بات عداء القاعدة 

 معركتهم.
 
 واشنطن، وفي النهاية سيستنزف الروس في حرب على اإلرهاب لم تكن يوما

هذا على مستوى النظرية، أما على مستوى النتائج الفعلية على األرض فقد جاءت معاكسة، 

القمة العاملية من جديد، وتصل  جعلتها تصعد إلى ةرات هائلة في سوريإذ حققت موسكو انتصا

 مبراطورية القيصرية لغاية اليوم.اإل منذ إلى البحر األبيض املتوسط في أول مرة في تاريخها 

، لكن 
 
ورغم أن  إنهاك الجيش السوري في معارك داخلية ملدة سنوات قد يكون طبيعيا

 أن فشل استراتيجية االستنز  لىإارات امليدانية التي حققها أّدت االنتص
 
ييد مسألة تحاف. علما
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من الصراع مع إسرائيل بسبب قتالها مع القاعدة، قد ال يؤدي إلى ربح إسرائيلي كما تقول  ةسوري

 قد 
 
 متماسكا

 
 واحدا

 
النظرية، فالقاعدة، وإن حّيدت إسرائيل في صراعها، فهي ليست جسما

ت العالم، ال يعني عدم تستطيع إسرائيل التحالف معه، وكما أن اختراقها من جميع استخبارا

 من قبل أعداء اسرائيل، وبالتالي قيامها ب
 
 عمليات انتحارية أو "جهادية"إمكانية خرقها استخبارّيا

 سرائيل.إضد 

 
ْ

ث هذا بالنسبة إلسرائيل، أما بقية داعمي املعارضة السورية من غربيين ودول جوار، فحّد 

ة تي الهجر فاألوربيون يئنون تحت وطأة مسأل، ةرهاب في سوريقلقهم من تنامي اإل  وال حرج عن

 األوروبي.  تحادنفراط عقد اإلالى إواإلرهاب، ما قد يؤدي 

أما بالنسبة إليران، فإن ما أنفقته إيران ال يوازي بأي حال من األحوال املكاسب 

لى عاالستراتيجية التي حققتها من االنتصارات امليدانية للجيش السوري وحلفائه في الداخل و 

 لى عقود االستثمار الكبرى التي وقعتها مع الحكومة السورية.إالحدود مع العراق، باإلضافة 

بالنسبة لحزب هللا، وبحسب التقارير اإلسرائيلية، لقد اكتسب حزب هللا خبرة إضافية، وقد 

 يتدرب على اجتياح الجليل في الحرب القادمة.  ةن في معرض قيامه بالقتال في سورييكو 

تكون الخطة األميركية "ب" )االستنزاف( التي صاغها األميركيون بعد سقوط الخطة وهكذا، 

.
 
 "أ" )إسقاط النظام بالقوة وتنصيب اإلخوان(، قد فشلت هي أيضا

 فرص ضائعة للحل -

 /سبتمبرل لحظة تاريخية كادت تنهي الحرب السورية، وتؤدي إلى اتفاق روس ي أميركي في أيلو 

في الصين، واالتفاق  2016 / سبتمبرأيلول  1على هامش قمة العشرين في  أوباما -؛ لقاء بوتين 2016

والذي تّم إفشاله بقصف من قبل  48الروس ي األميركي الذي عقده وزيرا الخارجية الفروف وكيري 

 .49التحالف الدولي على مواقع الجيش السوري في جبل الثردة في الشهر نفسه

                                                           
 وقفب العمل إلعادة" األخير الفروف-كيري  اتفاق نّص  تنشر" النهار"موس ى عاص ي، ، انظر: االتفاقهذا لتفاصيل عن  48

  https://goo.gl/gs6BtU .2016 /سبتمبرأيلول  21، النهار"، العدائية األعمال
. 2016 سبتمبر/أيلول  12، روسيا اليوم، "مقتل العشرات من الجيش السوري بغارات للتحالف في دير الزور"انظر:  49

https://goo.gl/FZck1N  

https://goo.gl/gs6BtU
https://goo.gl/FZck1N
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لم ينجح لقاء بوتين وأوباما بالرغم من اآلمال التي سادت قبل ذلك، فلم يستطع الطرفان 

 لفجوات الثقة إ"التوصل 
 
لى اتفاق لتشكيل قوات روسية أميركية مشتركة ملحاربة "داعش"، نظرا

 املوجودة" كما صّرح أوباما.

، برفض البنتاغون، وبعدم القدر 
 
ة على أخذ مكاسب ولعل أزمة الثقة هذه ترتبط، أساسا

 في املوضوع األوكراني.

