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 الرئيسان المشاركان في البحث  
الواليففاا المتحففدة لففدم عففدد مففن الففدولر مففن ضففم  ا تركيففار و لفف   سفففير  إريككستيكك إدلتإن: كك   ت ❖

ت(. باإلضافة إلى أنه شغل عدة م اصب حكومية عليا.2005 - 2003بين عامي )

المفففدير السفففابط للتلطفففيط السياسفففي. المستشفففار السفففابط الملفففت  ففففي شففف ون األمفففن القفففومي ففففي   :جيكككوليككك  ي    ❖

 حدة األمريكيةوزارة اللارجية لف نائب رئيس الوالياا المت

 األعضاء المساهمين في البحث
-1989سفففففير الواليففففاا المتحففففدة األمريكيففففة لففففدم تركيففففا بففففين عففففامي )ت مورتككككو تإوفيمككككو إ   ❖

1991.) 

 مدير برنامج الشرق األوسط في مركز ويدرو ويلسون الدولي.هنفيتو ركي ت ❖

ملفففت  بالشففف ون العالميفففة ففففي  البروفسفففور المميفففز والمفضفففل لفففدم ه فففر  كيسففف جر والهككك رتوفي:ككك   ت ❖
 ونز هابك ز للدراساا الدولية المتقدمة.ججامعة  

مكك يفتي:وثككورتموككفيماتي: رييكك مت:كك لتي: ي كك تي: فككك يت:كككت يككإ تيككد : يتكور:إكك  ت ❖

 مي:قوق ز.

 في كل من سوريا والعراق وأفغانستان ولب ان.  سابط للوالياا المتحدةسفير  رييلتكفمكف ت ❖

 للوالياا المتحدة في سوريا.سفير سابط  رموفمت ورن ت ❖

 مساعد سابط ل ائب الرئيس األمريكي الملت  بش ون األمن القومي.جو تحن  ت ❖

 سفير أمريكي سابط في كل من العراق وتركيا.ي:سدإفتجإ ستجإدفي ت ❖

 " اإلعالمية.  America-Abroadم سس ورئيس شبكة " آرم ت:وو  ت ❖

 لش ون األمن الدولي.مساعدة سابقة لوزير الدففاع  م ريتوإثت:و:غ ت ❖
 عضو سابط في لج ة الش ون اللارجية داخل مجلس ال واب "الكونجرس".  ال تم كو سكي ت ❖

 وزارة اللارجية األمريكية. –كبير مستشارين سابط ملت  في الش ون اإليرانية  رييتت كإه ت ❖

حففالي فففي مجلففس مركففز  ال ائففب السففابط لقفائففد القففواا األمريكيففة األوروبيففةر عضففو  تي:لككويتتتركك ر: تمي:كك   ❖
 .Bipartisan Policy سياسة الحزبين"

 .مركز وودرو ويلسون –كاتب عمود في المونيتور  آموفيلتزم   ت ❖

 طاقم البرنامج لدم المركز
 مدير مشروع األمن القومي.ولإإ تمس  ر ت ❖

 محللة سياسية.ت جإسإك تمإرإس ❖

 كبير محللين سياسيين.:إكوال تني:دورر ت ❖
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تملخصتتندإذي

ت

الشفففففرق    حيفففففاللفففففدم الفففففرأ  العفففففا  األمريكفففففي    اتجفففففاهين فطفففففريين  بفففففروزتشفففففير اسفففففتطالعاا الفففففرأ  إلفففففى  
علففففففففى   الثفففففففانير  األمفففففففن القففففففففومي األمريكفففففففي.علفففففففى  الم طقفففففففة هفففففففي اللطففففففففر األكبفففففففر  األولر    األوسفففففففط:

بففففين وج ففففاا    ةالواضففففح  ااالختالففففففا( 1)الواليففففاا المتحففففدة تج ففففب أ  تففففورم أكبففففر فففففي تلفففف  الم طقففففة.
حففففول كيفيففففة وسففففبب وحتففففى إ ا مففففا كففففان يجففففب علففففى الواليففففاا المتحففففدة    غموضففففا  كشفففف   هفففف   تال ظففففر  

 عبففففر اسففففتلدا  نظففففا   وتزايففففدا حالففففة الغمففففو  هفففف   مجففففددا   أن تتففففورم أكثففففر فففففي الشففففرق األوسففففط.
يكيفففففة االنتقفاميفففففة التفففففي تلففففف   والضفففففرباا األمر  2017األسفففففد للسفففففال  الكيمفففففاو  بدايفففففة شففففف ر نيسفففففان  

ر وهفففففو األمفففففر الففففف   أيفففففار نقفاشفففففاا حاميفففففة الفففففوطيس حفففففول الم فففففال  األمريكيفففففة ففففففي الم طقفففففة  ال جفففففو 
 الم طقة.   إلى  الدخولوتكالي  وم افع  

هففففففف ا ال قففففففففاة ضفففففففرور . اإلشفففففففارة إلفففففففى األنمفففففففام التاريليفففففففة للسياسفففففففة اللارجيفففففففة األمريكيفففففففة ال يكففففففففي  
 .والمففففففالنفقفففففففاا جديففففففدة مففففففن الففففففد   لتبريففففففر    كافيففففففةغيففففففر    وهففففففياإلسففففففتراتيجية المسففففففتقبلية    لتوجيففففففه

تعتبففففففر عمليففففففة إعففففففادة تقيففففففيم واقعيففففففة للم ففففففال  األمريكيففففففة القوميففففففة األساسففففففية الحاليففففففة فففففففي الشففففففرق  و 
ن وجففففففدار وإمكانيففففففة تفففففبمين هفففففف   الم ففففففال  بشفففففكل معقففففففولر أمففففففرا  بفففففال  األهميففففففة ل فففففف ف اع  األوسفففففطر إ

ففففففين بمطابقفففففة الوسفففففائل مفففففع الغايفففففاا اإلسفففففتراتيجيةر وللفففففرأ  العفففففا  األمريكفففففي  القفففففرار األمريكفففففي المكل  
  بدعم ه   السياساا والدفع لت في ها.الُمطَالب  

الم ففففال  واألهففففداا واإلسففففتراتيجية  وجمففففَع مركففففز سياسففففية الحففففزبين فريففففط العمففففل هفففف ا إلعففففادة تقيففففيم  
حالفففففة عفففففد  االسفففففتقرار الشفففففديدة ففففففي الشفففففرق األوسفففففطر وبشفففففكل خفففففا  ففففففي  ففففففي مواج فففففة    األمريكيفففففة

  قوميفففففةتوصفففففل ا إلفففففى اسفففففت تاال مفففففففاد  أن الواليفففففاا المتحفففففدة ال تفففففزال تملففففف  م فففففال    سفففففوريا والعفففففراق.
مرة لفففففم تتغيفففففر إلفففففى حفففففد كبيفففففر ففففففي الم طقفففففةر إال أن إسفففففتراتيجياا حمايفففففة هففففف   الم فففففال   حيويفففففة مسفففففت

 لكففففة الم بعثففففة مففففن تلفففف  الم طقففففة كمففففا  يجففففب تحففففديث ا فففففي ضففففوء هفففف   الت ديففففداا المعقففففدة والمُ 
 ه   الت ديداا.ملاطر  ويجب وضع تقييم عملي لكيفية تلفي   

 

 



إمففففداد يابفففف  للفففف فط مففففن    ضففففمانم ففففلحة مسففففتمرة وعميقففففة فففففي  وتملفففف  الواليففففاا المتحففففدة األمريكيففففة  
انتشفففففار أسفففففلحة الفففففدمار الشفففففامل    ومقفاومفففففةشفففففرق األوسفففففط إلفففففى األسفففففواق العالميفففففة ومواج فففففة اإلرهفففففاب  ال

تمثفففففل الحكومفففففة اإليرانيففففففة  إضفففففافة إلفففففى م فففففلحت ا ففففففي دعفففففم أمفففففن وازدهففففففار حلففائ فففففا ففففففي الم طقفففففة. 
طفففففرين األساسفففففيين علفففففى الم فففففال  األمريكيفففففة بسفففففبب  والمجموعفففففاا السففففف ية الراديكاليفففففة اإلرهابيفففففة الل

ورغففففم أن هففففاتين القففففوتين  محففففاوالت م لزعزعففففة االسففففتقرار واألهففففم مففففن  لفففف  تعففففديل ال ظففففا  اإلقفليمففففي. 
ان بشففففكل وييففففط: التوسففففع اإليرانففففي يغفففف   التطففففرا السفففف ير ر إال أن مففففا مترابطففففمسففففتقفالنن  همففففا ففففففاعال

 والتطرا الس ي يس  ل التوسع اإليراني. 

م مفففففا كفففففان حجفففففم القفففففوة التفففففي يفففففتم اسفففففت داف م    بسفففففرعةوال يمكفففففن تجاهفففففل هفففففاتين القفففففوتين أو حل مفففففا  
فففففي أعقفففففاب الغففففارة األمريكيففففة علففففى إحففففدم القواعففففد  ويمكففففن القففففول إنففففه يبقففففى تحقيففففط ال جففففا    ب ففففا.

تواجففففد أمريكففففي طويففففل األمففففد يسففففعى إلففففى تبسففففيس نظففففا  مسففففتدا     عبففففرالجويففففة السففففوريةر ممك ففففا  فقففففط  
ل تكاليفففففه ماليففففا  وعسففففكريا  وسياسففففيا . قفاومففففة الت ديففففداا ب ففففاء علففففى أسففففاس يمكففففن تحم ففففقفففففادر علففففى م

 فكل ما ازدادا قوة ال ظا  اإلقفليمير ستكون التدخالا األمريكية أقفل احتماال  وأقفل كلفة . 

وفففففي إطففففار السففففعي إلففففى إقفامففففة نظففففا  إقفليمففففي ُمسففففتدا  يمكففففن تحمففففل تكلفتففففهر تقتففففر  مجموعففففة العمففففل  
تراتيجية التاليفففففففة ل ففففففف ف اع القفففففففرار األمريكفففففففي الففففففف ين يقفففففففررون كيفيفففففففة التعامفففففففل مفففففففع  المبفففففففادئ اإلسففففففف

دقيقففففففة  سففففففتقو  فرقففففففة العمففففففل فففففففي الدراسففففففاا الالحقففففففة بففففففاقترا  سياسففففففاا  تحففففففدياا الشففففففرق األوسففففففط. 
  ه   المبادئ التوجي ية.مع    متطابقة

علففففففى   مواج ففففففة التوسففففففع اإليرانففففففي والتطففففففرا الُسفففففف ي معففففففا  فففففففي كففففففل مففففففن سففففففوريا والعففففففراق. ❖
الواليففففاا المتحففففدة تعطيففففل هفففف   الففففدي اميكياا المزعزعففففة لالسففففتقرار بففففين إيففففران وم افسففففي ا  

إ ا مفففففا حاولففففف  واشففففف طن مواج فففففة أ  طفففففرا    مفففففن السففففف ة التفففففي ت فففففدد الم طقفففففة ببكمل فففففا.
إضففففففافة إلففففففى  لفففففف ر   تعزيففففففز الطففففففرا ا خففففففر.  ال تيجففففففة سففففففتكون"داعففففففإ" أو إيففففففران لوحففففففد ر  

ففففف اختيفففففار الطفففففرا األكبفففففر خطفففففرا  أوال  ففففففي  و ال الطفففففرفين علفففففى حفففففد سفففففواء  يجفففففب اسفففففت داا ك 
  أكبففففر  توجففففه  يتطلففففب  الت ديففففدااولكففففن تحقيففففط نجففففا  ُمسففففتدا  ضففففد هفففف     العففففراق وسففففوريا.

