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 ، كريستوفر بًلنكارد، خدمة أبحاث الكونغرس

 2020 كانون الثاني 10

 

 لمحة عامة

يكافح العراقيون  الصفرية،عاًما من مواجهة الصراع والعنف والمنافسة السياسية  16بعد أكثر من 

إلعادة تحديد مستقبل بًلدهم ويعيدون النظر في عًلقاتهم مع الواليات المتحدة وإيران واألطراف 

األراضي الستعادة  2014الثالثة األخرى. منذ السعي للحصول على مساعدة عسكرية دولية في عام 

لفاعلة على تجنب استخدام العراق التي استولت عليها داعش، حث القادة العراقيون الجهات الدولية ا

معركة لمنافسات الغرباء وحاولوا بناء عًلقات إيجابية غير العًلقات الحصرية مع جيرانهم ميدان 

يات المتحدة وإيران، مما أصبح العراق مكاًنا للتنافس والصراع بين الوال ذلكوالقوى العالمية. ومع 

العراقية  - األميركيةأدى إلى اندالع أعمال عنف تثير اآلن أسئلة أساسية حول مستقبل الشراكة 

هذه األسئلة على نتائج التطورات السياسية المتقلبة  نت الدائمة عواألمن اإلقليمي. قد تعتمد اإلجابا

، لكن 2019في أواخر عام ستقالة االعلى مة في العراق، حيث أجبرت االحتجاجات الجماهيرية الحكو

لم يتم بعد تحديد ترتيبات االنتقال والخطط االنتخابية.

                                                           
 تعريب: نورهان عكنان 

1 Christopher M. Blanchard, “Iraq: Issues in the 116th Congress”, Congressional Research Service, January 

10th, 2020 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45633.pdf 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45633.pdf
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 بعد الدولة اإلسًلمية: التعاون والمنافسة والفوضى

بقيت الواليات المتحدة والقوات العسكرية الدولية األخرى في العراق في أعقاب هزيمة تنظيم 

ن مطالبة بعض بدعوة من الحكومة العراقية، على الرغم م 2017الدولة اإلسًلمية عام 

إلى  2014الجهود العراقية ضد الدولة اإلسًلمية من إيران بعد أن ساعدت و العراقيين برحيلهم.

بتنمية العًلقات المستمرة مع العديد من الجهات العراقية المعادية للواليات قامت  2017

( التي تم تجنيدها في األصل PMFات الحشد الشعبي )في ذلك عناصر من قو نبم المتحدة،

ة اآلن بموجب القانون العراقي كأفراد أمن تبرطوعين مناهضين لداعش وأصبحت معكمت

واصل واستخدمت إيران بعض هذه الكيانات كوكًلء لتعزيز مصالحها في العراق. وقد الدولة. 

. في هذا األميركيةوالتدخًلت األجنبية غير  اإيرانيً  عراقيون آخرون معارضة ما يعتبرونه تدخًًل 

تعويضية في جهودها لموازنة العًلقات  اواجهت اإلدارات العراقية المتعاقبة ضغوطً  السياق،

على نحو محكم باالقتتال  وقّيدت ضعفتفقد الجهود اإلصًلحية المحلية أما الخارجية للعراق. 

تعقيدها بمطالب  اإلسًلمية، وتمة وخضعت لضرورات الحرب مع الدول والفساد،الداخلي 

 الشركاء األجانب األقوياء المتنافسين.

الوعد ببداية جديدة للبًلد بعد الحرب مع  2018 في العراق في أيار نيابيةابات الأظهرت االنتخ

لكن نسبة اإلقبال المنخفضة والنتيجة غير الحاسمة أدت إلى حدوث  اإلسًلمية،تنظيم الدولة 

حصل وسيطرة. اللكنها لم تحقق  االنتخابات،شلل. لقد نجحت الفصائل الموالية إليران في 

لكنهم لم يقدموا قيادة موحدة أو أجندة محلية  التمثيل،خصومهم على مستويات مؤثرة من 

حكومة توافقية برئاسة رئيس الوزراء  2018عام  أنتجت أشهر من المفاوضات فيوبديلة. 

لكن افتقاره إلى التفويض السياسي الفردي واعتماده على إجماع الكتل  المهدي،عادل عبد 

ازدادت  نفسهالسياسية المنقسمة يبدو أنه أضعف جهود حكومته في اإلصًلح. وفي الوقت 

ق المسؤولون حيث طبّ  الفترة،ذه التوترات بين الواليات المتحدة وإيران بشكل مطرد خًلل ه

يض األمن واستخدم القادة اإليرانيون الوكًلء لتقو إيران،كيون عقوبات أكثر تشدًدا على رياألم

 ط األقصى" إلدارة ترامب.و"الضغ لحملة اإلقليمي في تحد  

المواطنين العراقيين من الفساد المستشري والركود  تضاعف إحباط ،2019 تشرين األولبحلول 

حركة احتجاج جماهيرية تطالب  اندلعتو ،القتصادي وسوء تقديم الخدمات والتدخل األجنبيا

األجنبية المتنافسة المنافسين السياسيين العراقيين والقوى  يبدو أنّ وبتغيير سياسي أساسي. 

التناقضات وانعدام األمن وليس بما يعنيه  ينبعهذه الحركة ومطالبها إلى حد كبير نظروا إلى 
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يمكن القول إن الجماعات المتحالفة مع وكه االحتجاجات لمصالحهم الخاصة. اإلصًلح الذي تحرّ 

إيران عملت على إحباط النتائج السياسية التي قد تهدد قوتها في تشكيل األمن العراقي 

ى تبنّ وقد وترسيخ شخصيات وميليشيات موالية إليران داخل جهاز األمن القومي العراقي. 

كيون دعوات بعض المتظاهرين لإلصًلح بينما أعربوا عن قلقهم بشأن ريألمالمسؤولون ا

قمعت  نفسهتمكين الوكًلء اإليرانيين والحذر بشأن التحالفات العراقية المستقبلية. وفي الوقت 

مما أسفر عن مقتل  االحتجاجات،قوات األمن العراقية والميليشيات التي تدعمها إيران بعنف 

وأججت القلق الداخلي والدولي المتزايد على مستقبل  اآلالف،إصابة و شخص، 500أكثر من 

 العراق.

 المواجهة بين الواليات المتحدة وإيران تتكّثف

مات المتمردين على القوات  ية هج مة اإليران مت الحكو يةدع في العراق خًلل الوجود  األميرك

ظلت المنافســـــة  2017حتى عام  2012من عام و. 2011إلى عام  2003األميركي من عام 

ــــبًيا. ومع ذلك،  في عامي فاألميركية اإليرانية في العراق محتواة إلى حد كبير وغير عنيفة نس

غير المباشــرة على  تصــعيديةركيون ســلســلة الهجمات اليعزا المســؤولون األم 2019و 2018

ر من بعض المنشــ ت األميركية والعراقية إلى قوات الوكيل اإليراني. في ســاعات الصــباح الباك

كانون الثاني )بالتوقيت المحلي للعراق(، أصــــابت غارة جوية أميركية بالقرب من مطار  3يوم 

ًب  لدولي موك غداد ا ــــم  اب قاس قدس في الحرس الثوري اإليراني  ئد قوة ال قا قّل الجنرال و ي

سليماني، مما أّدى إلى مقتله ومؤسس وزعيم الحشد الشعبي العراقي جمال جعفر اإلبراهيمي 

ــار  ــدمة في العراق، )يش ــم أبو مهدي المهندس(. قوبلت العملية األميركية بالص إليه عادة باس

وأصـــدر رئيس الوزراء عبد المهدي والرئيس برهم صـــالح بيانين يدينان الضـــربة باعتبارها 

ــيادة العراقية.  ت في وانتهاًكا للس ــة لمجلس النواب ُعق دي ــة خاص  5دعا رئيس الوزراء إلى جلس

صـــاب القانوني للمشـــّرعين بالتصـــويت النلقى كلمة أوصـــى فيها بأن يكتمل أكانون الثاني و

ــــكرية األجنبية بمغادرة البًلد، وقد قاطع هذه  لتوجيه حكومته لمطالبة جميع القوات العس

 ة.الجلسة معظم أعضاء مجلس النواب الكرد والسنّ 
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برلمانًيا يوّجه الحكومة العراقية اعتمد أعضاء مجلس النواب الحاضرون بالتصويت الشفهي قراًرا 

 إلى:

 التحالف الدولي لمحاربة داعش بالحصول على الدعم العسكري. منسحب طلبها  -

رحيل جميع القوات األجنبية عن العراق ووضع حد الستخدام األراضي العراقية والمجال  -

 الجوي من قبل الجيوش األجنبية.

األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي االحتجاج على الغارات الجوية األميركية لدى  -

باعتبارها انتهاكات للسيادة العراقية؛ والتحّقق من الضربات األميركية ورفع تقرير إلى 

 مجلس النواب في غضون سبعة أيام.

كانون الثاني التقى رئيس الوزراء عبد المهدي السفير األميركي في العراق ماثيو تويلر  6في 

، وطلب أن تبدأ الواليات المتحدة العمل مع العراق لتنفيذ قرار مجلس وأبلغه بقرار مجلس النواب

رغبة العراق في تجّنب الحرب، ومقاومة  أموره في بيانكرر مكتب رئيس الوزراء والنواب. 

االنجرار إلى الصراع بين الغرباء، والحفاظ على عًلقات التعاون مع الواليات المتحدة على أساس 

وسط تقارير الحقة تفيد بأّن بعض القوات العسكرية األميركية في لك وذاالحترام المتبادل. 

لتحضير للمضي ايك ألسباب تتعلق بحماية القوة و"بغداد كانت تخّطط إلعادة االنتشار الوش

 : "لم يتم اتخاذ قرار بمغادرة العراق".ح وزير الدفاع مارك إسبر قائًًل صرّ وقدًما"، 

كانون الثاني طلب رئيس الوزراء عبد المهدي من وزير الخارجية مايكل بومبيو "إرسال  9في 

مندوبين إلى العراق إلعداد آلية لتنفيذ قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات األجنبية من العراق". 

د يقول: "في هذا الوقت، سيكّرس أي وف اكانون الثاني أصدرت وزارة الخارجية بيانً  10في و

يتم إرساله إلى العراق لمناقشة أفضل طريقة إلعادة االلتزام بشراكتنا االستراتيجية، وليس 

 لمناقشة انسحاب القوات، فموقفنا هو القوة المناسبة في الشرق األوسط".

أقّر قادة حكومة إقليم كردستان العراق استمرار الدعم العسكري األجنبي للعراق، لكّنهم قد 

تحدي سلطة الحكومة المركزية إذا أصدرت بغداد أوامر بمغادرة الشركاء يشعرون بالقلق من 

كانون الثاني، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس حكومة إقليم  7األجانب. في 

 كردستان السابق مسعود بارزاني "ال يمكننا أن نشارك في أي حروب بالوكالة".
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على منش ت عسكرية عراقية تستضيف القوات كانون الثاني أطلقت إيران صواريخ  8في 

وقد األميركية مما ألحق أضراًرا بالبنية التحتية ولكنها تجّنبت إيقاع خسائر أميركية أو عراقية. 

صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية العراقي برهم وصف الرئيس 

ح رئيس الوزراء عبد المهدي بأن مكتبه تم الهجمات اإليرانية بأنها انتهاكات لسيادة العراق. صر

بينما كانت الضربات جارية، وكّرر رغبة حكومته في تجّنب الحرب بين الغرباء  اإبًلغه شفهيً 

 داخل العراق.

 اآلثار المترتبة والخيارات المحتملة بالنسبة للواليات المتحدة

، ويبدو أن التصعيد األميركي واجهت الواليات المتحدة منذ فترة طويلة خيارات صعبة في العراق

أطاح  2003أّن غزو عام  من رغمعلى الاألميركية.  اإليراني األخير قد زاد من تعقيد الخيارات -

أّدى إلى انقسام  ما ،اوإرهابً  اعنيفً  اأطلق ألكثر من عقد من الزمن تمردً  فقدبنظام عدائي، 

إليران لتعزيز نفوذها في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.  افرًص الوضع خلق هذا وقد العراقيين. 

، استثمرت الواليات المتحدة عسكرًيا ومالًيا في تحقيق االستقرار في العراق، لكن 2003منذ عام 

الحكومة وكانت اإلدارات والمؤتمرات المتعاقبة أبدت إحباطها من نتائج الجهود األميركية. 

، لكن 2011عسكرية من العراق وفًقا للطلب الرسمي العراقي عام ال هاقواتسحبت قد األميركية 

األوضاع األمنية المتدهورة سرعان ما دفعت القادة العراقيين إلى المطالبة بإعادة القوات 

مة لعودة القوات واألميركية والقوات الدولية األخرى.  يحتوي تبادل المذكرات الدبلوماسية المقدَّ

، واتفاقية اإلطار االستراتيجي بين الواليات 2014من مذّكرات  ، وكل2014األميركية عام 

على بنود تنّص على إشعار مدته عام واحد قبل إنهاء وجود القوات  2008المتحدة والعراق لعام 

 األميركية من العراق.

رّكزت سياسة الواليات المتحدة تجاه العراق على ضمان هزيمة الدولة اإلسًلمية  2014منذ عام 

حدود وتهديد إرهابي، مع إرساء األساس لما أعربت اإلدارات األميركية للبر كتنظيم متمّرد عا

وأمنية طويلة األمد مع  واقتصاديةالمتعاقبة عن أملها في أن يكون شراكة دبلوماسية 

من الحكومة  بدعوةالعراق القوات األميركية والقوات األجنبية األخرى في  قامتالعراقيين. 

العراقية، المشورة والمساعدة للعمليات  قّدمتمقاتلي الدولة اإلسًلمية، و بعمليات ضدالعراقية 

قوات األمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم  تزوجهّ  بتودرّ 

األمنية  قّللت من تهديد الدولة اإلسًلمية، لكن االحتياجات هذه كردستان. جهود التعاون
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العراقية ال تزال كبيرة ولم يضع المسؤولون من كًل الجانبين المقترحات التفصيلية لتحديد 

 .ومتابعته ومتابعة التعاون طويل األجل

، لكّن القادة في 2014ُيعّد التعاون األمني حجر الزاوية في العًلقات األميركية العراقية منذ عام 

النظر في قوة الدفع وشروط استمرار الشراكة الثنائية. لقد كًل البلدين واجهوا ضغوًطا إلعادة 

لى إ -من فيها تلك المرتبطة بإيران ب - 2019دفعت بعض الجماعات السياسية العراقية عام 

مغادرة القوات األميركية والقوات األجنبية األخرى، وُشنَّت حملة في مجلس النواب رفع مطلب 

األميركية. ومع ذلك رفض كبار المسؤولين العراقيين هذه للتصويت على رحيل القوات 

المطالب، مشيرين إلى األهمية المستمرة للدعم األجنبي ألمن العراق ورغبة الحكومة في 

التدريب األمني للقوات العراقية. يبدو أّن االضطرابات الداخلية في العراق والصراع األميركي 

ؤولين العراقيين، وخلقا فرًصا جديدة للعراقيين الذين اإليراني قد غّيرا وجهات نظر بعض المس

 سعوا لفترة طويلة لطرد القوات األميركية والقوات األجنبية األخرى.

سعت إدارة ترامب بشكل استباقي إلى تحّدي واحتواء ودحر نفوذ إيران اإلقليمي، في حين 

اق ووحدته وأمنه حاولت ترسيخ شراكة طويلة األمد مع حكومة العراق ودعم سيادة العر

المتنافسة( العديد من األسئلة السياسية  اواستقراره االقتصادي. تثير األهداف الموازية )وأحيانً 

 للمسؤولين األميركيين وأعضاء الكونغرس، بما في ذلك األسئلة المتعلقة بـ :

  تركيبة الحكومة العراقية وقابليتها للعمل 

 ل قوات الميليشيات مدعومة من إيران ومستقبنهج القادة العراقيين تجاه الجماعات ال

 د الشعبي(شالعراقية )الح

 امتثال العراق للعقوبات األميركية على إيران 

 المدى واألدوار المستقبلية للوجود العسكري األميركي في العراق 

 الشروط واألحكام المرتبطة بالمساعدة األمنية األميركية للقوات العراقية 

 ع مكونات عراقية مثل األكراد العًلقات األميركية م 

  ردود محتملة على الجهود األميركية الحتواء أو مواجهة كيانات متحالفة مع إيران في

 العراق، أو في أي مكان آخر في المنطقة
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 2020وكانون الثاني عام  2019أوضحت المواجهة األميركية اإليرانية في كانون األول عام 

 يران والواليات المتحدة في هذه القضايا.المخاطر المحتملة للصراع بين إ

 سيناريوهات محتملة

إن محاوالت الواليات المتحدة الجديدة أو الحالية لتهميش الجماعات العراقية المدعومة من إيران 

عبر العقوبات أو غيرها من الوسائل قد تتحّدى نفوذ إيران في العراق بطرق قد تخدم أهداف 

في  الحكومة األميركية المعلينة تجاه إيران، ولكنها قد تنطوي أيًضا على مخاطر داخل العراق.

حين أن هناك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة العراقية لديها عًلقات مع إيران، إال أّن طبيعة 

تلك العًلقات تختلف، ومعاملة هذه المجموعات المتنّوعة بشكل موحد تخاطر بنبذ شركاء 

 محتملين للواليات المتحدة أو إهمال الفرص إلحداث انقسامات بين هذه الجماعات وإيران. على

الرغم من الضربات األخيرة، فرضت حكومة الواليات المتحدة عقوبات على بعض الجماعات 

واألفراد المرتبطين بإيران لتهديدهم استقرار العراق، وانتهاك حقوق اإلنسان العراقي، والتورط 

جادل بعض المحللين بأن "توقيت وتسلسل" العقوبات "أمر بالغ األهمية لزيادة وفي اإلرهاب. 

ار المرجوة إلى الحد األقصى وتقليل قدرة طهران على استغًلل رد الفعل العراقي". وقد اآلث

ينطبق هذا المنطق بالمثل على أي ردود أميركية قوية على الهجمات أو االستفزازات التي 

 يقوم بها عراقيون متحالفون مع إيران.

اكن أخرى في المنطقة لديها إن الجهود األميركية لمواجهة األنشطة اإليرانية في العراق وأم

أيًضا القدرة على تعقيد أعمال الواليات المتحدة األخرى في العراق، بما في ذلك عمليات 

وتدريبات الواليات المتحدة في مجال مكافحة داعش. عندما أشار الرئيس ترامب في مقابلة 

أثار مخاوف  اإليراني ق كأداة لمراقبة النشاطإلى الوجود األميركي في العرا 2019في شباط عام 

العديد من الزعماء العراقيين. ثم أثارت الجماعات العراقية المتحالفة مع إيران تصريحات الرئيس 

أعًله، فإّن الضربات  ُذكرركي. كما لفرض انسحاب أمي 2019ترامب في حملتها السياسية عام 

لت في تجديد الجهود إلجبار األميركية ضد اإليرانيين واألفراد المنحازين إليران في العراق عجّ 

الحكومة العراقية على إلغاء دعوتها للجيوش األجنبية للعمل في العراق. سعت بعض الجماعات 

العراقية المتحالفة مع إيران إلى استغًلل التصريحات األميركية عقب تصويت مجلس النواب 

لبات العراق السيادية فيما كانون الثاني، بحجة أن الواليات المتحدة لن تمتثل لط 5العراقي في 

 يتعلق بالقوات األجنبية.
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على نطاق أوسع، قد يؤدي صراع الواليات المتحدة في المستقبل مع إيران وحلفائها في العراق 

طارئة في بغداد، أو  انتقاليةإلى تعطيل العًلقات بين األحزاب العراقية والذهاب نحو حكومة 

ى نشوب صراع أهلي بين العراقيين، مما يقّوض حتى المساهمة في الظروف التي تؤدي إل

. قد تسعى إيران تهاوسلط هدف الواليات المتحدة المتمّثل بضمان استقرار الحكومة العراقية

 وهي تشعر بالقلق من أّن الصراع في العراق قد يهّدد أمنها. ب هذه النتائجأيًضا إلى تجنّ 

البحث اآلن، يمكن لصانعي القرار في الواليات نظًرا لوجود تفويض للدعم األمني المستمر قيد 

المتحدة النظر في مجموعة من سيناريوهات وخيارات سياسية ممكنة. قد تكون استعادة الوضع 

السابق في أعقاب العنف األميركي اإليراني معّقدة بسبب التشدد الواضح لآلراء السياسية 

المترتبة على الشراكة مع الواليات المتحدة  لبعض القوى العراقية تجاه القوات األميركية واآلثار

على أمن العراق. يمكن لحكومة جديدة أو االنتخابات أن تمّكن صانعي القرار الجدد، لكن ليس 

هناك ما يضمن أن أصحاب السلطة لديهم وجهات نظر أكثر إيجابية تجاه الواليات المتحدة أو 

 الدعم العسكري األجنبي المستمر. أّنهم سيتوّصلون إلى استنتاجات مختلفة حول مزايا

أّدت متطلبات حماية القوات إلى توّقف الواليات المتحدة وقوات التحالف عن ممارسة مهام 

، حيث هّدد العراقيون المتحالفون مع إيران 2020التدريب واالستشارات في كانون الثاني 

التهديدات المستمرة و. والمسؤولون اإليرانيون بهجمات انتقامية ضد أهداف عسكرية أميركية

تضّخمها من خًلل جوالت أخرى من  واحتماالتمن إيران أو الجماعات العراقية الموالية لها، 

الصراع أو تسهيلها بسبب ضعف قوات األمن العراقية، يمكن أن تجعل الحفاظ على الوجود 

 اأن تتبنى موقفً يمكن للجماعات المسلحة و تقّل الرغبة فيه.األميركي أقل قابلية للتطبيق أو 

في ظل ظروف ُينظير فيها إلى الواليات المتحدة على أنها تتجاهل أو تتحّدى  اأكثر نشاطً  اعدائيً 

 طلبات السلطات العراقية أو تنتهك سيادة العراق.

