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 دور أمني ألميركا في سوريا ما بعد داعش:

 التحّديات والُفرص للسياسة األميركية

 

 الحرب في  غريغوري أفتنديليان، كلية

2018الجيش األميركي، أيلول 
1 

 

 ل القوات العسكرية األميركية في سورياتدخ  

أقدم الرئيس األميركي باراك أوباما  2014إثر التقدم المريع لمقاتلي داعش في العراق عام 

قّدم الدعم على إعادة إرسال آالف القوات األميركية لتساعد في تدريب الجيش العراقي وتُ 

في  األمر ه ضربات لداعش. كذلكلقوات الجوّية األميركية وقوات التحالف التي توجّ الالزم ل

سمح أوباما بتدريب القوات الكردية السورية التي كانت تتصدى لداعش خالل عام حيث  سوريا

والتي تضم مقاتلين منتسبين إلى وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الشعب  2015

كّثف أوباما  2016ية. وفي شهر نيسان من العام نّ ئل العربية الُس الديمقراطي وبعض رجال القبا

طلع ضح آنذاك أن هذه القوات ال تالقوات األميركية الخاصة المتواجدة في سوريا وقد صرّ عديد 

 بدور القيادة في الحرب بل تقتصر مهمتها على تقديم الدعم والمساعدة للقوات المحلية.

طلب من الحكومة بل القوات األميركية في سوريا لم يأت دخ  في هذا السياق أكد أوباما أن ت

السورية بل اّتخذ مرجعيته من قانون صالحية استخدام القوات العسكرية المعروف بأومفست، 

والذي سمح للرئيس األميركي بمواجهة تنظيم القاعدة. وعلى الرغم من انفصال داعش عن 

ن أن انتشار القوات األميركية في شرق سوريا مبرٌر هذه األخيرة فقد اعتبر المسؤولون األميركيو

بحجة أن داعش منظمة إرهابّية بدأت تشكل تهديًدا للواليات المتحدة منذ أن أشعَلت منّصات 

التواصل االجتماعي ودعت مناصريها إلى ضرب الواليات المتحدة والدول الغربية األخرى وإن 

                                                           
 بتول وسام فقيه تعريب 

1 Gregory Aftandilian, A Security Role for the United States in a Post-ISIS Syria?  Challenges and 

Opportunities for U.S. Policy A Strategic Studies Institute, US Army War College, September 2018. 
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الذكر أن حكومة األسد لم تعارض تواجد القوات باألسلحة والمعدات البدائية فقط. والجدير ب

 األميركية على أراضيها باستثناء صدور بعض التصريحات المعارضة.

مع مرور الوقت أصبح جزء من األراضي السورية المتاخمة للحدود التركية خاضًعا للسوريين 

ى الشمال لتسمّ األكراد الذين أحكموا السيطرة على المنطقة وأطلقوا عليها اسم "روجافا" أي 

ية واإلصرار والروح فيما بعد باالتحاد الديمقراطي لشمال سوريا. لمست القوات األميركية الجدّ 

الفدائية التي يدافع فيها هؤالء األكراد عن أرضهم لردع داعش فسارعت إلى دعمهم عسكرًيا 

رغم من تركيز حملته وتقنًيا ولوجستًيا. أما فيما يتعلق بالرئيس األميركي دونالد ترامب فعلى ال

حذا حذَو نظيره السابق من خالل مساعدة  فقد على أن تتخذ موقًفا صارًما في وجه قوات داعش

قوات سوريا الديمقراطية ودعم القوات الجوية للتصدي ألهداف داعش، والفارق الوحيد أنه 

وا القرارات من أعطى قياديي القوات العسكرية األميركية في العراق والشام هامًشا أكبر ليتخذ

 دون مراجعة واشنطن.

 

 خالفات حاّدة بين الواليات المتحدة وتركيا حول السوريين األكراد

تتفق كل من الواليات المتحدة وتركيا على تصنيف حزب العمل الكردستاني كمنظمٍة إرهابّية، 

الواليات رفضت  التيلكنهما تختلفان على نظرتهما لوحدات حماية الشعب المنبثقة عن الحزب، 

المتحدة نعتها باإلرهابية، بل أشادت بقدرتها على التصدي لقوات داعش في الرّقة أواخر عام 

ع هذه الوحدات الحزب الكردستاني وتلعب دوًرا في ، أما أنقرة فتخوفت من أن تشجّ 2017

وتر بين تحويل الحدود الغربية لتركيا منطقٍة إرهابية. أّدى ما سبق إلى خلق جوٍّ من الخالف والت

عالوًة على ذلك ساد القلُق الجيَش األميركي إزاء التوغل التركي في منطقة عفرين و الدولتين.

شمال غرب سوريا التي تعتبر منطقة كردية عرقية. فقد أراد األتراك تطهير المنطقة من وحدات 

على  وعندما أقدمواحماية الشعب من أجل الحؤول دون ربطها بالمناطق الكردية في سوريا، 

أصدرت الحكومة األميركية بياًنا  2018يناير عام كانون الثاني/غزو هذه المنطقة في أواخر 

يدعو األتراك إلى الترّيث وضبط النفس، وألجل هذه الغاية وبغية تخفيف حدة التوتر بين 

ة األميركي ريكس تيليرسون إلى أنقرة في شهر خارجيالواليات المتحدة وتركيا توّجه وزير ال

. وعلى الرغم من أن مصير المنطقة الكردية في شمال شرق سوريا ما زال 2018فبراير اط/شب

ن ع، يبدو أن الواليات المتحدة وافقت بشكل ضمني على إقصاء وحدات حماية الشعب مجهواًل 

منطقة عفرين وعلى تفعيل دوريات مشتركة بينها وبين تركيا في مدينة منبج السورية التي 

 هر الفرات. تمتد على حدود ن
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 مشاكل األمن األميركي في شمال شرق سوريا

لقد لعبت الواليات المتحدة دوًرا مهًما في التصدي لداعش ولكنها خّلفت في الوقت عينه مشاكل 

 عديدة، أبرزها:

 رات بين األكراد والعرب:توتّ  .1

عة شرقي تحتل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الواليات المتحدة المنطقة الواق

بًقا لسيطرة داعش. انهر الفرات من الحدود التركية إلى الحدود العراقية التي خضع جزٌء منها س

وعلى الرغم من أن هذه القوات التي يهيمن عليها األكراد هي القوة العسكرية الرئيسية في 

ة. نّ ن معظم قاطنيها هم من المسلمين الُس فإالمنطقة وتستمد دعمها من الواليات المتحدة 

، ساعد مسؤولون مدنيون 2017منذ هزيمة داعش في الرّقة في تشرين األول/أكتوبر و

أميركيون السنة المسلمين من داعش في تشكيل مجالس محلية إلدارة البلديات، األمر الذي 

لقي من جهة ترحيًبا من قبل السكان المحليين، ولكنه من جهٍة ثانية، ساهم في خلق توترات 

 تلك البلدات والوحدات العسكرية الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. بين العرب في 

 مواجهات مع الحكومة السورية: .2

تعتقد الواليات المتحدة وحلفاؤها أن من المهم للجيش األميركي البقاء في سوريا للقضاء على 

الشيعية آخر معاقل داعش، بينما تكمن المشكلة في أن قوات الحكومة السورية والقوات 

المتحالفة معها المدعومة من روسيا وإيران تتصّدر الجبهة ذاتها. في الواقع أخذ الكثير من 

االشتباكات حّيًزا واسًعا في هذه المنطقة وما زالت هناك احتماالت لحدوث صدامات بين الواليات 

جوية األميركية القوات الصادم بين تفادي التلالمتحدة وهذه القوات. وعلى الرغم من أن عملّيًة 

ال يزال احتمال وقوع مواجهات مع قوات الحكومة ف 2015والروسية تجري منذ خريف عام 

 السورية وقواتها الحليفة قائًما.

بقاء األكراد تحت إمع الحؤول دون  سوريا قدرة القوات األميركية على االنسحاب من .3

هي القوة الخارجية التي تساعد  بان جليًّا أن أميركافقد  رحمة الحكومتين السورية والتركية

األكراد السوريين في التصدي لداعش، وقد تطورت عالقة تكافلية بين الجيش األميركي وهؤالء 

األكراد الذين يعتبرون الجيش األميركي درعهم الواقي ضد تركيا، أو الحكومة السورية، أو أي 

 2018ي وقٍت سابق من عام مجموعة أخرى قد تتصدر المشهد. لكّن تعليقات الرئيس ترامب ف

حول رغبته في سحب القوات األميركية من سوريا خلقت لدى األكراد نوًعا من الخوف والقلق 

فبدوا حريصين على التحّوط في رهاناتهم حتى بعدما تراجع ترامب عن رغبته وصّرح كبار 

خالل و .مسؤوليه عن حضوٍر دائٍم للواليات المتحدة في سوريا من أجل ضمان هزيمة داعش
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بدأ الجناح السياسي لقوات سوريا  2018أغسطس من العام آب/يوليو وتموز/شهري 

ى اآلن المجلس الديمقراطي السوري، محادثاٍت مع الحكومة السورية من سمّ الديمقراطية التي تُ 

أجل رسم "خارطة طريق تؤدي إلى سوريا ديمقراطية وال مركزية". غير أّن ما الحظه أحد 

 على أن النظام السوري يؤيد الالمركزية بمفهوم اإلدارة المحلية بينما يعني بها الباحثين يدلّ 

 األكراد مفهوم الفيدرالية. 
 

 النزاعات تشوب مناطق أخرى في سوريا

آخر معاقل  وهي محافظة إدلب في شمال غرب البالدعينيه صب يبدو أن النظام السوري يضع نُ 

رير الشام وبعض الجنود األتراك الذين كانوا يعززون المتمردين من تنظيم القاعدة وحركة تح

. لذلك حذر الرئيس التركي أردوغان الحكومة 2018مراكز المراقبة الخاصة بهم خالل صيف عام 

السورية واألطراف الخارجية من أن إدلب "خّط أحمر"، وتعّهد بمقاومة أي محاولة إلبعادها عن 

بعض المحّللين أن مسألة إدلب لن تتسّبب بإراقة الدماء دائرة نفوذ تركيا. في هذا السياق أفاد 

وحسب بل ستؤّدي إلى تفاقم أزمة الالجئين األمر الذي تخّوفت منه الواليات المتحدة بحّجة أّنه 

 ا على البلدان المجاورة مثل األردن وتركيا ولبنان.سيفرض ضغوطً 

ّروس يفضلون استيعاب إدلب مرة من منظار المقاربة الروسية، أشارت بعض التقارير إلى أن ال

أخرى في الدولة السورية بغية تجّنب إراقة الدماء، فالهجوم سيؤدي إلى توتر عالقاتهم مع 

تركيا ألّن الحكومة السورية قد ترغب في الحصول على دعم جّوي روسي. لكن نظًرا إلى 

ذ بالنصيحة الروسية خطورة استمرار الوضع على هذا المنوال يبدو أن الحكومة السورية لن تأخ

حذرت حكومة  الجدير بالذكر أنه حتى تاريخ هذا التقريرو بل ستشّن هجوًما على المنطقة.

ترامب من أن الرد سيكون قاسًيا وصارًما في حال أقدمت الحكومة السورية على استخدام 

الهجوم  ذلك لم يمنع هذه األخيرة من المضي قدًما فياألسلحة الكيمائية في هجوم إدلب. لكن 

الستعادة األراضي التي سيطر عليها المتمردون، موضحًة أنها قادرة على استخدام األسلحة 

التقليدية وما يسّمى بالبراميل المتفجرة التي من شأنها أن تتسبب بخسائر تفوق تلك التي تنتج 

 جّراء استخدام األسلحة الكيماوية.

ًة أخرى لمخططي األمن األميركيين، فوقوفهم عضلفي الخالصة، يشّكل هجوم إدلب الُمَعلَّق مُ  

مكتوفي األيدي بينما ُيقتل المزيد من المدنيين سيكون وصمة عار على الواليات المتحدة 

لهم قد يضع الواليات المتحدة في صف تنظيم القاعدة وُيدِخُلها في والمجتمع الدولي، وتدخّ 

 .أزمة صراعٍ مع قوات الحكومة السورية والروسية
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 وإيران من جهة أخرى و "إسرائيل"ع بين الواليات المتحدة وإيران من جهة، الصرا

من المعلوم أن أحد األهداف المعلنة للواليات المتحدة في سوريا هو منع إيران من إنشاء         

ما يسّمى بممر بّري يصل طهران ببيروت ويسمح بنقل األفراد العسكريين والمعدات إلى قلب 

أن الواليات  2018أغسطس آب/صّرح مستشار األمن القومي بولتون في وقد العالم العربي. 

المتحدة ال تصّمم على التصدي لداعش فحسب بل ٌتعير مسألة "التعامل مع الوجود اإليراني 

في سوريا" اهتماًما كبيًرا. كذلك انتهجت حكومة ترامب في اآلونة األخيرة سياسات متشددة 

عقوبات على الشركات األوروبية التي تتعامل مع إيران وفرض  ضد إيران شملت الحظر النفطي

آملًة أن تجبرها هذه العقوبات على وقف التدخل في العالم العربي، واالنضمام إلى طاولة 

من الواضح فالمفاوضات للموافقة على التخلي عن البرنامج النووي. لكّن الواقع مختلٌف تماًما، 

لسياسات، وما يؤّكد ذلك تشّبثها بدعم نظام األسد وتزويد أن إيران لن تمتثل ألي من هذه ا

 حزب اهلل باإلمدادات الالزمة.

على من وجهة نظر بولتون ُيمكن أن َيكُمن الحل في حّث الروس على أن ُيرِغموا اإليرانيين 

المغادرة. كما يجدر لفت النظر إلى أّن الرئيس الروسي أخبر الرئيس األميركي دونالد ترامب أن 

لوجود اإليراني في سوريا ال يتفق مع المصالح الروسية، وأن إزالة القوات اإليرانية تتطّلب ا

تظافر الجهود بين الواليات المتحدة وروسيا. في هذا السياق تحدث مستشار األمن القومي 

الروسي ونظيره األميركي عن سلسلة خطوات يمكن اتباعها لتحقيق الهدف المرجو، وقد أعلن 

بعيًدا  يقضي بحصر القوات اإليرانية في مناطق محددة من سوريافضه اقتراًحا روسيًّا بولتون ر

مقابل أن تعّلق الواليات المتحدة الخطط المتعّلقة بالحظر النفطي على  "إسرائيل"عن حدود 

نفًعا فواشنطن ترفض أي اقتراح من شأنه أن يضعف ضغطها  غير أن هذه الفكرة لم ُتجدإيران. 

 .على إيران االقتصادي

صراٌع آخر يلوح في األفق وهو احتمال حدوث صدام كبير في سوريا بين القوات اإلسرائيلية 

بعدم الّتسامح مع أي تواجد إيراني طويل األمد في  "إسرائيل"اإليرانية. فقد تعهدت القوات و

من بينها غارة جوية في سوريا،  130سوريا، كما نّفذت منذ بدء الحرب األهلية ما ال يقل عن 

التي تصله، عدا عن االستهداف الذي  اإلمداداتضربات طالت قوات حزب اهلل، وأخرى شحنات 

ُوّجه إلى طائرة إيرانية بدون طيار كانت قد دخلت األجواء اإلسرائيلّية، إضافًة إلى الكثير من 

 .الهجمات التي استهدفت مواقع داعش بالقرب من مرتفعات الجوالن

تماعات أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو أمام الرئيس الروسي بوتين في العديد من االج

لم تتدخل روسيا في الضربات الجوية  التهديد الذي تشكله القوات اإليرانية في سوريا.على 
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يوليو تموز/اإلسرائيلية في سوريا، وقد صّرحت في أعقاب قمة ترامب وبوتين في هلسنكي في 

مياًل على األقل من الجوالن، لكن ذلك لم  50ات اإليرانية على بعد بوجوب أن تبقى القو 2018

، فنتنياهو يريد من جميع القوات اإليرانية والقوات المدعومة "إسرائيل"يكن كافًيا بالنسبة إلى 

 .من إيران مغادرة سوريا

لى مغادرة يتلخص السيناريو باآلتي: قد ال تمتلك روسيا النفوذ أو الرغبة في إجبار اإليرانيين ع

والقوات اإليرانية المشهد.  "إسرائيل"كما يتصّدر احتمال حدوث صدام كبير بين  ،سوريا عسكرًيا

أهداًفا داخل إيران نفسها  "إسرائيل"يمكن هذا الصدام أن يتطور إلى حرب أوسع حيث تهاجم 

 . في حال حدوث مثل هذا الصراع"إسرائيل"ويطلق حزب اهلل آالف الصواريخ على شمال 

أن روسيا لن تبقى محايدًة في . عالوًة على ذلك ال شّك "إسرائيل"ستتحالف الواليات المتحدة مع 

ألنها ستتعرض لضغوط من سوريا وإيران للدفاع عن المجال الجوي السوري.  ه الحالةفي هذ

إذا حدث هذا السيناريو ستضيع جهود بوتين على مدى السنوات القليلة الماضية في سبيل و

 هباًء منثوًرا. "إسرائيل"العالقات مع توثيق 

وإيران في سوريا قد تكون القوات األميركية  "إسرائيل"في حال حدوث نزاع عسكري كبير بين 

بالتالي قد تنتدب إيران بعض قواتها وفي الجزء الشمالي الشرقي من سوريا عرضًة للهجوم. 

وُيمسي  "إسرائيل"عن مساعدة الشيعية لضرب القوات األميركية فترتدع الواليات المتحدة 

قد  في أوائل الثمانيناتوكانت القوات الشيعية حضورها في سوريا خطيًرا فتقرر المغادرة كلًيا. 

ريجان رونالد مما دفع رئيس الواليات المتحدة األسبق  في لبنان، لجأت إلى مثل هذا التكتيك

 ن إبقائها في بيروت. بداًل مالحدود اإلقليمّية إلى سحب القوات األميركية خارج 

خالل المواجهات العسكرية القليلة التي حصلت بين الواليات المتحدة  تأكدتأخرى،  من ناحيةٍ 

التي يمتلكها الجيش األميركي.  تفّوققدرة ال 2017والقوات التابعة إليران في سوريا منذ عام 

عشرين ألف مقاتل  يلاحوبالتي ُتَقّدر هذه القوات الشيعة في سوريا أعداد وعلى الرغم من أن 

قبل مواجهة ستترّيث  فإن إيران ألفين مقاتل حواليتفوق بكثير عدد القوات األميركية التي تبلغ 

عالوًة على ذلك، في حال قررت إيران توجيه القوات وكفاءة قوات الجيش األميركي.  تأثير

يها أن تقلق بشأن تنفيذ ن علالتابعة لها لمهاجمة أفراد عسكريين أميركيين في سوريا فسيتعيّ 

بين القوات األميركية لقد حصلت آخر مواجهٍة كبيرٍة واشنطن ضربات تستهدف إيران نفسها. 

وانتهت  العراقية،( من الحرب اإليرانية 1988 - 1987اإليرانية في العامين األخيرين )القوات و

 .بانتصار الجيش األميركي
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أّن الفوائد التي تنبثق عن إبقاء القوات العسكرّية  ، تشير الخالصة إلىبناًء على ما سبق ذكره

األميركّية في شمال شرق سوريا خالل السنوات المقبلة عندما تلوح في األفق إمكانية مواجهة 

 إيرانية تكاد ُتلغي المخاطر التي قد تنجم عنها.  –إسرائيلية 

 

 توصيات السياسة

من أشكال العنف رضًة للمزيد يكون عُ متصّدٍع قد لبلٍد  لقد رسم التحليل السابق صورةً 

اع السياسة في مجال األمن القومي نّ واالضطرابات في المستقبل القريب. لذلك يجب على ُص 

في الواليات المتحدة أن يتقّبلوا بعض الحقائق في سوريا بينما يعملون على تحقيق األهداف 

 :التالية

 لوا فكرة عدم احتمالية تنحي األسد يجب على صانعي القرار في الواليات المتحدة أن يتقب

عن السلطة، وبالتالي سيبقى رئيًسا للجمهورية السورية في المستقبل المنظور. كذلك 

ح أن يحظى األسد بدعم شريحة كبيرة من الشعب السوري، خاصة العلويين من المرجّ 

لوضع أن يعود ا واألقليات األخرى وبعض المسلمين السنة العرب الذين يريدون ببساطةٍ 

من روسيا وإيران  كما كان عليه سابًقا بعد أن يسود السالم. واألهم من ذلك أن كاًل 

يملك استراتيجيًة قّيمة. بالنسبة إلى بوتين مكسًبا  -في ظل حكم األسد  -تعتبر سوريا 

تمنح مثل هذه المكاسب روسيا عمًقا استراتيجًيا في قلب العالم العربي وتسمح لها بأن 

خرى رقًما صعًبا على خارطة الشرق األوسط. أما بالنسبة إلى إيران فإن تكون مّرًة أ

ل عالقاتها بحزب تحالفها مع األسد يساعد على تعزيز دورها في العالم العربي، ويسهّ 

اهلل في لبنان. عالوًة على ذلك يمكن إليران أن تستفيد من موقعها في سوريا وتظهر 

لكة العربية السعودية( قّوتها وأنها تنوي موازنة ألعدائها في العالم العربي )مثل المم

في اآلونة برزت ية التي وبعض الدول العربية السنّ  "إسرائيل"التحالف الضمني بين 

 األخيرة. 

 

  من الضروري أن تنهي الواليات المتحدة مهمة هزيمة بقايا داعش األخيرة وتضمن عدم

. وهذا يعني أن الواليات ظهور أي جماعة سنية متطرفة أخرى في سوريا مستقباًل 

المتحدة يجب أن تستمر في العمل في المناطق العربية السنية في شرق سوريا لضمان 

إعادة إعمارها ال سّيما األنحاء التي تم قصفها في مدينة الرّقة، وللتأّكد من أن األثر الذي 

. يٌل نسبيًّاضئ خلفته القوات العسكرية الكردية في مناطق مثل الرّقة والجنوب الشرقي

جهدها لتجنيد  ىصارالتحالف أن تبذل قُ وقوات بالتالي يتوجب على الواليات المتحدة 
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رجال القبائل السنية العرب في قوات سوريا الديمقراطية وأن تضمن قيام هذه القوات 

 عرقية. خصوماتنشوء أي هذا الجزء من سوريا بغية تجنب  بدوريات تحمي

 

 إلى  بالقدوماشنطن أن تتخلى عن فكرة إقناع جيوش عربية وجدر بي، من المنطلق ذاته

توطيد االستقرار. ففي الواقع، لم تحَظ هذه الفكرة بدعم المصريين لمحاولًة  في سوريا

والسعوديين الذين حاولت حكومة ترامب حثهم على تحقيق هذا الغرض في بادئ األمر، 

شاكل في سوريا بدل أن تكون ح أن تتسبب في المزيد من المبل على العكس من المرجّ 

يمكن للدول العربية الغنية بالنفط مثل السعودية أن تلعب دوًرا  بينماوسيلة مساعدة. 

في توفير جزء من التمويل الالزم إلعادة إعمار المدن السورية المتضررة وتوطين 

لألمر  بالسعودية ودول الخليج األخرى أن ترضخإًذا حريٌّ  الالجئين السوريين في بيوتهم.

تقبل ضمًنا حكم بشار األسد، خصوًصا أن العالم العربي بدأ في العام الماضي والواقع 

 .تقبل األسد في السلطة من جديدي

 

  في سوريا الحّرة يجب على الواليات المتحدة أن تدعم فكرة قيام نوع من الفدرالية

بخالف ذلك من  شرقي. إن القياماللضمان احتفاظ األكراد بحكمهم الذاتي في الشمال 

داعمين للغاية  اأميركلـ شأنه أن يعني التخلي عن هؤالء األكراد الذين كانوا حلفاء 

 تيوسوقهم إلى مصيٍر مجهول. كما قد يشّكل ذلك سابقة سيئة للجماعات األخرى ال

تعاونت مع الواليات المتحدة في عمليات مكافحة اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط 

 وخارجها.

لن توافق على هذه الفكرة، إاّل إذا تخلت قوات سوريا  فإنها إلى الحكومة السورية بالنسبة

الديمقراطية عن حقول النفط الواقعة تحت سيطرتها جنوب هذه المنطقة، ووافقت على 

تم إدارة دوريات الحدود بشكل مشترك بين األكراد وقوات الحكومة السورية. هذه تأن 

ال تعني االنفصال  من حيث أنها في تعزيز ماهية الفيدراليةالخطة ستلعب دوًرا جوهريًّا 

أخرى، سيكون األكراد مسؤولين عن اإلدارة المحلية لكنهم  بطريقةٍ عن سوريا. 

 سيعترفون في الوقت عينه بسيادة الدولة السورية وسالمتها اإلقليمية.

زء الشمالي فيما يتعلق بمسألة معارضة تركيا لمنطقة الحكم الذاتي الكردية في الج

الترهيب والترغيب في  أساليب تتبعالشرقي من سوريا ينبغي على الواليات المتحدة أن 

الغاية يجب أن تشجع الواليات المتحدة الحكومَة الكردية المحلية  لهذه . وتلبيةً الشأنهذا 

على ضم أعضاء غير منتمين إلى حزب االتحاد الديمقراطي لتخفيف الصلة مع حزب 
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مقاتلي وحدات حماية الشعب عن محاولة استعادة منطقة  ثنيدستاني، والعمال الكر

عفرين، والتعهد بعدم اتخاذ منحى الدولة المستقلة. في الوقت نفسه يجدر بالواليات 

ل عسكري تركي في شمال المتحدة تحذير أنقرة من عدم تساهل واشنطن مع أي توغّ 

من المحتمل أن ينتج عن ذلك رد شرق سوريا إلخماد منطقة الحكم الذاتي الكردية، و

فعل عسكري. وإذا كانت حكومة األسد سترفض محادثات الحكم الذاتي الكردية 

رد قد ُيشعل العلى الواليات المتحدة لفت النظر إلى أن هذا اإلجراء ف ،وتستخدم القوة

 العسكري.

 

  فاوضات األطراف كاّفة حول طاولة الملجمع يجب العمل على تطوير عملية جنيف جديدة

وضمان "العفو" كخطوة أولى في عملية إعادة الماليين من الالجئين السوريين إلى 

بالنسبة إلى أعضاء المعارضة السورية والمجتمع الدولي،  سهاًل ليس األمر هذا ديارهم. 

لكّنه يجب أن يتضمن العفو عن الحكومة السورية والعسكريين واألطراف التي تم اتهامها 

ن ورب. في المقابل، ُيطَلب من الالجئين السوريين بمن فيهم المقاتلبارتكاب جرائم ح

ن، أن يكونوا قادرين على العودة من دون أن يعتريهم أي خوف من السجن والمتمرد

مجااًل يمكن للواليات المتحدة وروسيا واالتحاد  مروالتعذيب واإلعدام. قد يكون مثل هذا ا

 األوروبي التعاون فيه.

 

 للجهات مؤتمر عقد سياسة "العفو العام "، يمكن للمجتمع الدولي حينئذ  في حالة تطبيق

جمع األموال إلعادة بناء سوريا وتسهيل عودة الالجئين السوريين. ال المانحة يهدف إلى 

أّن معظم الالجئين السوريين في تركيا واألردن ولبنان يفضلون العودة إلى في شكَّ 

في ظروٍف صعبة للغاية، ولكن ربما يرغب العديد  ديارهم بعد أن عاشوا لسنواٍت عّدة

اللجوء في أوروبا البقاء فيها. لكن مع ذلك، يجب على الواليات المتحدة حق ممن منحوا 

والدول األوروبية أن تستمر في تكثيف جهودها لتشجيع السوريين الالجئين في أوروبا 

. كما ُذِكر سابًقا، قتصاديةاالعلى العودة إلى ديارهم عندما تتحسن الظروف السياسية و

خّلفت أزمة الالجئين الكثير من المشاكل في أوروبا، بما في ذلك معضلة نمو الحركات 

اليمينية المناهضة للمهاجرين، والسبيل إلى حلها يكمن في الحد من أعداد الالجئين 

بقاء مع ذلك ينبغي عدم معاقبة هؤالء الالجئين الذين يقررون ال السوريين في أوروبا.