ورغبة البنتاغون بإفشال أي تفاهم روس ي أميركي على األرض أما الغارة على دير الزور، 

 عاملين أساسين: لىإالسورية، فقد يكون مرّده 

، متعلق بالتصورات اإليديولوجية املتوارثة منذ الحرب الباردة وعقيدة الجيش األمر األول 

ل إلى قوة األميركي   على األمن القومي، ويجب منعهم من التحو 
 
الذي ما زال يجد في الروس خطرا

قاسم األميركيين النفوذ في الشرق األوسط.
ُ
ل إلى قوة ت  عاملية، أو على األقل من التحو 

، ولعله كان األهم في مرحلة حكم أوباما بالذات، ألنه متعلق بالتحديد األمر الثاني

اما "للتوجه نحو آسيا" مع ما تعنيه تلك االستراتيجية من تقليص موازنة الجيش باستراتيجية أوب

 فيما يختص بالقوة البرية، إذ إن مواجهة الصين واحتواءها يفرضان أن تخصص 
 
األميركي، تحديدا

 معظم موازنة الجيش األميركي للقوتين البحرية والجوية، بعكس االنخراط في الشرق األوسط

ب زيادة اإل ي تطوأفغانستان الذ
ّ
 نفاق على الجيش البّري الى حٍد أقص ى.ل

ر العديد من  2010عام 
ّ
، حذ

 
وقبل غزوة "داعش" وعودة األميركيين إلى املنطقة عسكرّيا

الباحثين والسياسيين، ومنهم مارشايمر، الجيش األميركي من أن استراتيجية "التوّجه نحو آسيا"، 

ن الجيش أقل أهمية في تحقيق األهداف االستراتيجية، لى حسباإقد تدفع الساسة األميركيين 

 .50وسيكون على الجيش بذل جهود كبيرة للحصول على حصة مقبولة من موازنة الدفاع

 :51ويحدد مارشايمر، تغيرات عّدة سوف تؤدي إلى هذه النتيجة، أهمها

 لىإداد كبيرة من القوات البرية، بل لى أعإاستراتيجية التوجه نحو آسيا، والتي ال تحتاج  -

 تفعيل القوات البحرية والجوية.

                                                           
50 John Mearsheimer, The Rise Of China And The Decline Of The U.S. Army, op. cit. 

 .السابقاملرجع  51 
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انتهاء الحرب في الشرق األوسط، وحسبان األميركيين أن معارك العراق وأفغانستان  -

كارثية، يعني أنه لن تخاض حروب عسكرية في املستقبل القريب، والرؤساء سيتحاشون 

 القوااالنخراط العسكري املباشر في األزمات... هذ
 
 تا سيعني أن الجيش األميركّي، تحديدا

 ستكون ثانوية بالنسبة لصانع القرار األميركي في املستقبل. ،البرية

التقشف الكبير، والعجز في امليزانية، دفعت البنتاغون  إلىقتصادية التي أدت املشاكل اال -

اية األمن بأنه لحمتقليص موازنته. ولكي يبرر مصاريفه، على كل قطعة أن تبرر إنفاقها  لىإ

تي التطورات ال القومي، وفي هذا املجال سيكون الجيش أقل قدرة على تبرير ذلك، بسبب

 تحدثنا عنها سابق
 
 .ا

ويبقى سبب أخير، غير مرتبط بالبيئة االستراتيجية، بل بصنع السياسة الداخلية  -

م الداخل ألنهواللوبيات، وهو أن املارينز سيكونون أكثر قدرة على تسويق أنفسهم في 

 سيلعبون الدور الرئيس في آسيا.

عادة إلى املنطقة، واست ميركياأل بعودة الجيش  وعليه، يمكن فهم غزوة "داعش" التي تسّببت

الشرق األوسط أهميته، كما يمكن فهم ملاذا 

استمرت الحرب السورية ولم تنته  مباشرة 

بعد سقوط مشروع اإلخوان املسلمين في 

املنطقة، وقد نفهم األسباب التي دفعت 

البنتاغون إلى عرقلة وإفشال أي إمكانية 

  للتفاهم بين الروس واألميركيين في روسيا.

 للحل في نهاية واليته، فال قدرة له على هذا، 
 
وفي كافة األحوال، لم يكن أوباما مستعجال

تسويق إعطاء مكاسب للروس في الشرق األوسط قبل رحيله وهو املتهم بالضعف والتردد في 

الداخل، وال قدرة له على إرضاء جميع حلفائه، أو على األقل إجبارهم على القبول بحٍلّ في حال 

مع الروس، فالسعوديون محبطون من سياسته، واألكراد يخشون صفقة على  توافق عليه

.. لذا، بقي الخيار األميركي سب من الجهتين.حسابهم، واألتراك يريدون التماُيز وقطف املكا

 .لغاية مغادرته البيت األبيض ةفي استراتيجية أوباما في سوريباالستنزاف هو الثابت الوحيد 

بقي الخيار األميركي باالستنزاف هو الثابت 

غاية ل ةالوحيد في استراتيجية أوباما في سوري

 مغادرته البيت األبيض.
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 وسيناريوهات الحرب السورية استراتيجية ترامب .2

في السنتين األخيرتين من حكم أوباما، تحولت السياسة األميركية من إشعال الحرب األهلية 

 نظام( إلى إستراتيجية أكثر تركيز )تدريب وتسليح املسلحين ملواجهة ال
 
اب؛ على مكافحة اإلره ا

لجهود الدولية لهزيمة اإلرهاب "داعش". في عامها األول، عززت إدارة ترامب هذا الهدف، وكانت ا

 ناجحة في الغالب.

