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تقرير التوقعات العاملية 2016 )))

ع�رشة  من  موؤلف  وهو  والدولية  االإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  عن  ال�سنوي   التقرير  هذا  �سدر 

ف�سول  تتوزع على 143 �سفحة، يتناول  كل ف�سل منها  اإقليماً ما اأو ق�سية دولية من منظار اأمريكي. 

وقد اأخرتنا منه العناوين االأ�سا�سية املتعلقة بال�رشق االأو�سط ونعر�سها فيما يلي:

 
(2(

دور اأمريكا املتغري يف العامل 

 كاثلني هيكز، املركز الدويل للدرا�سات االإ�سرتاتيجية والدولية يف وا�سنطن – 2016، �س: 14-12

ي�ستيقظ االأمريكيون كل يوم على اأزمة جتعل العامل خارج �سيطرتهم. يف اأوروبا يتواجه حلفاوؤنا و�رشكاوؤنا 

مع العدوان الرو�صي، بدءا من هجمات قرا�صنة الكمبيوتر اإىل القوة الع�صكرية التقليدية والرتكيز جمددا 

يف  العدوانية  للأن�صطة  ال�صناعية  الأقمار  �صور  م�صاهدة  فيمكننا  اآ�صيا،  يف  اأما  النووية.  الأ�صلحة  على 

املجال اجلوي  ي�صيطر على  الذي  ال�صيني  للنظام  باعتبارها موؤيدة  ال�صينية على نطاق وا�صع  بناء اجلزر 

الدور  من  االأو�سط  ال�رشق  ا�سطرابات كمنطقة  فيها  منطقة   يوجد  لكن ال  �صواطئه.  بعيدا عن  والبحري 

الإيراين املزعزع لل�صتقرار اإىل الفو�صى يف ليبيا  اإىل الدمار ال�صامل يف �صوريا والعراق. اإن النظام الدويل 

يتحول  نحو طرق غري وا�سحة املعامل. وقد اأ�صار النّقاد اإىل ف�صل اإدارة اأوباما يف التعبري عن روؤيتها  لدور 

الوليات املتحدة يف العامل املتغري. لذا يتعني على �صناع القرار يف الوليات املتحدة تذكر ثلثة عوامل 

عند و�صع مثل هذه الروؤية.  

ا�صتمرارها كقوة  التناق�ص بني  اليوم هو  املتحدة  الوليات  الرئي�صي الأول يف ت�صكيل  دور  العامل 

عظمى بالتوازي مع تقلي�ص نفوذها العاملي. ومن املتوقع اأن تبقى الواليات املتحدة الدولة العظمى الوحيدة 

خالل ال�سنوات اخلم�س ع�رشة املقبلة.اأما كيف ميكن للوليات املتحدة ممار�صة القوة، واىل اأي حد قررت 

القيام بذلك،  يختلف الو�صع بح�صب املنطقة والق�صية. على �صبيل املثال امل�صاكل الناجمة عن “�صمور 

فاإن  ذلك  اإىل  اإ�صافة  احلالية.  الأمريكية  اخلارجية  ال�صيا�صة  اأدوات  معاجلتها عرب  ي�صعب  الدولة” والتي 

1- هذا الق�صم ترجمة واإعداد اآمنة رزق / ملف البحث الراجع

Kathleen H. Hicks , America’s Changing Role in the World,  Center for Strategic and Interna- -2
 tional Studies- (CSIS)   2016
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قيادة حلول طويلة الأجل كتعزيز قدرة الوليات املتحدة على احلكم يف اأماكن مثل العراق حتتاج اإىل 

اأي  الأطراف”  “متعددة  ومبقاربة  احلكومية  الأن�صطة  جممل  ويف  اأجيال  عدة  مدى  على  ا�صتثمارات 

بالت�صارك مع قوى دولية اأخرى. وقد ثبت اأن الوليات املتحدة ل متتلك ال�صرب الكايف ولي�صت بارعة 

التقليدية  الأمنية  القوة  تتجه  اأخرى،  ناحية  من  الأطراف.  واملتعددة  الطويلة  ال�صرتاتيجيات  هذه  ملثل 

وكوريا  ورو�صيا،  اإيران  مثل  مناف�صة حازمة  دول  عند وجود  تاأثريا  اأكرث  تكون  املتحدة لن  للوليات 

ال�صمالية، وال�صني. ومع ذلك، جتد الوليات املتحدة حتى يف هذه احلالت �صعوبة يف ردع جمموعة 

وا�صعة من ال�صتفزازات والأفعال القهرية التي تتعار�ص مع م�صاحلها الأمنية.

العامل الثاين، هو احل�سول على دعم ال�سعب االأمريكي لالنخراط الدويل. واإذا كان هناك من مو�صوع 

تاأخذ  اأن  املا�صية، فهو  ال�صنوات ال 70  ا�صتمرت على مدى  التي  الكربى  الأمريكية  الإ�صرتاتيجية  يف 

الوليات املتحدة عموما دورا قياديا يف العامل ل�صالح امل�صالح الأمريكية. وقد ظلت تلك امل�صالح نف�صها 

متنا�صقة ب�صكل ملحوظ : �صمان اأمن املواطنني الأمريكيني والأرا�صي الأمريكية، والتم�صك بالتزامات 

املعاهدة لت�صمل اأمن حلفائها، و�صمان النظام القت�صادي الليربايل الذي مُيكن املوؤ�ص�صة الأمريكية  من 

املناف�صة العادلة،  ودعم �صيادة القانون يف ال�صوؤون الدولية، مبا يف ذلك احرتام حقوق الإن�صان. وقد 

�صاغت كل اإدارة رئا�صية هذه امل�صالح ب�صكل خمتلف اإىل حد ما، وبالطبع انتهجت كل منها م�صارا معينا 

خا�صا بها يف ال�صعي حلمايتها، ولكن املبادئ الأ�صا�صية مل تختلف ب�صكل ملحوظ. 

العامل الثالث الذي يتّعني على �صّناع القرار اأخذه  بعني العتبار : هو مقاربة “االنخراط االنتقائي” 

يف ال�صيا�صة اخلارجية الأمريكية، لن الوليات املتحدة مل يكن لديها الرغبة ول املال الكايف للعمل يف 

كل مكان ويف كل وقت يف العامل اأو مع نف�ص اأدوات القوة. وعلينا دائما اأن نفكر يف املخاطر وتكلفة 

حتقيق  جلهة  اأ�صعب  امل�صكلة  يجعل   احلالية  امليزانية  و�صع  اإن  ثم  الأولويات.  وحتديد  البديلة  الفر�صة 

الإ�صلحات  خلل  من  اأو   / و  امليزانيات  زيادة  خلل  من  حتفيزه،  ينبغي  وع�صكري   امني  ا�صتثمار 

املوؤ�ص�صاتية الأكرث عدوانية وخف�ص تكلفة البنية التحتية. ومع ذلك، عندما ي�صل الأمر ل�صتخدام القوة 

الأمريكية لتحقيق غايتنا، يجب اأن نكون على ا�صتعداد ملفاجاأة اأنف�صنا. وقد �صخر روبرت غايت�ص من 

اأننا مل  اإل  القادمة  باأزماتنا  التنبوؤء  اإن لدى الوليات �صجل مثاليا يف  هذا الأمر عام 2011 عندما قال 

نحو  االأمريكي  وامليل  النفوذ،  وتقلي�س  العظمى  القوة  هيبة  بني  التناق�س  اإن  امليزة.  هذا  على  مرة  نح�صل 

االنخراط الدويل  واقرتاب حتمية االنخراط االنتقائي كلها حقائق يجب ان يفهمها روؤ�ساء الدول ووا�سعو 

الأدوات  من  فعالة  وت�صميم جمموعة  الدويل  النظام  التحول يف  طبيعة  معرفة  اإن  االأمريكية.  ال�سيا�سات 

التي  املهمة  نف�ص  وهي  م�صبوقة.  وغري  �صخمة  مهام  هي  املتحدة  الوليات  داخل  الأمريكية  الأمنية 

يواجهها “احلكماء” الذين �صاعدوا على ت�صكيل املقاربة الأمريكية لل�صوؤون العاملية نهاية احلرب العاملية 

الثانية. ظروفنا اليوم هي على حد �صواء قا�صية، وتتطلب منا اإعادة نظر مماثلة يف ا�صرتاتيجياتنا وقدرتنا 

على تاأمني م�صالح الوليات املتحدة الأمريكية. 
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(((
البحث عن اإ�صرتاتيجية �صحيحة لع�صرنا 

مايكل ج. غرين - املركز الدويل للدرا�سات االإ�سرتاتيجية والدولية يف وا�سنطن – 2016، �س: 18-15

تبدو الوليات املتحدة يف موقف دفاعي يف كل مكان. با�رشت ال�صني با�صت�صلحات قا�صية وبرنامج 

حت�صني جنوبي بحر ال�صني ودعت اإىل نظام اأورا�صي جديد من �صاأنه تقليل حتالفات الوليات املتحدة، 

فيما توا�صل رو�صيا اليوم حتدي الناتو عن  طريق ن�رش القوات النظامية داخل اأوكرانيا والآن يف �صوريا 

اأما بالن�صبة لإيران، فعلى الرغم من عدم و�صوح معامل التفاق على املوا�صيع النووية، ي�صعى  واإيران، 

وكلء الأ�صلحة عرب ال�رشق الأو�صط اإىل حتقيق اأهداف كاملة وغري منقو�صة. اإن �سعي الدولة االإ�سالمية 

خلالفة عنيفة وقمعية قد اأَ�سعفت ولكن مع بقائها قوية بوجه عام. 

واإذا كان هناك من حاجة لإ�صرتاتيجية اأمريكية متما�صكة كربى فهي الآن موجودة. ولكن هل تقدر 

الوليات املتحدة على �صياغة وتنفيذ اإ�صرتاتيجية كربى ؟ تتطلب الإ�صرتاتيجية الكربى تعريفا وا�صحا 

ومعلوماتية  اقت�صادية  وو�صائل  الدبلوما�صية،  ودمج  اجلهود؛  اأولويات  حتديد  والأهداف؛  للتهديدات 

مم النظام الدميقراطي الأمريكي خلو�ص مثل هذه املركزية يف  وع�صكرية ملوا�صلة تلك الأهداف. لقد �صُ

�صنع القرار وممار�صة ال�صلطة يف فرع واحد من احلكومة. وحتى الآن، فاإن الوليات املتحدة قد �صاغت 

املوؤ�ص�صني  ا�صتباه  من  الرغم  على  اجلمهورية  تاريخ  طوال  ناجحة  كربى  ا�صرتاتيجيات  ونفذت  مرارا 

الأمريكية حدودا ملئمة  الغربي ر�ّصخت احلكومة  الكرة  ن�صف  ففي  الأوروبية.  املوؤ�ص�صات  تاآمر  من 

اأواخر القرن التا�صع ع�رش ؛ واأ�صبحت قوة عظمى يف املحيط الهادئ مطلع القرن، ووّحدت التحالفات 

الدميقراطية يف اأوروبا واآ�صيا بعد احلرب العاملية الثانية  ؛ وهزمت �صلميا ال�صيوعية ال�صوفياتية قبل 25 

عاما.  ولحظ جون ايكنبريي اأن ال�صرتاتيجيات الناجحة تعززت يف اخلارج يف فرتة ما بعد احلرب 

لتكري�ص  اأّدى  ما  الداخل،  ال�صيا�صية يف  املوؤ�ص�صات  بني  والتناف�ص  النفتاح  ب�صبب  التحديد  على وجه 

فكرة وجود نظام دويل تقوده الوليات املتحدة.  

احللفاء  طماأنة  من  بدل  النزاعات،  كثرية  الأمريكية  الدميقراطية  العملية  فيها  ت�صبح  اأوقات  هناك 

البلد  قدرة  حول  لل�صك  الأمريكيون  ال�صيا�صيون  القادة  فيها  ي�صت�صلم  اأوقات  اأي�صا  وهناك  وال�رشكاء. 

على قيادة ال�صوؤون العاملية. اإن اأحداث ما بعد العراق قّللت، من وجهة نظر اأمريكية،  من اأهمية الدولة 

ال�رشقية،  اآ�صيا، واأوروبا  النا�صئة يف  الإقليمية  القوى، وال�رشاعات حول النظمة  توازنات  الأمة، ومن 

وال�رشق الأو�صط. ال�صني ورو�صيا، وقد ملأت اإيران هذه “املناطق الرمادية” �صواء عرب احلرب والنخراط  

اإن  املتحدة.  الوليات  وتهمي�ص حلفاء  الأمريكي  النفوذ  لتقلي�ص  امل�صممة  الزجرية  الإ�صرتاتيجيات  اأو 

Michael J. Green , Seeking the Right Strategy for Our Time, Center for Strategic and Interna-  -3

tional Studies, (CSIS) - 2016
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اإنخراط اأمريكا مع مو�صكو وبكني وطهران، يف املناطق  ذات الهتمام امل�صرتك في�صتحق التقدير، ولكن 

عن طريق تقدمي هذا النخراط على اأنه “اإ�صرتاتيجية كربى” يف حد ذاته، عّززت اإدارة اأوباما النطباع 

باأنها  تنازلت عن املبادرة الإقليمية ل�صالح القوى الرجعية. 

هذه  مع  بحتة  تناف�صية  ا�صرتاتيجيات  لأجل  يجادلون  الذين  الواقعيون  يتجاهل  اأخرى،  ناحية  من 

الدول، املوقف املعقد للحلفاء وال�رشكاء الذين، ويف معظم احلاالت )خا�سة مع رو�سيا وال�سني(،  لي�سوا على 

ا�ستعداد للدخول يف اإ�سرتاتيجية �سفرية تذكرهم باحلرب الباردة.  لذلك يجب على اإ�صرتاتيجية الوليات 

للعلقات بني دولة واأخرى، ولكن مع  تاأ�صي�صي  ال�صيا�صية كتفاهم  ا�صتعادة اجلغرافيا  الكربى  املتحدة  

اإدراك اأن القيادة تعتمد على اإظهار م�صداقية البدائل الدبلوما�صية والقت�صادية والع�صكرية والقيمية، بدل 

من  حماولة اإنهاء العلقات بني الدول القليمية مع القوى الثورية اأو الرجعية يف املحيط املجاور لهم. 

وغني عن القول اإن  النمو القت�صادي امل�صتدام يف الداخل ل غنى عنه لدور هذه القيادة يف اخلارج، 

ولكن ل ينبغي اأن يكون هذا الأمر ذريعة لتخفي�ص النفقات. ول متلك الوليات املتحدة اخليار لرتك 

العديد من اخلطوات  ان  الواقع،  املناف�صة. يف  اإىل  العودة  ثم  �صنوات  لب�صع  املتنازع عليه  العاملي  النظام 

والتي من �صاأنها تعزيز النفوذ الأمريكي يف اخلارج على املدى القريب �صوف ت�صيف حيوية على القت�صاد 

الأمريكي يف  الداخل. 

