
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 طوران لألبحاث والدراسات االستراتيجية

 

مؤسسة بحثية مستقلة، تسعى لبناء صرح معرفي يستند ألسس علمية تضع القارئ العربي في جوهر السياسات 

 ة.رف أفق االستراتيجيات القادمالراهنة وتستش

  ٦١٠٢املركز بجهود عدد من الباحثين السوريين في بداية عام تأسس 
ً
م، ويهدف إلى تشريح املشهد السوري خصوصا

 بكل مرتكزاته السياسية والعسكرية واالقتصادية، وذلك من خالل الدراسات االستقصائية 
ً
والعربي عموما

اع القرار ضمن املؤسسات والتحليلية واالستشرافية، بهدف دعم مسيرة الوعي العام ورفع السوّية ا
ّ
ملعرفية لصن

 .السورّية على مختلف األصعدة

يتمحور عمل املركز على أولويات الواقع وتحدّيات املستقبل، ويحرص على توفير املعطيات الدقيقة ودراسة أبعادها 

ة املجتمع مصلحوتفاعالتها في املدى املتوسط والبعيد، ويقدم طروحات علمية للتعاطي معها ومعالجتها، بما يحقق 

عاته.
ّ
 ومؤسسات، ويرقى به إلى آماله وتطل

ً
 السوري أفرادا
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 2الصفحة 

سوريا في األمريكية الروسية املواقف تباين  

 املقدمة

فرضت الواليات املتحدة األمريكية هيمنتها على العالم 

 بعد انهيار االتحاد السوفيتي
ً
 فقد تخطت ،وخصوصا

وانسحبت فيما بعد من  ،سبتمبر 11كارثة تفجيرات 

العراق وأفغانستان بعد إسقاط نظامي صدام حسين 

لكّنها وجدت نفسها في مواجهة أزمات أمنية  ،وطالبان

 ،فرضت نفسها على السياسيينلم تكن ، خطيرة

تحديات في أوروبا والشرق األوسط وشرق باإلضافة ل

 عالجةملاستراتيجية شاملة  فشلت في وضعحيث  ،آسيا

 تضاربةمواقف م كل ذلك ناتج عن ،سوريةال قضيةال

ح بين البنتاغون و ضو ب تبرز  ،داخل اإلدارة األمريكية

إلى فرض املزيد من العقوبات على كل من  االذي دع

موقف البيت األبيض بين روسيا والنظام السوري و 

 يةالرؤ  حسبسك بالحل السياس ي والدبلوماس ي املتم

 عادةستال  سعى، باملقابل برزت روسيا التي تةروسيال

ل بك زجتف ،الدولية من خالل األزمة السورية مكانتها

 اباقتر  بعد قواها العسكرية لتغيير الوضع القائم

املعارضة السورية من السيطرة على كامل التراب 

فهل يستطيع بوتين تنفيذ وصايا ، 2013في عام  السوري

 بمواصلة قتال بكبر أحد أشهر قياصرة روسيابطرس األ

الدولة العثمانية وإخراجهم من أوروبا وتقسيم العالم 

 .؟القوى العامليةبين الروس وبين باقي 

ا إزاء أي قضية ال بد من دراسة ــلتفكيك سلوك نظام م

النظام السياس ي القائم وتربكيبة املجتمع ومؤسسات 

 الضغط وتحليل شخصية القائد وميوله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2الصفحة 

سوريا في األمريكية الروسية املواقف تباين  

 روسيا االتحادية ومقاربتها للوضع السوري

وهو اآلن يترنح بسبب تداخل عدة عوامل كان أهمها العقوبات  ،2012العام  مرحلة العجز منذبدأ االقتصاد الروس ي يدخل 

يعد  يثح ،إضافة لهبوط أسعار النفط ،االقتصادية املفروضة من قبل االتحاد األوربي والواليات املتحدة األمريكية

وفي ظل  واقع اقتصادي مزري تحاول روسيا استعادة أمجادها السابقة التي كانت تتمتع ، عماد االقتصاد الروس النفط

(، 1002-1001لم يستطع مواجهة بوش االبن ) 2000ر بوتين للحكم عام يميبها في عهد االتحاد السوفيتي، فمنذ تولي فالد

بب على إيران بسحناء أمام القوة األميربكية في أفغانستان والعراق وفي مجلس األمن عند فرض العقوبات واضطر لالن

جموعة "البريكس" مع هدف عمل بوتين مع الصين والبرازيل والهند على تأسيس دول م 2009وفي حزيران  برنامجها النووي،

، ومع 1989بية األحادية األميربكية التي بدأت ما بعد عام للقط قامة عالم متعدد األقطاب، في أول تحّد  إل يسعىمربكزي 

اندالع األزمة في سوريا بدأ بوتين مغامرته األصعب في ظل ظروف دولية مكنته من استغالل املوقف عند استخدام الفيتو 

ض عقوبات عليها يدين سوريا ويلمح إلى إمكانية فر  ضد قرار 1011تشرين األول  4الصيني املزدوج في نيويورك في -الروس ي

 1إذا استمر قمعها الدموي للمحتجين.

حقيق حلمه في تفالديمير بوتين وهل يستطيع  ،وبكيف يتم اتخاذ القرارات ،فما هو شكل نظام الحكم في روسيا االتحادية

اتيجية االستر سياسته الخارجية القائمة على التوسع وزج القوات الروسية في أهم املناطق من خالل  ؟إعادة عظمة روسيا

 أبكثر خطواته جر ليبدأ  ،في العالم
ً
ى في إعادة بناء تكون الربكيزة األولبحيث لخارجية بتدخله الواسع في سوريا في سياسته ا أة

 اإلمبراطورية الروسية.

 نظام الحكم في روسيا االتحادية

  11: افدرالي ابكيان 38يتألف االتحاد الروس ي من 
ً
جمهورية معظمهن يتمتعن باستقالل ذاتي في شئونهم الداخلية، وغالبا

إضافة لعدد من اللغات ما تمثل كل جمهورية مجموعة عرقية واحدة أو أبكثر، اللغة الرسمية في البالد هي الروسية، 

ألف بكيلومتر مربع، وتحتل  17يونا ومل 11تحتل روسيا املرتبة األولى بين بلدان العالم من حيث املساحة التي تبلغ  1.املحلية

مليونا منهم في العاصمة  11يعيش  1001عام  إحصاءات مليون نسمة وفق 141،3 نحو-املرتبة السابعة في عدد السكان 

 8موسكو.