الحكومات األوروبية حمايتهم. فبداًل من الحديث عن الثقافة  بل يجب علىفي أوروبا 
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األوروبية التي تتأثر سلًبا بالالجئين من الدول اإلسالمية ينبغي على المسؤولين 

 األميركيين تشجيع الحكومات األوروبية على تبني مبدأ الشمولية والعمل به.

 

 مغادرة  والقوى التابعة لهاؤولون األميركيون من إيران من غير الواقعي أن يطلب المس

المدى القصير. وتعقيًبا على ما سبق ذكره، تقود إيران استثمارات وازنة في في سوريا 

تتعلق  دواعل خالصة القول،سوريا وتوصف عالقاتها مع نظام األسد باالستراتيجية. 

بيد أن االنسحاب  ;جديدة قوباتٍ بالكرامة الوطنية، لن تغادر إيران سوريا حتى في ظل ع

التدريجي للقوات األجنبية من سوريا ممكٌن على المدى الطويل. إذا تم تنفيذ سياسة 

يمكن وضع آلية  دون عقابمن "العفو العام" وتم السماح لالجئين بالعودة إلى ديارهم 

ني القوات العسكرية األجنبية على مراحل وفق جدول زم يتم بمقتضاها تخفيف أعداد

الشيعية المدعومة  مجموعاتالتابعة إليران وال تالمجموعامّتفق عليه. هذه القوات تضم 

 من ِقَبِلها كحزب اهلل باإلضافة إلى تركيا وفرنسا والواليات المتحدة.

 

  الوجود العسكري الروسي، فبالتأكيد كّثفت روسيا مسألة قد يكون من الصعب حل

. أّما فيما يخص 2015سبتمبر أيلول/خلت في تواجدها العسكري في سوريا منذ أن تد

تية. ياالصراع وتعود إلى الحقبة السوف ة علىبقاقاعدتها البحرية في طرطوس فهي س

تي في سوريا يمنحه الحماية ضد أي ااألسد قد يعتقد أن الوجود العسكري السوفي ثم إن

ن أي غارات جوية أن القوات الروسية لم تردع إلى اآلعن الّنظر  هجوم إسرائيلي، بغّض 

إسرائيلية. بالتالي، قد يكون من غير الواقعي افتراض أن الروس سوف يلتزمون بسحب 

تت األطراف األخرى بأي خطوة حقيقية اتجاه أجميع قواتهم من سوريا، لكن إذا ما 

قد يحصر الروس وجودهم العسكري ليكتفوا بالقاعدة فالتخفيف من وحداتها العسكرية، 

 .وس والقاعدة الجوية بالقرب من الالذقيةالبحرية في طرط

 

اقترح أحد المراكز الفكرية البارزة في واشنطن "االعتراف الدولي بمناطق السيطرة 

منطقة ، أي أن تقّسم المناطق كالتالي: الفعلية" لثالث مناطق في سوريا في الوقت الراهن

ية مدعومة من الواليات نظام لمعظم البالد ومنطقة تركية في الشمال الغربي ومنطقة كرد

(، 2018أغسطس آب/في هذه المرحلة )أّن الواقع يبرز كذلك  ومعالمتحدة في الشمال الشرقي. 

فإن إعطاء مثل هذه المناطق نوًعا من الشرعية الدولية يمكن أن يتسبب في المزيد من 

 المشاكل على الطريق أمام سوريا:
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 وإن  -رة التركية على شمال غرب سوريا أواًل، من المحتمل أن يساهم االعتراف بالسيط

رجب طّيب في تغذية السياسة الخارجية واألمنية التركية للرئيس التركي  -كان مؤقًتا 

أردوغان، التي تعتبر مثيرًة للجدل وتؤذي المصالح الوطنية لسوريا وللعديد من الدول 

ر والسودان في العربية األخرى. على الرغم من أن تركيا أقامت قواعد عسكرية في قط

شكوك حول دوافع تركيا في  تدورالسنوات األخيرة بعد أخذ الموافقة من هذه الدول، 

من العالم العربي، ال سّيما أن أردوغان دعم لعدة سنوات اإلخوان  مناطق مختلفة

المسلمين في العديد من الدول، حتى أنه سمح للعناصر الجهادية من أوروبا بعبور 

فيما يتعّلق بقيام منطقة نفوذ تركية وورية لالنضمام إلى داعش. الحدود التركية الس

استياٍء من قبل العلمانيين والقوميين داخل سوريا مثار ستكون  فإنهافي محافظة إدلب، 

التي  المؤامرة ةحتى الذين ال يدعمون حكومة األسد، وهذا من شأنه أن يغذي نظري

التي ترغب في االستيالء على األراضي تعاون مع تركيا والتي تللقوى الغربية  ُتنسب

تركيا لمقاطعة الكسندريتا / هاتاي  ضمّ العربية. فضاًل عن ذلك لم تعترف سوريا أبًدا ب

من قبل الفرنسيين الذين كانوا آنذاك أسياد استعمار  1939التي ُأعطيت ألنقرة في عام 

 مجاورة لهذه المنطقةمحافظة إدلب الأراضي سوريا. كما أّن اإلذعان لسيطرة تركيا على 

 مشاعر القومية العربية السورية.لن يكون سوى مصدر إزعاج يؤثر على 

 

  ثانًيا، في حين اتخذت الواليات المتحدة من اإلذن باستخدام القوة العسكرية ضد اإلرهاب

تواجد فإن والحرب على اإلرهاب ذريعًة لوجودها في شمال شرق سوريا،  2001عام  المقرّ 

من غير موافقة الحكومة السورية. إن إعطاء نوع ما من حصل لمنطقة قواتها في ا

الشرعية الدولية لمنطقة مدعومة من قبل الواليات المتحدة في شمال شرق سوريا قد 

يخلق انطباًعا بأن الواليات المتحدة ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى، مما يثير 

في تقسيم المنطقة. وقد أثيرت المخاوف المزيد من المخاوف العربية بشأن نّية واشنطن 

 .2003عينها منذ وقت ليس ببعيد، بعد الغزو الذي قادته الواليات المتحدة في العراق عام 

ُل الصمت على الكثير من في  ، فمن الممكن أن ينبثق عن هذا األخير كالماألحيان ُيَفضَّ

أن يتسبب إعطاء طابع ليس من المستبعد وتفسيرات مختلفة قد ال تخدم مصلحة البلد. 

الشرعية الدولية لالنقسامات الحالية داخل بلد مثل سوريا بمشاكل أكثر مما هو واضح 

حاليًّا، وقد يقف عائًقا بوجه الجهود التي ُتبذل في سبيل تحقيق االستقرار، عدا عن اقتراح 

 بًقا.ا"العفو العام" الذي تم إيجازه س
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 ريق:عند فجر الحزام والط

 الصين في العالم النامي
 

 20181مجموعة باحثين، مؤسسة راند، 

  مقدمة

األبحاث والتحليالت التي ُأجريت كجزء من مشـــروع بعنوان "الصـــين في  يوثق هذا التقرير      

برعاية جيش الواليات المتحدة في المحيط الهادئ. يهدف المشروع إلى دراسة  ،العالم النامي"

والســياســية والعســكرية للصــين في بلدان العالم النامي وتقديم رؤى  ةاالقتصــادياألنشــطة 

ــــاعدة في قرارات الجيش األميركي فيما يتعلق بالوجود وموقع القوة في   تركز المنطقة.للمس

سية  سيا ًصا على األدوار ال صو سة خ صاديةوالدرا سيا  االقت شرق آ صين في جنوب  واألمنية لل

ا والشــرق األوســط وأفريقيا وأميركا الالتينية ومنطقة وأوقيانيا وآســيا الوســطى وجنوب آســي

إضـــافًة إلى البحث عن العالقات الثنائية للصـــين مع الدول الرئيســـية في كل  الكاريبي،البحر 

  .منطقة

ــبًيا عن المنطقة المجاورة  ــط البعيد نس ــرق األوس منطقة العالم النامي التي  للصــينُيعتبر الش

، ويحوز حصة لصين خارج محيطها في آسيا والمحيط الهادئتحظى بأهمية متزايدة بالنسبة ل

إال إنها نسبة تضاعفت من إجمالي تجارة السلع الصينية مع العالم  %6.3 متواضعة تقدر بــــــ

سط ذلك. ومع 2000مقارنة بالعام  شرق األو صينية فإن ال  مهم في مبادرة الحزام والطريق ال

سط في وقد شرق األو صيني في ال سع التدخل ال صين اآلن ذات  تو صبحت ال العقود األخيرة وأ

كبيرة في الشــرق األوســط وكانت  اهتماماتكان لبكين  2015حضــور مهم في المنطقة. عام 

ضمن حماية  سبل التي ت صارع لتأمين ال صالحهاتت صين على زيادة  إذ. وم  نفوذها،تحرص ال

ـــاركتها في المنطقة مخافة التورط في التوإال  ـــعيد مش ـــطراباتترات إنها قلقة من تص  واالض

زيارة نائب  اقترحهي ذوفي الوقت نفسه تدرك الصين الفرص الجديدة على النحو ال اإلقليمية،

                                                           
1 Andrew Scobell and others, At the Dawn of Belt and Road :China in the Developing World, Rand 

Corporation, 2018. 

https://www.rand.org/about/people/s/scobell_andrew.html
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صيني لجيش ارئيس أركان  سون جيانكو" ال صين ترغب  2015إيران عام  هخالل زيارت" بأن ال

 في تعميق التعاون وتبادل وجهات النظر في العالقات العسكرية الثنائية مع إيران. 

 

 مفتاح النشاطات الصينية في المنطقة 

 األوســط.مع الواليات المتحدة في الشــرق  الدخول في مواجهة أو تحدّ  إلى ال تســعى الصــين

ـــكل التجارة  ـــاديةتش ـــاركة بكين في  االقتص ـــي لمش ـــرق  المنطقة،المحور الرئيس ويعتبر الش

ا بعد  أن فتح العراق حقوله األوســط مصــدًرا مهًما للطاقة )البترول( بالنســبة للصــين خصــوصــً

حيث أصبحت الصين شريًكا أجنبًيا في خمسة حقول نفطية إضافًة  ينخارجيلين النفطية لُمشغّ 

سلع  صدير ال ستهالكيةإلى ت ستثمارواآلالت  اال صاالتالبنية التحتية  في واال . في اإلقليم واالت

كبيًرا في مشــــاركة  دوًرا الباردةالجيوســــياســــية بعد نهاية الحرب  االعتباراتومع ذلك لعبت 

كانت الصين و العالم.في  الحيويالصين مع الشرق األوسط وعالقاتها بالدول النامية وتأثيرها 

عام  نذ  لد أو  2015م كل ب ية مع  قات ود عالم التي تتمتع بعال يدة في ال القوة العظمى الوح

ســـلطة حاكمة في الشـــرق األوســـط بما في ذلك إيران والســـعودية وإســـرائيل والســـلطة 

 الفلسطينية. 

 

 المشاركة الصينية  كاتمحرّ 

 األولويات والسياسات الصينية  -أ

زادت أهمية المنطقة بالنســـبة للصـــين ويبدو أن بكين تنظر إلى الشـــرق  2015بحلول عام 

كما أنها تشــعر بالقلق إزاء  الهش، االســتقرارالصــيني ومنطقة  جاللل امتداداألوســط على أنه 

ــــتقرار قة اس مة في المنط لدول و. األنظ نة في ا هذا القلق ظهور الثورات الملو مل  من عوا

ــيوعية  ــابقة،الش ــتمرار 2011والربيع العربي عام  الس ــطرابات واس من دول  في مجموعة االض

سالمية )داعش سالمية المتطرفة كالدولة اإل صعود الحركات اإل ضافًة إلى  سط إ شرق األو (، ال

  أجبر الصين على إعادة النظر في تفضيالتها. ما

ـــالح  ـــاديةهذه الديناميكيات ال تهدد فقط المص ـــرق  االقتص ـــينية في الش ـــط،الص من  األوس

ا  المنطقة،إمدادات الطاقة وطرق النقل ومواطني جمهورية الصـــين الشـــعبية في  لكنها أيضـــً

ن بكين قلقة من أن هذه الحركات الشــعبية إ الصــيني.الحزب الشــيوعي  حكمتشــكل تهديًدا ل

ــــقين من أجل الدفع نحو والمتطرفة قد تلهم م ــــين،في  ديمقراطيةمزيد من النش وتدفع  الص

ـــول على قدر أكبر من الحكم الذاتي أو الحرية  األورغوايينالنشـــطاء  للضـــغط من أجل الحص

  األوسط:لدى بكين ثالث مصالح شاملة في الشرق و شنغهاي.الدينية في 



الرصد االستراتيجي     

 االستثماراترة وحماية وصول الصين إلى موارد الطاقة ومواصلة تدفق التجا استدامة .1

 المنطقة.الصينية وضمان سالمة مواطني جمهورية الصين الشعبية في 

  .استراتيجيةتعزيز مكانة الصين وتأثيرها في منطقة ذات أهمية جغرافية  .2

ستقرارالحفاظ على  .3 صين،الداخلي  اال ضيها  لل سيادتها ووحدة أرا ومجالها والدفاع عن 

  الوطن.وثيًقا بالتحديات األمنية الملحة في  ارتباًطايرتبط المنطقة الذي في  البعيد

 

 وضمان سالمة الناس  االستثماراتالحفاظ على أمن الطاقة وحماية  -ب

شة  صين التي ُتعتبر ُمتعط ستوردة لل صدًرا للطاقة الم سط م شرق األو في عام  للنفط.يعتبر ال

ــــتورد للنفط في العالم ب  2014 ــــين أكبر مس ل يومًيا. كما أنها مليون برمي 6.1كانت الص

يشكل  االقتصاديةما جعل أمر حماية هذه المصالح  المنطقة،مليارات الدوالرات في  استثمرت

إلى الخطر الذي يتعرض له مواطنو جمهورية الصين الشعبية  لبكين باإلضافةمصدر قلق كبير 

خمسة ينيين الصوفًقا ألحد المحللين  والذين يبلغ عددهم ن يعيشون ويعملون في الخارجالذي

وُيقدر  والعشرين،ماليين مواطن صيني ينتشرون في العالم في العقد الثاني من القرن الواحد 

  األوسط.منهم يعيشون ويعملون في الشرق  550,000أن حوالي 

 

 تعزيز التأثير اإلقليمي والوضع العالمي  -ت

ــــط ونفوذها اإل اتخذت ــــرق األوس قليمي وإظهار بكين خطوات عديدة لتعزيز مكانتها في الش

شاء كبرى فقامتصورتها كقوة  سط عام  بإن شرق األو صين إلى ال صب المبعوث الخاص لل من

ن المحللين أأحد  يرى. و2013ســـرائيلي الفلســـطيني عام للســـالم اإل ا, وأطلقت مقترحً  2002

لم  إذ"مجرد خطاب ديبلوماســي"  وعملية الســالم في الشــرق األوســط ه يالتدخل الصــيني ف

 أخرى،اآلن ورقة بيضاء حول الشرق األوسط كما فعلت بالنسبة ألفريقيا ومناطق  ُتصدر حتى

ــــدرت العديد من البيانات التي تحدد أهدافها في  ويبدو أن  المنطقة.بالرغم من أن بكين أص

فالصــين ال تريد أن تهدد مكانتها الفريدة  للمنطقة،الســبب في ذلك هو الحســاســية الشــديدة 

لذلك تتجه نحو إطالق  أوســطية،عالقات ودية مع كل الدول الشــرق  كقوة خارجية في إقامة

ــــتوى  ــــعة لكن رفيعة المس ــــية متواض  والتزاماتخطاب بالغ الذكاء وإبداء إيماءات ديبلوماس

 ملموسة للموارد. 

 االتفاقكجهود الصــــين في تســــهيل  نشــــيًطا،ومع ذلك كانت بكين في بعض األحيان العًبا 

األعضــــاء الخمســــة الدائمين في مجلس األمن باإلضــــافة إلى  5+1النووي بين إيران ودول 

ومن المرجح  ،االتفاقوفًقا لبعض الحســابات كان دور الصــين حيوًيا في التوصــل إلى وألمانيا. 
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ــــفقة ألنها تعني رفع العقوبات  اهتماماتكون لها تأن  التي ُتعيق  االقتصـــــاديةكبيرة بالص

 الصيني في إيران.  واالستثمارالتجارة 

 

 المحلي في الصين االستقرارالحفاظ على   -ث

المنطقة  أن هذهوبالرغم من  األوسط،تخشى بكين من دخول الصين في ديناميكيات الشرق 

ــــرق  االتجاهاتوفًقا لما قاله محلل بارز " إن ال تحدها جغرافًيا ف ــــع في الش التي تحكم الوض

ــــط والقوميات اإلقليمية والتوجهات األيديولوجية  ــــر على أمن  رفةالمتطاألوس لها تأثير مباش

وهي جماعة عرقية  األويغور،تتالقى هذه الديناميكيات مًعا في حالة  بكينالصـــين ". في نظر 

تركمانية مســــلمة معترف بها رســــمًيا وتتمتع بالحكم الذاتي في شــــنغهاي الواقعة في الجزء 

ة من أعمال العنف كبير لدى هذه الجماع اســتياءالغربي من جمهورية الصــين الشــعبية. هناك 

. أما بكين فتشعر بالقلق من التعاون والتنسيق الحكومة الصينيةوالقمع الشديد الذي تمارسه 

وبين الجماعات اإلســـالمية في  الخارج،بين لجان المقاومة الشـــعبية األويغورية واألويغور في 

ن األويغور تم تدريب المتطرفي ورد،وبحسب ما  األوسط.آسيا الوسطى وجنوب آسيا والشرق 

 والعراق.في باكستان وحاربوا مع طالبان في باكستان وانضموا إلى صفوف داعش في سوريا 

 . تحديًدا وخطورة وفعاليةنتيجة لذلك أصبحت لجان المقاومة الشعبية أكثر 

 

 . الدور الصيني في المنطقة 2

 المشاركة السياسية  -أ

ــرق األ ــين في الش ــي للص ــي الرئيس ــياس ــط في زيادة العالقات لتوفير يتمثل االهتمام الس وس

فتسعى إلى توثيق عالقاتها مع الدول التي لها أدوار إقليمية  الدولية،الدعم الدولي والشرعية 

سط جيدة و ،جينبينغشي تحت قيادة الرئيس  .أو عالمية مهمة شرق األو صين مع ال عالقات ال

سًيا.  سيا ضعيفة  سط حتى حزيران بزيارة ال شيلم يقم الرئيس وبوجه عام ولكنها  شرق األو

بما في ذلك  واليته،، بعد أن ســـافر إلى كل المناطق خالل الســـنوات الثالث األولى من 2016

ــــيانغلم يكن رئيس الوزراء  2015أواخر عام  وحتىكا الالتينية. رين ألمازيارت قد  لي كي تش

ــبب هو أن القيادة الحالية في بكين تعتبر ا ــط ويبدو أن الس ــرق األوس ــط زار الش ــرق األوس لش

 وغير شفاف يتم اجتيازه بحذر شديد. احقل ألغام معقدً 

حاولت الصين  ذلكومع  األوسط.الدولة المحورية في الشرق الصيني ُتعتبر إيران من المنظور 

ًض  شكل عام في جميع أنحاء أي سبيل المثال  المنطقة،ا الحفاظ على عالقات ودية ب فلها على 
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ــراكة اســتراتيجية مع  وأقامت عالقة تعاون  المتحدة،كل من قطر واإلمارات العربية اتفاقات ش

إضافًة إلى عالقات الصداقة التعاونية واالستراتيجية مع المملكة العربية  ،استراتيجي مع مصر

ـــعوديون.  ـــعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التي يهيمن عليها الس نجحت  اآلنحتى والس

إيران  األوســــطالخصــــمين الرئيســــيين في الشــــرق الصــــين في موازنة العالقات القوية مع 

  والسعودية.

ــينيون  2014و 2003بين عامي  ــيون الص ــياس ــرة  بأربعين زيارةقام القادة الس إلى خمس عش

دولة في الشـــرق األوســـط. ومن بينها أربع زيارات قام بها الرئيس، وخمس زيارات أخرى قام 

ــــية التي ت ــــر والمملكة العربية بها رئيس الوزراء. كانت البلدان الرئيس مت زيارتها هي مص

ية  مارات العرب ية واإل ــــعود حدة.الس عام  المت نذ  يارات إلى إيران  2003وم ازدادت وتيرة الز

ولم تكن هناك زيارات للمنطقة على  الســــعودية،واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

 .2015حتى نهاية عام  2011مستوى رئيس الدولة منذ عام 

 

 تأثير الثقافيال -ب

التبادالت الثقافية والتعليمية مع دول الشــرق األوســط وركزت بشــكل شــبه بلقد أهملت بكين 

في سـبع دول  ًياكونفوشـيوسـ امعهدً  11الصـين حوالي  ىلدوكامل على التعاون االقتصـادي. 

ــرق  ــط حيثفي الش ــيف كل من اإلمارات العربية المتحدة و األوس ــتض ــرائيل" تس واألردن  "إس

 العراقوال يوجد أي معهد  وإيران،ومعهًدا واحًدا لدى كل من البحرين ولبنان  معهدين، ومصـــر

ــــوريا واليمن. ــــعودية وس ــــرق في الم يكن و والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية الس لش

ــــط تقليديً  ــــينية،ا تجمعات كبيرة من العرقية األوس وي على ولكن هذه المنطقة اآلن تحت الص

دبي، حيث  علىالتركيز األكبر ويعيشــون ويعملون فيها  نيصــي مواطن أكثر من نصــف مليون

ألًفا في المملكة العربية  عشر ةوأكثر من ست كمتداولين،يعمل ما يصل إلى مئتي ألف صيني 

 السعودية.

 

 االقتصاديةالمشاركة  -ج

يعتبر الشــرق األوســط أكثر أهمية بالنســبة للصــين كمصــدر للطاقة. وألن النفط هو ســوق 

ستبدالفمن الممكن إقامة الكثير من العالقات التجارية الثنائية  واحد عالمي دين. لكن المورّ  وا

وكانت الصين قلقة بشأن أمن إمدادات الطاقة لديها. وباإلضافة  تتطورالعالقات طويلة المدى 

ــــين المنطقة في مبادرة الحزام  الطاقةإلى  ــــين  والطريقأدرجت الص حيث يالحظ ربط الص

رمًزا لعالقات الصــين " "طريق الحرير البحريُيشــكل و آســيا.الخليج الفارســي وغرب  بأوروبا عبر
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 ، بحيث تبني الصـين ميناءً "إسـرائيل"بينها  األوسـط ومنالجيدة مع جميع األطراف في الشـرق 

 البحر األحمر.بمن إيالت  الحديدية السكك لربطالبحر المتوسط  علىجديًدا 

شكل أكثر ي ذيال األوسطعلى التجارة بين الصين والشرق  نفطالهيمن يعلى الصعيد التجاري 

ــــينية % من إجمالي80من  الواردات عبارة عن % من إجمالي 13، وما يقرب من الواردات الص

ــــعودية منتجات مرتبطة بالبتروكيميائيات.  ــــين وتوفر المملكة العربية الس حوالي ثلث للص

ــي16ومن المنطقة  نفطإجمالي ال % 50، وفي جميع أنحاء العالم نفطن من ال% من واردات الص

 .من المنطقة مقسمة بالتساوي بين إيران والعراق وسلطنة ُعمان لنفطواردات ا من

ــادرات  أما ــينية الص ــط الص ــرق األوس ــنّ  يهاعل فتغلبإلى الش ــلع المص عة واآلالت التي بلغ الس

وُتعتبر إيران والمملكة , 2013إلى  2000% خالل الفترة الزمنية الممتدة من عام 90مجموعها 

في الشـــرق الصـــينية العربية الســـعودية واإلمارات العربية المتحدة أكبر الوجهات للصـــادرات 

األوســـط، على الرغم من أن الصـــادرات إلى اإلمارات قد تكون متجهة إلى دول أخرى بســـبب 

ط والصــين ألوســهناك اختالل تجاري كبير بين الشــرق او .يعالم مركز ترانزيتدور اإلمارات ك

صدرة سط ففي البلدان الم شرق األو صالح ال كانت اإلمارات العربية المتحدة فقط تعاني من  ل

قد يرجع الســبب في ذلك إلى أن العديد من صــادرات و 2013جز تجاري مع الصــين في عام ع

 إعادة تصديرها. تمالصين هناك ربما تّ 

 

 

 

 

 

 

 

ــتوى ــر واإل أما على مس ــتثمار األجنبي المباش ــين ف قراضاالس ــتثماراتكانت للص رة في كبي اس

 ،2009وكانت الزيادة األكثر دراماتيكية في إيران منذ عام  ،2008الشــــرق األوســــط منذ عام 

إضافًة  ،2012مليار دوالر في عام  2األجنبي المباشر إلى أكثر من  االستثمارحيث وصل رصيد 

دوالر، والمملكة العربية السـعودية مليار  1.3متنامية في اإلمارات وصـلت إلى  اسـتثماراتإلى 
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يار  1.2 يار دوالر في عام  437لغ مببوالعراق  دوالر،مل يار دوالر  21انخفض إلى  2003مل مل

ــــينيون و .2012مليار دوالر بحلول عام  754إلى  لالرتفاع وعاد ،2008في عام  لم يكن الص

هناك استثمارات كبيرة من ولكن كان  السعوديةفي المملكة العربية  ان كبارً يمستثمروحدهم 

سعوديين في  صين.قبل ال سية  2012ففي عام   ال سا صناعات األ سعودية لل شركة ال أعلنت ال

ــابك( ــروع بقيمة  )س ــانع البتروكيماويات في تيانجين  11عن خطط لبناء مش مليار دوالر لمص

 وتشونغتشينغ. 

ــط هي أحد مكوّ  ــرق األوس ــنات وألن منطقة الش ت الدول فقد وقعّ  ينالحزام والطريق في الص

ــتثمار في البنية  ــيوي لالس ــاركة في البنك اآلس ــطية على المش ــرق أوس بين  التحتية، ومنالش

ــين البالغ عددهم  ــس ــاء المؤس ــًوا 50األعض ــر وإيران و ثمانية عض ــط: مص ــرق األوس  من الش

 واألردن وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. "إسرائيل"

ما  ــــين ك عت الص ــــ يل"وض ــــرائ كار.  إلى "إس جال االبت عاون في م ها للت يات  ومنجانب حد الت

لذلك  االبتكار،الصــين التحول من التصــنيع والتجميع إلى التي تواجهها الرئيســية  االقتصــادية

ــــحاب رؤوس األموال المغامرة. كما أعلنت  عمقت عالقاتها ــــرائيليين وأص مع المبتكرين اإلس

ــــن ال ــــرائيل"رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة في جامعة تيكنش أنها  2013في عام  "إس

ــــتفتح حرًما جامعًيا في جامعة شــــانتو في  كان من  2015واعتباًرا من حزيران  كوانغدونغ،س

ــــين المتوقع أ ــــتثمر الص ــــتثماري في  مليون دوالر 500ن تس ــــناديق رأس المال االس في ص

 خالل السنة.  "إسرائيل"

 

 عسكرية واألمنيةالمشاركة ال  -ح

كانت مبيعات األسلحة الصينية اإلجمالية إلى دول الشرق األوسط على مدى خمسة عشر عاًما 

خالل الفترة  أقل بكثير من مبيعات األسلحة األميركية إلى دول المنطقة 2000اعتباًرا من عام 

سها. وعلى عك سلحة ال الناميأجزاء أخرى من العالم  سنف ضت مبيعات األ تبيعها  يةصينانخف

وفًقا لقاعدة بيانات مناقشــــات نقل معهد  األخيرة،إلى دول الشــــرق األوســــط في الســــنوات 

ــلحة الصــينية تقدم لبكين  الســالمســتوكهولم الدولي ألبحاث  ومع ذلك ال تزال مبيعات األس

سبيل  سط. على  شرق األو سيين في ال شركاء الرئي  المثال،بعض الفرص لتعزيز العالقات مع ال

ــــين على بيع  2014ن في نيســــا ــــتطالعية UCAVطائر وافقت الص قادرة على حمل ال االس

إلى المملكة العربية الســعودية إلى إمكانات  UCAV ُيشــير بيع الصــين لوصــواريخ جو أرض. 
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ــبح ُمورّ  ــين في أن تص ــــــالص ــًيا لـ ويبدو أنها تهدف إلى تعزيز عالقة  UCAVs ًدا عالمًيا رئيس

 الصين بالمملكة.