اإن جتديد التاأكيد على تعزيز احلكم الر�صيد، ومتكني املراأة، و�صيادة القانون، واملجتمع املدين، �صوف 

يخلق جمتمعات اأكرث عدل وا�صتقرارا وازدهارا يف اخلارج،  مع ا�صتهلك فّعال وحماية اأف�صل حلقوق 

الدفاعي  التعاون  اأي وقت م�صى، مزيدا من  واأكرث من  العامل،  الدول يف  تريد معظم  الفكرية.  امللكية 

والقت�صادي مع الوليات املتحدة، ولي�ص اأقل من ذلك. وال�صوؤال الأهم هو ما اإذا كان ميكن لوا�صنطن  

حتديد الأولويات وتوحيد هذه الأدوات من النخراط القت�صادي والع�صكري واملعياري لل�صتفادة من 

هذا الجتاه اجلديد. يف ا�صتطلع للراأي اأجراه معهد جالوب اأوائل العام 1920. راأت اأغلبية كربى من 

العام 1930  اأواخر  العظمى. وبحلول  انه كان من اخلطاأ الن�صمام يف احلرب  العام الأمريكي  الراأي 

ا�صتطلعات  نتائج  – تغريت  الهادئ  اأوروبا واملحيط  النظام يف  بتهديد  واليابان  اأملانيا  بداأت  -عندما 

الغالبية العظمى من الأمريكيني تردد ان الأمة كانت على حق يف قتالها �صابقا  معهد غالوب، وبداأت 

فيتنام،   حرب  على  الأمريكي  العام  الراأي  اعرتا�ص  مع   1970 العام  منت�صف  يف  الزمن.  من  لعقدين 

خّف�ص الكونغر�ص النفقات الدفاعية وتعرث الرئي�ص يف اإدارة ال�صيا�صة اخلارجية.

تقرتح ا�صتطلعات الراأي اليوم انتعا�صا مماثل تاأييدا  لدور عاملي اأمريكي. وعادت ق�سية االأمن القومي 

الأمريكيني  اأغلبية كبرية من  اأن  بيو  ا�صتفتاءات  تظهر  بينما  اهتمام اجلمهوريني،  االأو�سع من  احليز  لتحتل 

تدعم اتفاق ال�رشاكة القت�صادية- الإ�صرتاتيجية عرب املحيط الهادئ )TPP(. وعلى الرغم من ال�صعبوية 

الهائجة اإبان النتخابات التمهيدية عند كل احلزبني، هناك �صبب للعتقاد اأن املر�صحني الذين يوؤيدون 

حالة قوية للنخراط الدويل �صوف يفوزون يف النهاية. 
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(((
حتدي القيادة الأمريكية 

جامي�س اأي لوي�س - املركز الدويل للدرا�سات االإ�سرتاتيجية والدولية يف وا�سنطن – 2016، �س:19- 21

تطلب اإ�سالح االإ�رشار التي حلقت بالنفوذ االأمريكي من حرب فيتنام حوايل عقد من الزمن تقريبا. هذه 

املرة �ستكون اأ�سعب. يف عام 1975، واجهت اأمريكا مناف�صا موحدا وبطيئا. واحتاج القادة الأوروبيون 

العاملي قوية ب�صكل  الكربى من اجلنوب  ال�صني والدول  ال�صوفياتي. مل تكن  دعما امريكًا �صد الحتاد 

كاف كما اأنها مل تكن ت�صعى بفعالية للعب دور يف ال�صوؤون الدولية.  ونواجه اليوم العديد من املناف�صني 

و�صمتهم الوحيدة امل�صرتكة هي الرغبة يف تو�صيع نفوذهم، وغالبا ما يكون ذلك على ح�صاب الوليات 

املتحدة وحلفائها املتداعني. 

قد تكون الواليات املتحدة القوة العظمى الوحيدة غري اأنها يف الواقع ويف معظم االأقاليم تقع يف مكان ثان 

اأو ثالث. تهيمن الربازيل على اأمريكا اجلنوبية، وت�صعى رو�صيا ل�صتعادة �صيطرتها على جوارها القريب، 

كما ت�صعى ال�صني اإىل الهيمنة الإقليمية، اأما الهند فلديها قدرات هي مو�صع ح�صد من اأي قوة اأوروبية، 

بينما تناور وتتناف�ص كل من تركيا واإيران ودول اأخرى على الأف�صلية والقيادة الإقليمية. وتظهر جتربة 

العراق واأفغان�صتان اأن القوة الع�صكرية ال�صاحقة ل تاأتي دائما بنتائج �صعيدة. وخلفا للحرب الباردة، 

نحن ل نخو�ص م�صابقة عاملية اإمنا �صل�صلة من امل�صابقات الإقليمية، هناك بع�ص اجليو�ص يف اأماكن ويف 

اأماكن اأخرى ل يوجد. اأمريكا ل متتلك اإ�صرتاتيجية لهذه البيئة اجلديدة. ولي�ص لدينا التفكري ال�صرتاتيجي 

لإن�صاء تلك الإ�صرتاتيجية. ولو كان لدينا تفكري ا�صرتاتيجي، لأدرك �صخ�ص ما اأن اجلهود التي ا�صتمرت 

13 �صنة لإحلل الدميقراطية وامل�صاواة بني اجلن�صني يف منطقة ال�رشق الأو�صط كان من �صاأنها اأن تنتج 

الوليات املتحدة فيهما  النتيجة كانت حربني حققت  نبيلة، ولكن  اأهداف  الفو�صى. هذه دون �صك 

فوزا �رشيعا ثم خ�رشت، وذلك ب�صبب النق�ص يف املوارد والتعهدات. 

يو�صح البنك ال�صيني لل�صتثمار يف البنية التحتية الأ�صيوية )AIIB( م�صكلة نق�ص النفوذ الأمريكي، 

حتى عندما يتعلق الأمر بالأهداف املثالية.اإن اإبطاء التغري املناخي ي�صكل اأولوية للوليات املتحدة. التنمية 

اأولوية بالن�صبة للهند والربازيل وغريها. �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، بقيادة الوليات املتحدة، 

لن يقدم قرو�صا للفحم اأو حمطات الطاقة النووية. بينما يقوم بنك ال�صتثمار يف البنية التحتية الأ�صيوية 

بهذا الأمر. على �صبيل املثال حتتاج الهند اإذا اأريد لها اأن تنمو اإىل الع�رشات من حمطات الطاقة اجلديدة يف 

العقد القادم ولي�ص على رياح املزارع اأو الألواح ال�صم�صية. 

 James A. Lewis, The Challenge to U.S. Leadership, Global Forecasts 2016, Center for Strategic    -4

and International Studies, , 2016
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يف  االأمريكية.  القوة  وحدود  باإمكانات  االعرتاف  اإىل  واأي�سا  منا�سبة  اإ�سرتاتيجية  اإىل  بحاجة  اإقليم  كل 

من  اأهمية  اأكرث  املناطق  –واأي  نريد  ماذا  ب�صاأن  قرارات  الإ�صرتاتيجية  هذه  تتطلب  �صوف  ذاته  الوقت 

مناطق اأخرى – وعلى ماذا نتوقع اأن نح�صل. تتطلب بع�ص املناطق مواجهة، والبع�ص الأخر يتطلب 

التعاون وثمة عدد قليل ميكن اأن يرتك ل�صبيله. نادرا ما يعمل الإكراه فيما الوعظ لي�ص خيارا. ويكمن 

التحدي يف بناء نهج عاملي متما�صك بخ�صو�ص اجلهود الإقليمية لتاأمني املوارد اللزمة لها. هذا لي�ص 

رثاًء لزوال قوة اأمريكا، فالوليات املتحدة تفتقر اإىل اإ�سرتاتيجية لهذه البيئة اجلديدة، ولكن حجم الوليات 

اأمريكا تعاين  اأن  اإل  البلدان.  اأعلى مرتبة بني  املتحدة وعدد �صكانها وثرواتها �صوف ي�صمن بقاءها يف 

ال�صيا�صي الذي ي�صل الكونغر�ص  باأقل من وزنها. وال�صطراب  اأزمة قيادة مزدوجة جتعلها ت�رشب  من 

قا�ص جدا كما انه يو�صف باأنه اأزمة د�صتورية. ويقابل هذه الأزمة ال�صيا�صية �صعف فكري يف ال�صيا�صة 

اخلارجية يرتافق مع  ال�صيا�صات  الأيديولوجية والنقا�ص الأكادميي العبثي.

القيادة مل  عام 2001. وهذه  منذ  ب�صدة  اأ�صيبت  وقد  لي�صت حم�صنة،  الأمريكية  العاملية  القيادة  اإن 

تن�صاأ من القوة الع�صكرية اأو التدخلت، ولكن من الأفكار القوية ومن خلق قواعد دولية وموؤ�ص�صات 

لتنفيذها، والتي يجري حتديها الآن وحماولة ا�صتبدالها. و�صوف يبقى اجلوهر الفكري لل�صيا�صة الأمريكية 

– الدميوقراطية،  تقرير امل�صري و �صيادة القانون–  قويا.  ولكن هذه القيم بحاجة للنخراط امل�صتمر مع 
القوى جديدة اإذا اأرادت اأن تبقى مقنعة لعامل تنتقل فيه القوة بعيداً عن �صمال الأطل�صي. اإن الثقة املفرطة 

واالأهداف غري الواقعية اأ�رشت بالواليات املتحدة يف العامل، ومع الرباغماتية واحلظ، ميكننا اأن نتعافى . 
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(((
املطلوب : اإ�صرتاتيجية اأمريكية  يف �صوريا والعراق 

ملي�سا دالتون، املركز الدويل للدرا�سات االإ�سرتاتيجية والدولية يف وا�سنطن – 2016

ال�صمالية  املناطق  يف  الأرا�صي  بع�ص  ا�صرتداد  من  بالرغم  اأنه  اإىل  ورقتها  يف  دالتون  ملي�صا  اأ�صارت 

بف�صل ال�رشبات اجلوية للتحالف الذي بداأ حملته �صد الدولة الإ�صلمية يف العراق وال�صام منذ خم�صة 

ع�رش �صهرا بقيادة الوليات املتحدة، ما زالت داع�ص حتافظ على زخمها الع�صكري يف جذبها للمقاتلني 

وال�صيطرة على م�صاحات كبرية يف �صمال و�رشق �صوريا وغرب العراق. كما واأعتربت الكاتبة باأنه يف 

لتدعم  الربية،  الوطنية  للقوات  اإيران  �صوريا، ومب�صاندة  الرو�صية يف  اجلوية  ال�رشبات  تاأتي  الثناء،  هذه 

نظام الأ�صد الذي اأخفق يف اإ�صتهداف بع�ص جمموعات املعار�صة التي تتلقى امل�صاعدة الأمريكية لناحية 

واملجموعات  ال�صد  نظام  مع  مواجهتها  كبري يف  وب�صكل  ن�صاطها  تباطاأ  اأن  بعد  والت�صليح،  التدريب 

املقاتلة معه.

واأرجعت الكاتبة اإخفاق جهود التحالف يف اإخراج داع�ص من معاقلها الرئي�صية يف العراق اإىل عدة 

اأ�صباب ؛ منها االرتياب ال�سنّي العميق وتعّهد بغداد بالتقدم، والظروف االإن�سانية القا�سية الناجتة عن هذه 

ال�رشاعات التي �صاهمت يف اإرتفاع موجات الهجرة يف العامل . بالإ�صافة اىل �سيق اأفق الواليات املتحدة 

يف مواجهة امل�صاكل العميقة اجلذور. كما عك�ص انت�صار الوليات املتحدة يف اقل من خم�صني عملية 

الفجوة  ملء  قدرتها على  املوجودة، وعدم  الربية  احلملة  بتعّث  اإعرتافا  �صوريا   �صمال  لقواتها يف  خا�صة 

بقاء داع�ص يف خمتلف  �صاعدت على  التي  الأ�صباب  اأغلب  اأن من  اإعتربت  قد  الكاتبة  وحدها.وكانت 

تكويناتها منذ منت�صف العام األفني ثقتها بقلة من احلكام ورجال المن املدعومني من  ال�صنة يف �صوريا 

والعراق. ناهيك عن وح�صية داع�ص التي جتذب بع�ص املقاتلني، ال انها اأبعدتها عن الغالبية الوا�صعة من 

امل�صلمني، حيث �صكلت الكاذيب اإحدى نقاط ال�صعف لديها.هذا واأ�صافت الكاتبة باأن اإنتداب داع�ص 

دائما  اقت�صاديا  منوذجا  اإمتلكها  وعدم  املغلقة،  املجتمعات  من  العديد  يف  واحلكم  الأر�ص  حفظ  يف 

�صّكلت نقاط �صعف اإ�صافية. فالتقارير عن النق�ص يف الغذاء والوقود، والإ�صتعرا�ص الإرهابي والعنفي 

اأثبتت وجود �صعوبات تواجه داع�ص يف حكمها لهذه البلد. ومع ذلك، ترى الكاتبة  اليومي، اأمور 

�رشورة القبول بداع�ص مع اإ�صتمرار غياب الطريقة ال�صيا�صية البديلة ل�صنة �صوريا والعراق .

وتقرتح الكاتبة على الوليات املتحدة اأن متتلك اإ�صرتاتيجية �صيا�صية بديلة ل�صوريا والعراق يف حال 

الإ�صرتاتيجية  هذه  تت�صمن  اأن  ويجب  لداع�ص.  والقت�صادي  الع�صكري  الدعم  تخفي�ص  يف  جنحت 

ال�صيا�صية التدريب على اإعادة بناء البلد، وتوخي احلذر من اختالف وجهات النظر، والتكتم حول م�ساحلها 

 Melissa G. Dalton, Wanted: A US Strategy for Syria, Global Forecasts 2016, Center for Strategic  -5

and International Studies,  2016
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وخ�سائرها على حد �سواء، م�صت�صفة العرب من الدرو�ص التي تعلمتها من جتاربها يف العراق وافغان�صتان. 

كذلك يجب على الوليات املتحدة و�رشكائها العمل اأوًل مع ال�صوريني والعراقيني لتاأ�صي�ص هيكليات 

�صيا�صية وع�صكرية على م�صتوى كل من احلكومة املركزية وامل�صتويات املحلية العليا لتمكني هذين البلدين 

من بناء نظام حكم قابل للتطبيق. وقالت الكاتبة باأن هناك بع�ص الآمال يف حتقيق المركزية م�سرتكة يف 

عراق موحد يف ال�صنوات القليلة القادمة، اإال اأن االإ�سالح يف �سوريا �سياأخذ وقتاً اأطول.

الإيراين، واإتفاق خم�صة زائد  النووي  الناجت عن التفاق  الزخم  �صاأن  اأن من  الكاتبة  ثانيا، �رّشحت 

واحد الذي ي�صم رو�صيا، اأن يقود اجلهود ملنح احلرب يف �سوريا نهاية �سيا�سية، ُمعتربًة اأّن اي طريقة قابلة 

فيما  اأما  ال�صنوات.  للعديد من  اأن حتتاج  املحتمل  ال�صد، من  تنّحي  بعد  الإنتقالية  املرحلة  للتطبيق يف 

يتعلق باجلهود الدبلوما�صية، فقد اأ�صارت الكاتبة اإىل احلاجة مل�صاركة ال�صوريني واإيران واململكة العربية 

ال�صعودية وتركيا . وخل�صت اإىل اأن نقطة الإنطلق ل�صري املرحلة الإنتقالية يف �صوريا تكون يف هيكلية 

و�صعتها حمادثات جنيف، ل تر�صي فقط املغرتبني ال�صوريني فح�صب بل الزعماء املحليني ذات ال�صمعة 

اجليدة. ولإجناح هذه اجلهود الدبلوما�صية ل بد من تو�سيع انت�سار قوات حفظ ال�سالم حلماية املدنيني ومترير 

الرتكية  احلدود  عازلة على  منطقة  اإن�ساء  االأرجح  البناء، وعلى   اإعادة  وامل�ساعدة يف  االإن�سانية  امل�ساعدات 

اجلنوبية مع �سوريا. 