، 1228ديسمبر عام  11الروس ي، والذي تم اعتماده في التصويت الشعبي العام في  الدستور  يحدده النظام السياس ي:

 4.وتنفيذية وتشريعيةعلى أساس الفصل بين السلطات إلى قضائية  الدستور  وضع

مة االتحادية حكو التمثل حكومة روسيا االتحادية السلطة التنفيذية في روسيا، وتتكون من رئيس السلطة التنفيذية: 

ويتم تعينهم بعد موافقة مجلس الدوما وعند استالم  ،يقوم رئيس الحكومة بتشكيل مجلس الوزراء ،فيدراليينووزراء 

 7بالد يقوم رئيس الحكومة بحل حكومته.لرئيس جديد ل
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سوريا في األمريكية الروسية املواقف تباين  

 ف يشكل-االتحاديةرالية أو برملان روسيا الفيد الجمعية-البرملان  السلطة التشريعية:
ً
 وتمثيليا

ً
 تشريعيا

ً
 .ي السلطةجهازا

الفيدرالي ومجلس الدوما، يضم املجلس الفيدرالي عضويين عن  املجلسمجلسين تتكون من  هيكل الجمعية االتحادية:

 470 جلس الدوما فيضم، أما موالتنفيذيةأحدهما من أجهزة السلطة التشريعية  روسيا االتحادية:كل وحدة فيدرالية في 

 ويتم 
ً
 سنوات. 4نتخاب أعضائه في تصويت مفتوح لفترة اعضوا

 في االنتخابات األخيرة من أهمها حزب خيار  18ة منفصلة وصل عددها إلى أحزاب ديمقراطي األحزاب السياسية:
ً
حزبا

لديمقراطي ا والحزب الليبراليلروسيا االتحادية  والحزب الشيوعيروسيا وحربكة التغييرات الديمقراطية وحزب الفالحين 

 2والتفاهم. وبكتلة الوحدة

 منفصل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، يتكون السلطة القضائية مستقلة وتعمل بشكل السلطة القضائية: 

 النظام القضائي من:

 ة ويتمثل دورها في الدفاع عن البنية الدستوري ،املحكمة الدستورية لروسيا االتحادية: تختص بالرقابة الدستورية

 سيا.أراض ي رو  والحقوق والحريات األساسية للمواطنين، باإلضافة إلعالء مبادئ دستور روسيا االتحادية على كل

  غيرها من و  واإلداريةاملحكمة العليا لروسيا االتحادية: تعتبر أعلى سلطة قضائية في الشئون املدنية والجنائية

االختصاصات القضائية العامة تقوم بمهمة الرقابة على أنشطة املحابكم ذات االختصاصات العامة بما فيها املحابكم 

 1صة.املتخص واملحابكم الفيدراليةالعسكرية 

  محكمة النقض العليا لروسيا االتحادية: أعلى سلطة قضائية تختص في فض النازعات االقتصادية وغيرها من

 للقواعد االجرائية 
ً
املنازعات الواقعة ضمن اختصاص محابكم النقض، وتقوم بالرقابة القضائية على أنشطتهم طبقا

 في القانون الفيدرالي.

نظام االنتخابات الروسية يسمح لكل محافظة بانتخاب نوابها وممثليها الخاصين، ومن ثم انتخاب  إّن  النظام االنتخابي:

رئيس مجلس نواب ورئيس بلدية، أو محافظ للمدينة، فاملحافظ هو الرئيس الفعلي للمدينة، دستور روسيا االتحادية 

 من هذا املبدأ الدستور  والحزبية،ية السياسية ديعترف بالتعد
ً
 .يانطالقا

 أما انتخاب رئيس روسيا االتحادية فينص القانون على:

 بأن ينتخب  87ويبلغ سنه سنوات  10يحق ألي مواطن روس ي يقطن في روسيا بشكل دائم خالل فترة ال تقل عن  -1
ً
عاما

 لروسيا االتحادية.
ً
 رئيسا

 بجرم جنائي. اأال يكون محكوم -1

 عدم حيازته على جنسية أجنبية.  -8

األولى طريقة ترشيح ذاتية ويحق لكل مواطن في روسيا االتحادية بأن يترشح  بكة في االنتخاباتطريقتان للمشار  هناك

 ال يقل عدد الناخبين فيه عن 
ً
ويجمع  ،مواطن يتمتعون بحق االنتخاب 700للرئاسة الروسية مع شرط أن يشكل فريقا
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ون توقيع من الناخبين بحيث يأتي من بكيان فيدرالي ملي 1.1وما ال يزيد عن  ،فيما بعد ما ال يقل عن مليوني توقيع للناخبين

 بتسجيل املرشح،  70إقليم فيدرالي ما ال يزيد عن 
ً
ألف توقيع، وذلك لتقديمها إلى لجنة االنتخابات املربكزية التي تتخذ قرارا

حهم أحزاب ن ترشوالثانية طريقة الترشيح من قبل حزب، ويقوم املؤتمر الحزبي بترشيح أحد عناصره، أما املرشحون الذي

 جمع ما ال يقل عن مليوني توقيع للناخبين ويحق للرئيس الروس ي 
ً
غير متمثلة في مجلس الدوما الروس ي، فيجب عليهم أيضا

  3بموجب الدستور بأن يشارك في االنتخابات الرئاسية للوالية الثانية.

 حياة فالديمير بوتين وتدرجه بالسلطة

 رئيس االتحاد الروس ي، هو الرئيس 
ّ
.                             سيا املوحدةه رئيس حزب رو الرابع لجمهورية روسيا االتحادية، بكما أن

  ،لى الحزب الشيوعيإانضم بوتين 
ً
، ولعل 1221فيه حتى موعد حل الحزب بعد انهيار االتحاد السوفياتي عام  وبقي عضوا

لسياس ي الشهير أناتولي سوبشاك أول رئيس بلدية لسانت أبرز الصداقات التي بناها كانت مع أستاذ قانون األعمال وا

 .بطرسبرغ وأحد مؤلفي دستور الدولة الروسية بعد انفراط االتحاد السوفياتي

في العديد من املناصب خال مشواره العملي حيث تم تكليفه عقب تخرجه من جامعة لينينجراد بالعمل في ” بوتين“تدرج 

، بكما تم إرساله عام ال باالتحاد KGBلجنة أمن الدولة 
ً
 KGBم إلى أكاديمية الراية الحمراء التابعة لـ 1234سوفيتي سابقا

 1220.2-1237املخابرات األجنبية، ثم تم تعيينه للعمل بجمهورية أملانيا الديمقراطية السابقة في الفترة ما بين  ومدرسة

 للوزراء من طرف الرئيس بوريس يلتسين، وبعد 
ً
، 1222هذا األخير خلفه في منصب الرئيس عام  استقالةُعين رئيسا

 لروسيا، وفي  1004، وفي عام 1000مارس/آذار  12وانتخب للمنصب يوم 
ً
اضطر للتخلي  1003أعيد انتخاب بوتين رئيسا

 للوزراء بينما تولى ديمتري مدفيدف الرئاسة.
ً
 10عن املنصب ألّن الدستور ال يسمح له بثالث دورات متتالية، ليعين رئيسا

واستهدفت استخبارات بوتين وقواته الخاصة أي شخصية سياسة أو إعالمية تجرؤ على توجيه انتقادات له، وهكذا قامت 

عليها،  الرصاص بإطالقباغتيال الصحافية آنا بوليتكوفسكايا في شقتها  1002ول من تشرين األ  قوى "مجهولة" في السابع

 .اإلنسانية التي ينتهجها الجيش الروس ي في الشيشانوالسبب أّنها تجرأت على انتقاد األساليب غير 

 أبكثر من  1011آذار  4وفي 
ً
في املئة من إجمالي األصوات مدتها  24فاز فالديمير بوتين بوالية ثالثة منذ الجولة األولى حاصدا

، بحصوله على نحو 
ً
ت انتقادات من األصوات، ولقيت عملية التصوي %24ستة أعوام في انتخابات رئاسية أثارت جدال

 على شفافية العملية 
ً
واسعة من معارض ي بوتين داخل روسيا ومن منظمة التعاون واألمن األوروبية التي تشرف غالبا

 11 الديموقراطية في االنتخابات التي تجرى في أوروبا والعالم.