ــــين وباع ــــلحة بت الص تحتل بكين و. 2000مئات الماليين من الدوالرات منذ عام إيران أس

المرتبة الثانية بعد موســـكو من حيث قيمة األســـلحة التي بيعت لطهران خالل العقد األول من 

مئات من صواريخ كروز المضادة للسفن والمضادة بضع إيران  الصين كما باعت القرن الحالي.

تاروللطائرات.  يخ طويل من التعاون مع برامج طهران الصـــــاروخية والنووية. تتمتع بكين ب

 .ســعت الصــين في بعض األحيان لشــراء أنظمة مختارة من دول المنطقة ذلكباإلضــافة إلى 

ــبيل المثال ــراء نظام رادار لذنذار المبكر المحمول جًوا في مطلع القرن حاولت بكين  على س ش

 ارضة شديدة من الواليات المتحدة. ، ولكن تل أبيب تراجعت تحت مع"إسرائيل"من 

شرق  عدّ تُ  شعبي في ال شاركة جيش التحرير ال صين جزًءا مهًما من م سكرية لل سية الع الدبلوما

ـــط، ـــتوى للمنطقة بين عامي  األوس ـــح من ثماني رحالت رفيعة المس  2011و 2004كما يتض

وريا واألردن و مان والبحرين وقطر وسوسلطنة عُ  واإلماراتشملت مصر والكويت والسعودية 

 "إسرائيل". 

قامت  2014وفي أيلول  األوسط.أجرت الصين تمريًنا واحًدا فقط في الشرق  ،2015في أواخر 

ــــينيةالبحرية  ــــاركت في للمرة األولى إيرانبزيارة  الص في ميناء بندر عباس اإليراني  حيث ش

 650وقد شارك ما ُيقارب  يرانية.عمليات البحث واإلنقاذ األساسية مع البحرية اإل ب علىيلتدرا

 في هذا التدريب غير المسبوق. اصينيً  ابحارً و

ــين في اثنيّ 2015آذار  31وفي  ــاركت الص ــالم في ، ش ن من عمليات األمم المتحدة لحفظ الس

لديها أربعة خبراء في البعثة يشــــاركون في هيئة األمم المتحدة لمراقبة و األوســــط،الشــــرق 

  ".ركون في قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيلا يشاجنديً  216والهدنة في غزة 

شــــارك ســــالح البحرية في إجالء المواطنين ية العمليات العســــكرية غير الحربوعلى صــــعيد  

ا بســــحب الصــــين لحوالي مواطنً  2015الصــــينيين واألجانب من اليمن. وبدأ اإلخالء في آذار 

على الرغم من أن وب من رومانيا والهند ومصــر. باإلضــافة إلى ثمانية أجان اليمن،من صــينًيا 

ــــين من ليبيا في عام  ، 2011هذا العدد كان أقل بكثير من عدد المواطنين الذي أخلتهم الص

اإلخالء بأنه "ممارسة مهمة لدبلوماسية القوة  تشيفقد وصف السفير الصيني في اليمن تيان 

الصــينية بحرية لن لين تابعتيتلتالصــينية". واســتخدمت الصــين مقاالرئيســية ذات الخصــائص 

ــــ إمداد من أسطول المرافقة  وسفينة المشاركة في دوريات مكافحة القرصنة في خليج  19الـ
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يات اإلجالء.  يام بعمل يات اإلجالء في وعدن للق ية تقود عمل خارج ــــؤون ال ال تزال وزارة الش

ية المصـــــالح العالمية هذا الدور ألنه يثبت أهميته في حما يتوّلىإال أن الجيش قد  الخارج،

كما أنه يعرض نمو القوة والنفوذ الصينيين بطريقة غير مهددة نسبًيا ويوفر  للصين،المتزايدة 

 تبريًرا آخر إلدخال تحسينات على القدرة العسكرية. 

للقيام نفســـها اســـتخدمت بكين الخطة  مواطنيها من اليمن في أواخر آذاربعد إجالء الصـــين ل

ــــبوق لأل ــــان  2جانب من اليمن في بإجالء غير مس  نوع لينييقامت مقاتلتان من  .2015نيس

وذكر المسؤولون الصينيون . من الرعايا األجانب من عدن إلى جيبوتي 225بإجالء حوالي  054

ء غير الصـــينيين في مهمة بإخال الصـــينيأن هذه المرة األولى التي يقوم فيها ســـالح البحرية 

تعكس مبادئ "النزعة الدولية واإلنسانية". ووفًقا للمعلقين وأن مشاركته في العملية  إنسانية

صينيين ّسن فقد ال ساعدة في إجالء الرعايا ح صين، من خالل الم ا إقليميً  صورتها ،األجانبت ال

 ا وعرضت جيش التحرير الشعبي كقوة يمكن أن تساعد البلدان األخرى.وعالميً 

 

 الخالصة

ـــرين حدوافي القرن ال ـــين  والعش ـــبحت الص ـــرق أص ـــًيا له اهتمامات كبيرة في الش العًبا رئيس

كانت األولويات اإلقليمية الرئيســية لبكين هي تعزيز الســالم  2015األوســط. واعتباًرا من عام 

الرأي األخيرة إلى أن الغالبية في خمس دول تعتقد أن الصين  استطالعاتتشير وواالستقرار. 

ـــتتفو قد تجاوزت  تبارها القوة المهيمنة في المنطقة والعالم.على الواليات المتحدة باعق أو س

الشــرق األوســط أن تظل صــديًقا للجميع. وينظر إلى الصــين بإيجابية  الصــين في اســتطاعتو

على ســبيل . بشــكل عام، خاصــة فيما يتعلق بالتأثير االقتصــادي الصــيني على بلدان المنطقة

الصــين  انخراطواألردن أن  "إســرائيل" المثال ترى غالبية من شــملهم االســتطالع في مصــر و

 والشــاملةوهناك العديد من الشــراكات الواســعة  .في الشــرق األوســط مفيد اقتصــادًيا لبلدهم

أثبتت أربع من هذه الشــراكات على  ذلك فقدومع  االلتزام،لكنها ســطحية من حيث مســتوى 

 ل مصراألقل أنها متينة وشاملة ودائمة، ومعظمها يحتوي على عنصر عسكري أو أمني وتشم

ات، وفي اآلونة األخيرة يمنذ الثمانين "إســـرائيل" ، واتيوإيران منذ الســـبعين ات،يالخمســـينمنذ 

 .المملكة العربية السعودية
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 اآلثار المترتبة على الواليات المتحدة

ـــاعد االهتمام في  عقدينعلى مدى  ـــتقرار في  حولبكين يتص كيفية الحفاظ على بعض االس

ــط. لقد ت ــرق األوس ــطراب في المنطقة الش حول تفكير بكين من عدم االهتمام بالنزاع أو االض

إلى االضطرابات في الشرق األوسط  لم ُينظرفي الماضي  إلى تفضيل واضح للسلم والنظام.

ل تي وتحوّ االواليات المتحدة واالتحاد السوفي إضعاف قوةألنها كانت تعمل على  بشكل سلبي

كان قادة مثل ماو تسي  خالل الحرب الباردةو .بكين وآسيانطن وموسكو بعيًدا عن واش انتباه

افس على تونغ ودنغ شــياو بينغ ينظرون إلى الشــرق األوســط على أنه منطقة بعيدة من التن

عام يالنفوذ مع القوتين العظم تايوان. وبحلول  نافس مع  ــــين  2000ين والت لدى الص كان 

عن رغبة واضــحة للواليات المتحدة  تفضــيل قوي لمنطقة هادئة، وأعرب المحللون الصــينيون

صين والواليات المتحدة وجهات نظر متداخلة  سط. وكان لل شرق األو ستقرار في ال في دعم اال

بحيث ال تســعى بكين إلى إضــعاف أو اســتبدال الدور  المنطقة،ولكنها ليســت متطابقة حول 

 األميركي كضامن أمن خارجي رئيسي للمنطقة. 

ــــين اإلطاحة باأل ــــط وترفض فرض عقوبات  ةظمنتعارض الص ــــرق األوس التدخل وفي الش

صويت في مجلس األمن الدولي لدعم فرض منطقة حظر  سبب الت شعر باإلحراج ب الخارجي وت

لذي أدى إلى اإلطاحة 2011جوي فوق ليبيا عام  ــــين إلى  بالقذافي., وا في حين تميل الص

ــط مع و ــرق األوس ــايا الش ــأن قض ــيا من حيث مواقفها بش . جود اختالفات حقيقيةمواكبة روس

ــبيل  ــالحها.  المثالفبكين على س ــكرًيا لحماية مص ــكو للتدخل عس ن كما أأكثر تردًدا من موس

 لدعم 2015قاعدة روســـيا العســـكرية في ســـوريا وإدخال قوات إضـــافية إلى البلد في أواخر 

 . تحفًظابشكل كبير مع موقف الصين العسكري األكثر  انيتناقض األسد

ــيا،  يمكن القول إن ــط من روس ــرق األوس ــكرية أكبر في منطقة الش ــمة عس ــين لديها بص الص

ــــفن في  ــــالم، والس ــــر على بعثات عمليات األمم المتحدة لحفظ الس ولكن هذا الوجود يقتص

أســـطول خليج عدن لمكافحة القرصـــنة والزيارات المرتبطة بالميناء وجهود التجديد، ومبيعات 

ـــينية في  ـــلحة الص ر كين بمع أن و المنطقة.األس ـــّ ـــكرية في تص على أنها ال تملك قواعد عس

ـــرق  الخارج ـــطين في الش ـــينيين نش ـــكريين أو مقاولين ص ـــمت مع أفراد عس إال أن لديها منش

 األوسط.
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 مؤشر السياسة الخارجية اإلسرائيلية

2018لعام 
 

 

، نتائج استطالع معهد ميتفيم  

 تشرين األول 12018 

السادس للرأي العام لمعهد ميتفيم بشأن السياسة الخارجية االستطالع السنوي  أجري         

ـــــ "ل سرائيلـ سبتمبر  "إ سميث وبالتعاون مع فريدريش  2018في أيلول/ من قبل معهد رافي 

ــــتيفتونغ ) ــــكان Friedrich-Ebert-Stiftungإيبرت ش ــــمن عينة تمثيلية لس ــــرائيل"(، ض  "إس

%. يعرُض هذا 3.5بهامش خطأ قدره من الرجال والنســــاء واليهود والعرب( و 700الراشــــدين )

ــــنيفها تحت أربع فئات: عالقات  ــــتطالع، والتي تم تص ــــية لالس ــــتنتاجات الرئيس التقرير االس

والمناطق المحيطة بها،  "إســـرائيل" الخارجية، و "إســـرائيل"الخارجية، ومصـــلحة  "إســـرائيل"

 والفلسطينيين. "إسرائيل"و

 

 النتائج الرئيسية     

 الخارجية "إسرائيل"عالقات  .أ

 ويتحسن 10من  5.82عالمة  اعالميً ترتيب بلدهم اإلسرائيليون  يمنح .

 .2015هذا التصنيف كل عام منذ 

  بأولويات السياسة الخارجية لبالدهماإلسرائيليون فيما يتعلق ينقسم .

ــــالم  ــــين العالقــات مع الــدول العربيــة ودفع عمليــة الس يــأتي تحس

ــــط ــــرائيلية الفلس ليها محاربة تألولى، ومن ثم ينية في المرتبة ااإلس

ـــرائيل" حركة المقاطعة العالمية  ـــــــ "إس ر العالقات مع يوتطو (BDS)لـ

 .اروسيا أيًض 

                                                           

  فاطمة عباس يبرعت 
1 The 2018 Israeli Foreign Policy Index of the Mitvim Institute, Findings of the Mitvim Institute Poll, 

October 2018. 
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 7.75 بأنها توازي العالقات اإلســرائيلية األميركيةاإلســرائيليون  فصــنّ ي 

العالقات جيدة )مقارنًة بـ  هذه% من اإلســرائيليون 63 وصــّنف. 10من 

 (.2017٪ في عام 41

 ــــيا هي يعتبر ا ــــرائيليون أن روس ــــبة ل الدولة األكثر أهميةإلس ـ بالنس

إلى جانب الواليات المتحدة، تليها ألمانيا وبريطانيا العظمى  "إســرائيل"

 والصين وفرنسا ومصر.

  ــروري 54يرى ــرائيليين أنه من المفترض ال بل من الض نقل % من اإلس

ـــفارة  ـــرائيل" األميركية فيالس ـــــــخالًفا ل إلى القدس "إس % الذين 37 ـ

 غير ضروري.  يعتبرون نقلها أمر

 ســيكون له تأثير  دولة القوميةالقانون ٪ من اإلســرائيليين أن 41يعتقد

ـــرائيلية،  ـــلبي على العالقات الخارجية اإلس % يعتقدون أن تأثيره 12وس

 قد يكون إيجابًيا.

  إعطاء  "إسرائيل"ينقسم اإلسرائيليون فيما بينهم حول ما إذا كان على

لديمقراطية ) األولوية ذلك  ٪( أم ال يجب40لبناء العالقات مع الدول ا

(42.)٪  

 

  "إسرائيل"ـ الخدمة الخارجية ل .ب

  ّــن ــرائيليون يص ــة ف اإلس ــياس  الخارجية بمعدلتعامل حكومتهم مع الس

 .2015. ويتحسن هذا التصنيف كل عام منذ 10من  5.22

  ــــرائيليون أن ــــؤون الخارجية يعتبر اإلس از مهمتها قامت بإنجوزارة الش

 .2015. ويتحسن هذا التصنيف كل عام منذ عام 10من  5.01بمعدل 

  سرائيليين أن عدم وجود 58يعتقد شكل % من اإل وزير خارجية متفرغ ب

% 5له تأثير سلبي على العالقات الخارجية اإلسرائيلية، فيما يعتقد  كلي

 أن عدم وجوده له تأثير إيجابي.

  ليس لديهم أدنى فكرة حول من الذي % من اإلسرائيليين أنه 42يعتقد

ـــبة ألولوزيًرا للخارجية اإلســـرائيليةيجب أن يكون  ئك الذين . أما بالنس

سيين هم لديهم توقعات حول األمر شحين الرئي يائير البيد أو  افإن المر

 ٪ لكل منهما(.10بنيامين نتنياهو )
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  من اإلســــرائيليين أنه من الجيد ال بل من الضــــروري على 47يعتقد ٪

يهود تأثير قراراتها الســياســية على  االعتبارأن تأخذ بعين  "إســرائيل"

 لألمر.  االلتفات٪ أنه من غير الضروري 38. ويعتقد الشتات

  من اإلســــرائيليين أن وزارة الخارجية اإلســــرائيلية يجب أن 55يعتقد %

ــــؤولة عن مواجهة  ــــة  المقاطعةتكون الجهة المس بداًل من وزارة خاص

 لحال اليوم.٪( كما هو ا21)

  يجب الســــماح لألشــــخاص الذين ال  ه٪ من اإلســــرائيليين أن46يعتقد

ــكلون خطًرا أمنًيا  ــرائيل" بدخوليش أنه يجب منع % يعتقدون 41و ."إس

 %4يعتقد والمستوطنات على حد سواء. و "إسرائيل"من يدعو لمقاطعة 

ـــتوطنات فقط  أنه يجب منع دخول أولئك الذين يدعون لمقاطعة المس

 فقط.

 

 والمناطق المحيطة بها "إسرائيل" .ت

  إلى حد  تنتمي "إسرائيل"ينقسم الجمهور اإلسرائيلي حول ما إذا كانت

ــــرق ــــط ) ما للش ٪(، أو حوض البحر األبيض 23٪(، أو أوروبا )28األوس

 ٪(.22المتوسط )

  أن التعاون اإلقليمي بين  -أي األغلبية  -% من اإلســــرائيليين 69يعتقد

 % ال يعتقدون ذلك. 19. فيما ق األوسط ممكنودول الشر "إسرائيل"

 41 ــــرائيليين ال يرغبون في زيارة ، حتى ولو أي دولة عربية٪ من اإلس

ية بين  قات طبيع نت العال يل"كا ــــرائ ها. إال أنهم يرغبون رانيوج "إس

% أكثر 12% ومصـــر بنســـبة 13بزيارة اإلمارات العربية المتحدة بنســـبة 

 ا من الدول. ممن غيره

 ( 23٪( والمملكة العربية الســعودية )24)مصــر ســرائيليون أن يعتبر اإل٪

لدول ماه ٪ 28 ويعتقد. اممن المهم التعاون معه انتلال تانالعربي تانا

 أال تحاول تطوير التعاون مع أي دولة عربية. "إسرائيل"أنه يجب على 

 ــــرائيليين أن االتحــاد األوروبي هو اآلن عــدو ل ـ يعتقــد غــالبيــة اإلس

 ٪(.18٪( أكثر من صديق )55) "إسرائيل"

  ــــرائيليين أن بريطانيا العظمى وفرنســـــا وألمانيا 70يعتقد ٪ من اإلس

ــــكلون أهم  حاد األوروبييش لدول في االت عة من ا جب  مجمو والتي ي
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ـــرائيل"على  ـــلوا 7أن تقيم عالقات وثيقة معها. إال أن  "إس ٪ فقط فض

 وسلوفاكيا.التي تضم المجر، وجمهورية التشيك، وبولندا،  V4مجموعة 

 ــم ــرائيلي حول ما إذا كان على  انقس ــرائيل"الجمهور اإلس ــين  "إس تحس

 ٪(.45٪( أم ال )42) عالقاتها مع تركيا

 

 نووالفلسطيني "إسرائيل" .ث

  سرائيليين أنه يمكن تحقيق انفراج في49يعتقد العالقات بين  ٪ من اإل

م عملية الســالحتى دون إحراز أي تقدم في  والدول العربية "إســرائيل"

٪ يعتقدون أن هذا اإلنجاز يعتمد 33. ولكن اإلســــرائيلية الفلســــطينية

 على التقدم في عملية السالم.

  ــرائيليين بأن تقوم ــرائيل"يرغب معظم اإلس ــات مع بإجراء  "إس مفاوض

ــطينية ــلطة الفلس ــول  الس ــالم ) التفاقللوص ٪(، إال 36٪ مقابل 50الس

بالمفاوضـــات  "ائيلإســـر"٪( أن تقوم 51٪ مقابل 32أنهم ال يحبذون )

 لوقف إطالق نار طويل المدى في غزة. مع حماس

  بين  االنقســام الفلســطيني المســتمريعتقد الكثير من اإلســرائيليين أن

٪( من 38بشــكل أفضــل ) "إســرائيل"الضــفة الغربية وقطاع غزة يخدم 

 ٪(.27إعادة التوحيد بينهما )

  ضل العدد سعى من العيّ  األكبريف سين  "سرائيلإ"نة المختارة أن ت لتح

٪( على زيادة الضغط االقتصادي 43) ة في قطاع غزةيالظروف المعيش

 ٪(.38على غزة )

  تفاوتت اآلراء بين اإلســرائيليين فيما يخص ســياســة الرئيس األميركي

ــــرائيليين% من 21يعتقد  ترامب.لد ادون ياســـــة الرئيس  اإلس ــــ أن س

٪ أنها 29 قديعتوالفلســـطيني.  -دم الســـالم اإلســـرائيليختاألميركي 

 ٪ أنها ال تؤثر على فرص السالم.30وتبتعد عن السالم، 
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 )مرتفع( 10)منخفض( إلى  1متوسط الترتيب على مقياس من 

 2018 2017 2016 2015 2014 

 5.12 3.96 5.01 5.49 5.82 عالمًيا "إسرائيل"مكانة 

 5.29 4.00 4.55 5.05 5.22 أداء الحكومة في السياسة الخارجية

 4.80 4.03 4.31 4.81 5.01 تحقيق وزارة الشؤون الخارجية لمهامها

 6.09 5.01 5.56 6.88 7.75 والواليات المتحدة "إسرائيل"الوضع الحالي للعالقات بين 

 

 في العالم اليوم؟ "إسرائيل"ما هو شعورك بشكل العام حول مكانة  .1

 اجيدة جدً  10ئة، سيّ  1؛ 10إلى  1على مقياس من 

  عالمجمو

 5% ّيئةس .1

2 3% 

3 7% 

4 11% 

5 15% 

6 16% 

7 20% 

8 15% 

9 5% 

 %3 جًدا ة. جيد10

 5.82 لمعدّ 

 %95 النسبة المئوية لألفراد المشاركين
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 أن تعطيها األولوية في السنة المقبلة؟ "إسرائيل"أي من قضايا السياسة الخارجية التالية يجب على  .2

 
 المجموع

2018 
 2017 العرب اليهود

 %35 %27 %24 %25 العالقات مع الدول العربية المعتدلة

 %31 %35 %23 %25 عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية

 %24 %1 %25 %22 "إسرائيل"مواجهة نزع الشرعية ومقاطعة 

 %15 %25 %19 %20 العالقات مع روسيا

 %20 %2 %22 %19 اإليرانيةالتهديدات 

 %19 %12 %20 %18 المتحدةالعالقات مع الواليات 

 %17 %14 %18 %17 العالقات مع االتحاد األوروبي

 %18 %9 %14 %14 العالقات مع الدول اآلسيوية

 %3 %0 %3 %3 األفريقيةالعالقات مع الدول 

 %2 %24 %8 %11 رأيه ال شيء مما ورد أعاله / لم يبد

 

 ؟"إسرائيل"لخارجية  ايكون وزيرً  أنل أي مرشح تفّض  .3

 ٪ وأكثر 5. يشمل الجدول فقط أولئك الذين حصلوا على نسبة ان هذا سؤال مفتوحً كا

 2017 العرب اليهود المجموع 

 %13 %8 %11 %10 يائير لبيد

 %6 %2 %11 %10 بنيامين نتنياهو

 %5 %2 %7 %6 نفتالي بنت

 %7 %4 %6 %5 تسيبي ليفني

 %6 %3 %6 %5 أفيغدور ليبرمان

 %39 %64 %38 %42 رأيه لم يبد

 

 والدول األخرى في الشرق األوسط ممكن؟ "إسرائيل"هل تعتقد أن التعاون اإلقليمي بين  .4

 2014 2015 2016 2017 العرب اليهود المعدل 

 %69 %59 %64 %70 %65 %70 %69 نعم هذا ممكن

 %28 %36 %26 %23 %10 %20 %19 كال، من غير  الممكن

 %3 %5 %10 %7 %25 %10 %12 رأيه لم يبد

 %41+ %23+ %38+ %47+ %55+ %50+ %50+ الفجوة بين "نعم" و "ال"
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 الطائفية في الشرق األوسط

 اآلثار المترتبة على الواليات المتحدة

 
 

مجموعة باحثين، مؤسسة راند، 12018 
 
 

الطائفية في العراق    

ة طائفية إقليمية. ليوجد المسلمون العراقيون أنفسهم في حرب أه 2015في منتصف عام        

كان التعاون بين الطوائف محدوًدا، في حين أن عمليات القتل بين الطوائف  في تلك الفترة

حصل قد والتطهير الجغرافي أصبحت شائعة كما في منتصف العقد األول من القرن الحالي. و

الثامن الشيعة على دعم مباشر من إيران على أساس عالقة تاريخية تعود إلى أواخر القرن 

عشر. في الوقت الذي يتم فيه توحيد الشيعة في الوقت الحالي ضد تهديد السنة بقيادة داعش 

فإنهم يعانون من انقسام داخلي كبير على  ي األوسع ضد الحكومة المركزيةوضد التمرد السنّ 

فإن فكرة الكتل الطائفية  اسية. حتى في هذه الظروف القاسيةطول الخطوط اإلقليمية والسي

لمتجانسة في العراق ليس لها أساس من الصحة. وألن العديد من السنة يعتقدون أنهم ا

يشكلون نصف العراقيين على األقل، وألنهم يسيطرون حالًيا على بعض من الموارد 

 ، فإن لديهم حافًزا كبيًرا الستكمال تمردهم على العراقيين الشيعة.االقتصادية

حقيقة عرقية طائفية وتصحح خطأ فادًحا  كأنها تقبلة جذابًة ألنها تبدو وبدت الفدرالي

جعل من الصعب تصور  2015العام منتصف في العنف بريالية الغربية ومن المؤكد أن لذم

بديل. وقد تم بالفعل اتخاذ بعض الخطوات نحو تفويض السلطات الفيدرالية، بما في ذلك ال

اء الطابع الرسمي على التمييز . من خالل إضف2008تمرير قانون السلطات المؤقتة لعام 

قد يتمكن العراق من إيجاد استقرار  الحتفاظ بفوائد الحكومة المركزيةالفيدرالي القائم مع ا

                                                           
 فاطمة عباس عريبت 

1 Sectarianism in the Middle East, Implications of the United States, Heather M. Robinson, Ben Connable, 

David E. Thaler, Ali G. Scotten, 2018.  
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إن اإلعالن عن سياسة فدرالية سيؤدي  ذلك الخيار الفيدرالي غير واقعي المؤسف أنطبيعي. و

عبر الخطوط األمامية بين  على الفور إلى تسريع عملية التطهير العرقي الطائفي التي تجري

الميليشيات الشيعية والجيش العراقي، وأجهزة األمن الكردية، وداعش. ومن المرجح أن يعاني 

المدنيون السنة في ظل هذه الظروف، وهذه المعاناة لن تؤدي إال إلى إطالة وإثارة الثورة 

 السنية المستمرة ضد الدولة.

مع في الحكومة المركزية،  أقل تمثياًل لسنة أنفسهم وبمجرد أن يتم التطهير المتسارع سيجد ا

يكون الدعم قلياًل جًدا من س مدمرة، وفي جميع االحتماالتالمدن الغياب الموارد اقتصادية، و

التي يقودها الشيعة لتمويل التنمية  ،الحكومة المركزيةتعمد من غير المرجح أن والمركز.  قبل

ع عائدات الحكومة المركزية يوزإلى تيمن عليها السنة، وإعادة اإلعمار في المحافظات التي يه

للنفط على األنبار، أو حتى األجزاء السنية المتبقية من التميم وديالة. عالوة على ذلك، هناك 

فإن الكرد سيكرهون  على أقل تقديرواحتمال كبير بأن تنخفض عائدات النفط المركزية. 

بالموارد الحالية ومن تلك التي استولوا عليها خالل المشاركة في العائدات من مناطقهم الغنية 

ن تسعى البصرة للتفاوض ليس ألقدر مهناك فرصة جيدة بنفس ال في الجنوبوالقتال األخير. 

أن  من المؤكدو نقل السلطات إلى المحافظات علىا ولكن ربم فقط زيادة االستقالل على

ل النفط الكبير في المحافظة. لذلك، إلى االحتفاظ بسيطرة أكبر على دخ ةيسعى قادة البصر

 فإن الفدرالية ستؤدي إلى تفاقم مشاكل العراق وليس حلها.

تطرح الهويات الطائفية المتصلبة في العراق مشكلة خطيرة للمنطقة وللقوى الخارجية التي 

ألن التصور الخارجي للهوية العراقية هو في وتتجسد في المنافسات الجيوسياسية اإلقليمية. 

غالب تبسيطي وتقليدي، فإن السعوديين واإليرانيين وغيرهم من القوى اإلقليمية الكبرى ال

يسارعون إلى النظر إلى العنف الطائفي الشديد في العراق كمؤشر واضح على أن العراق هو 

مركز سني شيعي إقليمي. وتسارع الحكومات الغربية التي تسعى إلى إنهاء النزاع بسرعة إلى 

من التاريخ العراقي  امتجاهلًة قرونً  (2003العبارات )كما فعلت في عام ة بأبسط تحديد المشكل

فقد غذى  داخل العراقكما أن العنف الطائفي قد خلق حلقة من الخوف والقتل وتعقيدات. الو

كتلة موحدة من الشيعة عبر إيران والعراق وسوريا  وإزاءا حلقة مماثلة عبر الشرق األوسط. أيًض 

ت المتطرفة النفوذ الشيعي من خالل تمويل الجماعا ل الدول السنية مواجهةتحاوولبنان 

تدعم وتعزز هذه الجماعات مخاوف الشيعة من الهيمنة السنية والعنف. والسلفية الجهادية. 