واالأتراك  اخلليجيني  ال�رشكاء  حت�سيد  اإمكانية  اإىل  الكاتبة  اأ�صارت  الإ�صرتاتيجية،  من  ثالثة  وكخطوة 

واالأوروبيني مل�ساعدة ال�سوريني يف بناء قوات اأمنية قادرة على حماية املدنيني وحماربة الإرهاب. فبالرغم 

من ت�صارب هذه اجلهود، اإل اأنها راأت �رشورة و�صعها يف خانة واحدة واإيجاد حالة من التن�صيق ما بني 

هذه القوى وقوات حفظ ال�صلم، لتفادي احلرج يف �صنع مثل هذه القوات على املدى الطويل. ومع 

ذلك ت�صّدد الكاتبة على اأن ل قوات حفظ ال�صلم ول املنطقة العازلة ول بناء قوات اأمنية  ميكن ان تنجح 

و�رشكائها يف  املتحدة  الوليات  لدور  اجلديدة.وبالن�صبة  ل�صوريا  قوية   �صيا�صية  هيكلية  غياب  يف حال 

العراق، راأت الكاتبة  اأن على الواليات املتحدة ال�سغط على بغداد خللق هيكلية �سيا�سية يف نظام �سامل وغري 

مركزي للحكم، ير�صي جميع الأطراف �صّنة  و�صيعة.اإىل ذلك، وجدت الكاتبة اأنه بالإ�صافة لتقوية قوات 

الأمن العراقية، ينبغي على الوليات املتحدة و�رشكائها اخلليجيني اأن يزيدوا من دعمهم لقوى الع�صائر 

ال�صنية من خلل التمويل والتدريب املبا�رش. ويجب اإر�صال م�صت�صارين ع�صكريني اإ�صافيني للم�صاعدة 

يف التدريب، والتن�صيق فيما بني هذه القوى وبني قوات التحالف حلماية املدنيني وردع توّغلت داع�ص 

بعيدا عن الأرا�صي العراقية.

وتعترب الكاتبة، انه يف الوقت الذي تعمل فيه رو�صيا من اأجل احلفاظ على موطئ قدم ع�صكري لها 

يف منطقة ال�رشق الأو�صط، ت�صعى  اإيران اىل احلفاظ على اإ�صرتاتيجيتها بالتاأثري يف العراق واإعادة ت�صليح 

حزب اهلل،ويف هذه احلالة �صوف يكون على الوليات املتحدة اأن تقرر اإذا كان هناك قبول باهظ الثمن 
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من  يخفف  ان  ميكن  ما  اأن  الكاتبة  ترى  كما  للتّنحي.  الأ�صد  على  ال�صغط  مقابل  والإيرانيني  للرو�ص 

اإيران  هذه املخاطر، بذل املزيد من اجلهود ال�رشية لمريكا و�رشكائها من اأجل تذليل مواقف  مندوبي 

املفو�صني يف ال�رشق الدنى واخلليج، وبناء روابط مع العراقيني والقيادة ال�سورية اجلديدة. تختم الكاتبة 

با�صتنتاج مفاده اأن الت�صدي لأي من هذه املخاطر �صوف لن تكون �صهلة ودون تكلفة. فالإ�صرتاتيجية ل 

تقت�رش على ح�رش املهمة يف اإذلل داع�ص، فهي لن  تقدم حل دائما لل�رشاعات يف �صوريا والعراق، ولن 

تبعد التهديد عن امل�صالح الأمريكية.و�صوف فالإدارة القادمة اإىل معاجلة هذه التحديات الرئي�صية ومراعاة 

وجهات النظر وو�صع اإ�صرتاتيجية للخروج من امل�صتنقع.
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نهاية احلقبة الأمريكية:

ان�صحاب وا�صنطن من ال�صرق الأو�صط 

�ستيفن �سيمون وجوناثان �ستيفن�سون، فورين اأفريز، عدد ت�رشين الثاين – كانون االأول 2016

من  الرغم  على  الأو�صط،  ال�رشق  وا�صنطن يف  دور  تقلي�ص  اىل  وا�صح  وب�صكل  اأوباما  اإدارة  �صعت 

النقاد  ويلفت  �صدها.  املتحدة  الوليات  تقودها  التي  واحلرب  داع�ص(   ( الإ�صلمية”  “الدولة  �صعود 

اىل ان التغيري جاء ب�صبب رف�ص الإدارة للتدخل المريكي يف املنطقة، ولعدم رغبتها يف النخراط يف 

العمليات القتالية الرئي�صية، وبح�صب بع�ص املحللني فان اإيديولوجية الرئي�ص المريكي باراك اأوباما تقوم 

على تقلي�ص النخراط الع�صكري يف املنطقة، وعدم رغبة الإدارة يف ا�صتخدام القوات الربية يف العراق 

اأو يف �صوريا ل يعني ان�صحابا امنا هو ت�صحيح مل�صار ا�صتعادة ال�صتقرار الذي ا�صتمر لعدة عقود بف�صل 

�صبط النف�ص الأمريكي.

من املمكن القول اأن االن�سحاب هو اأقل من اختيار واأكث من �رشورة، ويزعم بع�ص املراقبني اأن الواقعية 

الوليات  و�صيا�صة  الأمريكية،  الع�صكرية  امليزانية  يف  والتخفي�صات  القت�صادي  اليقني  عدم  زمن  يف 

املتحدة التو�صعية يف املنطقة اأ�صبحت باهظة التكاليف. ووفقا لهذا الراأي، تعد الوليات املتحدة، مثل 

اململكة املتحدة �صحية “التو�صع الإمرباطوري املفرط”. ويرى اآخرون اأن مبادرات ال�صيا�صة الأمريكية، 

وخا�صة املفاو�صات الأخرية مع اإيران ب�صاأن برناجمها النووي، جعلت امل�سافة اأو�سع بني وا�سنطن وحلفائها 

لي�ص ما يحدث  الأمريكي  الرئي�صي للن�صحاب  فاإن املحرك  ومع ذلك،  التقليديني يف ال�رشق االأو�سط. 

ال�رشق  يف  والقت�صادية  ال�صيا�صية  التطورات  خف�صت  فقد  املنطقة.  يف  يحدث  ما  ولكن  وا�صنطن  يف 

الأو�صط فر�ص التدخل الأمريكي الفعال اإىل نقطة التل�صي، واعرتف �صناع القرار يف وا�صنطن بذلك 

تتبع وا�صنطن �صيا�صة الن�صحاب املعتدل على الأقل  اأن  اأ�صا�صه. وبناء على ذلك، يجب  وت�رشفوا على 

لعدم املخاطرة بامل�صالح اجلوهرية للوليات املتحدة.

مع  كبري  حد  اإىل  تتفق  املتحدة  الوليات  م�صالح  لأن  للأمام،  الدفع  �صيا�صة  اإىل  وا�صنطن  حتتاج  ل 

حلفائها و�رشكائها ال�صرتاتيجيني يف املنطقة، وميكن حتقيق العلقات القت�صادية والدبلوما�صية جنبا اإىل 

جنب مع الوجود الع�صكري الأمريكي املتوا�صع. تت�صارك الوليات املتحدة ودول اخلليج العربي مهمة 

احلفاظ على اإمدادات النفط وعلى ال�صتقرار ال�صيا�صي. اإل اأن دول اخلليج العربي اليوم ل تقمع اجلهاد 
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الذي يهدف اىل الإطاحة بالرئي�ص الأ�صد واإىل �رشب اإيران، بل على العك�ص له الدعم يف �صوريا على 

قد  ما  ال�صوري، وجتنب  بالنظام  بالإطاحة  اخلا�صة  ال�صعودية  الرغبة  بكبح  وا�صنطن  ن�صائح  من  الرغم 

يح�صل بعد الأ�صد يف �صوريا اأي عندما يحكمها املتطرفون.ويعترب بع�ص ال�رشكاء الإقليميني اأنف�صهم اأقل 

م�صوؤولية اأمام وا�صنطن، ووا�سنطن ت�سعر بالتزام اأقل بحماية م�سالح هوؤالء ال�رشكاء، والتي تبدو على نحو 

متزايد �صيقة وبعيدة عن امل�صالح والقيم الأمريكية. بالإ�صافة اإىل ذلك، اأدى التطرف الإ�صلمي لظهور 

الهوية ال�صلمية احلقيقية التي تعّقد التدّخل الغربي يف ال�رشق الأو�صط. 

اأ�صبحت م�صالح العنا�رش املوالية للغرب و�صيا�صاتها متباعدة ب�صورة متزايدة عن امل�صالح الأمريكية، 

العام  انقلب  وبف�صل  -الأمريكية.  امل�رشية  العلقات  لعقود  امل�رشي  اجلي�ص  خدم  املثال  �صبيل  على 

ويبذل  جديد،  ا�صتبدادي  نظام  راأ�ص  على  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  ال�صابق  اجلرنال  اجلي�ص  و�صع   2013

اجلي�ص امل�رشي الآن املزيد من اجلهد لل�صيطرة على م�رش اكرث من اأي وقت م�صى. ولكن هذا نادرا ما 

يب�رش باخلري بالن�صبة لوا�صنطن: فاملا�صي هو املقدمة، حيث اأدى قمع اجلي�ص الوح�صي جلماعة الإخوان 

امل�صلمني اإىل زيادة العنف اجلهادي، وقيام الوليات املتحدة بتجميد امل�صاعدات املالية التي تر�صل اإىل 

م�رش �صنويا.. 

بات ح�صور �صيا�صة الوليات املتحدة يف منطقة ال�رشق الأو�صط يف ت�صاوؤل م�صتمر وتباينت م�صالح 

الوليات املتحدة عن م�صالح �رشكائها التقليديني يف ال�رشق الأو�صط، وتناق�صت اإمكانات القوة الع�صكرية 

الأمريكية لإحداث تغيري كبري يف املنطقة، كما ان اللمركزية يف تنظيم القاعدة وظهور داع�ص، قد زادا 

من عدم التماثل بني القدرات الع�صكرية الأمريكية والتهديدات الأكرث اإحلاحا التي تواجه املنطقة.  ومن 

�صاأن عملية ع�صكرية تقودها الوليات املتحدة �صد داع�ص، على �صبيل املثال،اأن تنتج انت�صارات رائعة 

ومر�صية. ولكن تداعيات ال�رشاع من �صاأنها اأن ت�صل اىل “الوطن” وتعبث بال�صتقرار املحلي كما اأن  

الأمريكي. وتكافح وا�صنطن  العام  الراأي  �صيا�صية مدعومة من  اإرادة  يتطلب  التكتيكية  املكا�صب  تعزيز 

اأو حلفاء يف احلرب �صد داع�ص واإل فاإن  التي ميكن العتماد عليها من عملء  للعثور على املكونات 

الوليات املتحدة قد تخ�رش حربا اأخرى يف ال�رشق الأو�صط.

ينطوي النهج القائم على مكافحة الإرهاب وداع�ص، على توجيه �رشبات جوية عرب الطائرات بدون 

طيار وعمليات كوماندو�ص دورية مما يحمل خماطر ج�صيمة. فالأ�رشار اجلانبية للهجمات التي تقوم بها 

الطائرات بدون طيار الأمريكية، على �صبيل املثال، جعلت من ال�صعب على احلكومة الباك�صتانية تو�صيع 

التعاون مع الوليات املتحدة. لهذه الأ�صباب، يجب على �صناع ال�صيا�صة الأمريكية طرح ال�صكوك حول 

جدية حتقيق الن�رش يف ال�رشاعات اجلارية يف منطقة ال�رشق الأو�صط، مبا فيها التدخل بقوة اأكرب يف �صوريا 

مثل فر�ص منطقة حظر جوي ومناطق عازلة وتغيري النظام بالقوة، وتوجيه غارات جوية انتقامية حمدودة 

�صد النظام ردا على ا�صتخدامه للأ�صلحة الكيميائية. هذه اخليارات تراجعت مع تدخل احلر�ص الثوري 

الوليات  بني  بالوكالة  اأنها حرب  الأمور على  تفهم  �صوريا، كي ل  للدفاع عن  اهلل   الإيراين وحزب 
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املتحدة وايران، مما �صيوؤدي اىل ت�صاعد حدة ال�صتباكات يف باقي املنطقة، ويجعل التفاو�ص م�صتحيل 

مع طهران لتقلي�ص برناجمها النووي. ثم اإن ال�صني ورو�صيا على ا�صتعداد ملمار�صة حق النق�ص �صد اأي 

قرار للأمم املتحدة يجيز التدخل المريكي، متاما كما اعرت�صتا على الكثري من القرارات.

الوقت  االإقليمي، يف  اال�ستقرار  االأو�سط هي حتقيق  ال�رشق  الرئي�سية يف  املتحدة  الواليات  م�سلحة  اإن 

احلا�رش على الأقل. ومن �صاأن القيود املفرو�صة على القوة الأمريكية يف ال�رشق الو�صط والتناف�ص بني 

الوليات املتحدة وال�صني اأن يحول اهتمام الوليات املتحدة ال�صرتاتيجي نحو اآ�صيا واملحيط الهادئ. 

غري اأن وا�صنطن بحاجة لتقنني قوتها يف ال�رشق الو�صط اإل حني يظهر تهديد وجودي حقيقي حللفائها 

الإقليميني، وهو اأمر غري مرجح. باملقابل يحاجج املنتقدون ل�صيا�صة �صبط النف�ص الأمريكية، قائلني اإن 

اأو اأي من خ�صوم الوليات املتحدة ملزيد من اجلراأة ما قد  يف غياب قوة اأمريكية موؤكدة �صتدفع ايران 

يوؤدي اإىل احلرب. اإن تقييد �صيا�صة �صبط النف�ص المريكية قد متنع ايران من مواجهة اإ�رشائيل اأو فعل اأكرث 

من ذلك والدخول بقوة اىل العراق و�صوريا واليمن، اأو اأماكن اأخرى من املنطقة خوفًا من اف�صاد التفاق 

النووي واإحياء العقوبات املوؤملة التي دفعت طهران اإىل طاولة املفاو�صات يف املقام الأول.

حيث  الإيرانية،  الأمريكية  للعلقات  واعدا  منوذجا  هو  التقارب  كان  اإذا  ما  ملعرفة  النتظار  يجب 

ت�صعى اإيران ب�صكل وا�صح لفر�ص نفوذها يف اأي مكان ت�صتطيع فعل ذلك فيه، ومن الوا�صح اأنه ميكنها 

ال�صيطرة على املنطقة. وقد �صاعد النفوذ الإيراين يف العراق على ملء الفراغ الذي خلفه الغزو الأمريكي. 

وطاملا ل تزال بغداد تعتمد على الوليات املتحدة ملواجهة داع�ص، يجب على وا�سنطن االإبقاء على دعم 

اإن الدعم الإيراين للمتمردين احلوثيني يف اليمن  القوى ال�سيا�سية العراقية املعتدلة واحلد من نفوذ ايران. 