دجال القرن الواحد والعشرين، الالرجل األبكثر نفوذا في العالم، الديكتاتور، القيصر، طاغية موسكو، استبدادي  ألقابه:

 الكبير، املخلص، الثعلب جميعها ألقاب ومسميات يطلقها الرأي العام العالمي على رئيس االتحاد الروس ي فالديمير بوتين.

                                                           
    https://goo.gl/eXEbmz 3/8/1011سورية تاريخ النشر  ـ دمشق ـ والنشر والطباعة للصحافة الوحدة مؤسسة ،قاعدة الحدث، أيمن بدور  ،نظام االنتخابات في روسيا 3
  https://goo.gl/f8z5YC ، جولولي السيرة الذاتية-فالديمير بوتين 2

  https://goo.gl/qGQ9Bk ، الجزيرة، تقارير وحواراتفالديمير بوتين.. قيصر روسيا العائد 10

 http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx  1014 /81/8، تاريخ النشر 14صفحة -4221من هو فالديمير بوتين؟، مراد مراد، مجلة املستقبل، العدد  11

https://goo.gl/eXEbmz
https://goo.gl/f8z5YC
https://goo.gl/qGQ9Bk
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=611561
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، وكانت لودميال التقىم من "لودميال الكسندروفنا" التي 1238متزوج منذ عام  عائلته:
ً
 تعمل بها وهو ال يزال طالبا

م وكاترينا مواليد 1237بكمضيفة طيران وتقيم في مدينة لينينجراد، وقد أسفر هذا الزواج عن ابنتين هما ماريا مواليد عام 

 1018.12الرسمي في يونيو  التلفزيون  أعلنا طالقهما عبر ،م1232عام 

الخبير  أعماق الشخصيات بنظرةفي حديثها عن زعماء العالم، تظهر كلنتون قدرة على فهم  :مفتاح لفهم شخصية بوتين

 من معربكة في لينينغراد إبان الحرب العاملية الثانية حين رأى بضع 
ً
 أن والده كان عائدا

ً
املحلل، أخبرها فالديمير بوتين يوما

جثث متكومة في شارعه ملدنيين قتلهم القصف األملاني، تعّرف املقاتل على حذاء زوجته، أصر على سحب جثتها ليدفنها 

 بنفس
ً
ه، وفوجئ أن زوجته ال تزال حية، نجت الزوجة وبعد بضع سنين أنجبت بوتين. تقول كلنتون إّن هذا قد يكون مفتاحا

 أن تختبر املقابل، وتخرق الحدود، وتخنق املعارضة، وتعيد مجد االمبراطورية 
ُ
لفهم شخصية بوتين التي تحاول دوما

 13السوفياتية الغابر.

 سوريا في الحسابات الروسية

التي اعترفت  أول الدول يث كان االتحاد السوفيتي من ، ح1011تعود املصالح الروسية في سوريا إلى ما قبل أحداث عام 

، وتعززت العالقات السورية الروسية بشكل بكبير لترتقي 1244وأقامت عالقات دبلوماسية معها عام  ،باستقالل سوريا

 ، وامتدت وتطورت إلى زمن الرئيس بشار األسد.1210افظ األسد عام إلى مستوى التحالف االستراتيجي في زمن الرئيس ح

 دولي ملنع صدور أي قرار إدانةما الذي يدفع موسكو إلى استخدام حق النقض )الفيتو( أربع مرات في مجلس األمن ال 

 عقوبات ضد النظام السوري؟  أو

 ري بهذه الحساسية:مما ال شك فيه أن عوامل متعددة تدفع موسكو للتعامل مع امللف السو 

 سياستها ضد الواليات املتحدة في شكل 1000منذ عام  -
ً
، سعى بوتين إلى استعادة مكانة روسيا بكـ "قوة عظمى" ُمجسدا

ر وتمثل سوريا موطئ القدم األبكث ،لعبة محصلتها صفر من أجل وضع روسيا بكثقل موازن للغرب في الشرق األوسط

ا املطل على فموقع سوري ،ا أّنها تعتبر ذات أهمية رئيسية في حسابات بوتينأهمية في املنطقة بالنسبة لروسيا، بكم

 البحر األبيض املتوسط وإسرائيل ولبنان وتربكيا واألردن والعراق يجعلها ذات أهمية بكبرى من أن ُيسمح بخسارتها.

 التطورات الجارية في سوريا فشرارة "الربيع  -
ً
 ،ادالعربي" اإلحباط من جراء الفسوما يدعو بوتين إلى دعم األسد أيضا

وما يظهر من انعدام املساءلة للطبقة السياسية في روسيا قد تفش ى في بعض قطاعات املجتمع الروس ي ففي كانون 

 وبالنسبة لبوتين األبكثر اعتياد ،شهدت البالد أوسع احتجاجات منذ سقوط االتحاد السوفيتي 1011األول/ديسمبر 
ً
ا

 
ً
ه يخش ى بأن يلقى نفس  على شعب معروف تاريخيا

ّ
برضائه، ال بد وأّن هذه األحداث قد أثارت الذعر، ومن املرجح أن

 14 املصير الذي القاه الزعماء العرب املخلوعين.

التشبث الروس ي بسوريا ومن خاللها بالبحر األبيض املتوسط، فال ش يء في هذه اللحظة يفوق أهمية املتوسط في  -

ه الخاصرة  حسابات روسيا الجيوسياسية، هذا
ّ
البحر هو بوابة أوروبا والبحر األسود، واستتباًعا روسيا ذاتها، إن

                                                           
 http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/06/13  2/2/1018طالق الرئيس الروس ي فالديمير بوتين من زوجته ليودميال، بي بي س ي، تاريخ النشر  11
رات هيالري كلنتون: طر  18

ّ
  https://goo.gl/NAzCXu 12/2/1014، تاريخ النشر 11يقها إلى البيت األبيض، علي األديب، رصيف مذبك

   14/1/1018https://goo.gl/mv91Lzمصالح روسيا الكثيرة في سوريا، آنا بورشفسكايا، معهد واشنطن للدراسات، تاريخ النشر  14

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/06/130606_putin_lyudmila_divorce.shtml
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/06/130606_putin_lyudmila_divorce.shtml
https://goo.gl/NAzCXu
https://goo.gl/mv91Lz
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الرخوة لألمنين األوروبي والروس ي على حد سواء، فالصراع الدولي على البحر األبيض املتوسط ُيمثل أحد عوامل 

 17وى العظمى.للق االستراتيجيةالتمسك الروس ي بسوريا منذ العهد السوفيتي وحتى يومنا هذا، ألهميته 

حجم املصالح الروسية في سوريا ومحيطها املباشر، فبعد الحرب الباردة بقيت القاعدة البحرية الروسية في طرطوس   -

 للنفوذ الروس ي في سوريا، حيث بقي النظام في دمشق من أواخر الحلفاء في اإلقليم 
ً
من أهم القواعد في الخارج ورمزا

 الروس ي. والجيش السوري من املزودين بالسالح

بمراقبة إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي خاصة أّن منطقة شرق البحر األبيض  االستراتيجيويرتبط القلق الروس ي  -

املتوسط أصبحت مرشحة ملزيد من املخاطر مع بدء ضخ الغاز اإلسرائيلي واملسح االستكشافي للغاز بالقرب من 

 12، حيث توجد احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي.سواحل قبرص، ومصر، وإسرائيل، ولبنان، وسوريا، وتربكيا

استخدام الساحة السورية إلثبات الوجود في وجه السعي األميركي واألوروبي وحتى التركي واإليراني للحلول مكان النفوذ  -

 11 في مناخات حرب باردة متجددة. مريكياأل 
ه في حال اإلطاحة موسكو تدرك أّن الواليات املتحدة وإسرائيل ال تحبان بشار األسد  -

ّ
 لكّنهم مع ذلك يتوهمون أن

ً
بكثيرا

 منهما الحافز ملساعدة موسكو على دعم ومساندة 
ً
به فسوف يستبدل بأصوليين إسالميين، األمر الذي يعطي بكال

 13األسد.