مفففففن السفففففيطرة علفففففى الرقفففففةر ال جفففففا  يتطلفففففب التعامفففففل مفففففع الفففففدي اميكياا الكام فففففة )الضفففففم ية( 
 (2.)بغداد ودمشط  بينلما يقفارب عشرين مليون س ي يعيشون  

التركيفففففففز علفففففففى التوسفففففففع  ال يجفففففففب أن يحجفففففففب   صفففففففراعاا إقفليميفففففففة جديفففففففدة.  نشفففففففوب  تفففففففففاد  ❖
القفففرار فففففي    مركفففزنقففففام التفففوتر األخفففرم فففففي الم طقفففة عفففن عيفففون    اإليرانفففي واإلرهفففاب السففف ي

 –السياسففففة القفائمففففة علففففى اسففففت داا ت ديففففد واحففففد ولكففففن إشففففعال صففففراع جديففففد  واشفففف طن.  



سففففواء أكففففان بففففين األتففففراا والكففففرد أو الف ففففائل الكرديففففة فففففي العففففراقر أو بففففين إيففففران ودول  
 لن يلد  غاية ال ظا  اإلقفليمي. –اللليج  

الحفففففل لللفففففل ال ظفففففا  ففففففي  إدراا حقيقفففففة أن روسفففففيا ليسففففف  المسفففففبب الرئيسفففففي وكففففف ل  ليسففففف    ❖
األمريكيففففة  لم ففففال   علففففى ا  يفففف ير سففففلبا  الروسففففي فففففي الشففففرق األوسففففط    تزايففففد الحضففففور الم طقففففة.

مففففن الم ففففم لواشفففف طن   ألنففففه يق ففففو  إيففففران ويفففف د  فقففففط إلففففى تففففففاقم مشففففكلة اإلرهففففاب السفففف ي.
 ففففففي حالفففففة التفففففودد إلفففففى  مقفاومفففففة الوقفففففوع كفريسفففففة لفففففوهم أنفففففه ب مكان فففففا كسفففففب أ  ففائفففففدة  

بكففففففل تبكيففففففد لففففففن يفففففف د   لفففففف  إلففففففى أ  نتيجففففففة بتكلفففففففة   –موسففففففكو بعيففففففدا  عففففففن ط ففففففران  
 كشري  مويوق في مكافحة اإلرهاب.  على بوتينأو باالعتماد    –دبلوماسية مقبولة  

ال يضففففففمن الففففففدعم  : الجمففففففاعي )الففففففديمقراطي(حقيففففففط االسففففففتقرار عبففففففر الحكففففففم  تإلففففففى  السففففففعي   ❖
 األعمفففففففى للقففففففففادة السفففففففلطويين وال الدمقرطفففففففة السفففففففريعة االسفففففففتقرار السياسفففففففي ففففففففي الم طقفففففففة.

معي ففففة    المح ففففور بف ففففةهففففو الحكففففم    د  االسففففتقرار ففففي الم طقففففةيضففففمن عفففف  ولكفففن مففففا يبففففدو أنففففه
ر  وهففففو الضففففع  الفففف   اسففففتغلته إيففففران والجماعففففاا السفففف ية  تقسففففيم المجتمعففففاا  والقفففففائم علففففى

 لففففف ر يجفففففب علفففففى واشففففف طن أن تشفففففجع  حفففففدو   لم فففففع  . المتطرففففففة لبخفففففالل بال ظفففففا  اإلقفليمفففففي
 أشكال الحكم المويوقة واللاضعة للمسائلة على مستوم الدولة والدولة الفرعية.

تقفاسفففففم السفففففلطة    تعزيفففففزعلفففففى صففففف ف اع القفففففرار األمريكفففففي  : لحفففففدودأولويفففففة ال ظفففففا  اإلقفليمفففففي ال ا ❖
ولكففففففن يجفففففففب أن ال يكونفففففففوا ُمطلقفففففففين. إ ا   .علفففففففى حال فففففففا  الحفففففففدود القفائمففففففة  بقففففففففاء  تفضففففففيلو 

ر يجفففففب  ما الَحفففففاليتينيبتففففف  اسفففففتحالة الحفففففففاف علفففففى االسفففففتقرار ففففففي سفففففوريا والعفففففراق بحفففففدوده
ل ففففف   الفففففدول    التشفففففكي  بالحفففففدود الحاليفففففة  تواصفففففل اعتبفففففارعلفففففى الحكومفففففة األمريكيفففففة أن ال  

 . محرما  تاما  وتغييرها  
واألردن    إسفففففرائيلتتقفاسفففففم كفففففل مفففففن   حلفففففففاء الواليفففففاا المتحفففففدة:  خلفففففط هفففففدا مشفففففترا بفففففين ❖

علففففى   علففففى صففففد العففففدوان اإليرانففففي.  ا  والسففففعودية ودول الللففففيج مسففففبقفا  التزامففففا  مشففففتركا  قفائمفففف
االصفففففطففاا المتزايفففففد بفففففين حلففائ فففففا الحتفففففواء إيفففففران    واشففففف طن أن تشفففففجع وتسفففففتفيد مفففففن هففففف ا

 ووضع حجر األساس ل ظا  إقفليمي أقوم وأكثر تعاونا .

  عكفففففسب تبففففاع هفففف   المبففففادئ مففففن اجففففل مشففففاركة مسفففففتمرة ومسففففتدامةر يمكففففن للمشففففرعين األمففففريكيين المسففففاعدة فففففي  
واألمففففن    االزدهففففاروالمسففففاعدة فففففي الحففففد مففففن األضففففرار التففففي ت ففففيب  فففففي الشففففرق األوسففففط    نحففففو الفوضففففى  االنففففزالق الحففففالي

ن الفشففففل فففففي تحقيففففط  لفففف  أن يفففف د  إلففففى تضففففاع  األخطفففففارر ومففففن شففففبمففففن تلفففف  الم طقففففة.   والم بثقففففة راألمففففريكيين
 مما سيستدعي تدخال  وتكلفة أكبر في المستقبل.

 



 الم ال  األمريكية الحالية في الشرق األوسط
يفففففة الثانيفففففةر تسفففففعى الواليفففففاا المتحفففففدة األمريكيفففففة عبفففففر سياسفففففات ا باتسفففففاق  م ففففف  ن ايفففففة الحفففففرب العالم

كمففففا وتسففففعى إلففففى    مففففن الشففففرق األوسففففط إلففففى األسففففواق العالميففففة  مسففففتمرةإلفففى تففففبمين إمففففداداا نفطيففففة  
وسففففففعيا  وراء تحقيففففففط هفففففف ا ال ففففففدا   ملففففففة.سففففففيطرة أ  قففففففوة معاديففففففة ُمحتَ م ففففففع سففففففقوم الم طقففففففة تحفففففف   

ففففطا    فففففي محاولففففة الحففففففاف علففففى االسففففتقرارر سففففواء أكانفففف   السياسففففير لعبفففف  الواليففففاا المتحففففدة دورا  َنش 
كففففل مففففن    أضففففيف بمففففرور الوقفففف ر   بففففين الففففدول فففففي الشففففرق األوسففففط أو بمسففففتوم زم ففففي فففففي الم طقففففة.

الطاقففففة إلفففففى    وقطففففاعرائيلي  عففففم األمفففففن اإلسففففدمحاربففففة اإلرهففففاب وم ففففع انتشففففار أسفففففلحة الففففدمار الشففففامل و 
 قفائمة الم ال  األمريكية األساسية في الشرق األوسط.

وبشفففففففكل   -وتحفففففففول جيوبوليتيكفففففففا الطاقفففففففة ولكفففففففن ومفففففففع زوال االتحفففففففاد السفففففففوفيتي كم فففففففافس إقفليمفففففففير
قففففدرة    وعففففد  –ب ففففا    ألمففففن الطاقففففة اللففففا   فففففي السفففف واا األخيففففرة  خففففا  مففففع تعزيففففز الواليففففاا المتحففففدة

ر يففففففدفع إلففففففى تزايففففففد اإلجمففففففاع حففففففول  اللاصففففففة  مشففففففاكل ممعالجففففففة    الواضففففففحة علففففففىدول الشففففففرق األوسففففففط  
 التشكي  ب    السياسة التي يتم تب ي ا م   زمن طويل.

لففففففف ل   ويقففففففود تحليفففففففل مركففففففز سياسفففففففة الحففففففزبين إلفففففففى االسفففففففت تاال بففففففبن المشففففففف د اإلسففففففتراتيجي تغيفففففففرر 
مسفففففففتمرا  ففففففففي  الم فففففففال  األمريكيفففففففة الطويلفففففففة األمفففففففد ففففففففي الشفففففففرق األوسفففففففط انلراطفففففففا  أمريكيفففففففا     تتطلففففففب
حسففففن  فففففي دعففففم االسففففتقرار فففففي الشففففرق األوسففففط لتففففبمين    م تمففففة بشففففدةوال تففففزال واشفففف طن   الم طقففففة.

يفففففاا  الم اهضفففففة للوالالم افسفففففة  القفففففوم  سفففففير االقت فففففاد العفففففالمير ولم فففففع سفففففقوم الم طقفففففة تحففففف  سفففففطوة  
فروضفففففة مفففففن اإلرهفففففاب العفففففالمير ووقففففف  انتشفففففار أسفففففلحة الفففففدمار  اطر المالملففففف  مفففففنيفففففة  لحماالمتحفففففدةر وا

 الشامل والدففاع عن حلففاء الوالياا المتحدة.
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را  للففففف فط. ولكفففففن علفففففى الفففففرغم مفففففن   فففففد  كانففففف  الواليفففففاا المتحفففففدة مُ ر ع فففففدما بفففففدأا الحفففففرب البفففففاردة
 لففففف ر أعطفففففى صففففف ف اع القفففففرار األمريكفففففي األولويفففففة للفففففدففاع عفففففن الشفففففرق األوسفففففط ألن فففففم أدركفففففوا ببنفففففه  

بال سفففففبة القت فففففاد    ُتحتمفففففلسفففففقوم الم طقفففففة تحففففف  سفففففيطرة االتحفففففاد السفففففوفيتي سفففففيكون لفففففه عواقفففففب ال  
  (3)من الشرق األوسط.ال فط    استيرادعلى    ونديعتم  في أوروبا الغربية ال ين كانوا  حلففائ ا

ضففففمان عففففد  تمكففففن قففففوم  لملففففاطر سففففعى السياسففففيون األمريكيففففون ولفتففففرة طويلففففة إلففففى   فففف   انظففففرا  ل
الطاقففففة فففففي الشففففرق األوسففففط وبالتففففالي إمكانيففففة تحويففففل الطاقففففة إلففففى    إنتففففاالمعاديففففة مففففن السففففيطرة علففففى  

علففففى سففففبيل المثففففالر ع ففففدما غففففزا صففففدا  حسففففين الكويفففف ر لففففم يغففففب   1990ففففففي عففففا    .ُمضففففادسففففال   
 (4)عن بال ص ف اع القرار األمريكي.فقدان أكثر من يلث نفط العالم  احتمال  خطر  

وبطريقفففففففة ممايلفففففففة سفففففففع  الواليفففففففاا المتحفففففففدة إلفففففففى تقفليفففففففل ملفففففففاطر اسفففففففت داا إمفففففففداداا الطاقفففففففة  
  ع ففففدما اسففففتلدم  واشفففف طن وجودهففففا العسففففكر   العالميففففة نتيجففففة ال ففففراعاا اإلقفليميففففة. حففففد   لفففف
اإليرانيففففففة لم ففففففع ت ففففففعيد "حففففففرب ال ففففففاقفالا" التفففففففي    –فففففففي الللففففففيج الففارسففففففي إبففففففان الحففففففرب العراقيففففففة  

ظفففففل اقت فففففاد  وففففففي  اليفففففو      (5)اسفففففت دا في فففففا كفففففل طفففففرا نفففففاقفالا الففففف فط التابعفففففة للطفففففرا ا خفففففر.
% مفففففن إمففففففداداا الففففف فط العالميففففففةر  35  عفففففالمي أكثفففففر ترابطففففففا  حيفففففث ال يففففففزال الشفففففرق األوسفففففط ي ففففففتج

خلففففففل كبيففففففر فففففففي صففففففادراا الفففففف فط مفففففففن    حففففففدو  أ   كارييففففففة فففففففي حففففففال  عواقففففففبه الفففففف   سففففففتكون  
 (6)الم طقة.