مكن أن ي -واًل للعراقيين إذا كان مقب -إّن الوجود العسكري األميركي المخفَّض وإعادة تعريفه 

مهمات محدودة وأقل إثارة للجدل )على سبيل المثال، عمليات عسكرية محدودة يتّبع مجموعة 

أو التركيز فقط على التدريب(، ولكن ذلك قد ال يزال يستلزم أيًضا متطّلبات حماية كبيرة  اجدً 

قد يواجه الزعماء وللقوات إذا كانت الظروف األمنية السائدة ال تزال قائمة أو تكّررت المواجهة. 

 ن معارضة سياسية داخلية في التفاوض حتى على الوجود األميركي الدائم.العراقيو
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الفاعلة األخرى أكثر استعداًدا وقدرة على المساهمة في جهود التدريب من  تبدو الجهات الدولية

استعدادها لتنفيذ عمليات مكافحة اإلرهاب بشكل نشط، ويمكن أن تعّوض أي تقليص لتواجد 

يعتمد  ترتيبات جديدة. ومع ذلكالحكومة العراقية التوّصل إلى  عسكري أميركي إذا أّيدت

المساهمون بقوات أجنبية ضمنًيا على حماية القوات األميركية، كما أدت المواجهة األميركية 

أعلن بعض ، وت لمهمة تدريب الناتو في العراقإلى توّقف مؤقّ  2020اإليرانية في كانون الثاني 

 خطط لخفض انتشارهم في العراق بالتزامن مع األزمة. المساهمين بقوات أجنبية عن

تشير التقييمات األميركية األخيرة لحملة مكافحة تنظيم الدولة اإلسًلمية وقدرات القوات 

يذهب والعراقية إلى أن الوجود المخفَّض أو التدريب فقط يمكن أن يخلق مخاطر أمنية. 

سًلمية يشّكل تهديًدا في العراق وهو قابل المسؤولون األميركيون إلى أّن تنظيم الدولة اإل

للقيام  اوجويً  اإلعادة التشّكل، بينما تظّل القوات العراقية معتمدة على الدعم الدولي استخباراتيً 

من المفترض أن يستفيد مقاتلو الدولة اإلسًلمية والجماعات المسلحة األخرى وبعمليات فّعالة. 

وات األمن العراقية المرتبطة بدعم أو وجود التحالف. من أي تقليص في القدرة العملياتية لق

قد يؤدي االنسحاب المتسارع لمعظم أو كل قوات الواليات المتحدة و/أو قوات التحالف، سواء و

كانت وقائية أو مطلوبة، إلى مخاطر أمنية أكبر. يمكن إجبار إيران على تقديم مساعدة عسكرية 

هذا ولتعويض عن فقدان الدعم األجنبي اآلخر للعراق. أكبر أو العمل بقوة أكبر في العراق ل

يمكن أن يعّرض إيران النتقادات أكبر من العراقيين المعارضين للتدخل اإليراني و/أو التدخل 

 األجنبي في العراق على نطاق أوسع.

في حال إصرار السلطات العراقية على تخفيض عدد قوات الواليات المتحدة والتحالف، قد يكون 

ع أن  لًلمتثال لهذا القرار بعض الفوائد الدبلوماسية واالستراتيجية. في حين أنه من المتوقَّ

فإّن العراقيين الوطنيين اآلخرين قد يرون الواليات  حلفاء اإليرانيون بهذه التغييراتيرّحب ال

حين نفتم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة تحترم السيادة العراقية، وبالتالي سيبقون

على محاوالت الحقة إلعادة تحديد شروط الشراكات األمنية األجنبية. كما ذكر أعًله، فإّن تحدي 

ًرا، قد يؤدي إلى رد فعل عنيف.  الواليات المتحدة، سواء كان حقيقًيا أم متصوَّ
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 القضايا المحتملة للكونغرس

بالتخفيض المحتمل أو القضاء  رتبطقة بالسياسة تعلى الرغم من أّن األسئلة الحالية المتعلّ 

اإلدارات األميركية المتعاقبة سعت  نإفي العراق، على الجهود العسكرية األميركية المستمرة ف

-2003بالفعل إلى إبقاء مشاركة الواليات المتحدة واستثمار وجودها بالحد األدنى مقارنة بفترة 

مصالح الواليات المتحدة من خًلل الشراكة مع مختلف  تابعت إدارتا أوباما وترامبوقد . 2011

الكيانات في العراق وطورتا قدرات هؤالء الشركاء، وليس عبر عمليات انتشار عسكري أميركي 

ال تزال الواليات المتحدة  ركية الضخمة. ومع ذلكواسعة أو استثمارات في المساعدات األمي

ية للعراق، وتدعم أنشطة تثبيت االستقرار بعد انتهاء المزوِّد الرائد للمساعدة األمنية واإلنسان

تفيد لمتحدة والكيانات األخرى. ونيح لوكاالت األمم ادولة داعش اإلرهابية في البًلد من خًلل مُ 

التخفيضات في حجم الوجود المدني األميركي في العراق خًلل عام  نّ أ لتقارير العامة الرسميةا

. وقد يكون تهاومراقب األميركية على تنفيذ البرامج األميركيةرت على قدرة الوكاالت أثّ  2019

للتخفيضات اإلضافية المهمة في مستويات األفراد المدنيين أو العسكريين األميركيين آثار 

المتحدة والعراقيين ب األمر من قادة الواليات العراق وقد يتطلّ  والظروف فيإضافية على البرامج 

 البدائل. تهادراسة ومتابع

واصل الكونغرس تمكين العراق وتقديم المساعدة المناسبة له، لكّنه لم يسّن تشريعات لقد 

العديد  عشجّ وشاملة تحّدد وجهات نظره بشأن العراق أو تقّدم أطر عمل بديلة للشراكة الثنائية. 

وخطط اإلنفاق فيما  االستراتيجياتمن القرارات التي أصدرتها اإلدارة التنفيذية على تقديم 

. وقد طلبت إدارة ترامب تخصيص مساعدة أميركية إضافية منذ 2017يتعّلق بالعراق منذ عام 

، ولكّنها دعت العراق أيًضا إلى زيادة مساهماته في جهود األمن وتحقيق االستقرار، 2017عام 

ود إلعطاء األولوية لقدرات مكافحة ناليات المتحدة لتدريب وتجهيز الجبينما نعيد توجيه الو

 رهاب القادرة على البقاء إلى الحد األدنى وإزالة األهداف الشاملة لتعزيز قوات األمن العراقية.اإل

( والتشريع P.L. 116-94و  P.L. 116-93أقّر الكونغرس اعتمادات ) 2019في كانون األول 

(P.L. 116-92الذي ينص على استمرار برامج الدفاع والمساعدات المدنية والشرا ) كة في العراق

األموال المخّصصة في  من المقرر أن تظلّ و. 2020استجابًة لطلبات إدارة ترامب للسنة المالية 

لدعم المساعدة العسكرية والمدنية إذا سمحت  2021 أيلولبعض الحاالت متاحة حتى 

 لعراقية.المفاوضات األميركية ا
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يمكن ألعضاء الكونغرس الذين يراقبون التطورات في العراق، آخذين بعين االعتبار طلبات 

المساعدات الجديدة التي قّدمتها اإلدارة التنفيذية، و/أو الذين يشرفون على مبادرات اإلدارة 

 التنفيذية، النظر في مجموعة من األسئلة ذات الصلة، بما في ذلك:

 ميركية في العراق؟ كيف يمكن تحقيق المصالح األميركية على أفضل ما هي المصالح األ

 وجه؟

  ما مدى أهمية استمرار الوجود العسكري األميركي في العراق؟ ما هي البدائل الموجودة؟

 ما المفاضًلت والفوائد التي قد تشّكلها هذه البدائل؟

 ثه انسحاب أميركي سريع من الع  راق على أمن العراق؟ما هو التأثير الذي يمكن أن ُيحد 

  كيف يمكن أن تؤّثر إعادة نشر القوات المتمركزة في العراق على دول أخرى في منطقة

 مسؤولية القيادة المركزية األميركية وعلى التصورات واألمن اإلقليميين؟

  كيف يمكن لسحب القوات األميركية والقوات الدولية األخرى تشكيل ديناميات سياسية

ذلك سلوك الحكومة والميليشيات تجاه المتظاهرين والعًلقات بين عراقية، بما في 

 مجتمعات األغلبية واألقليات في جميع أنحاء البًلد؟

  إذا انتهى التعاون األمني بين الواليات المتحدة والعراق، فكيف يمكن أن يعّوض العراق؟

العراقية  إذا كانت الواليات المتحدة ستفرض عقوبات على العراق أو تتحدى األوامر

بالمغادرة، فكيف يمكن أن يرّد العراق؟ كيف يمكن أن تؤثر السيناريوهات ذات الصلة 

 على المصالح األمنية للواليات المتحدة؟
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 ما وراء الحدود

العقيدة التوّسعية لحرس الثورة اإلسالمية اإليرانية 
1  

 

 بليركسرى عربي، باحث في معهد طوني 

                                                              2020للتغيير العالمي، شباط  

 

باعتباره المنّظمة الرئيسية التي  1979منذ نشأته كقوة شبه عسكرية عام ظهر الحرس الثوري 

تقود اإليديولوجيا اإلسًلمية الشيعية الثورية للنظام اإليراني داخل حدود النظام وخارجها. 

 200000ُيعدُّ الحرس الثوري اليوم الداعم األساسي لحزب اهلل في لبنان، إضافة إلى إعداد نحو و

لرفع منسوب دعم قضية  –ان وسوريا والعراق واليمن وباكستان وأفغانستان من لبن -مقاتل 

 مبنّية على تهديد وجودي متصوَّر للهوية اإلسًلمية الشيعية والعداء للقوى العالمية وحلفائها.

اليوم  اإلسًلمييتزايد القلق بشأن النفوذ اإليراني المتنامي والقدرة العملياتية للحرس الثوري 

من ثبات أهدافه الّراسخة منذ أمٍد بعيد. يحّدد هذا التقرير األهداف األساسية للحرس،  على الّرغم

إلى الملفات الداخلية التي يستخدمها لتدريب جيل واعد من  اوجوانب نظرته للعالم استنادً 

، األمر الذي يجعل أنشطته الراهنة في منطقة الشرق األوسط محّط اإليرانيالحرس الثوري 

تظهر نتائج التقرير أّن النظام اإليراني أعّد واستثمر داخل صفوف الحرس الثوري في واهتمام. 

د مسار عمله قبل أن يحظى الحرس بقّوته الحالية. ُنشرت هذه الوثائق  برنامج مفّصل يحدِّ

ر في الفترة الممتدّ 2011للمّرة األولى عام  دُّ آخر ما ُنش  ة ، ثّم ُأعيدت طباعتها في وقٍت الحق. وُيعي

 ركيزًة لهذا التقرير. 2016و 2012بين عامّي 

                                                           
 تعريب: حوراء بظاظة 

1 Kasra Aarabi, “Beyond Borders, The Expansionist Ideology of Iran’s Islamic Revolutionary Guard 

Corps”, Tony Blair Institute For Global Change, February 2020. 

https://institute.global/sites/default/files/2020-01/IRGC%20Report%2027012020.pdf 

https://institute.global/sites/default/files/2020-01/IRGC%20Report%2027012020.pdf
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منذ  ًلمية الشيعية في معهد توني بليرمن سلسلة الحركات اإلس اهذا التقرير األخير جزءً  يشكل

إلى اليوم، يقدم الدليل على ضرورة النظر إلى الحرس الثوري اإلسًلمي والشبكة  1979العام 

ة اإلرهاب ومكافحة عدسة التطرف العنيف. التي يسيطر عليها، ومعاملتهم من خًلل مكافح

يحلل الكتب األكاديمية التي استخدمها الحرس الثوري اإلسًلمي لتدريب المجندين على و

الصعيدين اإليديولوجي والسياسي بهدف ضمان التزامهم بمهمة الحرس الثوري. وفي حين 

قادة إيران لفهم نظرة  حللت أبحاث معهد توني بلير السابقة اللغة الخطابية التي يستخدمها

طهران للعالم، تثبت المادة التي تم تحليلها هنا أن الحرس الثوري اإلسًلمي هو التجسيد المادي 

لهذه العقيدة العابرة للحدود الوطنية وحشد قواها. إّن هذه العقيدة عنيفة ومتطرفة وتستند 

من الواضح توّرط الدولة و إلى تحريف القرآن من أجل تمجيد الجهاد المسلح وتحديد أولوياته.

بتوقيع مكتب المرشد  االعقائدي السياسي"، مرفقً لمؤسسة الدينية في هذا التدريب "اإليرانية وا

األعلى على المواد التعليمية. ألن المواد المحّللة مستخدمة داخليًّا من الحرس الثوري اإلسًلمي، 

 ري وأهدافه المستقبلية.وربما تكون أقرب دليل متاح لفهم سيكولوجية الحرس الثو

تشوب عملية فهم األبعاد األيديولوجية والدينية والثقافية للحرس عيوب خطيرة، تعود بشكل 

تهدف هذه وجزئي لًلفتقار إلى قدرة الوصول إلى المواد في إيران باللغة الفارسية األساسية. 

ب الحرس الثوري من الورقة إلى سّد هذه الفجوة من خًلل تحليل الكتب التثقيفية التي يدرّ 

التي أذ ني  -. تقّدم الكتب الُمصاغة باللغة الفارسية اخًللها المجّندين وأفراد الحرس أيديولوجيًّ 

رؤيًة  - اإليرانيبتدريسها المرشد األعلى إليران من خًلل مكتبه التمثيلي في الحرس الثوري 

نادرة حول سيكولوجية المجموعة وقيمها ولعبتها الطويلة خاصًة أّن هذه المواد لم تخضع 

يقوم هذا التقرير على منهجّية تحليل المحتوى التي اعُتمدت سابًقا وللتحليل حتى اليوم. 

 لًلطًلع على الدعاية ودراسة المفاهيم المتكّررة، واإلشارة إلى الكتاب المقّدس )القرآن(

 والمبررات الدينية للعنف الذي تمارسه كيانات جهادية سلفية معروفة.

تضّم الكتب المدرسية قضايا حول نشر الفكر اإليراني المتطّرف الذي تقّره الدولة لإلسًلم، 

واألساس العقائدي إلخضاع المرأة وتحريف النصوص الدينية بهدف تبرير العنف ضد المعارضين 

يقدم هذا التقرير لمحة عن العقيدة العنيفة والمتطّرفة التي يتبّناها الحرس الثوري وللّنظام. 

بهدف تحذير الغرب وتهيئته لمواجهة التهديد الذي يشّكله التطرف اإلسًلمي وذلك اإلسًلمي، 

 الشيعي.
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 االستنتاجات الرئيسة

 ة تقّرها الدولة، ُيدرَّب ضباط الحرس الثوري اإلسًلمي وأفراده على عقيدة إسًلمية شيعي

تّتسم بالعنف والتطّرف وتنطلق من الجهاد إلى القيم العائلية ووالية الفقيه، ويلتزم الحرس 

الثوري بالتدريب "العقائدي السياسي" للمجنَّدين. تعّد النظرة العالمية لهذا التدريب متطّرفة 

ب، ولإليرانيين الذين وعنيفة، فهو يحّدد األعداء فيكّن العداء للمسيحيين واليهود في الغر

يعارضون النظام، كما يدعو إلى الجهاد خارج حدود الدولة باسم نشر فكر الثورة اإلسًلمية 

 في إيران.

  تصّور وثائق التدريب العقائدي للحرس الثوري اإلسًلمي أّن هناك مؤامرة عالمية تستهدف

"المحور العربي ]السّني[ التشيع، وترّوج لفكرة التهديد الوجودي للمسلمين الّشيعة من قبل 

 تواطؤي دولالصهيوني الغربي"، ما يؤدي إلى إثارة التوترات الطائفية اإلقليمية. كما تصّور 

وبريطانيا والواليات المتحدة بهدف القضاء على التشّيع  "إسرائيل"مع  االخليج الُسّنية ضمنيً 

يّدعي الحرس الثوري  عن تحويل الوجهة عن القضية الفلسطينية. وأماكنه المقّدسة، فضًًل 

ين والسلفيين ينتسبون إلى اإلسًلم السّني ولهم أّن الوهابي -رته لبلورة مؤام -اإلسًلمي 

 أصول يهودية وأوجدهم المستعمرون البريطانيون لتدمير أصول اإلسًلم.

ي "الدولة اإلسًلمية" و اتزعم وثائقه أيًض  القاعدة أسهم في تأسيسهما ودعمهما أّن تنظيمي

عن وسائل  كل من الواليات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، فضًًل 

. هذه النظرية ليست محصورة BBCاإلعًلم الغربية، بما في ذلك هيئة اإلذاعة البريطانية 

المرشد األعلى إليران إلى ن، من وإذ تبّناها زعماء شيعة مرموق بالكتب التثقيفية فقط،

رئيس وزراء العراق األسبق نوري المالكي. تستفيد هذه األفكار من وجهات النظر اإلقليمية 

 االمناهضة لإلمبريالية والمعادية للسامية والتي كانت قائمة لفترة طويلة واعتمدت تاريخيً 

 على جماعات جهادية سلفية.

  ّعية واضحة. بمعزل عن التفويض الدستوري يمتلك الحرس الثوري اإلسًلمي طموحات توس

الممنوح له فإّن كتبه التثقيفية ال تخّص إيران أو اإليرانيين في إطار تخصيص المسؤولية 

لة للمجّندين، ما يؤّدي إلى جعل المواد )والعقيدة( وسيلة سهلة  عن تنفيذ المهام الموكي

ل معها الحرس الثوري اإليراني. للوصول إلى المليشيات الشيعية غير اإليرانية، والتي يعم

توسيع  ووالعقيدة الثورية اإليرانية ه كما يؤكد التقرير أّن هدف الحرس الثوري اإلسًلمي

ر التقرير امتًلك المرشد األعلى آية اهلل خامنئي للسلطة و. هاوضمان بقاء والية الفقيه ُيظه 
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االثني عشر. تؤكد الكتب القضائية عينها العائدة للنبي محمد )ص( واألئمة الشيعة 

التثقيفية أنه يتمتع بالسلطة الدينية الًلزمة لتوسيع نطاق اإلسًلم و"استخدام األموال 

واألصول العامة الخاصة بالمجتمع بهدف تطوير برامج عسكرية وسياسية وثقافية وغيرها 

 لنشر اإلسًلم في بلدان أخرى".

 عات الجهادية السلفية مثل تنظيم يتشارك الحرس الثوري اإلسًلمي نفس أعداء الجما

الدولة اإلسًلمية وتنظيم القاعدة. وتشّرع كتبه التثقيفية قتل المسيحيين واليهود 

والزرادشتيين على قاعدة أّن كتبهم المقدسة "ُحّرفت عن قواعدها اإليمانية الحقيقية"، 

ل الكتاب(. ينتهج عن الملحدين )ليسوا من أه وقتل المشركين ألّنهم يعبدون األوثان، فضًًل 

يتًلعب بالنصوص وضد األعداء  -العنف  اغالبً  –الحرس الثوري اإلسًلمي نفس المنحى 

"يتوّجب على المسلمين محاربتهم وممارسة الضغوط  الحرس:القرآنية لتبرير أفعاله. ويقول 

 عليهم للتخلي عن معتقداتهم المنحرفة وقبول اإلسًلم".

  سًلمي المعارضة الداخلية اإليرانية باعتبار أتباعها أعداء تستهدف عقيدة الحرس الثوري اإل

لإلسًلم. يرى الحرس الثوري اإلسًلمي "أعداء اإلسًلم" باعتبارهم أعداء العقيدة اإلسًلمية 

تهدف النظرة العالمية للحرس الثوري اإلسًلمي إلى تقسيم ووليس الدولة اإليرانية فحسب. 

تصّور الكتب  ين )دار الكفار(. وفي هذا اإلطاروغير مسلمالعالم إلى مسلمين )دار اإلسًلم( 

على المستقطيبين  اهلل( أعداءً  المدرسية "الباغي" )المت مر الداخلي( و"المحارب" )عدو

تمّردوا و/أو دخلوا في مؤامرات" ضد "رأس واستهدافهم. وهؤالء يشملون الذين "ثاروا، 

 الحكومة اإلسًلمية" الذي هو آية اهلل خامنئي. 

 ما يحارب من أجله وليس فقط ما يحارب ضده.  يعرض الحرس الثوري اإلسًلمي للمجنَّدين

بل يطرح  ت المزعزعة لًلستقرار فحسبال يرّكز الحرس الثوري اإلسًلمي على االستراتيجياو

مثالية بديلة للمجنَّدين الجدد. تصوِّر هذه الرؤية المجتمع اإلسًلمي في نظر  رؤية إسًلمية

الدولة اإليرانية التي يحميها جنود الحرس الثوري اإلسًلمي على أّنها تتمّثل بالعودة إلى 

رية الدينية بصورة خاصة.  تشّكل والنظام اإلسًلمي مع تركيز على قدسية القيم اأُلسي

من تدريب المجنَّدين الجدد، والتأكيد على  اكبيرً  اقوق المرأة جزءً المسائل المرتبطة بح

أساسيًّا لجميع المسلمين  اوتحريم ما يعّد خطأ"، إذ يعتبر التزامً  امسؤولية "فعل ما يعّد صحيحً 

في سياقات أخرى لتشكل أساًسا لتبرير ممارسة تدخل للتعاليم اإلسًلمية. هذه الرؤية  اوفقً 

 والنساء غير المحجبات. لمين الفاقدين للمبادئ األخًلقيةن وغير المسالعنف على المسلمي
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  ينشر الحرس الثوري بكل أريحية كتّيبات التثقيف العقائدي التي تحّض على العنف والتطّرف

تشير سهولة الوصول إلى هذه المواد و، ويطّور هذه الكتيبات دورياّ. اإلنترنتعلى شبكة 

أوسع. يقوم الحرس الثوري اإليراني بإنتاج ونشر مواد متطّرفة عبر اإلنترنت إلى مشكلة 

أو على شبكة اإلنترنت على مواقع رسمية للحكومة  اباللغة الفارسية، سواء المطبوعة محليً 

ش هذا المحتوى المتطّرف المتوفر على شبكة اإلنترنت في جلسات  اإليرانية. وال ُيناقي

إلى االفتقار لخبرات الناطقين باللغة  اسبب جزئيً يعود الوالحكومة وشركات التكنولوجيا. 

