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 تحسين الحلبيأ. 

 وحدة الدراسات اإلسرائيلية

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015عـام  ة تأسسـتبحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

العلــوم  والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  فةباإلضا، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

ــتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل والتقييــم، واس علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. والخيــارات

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 .8102نيسان  01العدد الثامن: 

 

 1قبل بومبيو والتحديات الصعبة""وزير الخارجية األمريكي امل

 01/4/8102السادات للدراسات االستراتيجية -مركز بيغين

 

ي  في دراسته أنه "في 2سيبروتجوزيه ارتأى 
ّ
مّدة تول

ريكس تيليرسون وزارة الخارجية األمريكية، كانت السياسة 

الخارجية األمريكية في منطقة الهالل الخصيب )من العراق 

خاوف الناجمة عن السعي إلى بالد الشام( تستند إلى أن امل

ات واليتتطلب من الو  ،لى زعزعة استقرار املنطقةإاإليراني 

 الساحة ة ودور أمريكا فيصدقيّ املتحدة تحقيق وجود يعزز 

 اآلتّية:السورية لتحقيق األهداف 

 على نحٍو يمنع قدرته على  عشهزيمة دا .1
ً
نهائّيا

 معاودة الظهور.

إيجاد حّلٍ سياس ّيٍ يقدم إمكانية أن تستعيد سورية  .2

 مكانتها ككيان شرعي.

                                                                    
1 https://besacenter.org/perspectives-papers/mike-pompeo-challenges/  

 .مختص بالنزاعات وعالم في النظم االجتماعية والباحث االقتصادي في السياسة الدوليةجوزيه س ي. سيبروت: محلل  2

تقديم ثقل قوة موازية لصّد األخطار عن إسرائيل  .3

 واألردن وتركيا.

ق الكونغرس على أن يحّل "مايك بومبيو" ُيصادوعندما 

محلَّ تيليرسون، سيمرُّ بومبيو في تقاطع طرق دولي محتقن في 

 
ً
هذه اللحظة العاملية الحرجة، لذلك لن يعود العالُم عموما

 ستعود 
ً
 وال الواليات املتحّدة خصوصا

ً
إلى ما كان عليه سابقا

عهد  ه فيفي أفق عالقاتها الدولّية إلى وضعها الذي كانت علي

  تيليرسون.

الرئيس ترامب نّبه الكونغرس ويضيف "سيبروت" أن "

 للخارجية 
ً
 لىإقبل يوم من اإلعالن عن اختياره لبومبيو وزيرا

https://besacenter.org/perspectives-papers/mike-pompeo-challenges/
https://besacenter.org/perspectives-papers/mike-pompeo-challenges/
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 االستمرار بحالة الطوارئ القومية املع
ً
ه ُيعّد ضرورّيا

ّ
ة لنأن

وجرى االستشهاد باألعمال  حول الخطر الذي تشكله إيران،

تنتهجها الحكومة اإليرانية ومن بينها تطوير والسياسات التي 

الصواريخ الباليستية وتقديم الدعم لإلرهاب الدولي وانتهاك 

 غير عادي 
ً
 ما تزال تشكل خطرا

ً
حقوق اإلنسان بصفتها أعماال

ويفوق العادة على األمن القومي والسياسة الخارجية 

 واالقتصاد األمريكي.

اقبة األصول ق مكتب مر طبّ  2112آذار  11هذا، وفي 

األجنبية التابع لوزارة املالية األمريكية عقوبات على عدد من 

األفراد الروس بعد اتهامهم بالقيام بنشاطات معادية 

للمصالح األمريكية باستخدام علوم "السايبر" اإللكترونية، 

 من الهيئات واملؤسسات 
ً
 عددا

ً
وشملت هذه العقوبات أيضا

 :مثل الروسية

سائل اإلنترنيت واستخداماتها وكالة البحث في و  .1

املخالفة بسبب ما قامت به من نشاط في عملية 

االنتخابات األمريكية ومؤسساتها في الواليات 

 .2112املتحدة عام 

شركة كونكورد لالستشارات التي تملكها شخصية  .2

 مقربة من الرئيس بوتين.

مدير املخابرات الرئيس في املخابرات العسكرية  .3

 ضطات قامت بها إدارته لتقويالروسية بسبب نشا

صالح الحكومة أمن شبكات السايبر األمريكية ل

 الروسية.