الواليففففففاا المتحففففففدة ولسففففففوء الحففففففب ال تسففففففتطيع وقفايففففففة نفسفففففف ا بشففففففكل كامففففففل مففففففن ملففففففاطر حففففففدو  أ   
ال فطيففففة التففففي  الكميففففة    إنتففففاال  حتففففى إ ا كانفففف  واشفففف طن قفففففادرة علففففى  توقفففف  فففففي صففففادراا الفففف فط.

حلففائ فففففففا    علفففففففى تفففففففدفط مالئفففففففم لسفففففففببين األول ألنر سفففففففيكون لفففففففدي ا م فففففففلحة ففففففففي الحفففففففففاف    تحتاج فففففففا
أ  نقففففففف  مفففففففففاج  وع يففففففف  ففففففففي    يعتمفففففففدون عليفففففففه والثفففففففاني لتجفففففففارة الففففففف فط ففففففففي السفففففففوق العالميفففففففة.

  سفففففي د  ففففففي ن ايفففففة المطفففففاا إلفففففى ت ديفففففد االزدهفففففار األمريكفففففيإمفففففداداا الففففف فط الشفففففرق أوسفففففطية  
  وشففففف يت اقت فففففاداا األوروبيفففففة  اال  تبفففففاط واء عبفففففر رففففففع أسفففففعار الطاقفففففة األمريكيفففففةر سففففف –  االقت فففففاد 

إلنتففففاال السففففلع لمسففففواق األمريكيفففففةر أو    الالزمففففةعلففففى الم تجففففاا األمريكيففففةر حرمففففان ال ففففين مففففن الطاقففففة  
   (7الحد من وفرة الوقود لسفن الشحن التي تمكن التجارة العالمية من االستمرار.)عبر  



قت ففففاد األمريكففففير باخت ففففارر ج ففففود أمريكيففففة متواصفففففلة  صففففدماا الطاقففففة علففففى االتج ففففب  وسففففيتطلب  
 الشرق األوسط.م طقة  لحماية التدفط الحر لل فط في  

تي:وق يةتملتيإلره ب

الواليفففففاا المتحفففففدة    انتبفففففا إيفففففارة  أدم صفففففعود اإلرهفففففاب اإلسفففففالمي المتطفففففرا كت ديفففففد عفففففالمي إلفففففى  
محاربففففة هفففف ا اللطففففر يعتبففففر هففففدا أساسففففي للعمليففففاا األمريكيففففة الحاليففففة   فففففي الم طقففففة.  بشففففكل أكبففففر

ففففي الم طقففففة األوسفففعر ومففففن ضفففم  ا سففففوريا والعففففراق إضفففافة إلففففى شفففمال أفريقيففففا وشفففبه الجزيففففرة العربيففففة  
ناقففففففدون ربمففففففا يجففففففادلون بففففففبن الحركففففففة الج اديففففففة العالميففففففة ظ ففففففرا   .أخففففففرموج ففففففوب أسففففففيا وأمففففففاكن  

التحففففال  األمريكففففي مففففع إسففففرائيلر    –وتمفففف  تغفففف يت ا مففففن قبففففل   –بشففففكل رئيسففففي أو خففففا  اسففففتجابة لففففف 
أو الففففففففدعم األمريكففففففففي لمنظمففففففففة السففففففففلطوية مثففففففففل  التففففففففدخالا األمريكيففففففففة العسففففففففكرية فففففففففي الم طقففففففففة  

ولكففففن فففففي نفففففس الوقفففف   ربمففففا لعبفففف  هفففف   العوامففففل دورا    (8المملكففففة العربيففففة السففففعودية وم ففففر.)
بال سففففبة لكففففل الفففف ين جفففف بت م فكففففرة بففففبن الواليففففاا المتحففففدة يمكففففن ل ففففا أن ت جففففو مففففن خطففففر اإلرهففففاب  

  المتطرففففففون  اإلسفففففالميون  ُملفففففادع.  الت فففففورمفففففن الشفففففرق األوسفففففط ر هففففف ا    الكامفففففل  عبفففففر اللفففففروال  ببسفففففاطة
أعل وهفففففا صفففففراحة بفففففبن م يملكفففففون نطفففففاق واسفففففع مفففففن المظفففففالم "األخالقيفففففة" و"الثقفافيفففففة" ضفففففد الواليفففففاا  

حضفففففففففورها  والتفففففففففي سفففففففففتبقى طفففففففففويال  حتفففففففففى وإن خف ضففففففففف  الواليفففففففففاا المتحفففففففففدة  ة األمريكيفففففففففة  المتحفففففففففد
العفففففداوة اإليديولوجيفففففة التفففففي تواج  فففففا واشففففف طن مفففففن    العسفففففكر  بشفففففكل درامفففففاتيكي ففففففي الم طقفففففة.

هففففففدففا  لبرهففففففابيين  أجيففففففال اإلسففففففالميين المتطففففففرفين الحففففففاليين ال ففففففاعدين سففففففيجعل م ففففففالح ا وحلففائ ففففففا  
 لعقود قفادمة.

األول ضففففففد اإلرهففففففاب الفففففف   يسففففففت دا الواليففففففاا المتحففففففدة يجففففففب أن يكففففففون الم طقففففففة    خففففففط الففففففدففاع
اسففففففتمرارية االلتففففففزا  األمريكففففففي ففففففي الشففففففرق األوسففففففط يفففففف د  إلففففففى    التفففففي ي شففففففب في ففففففا هفففففف ا اإلرهفففففاب.

ال جففففففا  فففففففي عمليففففففة    ايتوقفففففف  علي فففففف  األمففففففور التففففففي  مة تحالففات ففففففا وحضففففففورها العسففففففكر  وهففففففياسففففففتدا
إضففففافة إلففففى  لفففف  يمكففففن للففففدعم األمريكففففي أن يسففففاعد فففففي    ا.مكافحففففة اإلرهففففاب اإلسففففالمي المتطففففر 

م فففففففع ظ فففففففور الفففففففدول الففاشفففففففلة والففففففففرات األم فففففففي ال فففففففاتج ع  فففففففا والففففففف   يففففففف د  إلفففففففى تفففففففففاقم اللطفففففففر  
 اإلرهابي.

 

 

 



 

 

 

تإيق فت يلثةتي: م رتي:ر م 

 إن خطفففففر االنتشفففففار ال فففففوو  يكمفففففن ففففففي تقففففففاطع الم فففففال  األمريكيفففففة المتعفففففددة ففففففي الشفففففرق األوسفففففط.
وجففففود أسففففلحة نوويففففة فففففي يففففد قففففوة متمففففردة ومعاديففففة للواليففففاا المتحففففدة األمريكيففففة مثففففل إيففففران مففففن  

ر ويضففففففع حلففففففففاء  شففففففبنه أن يفففففف د  إلففففففى بتففففففر ال فففففففو  العسففففففكر  والسياسففففففي األمريكففففففي فففففففي الم طقففففففة
ع الم ففففففال  اإليرانيففففففة عبففففففر إرعففففففاب مر إضففففففافة إلففففففى إجبففففففارهم علففففففى التكييفففففف  مففففففواشفففففف طن فففففففي خطففففففر  
  (9)ة وأخيرا  من المرج  أن تشعل سباقفا  إقفليميا  للتسل  ال وو .وزيادة أسعار الطاق

(ر لففففففيس مقت ففففففرا  فقففففففط  WMDعفففففالوة علففففففى  لفففففف ر اللطففففففر الفففففف   تفرضففففففه أسفففففلحة الففففففدمار الشففففففامل )
اسفففففتلدا  األسفففففلحة الكيماويفففففة ففففففي ال فففففراع السفففففور  مفففففن    علفففففى األسفففففلحة ال وويفففففة أو فففففففاعلي الفففففدول.
"داعفففففإ"ر ال يظ فففففر جليفففففا  فقفففففط الرعفففففب الففففف   تحديفففففه أسفففففلحة  قبفففففل كلي مفففففار ال ظفففففا  السفففففور  وت ظفففففيم  

الفففففدمار الشفففففامل الغيفففففر نوويفففففة بفففففل تظ فففففر رغبفففففة وقفففففدرة المجموعفففففاا اإلرهابيفففففة بالح فففففول علفففففى هففففف    
التففففففي    (WMD)  لحسففففففن الحففففففبر لففففففم تسففففففتلد  أسففففففلحة الففففففدمار الشففففففامل (10األسففففففلحة واسففففففتلدام ا.)

وردع   –ان إبقففففففاء الوضفففففع علفففففى حالفففففه  لضفففففم ُصففففف  َع  ففففففي الشفففففرق األوسفففففط خفففففارال نطفففففاق هففففف   الم طقفففففة.
كبيفففففرة    يتطلفففففب األمفففففر اليقظفففففة وج فففففود –االسفففففتلدا  المسفففففتقبلي لمسفففففلحة الكيماويفففففة ضفففففمن الم طقفففففة  

  لعد  االنتشار إضافة إلى التزا  إقفليمي مستمر.

  

تح  يةتي:ثلد ت

ملتزمففففففة    تملفففففف  الواليففففففاا المتحففففففدة األمريكيففففففة أسففففففبابا  إسففففففتراتيجية وأخالقيففففففة وقفانونيففففففة قويففففففة للبقفففففففاء
كبعضففففاء فففففي م ظمففففة حلفففف  شففففمال األطلسففففي   بالحففففففاف علففففى أمففففن واسففففتقرار حلففائ ففففا الشففففرق أوسففففطيين.

(NATO  ر تركيففففففا والواليفففففففاا المتحفففففففدة ملزمتفففففففان)  . رإسفففففففرائيلبتقففففففديم المسفففففففاعدة لبعضففففففف ما الفففففففبع 
تتقفاسفففففم مفففففع الواليفففففاا المتحفففففدة  بوصفففففف ا َمعقف فففففل الديمقراطيفففففة ال فففففاب  بالحيفففففاة ففففففي الشفففففرق األوسفففففطر 

ولعفففففل األهفففففم مفففففن  لففففف  هفففففو قيفففففا  واشففففف طن بحمايفففففة ودعفففففم شفففففركائ ا ففففففي   لتفففففزا  بفففففالقيم األساسفففففية.اال
 الشرق األوسط لضمان تلقي المساعدة من حلففائ ا ه اا لتبمين م الح ا اإلقفليمية اللاصة.



اليفففففاا المتحفففففدة القواعفففففد العسفففففكرية  الفففففدول الحليففففففة للو   قفففففدم ر 2000م ففففف  فتفففففرة مفففففا قبفففففل العفففففا   
خطفففففر اإلرهفففففاب  المعلومفففففاا االسفففففتلباراتية والفففففدعم اللوجسفففففتي وففففففي بعففففف  الحفففففاالا الج فففففود لمحاربفففففة  

ومففففففع  لفففففف  فففففففف ن هفففففف   العالقفففففففاا اإلقفليميففففففة التففففففي تعتمففففففد   (11المشففففففترا.)  اإلسففففففالمي الراديكففففففالي
شفففففففركاء واشففففففف طن   علي فففففففا الواليفففففففاا المتحفففففففدة َسفففففففَ ل ت ا توقعفففففففاا بقففففففففاء واشففففففف طن ملتزمفففففففة بالم طقفففففففة.

السفففففففعودية(    –تركيفففففففا   –م فففففففر   –العفففففففراق    –األردن    –الشفففففففرق األوسفففففففط )إسفففففففرائيل    األساسفففففففيين ففففففففي
اسففففتففادوا مففففن الففففدعم األمريكففففي العسففففكر  والتزامففففاا الففففدففاع ولففففدرجاا متففاوتففففة اعتمففففدوا علففففى  

 الدعم األمريكي لمواج ة األخطار المستقبلية التي يواج ون ا. 

دد أيضففففا  حلففففففاء واشفففف طن فففففي األجففففزاء  الفشففففل فففففي مواج ففففة األخطففففار فففففي الشففففرق األوسففففط يمكففففن أن ي فففف
تعتبفففففر  مفففففن بفففففين الجوانفففففب األكثفففففر ضفففففررا  ففففففي ال فففففراع السفففففور    ففففففي الواقفففففعر األخفففففرم مفففففن العفففففالم.