وال�صيعة املن�صقني يف البحرين هو اأكرث انتهازية من كونه اإ�صرتاتيجي ولذا من غري املرجح ح�صول تول 

ا�صرتاتيجي يف ميزان القوة يف هذين البلدين. يف املقابل ل يرقى تدخل طهران يف ال�رشاع الإ�رشائيلي 

قادرة على  الفل�صطينية حما�ص  املقاومة  التحدي ال�صرتاتيجي: مل تكن حركة  اإىل م�صتوى  الفل�صطيني 

الفل�صطينية  اإ�رشائيل، ناهيك عن معار�صة م�رش وال�صلطة  اإىل ميزة خطرية على  ال�صخاء الإيراين  ترجمة 

حلما�ص. يعود ح�سور اإيران يف لبنان و�سوريا لعقود، ولكنها غري قادرة على تفادي تق�سيم �سوريا. حتى اذا 

اختارت ايران جعل �صوريا فيتنام لها، فاإن اأف�صل ما ميكن فعله هو تثبيت الو�صع احلايل وتقا�صم املكافاآت 

الهزيلة مع مو�صكو. 

القت�صادية  امل�صوؤوليات  ولكن  العربي،  اخلليج  دول  مع  العلقة  اإيران  مع  النووي  التفاق  زعزع 

والعاملية تفر�ص على وا�صنطن مكافحة الإرهاب واحلفاظ على علقة ا�صرتاتيجية جيدة مع تلك البلدان، 

وخا�صة اململكة العربية ال�صعودية. وحتتفظ دول اخلليج العربي بات�صال ثقايف اأقوى مع الوليات املتحدة 

اأكرث من اأي دول اأخرى: قامت النخب اخلليجية باإر�صال اأبنائها اإىل اجلامعات الأمريكية بدل من ال�صينية 

والرو�صية، اأو الدول الأوروبية. يجب على الإ�رشائيليني واخلليجيني عدم الذعر، فاحلكمة متلي وجودا 

ع�صكريا امريكيا اقليميا قابل للإ�صتخدام  ملنع تو�صع داع�ص ب�صكل اأكرب )يف الأردن، على �صبيل املثال(، 
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مثل  ال�صتقرار،  لزعزعة  ايرانية  اأي حتركات  على  والرد  النووي  للتفاق  الإيرانية  النتهاكات  ولردع 

تدخل بري وا�صع النطاق يف العراق.  يجب اأن ل تتغري الب�صمة الع�صكرية الأمريكية يف املنطقة، لذا ينبغي 

اأن تبقي وا�صنطن على حاملة طائرات قتالية واحدة باحلد الدنى يف بحر العرب والبقاء على العاملني 

يف القواعد الع�صكرية الأمريكية يف ال�رشق الأو�صط. احلملة اجلوية �صد داع�ص يجب اأن ت�صتمر، فالقوات 

االأمريكية ال تزال بحاجة اإىل االنت�سار يف بع�س االأحيان على اأ�سا�س انتقائي لقمع التهديدات الإرهابية اأو 

حتى ال�صتجابة بطريقة حمدودة للكوارث البيئية. 

ولكن �صيا�صة �صبط النف�ص تتطلب جتنب اأي تدخل ع�صكري بري كبري من جانب الوليات املتحدة يف 

ال�رشق الأو�صط مقابل ت�صجيع ال�رشكاء الإقليميني على حتمل املزيد من امل�صوؤوليات جتاه اأمنهم. بالإ�صافة 

اإىل التاأكيد على ان�صحابها الع�صكري حتتاج وا�صنطن اإىل اإعادة تقومي اأولوياتها الدبلوما�صية بعد الثورات 

العربية وخا�صة يف م�رش وليبيا و�صوريا، وقد اأثبتت التجارب اأن معظم جمتمعات ال�رشق الأو�صط لي�صت 

م�صتعدة لتخاذ خطوات هامة نحو الدميقراطية، وحتى املحاولت الأمريكية للت�صجيع نحو املزيد من 

التحرر ال�صيا�صي يف املنطقة ينبغي اأن يكون اأكرث حذرا. وينبغي اأي�صا اأن يعرتف امل�صوؤولون المريكيون 

بان حتقيق ال�صلم الدائم بني اإ�رشائيل والفل�صطينيني م�صتبعد جدا. وكانت احلكومات الإ�رشائيلية املتعاقبة 

قادرة على اإف�صال جهود �صنع ال�صلم ويف نف�ص الوقت الإفلت من العقاب، فهي كانت على ثقة باأن 

الأمريكيني �صوف ي�صتمرون يف حماولتهم مهما ح�صل. 

ال�رشائيليني  بني  وال�صلم  الدميوقراطية  اأهداف  دائما  تدعم  اأن  املتحدة  الوليات  على  يجب 

والفل�صطينيني. ولكن على املدى املتو�صط، بدل من الت�صبث بالأهداف غري الواقعية، كان يجب على 

وا�صنطن ال�صتفادة من التفاق النووي اليراين لتح�صني العلقات مع طهران. واأن تكون ال�صفقة بداية 

لتحقيق املرونة مع طهران يف جمالت اأخرى والرتكيز على تعزيز الت�صوية املوؤقتة بني الإيرانيني وال�صعوديني 

والتي تبدو م�صتبعدة جدا الآن. وثمة طريقة للقيام بذلك وهي جلب اإيران وغريها من احلكومات معا 

يف حماولة لإنهاء احلرب ال�صورية باتفاق �صيا�صي. ويجب على اللعبني الرئي�صيني كالوليات املتحدة 

ورو�صيا واإيران ودول اخلليج العربي التفاق على عدم ال�صماح لداع�ص بتو�صيع نفوذها يف منطقة ال�رشق 

الو�صط وت�رشيع ن�رش اأيديولوجيتها املتطرفة وعدم ال�صماح لها باإن�صاء امارة اخللفة التي ت�صعى اليها.

اإيران  دعم  اأن  الوا�صح  من  الع�صكري،  اجلمود  من  �صنوات  اأربع  من  اأكرث  وبعد  نف�صه،  الوقت  يف 

ب�صار  برئا�صة  ال�صورية  الدولة  ل�صالح  بالأمور  يدفع  اأن  الأخري ميكن  الرو�صي  للأ�صد والت�صعيد  امل�صتمر 

اأن ي�صبح  فاأنه من املحتمل  لنظام الأ�صد  النظر عن دعمهم  اأنه بغ�ص  ال�صد. وتدرك طهران ومو�صكو 

من امل�صتحيل اإعادة بناء حكم وحدوي يف �صوريا، ولهذه الأ�صباب، اأظهرت كل من اإيران ورو�صيا يف 

الأ�صعب،  ان اجلزء  التفاو�ص.على  ت�صوية عن طريق  اىل  بالو�صول  الأخرية مزيدا من الهتمام  الآونة 

بطبيعة احلال هو التو�صل اإىل ترتيبات انتقالية معقولة. و�صيكون اأحد الحتمالت الإن�ساء هيئة لتقا�سم 

ال�سلطة مع ال�سلطة التنفيذية التي يجب ان تهم�ص داع�ص وجبهة الن�رشة، كما هو وارد �صمنا يف بيان 
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جمل�ص الأمن ال�صادر يف �صهر اآب. يبقى حل اآخر يتمثل يف تق�سيم البالد واإقامة كونفدرالية من نوع ما ليحل 

حمل احلكم املركزي يف دم�سق.  وميكن لآلية وقف اإطلق النار التي مت التو�صل اإليها ميكن اأن تكون مبثابة 

حجر الأ�صا�ص لتلك الأنواع من الرتتيبات ال�صيا�صية الأو�صع.

العراق  اأن حرب  من  الرغم  انتهت، وعلى  قد  الأو�صط  ال�رشق  الأمريكية على  ال�صيادة  انتهت  لقد 

اأ�رشت مب�صداقية وا�صنطن اإل اأن الوليات املتحدة لن تن�صحب باملعنى احلريف للكلمة واإمنا �صت�صتمر يف 

الرتاجع، وذلك خلدمة الأولويات ال�صرتاتيجية يف اأماكن اأخرى. تريد الوليات و�رشكاوؤها الإقليميون 

اأن متتلك اإيران الأ�صلحة النووية اأو يكون لها دور اإقليمي كبري. ولكن ب�صبب ت�صاوؤل النفوذ الأمريكي 

يجب الرتكيز على اإقامة ال�صتقرار الإقليمي. ومن �صاأن ذلك اأن يكون نهجا اأكرث حكمة من ال�صغط من 

اأجل التحرر ال�صيا�صي والتو�صل اإىل حل لل�رشاع الإ�رشائيلي الفل�صطيني. ويتّعني على وا�صنطن اأن تقر 

باأن احلد من دورها الع�صكري يعني اأن حلفاءها �صوف ميار�صون ا�صتقللية اأكرب يف القرارات الع�صكرية 

به من  القيام  يريدون  مبا  اإعلم وا�صنطن  اإىل  املتحدة بدورهم   الوليات  بهم.  ويحتاج حلفاء  اخلا�صة 

مغامرات ع�صكرية، مثل �رشبات اململكة العربية ال�صعودية يف الآونة الأخرية �صد احلوثيني يف اليمن. 

اأن  حتتاج  وا�سنطن  الطرف.  واملتعددة  الثنائي  والتخطيط  للت�صال  بحاجة  و�رشكاءها  وا�صنطن  اأن  كما 

تكون اأكث و�سوحا ب�ساأن ما قد يدفعها اإىل التدخل ع�سكريا وما هو م�ستوى القوة التي �ست�ستخدمها. على 

“توازناً �سحيا” ي�سمن اإدارة اأمريكية ر�سيقة للمنطقة عو�ساً عن املقاربة الع�سكرية التي  وا�سنطن اأن تقييم 

حكمت االإ�سرتاتيجية االأمريكية يف ال�سنوات ال 14  االأخرية يف املنطقة. 
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ماذا تعني الإنتخابات الرئا�صية الأمريكية لعام 2016 

بالن�صبة لل�صرق الأو�صط

جون هوداك، معهد بروكينغز، 20 �سباط 2016

لة عن النتخابات الرئا�صية الأمريكية للعام 2016. يبداأ مبناق�صة طريقة  يقّدم هذا التقرير ملحًة مف�صّ

عمل النتخابات الرئا�صية الأمريكية وت�صل�صل املراحل النتخابية على مدى الأ�صهر املقبلة. ثّم يناق�ص 

هذا التقرير ما يجعل هذه النتخابات فريدة من نوعها، حتى بح�صب املعايري الأمريكية. وبعدها، يقوم 

بو�صف الق�صايا الرئي�صية التي تتم مناق�صتها يف احلملة، وبخا�صة تلك التي تهّم منطقة ال�رشق الأو�صط. 

واأخرياً، وبعد تقدمي نبذة عن كّل مر�صح من املر�صحني الرئي�صيني من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري، 

يقّدم هذا التقرير بع�ص ال�صتنتاجات ب�صاأن نوع ال�صيا�صة اخلارجية التي ميكن توّقعها من الإدارة الأمريكية 

القادمة. 
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 امل�صائل مو�صع املناق�صة: ال�صيا�صة الداخلية

احلزبان الرئي�صيان مهتّم باحلديث عن جزء كبري من الق�صايا عينها، مما يقّدم مقرتحات خمتلفة اإىل حّد 

كبري ب�صاأن كيفية حّل امل�صاكل. من حيث ال�صيا�صة الداخلية، يتمحور العديد من الق�صايا حول القت�صاد. 

هذا م�صار معقول بالن�صبة اإىل الدميقراطيني وجهد ا�صرتاتيجي من قبل اجلمهوريني. يحاول الدميقراطيون 

ال�صتفادة من القت�صاد الناجح اإىل حّد ما يف عهد الرئي�ص باراك اأوباما. وتظهر اأبحاث العلوم ال�صيا�صية 

ب�صاأن النتخابات الأمريكية اأنه عندما يكون القت�صاد يف حالة ازدهار، مييل احلزب احلاكم اإىل البقاء 

النمو  وحافظ  جديدة،  عمل  فر�صة  مليون   10 حوايل  اإن�صاء  مت  اأوباما،  الرئي�ص  عهد  يف  ال�صلطة.  يف 

ويتباهى  القيادية.  الأ�صهم  اأ�صواق  قيم  وت�صاعفت  املالية،  النظم  وا�صتقرت  مت�صقرة،  معدلت  على 

الدميقراطيون بهذه النجاحات على اأمل حتويل هذه املكا�صب القت�صادية اإىل اأ�صوات يف النتخابات.

ويف الوقت عينه، يقّر الدميقراطيون اأّن النتعا�ص القت�صادي مل ي�صاعد الأمريكيني جميعًا بالطريقة 

اإىل الأغنى منهم، لذلك يتحّدث الدميقراطيون عن ق�صايا عدم  العديد من املكا�صب  عينها. لقد تدفق 

امل�صاواة وكيفية م�صاعدة الطبقتنينْ املتو�صطة والفقرية يف البلد. يرّكز اجلمهوريون اأي�صًا على القت�صاد، 

الأمريكيني  يتحدثون عن عدد  بل �صعيفًا وغري كاٍف.  ناجحًا،  باعتباره  لي�ص  النتعا�ص  متحّدثني عن 

الذين ل يزالون عاطلني عن العمل وعدد اأولئك من بني الذين وجدوا فر�ص عمل جديدة يك�صبون ماًل 

اأّن النمو القت�صادي كان بطيئًا جداً وغري قادر على  اأقل من قبل الركود يف العام 2008. يو�صحون 

ت�صغيل القت�صاد. ويحاول اجلمهوريون والدميقراطيون بناء �صلة مع املجموعة عينها من الأمريكيني – 

اأولئك الذين مل يختربوا فوائد النتعا�ص القت�صادي. ويف حني يقول الدميقراطيون: “ميكننا اأن نحقق 

لكم املزيد”، يواجههم اجلمهوريون بالقول: “لقد خذلكم اأوباما”.

الق�صايا مو�صع املناق�صة: ال�صيا�صة اخلارجية والق�صايا ذات ال�صلة مبنطقة ال�صرق الأو�صط

مل يركز ال�صباق الرئا�صي لعام 2016 ح�رشيًا على ال�صيا�صة الداخلية. لقد لعبت ال�صيا�صة اخلارجية 

اأي�صًا دوراً هامًا، ول تزال. ت�صّكل هذه الق�صايا جزءاً من اأي حملة انتخابات رئا�صية، نظراً لدور الرئي�ص 

كقائد اأعلى للقوات امل�صلحة ومكانة البلد على ال�صاحة العاملية. وقد ظهرت ق�صايا ال�صيا�صة اخلارجية 

فرن�صا،  من  كّل  الإرهابية يف  والهجمات  الدولية  الإرهابية  املنظمات  مع ظهور  بخا�صة  الواجهة  اإىل 

وتركيا، واأندوني�صيا، وبوركينا فا�صو، وكينيا، ولبنان، وحتى يف الوليات املتحدة.

