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 ــــانشكـــــــر وعرفـــــــ

 

سأله النجاح ن، و هذه املذكرةأعاننا على إجناز  الذيسبحانه وتعاىل نشكر هللا 
 .والتوفيق

بن "ومن ابب رد الفضل ألهله، فإننا نتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل األستاذ املشرف 
والذي كان خري مرشد لنا يف كل مرحلة من مراحل إعدادها، ومل يبخل ، "فريد بلعيد

 .بوقته وعمله وخربته
  .كما نتوجه خبالص الشكر والتقدير إىل أعضاء اهليئة التدريسية يف قسم العلوم السياسية

 .هللا عز وجل أن جيزيهما خري اجلزاء أنه مسيع جميب نسألىل كل أعضاء جلنة املناقشة، و وإ
مكتبة  موظفي كما ال يفوتنا أن نشكر مجيع العاملني بقسم العلوم السياسية، وابألخص

 .القسم على املساعدة املقدمة لنا
            وأسدى لنا بنصيحة أو أمد� مبشورة ان لكل من قدم لنا العون وساعد� التقدير والعرف

 .هأو قّدم لنا معلومة، مكنتنا من إمتام البحث على هذا الوج
 لكل هؤالء مجيعا كل الشكر واحملبة وعظيم اإلمتنان

 .ونسأل هللا أن جيزيهما خرب اجلزاء 
        

 "وآسية نسيمة"    



 
 إهـــــــــــداء

 
هذا العمل إىل أعز وأغلى ما يف الوجود، إىل ساكنا قليب وروحي وضياء  أهدي

 .دريب، إىل من كان خري سند يف مشوار حيايت أمي وأيب العزيزين
 .إىل أعز ما منحه يل هللا يف هذه الدنيا إخويت األعزاء

 .رمحهما هللا وأسكنهما فسيح جنانه" سعيد"وابن عمي " أعمر"إىل روح عمي 
 .عائلة سليماينإىل كل 

 .اء من قريب أو من بعيدو إىل كل من قّدم يل العون واملساعدة وأسدى يل بنصيحة س
/ م2014 املاسرت إىل مجيع األصدقاء والّزمالء بقسم العلوم السياسية، وابألخص دفعة

 .م2015
 .إىل رفيقة دريب ومن شاركتين يف هذا العمل صديقيت آسية وكل عائلتها

 .ي مثرة جهديإىل كل هؤالء أهد
 

 ."نسيمة"                                                                
 



  

 

 إهـــــــــــداء

 

أهدي هذا العمل إىل أعز ما منحين هللا يف هذه الدنيا إىل من كان يل خري سند يف 
 .العزيزيندعمهما وعطفهما ونصائحهما إىل والدي بمشوار حيايت اللذين مل يبخال علي 

حمي "وكل عائلته " عبد الرزاق"إىل من كان سندي ومرشدي وشعلة حيايت زوجي العزيز 
 ".الدين

 ".مودر"أطال هللا يف عمره وإىل مجيع إخويت كبريا وصغريا وكل عائلة " شريف"إىل جدي 
/ م2014 ماسرت إىل مجيع األصدقاء والزمالء بقسم العلوم السياسية وابألخص دفعة

 .م2015
 .وكل عائلتها نسيمةىل رفيقة دريب ومن شاركتين يف هذا العمل صديقيت إ

  .إىل هؤالء مجيعا أهدي مثرة جهدي
 

 "آسية"                                                                       
 



 .ال�حث خطــــــــــــــــة

 .مقدمة
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 مقدمة

 :التعر�ف �الموضوع

م العالمي منذ نها�ة الحرب النظا ت الدول�ة واإلقل�م�ة التي شهدهافي ظل التحوال

الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة كقوة عظمى مه�منة على النسق الدولي بتزعمها ود ال�اردة، وصع

والمنطقة العر��ة  .لهذا النظام الجدید وتسییر شؤونه، عرفت منطقة الشرق األوسط عموما

 11من االهتمام األمر�كي لها بتوج�ه س�استها نحوه خاصة �عد أحداث  اخصوصا مز�دً 

لس�اسة األمر�ك�ة لتحقیق أهدافها في المنطقة حاسمة في االتي تعتبر مرحلة  م2001سبتمبر 

على القوة  االعتمادبإطالق ذر�عة الحرب على اإلرهاب للتدخل في أفغانستان والعراق، كذلك 

، والشرق األوسط م2004مشروع الشرق األوسط الكبیر (الناعمة عبر م�ادرات ومشار�ع 

د�مقراط�ة في الدول العر��ة التي ، من أجل إحداث إصالحات ونشر ال)م2006الجدید 

شعب�ة اصطلح بها إعالم�ا  وانتفاضاتس�اس�ا  احراكشهدت في السنوات القلیلة الماض�ة 

صوال مصر و قامت معظم شعوب الدول العر��ة بدا�ة بتونس مروًرا �، حیث "الر��ع العر�ي"

راغ�ة في التغییر وٕارجاع لط�ة التسضد أنظمتها المستبدة و إلى لیب�ا �حركات احتجاج�ة 

حیث شهدت بدا�ة عام  سور�اكرامتهم وحر�اتهم المنتهكة، لتنتقل هذه األحداث وتمتد إلى 

الذي وصف �التسلطي " �شار األسد"حراك شعب�ا �صبو إلى إسقاط النظام �ق�ادة  م2011

حراك الستقرار والتأزم خاصة �عد المنعطف الذي أخذه اللوالمضطهد فتدخل في حالة من ا

. �م�ة ودول�ة لحلهجهود إقل استلزمالس�اسي بتحوله إلى مواجهة عسكر�ة تعددت أطرافها، مما 

تتخ�ط وتع�ش مخاضا عسیرا إشتد ف�ه الصراع الداخلي بین فئات الیوم  افال تزال سور�

المعارضة و�ین سلطة الحكم المرتكزة على قوة النظام العسكري الصل�ة لتتحول إلى أزمة 

درج نتقطب العدید من الدول التي لها شأن في التحوالت الجار�ة في المنطقة، وتدول�ة تس

  م�ة لهذه األزمةلجهود الرام�ة إلى إیجاد تسو�ة سلفي س�اق ا" أو�اما"مقار�ة إدارة الرئ�س 

كمتغیر مستقل " أو�اما"تحدید العالقة التفاعل�ة بین إدارة  مبدأو�رتكز مضمون دراستنا على 

واألزمة السور�ة كمتغیر تا�ع، �السعي إلى تحدید التصورات النظر�ة للوال�ات المتحدة 

حل للمعضلة السور�ة في تعدد مراكز صناعة القرار التي تتأرجح بین  دإلیجااألمر�ك�ة 
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 مقدمة

هات اإلستراتیج�ة األمر�ك�ة المتمحورة حول والتوج الدبلوماسيالخ�ار العسكري والخ�ار 

األحاد�ة من جهة التي تدعو إلى اله�منة األمر�ك�ة على العالم وعدم إشراكها  المقار�ة

لحلفائها في إدارة الشأن الدولي والمقار�ة التعدد�ة التي تدعو إلى تفعیل دور المنظمات فوق 

وال�ات المتحدة األمر�ك�ة في الشأن لجابي لاإلی واالنخراطإقل�م�ة خاصة منظمة األمم المتحدة 

    .  الدولي في إطار الشراكة واالعتماد المت�ادل

    :مبررات اخت�ار الموضوع -

�مكن إجمال مجموعة من األس�اب والدوافع وراء اخت�ار هذا الموضوع حیث أدرجناها 

 :اتجاهینفي 

    :مبررات موضوع�ة -

ما تتمتع �ه من ثروات لاألهم�ة الكبرى التي تحظى بها منطقة الشرق األوسط  .1

 .مما جعلها بؤرة توترات وأزمات ومطمع الدول الكبرى طب�ع�ة وموقع جیواستراتیجي، 

تجاه الشرق األوسط " أو�اما"ق�ادة �ها اإلدارة األمر�ك�ة الجدیدة تالتغیرات التي أحدث .2

 ".بوش اإلبن"إلدارة  نتقادات الموجهةإلخصوصا �عد ا

األوضاع التي شهدتها دول الوطن العر�ي في السنوات القلیلة الماض�ة التي وصلت  .3

استقطاب  إلى ستقرار في المنطقة مما أدىإالمخلفة الفوضى وال إلى سور�ا اتداع�اته

 .دولي وٕاقل�مي

 :مبررات ذات�ة -

�قضا�ا الدول العر��ة �المواض�ع المتعلقة متأصل شخص�ة وشغف معرفي  میوالت .1

التي نحن جزء منها، خصوصا �عد ق�ام معظمها في اآلونة األخیرة �حراك ضد 

 .أنظمتها

العر�ي وجب علینا نصرة شعبها ومعرفة األس�اب  الوطناعت�ار سور�ا جزء من  .2

 ".�شار األسد"الحق�ق�ة وراء ق�امها ضد رئ�سها 
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 مقدمة

في سور�ا ونحن نقترب من نها�ة  األزمةالرغ�ة في معرفة السبب وراء عدم إنهاء  .3

لیب�ا  -مصر -بدایتها على عكس الدول العر��ة األخرى كتونس ذالسنة الرا�عة من

 .      التي استطاعت في ظرف زمني قصیر تجاوز الوضع

 :أدب�ات الدراسة -

التي تناولت مواض�ع حول منطقة الشرق األوسط قة ا�السهناك العدید من األدب�ات 

�مكن أن نورد مجموعة من و  ،اإلستراتیج�ة األمر�ك�ة في المنطقة مع تعاقب إداراتهاوثوابت 

لولید الشم�ط  »إمبراطور�ة المحافظون الجدد وحرب العراق«الكتب التي اعتمدنا علیها مثل 

كذلك ركزنا " بوش اإلبن"الذي ركز على دور المحافظون الجدد في التأثیر على قرارات إدارة 

لعزمي �شارة  »نحو الحر�ة محاولة في فهم التار�خ الراهن اآلالمدرب «: على كتاب سور�ة

ستعنا كما ا .محاولة في فهم األزمة السور�ة منذ بدایتها مرصدا أهم تطوراتها وٕانعكاستها

والعالم العر�ي لعالء البیومي الذي بین ف�ه شخص�ة الرئ�س أو�اما �كتاب �اراك أو�اما 

 .كمواطن عادي وكرئ�س للوال�ات المتحدة وأهم تصوراته تجاه العالم العر�ي

 :إشكال�ة الدراسة -

 :ومن خالل ما سبق �مكن طرح اإلشكال�ة التال�ة

في تسو�ة األزمة " �اراك أو�اما"�ادة إلى أي مدى ساهمت اإلدارة األمر�ك�ة �ق

 السور�ة؟

   :والتي تتفرع منها هذه التساؤالت الفرع�ة

على اإلدارة األمر�ك�ة " بوش اإلبن"رئ�س لكیف أثرت اإلدارة األمر�ك�ة ل .1

 ؟"أو�اما"الجدیدة �ق�ادة 

 ما هو السبب والدافع وراء األزمة السور�ة؟ .2

 دور لتسو�ة األزمة السور�ة؟في لعب " إدارة أو�اما"هل استطاعت  .3
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 مقدمة

 :حدود اإلشكال�ة -

 : الحدود الزمن�ة

م والذي تزامن مع 2014 -م2008ما بین " أو�اما"�ستعرض ال�حث فترة حكم إدارة 

  م2010، واألوضاع التي شهدها العالم العر�ي أواخر م2008األزمة اإلقتصاد�ة العالم�ة 

وذلك  .حتى وصلت إلى سور�ا امتدادً اوالتي عرفت . التي لها عدة انعكاسات سلب�ة وٕایجاب�ة

اإلبن، خاصة من خالل إبراز تأثیر توجهاتها  بوشلم �منع إلى العودة إلى فترة حكم إدارة 

 �صمتهد الذي كانت الجدعلى إدارة أو�اما ودراسة المرتكزات الفكر�ة لت�ار المحافظین 

واضحة في اإلستراتیج�ة الشرق أوسط�ة خاصة عبر فكرة الحرب على اإلرهاب والتي تعتبر 

 .النموذج التطب�قي لها في منطقة الشرق األوسط 2003الحرب على العراق في 

 :الحدود الجغراف�ة

و�التحدید على دولة سور�ة  يأوسطتنا على المجال الجغرافي الشرق سنركز في دراس

 .ائم بداخلها �التركیز على الدول المجاورة لها المتأثرة �أوضاعها�حكم الصراع الق

 :فرض�ات الدراسة -

قوم �طرح نلإلجا�ة على اإلشكال�ة المحور�ة ومجموعة األسئلة المنبثقة عنها 

   :الفرض�ات التال�ة

القوة األمر�ك�ة األخرى قبل التفكیر في  إدارة أو�اما أكثر م�ال لتوظیف أدواتتعد  .1

هذه استخدام القوة العسكر�ة في حین أن إدارة بوش اإلبن كانت تعتمد أكثر على 

 .األخیرة

ساهمت في تفجیر األزمة  م2010إن األحداث الجار�ة في العالم العر�ي أواخر  .2

 .داخل سور�ا

أدى " �شار األسد"إن استمرار الدور الروسي واإلیراني في الدفاع عن نظام الرئ�س  .3

 .�ة األزمة السور�ةتسو في " أو�اما"إلى إرت�اك إدارة 
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 مقدمة

إن تفاقم األوضاع في سور�ا وتحولها إلى أزمة دول�ة تعددت أطرافها صعب  .4

 .�تهالتسو األمور إلدارة أو�اما في لعب دور 

  :اإلطار المنهجي

یخلو أي �حث علمي أكاد�مي من منهج�ة، ولذلك ات�عنا أكثر المناهج مالئمة ال 

 :لدراستنا هذه والمتمثلة في

  :المنهج التار�خي -1

�قوم المنهج التار�خي على جمع المعلومات التار�خ�ة والوثائق والمجالت كمصادر 

كما  ،ودراسة الوقائعأساس�ة للب�انات و�عتمد على عامل الزمن في التحلیل الس�اسي لألحداث 

�قوم على المقارنة المنهج�ة، والتقر�ب بین الظواهر الس�اس�ة و�هدف إلى كشف العالقة 

، وقد لجأنا إلى هذا المنهج بهدف رصد األحداث التار�خ�ة التي 1السبب�ة بین أحداث الظواهر

فقد   م2011 األزمة سنة بدا�ةسواء اإلدارة األمر�ك�ة أو دولة سور�ة خصوصا �عد بها مرت 

وأهم محددات س�استه تجاه الشرق األوسط قبل " بوش اإلبن"عدنا �التار�خ لدراسة إدارة 

القد�م من  ا�ه اإلدارة الجدیدة، كما عدنا إلى تار�خ سور� جاءتالتطرق إلى التغییر الذي 

 اسور� مجر�ات التي عرفتهاالأجل محاولة فهم األحداث الحاضرة التي لها عالقة وطیدة �

  ".األسد"خاصة في عهد أسرة 

 :المنهج المقارن  -2

إلث�ات النظر�ات والوصول إلى القواعد العامة التي �مكن أن �ستخدم هذا المنهج 

تكون صالحة في كل زمان ومكان، كما �ستخدم إلكتشاف أوجه التشا�ه والخالف بین 

تم وقد . 2ة أو موضوع�ةالظواهر الس�اس�ة المراد دراستها سواء كانت مقارنة مكان�ة، زمان�

، )دار النهضة العر��ة: بیروت( المصطلحات الس�اس�ة والفلسف�ة والدول�ة،موسوعة كاظم عبد الوهاب الجاسور،  - 1
 .603 .ص

 .600 .، صالمرجع نفسه - 2
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 مقدمة

" أو�اما"و" بوش اإلبن"لكي نبین اإلختالف بین إدارتي االستعانة �ه في دراستنا 

 .وٕاستراتیجیتهما إتجاه الشرق األوسط

 :منهج دراسة حالة -3

و�تمثل هذا المنهج في دراسة مدى مساهمة إدارة أو�اما في عمل�ة التسو�ة �معرفة 

األخیر لخالصة تقی�م�ة لدور هذه اإلدارة في عمل�ة تسو�ة  ل فيو موقفها وأهم مساعیها للوص

  .هذه األزمة السور�ة

 :اإلطار النظري 

 :والمتمثلة في نظر�تینوقد اعتمدنا على 

   :النظر�ة الواقع�ة -1

هي نظر�ة كبرى في العالقات الدول�ة، تحلل العالقات الدول�ة من منظور المصالح 

المصلحة في القوة، فالدول تسعى لإلحتفاظ �قوتها   الوطن�ة للدول، وتحدد مضمون هذه

، وقد استعنا 1وز�ادتها من خالل تفاعلها مع وحدات النظام الدولي عبر س�استها الخارج�ة

تجاه منطقة الشرق األوسط، واإلستراتیج�ة المط�قة األمر�ك�ة بهذه النظر�ة لنبین واقع اإلدارة 

 .للمحافظة على مصالحها في المنطقة

 :نظر�ة صنع واتخاذ القرار -2

هي دراسة متفحصة �مختلف العناصر التي یجب أن تؤخذ �عین االعت�ار عند تحلیل 

مما یتطلب التدقیق في عبر مراحل عدیدة، س�اسة معینة، �التالي فهي عمل�ة معقدة وتتم 

 .2فهمها وتحلیلها

، )م2006دیوان المطبوعات الجامع�ة، : بن عكنون (، االتجاهات النظر�ة في تحلیل العالقات الدول�ةعامر مص�اح،  - 1
 .121 .ص
كاظمة للنشر والترجمة  مكت�ة شركة: الكو�ت( ، في العالقات الدول�ة النظر�اتح�مس دورتي، رو�رت �التسفراق،  - 2

 .307. ، ص )م1985، والتوز�ع 
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 مقدمة

إلى مجموعة القرارات التي یتخذها صناع  عند العودةوقد اعتمدنا على هذه النظر�ة 

 .القرار في اإلدارة األمر�ك�ة، والبدائل المتاحة لدیهم خاصة تجاه منطقة الشرق األوسط

 :اإلطار المفاه�مي

قبل الشروع في أي �حث علمي الق�ام �ض�ط المصطلحات الرئ�س�ة  من الضروري 

فهوم اإلدارة واألزمة والتسو�ة نظرنا التي �عالجها، وقد تطرقنا إلى مفهوم الشرق األوسط، م

 .إلرت�اطهم �موضوعنا

 :الشرق األوسط

�عتبر مصطلح الشرق األوسط من المصطلحات األكثر تداوال في اللغة الدبلوماس�ة 

واألدب�ات السا�قة اإلقتصاد�ة، األمن�ة واإلستراتیج�ة، ذاع استخدامه �عد الحرب العالم�ة 

ة من غرب مصر إلى شرق إیران، أما معهد الشرق األوسط في الثان�ة ل�شمل المنطقة الممتد

، ومن اونس�أندواشنطن، حدده �شكل یتطابق مع العالم اإلسالمي أي من المغرب إلى 

 .1نستاأوز�اكالسودان إلى 

 :اإلدارة

�شیر مصطلح اإلدارة إلى ذلك الجهاز أو النسق من األشخاص المختصین والفنیین 

المنظم �طر�قة هرم�ة، المتمایز بواسطة األدوار والمكانات بین مختلف أفراده والم�اني 

الحاملة لمعاني رمز�ة دالة على تمثیل الدولة أو الحكومة، إذ �عتقد النظام الس�اسي أن 

ت المهمة لتنفیذ برامجه والحلقة الواصلة بینه و�ین المواطنین، وفي اإلدارة هي أحد األدوا

كثیر من األح�ان تعبر اإلدارة على صورة النظام الس�اسي وهیبته وقدرته على التحكم في 

مواطن�ه وانجاز مصالحهم، كما تعبر عن الصورة الرمز�ة للدولة، بل إن اإلدارة لها دور كبیر 

 .10،11. ، ص ص مرجع سابقالجاسور،  - 1
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 مقدمة

وك رجل الدولة في ذهن رعا�ا الدولة سواء أكانوا حاكمین        في تثبیت رمز�ة الدولة وسل

 .1أو محكومین

 :األزمة

هي فترة أو حالة غیر مستقرة یترتب علیها حدوث نتیجة مؤثرة، وهي نقطة تحول 

تتعلق �المصیر اإلداري للمنظمة، و�هدد �قائها، وغال�ا ما تتزامن األزمة مع عنصر المفاجأة 

عال�ة إلدارتها والتصدي لها، كما �مكن القول أنها حالة توتر، ونقطة مما یتطلب مهارة 

، تتطلب قرار ینتج عنه مواقف جدیدة سلب�ة كانت أم إیجاب�ة، وتؤثر على مختلف تحول

 .2الك�انات ذات العالقة

 :الس�اس�ة التسو�ة

كثر حول محاولة فض النزاع بین طرفین أو أ �حمل مصطلح التسو�ة الس�اس�ة معنى

�لتزمون حل یوقعون و األطراف على  توافقعادة ما تو  ،الخالف �الطرق السلم�ة محل�ة القض

ذ إو حل وسطا أن تكون هذه التسو�ة عادلة شرطا أ ل�سنفیذه بناءا على اتفاق�ة محددة و بت

والهز�مة والضغوط  األح�ان مواز�ن القوى وحاالت االنتصارنها تعكس في كثیر من أ

 .2الخارج�ةالداخل�ة و 

 :صعو�ات الدراسة

قد تكون منهج�ة              قوم �ه ال�احث من صعو�ات ومعوقات �قد ال یخلو أي عمل 

  :عراقیل منهاعدة وفي موضوعنا هذا صادفنا ... أو تقن�ة

 .صعو�ة تحدید المصطلحات لتعقید األوضاع في منطقة الشرق األوسط .1

            ، )2005المكت�ة الجزائر�ة بوداود، : الجزائر(، معجم مفاه�م العلوم الس�اس�ة والعالقات الدول�ةعامر مص�اح،  - 1

 .18. ص
 .10، 09 .، ص ص)م20008، دار أسامة للنشر والتوز�ع : عمان ( إدارة األزمات،محمود جاد هللا،  - 2
شهادة الماجستیر في دراسات ( ثر عمل�ة التسو�ة الس�اس�ة على الهو�ة الفیلسطین�ةأبو رحمة، أعماد الدین دمحم -2

 .28 .، ص)م2011:جامعة األزهر، غزة الشرق األوسط،
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 مقدمة

�حكم حداثة الموضوع ما أجبرنا  كتب التي تتناول األوضاع في سور�انقص ال .2

كز االدور�ات ودراسات وتقار�ر مر الت و العتماد أكثر على المقاالت والمجعلى ا

 .ال�حوث

عدم ِاكتمال القض�ة إلستمرار�ة األزمة مما یجعل األحداث والمواقف تتغیر من  .3

 .وقت إلى آخر

 :تقس�م الدراسة

إلشكال�ة المطروحة وٕاخت�ار صحة الفرض�ات امعالجة من أجل دراسة موضوعنا و 

 .فصول یتفرع كل فصل إلى م�احث ومطالب وانتهینا بخاتمة ثالثقمنا بإنتهاج خطة من 

على توجهات إدارة " بوش اإلبن"عالجنا في الفصل األول مدى تأثیر س�اسة إدارة 

أبرزنا مدى  �حیث ركزنا على س�اسة كل إدارة على حدى أین ،في الشرق األوسط" أو�اما"

ن الجدد للسلطة مع وصول المحافظی" بوش اإلبن"اسة إذ عرفت س�. اختالف اإلستراتیجیین

ستراتیجیته مع نوع من التغییر في إ م2001من سبتمبر  الحادي عشروتزامنا مع أحداث 

فارتكز على �عض المعتقدات اإلیدیولوج�ة كالحرب  ،تجاه الشرق األوسط�قاء هدفه وغایته ا

رهاب ونشر الد�مقراط�ة عبر مشار�عه المختلفة كما اعتمد على مرتكزات إستراتیج�ة على اإل

من الجدید  انوعً " أو�اما"في حین شهدت اإلدارة الجدیدة �ق�ادة . كاستعماله للقوة الصل�ة

من أزمة إقتصاد�ة وتمدده  ور�ثهخصوصا �عدما تركه  ،الظاهر في أجندته الس�اس�ة

العسكري المكلف وأبرزنا ذلك في دراستنا من خالل تطرقنا إلى أهم توجهاته نحو الشرق 

 .األوسط التي تختلف عن سا�قه

و�أتي الفصل الثاني لدراسة األزمة السو�ة من خالل اإلحاطة أوال �موقعها وتار�خها 

تها ومراحل تطورها مع اإلشارة إلى دخل �عدها في مضمون األزمة بتحدید بدایلتالعر�ق 

ق �االمعارضة وأهدافها، مع اإلشارة إلى الس األس�اب الدافعة وراءها وتعمقها لمعرفة مكونات
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 مقدمة

اإلقل�مي الذي تأثر �مجر�ات األزمة محاوًال التدخل فیها �حكم ارت�اطه �منطقة الشرق و الدولي 

 .األوسط

واألزمة السور�ة، حیث تطرقنا " أو�اما"أما الفصل الثالث فقد خصصناه لدراسة إدارة 

ة ومتوترة في حین آلخر كورات الرئ�س أو�اما ومدركاته تجاه األزمة التي كانت مرت�صألهم ت

ودوره في تسو�ة األزمة من خالل م�ادرات التسو�ة مع " أو�اما"كما استعرضنا مساعي 

 .شل والعق�اتأطراف األزمة �اإلشتراك مع أطراف أخرى والتي كانت تنتهي �الف

صل إلى الخاتمة التي �مكننا من خاللها نالدراسة  خطةو�عد االستعراض المفصل ل

 التي قمنا بوضعهاات اإلجا�ة على التساؤالت التي طرحناها وٕاث�ات صحة الفرض�

      .واستعراض أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة
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 الفصل األّول

 تأثیر س�اسة إدارة بوش اإلبن على توجهات إدارة أو�اما

 في الشرق األوسط 

 

 



 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

 :مقدمة الفصل األّول

إدارة البیت األب�ض الكثیر من النقاشات والتساؤالت أثار وصول �اراك أو�اما إلى 

الشرق األوسط خصوصا، خاصة  حول التوجهات المرتق�ة لس�استه الخارج�ة عموما ومنطقة

�ه إلستراتیج�ة التغییر، الس�ما أن هذه المنطقة تعد من أكثر المناطق حیو�ة وعرضة نب�عد ت

تتمتع �ه من ثروات هائلة وموقعها وهذا نظًرا لما  .ترات والنزاعات في العالمللتو 

ة على أمر�كا كونها تحتوي مصالح الجیوستراتیجي الذي جعلها محل ِاهتمام اإلدارات المتعاق�

 .حیو�ة

 الرئ�س الد�مقراطي �اراك أو�اما تأتي �عد ثماني سنوات من إدارةالرئ�س إّن إدارة 

ألكثر إثارة للجدل خاصة الجمهوري جورج بوش اإلبن والذي ِاتسمت س�استه �الغموض وا

م على أكبر مراكز ورموز القوة األمر�ك�ة والتي 2001�عد هجومات الحادي عشر سبتمبر 

تجاه الشرق األوسط، وفسحت داث تغییر في الس�اسة األمر�ك�ة تعد مرحلة مهمة في إح

على المجال لت�ار المحافظین الجدد لتطبیق أفكارهم التي حملوها منذ عقود وٕاحداث تحوالت 

مستوى الساحة الدول�ة، وٕاعادة ترتیب أولو�ات الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة، والتدخل في 