إلى ود عالقاتها باململكة العربية السعودية تعفاملنطقة، في عالقات موسكو قديمة تعتبر مصالح روسيا في الخليج،  -

 
ً
إلى الخليج من وجهة نظر جيوسياسية، فاملنطقة تقع على قاب قوسين أو  ، تنظر روسيا من دون شكثمانين عاما

أدنى من أراضيها، وفي السياق الراهن تعتبر منظومة مجلس التعاون الخليجي أساسية في استنهاض نظام إقليمي عربي 

إلى تعزيز عالقاتها االقتصادية معه، وربما تراهن على تحسين ها تصبو ال يمكن ملوسكو مناصبة العداء له، خاصة أنّ 

 12 معه على ضوء االستدارة األميربكية نحو إيران. االستراتيجيةعالقتها 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 https://goo.gl/9yqS84   1017 /11/11تاريخ العالقات الروسية السورية، سرمد املحمد، نون بوست،  17
 http://www.alarab.co.uk/?id=50229  14/4/1017(، تاريخ النشر 3ص)-2321الحسابات الروسية بين سوريا واليمن، د.خطار أبو دياب، صحيفة العرب، العدد  12
 املرجع السابق نفسه. 11
 http://www.voltairenet.org/article127550.html  1/2/1007سوري؟ بقلم مارك كاتز، شبكة فولتير، أرشيف  -تحالف روس ي  13
 http://www.alarab.co.uk/?id=50229 14/4/1017(، تاريخ النشر 3ص)-2321الحسابات الروسية بين سوريا واليمن، د.خطار أبو دياب، صحيفة العرب، العدد  12

https://goo.gl/9yqS84
https://goo.gl/9yqS84
http://www.alarab.co.uk/?id=50229
http://www.alarab.co.uk/?id=50229
http://www.voltairenet.org/article127550.html
http://www.voltairenet.org/article127550.html
http://www.alarab.co.uk/?id=50229
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 ملسار التاريخي للتعاون الروس ي السوري منذ بدء الثورة السورية:ا
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 قراءة في املوقف األمريكي

ولى ة األ والسبب يعود بالدرج ،معاناة السوريينأنه خجول ومتردد إزاء في سوريا ب لثورةمنذ بداية ااملوقف األمريكي اتسم 

وكان  ،لقوات األمريكية في الشؤون الخارجيةتدخل لالعدم للرئيس األمريكي بارك أوباما، الذي رسم سياسته على نهج 

 لهاوالتي تتخذه ش ،ات املتحدةاقتصاد بالده الداخلي رغم تعارض سياسته مع أهم مبادئ الوالي على منصباتربكيزه 
ً
، عارا

رائم الجوالذي تجاوز الخطوط التي رسمها له أوباما بارتكابه  ،فبشار األسد حابكم سوريا ،مبدأ حماية حقوق اإلنسان

ا في املنصوص عليهاإلنسان األساسية  حقوق واستخدام األسلحة الكيماوية، إضافة إلنتهاك أجهزته األمنية  الدولية

 .ال يزال يتمتع بكامل صالحيات منصبه ةاملحلي يننونياوالقاالتفاقيات الدولية 

 العالقة السورية األمريكية

 ه ليس موقفتجاه القضية السورية بالتردد والغموض، ولكنّ  األمريكياتسم املوقف 
ً
،جامد ا

ً
السورية  ل اندالع الثورةفقب ا

السورية، فبعد أن كانت اإلدارة األمريكية تتعامل مع سوريا  حكومةمراجعة سياساتها تجاه الية بصدد دارة األمريككانت اإل 

واستدعاء واشنطن سفيرها  ،ووصلت العالقة إلى حد القطيعة ،على أّنها من الدول الداعمة لإلرهاب في زمن جورج بوش

ها تهدد ثم يجب تغيير النظام القائم بها، بكما أنّ  ومن 1007في دمشق بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 

الكونجرس  يفر هذا املوقف بفوز الديمقراطيين بأغلبية املقاعد تغيّ  ،ية بدعمها لحماس وفصائل املقاومةاملصالح اإلسرائيل

رسخت ت تحقيق املصالح األمريكية لذلك فيسياسات الجمهوريين تجاه سوريا فشلت  دهم أّن يوتأبك 1003 في األمريكي

بارك أوباما،  كياألمريمع رغبة الرئيس  اوهذا كان متوافق ،لديهم قناعات بضرورة تغيير االستراتيجية األمريكية تجاه سوريا

 10العالقات األمريكية السورية. فيلذلك بدأت مرحلة جديدة 

سد فلم يطلب الرئيس األمريكي من بشار األ  ،الكالم حول القضية السورية في عهد باراك أوباما املوقف األمريكي د  لم يتع

  ،مغادرة السلطة
ّ
وفي شهر  ،ما طالبه بوقف العنف رغم الوصف القوي من البيت األبيض للفظائع التي يرتكبها األسدإن

على بعض رموز  "فرض عقوبات"اتخذت الواليات املتحدة أبكثر الخطوات حدة مع النظام السوري، وهي  1011يوليو 

ري وهم: الرئيس بشار األسد ونائبه فاروق الشرع، رئيس الحكومة عادل سفر، وزير الداخلية محمد إبراهيم النظام السو 

الشعار، وزير الدفاع علي حبيب محمود، مدير املخابرات عبد الفتاح قدسية، مدير األمن السياس ي محمد ديب زيتون. 

ها عدة وسبق ،حظر التعامل التجاري معهم داخلهاو  ،حدةوتتضمن العقوبات تجميد أي أموال خاصة بهم في الواليات املت

  18أبريل من نفس العام على  12إجراءات اعتمدها الرئيس األمريكي أوباما في 
ً
 سوري مسؤوال

ً
، بينهم ماهر األسد، الشقيق ا

ت فأغلب ااألصغر للرئيس السوري، عقوبات لم يكن لها تأثير بكبير على مجريات األمور وعلى من فرضت عليهم العقوب

أما اليوم فاملوقف األمريكي يميل  ،11 ة القتل والتهجير التي ينتهجونهاأموالهم موجودة في البنوك الروسية الداعم لسياس

إلى إمكانية التفاهم مع النظام القائم بتعديل سلوبكه وخفض قدراته العسكرية واستقطاب سياسة إيران اإلقليمية 

 .والدولية من خالل الحوافز

سياسة الخارجية ألوباما قائمة على سحب جيوش الواليات املتحدة األمريكية من مناطق النزاع خاصة في العراق كانت ال

والشرق األوسط وإتمام املصالحة مع النظام في إيران في محاولة الحتواء الخطر النووي، فإعادة العالقات مع إيران بعد 