احلزبني،  كال  مر�سحي  حمالت  على  املهيمن  الرتكيز  مو�سع  الواقع  يف  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأ�سبحت 

وهذا اأمر غري اعتيادي من بع�ص النواحي. لطاملا اعُتربت ال�صيا�صة اخلارجية جمال احلزب اجلمهوري، 

واأظهرت ا�صتطلعات الراأي العام منذ عقود اأّن الأمريكيني يثقون يف احلزب اجلمهوري اأكرث من احلزب 

الدميقراطي عندما يتعلق الأمر مبثل هذه الق�صايا. ولكن يف انتخابات العام 2016، يرغب الطرفان يف 

اأّن  املنطلق العتيادي عينه، ويعتربون  امل�صاألة من  يناق�ص اجلمهوريون هذه  ال�صيا�صة اخلارجية.  مناق�صة 
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قيادة الرئي�ص اأوباما الفا�صلة قد ت�صببت بالعديد من امل�صاكل التي تواجه منطقة ال�رشق الأو�صط، واأفريقيا، 

وجنوب �رشق اآ�صيا، وال�صني، ورو�صيا، و�صبه جزيرة القرم، واأوروبا.

تتنوع ق�صايا ال�صيا�صة اخلارجية التي جتري مناق�صتها يف �صباق العام 2016 اإىل حّد كبري من حيث 

ال�صمالية  النووية مع كوريا  ال�صني والق�صايا  ال�صيرباين مع  الأمن  الق�صايا م�صاألة  طبيعتها. وت�صمل هذه 

الحتاد  مع  التجارية  والتفاقات  رو�صيا  مع  ال�صلطة  وديناميكيات  ال�رشقية  اأوروبا  يف  ال�صيادة  وق�صايا 

ال�صيا�صة  مناق�صة  على  الأو�صط  ال�رشق  ق�صايا  تهيمن  مل  ذلك،  ومع  الهادئ.  املحيط  ودول  الأوروبي 

اخلارجية فح�صب، بل اأي�صًا على احلملة ككّل. اأما الق�سية التي تتم مناق�ستها على نطاق وا�سع خالل احلملة 

النتخابية، فهي ظهور تنظيم الدولة االإ�سالمية وانت�صاره وهجماته يف العديد من من البلدان، مبا يف ذلك 

اأو�صع نطاقًا  امل�صاألة حمادثة  املتحدة. وتّت�صل بهذه  الوليات  التي نفذها متعاطفون معه يف  العتداءات 

ب�صاأن ال�صتقرار يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، وبخا�صة يف �صوريا والعراق واإيران وم�رش 

وليبيا واليمن.

مثرية  �سيا�سة  موؤخراً  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  اإيران  مع  النووي  االتفاق  �صّكل  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 

التفاق  من  كّلً  الدميقراطيون  يدعم  احلملة.  يف  حا�صمة  ق�صية  اأ�صبحت  كما  اأوباما،  الإدارة  للجدل 

والرئي�ص، بينما يعار�صه اجلمهوريون ب�صدة، اإىل حّد اأّن كثرياً من املر�صحني هّدد بالن�صحاب عند تويل 

من�صب الرئا�صة. اأما ق�صية ال�صيا�صة اخلارجية الأخرية املهيمنة على هذه احلملة، فتتعلق بالدعم الأمريكي 

لإ�رشائيل. ويقول اجلمهوريون اإّن العلقات بني الوليات املتحدة واإ�رشائيل قد انهارت حتت اإدارة اأوباما 

واإّن التزام الوليات املتحدة باأمن اإ�رشائيل وا�صتقلليتها ودفاعها وم�صاحلها ينبغي اأن ي�صّكل جزءاً اأ�صا�صيًا 

من ال�صيا�صة الأمريكية اخلارجية. ل يختلف الدميقراطيون عنهم بالراأي كثرياً، اإل اأنهم ل يعتربون الرئي�ص 

اأوباما م�صوؤوًل عن اأي تعقيد يف العلقات بني البلدين.
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مواقف اأبرز املر�صحني

ـ هيالري كلينتون )دميقراطي)

يت�صمن  االإ�سالمية.  الدولة  مع  للتعامل  اأجزاء  ثالثة  من  ا�سرتاتيجية  كلينتون  – تقّدم  االإ�سالمية  الدولة 

اجلزء الأول هزمية الدولة الإ�صلمية يف العراق و�صوريا من خلل زيادة العمليات ال�صتخباراتية، وزيادة 

العراقيون  يقودها  خا�صة  اأمريكية  قوات  تدعمها  برية  حملة  و�صن  اجلوية،  التحالف  قوات  �رشبات 

ال�صنة والأكراد وت�صّم �رشكاء اأوروبيني ودول عربية جماورة. ويرّكز اجلزء الثاين على قطع متويل الدولة 

املتحدة،  الأمم  تفر�صها  التي  الإرهابية  العقوبات  حتديث  على  كلينتون  �صتعمل  و�صبكاتها.  الإ�صلمية 

املحلية  املجموعات  واإ�رشاك  بالتمويل،  امل�صاعدة  من  رعاياهما  منع  اإىل  والقطريني  ال�صعوديني  ودفع 

مكافحة  اإىل  بالإ�صافة  التطرف،  مكافحة  يف  للم�صاعدة  العامل  اأنحاء  جميع  يف  امل�صلمة  واملجتمعات 

التجنيد عرب الإنرتنت ب�صكل ن�صط. اأما اجلزء الثالث، فريّكز على الأنظمة الدفاعية يف الوليات املتحدة، 

مما يحّد من قدرة الدولة الإ�صلمية على اخرتاق احلدود الأمريكية اأو التجنيد من داخلها.

تدعم كلينتون فكرة العمل مع  بالتزامن مع اجلهود ملكافحة الدولة الإ�صلمية،   – �سوريا والالجئون 

يعيد  اأن  كلينتون  وتريد  معتدلة.  اإىل حكومة  لالنتقال  والتخطيط  احلكم  من  االأ�سد  الإزالة  حملية  جمموعات 

الكونغر�ص النظر يف تفوي�ص ا�صتخدام القوة الع�صكرية �صّد الإرهاب للعام 2001. توؤيد كلينتون فر�ص 

منطقة حظر جوي فوق �صمال �صوريا قرب احلدود الرتكية، واإن�صاء مناطق اآمنة للجئني متّكنهم من البقاء 

يف �صوريا، يف ماأمن من الدولة الإ�صلمية ونظام الأ�صد. و�صتقوم كلينتون باإ�رشاك العامل العربي للم�صاعدة 

لع�رشات  املتحدة  الوليات  ا�صتقبال  كلينتون  تدعم  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  الآمنة.  املناطق  هذه  دعم  يف 

الآلف من اللجئني ودفعها للحلفاء الأوروبيني والعرب ل�صتقبال املزيد من اللجئني.

التزام  تعميق  اأوًل،  اإيران:  مع  للتعامل  خما�سية  ا�سرتاتيجية  كلينتون  تقّدم   – النووي  اإيران/االتفاق 

الوليات املتحدة باأمن اإ�رشائيل من خلل دعم الدفاع، وحتديداً يف جمال الك�صف عن الأنفاق والدفاع 

وجود  خلل  من  حيوية  اأمريكية  م�صلحة  ت�صّكل  اخلليج  منطقة  اأّن  على  التاأكيد  ثانيًا،  ال�صاروخي. 

التعاون  جمل�ص  دول  مع  الأمني  التعاون  وزيادة  مفتوحًا  هرمز  م�صيق  على  واحلفاظ  قوي  ع�صكري 

اخلليجي. ثالثًا، مكافحة وكلء اإيران يف الدول الأخرى واإ�رشاك دول مثل تركيا وقطر يف ت�صييق اخلناق 

وخام�صًا،  اإيران،  يف  الإن�صان  حقوق  لنتهاكات  الت�صدي  رابعًا،  الوكلء.  لهوؤلء  املقّدم  الدعم  على 

العمل مع دول عربية لو�صع ا�صرتاتيجية اإقليمية �صاملة. توؤيد كلينتون التفاق النووي مع اإيران وت�صفه 

القوة  اإىل  اأو  اإ�صافية  اإىل عقوبات  تلجاأ  اإنها �صوف  بها، ولكن حتققت”. وقالت  “غري موثوق  مبقاربة 

الع�صكرية اإذا لزم الأمر لفر�ص التفاق.

اإ�رشائيل – تدعم كلينتون التحالف القوي واملتني مع اإ�رشائيل، ف�صًل عن حّل الدولتني. وقالت اإنها 

�صتدعو رئي�ص الوزراء الإ�رشائيلي اإىل البيت الأبي�ص يف خلل ال�صهر الأول من رئا�صتها لتعيد اللتزام 
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بالتحالف بني البلدين ولإظهار ت�صامنها مع اإيران. كما قالت اإنها �صتلتزم باأمن اإ�رشائيل من خلل توفري 

الدعم الدفاعي املذكور.

الناحية الأمنية  اأّن منطقة اخلليج �رشيك مهم من  التاأكيد على  اأن تعيد  – تريد كلينتون  دول اخلليج 

اإيران  الدولة الإ�صلمية وحتييد  التغلب على  اأجل  اأ�صا�صية من  ال�صعودية  اإّن  والتجارية والدفاعية. قالت 

اإىل  ال�صعودية وقطر وغريها  العربية، مثل  الدول  تدفع  اأن  تريد كلينتون  املنطقة.  ال�صتقرار يف  وحتقيق 

بذل املزيد من اجلهود لدعم املعركة �صد الدولة الإ�صلمية، �صواء من خلل الدعم املايل اأو الع�صكري. 

كلينتون ملتزمة بحماية دول جمل�ص التعاون اخلليجي من التوغل الإيراين، وقالت اإنها �صتدفع دول اخلليج 

نحو اتخاذ اإجراءات �صارمة �صّد مواطنيها الذين يقدمون الدعم املايل للمنظمات الإرهابية.

ـ بريين �صاندرز )دميقراطي)

 الدولة االإ�سالمية – يريد �صاندرز اأن تقود الدول العربية املعركة �صّد الدولة الإ�صلمية، مبا يف ذلك 

اإّن  اأي�صًا  ويقول  الإ�صلم”.  روح  اأجل  من  “معركة  ا�صم  احلملة  على  مطلقًا  الربية،  القوات  ا�صتخدام 

على دول املنطقة، ول �صيما دول اخلليج الغنية، اأن تبذل املزيد من اجلهود لتمويل احلرب �صد الدولة 

برية  قوات  اإىل  اللجوء  يعار�ص  ولكنه  التحالف،  لقوات  اجلوية  ال�رشبات  �صاندرز  يدعم  الإ�صلمية. 

اأمريكية. كما يدعم اأي�صًا فكرة هزمية الدولة الإ�صلمية اأوًل ثّم القلق ب�صاأن الأ�صد لحقًا.

يعار�ص  اآمنة، ولكنه  اإقامة مناطق  تاأييده فكرة  ب�صاأن  �صاندرز وا�صحًا  – مل يكن  �سوريا والالجئون 

فر�ص مناطق حظر جوي كجزء من اأي جهد، خوفًا من جّر الوليات املتحدة اإىل مواجهة طويلة الأمد. 

يوؤيد �صاندرز ا�صتقبال الوليات املتحدة ع�رشات الآلف من اللجئني ال�صوريني، واعتبار نزوحهم اأزمًة 

اإن�صانية. ويطالب اأي�صًا ال�رشكاء الأوروبيني والعرب اللتزام با�صتقبال اللجئني.

اإيران/االتفاق النووي – يدعم �صاندرز التفاق النووي مع اإيران، باعتباره الو�صيلة الأكرث فعالية ملنع 

هذه الأخرية من تطوير �صلح نووي. ل يعترب �صاندرز اأّن التفاق خاٍل من العيوب، اإل اأنه �صفقة من 

التدخل  اإّن  ويقول  التفاق،  اإيران  انتهكت  ما  اإذا  عقوبات  فر�ص  اإعادة  يوؤّيد  اأنه  كما  اإبرامها.  املفيد 

التدخل  �صاندرز  يعار�ص  الأخري.  امللذ  يكون  اأن  يجب  ولكن  مطروحًا،  خياراً  يزال  ل  الع�صكري 

ل اأن يتم فر�ص �رشوط التفاق  الع�صكري الأمريكي من جانب واحد، م�صرياً اإىل اأنه يف حالة اإيران، يف�صّ

من قبل حتالف.

رئي�ص  �صاندرز  انتقد  لطاملا  الدولتني.  حل  عن  ف�صًل  الإ�رشائيلي،  الأمن  �صاندرز  يدعم   – اإ�رشائيل 

اأمام  اأنه لن يح�رش خطاب نتنياهو  اأعلن  الوزراء الإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو، وكان امل�رشع الأول الذي 

الكونغر�ص يف العام 2015. يدعم �صاندرز حّل الدولتني الذي ي�صمن حق اإ�رشائيل يف اأن تكون اآمنة 

اإ�رشائيل،  على  تطلقها حركة حما�ص  التي  ال�صواريخ  يعار�ص  احل�صول على وطن.  فل�صطني يف  وحق 

ويدعم حق اإ�رشائيل يف الدفاع عن نف�صها. وهو يعار�ص اأي�صًا احل�صار الإ�رشائيلي املفرو�ص على قطاع 

غزة.
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دول اخلليج – بالإ�صافة اإىل اعتباره اأّن على دول اخلليج بذل املزيد من اجلهود للتغلب على الدولة 

العربية  للمملكة  القا�صية  الت�رشيحات  ببع�ص  �صاندرز  احتفظ  املنطقة،  ال�صتقرار يف  الإ�صلمية وحتقيق 

اأقّل  اأن ترّكز بدرجة  ال�صعودية  اإّن على  األقاها يف جامعة جورجتاون  ال�صعودية وقطر. وقال يف كلمة 

على احلرب يف اليمن وعلى قطر اأن ترّكز بدرجة اأقّل على كاأ�ص العامل، وحتويل مواردهما اإىل العراق 

و�صوريا. 

ـ تيد كروز  )جمهوري)

 الدولة االإ�سالمية – كانت ت�رشيحات تيد كروز ب�صاأن كيفية التعامل مع الدولة الإ�صلمية خليطًا من 

الت�رشيحات املتطرفة واملبهمة، مما اأثار انتقادات بني مناف�صيه من احلزب اجلمهوري. يوؤيد كروز م�صتوًى 

معينًا من القوات الربية يف �صوريا، مع اأنه يعترب اأنه ميكن النت�صار يف احلرب �صّد الدولة الإ�صلمية بدون 

القوات الربية الأمريكية. يوؤيد كروز ت�صليح قوات الب�صمركة الكردية يف العراق و�صوريا ودعمها، كما 

يوؤيد ا�صتخدام “القوة اجلوية ال�صاحقة” ووابل من القنابل يف اأي مكان تتواجد فيه الدولة الإ�صلمية. 

يريد تعليق دعم الوليات املتحدة لنظام احلكم يف بغداد، بحجة اأنه يجعل الو�صع يف املنطقة اأ�صواأ من 

ذي قبل. كما واأّنه يوؤيد الدعم للأكراد العراقيني وال�صوريني، ولإ�رشائيل، وم�رش، والأردن، اإذ يعتربهم 

لعبني رئي�صيني يف القتال. يف مو�صوع املعركة �صّد الدولة الإ�صلمية واملجموعات الأخرى، حر�ص 

كروز اأن يذكر اأنه ل يعتربها حربًا على العقيدة الإ�صلمية برمتها، بل �صّد “العنا�رش املتطرفة” يف الإ�صلم.