شؤون الدول �مجرد الشك �حدوث خطر �مكن أن یهدد المصالح األمر�ك�ة وِاستخدام القوة 

، والذي "الضر�ات اإلست�اق�ة"العسكر�ة لتجنب ضر�ات عكس�ة، بتطبیق ما �سمى �مبدأ 

 .م2002إستراتیج�ة األمن القومي األمر�كي الصادرة عام جاءت �ه وث�قة 
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

 .محددات س�اسة إدارة بوش اإلبن في الشرق األوسط: الم�حث األّول

 .الثابت والمتغیر في س�اسة إدارة بوش اإلبن: المطلب األّول

إلى الحكم  اقبل البدء في دراسة التغیرات التي أحدثتها إدارة بوش اإلبن �عد وصوله

تجاه الشرق األوسط، البد من  م2001و�األخص �عد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

 :اإلشارة أوال إلى أهم

 :ثوابت وم�ادئ الس�اسة األمر�ك�ة -

لقد ات�عت اإلدارة األمر�ك�ة مع اختالف االستراتیج�ات المط�قة من طرف كل رئ�س 

 :ش اإلبن، وهيمجموعة من الم�ادئ ندرجها في ثوابت س�اسة بو 

 :النفط -1

س�طرة على العالم، كما أنه لل�عتبر الركیزة األساس�ة للس�اسة األمر�ك�ة، وأهم وسیلة 

ته �اإلقتصاد األمر�كي من جانب، و�اإلقتصاد الرأسمالي د عامال من العوامل البنیو�ة لصل�ع

 .1والغر�ي �شكل عام، لذلك اعتبرته أحد المقومات الحیو�ة ألمنها القومي

 :حما�ة أمن إسرائیل -2

ة أساس�ة من دعامات الدفاع عن المصالح األمر�ك�ة في منطقة متعتبر إسرائیل دعا

الشرق األوسط، لذلك حرصت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة على حمایتها، وٕامدادها �كل أنواع 

إلى إذ أنها تعد األقرب العون الس�اسي العسكري واإلقتصادي في حالة تعّرضها للخطر، 

و�اشتراك  واإلسالم�ةحضارتها وق�مها، وٕامتداد للحضارات الغر��ة في المجتمعات العر��ة 

هدفهما في إضعاف الدول العر��ة واإلسالم�ة فإن أمر�كا ترى أن إسرائیل قاعدة إستراتیج�ة 

 .2ال �مكن االستغناء عنها 

 دار وائل للنشر والتوز�ع، :عمان(، اإلستراتیج�ة األمر�ك�ة في الشرق األوسطجمال مصطفى عبد هللا السلطان،  -1
 .51 .، ص)م2002

 .65 -61.، ص  نفسه المرجع -2
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

 

في الس�اسة وُ�عد وصول إدارة بوش اإلبن إلى البیت األب�ض نقطة تحول مهمة 

الخارج�ة األمر�ك�ة حیث أحدثت تحوالت جوهر�ة في مجمل توجهات هذه الس�اسة خاصة 

تهدیدا للمصالح  أفرزت تغیرات مهمة شكلتالتي  م2001سبتمبر  11�عد أحداث 

اإلستراتیج�ة األمر�ك�ة، �التالي أص�ح من الضروري اتخاذ آل�ات وقرارات تتماشى مع 

األمر . ول العالمالتي أص�حت تهدد أمن وِاستقرار د ول�ة الجدیدة،التغیرات والتهدیدات الد

الذي دفع �الرئ�س األمر�كي جورج بوش اإلبن إلى اتخاذ إستراتیج�ات أمن�ة جدیدة تمثلت في 

أو الحروب  (Les guerres Préventives) الحرب على اإلرهاب، وس�اسات الحروب الوقائ�ة

اإلست�اق�ة وكذلك استعمال القوة العسكر�ة الم�اشرة، وقد تم اإلعالن عنها �شكل صر�ح ف�ما 

بإستراتیج�ة األمن القومي للوال�ات المتحدة  أو ما �سمى  Bush Doctrine)�مبدأ بوش(�سمى 

 .National Security of the United States of America 1األمر�ك�ة

سوف نعطل وندمر المنظمات اإلرهاب�ة من «: ما یلي بوش اإلبنن في إعال جاءوقد 

خالل العمل الم�اشر والدؤوب مستخدمین كافة عناصر القوة الوطن�ة والدول�ة، تركیزنا 

  الفوري سینصب على تلك المنظمات اإلرهاب�ة، في جم�ع أنحاء العالم وعلى أي إرهابي 

 أو استخدام أسلحة الدمار الشامل  الحصول علىأو اإلرهاب الذي ترعاه الدولة وتحاول 

 .2»أو الموارد التي تستخدم لصنعها

، ووصول بوش اإلبن إلى 2001كما شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

السلطة فرصة موات�ة لمجموعة المحافظین الجدد إلدارة أكبر المراكز األمر�ك�ة والتأثیر علیها 

عد سلسلة التغیرات التي قام بها �خاصة . ذ عقود طو�لةمن خالل أفكارهم التي حملوها من

 .الرئ�س جورج بوش اإلبن على مستوى الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة وٕادارتها

دار العر��ة للعلوم، مركز الجز�رة  :بیروت( ،وأ�عاده الفیدرال�ة الكرد�ةاإلحتالل األمر�كي للعراق دهام دمحم العزاوي،  -1
 .37 .ص ،)م2009 للدراسات،

، 3ط دیوان المطبوعات الجامع�ة،: الجزائر( ، والمتغیر.. النظام الدولي الجدید الثابتالمخادمي،  عبد القادر رز�ق -2
 .48 .ص، )م2006

15 
 

                                                           



 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

والتحكم في مناصب حیو�ة في وقد شهدت هذه المرحلة عودة ه�منة معسكر الصقور 

صب من" رامسفیلد رونالد"منصب نائب الرئ�س، و" د�ك شیني"اإلدارة األمر�ك�ة، حیث تولى 

" لیزارا�سو كوند" ن تولتشغل منصب وز�ر الخارج�ة، وفي حی "كولن �اول"وز�ر الدفاع، و

و�ذلك تمت الس�طرة على جم�ع المراكز الحساسة . 1مستشارة األمن القومي األمر�كيمنصب 

حافظین في اإلدارة األمر�ك�ة، وهو األمر الذي أتاح فرصة مثال�ة لهذا الفر�ق وأت�اعهم من الم

وخاصة  .الجدد لتجسید أفكارهم على أرض الواقع من خالل التأثیر على قرارات بوش اإلبن

 11لوا أحداث غومجلس األمن القومي وحتى وزارة الخارج�ة و�ذلك قد است مقر وزارة الدفاع

لتأكید إستراتیجیتهم و�األخص في منطقة الشرق األوسط وذلك  اللغسبتمبر أحسن است

والتي تبدأ �حرب  »من ل�س معنا فهو ضدنا«بإعالن الحرب على اإلرهاب ورفع شعار 

على أفغانستان وتشمل �عدها العدید من الدول األخرى خاصة �عد اإلعالن عن دول محور 

 .2الشر التي من ضمنها العراق

كزات اإلستراتیج�ة واإلیدیولوج�ة للمحافظین الجدد ودورها المرت: المطلب الثاني

 .في رسم س�اسة إدارة بوش اإلبن

من الراد�كالیین الداعمین لإلستعمال �صنف فر�ق المحافظین الجدد كمجموعة 

العدواني للقوة العسكر�ة لتغییر العالم من أجل مصالح األمر�كیین لهم وجهات نظر حول 

�عضهم نموا وطوروا وجهات نظرهم وأفكارهم من أ�حاث فلسف�ة مواض�ع تقلید�ة محافظة 

 .3متطرفینو تجر�تهم الح�ات�ة لكنهم كلهم متعصبین  منبینما إستوحاها آخرون 

 .ص، )م2005 ، دار الساقي: بیروت( ،الجدد، التضلیل اإلعالمي وحرب العراقإمبراطور�ة المحافظین ولید الشم�ط،  -1
85. 

دراسة : م2001سبتمبر  11توظیف القوة العسكر�ة في الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة �عد أحداث رشیدة رحماني،  -2
شهادة الل�سانس في العلوم الس�اس�ة والعالقات الدول�ة، جامعة مولود مذكرة مكملة لنیل ( ،الحرب على أفغانستان حالة

 .118 ،117.،  ص )م2011 -2010معمري، تیزي وزو، 
دمشق سور�ا، . (تار�خ اإلضطرا�ات التي یثیرها الغرب في العالم العر�ي): نبیل ص�حي الطو�ل(جیرمي سولت، ترجمة  -3

 .404.، ص )م2011دار النفاس، 
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

مجموعة كل أعضاءها تقر��ا من الیهود وهم «: أنهم یوري أفترى ولقد عرفهم 

األمر�ك�ة أو أمر�كیین یؤ�دون إسرائیل إلى درجة اعت�ارهم إسرائیلیین �حملون الجنس�ة 

 .1»�حملون الجنس�ة اإلسرائیل�ة وهم متطرفون أكثر من شارون نفسه

 2 :إّن للمحافظین الجدد أهداف یتقاسمونها مع حلفائهم والمتمثلة في

التركیز على الشرق األوسط واإلسالم �صفتهما التهدید الرئ�سي للوال�ات  .1

 .المتحدة األمر�ك�ة

 .أمر�ك�ة واحدةتوحید العالم تحت ثقافة  .2

 .الس�طرة على ثروات منطقة الشرق األوسط والتحكم فیها .3

اإل�مان �معتقدات اإلخت�ار اإللهي لهم لحما�ة ال�شر�ة وتوجیهها وأن الوال�ات  .4

 .المتحدة األمر�ك�ة من�ع الخیر وكل من �عادیها في وصف الشر

صناع القرار في العمل على تجسید هذه األفكار من خالل التأثیر على وقد حاولوا 

 اإلدارة األمر�ك�ة، و�دا ذلك واضح جل�ا من خالل القرارات التي قام بإصدارها بوش اإلبن

صامو�ل في خطا�ات وسلوكات النظام األمر�كي وتبني أفكار  وٕاضفاء الطا�ع الدیني

ل محار�ة المتطرفین والعمل على جعل أمر�كا مما أدى إلى استخدام القوة من أج، ون تغننته

في المركز األول، وحما�ة مصالح إسرائیل تلك التي تعد نقطة مرجع�ة لدیهم، خاصة �عد أن 

عالقته مع المحافظین الجدد ورسم لهم إستراتیج�ة العداء الشدید لإلسالم  بیرنالد لو�سطور 

: بوش اإلبن في نقاط كثیرة أهمها كما تالقت أفكار هذا الفر�ق مع معتقدات. والمسلمین

مالكي النزوع إلى المواجهة العسكر�ة وتطبیق إستراتیج�ة الحرب على اإلرهاب، ومحار�ة 

ید المطلق إلسرائیل والس�طرة على منا�ع النفط، ورفض التقید أسلحة الدمار الشامل، التأی

ي الشؤون شهادة ف ،الجمهور�ة العر��ة السور�ة( ،)أمر�كا نموذجا(ال�عد الدیني في الس�اسة الخارج�ة فراس المهتدي،  -1
 .)م2009 الدول�ة والدبلوماس�ة،

 .)م2009  الفرابي،دار  :بیروت(، أمر�كا اإلمبراطور�ة المضطر�ةمحسن دلول،  -2
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

زات اإلستراتیج�ة ، وكل هذا یتمحور في مجموعة المرتك1�قرارات منظمة األمم المتحدة

 .واإلیدیولوج�ة للمحافظین الجدد ودورها في التأثیر على إدارة بوش اإلبن

 :والتي تتمثل في: المرتكزات اإلستراتیج�ة -1

 :الحرب على اإلرهاب -أ

على أنه الخوف والّردع والفزع، وقد ورد عن لسان العرب رهب : �عرف اإلرهاب لغة

 .واستره�ه أي أخافه وأفزعهالشيء ره�ا، وره�ة، خافه وأره�ه 

كل العمل�ات اإلجرام�ة «: م1947 األمم المتحدة منظمةفقد عرفته : أما اصطالًحا

الموجهة ضد دولة ما، وتهدف أو تسعى إلى خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص               

 .»أو جماعة معینة من األشخاص أو الجمهور عموما

�اسي و�كون مجموعة عوامل �حركها هدف س«: على أنهDenabers ه كما عرف

 .2»قدر من الترو�ع والخوف، و�نشئ خطرا عاما شامال الفعل اإلرهابي على

ط�قت اإلدارة األمر�ك�ة إستراتیج�ة الحرب على اإلرهاب �عد الخسائر الكبیرة التي 

لتصعید النوعي في ل، والتي شكلت منطلقا م2001سبتمبر  11نتجت عن هجومات 

الس�اس�ة الخارج�ة األمر�ك�ة الذي تجسد في إعالن واشنطن لعدد من الم�ادئ الس�اس�ة �أتي 

  والحق األمر�كي في الحرب اإلست�اق�ة أو الوقائ�ة »من ل�س معنا فهو ضدنا«في مقدمتها 

الحق األمر�كي في عدم السماح بتحدي قوتها العسكر�ة أو التفوق علیها، و�دأت تلك 

�أفغانستان والتي أدت إلى تدمیر القوة العسكر�ة لتنظ�م  2001األحداث في السا�ع أكتو�ر 

 الرئ�س�ة ا والمدنمالقاعدة وحركة طال�ان وشل حركتهما ودفعها إلى التخلي عن قواعده

 11األمر�ك�ة على عمل�ة صنع القرار في اإلتحاد األورو�ي �عد أحداث تأثیر الس�اسة الخارج�ة حمدوش ر�اض،  -1
،             )2012أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الس�اس�ة والعالقات الدول�ة، جامعة قسنطینة،  ( ،م2001سبتمبر 

 .86 .ص
إستراتیج�ة توظیف القوة الناعمة لتعضید القوة الصل�ة في إدارة األزمة اإلرهاب�ة مسقر بن ظافر، عائض القحطاني،  -2

 ،10 .، ص)م2010كل�ة الدراسات العل�ا،  :الر�اض جامعة نایف العرش، للعلوم األمن�ة،(في المملكة العر��ة السعود�ة، 
11. 
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

األوضاع الس�اس�ة داخل أفغانستان تحت المظلة األمر�ك�ة والرعا�ة وتمت إعادة ترتیب 

العراق وات�ع بوش اإلبن  احتاللتم  م2003مارس  20وفي یوم . 1الشكل�ة لألمم المتحدة

كما سمیت على حي المنصور في �غداد حرب على العراق، ومع هذا ). ضر�ة الفرصة(

ر من مازالت تثیر الكثی ه فصولها، وهياإلعالن دخلت �غداد في أتون حرب دام�ة لم تنت

 .2قها مع القانون الدوليالجدل حول مدى شرعیتها وتطا�

و�مثل هذا االحتالل تطب�قا إلستراتیج�ة األمن القومي التي تبنتها إدارة بوش في 

األولى لهذه اإلستراتیج�ة  التجر�ةالعراق  ت، وكان"الضر�ات الوقائ�ة"الس�ما مبدأ  م2002

سبتمبر، وهذا اإلحتالل �حقق  11أحداث على  الجدیدة التي قدمتها أمر�كا كرد فعل عملي

ألمر�كا مكاسب كثیرة كالس�طرة على النفط العراقي واإلحتفاظ بوجود عسكري في منطقة 

الد�مقراطي كما أن إدارة بوش تسعى إلى تقد�م العراق كنموذج استرشادي في التحول . حیو�ة

للدول العر��ة، وأن هذا التحول س�كون نموذجا تستلمه دول المنطقة األخرى �ما �كون مقدمة 

 .3لتحول د�مقراطي في العالم العر�ي �أكمله

 :نشر الد�مقراط�ة -ب

ل�ست جدیدة على الفكر اإلستراتیجي األمر�كي فقد أشار  إّن فكرة نشر الد�مقراط�ة

إلى هذه الفكرة مؤكدا على أنه �ازد�اد إنتشار الد�مقراط�ة  م1996تقر�ر مجلس األمن لعام 

التقدم واالستقرار و�ترسخ األمن واالستقرار في بلدان العالم، أما  سوف تزداد فرص

س�اس�ة مناس�ة لتغیر  خدام إستراتیج�ةالمحافظون الجدد ف�عتقدون أنه على أمر�كا است

 م العر�ي �التحدید، بدءا �العراقاألنظمة المعاد�ة للغرب، وذلك بإعادة تشكیل أنظمة العال

دراسة تحلیل�ة مقارنة، ، إدارتي جورج بوش األب واإلبن الس�اسة الخارج�ة تجاه الشرق األوسط خاللإیناس شی�اني،  -1
جامعة لحاج لخضر،  : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الس�اس�ة، تخصص دبلوماس�ة وعالقات دول�ة، �اتنة(

 .85 -65، 64 .، ص ص)م2010 -2009
رسالة ماجستیر في (، الل األمر�كي للعراقتوازن القوى وأثره في الشرق األوسط �عد اإلحتعلي فایز یوسف الدالبیخ،  -2

 .66 .، ص)م2011، فر�لأس�اس�ة، جامعة الشرق األوسط، العلوم الس�اس�ة، قسم العلوم ال
 .68 ،67.، ص نفسهمرجع ال -3
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

وخلق أنظمة جدیدة توفر األمن والع�ش الكر�م لسكان المنطقة، حتى لو اقتضى األمر 

 .1استخدام القوة، وذلك �كون مواصلة للحرب على اإلرهاب

ارج�ة األمر�ك�ة، وقد أوضح راط�ة تعد من بین الم�ادئ األساس�ة للس�اسة الخفالد�مق

أن النموذج األمر�كي للد�مقراط�ة والحر�ة هو أفضل نموذج في «": توكفیلدي  أل�كس�س"

 لقوة أو عن طر�ق مشار�ع اقتصاد�ة والذي �عمل على نشره في كل العالم �ا 2»العالم

�قصد إقامة تغییر في الثقافات السائدة في المجتمعات وٕاصالح أنظمتها، وقد ... ثقاف�ة

أرجعت اإلدارة األمر�ك�ة سبب الحروب وٕانتشار اإلرهاب والعنف في الوطن العر�ي إلى 

 .3غ�اب الد�مقراط�ة

إّن التصور األمر�كي مبني على أّن اإلرهاب هو نتاج التطرف ولعل نشر الد�مقراط�ة 

شكل سالحا لمحار�ته �القوة العسكر�ة مثلما حدث في العراق أو عن طر�ق م�ادرات �

كمشروع الشرق األوسط الكبیر الذي دعا إلقامة أنظمة د�مقراط�ة في المنطقة، وهذه الم�ادرة 

التي أعلن علیها الرئ�س جورج بوش اإلبن في قمة مجموعة الثمان�ة المنعقدة في جورج�ا 

ى إحداث تغیرات جذر�ة في البن�ة الس�اس�ة واإلقتصاد�ة والثقاف�ة ، حیث دعت إلم2004

 .4لدول الشرق األوسط

ذاك هناك تصر�حات لجورج بوش تؤكد على ضرورة إعادة رسم خر�طة إلى جانب 

 أنه غ�اب«: الشرق األوسط لتطبیق ونشر الد�مقراط�ة، وحقوق اإلنسان وقد صرح

 .43 ،42.، ص مرجع سابقالشم�ط،   -1
 .90 .، صمرجع سابقر�اض،  -2
 .90 .، صنفسه المكان -3
، رسالة ماجستیر في التخط�ط الوال�ات المتحدة في إحداث تحول د�مقراطي في فلسطیندور ، قصى أحمد حسن حامد -4

 .87.ص  ،)م2008 معة النجاح الوطن�ة،جا(والتنم�ة الس�اس�ة، 
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

الحر�ة  تحد�ا للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، وأن غ�ابالد�مقراط�ة في الشرق األوسط �مثل 

 .1»...د�ا إلى نتائج رهی�ة للمنطقة وللعالمأوالتمثیل الد�مقراطي في المنطقة 

 :أسلحة الدمار الشامل -جـ

تصنف أسلحة الدمار الشامل ضمن ابتكارات عصر التكنولوج�ا الحدیثة، �حیث 

ماد�ة و�شر�ة، وقد استخدمت في الحرب  تتمثل خطورتها في قدرتها على إحداث خسائر

في آثار مدمرة نظرا إلمتالكها موارد ك�ماو�ة و�یولوج�ة تحدث  العالم�ة األولى، وتسببت

 .2خسائر في األرواح ال مثیل لها

محار�ة  ارت�طتاإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل �حیث  بین ر�طت اإلدارة األمر�ك�ة

یث صرح الرئ�س بوش اإلبن في إلمتالك أسلحة دمار شامل، �ح معینة دولاإلرهاب �سعي 

علینا أن نمنع اإلرهابیین واألنظمة التي «: أنه م2002له حول حالة اإلتحاد في  خطاب

 .3»العالم أمنتسعى للحصول على أسلحة ك�ماو�ة و�یولوج�ة أو نوو�ة من تهدید 

  �اعت�ارها أنظمة ترعى اإلرهابكما أشار إلى أن العراق وكور�ا الشمال�ة وٕایران 

وتهدد أمن الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �أسلحة الدمار الشامل، هذه الدول التي أطلق علیها 

أّن كور�ا الشمال�ة نظام یتسلح �صوار�خ وأنظمة الدمار الشامل، بینما «": محور الشر"

أما ... رهابشع�ه �موت جوعا، وٕایران تسعى بنشاط للحصول على األسلحة وتصدر اإل 

العراق فیواصل �الت�اهي �عدائه للوال�ات المتحدة، ومساندة اإلرهاب، وقد خطط النظام 

بیثة وغاز األعصاب واألسلحة العراقي طوال ما یز�د عن عقد من الزمن لتطو�ر الجمرة الخ

المركز الثقافي العر�ي، : اإلمارات العر��ة( ،»م2001سبتمبر  11اإلسالم والغرب �عد أحداث «العل�ان،  علي عبد هللا -1
 .01 .، ص)م2005

            ، )مركز الخلیج لأل�حاث: اإلمارات العر��ة(، »المفاه�م األساس�ة في العالقات الدول�ة«مارتن غر�ف�ش وآخرون،  -2
 .67 .ص

مركز الحضارة للدراسات ( ،»اإلستراتیج�ة األمر�ك�ة العالم�ة واستمرار الحرب ضد اإلرهاب«ز�نب عبد العظ�م،  -3
 http://www.Hadaracenter.com/patfs:D8/A7/D9/84: ، الرا�ط118.، ص )م2013، الس�اس�ة
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

األسلحة  ولهذا فقد رسم بوش اإلبن س�اسة لمواجهة خطر تطو�ر وٕامتالك 1 »...النوو�ة

 د من دولالوقائ�ة ضد أي تهدیالنوو�ة من قبل دول محور الشر، وهذا وفق مبدأ الضر�ات 

وفي  إطار إستراتیج�ة األمن القومي الصادرة في . تحصل على األسلحة الك�ماو�ة أو النوو�ة

لقد صرح أعداؤنا �صفة علن�ة أنهم �سعون إلمتالك «: ورد فیها م2002سبتمبر  17

لن تسمح الوال�ات المتحدة بنجاح هذه الجهود، سوف نبني ... ر الشاملأسلحة الدما

مع دول دفاعات ضد الصوار�خ ال�ال�ستین�ة  وغیرها من وسائل إطالقها، وسوف نتعاون 

 ،2»جهود أعداءنا في الحصول على تكنولوج�ا خطیرة ص�أخرى لحرمان واحتواء وتقل

على إستراتیج�ة أمن�ة شاملة " بوتین"الروسي و بوش اإلبن األمر�كي  ینوعل�ه اتفق الرئ�س

الصادر في ماي  The New Stratigic Framwork عرفت �اإلطار اإلستراتیجي الجدید

في موسكو والذي یتضمن تخف�ض األسلحة النوو�ة الهجوم�ة وٕاقامة طرق دفاع�ة  م2002

اإلنتشار روخ�ة وٕاجراءات عدم اقادرة على تحقیق الحما�ة في مواجهة الهجمات الص

 .3ومواجهته

 :والتي تتمثل في :المرتكزات اإلیدیولوج�ة -2

 :الفوضى الخالقة -أ

تعد الفوضى الخالقة إحدى الس�اسات التي إت�عتها اإلدارة األمر�ك�ة في س�استها 

 .، وذلك من خالل سعیها للس�طرة على منطقة الشرق األوسط وتطو�ع قواه الح�ةالخارج�ة

معلم «: وهو من ك�ار المحافظین الجدد أن الفوضى الخالقة هي ما�كل لیدینو�عتبر 

ولطالما ... نحن ندمر النظام القد�م كل یوم... أساسي في فكرنا، داخل مجتمعنا وخارجه

ین�غي علینا ... خشي أعداؤنا هذه الزو�عة المؤلفة من الطاقة الخالقة التي تهدد تقالیدهم

 .»قدم نحو مهمتنا التار�خ�ةتتدمیرهم لن

 .819 .، ص مرجع نفسهال  -1
 .826.ص  المرجع نفسه، -2
 .821.ص  المرجع نفسه، -3
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: القة، و�قولخ�شرح إستراتیج�ة الفوضى ال دورونسوروومن ناح�ة أخرى نجد جیل 

تتضمن ِاستغالل عناصر داخل المجتمع تتطلع نحو التغییر، دعمها عبر تحر�ك اإلعالم «

رمز �مكنهم التوحد حوله، وز�ادة الضغط الدولي إتجاه القوى  المحلي والعالمي، إختراع

 .1»التي �عارضونها

الفجوة التي �شعر بها المواطن بین ما هو كائن «: �أنها غتون تننه صامو�لا وعرفه

 .2»وما ین�غي أن �كون فتعكس �ض�قها أو إتساعها على اإلستقرار �شكل أو �آخر

حیث �قول في كتا�ه األمیر أّن  م�كافیليوتعود نظر�ة الفوضى الخالقة إلى مؤسسها 

الشجاعة تنتج السلم والسلم ینتج الراحة تت�عها الفوضى والفوضى تؤدي إلى الخراب، «

 .3»�قود إلى الشجاعةوالنظام ومن الفوضى ینشأ النظام 

سبتمبر إطالق مصطلح  11الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة �عد أحداث  ممیزاتإّن من 

، فهي من 4"كوندالیزا را�س"من طرف وز�رة الخارج�ة األمر�ك�ة السا�قة " الفوضى الخالقة"

العالم�ة األمر�ك�ة كوزارة الخارج�ة، ومؤسساتها  صنع أمر�كي، فقد كشفت أن المؤسسات

واغتنام ... ق �الخالفات المحل�ة وأطرافها، أس�ابهااإلستخ�ار�ة تقوم بجمع معلومات تتعل

 5:وهذا وفق أسس وهيفرصة التدخل بدون استخدام القوة العسكر�ة، فكانت الفوضى الخالقة 

 ).لبنان والعراق(إثارة الفتنة الطائف�ة والعرق�ة والدین�ة بین شعوب الوطن  .1

الدار العر��ة للعلوم :  لبنان(، ة�المحافظة الجدیدة والواقع :الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة بین مدرستینهادي قب�سي،  -1
 .58.، ص ) م2008ناشرون، 

مجلة العلوم ( ،»الفوضى الخالقة، ثنائ�ة األنا واآلخر من خالل إشكال�ة اإلسالم والد�مقراط�ة«سعید الحسین عبدولي،  -2
 .03.ص  ،)م2013، جوان، 11عدد اإلنسان�ة واإلجتماع�ة، 