 أفكار ترامب "املرشح" -

أعلن املرشح دونالد ترامب عن سياسته الخارجية في معرض قبل مجيئه إلى السلطة، 

  حملته، وما يهمنا في الشرق األوسط، رؤيته مللفات أربعة هي األهم:

 بالواليات اإل فاق النووي ت: عارض ترامب االامللف النووي اإليراني 
 
يرانّي، وعّده مضرا

. وب
 
لفعل قام ااملتحدة، وكسب بذلك تأييد اللوبي اليهودي في أميركا وتأييد نتنياهو أيضا

 .2019 /مايوأيار 9تفاق في ترامب باالنسحاب من اال

 صنعتا اإلرهاب اعتقد ترامب أن هيالري كلينتون واإلدارة االميركية :املوقف من اإلرهاب 

 وحشأن أصبح " لىإوقامتا بتكبيره 
 
" ال يمكن السيطرة عليه، لذا يجب القطع مع ا

 املمارسات السابقة ومحاسبة املسؤولين عن تمويل اإلرهاب من الدول الخليجية.

 أعلن ترامب صراحة أن أولويته القضاء على "داعش" املوقف من القضية السورية :

ا التي أعلنت أنهبشار األسد، ذلك بعكس هيالري كلينتون وليس على الرئيس السوري 

املترددة، وستزيد من الدعم العسكري للمعارضة "املعتدلة"،  وباماأستقطع مع سياسة 

 األكراد واملجموعات اإلسالموّية. وقد رّد ترامب على كلينتون في مناظرة متلفزة 
 
تحديدا

هي هذه املجموعات التي تريدين تسليحها، بينهما بقوله "من هم هؤالء؟ أنت ال تعرفين من 

 وهذا هو الخطأ نفسه الذي ارتكبتيه في السابق وتسّبب في نشوء "داعش".

املوجهة إلى املسلحين  ، برامج الدعم واملساعدات2012وبالفعل، أوقف ترامب عام 

 واملعارضة السورية التي كانت مستمرة منذ عهد أوباما.

 بالتعاون مع الروس، وأن األميركيين  ةى ترامب أن الحل في سوريورأ
 
يجب أن يكون سياسّيا

 عليهم أن يتخلوا عن استراتيجية "تغيير األنظمة بالقوة".
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 أعلن ترامب أن بإمكانه حّل الصراع الفلسطيني املوقف من القضية الفلسطينية :

، 2019 يوما/اإلسرائيلي، وأنه سينقل السفارة األميركية إلى القدس، وهو ما فعله في أيار

 بالرغم من كل التنديد الدولي والعربي.

 

 االستراتيجية األميركية الجديدة )ترامب( في الشرق األوسط -

أتت استراتيجية ترامب األولى في الشرق األوسط، لتقطع مع السلطة،  لىإ وصولهبعد 

استراتيجية "االستنزاف"، ولتعلن الرغبة في 

، على أن يكون 
 
التعاون مع الروس حصرا

النظام "هناك احتواء إليران وتحييد 

أن  ، على أمل أن يستطيع ترامب"السوري

يقنع الروس بأخذ مصالحهم في الشرق 

األوسط مقابل التخلي عن دعمهم القوي 

 ملحور املقاومة. 

ولوال الضغوط الداخلية، واملعارضة الشديدة التي يعانيها ترامب في الداخل، لكانت 

استراتيجية ترامب من أخطر االستراتيجيات األميركية، وهدفها العمل على إغواء الروس وتفكيك 

لحلف ا – الحلف الصيني الروس يوباما )عهد أ طوالالف التي تشكلت بوجه اإلدارة األميركية األح

ل حول سوري
ّ
 البريكس(. –ة املتشك

ودراسة تصريحاته وتصريحات اختياره للشخصيات في إدارته،  يتبّين على أساس

اتبعها  ف" التيينوي االنتقال من استراتيجية "االستنزا ترامبأن الرئيس األميركي  ومستشاريه،

رامب فما األحالف التي قد يحاول ت الرئيس السابق باراك أوباما، إلى استراتيجية "تفكيك األحالف".