اإّن كروز مرتدٌد يف مو�صوع اإزالة الأ�صد من احلكم لأنه ي�صكك يف املعتدلني  �سوريا والالجئون – 

ال�صوريني ويخ�صى اأن متلأ الدولة الإ�صلمية الفراغ. اأما يف ما يتعلق باللجئني، فقال كروز اإنه يريد تعليق 

ا�صتقبال الوليات املتحدة للقادمني من اأي بلد فيه اأرا�ٍص ت�صيطر عليها الدولة الإ�صلمية اأو تنظيم القاعدة 

اإىل حّد كبري، مبا يف ذلك �صوريا. وكونه �صيناتور، كان قد اقرتح ت�رشيعًا للقيام بذلك. وقد جتّنب اإىل 

حّد كبري اإعطاء اإجابات ب�صاأن ما اإذا كان يوؤيد فر�ص مناطق حظر جوي اأو اإقامة مناطق اآمنة يف �صوريا.

اإيران/التفاق النووي – يعار�ص كروز التفاق النووي مع اإيران ويقول اإّنه �صيرتاجع عنه فوراً متى 

اأمن  اأن ت�صبح قادرة على امل�صتوى النووي ويهدد  اإيران  اإّن التفاق ي�صّهل على  اأ�صبح رئي�صًا. ويقول 

الوليات املتحدة.

  ـ دونالد ترامب )جمهوري) 

بالدولة  يتعلق  ما  يف  غالبًا  اتباعها  ي�صعب  معقدة  بخطة  ترامب  دونالد  تقّدم   – االإ�سالمية  الدولة 

الإ�صلمية. يف البداية، كان مرتدداً ب�صاأن التدخل يف ال�رشاع، بحجة اأنه مل تكن لديه م�صكلة يف ترك 

رو�صيا حتارب الدولة الإ�صلمية. وقال اإنه ل حاجة اإىل التدخل الأمريكي واإّن الوليات املتحدة ت�صتطيع 

ترامب  يوؤيد  اأمريكي،  جهد  اأي  اإطار  ويف  التنظيم.  رو�صيا  تهزم  اأن  بعد  بالبقايا”  “الهتمام  بب�صاطة 



29

اإيرادات  لقطع  العراقية  النفط  ق�صف حقول  يوؤيد  الأمريكية.  الربية  القوات  من  ا�صتخدام عدد حمدود 

التنظيم، ولكنه يريد اأي�صًا اأن تزّود العراق الوليات املتحدة بـ 1.5 تريليون دولر اأمريكي من عائدات 

حّد  لو�صع  حماولة  يف  الإ�صلمية  الدولة  مقاتلي  اأ�رش  قتل  ترامب  يدعم  احلرب.  تكاليف  ل�صداد  النفط 

للتجنيد. ويقول اإّنه ينبغي الق�صاء على الدولة الإ�صلمية قبل اأن تتعامل الوليات املتحدة مع الأ�صد.

�سوريا والالجئون – اأو�صى ترامب با�صتخدام “قوة هائلة” �صد الأ�صد واأعرب يف الوقت عينه عن 

قلقه اإزاء ما �صياأتي بعد �صقوطه. وقد اأعرب عن ت�صكيكه مبو�صوع تدريب املعتدلني ال�صوريني وما اإذا 

اآمنة.  اإقامة مناطق  كان ميكن الوثوق بهم. يعار�ص فر�ص مناطق حظر جوي يف �صوريا، ولكن يدعم 

يقول ترامب اإنه �صيمنع اللجئني من دخول الوليات املتحدة واإنه �صيمنع جميع امل�صلمني من الدخول 

اإىل البلد حتى يقوم نظام الهجرة بتح�صني اإجراءات الفرز.

اإيران/االتفاق النووي – يعار�ص ترامب التفاق النووي مع اإيران ويقول اإنه قادر على التفاو�ص على 

�صفقة اأف�صل. بدا تارًة اأنه م�صتعّد للرتاجع عن التفاق، واقرتح تارًة اأخرى اأّن الرتاجع عنه ا�صرتاتيجية 

زيادة  ويوؤيد  كما  �رشورية”.  و�صيلة  “باأي  الإيراين  النووي  الربنامج  �صيوقف  اإنه  ترامب  يقول  �صيئة. 

العقوبات القت�صادية لأكرث مما كانت عليه قبل التفاق على ما يفرت�ص.

ترامب  يوؤيد  واقت�صادي.  ع�صكري  ك�رشيك  لإ�رشائيل  الكبري  دعمه  عن  ترامب  اأعرب   – اإ�رشائيل 

باإن�صاء دولة  نتنياهو. مل يكن وا�صحًا ب�صاأن راأيه  بنيامني  الوثيق مع رئي�ص الوزراء الإ�رشائيلي  التحالف 

فل�صطينية. وهو يوؤيد اأي�صًا الهجوم الإ�رشائيلي الأحادي على اإيران.

م�صيفًا  �صوريا،  اآمنة يف  مناطق  اإقامة  كلفة  اخلليج  دول  تتحمل  باأن  ترامب  يطالب   – اخلليج  دول 

اإّن على ال�صعودية  اأي�صًا  اأّن الوليات املتحدة ميكن اأن ت�صاهم ببع�ص امل�صاعدة يف هذا الإطار. ويقول 

التعوي�ص ماليًا للوليات املتحدة كلما �صاعدتها هذه الأخرية يف حماية م�صاحلها.
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اخلامتة

قوية  بعلقة  جميعهم  ملتزمون  اأّنهم  وهو  جميعهم،  املر�صحني  بني  وثابت  موؤكد  واحد  �صيء  ثمة 

ودائمة ومتبادلة مع اإ�رشائيل. وبالإ�صافة اإىل ذلك، اقرتح كّل من املر�صحني اعتماد نهجًا اأكرث عدوانية 

للتعامل مع الدولة الإ�صلمية. تختلف هذه املناهج كثرياً بني احلزبني وبني املر�صحني. فالدميقراطيني مثل 

هيلري كلينتون �صيقومون بتو�صيع نطاق ال�صيا�صة احلالية التي تتبعها اإدارة اأوباما، بينما �صيقوم العديد 

حماولة  يف  املنطقة  اإىل  اإ�صافية  جوية  وقوة  الربية  القوات  من  املزيد  باإر�صال  اجلمهوريني  املر�صحني  من 

ال�صامل  الق�صف  مثل  متطرفة وعدوانية،  باقرتاحات  املر�صحني  بع�ص  تقّدم  امل�صكلة.  هذه  مع  للتعامل 

للأرا�صي اأو قتل اأفراد اأ�رش مقاتلي الدولة الإ�صلمية. ولكن يف احلقيقة، يلعب امل�صت�صارون الع�صكريون 

اأدواراً مهمة يف اأي اإدارة، ومن املرجح اأنهم �صيتمكنون من اإقناع الرئي�ص بخطر تنفيذ �صيا�صات متطرفة 

اأي�صًا اأن حتول دون حتول بع�ص اخلطابات املقلقة كثرياً خلل ال�صباق  للغاية. ومن �صاأن تلك الن�صائح 

الرئا�صي اإىل �صيا�صة يف نهاية املطاف.

بعبارات  املر�صحني  بع�ص  توجه  اخلليج. ويف حني  منطقة  ب�صاأن  اأي�صًا  املر�صحني  اآراء  وتت�صابه  هذا 

قا�صية لدول مثل اململكة العربية ال�صعودية، دعا العديد من املر�صحني دول جمل�ص التعاون اخلليجي ودول 

اأن تبذل املزيد من اجلهود ملكافحة الدولة الإ�صلمية  اأفريقيا  اأخرى يف منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال 

وم�صاعدة املعتدلني ال�صوريني، �صهدت اخلطابات يف هذا ال�صاأن �صيئًا من الوحدة. مل ي�صَع اأي مر�صح اإىل 

احلّد من علقة الوليات املتحدة مع دول اخلليج اأو اإعادة النظر فيها. ويف الواقع، اأ�صار العديد منهم اإىل 

اأهمية وجود الدول امل�صتقرة يف املنطقة ك�رشكاء اقت�صاديني، وع�صكريني، وا�صرتاتيجيني يف املجالت 

كلها - ولي�ص يف التعامل مع الدولة الإ�صلمية فح�صب

اأما يف ما يتعّلق بالتعامل مع اأزمة اللجئني ال�صوريني، ف�صيكون لختيار الرئي�ص تاأثري كبري على �صكل 

اللجئني، كما  الآلف من  با�صتقبال ع�رشات  الأرجح  الدميقراطيون على  �صيقوم  الأمريكية.  ال�صيا�صة 

�صي�صاعدون الدول الأخرى وي�صجعونها على ا�صتقبال اللجئني ودعمهم، ويف حالة هيلري كلينتون، 

ناحية  من  الأزمة.  مع  للتعامل  �صوريا  يف  اجلوية  بالقوة  حممية  اآمنة  مناطق  اإقامة  بدعم  اأي�صًا  �صيقومون 

فكرة  ي�صّجع  لن  بع�صهم  واأّن  كما  ال�صوريني،  اللجئني  اجلمهوري  احلزب  مر�صحو  �صريف�ص  اأخرى، 

اآمنة داخل �صوريا. بدًل من ذلك، �صيعتمدون كليًا على دول املنطقة ل�صتقبال اللجئني  اإن�صاء مناطق 

والتعامل مع الأزمة يف مكان اأقرب من م�صدرها. �صيرتّتب على هذه اخليارات عواقب وخيمة، ولي�ص 

بالن�صبة اإىل ال�صيا�صة الأمريكية فح�صب، فهي �صتوؤثر اأي�صًا على فر�ص جناح التعامل مع الأزمة الإن�صانية، 

ف�صًل عن توقعات دول اخلليج.

الأكرب يف  املنتخب مو�صع الختلف  الرئي�ص  فيها هوية  �صت�صّكل  اأكرث م�صاألة  الإيرانية هي  امل�صاألة 

ال�صيا�صة املعتمدة. املر�صحان الدميقراطيان هيلري كلينتون وبريين �صاندرز متحدان متامًا يف هذا املجال، 
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اإيران  اإطار ت�صكيك �صليم با�صتعداد  اأنهما �صيطبقانه �صمن  وهما يوؤيدان التفاق النووي ومن املرجح 

للمتثال له. كما هما على ا�صتعداد لفر�ص عقوبات اقت�صادية كبرية يف حال حدوث انتهاكات اإيرانية. 

اإيران.  مل�صاءلة  الدويل  املجتمع  ومع  القائم  التفاق  اإطار  يف  للعمل  م�صتعدان  هما  املطاف،  نهاية  يف 

ولكّن اجلمهوريني يختلفون عنهما يف ذلك. يقول معظمهم اإنهم �صيرتاجعون عن التفاق فور توليهم 

العديد  التي كانت قائمة قبل التفاق. وقد اقرتح  العقوبات  اإعادة فر�ص  اإىل  املن�صب و�صي�صعون فوراً 

من اجلمهوريني زيادة العقوبات القت�صادية يف حماولة لتغيري �صلوك اإيران. ولكن اإىل جانب اإعادة فر�ص 

العقوبات، من غري الوا�صح ما اإذا كان للجمهوريني الذين يعار�صون التفاق مع اإيران خطة بديلة للعمل 

العقوبات  اأّن  يعتقدون  كانوا  اإذا  اأو  نووي،  �صلح  على  للح�صول  ال�صعي  من  الأخرية  هذه  منع  على 

�صتحقق هذه املهمة. ومل يناق�ص اأّي من املر�صحني ماذا �صيعني الرتاجع عن التفاق بالن�صبة اإىل العلقات 

مع اجلهات الأخرى املوّقعة.
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تنظيم داع�ش وجبهة الن�صرة : م�صادر القوة)6)

كاثرين كافريال، جنيفر غامبهري، هارليني  زميرمان، – معهد درا�سات احلرب ومعهد اأمريكان اإنرتبرايز – �سباط-   

)(( 2016

ملخ�ش تنفيذي:

من  متميزة  م�صادر  مع  اجلهادية  ال�صلفية-  الع�صكرية  املنظمات  من  والقاعدة  داع�ص  تنظيما  يعترب 

القوة. تتفاعل هذه املجموعات على نحو خمتلف مع ال�صكان يف املناطق التي ت�صيطر عليها مما يخلق 

متطلبات وا�صحة لتدمري كل منظمة. ويجب اأن تعمل ا�صرتاتيجيه الوليات املتحدة �صد تنظيم داع�ص 

ن�سبيا  �سهل  اأمر  هو  ار�س خالفته  داع�س يف  تنظيم  قوة  م�سدر  مهاجمة  اإن  واحد.  اآن  الن�رشة يف  وجبهة 

للو�سف. كما اأن طرد القوات الهجينة لتنظيم داع�ص وو�صع �رشوط ملنع عودتهم مهمة معقدة اأكرث من 

املهام املاألوفة للجيو�ص الأمريكية والغربية. ومع ذلك ت�صتعد جبهة الن�رشة لل�صتفادة من هزمية داع�ص من 

خلل النتقال اىل املناطق التي مت تطهريها من تنظيم داع�ص. واجلهود احلالية التي تركز اأول على تنظيم 

داع�ص ثم تخطط ثانيا ملواجهة جبهة الن�رشة تنطوي على احتمال كبري لت�صهيل متدد جبهة الن�رشة. 

تعترب ال�سيا�سة االأمريكية احلالية اأن فر�سية حرمان تنظيم داع�س من �سيطرته على املو�سل اأو الّرقة �سوف 

يوؤدي اإىل انهيار املنظمة. والأرجح اأن هذا الفرتا�ص �صالح اإىل العام 2014 واأوائل العام 2015 اإل انه 

مل يعد �صحيحا. اأ�ص�ص تنظيم داع�ص لنف�صه يف العديد من املراكز احل�رشية الرئي�صة. مبا يف ذلك مدينة 

اأن تكون مبثابة العا�صمة  اأو �صوريا  الفلوجة و تدمر ودير الزور.وميكن لأي من هذه املدن يف العراق 

الفعلية خللفته يف حال مت طرده من املو�صل او الرقة.  يجب ان يطرد تنظيم داع�ص من جميع املراكز 

ال�صكانية يف املناطق الريفية واحل�رشية الكربى يف العراق و�صوريا اإذا كان �صيتم تدمري التنظيم. 

ت�صتمد جبهة الن�رشة قوتها من تداخلها مع جماعات املعار�صة ال�صنية ال�صورية. ومن �صاأن بطء وترية 

الن�رشة ب�صكل  اأن ير�صخ جبهة  اإ�صرتاتيجية الوليات املتحدة وحتديد الأولويات اخلا�صة لتنظيم داع�ص 

كبري داخل املعار�صة. ول ميكن مهاجمة هذا التداخل مبا�رشة ، وحتى ان معظم اجلهود غري املبا�رشة من 
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املرجح ان يكون لها نتائج عك�صية.اإن حتديد و�صائل ف�صل جبهة الن�رشة عن املعار�صة من اجل تدمريها 

هي املهمة الفكرية الأكرث �صعوبة يف و�صع اإ�صرتاتيجية ل�صوريا، وهي املهمة الوحيدة التي ت�صتمر جمموعة 

التخطيط يف الرتكيز عليها.  يجب دمج جميع عمليات جبهة الن�رشة وتنظيم داع�س �سمن مفهوم ا�سرتاتيجي 

متما�سك واحد ياأخذ يف العتبار اختلف امل�صالح بني الوليات املتحدة و�رشكائها الأوروبيني من جهة، 

 – الرو�صية  املناورات  اأخرى. وكما تظهر  ال�صعودية من جهة  العربية  ورو�صيا واإيران وتركيا واململكة 

الإيرانية - ال�صورية الأخرية  يف حلب، ت�صعى مو�صكو وطهران اإىل حتقيق اأهداف تتناق�ص مع امل�صالح 

الأمريكية و�صوف تزيد عملياتهم من تطرف ال�رشاع بطرق تر�صخ تنظيم داع�ص والقاعدة. 