الفارسية، ولعل السبب الجوهرّي يعود إلى الفشل في االعتراف بتمّيز التطرف الشيعي 

 من أشكال التطّرف اإلسًلمي.  باعتباره شكًًل 

 

 توصيات السياسة

والسياسة  2015تجاوزت آثار النتائج التي توصلت إليها أبحاثنا مسألة االتفاق النووي لعام 

األفكار المتطّرفة للحرس  تسيطروالخارجية تجاه إيران التي تهيمن على النقاش السياسي. 

الثوري اإلسًلمي التي يرّوج لها في أوساط أتباع الطوائف الشيعية في مختلف أنحاء العالم 

على اإليرانيين فحسب. وال ريب أّن هذه المشكلة مألوفة بطبيعتها للذين يدعمون وليس 

قضية مكافحة اإلرهاب والتمرد والتطرف. نقترح سلسلة من اإلجراءات التي يتعيَّن على 

 الحكومات والمنّظمات واألفراد اتخاذها بهدف الحد من نشاط الحرس الثوري اإلسًلمي.

 ت العابرة لألوطانوالمنظما إجراءات الحكومات

ينبغي على الحكومات والمنّظمات العابرة لألوطان أن تصّنف الحرس الثوري اإلسًلمي منظمًة 

أعضاء إرهابية أجنبية. ينبغي على حكومة المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي، باإلضافة إلى 

الواليات المتحدة(  ،، بريطانيا" األمني )يضم أستراليا، كندا، نيوزيلنداالعيون الخمس" تحالف

أن يتبعوا ويبنوا على القرار األميركي األخير الذي قضى بتصنيف الحرس الثوري اإلسًلمي 

كمنظمة إرهابية أجنبية. يؤّثر هذا التصنيف على عمل الحرس الثوري اإليراني داخل إيران أو 

 خارجها.

حقق غاية الحد من يعّد تصنيف الحرس الثوري اإلسًلمي كمنظمة إرهابية عالمية ضربة ت

ومسؤولية واضحة للحكومات والمجتمع  اانتشار رسالته وإضفاء الشرعية عليها، ويوّفر تفويًض 

المدني وشركات التكنولوجيا لفرض العقوبات الشاملة على نشاط الحرس الثوري اإلسًلمي 

ب اهلل وتحّديه وتقييده. أّما هدف القرار الذي اتخذته حكومة المملكة المتحدة بتصنيف حز
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منظمة إرهابية أجنبية فهو الحد من قدرة هذه الجماعة على جمع أموال غير مشروعة ونشر 

دعايتها الجهادية. تتقّوض الجهود الرامية إلى احتواء حزب اهلل بنسبة كبيرة، بالتزامن مع 

 استمرار قدرة الحرس الثوري اإليراني على تقديم الدعم السياسي والمالي والسًلح للجماعة. 

 إجراءات لًلستراتيجيات الغربية لمكافحة التطرف العنيف

حتى اليوم ترّكز الحكومات الغربية والهيئات األجنبّية جزئيًّا على العقيدة الجهادية السلفية في 

يصّب الدعم الممنهيج الذي يستهدف وإطار جهودها الرامية إلى مكافحة التطّرف العنيف. 

عات اإلسًلمية الشيعية، بما في ذلك الحرس الثوري السلفية الجهادية في مصلحة الجما

ينبغي لجهود واإلسًلمي، ما يجعلها تعتدي باسم األخًلق في ظل عدم التصدي لسرديتها. 

إلى جنب مع جماعات "المجتمع المدني"  امكافحي التطّرف العنيف في الغرب أن تعمل جنبً 

الشيعي، والعمل مع رجال دين من تطوير سرد مضاّد فّعال للتطرف اإلسًلمي ل والحكومات،

 داخل الطائفة الشيعية، سواء في الغرب أو في البلدان ذات الكثافة السكانية الشيعية.

 إجراءات لمجموعات المجتمع المدني والحكومات وصّناع السياسات

يتعيَّن على هذه المنّظمات واألفراد تطوير وتوسيع جهود مضادة للسرديات بحيث تتحدى 

عالمية العنيفة والمتطّرفة التي يتبّناها الحرس الثوري اإلسًلمي. نرى قواسم مشتركة النظرة ال

ر العنف واإلرهاب العالمي داخل األسس العقائدّية للتطرف اإلسًلمي  بين العقيدة التي تبرِّ

كان للتاريخ التكويني لألفكار التي  الُسّني وتلك التي يقوم عليها التطّرف اإلسًلمي الشيعي.

ت األوساط السياسية ورجال الدين واإلسًلميين داخل اإلسًلم السني عملية موازية لها ساد

خصائص عقائدّية مشتركة مع نظرة عالمية ترتبط تبّين في اإلسًلم الشيعي. هذه الوثائق 

 ينالمصّنفتبجماعات إسًلمية ُسّنية مثل تنظيم الدولة اإلسًلمية وتنظيم القاعدة، 

 ن أجنبّيتين.كمنّظمتين إرهابّيتيي

فإن النزعة الشيعية ليست متجانسة، وال تمّثل العقيدة اإلسًلمية  م الُسّنيعلى غرار اإلسًلو

سسة الدينية السياسية في إيران الشيعية الضّيقة التي تبناها الحرس الثوري اإلسًلمي والمؤ

 ئتي مليون مسلم شيعي في مختلف أنحاء العالم.م

إشراك الزعماء الدينيين في المدرسة السلفية في اإلسًلم في  يواصل صّناع القرار السياسي 

، فيقع على عاتق جماعات المجتمع المدني وصّناع هايوتحدّ  مواجهة النزعة الجهادية السلفية

القرار السياسي إشراك الزعماء الدينيين المسلمين المعروفين بالمصداقية والمقبولية لدى 
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الطوائف الدينية الشيعية بهدف التصدي للنظرة العالمية والدعاية التي يطلقها الحرس الثوري 

اإلسًلمي، ما ينعكس في السياسات الرامية إلى المواجهة المضادة ألفكار العقائد اإلسًلمية 

 العنيفة. 

لألدلة  ووفًقاال ينفصل الحرس الثوري اإلسًلمي عن المؤسسة الدينية السياسية في إيران، 

الحرس الثوري القرآن لتبرير نظرته العنيفة والمتطرفة تجاه  فإنالبحث،  االتي ُحّللت في هذ

العالم. تتطّلب الجهود المضاّدة للسرديات التعامل مع معاهد دينية شيعية مختلفة تقع خارج 

ران، ال سيما خارج إي ،سيطرة النظام اإليراني وتعمل على تمكين أصوات الزعماء الدينيين

القادرين على استهداف أسس اإلطار العقائدي للحرس الثوري اإلسًلمي من خًلل الخطاب 

 الفكري والفقهي الشيعي. 

ينبغي أن تضم هذه األصوات رجال دين إيرانيين منشّقين، قادرين على الكشف عن نقاط 

هي الذي الضعف والتناقضات المتأّصلة في استخدامها للنصوص المقّدسة ودرء األساس الفق

يقوم عليه الحرس الثوري اإلسًلمي. يتعّين على منّظمات المجتمع المدني والحكومات تمويل 

لقد مشاريع الفكر المضاد على شبكة اإلنترنت لضمان نشر هذه األصوات على نطاق أوسع. 

غفل صناع القرار السياسي المعنّيون باإلسًلم عن التطرف داخل المجتمعات الشيعية ما أدى 

 الطرف عن الجهود الرامية لتحقيق نتائج على مستوى العالم. غّض  إلى

 إجراءات لشركات التكنولوجيا

يتوّجب على شركات التكنولوجيا توسيع دائرة تصنيفها للمنشورات المتطّرفة لتتعّدى السلفية 

الجهادية وتشمل المحتوى الشيعي اإلسًلمي المتطرف، لذا يتعّين على شركات التكنولوجيا أن 

تتعامل مع فجوة الجهل باللغة الفارسية من خًلل استثمار الخبرات المتخّصصة بها. تسعى 

شركات التكنولوجيا العالمية إلى توفير تجربة مّتسقة وموحَّدة للمستخدمين، ولكن لكّل لغة 

يتمّثل في األنشطة المتطّرفة  امجموعة فريدة من التحّديات. وهذه المشكلة تشّكل تهديدً 

ية على شبكة اإلنترنت إذ تخضع كل منطقة لطائفة متنوعة من السياقات المتمّيزة واإلرهاب

 يمتد عبر اللغة والثقافة. االتي تتطلَّب تفهُّمً 

باإلضافة إلى االستجابات التقنية، ينبغي على شركات التكنولوجيا العالمية أن تستثمر في 

الفهم الدقيق للتهديدات والتحديات تعزيز الخبرات الفنية في مجال المواضيع البشرية لضمان 

في العالم الناطق بالفارسية والعربية وتعزيز قدرات إنفاذ السياسات. يتعّين على شركات 
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ئها الحرس  التكنولوجيا كخطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف أن تحظر الحسابات التي ينش 

الجتماعية لكبار الثوري اإلسًلمي. ينبغي أن يتضمن هذا حظر حسابات وسائل التواصل ا

المسؤولين في الحرس الثوري اإلسًلمي. على الرغم من الحظر المفروض على استخدام 

وسائل التواصل االجتماعية في إيران، تستخدم شخصيات من الحرس الثوري اإلسًلمي هذه 

 الوسائل لنشر اإليديولوجيا العنيفة والمتطّرفة خارج الحدود اإليرانية.
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  المسار القومي التركي

 1التركية والجيش األميركي-األثار المترتبة على الشراكة األميركية

 

 2020شباط مجموعة من الباحثين، مؤسسة راند، 

 

 ملّخص الدراسة

 توترات في شراكة طويلة األمد 

ألن المصالح األميركية  أصبحت الشراكة بين الواليات المتحدة وتركيا متوترة في اآلونة األخيرة

، وقد زادت حدة التوّتر اوالتركية وتقييمات التحديات المختلفة ليست منتظمة كما كانت سابقً 

 الثنائية الشائكة، بما فيها:بسبب العديد من المشكًلت 

 استمرار وجود فتح اهلل غولن في الواليات المتحدة. -

 .S-400شراء أنقرة منظومات الدفاع الجوي الروسية  -

 اعتقال تركيا لمواطنين أميركيين وأوروبيين بتهم اإلرهاب )المشكوك فيها(. -

األموال تهدف إلى محاكمة الواليات المتحدة لتاجر ذهب متَّهم بتدبير خطة كبيرة لغسل  -

 التحايل على العقوبات ضد إيران بالتنسيق مع كبار المسؤولين في الحكومة التركية.

تعّمقت المشاعر المعادية ألميركا في تركيا، وكذلك الشكوك في تركيا بشأن موثوقية التزام 

ى بها ذلك بسبب التصريحات النارّية التي أدلو –الواليات المتحدة باستقرار تركيا وأمنها 

 ردوغان وغيره من القادة األتراك.أ

 

                                                           
 تعريب: حوراء بظاظة، مريم عًلء الدين، نورهان عكنان 

1 Stephen J. Flanagan, F. Stephen Larrabee, Anika Binnendijk, Katherine Costello, Shira Efron, James 

Hoobler, Magdalena Kirchner, Jeffrey Martini, Alireza Nader, Peter A. Wilson, “Turkey's Nationalist Course, 

Implications for the U.S.-Turkish Strategic Partnership and the U.S. Army”, RAND Corporation, January 2020 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2589.html 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2589.html
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 االستقطاب المحلي والقومية والحكم االستبدادي 

ك الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم تظل تركيا دولة شديدة االستقطاب مع تحرّ 

لتنفيذ التغييرات األساسية في الحكم والمجتمع. بعد محاولة االنقًلب وعبر حالة الطوارئ التي 

ذيت ذريعة وبعد تمديدها عدة مرات حتى تموز عام  ، قامت حكومة حزب العدالة 2018اُتخ 

والتنمية بتسريع حملتها القمعية الواسعة وعمليات التطهير المنّظمة لألعضاء المزعومين في 

حركة فتح اهلل غولن من المؤسسات الحكومية، وهّمشت خصومها وشريحة كبيرة من السكان 

دعم النظام البرلماني والنظام العلماني القديم. ومع ذلك حصلت أحزاب التي ال تزال ت

% 44و 2018% من األصوات في االنتخابات الرئاسية عام 46المعارضة الرئيسية الثًلثة على 

من األصوات في االنتخابات البرلمانية، وهذه مؤشرات على إمكانية هزيمة أردوغان وحزب 

 العدالة والتنمية.

ا من دون جهود لمعالجة مخاوف األكراد واألقليات هزوزً األمني الداخلي في تركيا م سيبقى الوضع

القومية األخرى وستتواصل التدابير الصارمة لمكافحة التمرد العابر للحدود المستمر الذي يشنه 

هناك و[ وغيره من أعمال العنف التي تمارسها جماعات كردية. PKKحزب العمال الكردستاني ]

يل بأن يحيي أردوغان في المستقبل المنظور محادثات السًلم مع حزب العمال احتمال ضئ

 .2015و 2008الكردستاني التي جرت بين عامي 

 "السياسة الخارجية والدفاعية: من "صفر مشاكل" إلى "العزلة الثمينة 

سنواته األولى في السلطة، والتي أعطت  استراتيجيةلقد ابتعد حزب العدالة والتنمية عن 

ألولوية للتكامل مع أوروبا واالستفادة من قوة تركيا االقتصادية وتراثها العثماني لبناء عًلقات ا

بشكل  يرّكز أردوغان امؤّخرً جيدة مع جميع جيرانها، وهي سياسة أطلق عليها "صفر مشاكل". 

أكبر على بناء مكانة لتركيا في العالم اإلسًلمي وإقامة عًلقات جديدة مع روسيا والصين. لم 

يتخلَّ عن الغرب، لكن يبدو أنه يأمل في أن تؤدي جهوده المتوازنة إلى تغييرات سياسية 

 على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، أن يتبع أردوغان، بدعوةح من المرجّ ومؤاتية. 

تتعارض بدرجات من شركائه في حزب الحركة القومية، سياسات خارجية دفاعية حازمة 

تقّوض الجوانب  آخرين في حلف شمال األطلسيمع مصالح الواليات المتحدة وحلفاء  متفاوتة

دي تحالف قابل للحياة في تركيا خًلل هذه  طويلة األمد للتعاون في مجال الدفاع واألمن. إذا ُوج 

ع 2023زيحي أردوغان وحزب العدالة والتنمية من السلطة بعد عام الفترة وأُ  ، يمكن للمرء أن يتوقَّ
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رّكزت  2018ّن أحزاب المعارضة الرئيسية الثًلثة في انتخابات إ، حيث اأكثر تصالحً  اتركيً  انهجً 

 على برامج تدعو إلى تنشيط العًلقات مع الحلفاء في حلف الناتو واالتحاد األوروبي.

 على القوات المسلحة التركية التأثير 

لقد عّزز أردوغان وحزب العدالة والتنمية بشكل منهجي السلطة المدنية على الجيش منذ عام 

في اختيار القيادات العسكرية والترقيات، واإلشراف على  اليد الطولى امتًلكمن خًلل  2008

عمليات تطهير العسكريين، وزيادة السلطة القانونية للقيادة والسيطرة. أّدت اإلصًلحات التي 

والتغييرات الدستورية التي تّمت الموافقة عليها  2016تم تنفيذها منذ محاولة االنقًلب عام 

توضح واسية والمدنية على القوات المسلحة التركية. إلى تعزيز السيطرة الرئ 2017عام 

التغييرات األخيرة في القيادة أّن أردوغان يريد أن ترّكز القوات المسلحة على النجاح في العمليات 

في سوريا، ومكافحة اإلرهاب، واستئصال أتباع غولن، مع إعطاء األولوية للقوات البرية التركية 

ات التطهير واإلصًلحات العسكرية سلًبا على القدرة االستراتيجية وقوات الدرك. كما أّثرت عملي

 اوالتكتيكية لـلقوات المسلحة التركية واستعدادها ومعنوياتها. لقد كان سًلح الجو األكثر تضّررً 

جّراء عمليات التطهير، األمر الذي سيؤّدي إلى إبطاء جهود التحول الدفاعي. وتفيد التقارير أّن 

بسبب  ونقلقهم إزاء القيادة العسكرية و لمتوسط يشعرون باإلحباط الشديدضباط المستوى ا

إزاحتهم خًلل عمليات التطهير المستمرة بعد االنقًلب. قد يؤّدي هذا االستياء إلى محاولة 

 انقًلب أخرى في مرحلة ما، ويبدو أّن أردوغان يأخذ هذا التهديد على محمل الجد.

 العًلقات مع الجيران

 والشرق األوسط: مشاكل في كل االتجاهات بًلد الشام 

الماضية عندما كانت بعض المصالح  اتعاونت كل من تركيا وإيران عملًيا على مدار العشرين عامً 

ال فات الدينية والسياسية العميقة، على الرغم من استمرار الشكوك المتبادلة واالختًلوتلتقي. 

وتجارة الطاقة وأمن الحدود، وكذلك الحد من  متبادلة في التعاون االقتصاديالمصالح ال تزال

للتعاون في المستقبل. لكن العًلقات التركية  اتأثير القوى األجنبية في جوارها، تشّكل أسًس 

اإليرانية ستبقى متوترة في المستقبل، حيث تستمّر المشاعر الطائفية الحالية في التأثير على 

األداء السياسي، ولم يتم إنشاء أية آلية للتغلب على ذلك حتى اآلن. باإلضافة إلى ذلك ال يزال 

لعسكري التركي المستمر بالقرب من الموصل، ودور هناك احتمال للنزاع على خلفية الوجود ا

الحشد الشعبي الشيعي، ووجود حزب العمال الكردستاني في سنجار في شمال غرب العراق. 
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تتوّقع واشنطن أن تكون السياسة التركية تجاه كل  من إيران والعراق متعارضة مع المصالح و

 األميركية. 

ى الجنوب من تركيا إلى أنقرة كشريك سّني ذي قدرة لطالما نظرت الدول العربية الواقعة إل

عالية على كبح التحّدي اإليراني للنظام اإلقليمي، وهي رغبة أصبحت أكثر حّدة مع نمو النفوذ 

اإليراني في العراق وسوريا. كما تبنت قطر وتركيا شراكة استراتيجية حقيقية، تقوم على تعاون 

في  احاسمً  امفادها أن اإلسًلم السياسي يلعب دورً اقتصادي وعسكري متعّمق ورؤية مشتركة 

أن تتحّسن أو تتدهور يمكن لعًلقات المعّقدة بين تركيا والدول العربية غير أن اتنمية المنطقة. 

دة بأثرها في تعزيز السياسة الخارجية في ظل العديد من السيناريوهات، ولكنها ستكون مقيّ 

لكن التحدي الرئيسي للواليات المتحدة هو أّن األولويات للواليات المتحدة ومصالحها األمنية. و

التحدي الرئيسي والمختلفة لتركيا والدول العربية من المرّجح بقاؤها عقبات أمام واشنطن. 

الثاني للواليات المتحدة الناجم عن المنافسة داخل المنطقة هو تأثير المشاركة التركية في 

 ي فيما يتعلق بقطر.الخًلف بين دول مجلس التعاون الخليج

نة تواجه عقبات هائلة،  أما بما يخّص تركيا و  "إسرائيل" فإّن العًلقات اإلسرائيلية التركية المحسّي

 ينبلدال في المقام األول بعدم ثقة عميقة بين القيادة السياسية الحالية في كًلوتتسم 

ارتباط "إسرائيل" الجديد إن  ثم القضية الفلسطينية ووضع القدس. حولواالختًلفات األساسية 

إلسرائيلي وهو في مصلحة واشنطن، ا -لتركي ا -بحلف الناتو هو سبيل آخر للتعاون األميركي 

لدى الواليات المتحدة مصالح اقتصادية واستراتيجية أن  وقف على القبول التركي بذلك. كماويت

رق البحر لحلفاء في شب الصراع بين ايونانية وتجنّ -رصيةقب-في تحقيق صفقة غاز إسرائيلية

قد تكون عًلقات تركيا مع حماس، في مرحلة ما، مفيدة للواليات المتحدة وحلفائها والمتوسط. 

 اآلخرين في المنطقة في دفع عملية السًلم الفلسطينية اإلسرائيلية.

 روسيا والقوقاز وآسيا الوسطى 

االقتصادية والطاقة،  ةالعًلق -التركية الروسية  اترئيسية للعًلقيشير فحص خمسة عناصر 

والمؤسسات الغربية، والسياسة الداخلية االستبدادية، وقضايا البحر األسود، والطموحات في 

إلى أنه على الرغم من أّن بعض المصالح المتقاربة قد تستمر في الجمع بين  -الشرق األوسط 

ح المتباينة. إّن تعميق لًلحتكاك والمصال اهناك نقاط هامة أيًض ف، البلدين في السنوات المقبلة

الجديد تحت البحر  TurkStreamمشاريع الطاقة واالقتصاد، بما في ذلك خط أنابيب الغاز 
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األسود؛ والعًلقات الشخصية الوثيقة بين أردوغان والرئيس الروسي فًلديمير بوتين؛ والتنسيق 

فاع الجوي والصاروخية الدبلوماسي والعسكري الثنائي األخير في سوريا؛ وشراء تركيا ألنظمة الد

مّثل مظاهر ملموسة لتحسين العًلقات. لكن تصاعد الطموحات كل ذلك ي، S-400الروسية 

واستمرار الخًلفات بين سياسات الروسية والقوة العسكرية النسبية في منطقة البحر األسود، 

تركيا  الدولتين وأهدافهما في الشرق األوسط )خاصة في سوريا(، والتوتر بين مصلحة تاكل

الدائمة في الحفاظ على ضمان أمني لحلف الناتو وجهود روسيا من أجل إغراء أنقرة باالبتعاد 

 عن الحلف وتقليص وحدته الحالية، تشّكل عوائق كبيرة أمام شراكة ثنائية عميقة. 