السفففففاعين إلفففففى الوصفففففول إلفففففى الشفففففواط  ا م فففففة وال جفففففا  ففففففي الوصفففففول إلفففففى الفففففدول    موجفففففاا الالج فففففين
هففففف   األمففففففم األوروبيففففففة تحففففف  ضففففففغط تكفففففالي  اقت ففففففادية واجتماعيففففففة    يضففففففعاألوروبيفففففةر األمففففففر الففففف    
الحفففففرب نفسففففف ا باتففففف  جا بفففففة للمتطفففففرفين اإلسفففففالميين    ففففففي نففففففس الوقففففف ر وسياسفففففية وأم يفففففة كبيفففففرة.

األوروبيففففينر ممففففن يح ففففلون علففففى تففففدريب عسففففكر  علففففى السففففاحة السففففورية قبففففل العففففودة إلففففى أوروبففففا  
 (12وفي بع  الحاالا تكون تبييرات ا مميتة.)

مفففففن الشفففففرق األوسفففففط والتفففففي تعرضففففف م لللطفففففرر تسفففففاعد    ال ابعفففففةعبفففففر مسفففففاعدة حلففائ فففففا ضفففففد األخطفففففار  
ولتحقيفففففففط  لففففففف  تعتبفففففففر حقيقفففففففة وإدراا   .أيضفففففففا    الواليفففففففاا المتحفففففففدة األمريكيفففففففة ففففففففي حمايفففففففة نفسففففففف ا

بفففففففالطبع ال يمكفففففففن أن يفففففففتم   الفففففففدعم العسفففففففكر  والسياسفففففففي المتواصفففففففل ل ففففففف الء الحلفففففففففاء أمفففففففرا  حاسفففففففما .
ت ففففففرا  شففففففركائ ا علففففففى ال  أن نشففففففجعأن نكففففففون أصففففففدقفاء جيففففففدين يع ففففففي    –التشففففففكي  ب فففففف ا الففففففدعم  

 واللارال كلي ما.  الداخلبمس ولية في  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

تي: ويعتيإليفي:يتمي: طففتي:سنيت

تي: ص :حتيألمفيكإةترلىيألخط رتي:  ر وكةت

تمثففففففل الحكومففففففة اإليرانيففففففة والمتطففففففرفين السفففففف ة فففففففي الشففففففرق األوسففففففط اليففففففو ر القففففففوتين األكثففففففر خطففففففرا   
 تسعيان إلى زعزعة االستقرار وتغيير ال ظا  اإلقفليمي في ن اية المطاا.  واللتان

سفففففوريار العفففففراقر الفففففيمنر ليبيفففففار سفففففي اء   –هففففف ين الطفففففرفين يقفففففودان تقريبفففففا  كفففففل األزمفففففاا اإلقفليميفففففة  
لم ففففففال  األمريكيففففففة المعر فففففففة  رئيسففففففيين علففففففى ات ديففففففدين  وبالتففففففالي همففففففا يمففففففثالن   ارسففففففي.والللففففففيج الفف

لففففيس فقففففط بسففففبب الضففففرر الفففف   يحديانففففه فففففي ال ظففففا  اإلقفليمففففي ولكففففن ألنففففه إ ا مففففا بقففففي مففففا   –أعففففال   
 يح ل اليو  في الشرق األوسط على حاله بدون قيود فف نه لن يبقى ه اا.

عدوانيففففففة سففففففع  إلففففففى الح ففففففول علففففففى قففففففدراا نوويففففففة وم ففففففممة علففففففى توسففففففيع    إيففففففران دولففففففة ففاعلففففففة
شففففركاء الواليففففاا المتحففففدة التقفليففففديين. ن ففففج ال ظففففا  اإليرانففففي الحففففالي    حسففففابنفو هففففا اإلقفليمففففي علففففى  
تشفففففكل  لكفففففن  ر بال سفففففبة لمنظمفففففة السففففف ية الجفففففارة وإلسفففففرائيل أيضفففففا  ق فففففير األمفففففد  العفففففدائي ُيَمثف فففففل خطفففففرا   
لالسفففففتقرار ففففففي الم طقفففففة خطفففففرا  طويفففففل األمفففففد علفففففى م فففففال  الغفففففرب والواليفففففاا  أفعفففففال إيفففففران المزعزعفففففة  

السفففففكان الشفففففيعة والمتعفففففاطفون ا خفففففرون    –سفففففال  إيفففففران الرئيسفففففي ديمغراففففففي   المتحفففففدة األمريكيفففففة.
 عبر الم طقة المستعدين لت في  أوامر إيران.

لففففففة الشففففففعوب  اإلرهففففففاب الراديكففففففالي السفففففف ي ال ففففففوع يثيففففففر القفلففففففط بشففففففكل أكبففففففر مففففففن إيففففففران فففففففي ملي
الغربيففففففة بفضففففففل قففففففدرت ا علففففففى إيففففففارة اللففففففوا العميففففففط ونفو هففففففا الكبيففففففر فففففففي تغييففففففر نمففففففط الحيففففففاة  

فوريففففا  ومت اميففففا  بال سففففبة للواليففففاا المتحففففدة    ت ديففففدا  وبالتففففالي يمثففففل اإلرهففففاب السفففف ي   (13) اللاصففففة.
اليففففاا  وأيبفففف  المتطرفففففون السفففف ة قففففدرت م علففففى زرع بفففف ور الع فففف  فففففي الو وأصففففدقفائ ا اإلقفليميففففين.  

فففففي الففففدول الضففففعيفة  المتحففففدة والمجتمعففففاا الغربيففففة األخففففرم وقفففففاموا مسففففبقفا  ب حففففدا  إضففففرار جسففففيمة  
عبفففففر الم طقفففففةر ممفففففا يم فففففد الطريفففففط لمزيفففففد مفففففن اإلرهفففففاب للوصفففففول إلفففففى شفففففواط  الفففففدول ال فففففديقة  

 لواش طن وحتى للوالياا المتحدة نفس ا.

مففففن    يملفففف  زخففففم مسففففتقفل خففففا  بففففه ولكففففنكففففل م  مففففا  اإلرهففففاب الُسفففف ي والسياسففففة التوسففففعية اإليرانيففففة  
إيفففران ووكالئ فففا مفففن الشفففيعة ففففي    ر حيفففث أن انضفففما االي فففينبفففين  األهميفففة أيضفففا  ف فففم العالقفففة الكام فففة  



فتفففففراا زم يفففففة معي فففففة إلفففففى القتفففففال ضفففففد المجموعفففففاا السففففف ية المتطرففففففة مثفففففل "داعفففففإ" يلففففففي مفففففدم  
ي واألخيفففففر يسففففف  ل التوسفففففع  اسفففففتففادة كفففففل م  مفففففا مفففففن ا خفففففر: التوسفففففع اإليرانفففففي يغففففف   التطفففففرا السففففف 

ففففَمين سففففيزيل فجففففبة   اإليرانففففي. الت ديففففد الفففف    وهفففف ا ال يع ففففي بالضففففرورة أن االنت ففففار علففففى أحففففد الَل  
علففففففى العكففففففس أ  تقفلففففففي  كبيففففففر للطففففففر أحففففففد الطففففففرفين دون بتففففففر  الطففففففرا ا خففففففر ولكففففففن    يفرضففففففه

 .نتائجهمتزامن لقوة وانتشار الطرا ا خر سيكون من ال عب التعامل مع  

السففففف ية واإليرانيفففففةر يجفففففب ال ظفففففر ففففففي عالقت مفففففا التكاففليفففففة ففففففي    عالقفففففة الت ديفففففداا اإلرهابيفففففةولف فففففم  
قفففففففففففادا مجموعففففففففففاا المعارضففففففففففة المعتدلففففففففففةر ومففففففففففن ضففففففففففم  م العلمففففففففففانيين   (14سففففففففففوريا والعففففففففففراق.)

إلفففففى الح فففففول  بففففف ل     سفففففاعين 2011ضفففففد بشفففففار األسفففففد عفففففا   والمتحمسفففففين ديمقراطيفففففا ر االنتففاضفففففة  
األسففففد نفسففففهر كففففان تواقفففففا  إلففففى تجريففففد    ومففففة السففففلطوية فففففي دمشففففط.علففففى ت ففففازالا سياسففففية مففففن الحك

معارضفففففه مفففففن الثقفففففة عبفففففر تقفففففديم م ك رهفففففابيينر أطلفففففط سفففففرا  العديفففففد مفففففن المتطفففففرفين السففففف ة مفففففن  
سففففففففجونهر ممففففففففن سففففففففاروا وعففففففففززوا دعايتففففففففه بالمضففففففففمون عبففففففففر تعب ففففففففة ت ظففففففففيم "داعففففففففإ" ومجموعففففففففاا  

ومفففففع اشفففففتداد ال فففففراعر بفففففدأا مجموعفففففاا  . ازدادا قوت فففففا بشفففففكل كبيفففففر  والتفففففيراديكاليفففففة أخفففففرم  
والتفففففففي  المعارضفففففففة بتلقفففففففي الفففففففدعم مفففففففن الحكومفففففففاا السففففففف ية القفلقفففففففة مفففففففن ت فففففففامي ال ففففففففو  اإليرانفففففففي  

هففففف ا الفففففدعم العسفففففكر    .)األسفففففد(  استشفففففعرا وجفففففود فرصفففففة مواتيفففففة لبطاحفففففة بعميفففففل إيرانفففففي قفففففديم
يففففةر ولكففففن أقفلففففط  والمففففالي علففففى حففففد سففففواءر كففففان فففففي غالبففففه غيففففر موج ففففا  نحففففو المجموعففففاا الراديكال

وففففففي نففففففس الوقففففف ر  المسففففف ولين األمفففففريكيين رغفففففم أنفففففه حفففففد  حتفففففى قبفففففل ظ فففففور ت ظفففففيم "داعفففففإ".
واج فففف  إيففففران الت ففففعيد الطففففائفي بشففففكل أكبففففر عبففففر تقففففديم الففففدعم المتزايففففد ل ظففففا  األسففففد مففففن خففففالل  

ة  ( وت ظفففففيم حفففففزب ا اإلرهفففففابي المفففففدعو  إيرانيفففففا  إضفففففافIRGCالحفففففرس الثفففففور  اإليرانفففففي اإلسفففففالمي )
دمشففففط    قففففدرةوبشففففكل تففففدريجي إلففففى تقفلففففي     أدمإلففففى المقفففففاتلين الشففففيعة مففففن م ففففاطط أخففففرمر ممففففا  

 إلى حالة التبعية إليران.وتحويل ا  

الشففففيعية فففففي ن ايففففة المطففففاا إلففففى تعزيففففز    –وتراا السفففف ية  تففففممايففففل فففففي الأدم ت ففففاعد  فففففي العففففراقر  
ومك فففففن الفففففدعم اإليرانفففففي   (15كلي مفففففا )إيفففففران والمتطفففففرفين السففففف ة( علفففففى حسفففففاب ا خفففففرين جميعفففففا .)

رئففففففيس الففففففوزراء العراقففففففير نففففففور  المففففففالكي مففففففن تب ففففففي سياسففففففاا طائفيففففففة متزايففففففد   لحكومففففففة بغففففففدادر
وقففففو  المففففالكي العديففففد مففففن المكاسففففب   والتففففي قفففففادا فففففي المقفابففففل إلففففى نفففففور السفففف ة العففففراقيين.

بفففففل  التفففففي تحققففففف  وكلفففففف  العفففففراقيين واألمفففففريكيين يم فففففا  باهظفففففا  علفففففى حفففففد سفففففواء ففففففي سففففف واا مفففففا ق
ر ع فففففففدما اعتقففففففففلَ المفففففففالكي م افسفففففففيه مفففففففن السففففففف ة وشفففففففن  حمفففففففالا  2011االنسفففففففحاب األمريكفففففففي عفففففففا   

تط يففففر ضففففدهم فففففي الحكومففففةر وتجاهففففل التع ففففداا التففففي قطع ففففا علففففى نفسففففه للمقفففففاتلين السفففف ة ففففففي  



تفففففي أسفففففاءا للسففففف ة ففففففي غالفففففب  "حركفففففة أب فففففاء العفففففراق" كمفففففا وأطلفففففط الع ف فففففان للمجموعفففففاا الشفففففيعية ال
 (16)األحيان.