 تفكيكها؟

: الحلف الروس ي 
ا
 الصيني –أوال

يريد ترامب أن يستخدم التقارب مع الروس للضغط على الصين، وكما استفادت الصين 

من قيام الروس بإشغال األميركيين في الشرق األوسط، لتأخيرهم عن تنفيذ  –في وقت سابق–

من التقارب مع الروس وتوفير الجهد  ستفادةاال لتوجه نحو آسيا"، يمكن لترامب استراتيجية "ا

الرئيس األميركي ترامب ينوي االنتقال يتبين أن 

من استراتيجية "االستنزاف" التي اتبعها 

الرئيس السابق باراك أوباما، إلى استراتيجية 

 "تفكيك األحالف".
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، وتحويله إلى بحر الصين الجنوبي، للقيام باحتواء ةي املبذول في كل من العراق وسوريالعسكر 

، ل
 
 لضغط عليها في مجاالت أخرى كاالقتصاد والتجارة وغيرها.الصين عسكرّيا

: الحلف الروس ي 
ا
 اإليرانّي  –ثانيا

 العالقات التاريخية بين كل من إيران وروسيا موسومة بالثقة، لكن املصالح 
 
لم تكن عموما

 
 
، ةيبعد الحرب في سور  املشتركة في تحّدي املشروع األميركي في منطقة الشرق األوسط، تحديدا

)طيلة عهد أوباما( أسهموا بشكل أو  ميركييناأل قة تختلف عما سبق، ما يعني أن علت هذه العالج

 اإليرانية، ونقلها إلى إطار استراتيجي مختلف عما قبله.–بآخر بتمتين العالقة الروسية 

ر األميركيون بأن التعاون مع الروس في 
ّ
لى "داعش" عالقضية السورية، وأولوية محاربة يفك

، وإعطاء روسيا ما تريد من نفوذ في أوروبا الشرقية، كّل ذلك سيجعل "النظام السوري" إسقاط

روسيا تعيد النظر في تحالفها االستراتيجي مع إيران، بحسبان أن ما يريد الروس تحقيقه من 

بقي على حلفها مع 
ُ
مصالح بوساطة هذا الحلف قد أعطتها إياه الواليات املتحدة مباشرة، فلماذا ت

 بعد حل األزمة في سورية؟إيران
 
 ، ذلك أن للدولتين مصالح اقتصادية متباينة ستظهر تباعا

لم يستطع ترامب الدفع باستراتيجية التقارب مع الروس، بسبب الضغوط الداخلية التي 

 االتهامات التي تساق له ولفريقه بالتخابر مع الروس والتدخل الروس ي في 
 
واجهها، تحديدا

 من األحالف التي االنتخابات األميرك
 
ية، ولغاية كتابة هذه األسطر لم يستطع ترامب أن يفكك أّيا

لت في السابق، ويبقى أن ننتظر نتائج التفاهمات التي سيعقدها ترامب مع الرئيس بوتين لنرى 
ّ
تشك

 إلحراج إيران والضغط عليها. ةستخدام الروس في سوريإلى أي مدى يمكن ا

 ةفي سوري رامبالرئيس ت استراتيجية -

، فيمكن استنتاجها من تقاطع تصريحات املسؤولين ةفي سوري أما استراتيجية ترامب

األميركيين الجنرال جوزف فوتيل، والسفيرة األميركية في األمم املتحدة نيكي هالي مع ما أعلنه وزير 

 :52باآلتيالخارجية األميركي تيلرسون، ونوجزها 

                                                           
52  Gardiner Harris, “Tillerson Says U.S. Troops to Stay in Syria Beyond Battle With ISIS”, The New York 

Times, 17 Jan 2018. https://www.nytimes.com/2018/01/17/world/middleeast/tillerson-troops-syria-

islamic-state.html  

https://www.nytimes.com/2018/01/17/world/middleeast/tillerson-troops-syria-islamic-state.html
https://www.nytimes.com/2018/01/17/world/middleeast/tillerson-troops-syria-islamic-state.html
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 حتى بعد القضاء على "داعش"، ملنع ةالقوات األميركية ستبقى في سوري تيلرسون أن اعتقد

من السيطرة على املناطق التي تّم تحريرها، وذلك لئال ُيكرر الخطأ الذي  "النظام السوري"إيران و

 من خطر التطرف، بحسب قوله. االنتهاءوقع فيه أوباما حينما انسحب من العراق قبل 

: مواصلة الحمالت العسكرية ضد ةميركيين في سوريأهداف لأل  خمسةوحدد تيلرسون 

"داعش" وتنظيم القاعدة؛ ومواصلة العملية التي ترعاها األمم املتحدة في جنيف والتي تهدف إلى 

حة من أسل ةوضمان خلو سوري؛ ةوتقليل النفوذ اإليراني في سوريإنتاج حكومة جديدة للبالد؛ 

 الدمار الشامل؛ ومساعدة الالجئين وغيرهم من النازحين على العودة إلى ديارهم.

ولتحقيق هذه األهداف، وعد تيلرسون باستمرار قيام الواليات املتحدة املستمر باملساعدة 

 ةعلى تحقيق االستقرار في األجزاء التي ال يسيطر عليها الرئيس األسد، وعدم مساعدة األسد في إعاد

بناء أي جزء من أجزاء البالد التي ال يزال يسيطر عليها... وتعهد بأن تحترم أميركا مخاوف تركيا 

   بشأن الحكم الذاتي الكردي والجماعات "اإلرهابية" الكردية، بحسب تعبيره.

 ةاغون بإفشال استراتيجيته في سوريأن ترامب قد ال يعاني من قيام البنت إلىوتجدر اإلشارة، 

 ل مع أوباما، ألسباب أهمها:كما فع

 
ا
ه نحو آسيا والتخلي عن أي منطقة حيوية، كما كان أوباما أوال : أن ترامب غير معني بالتوج 

 ينوي فعله.