 11أحداث  المحافظون الجدد على الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة اتجاه سور�ا �عدتأثیر منتصر غازي الصواف،  -3
،              )م2013: أطروحة ماجستیر في العلوم الس�اس�ة غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط( ،2009 -2004 سبتمبر

 .92.ص 
 .03.ص  المرجع نفسه، -4
 .05 -04 .ص صمرجع سابق ، عبدولي،  -5
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ونس، لیب�ا، ت(التصلب واإلستبداد الس�اسي وحق الشعوب في الد�مقراط�ة  .2

 ...).ال�من، مصر

 ....).السودان(الّنزاعات الحدود�ة بین الدول  .3

اإلرهاب الدولي النا�ع من الحركات اإلسالم�ة المتشددة التي تفرض النموذج  .4

 .1)المثال األفغاني(الد�مقراطي 

تقوم على زعزعة اإلستقرار " الفوضى البناءة"أو " الفوضى الخالقة" إن مصطلح

الذي �عتبر قلعة المحافظین " إنترابرایز أمیر�كان"وٕاحداث تفكك إقل�مي، صمم في معهد 

الجدد، والذین یركزون اهتماماتهم على إعادة رسم الخر�طة الس�اس�ة لمنطقة الشرق األوسط 

 .2م�ما یتناسب مع مصالحهم وتطلعاته

 :صدام الحضارات -2

أدت نها�ة الحرب ال�اردة إلى ترك فراغ على الساحة الدول�ة، مما أفضى للوال�ات 

المتحدة األمر�ك�ة في ال�حث عن عدو وتهدید جدید أال وهو الخطر الحضاري، فعلى حد 

إّن ما تحتاج إل�ه الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة هو تهدید واضح «": هنري ك�سنجر"تعبیر 

معروف، وٕایدیولوج�ة معروفة، ف�عد إنتهاء الحرب ال�اردة وزوال الخطر السوف�اتي فإن 

 .3»المهمة تتطلب إح�اء التهدید وخلقه �القوة وهو الخطر اإلسالمي

�طرح تصوره عن اإلسالم �أنه حضارة مختلفة " صمو�ل هنتغتون "فالمفكر المحافظ 

فتها اإلسالم�ة ولكن هاجسها الوحید ضألة عن الغرب والشعوب اإلسالم�ة مقتنعة بتفوق ثقا

قوتها ومتى تمكنت من تجاوز تلك الضألة فإنها ستشكل أكبر األخطار على الحضارة 

 .05، 04 .، ص ص نفسهالمكان  -1
 .251.، ص مرجع سابق المخادمي،  -2
 .62 .ص، 46دراسات دول�ة، العدد  ،»إستراتیج�ة اإلدارة األمر�ك�ة الجدیدة إزاء الشرق األوسط«، حسین حافظ وهیب -3

 http://www.iasjnat/iasj/?fanc:fultext ald:60701: الرا�ط
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جلي في صورتین األولى تتمثل في محاولة الدول " صدام الحضارات"أّن  �رى و  1الغر��ة

ثل في تنافس الدول أما الصورة الثان�ة فتتم. على أراضي الدول األخرى  ءالس�طرة واالست�ال

التي عددها في س�ع رئ�س�ة الغر��ة، األمر�ك�ة الالتین�ة، (التي تنتمي إلى حضارات مختلفة 

على القوة العسكر�ة ) األرثوذوكس�ة، اإلسالم�ة، الكونفوشیوس�ة، الهندوس�ة، ال�ا�ان�ة

غم من ارت�اط ، إّال أنه و�الر 2واالقتصاد�ة وتتصارع من أجل الس�طرة على المؤسسات الدول�ة

الذي �عتبر " برنارد لو�س"فإن المفكر الصهیوني ". صمو�ل هنتغتون " هذا المصطلح بـالمفكر

أشد أعداء اإلسالم، وصاحب أخطر مشروع لتفتیت العالم اإلسالمي، كما كان مستشارا 

 م1990األب واإلبن، فهو من قدم التغییر األول إلى الخطاب العام عبر مقاله  شإلدارتي بو 

  هذا ل�س أقل من صراع بین الحضارات«: ، قال فیها»جذور الغضب اإلسالمي«:�عنوان

ر�ما تكون غیر منطق�ة، لكنها �التأكید رد فعل تار�خي منافس قد�م لتراثنا الیهودي 

 .»والمس�حي، وحاضرنا العلماني والتوسع العالمي لكلیهما

العرب «: صّرح أنّ  م2005ماي  20في  لو�سوفي مقابلة أجرتها وكالة اإلعالم مع 

والمسلمون فاسدون مفسدون، فوضو�ون، ال �مكن تحضرهم، وٕاذا تركوا ألنفسهم فسوف 

وض ق�فاجؤون العالم المتحضر �موجات �شر�ة إرهاب�ة تدمر الحضارات، وت

للتار�خ اإلسالمي ومن بینها  سيءعن كل ما � برنالد لو�سفقد كتب كثیرا  »...المجتمعات

حرب "، و"أزمة اإلسالم" "الصدام بین اإلسالم والحداثة في الشرق األوسط" "لعرب والتار�خا"

 .3وغیرها" مقدسة وٕارهاب غیر مقدس

على نیو�ورك وواشنطن والتي اهتم  م2001و�عد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

غتون قد نهنت ، وتنظ�م القاعدة، اعتبر ال�عض أن أطروحة أو نبوءة"أسامة بن الدن"بتدبیرها 

 .64 .، صالمرجع نفسه -1
منشورات : دمشق(، م2001سبتمبر  11أولو�ات الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة �عد أحداث شاهر إسماعیل الشاهر،  -2

 .248.، ص )2009الهیئة العامة السور�ة للكتاب، وزارة الثقافة، 
 .، ص ص)للمتا�عة والدراسات اإلستراتیج�ةمركز الكاشف (، "هل ستأخذ طر�قها إلى التنفیذ؟خطط تفتیت المنطقة، " -3

06  ،07. 
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تحققت �عد هذه الهجمات، �حیث تم استدعاء األفكار واألحكام المس�قة عن العرب 

والمسلمین على خلف�ة هذه التداع�ات وما ت�عها من شن حرب على أفغانستان وتنظ�م القاعدة 

، و�ذلك وصل المحافظون الجدد خاصة �عد هجمات 1والعراق من قبل الوال�ات المتحدة

التوتالیتار�ة العر��ة "م إلى تحدید عدوهم الجدید، وهو 2001ر من سبتمب رالحادي عش

�شكلیها العلماني واإلسالمي، و�األخص �عد إصدار إستراتیج�ة األمن القومي في " اإلسالم�ة

ونماذجها الناجحة في اإلیران�ة  والتي اعتبرت أن توسع نفوذ الجمهور�ة اإلسالم�ة  م2006

 .  2التي تشكل تهدید للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة منطقة الشرق األوسط هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .06 .ص مرجع سابق ،العل�ان،  -1
 .38 .، صمرجع سابق قب�سي،  -2
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

 :مقار�ة إدارة أو�اما في الشرق األوسط: الثاني�حث الم

األجندة الس�اس�ة للرئ�س أو�اما بین إرث بوش اإلبن وشعار : المطلب األّول

 .التغییر

ة الس�اس�ة للرئ�س أو�اما والخطوط العر�ضة حول برنامجه دإلى األجن قبل التطرق 

اإلنتخابي، البد من العودة إلى األصول التار�خ�ة التي ینحدر منها أو�اما، وانتقاله من 

إلى رئ�س أقوى دول العالم، والذي �عتبر الرئ�س الرا�ع واألر�عین للوال�ات  مواطن �س�ط

 .1�قود أعظم الدول في العالم ةإفر�ق�أصول ینحدر من المتحدة األمر�ك�ة، وأول رئ�س 

، من أب كیني وأم أمر�ك�ة إرلند�ة 1961ولد �اراك حسین أو�اما في جزر هاواي 

�مهاجر مسلم األصل، ونتیجة لظروف أوكلت أو�اما ألمه �عدما تركهما الوالد، والتي تزوجت 

مدرستین أحداهما �أندون�س�ا حیث تعلم في  أندون�سي، مما مكن أو�اما من اإللتحاق

 .2للع�ش في كنف جد�ه الب�ض من أمه كاثول�ك�ة وأخرى مسلمة، �عدها عاد

من أصول افر�ق�ة مسلمة وع�شه مع الب�ض جعله �مر �فترة مراهقة : فتعدد إنتماءاته

حرجة إذ واجهته أزمة هو�ة تعود إلى عرقه األسود الذي بدأ �شعره بتوترات من خالل نظرة 

خالل احتكاكه �قضا�ا ومأساة رفاقه السود، كذلك شكل فراقه عن أب�ه الذي اآلخر إل�ه، ومن 

تین مشكلة ظل ی�حث و�نشغل بها، وعن جذوره األصلیین، إذ قال في نتركه في عمر الس

 .3أنه كان �ظن نفسه إبن أمیر إفر�قي ثري " أحالم من أبي"مذكرات كتبها 

ما تدارك الوضع وكرس ح�اته  وقد عاش فترة من التشتت والّض�اع إال أنه سرعان

لل�حث والدراسة إلث�ات نفسه في المجتمع وتحقیق طموحاته، حیث التحق بجامعة كولومب�ا 

وزارة الخارج�ة مكتب برامج اإلعالم الخارجي، (، »�اراك أو�اما، الرئ�س الرا�ع واألر�عین للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة« -1
 .03 .، ص)األمر�ك�ة

 .، ص ص2009سبتمر  11، مركز الدراسات والترجمة، »�اراك حسین أو�اما أسود في البیت«منتدى سور األز�ك�ة،  -2
11 ،12. 

، شهادة ماجستیر في العلوم 2012 -2008: اإلسرائیل�ة -إدارة أو�اما وعمل�ة السالم الفلسطین�ةفر�د بن بلعید،  -3
 .75 ،74.م، ص ص 2012، كل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة، الس�اس�ة، جامعة تیزي وزو

27 
 

                                                           



 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

م، و�شتغل في مدینة ش�كاغو بوال�ة ألینوي، فكانت وظ�فته تستدعي 1983لیتخرج منها عام 

والخروج من  م وال�حث في مشاكلهم لمساعدتهمه�ن، والسعي لفعوز �الفقراء والم حتكاكاإل

، مما ت وموارد كثیرة، وٕالى نفوذ س�اسيحالتهم، ومن هنا تعلم أن التغییر صعب �حتاج لقدرا

في جامعة هارفارد، حیث مكنته من أجبره على المضي قدما، واإللتحاق بدارسة القانون 

 .1البروز ونیل لقب أول إفر�قي یتولى رئاسة تحر�ر مجلة هارفارد للقانون 

سیناتور لوال�ة إیلنوي في �مقعد اك أو�اما لمجلس الشیوخ وفوزه �عتبر دخول �ار 

بدا�ة مسیرته الس�اس�ة إذ حظي �اهتمام كبیر لدى الحزب الد�مقراطي،  م2004نوفمبر 

 .2ولدى الّناس �فضل إسهاماته اإلجتماع�ة من أجل الحقوق المدن�ة

من العراق، فهو و�ذلك بدأ أو�اما �طرح م�ادرات س�اس�ة كالمطال�ة �اإلنسحاب 

ال أعارض  «م 2002، ففي خطا�ه الشهیر في ش�كاقو في عارض التدخل من أصله

حیث وصف الحرب على  ،3»الحروب في كل الظروف، لكن ما أعارضه هو الحروب الغب�ة

أعلن أو�اما ترشحه للرئاس�ات �حز�ه  م2007وفي  العراق أنها حرب غب�ة وعارضها

التي " �الري كلینتون ه"الد�مقراطي إلى جانب س�عة منافسین آخر�ن منهم المنافسة المعروفة 

، وقد ركز أو�اما في رة في كل مرةادكانت تحل الص أو�اما أّن نسبتتمتع �شهرة كبیرة، إال 

 4:حملته اإلنتخاب�ة على موضوعین أساسیین

 .واشنطن التقلید�ة في تسییر شؤون ال�الدتغییر طر�قة  .1

مناقشة األمر�كیین من مختلف الخلف�ات اإلیدیولوج�ة واإلجتماع�ة والعرق�ة  .2

 .لإلتحاد سو�ة من أجل الخیر العام والمصلحة العامة

 .26.، ص )م2008مركز الجز�رة للدراسات، : الدوحة(، �اراك أو�اما والعالم العر�يعالء بیومي،  -1
 .30.، ص )م2015مركز اإلمارات للدراسات وال�حوث، (، مجلة آفاق المستقبل، »نسیج وحده...�اراك أو�اما« -2
 .2014، دار الوسط للنشر والتوز�ع، »أنهى حرب العراق وقاتل في معارك أخرى  أو�اما« -3

http://www.alwasatnews.com/news/G14674.htm/ 
 .27 .، ص، مرجع سابقبیومي -4
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ل�ست هناك أمر�كا «:في المؤتمر القومي للحزب الد�مقراطي قال م2004ففي خطا�ه 

ا محافظة، ول�ست هناك أمر�كا حمراء وأمر�كا زرقاء، بل هناك التین�ة، ول�ست هناك أمر�ك

 .1»فقط الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة

خاصة وأنه " نستط�ع نعم" ... "تغییر نؤمن �ه"كان شعار أو�اما في اإلنتخا�ات هو 

لفه جورج بوش أكبر عبئین وهما األزمة المال�ة التي انتقلت إلى مختلف قد ورث على س

 .2العراق وأفغانستاناحتالل ، وكذا م2008 -2007العالم أرجاء 

كرئ�س للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �اشر في  هنیعیتوفور فوزه �االنتخا�ات، و 

اإلصالحات الداخل�ة في مواجهة األزمة المال�ة، فقد إتخذ العدید من اإلجراءات لتحقیق 

ل�طالة، وكان أول قانون اقترحه إنتعاش اقتصادي في أمر�كا وحما�ة اإلستثمارات، وخفض ا

م، أما على الصعید اإلجتماعي فقد اقترح برنامج 2009ل لعام دكان متعلقا �األجر العا

ملیون دوالر إلصالح النظام الخاص �المصابین  50التأمین الصحي لألطفال، وتخص�ص 

ن م %80�أمراض مزمنة، أما في مجال البیئة فقد اقترح تحدید سقف للتلوث لتقل�ص 

 .3اإلحت�اس الحراري  م ومحار�ة2050اإلن�عاثات الغاز�ة إلى غا�ة 

الصعید الدولي فمقار�ة أو�اما تصبو لتحسین صورة واشنطن في العالم بدءا  على أما

م ووعد �اإلنسحاب التدر�جي منها 2002من المّلف العراقي الذي عارض الهجوم علیها 

  وٕانهاء الحرب فیها، إلى جانب ذلك نجد الملف األفغاني والذي ر�طه �الحرب على اإلرهاب

یراني الذي أراده أو�اما أن �كون مبن�ا على الحوار والذي �اإلضافة إلى الملف النووي اإل

الدبلوماسي، والعمل على إشراكها في الجهود  ل القوة العسكر�ة في حالة فشل الحلیتحتم تدخ

 .4اإلقل�م�ة لحل أزمات أفغانستان والقض�ة الفلسطین�ة

 .03.، ص مرجع سابق �اراك أو�اما، الرئ�س الرا�ع واألر�عین للوال�ات المتحدة،  -1
 .33، ص  مرجع سابقأفاق المستقبل،  -2
 .82 .، صمرجع سابق بن بلعید،  -3
 .85 -84 .، صالمرجع نفسه  -4
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 .�اما الشرق أوسط�ةتوجهات إدارة أو: المطلب الثاني

 :العنیفمحار�ة التطرف  -1

هو الوقوف في طرف �عیدا عن الوسط وأصله في الحس�ان، كالتطرف  :لغة التطرف

یر ثم انتقل إلى المعنو�ات كالتطرف في الّدین أو الفكر               في الوقوف أو الجلوس أو السّ 

 . أو السلوك

�قصد �ه الخط العام أو السنوي والذي تحدده التقالید  :والتطرف لفظي مع�اري 

واألعراف والمعاییر القانون�ة والدین�ة السائدة في المجتمع األمر الذي یجعل مفهومه محل 

إختالف بین المجتمعات، ومن الناح�ة االجتماع�ة، �قصد �ه ال�عد السنوي للمجتمع أي ال�عد 

 .ن هذا ال�عد �مینا أو �سار، سل�ا أو إیجا�امثل وتقالید وعادات المجتمع سواء كاعن 

 :كما له تعر�فات من الناح�ة الدین�ة و�قصد �ه

التجاوز في الفكر أو المذهب أو العقیدة عن الحدود المتعارف علیها قبل الجماعة 

                والتعصب لرأي واحد واستنتاج خاطئ والم�الغة في السلوك الناتج عن هذا التعصب

 التعصب للرأي، عدم اإلعتراف �الرأي اآلخر: أو التطرف في الفكر، ومن مظاهره نجد

التشدد في غیر محله، الغلطة والخشونة، سوء الظن �الّناس، النظرة التآمر�ة، السقوط في 

 .1هاو�ة الكفر

ألو�اما فإن أكبر تهدید �حدق �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة داخل�ا وخارج�ا یتمثل  اووفق

في اإلرهاب، إال أنه ال �حبذ دولة تأوي ش�كات إرهاب�ة، فهي إستراتیج�ة ساذجة، كما أنه 

یرى أن التهدید ال �صدر فقط من ق�ادة موحدة لتنظ�م القاعدة �قدر ما �أتي من تنظ�مات 

 .2متحالفة معه وتنظ�مات متطرفة

، وزارة الداخل�ة: جمهور�ة مصر العر��ة( ،»مكافحة اإلرهاب والتطرف وأسلوب المراجعة الفكر�ة«رائد دمحم حمزة،  -1
 ).م2012

إدارة أو�اما الخارج�ة، محاولة تحقیق التوازن بین المیول اإلنعزال�ة وضغوط التدخل س�اسة «أسامة أبو أرشد،  -2
 .)م2014 جوان ،المركز العر�ي لأل�حاث ودراسة الس�اسات(، »الخارجي
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

أفغانستان هي  فالحرب على اإلرهاب في صدارة األجندة الس�اس�ة ألو�اما حیث اعتبر

الحرب ضد "میدان المعركة، مما �ستدعي ز�ادة القوات العسكر�ة فیها �شعار آخر هو 

جندي من أجل استقرار الوضع، ووضع حد لتطرف  30000، وهذا بإرسال "التطرف

 .1القاعدة

 �ش واألمن في الدول محل اإلهتمامإلى جانب ذلك فقد ركز على تدر�ب قوات الج

من آس�ا إلى إفر�ق�ا لبناء شراكة لمواجهة اإلرهاب  �كة تحالفات دول�ةكما اقترح تشكیل ش

كما . 2مل�ار دوالر إلنشاء صندوق شراكة لمساعدة الدول في محار�ة اإلرهاب 5وتخص�ص 

العسكر�ة أن األموال ستوجه نحو الشرق " و�ست بو�نت"أكد في خطاب ألقاه في قاعدة 

صّرح في األكاد�م�ة العسكر�ة أن اإلرهاب ال یزال  ااألوسط وٕافر�ق�ا ودول شرق آس�ا، كم

التهدید األكثر م�اشرة ألمر�كا، وأضاف أنه یجب تحو�ل إستراتیج�ة مكافحة اإلرهاب �اتجاه 

 .3شراكة فعالة أكثر مع الدول التي تسعى الش�كات اإلرهاب�ة إیجاد موطئ قدم فیها

 :إستراتیج�ة القوة الذك�ة -2

القدرة على الجمع بین القوة «: تتلخص في" ز�ف نايجو "القوة الذك�ة حسب 

 .4»الصارمة وقوة الجذب الناعمة في إستراتیج�ة واحدة ناجحة

من  صل�ةأنه وٕان أمكن الوصول لألهداف من خالل القوى ال«: �قول جوز�ف ناي

ِاستعمال القوة من قبل القوى الكبرى إال أنه قد �شكل خطر على أهدافها وتطلعاتها 

 .85 .، صمرجع سابق بن بلعید،  -1
 .، مرجع سابقأبو راشد -2
للدراسات الحضار�ة ، مركز الشرق العر�ي: لندن( ،»2015 -2014خطاب �اراك أو�اما حول الس�اسة الخارج�ة « -3

 .)م2014 واإلستراتیج�ة،
 ) معهد اإلمام الشیرازي الدولي للدراسات: واشنطن(ترجمة  ،»أمر�كا وِاستعادة القوة الذك�ة«جوز�ف س ناي،  -4

www.siironline.org/alabwab/derasat (01)/46 htm. 
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

اإلقتصاد�ة والس�اس�ة وحتى الثقاف�ة، لذلك على الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة إذا أرادت أن 

 .1»ت�قى قو�ة فعلى األمر�كیین أن ینتبهوا إلى قوتهم الناعمة

إّن نجاح الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة قائم على فهمها األكثر لدور القوة الناعمة 

 .2إدارة القوتین �قدر عال من الوعي لخلق قوة ذك�ة وتوازنها مع القوة الصل�ة والقدرة على

م أص�حت أطروحة جوز�ف ناي 2009مع تولي �اراك أو�اما الحكم في جانفي 

في كل من أفغانستان والعراق  صل�ةموضع ِاهتمام وخاصة �عد التأكید على أضرار القوة ال

إذ صّرح أنه سوف �عتمد  "القوة الذك�ة"فقد ركز أو�اما على مزج القوتین في إطار ما �سمى 

 .3س�ال أخرى أقل تشدد وخشونة من التي إنتهجها الرئ�س السابق

ولعل أول محطات تجارب القوة الذك�ة في المنطقة العر��ة كانت على الجماهیر 

أنترنیت، وسائل اإلعالم العر��ة واألجنب�ة  خاصة اللیب�ة فقد ِاستخدمت كل أداة القوة الناعمة

ل�فة حمعمر القذافي، أما الوسائل اإلقتصاد�ة فقد كانت وفق الدول ال المناهضة للرئ�س

للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، استیراد النفط اللیبي وتجمید أرصدة العائلة الحاكمة، �المقابل 

الدعم المالي للجماعات المسلحة المعارضة لنظام معمر القذافي في حین یؤدي التدخل 

 .4الذي أدى للتغییر المنشودالعسكري وهو الركن األساسي 

 :س�اسة الید الممدودة نحو العالم العر�ي واإلسالمي -3

لقد شرع الرئ�س أو�اما فور تول�ه رئاسة الوال�ات المتحدة �حملة مصالحة مع العالم 

اإلسالم ساهم في تطو�ر «: م قال أن2009اإلسالمي، ففي أول خطاب له في جانفي 

لقد أتیت إلى هنا إلى القاهرة «: ، كما صّرح في القاهرة أنه»الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة

 .)م2013، نوفمبر جز�رة نت ( ،»أو�اما وأطروحة القوة الذك�ة«�حي ال�ح�اوي،  -1
http://www.aljazera.net/know le dgegat/opintion/2013/11/18%D8% A3%D9.                      

 .)م2004نیو�ورك، (، القوة الناعمة وسائل النجاح في الس�اسة العالم�ةجوز�ف ناي،  -2
 . ، مرجع سابقال�ح�اوي  -3
، د�سمبر، مركز بیروت للدراسات الشرق األوسط(، »أو�اما وس�استه الذك�ة في المنطقة العر��ة«سیف الهرمزي،  -4

 .)م2011
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لل�حث عن بدا�ة جدیدة بین الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة والعالم اإلسالمي ِاستنادا إلى 

المصلحة المشتركة واإلحترام المت�ادل وِاستناد إلى حق�قة أن أمر�كا واإلسالم ال یتناقضان 

بینهما بل العكس هناك م�ادئ وقواسم مشتركة  وال یجب أن �كون هناك تنافس ف�ما

 .1»قوامها العدل والتقدم والكرامة لكل إنسان

وجهة نحو العالم اإلسالمي تعتبر تحوال عن عهد جورج مالرئ�س�ة ألو�اما ال اتفالخط�

مما  2بوش وِاستعداد اإلدارة األمر�ك�ة الجدیدة لفتح صفحة جدیدة مع العالم العر�ي اإلسالمي

زاد إعجاب العرب المسلمین �أو�اما فقد رفض الر�ط بین اإلسالم و�ین اإلرهاب مؤكدا أن 

اإلرهاب �شوه اإلسالم و�سيء تفسیره موضحا وجوب ِاحترامه ومعاملة أبناءه �احترام 

 .3ومساواة

لقد تضمنت س�اسة أو�اما في شأن التصالح مع العالم اإلسالمي دالالت مهمة فقد 

م بدا�ة جدیدة لعالقات مع العالم اإلسالمي وقد حذف 2010 مياألمن القو  بینت وث�قة

من هذه الوث�قة للتأكید على عدم رؤ�ة " التطرف"الرئ�س أو�اما عدة مصطلحات منها 

 .4اإلسالم �منظور اإلرهاب

نائب مستشار األمن القومي األمر�كي والمسؤول عن ملف " (جون فرنان"كما أعلن 

"  الجهادیین"�أنه ال �مكن وصف أعداء الوال�ات المتحدة �مصطلحات ) مكافحة اإلرهاب

ألن الجهاد هو كفاح مقدس ومبدأ مشروع في اإلسالم، كما فتح أو�اما إجراء " اإلسالمیین"

على طرفي نق�ض س�اسة أو�اما الس�اس�ة لتحقیق مصالحة مع العالم اإلسالمي الد�مقراط�ة واإلسالم «تسغى مازائیل،  -1
 .2013نوفمبر، ، )موقع المركز المقدسي لشؤون الدولة والشؤون العامة( ،»منیت �فشل ذر�ع

والدراسات المركز العر�ي لأل�حاث ( ،»أهدا ف الوال�ات المتحدة وٕاستراتیجیتها في العالم العر�ي«مروان �شارة،  -2
  ).م2013مارس ، الس�اس�ة

 .مرجع سابقبیومي،  -3
 . سابق مرجعمازائیل،  -4
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

حوار مع حركة طال�ان في أفغانستان، إلى جانب فتح مكتب المندوب الخاص إلى 

 .1المجتمعات اإلسالم�ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بقامرجع س�شارة،  -1
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 .إدارة بوش اإلبن على توجھات إدارة أوباما في الشرق األوسطتأثیر سیاسة                  :الفصل األّول

 :األول خالصة الفصل

تمّیزت فترة حكم الرئ�س الجمهوري جورج بوش اإلبن للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �عدة 

 :تغیرات على الساحة الدول�ة أفرزتها

 .م على أكبر رموز القوة األمر�ك�ة2001سبتمبر  11هجومات  −

ن الجدد إلى السلطة والدفع �أفكارهم من یوصول جماعة س�اس�ة من المحافظ −

 .أجل تحقیق مصالح الوال�ات المتحدة في ه�منتها على العالم �القوة

ومن خالل هذه المتغیرات حددت مرتكزات جورج بوش اإلبن نحو الشرق األوسط 

العراق �عد تدخلها في  بإحتاللالمتمثلة في شن حرب عالم�ة ضد اإلرهاب الذي انتهى 

 .الشامل والمؤ�دة لإلرهابومحار�ة الدول الممتلكة لألسلحة الدمار أفغانستان 

ت�ار المحافظون الجدد وتأثیرهم في قرارات بوش اإلبن فقد عادت و�حكم س�طرة 

أطروحة صدام الحضارات خاصة وأن أمر�كا �عد زعامتها للعالم وِانفرادها �السلطة قامت 

 .�ال�حث عن تهدید جدید واضح ومعروف لتبر�ر تدخلها في شؤون الداخل�ة للدول

إدارة بوش اإلبن على القوة الصل�ة فحسب إنما لجأت إلى القوة الناعمة في لم تعتمد 

نشر الد�مقراط�ة والحر�ة وٕاقامة إصالحات داخل�ة لدول الشرق األوسط، فالد�مقراط�ة أحد 