خالل فففففا التوسفففففع بشفففففكل درامفففففاتيكي عفففففا   مفففففن  وأتفففففا  الغضفففففب السففففف ي الللفيفففففة التفففففي تمكفففففن "داعفففففإ" 
حيففففففث أجتففففففا  الت ظففففففيم مففففففدن مثففففففل الموصففففففل التففففففي كففففففان سففففففكان ا مسففففففتاءين مففففففن تع فففففففب    ر2014

( 17الت ظفففففيم إال أن فففففم اعتبفففففروا المجموعفففففة شفففففكال  مفففففن أشفففففكال اللفففففال  مفففففن حكفففففم المفففففالكي المسفففففيء.)
وفففففي الوقفففف  الفففف     ضفففف ا اللاصففففة.اان مكاسففففب المتطففففرفين ل ففففال  أغر وكمففففا فففففي سففففوريار وظففففف  إيففففر 

سفففففاعدا فيفففففه إيفففففران باسفففففتبدال المفففففالكي نفسفففففه بشل فففففية أقففففففل إيفففففارة لالنقسفففففا ر سفففففاعدا إيفففففران ففففففي  
ت ظفففففيم المقفاومفففففة ضفففففد "داعفففففإ" وَضفففففَم   ت فففففامي سفففففلطة المجموعفففففاا الشفففففيعية التفففففي رعت فففففا ط فففففران  

 فس  وبففففففف (18) تحففففففف  سفففففففيطرة "داعفففففففإ".عفففففففن طريفففففففط لعفففففففب دور ففففففففي تحريفففففففر الم فففففففاطط الواقعفففففففة  
الطريقففففففةر ع ففففففدما هففففففاجم ت ظففففففيم "داعففففففإ" إقفلففففففيم كردسففففففتان العففففففراقر زادا إيففففففران مففففففن نفو هففففففا  

وفففففي الوقفففف  الفففف   لففففم  المحلففففي وهيبت ففففا عبففففر تقففففديم ا المسففففاعدة الحيويففففة قبففففل التففففدخل األمريكففففي  
 (19تكن فيه ال الحكومة العراقية وال التركية مستعدة لفعل  ل .)

وضفففففع  الدولفففففة فقفففففطر لفففففم تقفففففم ط فففففران والمجموعفففففاا السففففف ية المتطرففففففة باسفففففتثمار االسفففففتياء الطفففففائفي  
بتففففدمير وتغييففففر ال ظففففا  اإلقفليمففففي الفففف    بففففل يتشففففارا الطرففففففان بسففففمة مشففففتركة أخففففرم: كالهمففففا م ففففتم  

إضفففففافة إلفففففى    للشفففففرق األوسفففففط ففففففي العقفففففود السفففففبعة الم  فففففرمة.  ميفففففزة  والففففف   كفففففانتقفففففود  واشففففف طن  
متلفففففف  الطرففففففففان أهففففففداففا  ملتلفففففففة جففففففدا  علففففففى المففففففدم البعيففففففد إلعففففففادة صففففففياغة هفففففف ا  بي مففففففا ي  لفففففف ر

فففففي الواقففففع لففففو كففففان   ال ظففففا ر إال أن مففففا يسففففتفيدان مففففن إضففففعاا هفففف ا ال ظففففا  علففففى المففففدم القريففففب.
أقفففففل    الغيففففر حكوميففففةكيانففففاا  الا  اإلقفليمففففي الحففففالي أقففففوم لكانفففف  ملففففاطر التعففففديل مففففن الففففدول و ال ظفففف

ولكففففففن ط ففففففران كمففففففا هففففففي عليففففففه ا ن خلقفففففف  الفوضففففففى ووظفتففففففه ل ففففففالح ا إلعففففففادة توجيففففففه   بكثيففففففر.
قفففففوم جديفففففدر ففففففي حفففففين اسفففففتلدم  الجماعفففففاا الراديكاليفففففة اإلسفففففالمية  الشفففففرق األوسفففففط نحفففففو تفففففوازن  

نففففففس التكتيكفففففاا لتحقيفففففط هفففففدف م المتمثفففففل باستعاضفففففة نظفففففا  الفففففدول الحاليفففففة القفائمفففففة ففففففي الم طقفففففة  
  علي ففففااألساسففففيةر يجففففب علففففى    ا ولكففففي تسففففتطيع واشفففف طن صففففون م ففففالح اومففففن ه فففف باللالفففففة اإلسففففالمية.

 .المترابطةمساعدة أمم الشرق األوسط في إعادة ب اء نظا  قفادر على مقفاومة ه   ال جماا  

 

 

 

 



 

تي كلتتََثّ ل  :  متمس  يمتو كلدةت

 مويز:ةتيأله يفتيإلي فيتإجإة

أن يكفففففون  نظفففففرا  ل طفففففاق الت ديفففففداا التفففففي تواجفففففه الم فففففال  األمريكيفففففة ففففففي الشفففففرق األوسفففففطر يجفففففب  
ومففففففن  االعتففففففراا بعففففففد  وجففففففود حلففففففول بسففففففيطة ل فففففف   الت ديففففففداا أساسففففففا  فففففففي السياسففففففة األمريكيففففففة. 

  وخلفففففففطالمشفففففففاكل ففففففففي الم طقفففففففة    تفففففففففاقمأن يففففففف د  إلفففففففى    لحل فففففففا  شفففففففبن البحفففففففث عفففففففن طفففففففرق ملت فففففففرة
وبالتففففالي سيسففففتلز  تففففدخال  أكبففففر وأكثففففر  لواليففففاا المتحففففدة  علففففى اوأكثففففر خطففففورة  جديففففدة    ت ديففففداا

 سُتجَبر واش طن على البقفاء في الشرق األوسط على المدم الم ظور.و  ُكلفة في المستقبل.

ال جفففففا  ففففففي الشفففففرق األوسفففففطر كمفففففا هفففففو عليفففففهر سفففففيتحقط مفففففن خفففففالل السفففففعي إلفففففى إقفامفففففة نظفففففا  إقفليمفففففي  
بتكلفففففففة سياسففففففية وعسففففففكرية وماليففففففة يمكففففففن    يةمسففففففتدا  قفففففففادر علففففففى مقفاومففففففة الت ديففففففداا الرئيسفففففف

ويعتبففففففر هففففففدا التغلففففففب علففففففى  الت ديففففففدين المففففففزدوجين المتمثلففففففين بففففففف السياسففففففة اإليرانيففففففة   تحمل ففففففا.
اإليرانيفففففففة  السياسفففففففة التوسفففففففعية    المفففففففدم القريفففففففب.  علفففففففىالتوسفففففففعية والتطفففففففرا السففففففف ي بعيفففففففد الم فففففففال  

الثفففففور ر أمفففففا الت ديفففففد ا خفففففر في طلفففففط    ينظفففففا  الجم وريفففففة اإلسفففففالمية المتزمففففف  واألوتفففففوقراط  يقفففففود 
وال يمكفففففن للواليفففففاا المتحفففففدة األمريكيفففففة هزيمفففففة أ    .لبسفففففال   يويزدهفففففر مفففففن التحريففففف  اإليفففففديولوج

 ت ديد م  م بشكل أساسي ا ن ولكن يجب مواج ة الت ديدين وإبطال ما.

خففففففالل العقففففففد    فففففففي الم طقففففففةكففففففي الكبيففففففر والمحففففففدود قففففففد توضففففففح   األمري  الحضففففففوروكانفففففف  ملففففففاطر  
عي  سفففففالو   ففففففي نطفففففاق جغراففففففي واسفففففعتعريففففف  األهفففففداا األمريكيفففففة اإلسفففففتراتيجية   وال  ففففف  الماضفففففي.

نفقففففففاا ال  الواليفففففاا المتحفففففدة    سفففففيكل  –ففففففي الم طقفففففة    ةإلفففففى اإلطاحفففففة باألنظمفففففة وغفففففرس الديمقراطيففففف
وسفففففففتكون نتائج فففففففا عديمفففففففة الففائفففففففدة لدرجفففففففة  ن ايفففففففة ل فففففففا سفففففففواء أكانففففففف  تكلففففففففة بشفففففففرية أو ماديفففففففة  

قفائمففففة فقففففط علففففى اسففففت داا   –مففففن ناحيففففة أخففففرم فففففف ن تب ففففي إسففففتراتيجية شففففديدة الضففففيط   .ةال ففففدم
فففففففي  المجموعففففففة    تفففففف د  إلففففففى ت فففففاميإرهابيففففففة محفففففددة وال تسففففففت دا الففففففدي اميكياا التفففففي    مجموعفففففة
   متزايدة.يلن تم د إال لتدخالا متكررة وتكال –مكان ا  

 هففففف ين الطفففففرفين المتطفففففرفين.  ليسففففف  ه الففففف  وصففففففة سفففففحرية يمك  فففففا إيجفففففاد التفففففوازن ال فففففحي  بفففففين
علفففففى تج فففففب المبالغفففففة    قفائمفففففا    ا  جيفففففد  ا  سياسفففففي  ا  ر واشففففف طن رأيفففففظ  فففففيتطلفففففب األمفففففر أن تُ  بفففففدال  مفففففن  لففففف ر

وبال سفففففبة أل  مشفففففاركة أمريكيفففففة ففففففي   الت ديفففففداا اإلقفليميفففففة.  مواج فففففةوالموقففففف  السفففففلبي معفففففا  ففففففي  
قيسففففف  ووج ففففف  نحفففففو    قفففففد  الشفففففرق األوسفففففط للدمفففففة الم فففففلحة القوميفففففة األمريكيفففففةر يتوجفففففب أن تكفففففون



ومففففع مففففرور الوقفففف  أن تسففففاعد فففففي تقفليففففل الفوضففففى وبالتففففالي تقفلففففي      ففففات ي ففففة الظففففروا التففففي يمك 
 مستوم االنلرام األمريكي في الحرب إلى الحد ال   يمكن أن تتحمله واش طن براحة أكبر. 

تيففففففل  ف  ل ففففففزع  تسففففففعى جاهففففففدةهفففففف   الت ديففففففداار يجففففففب علففففففى واشفففففف طن أن    القضففففففاء علففففففىبففففففدال  مففففففن  
لففففدي اميكياا التففففي تعففففزز القففففوم الدافعففففة نحففففو الفوضففففى فففففي الوقفففف  الفففف   تسففففعى فيففففه إلففففى ب ففففاء  ا

الظفففففففروا لفففففففدول ومجتمعفففففففاا الم طقفففففففة لتحفففففففد  هففففففف   الت ديفففففففداا ودحرهفففففففا ومفففففففع مفففففففرور الوقففففففف   
 إن ائ ا.

يجفففففب أن يكفففففون ال ظفففففا  الففففف   تحتفففففاال الواليفففففاا المتحفففففدة إلفففففى الحفففففففاف عليفففففه وإعفففففادة ب ائفففففه للفففففدففاع  
هفففف ا يع ففففي   نفسففف ا.أو داخففففل الففففدول    فففففي الم طقفففة  ُمسفففتداما  سففففواء أكففففان بفففين الففففدولعفففن م ففففالح ار 

تعزيففففز شففففركاء واشفففف طن لمقفاومفففففة التحففففدياا اللارجيففففة التففففي يواج ون فففففا بشففففكل مباشففففر ولكففففن لكفففففي  
تسفففففاعد أيضفففففا  ففففففي تقويفففففة أنظمفففففت م السياسفففففية الداخليفففففة للحمايفففففة ضفففففد الت ديفففففداا الداخليفففففة التفففففي  

 ا مففففا ترنحفففف  الففففدول الحليفففففةر سففففواء أكانفففف  نتيجففففة لعففففدوان مباشففففر أو  إ  .فففففي خطففففر  اسففففتقرارهم  تضففففع
يفففففوران داخلفففففير سفففففوا ُتجبفففففر الواليفففففاا المتحفففففدة ففففففي ال  ايفففففة علفففففى التفففففدخل ففففففي الم طقفففففة بشفففففكل  

 مباشر لحماية م الح ا.