إيران إدخال حزب اهلل اللبناني إلى العراق، ويبدو أن بعض السنة يذهبون إلى ما هو أبعد من 

فمن المرجح  ازعزعً مالعراق  ما دام استقرارفي العراق. و خياًرا أقل سوًءاباعتباره تمويل داعش 
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في التحول  -الخارجية والداخلية  - المخاوف المتبادلةأن تستمر هاتان الحلقتان اللتان تقاومان 

 بعضهما البعض لبعض الوقت. تغذيةو

 

 إمكانيات المستقبل

السنة والشيعة على المستوى الشعبي ي أن فشك  واالستقرار الحقيقيان، فال إذا توفر األمن

المقابالت األخيرة التي أجريت مع  كشفتالعادي سيختلطان مرة أخرى على مستوى الجذور. و

عن شعور قوي  شيوخ العشائر السنية العراقيين، وضباط الجيش السابقين، ورجال أعمال

حين قد يكون من  إيمان قوي بشكل مدهش بالقومية الطائفية. فيإضافة إلى  بالقومية

، فإن تصّور إمكانيات بديلة 2015عرقي موحَّد في منتصف عام -الصعب تصور عراق طائفي

للفوضى المستمرة، الفدرالية، أو تفكيك الدولة هو خطوة مهمة في تجاوز التفسير على 

 المستوى السطحي للهوية العراقية التي ال تزال تعرقل صنع القرار العراقي والعالمي.

لشيعة يسيطرون اآلن على الدولة بشكل كامل تقريًبا، وألن السنة متشرذمون للغاية وغير ألن ا

من واجب القيادة الشيعية أن تّتخذ أول خطوة حقيقية نحو المصالحة الوطنية. لقد فمنّظمين، 

أكثر مما فعلوا خالل االحتالل الذي  2015عّبر السنة عن شكاواهم بشكل أكثر وضوًحا عام 

واليات المتحدة. وربما تكون المفاوضات من أجل المصالحة غير ممكنة ألنه ال يوجد تقوده ال

سيتعين تنفيذ حزمة مصالحة شيعية  غالبية كبيرة من العراقيين. لذلكسياسيون سّنة يمثلون 

من خالل فرض أمر قاٍس وُمقِنع. وسيشمل ذلك إطالق سراح السجناء، وتمويل واسع إلعادة 

الجيش العراقي وقوات الميليشيا الشيعية من المناطق السنية. إن وجود اإلعمار، وانسحاب 

لية وفق توقيت صحيح، سيساعد مارات بشكل كبير، لكن إذا جرت العداعش سيعّقد هذه الخي

إن األمل الحقيقي . 2008الُسّنة على طرد داعش من العراق أو إعادته إلى مرحلة السكون بعد 

على مستوى الدولة، وليس  االقتصاديةلتغييرات القانونية وفي التوفيق الذي يرتكز على ا

المنافع المادية للنخب السنية، هو المسار المعقول الوحيد للصحوة الثانية التي دعا إليها العديد 

ي الوقت نفسه، سيتعين إعادة صياغة الدستور العراقي المكتوب من المحللين الغربيين. ف

قلية، من أجل القضاء على الفرص المتاحة للحكومة بشكل سيئ لضمان حماية حقيقية لأل

معالجة  ة، وعلى نحو أكثر فعالية وواقعيةلالستفادة من قوانين مناهضة البعثيين ضد أهل السن

فروق السلطة عبر الطوائف واألعراق في العراق. وستمنح هذه العملية السياسيين السّنة 

 اولة لتأسيس حقوق أقلية حقيقية للسنة.في مح ى والجدد فرصة للظهور على الساحةالقدام

من في العراق. بداًل داعش ليس العقبة الكبرى التي يجب التغلب عليها في تحقيق االستقرار واأل

أعظم العقبات هي تردد الشيعة في الوثوق بالسنة، وتردد السنة في  الحظ أنمن ذلك، ف
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خاوف لها جذور عميقة في التاريخ قبول األمر الواقع بأنهم أقلية. كلتا المجموعتين من الم

العراقي. قد تكون مستعصية على الحل، لكن بدائل محاولة إعادة التوحيد هي إما سيئة أو 

 أسوأ بكثير.

 أنه ليس إال ق يعاني من انقسامات ثابتة دائمةلقد أظهر هذا الفصل أنه في حين أن العرا 

ة في العراق أن تكون موجودة جنًبا مكن للطائفيء مستعٍص أو غير قابل للتغيير. يهناك شي

م" األخرى دون أن تسبب إلى جنب مع القومية، واإلقليمية، والقبلية، والعديد من "العوال

تفكك الدولة العراقية. التجانس أمر ممكن في العراق كما هو في الدول األخرى. بداًل بالضرورة 

سيجد المراقبون أن التفكير في  قكسبب للمشاكل الحالية في العرا من التركيز على الطائفية

تكثيف الهوية الطائفية أكثر فاعلية كنتيجة لعقود من الحوكمة والتدخالت الخارجية غير الفعالة 

 والقهرية.

يمكن تقديم حجة قوية بأن الهوية الطائفية ستظل حاسمة في السياسة العراقية.  وبالطبع

لعب دوًرا قوًيا وربما مهيمًنا في السياسة يبدو أنه ال يمكن إنكار أن الطائفية العرقية ستو

لن ُينسى قريًبا ما يناهز قرنين من القمع السني والعراقية، على األقل في المستقبل المنظور. 

القمع  أو 2007و 2006للشيعة، ولن ينسى العنف المكثف للحرب األهلية التي دارت بين عامي 

يخ الطائفية في العراق يوحي بأنه لم يفت فإن تار مي األكثر شيوًعا للسنة. ومع ذلكالحكو

 األوان لتفادي تقسيم الدولة.

ال عالقة للهوية السنية في العراق بالتفسيرات السنية لذسالم، ولم يصنَّف السنة في المقام 

األول على أساس طائفي إال في العقد الماضي. ربما كان هذا صحيًحا أيًضا بالنسبة للعراقيين 

القرن التاسع عشر: كانت هناك نقطة يمكن أن تكون فيها الحكومة العثمانية الشيعة في أوائل 

كان  2015الذاتي على أسس طائفية. عام قد احتوت الشيعة بداًل من دفعهم إلى التنظيم 

رئيس الوزراء العبادي يقّر عالنية بأن اإلصالح الحكومي هو مفتاح االستقرار وبقاء الدولة، وأن 

تكثيف في حين أدى سوء الحكم والتدخل الكارثي إلى وهو محور هذا الجهد. التوافق مع السّنة 

فإن تحسين الحكم ودعًما خارجًيا أقل تدخاًل قد يوفر وصفة  النزعة الطائفية في العراق

لالستقرار في نهاية المطاف. قد يكون هذا صحيًحا في العراق وفي مناطق أخرى في الشرق 

 راع الطائفي.األوسط الذي يمزقه حالًيا الص
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 الطائفية في سوريا 

في المستقبل المنظور إال  2011من المرجح أن تستمر الحرب األهلية السورية التي بدأت عام 

تلعب الطائفية بين السّنة والعلويين والشيعة وغيرهم وأن اآلفاق مظلمة بشأن حل سياسي. 

. ولكن سيكون من قبيل التبسيط من األقليات دوًرا متزايًدا في ضمان إطالة الصراع في سوريا

اإلشارة إلى الهوية الطائفية كمصدر رئيسي لالنتفاضة ضد بشار األسد أو كحافز وحيد للعنف 

سيكون  –و عوامل أخرى سواء استناًدا إلى الطائفية أ –المستمر. إّن كيفية النظر إلى الصراع 

وتتبعها في سوريا والمنطقة على السياسات التي تصوغها الواليات المتحدة  لها تأثير مهم

ال يزال نظام بشار األسد  الروسي والدعم اإليراني المتزايداألوسع نطاًقا. وبفضل التدخل 

، أي العاصمة دمشق –مسيطًرا على المناطق االستراتيجية ذات األهمية الحاسمة لقاعدة دعمه 

توسط، باإلضافة إلى الغربية على ساحل البحر األبيض الم ةوأجزاء من إدلب وحلب والمنطق

 المناطق المتاخمة التي تربط بين االثنين.

قد نجحت المجموعات المعارضة في مواجهة القوات الحكومية في المناطق األكثر اّتساًما ل

بالطابع الريفي والبلدات الصغيرة في الشمال والجنوب والشرق، ولكن هذه القوات نفسها تعاني 

 ا بشكل كبيرفيما بينها من أجل الهيمنة. وما يزيد األمور تعقيدً من االنقسام وغالًبا ما تتقاتل 

السلطة المتزايدة للجماعات اإلسالمية المتطرفة، وخاصة تنظيم الدولة اإلسالمية والنصرة، 

ل القوى اإلقليمية المتنافسة باإلضافة إلى الواليات المتحدة وروسيا. ويصل تأثير ذلك وتدخّ 

ألف  250إلى أبعاد كارثية مع أكثر من  نسمة مليون 22غ عددهم وريا، الذين يبلعلى سكان س

 .في البلدان المجاورة ماليين نازحقتيل وأكثر من مليون جريح وثالثة 

الدعم لبرامجها السياسية  وفي حين أن الحكومة والجماعات استخدمت الطائفية بفعالية لتعزيز

الكامنة وراء الصراع في سوريا رغم أّن  فما هذا إاّل عامل واحد من العوامل العديدة الخاصة

جغرافية البلد وموقعه والضرورة السياسية  –العوامل األخرى ثم أهميته تبدو في تزايد. 

عن  اًل ضفتغّذي الطائفية وتتغّذى منها في سوريا.  –والفوارق بين الطبقات والوالءات القبلية 

ع بديهية. وهذا ما دفع أحد العلماء إلى صراالطائفية إّن أسس سوريا التاريخية ال تجعل ف ذلك

ع السوري تحت تأثير هذه "شبه طائفية". ولكن كلما طال الصرا تسمية الحرب السورية بـ

زاد احتمال لجوء أطراف الصراع إلى الخيارات الطائفية. وهذا ما يمكن قوله أيًضا عن  األجندات

ما يمكن أن يزيد عدم االستقرار وخاصة  الالجئين السوريين في البلدان المجاورة وعبر المنطقة،

 في لبنان.
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يقّدم الفصل  عرقية والدينية في سوريا الحديثةبعد عرض لمحة عامة عن مزيج المجموعات ال

من نبذة تاريخية عن المذاهب المتنوعة وتطور مواقعها في المجتمع خالل الفترات الرئيسية 

ذلك إلى وصف دور االنتساب الطائفي في ينتقل الفصل بعد والحكم قبل االستقالل وبعده. 

ضد بشار األسد وكيف تحّول هذا الدور مع دخول عوامل أخرى على  2011سياق انتفاضة عام 

الصراع. وأخيًرا، يحّدد الفصل عدًدا من تأثيرات العامل الطائفي في سوريا والمنطقة ككل كما 

 يعرض احتماالت للمستقبل.

 ع كبيرة: أكثرية سّنية عربية ولكن يوجد تنوّ تركيبة سوريا الدينية واإلثني

 

 

 

 

 

 

 

 

بالمئة منهم من أصل كردي  13 حواليبالمئة من سكان سوريا وينحدر  68.4يشكل السّنة 

بينما النسبة المتبقية هم عرب. وينتشر العرب السّنة في جميع أنحاء سوريا كما تظهر الخارطة، 

زاء الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من البالد، في حين أن األكراد يقيمون غالًبا في األج

بالمئة  11.3بالقرب من الحدود التركية. أما ثاني أكبر المذاهب فهم العلويون الذين يشكلون 

بالمئة من السكان. ويترّكز العلويون  11.2من سكان سوريا، والمسيحيون الذين تبلغ نسبتهم 

نصيرية على طول ساحل البحر األبيض المتوسط بين في المنطقة الجبلية الغربية من جبل ال

)ومعظمهم من األرثوذكس الحدود التركية شمااًل والحدود اللبنانية جنوًبا. أما المسيحيون 

فيسكنون إلى الشرق من هذه السلسلة الجبلية وفي مدن إدلب وحماة وحمص كما  الشرقيين(

اإلضافة إلى الشرق قرب دير الزور يتركزون أيًضا في الجنوب الغربّي قرب دمشق ودرعا ب

بالمئة كما هو حال الدروز.  3.2 حواليوالحسكة. ويمثل الشيعة اإلسماعيلية واالثنا عشرية 

ويقيم الشيعة بالدرجة األولى قرب حلب وإدلب وحماة وحمص، بينما يتواجد الدروز في الجنوب 
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تفعات الجوالن التي ضمتها إسرائيل. على الحدود مع األردن وغرًبا بمحاذاة الحدود اللبنانية ومر

فهي تتألف من الشركس والتركمان وغيرهم.  بالمئة 2.6بقية من السكان وتبلغ أما النسبة المت

الدينية في معظم  –فال يوجد منطقة متجانسة بالكامل، حيث تختلط الجماعات اإلثنية 

 المناطق، أو هذا ما كان يحصل حتى نشوب الحرب األهلية.

 

 2011وية الطائفية في سوريا قبل اندالع الثورة عام دور اله

تاريخًيا، لم تكن التوترات بين الطوائف في سوريا )ولبنان( مدفوعة باالختالفات الدينية أو 

الالهوتية حول الخالفة اإلسالمية أو مخالفة العقيدة بقدر ما كانت مدفوعة بعوامل أخرى أكثر 

إال  ل دوري كمصدر للخالف بين الطوائفقد ظهر بشك "عملية". ورغم أن االبتداع في الدين

أن عوامل أخرى، كجغرافية البلد وموقعه والضرورة السياسية والفوارق بين الطبقات والتفاوتات 

دفعت أيًضا الطوائف في سوريا لتجتمع مًعا في صراع دفاعي أو تنتقد األطراف  ،االقتصادية

لة من تاريخهم وحتى العصر ال، خالل فترات طويالمعاكسة أو تشوه صورتها. وعلى سبيل المث

شكل العلويون طائفة أقلية منفصلة غالًبا ما كانت محرومة اقتصادًيا ومعزولة جغرافًيا  الحديث

ظهرت بشكل  نشأت الطائفية في التاريخ السوريوفي بعض األحيان مضطهدة. وعندما 

 يعية والدرزية والمسيحية.رئيسي بين العلويين والسّنة وشملت أحياًنا الطوائف الش
 

 الهوية الطائفية المبكرة في استقالل سوريا المؤيدة لالستقالل

بقيت منطقة الالذقية والمناطق المحيطة بها معزولة إلى حد ما عن األسلمة الشاملة أثناء 

جهود التحويل من قبل حكام مختلفين، ما سمح للطائفة العلوية غرب جبل النصيرية بالتوسع 

قت واستعارة طقوس من الشيعة مع الحفاظ على هوية منفصلة. لكن التوتر بين مع الو

حين اّتهم السنة العلويين )والمسيحيين(  كان كبيًرا خالل الحروب الصليبيةالعلويين والسّنة 

بدعم األوروبيين. واستمّر هذا التوتر في القرن الرابع عشر عندما أصدر العالم السلفي تقي 

تيمية فتوى يعلن فيها أن النصيرية، كما سماهم، "هم أكثر كفًرا من اليهود الدين أحمد ابن 

والنصارى.... وال شك أن محاربة هؤالء... هي عالمة عظيمة على الطاعة )طاعة اهلل(؛ إنها 

 أعظم من محاربة المشركين و"أهل الكتاب" ]اليهود والنصارى[ الذين ال يقاتلون المسلمين".

في اإلمبراطورية  االقتصاديةالتقدم الغربي ذو المصالح السياسية وكان  وفي الوقت نفسه

العثمانية الضعيفة ينطوي على دعم الجماعات الدينية الفردية في سوريا. وقد أيقظ توفير 

التعليم )باإلضافة إلى القومية العلمانية المتنامية بين المفكرين العرب( رغبة العلويين في 

 ذسالم الشيعي.لمي العام ودفعهم إلى تصنيف أنفسهم كأتباع االندماج مع التيار اإلسال
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ساعد اإلدماج االجتماعي بين الطوائف الذي تطور تحت راية القومية في سوريا ما قبل 

قروًنا من التهميش للعلويين أو  يق لجمهورية موحدة. لكنها لم تمحُ االستقالل في تمهيد الطر

في مرتبة أدنى اجتماعًيا وال يستحقون التقدم. وهذا  االستياء السّني من العلويين على أنهم

 األسد. مالتوتر الطائفي الكامن في ظل نظمن شأنه أن يضع األساس ل

 

 الهوية الطائفية في سوريا الحديثة: من االستقالل وخالل حكم حافظ األسد

ثم حزب ظهرت حركتان في سوريا هما جماعة اإلخوان المسلمين في ثالثينيات القرن الماضي، 

اجتذب في صفوفه األقليات بشكل أساسي، فيما استقطبت جماعة البعث في األربعينيات الذي 

بعد فترة من عدم . و1963اإلخوان المسلمين السنة. استلم حزب البعث الحكم عبر انقالب عام 

تولى حافظ األسد، أحد هؤالء الضباط العلويين، السلطة  االستقرار في ظل الحكومة البعثية

سياسة مناهضة اإلمبريالية  2000انتهج في حكمه حتى وفاته في عام وقد . 1970ي عام ف

وإعادة توزيع الثروة على الطبقات الفقيرة، والوحدة العربية والحنين إلى المجد القديم الذي 

 تمتعت به الممالك العربية.

حفاظ على قبضة محكمة وكان استخدام حافظ األسد للقومية والعلمانية أمًرا أساسًيا من أجل ال

عاًما، وبدت قطاعات كبيرة من المجتمع السوري "وكأنها انخدعت بالنظام  30على السلطة لمدة 

جتمعية، وخطابه القومي الجامع". ولكن قوته كانت مستمدة أيًضا من استغالل المصالح الم

سواء  . وقد استفادت تلك الطائفة كثيًرا في ظل حكمهوكان لقاعدة سلطته أساس علوي

عميًقا وترابًطا ال ينفصم مع  ذهان الكثير من السوريين استياءً اقتصادًيا أو سياسًيا، خالقًة في أ

 االمتياز واالستياء، اللذان ازدادا في عهد بشار األسد ابن حافظ، نالنظام. وسيزرع الحًقا هذا

والنظام من قبل بذور الطائفية خالل الحرب األهلية من خالل طرح سرديات مناهضة للعلويين 

 الجماعات السنية المتطرفة وجذابة للجماهير السورية األوسع.

 

 الهوية الطائفية المعاصرة في سوريا تحت حكم بشار األسد

ولكّنه  2000واصل بشار األسد تطبيق سياسات والده واستراتيجياته بعد وفاة األخير في عام 

قاعدة سلطة األسد التقليدية بين سكان تبّنى سياسات اقتصادية تحريرية كان أثرها حرمان 

الريف والطبقة العاملة وفي الوقت نفسه إدامة الفساد و"التفاوتات بين المدن والضواحي" 

كان اإلحباط  2011وحتى ترسيخهما. وما ساعد على تأجيج االحتجاجات األولية في آذار/مارس 

لخدمات األساسية في األطراف من المحسوبية في الحكومة السورية وعدم قدرتها على توفير ا

وليس التوتر الطائفي أو العداوة. لكن أعمال بشار في العقد السابق للثورة هّيأت بيئة يمكن  -
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فيها استغالل الطائفية بسهولة أكبر لدعم البرامج السياسية واإليديولوجية فور تحّول النظام 

 العام إلى الصراع المفتوح.

فقد أشار عمل ميداني  لعلن في العقد األول من حكم بشارلى افي حين أن الطائفية لم تظهر إ

ات إلى عودة ظهور االنتماء الطائفي الذي ال يلعالمة أنثروبولوجيا في سوريا خالل التسعين

يستند إلى الدين أو مخالفة العقيدة، ولكن إلى مزيج من المصلحة الجماعية والطبقة والمنطقة. 

الذين كانوا يعانون من االضطهاد في الماضي، واجهوا "انقالًبا  تشير العالمة إلى أن العلويين،

مذهاًل في القدر خالل فترة تعيها الذاكرة الحية" التي شردت النخب الحضرية التقليدية 

تكتب أن "كل مجموعة تتوّلى ميزة و)معظمهم من السّنة ولكن فقط على أساس االنتماء(، 

" األمراء التجار" ]السّنة[ في دمشق والدمشقيون  لدائم لـاألخرى: يشير العلويون إلى االزدهار ا

وبالتالي، في حين أن  م مكانتهم على الترخيص والتهريب"]السّنة[ إلى سيطرة علويين له

العداوة الطائفية لم تكن سمة أساسية للمجتمع السوري في عهد بشار، فإن وجودها كتيار 

ت العوامل السياسية في انهيار العالقات كامن سمح لها أن تطفو على السطح عندما تسبب

 الحكومية.-المدنية

 2011الطائفية في سوريا بعد ثورة 

بدأت االنتفاضة ضد نظام بشار األسد كثورة غير طائفية )أو شاملة لعدة طوائف( ضد الحكم 

االستبدادي والفساد وعدم المساواة االجتماعية وسوء الحكم. واستندت تعبئة المجموعات 

ية المختلفة إلى المناطق التي عاشت فيها وعالقتها بالحكومة بشكل أكبر من استنادها الداخل

 إلى االنتماء الديني.

فسرعان ما اّتخذ الصراع طابًعا طائفًيا بسبب رد حكومة بشار األسد ومشاركة أطراف  ومع ذلك

قاتلين إقليمية خارجية ذات برامج سياسية متضاربة وانخراط موسع لمجموعات متطرفة كم

رئيسيين في الساحة السورية. وأثارت األعمال من كال الجانبين عداوة السنة والعلويين ضد 

 بعضهم البعض ألسباب مجتمعية وليس ألسباب فقهية.

ويتم استغالل الهوية الطائفية من قبل العديد من األطراف الرئيسية في الصراع لضمان دعم 

العناصر األكثر تطرًفا على كال الجانبين "مدفوعة أصاًل الفئات المعنّية وزرع الخوف في حين أن 

بالروح العدوانية الطائفية" من الجانب األيديولوجي. وهناك جماعات األقليات العلوية وغيرها 

ألسباب متعلقة بالعقيدة  -التي تعارض حكومة بشار األسد والسّنة الذين اصطفوا معه

 إذن أن الصراع ال يقوم بدقة على أسس طائفية. السياسية أو الرفاه االقتصادي. من الواضح
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 االستمراريةعززت حكومة بشار األسد التوتر الطائفي لضمان 

رًدا عنيًفا لم يجبر المعارضة على  2011كان رد الحكومة على االحتجاجات السلمية في عام 

ظام األسد حمل السالح فحسب، بل أبرز أيًضا الهوية الطائفية كعامل في الصراع. وقد سعى ن

إلى تضخيم المخاوف الطائفية بين العلويين والشيعة  -الذي يتمثل هدفه النهائي بالبقاء  -

للحفاظ على جمهور قوي وبين المسيحيين والدروز للحفاظ على حيادهم إن لم يكن للحصول 

على دعمهم. وقد حشد النظام دعم إيران العسكري والسياسي والمالي والذي قام بدوره 

ميليشيات شيعية خارجية باستخدام الخطاب المناهض للسّنة والدعوات للدفاع عن  بتجنيد

 المواقع الشيعية المقدسة في سوريا.

في بلدة القصير في المنطقة السنية الشيعية المختلطة بالقرب من الحدود  2013كانت معركة 

صراع. فقد هاجمت مع شمال شرق لبنان نقطة تحّول مهمة أدت إلى تفاقم الموّجه الطائفي لل

قوات حزب اهلل اللبناني القرى السنية المحيطة بالبلدة، وبالشراكة مع وحدات الجيش السوري 

يمكن اعتبار  يونيو. ومن الناحية االستراتيجيةأخذت المدينة من المتمردين السّنة في حزيران/

م ول على الدعهذا الحدث بمثابة جهد من قبل نظام بشار األسد لتعزيز خطوط االتصال للحص

فإن دخول الجماعة الشيعية المقاتلة البارزة إلى الحرب األهلية  من األراضي اللبنانية. ومع ذلك

السورية دعًما للنظام قد ساعد أيًضا في التأكيد على جزء من الطبيعة الطائفية لدعم األسد 

 وتكثيف الخطاب السني الطائفي، خاصة من قبل جهات خارجية.

ى تضخيم الطبيعة الطائفية للعنف الذي ترتكبه المعارضة مع التأكيد على وسعى النظام إل

وحشيته كوسيلة لتعزيز مخاوف العلويين والمسيحيين وغيرهم من األقليات من باب عدم إمكان 

عيشهم بأمان في ظل حكومة يهيمن عليها السّنة في سوريا. وتعرض وسائل اإلعالم الحكومية 

لتطهير الطائفي من قبل الجماعات اإلسالمية المسلحة، في حين على نطاق واسع عن حاالت ا

في دمشق في  86أن "تفجيرات السيارات، بما في ذلك االنفجار الهائل في الحي العلوي مزة 

تبرير الخوف من حدوث مذبحة جهادية وشيكة" لما  اوكأنه ت، بد2012تشرين الثاني/نوفمبر 

في الوقت نفسه، صوَّر النظام نفسه على أنه حام يعتبره المتطرفون الكّفار العلويين. و

لالعتدال الديني واالستقرار لمخاطبة "الطبقة الوسطى الحضرية متعددة العقائد وعدد كبير من 

 البيروقراطيين وموظفي القطاع العام الذين يعتمد وضعهم ومكاسبهم على النظام."

ء األمن ومكافحة اإلرهاب والقومية وقد سعى بشار األسد إلى تحقيق توازن دقيق بين رفع غطا

من أجل التوجه إلى فئات محلية واسعة وجماهير دولية )وخاصة غربية( من جهة، وإثارة 

المخاوف من االضطهاد الطائفي لجذب طوائف األقليات في سوريا وأطراف فاعلة خارجية مثل 

 إيران وحزب اهلل من جهة أخرى.
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 يعة في سوريانمت الطائفية المناهضة للعلويين والش

مع ظهور الجماعات الجهادية السنية المتطرفة كقوة مهيمنة في أوساط المعارضة سواء في 

ظهر أيًضا شكل أكثر حدة من أشكال الطائفية. تستند  ة المعركة أو في نظر الرأي العامساح

عّبر. إيديولوجيات هذه المجموعات أساًسا إلى نظرة عالمية أصولية ورفض شديد لالبتداع كما ت

وكذلك اإليديولوجيا وأعمال العنف  -ن الخطاب المناهض للشيعة والعلويين )أو النصيرية( كا

ولكن أكثر اعتدااًل إلى حد ما من قبل  اقويً  كانهو قاٍس بشكل خاص من قبل داعش، بينما  -

من فظهرت الطائفية في المناطق التي احتلتها لفترة من الز ،النصرة التابعة لتنظيم القاعدة

 حيث يجب على المناطق إدارة الخدمات للسكان تحت سيطرتهم.

فقد قاتل تنظيم الدولة اإلسالمية  للشيعة بشدة يانوخطابه معاد أيديولوجيتهفي حين أن 

وهو تمييز هام عن  -سوريا في الغالب جماعات المعارضة األخرى التي يهيمن عليها السّنة في 

تمّسك الجماعة بالسيطرة على األراضي إلقامة خالفة،  في العراق. وقد ينبع هذا من مساعيه

فيها  تخلىوهو مسعى يضعها في مواجهة مع المجموعات السنية األخرى في المناطق التي 

من المهم اإلشارة إلى أن الدولة اإلسالمية ليس لديها  م عن األراضي. وباإلضافة إلى ذلكالنظا

 كبير. راعٍ حكومي وقد كانت ممّولة ذاتًيا إلى حد

أقامت الدولة اإلسالمية اتفاًقا مع األقليات  لمناطق السورية الخاضعة لسيطرتهافي إطار حكمها ل

التي اختارت عدم الهرب أو لم تتمكن من ذلك، حيث هزم مقاتلوها قوات النظام والجماعات 

وهو قرار سياسي مقصود من قبل جماعة إيديولوجية بشدة  –المتنافسة في شرق سوريا 

دينية متنوعة. هذا العهد يفرض ضريبة خاصة تدعى  -يلة لحكم مجموعة سكانية إثنيةكوس

"الجزية" على المسيحيين المتبقين في الرّقة، إال أن تنظيم الدولة ال يقوم بحماية األقليات كما 

 كوسيلة لحرمانهم من الموارد.  اهستعمللكنه يفعل الخلفاء األوائل بموجب هذا العهد، 

ظيم النصرة الطائفي هو أخف حدة من خطاب الدولة اإلسالمية، ما جعله أكثر إن خطاب تن

انفتاًحا على تحالفات مصلحية مؤقتة مع جماعات معارضة سنية أقل طائفية، رغم أنه يبقى 

 طائفًيا بقوة في اإليديولوجيا والخطاب.