م�ادئ الوال�ات المتحدة ونشرها هو أداة لمكافحة اإلرهاب والعنف إما �القوة أو �م�ادرات 

 .مشار�ع مختلفة

ة حكم جورج بوش اإلبن عرفت توترات حادة خاصة في إقل�م الشرق األوسط إن فتر 

 .حاد�ة على الحرب والقوة وعزل الخصوم ومواجهتهم عسكر�اتعتمد مقار�ته األ�حیث 

و�عد ثماني سنوات من إدارة بوش اإلبن عرفت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة رئ�سا 

وأصل وجذور غیر أمر�ك�ة هو �اراك " د�مقراطي"معنى الكلمة حزب مختلف أتم � اجدیدً 

 .الذي �قود أعظم دولة في العالم ذو ال�شرة السمراء حسین أو�اما الرئ�س
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لطالما كانت شعاراته تصبو نحو التغییر خصوصا لإلرث الثقیل الذي تركه الرئ�س 

إال . اإلرهابالسابق من أزمة مال�ة وتواصل شرارة الحرب على العراق تحت غطاء مكافحة 

أّن أو�اما كانت رغبته في تغییر صورة أمر�كا وتحسینها أمام العالم خاصة مع العالم 

اإلسالمي حیث أراد إقامة جسور معها وِاحترام الدین اإلسالمي ومحاولة اإلبتعاد عن ِاتهامه 

�اإلرهاب، وٕانما محار�ة التطرف المؤدي إلى أعمال إرهاب�ة ولهذا واصل محار�ته في 

أما ". أسامة بن الدن"فغانستان إلى غا�ة اإلطاحة بنظام القاعدة واِغت�ال القائد المنظم لها أ

الالمشروط منها �حكم أن القوة الصل�ة لم  عن العراق فقد وعد في خطا�اته عن اإلنسحاب

تجدي نفعا ولهذا ِاعتمد على القوة الذك�ة في مزجه لكلتا القوتین خاصة خالل ما �سمى 

 ".�الر��ع العر�ي"إعالم�ا 

لفه جورج بوش اإلبن فمقار�ته للقضا�ا الس�اس�ة دارة أو�اما تختلف كما یبدو عن سفإ

والخارج�ة واقع�ة تستند على فهم متعدد األطراف وتعاون دیبلوماسي واإلنفتاح على الخصوم 

 .تلل�حث عن مخارج لألزما
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 تطـــــــورات األزمـــــــة السور�ــــــة

 

 



 تطورات األزمة السوریة                                                                         :ثانيالفصل ال

 :الثاني مقدمة الفصل

شرق العر�ي �مكانة جیوس�اس�ة مهمة في الخر�طة العالم�ة لما �حو�ه ملطالما حظي ال

من تنوع الهو�ة اإلثن�ة والدین�ة ومن تعقید في البن�ة االجتماع�ة الس�اس�ة، مما جعله ساحة 

مالئمة لتفاعل مصالح إقل�م�ة ودول�ة عدیدة، وال تخرج سور�ة عن هذا اإلطار إذ أنها مه�ط 

واألبجد�ة   واآلرام�ة ةالفین�ق�د الحضارات اإلنسان�ة ومنبت الرساالت السماو�ة، ومه

والحضارات األولى فبذكرها یتحضر اإلنسان صفحات المجد والعلم والتراث، إال أن خالل 

حدوث م �2011اآلونة األخیرة وأمام التحوالت الس�اس�ة التي عرفها العالم العر�ي في مستهل 

ثورات في كل من تونس، مصر ولیب�ا وغیرها، شهدت سور�ة كغیرها ثورة على نظام األسد 

من الثورة المصر�ة والتونس�ة عرفت انتشار  مستوحاةالتي بدأت �احتجاجات عفو�ة سل�مة 

وتغلغل في عمق وجدان المجتمع السوري وتحو�ل في مطالبها من اإلصالح إلى تغییر 

اشتد ف�ه الصراع الداخلي بین فئات المعارضة،  اا عسیرً وضعشهد النظام، وما تزال الیوم ت

و�ین سلطة الحكم مما ساهم في تنامي المواقف والرؤى الدول�ة واإلقل�م�ة التي لها شأن في 

 .في منطقة الشرق األوسطالجار�ة التحوالت 
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 ر�ةو ال�عد الشرق أوسطي لس: الم�حث األول

 الجغرافيالموقع : المطلب األول

تمتد �الد الشام أو سور�ة من حدود فلسطین مع سیناء ومن خلیج العق�ة جنو�ا إلى 

المتاخم لمنطقة كیل�ك�ا شماال، ومن ساحل ال�حر المتوسط غر�ا إلى ال�اد�ة  ن و إسكندر لواء 

رات شرقا، وتفصل ش�ه جز�رة سیناء �الد منطقة البوكمال على ضفاف الفالسور�ة حتى 

ل�الد  امتداددون تشكیل حاجز بینهما، كذلك تشكل منطقة كیل�ك�ا شماال  الشام عن مصر

رات حاجزا بین الشام و�الد طرطوس، أما شرقا فال �عد نهر الفالشام بوصلها �سلسلة ج�ال 

 .1ما بین النهر�ن بل العكس فهو حلقة وصل بین الشام و�الد ما بین النهر�ن

ر التار�خ حتى مطلع العصور الحدیثة ظلت هذه الحدود الجغراف�ة حاضرة منذ فج

دمشق، بیروت، (فلطالما اعتبر العثمانیون �الد الشام منطقة موحدة قسموها لثالث وال�ات 

، كما أشارت الخرائط )سنجق القدس، سنجق جبل، سنجق دیر الزور(وثالث سناجق ) حلب

الطب�ع�ة الممتدة من ور�ة األورو��ة إ�ان الحرب العالم�ة األولى إلى الوحدة الجغراف�ة لس

شماال حتى خلیج العق�ة وصحراء سیناء جنو�ا، ومن ال�حر المتوسط غر�ا وس طر ج�ال ط

إلى ° 36شماال ومن خط طول ° 37.5إلى ° 29.5حتى العراق شرقا أي بین خطي عرض 

سا�كس ب�كو �عد تقس�م تركة الدولة العثمان�ة  اتفاق�ةشرقا، إال أن الوضع تغیر �عد ° 42

من طرف فرنسا و�ر�طان�ا، وترس�م الحدود بین الك�انات التي أقامتها ) الرجل المر�ض(

مع لبنان لصالح فرنسا ) سور�ة الحال�ة(حسب مصالحها، إذ تم تقس�م سور�ة الكبرى شمالها 

 .2أما جنو�ها فلسطین واألردن من نصیب بر�طان�ا

عن فرنسا فقد تحدد موقعها من الجزء الغر�ي من آس�ا  االستقاللد نیلها أما �ع

و�ین خطي عرض ° 35و° 42و�موقع متوسط بین آس�ا وأورو�ا وٕافر�ق�ا بین خطي شرقا 

شركة المطبوعات : بیروت(، م2011القوى الكبرى على سور�ا األ�عاد الجیوس�اس�ة ألزمة صراع جمال وك�م،  - 1
 .09.، ص )م2012للتوز�ع والنشر، 

 .13، 12.، ص ص )م2013، مركز أم�ه لل�حوث والدراسات اإلستراتیج�ة: القاهرة(، »سور�ا تار�خ وثورة« - 2
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�حدها من الشمال ترك�ا ومن الشرق العراق ومن الجنوب فلسطین ° 32و° 37شماًال 

، تحوي 2كلم 186.000تبلغ مساحتها . وسطواألردن ومن الغرب لبنان وال�حر األب�ض المت

 )01أنظر الملحق رقم ( .1محافظة عاصمتها دمشق 14

 .المكانة التار�خ�ة: المطلب الثاني

 السومر�ةلقد عرفت سور�ا منذ فجر التار�خ عدة تحوالت مرورا �العهود المصر�ة، 

إذ أن موقعها ما بین �الد ... ال�ابل�ة، األشور�ة، الفارس�ة، الرومان�ة، العر��ة والعثمان�ة

النهر�ن شرقا و�الد األناضول شماال ومصر والجز�رة العر��ة جنو�ا، جعلها عرضة للتنافس 

للس�طرة على  وستراتیج�ة، إذ شبت صراعات كبیرةجیبین القوى الناشئة في تلك النطاقات ال

جراء إنهاء  االنه�ارالذین انتهى بهم نحو  نوالحور�ی نوالحیثیین یر�بین المص اسور� أرض

 .2اقتصادهم

مما أدى إلى بروز قوة جدیدة في المنطقة وهي اآلشور�ین الذین استطاعوا الس�طرة 

ة اإلیران�ة و�الد األناضول وسور�ة ومصر �هض�الد ما بین النهر�ن وجزء من ال على

والس�اس�ة  االقتصاد�ةعلى جم�ع الحضارات في الشرق األوسط من كل النواحي  ال�س�طرو 

آس�ا لتصل بین الصین ة عبر البر لفتح طرق تجار�ة عبر والتجار�ة، وقد أدت توس�ع التجار 

وآس�ا الوسطى والهض�ة اإلیران�ة والعراق وسور�ة لق�ام دولة عظمى اإلمبراطور�ة الفارس�ة 

إمتد من الشرق المتوسط غر�ا  إلى البر األورو�ي إلرساء نظام عالميالتي استطاعت العبور 

لغا�ة  استمرإلى حدود الصین شرقا إضافة إلى منطقة آس�ا الوسطى وشمال غر�ي الهند، 

ن س�طروا على المدن الیونان�ة وأجزاء من ینیو أن المقد الّ وخروج الدول من س�طرتها، إ انه�ار

وواصل فتوحاته . األناضول وسور�ة ومصر والعراق "لي �كع" إلسكندراالبلقان كما س�طر 

إلى أطراف الهند وحدود الصین، لكن �عد وفاته تفككت اإلمبراطور�ة لتنشأ في المنطقة عدة 

 :الرا�ط ،)م2015المركز السوري للدراسات الس�اس�ة واإلستراتیج�ة، (  ،"معلومات عامة عن سور�ا" - 1
http://www.Alhayet.Com/opinion/Writer/6046207.                                                        

 .10 .صمرجع سابق ، وك�م،  - 2
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وٕانشاء إمبراطور�ة رومان�ة سادت لعدة قرون، كما عرف  ادول إلى غا�ة اجت�اح الروم لسور�

د مرحلة تمكن فیها العرب األمو�ین الع�اسیین من الس�طرة علیها خصوصا �ع اتار�خ سور�

حامي للمسلمین في المنطقة إلى غا�ة مجيء الدولة صعود الممال�ك التي أدت دور ال

 ، وتوغلها في كل من سور�ام18العثمان�ة التي استمرت إلى غا�ة النصف األول من القرن 

 . ا حتى شمال إفر�ق�اوالعراق والخلیج العر�ي ومد نفوذه

في ظل الحكم العثماني ثالثة قرون من السالم واألمان إلى غا�ة  القد عاشت سور�

شكلته القوى األورو��ة نتیجة تقس�م تركة الرجل  اسقوطها، و�دا�ة تحول جدید في سور�

ى إل اوتقس�م سور�" ب�كوسا�كس " التفاق�ةالفرنسي وفقا  االنتدابتحت  االمر�ض ووقوع سور�

 .1ك�انات متعددة

تحت االنتداب الفرنسي الذي طالما أراد القضاء على الحضارة  القد �قیت سور�

سنة " الدولة الوطن�ة"وق�ام  االستقاللوالثقافة العر��ة واستبدالها �الفرنس�ة إلى غا�ة نیلها 

جماعات دین�ة إثن�ة  االستقاللالحدود التي انتهت إلیها �عد  اوقد ضمت سور�. م1946

من سكان ال�الد % 75بـ " السنة" فنجد% 16ولغو�ة متعددة إذ بلغ عدد الجماعات المذهب�ة 

�اإلضافة إلى �ق�ة الطوائف المس�ح�ة الذي یبلغ % 3والدروز % 12بنس�ة " العلو�ین"یلیهم 

ن وأقل�ة إضافة إلى اإلسماعلیی" تبروتستان"و" التین"و" روم الكاثول�ك"من % 12 اعدده

ز�دیین إلى جانب عدد قلیل من الیهود، أما على الصعید یة االثني عشر والصغیرة من الش�ع

و�عض أنحاء دمشق  اد المتمركز�ن في شمال شرق سور�ااإلثني فقد تنوعت من عرب وأكر 

المتواجدین في حلب ف�ما �شكل التركمان واألشور�ون % 3بنس�ة " األرمن"وحلب، كما نجد 

من % 90��ة الطاغ�ة لـ وفي حین الّلغة العر . والشركس أقل�ات صغیرة متوزعین في ال�الد

 .2حاضرة بدرجة أقل ةواألرمین�كذلك كانت الكرد�ة  سكان سور�ا

 .220 -218 .صمرجع سابق ، وك�م،  - 1
، 2، ط1دار النهضة، ط: لبنان(، م2011تار�خ سور�ة المعاصر من االنتداب الفرنسي إلى صیف كمال دیب،  - 2

 .43، 42 .، ص ص)م2012
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اس�ة في سور�ة �عد اإلستقالل عدد كبیر من األحزاب كما عرفت الح�اة الس�

 :والحركات ذات فعال�ة وتأثیر على المجتمع السوري ومنها

 :الحزب الشیوعي السوري  -أ

�عد تأس�س " خالد �كداش"م �ق�ادة 1930الذي عرفت هیئته التنظ�م�ة في سور�ة سنة 

لعب هذا الحزب دور مهم م بدعم شیوعي، وقد 1925) السوري اللبناني(الحزب الشیوعي 

 .في دعم الشیوع�ة ونشر أفكارهم في ال�الد العر��ة �حكم تار�خه التا�ع للحزب الشیوعي

 :الحزب القومي االجتماعي السوري  -ب

الذي تأسس في أوائل الثالثینات من القرن العشر�ن من طرف الوطنیین السور�ین 

ور�ة الكبرى �عد تقس�مها إلى أر�ع هدفه الدعوة إلى وحدة س" أنطوان سعادة"على رأسهم 

اجتماع�ة تعید إلى األمة  او�عث نهضة قوم�ة سور�) ، فلسطین، لبنان واألردناسور�(ك�انات 

 .السور�ة حیو�تها وقوتها

 :حزب ال�عث -جـ

مكتب التنفیذ لحركة ال�عث ال�عد تشكیل " ثع�حزب ال"د استعملت ألول مرة كلمة لق

م، كان 1945) الب�طار، مدحت الب�طار وجالل السیدم�شال عفلق، صالح (من طرف 

أعضاء الحزب أغلبهم ینتمون إلى طوائف غیر المسلمین السنة، ومن المس�حیین أفكاره تدعو 

م�شال "إلى القوم�ة العر��ة والوحدة العر��ة العلمان�ة وتعتبر الفكرة الجدیدة للحزب قول 

العرب الحدیث فهي المبدأ المحرك  إن القوم�ة أخذت مكان الدین في تار�خ« ":عفلق

فالحزب یرفض اعت�ار اإلسالم نظاما تشر�ع�ا إذ ال �مكن العودة . »األساسي للمجتمع العر�ي

هذا ما �فسر انخراط األقل�ات الطائف�ة ل�كون المكون ال�ارز . إل�ه إلستح�اء التغییر والثورة

 .1م1947ول للحزب ف�ه رغم فتح العضو�ة أثناء انعقاد المؤتمر التأس�سي األ

 

 .25 -23.، ص ص مرجع سابق ، »سور�ة تار�خ وثورة« - 1
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 :جماعات اإلخوان المسلمین -د

عقد في حلب من طرف الجمع�ات اإلسالم�ة، وهي  اجتماعم �عد 1945لقد تأسست 

في ر�وع ال�الد في  انتشاراجزء من تنظ�م جماعات اإلخوان المسلمین في مصر، قد عرفت 

  الس�اس�ة(المدن واألر�اف ومن كل الط�قات تتخذ اإلسالم مرجع�ة في سائر أحوالها 

فكانت المساجد وقاعات المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمناس�ات ...). الثقاف�ة، الفكر�ة

الرسول  -ستورناالقرآن د -هللا غایتنا"الدین�ة والوطن�ة م�ادینهم للدعوة إلى هللا تحت شعارات 

المدارس والمعاهد لشرح  حواتفافت". الموت في سبیل هللا أسمى أمانینا -الجهاد سبیلنا -زع�منا

حب الوطن وق�م العرو�ة واإلسالم في نفوس الناس كما اقتحموا  �ثالم�ادئ واألهداف و 

البرلمان�ة والحكومات الوطن�ة �عد االستقالل كما  االنتخا�اتفي مجال الس�اسة �مشاركتهم 

 . 1شاركوا في مناصرتهم للقضا�ا الوطن�ة ونبذ اإلستعمار ومشار�عه

 :االشتراكيالحزب التعاوني  -هـ

 ام بزعامة ف�صل العملي و�دأ في نشاطه قبل استقالل سور�1940قام هذا الحزب 

م، جعل التعاون شعاره یؤمن �االشتراك�ة 1947عن فرنسا وتم اإلعالن عن تأس�سه رسم�ا 

 .المعتدلة

 :الحزب الوطني -و

م اعتمد الحزب على أساس إقامة الصالت الود�ة مع الدول األجنب�ة 1947ظهر في 

 . مطلقا اللمحافظة على استقالل سور� ىونادعلى مبدأ المساواة والمصالح المقابلة 

 :حزب الشعب -ز

م معظم أعضاءه من مدینة حلب ومحافظتها یدعو 1948أعلن عن ق�ام الحزب 

وداخل�ا فالحزب  ،لمقاومة التغلغل األجنبي �كل أشكاله، و�حث على تحقیق المصلحة القوم�ة

 .یهدف لتحسین الح�اة المع�ش�ة للمواطن السوري تركیزا على قطاع الزراعة

 .27 .ص ص ،المرجع نفسه، »سور�ة تار�خ وثورة« - 1
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 :ن العربحركة القومیو -حـ

م والتي إنطلقت من الجامعة األمر�ك�ة في بیروت التي بدأت 1949أسست في ت

 .تستقطب طالب یؤمنون �القوم�ة العر��ة

 :حزب التحر�ر -ط

مبدأه اإلسالم غایته استئناف الح�اة اإلسالم�ة بإقامة خالفة إسالم�ة  حزب س�اسي

�ضم في عضو�ته النساء والرجال یدعو لإلسالم وتبنى مفاه�مه ونظمه، كما ینبذ كل أشكال 

 .1االستعمار قد بدأ نشاطه سر�ة في أوائل الخمسینات �ق�ادة الشیخ تقي الدین النبهاني

الحدیث الذي مر �فترات مضطر�ة نتیجة التنافس  ا�ال نر�د التوغل في تار�خ سور 

 .الداخلي حول السلطة والذي أفضى إلى عدة انقال�ات، إلى جانب الظروف الدول�ة آنذاك

ونكتفي برصد أهم التحوالت التي . ورغ�ة الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة الدخول في المنطقة

 ".أسرة األسد"عرفتها سور�ة في ظل حكم 

، ف�ما "صالح جدید"على حكم  انقال�هم �عد 1970" حافظ األسد" لقد كان وصول

بدا�ة مرحلة جدیدة من تار�خ سور�ة تثبتها أسس نظام قوي دام " الحركة التصح�ح�ة"سماه 

وقد اعتمدت س�استه على توفیر األمن له ولحاشیته مع . ثلث قرن تحت مظلة حزب ال�عث

لمصلحته، والس�طرة على القوات المسلحة وصد كل التحركات المعارضة  االقتصادتسخیر 

مما أدى إلى انتشار الفساد والرشوة وخلق الرعب واإلرهاب . معتمدا على قوة أجهزة األمن

داخل ال�الد فأضحى النظام الحاكم أش�ه �عصا�ات الماف�ا وشر�عة الغاب أین القوي �أكل 

في فوضى وخوف خصوصا مع قانون الطوارئ الذي  و�ات الشعب السوري �ع�ش. الضعیف

 .2واالجتماع�ة االقتصاد�ةجرد األفراد من كل حقوقهم وحر�اتهم الس�اس�ة، 

أما على الصعید اإلقل�مي فقد حظیت سور�ة في عهد حافظ األسد �مكانة إقل�م�ة 

في  فعالة في الشرق األوسط، عبر منعه أي تدخل أجنبي �ضر �مصالح الدولة مثلما حدث

 .37 -27 .، ص صالمرجع نفسه - 1
 .63 -61.، ص ص المرجع نفسه - 2
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مدعومة من قوى إقل�م�ة ودول�ة، فإعتمد على أجهزة  انقال�اتالخمسینات والستینات من 

والج�ش لتأمین استقرار النظام، كما قام بتطب�ع عالقاته مع مصر والسعود�ة  االستخ�ارات

 .1م1967سترجاع األراضي المحتلة سنة إلاستعدادا لشن حرب ضد إسرائیل 

في  انتهج س�اسة خارج�ة تتسم �المهارة وضعت سور�وقد استطاع حافظ األسد أن ی

أهل�ة في فقد دخلت في حرب  واالقتصاديالصدارة مكنها من لعب دور �فوقه ثقلها العسكري 

م، ودعمها الطائفة المارون�ة ضد التحالف اإلسالمي الفلسطیني في لبنان كما 1976لبنان 

كما نجحت في الحصول . في الشؤون الفلسطین�ة بدعمها الفئات ضد إسرائیل اقو�ً  العبت دورً 

على مساعدات من المملكة العر��ة السعود�ة وٕایران �سبب وقوفها إلى جانب إیران في حر�ها 

أما عالقاتها مع الوال�ات . حافظت على عالقات مع اإلتحاد السوفیتي ضد العراق، كما

عاد�ة ظاهر�ا تحكمها المصالح  دبلوماس�ةط معها �عالقات المتحدة األمر�ك�ة فكانت ترت�

 .2ائهما في الواقعدالمت�ادلة رغم ع

لمقالید الحكم  *"�شار األسد"ور�ثه و وصل نجله  م2000سنة " حافظ األسد"�عد وفاة 

الذي وعد أن یؤدي التور�ث إلى اإلصالح خصوصا مع الوضع الذي وصلت إل�ه ال�الد من 

وتزامنا مع انطالق وعود اإلصالح �عد . تدهور األوضاع وتزاید الضغط االجتماعي المع�شي

ظهر  االنفتاحنحو تغییر المناخ الس�اسي ودفعه نحو  م2000خطا�ه أمام مجلس الشعب 

ل�كون جانب النظام في عمل�ة اإلصالح المنشودة ومن " ر��ع دمشق"بوي سمي حراك نخ

المطالب والمواض�ع المطروحة رفع حالة الطوارئ وٕاطالق الحر�ات الس�اس�ة وٕالغاء المادة 

 فقدإّال أّن الوضع لم یدم طو�ال . للدولة االثامنة من الدستور التي تكرس حزب ال�عث قائدً 

 .130، 129.ص ص مرجع سابق ، وك�م،  - 1
للمجموعة الدول�ة  23التقر�ر رقم : )بروكسل(عمان ( ،»تحد�ات الس�اسة الخارج�ة) 1(سور�ا في عهد �شار « - 2

 .02، 01 .، ص ص)م2004، لمعالجة األزمات
للندن لكسب  وتخرج من كل�ة الطب في دمشق عاد تلقى دراسته في سور�ة 1965سبتمبر  11ولد في : �شار األسد - *

 . خبرة في جراحة العیون، لكنه عاد لسور�ة عاش في كنف أب�ه وأعوانه مما كس�ه الخبرة في الحكم
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�اإلصالحات  نالمطالبیواعتماده على انتهاج القمع األمني ضد  غیر الرئ�س من س�استه

 :مبررا ذلك �مجموعة من المرتكزات

ع الفوضى نتبر�ر غ�اب الحر�ات واالنتقال الد�مقراطي �أولو�ة االستقرار الس�اسي وم: أوال

 . في ال�الد

سبتمبر  11�عد أحداث  اتبر�ر تأجیل اإلصالحات في ظل األحداث التي تواجه سور�: ثان�ا

األمر�كي للعراق والذي تاله  اإلحتالل ضمن الدول الداعمة لإلرهاب، �عدم، وتصن�فها 2001

أعطى األولو�ة للس�اسة الخارج�ة على " �شار األسد"فالرئ�س . م2005رفیق الحر�ري  اغت�ال

 .لإلصالحات �االستجا�ةالس�اسة الداخل�ة 

لتبر�ر عدم انفتاحه الد�مقراطي " الخصوص�ة السور�ة"لح إطالق النظام السوري مصط: ثالثا

�سبب خصوص�ة المجتمع السوري الذي یتطلب تأهیله �التدرج على مراحل قبل الق�ام 

 .1�اإلصالح الس�اسي

حرب العراق (أما على الصعید الخارجي فقد تزامن عدد من األحداث اإلقل�م�ة 

 -الفلسطیني وتعمیق التحالف السوري  -المسار اإلسرائیلي انه�ارسبتمبر،  11وأحداث 

مع تغییر الق�ادات في إسرائیل والوال�ات المتحدة في تحدي ). اإلیراني واألحداث في لبنان

عبر تهدیدات  االضغط على سور�" جورج بوش اإلبن"الثالث�ة، فقد حاولت إدارة العالقة 

عبر توسع عدوانها في حرب  لمعاق�ة سور�الت استخدام إسرائیل لتغییر سلوكها كما حاو 

كما حظیت العالقات تارة أخرى �الحوار �ما في ذلك مصلحة . ال�شمل سور� م2006

للطرفین فسور�ة قادرة على تهدئة الوضع في العراق لما لها من مصلحة تجنب الفوضى كما 

جرت عدة  سور�ة، كما-شجعت الوال�ات المتحدة عمل�ة سالم تشمل مفاوضات إسرائیل�ة

 التقتكما . نفي مؤتمر أنابول�س بتشج�ع إسرائیلي لألمر�كیی منها مشاركة سور�ا اتصاالت

المركز العر�ي لأل�حاث، : بیروت، الدوحة( ، سور�ة درب اآلالم نحو الحر�ة محاولة في التار�خ الراهنعزمي �شارة،  - 1
 .48 -44 .، ص ص)م2013،  1دراسة الس�اسات، ط
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الهیئة العامة  انعقادم وعلى جانب 2007را�س ولید المعلم وز�ر الخارج�ة السوري في ترك�ا 

الفسحة من السور�ة نحو  -كما شهدت العالقات اإلسرائیل�ة. م2008لألمم المتحدة في 

م بوساطة ترك�ة في محادثات 2007عبر بدأ مرحلة جدیدة من المفاوضات سنة  لوماس�ةالدب

 .1سر�ة لكن سرعان ما كشف الغطاء عن المحادثات وذلك لمصلحة الطرفین

 .الجذور والتحوالت :األزمة السور�ة: الم�حث الثاني

 .بدا�ة األزمة: المطلب األول

وسقوط نظام الرئ�س " ز�ن العابدین بن علي" الرئ�س التونسي مع رحیل لقد تزامن

، 2أمل في نفوس الناشطین السور�ین المتأثر�ن �مناخ الثورات العر��ة انتشارمع المصري 

نحو تغییر  م2011التي دفعت �سور�ا إتجاه التغییرات الجار�ة في العالم العر�ي في مستهل 