مديرية األمن الفدرالية الروسية "اف اس بي" التي  .4

استخدمت وسائل السايبر في داخل روسيا 

الستهداف الصحافيين الروس ورجال السياسة 

الذين ينتقدون الحكومة الروسية وكذلك املواطنين 

الروس وموظفين في السابق من دول واملوظفين 

مجاورة لروسيا، والستهداف مسؤولين أمريكيين 

وهيئات تتبع ألمن السايبر األمريكي ودبلوماسيين 

وضباط عسكريين وشخصيات من داخل البيت 

األبيض. وفي اليوم نفسه أصدرت فرنسا وأملانيا 

 تتهم فيه 
ً
 مشتركا

ً
والواليات املتحدة وبريطانيا بيانا

باملسؤولية عن شن عملية سرية بغاز  روسيا

األعصاب في مدينة "سالزبوري" البريطانية ضد 

 ةالجاسوس املزدوج وابنته في محل إقامتهما في مدين

سالزبيري البريطانية. ونفذت روسيا بعد هذا البيان 

 على العقوبة املماثلة 
ً
وعدها بطرد دبلوماسيين ردا

مرت ن. واستالتي فرضتها اليزابيت ماي على الكرملي

 الردود املضادة بين الجانيين بشكل متزايد.

ويبدو أن اإلدارة األمريكية لجأت الى زيادة التعرفة 

األمريكية الجديدة على استيراد األلومينيوم بهدف 

 ضد 
ً
استخدامها كأوراق مساومة متعددة األغراض، تحديدا

كوريا الشمالية ومشروع الصين "حزام واحد طريق واحد"، 

السوري في موضوع مشروع -التعاون الكوري الشماليوضد 

املفاعل النووي الذي وجهت له إسرائيل ضربة مسبقة في 

، وضد عمليات تزويد كوريا الشمالية لسورية عن 2112عام

طريق البحر بمواد كيماوية للتدمير الشامل وكذلك ضد 

تعاون كوريا الشمالية مع إيران في تكنولوجيا الصواريخ 

 ة وتطويرها.الباليستي

فهذا التعاون بين كوريا الشمالية وسورية وإيران، 

أصبح يحتل أهمية ملحة عند واشنطن بعد أن نشر موقع 

 تكشف عن 
ً
 وصورا

ً
إلكتروني للمعارضة السورية تقريرا

تواطؤ بين الحكومات الكورية الشمالية واإليرانية والسورية، 

 وقد تضمن هذا التواطؤ عملية بناء مصنع لصناعة
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الصواريخ الباليستية في سورية، وهو مشروع تحمل دوافعه 

 على موافقة روسيا.
ً
 السرية البعيدة ما يدل ضمنا

ل بومبيو سيجد أن عليه مايك"ويتابع )سيبروت( أن 

بذل جهود كبيرة في هذه املواضيع وفي التحديات األخرى، ذلك 

 وفق اآلتي:

الكوري الشمالي، -التحضير لالجتماع األمريكي .1

أجل مناقشة موضوع السالم واالستقرار  من

واالزدهار في شبه الجزيرة الكورية، ذلك إلنهاء 

 انقسامها ونزع أسلحتها النووية.

مشروع خروج بريطانيا املؤلم ألوروبا ورغبتها  .2

بعدم تعريض السفينة األوروبية لالهتزاز معها 

بسبب موضوع إيران، إضافة إلى وجود أسباب 

 وسيا.تعود لخوف جديد من ر 

مواقف تركيا وقطر املشتركة اإليديولوجية  .3

 حول مطامع في غزة والقدس.

تقارب بين إيران والعراق وتركيا يرتبط  .4

 باستراتيجيات معادية لألكراد.

القواعد الروسية البحرية واألرضية ووجود  .1

 ( في سورية.411بطاريات صواريخ اس )

اإلطار اإلمبريالي الجديد الذي يجمع بين إيران  .2

 ركيا وروسيا.وت

 التعامل مع تركيا كعضو في حلف األطلس ي. .2

منشآت صناعة الصواريخ التي أنشأتها إيران في  .2

 سورية.

مصالح حزب هللا في لبنان وبعد ذلك في سورية  .9

على بعد رمية حجر من الحدود الشمالية 

 إلسرائيل.