                                                           
 http://democraticac.de/?p=10669 ، لبنى عبدهللا محمد علي يسن عبدهللا، املربكز الديمقراطي العربي  1014- 1011األمريكية تجاه األزمة السورية  منذ السياسة الخارجية  10
 http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_17.html شرق األوسط املوقف األمريكي تجاه األزمة في سوريا، صالون سياس ي، مربكز دراسات ال 11

http://democraticac.de/?p=10669
http://democraticac.de/?p=10669
http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_17.html
http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_17.html
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لذي سيمكن أوباما من وضع بصمته على تاريخ أمريكا الحديث، لذلك ما يقارب الثالثة عقود من القطيعة كان اإلنجاز ا

فالشأن السوري منذ البداية كان له أهمية ثانوية، ففي مقابلة أجراها توماس فريدمان مع أوباما عقب االتفاق املبدئي مع 

ه بالنسبة لألزمة السورية فعلى العرب حل مشاكلهم بنفسهم،
ّ
وباما منذ البداية له عالقة بكما أّن أ إيران صرح الرئيس أن

بنظام األسد، فمستشاره لألمن القومي روبرت مالي من الداعين لالنفتاح على األسد وللتواصل معه، وروبت مالي كان رئيس 

يرأسه مساعده  1007" مجموعة األزمات العاملية إلفريقيا والشرق األوسط " وقد افتتح مكتبا للمنظمة في دمشق عام 

و مكتب األبحاث الوحيد األجنبي في سوريا، وقد استطاع مالي افتتاحه بسبب عالقته املميزة مع النظام، بيتر هارلنغ وه

 
ً
 11. من محاور الشر لذلك فموقف أوباما من حكومة دمشق ال يقارن بموقف بوش الذي اعتبر األسد محورا

 تلخيصها بما يلي: نأما العوامل املؤثرة بقرار أمريكا فيمك

األوسط واتخاذه لسياسية تقليص القوات األمريكية في عف أوباما وتردده ألخذ دور نشط في سياسات الشرق ض  -1

 .في محاولة منه الستقطابها بالطرق الدبلوماسية وضع األولوية للمصالحة مع إيرانل املنطقة، إضافة

ودينية، والدور الذي يلعبه اإلعالم ، لوجود عدة اعتبارات ثقافية ام األمريكي غير متعاطف مع العربالرأي الع  -1

 لتبرير السياسة األمريكية في املنطقة.

تميل بكفته لصالح املعارضة السورية حتى  وإيقافها ألي قرار لألمم املتحدةالداعم لنظام األسد موقف روسيا   -8

 ولو كان في يتعلق باملسائل اإلنسانية.

وعدة تأدية دورها إظهار حقيقة ما يجري على أرض الواقع وغالبيتها ابكتفت بالسمط  انقسام الجاليات العربية  -4

 واملتابعة.

وسيطرتهم على مساحات واسعة كانت تسيطر عليها قوات املعارضة السورية التي لم تتمكن  ظهور املتطرفين  -7

 خالل سنوات الحرب من إيجاد جسم عسكري وسياس ي موحد قادر على إدارة تحديات الوضع الراهن.

ل ثقلها كحول آلية التعامل مع النظام السوري حيث وقفت دول الخليج مع املعارضة السورية ب االنقسام العربي  -2

 .بينما تميل مصر للحوار مع رموز النظام السوري

من  اوإذا كان هناك من درس يجب أن تكون منطقتنا كلها، وخصوصا املعتدلين فيها، ودعاة االستقرار واألمان، قد تعلموه

ركا قوة صحيح أن أميأميركا غير موجودة!  وكأّن  طقتنا من زالزل مهولة، فهو: تصّرفالسنوات العشر األخيرة، وما شهدته من

ار ماهر يعرف متى يعتلي موجه، ومتى عظمى، ومن الصعب مناطحتها، فهي أشبه ببحر متالطم األمواج ويحتاج إلى بّح 

 أميركا تتع هناك حقيقة ماثلة أمامنا في السياسات األميربكية تجاه املنطقة وهي أّن  يستفيد من سكونه، إال أّن 
ً
مع  امل دائما

 ى أنّ الوضع القائم، بمعن
ً
القائم  ها تتعايش مع الوضعبشكل ديمقراطي صحيح، بل إنّ  ها ال تغير ما حدث، وال تضمن تحوال

طاملا تم ضمانة أمنها ومصالحها، وبالطبع مصالح إسرائيل، ال أبكثر وال أقل، فالقصة ليست قصة قيم، أو سياسات 

النشغال األميركي اآلن باألقليات السورية بينما ال واضحة مثل حقوق اإلنسان، أو الديمقراطية وغيرها، وإال ما تفسير ا

 18نجد نفس االهتمام في العراق أو مصر!

                                                           
  https://goo.gl/7OvHYF  23حقيقة املوقف األمريكي من األزمة السورية، دانية الخطيب، آراء حول الخليج، العدد  11
 htm-qiraat-http://asharqalarabi.org.uk/barq/b.1285   8/1/1018مقاالت وتحليالت في حقيقة املوقف االمريكي من الثورة السورية، مربكز الشرق العربي، تاريخ النشر  18
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 11الصفحة 

سوريا في األمريكية الروسية املواقف تباين  

 الصراع داخل اإلدارة األمريكية حول القضية السورية

من قبل أعضاء الكونغرس األمريكي حيث انتقدوا  جاءتاملواقف املعارضة لسياسة الرئيس األمريكي باراك أوباما  أقوى 

سياسة إدارة باراك أوباما تجاه القضية السورية، مؤبكدين دعمهم ملوقف املعارضة السورية إزاء محادثات جنيف للسالم، 

 وكانت مواقفهم بكما يلي:

 هام" تأييدهما ملوقفموقفهم من املعارضة السورية: أعلن عضوا الكونغرس الجمهوريان "جون مابكين" و"لينزي جرا -

 وذلك في اتصال  هاتفي مع رياض حجاب املنسق العام للهيئة العليا ،املعارضة السورية تجاه محادثات جنيف

عن دعمهما "قرار الهيئة العليا للمفاوضات بإرسالها وفًدا إلى جنيف للتوصل إلى حل سياس ي في  اللتفاوض، وقد أعرب

 ا من نظام األسد إلى حكومة ديمقراطية شاملة تحترم بكرامة كل السوريين".سوريا من شأنه أن ينقل السلطة سلمي  

ه لن يكون  وتهمدعو  ،انتقادهم إدارة الرئيس باراك أوباما -
ّ
إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى االلتزام بوعودها بأن

ذلك  إن لم تفعلانتقال سياس ي وحذراه " لألسد دور في مستقبل سوريا، وأّن محادثات السالم تتضمن الحديث عن

 
ً
  سيكون امتناع املعارضة السورية عن املشاربكة في هذه املحادثات أمرا

ً
 "، بكما انتقدا سياسة إدارة أوباما تجاهمفهوما

: "ينبغي على إدارة أوباما أال تساهم في تقوية موقف روسيا وإيران التفاوض ي أبكثر مما فعلت القضية السورية فقاال

 اآلن". حتى

طالب السيناتوران "الواليات املتحدة واملجتمع الدولي االضطالع بمسؤولياتهم في تطبيق قرارات مجلس األمن تلك   -

  14بكجزء من أّي محادثات لها أن تستمر".