 �صوف يكون على الوليات املتحدة و�رشكائها الغربيني اإجراء عدة عمليات متزامنة ومتتالية ل ميكن 

و�صفها م�صبقا ب�صكل كامل وحمدد. ويجب اأن تركز العمليات الأولية على تغيري الأو�صاع على الأر�ص 

اأمام ال�صتهداف. ويجب على الوليات املتحدة و�رشكائها  من اجل ك�صف م�صادر قوة جبهة الن�رشة 

الغربيني  تعديل ال�رشدية التي تقول اأن الغرب قد تخلى عن ال�ّصنة العرب ال�صوريني ل�صالح اإيران والأ�صد 

ورو�صيا. �صوف تكون هذه املهمة م�صتحيلة ما دام الغرب ل يقدم لل�صنة اأي دعم حقيقي يف مواجهة 

تهديدات نظام الأ�صد الداهمة لبقائهم كاأفراد وجماعات.

م�صادر قوة داع�ش:

والقاعدة  داع�ص  من  كل  باأن  معترباً  عينه،  الوقت  يف  وال�صعف  القوة  م�صادر  التقرير  هذا  ت�صمن 

اآمنة ذات م�صادر متويل غنية ودائمة. واعتربت هذه امللجئ باأنها هي التي متد التنظيم  تتمتع مبلجئ 

بكل الإمكانيات ال�رشورية للحفاظ على “عقدة التهديد “ لدى اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية يف 

امل�صتقبل القريب. ويجب على الوليات املتحدة  العمل على تو�صيع اإ�صرتاتيجيتها يف خمتلف املجالت 

اللجنة  ا�صرتطت  وقد  نًا.  والأكرث حت�صّ الأخطر  باإعتبارها  القاعدة،  داع�ص وجمموعات  هزمية  �صبيل  يف 

تفعيل  بغية  للعدو،  القّوة  مب�صادر  املعرفة  الإ�صرتاتيجية  هذه  ت�صمني  �رشورة  التقرير  هذا  على  القائمة 

التي  الإ�صرتاتيجية  الع�صكرية  التحليلت  هذه  وجدت  .وقد  م�صتمرة  وترية  على  الإ�صرتاتيجية  وحتليل 

اأخذت على عاتقها درا�صة مركز خطورة داع�ص اأن داع�ص ا�صتطاعت اأن متلك عنا�رش �صخمة من القوة 

الإ�صرتاتيجية وعلى امل�صتوى املذهبي.

مركز اخلطورة: اإن اإعلن اخللفة من قبل الدولة الإ�صلمية يف العراق وال�صام يف متوز 2014 ّغري 

ال�صلفية حول كيفية  للجماعات  الكلي  بها. كما غرّي اخلطاب  ال�رشعية اخلا�صة  قواعد  اأ�صا�صي  ب�صكل 

تقدمي هذه احلركة. ناهيك عن  الإن�صقاق الأيديولوجي يف احلركة ال�صلفية الكلية الذي وقع يف �صفوف 

هذا  نتيجة  داع�ص  اأحقية  اخللفة، وكذلك يف  اأحقية  امل�صككني يف  املحليني  واملوالني  القاعدة  زعماء 

الإعلن. وقد تطلب اإعلن اخللفة من داع�ص الإ�صتمرار يف ال�صيطرة واحلكم على الأر�ص، الأنها لن 

ت�ستطيع اأن حتكم طوياًل بدون االأر�س وال�سعب، ملا متثّله من �رشعية دينية، قدرة ع�سكرية، وقوة لفر�س احلكم 

وتوجيه ر�سالة مدّوية للعامل. 
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التي ترى يف داع�ص تهديداً  النظر  اإذاً مركز اخلطورة من وجهة  فال�سيطرة واحلكم على االأر�س هما 

للغرب. بالإ�صافة اإىل اإمتلك امللذات الآمنة غري املعرت�ص عليها وتاأييد �صكان الأرا�صي املنتزعة وم�صادر 

كلها  والإعلم،  والذكاء  والتخطيط  املتطّور  وال�صلح  للتدريبات  الأر�ص  وتقدمي  واملجّندين،  التمويل 

اأمور �صّكلت نواة الإمكانيات التي �صمحت لداع�ص اأن تنتج جمموعات م�صّلحة للعمل داخل الغرب. 

لذلك ترى اللجنة اأن حرمان داع�ص من الأر�ص لي�ص بال�رشورة ال�رشط الأ�صا�صي لهزميتها بنف�صها، بل 

 “ “اجلهادية  واجلماعات  القاعدة  وفروع  داع�ص  ملواجهة  املبذولة  اجلهود  من  جزءاً  تكون  اأن  يجب 

لُتدخلها يف  الوراء  اإىل  بداع�ص  تعود  الأر�ص �صوف  اأّن خ�صارة  التي حتالفت معها. كما ترى  ال�صلفية 

القاعدة.  فروع  من  اإليها  املن�صمني  املحليني  الأع�صاء  مع حمّدودية  املتطّرف، وخا�صة  الإرهابي  النمط 

كما ت�صتطيع اأن ُت�صعف اىل حد كبري قدرة التنظيم على دعم الهجمات �صّد اأوروبا والوليات املتحدة. 

اأهداف داع�ش الإ�صرتاتيجية ومفهوم العمل لديها :

“ دار  التاريخية  الإ�صلمية  الأرا�صي  لت�صمل  وتو�صيعها  الطبيعية  اخللفة  تر�صيخ  اإىل  داع�ص  تهدف 

احلرب  اإثارة  اإىل  بالإ�صافة  ال�صلطة كخلفة،  اإعرتا�ص وحتّدي  والتاأكيد على عدم  واحلفاظ  الإ�صلم”، 

املروعة مع الغرب وربحها.وتتابع هذه الأهداف من خلل احلملت الداعمة لها يف عدة دول والعراق 

و�صوريا و�صمال اأفريقيا واآ�صيا ويف العامل الوا�صع، حيث حتافظ على فروعها يف ت�صع دول وتدعمها. هذا 

الوجود العاملي لداع�ص ي�صمح لها باأن ترّوج  لق�صة الن�رش الأكيد، ملا ت�صّكله عمليات ال�صيطرة التي تتم 

خارج العراق و�صوريا من اإ�صرتاتيجية مرنة �صوف ت�صّكل �صمانة لداع�ص حتى ولو خ�رشت الأرا�صي 

يعتربون  الأمريكيني  امل�صوؤولني  بع�ص  اأن  اإىل  اللجنة  اأ�صارت  البلدين. وقد  ت�صيطر عليها يف هذين  التي 

مدينة �صريت يف ليبيا حمور داع�ص يف �صمال اأفريقيا، و�صوف ُت�صتعمل هذه  املدينة كملجاأ لزعماء داع�ص 

الأ�صا�صيني.

القوقاز،  �صمال  ال�صعودية،  اليمن،  يف  النا�صئة  الفروع  تطوير  داع�ص  توا�صل  ذلك  جانب  واإىل 

ونيجرييا. وترى اللجنة احتمال اأن تعلن داع�ص عن فروع جديدة  لها يف بنغلد�ص وتون�ص وال�صومال 

خلل اخلم�صة ع�رش �صهرا القادمة. من هنا اإرتاأت الدرا�صة  �رشورة العمل على اإ�صعاف قدرة داع�ص يف 

حكمها للأر�ص يف اأي مكان حتى ولو بعيداً عن العراق و�صوريا، حتى ت�صبح هزمية داع�ص اأمراأ ممكنًا. 

الأخرى  الفروع  بني  ال�صاذ  من  الفرع  ت�صّكل  نيجرييا،  بوكو حرام يف  منظمة  اأّن  التقرير   اعترب  وقد 

لداع�ص، لذلك اإن هزمية داع�ص يف العامل العربي وجنوب اأ�صيا، ميكن اأن يدفع ببوكو حرام للنف�صال 

عنها والعمل م�صتقلة،وكما كانت من قبل، وذهب التقرير اإىل اأن هزمية داع�ص ل تتطلب هزمية بوكو 

حرام يف الوقت الراهن .

ت�صمل:  الرئي�صية   وظائفها  لإجناز  عليها  حتافظ  اأن  داع�ص  على  يجب  التي  ال�سخمة  االإمكانيات 

على  واحلفاظ  اخللفة،  اإعلن  على  املرتكزة  الدينية  ال�صلطة  ادعاء  و  واحلكم  الأر�ص  على  ال�صيطرة 
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من  لبد  متطلبات  متّثل  عينه  الوقت  يف  وهي  املدوية،  العاملية  والدعاية  والدفاعية،  الهجومية  القوتني 

حتّققها  ك�رشوط اأ�صا�صية  لبقائها .

 فال�سيطرة على االأر�س تتطلب اإجبار داع�ص ال�صكان املحليني على الإ�صت�صلم من خلل الرتهيب 

احلكم  يتطلب  لها. كما  املت�صدية  الع�صكرية  ال�صعبية  احل�صود  والوعظ، ومواجهة  الوح�صية  وال�صيطرة 

قيادة ع�صكرية مرنة ت�صتطيع تعوي�ص اخل�صائر �رشيعًا، بالإ�صافة اإىل  قيادة دينية متّكنها من الإدعاء ب�رشعية 

اخللفة،  اأيديولوجية  ال�صكان  تلقني  على  وقادرة  والراف�صة  الّداعمة  النظر   وجهات  مع  تتفاعل  دينية 

خ�صو�صًا الأطفال، وحتافظ عليها يف الوقت ذاته، ترافقها  دعاية عاملية خا�صة  تدعم الدعاء باأن التنظيم 

بالأر�ص  التم�ّصك  ا�صتمرار  من  بد  ل  اخللفة  �صلطة  على  حتافظ  ولكي  الإلهية.  الرعاية  بف�صل  يعمل 

لتتمّكن معها داع�ص الإدعاء باأحقية احلكم.

اأو الهجوم مبا  نقاط ال�سعف احلرجة : هي املتطلبات او املكونات الأ�صا�صية واله�صة لعملية التحييد 

ميكن اأن ت�صفر نتائجه عن اإحلاق اأ�رشار حا�صمة  بداع�ص.

اأن تظهر قدرتها يف ال�صيطرة على  اأن داع�ص ا�صتطاعت  بينت اللجنة  ال�سيطرة على االأر�س :   -1

املاأهولة، على الرغم من ت�صدي اجلماعات املحلية لها، خ�صو�صّا مع عدم تلّقي هذه الأخرية   املناطق 

اأي م�صاعدات من القوات الع�صكرية الدولية كالوليات املتحدة ورو�صيا. كما اأظهرت اأنها ت�صتطيع اأن 

حتتفظ بهذه القدرة حتى مع �صن احلملت اجلوية بدرجات متفاوتة الكثافة. ومبا اأن قوات الب�صمركة 

متكنت من خلل هجماتها املحكمة، ومعها قوات الأمن العراقية املدعومة من القوات اجلوية الغربية 

وبع�ص امل�صاعدين الآخرين  من طرد داع�ص من الأر�ص التي مت�صكت بها.  وترى اللجنة اأن داع�ص لن 

ت�صتطيع احلفاظ على الأر�ص بوجود هذه العمليات الع�صكرية.

لتاأمني امل�صت�صفيات  وخ�صو�صّا الأطباء  2-  عدم قدرتها على التجنيد واحل�سول على النخبة املثقفة 

ب�صبب اخلدمات التي يتوقعها املواطنون العراقيون من حكومتهم، حيث تقف داع�ص عاجزة عن تاأدية 

وظائف احلكومة اأو على الأقل  حت�صينها .  

التي ت�صيطر عليها، ومع ذلك جنحت يف  اأيديولوجي قليل من �صكان املناطق  تتمتع  داع�ص بدعم 

احلفاظ على الر�صوخ ال�صعبي حتت حكمها من خلل ردعها الوح�صي وقمعها لكل اجلهود التي بذلها 

اإىل  بالإ�صافة  ت�صيطر عليها.   التي  املناطق  الأخرى خللعها عن حكم  املحليون واملجموعات  ال�صكان 

امتلكها قدرة ن�صبية و�رشيعة على تغيري م�صادرها الع�صكرية.

3-  �سّكلت اإدارة القيادة ما بني داع�س املركزية وبني الفروع االإقليمية لها يف ليبيا واأفغان�ستان و�سيناء 

ونيجرييا نقاط �سعف. فبعد ان كانت هذه الفروع متما�صكة وم�صتقلة عن التنظيمات ال�صّنية “ اجلهادية 

داع�ص  ذلك جنحت  ومع  واملتجذر.  املتاأ�صل  الحتكاك  من  داع�ص  يف حالة  قادة  ان�صمام  “ اأدخلها 
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يف اإدارة التوترات احلادة التي ظهرت نتيجة هذا املوقف. ولكن هذه التوترات �صوف ت�صتمر، وعلى 

الغرب ا�صتغلل هذه النقاط وو�صعها �صمن اإ�صرتاتيجيته ملواجهة نقاط الو�صل الأ�صا�صية وتغيري ال�رشوط 

على الأر�ص يف خمتلف امليادين للتاأثري على القيادة ما بني  الفروع واملركز. 

تعترب ال�سيطرة على املقاتلني من نقاط ال�سعف التي تواجه داع�س،  ب�صبب وح�صيتها املفرطة يف   -4

الإنتقام  دون  اخل�صائر  لتحّمل  والإرادة  بال�صرب  متتعها  عدم  عن  ناهيك  املحليني،  ال�صكان  مع  التعامل 

الدنيوية  اجلوائز  ك�صب  عنوان  للقتال حتت  املتلّهف  ال�صباب  فتقود  الغ�صب،  يتمّلكها  لذلك  املتهّور. 

عدم  خ�صية  �صمنها،  مقاتلوها  يعمل  حدوداً  ت�صع  �صوف  داع�ص  اأّن  تعتقد  اللجنة  لكن  والأخروية. 

ال�صيطرة على غ�صب ال�صباب الذي �صوف يذهب اإىل اأبعد احلدود يف النتهاكات، ما يفر�ص على هذا 

التنظيم اإيجاد و�صائل للعقاب وال�صيطرة عليهم بدون خ�صارة اأحد منهم لكي ل ي�صطر التنظيم للجوء 

اإىل التجنيد. 

اأنحاء  امل�صادر يف  اإمكانية حتريك هذه  وامتلك  جتهد داع�س للح�سول على م�سادر مالية هامة   -5

الداعمة  الإقليمية  والقواعد  امل�صارح  بني  مقاتليها ومعداتها  القدرة على حتريك  اإىل  بالإ�صافة   ، العامل 

من جهة وبني الأهداف الغربية من جهة اأخرى. كما يجب عليها اأن متتلك مراكز اإعلمية قادرة على 

ت�صغيلها بحرية على الإنرتنت وعلى و�صائل التوا�صل الإجتماعي. وينبغي اأن تكون قادرة على فر�ص 

بع�ص العقلنية على ادعائها بال�رشعية الدينية.