 ملعضلة 
ً
إنَّ جميع هذه املواضيع ستحمل معها تفاقما

دة في هذا املدى الواسع غير املنتظم، أمن الواليات املتح

ضاف له مضاعفات محتملة خطيرة تتجاوز االمتداد 
ُ
والذي ت

 االستراتيجي ملنطقة الهالل الخصيب".

ويختتم )سيبروت( فيرى أن "املنطقة والعالم قد تغيرا، 

واملشاكل املعقدة تحولت إلى حالة يزداد فيها التشابك بينما 

يكون في إمكانه إال تقديم القليل يقف أمامها بومبيو دون أن 

مما لم يقدمه تيليرسون وهو أقل من إشعال حريق غير 

 أن يكون الخيار العسكري 
ً
مقصود، ولذلك ُيعّد ضرورّيا

."
ً
 وحاسما

ً
 ومحددا

ً
 األمريكي املرغوب مفصال
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 وفي التحليل واالستنتاج 

، بالسياسة الخارجية 
ً
 واستشرافا

ً
عنى هنا، تقديرا

ُ
ن

بيو بوموزير الخارجية األمريكي التي من املتوقع ل املحتملة

إعدادها تجاه سورية واملنطقة بموجب الوضع الراهن الذي 

فرض نفسه بعد عدوان الضربة العسكرية املحدودة 

دقيقة في فجر  21لى إ 41قصيرة في وقت تنفيذها ما بين وال

د هذا العدوان بعد 2112الرابع عشر من نيسان 
َّ
، فقد ول

من الدول الكبرى الثالث الواليات املتحدة وبريطانيا  تنفيذه

 من النتائج السياسية اإلقليمية والدولية أهمها:
ً
 وفرنسا عددا

إثبات قدرة الجيش السوري على التصدي لصواريخ  .1

الدول الثالث بصواريخ مضادة بقدراته الذاتية بعد 

أن جرى تجنب احتمال أو إمكانية وقوع صدام 

 في عسكري مباشر بين 
ً
روسيا املوجودة عسكريا

 .األراض ي السورية ودول العدوان الثالثي الجديد

راتها عجز الدول الثالث عن استخدام أقص ى قد .2

في البحر األبيض  ةالعسكرية املحتشدة ضد سوري

املتوسط، ذلك للحيلولة دون اتساع رقعة وتزايد 

مخاطر الصدام بين روسيا والدول الثالث، وهو 

نتيجة دور قوة ردع نسبي شكله  العامل الذي جاء

التحالف الروس ي السوري اإليراني في األيام التي 

سبقت موعد العدوان بتأكيده على حماية سورية 

والوقوف إلى جانبها وعلى عدم شرعية أي عدوان 

عليها والتصريحات السورية والروسية التصعيدية 

التي شكلت رسائل ردٍع نسبّيٍ اضطر الجانب األميركي 

                                                                    
3 http://time.com/5239044/us-navy-warships-sailing-syria / 
4https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-mattis/u-s-fires-one-time-shot-at-syria-after-chlorine-attack-

idUSKBN1HL04K 

عدم االستهانة به وبمضاعفاته اإلقليمية  إلى

 والدولية. 