بة قوقد أقر الكونغرس األمريكي باإلجماع قانون "حماية املدنيين" في سوريا، أو ما يعرف بقانون "سيزر"، الذي يضمن معا

 .داعمي النظام السوري

، قتلوا تحت التعذيب، وعرضت 1014ألف معتقل عام  11ألف صورة لـ  77ضابط منشق عن نظام األسد، سّرب  رزوسي

 .تلك الصور في مجلس الشيوخ األمريكي، وأثارت ردود أفعال واسعة في اإلعالم العربي والغربي

 يوم 20انون الرئيس األمريكي مدة أمهل الق
ً
القتراح آلية منطقة حظر جوي في سوريا، وفي حال تجاوز املدة سُتقّدم لجنة ، ا

للرئيس بشكل مباشر، ويغدو الكونغرس بأغلبية جمهورية، في كانون  امقترحية والدفاع في الكونغرس الشؤون الخارج

 17ة.، عقب فوز املرشح الجمهوري دونالد ترامب، برئاسة الواليات املتحدة األمريكي1012الثاني 

 
ّ
دينه بارتكاب جرائم ضد ه يُ وهذا القانون سوف يحول دون مشاربكة بشار األسد ونظامه في املرحلة االنتقالية، ألن

هو عثرة أمام حل أوباما السياس ي، فهناك أوامر بالقتل، وإنشاء مقابر جماعية، وتصفية املعتقلين، فاإلنسانية، ومن ثم 

 عليها تواقيع رسمية من بشار األسد.

                                                           
 http://eldorar.com/node/94170 80/1/1012 تاريخ النشر أبرز أعضاء الكونغرس يهاجمون سياسة أوباما ويتصلون بـ"حجاب"، الدرر الشامية، 14
 12/11/1012أخبار وتقارير سياسية، تاريخ النشر  -يوًما القتراح آلية حظر جوي، عنب بلدي  20في سوريا.. ” سيزر“الكونغرس ُيقر قانون  17

 https://www.enabbaladi.net/archives/114032 
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 11الصفحة 

سوريا في األمريكية الروسية املواقف تباين  

  تمثلت"سيزر"  ـلرفض أوباما شدة 
ّ
ه من املهزلة أن تقوم بأن

ّ
ه غضب وضرب بيده على الطاولة عندما عرض عليه، واعتبر أن

 12املؤسسات األمريكية بكـ)الكونغرس( و)البنتاغون( بدعمه، وسط بحث إدارته عن حل سياس ي ينهي األزمة السورية.

كلمته باألمم املتحدة عن آالم السوريين، فأوباما أجهض قانون مع رفض الرئيس بارك أوباما لقانون سيزر  تناقضوقد 

ينص على فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه إيران وروسيا، وإجراء تحقيقات ضد جرائم  "سيزر" الذي

رايوس" ديفيد بت"السابق  CIA الحرب في سوريا، سبقتها فضيحة أبكبر بكشفها خطة لوبكس التي حظيت بموافقة مدير الـ 

 لإلطاحة بنظام األسد،  70ولجنة الكونغرس، وبكشفت عن رفض أوباما 
ً
الخطير في األمر أّن فضائح أوباما لحماية  مقترحا

نظام األسد ورفض اإلطاحة به أو تحجيم دوره أو محابكمته تشكل في حد ذاتها خيانة للحلف الداعم لرحيله املتمثل في 

يقدم لها أوباما أي دعم حقيقي إلنهاك األسد أو تطويقه أو تحجيم  لم والتي ،ية"السعود-قطر-دول املحور السني "تربكيا

 .املدد الروس ي اإليراني له وتغلغل شبكة امليلشيات األجنبية في سوريا

 ه تتكشف كل يوم ويكشفها عناصر من داخل أمريكا نفسها.ئئح لحماية نظام األسد وشبكة حلفاوتورط إدارة أوباما بفضا

في عام  "CIA"األمريكية تكشفت حقيقة رفض "باراك أوباما" خطة عرضتها عليه وكالة االستخبارات  1012 ففي أبريل -

الذي أمض ى أبكثر من سنة في  "لوبكس دوغ"إلزاحة بشار األسد عن السلطة، وقدم الخطة أحد ضباط الوكالة  1011

عنية بسوريا، باإلضافة للقاءات مع بعض املنطقة، التقى خاللها مع العديد من ضباط االستخبارات في الدول امل

 القيادات الثورية السورية.

وقام لوبكس مع فريق العمل الخاص بسوريا بوضع خطة للمساعدة على اإلطاحة ببشار األسد ونالت خطته موافقة 

 ولكّن أوباما رفض الخطة "رفض السماع أو حتى مناقشة الخطة". ،الكونغرس ورؤسائه في االستخبارات

 للوبكس نشر تفاصيل املقترحاتوبحسب 
ً
مع املحطة  ولكّنه قال في املقابلة ،قوانين الوكالة األمريكية فليس مسموحا

 ،واالتفاق معها على االنقالب عليه ،األمريكية أّن خطته اعتمدت على التواصل مع بعض القيادات في نظام بشار

 باإلضافة إلقامة منطقة حظر جوي ودعم الجيش الحر.

إدارة أوباما واملخابرات األمريكية حددت هدف "مجموعة العمل الخاصة بسوريا" بإيجاد طرق  أّن  وأبكد لوبكس

  70هم خرجوا بأبكثر من للمساعدة على اإلطاحة ببشار األسد، ويقول لوبكس بأنّ 
ً
أوباما رفضها كلها ولم  ولكّن  ،اقتراحا

 ينفذ حتى "اقتراح واحد منها". 

على مجازر الكيماوي لألسد، وفي الذبكرى السنوية  أمريكي اهد السابقة تؤبكد تواطؤالشو  ،تواطؤ على مجازر الكيماوي  -

قوات النظام السوري نفذت مئة وتسعة  ّن أت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان رصد الثالثة لـ مجزرة الكيماوي 

 بهجمات بالسالح الكيمياوي منذ صدور قرار مجلس األمن الدولي رقم 
ً
 ، 1018سبتمبر/أيلول في  1113وثالثين خرقا

ويكشف "مربكز توثيق االنتهاكات الكيمياوية في سوريا" إّن النظام يمتلك سبع منشآت وستة مخابر قادرة على التصنيع 

ألف إصابة جراء األسلحة  11حالة وفاة و 1812وثق هذا املربكز  1017بوتيرة عالية للسالح الكيمياوي وحتى أيار 

النظامية على استخدامها، بعد استخراجها من مخابئ سرية خاصة بعضها في جبل  الكيميائية التي أقدمت القوات

 .قاسيون وفي الالذقية

                                                           
 13/11/1012سيزر ألنه سيمنع اتمام االتفاق مع روسيا !؟ وكالت األنباء التربكية العربية، تاريخ النشر على قانون ” أوباما“غضب و ضرب الطاولة بيده .. هكذا رد  12

https://goo.gl/mnTO1y  

https://goo.gl/mnTO1y


 
 

 12الصفحة 

سوريا في األمريكية الروسية املواقف تباين  

خرجت وزيرة الخارجية األمريكية آنذاك "هيالري  1011إدارة أوباما تخدع الرأي العام لالستهالك اإلعالمي، ففي عام  -

 من قبل قيادات كلينتون" بتصريحات عن توجه أمريكي لفرض مناطق حظر جوي في سو 
ً
ريا األمر الذي القى ترحيبا

بمعلومات  ناوشاركو الثوار بحسب لوبكس "قيادات الثوار الذين كانوا غير واثقين في دوافع أمريكا تلقوا الكالم بحماس 

 أن تصريحات كلينتون لم تكن إال لالستهالك اإلعالمي. الحقامهمة"، ولكن ما تبين 

التي كان على رأسها آنذاك ديفد بترايوس، بإدارة برنامج لتسليح الثوار من "غير الجهاديين" الذين  "C.I.A"األمر انتهى بـ  -

 ها لم تصل أبدش السوري الحر، لكنّ يمثلهم الجي
ً
إلى الحجم الذي يتفوق على النظام املدعوم من إيران ومليشيا حزب  ا

 هللا اللبناني.