رة قد تجعل هذا على الرغم من أن االختالفات بين تنظيم الدولة اإلسالمية والنصف ومع ذلك

إال أن كليهما يبقى طائفًيا للغاية من  للعمل مع جماعات المعارضة األخرىاألخير أكثر استعداًدا 

 حيث الخطاب واإليديولوجيا واألعمال.
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 األطراف الخارجية تسّببت بتفاقم الطائفية في سوريا

هما في الصراع السوري القوى بين المملكة العربية السعودية وإيران و"تكتالت" كل من عإن صرا

ليس عاماًل مسّبًبا لالنتفاضة بقدر ما هو حافز يستغل الطبيعة الطائفية المتزايدة للصراع 

ويؤججها في سياق التنافس االستراتيجي بين الدولتين. تتنافس المملكة العربية السعودية 

على نظاميهما  السّنية وإيران الشيعية على األهمية والنفوذ اإلقليميين وتسعيان للحفاظ

السياسيين المتناقضين كما تطرحان ادعاءات متعارضة لقيادة العالم اإلسالمي. إن تقديم 

السعودية وإيران للموارد ودعمهما للقوى المتعارضة في سوريا، إلى جانب دعوات رجال الدين 

ز االتجاهات للجهاد السني أو الشيعي ضد اآلخر من كال الجانبين، يشّكل تربًة خصبة لتعزي

 الطائفية في الصراع.

 

 توجد فئات معنية داخل سوريا ال تدفعها الطائفية

يجد العلويون أنفسهم في وضع يرتبط ارتباًطا وثيًقا بمصير النظام "الذي ال يزال يسعى إلى 

هناك مجموعات علوية أبدت  للحفاظ على قاعدة دعمه". ومع ذلكاستغالل التضامن الطائفي 

م وتدعو إلى سوريا موحدة وديمقراطية تلي نظام بشار األسد. وفي الوقت معارضة للنظا

 نفسه هناك مجتمعات سنية عربية تواصل دعم نظام األسد.

ال تزال هناك عناصر سنية مهمة من المجتمع السوري تدعم نظام األسد وعدد من الجماعات 

الوحدة الوطنية، بما في  السّنية المعارضة للنظام التي تتجنب الخطاب الطائفي وتؤكد على

 ذلك القبائل السّنية واالئتالف الوطني والجيش السوري الحر.

وباختصار، لقد وجد العديد من األطراف الفاعلة الداخلية والخارجية في الصراع السوري في 

الطائفية وسيلة مفيدة للتعبئة وقد استخدموها لنشر الخوف بين الحشود وتشويه صورة 

الخطاب الطائفي لتوطيد دعم قاعدته العلوية في وقت مبكر نظام األسد  "اآلخر". استعمل

وضمان بقاء األقليات األخرى في معسكره أو على األقل أن تكون محايدة. وقد قامت الجماعات 

العنف ضد الطوائف  أيديولوجياتهاالتي تمّجد  –المتطرفة السنية مثل الدولة اإلسالمية والنصرة 

ئفية ضد العلويين والمسيحيين والشيعة واألقليات األخرى. وقد عّززت بنشر الطا -األخرى 

األطراف الفاعلة الخارجية مثل إيران والمملكة العربية السعودية وتركيا والجماعات أو األفراد 

غير الحكوميين بطرق مختلفة األجندات السياسية الطائفية كوسيلة للدفاع عن نظام األسد أو 

ارتكبت كل من الجماعات الموالية للنظام والجماعات المتمردة أعمال السعي إلى إسقاطه. و

أعمال العنف والخطاب السائدين بقوة، توجد  عنف طائفي وتطهيًرا عرقًيا. ومع ذلك، في خضمّ 

جماعات مهمة في سوريا ال تدفعها الطائفية وال تندرج بشكل دقيق ضمن الفئات المنسوبة 
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ويمثل العلويون المناهضون للنظام والسنة الموالون له  إليها من قبل مراقبين خارجيين.

والجماعات المتمردة المعتدلة والقبائل التي يستند والؤها على الحفاظ على الذات جميع 

المواقف الحالية المعاكسة لما يبدو أنه الحكمة الشائعة حول الصراع السوري على أّنه "حرب 

 طائفية".

 

 راتها في الصراع السورياستنتاجات حول الطائفية وتأثي

لم تكن الطائفية سمة أساسية لمجتمع  ويل من الهوية الطائفية في سوريارغم وجود تاريخ ط

في  -وهي قابلة لالستغالل  –سوري غير متجانس. لكنها قدمت ركيزة تكتسب أهمية أكبر 

حقيقة حكم  لمانية إلخفاءأوقات الصراع. وبينما تسعى عائلة األسد إلى تعزيز القومية والع

فقد استغلت أيًضا الخطاب الطائفي لتشديد قبضتها على السلطة. مع اشتداد الصراع  األقلية

تلعب الطائفية ولبرامج سياسية متعددة ومتنافسة. أصبحت الطائفية أداة جذابة  2011في عام 

 ألكثر أهمية.دوًرا مهًما في تأجيج الصراع السوري، لكنها لم تكن العامل الوحيد كما أنها ليست ا

 

 للصراع الممتد قدرة على زيادة الدافع الطائفي داخل سوريا وخارجها

على الرغم من أن ختام هذا االستعراض للحرب األهلية السورية يقترح توخي الحذر عند عزو 

إلى الدوافع الطائفية، ثمة ما يكفي من األسباب للقلق  -أو حتى بالدرجة األولى  -الصراع فقط 

ائفية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصراع أو تؤدي إلى نتائج ال توقف العنف وتزعزع من أن الط

ية تفاوضية تبدو إمكانية التوصل إلى تسو وقت كتابة هذا التقريراستقرار بقية المنطقة. في 

ال يبدو أن هناك جهة فاعلة مهيمنة بشكل واضح يمكنها أن تنهي  بعيدة. عالوة على ذلك

الحكومة  -متلك األطراف التي من المرجح أن تسيطر على الدولة بمرور الوقت الصراع بالقوة، وت

تمتلك استراتيجيات أو  -السورية والقوى الجهادية باإلضافة إلى قوى معارضة كطرف ثالث 

 إيديولوجيات طائفية:

  إّن "انتصار" النظام، حيث تقوم القوات الحكومية بطرد الجماعات المتمردة إلى خارج معظم

مناطق الغربية والشمالية والجنوبية السورية، سيبقي على حكم األقلية في دمشق ولن ال

ثقل" التي غذت الثورة بالدرجة األولى. وبسبب "ال االقتصاديةيعالج المظالم السياسية و

قد تلعب الطائفية دوًرا أكثر بروًزا مما كان عليه قبل الثورة  الذي خلقته سنوات من الصراع

 كومة وخطابها.في سياسة الح



الرصد االستراتيجي     

  انتصار" الجهاديين في سوريا لن ينهي سفك الدماء أو القمع، وسيؤدي إلى المزيد من"

العنف والسياسات القائمة على أسس طائفية. ومن المرجح أن يلقى العلويون والشيعة 

الذين لم يفروا العنف والتطهير، في حين أن ما تبقى من المسيحيين سيتعرض للقمع من 

 واالجتماعية. االقتصاديةالجزية وغيرها من السياسات اإلدارية و خالل ضريبة

  طائفية أو دويالت أو  -ويمكن أن تشمل النتيجة المحتملة األخرى ظهور أقاليم عرقية

إقطاعيات بسبب نتائج ساحة المعركة أو انهيار النظام، حيث يقع كل كيان في منطقة ذات 

متجانسة تاريخًيا أو بسبب  -نية أو السياسية تجانس نسبي من الناحية العرقية أو الدي

 الهجرة.

لقد أثارت الحرب التوتر والنزاع الطائفي خارج الحدود السورية. يستضيف كل من األردن ولبنان 

وتركيا مئات اآلالف من الالجئين السوريين. وكثير من هؤالء وخصوًصا في األردن هم من 

والطوائف السورية األخرى باالستناد بدرجة كبيرة السّنة وقد كّونوا وجهات نظر حول الحرب 

 إلى التجارب التي شردتهم خارج مناطقهم.

وهو انقسام له جذور في السياسات الرسمية  –ويتفاقم االنقسام الطائفي في الخليج الفارسي 

بسبب الطبيعة الطائفية المتزايدة للصراعات في كل من سوريا والعراق،  -في بعض الدول 

هات النظر العالمية الرسمية التي تحرك نهج تعاملها مع تلك الصراعات. فتمتلك وكذلك وج

المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين حكومات ذات أغلبية سنية مع أعداد شيعية كبيرة 

)وفي البحرين أغلبية شيعية( ويواجه كل منها تداعيات الصراَعين. على سبيل المثال، أعلنت 

مية مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في مسجد شيعي في الكويت في أواخر الدولة اإلسال

جريح. يهدف المقاتلون  200شخًصا وإصابة أكثر من  27أسفر عن مقتل  2015حزيران/يونيو 

المتطرفون في سوريا إلى مواصلة الجهاد و"تحرير شبه الجزيرة العربية". قد يزداد التوتر في 

 م االستقرار والعنف كما شاهدنا مؤخًرا في اليمن.تلك البلدان، ما يؤدي إلى عد

وقد عانى لبنان، المبني على توازن طائفي هش، من عدم االستقرار المتزايد وعدم قدرته على 

اندلع القتال في مدينة طرابلس وقد فرض سيادته على أراضيه بفاعلية، وال سيما في الشمال. 

ادي البقاع، حيث تحالفت الجماعة الشيعية مع الساحلية، باإلضافة إلى معقل حزب اهلل في و

مسيحيين محليين، وحيث دعم القادة السنة في عرسال المجاورة التمرد ضد بشار األسد بشكل 

تصف القتال في سوريا طابًعا  واضح. لقد اتخذت التعبيرات السياسية الشيعية في لبنان التي

أنها تعتبر ضرب حزب  2015ار/مارس ًيا أكثر مما هي جيوسياسية. وأكدت النصرة في آذدين
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اهلل في لبنان هدًفا بسبب عنف الحزب ضد السّنة في سوريا. وقد وصفت النصرة حزب اهلل 

باالسم المهين "حزب الالت" )الالت هي إلهة العالم السفلي ُعبدت قبل اإلسالم( وذكرت أن 

يش على ضربهم.... "حزب اهلل هذا اغتاظ من أن الشعب السني يملك شوكة، لذلك حرض الج

هدفنا في  ضد الشعب السني في سوريا. لذلك (حزب اهلل)وال يخفى على أحد ما يرتكبه الحزب 

لبنان في هذه المرحلة هو ضرب معاقل حزب اهلل اإليراني ألن الحزب ومن يدعمه هو هدف 

ي فإن لبنان وحلفائه". وبالتالالنصيري نحن نجمع جهودنا بمهاجمة العدو  مشروع بالنسبة لنا....

 معّرض بشدة لنتشار العنف الطائفي من سوريا.

وم أساسها على العداوات في حين أنه ال ينبغي اعتبار الصراع السوري "حربّا طائفية" يق

استخدمت األطراف المهمة في الصراع الطائفية بفعالية لتعبئة أنصارها. وثمة أسباب  الطائفية

 استعصاءما يجعله أكثر  -تنمو داخلًيا مع استمرار الصراع كافية تدعو للقلق من أن الطائفية قد 

وتنتشر خارجًيا إلى أجزاء أخرى من المنطقة حيث توجد مصالح أميركية  -على الحل التفاوضي 

يا إلى دويالت مع مهمة. إن البدائل التي تتضمن "انتصاًرا" للنظام أو للجهاديين أو تحّول سور

كان  لة في هذا السياق. لذلك كلما كان إنهاء الصراع أسرعتائج مقبوليست ن استمرار العنف

ذلك أفضل. وهذا يشير إلى مسارين لسياسة الواليات المتحدة العامة. ينطوي األول على دعم 

قط ما يسمى بالمتمردين ليس ف -كبير للجماعات المعتدلة المناهضة لألسد في سوريا 

ن والقبائل وغير الطائفية، بما في ذلك العلويالم بل أيًضا الجماعات األخرى ذات المظ المعتدلين

إلى جانب الجهود المضاعفة للتوصل إلى حل تفاوضي. ويجب أن ُينظر إلى دعم الواليات  -

المتحدة على أنه عادل وغير طائفي. أما المسار الثاني فيتطلب تطوير استراتيجية فعالة لهزيمة 

مكن التفاوض معهم بسبب أجنداتهم المتطرفة الدولة اإلسالمية وغيرها في سوريا ممن ال ي

الطائفية البحتة. وقد يؤدي الفشل في اتباع هذين المسارين إلى زيادة  وأيديولوجياتهم

فإن إدارة التوازن بين السعي إلسقاط  اع قد يدوم لسنوات أطول. ومع ذلكالطائفية في صر

 طيًرا.بشار األسد وتجريد الدولة اإلسالمية ستبقى تشّكل تحدًيا خ

 

 االستنتاجات واآلثار المترتبة على السياسات

غالًبا ما ُيّدعى أن الطائفية هي السبب الجذري وراء الصراعات الراهنة في الشرق األوسط. ومع 

إاّل أننا نعترض على تصويرها كصراع قديم ومستمر  فية تلعُب بالفعل دوًرا رئيسيًّاأن الطائ

 نازعات دينية.ومستعٍص بين السّنة والشيعة حول م

ظهر هذا التقرير أّن الطائفية يُ  دام مصادر متنوعة رئيسية وثانويةباتخاذ نهج تاريخي وباستخ

هي ظاهرة سياسية معّقدة تشّكلها اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها من 
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خ الصراع االعتبارات العملية أكثر مما تشكلها خالفات أو عداوات. وكما يرد بالتفصيل في تاري

الشيعي في المنطقة، وبالنظر إلى حالتي سوريا والعراق كمثالين، ومناقشة المنافسة  -السّني

والصراع الطائفي وتزيد من الطائفية اإلقليمية، تؤجج بعض العوامل غير الدينية الطائفية 

 بدل أن تكون الطائفية هي التي تسبب هذه الصراعات. حدتهما

طراف الفاعلة اإلقليمية الطائفية، مثل المملكة العربية السعودية تستخدم حكومات الدول واأل

وإيران، والجماعات المتطرفة العابرة للحدود، مثل الدولة اإلسالمية، الخطاب أو األعمال 

الطائفية ألهدافهم السياسية الخاصة. ويدفع قمع الدولة األفراد أو الجماعات داخل المجتمع 

يدات المتوقعة أو الحقيقية لهوياتهم الطائفية. على سبيل المثال، المدني إلى االستجابة للتهد

بسلسلة من المظاهرات السياسية ضد الدولة التي  2011بدأت الحرب األهلية السورية عام 

تقودها الطائفة العلوية، ولكنها تحولت إلى صراع يغلب عليه الطابع الطائفي مع قيام نظام 

متظاهرين بشكل جماعي وإطالق سراح سجناء إسالميين، ما بشار األسد بإطالق النار على ال

سّرع وتيرة الحرب السورية التي نشهدها اليوم. باإلضافة إلى ذلك، في حين أّن األطراف 

فإّنها تزيد  للحدود ليست السبب وراء الطائفيةاإلقليمية الطائفية والجماعات المتطرفة العابرة 

بًقا وتؤدي إلى تفاقم الصراعات. ويمكننا أن نالحظ ذلك من االنقسامات الطائفية الموجودة سا

 في كل من العراق وسوريا.

ما ال يمكن إنكاره هو أن الطائفية العرقية ستلعب دوًرا قوًيا وربما مهيمًنا في السياسة العراقية، 

على األقل في المستقبل المنظور. ولن ُينسى سريًعا ما يقارب قرنين من القمع السّني للشيعة 

أو القمع األحدث عهًدا الذي تمارسه  2007و 2006وال العنف الشديد في الحرب األهلية عاَمي 

الحكومة على السّنة. ولكّن تاريخ الطائفية في العراق يشير إلى أن األوان لم يفت بعد لتفادي 

أساًسا تقسيم الدولة. وال تدور الهوية السّنية في العراق حول اإلسالم السني بالكامل، ولم يتم 

تصنيف السّنة على أساس طائفي إال حتى وقت متأخر من العقد الماضي. وقد يكون هذا صحيًحا 

كان يمكن للحكومة العثمانية أن  اقيين في أوائل القرن التاسع عشرأيًضا بالنسبة للشيعة العر

 تي على أسس طائفية. وفيتكون أكثر شمواًل مع الشيعة بدل أن تفرض عليهم التنظيم الذا

اعترف العبادي علًنا أّن اإلصالح الحكومي هو مفتاح االستقرار وبقاء الدولة وأّن  2015عام 

 المصالحة مع السّنة هي في صميم هذا المسعى.

إن ف ى ازدياد حدة الطائفية في العراقفي حين أن ضعف الحوكمة والتدخل الكارثي أّديا إل

قد يوّفران وصفة لالستقرار في نهاية تحسين الحوكمة وتقليل الدعم الخارجي "المتطفل" 
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المطاف. وقد يكون ذلك صحيًحا في العراق ومناطق أخرى من الشرق األوسط التي تمزقها حالًيا 

 الصراعات الطائفية.

وعلى الرغم من الجهود في سوريا من قبل عدد من األطراف الداخلية والخارجية في الحرب 

في للترويج ألجنداتها السياسية الخاصة وحشد األنصار، األهلية الساعية الستغالل التوتر الطائ

سيكون من قبيل التبسيط اإلشارة إلى الطائفية على أنها المصدر الرئيسي لالنتفاضة ضد 

بشار األسد أو الحافز الوحيد للعنف المستمر. فقد بدأت االنتفاضة ضد األسد كثورة تضم أعضاء 

ئيسية داخل سوريا )السّنة الموالون للحكومة من جميع الطوائف، وحتى اآلن هناك فئات ر

والعلويون المناهضون للحكومة وجماعات ذات جداول أعمال غير طائفية( ال تدفعها الطائفية. 

فالتحالفات شاملة وترتكز أيًضا على اإليديولوجية السياسية وهوية الدولة الفرعية والجغرافيا 

 .االقتصاديةوتجربة الحرب والدوافع 

 –أو حتى بالدرجة األولى  -على الرغم من أننا نقترح الحذر في نسبة الصراع حصًرا  ومع ذلك،

إلى الدوافع الطائفية، هناك ما يكفي من أسباب تدعو للقلق من أن الطائفية يمكن أن تجعل 

ا  الحرب أكثر استعصاًء على حل تفاوضي وتؤدي إلى تفاقم الصراع أو إلى نتائج ال تضع حدًّ

استقرار أجزاء أخرى من المنطقة، حيث توجد مصالح حيوية بالنسبة للواليات  للعنف وتزعزع

ريا إلى دويالت مع المتحدة. إّن البدائل التي تتضمن نظاًما أو "انتصاًرا" جهادًيا أو تحّول سو

كلما تمّكنا من التوصل إلى  ة المتزايدة في هذا السياق. لذلكلن توقف الطائفي استمرار العنف

 يعالج المظالم والمصالح السورية السائدة كان ذلك أفضل. حل للصراع

بعد دراسة كيفية تجّلي الطائفية بطرق مختلفة في أماكن مختلفة، يجب على الحكومة 

األميركية، وال سيما الجيش األميركي، أخذ عوامل عديدة بعين االعتبار عند تحديد أفضل 

جزًءا من المعادلة. يجب النظر إلى سياسة للمشاركة في الصراعات حيث تكون الطائفية 

 الطائفية على أّنها مشكلة سياسية معّقدة وبالتالي فهي تستلزم وصفات شاملة للسياسة.

 

 االعتراف بحدود قدرة الواليات المتحدة على التأثير في دور الطائفية بصراعات الشرق األوسط

ألميركية حقيقة مفادها أن أواًل وقبل كل شيء، من الضروري أن يستوعب صانعو السياسات ا

قدرة الواليات المتحدة على تبديد الطائفية كعامل في الصراع اإلقليمي بطريقة فعالة ومباشرة 

محدودة. فيمكن للسياسات واألعمال األميركية أن تسعى لدعم أجندات غير طائفية أو تشمل 

ن تلعب دوًرا مباشًرا جميع الطوائف وتفادي الظهور بمظهر المتحيز، ولكن من غير المحتمل أ

في توسيع أو تقليص الهوية الطائفية كحافز للعنف. ومن الصعب التنبؤ بأي شيء سوى وقف 
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)باإلضافة إلى ضبط أو القضاء على الجماعات األعمال العدائية وحل واسع النطاق للصراعات 

ية المتزايدة. إّن جهود األكثر تطّرًفا مثل تنظيم الدولة اإلسالمية( قد يكون فعااًل لمواجهة الطائف

الواليات المتحدة التي ُبذلت مؤخًرا للتوصل إلى توّجه مشترك بشأن محادثات السالم حول 

هما  راقية ضد تنظيم الدولة اإلسالميةسوريا التي ترعاها األمم المتحدة ودعم العمليات الع

مان أال تتسّبب تركز توجيهات السياسة العامة على ض غاية األهمية في هذا الصدد. لذلكب

السياسات األميركية بتفاقم الطائفية أو تسعي السرديات الطائفية الموجودة أصاًل لدى جميع 

األطراف في الصراعات. وحيثما أمكن، نوصي بأن تستخدم الواليات المتحدة نفوذها إلقناع 

 منصفة.أصدقائها في المنطقة بتبني سرديات أقل طائفية للصراعات سعًيا للتوصل إلى حلول 

إّن وجود الواليات المتحدة في المنطقة ودور الجيش األميركي في قيادة التحالف ضد الدولة 

اإلسالمية يوفران التأثير والنفوذ للواليات المتحدة، وعلى صانعي السياسات األميركية استغالل 

بين موقف الواليات المتحدة إلى أقصى حد ممكن عملًيا لصياغة رؤية استراتيجية مشتركة 

 أصدقائها وحلفائها تتخطى الحدود الطائفية.

 

 تجّنب التبسيط المفرط

تختلف الطائفية بين منطقة وأخرى أو بلد وآخر وتتجلى بطرق مختلفة في أماكن مختلفة. 

وينبغي على صانعي السياسات أن يكونوا على وعي بذلك لتجنب إطالق التعميمات حول دور 

 من أجل تكييف نهج فريد وفعال لكل صراع. الطائفية في صراعات الشرق األوسط

وينبغي على صانعي القرار في الواليات المتحدة تفادي تصنيف األفراد والجماعات ضمن فئات 

كبيرة وصغيرة لتسهيل التصنيف، بل ينبغي عليهم تحديد األفراد والجماعات التي يمكن 

ف السياسية. وسيتطلب ذلك للواليات المتحدة أن تجد معها وجهات نظر مشتركة حول األهدا

 جمع المعلومات االستخبارية على نطاق واسع وتحلياًل متعمًقا.

 

 معالجة المسائل السياسية المطروحة، نظًرا لكون الطائفية من أعراض الصراع وليست سبًبا له

في حين أن البيئة السياسية للمنطقة تفسح المجال حالًيا لتفاقم  من المهم أن نالحظ أنه

ية، قد ال تكون الطائفية هي الطريقة األكثر أهمية لفهم الصراع اإلقليمي، الذي يبدو الطائف

في أبسط أشكاله وكأنه نزاع طائفي فحسب. وقد يكون النظر إلى الصراع اإلقليمي من خالل 

 خاصة وأن الطوائف ليست كتاًل متجانسة. تة عثرًة كبيرًة لصانعي السياساتعدسة طائفية بح
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عي القرار في الواليات المتحدة تحديد الدوافع غير الطائفية للعمل مع أولئك ويجب على صان

"الذين ال يتحركون خارج طوائفهم". وهذا يستتبع التعاون قدر اإلمكان مع الحكومة الحالية 

 والالعبين المحليين لتهدئة المخاوف العملية التي تسهم في نشوب الصراع.

 

 ة أو النظر إليها على أنها منحازة ألحد األطرافوجوب عدم انحياز الواليات المتحد

إّن أفضل ما يمكن أن توصف به الطائفية هو أنها ظاهرة ذات شقين: الطائفية الداخلية 

والخارجية. وتتمثل الطائفية الداخلية بالصراع أو الخطاب الطائفي داخل الدولة الواحدة وعادًة 

ينيين أو المعارضين الذين يستخدمون الهوية ما يكون من قبل زعماء الدولة أو الزعماء الد

الطائفية لخدمة أهدافهم السياسية الخاصة. وتسبب الطائفية الداخلية معضلة بالنسبة إلى 

ألساس؛ وكما يظهر التاريخ صانعي السياسات حول الطرف الذي يجب دعمه أو التورط معه من ا

صراع سياسي داخلي أن يأتي بنتائج يمكن للتحيز األجنبي لطرف واحد من األطراف في  غالًبا

عكسية، ال سيما إذا كان هذا الصراع يستند إلى انقسامات طائفية. فيجب النظر بعناية في أي 

تدخل نظًرا ألن االنحياز قد يزيد الوضع سوًءا ومن المحتمل أن يقّوض المصالح األمنية الوطنية 

 .سواءللواليات المتحدة ومصالح الجماعات المتصارعة على حد 

 

االستفادة بشكل واضح من جهود التدريب والتجهيز وجهود التحالف لتعزيز السرديات غير 

 الطائفية والحوار بين الطوائف

يتصّدر الجيش األميركي الجهود الرامية إلى تقديم النصح والتدريب والتجهيز للقوات التي 

من التحالف فرصًة إلقامة  تقاتل الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق، ويوفر وجوُده كجزء

 .شراكات بين الطوائف وتعزيز الحوار بين الشيعة والسّنة والطوائف األخرى في المنطقة

ويمكن أن يبدأ الجيش بالنظر إلى برامج التدريب والتجهيز ليس كوسيلة لزيادة القدرة 

مل مع العسكرية فحسب بل أيًضا كطريقة لتشكيل تصورات الشركاء للخطر ومدى فائدة الع

مختلف الفئات الطائفية. إّن غرس االحترافية واحترام حقوق اإلنسان هما من بين الخطوات 

الرئيسية لمكافحة الطائفية التي يبدو أنها تتزايد في المنطقة. ويمكن لمستشاري الجيش أن 

يعملوا كمحاورين بين المحاربين المناهضين للدولة اإلسالمية الذين ينتمون إلى طوائف 

 .فة أو بين جماعات محلية والحكومة العراقيةمختل
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 عدم المساهمة في ترسيخ الطائفية في مؤسسات الدولة والمؤسسات المحلية

ينبغي على صانعي القرار في الواليات المتحدة تفادي السياسات التي ترّسخ الطائفية في 

ين باّتباع سياسات المؤسسات المحلية أو مؤسسات الدولة. وهذا يقتضي العمل مع قادة ملتزم

غير طائفية وتعّددية. ويجب على الواليات المتحدة دعم وتشجيع المؤسسات المحلية 

ومؤسسات الدولة وتقديم حوافز عبر الطوائف لتحقيق المشاركة والشمولية في مؤسسات 

 الحكم.