تبوئها مكانة إقل�م�ة مهمة في  الوضع السائد الذي فرضته أسرة األسد ألعوام طو�لة منذ

 .3الشرق األوسط لم تكن تحظى بها من قبل

�قتها احتجاجات لسور�ة في مستهلها مسار الثورات العر��ة التي سسلكت الثورة ا

 اعتقالالجنو��ة أفضت إلى " درعا"بدأت �شعارات على جدران محافظة  ة �ومظاهرات سلم

 .ن الخامس عشرة من طرف أجهزة أمن الدولةمرتكبیها والذي كان أغلبهم أطفال دون س

 م2001مارس  15أول شرارة الثورة في  مع انطالق وتعذیبهم" أطفال درعا"وتزامنت قض�ة 

 .والتي اصطدمت �قمع النظام لها عن رفضهم ومساندتهم لهذه القض�ةكیوم غضب تعبیرا 

الناس وجذبهم نحو تجمع للتأثیر في ء الفكانت المساجد القبلة األولى للشعب وفضا

المظاهرات وكمجال �ضمن عدم وصول أجهزة أمن الدولة لها، فانطلقت االستجا�ة �مسیرات 

والتي تمت في " جمعة الغضب"، �عد صالة الجمعة عرفت م2011مارس  18احتجاج�ة في 

مركز الز�تونة : بیروت(، »دمشق والقدس وواشنطن، ملف العالقات السور�ة اإلسرائیل�ة في الخارج�ة األمر�ك�ة« - 1
 ).م2009، مارس، للدراسات واالستشارات

 .81 .ص، مرجع سابق  عزمي ، - 2
 .93 .صمرجع سابق ،  ،»سور�ة تار�خ وثورة« - 3

47 
 

                                                           



 تطورات األزمة السوریة                                                                         :ثانيالفصل ال

كل من جامع الخالد بن الولید �حمص، والجامع األموي الكبیر بدمشق، جامع أبي �كر 

 لتتطور .ن�اس هاتفین �حر�ة الرأي والتفكیر ومطالبین بإطالق سراح المعتقلینالصدیق ب�ا

  .1في المدن المتوسطة والكبیرة خصوصا انتشارهارقعة  �عدها وتتسع االحتجاجاتحركة 

نقطة  �اعت�ارهبرمز�ة كبیرة لدى المحتجین  �عد اقتحام جامع العمري الذي حظي  

مارس  23الناس مما أقلق النظام وأمر قوات األمن في  اجتماعالثورة ومركز  انطالق

وٕاطالق النار على كل من �عرقل مهمته فكانت هذه الحادثة األولى من حاالت  �اقتحامه

 .2اإلعدام المیداني

" بجمعة الفزع"ملت مدن عدة عرفت شفكان رد فعل الشعب السوري هو تنظ�م تظاهرة 

ة وساحة المرجة والمزة في دمشق والتل مارس، حیث انضمت كل من كفر وسوس 25في 

�ا في دمشق ور�فها كما امتدت إلى حمص وحماة والالذق�ة وجبلة ر ادودوما والكسوة و 

لتلتحق �عدها المدن الملیون�ة دمشق وحلب والتي لطالما سعي النظام . 3و�ایناس وغیرهما

مد�ة كما �ق الحإلخراجها من الثورة، فدمشق هي من أشعلت شرارة الثورة �مظاهرات �سو 

إال أّن مشاركتها كانت متقطعة �سبب الواقع األمني الصعب الذي " درعا"كانت متضامنة مع 

س�طر على المدینة ومن بین التظاهرات التي تضمنتها نجد ه�ة مسجد الرفاعي أین خرج 

الشیخ سار�ة "كثیر من الش�اب في دمشق �عد اقتحام األمن للمسجد الرفاعي واغت�الهم 

المظاهرة، ومع تزاید وتیرة القمع  قمعللتعبیر عن غضبهم واست�ائهم إال أّن األمن " اعيالرف

واحد، واحد الشعب السوري "، "ل�ش خا�فین هللا معنا"�االحتجاج هاتفین  المزهبدأت أح�اء 

المركز العر�ي : الدوحة(، »)1-5-5(العقد األخیر في تار�خ سور�ة جدل�ة الجمود واإلصالح « دمحم جمال �اروت، - 1
 .27، ص )م2011، لأل�حاث ودراسة الس�اسات

 .90 .، صمرجع سابق  عزمي ، - 2
 .28.، ص ، مرجع سابق روتا� - 3
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�القصف والغاز  *فتصدت لهم أجهزة األمن والشب�حة" إسقاط النظام"مع شعارات " واحد

أ�ام شاركت ف�ه كل أسواقها  3لمدة  إضرابالمسیل للدموع �عدها دخول دمشق في 

 .1...)د�ة، مدحت، �اشایالحر�قة، الحم(

ولم تتوقف المظاهرات، إنما تواصل سینار�و الجمعات ل�شمل جمعة الشهداء ثم 

النظام لعمل�ات القمع واستمرار�ة  انتشارهاالصمود، اإلصرار، العظ�مة مصحو�ة بإتساع في 

 )02أنظر الملحق رقم ( .والعنف

ولعل من أهم العوامل التي أدت لتفجیر الثورة في سور�ة إلى جانب تأثرهم �مناخ 

 :2الثورات العر��ة نجد

 :السلطة ممارسات -1

ها في النظام اعتمادا لاستطاع األسد األب ومن �عده إبنه الس�طرة على الدولة واختزا

على عدة س�اسات انطالقا من العمل على تعبئة الج�ش المطلقة له واله�منة األمن�ة الكاملة 

الح�اة الس�اس�ة، ومن  واحتكارعلى الدولة وصوال إلى إحكام الس�طرة على السلطات الثالث 

ؤدي إلى في الحكم مع إعاقة أي إصالح قد ی االستمرارال�حث عن أس�اب مهام السلطة 

 .إعادة ه�كلة السلطة، مما أدى إلى تهم�ش المجتمع السوري وانتهاك حقوقه

 :الس�اسة احتكار الح�اة -2

الس�اسة للعائلة الحاكمة ف�ما  �احتكار�عد مجيء حزب ال�عث إلى سدة الحكم قام 

 :، ومن المؤشرات الدالةمحظ تحول المجتمع إلى مستهلك اقتصادي

عصا�ات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون وتفرض سلطتها �منطق القوة ال تختلف كثیًرا البلطج�ة، عدا أن : الشب�حة - *
الوصف األخیر �طلق على جماعات كهذه في مصر، بینما مصطلح الشب�حة تعبیر متداول في سور�ا التي تمر هذه األ�ام 

 .   �أزمة احتجاجات
 .176 -174، ص ص المرجع نفسه - 1
، مركز عمران للدراسات اإلستراتیج�ة، القسم الس�اسي والعالقات العامة(، »الثورة السور�ة قض�ة البدا�ة«معین فهد،  - 2

 www.ormanDirasat.org، الرا�ط 4، ص )م2004

49 
 

                                                           



 تطورات األزمة السوریة                                                                         :ثانيالفصل ال

واختزال الس�اسة في شخص الرئ�س فكر وممارسة وحصر غ�اب التمثیل الس�اسي  −

 .كل السلطات بیده

 ومبدعیهاوٕاخضاع مفكر�ها ، م1970محاصرة وتهم�ش الط�قة الوسطى �عد  −

 .للرقا�ة األمن�ة

 :واالقتصادي االجتماعيالدافع  -3

واالقتصاد�ة أحدث مؤشرات فشل أو نجاح الرئ�س في  االجتماع�ةإذ تعد العوامل 

ملیون نسمة من إجمالي  7حوالي  م2010وفي سور�ا �عم الفقر �حیث وصل  ،إدارة دولته

السكان، والذي نجم عن حالة ال�طالة المتفاقمة مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائ�ة للشعب 

 .االستهالكوتدني نس�ة 

 دوالر 1120إلى م 1980دوالر سنو�ا  1250أما الدخل الفردي فقد انخفض من 

 .في السنوات القلیلة الماض�ة �االنخفاضم واستمر 2000عام 

 :مستوى النمو اإلقتصادي -4

نخفض في التسعینات او  %10.5س�عینات القرن الماضي بلغ النمو االقتصادي في 

فقد كثر الفساد ذلك إلى جانب  %2.51وصل إلى  م2003ل�عاود االنخفاض في  7.33%

 .1الرشوة، الظلم وانعدام المساواة

 .تركی�ة المعارضة السور�ة وأهدافها: المطلب الثاني

م على شكل احتجاجات ومسیرات 2011ظهرت بوادر المعارضة السور�ة في مستهل 

تظاهر�ة من أجل الكرامة والحر�ة، معبرة عن غضب الشعب واست�اءه من الوضع الذي 

وصل إل�ه، ومطال�ا �اإلصالح الذي لطالما كان ینادي إل�ه، إال أنه اصطدم �الرفض والقمع 

 االحتجاجاتوقابلها �العنف والوحش�ة مما وسع رقعة  من طرف النظام الذي تجاهل مطال�ه

والتدرج نحو " �شار األسد"وتغییر مطالبها من اإلصالح نحو إسقاط النظام ورحیل الرئ�س 

 .07، 06 .ص صمرجع سابق ، معین ،  - 1
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قد أخذت المعارضة السور�ة في بدایتها طا�ع س�اسي . م2012العنف المسلح في أوائل 

لي ضد العنف الممارس من طرف ، وحشد الدعم الدو لالنتفاضة الدبلوماسيسلمي للتعبیر 

ین �اسیالنظام للتدخل الغر�ي مثلما حدث في لیب�ا، فتشكلت هیئات وائتالفات من طرف س

 :1م منها2011في أواخر 

م 2011المجلس الوطني السوري الذي تأسس في إسطنبول في أكتو�ر  .1

الثورة للشعب السوري أمام التمثیل جهة و و  لالنتفاضةو�عتبر الممثل الس�اسي 

 . العالم

الوطني لقوى الثورة والمعارضة السور�ة والذي تأسس في نوفمبر  االئتالف .2

وشارك ف�ه " ر�اض سیف"م من طرف المعارض المخضرم 2012

 .شخص�ات س�اس�ة �ارزة

هیئة التنسیق الوطني لقوى التغییر الد�مقراطي والذي تشكل في دمشق في  .3

أحزاب وشخص�ات سار�ة وقوم�ة وكرد�ة التي  م شكل من2011أواخر 

تعارض التحول نحو المعارضة المسلحة، وتدعو إلى التغییر الد�مقراطي 

دون إسقاط النظام، مما جعلها في تنافس مع المجلس الوطني واإلئتالف 

 .الوطني

في نفس الس�اق الس�اسي برزت �عض الحركات  :إئتالف معارضة صغیرة .4

الذي " الدولة السور�ة"اء تشك�الت س�اس�ة مثل ت�ار والقوى الس�اس�ة بإنش

" تجمع ن�ض للش�اب المدني"و" حركة مقا"و. م2011تأسس في سبتمبر 

كما أن . ، وغیرها"را�طة العلمانیین السور�ین"ال�سار السوري و وائتالف

لألكراد دور مهم في تأیید الثورة السور�ة ورفضها للنظام الحاكم إذ شكلت 

أحزاب الحركة الوطن�ة "عشر حزب تحت اسم  أثني�ضم  ائتالفاألحزاب 

،             )م2013، أكتو�ر 146الشرق األوسط رقم تقر�ر ( ،»أي شيء إال الس�اسة وضع المعارضة الس�اس�ة السور�ة« - 1
  brussels@crisisgroup.org:، الرا�طترجمة من االنجلیز�ة 04، 03 .ص ص

51 
 

                                                           



 تطورات األزمة السوریة                                                                         :ثانيالفصل ال

، تضم المجلس العام للتحالف الد�مقراطي والمجلس الس�اسي "الكرد�ة

لتحق ال�عض الثورة انقسمت األحزاب الكرد�ة لیومع تزاید وتیرة  ،الكردي

�المعارضة الداخل�ة التا�عة لهیئة التنسیق الوطني لقوى التغییر الد�مقراطي، 

 الوطني ف�ما تندرج األخرى ضمن المعارضة الخارج�ة تحت ق�ادة المجلس

و�عد  .كذلك ساهم األخوان المسلمون في دعم الثورة السور�ة س�اس�ا. السوري 

القائم على بناء مجتمع ب�انا یوضح برنامجهم  اتفاقم األوضاع صاغو 

كما قاموا  وعدم التفر�ط في األقل�ات الدین�ة والعرق�ة، اد�مقراطي في سور�

�مساعدات مال�ة للمعارضة المسلحة للج�ش السوري الحر وتعز�ز حضورهم 

في الهیئات الس�اس�ة للمعارضة، تمكنوا من نیل دعم صغار المزارعین من 

الط�قة الحضر�ة الوسطى في المناطق المنس�ة إذ قدموا أنفسهم كمتدینین 

ین ول�س عن دولة ن وغیر متشددین وتكلموا عن إقامة دولة للمسلمیمحافظ

  .1إسالم�ة إذ تمتعوا بدعم حكومات كتونس ولیب�ا ومصر

في فرض الحل  انسدادلقد تزامن نشاط المعارضة الس�اس�ة السلم�ة والتي عرفت 

م، �الرغم 2012الس�اسي للثورة، انتقال المعارضة السور�ة إلى طور الثورة المسلحة في بدا�ة 

من أن ظاهرة التسلح كانت حاضرة منذ األشهر األولى من انطالق الثورة إال أنها �قیت في 

 التقلیدي �ستعملها المحتجون للدفاع عن النفس ضدالمرحلة األولى �شكلها البدائي 

 .2المیل�ش�ات ورجال األمن

ومع تفاقم العنف واستخدام القوة من طرف النظام اتجهت المعارضة نحو عسكرة 

عن تشكیل " حسین هرموش"ق عن الج�ش السوري النظامي شالثورة فقد أعلن الضا�ط المن

م لمواجهة الج�ش النظامي والدفاع عن المتظاهر�ن 2011لواء الض�اط األحرار في أواخر 

عن الج�ش السوري النظامي، و�دأت �ظهور تشكالت لكتائب مسلحة  قاقاتنشإلات وتوسع

 .116 -113.ص ص ، مرجع سابق ، »سور�ة تار�خ وثورة« - 1
 .191.ص مرجع سابق ، ،عزمي  - 2
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فقد أعلن العقید المنشق ر�اض األسعد تأس�س الج�ش " لواء ض�اط األحرار"تعمل تحت ق�ادة 

م كإطار تنظ�مي جامع للض�اط المنشقین و�قوم �الحفاظ 2011نوفمبر  29السوري الحر 

تم تشكیل  د�سمبروفي . 1یتها من قمع أجهزة األمن لهاعلى استمرار�ة المظاهرات وحما

ن عالمنشق " مصطفى الشیخ"المجلس العسكري األعلى للج�ش الحر من طرف العمید 

النظام في ظروف صع�ة إذ أنه لم �عترف �ه من طرف الج�ش السوري الحر إال أنه 

�ادة العسكر�ة المشتركة استطاع التأثیر وتوحید التشك�الت التا�عة للج�ش، كما نجد أ�ضا الق

 04م و�ضم الق�ادة العامة التي تضم 2012نوفمبر  01للثورة السور�ة الذي تم تشكیله في 

وقد رحب �ه من طرف ق�ادات الج�ش الحر " عدنان سلمو"المتقاعد  تواله اللواءض�اط أمراء 

إلى تشكیل  ن النظامع انشقاقهم دعا اللواء دمحم حسین الحاج �عد 2012وفي مطلع أكتو�ر 

 ."الج�ش الوطني السوري "ج�ش عسكري جدید �حمل إسم 

الج�ش الوطني "�عد مرور شهر من تأس�س : الق�ادة المشتركة للمجالس العسكر�ة -

الق�ادة المشتركة "عن تشكیل  ائب ثور�ة وعسكر�ة عدیدة في سور�اأعلنت كت" السوري 

 واالرت�اطالق�ادة العامة، مكتب التنسیق : للمجالس العسكر�ة الثور�ة وفقا لثالث مستو�ات

والمجالس العسكر�ة للمحافظات السور�ة، وقد شارك ف�ه عدد كبیر من الس�اسیین والناشطین 

الس العسكر�ة والكتائب ورجال الدین السور�ین والعرب وقد أثبتت وجودها �التنسیق بین المج

 .اإلسالم�ة في العمل�ات المیدان�ة

في إ�طال�ا  م2012تم تأس�سها في د�سمبر : مجلس الق�ادة العسكر�ة العل�ا المشتركة -

 .2ألكثر شموال وتنظ�ما للقوى المعارضة السور�ةاو�مثل المظلة العسكر�ة 

م، حیث 2012منذ منتصف لقد اتسعت دائرة المعارضة المسلحة لتشمل ت�ارات دین�ة 

 :بدأت حركات سلف�ة وجهاد�ة �النشاط ضد النظام و�مكن تقس�مها وتصن�فها في مجموعات

 .196، ص المرجع نفسه - 1
، 2العدد  مجلة س�اسات عر��ة،( ،»السور�ة، وضوح الهدف وغ�اب الرؤ�ةالمعارضة المسلحة «مروان ق�الن،  - 2

 .10 -04 .، ص ص)م2013المركز العر�ي لأل�حاث ودراسة الس�اسات، ماي، : الدوحة
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وفق نهج القاعدة ومن ) العالم�ة(تبنى هذه المجموعة السلف�ة الجهاد�ة ت: الصنف األول -

  "النيأبو الفتح دمحم الجو "م، على ید 2012التي ظهرت أواخر " جبهة النصرة"أبرزها نجد 

تعد أكثر المجموعات الجهاد�ة تنظ�ما ترى أن إسقاط النظام هو خطوة لبناء دولة إسالم�ة 

الب�ان التأس�سي لها إلى الجهاد وحمل السالح ضد النظام  دعيوذلك برفع السالح، فقد 

كما عارض التدخل األجنبي إما الغر�ي             " ال إله إال هللا"حول را�ة  وااللتفافالسوري 

في التاسع من أفر�ل وحتى بتنو�ه جامعة الدول العر��ة  ،أو التركي الذي �مثل عصا أمر�كا

الدولة اإلسالم�ة في �الد "، وتأس�س ما �سمى "دولة العراق اإلسالم�ة"أمیر  دعيم، 2013

في الك�ان الجدید، إال  �االنصهاركل الت�ارات الجهاد�ة األخرى  وداع�ا" عشا د"الشام والعراق 

�الرغم أن جبهته مستوحاة من دولة العراق اإلسالم�ة، مما أدى  ةأن الجوالني لم یرحب �الفكر 

 واستجابواور والرقة ور�ف حلب الشرقي ات في الجبهة إذ ال�عض في دیر الز إلى انقسام

وه أمیر للدولة اإلسالم�ة في الشام والعراق، ف�ما �قي اآلخرون تحت لدعوة ال�غدادي و�ا�ع

من  االنسحابإمارة الجوالني في درعا والغوطین ور�ف حماة وٕادلب، وفضل ال�عض اآلخر 

 .1إلى حركة أحرار الشام اإلسالم�ة واالنضمامالجبهة 

د�سمبر  21ما �عرف �الجبهة اإلسالم�ة السور�ة تم تأس�سها في : الصنف الثاني -

م تضم العدید من الكتائب اإلسالم�ة كأحرار الشام، لواء الحق، حركة الفجر 2012

هي أشمل من  ،اإلسالم�ة، هذه المجموعات سلف�ة هدفها إسقاط النظام وٕاقامة نظام إسالمي

 .2جبهة النصرة

ود تعتبر العم" اإلسالم�ة اجبهة تحر�ر سور�"ع�ارة عن تنظ�مات تجمعها : النصف الثالث

  م تهدف إلى إسقاط النظام2012سبتمبر  20الفقري للج�ش الحر أعلن عن تأس�سها في 

 .361 -354 .، صمرجع سابق عزمي ،  - 1
 .15.، ص مرجع سابق ق�الن،  - 2
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ووحدتها  احما�ة جم�ع السور�ین، ض�ط السالح، حفظ األمن، التمسك �س�ادة سور�

 .واستقاللها

 :االتجاهاتفص�ال مسلحا من مختلف  20ضمت الجبهة في بدایتها أكثر من 

مجالس ثور�ة وعسكر�ة وكتائب إسالم�ة قر��ة من اإلخوان المسلمین وأخرى سلف�ة أبرزها 

 .1صقور الشام، كتائب الفاروق ولواء اإلسالم

 .المواقف الدول�ة من األزمة السور�ة: الم�حث الثالث
 .مواقف دول الشرق األوسط والجوار: المطلب األّول

مع تصاعد وتیرة األزمة وِاشتداد الصراع القائم بین الفئات المعارضة المصرة على 

�ه للحل العسكري لقمع الثورة، بدأت مواقف نبرة و�ین سلطة الحكم الذي یواصل تالثو  استمرار

واستجا�ات دول�ة وٕاقل�م�ة �الظهور والتدخل �شتى الوسائل للحفاظ على ِاستمرار�ة النظام 

السور�ة على دول  األزمةد ِانعكست أحداث غییر الوضع مساندا المعارضة، فقأو لتالسوري 

بتأیید �عض الدول منها ترك�ا المعارضة اإلقل�م المجاور مما أدى لتعدد المواقف فحظیت 

 .السعود�ة، قطر

 :لقد مر بثالث مراحل :الموقف التركي: أوالً 

 :مرحلة تقد�م النصائح -1

یتمثل في محاولة دفع النظام السوري نحو إقامة إصالحات داخل�ة لتجاوز الوضع 

 .م�اشرة االحتجاجاتقبل تفاقمه إذ كانت هذه المرحلة في بدا�ة 

 :مرحلة تقی�م الوضع السوري  -2

لقد أتت هذه المرحلة مع فشل ترك�ا في إقناع النظام ودفعه نحو اإلصالحات ومع 

 .ظاهر�ن وٕادانة النظام السوري من طرف مجلس حقوق اإلنسانتلمِارتفاع عدد القتلى من ا

 .365.ص ، مرجع سابق ، عزمي  - 1
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معر�ة عن تخوفها من ِاستمرار�ة األحداث " �شار األسد"غیرت ترك�ا معاملتها مع الرئ�س 

ومؤكدة على ضرورة اإلصالحات، فقد عقد مجلس األمن القومي التركي جلسة له بتار�خ 

 .ت والتعل�قات المتعلقة �األزمة السور�ةم خلص فیها إلى عدد من التوص�ا2011أفر�ل  28

 :مرحلة الضغط على الجانب السوري  -3

أمام الضغوط اإلقل�م�ة والدول�ة ومناقشة الملف السوري في مجلس حقوق اإلنسان 

بدوره ضغط الجانب التركي على النظام السوري من جراء س�استه القمع�ة المنتهجة ضد 

 .شع�ه

 اتعتبر جسر  ااء هذه األحداث نتیجة تضررها منها فسور�فترك�ا من أكبر المتخوفین جر 

وكذا سوقا ل�ضائعها وجسرا ألسواقها ). فلسطین، لبنان(للوصول إلى الملفات الساخنة 

العر��ة في دول الخلیج، ومع تأزم عالقاتها مع نظام الدولة، فهي ترى أّن تغییره هو األفضل 

فوقعت إلى جانب المعارضة وسعت جاهدة في ذلك عبر إجراءات مختلفة كفرض عقو�ات 

ورعا�ة المعارضة الس�ما حركة اإلخوان المسلمین وه�أت الظروف  على النظام السوري،

لتأس�س المجلس الوطني السوري، كما ِاحتضنت الج�ش السوري الحر وتدع�مه عسكر�ا 

أما س�اس�ا قامت . وِاستخ�ار�ا كما أقامت مخ�مات لالجئین السور�ین في المنطقة الحدود�ة

 غوط على النظام وٕاقناع كل من طهران وموسكوبتنسیق عالقاتها مع دول الخلیج لز�ادة الض

 .1لتغییر مواقفهم والعمل على إسقاط النظام و�كین

 .الموقف السعودي: ثانً�ا

وكذلك وقفت المملكة العر��ة السعود�ة إلى جانب المعارضة خصوصا �عد المجازر 

عود�ة في التي ِارتكبت �حق الشعب السوري الذي أثر كثیرا في الشعب السعودي، فرغبت الس

المشاركة لتسو�ة األزمة السور�ة في نطاق الحل العر�ي دون إ�صالها إلى األمم المتحدة 

والتدخل األجنبي فأشار إلى الم�ادرة العر��ة األولى التي طرحتها جامعة الدول العر��ة على 

، )م2013 -2002(اإلستراتیج�ة اإلقل�م�ة لكل من ترك�ا وٕایران نحو الشرق األوسط طایل یوسف عبد هللا العدوان،  - 1
 .112 -109 .، ص ص)م2013في العلوم الس�اس�ة، جامعة الشرق األوسط،  رأطروحة لنیل شهادة الماجستی(
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 اجنب سور�نخفف الداء ون«"  سعود ف�صل"وز�ر الخارج�ة السعود�ة أنها و�حسب ما قال 

" �شار األسد"رغم رفض  »االقتصادي واالنه�ارالتدخل األجنبي وخطر التقس�م والتفكك 

الم�ادرات العر��ة التي خرجت عن ضرورة نقل صالح�ات الرئ�س إلى نائ�ه األول، وٕاجراء 

في  دبلوماس�الن �كون ا ا ِاقتنعت السعود�ة أن حل األزمة في سور�محوار مع المعارضة �عد

لدول�ة واإلقل�م�ة خاصة �عد الفیتو الصیني الروسي ضد مشروع قرار ظل التشا�كات ا

بترك�ا وقطر من أجل تسل�ح المعارضة وقطع نهائي  لالستنجادغر�ي ما دفعها  -عر�ي

 . 1للعالقة مع النظام السوري وأن الحل الوحید هو نقل السلطة طوعا أو كرها

 .الموقف القطري : ثالثا

من  االستفادةوٕالى جانب الدعم التركي والسعودي فقد سعت قطر منذ بدا�ة الثورة إلى 

تلب�ة مطالب الشعب، لحات األزمة والق�ام بإصال الحتواءعالقاتها الجیدة �النظام السوري 

فرض على قطر ال�حث عن ج القمعي للنظام وجرائمه التي ال �مكن الصمت علیها ومع النه

ر م�ادرات جامعة الدول العر��ة �ة تساهم في إسقاط النظام الدكتاتوري عبحلول س�اس�ة توافق

تصاد�ة على النظام السوري شملت وفرض عقو�ات ِاق االتي أفضت إلى تعلیق عضو�ة سور�

مید أرصدتهم وفق التعامل مع ع سفر ك�ار المسؤولین السور�ین إلى الدول العر��ة وتجمن

الصیني والدعم اإلیراني للنظام قلل من فرص رحیل النظام إال ، إال أن الفیتو الروسي سور�ا

 :أن الموقف القطري ی�قى قائما في تعاط�ه مع الثورة إذ قامت بـ

 .على النظام السوري  اقتصاد�ةوذلك �فرض عقو�ات س�اس�ة، : عزل النظام -

وذلك �العمل على جمعها وتوحیدها ومنحها مساعدات : على المعارضة االنفتاح -

الهیئة العامة للمجلس الوطني السوري، وأداء دور المنسق في  اجتماع كاستضافةتسه�الت و 