تل فففففففي  الم فففففففادر للم طقفففففففة لت ي فففففففة األرضفففففففية    ا ن  السياسفففففففاا األمريكيفففففففة  ويتعفففففففين علفففففففى صفففففففانعي
  كلمفففففففا ازدادا قفففففففدرة دول الم طقفففففففةركلمفففففففا   وتقفليفففففففل ضفففففففرورة التفففففففدخالا األمريكيفففففففة المسفففففففتقبلية.

  مت اميففففففة ت ففففففدد  قففففففوة إقفليميففففففةت ظففففففيم الففففففدففاع الجمففففففاعي ضففففففد  فففففففي  توجففففففب علففففففي م زيففففففادة قففففففدرت م  
المسففففففاعدة فففففففي ب ففففففاء    الج ففففففاا الففاعلففففففة المتطرفففففففة الغيففففففر الحكوميففففففة فففففففي وسففففففط م.وضففففففد    االسففففففتقرار

أن يحفففففافب علفففففى نفسفففففه عبفففففر الفففففدعم األمريكفففففي سفففففيلف  علفففففى الواليفففففاا    رعلفففففى األقففففففل رنظفففففا  قففففففادر
 المتحدة الت ديد والتكلفة المستقبلية في الشرق األوسط.

 

 المبادئ اإلستراتيجية للسياسة األمريكية في الشرق األوسط

ربمففففففا يبففففففدو هففففففدا ب ففففففاء نظففففففا  إقفليمففففففي ُمسففففففتدا  بتكلفففففففة يمكففففففن لواشفففففف طن تحمل ففففففار وسففففففيلة تففففففرا  
وخاصففففففة إ ا مففففففا أخففففففدنا   –ال يمكففففففن ل فففففف ف اع القففففففرار األمريكففففففي أن يتحملففففففوا تكاليف ففففففا  طويلففففففة األمففففففد  

ومففففففع   .-واسففففففتفزازاا إيففففففران اإلقفليميففففففة  بعففففففين االعتبففففففار الت ديففففففد الفففففففور  الفففففف   يفرضففففففه داعففففففإ  
إلففففى     -هفففف   الت ديففففداا المباشففففرة سففففوا يفففف د   حلففففول السياسففففية فقففففط علففففى   لفففف  فففففف ن تركيففففز ال



إلفففففى خلفففففط الت ديفففففداا بفففففين الت ديفففففد الففففففور     –  إيزن فففففاورالفففففرئيس دوايففففف     إعفففففادة صفففففياغة نففففف 
وعلففففففى صفففففف اع القففففففرار الفففففف ين يت ففففففارعون ا ن مففففففع هفففففف   التحففففففدياا الجسففففففيمة أن   والت ديففففففد األهففففففم.

لففففى أسففففاس ال تيجففففة ال  ائيففففة عبففففر معرفففففة إن كانفففف  هفففف    يقي  مففففوا مسففففاراا العمففففل المحتملففففة أمففففام م ع
المسفففففففففاراا ستشفففففففففجع أو تعرقففففففففففل تشفففففففففكيل نظفففففففففا  ت فيففففففففف   اتفففففففففي للفففففففففدول المسفففففففففتقرة ففففففففففي الشفففففففففرق  

لتحقيفففففففط  لففففففف  يجفففففففب أن توج فففففففه هففففففف   المبفففففففادئ اإلسفففففففتراتيجية قفففففففراراا السياسفففففففة  و ( 20األوسفففففففط.)
 األمريكية:

فففففي سففففوريا    تطففففرا السفففف ي معففففامواج ففففة السياسففففة التوسففففعية اإليرانيففففة وال -أ
 :والعراق

حقفففففط الطرفففففففان )إيفففففران والمتطفففففرفين السففففف ة( ففففففي كفففففل مفففففن سفففففوريا والعفففففراق مكاسفففففب خطيفففففرة ففففففي  
العقفففد الماضفففي والتفففي مفففن شفففبن ا ففففر  خطفففر عميفففط علفففى الم فففال  األمريكيفففة إ ا مفففا لفففم يفففتم فح ففف ا  

الم تشففففففر مففففففن هفففففف   الففففففدول اليففففففو  اسففففففتقرار    وعففففففد  االسففففففتقرار  يق ففففففو  الع فففففف  الطففففففائفيو  وردع ففففففا.
اإلرهابيففففة فففففي أمففففاكن    الجماعففففاايللففففط أرضففففية خ ففففبة النتشففففار    بففففدور وهفففف ا   .ببسففففر الشففففرق األوسففففط  

ويفففففففدرا خ فففففففو  الواليفففففففاا المتحففففففففدة  فرصفففففففة أكبفففففففر للتوسفففففففع اإليرانففففففففي )والروسفففففففي(.   ويتفففففففي أخفففففففرم  
ة طموحفففففات م اإلقفليميفففففةر األمريكيفففففة بفففففبن العفففففراق وسفففففوريا مسفففففرحان حاسفففففمان يمك   مفففففا مفففففن دففففففع عجلففففف

 ومن ه ا سيتوجب على الوالياا المتحدة مواج ة الطرفين في أن واحد.

فففففَط باالسفففففتقرار اإلقفليمفففففي ال فففففاجم عفففففن ان يفففففار سفففففوريا والعفففففراقر يجفففففب علفففففى    وإلصفففففال  الضفففففرر الففففف   َلح 
إ ا مفففففا حاولففففف     بفففففين إيفففففران وم افسفففففي ا السففففف ة.تعطيفففففل الدي اميكيفففففة المزعزعفففففة لالسفففففتقرار  واشففففف طن  

 اشفففف طن مواج ففففة إيففففران وحففففدها أو "داعففففإ" وحفففففدهار فف ن ففففا سففففتمك ن الطففففرا ا خففففر وتعففففزز قوتفففففه.و 
وطالمففففا   طالمففففا يسففففتمر وكففففالء إيففففران فففففي قمففففع السففففكان السفففف ةر فففففف ن التطففففرا السفففف ي سففففوا يزدهففففر.

ومفففففوافقين علفففففى مسفففففعاها  الم طقفففففةر سفففففوا تجفففففد إيفففففران شفففففركاء راغبفففففين    ي فففففدد المتطرففففففون السففففف ة
وبسففففففففبب طبيعففففففففة الت ديففففففففدين )اإليرانففففففففي والسفففففففف ي المتطففففففففرا(   علففففففففى الم طقففففففففة.  أن ت ففففففففيمنفففففففففي  

بفففففوعي مسفففففبط بفففففبن إسفففففتراتيجيت ا لفعفففففل  لففففف   المتفففففرابطينر يجفففففب علفففففى واشففففف طن محاربفففففة "داعفففففإ" 
 د الدور اإليراني في سوريا والعراق في المستقبل الم ظور.يتحد  تساعد في  سوا

 

 



 

 مقفاومة السياسة التوسعية اإليرانية  

  والقفائمففففة علففففى  الموجففففودة م فففف  زمففففن طويففففل  رغبففففة إيففففران  دفعففففة إلففففى  هفففف   ال ففففراعاا بالفعففففل  أعطفففف 
ففففففففي دولتفففففففين تعتبفففففففران األكثفففففففر أهميفففففففة مفففففففن ال احيفففففففة اإلسفففففففتراتيجية ففففففففي    القفففففففوةوتعميفففففففط    التوسفففففففع
وتعزيففففز قوت ففففا فففففي كففففل مففففن سففففوريا    ل ففففافففففي الواقففففعر عبففففر الحففففففاف علففففى األنظمففففة المواليففففة   الم طقففففة.

واسففففتلدم  ط ففففران ال ففففراعاا الحاليففففة   هائففففل.  بشففففكلن موقف ففففا اإلسففففتراتيجي  والعففففراقر عففففززا إيففففرا
وتوسففففيع الثففففورة اإلسففففالمية عبففففر ب ففففاء هففففالل شففففيعي    توطيففففد  المتمثففففل فففففيلالقتففففراب مففففن تحقيففففط ُحلم ففففا  

دورهففففا فففففي العففففراق نفففففو ا  بففففال     ويعطي ففففا  (21إلففففى شففففواط  البحففففر المتوسففففط.)  أراضففففي ايمتففففد مففففن  
وكفففف ل  يمكففففن القففففول أنففففه يعطي ففففا نفففففو ا  علففففى  علففففى قطففففاع هففففا  مففففن سففففوق الفففف فط العالميففففة  األهميفففة  

كمففففا ويمك   ففففا موقع ففففا فففففي   المتطففففرفين الشففففيعة الفففف   حففففاولوا مسففففبقفا  ت ديففففد الحكومففففة السففففعودية.
  (22سفففففوريا مفففففن زيفففففادة دعم فففففا لحفففففزب ا ويمكفففففن أن ي فففففدد إسفففففرائيل عبفففففر مرتفعفففففاا الجفففففوالن.)

مسفففففبقفا  خطفففففا  جويفففففا  مباشفففففرا  ل قففففففل المفففففواد لوكالئ فففففا ففففففي الشفففففرقر أقفامففففف   إضفففففافة إلفففففى  لففففف ر بعفففففدما  
توسففففع نطففففاق إيففففران   (23)بففففر  يربط ففففا بوكالئ ففففا أيضففففا .  طريففففط  إنشففففاء  وشفففف باتفففف  إيففففران اليففففو  علففففى  

الجغرافففففففي يعطي ففففففا المزيففففففد مففففففن ال فففففففو  ضففففففد شففففففركاء الواليففففففاا المتحففففففدة األمريكيففففففة مثففففففل األردن  
العففففالم الشففففيعي مزيففففدا  مففففن ال فففففو  فففففي    فففففي جميففففع أنحففففاءفففففي حففففين يضففففي  توسففففع تبييرهففففا  وتركيففففار 

جفففف ب السففففكان الشففففيعة الموجففففودين فففففي الففففدول التففففي يقودهففففا السفففف ة مثففففل تلفففف  الففففدول المتواجففففدة  
 (24في اللليج الففارسي.)

علففففى أمففففل أنففففه يمكففففن تعففففوي   لفففف  عبففففر دحففففر  سففففيكون مففففن اللطففففب السففففما  إليففففران بتعزيففففز مكاسففففب ا  
أكثفففففر مفففففن أ  صفففففراعاا أخفففففرم يانويفففففةر ففففففف ن    (25ران ففففففي المسفففففر  الثفففففانو  المتمثفففففل بفففففاليمن.)إيففففف

ميففففففزة خطيففففففرة فففففففي كففاح ففففففا للففففففتحكم بكامففففففل  انت ففففففاراا إيففففففران فففففففي قفلففففففب الشففففففرق األوسففففففط يعطي ففففففا  
حرمفففففففان القفففففففواا  م فففففففع التوسفففففففع اإليرانفففففففي ففففففففي الفففففففيمن ومقفاومفففففففة ج ودهفففففففا الراميفففففففة إلفففففففى   الم طقفففففففة.

الللففففففيج الففارسففففففي تبقففففففى أهففففففداففا  م مففففففة ر ولك  ففففففا لففففففن تحمففففففي ضففففففد  األمريكيففففففة مففففففن الوصففففففول إلففففففى  
إ ا مففففا تمك فففف  إيففففران مففففن قطففففع الطريففففط    الت ديففففداا األكثففففر أهميففففة التففففي يواج  ففففا األمريكيففففون.

وإمكانيففففة الوصففففول إلففففى الفففف فط العراقففففي فففففي الم ففففدرر علففففى سففففبيل المثففففالر فففففف ن الحففففففاف علففففى مضففففيط  
 (26)هرمز مفتوحا  ستكون قيمته محدودة.