في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى،  اإّن طموحات تركيا المستمّرة بأن تصبح قوة أكثر نفوذً 

ا للطاقة اإلقليمية وطرق التجارة، ستبقى مقّيدة بقّلة الموارد واالضطرابات الداخلية ومركزً 

واألولويات األخرى. ال تزال تركيا ملتزمة بتعزيز التكامل في جنوب القوقاز من خًلل تعاونها مع 

جورجيا وأذربيجان لتعزيز وحماية ممر العبور االقتصادي وخطوط الطاقة بين الشرق والغرب 

تعاون األمني الثنائي والثًلثي المحدود. وتساعد جهود تركيا في تعزيز سيادة هذه الدول وال

 وبالتالي تدعم المصالح األميركية واألوروبية في المنطقة. هاواستقًلل

 عًلقات تركيا مع أوروبا واالتحاد األوروبي وحلف الناتو 

الخًلفات حول سياسات الهجرة والسفر إن مدى نجاح كل من تركيا واالتحاد األوروبي في إدارة 

ومكافحة اإلرهاب والتعاون بين الناتو واالتحاد األوروبي وقبرص ستحدد طول المدة الزمنية 

لعملية انضمام تركيا إلى االتحاد وتطوير مستقبل بديل للعًلقة. كما أنه من المحتمل أن 

جارة الحرة والهجرة ومكافحة اإلرهاب، تصبح العًلقات األوروبية التركية أكثر تركيًزا لتنحصر بالت

ولكن حتى هذا النموذج سيكون من الصعب تدشينه في المستقبل القريب نظًرا لًلختًلفات 

العالقة حول هذه القضايا. ومن شأن االنهيار التام لمفاوضات عضوية تركيا في االتحاد 

الجانبين، وهذا سيكون األوروبي أن يترتب عليه تكاليف اقتصادية وسياسية عميقة على كًل 

 بالمصالح األميركية. اضارً 

باإلضافة إلى ذلك، فإن الخًلفات بين تركيا وقبرص واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية 

والمناطق االقتصادية الخالصة المرتبطة بمشاريع تطوير الطاقة في منطقة بحر إيجه وشرق 

، تزيد من "إسرائيل"لمتزايد لجيرانها مع البحر المتوسط، وقلق تركيا من التعاون العسكري ا

التوترات اإلقليمية. بالنظر إلى هذا السياق، من غير المرجح أن تدعم أنقرة المزيد من مشاريع 



الرصد االستراتيجي     

سية مع االتحاد األوروبي والناتو، كما أّن القادة األتراك أقل ميًًل لًلنضمام إلى  التعاون المؤسَّ

من لن تقّلل سيخ تبعية بلدهم للغرب. هذه المواقف بعثات االتحاد األوروبي كتعبير عن تر

شراكة أنقرة مع االتحاد األوروبي فحسب، بل ستستمر أيًضا في جر النزاعات الثنائية إلى داخل 

 حلف الناتو، وبالتالي تقويض تماسك الحلف. 

وك هناك العديد من عناصر االستمرارية في شراكة تركيا في الناتو، رغم الشك في الوقت نفسه

في أوساط النخبة التركية والسياسيين حول موثوقية التزام حلف الناتو بالدفاع الجماعي 

وأهمية التحالف في التصدي للتهديدات األمنية األكثر إلحاًحا في البًلد. كما يرى معظم األتراك 

وقد . السياسات التي تتبعها الواليات المتحدة وغيرها من الحلفاء في سوريا تضر بأمن تركياأن 

من الناتو ومواصلة التعاون األعمق مع روسيا وإيران  أي االنسحاب -اكتسبت الرؤية األوراسية 

دًى في األوساط ص -والقوى الكبرى األخرى لمواجهة التحديات األمنية لتركيا بفعالية أكبر 

كانت موسكو بارعة في استغًلل هذه الشقوق وتضخيمها وسياسية واألكاديمية التركية. ال

 -ن خًلل حملة نشطة للتأثير على وسائل اإلعًلم مبما في ذلك  -داخل تركيا وبين الحلفاء 

 لتظهر نفسها كشريك سياسي وأمني أكثر موثوقية.

يعرف القادة األتراك أن الناتو ال يزال اإلطار األكثر موثوقية للحفاظ على أمنهم. سيحتاج قادة 

 إلى صبر استراتيجي ومشاركة ثابتة إلدارة هذه الواليات المتحدة والقوات المتحالفة معها

الخًلفات، حيث يسعى األتراك إلى تسوية خًلفاتهم السياسية الداخلية والتعامل مع الوضع 

 األمني المتدهور.

 اآلثار المترتبة على السياسة الخارجية للواليات المتحدة، والتخطيط الدفاعي، والجيش األميركي

 إلى سيناريوهات أربعة محتملة لتركيا: دناهأتشير االتجاهات الموضحة 

، لكنها تظل ملتزمة اصـــعًبا وأحياًنا مترّددً  اوناتويً  ا. حليف صـــعب: ال تزال تركيا حليًفا أميركيً 1

 بمهام الناتو وتعتمد على ضمانات األمن الجماعي للحلف.

ــــتطيع زعيم معارض أو ائتًلف معارض هزيمة أردوغان 2 بعد عام . عائد للديمقراطية: يس

ستفتاء عام 2023 ت في ا ستورية التي ُأقرَّ ستئناف 2017، والتراجع عن بعض التغييرات الد ، وا

 نحو الغرب. اسياسة خارجية وأمنية أكثر توجهً 
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. مواز ن استراتيجي: تنتقل تركيا إلى تحقيق توازن أكثر صراحة في عًلقاتها مع حلفائها في 3

شئين في أور شركائها النا صين(، حيث تدعم أحياًنا الناتو ومع  سيا وإيران وال سيما رو سيا )ال  ا

 ما تشّكل تحالفات متغّيرة. االمواقف الغربية ولكنها غالبً 

ــول التوّترات مع أوروبا والواليات المتحدة إلى نقطة االنهيار، تتحّرك 4 ــية: مع وص . قوة أوراس

الشركاء في أوراسيا والشرق  تركيا لترك الناتو رسمًيا ومتابعة تعاون أوثق وتوافق مختلف مع

 األوسط.
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 مواءمة المصالح التركية مع مصالح الجار والشريك

 

 المصالح المتضاربة المصالح المتباينة المصالح المتقاربة الشريك الجار أو

 إيران

ــــلع •  عـة في الس ــــّ تجـارة موس

 والطاقة؛ تعاون اقتصادي

ــــيس دولتين •  تأس معارضـــــة 

ــــغيرتين في  العراق كرديتين ص

 وسوريا

ية •  خارج هات  حدود لج تأثير م

 فاعلة

 أمن الحدود• 

 الحذر تجاه روسيا• 

تســهيل تركيا عمليات االلتفاف • 

على العقوبات المفروضـــــة على 

 إيران

الــدعـم الـتـركـي لـقـطـر فـي • 

النزاعات مع دول مجلس التعاون 

 الخليجي والدول العربية األخرى

ــــيـة •  ــــيـاس عًلقـات إيران الس

 ببغداد والعسكرية

ــة النهج االنفصــــــالي •  ــارب مق

 الكردي

التموضــــع في ســــوريا )تركيا • 

 تريد الحد من النفوذ اإليراني(

العًلقات مع الواليات المتحدة • 

 وأوروبا

 مكافحة اإلرهاب• 

ــــطة اإلقليمية اإليرانية •  األنش

 ونفوذها

في سوريا: التعاون اإليراني مع • 

ستاني لتحقيق  حزب العمال الكرد

 عبور إمدادات الطاقةممر ل

ــة بـيــن •  ــديـنــي ــات ال االخـتــًلف

 الطائفتين السنية والشيعية

 عضوية تركيا في الناتو• 

 برنامج إيران النووي• 

ــاطق •  ــادة التوطين في المن إع

 المهجرة في سوريا والعراق

ــات •  جمــاع ل ل كي  تر ل عم ا ــد ال

 اإلسًلمية والجهادية السّنية

 العراق
الكردية معارضـــة تعزيز الدول • 

 الصغيرة في العراق وسوريا

 تجارة العبور وتدفق الطاقة• 

ــات •  ــــي تــأثير إيران والميليش

 الشيعية في العراق

ــة إقليم •  العًلقــات مع حكوم

كردســـتان، وخاصـــة فيما يتعلق 

 بتدفقات الطاقة

ــــكري التركي في •  الوجود العس

 شمال العراق

مان •  ية مع الترك قات الترك العًل

 ليين في العراقالسّنة االنفصا

الشرق 

األوسط 

 العربي

معارضة النفوذ اإليراني • 

اإلقليمي، رغم أن دول الخليج 

 العربي تشكك في التزام تركيا

معارضة نظام بشار األسد في • 

سوريا، رغم أن الدول العربية 

كانت قلقة من أن تركيا ترّكز 

أكثر على مواجهة وحدات حماية 

من مساعدة  الشعب الكردية بداًل 

المعارضة السّنية العربية؛ 

باإلضافة إلى القلق العربي من 

دعم تركيا للجهاديين والجيش 

 السوري الحر

شروط نهاية اللعبة والتسوية • 

التي تتأثر بتفاهمات ، في سوريا

تركيا مع إيران والجماعات 

 الجهادية

فلسطين: تركيا لها عًلقات • 

بحركة حماس واإلخوان 

آلخرون لديهم المسلمين. ا

 عًلقات مع السلطة الفلسطينية

عمليات تركيا خارج حدودها • 

ضد حزب العمال الكردستاني 

، مما يثير مخاوف حول YPGو

 السيادة

جماعة اإلخوان المسلمين: تركيا 

وقطر تدعمان الجماعة؛ واآلخرون 

 يعارضونها

الدعم التركي للجماعات • 

اإلسًلمية األخرى في سوريا 

وكذلك تمكينها لبعض وليبيا، 

 الجماعات الجهادية

 عًلقات تركيا العميقة مع قطر• 

خًلف مع مصر حول اإلخوان • 

 المسلمين والقضايا الفلسطينية

 إدارة الموارد المائية المشتركة• 
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 المصالح المتضاربة المصالح المتباينة المصالح المتقاربة الشريك الجار أو

 "إسرائيل"

 التجارة• 

حقــل •  ل ــل  تم ح م ل ير ا طو ت ل ا

غاز الطبيعي كمحرك  ثان لل يا ليف

 للمصالحة

اإلغاثة اإلنســـــانية في قطاع • 

 غزة

 النفوذ اإليراني المحدود• 

ــاســـــيــة •  الــعــًلقــات الســـــي

واالقتصادية واألمنية مع البلدان 

ــــع ــــرق في  على نطاق أوس الش

 األوسط الشامل

ــــرائيل" للوجود •  ــــهيل "إس تس

ــــر اكتها اإلقليمي لألميركيين وش

 معهم

ــــطين: الــدولــة والقــدس •  فلس

 الشرقية وحصار غزة وحماس

دعم "إســرائيل" للحكم الذاتي • 

 الكردي

التعاون اإلســرائيلي مع حكومة • 

 عبد الفتاح السيسي في مصر

شـــراكة إســـرائيلية متزايدة مع • 

 قبرص واليونان

 روسيا

 التوسع التجاري• 

ــة •  ــاق ــال الط ــاون في مج التع

الروســـي؛ المحطة  )إمدادات الغاز

 النووية(

التوترات مع االتحــاد األوروبي • 

 والغرب

 تجارة األسلحة• 

 الليبرالية والحكم االستبدادي• 

 خطوط عبور الطاقة• 

 قضايا مكافحة اإلرهاب• 

ــــرق •  ــــي في الش لدور الروس ا

 األوسط والقوقاز وآسيا الوسطى

 العًلقات مع الواليات المتحدة• 

ـــي نهاية اللعبة والوج•  ود الروس

 في سوريا

ــــي مع حزب •  ــات الروس العًلق

كردي  ل طي ا قرا م ي ــد تحــاد ال اال

 PYDو  YPGالسوري 

الحشــد العســكري الروســي في • 

 البحر األسود

ــاتو، •  ــا في الن ــة تركي ــــوي عض

وخاصــة موقع الدفاع الصــاروخي 

 وغيره من عمليات نشر الصواريخ

 القوقاز

تطوير االتصال والبنية التحتية • 

 والطاقةللتجارة 

ـــادية •  ـــهيل الروابط االقتص تس

 األوسع مع أوروبا

ــــمام تركيا إلى أذربيجان •  انض

 في صراع ناغورنو كاراباخ

جهود باكو وتبيليســي لتوثيق • 

العًلقات الســياســية واألمنية مع 

 أوروبا

يا في دعم أقوى •  بة جورج رغ

 ضد روسيا

يا في •  ــــ االحترام التركي لروس

 منطقة البحر األسود

يا •  االختًلفات بين تركيا وأرمين

بشـــأن نزاع ناغورنو كاراباخ وما 

إذا كان ينبغي اإلشارة إلى أفعال 

عام  يا في  ها  1915ترك بار باعت

 إبادة جماعية

توفير األرمن القواعد العسكرية • 

 لروسيا

 آسيا الوسطى

تجــاريــة •  ل عًلقــات ا ل عض ا ب

 واإلنمائية

 التعاون األمني الطفيف• 

 مع روسياالتوافق • 

ـــعي •  االندماج التركي مقيد بس

ــــطى لتعميق  يا الوس ــــ دول آس

 هوياتها الوطنية

ــة ضــــــد •  ــــمي ــة الرس ــاني العلم

 اإلسًلموية
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 المصالح المتضاربة المصالح المتباينة المصالح المتقاربة الشريك الجار أو

االتحاد 

 األوروبي

 التجارة والطاقة• 

 العًلقات االقتصادية• 

 أزمة الهجرة• 

ــدفق •  مكــافحــة اإلرهــاب وت

 المقاتلين األجانب

 تحرير تأشيرة االتحاد األوروبي• 

 تراجع الديمقراطية في تركيا• 

 الشتات التركي في أوروبا• 

 السياسة حيال سوريا• 

ــجــوء •  ــل ــيــن ال ــي ــر األوروب تــوفــي

الســياســي ألتباع غولن والمشــتبه 

 بهم بالتورط في االنقًلب الفاشل

قانوني•  جاز غير ال لمواطني  االحت

 االتحاد األوروبي في تركيا

مــطــالــبــات تــركــيــا الــبــحــريــة • 

سة مع اليونان وقبرص في  المتناف

 البحر المتوسط وبحر إيجة

 الناتو

ضامن حيال التهديدات التي •  الت

 تتعّرض لها األراضي التركية

 الدور التركي في أفغانستان• 

ــــيــة •  تقويض الهيمنــة الروس

ومنعهــا من تعزيز نفوذهــا في 

 البحر األسود

 تراجع الديمقراطية في تركيا• 

 التقّرب من روسيا• 

القيود المفروضـــة على قاعدة • 

إنجرليــك الجويــة، والتي تؤثر 

عــلــى الــعــمــلــيــات األمــيــركــيــة 

 واأللمانية

اقتناء أنظمة دفاعية من خارج • 

 منظومة الناتو

التحــديــات التركيــة العــدوانيــة • 

ين  ت ي ــــــاد قتص ين اال ت ق ط ن م ل ل

ــــتين  ــان الخــالص لكــل من اليون

ــــوب  وقبرص، والتي تهــدد بنش

 صراع

الواليات 

 المتحدة

ضامن حيال التهديدات التي •  الت

 تتعّرض لها األراضي التركية

قة إلى •  دور تركيا كموّزع للطا

 أوروبا

 الدور التركي في أفغانستان• 

هود روســـــيــا •  ج من  لق  ق ل ا

ــــيطرة وتعزيز نفوذهــا في  للس

 البحر األسود

 الديمقراطيةتراجع • 

 التقّرب من روسيا• 

 العقوبات على إيران• 

ــاتلين •  المقــاربــة حيــال المق

ــــًلمية  األجانب والجماعات اإلس

 في سوريا

القيود المفروضـــة على قاعدة • 

لى  ع ثر  تؤ تي  ل ليــك، وا جر ن أ

ــدة  تح م ل لواليــات ا ليــات ا م ع

 العسكرية

الــدور التركي الواســـــع في • 

 المنطقة والعالم اإلسًلمي

ــادة •  الرغبــة التركيــة في زي

اعتمادها على قدراتها وتحقيق 

ــــنيع  لذاتي في التص ها ا فائ اكت

 العسكري

 السياسة حيال سوريا• 

ــــراكة التكتيكية األميركية •  الش

ــب  ــة الشــــع ــاي ــدات حم مع وح

ـــحـــاد  ـــة، وحـــزب االت ـــردي ـــك ال

قوات  كردي، و ل طي ا قرا م ي ــد ال

 سوريا الديمقراطية

 تسليم فتح اهلل غولن• 

ــد الدعوى ا•  ــائية األميركية ض لقض

تاجر الذهب رضا ضراب، الذي تورط 

 أردوغان في نشاطه اإلجرامي

ــة •  ــادي ــة المع ــدا التركي ــاغن البروب

خطــاب  في  تحــدة  م ل لواليــات ا ل

ــــحــافـة  الحكومــة التركيــة وفي الص

 الرسمية وشبه الرسمية

امتًلك تركيا ألنظمة دفاعية من • 

ـــة  خارج منظومة حلف الناتو، وخاص

ظام  فاع الصـــــاروخي  S-400ن لد ل

 الروسي

 اعتقال تركيا مواطنين أميركيين• 
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إّن للتطورات في السياسة الداخلية التركية، والسياسات الخارجية والدفاعية، والموقف العسكري 

تأثيرات هامة على التخطيط الدفاعي األميركي والجيش األميركي، خاصة فيما يتعلق بثًلثة 

 من التحديات األمنية اإلقليمية األكثر إلحاًحا: استقرار سوريا بعد داعش وتطوير استراتيجية

مكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط، واحتواء النفوذ اإليراني في الشرق األوسط والخليج 

 الفارسي، وموازنة النفوذ الروسي واألنشطة العسكرية في منطقة البحر األسود وخارجها.

  طبيعة العًلقات العسكرية الثنائية والتعاون الصناعي العسكري 

ذي تطور في ضوء تحول ال تاريخ طويل من التعاون الوثيق للجيشين األميركي والتركي

قد أثبتت القوات المسّلحة التركية أنها تريد العمل بفعالية مع القوات األميركية، واألولويات. 

ي. وكانت وتيرة مشاركة القوات يانأن العًلقة بقيت محصورة بالشق العملولكن مصادرنا تؤّكد 

، 2016نظيرتها األميركية آخذة في التحسن قبل انقًلب عام مع  تهاوطبيعالمسّلحة التركية 

أّن معظم تزال ال ما خًلل األشهر التالية لًلنقًلب وعلى الرغم من تباطؤ الوتيرة إلى حد 

كان التعاون لقد العمليات واألنشطة المخطَّطة مع قوات الواليات المتحدة في أوروبا مستمرة. 

للغاية بين الجيش  على مدار السنين، بينما كان التفاعل ضئيًًل مع القوات الجوية التركية قوًيا 

بعد  املحوظً  ااألميركي والقوات البرية التركية، وشهد التعاون بين قوات العمليات الخاصة تحسنً 

واستمر خًلل العمليات العسكرية في أفغانستان وسوريا. باإلضافة إلى ذلك، تحتفظ  2008عام 

دخلت  2012و 2011في عامي  .بعًلقات تجارية دفاعية طويلة األمد الواليات المتحدة وتركيا

" الدفاعية الجوية 3باك  –منظومات "باتريوت  لشراءتركيا في مفاوضات مع الواليات المتحدة 

، لكن المحادثات انهارت في ذلك الوقت بسبب التكاليف هاوالمشاركة في تصنيع والصاروخية

مهًما في قرار تركيا البحث عن  تكنولوجيا التصنيع، وكان هذا عامًًل والخًلفات حول عملية نقل 

عتماد على القدرات على الرغم من هذه الجهود التركية لتحقيق تنويع العرض واالوبدائل. 

ّن القوات المسلحة التركية ستظل تعتمد اعتماًدا كبيًرا على المعدات العسكرية فإالذاتية، 

م على األقل، وهو عامل إيجابي آخر في الحفاظ على العًلقات األميركية خًلل العقد القاد

 العسكرية.

 استقرار سوريا وجهود مكافحة اإلرهاب في المستقبل 

واستقرار سوريا والعراق  سيحتاج الجيش األميركي عند القيام بعمليات لمنع عودة ظهور داعش

إلى التنّبه وااللتفات للتوترات مع أنقرة فيما يتعلق باألكراد والعناصر األخرى في السياسة 

 لوماسي والمدني في سوريا والعراقعندما تتكّشف مبادرات تحقيق االستقرار الدبواألميركية. 
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أهدافها المنشودة من  يمكن لجهود وعمليات التدريب الخاصة بالجيش األميركي أن تصل إلى

 خًلل:

ضمان أن تكون برامج تدريب قوات األمن شاملة قدر اإلمكان حتى تتطور المناطق المختلطة • 

 التي يسكنها األكراد والعرب بقوة أكثر تنوًعا، كما حدث في منبج.

العمل مع القوات المسّلحة التركية لتخفيف التوّترات على طول خطوط السيطرة بين الشرق • 

الغرب في شمال سوريا بين أولئك الذين تهيمن عليهم وحدات حماية الشعب الكردية وتلك و

 التي تخضع لسيطرة الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا.

 USAIDتوفير األمن والدعم لموّظفي وزارة الخارجية األميركية ووكالة التنمية الدولية • 

والشركاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش، العاملين في شمال سوريا مع األمم المتحدة، 

ومختلف المنّظمات غير الحكومية لمساعدة السلطات المحلية واإلقليمية على استعادة الخدمات 

رة وإنشاء بيئة مؤاتية إلعادة توطين الًلجئين.  األساسية في المناطق المحرَّ

التركية وقوات العمليات  اتخاذ خطوات لتعزيز تعاون الجيش األميركي مع القوات البرية• 

التي من المحتمل أن تعمل أيًضا في سوريا لحماية المناطق اآلمنة ومراقبة المناطق الخاصة، 

 الحدودية.