الوطني، وساهمت في  االئتالفمشاورات الدوحة بین أطراف المعارضة التي أثمرت بوالدة 

 . الوطني لالئتالففي جامعة الدول العر��ة  امقعد سور� منح

 .146 -145.ص مرجع سابق ، عزمي ،  - 1
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فسه ومساعدة الج�ش الحر بإمداده نع عن قامت بتسل�ح الشعب السوري للدفا: التسل�ح -

 .1اني وتنظ�م الكتائبلسالح وتوحید العمل العسكري المید�ا

 جهات المؤ�دة للمعارضة والثورة مصممة على إسقاط النظام وتغییرهحین �قیت الوفي 

". إیران"من بن�ة دعم قوة إقل�م�ة لطالما كانت أقوى حلیف لسور�ا هي " �شار األسد" استفادو 

م، فزودت النظام �مساعدات 2011مارس  االحتجاجاتالذي كان موقفها حاسما منذ بدا�ة 

عسكر�ة ونشر قوات الحرس الثوري اإلسالمي اإلیراني، وتدر�ب المیل�ش�ات  وامتداداتمال�ة 

والقوات ش�ه العسكر�ة التي تعزز قدرة الج�ش السوري على القتال ضد الموال�ة للحكومة 

المعارضة، فإن سقوط النظام �شكل خطر على إیران كون سور�ا قناة لتمر�ر الدعم اإلیراني 

وٕاضعاف النظام السوري س�شكل تداع�ات سلب�ة على النفوذ اإلیراني " لحزب هللا في لبنان"

 .2في المنطقة

 .واقف الدول الكبرى م: المطلب الثاني

 ت فواعلها إلى مؤ�د ومعارضفي مقابل المواقف اإلقل�م�ة والدول المجاورة التي انقسم

للثورة السور�ة، وعلى ضوء المجر�ات المتصاعدة عرفت كذلك األحداث ِاستقطاب دولي 

 .ِامتزجت ف�ه مواقف أمر�ك�ة، صین�ة وروس�ة

 :مراحلتمثل في ثالثة : الموقف األمر�كي: أوالً 

من  مر�كي على إدانة العنف الممارسحیث ِاقتصر الموقف األ: المراهنة على اإلصالح) 1

 .لتجنب تفاقم الوضعمطالب المحتجین وٕاقامة إصالحات  طرف النظام داع�ا لتلب�ة

مع تصاعد وتیرة العنف الممارس ضد الشعب : فرض العقو�ات والدعوة إلى التنحي) 2

على  على النظام السوري وحثه اقتصاد�ةألمر�ك�ة �فرض عقو�ات قامت الوال�ات المتحدة ا

 .يحنوقف القمع ثم دعوته إلى الت

 .563 -560 .ص ص،  المرجع نفسه - 1
، 02،03، ص ص )مركز بروكنجز: الدوحة( ،"تحلیل المشهد العسكري في سور�ا: األزمة المستمرة"تشارلز ل�ستر،  - 2

 http://www.brooking.edu/about/centres/doha: الرا�ط
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ِاتسمت هذه المرحلة بتصعید اللهجة  :نكفاء عن التأثیراأعق�ه  دبلوماسيضغط ) 3

  . 1على المعارضة السور�ة واالنفتاحضد النظام  الدبلوماس�ة

والتردد خصوصا �عد فشل  االرت�اكإن الموقف األمر�كي من الملف السوري �شو�ه 

في الوصول إلى حل س�اسي للخروج من األزمة وهو المسار الدیبلوماسي " 2جنیف"مؤتمر 

ومقار�ته الك�ف�ة التي ین�غي أن تكون " أو�اما"الذي راهنت عل�ه واشنطن، وهذا راجع إلى مبدأ 

ت المتحدة األمر�ك�ة الخارج�ة، إذ یؤكد على ضرورة تأمین مصالح علیها س�اسة الوال�ا

أن الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة جاهزة لتوظیف جم�ع عناصر قوتنا، �ما «: أمر�كا إذ �قول

في ذلك القوة العسكر�ة، لتأمین مصالحنا األساس�ة في المنطقة، ونحن سنتصدى للعدوان 

علنا في حرب الخلیج، وسنضمن اإلنس�اب الحر الخارجي على حلفائنا وشركائنا، كما ف

وسنعمل على تفك�ك الش�كات اإلرهاب�ة التي تهدد شعبنا ... للطاقة من المنطقة إلى العالم

  . 2 »...وأینما كان ذلك ممكنا سنبني قدرات شركائنا وطاقاتهم وسنحترم س�ادة األمم

وحلفاءها  مصالح واشنطنفإن التدخل العسكري �كون في حالة تهدید " أو�اما"ف�حسب 

: تدخل األمر�كي في العراق وهذا ما ال یرضاه في قولهالهو �مثل  و�رى أن تدخله في سور�ا

من الصعب تخیل سینار�و كان من الممكن لتدخلنا في سور�ة أن �قود إلى نتیجة أفضل «

�اإلضافة إلى أس�اب إقتصاد�ة إذ  »بإنشاء أن تنخرط في عمل�ة �حجم تدخلنا في العراق

كما حذر . تعهد أو�اما برفض الدخول في مغامرة عسكر�ة غیر محسو�ة النتائج والتكالیف

فإنه لو سقط النظام فإن الدولة ستكون �عیدة عن اإلستقرار أمام  امن تورط عمیق في سور�

تحقیق السالم الحرب األهل�ة التي سوف تنشب، وأنه ل�س هناك من عمل عسكري �ستط�ع 

 ".المتطرفون "خصوصا بوجود ما �سمیهم  االدائم في سور�

 .469، 468 .ص صمرجع سابق ، عزمي ،  - 1
المركز العر�ي لأل�حاث ودراسة :  الدوحة(، »من اإلرت�اكفي سور�ة ووجهتها مز�د الخ�ارات األمر�ك�ة  مراجعة« - 2

  www.dohainstitute.org:، الرا�ط04 -02، ص ص )م2014، مارس الس�اسات
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ال تر�د أي تورط في الملف السوري عبر تدخلها العسكري عبر قوات " أو�اما"فإدارة 

وقد ركزت على التسو�ة السلم�ة " �شار األسد"البر�ة أو حتى الجو�ة كما أنها ال تر�د �قاء 

 .1"2جنیف"مؤتمر إلفشال اء التدخل الروسي الس�اس�ة ولهذا أبدت است�اءها جر 

 .الموقف الروسي: ثانً�ا

ه للنظام الذي یراه تدمنذ بدا�ة الثورة إذ عبر عن مسانفالموقف الروسي كان واضحا 

لروس�ا في المنطقة �عد فقدانها مصالح حیو�ة  اختراقممیز في الشرق األوسط وآخر  حل�فا

و�عد تدخل الناتو في لیب�ا، مما عزز عالقاتها وٕاعالن معارضتها ألي قرار دولي " كمصر"

 .2ا�صدر �شأن سور�

فقد أیدت النظام السوري منذ بدا�ة الثورة ودافعت عل�ه وقدمت له مساعدات من 

وري النظامي، خاصة وأن جم�ع معدات خالل تمو�لها �السالح وقطع الغ�ار للج�ش الس

أما على الصعید الدیبلوماسي تمثل في ِاستخدام روس�ا لحق الفیتو في . الج�ش روس�ة

 :وكان ذلك ثالث مرات 3مجلس األمن الدولي لحما�ة نظام األسد

منع الفیتو الروسي الصیني المشترك في مجلس األمن تمر�ر مشروع  :2011أكتو�ر ) 1

حركة  �كي یدین النظام السوري �سبب قمعهبدعم أمر �ه الدول األورو��ة  قرارات تقدمت

 .، في حال ِاستمر النظام في نهجه القمعياقتصاد�ة المحتجین وفرض عقو�ات

م تمر�ر مشروع م�ادرة عر��ة بدعم غر�ي 2012منع الفیتو الروسي الصیني في ف�فري ) 2

الس�اسي في سور�ة والتي أقرها مجلس  تقاللالنخطة العمل العر��ة  من یتبنىفي المجلس األ

 .م2012وزراء الخارج�ة العرب جانفي 

  .04 -02ص ص المرجع نفسه،  - 1
 .203.ص مرجع سابق ، وك�م،  - 2
 .03.ص ، مرجع سابق ل�ستر،  - 3
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م تمر�ر مشروع غر�ي في مجلس األمن 2012الصیني في جو�ل�ة  -منع الفیتو الروسي) 3

تحت فقرات الفصل السا�ع من المیثاق األممي تطالب �فرض  *"كوفي أنان"�ضع خطة 

 .1عقو�ات غیر عسكر�ة على النظام

 . الموقف الصیني: ثالثا

في المواقف بین روس�ا والصین التي تعتبر الداعم الثالث للنظام وافق نوع من التهناك 

إلى جانب إیران وروس�ا فقد رفضت بدورها أي تدخل، �صدر �حق النظام السوري منذ بدا�ة 

ها ومن رة إلیران تمهیدا لإلطاحة بنظامصم، فإسقاط النظام هو محا2011الثورة في مارس 

ثم إغالق الشرق األوسط في وجه الصین، خاصة وأنه أص�ح خروج الصین �حرا محصورا 

شرق آس�ا مما صعب علیها الخروج �حرا  جنوب عبر ال�ا�ان وكور�ا الجنو��ة وتایوان ودول

 .أمر�كي لذلك أص�ح خروجها عبر الشرق األوسط ارضدون 

مهمة جدا في الشرق األوسط و�جب أن  اسور�«وقد أعلنت وزارة الخارج�ة الصین�ة 

ال �حدث تدخل خارجي في أت�قى مستقرة وأن حل المشكالت فیها یجب أن ی�قى داخل�ا و 

 .2»الشؤون الداخل�ة السور�ة یؤدي إلى تعقید األمور

 

 

 

 

 

 

 

ف�فري  24م، دیبلوماسي غاني واألمین العام السابق لألمم المتحدة في 1938أفر�ل  08من موالید : كوفي أنان - *
 .م عین كموفد خاص لألمم المتحدة والجامعة العر��ة في سور�ا2012

 .481.ص مرجع سابق ، عزمي ،  - 1
 .211، 210.ص ص ، مرجع سابق ، واك�م - 2
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 :ثانيالفصل ال خالصة

�الد  �ي ف�حكم موقعها ما بینمن أعرق وأقدم الدول في المشرق العر " اسور�"تعتبر 

ر والجز�رة العر��ة جنو�ا جعلها عرضة للتنافس �ن شرقا و�الد األناضول شماال ومصر النه

�العهود المصر�ة  اإستراتیج�ة مرور  -بین القوى التي كانت تنشأ في هذه النطاقات الجیو

. ..�ة والعر��ة، ثم العثمان�ةین، ال�ابل�ة، اآلشور�ة، الفارس�ة، الرومان�ة، البیزنطر�ةاالسوم

العسكر�ة ومن حكم حزب ال�عث  االنقال�اتوصوال إلى ِاستقاللها وما عانته من وال�ات 

 ".�شار األسد"ومن �عده إبنه " حافظ األسد"وحتى وقوعها في أیدي 

م في كل من 2011سور�ة �مناخ الثورات العر��ة التي ِانطلقت في مستهل  لقد تأثرت

معبرة عن رفضها وِاست�اءها من  ةالمستبد األنظمةتونس، مصر، لیب�ا، نتیجة ممارسات 

وشعارات  انتفاضاتشكل الوضع القائم مطال�ة بإسقاط النظام، فكانت البدا�ة في سور�ة على 

في جنوب ال�الد أفضت إلى المطال�ة �ق�ام إصالحات والتي انتقلت بدورها إلى  على الجدران

من طرف النظام الذي لم ی�قى  المطال�ة بإسقاط النظام، وقد عرفت االحتجاجات رد عنیف

مكتوف األیدي وٕانما لجأ إلى الحل العسكري مستعمال شتى وسائل القمع من د�ا�ات 

 .افي جم�ع أرجاء سور� انتشارنار الثورة، إال أن الثورة عرفت  إخمادطامعا في  تمیل�ش�ا

تمثلت المعارضة السور�ة في بدایتها تنظ�مات س�اس�ة سلم�ة معبرة عن مطالب 

الثوار وتنظ�م العمل الجماهیري في مواجهة السلطة فنجد هیئة التنسیق الوطني لقوى التغییر 

الد�مقراطي، المجلس الوطني السوري، كما تزامنت تشكیل هذه التنظ�مات الس�اس�ة عن 

قوى عسكر�ة مجتمعة تحت ظل  إنشاءنظامي ما �شهد عن �عض ض�اط الج�ش ال انشقاق

الج�ش الوطني الحر، الق�ادة األولى للثورة  تأس�س، ما أفرزت عن "لواء ض�اط األحرار"

ظهرت حركات جهاد�ة، عملت إلى جانب القوى العسكر�ة هدفها إسقاط العسكر�ة كذلك 

ر�ة ِاستقطاب إقل�مي ودولي النظام، كجبهة النصرة، وقد نالت األحداث المتراكمة في سو 

ذا كانت ترك�ا والمملكة العر��ة ین المؤ�دین والمعارضین للثورة، إكبیر واختلفت المواقف ب

، معبرة عن �ةتواللوجس العسكر�ةالوسائل  لالسعود�ة وقطر في قائمة الداعمین للمعارضة �ك
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األمثل لنها�ة الفوضى ووحشیته على الشعب السوري ورحیله هو الحل رفضها لنظام األسد 

وس�استه إتجاه  "األسد�شار "نظام كل من إیران وروس�ا متمسكتان ب في ال�الد، ف�ما �قیت

  .الشعب
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 تسو�ة األزمة السور�ةدور إدارة أو�اما في 

 

 



 .تسویة األزمة السوریةأوباما في  إدارة دور                                                  :لثثاالفصل ال

 :الثالث مقدمة الفصل

الحكم قرار بإعادة النظر في اإلستراتیج�ة األمر�ك�ة  قلدهاإتخذت إدارة أو�اما منذ ت

حیث أص�ح لحوض ال�اس�ف�ك األهم�ة الكبرى فیها بتعز�ز أسطولها ف�ه إلحاطة الصین برا 

یها، ومن جهة أخرى فول المنطقة إلنشاء قواعد عسكر�ة مع إقامة عدة إتفاق�ات مع د وجوا

وتجنب التورط ف�ه مثلما حدث مع إدارة  تقل�ص التواجد األمر�كي في منطقة الشرق األوسط

خاصة في العراق وأفغانستان، إّال أّن التحوالت التي عرفتها المنطقة " بوش اإلبن"سا�قه 

لماض�ة جراء اإلنتفاضات والحراك الس�اسي والعالم العر�ي خصوصا في السنوات القلیلة ا

لها وصول �عض ل�عض الدول ضد أنظمتها المستبدة والتي خلقت فوضى عارمة تخل

التنظ�مات اإلرهاب�ة وجدت إدارة أو�اما نفسها متورطة أكثر فأكثر في هذا المستنقع كتدخله 

تنظم (في حسم األزمة اللیب�ة عبر الحلف األطلسي، وشن حرب ضد التنظ�مات اإلرهاب�ة 

في كما تدخلت إلى جانب دول أخرى إقل�م�ة وعالم�ة ). الدولة اإلسالم�ة في العراق والشام

ور�ة التي اقتر�ت من عامها الرا�ع دون حسم نتیجتها، وفي هذا الفصل سوف ساألزمة ال

قي محاولتها تسو�ة األزمة أو حلها مع اإلشارة إلى الدور األمر�كي كقوة عظمى  نتطرق إلى

أطراف  يالمتاحة أمامها خصوصا وأن روس�ا والصین كذلك إیران هموقفها وأهم الم�ادرات 

 .ع السوري متأثرة �الوض
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 .تجاه األزمة السور�ةا تصورات إدارة أو�اما ومدركاته: الم�حث األول

 .اإللتزام �مصلحة الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة: المطلب األول

تها عندما یتعلق األمر �الدفاع عن مصالحها اكثیرا عن سا�ق" أو�اما"ال تختلف إدارة 

 .1الخطا�ات واإلستراتیج�ات المعتمدةاإلستراتیج�ة وذلك جلي في تناقض 

سبتمبر  24في ة دالجمع�ة العامة لألمم المتح مفي كلمة له أما" أو�اما"فقد صرح 

، �ما في ذلك هاجاهزة لتوظیف جم�ع عناصر قوت« األمر�ك�ةالمتحدة أن الوال�ات م 2013

للعدوان ا األساس�ة في المنطقة، ونحن سنتصدى هالقوة العسكر�ة، لتأمین مصالح

ا  كما فعلنا في حرب الخلیج، وسنضمن اإلنس�اب الحر ها وشركائهالخارجي على حلفائ

وسنعمل على تفك�ك الش�كات اإلرهاب�ة التي تهدد شعبنا ... للطاقة من المنطقة إلى العالم

 .2»...نا وطاقتهم وسنحترم س�ادة األممئوأینما كان ذلك ممكنا، سنبني قدرات شركا

لس�اسة جدیدة قائمة على  م2008في نوفمبر  هامنذ إنتخاب" أو�اما"رة فرغم تبني إدا

ألمر�ك�ة إعطاء حوض ال�اس�ف�ك أولو�ة كبیرة في اإلستراتیج�ة الجدیدة للوال�ات المتحدة ا

أسطولها في الحوض وعقدت  مستهدفة إحاطة الصین برا و�حرا إذ عززت الوال�ات المتحدة

عدة إتفاق�ات مع دول المنطقة إلنشاء قواعد عسكر�ة والحصول على تسه�الت لقواتها 

س�اسة اإلنسحاب من العراق وكذا " أو�اما"ال�حر�ة والجو�ة في المقابل انتهجت إدارة 

ات أفغانستان وتجنب التورط في أ�ة مغامرة جدیدة في منطقة الشرق األوسط نظرا لإلخفاق

وفي هذا الس�اق فإن الس�اسة الخارجة األمر�ك�ة ل�ست  ،3"بوش اإلبن"التي ترتبت عنها إدارة 

المركز  :1س�اسة عر��ة، عدد( ،"العالم العر�ي أهداف الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة وٕاستراتیجیتها في"مروان �شارة،  - 1
 .22 .، ص)م2014، مارس العر�ي لأل�حاث ودراسات الس�اسات

http://www/dolainstitute.org file/get/0184e884-a9b2                                                    
مرجع ، المركز العر�ي لأل�حاث ودراسة الس�اسات، "مز�د من اإلرت�اك: رات األمر�ك�ة في سور�ة ووجهتهاامراجعة الخ�" - 2

 .02.سابق الذكر، ص 
 .03.، ص م2013، سبتمبر للدراساتمركز الجز�رة  ،"أس�اب وأ�عاد الضر�ة األمر�ك�ة المحتملة لسور�ة" - 3

http://www.aljazeera.net/hom/print/6c87b8a-d.                                                          
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ستنزاف جدیدة م�اشرة في العالمین العر�ي واإلسالمي، كما مضطرة إلى الدخول في حروب إ

 م2014بنفسه العناصر األساس�ة لمبدأه وفصلها في خطا�ه األخیر في " أو�اما"أوضح 

القوة العسكر�ة إن دعت والمتمثلة أساسا في ضرورة استخدام " و�ست بو�نت"�أكاد�م�ة 

لخطر محدق ومهدد ألمر�ك�ة ذلك عندما �كون امصالح االالضرورة لذلك وفي حال تطلبت 

فإدارة أو�اما تمیز بین إستخدام القوة العسكر�ة عندما یتعلق . إلقتصادها أو أمن حلفاءها

ظهور أخطار على الساحة الدول�ة ال  تخدام هذه القوة في حال�ة واسمر�كاألمر �المصالح األ

" أو�اما"تهدد مصالح األمر�ك�ة م�اشرة كالجرائم التي تقع في سور�ة الیوم والتي �قدم فیها 

بد�ال إلستخدام القوة والمتمثلة في إتخاذ إجراءات مشتركة لتشمل المساعي الدیبلوماس�ة 

لقانون الدولي دون التوغل في مغامرات عسكر�ة مكلفة والعقو�ات والعزلة واإلحالة إلى ا

نبثقة من ووضع أو�اما خطر اإلرهاب وتحدید خطر التنظ�مات الم. 1عواقبها غیر محسو�ة

ضد أمر�كا وحلفائها لكنه  ي�ة الثان�ة �عد أي خطر عسكري نظامتر في الم" القاعدة"تنظ�م 

رهابها عبر طائرات دون ط�ار الراع�ة لهذا اإلرهاب بل التصدي إلرفض غزو الدول 

وقد خصص صندوق �ق�مة خمسة مل�ارات دوالر لمساعدة الدول التي تقوم معها . وغیرها

مثل  �یین لدعم أمن الدوللصومال والعمل مع الحلفاء األورو �مكافحة اإلرهاب كال�من وا

ر المنظمات الدول�ة بد�ال إلستخدام القوة العسكر�ة منفردة �التحرك عب" أو�اما"، وقد قّدم 2لیب�ا

كاألمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو عبر التحالفات العسكر�ة كحلف 

على الشرع�ة والدعم للحصول شمال األطلسي وذلك لتفادي استخدام القوة أكثر والسعي 

مر�كي عد الدفاع عن الكرامة اإلنسان�ة والدعم األهذه العناصر الثالث �الدولیین، وٕالى جانب 

وهذا جلي في دعمها . 3لحقوق اإلنسان والد�مقراط�ة أهم ما یجسد الزعامة األمر�ك�ة عالم�ا

 .08 -07 .ص ص مرجع سابق ،أبو راشد،  - 1
http://www.dolainstitute.org/release/52b/9ee6-07 bf-4bfb                                     

2 مركز الشرق العر�ي للدراسات الحضار�ة : لندن( ،»م2014خطاب �ارك أو�اما حول س�استه الخارج�ة « - 
   http://www.aslarqalarabi.org uk%D8%AE%D8%B7).2015، جانفي واإلستراتیج�ة

 .10 -03 .، ص صمرجع سابق أبو أرشد،  - 3
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للمعارضة في الدول العر��ة التي قامت ضد أنظمتها فكانت مؤ�دة للشعب المصري في 

رغبته تحقیق الد�مقراط�ة وداعمة للناشطین بتوجیههم في خطوات تكت�ك�ة و�التكنولوج�ا 

�مقراط�ة بنشر الد" م�ارك"عي، ومطال�ة الرئ�س طر�ق برامج التواصل اإلجتما الحدیثة عن

من ي للسلطة إذ تغیر في الموقف األمر�كي مل�ة اإلنتقال السلمعوٕاتخاذ إجراءات ممكنة ل

مع  ة خصوصا ما یتعلق �معاهدةقفي المنط هاالذي كان �حفظ مصالح" م�ارك"مؤ�د لنظام 

كما قامت . ن تحت مسمى نشر الد�مقراط�ة في الشرق األوسطاهر�إسرائیل إلى دعمه للمتظ

اإلدارة األمر�ك�ة �التدخل م�اشرة في لیب�ا �حشد المجتمع الدولي وحمله على فرض عقو�ات 

على نظام القذافي الذي إنتهى �الخطر الجوي والتدخل العسكري للقضاء عل�ه من قبل حلف 

لف عن سا�قه إذ إت�عت اإلدارة األمر�ك�ة إال أن الوضع في سور�ا یخت. 1شمال األطلسي

ور�ة ال تعد ، واألزمة السم�اشر فما یهمها تحقیق مصالحهاس�اسة الحذر وعدم التدخل ال

ستط�ع مع تتهدیدا لألمن القومي األمر�كي والمصالح الحیو�ة لها في المنطقة ما دامت 

في " كیري "وهو ما صّرح �ه راف�ة السور�ة حلفائها إ�قاء الصراع محصور داخل الحدود الجغ

أن ما هو محور اآلن هو أننا أي واشطن وموسكو سنتعاون على تطبیق «مؤتمر صحفي 

إعالن جنیف والنظر إلى مصالحنا اإلستراتیج�ة التي تشمل مكافحة التطرف واإلرهاب 

 المتمثل في" أو�اما"تنفیذ مبدأ لسعت اإلدارة األمر�ك�ة ومن شأنه . »اوتفادي تفكك سور�

األمر�ك�ة وٕادارتها �أقل قدر من التدخل الم�اشر واالعتماد المتحدة ما�ة مصالح الوال�ات ح

على دعم وكالء محلیین من خالل تدر�بهم وتجهیزهم خصوصا �عد ظهور تنظ�م الدولة 

ا في المنطقة خاصة �عد س�طرته على مناطق هالذي �ات یهدد مصالح "داعش" اإلسالم�ة

 .2�اواسعة في العراق وسور 

 )م2013 -2011(دور الس�اسة األمر�ك�ة في التحوالت الد�مقراط�ة في المنطقة العر��ة أحمد سل�م عبد هللا،  - 1
 .109 -100 .، ص ص)م2014 -2013أطروحة ماجستیر في العلوم الس�اس�ة، جامعة الشرق األوسط، (

مركز أم�ة للحدوث والدراسات (، "المعارضة السور�ة بین الوعود األمر�ك�ة والواقع تسل�ح"عبد القادر الشه�ائي،  - 2
  http://www.umayya.org/urp-content/uploads/2015/04%AA%D8%B3).2015، أفر�ل اإلستراتیج�ة
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 .الموقف األمر�كي ومحدداته تجاه األزمة السور�ة: المطلب الثاني

ها ن اإلستراتیج�ة الجدیدة التي تبنتضم یندرج الموقف األمر�كي من األزمة السور�ة

محاولة التأقلم مع الوضع و والقائمة أساسا على عدم التدخل العسكري الم�اشر " أو�اما"إدارة 

فقد راهنت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة منذ بدا�ة األزمة في التحكم ف�ه عبر أدوات مختلفة و 

سور�ة على ق�ام النظام السوري بإجراءات وٕاصالحات من أجل تلب�ة مطالب المحتجین وذلك 

ففي . 1من خالل تصر�حات مقتصرة على الدعوة إلى وقف العنف والم�اشرة في اإلصالحات

على الرئ�س «قال  م2011ماي  19في خطاب خصصه للثورات العر��ة " ألو�اما"تصر�ح 

، كما شدد على ضرورة توقف قوات �شار األسد أن �قود التحول في بلده أو یتنحى جان�ا

األمن السور�ة عن إطالق النار واإلعتقاالت العشوائ�ة وٕاال فإن النظام السوري سوف 

 .»یواجه تحد�ا داخل�ا وعزلة دول�ة

فقد إتخذت اإلدارة األمر�ك�ة مجموعة من العقو�ات على �عض رموز النظام  و�الفعل

.) .رئ�س �شار األسد، نائب الرئ�س، رئ�س الحكومة، وز�ر الداخل�ة(الس�اسي السوري 

معم م في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة وخطر التعامل تتضمن تجمید أي أموال خاصة به

لقد . 2�د من العقو�ات على النظام السوري ول�ة التي تز حیب �كل القرارات الدداخل�ا مع التر 

استمرت اإلدارة األمر�ك�ة في س�استها إتجاه األزمة السور�ة في عامها الثاني عبر تصر�حات 

مع التركیز على الحل الس�اسي الدیبلوماسي، إذ " �شار األسد"منددة وداع�ة لرحیل الرئ�س 

دارة األمر�ك�ة بتسل�ح المعارضة فجاء الرد اإل م2012طالبت �عض أعضاء الكونغرس في 

أّن الحل الس�اسي هو أفضل السبل  "فكتور�ا نوالند"من قبل الخارج�ة األمر�ك�ة بإسم 

ال نعتقد من المنطق المساهمة اآلن في تكثیف الطا�ع العسكري  نحن«وصرحت أن 

 ).م2013، ف�فري المركز العر�ي لأل�حاث ودراسة الس�اساتالدوحة، (، "تطورات الموقف األمر�كي من الثورة السور�ة" - 1
http://www.dolainstitute.org/release/dbc 39132-41 bd-48 c1 