عام  لقد مرت المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة بمرحلة انتقالية منذ االنتفاضات العربية في

. وينبغي على الواليات المتحدة أن تتبّنى الرؤية البعيدة بأن هذه الفترة االنتقالية من 2011

يل نتائج المرجح أن تكون غير مستقرة وغالًبا عنيفة. ولكن يجب أن توضع السياسات بغية تشك

الناجمة يعني هذا تشجيع البرامج التي تسعى إلى إزالة أضرار السنين  أطول أجاًل. وفي العراق

عن تغريب الحكومة العراقية لألقلية السّنّية، باإلضافة إلى إعادة دمج السّنة في المجتمع 

 ، واألهم من ذلك، الجيش العراقي.والحكومة العراقيين

 

 تحديد ُنهج فريدة للتخفيف من سياسات الالعبين الخارجيين التي تعّزز الطائفية

ابر للدول من خالل تشجيع جهة طائفية تحصل الطائفية الخارجية على المستوى الع

السياسية الخاصة. من شأن استمرار  ألغراضها خلًيادالالنقسامات الطائفية في البلدان األجنبية 

عملية أقلمة الطائفية أن يؤدي إلى انتشار الصراع القائم في فرادى الدول إلى دول أخرى عن 

بب الصراعات الطائفية األجنبية أو عن طريق تعّرض الجماعات الطائفية للتحريض داخلًيا بس

طريق التشجيع الطائفي الخارجي. وتجدر اإلشارة إلى أّن الكثير من شركاء الواليات المتحدة في 

يرون الصراعات وحتى سياساتهم األجنبية من  –وال سيما دول الخليج العربية  –المنطقة 

الواليات المتحدة تشجيع منظور طائفي إلى حد كبير. ويجب على صانعي السياسات في 

السرديات البديلة في التفاعل مع هؤالء الشركاء، بما في ذلك من خالل إشراك كبار الزعماء 

في المسائل السياسية والعسكرية.
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 موازنة الدور: حدود البراغماتية في العالقة األميركية

 دًماقُ  بل المضيّ الفرنسية وسُ  –

 

 

 الواليات المتحدةباحثة في مركز  –سيليا بيلين 

 20181وأوروبا في معهد بروكنغز، تشرين األول  

 المقدمة

عند إزالته قشرة الرأس ترامب أشارت اللفتة العاطفية التي قام بها الرئيس األميركي       

إلى افتتانه به، وبدأ الحديث عن كيمياء بين ماكرون يره الفرنسي ظالمزعومة عن كتف ن

 والمكالمات الهاتفية المتكّررة. واالجتماعاتالمتبادلة  تضافاتاالسالرئيسين، خاصة بعد 

عن فرنسا التي  ًيايبدو اإلعالم األميركي راض 2003 عام وعلى عكس ما كان يبدو سائًدا في

الحزبين الجمهوري  تحظىوُينظر إليها اليوم كحليف قوي قادر على التدخل عند الحاجة، 

 االختالفر في قلب هذه العالقة؛ يعود هذا األمر إلى والديمقراطي. مع ذلك هناك تناقض كبي

تباعد المواقف سة الخارجية األكثر إلحاًحا، على ضفَتي األطلسي فيما يتعلق بقضايا السيا

رئيس أوروبي استطاع قطع الشوط الذي قطعه ماكرون  ه ما مناألميركية والفرنسية، مع أن

 مع إدارة ترامب.

رضة لتقّلبات كثيرة ومفاجئة، خاصة مع تزايد بر األطلسي تبقى عُ األسوأ من هذا أن العالقات ع

المشاحنات بين الواليات المتحدة وأوروبا في سنة ترامب الثانية، وبعد سلسلة القرارات التي 

من الصفقة النووية وانعكاس هذا األمر على الشركات األوروبية،  كاالنسحابقام بها ترامب؛ 

رفضه البيان الختامي في اجتماع مجموعة وادرات األوروبية، وفرض تعرفات جمركية على الص

                                                           

   أليسار حمدان تعريب 
1 Balancing act: The limits of pragmatism in the Franco-American relationship and the way forward, 

Brookings, Célia Belin, October 2018. 

 

https://www.brookings.edu/experts/celia-belin/
https://www.brookings.edu/experts/celia-belin/
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وجود  وإنكارهعدم رضاه عن إنفاق الحلفاء على الدفاع، و، 2018يونيو حزيران/الثماني في 

حرب استخباراتية روسية في قمة هيلينسكي. هذا األمر دفع العديد من الزعماء األوروبيين إلى 

 .واالنفصال باالستقاللالمطالبة 

ى الرئيس ماكرون يبدو غاضًبا مع كل إساءة يقوم بها ترامب تستهدف العالقات عبر حت

األطلسي، إال أّنه لم يأخذ على عاتقه أن يكون المعارض السياسي األبرز لترامب على المسرح 

رؤية  ركيزتين: أواًل،تعتمد على  برغماتية بخصوص ترامب استراتيجيةالعالمي. لذا فّضل اّتباع 

أن التقارب الشخصي بين الزعيمين واألهداف المشتركة للبلدين ستسمح على األقل واقعية ب

رؤية انتهازية مفادها أن تشكيك ترامب بالقيادة  ثانًيا،ببعض التسوية لمصالح كل منهما. 

األميركية العالمية من شأنه أن ييّسر االنتقال نحو عالم متعدد األقطاب لطالما كانت فرنسا 

 تأمله.

هاتين الفرضيتين سقطتا، فالسياسة الخارجية للواليات المتحدة في ظل ترامب تولي  إال أنّ 

 لمصالح حلفائها وتفرض إرادتها المهيمنة على الجميع، وعداء ترامب للتعددية اهتماًما قلياًل 

والتعاون يخلق حالة من الفوضى وعدم االستقرار على المستوى العالمي، ما يقّلل من احتمالية 

 ام عالمي متعدد األقطاب.وجود نظ

وهكذا ُتطرح عّدة أسئلة عند التفكير في المقاربة الفرنسية لتحدي ترامب. ماذا يبقى من 

المنطق وراء هذا النهج؟  إلى أي حد سيستمر ماكرون في اإلنفاق من رأسماله السياسي على 

ر إبقاء خط الحوار هذه العالقة غير المثمرة على ما يبدو؟ هل هناك مصالح مشتركة كافية تبرّ 

مفتوًحا بين البلدين؟ إذا كان على فرنسا أن تغّير مسارها، فما هي االستراتيجية التي ينبغي 

 عليها اعتمادها؟

 دة قد تستمر في المستقبل المنظوربعد إدراك أوروبا حقيقة أن الصعوبات مع الواليات المتح

لتكّيف مع ترامب، كما سيكون لها في عملية توازن صعبة، وستحاول ا لالنخراطستضطر فرنسا 

دور خاص تلعبه في تمكين زمالئها األوروبيين، والعمل معهم للحفاظ على العالقات بين 

 جانَبي األطلسي، والضغط على الواليات المتحدة عند الضرورة.

 

 الواقعية الفرنسية كانت جاهزة لـ "أميركا أواًل"

األطلسي أهم من شخص تؤمن بأن التحالف عبر تحّرك فرنسا، فهي  واالنتهازيةإن الواقعية 

باستطاعتها التعامل مع الرئيس الجديد كما تعاملت مع الذين سبقوه. وفيما  أي رئيس وأنّ 
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ت ميزة مع اإلدارة أصبح عالقة أقرب مع الواليات المتحدة كانت دبلوماسية فرنسا عقبة في وجه

 قوة في عهد ترامب. ااستقالل أوروبا أثبتتمّسكها باستقاللها الذاتي واآلن أن الجديدة، كما 

 

أواًل، فرنسا ليست قلقة حيال خطر تهديد ترامب على الغرب وعلى النظام العالمي الليبرالي، 

عاًما كانت  70األمر الذي انتقدته باريس مراًرا ألنه يشير إلى التمحور حول أميركا. فعلى مدى 

إن اقتناع ترامب بأن الواليات الخارجية. تبحث عن طرق لنزع الطابع الغربي عن سياستها 

المتحدة ليست مضطرة إللزام نفسها بمستوى أعلى أو تحمل عبء أثقل من الدول األخرى هو 

عن السياسة الخارجية للواليات المتحدة، وهذا ما ينسجم " نزع الطابع الغربي"شكل من أشكال 

 .مع رؤية فرنسا

على القيم يشغل بال الفرنسيين أقل من حلفائهم  ثانًيا، كان تفضيل إدارة ترامب للمصالح

الديمقراطيين، وذلك فقط ليس لكونها، أي فرنسا، قوة برغماتية فيما يخص مصالحها، بل ألن 

كلمة "القيم" كانت بالنسبة لها بمثابة كلمة سر لفرض النموذج األميركي للرأسمالية. وبغّض 

لتين، كان لكل منهما مواقف مختلفة تجاه النظر عن الثورات الموازية في تأسيس كال الدو

الدولة، وتنظر فرنسا إلى جميع الديمقراطيات عبر األطلسي بعين الشك ألنها تعتبره محاولة 

 جديدة "ألمركة" أوروبا.

األوروبي، تشكيكه في سياسة  االتحادثالًثا، يظهر من خالل هجمات ترامب المتكررة على 

بعة عقود لدعم التكامل األوروبي. لكن انسحاب اليد الخفية الواليات المتحدة المستمرة منذ س

األميركي لطالما كان يستهدف نوًعا  فرنسا، فالدعماألميركية من أوروبا لن يؤثر كثيًرا على 

معيًنا من التكامل لم تكن فرنسا تؤّديه كثيًرا، بل كان أقرب إلى نموذج بريطاني أو أوروبي 

التكامل ويضعف القدرة على اتخاذ القرارات، األمر الذي  يبطئشمالي ترى فرنسا أّنه كان سوف 

األوروبي على عكس أميركا  االتحادتركيا إلى  النضماميفقد فرنسا نفوذها. وكان رفضها 

 وبريطانيا مثال على ذلك. 

وتتماشى اليوم سياسة اإلدارة األميركية مع المصالح الفرنسية حيث تخّفف من اهتمامها بحلف 

بأمنهم بأنفسهم. ونتيجة لعدة عوامل منها  باالهتمامن وصّر على أن يقوم األوروبيناتو وتال

التدخل في مالي، واالنضمام إلى التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد داعش في منطقة 

الساحل ]شمال أفريقيا[، ازدادت البنية الخاصة المؤيدة لفرنسا داخل البنتاغون، وهذا التأييد 

 تمدد إلى باقي المؤسسات األميركية في ظل ترامب.آخذ في ال
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 -كما تقول المستشارة األلمانية أنجيال ميركل دائًما  –لكن في عهد ترامب وجد األوروبيون 

على الواليات المتحدة، وأنه من الصعب الوثوق بجدّية التزاماتها  االعتمادأنهم ال يستطيعون 

أعمق فيما بينهم ال تخضع  التحادفرقائها األوروبيين تجاه أوروبا. هذا ما دفع فرنسا لدعوة أ

 فيه أوروبا ألحد، وتكون ذات "سيادة وقوة استراتيجية مستقّلة".

 

 بالنسبة لفرنسا، أميركا ترامب تنذر بظهور عالم متعدد األقطاب

إن الرئاسة الفريدة لترامب أثبتت صحة التوقعات الفرنسية، فالسياسة الخارجية األميركية 

بين القوى العظمى عادت من المدفوعة بالمصلحة، كما أن المنافسة  االنفراديةائمة على الق

لمست منذ فترة طويلة مخاطر لثالثة تطورات أساسية من شأنها التأثير فرنسا إن  مثجديد. 

الواليات المتحدة  فقي: ظهور القوى غير الغربية، ضعف موعلى أول عشرين عاًما من القرن الحال

 لقطبية للعالم.وعودة ا

على عكس الدول األوروبية المجاورة. وفي عام  ر عدم تفاجؤ فرنسا بانتخاب ترامبهذا ما يفسّ 

أشارت ورقة فرنسية حول الدفاع واألمن القومي إلى "التراجع النسبي للقوى الغربية"  2008

قبل قرار و"هشاشة نظام األمن الجماعي"، باإلضافة إلى عودة سياسة القوة من قبل روسيا. 

من "فقدان النفوذ  2013حّذرت ورقة فرنسية عام  اما عدم التدخل في الحرب السوريةأوب

النسبي" للواليات المتحدة وأوروبا وإعادة تركيز األولويات الجيوسياسية األميركية بعيًدا عن 

" لسياسيالتي تعرقل بناء اإلجماع ا[ ضد العولمة الجامحة]ردة الفعل الشعبوية "بروز أوروبا، و

 .في الدول الغربية

ف مع كيّ توقع المسؤولون الفرنسيون أن تعيد الواليات المتحدة تعريف مصالحها األمنية للت

فهم يرون أن هناك . لألوروبيين مؤاتيهبطريقة ال تكون بالضرورة  النظام العالمي المتغيِّر

األمن  بءلتقاسم عا الضغط على األوروبيين كالهما زاد: استمرارية بين ترامب وأوباما

دًيا في مسألة ييركي، وكالهما يّتبعان نهًجا تقيالجماعي، وكالهما يشّككان في االستثناء األم

 .الدفاع عن المصالح األمنية األوروبية

كان ترامب حاضًرا في عقول الفرنسيين وتصّوره قبل وجوده، فالدبلوماسية الفرنسية بواقعّيتها 

بنيت  االستراتيجي واالستقالللدفاعية القائمة على الردع النووي الموالية ألوروبا وسياستها ا

ارجية السابق وكما وّصف وزير الخضد "فرضية ترامب"،  -منذ أزمة قناة السويس  –تحّوًطا 

تقاطع بين التقارب بين الواليات "فإن الحرب الباردة ربما كانت بمثابة  هوبير فيدرين الحال

مما يشّكل مناسبة ألوروبا  "سوف تتباعد القارتان مرة أخرى" ، ولكن اآلن"المتحدة وأوروبا

 ".لالستيقاظ من غيبوبتها االستراتيجية"
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يشعر الفرنسيون باالرتياح لتقييمهم للوضع،  ن أصبحت فرضية ترامب حقيقة واقعةواآلن بعد أ

فسها، من إذ إن أهداف السياسة الخارجية الفرنسية ن. وإلمكانية الحفاظ على عالقة براغماتية

تعزيز الدفاع األوروبي إلى الحفاظ على التحالفات في مجال مكافحة اإلرهاب، لم تتغير بشكل 

، فترامب يصّر على أن اإلنفاق الدفاعي يجب أن يعادل "كا أوالريأم"كبير من خالل مقاربة ترامب 

يتوافق مع رؤية ئة من الناتج المحلي اإلجمالي للدول األعضاء في حلف الناتو، وهو ما في الم 2

إال أنها تأمل أن يتم اإلنفاق .  فرنسا بأن األوروبيين يجب أن يستثمروا في الدفاع عن أنفسهم

لبناء قاعدة تكنولوجية وصناعية دفاعية أوروبية وليس لشراء معدات أميركية كما ترغب 

 .الواليات المتحدة

كان  2017يجية األمن القومي إن شعار "السالم من خالل القوة" الذي رفعه ترامب في استرات

بمثابة صياغة للتوازن بين الردع والحوار في نظر الفرنسيين، حيث القت مواقف ترامب 

ن فيها وتعدد األقطاب التي يكون األوروبيوسياسته موافقة فرنسا. والرؤية الفرنسية لعالم م

 امب.قد تبصر النور في عهد تر فاء" للواليات المتحدة دون تحّيز"أصدقاء وحل
 

 حدود البرغماتية

ُيثني الدبلوماسيون الفرنسيون على طبيعة العالقة الشخصية بين الرئيسين ترامب وماكرون، 

نظًرا لتفضيل ماكرون خلق هذا النوع من العالقة مع ترامب والتعاون برغماتًيا مع إدارته بداًل 

األمني والدفاعي، فال  نتائج ملموسة على الصعيدين االستراتيجيةمن استعدائه. وأفرزت هذه 

تزال فرنسا تتمتع بالدعم الكامل من الواليات المتحدة في مجال مكافحة اإلرهاب، كالتعاون 

 األمني في أفريقيا بشكل خاص.

أما بالنسبة لألوروبيين فالبعض يقّدر فطنة مواقف ماكرون، والبعض اآلخر بيدو مرتاًحا ألن 

ة مع الرئيس األميركي، لكّنهم يبقون حذرين في زعيًما أوروبًيا استطاع قطع هذه المساف

 تنسيق رسائلهم عند التعامل مع ترامب.

هذا التقارب لم يكن كافًيا في مقابل التحّديات التي تواجه الدول الغربية، وفي معظم القضايا 

 االتفاقيةلم يحصل الفرنسيون على أي تنازل، لكن أحًدا لم ينجح في هذا الجهد حتى اآلن. ففي 

لنووية اإليرانية مثاًل، كان ترامب مصّمًما على االنسحاب من الصفقة رغم مساعي الحلفاء ا

 وحتى بعدما عرض ماكرون صفقة جديدة ال يمكن دحض منطقها. 

لم يقتصر فشل عرضهم في أكثر من مخّيبة لآلمال للفرنسيين، ف االنسحابكانت تأثيرات هذا 

انية بشكل نهائي، دون أي نوع من المراعاة للحلفاء منع ترامب من االنسحاب من الصفقة اإلير

األوروبيين، بل أيًضا شرعنت وجهات نظر متشددي اإلدارة من خالل اإلقرار ضمًنا بأن القضية 
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وألن عرض الفرنسيين . النووية ال يمكن التعامل معها بشكل مستقل عن سلوك إيران اإلقليمي

، فإنه غّير موقف فرنسا الذي كان ثابًتا، من خالل قاالتفاجاء عشية خروج الواليات المتحدة من 

 .بينما كان ال يزال قيد التنفيذ االتفاقالتشكيك بمضمون 

اإليرانية مجرد بداية لسلسلة من القرارات والمواقف  االتفاقيةكان انسحاب الواليات المتحدة من 

فائه )بريطانيا، ألمانيا( على المعّطلة التي اتخذها الرئيس األميركي، كالهجمات المتكّررة على حل

األوروبي، هذا عدا عن الحروب التجارية التي  باالتحادخلفية إنفاقهما على الدفاع وعالقتهما 

 االنسحاباألوروبي وكندا والمكسيك والصين. إال أّن رّد ماكرون على هذا  االتحادشّنها ضد 

المتحدة بسبب إيران"، وترك لوزير كان حذًرا وقال بأنه "ال ينوي شن حرب تجارية ضد الواليات 

 المالية أمر انتقاد األميركيين حين تابع هو المحادثات مع ترامب.

دول فقط لبيان  6إن المقّربين من الرئيس الفرنسي يستشعرون مدى إحباطه من توقيع 

ة األميركي واالنعزاليةالحافل إلى األحادية  2018. وأشار أكثر من مّرة بعد صيف 7 مجموعة الـ

التي تقّوض "التعددية المعاصرة". تبقى البرغماتية سيدة الموقف، وال يستطيع ماكرون إخفاء 

حيث تقوم  التي رسمها مع الواليات المتحدة خطئه الذي يقع في تقّيده بنوعية العالقة الثنائية

 بتجاهل مصالح حلفائها ومعاملتهم كخصوم. 

 

 تحّقق من الواقع

النظر عن طريقة صنعها المثيرة  رامب بتحضير النقانق، التي بغّض يشّبه ماكرون حواراته مع ت

حة، وهكذا تصبح هنا غير مضمونة أو واض النتائج، طعمها محّبب ولذيذ. لكن إيجابية لالشمئزاز

األوروبي؛ ثانًيا، ال إصالح  لالتحادحقائق: أواًل، أّن ترامب أصبح خصًما سياسًيا  فرنسا أمام ثالث

الفرنسية  االستراتيجيةعالقات بين جانبي األطلسي تزداد سوًءا؛ ثالًثا، في عهد ترامب وال

 استنفذت نفسها وتحتاج إلعادة تقييم. يالبراغمات لالنخراط

تحتاج فرنسا وحلفاؤها إلى التكّيف مع الواقع الجديد لقوة عظمى غير مقّيدة، وعالم يفترس 

كانوا مترددين   -على وجه الخصوص أوباما -يعتبر ترامب أن أسالفه و. فيه القوي الضعيف

في إطار رؤية و. في استخدام القوة الكاملة ألميركا، وبالتالي لم يحققوا إال نتائج دون المستوى

يقوم الرئيس األميركي بشّن حملة ضغط في جميع االتجاهات، مبنّية على  صفرية للسلطة

لكي يتوّصل  جديدة للمناورة للحصول على مساحة السريع والعدائي والمهادنة في آنالتصعيد 

 نجد أن ترامب ال ة الوطنية األميركيةوبالنظر إلى المفهوم الضّيق للمصلح. إلى صفقات أفضل

 .ن منهمييحتاج إلى حلفاء، حتى األوروبي
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إن المستشارين الذين يحيط ترامب نفسه بهم ُيسهمون في بناء نظام أكثر مالءمة للواليات 

. وقد تبّنت اإلدارة (أناني وغير مقّيد بضوابط أخالقية)عالم هوبزي المتحدة يسعى للهيمنة في 

األميركية عدة مواقف تضر بمصالح الدول األوروبية حتى أصبحت في نظرهم "قوة عالمية 

مارقة" غير جديرة بالثقة وتوّلد الفوضى، ففي الشرق األوسط فقدت الواليات المتحدة سمعتها 

النووي  االتفاقعالمية، ورفض  اقتصاديةصين ستثير أزمة مع ال اقتصاديةكوسيط، وأي حرب 

 اإليراني قد يشعل الحرب.

 واالستقرار" ُيظهر عداء أميركا للمؤسسات التي توفر األمن والغوص في سياسة "أميركا أواًل 

كأعداء. في هذا السياق  ناألوروبيياألوروبي، وتعاملها مع حلفائها  االتحادألوروبا وفي مقدمتها 

فرض التعرفات على الصادرات األوروبية وتطبيق العقوبات على هذه الدول أيًضا، )إذا  يأتي

 لم تعجبها خيارات السياسة الخارجية لهذه الدول، كالتعامل مع إيران(.

أصبحت  2018لرئيس األميركي في تموز عام وبعد سلسلة المواقف الكارثية التي اتخذها ا

ي إضعاف األوروبيين على الضفة المقابلة من األطلسي، أميركا بمثابة حليف فعلي لروسيا ف

 تماشًيا مع قوميتهما السيادية وعدائهما للنظام المتعدد األطراف.

واألسوأ من هذا أن أجندة الرئيس ترامب ليست فقط غير متوافقة مع المصالح األوروبية، ال 

لهدف من إنشائه كان أن اب هداعتقالاألوروبي  لالتحادبل تناقضها، فهو خصم سياسي نشط 

من بالده. كما ال ُيخفي عداءه للدول األوروبية خاصة بريطانيا وألمانيا، حيث احتفل  االستفادة

األوروبي، إضافة إلى استهدافه المستمر أللمانيا والمستشارة ميركل  االتحادبخروج بريطانيا من 

 بشكل خاص.

األوروبي على  االتحادعى لتوسيع في تسعينيات القرن الماضي كانت الواليات المتحدة تس

في أوروبا، لكن اليوم اختلف الوضع وأصبحت األيديولوجية السياسية  االستقرارقاعدة إرساء 

في حين واألوروبي والمساعي السيادية داخله.  االتحادالتي أوصلت ترامب للسلطة تهدد وجود 

بالضرر  االعترافيجب  وروبيةسيا والصين في القارة األيرفض المسؤولون األميركيون تدّخل رو

 الذي ألحقه الرئيس األميركي الذي يتدّخل بشكل روتيني في أوروبا.

يقول السفير الفرنسي السابق في الواليات المتحدة بيار فيمون: "األوروبيون يدركون ببطء أن 

 هذه الحالة يجب أن تعزز وعيالواليات المتحدة تريد تدمير النظام الذي يعتمدون عليه. 

التي  دةاألوروبيين بالضرورة الملّحة للحصول على استقالل استراتيجي عن الواليات المتح

أو كأداة في  العسكري مع أوروبا كسالح للهيمنةتستخدم بشكل متزايد ترابطها االقتصادي و
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من هنا يأتي دور فرنسا لتشجيع الدول األوروبية للعمل مًعا لصد . منافستها القوى العظمى

 التسّلطية، بما فيها تلك المماَرَسة من قبل الواليات المتحدة. اتاالعتداء

 

 الوقت إلعادة التوازن

إلى إن مراوغة ماكرون في سياسته مع ترامب تقلق الدبلوماسيين الفرنسيين، ففرنسا تحتاج 

الواليات المتحدة في العديد من المجاالت وخاصة في عملياتها العسكرية في أفريقيا، كما أنه 

 مفتوحة مع األميركيين. االتصاليوجد بديل أفضل من الحفاظ على قنوات ال 

حيث أنه من الصحيح بالتأكيد أن على الواليات المتحدة يشوبها التناقض،  االعتمادإّن حجة 

فرنسا تعتمد على الدعم اللوجستي األميركي وتشارك واشنطن المعلومات االستخبارية 

لكن ما هي الفائدة من السياسة الديغولية لالستقاللية في لعملياتها العسكرية في أفريقيا، 

رضة لالعتماد على أولئك الذين يدعمون جعلها عُ ترنسا لهذه السياسة العمل إذا كانت ممارسة ف

لطالما تعاونت الواليات المتحدة وفرنسا في عّدة مناطق كالمشرق العربي اليوم وسابًقا  أعمالها؟

تعاون األمني المتبادل الذي يتخطى منطقة الساحل. )دعم في أفغانستان، إضافة إلى ال

 .للعمليات العسكرية في أفريقيا( االستخباراتيةلوجيستي أميركي وتقاسم المعلومات 

استراتيجية جديدة، وقد  اعتمادإن تكلفة البقاء على الوضع الراهن باتت باهظة أكثر من تكلفة 

يجب وفي الداخل، وقد يخسره في الخارج أيًضا. بدأ الرئيس ماكرون خسارة رأسماله السياسي 

على فرنسا أن ترفض لعب دور الحليف المثالي الداعم في كل األحوال بنظر الواليات المتحدة، 

سنة تعتمد عليها أوروبا لتأمين  70واألبله المفيد الذي ال يستطيع الدفاع عن منظمة عمرها 

ياسته وتقييمها من جديد، دون أن ر في سوأمنها. من هنا يظهر وجوب إعادة النظ ارفاهته

خاصة  د يكون لها تكاليف باهظة الثمنق ى عدوانية تجاه الواليات المتحدةأخرسياسة نتهج ت

 مع وجود رئيس مزاجي.