ى أي جهود ُتبذل لدعم باإلضافة إل -بدء حوار مرّكز مع النظراء في القوات المسّلحة التركية • 

اإلقليمية لمكافحة اإلرهاب بعد هزيمة ول كيف ينبغي أن تتمظهر الجهود ح -التحالف الدولي 

 داعش.

 البحر األسود وشرق البحر المتوسط 

سعت كل من روسيا وتركيا منذ فترة طويلة إلى الحد من العمليات البحرية للقوى غير المشاطئة 

لكن العدوان الروسي على جورجيا وأوكرانيا،  للبحر األسود وتطوير نهج تعاوني لألمن اإلقليمي.

وكذلك جهود روسيا الرامية إلى تعزيز حضورها وقوتها في البحر األسود وقدرتها على إبراز 

قوتها البحرية، ساهمت في توتير هذا النهج التعاوني. تغّيرت التصّورات التركية مع االعتراف 

لتركيا، وال يزال هناك قلق عميق بشأن  بأن روسيا أصبحت مرة أخرى أكبر تهديد عسكري جدي

القدرات العسكرية الروسية ونواياها. ومع ذلك، بسبب تعّرض تركيا لضغوط عسكرية 

من المحتمل وواقتصادية روسية، فمن المرجَّح أن تستمر استراتيجية التوازن بين الناتو وروسيا. 
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تها العسكرية لتخويف تركيا أن يكون الموقف الطارئ المستقبلي الذي تستخدم فيه روسيا قوّ 

أو تقويض مصالحها األمنية في البحر األسود أو الشرق األوسط هو االختبار الحقيقي لكيفية 

تأثير هذا التوازن العسكري اإلقليمي المتغيِّر على المسار المستقبلي لعًلقات تركيا مع كل  من 

ه اآلثار التالية على خطط التعاون حلفائها في الناتو وروسيا. تتضمن استراتيجية الموازنة هذ

 والدفاعي األميركية:األمني 

يجب أن يواصل الجيش األميركي تعميق مشاركته مع نظرائه األتراك في تطوير الوجود • 

ص لحلف الناتو في جنوب شرق أوروبا وفي برنامج التدريبات في البحر األسود  م المخصَّ المتقدِّ

 يركية، وخاصة سلسلة "سيبر غارديان" وسلسلة "نسيم البحر".التابع للقيادة األوروبية األم

بالنظر إلى حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة القوات المسّلحة التركية في فترة من • 

التوترات المتصاعدة مع روسيا، يتعيَّن على الجيش األميركي تصميم ونشر خيارات لوجستية 

سلم أو خيارات مرنة لردع األزمات لكل من بلغاريا مرنة لدعم أي رادع للناتو في أوقات ال

 ورومانيا.

الروسية فسيتعيَّن على الجيش األميركي بصفته  S-400sإذا واصلت تركيا نشر منظومة • 

 دمجمالك ومشّغل أنظمة "باتريوت" وأنظمة "ثاد" للدفاع الجوي تقييم المخاطر وإدارة أي 

 ارج منظومة الناتو.لتلك األنظمة مع أنظمة دفاع صاروخي من خ

قد يكون للتعاون التركي مع القوات البحرية الروسية، مع األخذ بعين االعتبار أّن البحرية • 

التركية أولوية قصوى للقيادة السياسية التركية، قد يكون له تأثير سلبي على التعاون مع 

إال أّن استمرار مشاركة الواليات المتحدة وحلف الناتو في العمليات البحرية في البحر األسود. 

قوات الواليات المتحدة وحلف الناتو مع البحرية التركية يمكن أن يساعد في موازنة هذه 

 التأثيرات.

 التخطيط للقوات والقضايا اإلقليمية 

ستواصل تركيا السعي لتحقيق التوازن بين المخاوف بشأن نفوذ إيران المتزايد في الشرق 

رية، بما في ذلك تطوير القدرات النووية، مع المصالح التركية األوسط وتحسين قدراتها العسك

في تعميق التعاون االقتصادي والطاقة وفي إيجاد سبل لنزع فتيل العناصر الهّشة في التوّترات 

السّنية الشيعية. إّن الحكومة التركية ال تقيّ م البرنامج النووي اإليراني كتهديد وشيك، فأردوغان 

رون دافعوا باستمرار عن حق إيران بتطوير دورتها الخاصة من الوقود ومسؤولون أتراك آخ
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بدعم خطة العمل الشاملة المشتركة لعام وا بسلمية برنامجها النووي، واستمروا النووي، وأقرّ 

، وشاركوا بااللتفاف على العقوبات المفروضة على إيران. من المرّجح أن يظل دعم تركيا 2015

في النزاع مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى قوًيا، السياسي والعسكري لقطر 

األمر الذي سيجبر الواليات المتحدة على االختيار بين مجموعات متنافسة من شركائها الشرق 

 أوسطيين.

ض لصالح أحد تلك المعسكرات  في أسوأ السيناريوهات يمكن أن يؤدي االنحياز األميركي المفتيري

ن الجيش األميركي من التشبيك أكثر مع دول المعسكر اآلخر، مما يعّقد المتنافسة إلى حرما

القدرة على االستجابة في حالة الطوارئ العسكرية في منطقة مسؤوليات القيادة المركزية 

األميركية، مثل التصعيد البحري مع إيران في الخليج الفارسي. بالنظر إلى الدور الرئيسي للجيش 

تقّدم في منطقة الخليج الفارسي وجنوب العراق )للتحوط من العدوان األميركي في وجوده الم

اإلقليمي اإليراني ولضمان أمن إسرائيل والشركاء اإلقليميين اآلخرين(، سيتعيَّن على مخّططي 

 الجيش أن يكونوا على دراية بهذه التوّترات التي يمكن أن تعّطل خطط الطوارئ الحالية. 

كي والمؤسسات األخرى أن تسعى لمساعدة تركيا على تطوير أخيًرا، يمكن للجيش األمير

مناهجها في جامعة الدفاع الوطني الجديدة، ويمكن أن تشجع القوات المسّلحة التركية على 

يمكن أن هذه الخطوات مواصلة إيفاد ضباطها إلى الكليات العسكرية في الواليات المتحدة. 

ية مع تركيا، والتأثير على المسار المستقبلي تساعد على تحسين العًلقات المدنية والعسكر

لـلقوات المسّلحة التركية بطرق يمكن أن تعّزز التعاون الثنائي ومع حلف الناتو على المدى 

 الطويل.

 خصومة دائمة أو مساكنة جديدة؟ التركية مع إيران والعراق: تالعًلقا :الثالثالفصل 

بعد االنتصار شبه  اوأنقرة وأصبحت أكثر دفئً فتحت الحرب السورية باب العًلقات بين طهران 

الكامل لنظام بّشار األسد وتهديد حزب العّمال الكردستاني المتزايد لتركيا ولمنطقة كردية 

تبادل كبار المسؤولين العسكريين في وقد تتمتع بالحكم الذاتي في شمال سوريا )روج آفا(. 

ًعا. م اإلقليميةابًقا وناقشوا مواجهة التهديدات البلدين الّزيارات في تحّرٍك لم ُيشهد له مثيل س

إلى خضوع العراق وبًلد الشام لنفوذ إيراني جديد،  أّدت سًلميةهزيمة تنظيم الدولة اإل ثم إن

التي تحاول استعادة أمن حدودها. يؤّدي تمّدد االقتصاد اإليراني  ما يثير قلق حكومة أردوغان

ومصالح تركيا المرتبطة باحتياطات جارتها من الطاقة إلى بناء عًلقات أفضل. لكن العًلقات 



الرصد االستراتيجي     

للتوّترات المستقبلية بينهما، إذ تعتبر تركيا نفسها حامية  االتركّية اإليرانّية ستتحّدد وفقً 

 معظمهم من الشيعة( وال يعجبها النفوذ اإليراني في شمال العراق.التركمان العراقيين )

رغم موافقة تركيا على بقاء نظام األسد من دون شروط مسبقة، تشعر أنقرة بالقلق من النفوذ 

رؤية تركيا وإيران على حد سواء  الن يكون مستغربً و .ااإليراني في سوريا وبًلد الشام عمومً 

لكن يمكن   هما البعض في مختلف القضايا في أماكن مثل العراق.تتصادمان وتتعاونان مع بعض

لواشنطن أن تعتمد على تركيا، في بعض األحيان، لمتابعة العًلقات مع إيران والعراق بطرق 

والعراق في ظّل سعي حكومة  وإيرانيثبت التعاون بين تركيا وقد ال تناسب المصالح األميركية. 

هذه الدول تتغّلب على عامل انعدام الثقة لتخدم مصالحها إقليم كردستان لًلستقًلل أّن 

 الخاصة.

 تؤّجج التنافس والتعاون مع تركيا اإليرانيةالمصالح 

تسعى تركيا من خًلل عدم االستقرار في العراق وسوريا لصون أمن حدودها والتصّدي لحزب 

إيران تتعّدى على البحر العمال الكردستاني، ويتأّثر تعامل أنقرة مع الصراعات بإيمانها أّن 

ى منع صعود قّوة علإيران  عملياء اإلمبراطورية الفارسية. وتاألبيض المتوسط وتحاول إح

تسعى إلبقاء األراضي العراقية و ،العراق الذي قد يشّكل قوة توازن طموحاتها اإلقليمية

تركيا  أّن أنشطةوترى إيران  .البحر األبيض المتوسط كممر بّري إلى حزب اهلل وساحل والسورية

 هي محاوالت إلعادة تأسيس اإلمبراطورية العثمانية.

، استراتيجية دعم المنّظمات السياسية الشيعية 2003اتبعت إيران لتحقيق أهدافها، منذ عام 

وفي نفس الوقت إنشاء العديد من الجماعات الشيعية المتشّددة التي يمكنها الضغط على 

تلعب طهران دوًرا في أن تصبح مستقّرة ومستقّلة. غالًبا ما  السياسيين ومنع حكومة بغداد من

 ثم تتدخل كفاعل ال غنى عنه في حّلها.  خلق األزمات

تركيا لفرض تتبلور استراتيجية إيران في التعامل مع األكراد العراقيين من خًلل تنافسها مع 

تهدف طهران إلى منع قيام دولة كردية على حدودها األمر الذي و العراق نفوذها على كردستان

سيوّلد نزعة انفصالية بين األكراد اإليرانيين وسيعّزز حضور تركيا العضو في حلف الناتو. 

إلى فرض نفوذهم على حكومة إقليم كردستان بهدف موازنة بغداد في  اإليرانيونيسعى و

إليرانية. لذلك سعت طهران الكتساب قاعدة سياسية حال خرجت الحكومة العراقية عن الهيمنة ا

 واقتصادية في كردستان العراق. 
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إضافة إلى ذلك، تسعى إيران إلى منافسة األعمال التجارية التركية في كردستان العراق، خاصة 

في مجاالت الطاقة واإلنشاءات، بهدف زيادة نفوذها على حكومة إقليم كردستان. وكما هو 

حركة المرور التجارية كوسيلة  طاءبإلن إيران وكردستان العراق الحدود بي انطهرتغلق  شائع،

ل تحّركها ضد المصالح للضغط السياسي. وكانت إيران قد هّددت حكومة إقليم كردستان في حا

إّن طهران تستطيع بناء خط أنابيب بين كركوك وإيران يتجاوز المناطق التي يسيطر باإليرانية 

قراطي الكردستاني. وفي الوقت عينه سعت إيران إلى تطوير الفرص عليها الحزب الديم

 االقتصادية المشتركة مع حكومة إقليم كردستان ما أزعج بغداد.

العًلقة مع حكومة إقليم وتؤّثر عوامل أخرى على تحسين فرص تركيا على حساب إيران 

دخل األكراد  اإلسًلميةكردستان. عقب انتهاء الحملة العسكرية للقضاء على تنظيم الدولة 

فأصبحت عًلقات طهران مع حكومة إقليم كردستان  يشيات الشيعية في صراع على األرضوالمل

ال سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني وجود القوات ومعّقدة. ومن المرّجح أن تدعم أربيل 

إخراج  إلىالتركية في بعشيقة كسّد مانع ضد محاوالت الميليشيات الشيعية المستقبلية الهادفة 

من الهجمات التي تشّنها  استيائهقوات البشمركة من نينوى. ولطالما عّبر الجمهور الكردي عن 

إلى العديد من األحداث يم كردستان. وباالستناد طهران على الجماعات الكردية داخل إقل

يبدو أّن السياسة مرتبطة بالجماعات الكردية، وأن العًلقات الكردية اإليرانية ستبقى  التاريخية

ما يتعّلق بحكومة إقليم مادة للجدل، أما اليوم فقد نّسقت كل من إيران وتركيا سياساتهما في

 كردستان.

 أن العًلقات مع تركياربيل: وجهات نظر بشأبغداد و

لدى  ربيل ولكنأماضي تتلّخص في اللعب مع بغداد وكانت االستراتيجية التركية في العقد ال

تركيا في نهاية المطاف حوافز واضحة تميل لصالح األكراد. والواقع أّن موقف تركيا باعتبارها 

. فقد استخدمت أنقرة اقويًّ  االشريك التجاري الرئيسي لحكومة إقليم كردستان يؤّمن لها نفوذً 

ًلستقًلل، واآلن أصبحت أنقرة لض محاوالت حكومة إقليم كردستان قّوتها االقتصادية إلجها

 موارد النفط الوفيرة في كركوك.لخسارة حكومة إقليم كردستان  انظرً  من ذي قبل اأكثر نفوذً 

ء األنشطة السياسية خاصة الشيعة حّساسين إزاويجعل اإلرث التركي العثماني العرب العراقيين 

اشتكى أردوغان من أّن معاهدة لوزان  2016التي تمارسها أنقرة في بًلدهم. ففي عام 

قّلصت مساحة تركيا الحقيقية.  1923الموّقعة بين مصطفى كمال أتاتورك والبريطانيين عام 
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 كان خطاب أردوغان عبارة عن مزيج من القومية والطائفية، وتحدث فيه أيًضا عن حمايةو

 ة" في الموصل."إخوة تركيا من العرب السنّ 

 العًلقات التركية المستقبلّية مع إيران والعراق

ع أن تتوّتر العًلقات بين أنقرة وبغداد في أعقاب تحرير الموصل والمناطق المحيطة  من المتوقَّ

بمقاطعة  2016بها من داعش، فقد هّددت عدة مجالس إقليمية عراقية في تشرين األول عام 

لشركات التركية وسط النزاع مع العراق بسبب تواجد القوات التركية في بعشيقة. وتشير ا

 مليار دوالر في عائداتها التجارية. 11التقديرات إلى أّن هذه المقاطعة سوف تكّلف تركيا 

في تأمين إمدادات عسكرية ومد خط أنابيب نفط عبر األراضي  2016شّكلت رغبة إيران عام 

للقلق واالنزعاج التركي ألّنه سيمر على  اورية إلى البحر األبيض المتوسط مصدرً العراقية والس

أما المناطق المتنازع عليها والمحّددة على هذا الطريق فهي: سنجار  طول الحدود التركية.

يمكن لهذا الهدف أن يحّقق  وتلعفر في العراق، وعين العرب )كوباني( والقامشلي في سوريا.

طهران وحزب العمال الكردستاني ألّن األخير يريد السيطرة على سنجار لتهريب التقارب بين 

قد تشعر إيران بالقلق  ى ذلكالبضائع إلى حزب االتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا. عًلوة عل

لى إ –يطرتها سالخارجة عن  -من تحّول منطقة نفوذ حزب االتحاد الديمقراطي في سوريا 

واالستخبارات الغربية. إّن أي ممر محتمل بين إيران ومناطق نفوذ حزب ساحة لتواجد الجيوش 

إلى تركيا. وكما يشير  العراق جنوب-على خط أنابيب شمال العمال الكردستاني سيقطع الطريق

أحد المحللين المرموقين: "يؤدي تعطيل خط األنابيب من جانب إيران أو حزب العمال 

اقب على األكراد العراقيين وعلى تركيا وعلى المستهلكين الكردستاني وتوقف العمل به إلى عو

 األوروبيين، األمر الذي سيشّكل ضمانة استراتيجية إليران في وقت الحرب".

عًلوة على ذلك، تستطيع إيران في ظل عًلقات أوثق مع حزب العمال الكردستاني أن تقنع 

جاك( لكبح أنشطته. هذا أمر بالغ الحزب بالضغط على "حزب الحياة الحرة" الكردي اإليراني )بي

األهمية بشكل خاص إليران ألن مقاتلي بيجاك حصلوا على خبرة قتالية قّيمة خًلل قتالهم إلى 

جانب حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية ضد داعش. إّن أي تصعيد 

ا األمر أكثر ضرورة محتمل في الهجمات الكردية اإليرانية على القوات اإليرانية سيجعل هذ

مع تركيا في سوريا إلى إحداث التوتر بين طهران  اا، قد يؤدي تعاون روسيا مؤخرً لطهران. وأخيرً 
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من  للقوات البرية التركية بداًل  اجويً  اقّدم الروس دعمً  2016وأنقرة، ففي كانون األول عام 

 رية.وحدات حماية الشعب الكردية خًلل معركة استعادة مدينة الباب السو

 العًلقات مع الكرد

تّتفق أنقرة وحكومة إقليم كردستان بشأن رغبتهما في إضعاف نفوذ حزب العمال الكردستاني 

في العراق وسوريا، ولكن قرار تركيا تصعيد هجماتها على حزب العمال الكردستاني في المنطقة 

المصالح التركية متقاربة إّن  إلى ردود أفعال عنيفة من جانب السكان المحليين.يؤدي الكردية 

 أو متباعدة أو في صراع مع مصالح إيران والعراق.

 االستنتاجات واآلثار بالنسبة للواليات المتحدة

بشأن قضيتين إقليميتين مهّمتين: الحرب األهلية  ايبدو أّن تركيا وإيران أصبحتا أكثر تقاربً 

 انقرة أّن األسد سيظّل حاكمً أدركت ألقد السورية ونزوع إقليم كردستان إلى االستقًلل. 

عملت تركيا وإيران مًعا على إحباط وتخفيف حّدة الحرب. على لسوريا، وعملت مع إيران وروسيا 

استقًلل األكراد في شمال العراق لكّنهما ليسا صديقين، فتركيا تتعامل مع إيران في قضايا 

ساعدت تركيا ، وقد ميركيةعلى حساب المصالح األ امحّددة تناسب مصالحها وقد تكون أحيانً 

في توسيع نطاق القوة اإليرانية في سوريا من خًلل مشاركتها مع إيران في عملية أستانا لحل 

الصراع السوري، وفي شمال العراق من خًلل التعاون مع طهران لمنع استفتاء استقًلل حكومة 

ق المحّررة من سوريا ضّد من المستبعيد أن تعمل القوات األميركّية في المناطوإقليم كردستان. 

اللتقاء المصالح والسياسات بين سوريا وتركيا وإيران والعراق، باإلضافة إلى روسيا  اإيران نظرً 

 .اإلرهابفي مسألة مكافحة 

ترى كّل من تركيا وإيران في الوقت الحالي ضرورة التعاون بيد أّن أسباًبا جديدة للتوّتر تلوح  

التحّديات المستمرة في العراق، فقد وجد األكراد عندما اقترب في األفق. تواجه تركيا بعض 

ربيل أّن إيران كانت هناك لمساعدتهم وليس تركيا. أاتلو تنظيم الدولة اإلسًلمية من مق

طت بغداد وأنقرة استقًلل يشعر التركمان بالقلق إزاء عداوة أردوغان لبغداد، في حين أحبو

نوايا الطرف اآلخر، وال يزال احتمال نشوب صراع حول الوجود  من اال يزال كٌل منهما حذرً  األكراد

 . االعسكري التركي الدائم بالقرب من الموصل قائمً 

قد تؤدي هذه التوترات بين أنقرة وبغداد إلى تعقيد الجهود األميركية الرامية إلى تعزيز األمن 

تزايد لقد د هزيمة داعش. والمصالحة بين الشيعة والُسّنة والتنمية االقتصادية في العراق بع
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النفوذ التركي على حكومة إقليم كردستان منذ سقوط كركوك، ولكن يبقى أن نرى إذا كان 

ما بعد مسعود بارزاني،  هدل الكردستاني في عالتعاون في مكافحة حزب العما سيعزز أواصرهذا 

وإذا كانت أنقرة سوف تدفع حكومة إقليم كردستان إلى بغداد أو تستمر في تعميق العًلقات 

 االقتصادية والسياسية التي تعود بالنفع المتبادل على تركيا وحكومة إقليم كردستان. 

تائج عكسية يؤدي استخدام أنقرة لقّوتها في شن الهجمات ضد حزب العمال الكردستاني إلى ن

وإلى تفاقم االنقسامات داخل حكومة إقليم كردستان، ما يلحق الضرر بالمصالح التركية. 