 ثاني
ا
إيران وإسقاط النظام اإليراني أو على األقل إخضاعه وإجباره  باحتواءني : ترامب معا

( مقابل   استراتيجيٌّ أساس 
 

على تقديم مزيد من التنازالت في منطقة الشرق األوسط )وهو هدف

وهذا األمر ) ةسقاط بشار األسد في سوريالتقدم في امللف النووي ورفع العقوبات، أكثر مما يعنيه إ

 ألي صانع 
 
 للبنتاغون(.لم يعد هدفا

 
 قرار أميركي وال حتى هدفا

 ثالث
ا
: ترامب غير معني بالحروب والتدخالت العسكرية وال بتغيير األنظمة، بل بالحروب ا

 وازنةماألميركي، ولكنه بالرغم من ذلك، زاد  االقتصادالتجارية واالقتصادية في العالم وتعويم 

 .أقص ى حد في التاريخ األميركي إلىالدفاع األميركية 

طلب موازنة غير  عن طريقلقد حاول ترامب كسب تأييد جنراالت البنتاغون له، وذلك 

مليار دوالر أرضت جميع فروع الجيش األميركي، فخصص لوزارة  216قيمتها  2011مسبوقة لعام 

 ألف جندي. 26 بحواليمليار دوالر، على أن يصرف مبالغ منها لزيادة العديد  696الدفاع مبلغ 
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 رة األميركية أيضتسعى اإلدا
 
سفن للقوات الحربية كجزء من جهد "لردع  10إلى شراء  ا

 تخصيص مبالغ كبرى لشراء طائرات إلىالتهديدات والحفاظ على السيطرة على البحر"، باإلضافة 

مليار دوالر لتحديث السالح النووي،  20.. ويخصص مبلغ .لخإ ،وتحديث سالح الجو مقاتلة

اإلنفاق على البحوث في مجال الحرب اإللكترونية، والفضاء، والذكاء  باإلضافة إلى طلب لزيادة

 .53االصطناعي وغيره

  

                                                           
 ر:لتفاصيل أكثر عن موازنة الدفاع األميركية وصرفها، أنظ 53

 https://www.cnbc.com/2018/02/12/trumps-2019-defense-budget-request-seeks-more-troops-

firepower.html  

https://www.cnbc.com/2018/02/12/trumps-2019-defense-budget-request-seeks-more-troops-firepower.html
https://www.cnbc.com/2018/02/12/trumps-2019-defense-budget-request-seeks-more-troops-firepower.html
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 السورية الحرب ملستقبل املحتملة السيناريوهات

( أنها عصّية على التنبؤ، 2019-2011سنواتها السبع ) طواللقد أظهرت الحرب السورية 

بسبب تداخل املصالح الدولية واإلقليمية، واملفاجآت التي ظهرت في امليدان السوري، وتبّدل صّناع 

 تلك السنوات.  على امتدادالقرار الدوليين 

وبالرغم من االنتصارات الكبيرة التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه في امليدان، وبالرغم 

 عن طريقمن بروز ذكاء روس ي خارق، استطاع إدارة اللعبة امليدانية والسياسية بشكل متقن، 

 للمصالحات وملناطق خفض التوتر، وحسن العالقات مع دول الجوار، وتوازن دقيق 
ّ
استخدام فذ

.. بالرغم من كل ذلك، ما زال األميركيون .الح الدولية واإلقليمية على الساحة السوريةبين املص

 على الجيش السوري )الض بوساطتهايملكون الكثير من األوراق التي يستطيعون 
 
دليل بغط ميدانّيا

 كأن بؤرة "داعش" املحاذية للتنف تتمدد وتتوسع نحو دير الزور(، كما يسيطر األميركيون واألترا

على مساحة كبيرة من الجغرافيا السورية، ويقيمون فيها القواعد العسكرية، وما زالت البؤر 

ة ... ما يعني أن التفاؤل باستسالم القوى املعاديأكثر من مكان على تلك الجغرافيا في توجداإلرهابية 

.الحرب ما  بانتهاءللنظام السوري وتسليمها 
 
 جدا

 
 زال مبكرا

 لتقاطع االستراتيامليدان متحرك ومتسارع، سنضع في وعليه، وبما أن
 
يات جما يلي تصّورا

 التي  ةاألميركية والروسية في سوري
 
بتطور مسار الحّل السياس ي أو عدمه، مركزين  ستسمححصرا

 جية األميركية كونها محور بحثنا.على االستراتي رئيسبشكل 

 أن ترامب ليس بوارد إعادة عقار 
 
ب الساعة إلى الوراء لخوض حرب بداية، لنسلم جدال

عقيمة إلسقاط األسد أو إلعادة االستنزاف السوري لتغيير النظام، وهذا ما صّرح به باستمرار. 