. يجب أن يتضمن نهج فرنسا تجاه أميركا ترامب عملية توازن دائمة بين المصالح والمبادئ

لتعامل مع أميركا ترامب على توحيد وتمكين أوروبا، وبذلك ترتكز االستراتيجية الفرنسية ل

وخلق مسافة معينة عن الرئيس األميركي، والحفاظ على المؤسسات من خالل اإلصالح 

 .واالبتكار، واإلبقاء على الباب مفتوًحا لعالقة نافعة مع الواليات المتحدة
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 تمكين أوروبا

األوروبية، خاصة في ظل البركسيت يجب أن تكون وحدة أوروبا أولوية بالنسبة للدول 

بين  االستقراروالهجرة، إضافة إلى وجود حالة من عدم  االقتصاديةوالنزاعات حول السياسات 

نقسام بينهم، ومحاولة بعض الدول كألمانيا وبولندا القيام االالحلفاء عبر األطلسي واحتماالت 

 لحلفاء بشأنها.بمفاوضات منفردة مع الواليات المتحدة بالرغم من تحّفظ ا

عتبر فرنسا الدولة المناسبة لتوفير الحيوية والتصميم للمخّيم األوروبي؛ فماكرون يهيمن على تُ 

المجال السياسي في بالده وقيادته ناجحة لذليزيه، مما يجعله يتحّرك بخّفة ومرونة وبذلك يبرز 

. الروماني الهنغاري من الحكومات في أوروبا، ما عدا المحوركمنّصة وسيطة مقبولة للعديد 

 :بالشراكة مع أقرانها األوروبيين، أن تقود المعركة على عدد من الجبهات ،يجب على فرنساو

 

 الحصول على تفويض شعبي 

ستحاول القوى القومية أن تكون هي  2019في االنتخابات البرلمانية األوروبية المقبلة عام 

األوروبي  االتحادعليها إعادة التأكيد على دور  األقوى في مقابل القوى التقّدمية، التي سيتعّين

الشعوبية، المحلية منها واألجنبية، وضد القوى القومية، والقوى أشكال باعتباره حصًنا ضد كل 

 .العظمى المنافسة

 

 إنشاء خطوط حمراء 

يمكن للرئيس ماكرون أن يساعد في تسهيل النقاش بين القادة األوروبيين حول ما يشكل 

بالنسبة لهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية األميركية، وباألخّص تدّخل هذه " راءحم اخطوطً "

األخيرة في ظل ترامب بالشؤون الداخلية األوروبية بطريقة غير مبّررة تؤّثر سلًبا على هذه 

 . الدول

 

 تفضيل ثقافة الوحدة 

العالمية بين  لرفع الوعي حول التحديات األمنيةمن الناحية المؤسسية إن فرنسا مناسبة 

جيرانها، خاصة بعد مغادرة المملكة المتحدة لالتحاد األوروبي وبقاء مقعد واحد دائم فقط في 

باستطاعة فرنسا . ينتمي إلى االتحاد األوروبي( UNSC)مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

مستوى  إطالع األوروبيين على مسائل السالم واألمن عندما تجري مشاورات أو مناقشات على

كما يجب العمل مع األعضاء غير . االتحاد األوروبي بشأن القضايا المطروحة في مجلس األمن

وهذا يعّزز ثقافة التعاون ( مثل ألمانيا وبلجيكا وبولندا) الدائمين المستقبليين في المجلس

امة، السالم الحوكمة العالمية، التنمية المستد. )والتشاور بين األوروبيين بشأن المسائل العالمية
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، واألمن في األمم المتحدة، منظمة حلف شمال األطلسي، مجموعة السبع، مجموعة العشرين

 (مؤسسات بريتون وودز المالية العالمية

 

 خلق مسافة 

يجب أن يكون موقف فرنسا من قضايا األمن والتجارة التي تخلق توتًرا في المجتمع األطلسي 

هر ذلك من خالل تقليصها البعد العاطفي المقرون بتوضيح واضًحا للجميع وباألخص ألميركا. يظ

 المواقف الفرنسية بثبات أكبر:

 تبريد العالقة 

رغم قدرة ماكرون على محاورة الجميع، من المعارضين الشعبويين إلى نظرائهم االستبداديين 

ينه كون هذه القدرة جزًءا من الحمض النووي السياسي لماكرون، إال أّن المودة الشخصية ب

 وبما أن قرب ماكرون من ترامب لم يؤِت ثماًرا. وبين ترامب تظهر بشكل غريب وفي غير محّلها

 .تكون العالقة األقل قرًبا أكثر فائدة على المدى الطويل قد كثيرة

 

 سردية مضادة لترامب صياغة 

لدى الرئيس ماكرون عدة مناسبات قادمة يمكن من خاللها أن يواصل تحديد طموحاته من 

، ويبرهن أهمية التعاون الدولي للدفاع عن السالم واألمن، ويقف في وجه "تعددية قوية"جل أ

، الذكرى 2018سالم منتدى باريس لل. )القومية واألحادية التي دافع عنها نظيره األميركي

، والذكرى 2018ديسمبر كانون األول/ن لذعالن العالمي لحقوق اإلنسان في والسنوية السبع

 (.2019منظمة العمل الدولية في عام المئوية ل

 

 التكّيف مع الواقع

إن جميع المؤسسات العالمية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية كانت تهدف إلى تعزيز 

التعاون الدولي والحد من السلطة الفردية للدول. ورفض الواليات المتحدة المشاركة في هذه 

اعتبارها، أي أميركا، القوة العظمى الوحيدة في العالم. من هنا المنظمات يؤّثر على فعاليتها، ب

 :يجب على الفرنسيين، إلى جانب األوروبيين، تكييف مقاربتهم مع القوة العظمى األميركية

 

 إصالح المؤسسات القائمة 

اقترح البعض تعليق عقد اجتماعات الدول األطلسية، من أجل تجّنب اضطرابات مع ترامب، أو  

قل سوف يتوّجب على األوروبيين وغيرهم من الحلفاء األعضاء في مؤسسات متعددة على األ

أن تبدع في طرح صيغة غير إلزامية فرنسا ليمكن و. على االبتكار لحماية هذه المؤسسات
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للنقاش، فيختار أعضاء مجموعة السبع المشاركة في مناقشات محددة على أساس استعدادهم 

 .ييد جميع األطراف أو نقض المناقشات بشكل كاملللتنازل، دون الحاجة إلى تأ

 

 تنويع الشراكات 

استبدالها ليس خياًرا، والواليات المتحدة هي شريك فريد في جميع مجاالت المصالح لألوروبيين  

لكن األوروبيين يحتاجون إلى التوسع إلى ما وراء المجتمع األطلسي والتواصل مع شركاء جدد، 

كة في قمة مجموعة السبع مثل الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا. ويمكن دعوة ضيوف للمشار

األوروبي وكندا واليابان وآخرين هي أداة فعالة في  االتحادكما أن المفاوضات التجارية بين 

 هذا المجال.

 

 تقديم جدول أعمال إيجابي للتعاون 

مع الواليات المتحدة  لقد عرض الرئيس ماكرون مراًرا وتكراًرا مناقشة ممارسات الصين التجارية

ومع ذلك ال يوجد سبب يمنع األوروبيين من . لكنه كان يواجه بالرفض من قبل الرئيس ترامب

لدى فرنسا القدرة على تقديم مقترحات اإلصالح في . توسيع نطاق العالقات عبر األطلسي

حول التحدي بالشراكة مع االتحاد األوروبي، إلطالق مناقشات  (WTO) منظمة التجارة العالمية

األمني الذي تمّثله الصين على حلف الناتو، أو اقتراح تنظيم الضرائب على الصناعة الرقمية في 

 .مجموعة الدول السبع

 

 إشراك أميركا

أدرك الدبلوماسيون األوروبيون منذ بداية عهد ترامب أن الرئيس قد يناقض حواراتهم في 

القادمة. لكن هذا يعني أن تركيز الجهود  واشنطن في أي وقت وأنه من الصعب توّقع خطواته

 ال يجب أن يكون على مصدر التعطيل فقط:

 

 إشراك الكونغرس 

يجب على فرنسا وأوروبا مواصلة تحسين برامج توعية أعضاء الكونغرس والتأكد من عدم  

 .معارضتهم االتحاد األوروبي في سياق الحروب التجارية

 

 ركيةاالنخراط في كل مجاالت الحياة األمي 

تمثل الشركات والجامعات والواليات والمجتمعات المحلية شركاء قّيمين لألوروبيين، لذلك يجب 

بين القاّرتين من خالل تشجيع االستثمارات المتبادلة  االتصالحماية الكثير من شبكات 

 والتبادالت والنقاشات باستمرار.
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 إرسال رسالة 

ق، وقد تتغير المواقف تمر الواليات المتحدة بفترة سياسية متأرجحة  وغير ثابتة بشكل ال يصدَّ

تجاه الحلفاء األوروبيين بشكل جذري مع تغيير اإلدارة األميركية. إًذا، لماذا يعارضون ترامب 

انتهاء عهده؟ الجواب هو أن األوروبيين بحاجة إلى  ينتظرونعندما يتجاوز بحّقهم؟ لماذا ال 

ذه اإلدارة، وإلى من يخلفها بأن الحلفاء األوروبيين إرسال رسالة إلى جميع األميركيين، إلى ه

األولويات األميركية عندما تتم معاملتهم بسوء، وسيكونون مّتحدين  سيتعاملون بتلّكؤ مع

دة، لكنهم سيكونون مستعّدين أيًضا للتعاون من جديد  وحازمين عندما تكون مصالحهم مهدَّ

 عند عودة واليات متحدة أكثر تعاوًنا.

 

 ة: الموازنة إلى األمامالخالص

وبما أن سياسة ترامب الخارجية ال ُتظهر أي عالمة على االعتدال، بدأ األوروبيون يدركون  

حقيقة أن الواليات المتحدة ليست بوارد التخلي عن أوروبا أو االتفاق على االختالف مع 

لة إمالء السياسة األوروبيين، بل هي تسعى الستخدام االعتماد المتبادل غير المتكافئ لمحاو

 األوروبية من خالل التكتيكات القهرية. 

يبدو أن تحدي الترامبية ال يمكن التغلب عليه، تماًما كما نقاط ضعف أوروبا.  وفي الوقت نفسه

إن نزع السالح الطوعي لمعظم القارة يجعل األوروبيين يعتمدون بشكل كبير على الضمانات 

تحاد ن من أوروبا الشرقية والوسطى أن يختاروا بين االاألمنية األميركية. يكره األوروبيو

مع تزايد التهديد الروسي، وزيادة االعتماد على األسواق األوروبية،  األوروبي والواليات المتحدة

. كما أن كل أوروبا مشغولة بخروج 2003مما يشكل خياًرا أكثر صعوبة مما كان عليه الحال عام 

، وبأزمة منطقة اليورو والمهاجرين التي تلوح في األفق، وبالقوى بريطانيا من االتحاد األوروبي

القومية التي تكتسب المزيد من القوة. ال شيء يدعو للحماس لفكرة اتحاد أوروبي بنمط 

 فرنسي. 

سيتعّين على فرنسا وبقية أوروبا إيجاد طريقة لتحقيق التوازن في عالقة متزعزعة  مع ذلك

فيما يتعلق عني ذلك الموازنة بين االعتماد على الواليات المتحدة بالنسبة لفرنسا، سي للغاية.

مر األكثر صعوبة وبين الخالف العميق حول المسائل السياسية. واأل بمسائل الدفاع واألمن

هو الموازنة بين التصرف بشكل أحادي وحاسم من أجل مصلحتها، والتصرف  بالنسبة لفرنسا

  بشكل جماعي ومتأنٍّ من أجل أوروبا.

بالنسبة لألوروبيين، سيعني ذلك الموازنة بين واقع التعّددية القطبية العالمية المتصاعدة 

التكّيف مع القيود التي  ميركية المستمرة. وفي هذا الصدد سيتعّين على األوروبيينوالهيمنة األ
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كتساب االستقالل الذاتي، وحماية أنفسهم من واضها المنافسة الكبيرة على السلطة تفر

ضغوط الخارجية، في الوقت الذي يدافعون فيه عن القانون والمؤسسات الدولية إلى جانب ال

تصبح الواليات  حتى أستراليا، كوريا الجنوبية، كندا(القوى ذات التوجهات المماثلة )اليابان، 

 المتحدة أكثر تعاوًنا.

حبل المشدود عبر الموازنة ترتكز على اإليمان واالعتراف بواقع الجاذبية. والمشي على ال 

 األطلسي يتطّلب دًما بارًدا وإرادة قوية.
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 دور الدبلوماسّية العاّمة

 في الّشرق األوسط في خلق تأثير

 

 سارة عالوي، مركز التقدم األميركي،

 20181تشرين األول  2 

 الدبلوماسية العامة للواليات المّتحدة وطبيعة خطاباتها في الشرق األوسط

جري هذا التقرير بشكٍل خاص مقاربًة بين الدبلوماسّية العاّمة التي تقودها الواليات المتحدة يُ 

في المنطقة والجهود التي تبذلها إيران في سبيل تسليط الضوء على النقاط المبهمة في النهج 

األميركي. وفي حين لجأت إيران إلى اعتماد خطاب مّوحد وطويل األمد في المنطقة لم ترّد 

لواليات المتحدة بأّي خطابٍ مضاّد ولم تعتمد استراتيجّية واضحة لمواجهة المعلومات المغلوطة ا

 التي تنشرها إيران ضّدها.

 

 هيكلية الدبلوماسية العامة وأنشطتها 

ة تمتلكها الواليات المتحدة وتعّبر عن دبلوماسيتها العاّمة هي قناة الحّرة الناطقة نصّ لعّل أشهر مِ 

ا لها. تعمل هذه القناة تحت إشراف شبكة باللغة العر بّية واّلتي تتخذ من الواليات المتحدة مقرًّ

الكثير من  2004البث اإلذاعي في الشرق األوسط )أم بي أن(، وقد واجهت منذ انطالقتها عام 

التنفيذيين إلى الخبرة التلفزيونية، عدا  مدراءهااالنتقادات حول برمجتها غير المتطورة وافتقار 

ن كونهم غير ضليعين في اللغة العربية. كذلك طالت بعض االنتقادات خطاًبا بّثته القناة ع

دون أن ُترِفقه بأي تعليق.  لمّدة ساعة ونصف لألمين العام لحزب اهلل السّيد حس نصر اهلل من

إلى  ُتعتبر قناة الحرة منافًسا ضعيًفا خصوًصا في ساحة اإلعالم العربي، لكّنها تسعى دائًما لذلك

أن تكون مصدًرا إخباريًّا مستقالًّ وموضوعًيا. في هذا الخصوص، بدأ رئيس شبكة )أم بي أن( 

الجديد بطرح أفكار جديدة تخدم هذا المنحى وُتطّور مسيرة القناة، من ضمنها إضافة قسم 

                                                           
1 Sarah Alaoui, Tired Narratives, Weary Publics :Public Diplomacy’s Role in the Struggle for Influence in 

the Middle East, Center for American Progress, October 2, 2018. 
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لمقاالت الرأي التي تعرض وجهات نظر الكثير من الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان 

قفين في الشرق األوسط. كذلك يلجأ النقّاد في أخبارهم وأفالمهم الوثائقّية إلى توظيف والمث

لكسر  العربيةحس الفكاهة لمحاربة التطّرف، وُتنشر الكثير من القصص حول نضاالت المرأة 

. كما أطلقت المحّطة مؤّخًرا برنامًجا يعالج المواضيع السياسية واالجتماعّية االجتماعيةاألعراف 

وكالسيكّي. وعلى الرغم من كل هذه المحاوالت ووضعها  ليبراليّ منظور ي الشرق األوسط من ف

مضمون القناة عن تحُيٍز واضح فينظر إليها الجمهور العربي كمنبر للواليات  ه المستقل ينمّ شب

 المتحدة في الشرق األوسط.

البث اإلذاعي العربي لكًنها  اعتمدت الواليات المتحدة مسبًقا على بغية استهداف الجمهور العربي

ات اإللكترونية مع الحفاظ على راديو "سوا" في نصّ هذه الوسائل بالمِ  استبدالتتجه اليوم نحو 

ال يقتصر عمل هذه والعراق الذي تعتبره أداًة مهمة للتصدي للتضليل اإليراني المعادي لها. 

لنقاش من خالل قيادة المنصات على استهداف الجمهور وحسب بل تعمل على إشراكه في ا

السّيما المتعّلقة بمكافحة  تشرك الشباب في القضايا الراهنة جديدة اجتماعيةحمالت إعالمّية 

 التطّرف. 

تنطوي هيكلية الدبلوماسية العاّمة للواليات المتحدة على عّدة وكاالت  عالوًة على ذلك

يل وزارة الخارجّية مخّصصة للمراسالت ونقل القّصة األميركّية، على رأسها مكتب وك

للدبلوماسّية والشؤون العاّمة الذي تتلخص مهمته في إعالم الجمهور األجنبي عن سياسة 

الواليات المّتحدة وقيمها الخارجية باإلضافة إلى القيام باالتصاالت الخارجّية الاّلزمة وإجراء 

ة مراكز إقليمّية لوسائل اللقاءات الصحفّية في الداخل والخارج، واألهّم توّليه اإلشراف على ستّ 

اإلعالم. كذلك، تعمل وزارة الخارجية األميركية على توسيع نطاق السياسة الخارجّية للواليات 

المّتحدة اعتماًدا على المنصات اآلنفة الذكر، وتوكل إلى مركز االرتباط العالمي مهّمة مكافحة 

رهابّية والدول األجنبّية ال سّيما روسيا الدعاية والمعلومات المغلوطة التي ترّوج لها المنظمات اإل

 وإيران. 

في المقلب اآلخر، ُتعرف الدبلوماسية األميركّية ببرامج التبادل الناجحة التي تقّدمها كبرنامج 

فولبرايت للباحثين والبرنامج الدولي لقيادة الزوار الممّول من الحكومة األميركّية. ُيوّفر البرنامج 

والمشاركين فيه، لكّنه يعاني اليوم من ضيٍق مادي مما سيؤثر سلًبا  خدمة الترجمة لمشاهديه

م النفوذ األميركي في لدور هذا النوع من البرامج في دععلى الدبلوماسية األميركية نظًرا 

كيين للدراسة والبحث والزيارة ريالخارج، من خالل تسهيل إرسال طالب ومعلمين ومهنيين أم

ُتخصص سفارات الواليات المتحدة في كافة  رين. من ناحية أخرىلك استقبال آخفي الخارج وكذ
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أنحاء العالم العربي مساحات خاّصة للتعريف عن الواليات المتحدة، وذلك في المكاتب 

والجامعات والمؤسسات مستعينًة بعدد من البرامج والمحاضرات والورش والمطبوعات وموّفرًة 

نّفذت الواليات  لدراسة في الخارج. في هذا السياقة افرًصا للتعلم باللغة اإلنكليزّية ومتابع

واألراضي  "إسرائيل" أكبر برامجها الدبلوماسّية في العراق و 2016المتحدة خالل العام 

 الفلسطينّية. 

 

 للدبلوماسّية العامة األميركّية السرديات الرئيسية

 يم المشتركةالقِ 

. لمساواة واالنفتاح والحرّية وحقوق اإلنسانتنطوي القيم المشتركة على مبادئ الديمقراطية وا

بل مع افتقار  لة الشعب العربي مع هذه القيمال تكمن مشك واستناًدا إلى استطالعات الرأي

يجب لفت النظر إلى أن الفجوة بين الخطابات  المتحدة إلى الشعبّية. بالّتالي سياسة الواليات

والسياسات المطّبقة على أرض الواقع من  األميركّية القائمة على أساس هذه القيم من جهة

ضفي مصداقّية تقّلل من شأن تأثير الدبلوماسّية العاّمة األميركّية في المنطقة وتجهة أخرى، 

.  لكن مع دخول عهد الرئيس والمعادية ألميركا ةلذمبرياليّ على الرؤية اإليرانّية المناهضة 

 لم يعد ُيعمل بهذا النوع من الخطابات. ترامب

 

 سياسات الواليات المّتحدة

تسعى الواليات المّتحدة إلى توضيح سياستها في المنطقة وتعزيزها، وتشمل أولوّياتها مكافحة 

وسيادة القانون وضمان  المجتمع المدنيالجماعات المتطّرفة ودعم وسائل اإلعالم الحّرة وتعزيز 

أدى إلى سلسلة من التغييرات  . لكن استالم ترامب زمام األمور"إسرائيل"سلم طويل األمد مع 

المثيرة للجدل في السياسة األميركّية، بما في ذلك نقل السفارة األميركّية في القدس وقطع 

المساعدات عن الفلسطينيين باإلضافة إلى تحالفاته مع األنظمة االستبدادية في المنطقة، وقد 

 أضعف ذلك مصداقّية الواليات المتحدة أمام الشعب العربي.
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 النموذج األميركي

صحيٌح أّن الجمهور العربي ال ُيحّبذ السياسة األميركّية لكّنه ينظر بإيجابّية إلى النموذج األميركي 

جيا واالبتكار. وُيمكن المضّي ُقُدًما في هذا النوع لوولمتعّلق بالتعليم والعلوم والتكنال سّيما ا

المشترك، عالوًة على دعم المراكز الثقافّية  من الخطاب عن طريق إرساء برامج التبادل والتعاون

والمنصات التي تنقل الصورة األميركّية وتركيز الحوارات بين الثقافات على صعيد الرعاية 

 الصحّية وريادة األعمال والمشاركة المدنّية.

 

 قويمالت

العاّمة،  يخطو وزير الخارجّية األميركية خطوات جريئة في إطار الدبلوماسّية في الوقت الراهن

فقد لجأ إلى استعمال شّتى وسائل اإلعالم ويخطط إلطالق قناة تلفزيونية تبث باللغة 

 يعتبروفي خطاباته إلى الحديث عن قضّية المرأة اإليرانّية األمر  قيتطرأنه ، كما ةالفارسي

ذا وإ تساعد على تغذية مخاوف النظام اإليرانيب من أميركا. هذه االستراتيجّيةأن المشككون 

يتبّين لنا أن الرئيس األميركي السابق باراك أوباما قد وضَع مسألة الوصول  إلى الماضيعدنا 

على رأسها خطاب وإلى الجمهور العربي على سّلم أولوّياته، وقد تجّسد ذلك في خطاباته 

ه الذي رفع من قوة أميركا وإمكانّياتها. أّما اليوم فكل ما يمكن أن ُتحّقق 2009القاهرة عام 

الدبلوماسية العاّمة األميركية من ناحية التعامل مع الجمهور العربي واإلسالمي مهّدد بخطابات 

الرئيس ترامب وأعماله، هو الذي ما انفّك يشّوه صورة المسلمين كّلما سنحت له الفرصة فيدعو 

طع إلى مراقبتهم ويمنع السفر إلى الواليات المتحدة من عّدة دول ذات أغلبّية مسلمة ويق

 بشكل مباشر على األمن القومي األميركي.، وهو ما يؤثر المساعدات عنها

ال ُتكّثف الواليات المتحدة جهودها لتحسين صورتها في الخارج وُتضعضغ كل  ر عينهفي اإلطا

رم حرّية الصحافة وحرّية من المعلوم أن الواليات المتحدة تحتوالخطابات التي قوامها القيم. 

يس ترامب ُيبدي صورًة مغايرة في هذا الخصوص فيهاجم بانتظام وسائل لكن الرئ التعبير

توصف بالنابية  ا يوجه دائًما خطابات ال تليق بهاإلعالم األميركّية ويعتبرها العدو اللدود له. كم

 إن تركيزوينعت المهاجرين واألجانب بتجار المخدرات والمجرمين والمغتصبين. من جهٍة ثانية، 

يحول دون تركيز واشنطن على القضايا  دة جّل اهتمامها بشكٍل حصرّي على إيرانالواليات المتح

األخرى التي تهم الجمهور في المنطقة ويعّقد قدرتها على الحوار أو المشاركة المستدامة داخل 

ولكنه يتجاهل ارتكابات  اإلنسانإن الخطاب الذي ينتقد تجاوزات إيران لحقوق  ثمالمنطقة. 

 للبعض أنه خطاب فئوي ومنافق. الحلفاء سيبدو 
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ال يزال بإمكان الواليات المّتحدة أن تنتهج خطاًبا إيجابيًّا من شأنه  على الّرغم من كّل ما سبق

أن يلقى صدى لدى الجمهور العربي، قوامه تسليط الضوء على كونها غير منّزهة عن األخطاء 

فحوى هذا الخطاب القانون فيها.  مع التأكيد على مرونة مؤسساتها وسيادة الديمقراطية وحكم

 يسعى دائًما إلى تطوير إمكانياته وتحسينها.لكنه أميركا نموذج غير مثالي أن 

 

 توصيات لصانعي القرار السياسي في الواليات المتحدة

لمسألة اللجوء إلى الدبلوماسّية  كبيًرا ااهتمامً يّتضح جليًّا أّن الحكومة األميركية الحالية ال تعير 

ّمة في التعامل مع الجمهور العربي، ومن غير المتوقع أن تغير سياستها لمعالجة المخاوف العا

 ارتأت الواليات المتحدة أن تنخرط في خضمّ  إذا. أّما يوالبطالة والفساد الحكوم الراهنة كالفقر

 األوضاع العربية فعليها اتباع التوصيات التالية:

 الشؤون العامة، مهّمته اإلشراف على جميع تعيين وكيل متفرغ للدبلوماسية العامة و

 عالقات الواليات المتحدة في األوساط األجنبية.

 التي ترّكز بشكٍل  ةتشكيل فريق مشترك بين الوكاالت كجزء من مجموعة العمل اإليراني

أساسي على التنافس مع الدبلوماسية العامة اإليرانية في الشرق األوسط والوقوف في 

 اهضة للواليات المتحدة.وجه الخطابات المن

  العمل على تغيير طريقة تفكير الواليات المتحدة لجعل المصالح األميركية والعربية

والقيم  االقتصادي واحترام حقوق اإلنسان بما في ذلك التعليم واالزدهار -المتبادلة 

 من ضمن مقّوماتها الجوهرّية. –المشتركة للتعددية والتسامح 

 يرانّية المغلوطة من خالل مواجهتها بالوقائع والمعلومات التصدي للمعلومات اإل

ينبغي على الواليات المتحدة أن تلفت االنتباه  يحة وإثبات العكس. في هذا اإلطارالصح

إلى قضايا مثل الفساد اإليراني لكن أن تفّرق بين الحكومة اإليرانّية والشعب اإليراني 

 ن شأن اإليرانّيين.وأن تتفادى الخطابات النارّية التي تحّط م

  االلتزام بسياسة عدم التسامح مطلًقا إزاء البيانات والخطابات المتعّصبة والمعادية

 خارجها. لذسالم سواء داخل البالد أو

  مضاعفة الجهد المعنوي والمالي للمنخرطين في مجال الدبلوماسّية العاّمة األميركّية

 في العالم العربي.

 لطائفّية الملتهبة على شّتى الخطابات وجعل حلفاء الحؤول دون إضفاء النبرة ا

 الحكومات العربّية يسيرون على المنوال ذاته.
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  اغتنام الفرص لتهدئة الصراعات القائمة في كل من سوريا واليمن بما في ذلك مواصلة

تقديم المساعدات اإلنسانية لالجئين ودعم االستقرار في البلدان المجاورة. سيعالج 

رة في سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط ويسلط الضوء على ذلك فجوة كبي

ا في المنطقة.  إمكانية الواليات المتحدة أن تلعب دوًرا مهمًّ

 

القيادة األميركية ال تلقى اليوم تأييًدا عالمًيا وتعيق بالتالي التأثير األميركي  إنفي الخالصة، 

في الشرق األوسط، لكن هذا ال يعني خسارة  وتمثل عقبة أمام السياسة الخارجية األميركية

يشجعون  مثل إيران ،الواليات المتحدة على الجبهة الشعبية، فما زال خصوم الواليات المتحدة

كا ويواجهون نفوذ الواليات المتحدة في المنطقة من خالل ريالمواقف العربية المعارضة ألم

نها لسياسة الحكم الفعالة. إًذا، تعمل إيران الدبلوماسية العامة التي يعتبرونها أداًة ال غنى ع

مخاوفها أّما الواليات المتحدة  خاطبةدائًما على استهداف الجماهير العربية واستقطابها وم

فلطالما ركزت على التواصل مع الحكومات العربية وصّناع الرأي على حساب الجمهور والشعب 

وا امة في الحكومة األميركية أن يولية العالعربي. لكّن الجدير بصانعي القرار في الدبلوماس

اهتماًما أكبر لنفس المنحى الذي تسلكه إيران واالهتمام بما يفكر به الجمهور العربي من أجل 

 تطوير الطرق الالزمة لمواجهته.
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 سياسة الواليات المتحدة في سوريا:

 اتسبع سنوات من تصفية الحساب
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هذه الورقة هي بمثابة تحليل لقرارات الســياســة األميركية الرئيســية في ســوريا وكيف           

ــورية"تطورت نتائج  ــتخالص "الثورة الس ــة الواليات  دروسال. كما أنها تحاول اس ــياس حول س

رفاتها فيما يتعلق باألزمة الجيوسياسية األكثر حدًة وشدًة المتحدة في المنطقة استناًدا إلى تص

شرين حدوافي القرن ال ضة لتحد ،والع سوريا وتحدد الخطوط العري سية في  سة الرئي سيا يات ال

 الواليات المتحدة في سوريا والمنطقة. نخراطختتم بخمسة مبادئ سياسية التو

قراطية العدوانية في الوقت الذي اندلعت لقد تخلت الواليات المتحدة عن سياستها لتعزيز الديم

ــــورية في عام  ــــرعة 2011فيه االحتجاجات الس ــــوريون ذلك بس مما أدى إلى  ولم يدرك الس

الوقوع في أخطاء عديدة. يمكن للسوريين تفسير سبب فشل ثورتهم، لكن الواليات المتحدة 

وقد صـــرح  ســـوريا.  على تغيير األحداث في هي الفاعل الدولي الذي يملك قدرة كبيرةكانت 

الرئيس أوباما بأن الواليات المتحدة ستظل ملتزمة بــــ "الحكومات التي تعكس إرادة الشعب"، 

ًضا على أنه "ال يمكن ألي نظام حكومي  شّدد أي فرض على أمة واحدة من ييجب أن  واللكنه 

ت لوقنهم أطلقوا ثورتهم في األوكان الحظ الســــيئ حليف الســــوريين،  قبل أي دولة أخرى".