دةو  ترّحب تركيا بالجهود األميركية الرامية للحّد من نفوذ إيران، إاّل أّن السياسات التركية المحدَّ

ومن المرجح أن  ية.مع التوّجهات األميرك افي التعامل مع إيران والعراق وسوريا تتعارض غالبً 

في الوقت الراهن . تظّل سوريا الساحة األكبر للتوترات والتعاون في نفس الوقت مستقبًًل 

أّي توترات أو حتى نزاع منها وا االستراتيجية ال سيموتتعاون طهران وأنقرة تبًعا لمصالحهما 

 سينهي التعاون االستراتيجي. همايمعسكرمسّلح بين 
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 : مقاربة متكاملة

 1إعادة تفكير في اإلرهاب العابر للحدود
 

2020 طشبامارتا كرينشو، المعهد األميركي للسًلم،   

 

 يالعابر للحدود، والتدخل العسكر اإلرهاب، األهليةالحرب 

حملة عنيفة ود على نطـاق عالـمي، تمرّ  رهاب العابر للحدود يمكن أن ُينظير إليه على أنه"اإل

تهدف إلى التأثير على جمهور على الصعيد العالمي ويشجع أنصاره من خًلل استخدام تقنية 

 االتصاالت الحديثة"

تمت دراسة الحرب األهلية واإلرهاب العابر للحدود والتدخل العسكري األجنبي بشكل منفصل، 

إن العوامل التي تحكم اإلرهاب وتربط بينه وبين الحرب  .ةمجتمع اما تم النظر إليه الكن نادرً 

مع النماذج السببية  اتمامً  تتًلءماألهلية والتدخل العسكري مرّكبة، ونقاط التداخل ال 

د مسألة التطرف الجهادي العنيف، إلى مقاربة متكاملة لتقييم تهدي تحتاجبسيطة. الحكومات ال

 ، والعواقب غير المحسوبة.الطوارئخطة وتأخذ في االعتبار التعقيد، 

، مختلفة. أواًل ق طرُ بى شرح هذه الظواهر من مثل هذه المقاربة المتكاملة يجب أن تساعد عل

هذه المقاربة تساعد في تفسير القوة المستمرة للدعوة الجهادية من أجل هوية إسًلمية 

رف الثالث ة وتدّخًلت الطجامعة للدفاع عن المسلمين ضد العدوان الغربي. إّن الحروب األهلي

مسائل دعائية في حرب المعلومات الحديثة وهي تساعد في تفسير  في النزاعات المحلية

ثانًيا، هذه المقاربة تكشف كيف أّن الحرب األهلية وضعف الدولة اإلرهاب العابر للحدود. 

                                                           
 تعريب: ندى غازي 

1 Martha Crenshaw, “Rethinking Transnational Terrorism, An Integrated Approach”, United States 

Institute of Peace, February 2020 

https://www.usip.org/sites/default/files/2020-02/pw_158-

rethinking_transnational_terrorism_an_integrated_approach.pdf 

https://www.usip.org/sites/default/files/2020-02/pw_158-rethinking_transnational_terrorism_an_integrated_approach.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/2020-02/pw_158-rethinking_transnational_terrorism_an_integrated_approach.pdf
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 اأكثر تهديدً  إنشاء قواعد وكسب موارد مادية مما يجعلهمللفاعلين خارج إطار الدولة تيحان ي

العسكري األجنبي يمكنه  هذا التدّخلوقدرًة على التسّبب بوقوع تدّخل عسكري لطرف ثالث. 

ع الحرب األهلية واإلر في هذه المقاربة ثالًثا، تساعد هاب العابر للحدود في آن واحد. أن يسرِّ

توضيح العًلقة بين الحرب األهلية واإلرهاب العابر للحدود: الحروب األهلية تؤّمن منطلقات 

ّلًة الصراعات المحلية، وبالتالي توسيع النطاق العالمي  لشبكات اإلرهاب العابر للحدود مستغ 

 للحركات الجهادية العنيفة. 

، ما هي النتيجة رين: أواًل إّن المعلومة المقدمة ضمن إطار متكامل تفترض سؤالين مباش

، هل ان هم الًلعبون؟ هل يفوز المتطّرفون؟ وثانيً وتملة للحرب األهلية حيث المتطّرفالمح

أيلول عام  11يؤدي التدخل العسكري األجنبي إلى تصاعد اإلرهاب العابر للحدود؟ منذ أحداث 

ة بشكل كبير على القوة وإعًلن الواليات المتحدة "الحرب على اإلرهاب"، اعتمدت األخير 2001

من المشكلة وليس الحل.  االعسكرية لهزيمة اإلرهاب، لكن مثل هذا الرد غالًبا ما يصبح جزءً 

هذه األسئلة سيفيد الواليات المتحدة وشركاءها في  نك المسار الواضح لإلجابة عامتًلن إ

 مجال األمن.

 قوة األيديولوجيا المتطرفة والتواصل اإللكتروني

ينشر رسائله على نطاق  للحدود المتمثِّل اليوم بالجهاد التهديد الحالي لإلرهاب العابرإن 

كل من وسائل اإلعًلم التقليدية ووسائل التواصل االجتماعية، وهذا ما  استخدامعالمي عبر 

أّن التجنيد ًللها. وقد أظهرت مؤسسة "راند" قدرته على استغ اإلسًلميةبرهن تنظيم الدولة 

الهدف المنشود بكل عناية وراء الحمًلت اإلعًلمية التي يقوم بها تنظيم الدولة اإلسًلمية، هو 

 من أشكال "الحرب السياسية" التي تمارس من قبل الدول وغير الدول.  والتي تعتبر شكًًل 

إّن رد الواليات المتحدة على الدعاية الجهادية يّتجه إلى التركيز على كيف وإلى من تنتقل 

ات التواصل. المقاربة الثانية نصّ لة. واحدة من المقاربات هي محاولة منع الوصول إلى م  الرسا

ي الرسالة لجعلهم أقل انجذاًبا إليها. ترّكز العديد من المبادرات  هي تحصين أو حماية متلقِّ

الهادفة إلى مواجهة التطّرف العنيف على منع تكّون الراديكالية وتعزيز التسامح االجتماعي. 

محاوالت لصياغة سرديات معاكسة في إطار ما هو متعارف عليه بـ "الصراع  اما جرت أيًض ك

 . اكبيرً  االفكري" وهذا ما لم يلقي نجاحً 
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إّن غياب مضمون متماسك يعتمد على الواقع المعاصر لن يسمح بأن تصل هذه الرسائل إلى 

لإلنترنت، والحد من الدعاية الجماهير بشكل مقنع، فالجهود التي تقّيد استخدام المتطّرفين 

الرقمية، ومنع تشكُّل الراديكالية الفردية، كلها وسائل قد تخاطر بتجاهل الوقائع التي قامت 

عليها هذه الدعاية في األساس. من المؤكد أّن السيطرة على مواقع التواصل يسمح 

فً حتى لو أتفسيرهم للجهاديين بتفسير الحقائق بما يتناسب مع قضيتهم، ولكن   اّن كان محرّي

ال يمكن فصله عن ما يحدث على األرض. يمكن أن تعتمد جماعات مثل تنظيم الدولة 

على الصور والخطابة في ساحة المعركة إلثارة التعاطف من أجل قضيتهم ومحاولة  اإلسًلمية

واالنتحاريين من أجل الكفاح  االنغماسينتأسيس شرعية، وتعبئة الدعم الشعبي، وتجنيد 

 .خ، الالمحلي

إن الرد العسكري على اإلرهاب والتمرد، وخاصة عندما يقوم به طرف ثالث من البلدان التي 

تتدخَّل في النزاعات المحلية، يمكن أن يكون حتى أكثر فائدة في تقوية السرديات 

يساعد تأطير استخدام التطّرف و. اوإلحاحً  ااأليديولوجية وجعلها معاصرة وموثوقة وأكثر إقناعً 

عى إلى الدفاع عن المسلمين في وهي التي تس -يف كوسيلة لدعم هوية إسًلمية جامعة العن

قوة األفكار،  توضيح استدامةلى ع -جميع أنحاء العالم وإنشاء نظام حكم قائم على اإلسًلم 

ات القرن الماضي يلهذه المعتقدات. في ثمانين اوهذا ما يؤمِّن الحافز المباشر للعمل وفقً 

القاعدة على إطًلق سردية االلتزام الديني بالدفاع عن الجماعات ساعدت الحرب األهلية 

دة.   المسلمة السّنية المهدَّ

عززت الحروب األهلية الًلحقة في البوسنة والشيشان بالمثل سردية الهوية ات يفي التسعين

وميلتي حول تحت وطأة الحرب التي نشبت في أفغانستان. في تحليل لسيروين مور وبول ت

ميراث الحروب في الشيشان، أّكدا على تبّني المتطرفين المبّكر ألهمية بث الصور والبيانات 

من منطقة الحرب )البوسنة وبعدها الشيشان(، وذلك قبل ظهور الخبرة الدعائية من العراق 

تصوير  واليمن وسوريا بزمن طويل، وتأثيرها على موجة جديدة من المقاتلين، فقد قّدم

لعمليات العسكرية في الشيشان ونشرها على نطاق واسع عبر أقراص مدمجة وعبر شبكة ا

دعاية قوية للجيل الثاني من الجهاديين في كات ياإلنترنت في النصف الثاني من التسعين

 .أوروبا والشرق األوسط
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 التواصل المتطرف وحشد المقاتلين العابر للحدود 

 ابالدفاع عن الهوية اإلسًلمية الجامعة ضد التهديدات هي أيًض إّن الرواية الجهادية المتعّلقة 

الذي ينتقل إلى مناطق الحرب األهلية لًلنخراط في " المقاتل األجنبي"عامل محّفز في ظاهرة 

من منظار اإلطار الشامل المقترح في هذا التقرير، فإن الحروب األهلية هي شرط . الجهاد

في الحروب األهلية مطّوعون  قدامى المحاربين إنّ . ضروري لحشد المقاتلين األجانب

 .ن في إطار الشبكات اإلرهابية، وغالًبا ما يظهرون في الدعايات الجهاديةون ومقنعوموثوق

 اراسخً  1980 عام أفغانستان في الدائر إلى الصراع األجانب السعي لجذب المقاتلين كان

. المتطّرفين المحليين انتقال تشجيععن  راضية الدول كالسعودية بعضلم تكن و بصًلبة،

 غير االحتًلل قوات تدّخل أّدت إلى التي تلك خاصة الًلحقة، األهلية قد خلقت الحروبو

وكان . العالم أنحاء من األجانب المتطّوعين من المتعاقبة األجيال لمشاركة فرًصا المسلمة،

 1996و 1992بين  "المجاهدين كتيبة" في عضوين أيلول 11في أحداث  الخاطفين اثنان من

 . الدن أوروبا بالنسبة البن وهي قلب – البوسنة في

إلى تصعيد دراماتيكي في عدد المقاتلين األجانب  2011أّدت الحرب األهلية في سوريا عام 

حول الذين أتوا بعشرات اآلالف من سبعين دولة على األقل. ومع انتهاء الحرب يطرح السؤال 

والمجتمع الدولي وعائًلتهم  المقاتلين السابقين التي جاء منها األصلية دولالكيفية تعامل 

مشكلة كبيرة. هل من المرجَّح أن يعود المتطّوعون السابقون إلى اإلرهاب والتطرف؟ أو أن 

االلتزام اإليديولوجي لديهم قد تراجع؟ بعض قدامى المحاربين في الحروب األهلية في العراق 

هجمات في كل  من فرنسا وبلجيكا وإندونيسيا. حتى لو أّن  وفي سوريا متورطون في

ماذا سيحدث إذا لم ُيسميح والمقاتلين األجانب العائدين تابوا بصدق، هل ستقبلهم بيئاتهم؟ 

 لهم بالعودة؟ 

بشكل خاص الدول الضعيفة التي تكافح لتعزيز شرعيتها الخاصة  واجههذه المشكلة ت

لعدد كبير من المقاتلين الذين  اكتونس التي شّكلت مصدرً  ومواجهة تهديد التطرف الداخلي

شقوا طريقهم إلى سوريا. إن كيفية التعامل مع المقاتلين السابقين، سواء األجانب أو غيرهم، 

هي أيًضا قضية حرجة بالنسبة للعراق، حيث لم يتم تطبيق العقوبة على أعضاء تنظيم الدولة 

أيًضا ُطبِّقيت على المقّربين منهم، وهذا ما أثار الغضب  اإلسًلمية الذين تم أسرهم فحسب، بل
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السّني وزاد من دعم تنظيم الدولة اإلسًلمية، الذي استعاد قوة كبيرة في العراق منذ انهيار 

 الخًلفة وواصل جهوده بالتجنيد في جميع أنحاء العالم.

الخارج، وخاصة  ، فإّن الحروب األهلية في2005وكما أظهرت تفجيرات لندن في تموز عام 

عندما تكون مصحوبة بتدخل عسكري أجنبي، تساهم أيًضا في إلهام اإلرهاب المحلي. إن 

عن االنتقال  ما يكون بديًًل  ااختيار الهجمات داخل البلد األم هو للحصول على االنتقام، وغالبً 

تم تغذيته لقد أصبح من الشائع بالنسبة لإلرهاب في الدول الغربية أن تللقتال في الخارج. 

بدل أن يتم تنظيمه " الراديكالية الذاتية"الدعاية عبر اإلنترنت، مما يؤدي إلى تقوية ب

واحتًلله  2003كان غزو العراق عام  .وتوجيهه من قبل مجموعات محددة من المتطرفين

 ، وقد افترض علماء النفس االجتماعي أنّ "التحفيز انتعاش"لما يمكن أن ُيسّمى بـ  اقويً  امصدرً 

استمرار هذا الغضب من السياسات الخارجية الغربية دفع للتطرف وإضفاء الشرعية على 

 .الهجمات اإلرهابية ضد الغرب

ضمن فئة  2001أيلول عام  11تندرج معظم المؤامرات والهجمات في الواليات المتحدة منذ 

وسطن عام التوجيه الذاتي، أي اإلرهاب المحلي المنشأ، بما في ذلك تفجيرات ماراثون ب

 فإنّ  وهكذا .، وفي ملهى أورالندو للرماية2015، وإطًلق النار في سان برناردينيو عام 2013

 تدّفق أو العابر للحدود اإلرهابي التهديد ذاته بحد يفّسر ال الديني أو األيديولوجي النداء

. ضرورًيا اعنصرً  أّنه يشّكل بل يبدوالخارج،  في األهلية الحروب في للقتال المتطّوعين

 ما اغالبً  مناطق الصراع إلى لًلنتقال األجانب المقاتلين من كبيرة أعداد وبالفعل، فإن تعبئة

أو عبر أفراد مؤيدين لنفس طريقة  المحلية االجتماعية الشبكات خًلل من اتنظيمه يتم

 . التفكير

 من العديدأّن  2007و 2006 عامي التي ُضب طت في العراق بين القاعدة أظهرت سجًلت

وقد ُجنِّدوا من قبل  متماسكة، اجتماعية مجموعات إلى كانوا ينتمون الخارج من المتطّوعين

نفس  إلى ومنتسبين نفسها، الثانوية المدرسة إلى ذهبوا ويمكن أن يكونوا قد نفس المجنِّد،

 تطوعوا وقد مشتركين، وأقارب كان لهم أصدقاء أو الرياضية، األلعاب صالة أو الرياضي النادي

 .فردي بشكل وليس بشكل جماعي
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 الموارد، والرسائل األيديولوجيةواألرض، 

 أي السيطرة على األراضي -يعّزز الجانب المادي الشتعال الحرب األهلية واإلرهاب والتدّخل 

 لإلرهابيين الحروب األهلية تمنح. للتجنيد اقويً  االبعد األيديولوجي ويشّكل سببً  -والموارد 

له سيئاته  باألرض اإلمساك مع أن والتدريب، للتنظيم قواعد إلنشاء للحدود فرصة العابرين

 واألموال والمعدات األسلحة على للحصول أيًضا مًلئمة الحروب ، إضافة إلى أّن بيئاتاأيًض 

 .والمجندين

عندما يتمّكن المتمردون من بناء هذه القدرات، خاصة إذا كانوا يستخدمون قواعد ثابتة 

لمًلحظة  احمًلتهم العابرة للحدود، فإّن الدول المحّلية والحلفاء األجانب هم أكثر إدراكً  إلطًلق

، مما يؤّدي إلى القمع من قبل حكومات هذه الدول )في حالة الدول القوية اجديً  اكونهم تهديدً 

نسبًيا( أو تدخُّل طرف ثالث )في حالة الدول الضعيفة التي هي تحت هيمنة األقوياء(، أو 

 استخدامهااالثنين مًعا. إّن ردة فعل كهذه تعّزز من فاعلية الدعاية لقضية المتمّردين، ويمكن 

 لجذب مقاتلين جدد.

يمكن للتنظيم في ظل هذا المًلذ اآلمن أن يخّطط دون تدّخًلت، وأن يبني هيكله الخارجي، 

ئ معسكرات تدريب واسعة، وأن يؤّسس لنظام تعليم عسكري للمجّندين. كانت  وأن ُينش 

القاعدة قادرة على كسب موطئ قدم في أفغانستان ألّن طالبان انتصرت في تلك الحرب 

. تسلط هذه المسألة أيًضا الضوء على 1989تي عام اسحاب السوفياألهلية التي تلت االن

بعض خصائص هذه القواعد اإلقليمية، ومنها أن يكون للخصم عنوان ثابت في مكان ما، 

فهناك أهداف مادية واضحة كي يهاجمها الخصم، بما فيها معسكرات التدريب، مخابئ 

فق االتصاالت. يجب على المنّظمة األسلحة، الموارد االقتصادية مثل حقول النفط، ومرا

المسّلحة تطوير استراتيجية دفاعية مع أّن البقاء في وضعية الهجوم ُيعتبير عادة االستراتيجية 

ت السكانية متداخلة مع هذا األفضل لحرب العصابات أو اإلرهاب. إذا كانت مراقبة المجموعا

تة، إذ يجب تأمين الخدمات فإن المهام العملّية وإدارة الحكم تصبح صعبة ومشتَّ  األمر

 االجتماعية، وجمع الضرائب، والحفاظ على النظام. 

المخاطر المرتبطة بقواعد ثابتة في عصر حرب الطائرات بدون طيار، فمنذ حادثة  تازداد

، ازدادت الغارات بشكل ملحوظ في باكستان واليمن 2002الطائرة بدون طيار األميركية عام 

يضمن المًلذ اإلقليمي سًلمة  الدول بتوسيع قدراتها االنتقاميةقيام والصومال وليبيا. ومع 
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مثال على ذلك حالة أنور العولقي، الجهادي القيادي في لقاعدة أقل، خاصًة للقادة البارزين. 

 .2011الذي ُقتل في اليمن بواسطة غارة أميركية بدون طيار عام 

السيادة عائًقا قوًيا أمام جهود مكافحة  تكون اعتبارات ال عندما تكون الدول في حروب أهلية

اإلرهاب العابر للحدود، فقد أثبتت الواليات المتحدة في إطار حاالت التهديدات القصوى 

استعدادها النتهاك سيادة الدول، وظهر ذلك على سبيل المثال من خًلل القيام بغارات 

فإنه ال يوجد في منطقة  محفوفة بالمخاطر لقتل بن الدن في أبوت آباد في باكستان. لذلك

وال مًلذ سري في دولة قوية نسبًيا يمكن االعتماد عليهما في  إقليمية،ال قاعدة  حرب أهلية

 توفير األمن الكامل للجهات الفاعلة العنيفة خارج الدول. 

تتناقص قدرة السيطرة على األراضي كلما كانت هذه الفصائل المتطّرفة قادرة على العمل 

تحليل أنشطة حركة الشباب في الصومال أّن  يظهربدون قواعد ثابتة. وعلى سبيل المثال، 

من المسّلم به خسارة األراضي لم تخّفف من وتيرة هجمات هذه الجماعة اإلرهابية )رغم أنه 

 قدرة فائقة على الحركة(.فيها ندما كانت في حالة انهيار كان للمسلحين أّن الصومال ع

تفّضل الشبكات اإلرهابية العابرة للحدود المساحات غير الخاضعة لحكم الدولة، داخل دولة 

خطرة، وقد تفّضل هذه الشبكات العمل بهدوء دون  عنيفةضعيفة، على أن تكون في ظروف 

 أن أي –في كل من الحرب األهلية واإلرهاب  االفاشلة أيًض  أن تثير أي انتباه. تسهم الدول

كما تشير الباحثة السياسية الع الحروب األهلية، وبعكس ذلك، ضعف الدولة هو أحد شروط اند

 ا.من فشل الدولة واإلرهاب العابر للحدود معً  ، فالحرب األهلية قد تفّسر كًًل كوججينزبريدجيت 

 أن خًلفة مثًًل من ذلك ، ابعًض يولوجية يمكنها أن تقّوي بعضها إن االعتبارات المادية واأليد

أزال زاء مهمة من سوريا والعراق، وشمل أج اإقليميً  امشروعً  اكونهلتنظيم الدولة اإلسًلمية 

 غير مسبوقٍ  اعددً  ستقطبتم لالُمتيخييّيلة إلى حٍد الحدود بين هاتين الدولتين، فإن هذه الخًلفة 

هذه  على أرضمناصرين أرادوا العيش  اأيًض جذبت بل وحسب  اء العالممن المقاتلين من أنح

ت تنظيم الدولة اإلسًلمية جعلالدولة الُمتيخييّيلة التي رّوجت لها وسائل إعًلمية. إّن الخًلفة 

لتنظيم القاعدة في عالم الجهادية السلفّية، وقد حّدت من توّسعه العالمي السريع قوًيا  نًدا

القوقاز وعبر المؤسسات التابعة له في العالم، أي الواليات، في مصر وأماكن أخرى في أفريقيا، 

وأفغانستان وجنوب شرق آسيا. وبتحول تنظيم الدولة إلى قوة عسكرية متعارف عليها أصبح 

 سب نقاط إضافية إلى إنجازاته، وبالتالي جذب المزيد من المجنَّدين.على ك اقادرً 
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 امعّرًض  اجعلته أيًض  اقويً  اإلسًلميةوكما هو متوقع، فإن العوامل التي جعلت من تنظيم الدولة 

و ما حّفز على تأسيس ه -الخًلفة  يأ –للخطر في نفس الوقت. إّن تأسيس السيطرة اإلقليمية 

ساسي من قبل قوى متعددة، ، فالتدّخل العسكري األاإلسًلميةمة الدولة التحالف الدولي لهزي

تصارات الدولة الواليات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا، لم يكن ليحدث لوال ان ابما فيه

ضد تنظيم الدولة حتى لو كانوا منقسمين حول نظام األسد  ينمتحالفالجميع كان اإلسًلمية. 