ونتيجة لذلك وجدت اللجنة اأّن على الوليات املتحدة وحلفائها اتباع اإ�صرتاتيجية اإلكرتونية ملواجهة 

التوا�صل  وو�صائل  الإنرتنت  على  اإلكرتونية  �صن حرب  ي�صتطيعون  بحيث  الر�صائل،  توجيه  داع�ص يف 

تت�صّمن  متكررة  ر�صائل  ن�رش  يف  املرتدين  املقاتلني  ا�صتغلل  املثال   �صبيل  على  ذلك  من  الإجتماعي.. 

توجيه الن�صائح للمجّندين وف�صح �صعف داع�ص يف احلكم والدفاع عن اخللفة، بالإ�صافة اإىل مواجهة  

النقا�صات الداعمة ل�رشعية اإدعائها.

تنبثق قوة داع�ص من مركزي ثقل، هما ال�صيطرة الع�صكرية وال�صيطرة ال�صيا�صية وعملية الدمج بينهما، 

وادعاء قيام اخللفة. وقد منحها  اإعلن داع�ص اخللفة القدرة على بناء قوتها، وفتح باب التجنيد، ما 

دفع بفروع القاعدة اإىل ترك املجتمعات املفتتة وغري امل�صتقيمة، والهجرة اإىل دار اخللفة والإنخراط يف 

�صفوفها والقتال من اأجل حفظ مركزية اخللفة. ومع وجود مركزي الثقل هذين ال بّد من اإ�سرتاتيجية 

الدعم  و�سول  دون  واحلوؤول  ثانية،  جهة  من  �سيا�سياً  �سيطرتها  واإنكار  جهة،  من  ع�سكرياً  داع�س  لهزمية 

الع�سكري واالإجتماعي وال�سيطرة على املزيد من االأرا�سي.

وقد خل�صت اللجنة اإىل نتيجة مفادها  اأن مركز الثقل يف خطورة داع�ص هو ال�صيطرة على الأر�ص 

مبا يعّزز من اإدعائها باخللفة، لذلك ل بد من اأن يكون حرمانها من الأر�ص احد املتطلبات التي ي�صتطيع 
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تردد.  اأي  بدون  واأفغان�صتان  وليبيا،  و�صوريا  العراق  يف  الع�صكري  العمل  خلل  من  فر�صها،  الغرب 

الإقليمية  الطائفية  اإيران واحلرب  الرو�صي، ون�صاطات  للقاعدة، والتدّخل  قوية  لكن غياب جمموعات 

التي توّفر الظروف ل�صتمرار التعبئة ال�صعبية خلف التيارات ال�صلفية، فاإن  تطوير خطة لهزمية داع�ص 

عرب مهاجمة مركز ثقلها �صيكون ب�صيطًا ن�صبيًا. كل ذلك من �صاأنه اأن يجعل بناء اأي  ا�صرتاتيجيه م�صادة 

معاك�صة  نتائج  اإىل  ا�صرتاتيجيه كهذه   توؤدي  ان   من  احلذر  يجب  ولذا  وخماطرة،  تعقيداً  اأكرث  لداع�ص 

وظهور خماطر اأكرب بدل الق�صاء على  داع�ص. 
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(((

قوات املعار�صة ال�صورية امل�صلحة يف حلب

مركز درا�سات احلرب، 13 �سباط 2016

يف  امليدانية  والأو�صاع  حلب  يف  امل�صلحة  املعار�صة  تركيبة  على  ال�صوء  اإلقاء  التقرير  هذا  يحاول 

املدينة، ويقدم يف النهاية جمموعة تو�صيات للإدارة الأمريكية للتعامل مع الو�صع الإن�صاين وال�صرتاتيجي 

يف املدينة، وفيما يلي نعر�ص موجزا للمعلومات التي اأوردها التقرير.

)1) خم�ش مع�صالت تواجه املعار�صة يف حلب

يرى التقرير اأن حلب ي�صتوطنها العديد من الف�صائل التي ل تزال م�صتقلة عن جبهة الن�رشة، وهم �رشكاء 

JENNIFER CAFARELLA AND GENEVIEVE CASAGRANDE, SYRIAN ARMED OPPOSI-  -8

TION FORCES IN ALEPPO,  Institute for the Study of War, Feb. 13, 2016
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حمتملون يف احلرب �صد من يو�صفون بالف�صائل املتطرفة التي يجري تدمريه بفعل ال�صيا�صة الرو�صية. واذا 

ما كانت العمليات �صوف توؤدي اإىل تدمري جزء من مقدرات جبهة الن�رشة فاإنها على املدى الأبعد �صوف 

اإذا جنحت يف  الف�صائل  املقاتلني وتعزيز �رشعيتها بني  اإمدادها بنخبة جديدة من  تعزز نفوذ اجلبهة عرب 

قيادة عمليات الدفاع عن املدينة. وي�صري التقرير اإىل كون القوات الأمريكية تواجه ماأزقا يف التعامل مع 

ح�صار حلب الذي �صار ق�صية اأمر واقع، واأنها ل تزال تتقاع�ص عن اإدراج دعم املعار�صة يف املدينة على 

اأجندتها خوفا من ال�صطدام مع رو�صيا. ويقول اإن جهود املعار�صة يف املدينة كانت موزعة بني قتال 

النظام يف ال�صواحي والقتال �صد الدولة الإ�صلمية يف ال�صمال، واأن هذه املعار�صة �صارت معر�صة الآن 

لهجمات جديدة من قبل تنظيم الدولة الإ�صلمية، وعلى الأخ�ص يف اأعزاز. وهو الو�صع الذي ي�صبح 

اأكرث تعقيدا يف ظل الهجمات التي تتعر�ص لها املعار�صة من قبل الوحدات الكردية يف الغرب.

وي�صري التقرير اإىل عدة اأ�صكال خمتلفة من ال�صغوط تتعر�ص لها املعار�صة يف حلب وذلك كالآتي: 

نق�ص القدرات الب�رشية اللزمة للت�صدي لهجمات متزامنة يف اآن واحد، ما يجعلها تقاتل يف   .1

بع�ص اجلبهات بكتل قتالية غري كافية.

ا�صتهداف خطوط الإمداد من قبل الق�صف الرو�صي مع تركيز الدولة الإ�صلمية على الهجمات   .2

يف ال�صمال من اأجل ال�صتيلء على خطوط الإمداد التي ت�صتهدفها ال�رشبات الرو�صية.

التو�صع  م�صادرة القوات الكردية للأرا�صي العربية، كما حدث يف عفرين �صابقا، مع حماولة   .3

�رشقا، وهي قوات مدعومة من قبل الوليات املتحدة.

ا�صتهداف البنى التحتية يف املدينة، ما يزيد من تكلفة اإغاثة املدنيني.  .4

عن  بعيدا  ودفعها  زنكي،  الدين  نور  جماعة  مثل  املعتدلة،  اجلماعات  باإ�سعاف  الن�رشة  جبهة  قيام   .5

القوى الغربية، وال�صتئثار بتقدمي اخلدمات وال�صيطرة على حمطة الكهرباء واملياه الرئي�صة.

)2) كيف ميكن ت�صنيف قوى وف�صائل املعار�صة ال�صورية يف حلب؟

 ي�صري التقرير اإىل وجود  اأكث من 50 ف�سيال خمتلفا من امل�سلحني يف حلب، مع تنوعات اأيدولوجية كبرية 

اأولها �سناع القرار، وهم خم�صة  الف�صائل يف ثلثة م�صتويات،  بينهم، ويقدم ت�صنيفا رئي�صا لهذه  فيما 

املوقف من  الع�صكرية، وت�صاهم يف احلكم، وحتدد  العمليات  ف�صل  اأو  تتحكم يف م�صار جناح  ف�صائل 

ال�صامية وجي�ص  الفوج الأول واجلبهة  الف�صائل اخلم�صة، وهي  التفاو�ص. وحتظى ثلثة من هذه  اإطار 

املجاهدين، بالدعم الأمريكي، يف حني تعد حركة اأحرار ال�صام قريبة ب�صكل كبري من جبهة الن�رشة.

ت�صمل الفئة الثانية، من يطلق عليهم الو�سطاء اأو احلكام املحتملون، وهي حركات متلك تاأثريا ميدانيا 

كبريا، لكنها ل متلك نفوذا يف احلكم اأو اإملء الآراء نظرا لكونها ل حتظى بالدعم املبا�رش من قبل وكلء 
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اأو دوليني يف الوقت الراهن. وت�صم ثلث حركات، على راأ�صها: جبهة الن�رشة التي ت�صنف  اإقليميني 

التي حظيت  الدين زنكي،  نور  الق�صف �صدها، وحركة  بتوجيه  اإرهابية، وتتذرع رو�صيا  كمجموعة 

هذه  اأن  اإىل  التقرير  وي�صري  الليربالية.  مراد  ال�صلطان  جبهة  اإىل  اإ�صافة  �صابق،  وقت  يف  اأمريكي  بدعم 

الف�صائل �صوف ينح�رش بني الندماج مع الف�صائل الأكرب، اأو الهزمية يف مواجهة النظام، اأو تنظيم الدولة 

الإ�صلمية يف حال مل حتظ بدعم م�صتقل.

اأما الفئة الثالثة فت�سمل جمموعات ذات توجهات ليربالية على االأغلب، وهي حتظى بالدعم الأمريكي، 

ولكنها ل متتلك ما يكفي من املقاتلني، اأو ت�صيطر على م�صاحات كبرية من الأرا�صي ت�صمح لها با�صتغلل 

النفوذ اأو توظيفه. وحتتاج هذه الف�صائل اإىل التوحد والندماج �صمن كيانات اأكرب؛ من اأجل اأن تتمتع 

بقدر من التاأثري والنفوذ يف معادلت القوة الراهنة.

))) كيف يبدو الهيكل التنظيمي؟ وكيف يتم تن�صيق العمليات بني هذه الف�صائل؟

وفقا لتقرير معهد درا�صات احلرب، �صتكون معركة الدفاع عن حلب يف مواجهة قوات النظام حمورية 

فيما يتعلق مبدى قدرة هذه الف�صائل على البقاء وال�صمود، وبخا�صة مع تّعر�ص معظمها لإجهاد تنظيمي 

بفعل ال�صنوات اخلم�ص املا�صية. وي�صري التقرير اإىل اأن قدرة هذه الف�صائل على التن�صيق الع�صكري فيما 

بينها هي ما تكفل لها البقاء حتت �صغط النظام، حيث تقوم القوى احلاكمة بتن�صيق عمل املجموعات 

ال�صغرية من خلل ما يعرف بـ“غرفة العمليات الع�صكرية امل�صرتكة”.

ويرى التقرير اأن غرفة العمليات التي ت�صري اإىل توزيع القوى الن�صبية للمعار�صة يف حلب، موؤكدا اأن 

قوة جبهة الن�رشة ونفوذها يف املدينة يعتمد ب�صكل كبري على مدى قوة الف�صائل التي تتعامل معها من 

حيث الهيكل والرتكيب. وحتى اللحظة الراهنة، لو تتول جبهة الن�رشة مل تتول زمام قيادة املعركة يف 

الوقت الذي بادر فيه خم�صة ع�رش ف�صيل اإىل ت�صكيل جي�ص حلب للدفاع عن اأحياء املعار�صة يف املدينة، 

وهو ت�صكيل �صوف يزيد من نفوذ فئة �صّناع القرار اخلم�صة، حيث يت�صكل من جمموعات قتالية خارجة 

عن تاأثري جبهة الن�رشة. وقد اأعلنت ف�صائل حلب التعبئة ال�صاملة ا�صتعدادا حل�صار طويل وقامت بدفع 

قواتها اإىل اخلطوط الأمامية. ويف حني ل متتلك جبهة الن�رشة متثيل حاليا يف جي�ص حلب، ترجح الدرا�صة 

اأن ت�صهل اأحرار ال�صام م�صاركة اجلبهة يف املعارك، يف ظل ميل جميع الف�صائل اإىل التعاون يف مواجهة 

املاأزق القائم.

))) ما الذي ين�صح به التقرير الإدارة الأمريكية؟

يرى التقرير اأن من م�صلحة الوليات املتحدة اأن ت�رشع مبا�رشة يف تقدمي الدعم جلي�س حلب مبا ي�سمح 

تو�صيات  باقي  تلخي�ص  وميكن  الن�رشة.  جبهة  قبل  من  عليه  ال�سيطرة  تتم  اأن  دون  وال�سمود،  بالقتال  له 
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التقرير فيما يلي:

1- متثل اجلماعات امل�صتقلة يف حلب نواة واعدة ملحاربة تنظيم الدولة الإ�صلمية، يف حني يهدد 

معركة حلب  ل�صتغلل  الن�رشة  فيه جبهة  �صت�صعى  الذي  الوقت  النواة. يف  هذه  بتقوي�ص  النظام  تقدم 

للهيمنة على هذه اجلماعات. اإن هزمية هذه اجلماعات اأو خ�صوعها جلبهة الن�رشة يهدد، وفقا للتقرير، 

الأهداف ال�صرتاتيجية الأمريكية يف �صمال �صوريا.

2- ل متثل خطة 11 �صباط حل للتحديات يف �صوريا يف ظل موا�صلة النظام تقدمه مدعوما بالق�صف 

الرو�صي ما يجعل فر�ص م�صاركة املعار�صة يف املفاو�صات منعدمة. وهو ما يتطلب موقفا اأمريكيا حازما 

للتاأثري على نتائج الأمور يف حلب، دون اأن يتطلب ذلك تدخلها ب�صكل مبا�رش من خلل:

اأوال: ال�صماح بالإنزال اجلوي الإن�صاين للم�صاعدات يف املناطق التي ت�صيطر عليها املعار�صة يف حلب 

ملنع حدوث كارثة اإن�صانية وال�صتفادة من التن�صيق مع تركيا يف هذا ال�صدد.

جبهة  مع  )لتحالفها  ال�صام  اأحرار  با�صتثناء  الف�صائل،  جلميع  والع�صكري  املايل  الدعم  زيادة  ثانيا: 

الن�رشة(، مبا ي�صمل على وجه التحديد القذائف امل�صادة للدروع، اإ�صافة اإىل الأ�صلحة اخلفيفة والدعم 

املايل لدفع رواتب املقاتلني. وتوفري هذا الدعم بالتن�صيق مع تركيا عرب معرب باب الهوى لتجنب ال�صتباك 

مع رو�صيا.

وهو  اللجئني،  اأزمة  ل�صتيعاب  الرتكية  احلدود  طول  على  اآمنة  اإن�صانية  منطقة  اإن�صاء  دعم  ثالثا: 

القرتاح الذي تدعمه تركيا ب�صكل قوي منذ بداية احلرب. وي�صري التقرير اإىل اأن النفوذ الرئي�ص جلبهة 

الن�رشة والف�صائل املوالية لها يقع يف اإدلب، لذا فاإن من امل�صلحة اأن ت�صارع الوليات املتحدة بالتحرك 

يف حلب، قبل اأن تكون مواجهة بخيارات اأكرث �صعوبة، حال �صقوط حلب وانتقال املعارك اإىل اإدلب.
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