رف فيه عن عقيدة الســـياســـة الخارجية األســـاســـية للواليات حالذي كانت الواليات المتحدة تن

 النزعة الدولية الليبرالية، ودور الواليات المتحدة كمنفذ لهذا النظام. حيث المتحدة من 

                                                           

  مة عباسفاط عريبت 

1 Faysal Itani and Nate Rosenblatt, US Policy in Syria: A Seven-Year Reckoning, the Atlantic, Issue 

Brief, September 2018.  
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لة أي  اإلضـــــافة إلى ذلكب أدى ظهور تنظيم داعش والجماعات المرتبطة بالقاعدة إلى إزا

يت في ســـياســـة الواليات المتحدة تجاه ســـوريا. لهذا الســـبب قررت اإلدارة أنه يجب مرونة بق

ــرع ما يمكن وبأقل قدر من المخاطر على األفراد األميركيين.  لن تؤدي أي وهزيمة داعش بأس

سالمية وتعقيدها.  شتيت معارك مكافحة الدولة اإل ضة للنظام إال إلى ت لم تعالج وجهود مناه

ــــورية. حملة مكافحة داعش أ ــــية للخالف في الحرب الس في أعقاب وًيا من المجاالت الرئيس

 ظهرت أربع جبهات إلى جانب جبهة جديدة حاسمة. داعشهزيمة 

ية  .1 ية والترك ــــتمرة بين القوات الكرد عات المس ية: إنالنزا أقرب حليف للواليات  والعرب

صالية بحكم الواقع شيا كردية ذات أهداف انف سوريا هو ميلي . إن أهدافها المتحدة في 

ض فقط سياسة الواليات المتحدة من أجل سوريا موحدة ولكنها تهدد السياسية ال تقوّ 

 أيضا العالقات بين الواليات المتحدة وتركيا.

 

 2015مســـار الحرب لصـــالحها في عام  لتمنذ أن حوّ محاوالت النظام لتعزيز النصـــر:  .2

ارضة مستقبلية من خالل خططت الحكومة السورية لتعزيز مكاسبها بهدف منع أي مع

ــــري وذ ــــكري العقابي والتهجير القس ك من خالل إتباع حملة "التجويع أو لالعمل العس

 السيطرة على مناطق المعارضة المكتظة بالسكان.  تاستعادواالستسالم"، 

 

تســتفيد قوات المعارضــة المناهضــة  ، ســاحة معركة نهائية للمعارضـة المسـلحة:إدلب .3

ــمالية الغربية ومن الديموغرافيا لألســد في إدلب من المن طقة الوعرة في المنطقة الش

ضة لل سنية والمناه ضينتم هزيمة تنظام. نتيجة لذلك قد ال ال سهولة.  المعار هناك ب

تنظيم "تحرير  بين بحيث تشمل المواجهات الداخلية بشكل رئيسي إال أنها غير موحدة

ة(، ونور الدين الزنكي وأحرار ا جبهة النصـــرالشـــام" المرتبط بالقاعدة من جهة )ســـابقً 

 الشام من جهة أخرى.

 

ــوري؟ .4 ــير الجنوب الس ــرائيل"إن وجود حزب اهلل يشــكل خطًرا كافًيا على   مص يتم  "إس

ــهولة إلى تل أبيب. فمن ناحية، ال  ــول بس ــلحة إيرانية جديدة يمكنها الوص تزويده بأس

مؤيد إليران يســـيطر على النظام ال ما دامبد من نقل األســـلحة اإليرانية إلى حزب اهلل 

ــمح له بتأمين  ــلحة تس ــليح حزب اهلل بأس ــورية اللبنانية فبإمكان إيران تس الحدود الس

سبة ل سوريا. من ناحية أخرى، بالن سبه في لبنان و ـــــ "مكا سرائيلـ من غير المقبول  "إ

 حمايةمن خالل ونقل قدرات أسلحة جديدة وعمق استراتيجي إيراني جديد في سوريا. 
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يمكن القول إن إيران هي الرابح األكبر في  ســـوري بتكلفة مباشـــرة بســـيطةنظام الال

أكثر  "إسرائيل"الحرب السورية. هذا التوازن الجديد للقوى في المنطقة جعل الحرب مع 

 احتمااًل.

 

 2011دور الواليات المتحدة في سوريا منذ عام  - انعكاسات

سي انتقادإن  ُص يالدبلوما ويرجع ذلك ألخطائهم في اآلونة األخيرة  سهاًل  اأمرً اع القرار بات نّ ن و

لى فرضــية أن الواليات المتحدة ال يجب وال يحق لها إ اســتنادهمالمرتكبة إزاء ســوريا وبســبب 

ــكيل ــكل هذا خروًجا عن المعتقدات  صــراعات خارجية تش ــط. وقد ش ــرق األوس ــًة في الش خاص

سائدة  ضحة لال سينيص أرباح الحماية الحلفاء وتقلالتي تؤكد المنافع الوا القدامى أمثال  مناف

اإلقليمية إلى  عقيداتأدت غريزة تجنب الت "الثورة السورية"في أول سنتين من  إيران وروسيا.

ــــوري، وأّدت هذه اخاطئة حول ُقدرات ونو ادعاءات إلى تقليل تأثير  االدعاءاتيا النظام الس

األولية فرصة دعم الثورة  عاءاتاالدأضعفت هذه كما  الحرب في سوريا على المنطقة والعالم.

 السورية بطريقة قد تكون نتائجها بناءًة.

ــــلوك من خليط بين اإليمان  انبثقعلى المدى البعيد،  لّدولي القائم على بهذا الس النظام ا

فكرة لجوء الواليات المتحدة ما أضــعف الجانب  األحادي القواعد، والنفور من التدخل العســكري

ـــأنها تغيير ســـلوك النظام الســـوري اهواإلكر قوةإلى لغة ال اســـتخراج تنازالت  أو، التي من ش

 ن قراراتها أثناء الثورة السوريةإذا كانت الواليات المتحدة ستستخلص دروًسا م. سياسية منه

 ما فعلت. وجد خيارات أفضل متال  إنهمن غير الممكن أن تكون راضية بالقول ف

 

 لشرق األوسطدور الواليات المتحدة في ا - انعكاسات

ــــراع وكل ما يتعلق  ــــوريا ال عالقة له بالص إن الجدل األهم حول دور الواليات المتحدة في س

ــــها في المنطقة. على الرغم من  ــــوره الواليات المتحدة لنفس وجهات النظر بالدور الذي تتص

فإن إدارتي أوباما وترامب تشــتركان في شــكوك عميقة ومســتمرة حول  المختلفة تجاه إيران

على أن القوة األميركية كالهما يتفق ة الواليات المتحدة على تشـــكيل الشـــرق األوســـط. قدر

ــــتراتيجية للواليات المتحدة: مكافحة  محدودة في المنطقة فيما وراء حماية المصـــــالح االس

ــمان أمن واإلرهاب،  ــمان تدفق الهيدروكربونات، وض ــرائيل"ض ُكل من  ودائًما ما يتحدث. "إس

سمّ س التي يتعلمونها مسين عن الدروالرئي شؤومة" في العراق وليبيا. ما ي ومع ى "الحروب الم

ز كبير في الشــرعية ال يزال الشــرق األوســط المكان الوحيد في العالم الذي يعاني من عج ذلك

على  قائمةن في عالم مترابط حيث يمكن للحكومات الوالسياسية. وتنتشر الصراعات والمتمرد
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عندما تسنح و ال سيما في الشرق األوسط.وأن تنتهي بسبب العنف، الخوف واإلكراه والوحشية 

 هلها؟االفرص لتغييرها بدعم محلي قوي، هل من المصلحة الوطنية األميركية تج

لعب إن درس العراق ليس أن الواليات المتحدة ال تســتطيع بل ال ينبغي عليها أن تســعى إلى 

ض شكيل المنطقة، بما في ذلك األو سوريا. في المقابل، دور جوهري في ت شبيهة ب ما إن اع ال

الدرس هو وجوب بقاء الواليات المتحدة نشطة ومشاركة في التعلم عن هذه األماكن يتطلب 

وتقييم خيارات الســياســة بشــكل واضــح وعلى أســاس مزاياها الخاصــة واالعتراف بأن ثورات 

سكان ال س محليينال سة  . كلما أمكن،نأمرين متماثلي اوالغزو األجنبي لي سيا يجب أن تعكس ال

ن الواليات المتحدة. بهذا األميركية الصلة بين الشرعية السياسية في دول الشرق األوسط وأم

 .فرصة ضائعةتعتبر سوريا  المعنى

 ةأن الواليات المتحدة تعاني من أزمة عميقة كقو وروســيا تحديًداوقد أظهر الصــراع مع إيران 

ضحة. وفي عظمى. ما هو دور الواليات المتحدة ا سط؟ إن اإلجابة غير وا شرق األو لفعلي في ال

صرّ  سعى لحمايتهم مهما تطلب األمر. وت سيا  المقابل، تمتلك إيران حلفاء ت أنها تدعم على رو

سيادة الكاملة للدول، بغّض  س ال ستخدمة من قبل حكامها لب سائل الم ط وفرض النظر عن الو

دة من األســــد التنحي، كما ســــاهم دعمها طلبت الواليات المتح الســــلطة. وفي الوقت الحالي

ا عن إظهار  لبعض مجموعات المعارضــين في اســتمرار الحرب، مما زاد من محنة ســوريا عوضــً

التزام أميركا في مســار عمل واضــح. علًما أن أهداف إيران وروســيا ليســت نبيلة، ولكنهما كما 

جة إلى تقـديم أي  يدان دون الحـا ما تر فان  عذاريظهر تعر التي تطمح  قوةا نوع ال. إًذا مـأ

؟ وما هي القصـــــة المقنعة التي يمكن أن تقولها لمواجهة إيران أن تكونهاالواليات المتحدة 

 وروسيا؟

فإن بوصـــلتها األيديولوجية األكثر موثوقية ورســـوًخا هي إيمانها  وبالنســـبة للواليات المتحدة

الحكومة غير  وإال ستزول، مينمحكوبأن االستقرار واالزدهار السياسيين ينبثقان من موافقة ال

مصــــالح واســــعة دائًما ســــيكون لدى القوى العظمى  وبالطبع .في نهاية المطافالشــــرعية 

 المبادئفي حال لم تقم بأفعال لتحقيق تتعارض مع مبادئها، وغالًبا ما تتفوق عليها. ولكن 

لواليات المتحدة تتخلى اسهناك سوى القليل من التوجيه أو الفعالية في السياسة، و نوفلن يك

 .األخرى التي تمتلك ثقًة أكبر وهدًفا أوضح طرافالنفوذ لألعن 
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 دروس للسياسة األميركية

"أمتعتهم جميع اإلدارات والقادة  األفكار المســـبقة حول الســـياســـات: تجلبالحذر ضـــد  .1

ـــة ـــالمون من خاللها التي يقيّ  "وفالترهم الخاص ـــياس ا مة. وكانت إدارة أوبايخيارات الس

ــــخاص نافذي الذهن ويمليئ ــــتندة بأش لى األدلة، ولكن غالًبا ما إ همتحليالت في ونس

مســبقة حول ســياســة الواليات المتحدة في الشــرق  أفكارتتشــبث القيادات بمصــداقية 

 ".االنتفاضة السورية"، األمر الذي أضعف عملية اتخاذ القرارات في بداية األوسط

 

رق األوســـط هي تلك التي تتشـــبث بالمواقف في الشـــ أكثر التكيف: اإلدارة التي تكافح .2

الدوغمائية بغض النظر عن الظروف. اعتقد جورج بوش أن الواليات المتحدة يجب أن 

ــــًحا أن  ــــقط الديكتاتوريين وأن تثبت األنظمة الديمقراطية، حتى في حين بدا واض تس

ك نب المشـــــار حدة تج يات المت ما أن على الوال با قدت إدارة أو لك غير ممكن. واعت ة ذ

ـــكل  ـــوريا بش ـــط، حتى مع زيادة تكلفة عدم التدخل في س ـــرق األوس المعقدة في الش

 متزايد.

 

إطاحة بشار األسد في االدعاء بأنها كانت ملتزمة بإدارة التوقعات: استمرت إدارة أوباما  .3

ــوريا. ومع ذلك كجزء من عملية ــي في س ــياس ــح أنه انتقال س  بعد حتى كان من الواض

يات المتحدة مهتمة بدعم الجهود الرامية إلى إحداث تغيير لم تكن الوال ظهور داعش

ر الســوريين ش أو تنفّ ســياســي ذي مغزى. هذه الفجوة بين األفعال والطموحات تشــوّ 

 .خصوم الواليات المتحدة مّكنوتضعف الواليات المتحدة بين الحلفاء في حين أنها ت

 

ــور توســيع نطاق جمع البيانات وتحليلها: أوضــح الصــراع الســوري  .4 أن هناك أوجه قص

ــــرق  ــــعة في الطريقة التي تجمع بها الحكومة األميركية وتحلل البيانات في الش واس

ــــراعات المعقدة. وقد أظهرت فرق  ــــغيرة لتحليل الص ــــط. هناك أدوات جديدة ص األوس

البحث الصــــغيرة القدرة على تحديد مجموعات المعارضــــة الســــورية وتتبع أنشــــطتها 

 معرفةالعدم  عذرال يمكن للقادة أن يختبئوا وراء  إذة.  بتفصيل شديد وبتكلفة منخفض

ــــية. هذه األدوات لفهم ــــراعات الكافية عن القض المعقدة يجب أن تعتبر جزًءا من  الص

 .الحكومة األميركية لدى مختلف أجهزةالمنطقة  عن تعلمالاستثمار أوسع في 
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ــــي في  خيارالواليات المتحدة  دعمت : لقدادعمه عندما تختار جانًبا .5 ــــياس االنتقال الس

معظم جهودها  الخيار بذلتفرض هذا ســوريا، لكن بداًل من إعطاء المعارضــة وســيلة ل

ــــعف هذا أض ية.  ــــ ماس لدبلو ية ا فاظ على العمل حدة في  للح يات المت من موقف الوال

تتجاوز ســالواليات المتحدة أن بالمعارضــة، التي لم تثق أبًدا  تهاعالق وعّقد المفاوضــات

لدعم  حدوا يةالم طاب ماد والمواقف الخ حدة إ يات المت جب على الوال ًف  . ي تار طر  اأن تخ

ــــل أو توتدعمه  باألمرين من خالل محاولة القيام لكن إلى اتفاق. عطي األولوية للتوص

 .وروسيا أي مشكلة من هذا القبيل إيران فشلت في كل منهما. في حين لم تواجه مًعا
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جويل رايبرن
 

 

 

 اعد وزير الخارجية األميركي نائب مس

 لشؤون المشرق

شغل  جويل رايبرن     سي أميركي ي شؤون حالًيا دبلوما ساعد وزير الخارجية ل صب نائب م من

سوريا في وزارة الخارجية األميركية منذ تموز عام  شرق والمبعوث الخاص إلى  بين . 2018الم

عام  ثاني  ــــًوا في 2018وتموز  2017كانون ال فريق مجلس األمن القومي  كان رايبرن عض

قبل ذلك كان رايبرن ضــابًطا في . مشــرًفا على ملفات إيران والعراق ولبنان وســوريا األميركي

ــــر وقد الجيش األميركي،   2003مقاالت عن الغزو األميركي للعراق عام الكتب وعدًدا من النش

 .ونتائجه

عد  قا بين من الجنرال المت يد بتُيعتبر رايبرن من المقرَّ يادة  رايوس،ديف ـــــابق للق ئد الس قا ال

ستخبارات المركزية األميركية سابق لوكالة اال سطى بالجيش األميركي والمدير ال ، فهو خدم الو

. بعد أيام على اســــتالم دونالد 1بعد الغزووتحت إمرته في القيادة الوســــطى في العراق إبان 

ض تعيين رايبرن إلى جانب أعلن البيت األبي 2017الرئاســـية رســـمًيا بداية عام  ترامب مهامه

عدد من الضــباط الســابقين في مجلس األمن القومي تحت إمرة مايكل فلين مســتشــار ترامب 

 لألمن القومي األســــبق، ونقلت الصــــحافة األميركية أن مهّمة العقيد رايبرن إلى جانب العقيد

ساخنة األخرى ديريك هارفي هي "تطوير السياسية األميركية حيال سوريا والعراق والمناطق ال

 . 2في الشرق األوسط، باإلضافة إلى مواجهة النفوذ اإليراني في المنطقة"

                                                           

  باحث في مديرية الدراسات االستراتيجية ،إعداد علي مراد. 

1 Laura Rozen, “The colonels shaping Trump's Middle East policy”, Al-Monitor, February 9th 2017. 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/trump-white-house-nsc-colonels-middle-east-

policy.html 
2 Jay Solomon, “Military Brass Fill Donald Trump’s National Security Council”, Wall Street Journal, Jan. 

26, 2017. 

https://www.wsj.com/articles/military-brass-fill-national-security-council-1485478127 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/trump-white-house-nsc-colonels-middle-east-policy.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/trump-white-house-nsc-colonels-middle-east-policy.html
https://www.wsj.com/articles/military-brass-fill-national-security-council-1485478127
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وانضم مباشرة  1992تخّرج رايبرن من األكاديمية العسكرية األميركية في ويست بوينت عام 

حصـــل على ماجســـتير في التاريخ من جامعة تكســـاس،  2002إلى الجيش برتبة مالزم. عام 

م الدراسات الشرق أوسطية في "جامعة االستخبارات الوطنية" حتى عام وانتقل للتدريس بقس

ستراتيجية من "كلية الحرب الوطنية"  2013. عام 2005 سات اال ستير في الدرا صل على ماج ح

شاة الرابعة في الجيش بين عامي  شنطن. خدم رايبرن في اللواء الثاني بفرقة الم  1999في وا

بقسم التاريخ في األكاديمية العسكرية األميركية بين عامي أستاًذا مساعًدا عمل ، ثم 2000و

ــــمن الفريق  2005. عام 2005و 2002 ــــتشــــاريانتقل ليعمل ض الخاص بقائد القيادة  االس

ــــطى )الجنرال ديفيد بترايوس( حتى عام  كمحلل  2010. عمل لثالثة أعوام حتى 20073الوس

ن عيَّ ى، قبل أن يُ بالقيادة الوســط اســتراتيجي لالســتخبارات ضــمن "مجموعة مبادرات القائد"

. في خريف 4ما يســـّمى "فريق العمل المشـــترك بين الوكاالت" )شـــفافيات(في للتخطيط  اقائدً 

ند  2013عام  ها الجنرال ريمو كان الجيش األميركي حين بل رئيس أر تم تكليف رايبرن من ق

ــــّماه " لتوثيق حرب العراق  مجموعة دراســــة عملية حرية العراق"أودينرو بأن يترأس فريًقا س

 .5وتدوين تاريخها الستخالص العبر منها

ُيعتَبر رايبرن من الضباط الرافضين لالنسحاب األميركي من العراق، وقد كتب خالل وجوده في 

ـــتمرار االحتالل  ـــرورة اس ـــر في اإلعالم األميركي نّظر فيه لض الخدمة أكثر من مقال وبحث ُنش

عام  ت 2006األميركي للعراق. ففي  طاني ك بة االحتالل البري يه تجر ناول ف قااًل مطوَّاًل ت ب م

للعراق في عشــرينيات القرن الماضــي، وشــّبه فيه التيار األميركي الداعي لالنســحاب العســكري 

من العراق بأنه يشـــبه إلى حد التطابق تياًرا ضـــغط على الحكومة البريطانية لالنســـحاب من 

                                                           
3 Linked In personal profile, Joel Rayburn. 

https://www.linkedin.com/in/joel-rayburn-22a86a33 
 .ماكماسترالجنرال أتش آر  هوأول رئيس لها  كان 0102ُيسمى "شفافيات" أنشئت عام  أو ما 435الوحدة  4

تتألف من ضباط وعناصر من كل من الجيش وقوات مشاة  .مهّمتها ضبط الفساد الحكومي في أفغانستان

البحرية والقوات الجوية، باإلضافة إلى مدنيين من وزارة الدفاع ومتعاقدين وأعضاء التحالف الدولي في 

مع قوات األمن األفغانية، وقيادة عمليات االحتجاز التابعة للجيش األفغاني، وشعبة  الوحدةتتعاون  .أفغانستان

بما في ذلك مكتب )وزارة الخارجية األميركية للمخدرات الدولية وإنفاذ القانون، ووزارة العدل األميركية 

دة االنتقالية األمنية المشتركة ، والقوة الدولية للمساعدة األمنية، والقيادة المشتركة والقيا(التحقيقات الفيدرالي

 .أفغانستان -
5 The Wall Street Journal, “The Army Stymied Its Own Study of the Iraq War”, Michael R. Gordon, Oct. 

22, 2018 

https://www.wsj.com/articles/the-army-ordered-an-unvarnished-iraq-war-historythen-let-it-languish-

1540220153 

https://www.linkedin.com/in/joel-rayburn-22a86a33
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الرصد االستراتيجي     

أن قرار إنهاء االنتداب البريطاني للعراق بداية بيبرن ات. يؤمن رايبالد الرافدين أواخر العشـــرين

ِخذ على عجل، األيالثالثين ــــى ات كان ســـــابًقا ألوانه وات  مر الذي أّدى برأيه إلى إحداث فوض

س لخالفات طائفية في العراق، ســـياســـية وانقالبات الحقة و يحّذر من تكرار التجربة مع وأســـّ

 .6االحتالل األميركي لهذا البلد

ــــر رايبرن كتابه "العراق بعد أميركا: األقوياء، الطائفيون، المقاومة". في  2014عام  هذا نش

ساحة في العراق منذ  سيين الذين ظهروا على ال سيا الكتاب حاول رايبرن أن يدرس األحزاب وال

. اســـتغرق في ســـرد وقائع من التاريخ العراقي الحديث ليبّرر تحميل 2003الغزو األميركي عام 

اســية واالجتماعية العراقية الحالية المســؤولية الحصــرية عما حصــل في البالد بين القوى الســي

ــذي خّلفــه الغزو واالحتالل األميركي. 2009و 2003عــامي  في و، دون ذكر الواقع الهــّدام ال

ن حزب الدعوة العراقي مأن حزب اهلل في لبنان انبثق ذكر معرض حديثه عن فصائل المقاومة 

ا أن من خالل المشــايخ وعل ماء الدين اللبنانيين الذين كانوا يدرســون في العراق. اّدعى أيضــً

ــــية واألميركية في كل من لبنان  الحزب الدعوة العراقي يدً  ــــفارتين الفرنس في تفجيري الس

العالقة القوية التي  إلىرايبرن في كتابه  وتطّرقوالكويت واغتيال السفير الفرنسي في لبنان. 

حزب الدعوة الموجودين في لبنان وســـوريا وقيادات من حزب اهلل  نشـــأت بين قيادات وكوادر

األخير هو صــلة الوصــل  إناللبناني على رأســهم عماد مغنية والشــيخ محمد كوثراني، ويقول 

 بين الحركات الشيعية العراقية وحزب اهلل.

ميركي حّذر رايبرن في كثير من مقابالته الصحفية ومقاالته في "معهد هوفر" من االنسحاب األ

ستعمل العراق  سيع نفوذها اإلقليمي وت صة لتو سوف تغتنم الفر من العراق من باب أن إيران 

ــــيطرته على أكثر م عد ظهور داعش وس يدها في المنطقة. وب حافظة كقاعدة إلطالق  ن م

أتهم رايبرن في أغلب مقابالته نوري المالكي واألحزاب والحركات  2014عراقية في صيف عام 

 .7وفق ادعائه –تبطة بإيران حصًرا بالتسّبب بظهور التنظيم نتيجة لسياساتهم الشيعية المر

ــــر رايبرن مقااًل في معهد هوفر تحدث فيه عن حرب قادمة في "تركيا العربية"  2013عام  نش

)ســــوريا، االردن، لبنان، العراق(. انطلق في مقاله من تنامي قدرات ونشــــاط تنظيم القاعدة 

ــــخة من القاعدة إلى األردن ولبنان. توّقع  خالل الحرب الدائرة في ــــوريا، وتوّقع انتقال نس س

                                                           
6 Foreign Affairs, “The Last Exit From Iraq”, 2006 March/April Issue. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-kingdom/2006-03-01/last-exit-iraq 
7 The Weekly Standard, “Iraq After America: Strongmen, Sectarians, Resistance”, Lee Smith, January 

5th, 2015. 

https://www.weeklystandard.com/lee-smith/iraq-after-america-strongmen-sectarians-resistance 
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ـــيعة يكون طرفاها  ـــنة والش ـــيب" في حرب طائفية بين الس ـــتعل "الهالل الخص رايبرن أن يش

 .8التنظيمات الشيعية المدعومة من إيران والتنظيمات السلفية وأبرزها القاعدة

رايبرن على أنه من العقول التي عكفت على ُرّوج ل اية والية ترامب في البيت األبيضمع بد

وضع استراتيجية للقضاء على تنظيم داعش اإلرهابي ضمن فريق مجلس األمن القومي. في 

نائب مســاعد وزير الخارجية لشــؤون المشــرق والمبعوث ، مع تعيينه في منصــب 2018تموز 

ــــكل أكبر في اإل ــــوريا في وزارة الخارجية األميركية، ظهر بش عالم إلى جانب الخاص إلى س

جيمس جيفري المشــــرف على الملف الســــوري في اإلدارة األميركية خالل زيارات قاما بها إلى 

الوضــع في ســوريا وخالل االجتماعات حول الملف الســوري  في واشــنطن لما تتعلق ب المنطقة

 .9يسمى "مجموعة العمل المصّغرة"

ا من المسؤولين اللبنانيين من ضمنهم زار رايبرن لبنان والتقى عددً  2018أواخر تشرين األول 

ــعد الحريري ــحافية 10رئيس الحكومة س ــرت معلومات ص ــبوعين انتش . بعد مغادرته بحوالي أس

عن فحوى محادثاته مع الســياســيين اللبنانيين، وفي التفاصــيل أن رايبرن اجتمع بنواب على 

ياســـي في غداء عمل في أحد مطاعم بيروت وطرح معهم خمس نقاط تتعلق بالوضـــع الســـ

شاركته  لبنان ومواجهة حزب اهلل هي: أّواًل، عاد رايبرن إلى انتقاد دور حزب اهلل في اإلقليم وم

ــــوريا ًيا، ذّكر  في الحرب ضـــــد التكفيريين في س ثان نان أعباًء.  لدور حّمل لب معتبًرا أن هذا ا

ــــتقبل، وأن أ ــــتفرض على الحزب في المس ــــتها بالده، وتلك التي س ي بالعقوبات التي فرض

 شخصية قريبة من الحزب وتتعاون معه، بمعزل عن موقعها، ستكون عرضًة للعقوبات. 

ــول حزب اهلل وحلفائه  ــّدد رايبرن على أن الواليات المتّحدة األميركية ال ترغب في حص ثالًثا، ش

ة وازنة في الحكومة المقبلة، بما يظهر وكأن الحزب حصــل على مكســب ســياســي،  على حصــّ

ــــير في ميزان القوى المعتبًرا أن أي تغي ــــلحة حزب اهلل وحلفائه، س كون له تبعات تحالي لمص

ــــتقبلية على لبنان، كون الواليات المتحدة تعمل على تقليص نفوذ حزب اهلل. رابًعا، دخل  مس
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أن  ّكدوأحزب اهلل على حقيبة وزارة الصــحة معتبًرا أنها "مكافأة"،  رايبرن في تفصــيل حصــول

ارة إذا كانت من حصــة الحزب، وأن حصــول الحزب على هذه الوزارة أميركا لن تتعامل مع الوز

الوازنة سيسمح له بمّد شبكة تواصل واسعة مع معظم اللبنانيين لما لهذه الوزارة من أهمية، 

وأن الوزارة تسمح للحزب بالحصول على مصادر تمويل، في ظّل المسعى األميركي لـ "تجفيف 

الحصار االقتصادي عليه. خامًسا، كّرر الموفد األميركي أمام منابع" دعم الحزب المالية وإطباق 

ــتمرة  ــبة إلى الواليات المتحدة المتحدة، وأنها مس ــرين أهمية دور الجيش اللبناني بالنس الحاض

 .11بدعمه
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