إال عبفففففر    أن يفففففتميمكفففففن  ال  طمفففففو  إيفففففران ال فففففادا إلفففففى قفلفففففب ال ظفففففا  اإلقفليمفففففي    إحبفففففامففففففف ن  لتفففففالي  وبا
 والميليشياا ال ديقة ل ا في قفلب الشرق األوسط.   م ع ا من تشكل سلسلة من الدول

هفففففدا م فففففع إيفففففران مفففففن التوسفففففع أو حتفففففى تعزيفففففز مكاسفففففب ا التفففففي حققت فففففا ففففففي    خلفففففطولكفففففن ال يجفففففب  
هفففففف ين البلففففففدين    فففففففيال فففففففو  اإليرانففففففي بشففففففكل كامففففففل    القضففففففاء علففففففىسففففففوريا والعففففففراق مففففففع محاولففففففة  

كمففففا وال يمكففففن للواليففففاا المتحففففدة   اللفففف ين يملكففففان روابففففط سياسففففية ودي يففففة طويلففففة األمففففد مففففع إيففففران.
هففففففي موجففففففودة فففففففي الم طقففففففة م فففففف  أالا السفففففف ين ولففففففن   –أن تف ففففففل حضففففففور إيففففففران فففففففي الم طقففففففة  

إلفففففى توضفففففي  أهفففففداف م    األمريكفففففي  القفففففرارصففففف اع  بفففففدال  مفففففن  لففففف ر يحتفففففاال   تففففف هب أل  مكفففففان أخفففففر.
 بشكل أكبر.

طالمفففففا بقيففففف  إيفففففران ُتسفففففل   الميليشفففففياا  تحقيقفففففه  رين يعتبفففففر أمفففففر غيفففففر ممكفففففن  ق  سفففففتَ سفففففوريا وعفففففراق مُ 
دور الشففففرق األوسففففط الُمففففَ ظم  ولكففففن بمقفففف الشففففيعية التابعففففة ل ففففا ب ففففدا ارتكففففاب المفففف اب  بحففففط السفففف ة.

مفففففففادا  ال ففففففففو  اإليرانفففففففي مكبوحفففففففا  وتحففففففف     اإلقفليمفففففففير الوجفففففففود اإليرانفففففففي علفففففففى المسفففففففر   أن يفففففففدي
 السيطرة.

 

 مواج ة التطرا الس ي

أن ت ت فففففففي  و أن ت طلفففففففط المعركفففففففة ضفففففففد التطفففففففرا السففففففف ي ففففففففي كفففففففل مفففففففن العفففففففراق وسفففففففوريا  ويجفففففففب  
 20وبفففففاألخ  ففففففي الم طقفففففة الواسفففففعة الممتفففففدة بفففففين بغفففففداد ودمشفففففطر حيفففففث يتواجفففففد   –باالنت فففففار  

وطالمففففا  مليففففون سفففف ي حاليففففا  يعيشففففون دون أ  أففففففاق لحكففففم  اتففففي متماسفففف  فففففي المسففففتقبل الم ظففففور. 
ي هففففففف الء السفففففففكان مفففففففن اإلجحفففففففاا بحق فففففففمر لفففففففن تففففففف د  السفففففففيطرة علفففففففى الرقفففففففة أو حتفففففففى دحفففففففر  يعفففففففان

ي ففففففا حاليففففففا  إلففففففى معالجففففففة العوامففففففل الب يويففففففة للتطففففففرا  عل  داعففففففإ" مففففففن كففففففل الم ففففففاطط التففففففي يسففففففيطر"
لحكفففم السففف ة الففف ين يعيشفففون ففففي الم طقفففة التفففي تتوسفففط  بفففدون وجفففود حفففل سياسفففي ُمسفففتدا    السففف ي.

  مجموعفففففة أخفففففرم  بشفففففكل محتفففففو سفففففيلل  ت ظففففيم "داعفففففإ" العاصففففمتين الفففففواقعتين تحففففف  هيم فففففة إيرانر
( 2"داعففففففإ" القفادمففففففة )رقففففففم   وبقففففففدر مففففففا ي ففففففعب تليف لففففففهر سففففففتفيد مففففففن نفففففففس الفففففففر  والمظففففففالم.ست

 يمكن أن تكون أسوأ من األولى.

أن ُتشَفففففففك ل هففففففف   الحقيقفففففففة سفففففففلوا الواليفففففففاا المتحفففففففدة األمريكيفففففففة ففففففففي مواج فففففففة ت ظفففففففيم    وي بغفففففففي
لم فففففاطط الواقعفففففة   عطفففففاء األوامففففر تمامفففففا كمففففا يح فففففل فففففي ابإليففففران    يسفففففم   أ  ن ففففج  سفففففيقود "داعففففإ".



ففففي حفففال َسفففَع  إيفففران إلفففى وضفففع الم طقفففة تحففف    ن ايفففة ال ُيحمفففد عقباهفففا.تحففف  سفففيطرة "داعفففإ" إلفففى  
سففففيطرة حلففائ ففففا فففففي دمشففففط وبغففففداد حي  ففففا س شفففف د مزيففففدا  مففففن االسففففتياء بففففين السفففف ةر األمففففر الفففف    

ربمففففا تففففرم ط ففففران   بففففدال  مففففن  لفففف ر .ينلعففففودة "داعففففإ" ب ففففيغة وجسففففد جديففففدسيضففففع حجففففر األسففففاس  
كبيفففففرة مفففففن غففففرب العفففففراق وشففففرق سفففففوريا فففففي أيفففففد  المتطفففففرفين    أجففففزاء  فففففي تفففففراقيمففففة إسفففففتراتيجية  

العراقيفففففففة سفففففففيترا دمشفففففففط وبغفففففففداد    –اسفففففففتمرار تواجفففففففد اللالففففففففة علفففففففى الحفففففففدود السفففففففورية    السففففففف ة.
م فففففففددتين وبالتفففففففالي َيففففففففر   علفففففففى العاصفففففففمتين االعتمفففففففاد علفففففففى إيفففففففران للح فففففففول علفففففففى المسفففففففاعدة  

فففففي   الغففففرب.  وُيشففففغ لانه أن يضففففع   األم يففففة فففففي حففففين أن المتطففففرفين سيفرضففففون أيضففففا  خطففففرا  مففففن شفففف
هفففف   الم فففاطط يتوافففففط مففففع م فففلحت ا بي مففففا سففففيترا الواليففففاا  الحففففالتين سففففترم إيفففران بقفففففائ م فففففي    كفففال

 (.2ن "داعإ" المستقبلية )داعإ إصدار  المتحدة وحلففائ ا يواج و 

ولم فففففع إيفففففران مفففففن توسفففففيع  لم فففففع خطفففففر تجفففففدد اإلرهفففففاب ففففففي مرحلفففففة مفففففا بعفففففد القضفففففاء علفففففى "داعفففففإ" 
ر يتوجففففب علففففى واشفففف طن إيجففففاد ودعففففم حلففففول ُمسففففتدامة لحكففففم  سففففيطرت ا علففففى م ففففاطط العففففراق وسففففوريا

فمفففففع اسفففففتمرار قفففففواا التحفففففال  ففففففي محاربفففففة ت ظفففففيم "داعفففففإ" ففففففي   الم فففففاطط  اا الغالبيفففففة السففففف ية.
تبقفففففى خطفففففط حكفففففم هففففف   المفففففدن الُمَسفففففَترَدة أوليفففففة  الموصفففففل والتحضفففففير لل جفففففو  القففففففاد  علفففففى الرقفففففةر 

أطالففففففف   مفففففففا  إ ا    (27ناهيففففففف  عفففففففن الم فففففففاطط المتبقيفففففففة تحففففففف  سفففففففيطرة الت ظفففففففيم.) بكفففففففل المقففففففففاييسر
القفففففواا الشفففففيعية التفففففي تطفففففوق الموصفففففل ا ن أو القفففففواا الكرديفففففة المتوقفففففع أن تكفففففون الحملفففففة نحفففففو  
الرقففففةر البقفففففاء وباتفففف  ضففففيففا  غيففففر مرحففففب بففففه لففففدم أهففففالي الم طقففففة فففففي أعقفففففاب الحمففففالا العسففففكريةر 

فففففففي ن ايفففففة المطففففففاا سففففففيتوجب   (28)سفففففتتكرر."داعففففففإ"   الظففففففروا التفففففي أدا إلففففففى صفففففعودففففففف ن  
علففففى واشفففف طن المسففففاعدة فففففي صفففف اعة أشففففكال محففففددة مففففن الحكففففم العربففففي السفففف ي المحلففففي القفففففادر  

 دمشففففففط وبغففففففداد علففففففى حففففففد سففففففواء.  إبعففففففادالم طقتففففففين دون  علففففففى اسففففففتبدال "داعففففففإ" فففففففي كففففففال  
علففففى الواليففففاا المتحففففدة البقفففففاء ملتزمففففة فففففي كففففل مففففن العففففراق وسففففوريا بعففففد    سففففي بغيولتحقيففففط  لفففف   

اجتثففففا  "داعففففإ" مففففن الرقففففة ب ففففدا تقففففديم الففففدعم إلعففففادة الب ففففاء وللحففففففاف علففففى التحففففال  الففففدولي  
 لمحاربة "داعإ" وللتعامل مع موسكو وط ران ودمشط.

يفففف د  لجففففم إيففففران    تمامففففا كمففففا لففففن  السففففيطرة علففففى الرقففففة لففففن تكففففون كافيففففة الست  ففففال خطففففر اإلرهففففاب
ففففففي م فففففاطط أخفففففرم إلفففففى نففففففزع فتيفففففل اللطفففففر الففففف   تفرضفففففه ط ففففففران علفففففى الم فففففال  األمريكيفففففة فففففففي  

علففففففى  نظففففففا  قفففففففادر  ولكففففففن نجففففففا  ُمسففففففتدا  ضففففففد هفففففف ين الَلطَففففففرين يتطلففففففب إعففففففادة ب ففففففاء   الم طقففففففة.
 مقفاومت م في كل من العراق وسوريا.

 



 

 

 م ع نشوب صراعاا إقفليمية جديدة -ب

اسففففتمرار وحتففففى ت ففففامي الت ديففففداا المفروضففففة مففففن إيففففران والمتطففففرفين السفففف ة    إمكانيففففةبعيففففدا  عففففن  
إلفففففى  بعفففففد سفففففقوم الرقفففففة والموصفففففلر ه الففففف  احتمفففففال بفففففبن يففففف د  تركيفففففز واشففففف طن علفففففى "داعفففففإ"  

فففففففففي الم طقففففففففة عففففففففن صفففففففف ف اع القففففففففرار    ال ففففففففراعاا األخففففففففرم ال اشفففففففف ةحجففففففففب الملففففففففاطر التففففففففي تفرضفففففففف ا  
  األمريكي.

 التركي  –تففاد  ال راع الكرد   

اشفففففففتبك  القفففففففواا التركيفففففففة والكتائفففففففب السفففففففورية المدعومفففففففة تركيفففففففا مسفففففففبقفا  مفففففففع وحفففففففداا حمايفففففففة  
شفففففمال  يففففففة ل فففففا ففففففي قفففففرم تابعفففففة لبلفففففدة م فففففبجر ر والمجموعفففففاا العربيفففففة الحلYPGالشفففففعب الكرديفففففة  

ر األمفففففر الففففف   ي فففففدد بتمفففففدد درامفففففاتيكي ومزعفففففزع لالسفففففتقرار لحفففففرب تركيفففففا الداخليفففففة ضفففففد  سفففففوريا
خطفففففر صفففففراع ممايفففففل كفففففان واضفففففحا     إلفففففى مسفففففر  جديفففففد أ  سفففففوريا.  رPKK  حفففففزب العمفففففال الكردسفففففتاني

لفففففبع  الوقففففف  ولكفففففن تركيفففففز واشففففف طن الَمف فففففو  للسفففففيطرة علفففففى الرقفففففة عق فففففد  الدبلوماسفففففية الحس اسفففففة  
ومففففع  لفففف  مففففن شففففبن سففففوء إدارة هفففف ا ال فففففراع أن   التففففي كانفففف  ضففففرورية لتففففففاد  هفففف ا التعقيففففد.