لًلجهادية )المعتدلة(. كان تضارب مصالح دول التحالف يعني في سوريا ودعمهم للمعارضة ا

فإن استراتيجية تأسيس استقرار إقليمي تمنع عودة  يبدأ تهديد داعش بالتراجععندما  أنه

 غير واضحة المعالم. تبدوظهور هذا التنظيم 

 ادور حركة االنتقال عبر الحدود باستمرار المجموعات المتطّرفة المهزومة عسكريً 

 والتي تًلشت -استمرارية تنظيم الدولة اإلسًلمية في المناطق التي كان يسيطر عليها  تشير

العتماد على النصر العسكري لهزيمة الطموحات الجهادية إلى صعوبة ا - اضمنً  2019منذ 

والوقاية من اإلرهاب. قد تتمكن الجماعات المتطّرفة العابرة للحدود من البقاء على قيد الحياة 

بسبب ضعف الدول المجاورة  ايكون ممكنً  اإلقليميالتمّدد وانتقالها عبر الحدود. ن خًلل م

وسهولة اختراق حدودها، وكذلك قدرة األيديولوجيا الجهادية العابرة للحدود. عندما انتقل 

 وانفصاليينتنظيم القاعدة في بًلد المغرب اإلسًلمي إلى مالي تحالف مع متمّردين محليين 

على  اأّن التحالف الجديد كان قادرً  حكومة باماكو. وما يدعو للسخرية مطواًل  قاوموا كانوا قد

سلمية مع المتمردين  وذلك نتيجة لتسوية، 2013السيطرة على معظم شمال مالي عام 

المحليين، وهذا ما أضعف وجود الحكم المركزي. كما أّن استقرار النظام اهتّز فيما بعد نتيجة 

النقًلب عسكري. إن التصعيد الحاد للحركة الجهادية في مالي دفع فرنسا واألمم المتحدة إلى 

قوة "حملة حاد األوروبي أطلق االت اإلقليميالتدّخل العسكري. ونتيجة لتدهور الوضع األمني 

". وقد دعمت واشنطن هذه المهمات لكّن مستقبل الدور اإلقليمية الساحل الخمسدول 

 األميركي هو اآلن موضع الشكوك.

بسبب الحرب  اكما أن التعقيد المتزايد المرتبط بالقواعد الخلفية في ليبيا، والذي أصبح ممكنً 

اعش مًعا رغم الغارات الجوية األميركية التي كانت من القاعدة ود األهلية الليبية، ساعد كًًل 

نسية التقليدية في تستهدف هذه المناطق. على سبيل المثال، عندما ضغطت القوات الفر

على  اعلى تنظيم القاعدة في بًلد المغرب اإلسًلمي كان التنظيم قادرً  2013مالي عام 

 التراجع عبر الحدود إلى ليبيا.
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 السًلح والتمويل 

ُيعتيبير السًلح والمال موارد أساسية لإلرهاب الًل دولتي، فاإلرهاب وسيلة غير مكلفة مقارنة 

بوسائل عنف أخرى، ولكن ال تزال هناك حاجة للمال واألسلحة، وخاصة إذا كان لدى اإلرهاب 

العابر للحدود ولحركات التمرد استراتيجيات مشتركة. وبالتالي فإّن قطع تمويل اإلرهاب هو 

ف أساسي في سياسة الواليات المتحدة لمكافحة اإلرهاب. إن الحروب األهلية تفتح المجال هد

أمام تدّفق األسلحة البسيطة والذخيرة والمعّدات، خاصة إذا كانت االضطرابات تلي انهيار 

رة  الدولة المفاجئ )كما في العراق أو ليبيا(. ويمكن للشبكات العابرة للحدود أن تكون مصدِّ

أحد أسباب قدرة الجماعات الجهادية على  كان على سبيل مثال، ففي سوريا اة أيًض لألسلح

ة من الخبرة المكتسبة في العراق وإمكانية حصولها على  هوالصمود  براعتيها القتالية المستمدَّ

يستفيد اإلرهاب العابر للحدود وحركات التمرد المحّلية أيًضا من كذلك إمدادات األسلحة. 

 جرامية ومن استغًلل السّكان المحّليين عبر أشكال مختلفة من االبتزاز. األنشطة اإل

 المتطرفون العابرون لألوطان والصراعات المحلية

إّن وجود شبكات إرهابية عالمية يمكن أن يوّلد نزاعات محلية بسيطة من خًلل توفير التمويل 

دية السلفية الدولية التي واألسلحة والمقاتلين. ويرتبط تمويل المجموعات بالشبكات الجها

هي في األساس منظمات إرهابية عابرة للحدود، ذات أهداف معادية للغرب ُتموَّل من أثرياء 

من منطقة الخليج؛ كما أّن الوالء للمنّظمة يجعلها على صلة بمصادرها  افي العالم وخصوًص 

لدولية على تحديد هوية المالية. ويؤّثر اإليديولوجيون والمموِّلون من خًلل شبكات التواصل ا

التدّخل في لًلعبين الدوليين ووالء وممارسات المقاتلين والمتمّردين المحليين، وهذا ما يتيح 

يمكن للثوار المحليين أن يتواصلوا مع شبكات دولية للحصول على  كما أنهالصراعات المحلية 

الجهادية الدولية هو  الدعم. إن الجذب المتبادل بين المتمردين المحليين وشبكات التواصل

ُتثب ت النزاعات في الشيشان ومالي كيف يمكن وعامل مهم يساهم في انتشار التطرف العنيف. 

د مسار  للتمويل الكامل لشبكات اإلرهاب العابرة للحدود أن يجّسد الصراعات المحلية ويحدِّ

  . تهوطبيع الصراع

وكان االستقًلل إلى حد كبير ات يفي أوائل التسعين اوقوميً  اانفصاليً كان الصراع في الشيشان 

عندما تفّكك االتحاد  1991هو الهدف الرئيسي. ُأعلن عن الجمهورية الشيشانية عام 

حدث الغزو الروسي للشيشان. ما حدث في الواقع آنذاك هو أّن  1994السوفياتي؛ وفي عام 

 افاع عن الهوية المسلمة. وتبعً ل من الدفاع عن هوية وطنية شيشانية إلى الدالصراع تحوّ 



الرصد االستراتيجي     

، وهكذا توافد المقاتلون األجانب إلى 1996تّم إعًلن الشيشان كدولة إسًلمية عام  لذلك

 القوقاز.

د في  في تحليل حول تطور المقاومة الشيشانية من القومية نحو التوّجه اإلسًلمي المتشدِّ

أّن الدافع الرئيسي وراء  اواضح جدً ات، الحظت الباحثة جولي ويلهلمسن التالي: "من اليالتسعين

تبّني اإلسًلم السياسي واإلسًلم الراديكالي المتعّلق بالرغبة في االلتزام بهذه األيديولوجيات 

وعندما وجد  قد أعطى وفًرا في الموارد المالية والبشرية... يمكن للمال أن يشتري األفكار".

المواجهة الوحشية مع روسيا )التي القادة الشيشان أنفسهم في موقف ضعف وعزلة بعد 

(، تواصلوا مع الجهات والفاعليين 1995و 1994شملت تدمير العاصمة غروزني عاميي 

من خًلل والموارد والمقاتلين.  على والمنّظمات في الشرق األوسط وآسيا من أجل الحصول

لشيشان إال لم ينجح المتمردون ا الدولية ترحيبهم وتشجيعهم للمساعدة الجهادية السلفية

دفع انتصار روسيا المقاتلين الشيشان إلى وقد في تقوية تصميم الروس على سحق التمرد. 

الهجرة نحو صراعات خارجية أخرى )تحّولوا إلى قّوة قتالية مهّمة لدى الجهاديين في الحرب 

 األهلية السورية(، وبالتالي سيساهمون في نشر التطرف.

 هلية؟هل يفوز المتطرفون في الحروب األ

عادة ما تنتهي الحروب األهلية بانتصار عسكري من جانب واحد أو بتسوية تفاوضية واتفاق 

فإّن الحكومات المحلية ومناصريها يستبعدون إمكانية  ًلم. وحسب النموذج المتعارف عليهس

وعقائديين  االتفاوض مع المتطّرفين الجهادين الذين ُيعتبيرون غير جديرين بالثقة مطلقً 

كانت عمليات التفاوض صعبة التحقيق، هل يبقى المتطرفون قادرين  وللتسويات. لين معاد

ابة على هذه على الفوز؟ وهل األيديولوجية المتطّرفة هي بحد ذاتها نقطة إيجابية؟ إّن اإلج

أّن ارتباط الجماعات  استنتج كٌل من مونيكا دوفي توفت ويوري جوكوف لقد األسئلة متفاوتة،

أقل عرضة لإلجراءات  المسّلحة بالقضايا المتطّرفة العابرة للحدود وتجنيد المقاتلين األجانب

ألنها ال تعتمد على السكان المحليين للحصول على الدعم، وليست مرتبطة  الحكومية

 أن المحّركذلك على المدنيين؛  القمعيةالحكومات  هي ال تبالي بتأثيروبالمصالح المحلية. 

مسألة  ون أجل كسب القلوب والعقول إنما هفي هذا اإلطار ليس معركة م لهذه الجماعات

 نقاوة القضية ب ُرّمتها.
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تيدل القضية الشيشانية على أّن انتشار السلفية الجهادية داخل الصراعات المحلية تتسّبب 

في حينه التماسك ما يكون بتجزئة التنظيم بسبب الخًلفات حول األهداف واالستراتيجيات، بين

للفوز. لكن عائشة أحمد تشير إلى أّن المتطّرفين متعّددي الجنسيات أقل عرضة  امهمً 

لًلنقسام من الجماعات المحلية، التي عادة ما تنقسم بسبب المصالح الضيقة وااللتزامات 

من ناحية أخرى، يصف محمد حافظ الجهاديين "األخوة" المناضلين الذين يخسرون  "والوالءات.

الحروب األهلية بسبب آرائ هم المتشّددة وغير المتسامحة وميلهم لقتل المدنيين وخاصة 

المسلمين منهم على أّنهم مرتدين، إذ بنتيجة ذلك هم ُيبع دون مناصريهم. أما فيما يتعلق 

برا ًل يتفق حافظ مع بارفالحروب األهلية في الجزائر والعراق وسوريا، بالخسائر الجهادية في 

التي تزعم بأّن لدى المتطّرفين قدرة تفوق قدرة المعتدلين في الحروب األهلية، فهي  والتر

تنحاز إلى وجهة النظر القائلة  بذلكتقارب مسألة الخيار األيديولوجي كقرار استراتيجي، وهي 

تستخلص لى الصعيد الدولي ألسباب نفعية. ع في الجهادة قد تدخل بأّن الجماعات المحلي

والتر ذلك من كون الجهاديين هم أكثر المقاتلين فعالية واألكثر قدرة على طمأنة األنصار 

بأّنهم لن يكونوا فاسدين بمجرد وصولهم إلى السلطة، فهم قادرون على كسب المعتدل 

النظر عن األيديولوجيا، وكذلك  لجهة الفائزة بغّض الناس يريدون أن يكونوا مع اووالمتطرف. 

تشير تقارير فورتنا بايج إلى أّن الجماعات التي تستخدم اإلرهاب في الحروب األهلية ال تفوز 

 .اغالبً 

هل لدى المقاتلين األجانب الذين اعتنقوا األيديولوجيا المتطرفة أهلية أو مصداقية على أرض 

إلى  ا؟ مجدًدا، اإلجابة هي كًل صراحة. استنادً اوب األهلية عمومً المعركة بالنسبة لمقاتلي الحر

في سوريا، تستخلص فيرا ميرونوفا المقابًلت مع المقاتلين األجانب في جبهة النصرة وداعش 

أّن تمّيز هؤالء هو امتًلكهم للمعرفة )بما في ذلك المهارات اللغوية والتقنية( والخبرة، وقدرة 

في الحد األدنى غير قادرين على  )فهمالوصول إلى مصادر التمويل، والتفاني والوالء للقضية 

المقاتلون األجانب هم غالًبا واالنشقاق ألنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه( والدعاية. 

السفاحوني في فيديوهات قطع الرؤوس، والسكان المحليين يتفادونهم جزئًيا بسبب عقبات 

اللغة التي تمنع التواصل )معظم المقاتلين األجانب ال يتكّلمون العربية(. وفي نفس المنحى 

 عائق أمام فعالية القتال.  اإّن عقبة اللغة هي أيًض فالسلبي، 

على القتال حتى  اللتسويات وأكثر إصرارً  ااص أكثر رفًض ُيعتيبير المقاتلون األجانب بشكل خ

فإّن وجود  ر قادرين على االنتصار في حرب ماالنهاية، وبالنتيجة إذا كان الجهاديون غي
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إن التبعات الملقاة على عاتق  المقاتلين األجانب قد يجعل الحروب األهلية أطول وأكثر تعقيًدا.

ويرى بعُض المحللين أّن الجهاديين المنتصرين ينتقلون  .لفائز تتخّطى المدى القصير للحربا

(، لكن المقاتلين 2015إلى الهجمات العابرة للحدود في بًلدهم )مثل الهجمات في باريس عام 

األجانب المهزومين ال يفعلون ذلك، ويعود السبب )إلى حد كبير( إلى بقاء عدد قليل منهم 

ار المتمّردين ينتج عنه فائض من المقاتلين على قيد الحياة. الفرضية هنا هي أّن انتص

يمتلك قدامى المحاربين خبرات في التعامل مع األسلحة والمتفّجرات والقدرة على واألجانب. 

استقطاب المجّندين الجدد؛ وخبرتهم وأداؤهم الجيد هو محل اعتبار، إذ لم يكونوا بالضبط 

ن صراع إلى آخر طالما توجد حروب مرتزقة، وهم قادرون على الحركة، ويمكن أن ينتقلوا م

 أهلية يمكن خوضها. 

 تدّخًلت األطراف الثالثة واإلرهاب العابر للحدود

يزيد من خطر  للنظام االستقراريّتفق معظم المحللين على أّن تّدخل الطرف الثالث إلعادة 

آليات متعددة. النتحارية، وذلك ألسباب مختلفة واإلرهاب بالمجمل، وخاصة العمليات ا

ويفيد االحتًلل األجنبي لألراضي المسلمة بشكل عام يعطي المتطّرفين أداة دعائية فّعالة. 

دة فقط من التدّخل هي التي تستتبع إرهاًبا كردة فعل على  بعض الدراسات أّن أنواع محدَّ

ل هذا السياسية، بما يعني تفضيل فئة داخ تباالستراتيجيااالحتًلل، وخاصة تلك المرتبطة 

الصراع على غيرها، وذلك الستبدال نظام ب خر أو لًلستحصال على أراٍض معينة. إّن التدّخًلت 

س إليجاد هذه المعادالت العكسية، وعليه فإّن قوات حفظ السًلم  اإلنسانية لم تؤسِّ

فة من قبل المتطّرفين على أرض المعركة في الحروب  والمنّظمات اإلنسانية هي غالًبا المستهدي

ألهلية. كما أّنه ُينظير إلى األمم المتحدة على أّنها أداة للغرب: ضربت الجماعات الجهادية مقر ا

 .2007وفي الجزائر عام  2003األمم المتحدة في بغداد عام 

إّن الهجمات اإلرهابية االنتقامية التي تحدث خارج ساحة القتال ضد الطرف الثالث الذي يتدّخل 

الحكومة المحلية هي أمر شائع. على سبيل المثال، شّنت حركة  النظام أو لدعم الستعادة

الشباب الصومالية هجمات في كل من أوغندا وكينيا على أهداف مدنية كانت آثارها مدّمرة، 

االتحاد األفريقي لحفظ  وكذلك جرى االنتقام من االنتشار العسكري في الصومال التابع لقوات

 السًلم. 
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 ل الطرف الثالثالعابر للحدود تدخّ عندما يعقب اإلرهاب 

ّن حمًلت إي تأثيراُته؟ يقول بعض الباحثين عندما يظهر اإلرهاب بعد عملية التدّخل، ما ه

من المرجح أن واإلرهاب تقّوض عزم الطرف الثالث على االستمرار في مسار الحرب األهلية. 

تعتقد الدول ربما  ية أخرىيات هذه المسألة، فمن ناحيزعزع اإلرهاب الموّجه ضد الديمقراط

أّن االستمرار في مواجهة الهجمات اإلرهابية قد يساعد على خلق سمعة تختص بالقدرة على 

حل المسائل، وهذا ما قد كون مفيًدا في نزاعات مستقبلية. فبدل أن تستسلم أو تضعف، 

فة هذا االعتقاد ليكون لديها حافز للرد، ما قد يؤدي إل ى دوامة تحديات تعتمد الدول المستهدي

وتحديات مضادة. ولكن حتى لو كان اإلرهاب ال يجبر بشكل مباشر دول الطرف الثالث على 

فإن  تنجم عن التزامات سياسة خارجية( التراجع عن التدّخًلت األجنبية )بما أّن مشاركتها قد

لى هذا ويتصرفون ع أّن اإلرهاب ال يزال فاعًًل الًلدولتيين يستمرون باالعتقاد  الًلعبين

 األساس.

لفهم هذه المعضلة، فالحرب األهلية اللبنانية التي بدأت عام  امًلئمً  يقّدم تاريخ لبنان مثااًل 

في طريقة تفكير أسامة بن الدن، الذي صّرح الحًقا أّن رؤية  ابارزً  ايبدو أّنها لعبت دورً  1975

تدمير أبراج مركز التجارة العالمي مستوحاة من مشاهد تدمير بيروت من قبل "إسرائيل"، 

ما ُيستشهيد  اباعتبارها كارثة سمحت بها أميركا وتجاهلها العالم. باإلضافة إلى ذلك، غالبً 

ذي طرد الواليات المتحدة، وُيجمع الكل على أّن سحب بحزب اهلل كمثال لإلرهاب الناجح ال

إدارة ريغان لقوات حفظ السًلم األميركية التي كانت من ضمن القوات المتعددة األطراف التي 

أتى بعد تفجير مقرات مشاة البحرية األميركية  إلى وقف الحرب األهلية اللبنانيةكانت تهدف 

 اشخصً  241تحارية واألكثر فتًكا، وقد أودت بحياة ات االنوهذه من أوائل الهجم – 1983عام 

ر الكشف عن بعض محتويات األرشيف السرية دالالت تناقض هذه يوفّ مؤخًرا في الخدمة. لكن 

الفكرة ربما. بدل تغيير المسار، تضاعف دعم مسؤولي اإلدارة األميركية الذين دعوا إلى 

ية، في حين أّن معارضي التدّخل ازدادت التدّخل منذ البداية نتيجة للخسائر البشرية العال

الجيش اللبناني الوطني في  انهيارقناعتهم بأّن التدّخل كان خطأ من األساس. في الواقع، إن 

 هو الذي أّدى إلى انسحاب قوات حفظ السًلم األميركية. 1984أوائل عام 

اليات المتحدة على وهناك مسألة متصلة بهذا اإلطار تستدعي النقاش أيًضا. لماذا لم ترد الو

؟ كتب مستشار األمن القومي للرئيس ريغان روبرت مكفارلين في الذكرى 1983تفجير عام 

أّنه رغم موافقة الرئيس على االشتراك في الضربة الجوية  االخامسة والعشرين للتفجير كاشفً 
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هض المهمة. األميركية الفرنسية ضد قواعد حزب اهلل في لبنان، إال أّن وزير الدفاع آنذاك أج

اعتبر مكفارلين أّن انسحاب المارينز بمثابة مأساة وهزيمة سياسية مكلفة شّجعت تنظيم 

ب وأنه ال يزال  االقاعدة، إذ إّن زعماء التنظيم اإلرهابي تعلموا درسً  وهو أّن اإلرهاب لن ُيعاقي

 .فّعااًل 

 االستنتاج والتوصيات

إّن تهديد اإلرهاب العابر للحدود الوطنية عبر منظمات مثل داعش والقاعدة ال يمكن معالجته 

دون مراعاة تداخل اإلرهاب بالحرب األهلية والتدّخل العسكري. يجب أن تهتم الواليات المتحدة 

باالضطرابات في بقية دول العالم، حتى لو لم تعد األهداف متعّلقة فقط بنشر القيم 

اطية أو االضطًلع بمسؤولية الريادة العالمية. إّن رؤية المشكلة بشكل جيد تتطّلب الديمقر

اعتماد أفق زمني طويل األمد باإلضافة إلى الصبر. ويجب أن تكون االستراتيجية محّضرًة 

ومرتكزًة على إطار متكامل، بدل أن تكون كرد فعل على أزمات آنية. إّن االعتراف  امسبقً 

جبها تظهر التهديدات يسمح للحكومات باتخاذه تدابير دفاعية ومخفَّفة قبل بالظروف التي بمو

 نشوب األزمة التي تتطّلب )أو يبدو أنها تتطلب( التدخل العسكري.

قد يكون التهديد اإلرهابي اآلني مظهًرا من مظاهر الصراعات عميقة الجذور التي يتم 

اياه المباشرة، لكّن ذلك قد يطيل أمد تنشيطها بعد التدخًلت العسكرية. الستعمال القوة مز

من تخفيفه، ألّن عواقبه تتفاقم مع مرور الوقت. يمكن للقوة العسكرية أن تدّمر  الصراع بداًل 

د قاعدة إرهابية، وتتخّلص من قادة بارزين، وتعّطل العمليات على المدى القصير، ولكّنها ق

 العابرة للحدود على المدى الطويل.  تحّفز الهجمات اإلرهابيةتزيد الًل إستقرار المحلي، 

كما أّن هناك مضاعفات إضافية عندما ينوي التدّخل األجنبي االنتقام من اإلرهاب أو الدفاع 

دة،  اإلرهاب واالضطراب الداخلي أكثر، كما أّن الطرف الثالث يجد  يحّفزفهذا عن حكومة مهدَّ

بدأت الدولة وقد  يمكنه أن يوّفر األمن. صعوبة في التحّلل من التزاماته ألّن حليفه الداخلي ال

اإلسًلمية بإعادة تشكيل صفوفها في سوريا والعراق بعد االنسحاب المفاجئ للقوات األميركية 

تقليص المساعدات اإلنسانية وجهود إعادة تثبيت األمن وأدى . 2019في تشرين األول عام 

 السلطة. عن فراغإلى تسريع الفوضى الناتجة 
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 أسًسا لتوصيات للقوى الخارجية المعنية باالستقرار في أجزاء حرجة من العالم:توّفر هذه الرؤية 

. تعمل األطراف الثالثة في معظم الحاالت من خًلل الحكومات المحلية العمل من خًلل الشركاء

الحليفة للترويج الستتباب األمن والنظام. ففي الدول الضعيفة التي يتحّداها الًلعبون 

العنيفون الًلدولتيون يجب أن تتجاوز الجهود الوقائية التي يقوم بها الحلفاء األجانب القدرات 

العسكرية، وذلك للوصول إلى تقديم االستشارة لقطاع األمن والترويج لشرعية موثوق بها 

 ومؤسسات حكومية فّعالة. 