ر، فقد دعا وزير الخارجية األمريكي جون بكيري إلى حظر بكلي للطيران في االستهالك اإلعالمي لإلدارة األمريكية مستم -

مناطق رئيسية في سوريا إلنقاذ الهدنة املهددة باالنهيار، وذلك عقب الهجوم الذي تعرضت له قافلة للمساعدات قرب 

 11مستقبل سوريا "معلق بخيط". وقال بكيري في خطاب ناري ألقاه في األمم املتحدة إّن  ،حلب

 ية مستمرة مع دونالد ترامبر زمة السو األ 

 ورائه أسوء كارثة إنسانية يشهدها الشرق األوسطا
ً
ت والتي وصل ،قترب موعد خروج أوباما من البيت األبيض مخلفا

 
ً
اناة األهالي مع تداعياتها إلى كافة أنحاء العالم في محاولة منه للتقرب من إيران على حساب حلفائه في املنطقة متجاهال

وأعداد الضحايا املتزايد بشكل يومي عداك عن جرائم الحرب التي تزداد وحشية من قبل نظام األسد وحلفائه اإليرانيين 

شهر يناير من  للواليات املتحدة األمريكية في  47 ـفي ظل هذه الفوض ى سيؤدي الرئيس ال ،والروس واملليشيات التابعة لهم

  يأنن أقسم"سم أمام رئيس املحكمة العليا األمريكية في مبنى الكونجرس الق1011العام الجديد 
ً
مهام  سأنفذ مخلصا

منصب رئيس الواليات املتحدة األمريكية وسأعمل بأقص ى ما لدى من قدرة على صيانة وحماية دستور الواليات املتحدة 

 ،فات والقضاياالعديد من املل فير من الغموض يكتنفها الكثي يتنفيذ سياساته الت يلذود عنه"، لينطلق بعدها ترامب فوا

وسيجد على طاولته أول قانون أقره الكونغرس األمريكي بأغلبيته الساحقة وهو قانون سيزر الذي رفضه الرئيس السابق 

باراك أوباما ويعتبر نقلة نوعية في تعامل الواليات املتحدة األمريكية مع امللف السوري في حال صادق عليه الرئيس األمريكي 

 
ً
 الواقع.عل أرض  الجديد وبدأ بتطبيقه فعال

وقد أثار فوز املرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة األمريكية دونالد ترامب حالة من القلق والفزع على مستوى دول العالم 

د على ويشد ،رهاب االسالمي املتطرف"أمريكا التي يقودها ستدحر "اإل  وهو يؤبكد على أّن  ،عموما واألوروبية بشكل خاص

مو وصعود تنظيم ى نإلبقة هيالري كلينتون هي التي أدت يس باراك أوباما ووزيرة خارجيته الساالسياسات التي اتبعها الرئ أّن 

 13الدولة اإلسالمية.

 اقترح االبتعاد عن سياسة اإلدارة األميربكية الحالية في عهد باراكحيث ، السياسة التي سيتبعها تجاه سوريا ال تزال غامضة

ه يجب زيادة  والتي ترتكز على "إيجاد جماعات ،أوباما
ّ
معارضة سورية معتدلة لدعم الحرب األهلية هناك"، وأوضح أن

 
ً
 من إيالء اإلطاحة بالرئيس السوري بشار األسد األولوية القصوى، قائال

ً
التربكيز على محاربة تنظيم داعش في سوريا بدال

 
ّ
ص "كان موقفي مما يجري هو: أن

ّ
 ك تقاتل سوريا، وسوريا تقاتل داعش، وعلينا التخل

ً
من داعش! روسيا اآلن منحازة تماما

                                                           
خاص -، الخليج العربي1011لإلطاحة باألسد فضائح أوباما لحماية نظام األسد قبل رحيله عن البيت األبيض في يناير  إقتراح 70أوباما يجهض قانون سيزر ويرفض   11

 http://www.alkhaleejelarabi.com/print/2415 
 http://arabi21.com/story/960081 18/11/1012مقاالت، تاريخ النشر -11مب للحرب على اإلرهاب، حسن أبو هنية، العربيامقاربات تر  13
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سوريا في األمريكية الروسية املواقف تباين  

 متحالفة مع سوريا، نحن اآلن ندعم املتمردين ضّد سوريا، 
ً
إلى سوريا، ولديك اآلن إيران التي أصبحت قوية بسببنا، أيضا

 12وليس لدينا أي فكرة من هم هؤالء األشخاص".

 على التطرف الذي ازدهر في فوض ى الحرب ه يعتقد أّن تعزيز نظامه هو الطريق األفضل للقضاء، لكنّ متردد تجاه األسد

 
ّ
  ،د عزمه على تحسين العالقات مع روسيااألهلية والذي يهدد أميركا، وأبك

ّ
ه يجدر على الواليات املتحدة قطع الدعم وأن

 املسلحة. املعارضة السورية العسكري عن

سوريا  أن يقترح ترامب سياسات من أجل لالتفاق النووي اإليراني، فمن املستغرب اقوي امعارض ّد ولكن في الوقت نفسه يع

ا وتعزز نفوذها اإلقليمي، ففي السنوات السابقة للربيع العربي،  ا وسياسي  من شأنها أن تنقذ إيران من هزيمة تعيقها جغرافي 

 .مثلت سوريا صلة وصل لتماسك املناطق من إيران إلى بغداد فدمشق إلى بيروت، وكان األسد أهم حليف عربي إليران

فمن شأن هزيمة األسد في سوريا أن تسهم بتفكيك اإلمبراطورية اإليرانية اإلقليمية، وبخسارة سوريا سوف يترك فجوة في 

 ومن شأن ذلك أيًضا أن يشكل تهديدقلبها، 
ً
 خطير  ا

ً
 مليليشيا حزب هللا، املنظمة اإلرهابية الوحيدة في العالم التي هي املمثل ا

 80.لة مليئة بالقوات املسلحةشبه العسكري املعترف بها في دو 

أهم ما يمكن مالحظته من التصريحات التي أدلى بها دونالد ترامب خالل الحملة االنتخابية حول القضية السورية ما 

 يلي:

تحمل و  ،لنيل من حملة هيالري كلينتون شعبوية لدغدغة عواطف الناخبين ومحاولة ا التصريحات السابقة لترامب  -1

 على أسس ومعلومات، وهو ما يصّعب عملية تحولها إلى استراتيجيات وسياسات.بنية منطباعات غير ا

اضحة في و  يةرؤ  وذلك ينم عن عدم امتالبكه ،افتقار الرئيس الجديد إلى الخلفيات األكاديمية والسياسية والحزبية  -1

 وي ،والخسارة، لكن لديه مهارة في حساب عوامل الربح الكثير من القضايا وفي مقدمتها السياسة الخارجية
ً
سعى دائما

 .سيلزمه إلى حد ما بآراء مستشاريه، وهو ما ليكون هو الرابح

 شخصية قوية وبارزةترامب  رغم أّن   -8
ّ
ة صه في نهاية املطاف مرشح الحزب الجمهوري، وهو ما سيعطي لألخير فر ، إال أن

الحزب أبكثر من توجهاته الشخصية، وسيساعده على ذلك األغلبية التي حققها في  يةتوجيهه والضغط عليه لتنفيذ رؤ 

النسبة األبكبر من املساعدين واملستشارين الجدد ستكون بشكل متوقع من  إضافة إلى أّن  ،مجلس ي الشعب والشيوخ

 دوائر الحزب.