حدة تحقق للواليات املت ةول إلى تفاهمات مع الروس في سوريهذا يعني أن ترامب منفتح على الوص

 صالحها االستراتيجية.م

، يجب أن يرتبط بثوابت أساسية ةيتخذه ترامب في سوريأي موقف س في أن  وعليه، ال شّك 

 .إسرائيلأهمها: منع روسيا من مّد نفوذها إلى الشرق األوسط، واحتواء إيران، والحفاظ على أمن 

1.  
 
بالنسبة للهدف االستراتيجي األول، أي منع التمدد الروس ي في الشرق األوسط يتطابق كلّيا

 )الهدف مع أهداف االستراتيجيات الكبرى األم
 
 (.األول يركية تاريخّيا
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 عبر اإلطاحة بنظامها، ةقدرتهم على السيطرة على سوري بعدم األميركيون أيقن بعد أن 

، وبعد إعالن ترامب أنه يريد ةوبعدما بات إخراج الروس من سوري
 
 مستحيال

 
عودة الجنود  أمرا

النفوذ  نع انتشار الواقعية ستعمل على م... يبدو أن االستراتيجية األميركية ةاألميركيين من سوري

 .ةإلى اإلقليم، وليس استئصاله من سوري ةالروس ي من سوري

" للنفوذ الروس ي في املنطقة؛ االحتواءوعليه، سيستمر دونالد ترامب في اعتماد سياسة "

تهدف  ةتشكيل "كماشة" التفافية حول سوريذلك عبر تكريس النفوذ في كل من العراق ولبنان ل

إلى باقي املناطق في اإلقليم، على أن يقوم  ةالروس ي ومنعه من التمدد من سوري احتواء النفوذ إلى

لتوسيع نفوذهم في هذين  باستخدام كافة عوامل القوة الناعمة والصلبة والذكية األميركيون 

 يص مساحة النفوذ اإليراني فيهما.البلدين، وتقل

ه
ّ
سيطرت  ،2001بمراجعة تاريخية واقعية، نجد أنه ومنذ احتالل العراق عام  كما أن

كبرى على الشرق األوسط، وحاولت التحكم بمفاصل السياسة الواليات املتحدة كدولة 

والتفاعالت اإلقليمية التي تجري فيه بطريقة انفرادية، إال أن الواقع على األرض عاد وفرض على 

األميركيين القبول بشراكة إيرانية في التحكم بالعملية السياسية في العراق، ثم القبول باألمر 

قة في املنط يرانياإل الواقع، أي توسع النفوذ 

 بعد فشل العدوان 
 
برّمتها، تحديدا

ام ع /يوليو اإلسرائيلي على لبنان في تموز 

، وبعد فشل إسرائيل في إخضاع قطاع 2006

غزة، وفشل كل السياسات التي اتبعت عبر 

وبالواسطة الدعم اإلعالمي والسياس ي 

  .ةإلخضاع حزب هللا وسوري

واليوم، وفي خّضم التحوالت في املنطقة، ستقوم االستراتيجية األميركية على منع أي دولة 

ق هذه االستراتيجية بين هذا  األوسطالشرق كبرى من مّد نفوذها في منطقة 
ّ
الحيوية، على أن توف

 .اإلقليمالهدف ومنع النفوذ اإليراني من التمدد وفرض نفسه في 

 رائيلإس، إذ لطاملا أعلنت كل من ةا مترابطان بقوة في سوريثالث وهمالهدفان الثاني وال .2

 ملصالحهما االستراتيجية. ةيركا أن الوجود اإليراني في سوريوأم
 
ل تهديدا

ّ
 يشك

بسهولة من  االنسحابلن يقبل التركي 

األراض ي السورية، إذ لم يشهد التاريخ أن 

من أرض يحتلونها بدون  األتراكانسحب 

أن أردوغان  إلىهزيمة عسكرية، باإلضافة 

 في املنطقة.
ا
 توسعّيا

ا
 يملك مشروعا
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 إلى
 
ه استنادا

ّ
أوراق القوة التي ما زال األميركيون يملكونها في الداخل السوري، سيعمد  كما أن

األميركيون إلى الضغط على الروس إلخراج اإليرانيين وحزب هللا وباقي امليليشيات التابعة إليران 

 من األراض ي السورية. 

 من الكالم الروس ي السابق حول ضرورة خروج كل من األميركيين واألتراك 
 
وانطالقا

، يمكن التكهن بأن الروس يعّدون خطة ملقايضة 54وحزب هللا من األراض ي السورية واإليرانيين

األطراف األخرى. قد يقبل األميركيون هذا العرض،  انسحاباإليرانيين وحزب هللا مقابل  انسحاب

ن جنودهم م انسحابطاملا يقلل من النفوذ اإليراني في املنطقة ويحقق لهم مكاسب في معرض 

(، كما يريح هذا األمر إسرائيل التي امل
 
تعتقد أن  وجود يدان السوري )وهو ما يريده ترامب أصال

 على أمنها القومي. اإليرانيين
 
ل خطرا

ّ
 وحزب هللا على حدودها بات يشك

بسهولة من األراض ي السورية، إذ لم يشهد التاريخ أن  االنسحابالتركي لكن، لن يقبل 

 لك مشرو أن أردوغان يم إلىلونها بدون هزيمة عسكرية، باإلضافة من أرض يحت األتراكانسحب 
 
عا

 في املنطقة.
 