 .)م2015، أكتو�ر الصادر(، "عصا �شار وجزرة أو�اما... أمر�ك والنظام السوري " - 2
http://www.almasdar.com% D8% A7% D9% 85% D8. 
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نجعل  نستطع أنإذ لم ... للصراع في سور�ا فما ال نر�ده هو ز�ادة تصاعد العنف ولكن 

كون علینا أن ن�حث في إتخاذ إجراءات األسد �ستجیب للضغوط التي نمارسها جم�عا فقد ت

 .1»إضاف�ة

واحدة من أ�شع  م2013أكتو�ر  21في  اشهدت سور� واليم المإّال أنه وفي العا

ة الشرق�ة سقوط غوطالغر��ة وثالث مواقع أخرى من ال ةالغوطحلقات الصراع في كل من 

مئات المواطنین نتیجة لجوء النظام إلستعمال السالح الك�ماوي والذي حذرت منه اإلدارة 

مما دفع إدارة أو�اما نحو ). للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة(األمر�ك�ة واعتبرته خط أحمر لها 

یراني توج�ه ضر�ة عقاب�ة لنظام األسد إلى جانب مواجهته الكبیرة من طرف الموقفین اإل

في تعز�ز الجهود العسكر�ة لقوات النظام السوري ووقوفهما  اكبیرً  اوالروسي الذین یلع�ان دورً 

دعوة اللیبرالیین إلى التدخل العسكري إذ ال یختلفون كثیرا �قوة أمام أي تغییر س�اسي، كذلك 

في العالم  ن الجدد في إ�مانهم أن الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة هي القوة الكبرى یعن المحافظ

إّال أن الكونغرس رفض الق�ام �الضر�ة . 2ومن مسؤولیتها التدخل العسكري لحما�ة ال�شر�ة

وذلك ألس�اب تعود إلى اإلخفاقات العسكر�ة التي وقعت فیها اإلدارة األمر�ك�ة السا�قة في 

 ستان، ومن الصعید الخارجي فمعارضةالعراق وأفغانفي منطقة الشرق األوسط جراء تدخلها 

خصوصا �عد  3لم تمكن إدارة أو�اما من الحصول على شرع�ة دول�ة لقرار الضر�ة" بوتین"

�شار "الم�ادرة الروس�ة لنزع السالح الك�ماوي السوري التي القت تأیید من جانب الرئ�س 

 :حیث نصت هذه الم�ادرة على" أو�اما"وكذا من قبل " األسد

 .او�ةانضمام دمشق إلى معاهدة حظر األسلحة الك�م .1

 .اح دمشق عن حجم ومواقع أسلحتها الك�ماو�ة ومصانعهاصإف .2

 .تحدید ك�ف�ة تدمیر األسلحة الك�ماو�ة �التعاون مع المفتشین الدولیین .3

 .مرجع سابق ، "عصا �شار وجزرة أو�اما... أمر�ك والنظام السوري " - 1
 .04 .ص،  مرجع سابق، "لضر�ة األمر�ك�ة المحتمل لسور�ةأس�اب وأ�عاد ا" - 2
 .م2015 ،"حق�قة الموقف األمر�كي من األزمة السور�ة"دان�ة الخطیب،  - 3

http://www.arao.sa/index.ply/vieu=articl did= 3432 :2015-08-03-10-2613. 
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تفرض علیها عقو�ات من مجلس ، عن االلتزام بذلكوفي حالة امتناع النظام السوري 

ورط في المأزق السوري وتجنب ن التعاإلبتعاد فرصة و�هذه الم�ادرة أت�حت ألو�اما األمن، 

لطالما  1اوي �السالح الك�م عنسوري على التخلي الضر�ة العسكر�ة مع إج�ار النظام ال

رغم  جوعبر ال حتى أو بر�ةقوات الالعبر  ار�و ل في سسعت اإلدارة األمر�ك�ة إلى عدم التدخ

وتجنب أي مسار ، 2ة الس�اس�ة في تحقیق ذلكتسو�تصر�حاتها برحیل األسد وتفضیلها ال

عسكري حتى تسل�ح المعارضة وذلك بهدف حما�ة المدنیین السور�ین وٕاسرائیل وضمان 

إلى أ�ادي تكون مهددة لها واإلكتفاء بتقد�م مساعدات  ألمن األمر�كي جراء إنتقال السالحا

غیر فتاكة من أجهزة رؤ�ة وٕاتصال، مناظر وهوائ�ات وسترات ضد الرصاص م�ق�ة على 

لشدیدة بتزو�د المعارضة �أسلحة نوع�ة، من خالل إشرافها على تزو�دهم �السالح معارضتها ا

الخفیف الذي �أتي من قطر والسعود�ة عبر ترك�ا ل�علن �عدها تسل�ح المعارضة رسم�ا في 

اوي من استخدام النظام للسالح الك�م �عد التطورات التي لحقت �الوضع السوري  م2013

، �قي في نطاقه المحدود إذ إست�عد تزو�دهم �الصوار�خ والضغوطات الخارج�ة غیر أنه

المورتر الخف�فة والقذائف الصاروخ�ة المضادة  قذائفأرض، جو وٕاكتفت �األسلحة الخف�فة 

التي ) داعش(الدولة اإلسالم�ة في العراق والشام  ، إال أنه و�عد ظهور تنظ�م3للدروع

أص�حت تهدد المصالح األمر�ك�ة في المنطقة خصوصا بتوسعاتها إلى مناطق أخرى وجدت 

إدارة أو�اما نفسها مضطرة للدخول في حرب عسكر�ة بدعم واإلسناد الجوي والتسل�حي 

ألمر�ك�ة على مواقع تنظ�م والتدر�بي لناشطین عراقیین وسور�ین، وكذا القصف �الطائرات ا

 4 :والقائمة أساسا 2014الدولة وذلك �عد اإلعالن عن حرب ضد هذا التنظ�م في د�سمبر 

المركز ( "2014 -2011الس�اسة الخارج�ة األمر�ك�ة تجاه األزمة السور�ة منذ "علي �سن عبد هللا، لبنى عبد هللا دمحم  - 1
   http://www.democraticac.de/ ?P=10669.)م2014الد�مقراطي العر�ي، 

 .10 .ص ،مرجع سابق الذكر، "االرت�اكمراجعة الخ�ارات األمر�ك�ة في سور�ا ووجدتها، مز�د من " - 2
 .مرجع سابقالشه�اني،  - 3
 .06 .ص،  مرجع سابق، أبو أرشد - 4
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في العراق بهدف إضعافه ثم تدمیره ) داعش(ضر�ات جو�ة منظمة ومتواصلة ضد  .1

كذلك في سور�ة إلفساح مجال أمام القوات العراق�ة والكرد�ة فضال عن قوات 

 .ة المعتدلة للتقدم ضده على األرضالمعارضة السور�

ل على األرض في إرسال تاقلتلك القوات التي تز�ادة المساعدات األمر�ك�ة العسكر�ة  .2

 .العراق إلىعسكري  1600

وقطع تمو�له وٕاضعاف " مكافحة اإلرهاب"إستمرار التعاون مع الحلفاء في س�اسة  .3

  .1اإلرهاب�ةقدراته مع تقد�م مساعدات إنسان�ة لضحا�ا المنظمات 

ات المتحكمة في الموقف األمر�كي �مكن تلخ�ص أهم المحدد ومن خالل ما سبق

 :تجاه سور�ا

غ�اب الس�طرة على السالح الك�ماوي السوري �عد التدخل الروسي إلقامة م�ادرة لنزع  .1

 .السالح الك�ماوي 

�عد عدم رغ�ة الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة التورط في حروب أخرى في المنطقة  .2

 .الفشل الذي حققته في العراق وأفغانستان

اإللتزام �أمن إسرائیل فلطالما سعت للحفاظ على ذلك منذ سنوات وفي الوضع  .3

لعدم وصول السالح الك�ماوي إلى أ�ادي  �ات المتحدة األمر�ك�ةالسوري سعت الوال

إل�قاء س�طرة  امتطرفة أو إلى حزب هللا وٕایران، وضمان اإلستقرار في شمال سور�

 .نإسرائیل على هض�ة الجوال

 .إتساع حجم الكارثة اإلنسان�ة والمسؤول�ة األخالق�ة للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة .4

تزاید النفوذ الدولي على رأسهم روس�ا والصین في روس�ا مع تراجع الدور األمر�كي  .5

  .2فیها

 

 .06.، ص مرجع سابق أبو أرشد،  - 1
 .مرجع سابقعبد هللا دمحم علي �سن عبد هللا،  - 2

72 
 

                                                           



 .تسویة األزمة السوریةأوباما في  إدارة دور                                                  :لثثاالفصل ال

 .السور�ةتسو�ة األزمة في مساعي إدارة أو�اما : الم�حث الثاني

 .ممارسة الضغوطات: المطلب األول

تجنب أي تدخل لا في تمثل الدور األمر�كي لتسو�ة األزمة السور�ة منذ بدایتها

عسكري وفضلت الحلول والم�ادرات الس�اس�ة �التوجه إلى األمم المتحدة وفرض عقو�ات 

 .وضغوطات على النظام السوري 

جراء �العقو�ات اإلقتصاد�ة المفروضة على النظام السوري ومعاقبته  اذلك جل�ظهر و 

أمر بتنفیذ  2011أفر�ل  29ا في اهر�ن إذ أعلنت إدارة أو�ام�عمل�ات العنف ضد المظق�امه 

ر التعامل التجاري مع هذه حظرض عقو�ات على مسؤولین سور�ین وتجمید أموالهم و ف

وري نفسه ونائ�ه ورئ�س الوزراء ووز�ري سات لتتوسع �عدها لتشمل الرئ�س الالشخص�

ما إمتدت ك. 1الداخل�ة والدفاع ومدیر المخابرات العسكر�ة ومدیر فرع األمن الس�اسي

وري بإعالن وزارة الخزانة تجمید أصول األجهزة األمن�ة السور�ة العقو�ات على النظام الس

بتجمید أصول البنك  م2011أكتو�ر  10التي تملكها في الوال�ات المتحدة، كما قامت في 

السور�ة �اإلضافة إلى شركات أخرى " سیر�اتیل"المركزي السوري وفرض عقو�ات على ش�كة 

الغاز السوري، والشركة السور�ة للنفط امة للنفط المه�منة على النفط و كالمؤسسة الع

السور�ة، والمواصالت التي تدیر خط األنابیب والمسؤولة عن نقل النفط والمنتوجات النفط�ة 

، كما أدرجت 2المسؤولة عن ب�ع خام النفط السوري من المشتر�ن األجانب" سیترول"وشركة 

اإلدارة األمر�ك�ة اإلذاعة والتلفز�ون ضمن الالئحة السوداء وفرض عقو�ات أخرى على 

لتفاف على التدابیر إلالشركات التي تزود سور�ا �التكنولوج�ا وعلى كل الشركات التي تحاول ا

 .)م2015، نوفمبر مركز الجز�رة للدراسات :قطر(، "االقتصاد�ة، خنق �طيء للنظام السوري العقو�ات "نبیل مرزوق،  - 1
http://studies-aljazera.net/reports/2011/11/2011 1910243163525-HTM. 
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كما قامت مع دولة قطر بإغالق النظام المالي أمام البنك اإلسالمي وأدرجت وزارة . تخذةالم

 .1وز�را وحاكم مصرف سور�ة المركزي  28 األمر�ك�ة على الئحتها السوداءالخزانة 

 :2فقد ركزت العقو�ات التي فرضتها اإلدارة األمر�ك�ة على

ص�ات رسم�ة تقوم اإلستهداف الس�اسي من خالل تركیز العقو�ات على شخ .1

 .فعال في أحداث القمع الممارس ضد الشعب السوري بدور 

�حضر ب�ع النفط وحجب اإلستثمار الخارجي للدولة استهداف القدرة المال�ة  .2

 .وتجمید األرصدة وتقیید نشاط المصرف التجاري 

استهداف النظام النقدي السوري من خالل القیود على التعامل �الدوالر  .3

 .تصدیر النقد السوري المطبوع في أورو�ااألمر�كي ومنع 

ت االستراد الكل�ة للدولة من خالل تقیید عمل�ااستهداف القدرة االقتصاد�ة  .4

 .والتصدیر وحجم اإلئتمان والتأمین

هذه العقو�ات على االقتصاد السوري والس�ما في قطاعات التجارة والمال�ة  وقد أثرت

الز�ادة في تكالیف والنقل والصناعة التحو�ل�ة و�صورة عامة تعود الخسارة في اإلنتاج و 

األعمال التجار�ة إلى االنخفاض الحاد في قطاع النفط األمر الذي أثر على مصادر الطاقة 

على حد سواء، فقد تراجعت اإلیرادات مما أدى إلى ِانخفاض في  �النس�ة للشركات واألفراد

اإلستثمار العام في قطاعات حیو�ة كالصحة والتعل�م، كما انعكست الخسارة في إجمالي 

الناتج المحلي بإنخفاض نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وفي المعدل الوسطى لدخل 

التجارة فقد  مواطنین وتزاید الفقر، وفي مجالهور مع�شة الداألسرة األمر الذي أدى إلى ت

الذي  النقد�ة مما أدى إلى عجز المیزان التجاري وٕانخفاض العملة انخفضت صادرات سور�ا

 .بدوره أثر سلب�ا على مع�شة المواطنین وكبدته تكلفة اقتصاد�ة مرتفعة الس�ما للفقراء

 .)م2012، الشرق األوسط :لبنان(، "العقو�ات الدول�ة على سور�ا منذ بدى الحركة االحتجاج�ة" - 1
http://www.aawsat.com/detailsas/?section 4D article = 67806 issuamo = 12292> 
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في مراتب أدنى من  رفاه والدخل الفردي مما جعل سور�اللفأسهمت في انخفاض 

 .1م2011المستوى المتوقع للتنم�ة ال�شر�ة مقارنة مع التقدم المحرز قبل عقو�ات 

وٕالى جانب العقو�ات المفروضة على النظام السوري إتخذت إدارة أو�اما إجراءات 

خصوصا �ما یتعلق بإستخدامه السالح الك�ماوي  "�شار األسد"جدیدة للضغط على الرئ�س 

للمصالح األمر�ك�ة وأن أي محاولة إلستخدامه س�عرض " خط أحمر"دة أنه على شع�ه مؤك

 .2لضر�ة عقاب�ة عسكر�ة" األسد"

جهاد "رة الخارج�ة الدكتور فقد إعترفت سور�ا على لسان الناطق الرسمي بوزا

وري ولن یتم استخدامه أن السالح الك�ماوي تحت حما�ة الج�ش الس م2012سنة " يالمقدس

، إال أّن النظام السوري لجأ إلستعمال هذا السالح ضد 3للعدوان الخارجي رضتإال إذا تع

أكبر مجزرة في بلدة المعضم�ة من  م2013أكتو�ر  21 في مواطن�ه وشع�ه إذ شهدت سور�ا

وهذه لم تكن . قت�ال 1600الشرق�ة أوقعت أكثر من  ةغوطالغر��ة وثالث مواقع من ال ةغوطال

 .4المرة األولى

مرة ة إلى استخدامه من جانب النظام إحدى عشرة ر الخارج�ة األمر�ك�حیث أشار وز�

وهذا ما دفع �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة إلى التصعید والتهدید �ضر�ة  ،في وقت سابق

عسكر�ة محدودة، لمحاس�ة النظام السوري على ِاستخدامه للسالح الك�ماوي وتجاوزه الخط 

 األمر�كي ولخفض قدرات النظام السوري على الق�ام بهجمات أخرى، كما قامت األحمر

المركز السوري ل�حوث الس�اسات (، "األزمة السور�ة الجذور واآلثار االقتصاد�ة واالجتماع�ة"، )وآخرون (ر��ع نصر  - 1
 .68 -67.، ص ص )م2013، في الجمع�ة السور�ة للثقافة والمعرفة

http://scpr-syria.org/att/1360 366 400-6x99P.PDF 
، معهد واشنطن( "ة مجدداجحواآلن، طبق استراتیج�ا النا! أحسنت صنعا في سور�ا"سیدي الرئ�س، رو�رت ساتلوف،  - 2

  http://www.washington stltélat.org/ar policy. analysis/ vieu، )م2014

 .02 .، ص)م2013، مركز الجز�رة للدراسات :قطر(، "سور�اخ�ارات العمل العسكري ضد "فایز الدو�ري،  - 3
http://studies.aljazeera.net/ Resource Gallery/ Media/ Coument/ 2013/ 5/ 8/ 28 /20 / 
2013814365 
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د تأیید ومشاركة دول�ة لتوج�ه ضر�ة عسكر�ة على النظام السوري والسعي إلقناع �حش

وقد تزامن ذلك مع انطالق الم�ادرة الروس�ة لنزع . الكونجرس إلعطاءه الموافقة على الضر�ة

ر�ا عبر القوة العسكر�ة وٕاث�ات و�اما اإلبتعاد عن التورط في سو السالح والتي أتاحت إلدارة أ

 .1السالح الك�ماوي التخلي عن إنتصار الحل الدیبلوماسي مع إج�ار النظام السوري على 

 .تشج�ع الم�ادرات الس�اس�ة: المطلب الثاني

إن ما میز الس�اسة األمر�ك�ة تجاه األزمة السور�ة منذ بدایتها هو اإلبتعاد عن 

، إذ أعلنت 2لمواجهة الم�اشرة واإلكتفاء �الضغوط االقتصاد�ة ودعم الم�ادرات الس�اس�ةا

أن الوال�ات  م2012السیدة كلینتون في اجتماع مجلس األمن لمناقشة الحالة في سور�ة 

م�ة ووقف لل إلى تسو�ة سو المتحدة األمر�ك�ة تدعم جهود جامعة الدول العر��ة في الوص

المرتك�ة في حق الشعب السوري إذ حاولت جامعة الدول العر��ة أن تجد جم�ع أعمال العنف 

تم تشكیل  م2011أكتو�ر  16لوضع الم�ادرة العر��ة موضع التطبیق ففي  آل�ات تنفیذ�ة

لجنة عر��ة ووزار�ة برئاستي وعضو�ة معالي وزراء خارج�ة الجزائر والسودان وعمان ومصر 

تها االتصال �الق�ادة السور�ة لوقف أعمال العنف واإلقتتال ة مهم�ن العام للجامعة العر�یواألم

إّال . 3والبدء في عقد مؤتمر وطني �مقر الجامعة بین أطراف المعارضة والحكومة السور�ة

جانفي  22أّن النظام السوري لم یتجاوب مع هذه المساعي مما أدى إلى طرح م�ادرة جدیدة 

�شار "الح�اته إلى نائ�ه والتي رفضها التي نصت على نقل الرئ�س السوري ص م2012

 م2012ف�فري  23جملة وتفص�ال مما أدى إلى رفع الم�ادرة إلى مجلس األمن وفي " األسد

وآمین عام جامعة الدول العر��ة نبیل العر�ي " �ان كي مون "أعلن األمین العام لألمم المتحدة 

عوثا خاص مشترك لحل األزمة م� "في أنانكو "سابق لألمم المتحدة تعیین األمین العام ال

 .مرجع سابقعبد هللا دمحم علي �سن عبد هللا،  - 1
 .م2014، أفر�ل "صعو�ة الحل العسكري وغ�اب أفق الحل الدیبلوماسي: سور�ة في السنة الرا�عة للثورة"برهان غلیون،  - 2

http://sax.org/arabic/lap.content/PDF620 files% D8% D7% D9% 86. 
 .م2012جانفي  ،ش�كة فولتیر، "اجتماع مجلس األمن لمناقشة الحالة في سور�ا" - 3

http://www.voltairenet.org/article/ 72691. HTML 
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نقاط ترتكز أساسا على أفكار الجامعة العر��ة السا�قة ) 6(من ستة مكونة فطرح خطة 

الطرح التي تنص على وقف العنف المسلح �كل أشكاله تحت رقا�ة األمم المتحدة، إال أن 

سور�ا �اإلشراف هذه الم�ادرة لم تجد طر�قها للتطبیق، فتبنى المجلس إرسال �عثة مراقبین إلى 

على وقف إطالق النار إال أنها هي األخرى لم تفلح في مهمتها فجرى تعلیق مهمة المراقبین 

 .1م2012جوان  16الدولیین في 

األزمة السور�ة انطلق االجتماع الوزاري  تسو�ةومع تعثر الم�ادرة العر��ة في 

 م2012جوان  30لمجموعة العمل �شأن سور�ا في قصر األمم �مقر األمم المتحدة بجنیف 

روس�ا (مجلس األمن الدولي الدول الخمس دائمة العضو�ة في  �مشاركة وزراء خارج�ة

وزراء خارج�ة ترك�ا �اإلضافة إلى ) الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، بر�طان�ا، فرنسا، الصین

قطر، العراق والكو�ت مع حضور المفوضة العل�ا للشؤون الخارج�ة في اإلتحاد األورو�ي 

ٕامتناع كل من و . مم المتحدة وللجامعة العر��ةإلى جانب األمین العام لأل" كاتر�ن أشتون "

ة وٕایران في المملكة العر��ة السعود� لوال�ات المتحدة األمر�ك�ة فقد است�عد اشتراكاروس�ا و 

والذي نص على تأس�س هیئة حكم انتقالي یوفر مناخا محایدا یت�ح التحول . 2هذه الم�ادرة

الس�اسي في ال�الد، وأن یتمتع �كل الصالح�ات التنفیذ�ة و�مكن أن �ضم أفراد من الحكومة 

أن " نأنا يكوف"وقد أعلن . 3الحال�ة والمعارضة و�ق�ة المجموعات بناء على اإلنفاق المت�ادل

ع األطراف لتطبیق ضرورة الضغط  على جم� أقر ب�انا مفصال حول األزمة مؤكدااالجتماع 

 :4المتمثلة في" خطة أنان"ة المعروفة خطة البنود الست

 .وضع حلول س�اس�ة داخل�ة تأخذ في اإلعت�ار تطلعات الشعب السوري  .1

 .)م2014، ف�فري الدراسات السور�ة في المركزي العر�يوحدة تحلیل (، "وتحد�ات البیئة المحل�ة واإلقل�م�ة 2جنیف " - 1
، مركز الشرق العر�ي للدراسات الحضار�ة واإلستراتیج�ة: المملكة المتحدة، لندن( ،"الفشل في انتظار مؤتمر جنیف" - 2

 http://www.asharqalrabi.org.uk/barq/b.qiraat. 292.htm، )م2012جو�ل�ة، 
 )2012، جوان مركز أن�اء المم المتحدة(، "مجموعة العمل حول سور�ة تعقد أول اجتماع لها في جنیف" - 3

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?news iD= 16858 II. 
 .455 .، صمرجع سابق عزمى ،  - 4
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 .المتحدة وقف جم�ع أعمال العنف المسلحة بجم�ع أشكالها تحت مراق�ة األمم .2

یجب على جم�ع أطراف النزاع أن یؤمنوا منافذ إل�صال المساعدات اإلنسان�ة  .3

إلى جم�ع المناطق المتضررة من الصدمات المسلحة في البلد واالمتثال إلى 

 .الهدنة اإلنسان�ة

یجب على السلطات السور�ة أن تطلق سراح جم�ع المعتقلین الذین شاركوا في  .4

 .الحمالت اإلحتجاج�ة فورا

 .یجب على السلطات السور�ة أن تؤمن حركة حرة للصحافیین في أنحاء ال�الد .5

في التظاهرات یجب على السلطات السور�ة أن تحترم حر�ة التجمعات والحق  .6

 .م�ةالسل

ا حول ما یتعلق بدور الرئ�س مواألمر�كي والت�این في مواقفه إّال أّن الخالف الروسي

سیرغي "الخطة فقد أّكد وز�ر الخارج�ة الروس�ة السوري ومصیره حال دون تطبیق هذه 

�ه منصن  یتضمن شرط تنحى الرئ�س السوري عأّن الب�ان الختامي للمؤتمر ال" الفروف

أن المؤتمر �مهد لمرحلة ما �عد األسد " ه�الري كلینتون "بینما رأت وز�رة الخارج�ة األمر�ك�ة 

على األسرة الدول�ة ز�ادة الضغط السوري في شن حرب على شع�ه ف الرئ�س ولطالما �ستمر

 2من مهمته في " أنان يكوف"و�عد استقالة . 1على نظامه الذي أص�حت أ�امه معدودة

جرى تعیین وز�ر الخارج�ة الجزائر�ة األسبق األخضر اإلبراه�مي م�عوثا أمم�ا  2012أكتو�ر 

 ففرو ال"إتفاق  ل لوالیكاد أن �ستقو ، إال أنه وصل إلى النتیجة نفسها اوعر��ا إلى سور�

إلى ب�ان  االذي نص على عقد مؤتمر دولي جدید لحل األزمة السور�ة إستناد "كیري 

�كامل الصالح�ات التنفیذ�ة تتمتع ، الذي نص في جوهره تشكیل هیئة حكم انتقال�ة 1جنیف

في  "2جنیف "إلى نظام حكم د�مقراطي، فعقد مؤتمر  اكخطوة لوقف الحرب واالنتقال �سور�

 .م2014جانفي  22مونترو السو�سر�ة في مدینة 

مركز الشرق العر�ي للدراسات : المملكة المتحدة، لندن( ،"ت�این التفسیر�ن الروسي واألمر�كي لنتائج مؤتمر جنیف" - 1
 http://www.asharqalrabi.org.uk/barq/b-qiraat- 293 htm، )م2012، جو�ل�ة الحضار�ة واإلستراتیج�ات
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إضافة إلى األمم ) روس�ا، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة(حیث استطاعت الدول الراع�ة 

المتحدة أن تجمع بین أطراف النظام السوري والمعارضة على طاولة المفاوضات إّال أن هذه 

�سبب رفض " إیران"السوري  الم�ادرة لم تنل نجاحا یذكر الس�ما �غ�اب الحلیف األكبر للنظام

، ومن ناح�ة أخرى أدى 1المعارضة وواشنطن و�ار�س حضورها لعدم إلتزامها �مقررات جنیف

اعیین الروسي ترك الطرفین السور�ین للتفاوض بوساطة الم�عوث األممي في غ�اب الر 

ولتیها وفشل الم�ادرة بج. 1واألمر�كي ومغادرتهما القاعة إلى عدم التوصل إلى نتائج واضحة

اإلثنتین الذي كان صدمة وخی�ة أمل كبیرة للحكومات الغر��ة األمر�ك�ة والروس�ة �عد 

 .2تقار�هما نحو إیجاد حل س�اسي لألزمة السور�ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالث الفصل خالصة

 .)م2014، ف�فري، مركز الجز�رة للدراسات(، "استراتیج�ات تجنب الفشل في سور�ا": توافق المكرهین - 1
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 .تسویة األزمة السوریةأوباما في  إدارة دور                                                  :لثثاالفصل ال