ارجية كالواليات . بالنسبة لقوى عظمى خاالنخراط في تخطيط منطقي ومنّسق وطويل األجل

المتحدة، الراغبة في تخفيف أو احتواء تطّور العنف واإلرهاب في المناطق البعيدة، يتطّلب 

القيام بفعل مناسب سياسًة وأدوات مختلفة يمكن إدخالها في إطار وكاالت حكومية متعّددة، 

ف الثالث فإّن جهود الطر ة مدروسة وطويلة األجل. وبالتاليوهذا يتطّلب تطوير استراتيجي

ضمن جهود محاربة اإلرهاب يجب أن تتضّمن أنشطة الدفاع عن الوطن، واستراتيجية 

للتواصل واالتصاالت، وتوفير المساعدة األمنية للشركاء المحليين، والمساعدة اإلنمائية، 

ق  وجهود إعادة األمن لمرحلة ما بعد النزاع، والمساعدات اإلنسانية. مثل هذا الجهد المنسَّ

يكون بقيادة مدنية واسعة تستند إلى تطوير خبرات ضليعة باإلطار المحّلي. إن  يجب أن

دة للغاية، وليس هناك من بديل للمعرفة  الصراعات التي تثير قلق القوى الخارجية معقَّ

قة والت لف مع الظروف المحلية.  المعمَّ

رية للجيوش . يجب أن يكون استخدام القوة العسكاستعمال القوى العسكرية كمًلذ أخير

الخارجية لمواجهة اإلرهاب المًلذ األخير، إذ إّن الظروف التي تحكم هذا الخيار يجب أن تكون 

دة سلفً  كبيًرا من الوحدات  اُتعتيبير التدّخًلت الواسعة التي تستدعي عددً والستباق األزمة.  امحدَّ

ة حول العالم أصبح القتالية على األرض نادرة، لكّن استعمال سًلح الطيران والقوى الخاص

بشكل متصاعد. وقد أّدى االعتماد على سًلح الطيران، وخاصة الطائرات المسّيرة،  امعتادً  اخيارً 

وبرهن  اإلى انتشار القواعد العسكرية األميركية، وبالتالي جعل الوجود األميركي أكثر انكشافً 

زال مسألة فعالية غارات ال توعلى الدعم األجنبي.  اأّن الحليف المحّلي بات أكثر اعتمادً 

الطائرات المسّيرة موضع جدل، وهنا تبرز الحاجة إلى جعل النهج الذي من خًلله ُتنتقيى 

األهداف أكثر شفافية، لتصبح خطوة إلى األمام نحو مصداقية وشرعية أكثر تماسًكا. كذلك 
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ام في البلد على الرأي العتجّنب الخسائر المدنية، وذلك ليس لتأثيرها  امن الضروري أيًض 

 بل أيًضا للحفاظ على دعم الجمهور العريض في بلد القائم بالتدّخل.فقط  المضيف

. نادًرا ما تكون المجموعات إشراك كل المجموعات ذات الصلة في المفاوضات إلنهاء النزاع

الجهادية قادرة على تحقيق انتصار حاسم في حرب أهلية، لكنها تستطيع االستمرار في القتال 

ل،  لفترة طويلة وبشراسة كافية للمحافظة على حالة مراوحة تصبح ذات كلفٍة عالية ال ُتحتمي

خاصة إذا منعت الطرف الثالث من االنسحاب من التزامه العسكري غير الشعبي الذي يزيد من 

خطر التعرض للهجمات اإلرهابية في بلد الطرف الثالث. إّن التفاوض مع المتطّرفين قد يكون 

مً  قابًًل  اي خيارً بالتال بعناية بشكل يناسب  اللتطبيق لحل الصراع، ولكن يجب أن يكون مصمَّ

الوضع، مستنًدا إلى معرفة واسعة النطاق بالشأن المحلي، مع تصّور دقيق حول األطراف التي 

على طاولة المفاوضات. يقّدم االتفاق حول الحرب األهلية الجزائرية عام  ايجب أن تكون طرفً 

، حيث يجمع بين الهزيمة العسكرية وتدابير المصالحة، خاصة العفو بديًًل  اثنائيً  اوذجً نم 2000

من المساومة مع المعارضة ككتلة واحدة جامعة. يمكن قياس منح  عن أفراد مقاتلين بداًل 

إلى خطورة الجرائم التي ارتكبها الفرد، لكن إنهاء الحرب في الجزائر لم يمنع  االعفو استنادً 

اإلقليمي أو حّصن الجزائر من هجمات إرهابية عالية التدمير من حين آلخر، ومنها هجمات النزاع 

 من حدودها.  اُشنَّت انطًلقً 

ال يزال هناك حدود لما يمكن القيام به للحد من خطر اإلرهاب العابر للحدود. وال يمكننا أن 

ينبغي على الحكومات أن ال تبالغ في ونحو هذا الهدف.  بطيءنتوّقع سوى تقّدم تدريجي 

التهديد وأن ال تبالغ في النتائج المرجّوة، فبعض األهداف االستراتيجية طموحة جًدا لتكون 

قابلة للتحقيق، والقضاء السريع على السلفية الجهادية العنيفة في جميع أنحاء العالم هو واحد 

 من هذه األهداف.
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 اإلنجيلي المتصهين ريتشارد غرينيل: 

 1رجل ترامب إلدارة االستخبارات القومية

 

تعيين سفيره في ألمانيا ريتشارد  2020شباط  19أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب في 

"يسرني أن أعلن  لوكالة االستخبارات القومية األميركية باإلنابة. وقال ترامب مديًراغرينيل، 

أن سفيرنا الذي يحظى باحترام كبير في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، سيصبح مدير االستخبارات 

 الوطنية باإلنابة. لقد مثل ريك بلدنا بشكل جيد للغاية وأتطلع إلى العمل معه". 

ي وتأتي أنباء هذا التعيين، التي نشرت ألول مرة في صحيفة نيويورك تايمز، في الوقت الذ

آذار لترشيح مدير جديد لوكالة االستخبارات القومية،  11يواجه فيه ترامب موعًدا نهائًيا في 

أو تعيين مدير جديد باإلنابة للوكالة، ألن القانون الفيدرالي كان يمنع المدير السابق للوكالة 

ؤول كبير لمس اباإلنابة "جوزيف ماغواير" من االستمرار بشغل المنصب بعد ذلك التاريخ. ووفقً 

في اإلدارة األميركية، سيحتفظ غرينيل بمنصبه كسفير ألميركا في ألمانيا أثناء إشرافه على 

 .2عمل االستخبارات القومية

مكتب المدير مسؤول عن  ألن اوحساسً  اهامً  اوُيعتيبير منصب مدير االستخبارات القومية منصبً 

، ومكتب التحقيقات CIAات المركزية وكالة استخبارات أميركية )منها وكالة المخابر 17عمل 

(، وعن رفع تقرير مجّمع االستخبارات اليومي NSA، ووكالة األمن القومي FBIالفيدرالي 

لمكتب الرئيس األميركي صباح كل يوم، باإلضافة إلى صفته االستشارية المباشرة لكل من 

من  ا. انطًلقً 3لقوميالرئيس ومجلس األمن القومي ووزارة األمن الداخلي في قضايا األمن ا

                                                           
 إعداد: علي مراد 1

2 Kaitlan Collins, Zachary Cohen, Kylie Atwood and Lauren Fox, “Trump names staunch loyalist and current US 

Ambassador to Germany Richard Grenell as acting intelligence chief”, CNN, February 20, 2020. 

https://cnn.it/2SWHAmG 

3 Nina Agrawal, “There's more than the CIA and FBI: The 17 agencies that make up the U.S. intelligence 

community", Los Angeles Times, January 17, 2017. 

https://lat.ms/2Pkaj2h 

https://cnn.it/2SWHAmG
https://lat.ms/2Pkaj2h
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برزت انتقادات عديدة للرئيس األميركي على خلفية قراره بتعيين غرينيل  حساسية المنصب

خبرة تؤّهله إلدارة مجمع االستخبارات، واُتهم ترامب بأّنه يغامر  أوكونه ال يملك أي رصيد 

النظر عن  من سعيه لتقريب الذين يدينون له بالوالء، بغّض  ابخطوة تعيين غرينيل انطًلقً 

 . 4خلفياتهم ومؤهًلتهم

 من هو غرينيل؟

في والية ميتشيغان األميركية، ترّبى في كنف عائلة إنجيلية مؤّيدة  1966من مواليد عام 

. حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة الحكومية والعامة من 5لكيان العدو اإلسرائيلي

امعة إيفانجيل في سبرينغفيلد بوالية ميسوري األميركية، وعلى درجة الماجستير في اإلدارة ج

 العامة من كلية جون إف كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد.

لًلتصاالت  امديرً  االبنمن قبل الرئيس االميركي األسبق جورج بوش  2001ُعيّ ن غرينيل عام 

والدبلوماسية العامة في الممثلية الدائمة للواليات المتحدة في األمم المتحدة. استمر غرينيل 

، ليكون بذلك أكثر متحدث 2008الثانية عام  االبن شفي هذا المنصب حتى نهاية والية بو

خًلل عمله في  باسم البعثة األميركية في األمم المتحدة مدة في المنصب. عاون غرينيل

األمم المتحدة أربع سفراء أميركيين هم جون نيغروبونتي، وجون دانفورث، وجون بولتون، 

 وزلماي خليلزاد.

وقبل توليه منصبه في األمم المتحدة، كان غرينيل قد عمل كمتحدث باسم كل من مكتب 

مارك  حاكم نيويورك جورج باتاكي، وُعمدة سان دييغو سوزان غولدنغ، وعضو الكونغرس

سانفورد، وعدد من المرشحين السياسيين على مستوى انتخابات الواليات واالنتخابات 

 .6الفيدرالية، بما في ذلك ثًلث حمًلت رئاسية أميركية

                                                           
4 Emma Tucker, “Trump Names Loyalist Richard Grenell as Head of Intelligence”, The Daily Beast, 

Feb, 19, 2020. 

https://bit.ly/37Xl3tY 

الشهرية التابعة لـ "االتحاد الصهيوني الفدرالي في ألمانيا"،  dische RundschauüJفي مقابلة مع صحيفة   5

يقول غرينيل بأّن أّمه تضع الفتة عند عتبة بيتها مكتوب عليها "صلوا ألجل سًلم إسرائيل"، وهو يؤّكد أّنه 

 يصلي ألجل إسرائيل بشكل يومي. للمزيد أنظر:

https://www.jns.org/a-strong-friend-of-israel-in-berlin/ 
6 US Embassy & Consulates in Germany, “Ambassador Richard A. Grenell Biography”, accessed on 

February 24, 2020. 

https://bit.ly/37Xl3tY
https://www.jns.org/a-strong-friend-of-israel-in-berlin/
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شركة "كابيتول ميديا بارتنرز" للخدمات اإلعًلمية، وهي شركة  2009أّسس غرينيل عام 

لشؤون العامة ولها مكاتب في لوس استشارية دولية في مجال اإلعًلم االستراتيجي وا

أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك وواشنطن. تعاقد مع شبكة "فوكس نيوز" كمعّلق 

ومحّلل سياسي وكتب مقاالت في العديد من وسائل اإلعًلم األميركية كصحيفة وول ستريت 

 .7جورنال ، وشبكة سي بي أس نيوز، وشبكة سي أن أن، ومجلة بوليتيكو

لفترة وجيزة كمتحدث رسمي باسم المرشح الرئاسي الجمهوري ميت  2012عام  عمل غرينيل

رومني، لكن مخاوف بعض الجمهوريين آنذاك على صورة رومني كمرشح يمّثل الحزب 

 اإلرضاء الجمهور الديني المحافظ دفعهم للضغط على غرينيل ليستقيل، نظرً  االمحافظ وسعيً 

 .8يفاخر بميوله اإلى كونه مثليًّ 

 نيل السفير في ألمانياغري

رشح الرئيس األميركي دونالد ترامب ريتشارد غرينيل ليصبح سفير  2017في أيلول عام 

الواليات المتحدة في ألمانيا. بعد تأخير مجلس الشيوخ لجلسة المصادقة على الترشيح، صود ق 

أيار عام  7، وقام بأداء اليمين الدستورية في 2018نيسان عام  26على تعيين غرينيل في 

 .9في اإلدارة األميركية الجمهورية بح غرينيل أعلى مسؤول مثلي الجنس، ليص2018

بعد ساعات على توليه منصبه في برلين كسفير للواليات المتحدة، هاجم غرينيل دبلوماسيين 

بأّن "الشركات األلمانية التي تعمل في إيران  في حسابه على تويتر امغّردً  اورجال أعمال ألمانً 

لدى مسؤولين ألمان وأوروبيين  ايجب أن تنهي عملياتها على الفور"، األمر الذي أعطى انطباعً 

 .10هم بأن ُيستيدعى من قبل الخارجية األلمانيةبعض السفير الجديد يهّددهم، فطالب بأنّ 

                                                           

https://de.usembassy.gov/our-relationship/our-ambassador/ 
7 LinkedIn, “Richard Grenell Profile”, accessed on February 24, 2020. 

https://www.linkedin.com/in/richard-grenell-750b6a4 
8 Jennifer Rubin, “EXCLUSIVE: Richard Grenell hounded from Romney campaign by anti-gay 

conservatives”, The Washington Post, May 1, 2012. 

https://wapo.st/37W9m6V 
9 The Washington Times, “Gay ambassador sworn in by Mike Pence”, May 7, 2018. 

https://bit.ly/38WNDgp 

10 Antonia Blumberg, “New U.S. Ambassador To Germany Offends Hosts Just Hours Into His First 

Day”, The Huffington Post, 05/09/2018 

https://de.usembassy.gov/our-relationship/our-ambassador/
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عندما صّرح لموقع أميركي يميني بإخبار  ا، أثار غرينيل الجدل مجددً 2018في حزيران عام 

بريتبارت بأّنه يعمل على "التمكين الكامل للمحافظين في جميع أنحاء أوروبا"، ما أّدى إلى 

وماسية، ودعا سياسيون من اتفاقية فيينا للعًلقات الدبل 14وصف تصريحه بأنه خرق للمادة 

 .11ن إلى طرد أو استبدال غرينيل بسفير آخروألمان بارز

، صّرح غرينيل لصحيفة ألمانية أن "الشركات األوروبية المشاركة 2019ي كانون الثاني عام ف

" من روسيا إلى ألمانيا هي في خطر دائم، ألّن 2في مد خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 

". وفي هذا السياق، بعث برسائل خطية إلى الشركات األلمانية االعقوبات األميركية ممكنة دائمً 

على ذلك، قالت رئيسة  اتهديده بالعقوبات. ردً  اكة في تنفيذ المشروع المذكور مكّررً المشار

ّن "السفير األميركي إب أنجيًل ميركل( أنجيًل كارينباو حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي )حز

 .12يتصّرف بطريقة دبلوماسية غير عادية إلى حد ما"

 اشبيجل" ملًفا شخصًيا عن غرينيل استنادً  نشرت صحيفة "دير 2019كانون الثاني عام  11في 

ومسؤولين حكوميين ومشّرعين وجماعات  اوألمانيً  اكيً أمير ادبلوماسيً  30إلى مقابًلت مع 

ضغط وخبراء في مجال الفكر. وذكرت المجّلة أّن "جميع هذه المصادر تقريًبا ترسم صورة 

أرسله إلى برلين. الغالبية للسفير تشبه بشكل ملحوظ صورة دونالد ترامب، الرجل الذي 

 .13النقد" يتحملكاد  يالون غرينيل بأنه شخص همجي نرجسي، العظمى منهم يصف

في ألمانيا، دأب غرينيل في تصريحاته وكتاباته وتغريداته على التحريض  اومنذ تعيينه سفيرً 

السياسي إضافة )ما ُيسّمى الجناح  هكللتصنيف ألمانيا وكل دول االتحاد األوروبي حزب اهلل 

. وفي أحدث 14لما يسمى الجناح العسكري( على قوائم ما يسمى اإلرهاب وفرض عقوبات عليه
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ّن على الحكومة إواالتحاد األوروبي قال غرينيل  مقال له حول حظر حزب اهلل في ألمانيا

 في دعى". وأ2019األلمانية حظر حزب اهلل ألّن البرلمان األلماني دعى إلى ذلك خًلل عام 

ر أّن الحكومة األلمانيةبأّن "التطورات األخير مقاله مستعّدة للعمل، وذلك باستخدام  ة ُتظه 

األدوات القانونية المتاحة لحرمان وكيل اإلرهاب اإليراني من القدرة على التخطيط والتجنيد 

وجمع األموال على األراضي األلمانية. يجب على االتحاد األوروبي أن يحذو حذو البرلمان 

 . 15األلماني وأن يصّنف حزب اهلل بأكمله كمنظمة إرهابية"
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  دوروثي شيا

 السفيرة األميركية الجديدة في لبنان1

 

قرر  أعلن البيت األبيض أن الرئيس األميركي دونالد ترامب 2019تشرين األول عام  11في 

( لتشغل منصب السفيرة الجديدة Dorothy Sheaترشيح الدبلوماسية األميركية دوروثي شيا )

بأّنها تشغل منصب  في لبنان بدل السفيرة إليزابيث ريتشارد. وعّرف بيان البيت األبيض شيا

نائب رئيس بعثة سفارة الواليات المتحدة األميركية في القاهرة، وقد عملت سابًقا كنائبة 

المسؤول الرئيسي في القنصلية األميركية العامة في القدس، ومديرة لمكتب المساعدات آلسيا 

ت قد عملت والشرق األدنى في دائرة السكان والًلجئين والهجرة في وزارة الخارجية، وكان

 ارجية في مجلس الشيوخ األميركي. كمستشارة للجنة العًلقات الخ

خدمتها في وزارة الخارجية  واتلى أّن دوروثي شيا عملت خًلل سنوأشار بيان البيت األبيض إ

كمستشارة سياسية واقتصادية في سفارة الواليات المتحدة في تونس، ومسؤولة سياسية 

ليت من وزارة الخارجية إلى مجلس في سفارة الواليات المتحدة ف ي تل أبيب. وكانت قد ُنق 

األمن القومي لتشغل منصب مديرة مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان في المجلس، 

وفي مطلع القرن الحالي عملت كمساعدة خاصة للمبعوث الخاص حول قضايا جرائم الحرب 

شؤون الخارجية من جامعة فرجينيا . حصلت شيا على بكالوريوس في ال2في وزارة الخارجية

، 1991الماجستير في الخدمة الخارجية من جامعة جورج تاون عام وعلى ، 1988عام 
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2 The White House, “President Donald J. Trump Announces Intent to Nominate and Appoint Individuals 
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، وهي تجيد 2011وماجستير في استراتيجية األمن القومي من كلية الحرب الوطنية عام 

 .3اللغتيين الفرنسية والعربية

 

التواصل االجتماعي، يمكن القول  واقعوبحسب ما ُنشر عنها في مواقع إخبارية ومجًلت وم

تشرين األول الماضي  30ّنها نشطة في مبادراتها في المناطق والبلدان التي تعمل فيها، ففي إ

نشر حساب السفارة األميركية في القاهرة على موقع تويتر تغريدة مرفقة بصورة لدوروثي 

وخًلل عملها في القنصلية  .4شيا وهي تقود مشاركة بعثة السفارة في حملة للتبرع بالدم

ر في "مجلة الخدمة الخارجية" التابعة لوزارة  العامة األميركية في القدس كتبت مقااًل  ُنش 

الخارجية، تحدثت فيه عن تعّرفها إلى رسام إسرائيلي بعد أن جذبتها رسوماته )المليئة 

ت على جدران بهو فندق الملك داوود في غرب القدس، حيث  بالخراف( التي كانت قد ُعلِّقي

سطينيين واإلسرائيليين. تقول شيا كانت تشارك في تدوين وقائع جلسات التفاوض بين الفل

مناحي كاديشمان لرسم الخراف،  اإلسرائيليفي مقالها أنها ُأعج بيت بالسبب الذي دعى الرسام 

بقصة النبي إبراهيم  اإلسرائيليبنه الذي تجّند في الجيش االتعبير عن قّصته مع  ألنه حاول

 .5مع ولده الذي أراد ذبحه وافتداه بكبش

 

، وخًلل جلسة االستماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في 2019ول عام كانون األ 17في 

مجلس الشيوخ الخاصة بالمصادقة على تعيينها، تحّدثت دوروثي شيا في كلمتها المكتوبة 

 عن رؤيتها للموقف األميركي حيال لبنان فقالت:
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"تكمن في صميم اهتماماتنا بلبنان الجهود الرامية إلى ضمان دولة 

مستقرة ومزدهرة يمكننا أن نتشارك معها بفعالية لتعزيز المصالح 

الحيوية لألمن القومي ]األميركي[ في البلد والمنطقة. إن العمل مع 

المجتمع الدولي والشعب اللبناني للتصدي الستقراره المتعّثر اآلن هو في 

المصالح األميركية في الشرق األوسط، ويظل حاسًما لضمان  صميم

نجاحنا في جهودنا لهزيمة داعش وتعزيز االستقرار اإلقليمي ومواجهة 

 تأثير إيران المزعزع لًلستقرار في المنطقة".

 

 وحول الوضع االقتصادي في لبنان قالت شيا:

قي "إلى أن يتبنى قادة لبنان السياسيون الحاجة إلى إصًلح حقي

ودائم، لن تنجح أي حكومة. لكن إذا تبنى القادة التغيير، فنحن على 

استعداد للعمل مع الحكومة والشعب إلعادة بناء اقتصاد لبنان 

 .6المدمر"
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