 توسعّيا

ر أردوغان بشكل دائم أنه لن يقبل باستمرار مفاعيل "معاهدة لوزان" 
ّ
–، والتي 1121يذك

 من أراضيها، ويشير في هذا  –بحسب زعمه
 
أن "مساحة تركيا  إلىالصدد أخذت من تركيا جزءا

)بعد  1121، مليونين ونصف مليون كيلومتر مربع، بينما تراجعت في العام 1110كانت في العام 

 . 55ألف كيلومتر مربع" 290االتفاقية(، إلى 

ي" التركي، الذي تّم توقيعه عام  إلىوالجدير باملالحظة هنا، أن أردوغان يشير 
ّ
"امليثاق املل

 إلى ةباإلضافن العثماني، والذي يضع خريطة تركيا، والتي تضم من قبل مجلس املبعوثي 1120

                                                           
السوري بشار األسد في سوتش ي أنه بعد نجاحات الجيش السوري في مواجهة  قال بوتين في معرض استقباله للرئيس 54

 . ثم قام مبعوث الرئيس الروس ية"سوريال بد من إخراج القوات األجنبية من " اإلرهاب وبدء العملية السياسية في البالد،

، بتوضيح املقصود من ذلك، بأنه "الحديث يجري عن جميع الوحدات العسكرية ألكسندر الفرينتيف ةسوريالخاص إلى 

 ".، ويشمل األميركيين واألتراك وحزب هللا، وبالطبع اإليرانيينةسورياألجنبية املوجودة في 
د يهل تع«: كانتا لتركيا»وأكد أن املوصل وكركوك « اتفاقية لوزان»أردوغان طالب بتعديل "جمال،  لإسماعيانظر:  55

 .2016 األول/أكتوبرتشرين  21، القدس العربي، "تركيا إلى حلب واملوصل وكركوك؟« وثيقة طابو»ألف  100قرابة 

http://www.alquds.co.uk/?p=621555  

 أيضوانظر 
 
ة زمان صحيف ،"خالل الحرب العاملية األولى! "عفرين"لتؤكد أنها لم تخسر  "وثيقة عثمانية"تركيا تنشر ": ا

  https://goo.gl/RBJxew .2019 يناير/كانون الثاني 29، التركية

http://www.alquds.co.uk/?p=621555
https://goo.gl/RBJxew
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األراض ي التركية الحالية، مناطق في أوروبا )بلغاريا واليونان(، وقبرص، باإلضافة إلى مناطق الشمال 

 
 
 لىإالعراقّي، وتضم املوصل وكركوك والسليمانية، وتضم مناطق الشمال السوري بكاملها، وصوال

نا، من جنوب خليج1120م بحسب تصريح أتاتورك عاحلب ودير الزور. و   : "حدوُد أّمت 

ة الحديد، وجنوب حلب ثم تسير 
ّ
ة سك

ّ
اإلسكندرونة، من أنطاكية، وجنوب جسر جرابلس ومحط

 لتضّم املوصل، وكركوك والسليمانية"
 
 مع نهر الفرات حتى تضّم دير الزور، ثم تتّجه شرقا

 
 .56جنوبا

، ةحبوا بدون هزيمة عسكرية أو ضغط كبير يحرجهم في سوريهذا يعني أن األتراك لن ينس

 :يأتيما هذا األمر عوائق عّدة، تتجلى في لكن دون 

عدم قبول الروس بمواجهة مباشرة بين الجيشين السوري والتركي، مع التأكيد أن أي  -

.
 
 مواجهة ال ينخرط فيها سالح الجو الروس ي لن يكون حسمها سهال

 للروس مصالح كبرى مع  -
 
أوروبا، حيث  إلىدات الغاز ما يتعلق بإمدافي تركيا، تحديدا

 يتنافس األنبوب الروس ي "السيل التركي" مع األنبوب الذي تدعمه الواليات املتحدة وأوروبا

الروس ي إلمداد  االحتكار أوروبا ويكسر  إلى( والذي ينقل الغاز من أذربيجان TANAP)تاناب 

 .2019احه في حزيران من عام أوروبا، والذي تّم افتت إلىالغاز 

 بعد انسحاب ترامب من  اإليرانيينليس من مصلحة  -
 
االنخراط في حرب مع تركيا، تحديدا

إلى تركيا لاللتفاف على نظام  اإليرانيينالنووي، وما قد يتأتى عن ذلك من حاجة  االتفاق

 العقوبات كما حصل في السابق.