فال يعقل أن تقوم وزارة الدفاع األميركية  بإرسال  

عشر سفن حربية ضخمة وغواصتين وحاملة طائرات ترافقها 

ية ومزودة بتسعين طائرة من نوع )اف اي خمس سفن للحما

 في البحر األبيض 12
ً
( إضافة الى وجود غواصتين سابقا

 3دونالد كوك الحاملة للصواريخ واملدمرة البحرية املتوسط

البحرية البريطانية والفرنسية وال  عالوة على بعض القطع

يظهر  لكل هذا الحشد الحربي ذلك الدور الذي يشكله في 

 11وانتهى بعد الذي اقتصر على إطالق مئة صاروخ الهجوم 

قائد الجيوش  دقيقة بإعالن وزير الدفاع األميركي ماتيس و

دانفورد بأن الهجوم انتهى بعد إطالق هذه األمريكية 

طلقة ملرة غلق ملف الحرب بعبارة ماتيس: "الصواريخ وأ

 .4(One time shot) "واحدة

ذلك، إلى أنه إزاء طبيعة هذا الوضع الراهن، وبعد 

اإليرانّي -الروس ّي -االمتحان الذي اجتازه التحالف السورّي 

اجهة الواليات املتحدة، ارتأى محللون بنجاح نسبي في مو 

أوربيون كثٌر، أنَّ قدرة واشنطن على الردع في الشرق األوسط 

في حالة تراجع مستمر، كما ُيالَحظ عدم نجاحها في فرض 

أهدافها على محور املقاومة، وفشلها في تقويض قدراته 

وإخفاقها في منع زيادة هذه القدرات نفسها من جّراء الدعم 

 على وجه التحديد.الروس ي 

ولذلك سيصطدم بومبيو بواقع تشكلت مظاهره 

السلبية على السياسة الخارجية األمريكية ومصالحها في 

نيسان، وأصبحت تتطلب منه جدول  14املنطقة بعد عدوان 

http://time.com/5239044/us-navy-warships-sailing-syria/
http://time.com/5239044/us-navy-warships-sailing-syria/
http://time.com/5239044/us-navy-warships-sailing-syria/
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-mattis/u-s-fires-one-time-shot-at-syria-after-chlorine-attack-idUSKBN1HL04K
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-mattis/u-s-fires-one-time-shot-at-syria-after-chlorine-attack-idUSKBN1HL04K
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 من جدول العمل الذي 
ً
عمل أوسع في مواضيعه وأكثر تعقيدا

 ة.واجهه سلفه تيليرسون في االشهر املاضي

ومبيو أن من سبقه قبل أسابيع إلى العمل في  وسيجد ب

االسهام في رسم سياسة األمن القومي األمريكية جون بولتون  

دد ضد ة التشمستشار األمن القومي األميركي  والشهير بسياس

وزارة الدفاع إقناع  يران وموسكو لم يستطعإسورية و 

جوم ، وتصعيد الهتجاه سوريةاألميركية بسياسته املتشددة 

ذلك ألسباب ال يستطيع تجاهل تأثيرها وهي العسكري عليها، 

تعود للتحول املتدرج في ميزان القوى العالمي بين كتلتي روسيا 

والصين والكتلة األمريكية فقد "عمل  ماتيس على وضع 

ع ى سورية ملنكوابح على طريق الهجوم األمريكي املباشر عل

مخاوف من انزالق الوضع الى  بسبب "تصعيد بين الكتلتين

تطع بولتون فرض موقفه صدام روس ي أمريكي مباشر ولم يس

 .5املتشدد

في   ديات املذكورةوحين يبدأ بومبيو بالتحرك بين التح

سيجد نفسه أمام صعوبات فرضتها النتائج هذه الدراسة، 

 -التي ولدتها على املنطقة عملية الهجوم الثالثي األمريكي

رنس ي على سورية، وفشلها في تحقيق أهداف الف-بريطانيال

 يران، تحديإمريكية في مواجهة سورية وروسيا و املصالح األ 
ً
دا

 ب،األوروبي في عهد ترام-ظل تآكل متانة التحالف األمريكيفي 

وبي دول االتحاد األور  وازدياد تناقض جزء هام من مصالح

 ولذلك يتوقع بعض املحللين مع مصالح الواليات املتحدة،

 ه"يبدأ بومبيو عمل تخصصين في السياسة األمريكية أنامل

 بمحاولة إعادة بناء تحالف دولي 
ً
متين مع واشنطن، نظرا
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في مواجهة املنافسين  6"ألهمية هذا العامل في ترتيب الحروب