ات، ما يتيح له الدستور من صالحيتية في رسم السياسات ضمن كل رئيس أمريكي يحظى بهامش معين من الذا رغم أّن   -4

أطر ومحددات تتعلق بصالحيات املؤسسات األخرى من الكونغرس للبنتاغون للمؤسسة ب محكوم عمله إال أّن 

 " "CIAو "FBI" العسكرية لجهازي االستخبارات
ً
وغيرهم، وهي مؤسسات ستحدُّ بمعلوماتها وصالحياتها وسياساتها بكثيرا

االنتخابية وفق محددات األمن القومي األمريكي، وربما يتضافر معها عامل الحملة الل خسياسته التي تحدث عنها من 

 شركاء واشنطن في العالم مثل حلف الناتو واالتحاد األوروبي.
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  /:goo.gl/BKUik0https/  11/11/1012، فورن بوليس ي، تاريخ النشر تشارلز ليستر يمكن أن تكون كارثة،استراتيجية ترامب في سوريا   80
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 التحول   -7
ً
درجة عن السياسة الخارجية التي انتهجها أوباما على مدى ثماني سنوات كاملة، فقد بني  130ليس سهال

عليها مؤسسات ومصالح وأشخاص وأموال واستراتيجيات وحقائق على األرض )بما في ذلك مواقف الخصوم والحلفاء( 

 81 يسع واشنطن وال رئيسها الجديد تحملها.قد يؤدي النكوص الكامل أو السريع عنها إلى خسارات بكبيرة ال

ليس من املبالغة توقع تغيرات ستطرأ على السياسة الخارجية األمريكية في العهد الجديد من قبيل التربكيز على االقتصاد و 

، لكنّ  والتحول في التعامل مع
ً
 وال سريعة للغاية. لقضايا السياسة الخارجية نسبيا

ً
تلتزم  نها لن تكون تغيرات جذرية جدا

واشنطن بالضرورة بما قدمه ترامب من مواقف وتصريحات على مدى الشهور السابقة )وإن كانت تصلح كإطار مبدئي 

 .هاقلرؤيته الخاصة(، فتلك مفردات ناسبت الحملة االنتخابية وليست بالضرورة متناغمة مع ضرورات الرئاسة وحقائ

واقفه م املؤسسات وآراء املستشارين بما سيضبط أطر علىماد أبكثر رجل ستدفعه إلى االعتباإلضافة إلى أّن خلفية ال 

 للمتغيرات في مختلف القضايا
ً
 مهما

ً
 نسبيا

ً
 ،السوريةية لقضااملتداولة ومنها  وسياساته إلى حد بعيد، بكما سيعطي وزنا

تمثل بتنظيم ملاتصور املرحلة القادمة سيعطي األولوية للمواطن األمريكي األبيض وملحاربة التطرف اإلسالمي  بمعنى أّن 

والتي تزداد قوتها في منطقة الشرق األوسط من خالل سيطرتها على صناع القرار في  ( والجمهورية اإليرانيةISISالدولة )

 .سوريا والعراق
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 واالختالف بين اإلدارتين األمريكية والروسيةنقاط التوافق 

فموقف الروس واضح  1011ساد خالف في تصريحات املسؤولين الروس واألمريكان منذ انطالق الثورة في سوريا عام 

 بدعم نظام األسد حتى النهاية، بينما تردد األمريكان في موقفهم من األسد ودعم قوات املعارضة 

لحلفائها الكالسيكيين بكما كان في املاض ي،  "غير املشروط"تحدة األمريكية لم تعد تقدم الدعم الواليات امل ةوفي النهاي

 من خالل االنتقاد 
ً
فسياسة نظام أوباما تختلف عن سابقيه في التعامل مع إسرائيل والسعودية، وهذا ما بدا واضحا

املستمر من قبل أمريكا إلسرائيل بسبب عدم مضيها نحو السالم، وبكذلك انتقادها للسعودية بسبب دعمها ملنظمات 

 في مشروعه التوسعي في حوض  3٦،هابيةإسالمية إر 
ً
وهذا ما شجع روسيا االتحادية بقيادة فالديمير بوتين على املض ي قدما

 بشكل مباشر لنظام بشار األسد الذي يرتكب الجرائم بحق السوريين.
ً
 البحر األبيض املتوسط وداعما
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 الخاتمة

 سدنظام األ جاء التدخل الروس ي في سوريا بعد أن اقترب 

 مع تقدم فصائل املعارضة السورية 
ً
من نهايته خصوصا

األسباب التي دفعت روسيا إلى  منو  ،في الشمال السوري

محاولة بوتين استعادة  ،نظام األسدالتمسك بدعم 

مجد القيصرية الروسية والوصول للمياه الدافئة في 

ما تمثله سوريا من موقع جيوسياس ي البحر املتوسط و 

يجعلها تتحكم بمنطقة الشرق األوسط، وبحجة القضاء 

بدأ التحالف الروس ي  "ISIS" الدولة اإلسالميةعلى 

ال وط ،الشعبية للمعارضة السورية بقصف الحواضن

القصف الفصائل املعتدلة التي تدعمها الواليات 

أدى هذا التدخل إلى ارتكاب الطيران  ،املتحدة األمريكية

الروس ي العديد من املجازر بحق املدنيين وانتهاك معظم 

 ،القرارات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان

باإلضافة إلى إنهاك قوات املعارضة املسلحة بسبب 

الفارق الكبير في موازين القوى بين الطرفيين وعدم 

 جاء ،اتهم بزيادة دعمهمأصدقاء سوريا بتعهد التزام

ذلك في ظل سياسة أمريكية اتبعها باراك أوباما بمنعه 

إمداد املعارضة السورية بالسالح املضاد للطائرات 

وسعيه إليجاد حل سياس ي بدون أن يمتلك وسائل 

ومن  ،الضغط التي تساعده على تطبيق هذا الحل

 أنتجت الواضح أن هذه السياسة قد 
ً
 جديدا

ً
 عامليا

ً
 نظاما

فما هو دور القوى  ،في األيام القادمة معاملهضح تست

اإلقليمية الفاعلة واملؤثرة في املشهد السوري، بعد أن 

أصبح بوتين يتحكم بكافة الطرق التي تمر بها خطوط 

 "لالتحاد األوربي"
ً
؟ هذه األسئلة النفط والغاز وصوال

تصب في مصلحة الرئيس األمريكي الجديد دونالد ترامب 

ه سيدير الحكم بعقلية التاجر ليتغلب الذي يب
ّ
دو بأن

 على ضعفه السياس ي.
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