رفض استخدام القوة إال في حالة لوال�ات المتحدة األمر�ك�ة ا إدارة "أو�اما"تسلم منذ 

القوى األمر�كي للخطر خصوصا في منطقة الشرق األوسط فهي غیر مضطرة رض األمن تع

 ".مبدأ أو�اما"للدخول في حروب استنزاف جدیدة وهذا ما أكده 

ففي سور�ا رغم ضغوط الس�اسیین والجمهور�ین وتفاقم األوضاع فیها قاوم أو�اما 

 اال تشكل خطرً  االتدخل الم�اشر وذلك لعدم رغبته إرسال جنوده للخطر خصوصا وأن سور�

وال تؤثر في مصالحها فإكتفت بتقد�م الدعم الس�اسي والمالي للمعارضة وشن حرب ضد 

النظام �أدوات أخرى كالعقو�ات االقتصاد�ة إت�عت اإلدارة األمر�ك�ة في بدا�ة األزمة السور�ة 

ا الحذر وعدم التدخل الم�اشر وٕاكتفت �الضغوط الس�اس�ة االقتصاد�ة ضد النظام، لكنه

إمتنعت عن تقد�م عون عسكري للمعارضة المسلحة وفرض فیتو على تسل�ح المعارضة 

 .السور�ة �أسلحة متقدمة

عبر بناء التحالفات الدول�ة واإلقل�م�ة  القد حاولت إدارة أو�اما حل الصراع في سور�

والتوجه إلى األمم المتحدة وفرض عقو�ات ومحاولة إیجاد حل س�اسي عبر مؤتمري جنیف 

 ).م2014جنیف الثاني  م2012جنیف األول (ن النظام والمعارضة بی

والتهدید بإستخدام القوة ضد النظام السوري �عد إتهامه �استخدام السالح الك�ماوي 

اءت �الفشل عدا ما یتعلق بتسل�م نظام األسد كلها م�ادرات � م2013ضد الشعب في أكتو�ر 

 .أسلحته الك�ماو�ة لتجنب الضر�ة

تجاه تسو�ة  الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة أو الدور األمر�كي لم ینجح في س�استهإّن 

حالة من عدم االستقرار بجانب تزاید نشاط  �ة فحتى الیوم ال تزال سور�ة تع�شاألزمة السور 

�قتصر تهدیدها على سور�ا وٕانما یتعدى ل�شمل األمن �عد الجماعات المتطرفة التي لم 

�ضا وال تزال اإلدارة األمر�ك�ة تتحدث عن الحل الس�اسي دون توض�ح والمصلحة األمر�ك�ة أ

 .لك�ف�ة حدوث ذلك
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 ةخاتم

 :خاتمة

في تسو�ة األزمة  اال�حث في مقار�ة إدارة أو�اما ودورهمبدأ على  نادراستلقد إرتكزت 

المضمون العام للدراسة على مبدء تحدید العالقة التفاعل�ة بین إدارة  أسسالسور�ة �حیث یت

الرئ�س أو�اما كمتغیر مستقل واألزمة السور�ة كمتغیر تا�ع ودراساتهما كل على حدى 

بتخص�ص فصل لكل منهما وتم الر�ط بینهما من خالل إبراز دور إدارة أو�اما لتسو�ة األزمة 

سة إلى ِاستن�اط أهم نتائجها والتي مكنتنا من اإلجا�ة على في سور�ا وتوصلنا في ختام الدرا

 .إشكال�ة الدراسة والتساؤالت الفرع�ة وٕاث�ات صحة الفرض�ات المطروحة

بوش "ف�عد تحلیلنا ألهم توجهات إدارة أو�اما نحو الشرق األوسط وتأثرها �س�اسة إدارة 

 :     في تخلصنا إلى جملة من االستنتاجات تمثل" اإلبن

اإلبتعاد " �اراك أو�اما"إن ما �میز اإلدارة األمر�ك�ة الجدیدة �ق�ادة الد�مقراطي  .1

الواضح عن األسلوب العسكري األحادي المعروف �س�اسة الضر�ة الوقائ�ة التي 

خالل السنوات الثماني من رئاسته عقب هجمات " جورج بوش اإلبن"إت�عها سلفه 

 .تان والعراق بذر�عة محار�ة اإلرهابوشنه حروب على أفغانس. م2001سبتمبر  11

األولو�ة للدبلوماس�ة متعددة األطراف والجوانب االقتصاد�ة " أو�اما"إعطاء إدارة  .2

وتعز�ز دور المؤسسات والمنظمات الدول�ة و�لورة العمل الجماعي الذي یخدم 

نف ل، مثل محار�ة التطرف المتصل �العركة لألمم والشعوب والدو تالمصالح المش

 .إنتشار األسلحة النوو�ة، مع تحسین عالقات األمر�كیین مع العالم اإلسالمي ووقف

على الس�اسة الداخل�ة لل�الد خصوصا �عد اإلرث اإلقتصادي " أو�اما"تركیز إدارة  .3

مع تقلص تورط س�استه الخارج�ة في حروب أخرى مكلفة " بوش اإلبن"الذي تركه 

 .ته من العراق وأفغانستانخاصة في الشرق األوسط مما استدعى سحب قوا

تختلف عن سا�قتها خصوصا �ما یتعلق �قضا�ا " أو�اما"إن اإلدارة األمر�ك�ة �ق�ادة  .4

 .ع عن مصالح اإلستراتیج�ة األمر�ك�ةاالشرق األوسط إّال أنهما یتفقان على الدف
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 ةخاتم

أما بخصوص األزمة السور�ة ومسارها وتطوراتها فقد خلصنا بجملة من االستنتاجات 

 :   ثلة فيالمتم

م 2011م و�دا�ة 2010و�األخص المشرق العر�ي في أواخر  شهد الوطن العر�ي .1

موجة من االحتجاجات والحركات الشعب�ة الرافضة للوضع القائم والراغ�ة للتغییر 

�القضاء على األنظمة المستبدة، ومن هذه الدول التي عا�شت هذا الوضع وتأثرت 

 ".سور�ا"�ه 

م ذات 2011م�ة في مارس ر�ا على شكل إحتجاجات سلو لقد بدأت األزمة في س .2

أ�عاد ِاجتماع�ة وس�اس�ة واقتصاد�ة مطال�ة بتحسین مستوى المع�شة لتتحول �عدها 

المطالب لتندد برحیل الرئ�س و�تطور الوضع إلى مواجهة عن�فة بین النظام 

 .والمعارضة

قمع األمني كان رد فعل النظام السوري على هذه التظاهرات هو الرصاص وال .3

وٕارتكاب مجازر كبرى �حق الشعب، ما أدى إلى بروز المعارضة �شكل رسمي 

م�ة معبرة عن مطالب الثوار وتنظ�م العمل تمثلة أساسا في تنظ�مات س�اس�ة سلوالم

سیق لقوى التغییر الد�مقراطي، نالجماهیري في مواجهة النظام، فنجد هیئة الت

شقاق �عض الض�اط نالوطني السوري، كما تزامنت تشكیل هذه التنظ�مات إ المجلس

لواء ض�اط "الج�ش النظامي ما شهد عن والدة قوى عسكر�ة مجتمعة تحت ظل 

أفرزت عن والدة الج�ش الوطني الحر، كذلك ظهرت حركات جهاد�ة، " األحرار

 .عملت إلى جانب القوى العسكر�ة هدفها إسقاط النظام

ي دولي كبیر إختلفت ف�ه ماألحداث الجار�ة في سور�ة إستقطاب إقل�لقد نالت  .4

ت كل من ترك�ا والسعود�ة إلى جانب ین المؤ�دین والمعارضین، �حیث وقفالمواقف ب

ي لنظام تیجالمعارضة بتدع�مها إقتصاد�ا ومال�ا بینما �قیت إیران الحلیف اإلسترا

. دعم النظام �األسلحة منذ بدایتها األسد إلى جانب القوة الروس�ة التي لم تتوقف عن
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 ةخاتم

في حین �قیت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة رافضة ألعمال العنف المرتك�ة ضد 

 .الشعب السوري منددة الرئ�س �الرحیل أو الق�ام �اإلصالحات

 :أما بخصوص دور إدارة أو�اما في تسو�ة األزمة السور�ة استنتجنا ما یلي

األول واألساسي إلدارة  القومي األمر�كي هو الهدفالمصلحة والدفاع عن األمن  .1

رغم وعوده �التقل�ص في القوة العسكر�ة، إال أّن استخدامها في تحقیق أمن أو�اما ف

أمر�كا شيء ضروري خاصة أمام التحد�ات التي تهدد مصالحها كالتنظ�مات 

 .اإلرهاب�ة

رافضة للعنف الممارس لقد كان الموقف األمر�كي تجاه األزمة السور�ة منذ بدایتها  .2

من طرف النظام السوري مطال�ا إ�اه �الق�ام �اإلصالحات الالزمة إستجا�ة لمطالب 

مارس لعقو�ات اغطا عل�ه ومضعدها �طالب �التنحي المتظاهر�ن، والذي أص�ح �

اقتصاد�ة، إال أنه أ�عد الحل العسكري والتدخل الم�اشر للقضاء عل�ه مثلما فعل في 

 .لیب�ا

إدارة أو�اما عن فرض حلول سلم�ة س�اس�ة لتسو�ة األزمة السور�ة وذلك  تلقد عجز  .3

، في ظل �قاء الحلیف )2جنیف(و) 1جنیف(�عد فشل الم�ادرات التي اقترحتها 

  ورفضه التنحي عن السلطة" �شار األسد"الروسي یدعم �قوة الرئ�س  اإلستراتیجي

ات اإلرهاب�ة والمتطرفة التي لم وتزاید حالة عدم اإلستقرار بجانب تزاید نشاط الجماع

�عد �قتصر تهدیدها على سور�ا والدول المجاورة لها بل �متد ل�شمل األمن 

 .والمصلحة األمر�ك�ة

إن ما یهم الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة من األزمة السور�ة هو حما�ة مصالحها  .4

لس�اس�ة �الدرجة األولى وك�ف�ة الحفاظ على أمن إسرائیل لذلك إكتفت �الضغوط ا

    .  والعقو�ات االقتصاد�ة ضد النظام
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 الُجَمع أسماء یبین جدول ) 02(رقم ملحق
 

 أهم ما حدث خالل األسبوع اسم الجمعة تار�خ الجمعة الرقم

 الولید بن خالد جامع في وأخرى  بدمشق ألموي  ا الجامع في مظاهرة الكرامة 18/3/2011 01

 .شهداء 4 + بدرعا مظاهرات وعدة �ان�اس وفي �حمص

 العزة 25/3/2011 02

 األمن، قوات أیدي على شهیدا 21 ف�ه وقع الذي الدامي األر�عاء

 االهتمام الصنمین وتصدرت درعا كامل في المظاهرات استمرار

 مع �الالذق�ة مظاهرة ودمشق، درعا خارج المظاهرات انتشار األكبر،

 تاله للرئ�س خطاب الحسكة، حماه، حلب،، مظاهرة للج�ش، انتشار

 التي والالذق�ة وحماه دمشق ور�ف بدرعا �الخطاب منددة مظاهرات

 .اشهیدً  25 من أكثر فیها سقط

 الشهداء 1/4/2011 03

 جامع مظاهرة ور�فها، دمشق ضواحي وقراها، درعا(  في مظاهرات

 ،)وعامودا والحسكة وقامشلي و�ان�اس، الالذق�ة وفي �حمص، النوري 

 في اعتصامان و�ان�اس، والمعضم�ة ودوما درعا في شهداء تشی�ع

 ز�ادة(  حكوم�ة إجراءات درعا، في عام إضراب و�ان�اس، الالذق�ة

 منح �المدارس، للمعلمات �النقاب السماح جدیدة، حكومة رواتب،

 ).الكرد من اآلالف لعشرات الجنس�ة

 الصمود 8/4/2011 04

 وضواحیها دمشق درعا، كامل: السور�ة المناطق معظم في مظاهرات

 الدر�اس�ة عامودا القامشلي البوكمال الزور دیر حماه حمص ور�فها،

 الد�ا�ات دخول �ان�اس، وطرطوس، الالذق�ة العین، وراس المالك�ة

 وكل�ة بدمشق العلوم كل�ة في مظاهرة المعضم�ة، من الشمالي الجزء

 الج�ش ودخول �ان�اس من األمن انسحاب حلب، بجامعة اآلداب

 .عوضا عنه
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 اإلصرار 15/4/2011 05

 لآلالف األمن تصدي النظام، إسقاط شعار المظاهرات كافة رفعت

 الع�اسیین، ساحة في لالعتصام الدمشقي الر�ف من القادمین

 ورفع الجدیدة الحكومة أمام للرئ�س خطاب الجالء، أحد مظاهرات

 واإلعالم للتظاهر، وقانون  الدولة، أمن محكمة وٕالغاء الطوارئ  قانون 

 تثیر مسلحة مندسة سلف�ة إرهاب�ة عصا�ات :�قول الرسمي السوري 

 مجدل في مظاهرة إسالمي، نظام إلقامة وتسعى ال�الد في الفوضى

 في الساعة ساحة في اآلالف ضم اعتصام المحتل، �الجوالن شمس

 عنه نتج اللیل منتصف �عد النار بإطالق ألمن  قوات فضته حمص

 .شهیدا 280وقوع 

 العظ�مة 22/4/2011 06

 ساحة وفي وحمص ور�فها دمشق في وانتشرت المظاهرات أكبر

 والحسكة و�ان�اس ورعا وجبلة والالذق�ة �حماه )مرة ألول( ي العاص

 شهیدا، 120 من أكثر لوحده الجمعة یوم في وسقط وٕادلب والقامشلي

 دهم حمالت مع درعا على والد�ا�ات والمدفع�ة �المدرعات هجوم

 والماء واالتصاالت للكهر�اء قطع مع ترافق شهیدا 25 أوقعت وتفت�ش

) 24/4(  جبلة مدینة مجزرة درعا، حصار و�دء المدینة عن �الكامل

 .شهیًدا 13التي أسفرت عن 

 الغضب 29/4/2011 07

 عن الحصار كسر أسبوع مظاهرات الحاشدة، للمظاهرات استمرار

 عمل�ات و�دء �ان�اس حصار تالها �ان�اس في حاشدة مظاهرات درعا،

 الجامع�ة المدینة في حاشدة مظاهرة فیها، السوري  للج�ش عسكر�ة

 آالف 4 وفرار تلكلخ في شخصا 40 حوالي تقتل األمن قوات �حلب،

 ظاهرةم الد�ا�ات، �عشرات حمص حصار )األول النزوح( لبنان  إلى

 .الصالح�ة دمشق في نسائ�ة
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 التحدي 6/5/2011 08

 3 مقتل الحصار، رغم المحافظات كل وفي كبیرة مظاهرات خروج

 في العسكر�ة العمل�ات استمرار المرقب، قر�ة في �ان�اس في نساء

 .حماه حصار .و�ان�اس وحمص طفس

 الحرائر 13/5/2011 09

 أنحاء جم�ع في والمخابرات للج�ش التا�عة العسكر�ة الحواجز انتشار

 حصار الوتیرة، و�نفس والمظاهرات االحتجاجات واستمرار ال�الد

 .الكبرى  المدن في ملحوظا أثره �كن لم عام إضراب تلكلخ،

 

 أزادي 20/5/2011 10

 عدد تجاوز للسد، الداعم هللا نصر �موقف وتندید للمظاهرات استمرار

 الذین والض�اط الجنود �عض تصف�ة ،1100اإلجمالي  الشهداء

 مقتل حلب، في كبیرة مظاهرة المتظاهر�ن، �قتل األوامر یرفضون 

 .الحولة مجزرة الخطیب، حمزة الطفل

 حماة الد�ار 27/5/2011 11

 في مظاهرات على للشب�حة هجوم رئاسي، عفو للمظاهرات، استمرار

 الخطیب حمزة جثة تسل�م )السكنتوري  الصلی�ة، قیبنص،( في الالذق�ة

 دوما، في حرائر مظاهرة الالذق�ة، في الفلسطیني الرمل مظاهرة لذو�ه،

 الطفلة وسقوط وتلب�سة الرستن تطو�ق. المنازل من التكبیرات ظاهرة

 .شهیدة الخطیب هاجر

 الحر�ة لأطفا 3/6/2011 12

 وارتكاب متظاهر، ألف 60حوالي  بخروج المشهد حماة وتصدرت

 أ�ام، 3 حداد ثم شهیدا، 70 ضحیتها راح �المدینة مجزرة ألمنا

 40من  وأكثر الشغور جسر في الطائرات استخدام أنطال�ا، مؤتمر

 یتصدون  الج�ش عن منشقون  هرموش، حسین المقدم انشقاق قت�ال،

 .شخصا منهم 120 و�قتلون  الشغور جسر في األمن لرجال

 العشائر 10/6/2011 13

 ونزوح الشغور جسر حصار مواصلة، 202 التظاهر نقاط عدد

 انشقاقات �المروح�ات، النعمان معرة قصف ترك�ا، إلى شخص 2000

 ودیر البوكمال اقتحام الشغور، جسر على العسكر�ة العمل�ة أثناء كبیرة

 �أنه مخلوف رامي إعالن واحد، یوم وفي وحماة عسكر�ا الزور

 .الخیر�ة األعمال إلى سیتحول
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 صالح العلي 17/6/2011 14

 شهید أول سقوط إدلب، في للج�ش عمل�ات ،203 التظاهر نقاط عدد

 �الجراث�م المتظاهر�ن �ه وصف الذي الرئ�س خطاب حلب، �مدینة

 وضواحي وحماة وحلب درعا في �الخطاب منددة مظاهرات وخروج

 القتلة، مع حوار ال شعار رافعین والالذق�ة وحمص الزور ودیر دمشق

 �عض في إضرا�ات وحدوث حلب، في الجامعي للحرم األمن مداهمة

 .الس�اسیین للسجناء سور�ة شمال السجون 

15 24/6/2011 
سقوط 

 الشرع�ة

 حماة، في متظاهر ألف 200 حماة نقطة، 200 التظاهر النقاط عدد

 الكسوة على للج�ش حمالت شخص، ألف 11 یتجاوز الالجئین عدد

 60 حوالي ودخول إدلب في العسكر�ة العمل�ات استمرار .روالقصی

 في ومظاهرات حلب بركان وكنصفرة، نبل كفر في ومدرعة د�ا�ة

 النصر و�اب والجمیل�ة واإلذاعة الدین وصالح والمشارقة الدولة سیف

 كل�ة في واعتصام الجامعة وساحة والمیر�د�ان والسل�مان�ة الحدید و�اب

 .االقتصاد

 إرحل 1/7/2011 16

 الشهداء ساحة في متظاهر ملیون  نصف ،268التظاهر نقاط عدد

 �الد�ا�ات ال�ارة قصف الزور، دیر في ألف 200 وحوالي �حماة،

 مدینة تعرض حماة، محافظ إقالة للج�ش، عسكر�ة لقاعدة وتحو�لها

 ووقوع المئات طالت اعتقاالت مع هائلة عسكر�ة أمن�ة لحملة حماة

 على العسكر�ة الحملة بدء ي، العاص نهر في جثث ورمي قتلى

 األسود، الحجر في لیل�ة مظاهرة عسكر�ة، آل�ة 100 قوامها كقرومه

 إدلب، ر�ف في انشقاقات .الزاو�ة جبل في قرى  لعدة الج�ش اقتحام

 لمدینة الج�ش دخول .المحاصرة المدن مع تضامنا عام إضراب

 .الضمیر
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 ال للحوار 8/7/2011 17

 حماة إلى والفرنسي األمر�كي السفیر دخول ،257التظاهر نقاط عدد

 تعرض الحصار، تحت حماة استمرار ملیون�ه، النصف المظاهرة أثناء

 للحوار التشاوري  اللقاء اختتام عن�فة، عسكر�ة لحملة الس�اع �اب حي

 لنصرة المسلمین علماء مؤتمر بدا�ة الحكومة، إل�ه دعت الذي الوطني

 السور�ین والفنانین المثقفین مظاهرة التكبیر، أر�عاء السوري، الشعب

 .دمشق في

 أسرى الحر�ة 15/7/2011 18

 فرد 100 وحوالي مدرعات طواقم 4 انشقاق ،291التظاهر نقاط عدد

 حصار البوكمال، وحصار اقتحام عمل�ة أثناء الجو�ة المخابرات من

 حمص، على والعسكر�ة ألمن�ة ا الحملة استمرار والز�داني، قطنا

 حمص لقتلى تشی�ع  .السفارة وٕاغالق سور�ة من القطري  السفیر سحب

 والمر�جة والقصور س�اع �اب حي قصف آلفا، 80 من أكثر ف�ه خرج

 70 حوالي األمن محاصرة عام، إضراب تاله .والفاخورة والعدو�ة

 .�السو�داء الفنانین محام�ا معتصًما في نقا�ة

 أحفاد خالد 22/7/2011 19

 األمن هاجم وحماة، الزور دیر في متظاهر ملیون  1.2 خروج

 حمص، في الحر��ة الكل�ة م�اني داخل انفجارات القامشلي، متظاهري 

 استمرار مدني، عص�ان و�دء حمص على العسكر�ة الحملة استمرار

 سرجة قر�تي اقتحام عمرو، و�ا�ا الخالد�ة حي على المدفعي القصف

 بجوار مساره عن راكب 400 �قل قطار خروج الزاو�ة، بجبل والور�حة

 الجر�مة، هذه �فعل المخر�ة للمجموعات السلطات واتهام حمص مدینة

 حملة العدلي، القصر في محامٍ  300 اعتصام الزور، دیر محافظ إقالة

 انشقاقات .برزة حي في مدرعات انتشار كناكر، على عسكر�ة

 قبل من اجت�احها أثناء شیخون  وخان والز�داني مضا�ا في عسكر�ة

 الكتی�ة من كبیر قسم انشقاق الزور، بدیر الحو�قة اقتحام الج�ش،

 .مدرعات 137 لواء في السا�عة
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 صمتكم �قتلنا 29/7/2011 20

 في اعتصام الزور، ودیر حماة في أكبرها ،238التظاهر  نقاط عدد

 شهید 100 الزور، بدیر الجورة حي قصف �الالذق�ة، قن�ص ساحة

 إلى الد�ا�ات دخول حماة، سجن مجزرة تموز، / 31یوم  في حماة في

 .الجمعة یوم صالة من حماة أهالي حرمان الزور، ودیر حماة

 هللا معنا 5/8/2011 21

 حماة في األخیرة األمن�ة الحملة شهداء عدد ،242التظاهر نقاط عدد

 الجورة لحیي الد�ا�ات قصف خالل 65 من أكثر قتل ،300 أكثر 

 اقتحام وسق�ا، وحمور�ة وعر�ین زملكا حصار الزور، بدیر والحو�قة

 و�نش �حماة وعقرب وصوران اإلمام وطی�ة حلفا�ا لبلدات الج�ش

 .بإدلب وسراقب وسرمین

 لن نركع 12/8/2011 22

 اقتحام القصیر، ومدینة الالذق�ة حصار ،220التظاهر  نقاط عدد

 مدینة قصف �الالذق�ة، الجنو�ي الرمل حي قصف وحمور�ة، سق�ا

  .إدلب في احسم

 وجهة تنس�ق�ة 57 �ضم الذي السور�ة للثورة العامة الهیئة تشكیل

  إعالم�ة

 .للتنحي األسد تدعو هائلة دول�ة دعوات

 �شائر النصر 19/8/2011 23

 وطني، مجلس تشكیل المعارضة إعالن ،237التظاهر  نقاط عدد

 من إنسان�ة �عثة الالذق�ة، إ�فاد اقتحام األسد، لتنحي غر��ة دعوات

 محاولة �حمص، الخضر وحي س�اع �اب قصف المتحدة، األمم

 .بدمشق الدین ركن في النطاق واسعة مداهمات القصیر، اقتحام

24 26/8/2011 
الصبر 

 والث�ات

 والشب�حة، األمن قبل من مارع اقتحام ،241التظاهر  نقاط عدد

 حمص، في مكثفة مظاهرات �كفرسوسة، الرفاعي مسجد اقتحام

 الالذق�ة في العسكر�ة العمل�ات استمرار للبوكمال، �الد�ا�ات اجت�اح

 .دمشق ر�ف مناطق و�عض الزور ودیر ودرعا وحماة

،  )مركز عمران، الدراسات اإلستراتیج�ة، القسم الس�اسي للعالقات العامة(، "الثورة السور�ة قض�ة البدا�ة"معین فهد،  : المصدر 
 www.omraneDirasat.org: ، الرا�ط2014
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 :الملخص

حركا شعب�ا تزامن مع ما �سمى إعالم�ا بثورات  م2011شهدت سور�ا بدا�ة من عام 

الذي " �شار األسد"الر��ع العر�ي، و�صبون هذا الحراك عمل�ا إلى إسقاط نظام الرئ�س 

ا �الدول المارقة الداعمة لإلرهاب والممتلكة �وصف �التسلطي و�صنف ضمن ما �سمى أمر�ك

الشامل، لتدخل سور�ا في حالة من اإلستقرار والتأزم خاصة �عد المنعطف  �األسلحة الدمار

الذي أخذه هذا الحراك الس�اسي بتحوله إلى مواجهة عسكر�ة ِاستلزمت جهود دول�ة وٕاقل�م�ة 

 .لحله

في س�اق الجهود الرام�ة إلى إیجاد تسو�ة سلم�ة " أو�اما"وتندرج مقار�ة إدارة الرئ�س 

تكز المضمون العام للدراسة على مبدأ تحدید العالقة التفاعل�ة بین إدارة لألزمة السور�ة، و�ر 

كمتغیر مستقل واألزمة السور�ة كمتغیر تا�ع، �السعي إلى تحدید التصورات " أو�اما"الرئ�س 

في ظل تعدد مراكز صناعة  النظر�ة للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة إلیجاد حل للمعظلة السور�ة

بین الخ�ار العسكري والخ�ار الدیبلوماسي، والتوجهات اإلستراتیج�ة القرار التي تتأرجح 

األمر�ك�ة المتمحورة حول المقار�ة األحاد�ة من جهة التي تدعوا إلى اله�منة األمر�ك�ة على 

التي من جهة أخرى العالم، وعدم إشراكها لحلفائها في إدارة الشأن الدولي والمقار�ة التعدد�ة 

المنظمات فوق إقل�م�ة خاصة منظمة األمم المتحدة واإلنخراط  تدعوا إلى تفعیل دور

 .اإلیجابي للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة في الشأن الدولي في إطار الشراكة واإلعتماد المت�ادل



Résumé : 

Lors de cette dernière décennie le monde arabe a connu plusieurs 

mouvements populaires visant à instaurer des régimes démocratiques, et parmi 

eux la Syrie qui avait comme objectif de renverser le régime autoritaire de 

Bechar El Assad. Cette situation a conduit le pays vers une instabilité politique 

et économique voire même sécuritaire. L’échec des composantes internes 

syriennes de trouver une solution à la crise et les conséquences négatives qui 

peut provoquer cette crise et qui risque d’éteindre vers toute la région, ce qui 

a poussé les puissances internationale et les acteurs régionaux influents à 

mettre un terme à cette instabilité. 

A la tête de ces interventions on trouve l’administration d’Obama qu’a 

proposé une résolution qui se focalise sur des solutions politiques qui se 

résument une approche multilatérale en s’appuient sur les organisations 

internationales, notamment les nations unis par la création d’un poste 

d’envoyeur spécial pour la série, un poste occupé tout d’abord par Koffi Annan 

puis par Lakhdhar Ibrahimi, mais l’approche Américaine n’a pas atteint ses 

objectives assignés à cause de plusieurs facteurs qu’ on abordera en détail 

dans notre étude. 
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