الروس والصينيين، وهذا العامل كان من السهل على "جيمس 

ي حرب " فتحقيقه وش األبفي عهد ب يكر وزير الخارجيةب

انهيار االتحاد  خليج إلخراج صدام من الكويت بسببال

وغياب املنافس الدولي أمام واشنطن،  1991السوفياتي عام 

في عهد بوش االبن  ل ما كان من السهل على كولين باو ك

 في غزو العراق تحقيق
ً
 لعدم استعادة  7"2113ه أيضا

ً
نظرا

املنافس الدولي الروس ي لدوره في الساحة اإلقليمية والدولية 

 وا
ً
 في ذلك الوقت، لكن ما وقع في سورية خاصة

ً
ملنطقة عامة

غربي ضد سورية ودول أخرى في -من استهداف أمريكي

ة ، بموجب خطة الرئيس أوباما  الوارد2111املنطقة في عام 

 Presidential Studyاسيةفي الدراسة التوجيهية الرئ

Directive -10 ، التي أوصت بإعداد  2111-2-4والصادرة في

ن م الوسائل املناسبة الستغالل ما يجري في الربيع العربي

 برز فيه خلق وض 8أجل تغيير عدد من األنظمة
ً
 جديدا

ً
عا

سورية وإيران إلى أن وصل الى الدور الروس ي املتحالف مع 

علني بموافقة سورية، من أجل مرحلة وجود روس ي عسكري 

 رهاب الذي حمله الربيع العربّي.الحرب على اإل 

 تزداد فيه احتماالت الحرب 
ً
ولذلك سيرث بومبيو وضعا

الباردة بشكلها الجديد بعد فشل تيليرسون في تخفيض  

س ي الذي بات يتزايد  في املنطقة، ويفرض وجوده الدور الرو 

 زاعات بعد تآكل حيويةكشريك في حل الن على املسرح الدولي

التحالف األمريكي األوروبي وظهور النزاعات بين الدول 

د حاول تفني ويبدو أن بومبيو  اليات املتحدة،الحليفة للو 
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وصفه بالتشدد أثناء جلسة االستماع التي أعدتها لجنة 

 للخارجية حين قال 
ً
الكونغرس للمصادقة على تعيينه وزيرا

من الصقور واملتشددين،  أمامها: "قرأ البعض قصص بأنني

 تحقيق املكا
ً
سب على الطاولة لكن أفضل النتائج هي دوما

أكثر  ع ذلك من املتوقع أن يكون بومبيو وم 9الدبلوماسية"

قدرة من تيليرسون على التجاوب مع سياسة ترامب املتهورة 

واالرتجالية في طبيعتها املتشددة في السياسة الخارجية ضد 

يا والصين وهما الدولتان اللتان سورية وإيران وضد روس

 املنافس األكبر للقطب األمريكي الذي لم يعد 
ً
تشكالن معا

كما ال يمكن تجاهل أن بومبيو كان  2111القطب األوحد بعد 

 برتبة كابتين، وليس رجل أعمال على غرار تيليرسون 
ً
ضابطا

وترامب، إضافة الى ما قدمه له منصب مدير وكالة املخابرات 

( من طرق عمل ومعلومات سرية يمكنه )س ي آي أي ةاملركزي

ه ذاستخدامها بوسائل خبيثة، وال شك في أن اإلشارة في ه

بتقديم ثقل قوة موازية  لصد " الدراسة الى أن بومبيو مطالب

األخطار عن  إسرائيل واألردن وتركيا"، يعني أن هذه الدول 

الثالث تشكل أهم رصيد تحالفي توليه الواليات األمريكية 

 دون أن تكون السعودية أو الخليج على 
ً
 استراتيجيا

ً
اهتماما

الدرجة نفسها من القيمة، فالواليات املتحدة تستفيد من 

 أو دول الخليج وا
ً
 وليس عسكرّيا

ً
 واقتصادّيا

ً
لسعودية مالّيا

 بينما تشكل الدول الثالث املذكورة أكثر الحلفاء 
ً
استخباراتّيا

خدمة بشرية وعسكرية وجيوسياسية واستخباراتية وليس 

لدعم االقتصادي املالي اقتصادية؛ بل إنها تعتمد على ا

 .األمريكي

وباملقابل سيكون بومبيو أول وزير خارجية أمريكّي، 

يواجه املظاهر األولى ملرحلة حرب باردة من نوع جديد تتسارع  

فيها قدرة النفوذ الروس ّي العسكرّية الذكية الحديثة، ذلك 

الروسية في أكثر من منطقة وعلى حساب لفرض املصالح 

الواليات املتحدة، وهذا على ما يبدو ما يدفع بومبيو إلى 

 اإلعالن بأن مهمته األولى هي "إعادة بناء التحالفات األمريكية

 القوة الذي  يستطيع من وتدعيمها وتوسيعها "بصفتها عامل

أى تخالله إبعاد حرب نووية بين أكبر دولتين نوويتين، ألنه ار 

 كهذا في ظّل تحالف أمريكي واسع ومتين، سيؤدي 
ً
أنَّ هدفا

ردٍع  إلى عزل الدور الروس ّي، وعزل قّوة روسيا بصفتها قوة

، في حال نشوب حرب نووية  ألنها نووّي، ما يجعلها بال طائل

 ين القوى العظمى ماقوة تستخدم عادة للردع االستراتيجي ب

مضمون أسلحة و  لم يبدأ عصر تطوير جزء منها بحجم

.تكتيكية نووية
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