حين املعبأين الحجم الهائل  -
ّ
 ضد الدولة السورية إلإلرهابيين واملسل

 
 وسياسّيا

 
يديولوجّيا

ا تركيا التي تسيطر عليه الذين تّم ترحيلهم من كافة األراض ي السورية، ويوجدون في املناطق

زّج  ىإل، وقدرة تركيا على استخدامهم ملقاتلة الجيش السوري، بدون أن تضطر ةفي سوري

 جيشها في املعركة.

 

                                                           
56  Eklenme Tarihi, “Ankara Antlaşması maddeleri ve Musul karar 1126”, internet Haber, 11 Jun 2014. 

http://www.internethaber.com/1926-ankara-antlasmasi-maddeleri-ve-musul-karari-684054h.htm  

 . املعرفةكواليس معاهدات ما بعد الحرب العاملية األولى"، -. "تركيا واملوصل ترجمة عمر املريواني

https://goo.gl/RabRZ6  

http://www.internethaber.com/1926-ankara-antlasmasi-maddeleri-ve-musul-karari-684054h.htm
https://goo.gl/RabRZ6
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 اتمةخ

 ،بال شّك، أثبتت الوقائع أنه كان لألميركيين دور كبير في بدء الحرب السورية واستمرارها

 الدولة ذات السيادة. ةواستمرار النزيف السوري، وباستمرار التدخالت األجنبية في سوري

 ولكن 
 
كانت مقبرة للمشاريع اإلمبراطورية الكبرى. لقد  ة، أثبتت أن سوريالوقائع أيضا

قت ، والحاإلقليميأسهمت الحرب السورية في تغيير أسس النظام الدولي، وغّيرت قواعد النظام 

 "اللعنة السورية" كل الذين انخرطوا في املؤامرة على الشعب السوري.

شلت استراتيجية أوباما ها هي أوروبا تئن تحت وطأة تداعيات اللجوء والهجرة واإلرهاب، وف

لتنصيب اإلخوان املسلمين على الشرق األوسط، وسقط مشروع العثمانية الجديدة، وانخرط 

الخليجيون في حرب إلغاء ضد بعضهم البعض... حتى دول الجوار السوري العدّوة والصديقة 

 و 
 
 و اوالشقيقة، عانت األمّرين أمنّيا

 
 جراء األزمة السوريةاقتصادّيا

 
 .جتماعّيا

ى السوريون األزمة، وحتى لو استمرت الحرب بسبب تنازع االستراتيجيات الدولية 
ّ
لقد تخط

، لكن السوريين يستطيعون اليوم البدء بإعادة اإلعمار، على أن تلتحق بالركب فيما واإلقليمية

 بعد تلك املناطق الخارجة على سيطرة الدولة.
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  عضو املجلس األكاديمي لألمم املتحدةACUNS، " وعضو استشاري في أكاديميةTheater of 

transformation –  بريطانيا. –جامعة أكسفورد 

 وروبية والعربية، وعملت في العديد من معيات غير الحكومية األ مستشارة للعديد من الج

 .البرامج التي تختص باملرأة والالجئين وقضايا الشرق األوسط

  وناشطة في "ن أجل الديمقراطية والحكم الصالحلبنانيون م"عضو مؤسس في جمعية ،

 مجال تثبيت حكم القانون والحوار من أجل بناء السالم. 

  باحثة زائرة فيBard College .في نيويورك 

 كتوراه" حول حائزة على منحة من وزارة الخارجية األميركية لبرنامج دراس ي "ما بعد الد

 ميركية.لخارجية األ السياسة ا

  االنتقال في العالم العربي: دروس "، إلعداد دراسة بعنوان اليونيسكوحائزة على منحة من

 من العراق واملغرب".

  وجامعات أميركية عّدة.أكسفوردمحاضرة زائرة في جامعة ، 

  بحثية في لبنان والخارج أبرزها في الواليات املتحدة  بأوراق شاركت في مؤتمرات دولية

، واألردنملانيا، وتونس، ومصر، والجزائر، أفرنسا، السويد، بلجيكا، النروج، ألميركية، و ا

 …ةيران وسوريإ

  أعّدت العشرات من الدراسات األكاديمية، وظهرت في البرامج السياسية الحوارية، وكتبت

 املئات من املقاالت السياسية في املنشورة في الصحف اللبنانية والعربية، تشمل قضايا



املحاكم الجنائية الدولية، والصراع في الشرق األوسط والقضية الفلسطينية والعالقات 

 إلى، كما املترجمة واإلنكليزيةالدولية الراهنة، منشورة في لبنان والخارج باللغتين العربية 

  وغيرها.ملانية، والفارسية ، والسويدية، واألكالفرنسية عدةلغات 

 تبها املنشورة باللغة العربية: ك 

 .(2019ؤ في العالقات الدولية )شكالية التنبإ -

( 2013الدولية نموذًجا ) شكالية التوازن بين العدالة وبناء السالم: املحاكم الجنائيةإ -

كمة )مح لية في الهاي، ومكتبة قصر السالمفي مكتبتي املحكمة الجنائية الدو  منشور 

 أيضالعدل الدولية( في الهاي 
ً
 .ا

 (.2011) دخل الدولي: مفهوم في طور التبدلالت -
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