 يكون ُمكل ففا  على الم ال  األمريكية. 

  للففففففدففاع عففففففنمففففففن نقفففففففام القتففففففال ضففففففد ت ظففففففيم "داعففففففإ" وحففففففداا حمايففففففة الشففففففعب قوات ففففففا    وَنقَفلفففففف 
هجمفففففاا الجفففففيإ التركفففففير ومففففف خرا ر َدعَففففف  الوحفففففداا نظفففففا     ضفففففدالم فففففاطط الواقعفففففة تحففففف  سفففففيطرت ا  

لتكفففففون بمثابفففففة حفففففاجز ضفففففد  األسفففففد والفففففروس والقفففففواا األمريكيفففففة ففففففي الم فففففاطط القريبفففففة مفففففن م فففففبج  
سفففففففتكون دمشفففففففط وموسفففففففكو و"داعفففففففإ" ففففففففي وضفففففففع جيفففففففد السفففففففتغالل  وففففففففي المسفففففففتقبل   (29)تركيففففففا.

وتعميفففففط ال فففففدع بفففففين شفففففريكي واشففففف طن األساسفففففيين ففففففي الم طقفففففة ووضفففففع السياسفففففة األمريكيفففففة ففففففي  
بففففين تركيففففا ووحففففداا حمايففففة الشففففعب أن يوقفففف      الشففففاملومففففن شففففبن ال ففففراع   صففففعوبة.  أكثففففرموقفففف   

قطفففففع كامفففففل الفففففدعم األمريكفففففي عفففففن وحفففففداا حمايفففففة   أ  حملفففففة عسفففففكرية ضفففففد الرقفففففة بشفففففكل دائفففففم.
الشفففففعب كمفففففا تطلفففففب تركيفففففا سفففففوا يتفففففرا الواليفففففاا المتحفففففدة األمريكيفففففة بفففففدون قفففففوة بريفففففة قففففففادرة  

ولكففففن التمسفففف  بوحففففداا   علففففى انتففففزاع الرقففففة أو حتففففى احتففففواء مقفففففاتلي "داعففففإ" فففففي تلفففف  الم طقففففة.
ي إلففففى قفاعففففدة إنجرليفففف   حمايففففة الشففففعب يمكففففن أن يقففففود أنقففففرة إلففففى تقييففففد وصففففول الجففففيإ األمريكفففف



الجويفففففة وبالتفففففالي إضفففففففاء المزيفففففد مفففففن التعقيفففففد علفففففى الحملفففففة األمريكيفففففة العسفففففكرية الم اهضفففففة لت ظفففففيم  
 "داعإ".

إلبقفففففففاء شففففففركاء الواليففففففاا المتحففففففدة ُمركففففففزين علففففففى الت ديففففففداا اإلسففففففتراتيجية األكبففففففرر يجففففففب علففففففى  
لففففففى الضففففففماناا األم يففففففة  باإلضففففففافة إ واشفففففف طن العمففففففل علففففففى حففففففل أو علففففففى األقفففففففل إدارة هفففففف ا ال ففففففراع.

لففففففن يكففففففون مسففففففموحا  لحففففففزب العمففففففال الكردسففففففتاني أن يلطففففففط أو   –المسففففففبقة التففففففي أعطيفففففف  لتركيففففففا  
يشففففن هجمففففاا ضففففد تركيففففا انطالقفففففا مففففن الم طقففففة الواقعففففة تحفففف  سففففيطرة وحففففداا حمايففففة الشففففعب أو أن  

  ويجفففففب علفففففى واشفففففف طن أن –ي قففففففل األسفففففلحة التفففففي تقفففففدم ا الواليفففففاا المتحففففففدة للوحفففففداا الكرديفففففة  
تكتشففففففف  طفففففففرق أخفففففففرم إلق فففففففاع الت ظفففففففيم الكفففففففرد  الفففففففرئيس المتمثفففففففل بحفففففففزب االتحفففففففاد الفففففففديمقراطي  

PYD  مففففففن األحففففففزاب األخففففففرم إلففففففى حكومففففففة الفدراليففففففة الديمقراطيففففففة    أخففففففرينع اصففففففر كففففففرد  ر إلدخففففففال
والتقفليففففففل مففففففن مظففففففاهر التبجيففففففل الواضففففففحة لم سففففففس حففففففزب العمففففففال الكردسففففففتاني    فففففففي شففففففمال سففففففوريا

 عبدا أوجالن وارتباط ا بحزب العمال أيضا .

 

 م ع الت ارع على كركوا
أن يفففف د  إهمال ففففا وعففففد   العففففراقر ه الفففف  خطففففوم صففففدع أيضففففا  ومففففن الممكففففن  علففففى نحففففو ممايففففل فففففي  

إيففففففران و"داعففففففإ" علففففففى حسففففففاب  صففففففراعاا جديففففففدة قففففففد تفيففففففد  التعامففففففل مع ففففففا بشففففففكل صففففففحي  إلففففففى  
مولفففففدة  ال ففففدع األكثففففر وضفففففوحا  موجففففود فففففي كركفففففوار وهففففي نقطففففة    الواليففففاا المتحففففدة األمريكيفففففة.

القفففففواا الكرديفففففة المرتبطفففففة بحفففففزب االتحفففففاد    ففففففي قبضفففففةوقعففففف  مففففف خرا   و م ففففف  فتفففففرة طويلفففففة    للع ففففف 
الففففففوط ي الكردسففففففتانير وهففففففو حففففففزب مففففففن الحففففففزبين الرئيسففففففيين الم يم ففففففين علففففففى المشفففففف د السياسففففففي  

 (30واألم ي الكردستاني في العراق.)

وتعتبففففففففر كركففففففففوا وحقول ففففففففا ال فطيففففففففة ا ن نقطففففففففة صففففففففراع محتملففففففففة بففففففففين حففففففففزب االتحففففففففاد الففففففففوط ي  
الفففففففف   يقففففففففود  رئففففففففيس اإلقفلففففففففيم    PDKالكردسففففففففتاني  والحففففففففزب الففففففففديمقراطي   PUKالكردسففففففففتاني  

 ففففب  م ففففدرا  ل ففففراع بففففين حكومففففة بغففففداد المدعومففففة  إقفليميففففا ر مففففن الممكففففن أن ت  مسففففعود البففففارزاني.
وحكومفففففة إقفلفففففيم كردسفففففتان العفففففراق إضفففففافة إلفففففى صفففففراع بفففففين بغفففففداد وتركيفففففا التفففففي تحفففففاول  إيرانيفففففا   

مففففففا ت ففففففارع  القففففففوم اإلقفليميففففففة  ا  إ   توسففففففيع نفو هففففففا مففففففن خففففففالل التعففففففاون مففففففع حلففائ ففففففا اإلقفليميففففففين.
مففففن أجففففل اسففففتقفالل كردسففففتان العففففراقر فف نففففه مففففن  ربمففففا فففففي سففففياق التحففففرا  علففففى كركففففوار   والداخليففففة



الممكفففففففن أن يقفففففففو  إقفلفففففففيم كردسفففففففتان العفففففففراق ككفففففففل. هففففففف ا سفففففففيع ي ن ايفففففففة إحفففففففدم أخفففففففر جفففففففزر  
تكفففففون  وان يفففففار إحفففففدم الكيانفففففاا السياسفففففية المعفففففدودة التفففففي يمكفففففن أن  االسفففففتقرار ففففففي الم طقفففففة  

  بمثابة ح ن في وجه إيران و"داعإ".

 

 اللليجي  –التقفليل من حدة ال راع اإليراني  

تبييفففففد هجفففففو   التبكيففففد علفففففى حمايفففففة حلففففففاء الواليفففففاا المتحفففففدة مففففن ت ديفففففد التوسفففففع اإليرانففففي ال يع فففففي  
قففففوة    موقفففف   إيجففففادالتحففففد  الفففف   يواجففففه واشفففف طن بففففدال  مففففن  لفففف  هففففو    ط ففففران.  مضففففاد ضففففدسفففف ي  

وحلففائ ففففففا مففففففن إعففففففادة ب ففففففاء نظففففففا  مسففففففتقر يحمففففففي سففففففيادة الففففففففاعلين اإلقفليميففففففين  ُيَمك ففففففن واشفففففف طن  
  الشرعية.

األعمفففففففال اإليرانيفففففففة  عبفففففففر الفففففففرد بع ففففففف  علفففففففى   رولتحقيفففففففط هففففففف   الغايفففففففةر يمكفففففففن للواليفففففففاا المتحفففففففدة
م ففففداقية ضففففمانات ا األم يففففةر أن تسففففعى إلففففى ي ففففي ط ففففران عففففن    وإي ففففالالعدوانيففففةر أي مففففا ظ ففففرار 

وبالمثففففلر ي بغففففي علففففى واشفففف طن   جففففا  حلففففففاء واشفففف طن فففففي الللففففيج الففارسففففي.ت  ااالسففففتفزازامزيففففد مففففن  
أكثففففففر    تحففففففال   أن تعففففففزز التعففففففاون اإلسففففففتراتيجي بففففففين شففففففركائ ا اللليجيففففففين وتشففففففجع م علففففففى تشففففففكيل

واقعيففففففة وفعاليففففففة. لففففففو شففففففعرا الففففففدول اللليجيففففففة ببن ففففففا أم ففففففة بمففففففا فيففففففه الكففايففففففة لمففففففا شَففففففَعرا بففففففالقفلط  
وعفففففالوة علفففففى  لففففف ر ومفففففن  واللفففففوا أو شفففففعرا ببن فففففا مجبفففففرة أن تفففففرد علفففففى االسفففففتفزازاا اإليرانيفففففة. 

خفففففالل دففففففع شفففففركائ ا علفففففى تلبيفففففة المطالفففففب الشفففففرعية لمفففففواط ي م الشفففففيعة المحليفففففينر يمكفففففن للواليفففففاا  
العمففففل علففففى    علففففى هفففف   الففففدول.  المفففففرو   اإليرانففففي  الت ديففففدلمتحففففدة أن تسففففاعد فففففي التقفليففففل مففففن  ا

ُمسففففَتقر انطالقفففففا  لب ففففاء نظففففا  إقفليمففففي  ُيَمث ففففل المسففففار األكثففففر أم ففففا   فففففي الللففففيج والم طقففففة  م ففففع الت ففففعيد  
 من موق  قوة.

 

إدراا أن روسفففففففففيا ليسففففففففف  المسفففففففففبب أو الحفففففففففل الفففففففففرئيس لللفففففففففل ال ظفففففففففا   ل-ا
 اإلقفليمي  

األهفففففداا ففففففي الشفففففرق األوسفففففط والتفففففي تتعفففففار  بشفففففكل تفففففا  مفففففع األهفففففداا  تتقفاسفففففم روسفففففيا وإيفففففران  
لُه إيففففففران ولففففففيس روسففففففيا   علففففففى األقفففففففل حتففففففى   –األمريكيفففففة ولكففففففن اللطففففففر األكبففففففر فففففففي الم طقففففففة ُتشَفففففك 

 –لب فففففففان وسفففففففوريا   –تفففففففابعتين ل ففففففا ففففففففي الم طقففففففة  تمتلفففففف  إيفففففففران علففففففى األقففففففففل دولتففففففين   (31)ا ن.



القففففدرة  نفو هففففا فففففي دولتففففين أخففففريين وهمففففا العففففراق والففففيمن ولففففدي ا  توسففففيع    إلففففىوتسففففعى بعدوانيففففة  
تضفففففففع إيفففففففران دول الللفففففففيج ال فففففففديقة للواليفففففففاا المتحفففففففدة  زعزعفففففففة االسفففففففتقرار ففففففففي دول أخفففففففرم.   علفففففففى
علففففى نظففففا     محافظت ففففاراضففففية عففففن  ن ففففب عي  ففففا. فيمففففا يبففففدو أن روسففففيار علففففى األقفففففل حتففففى ا نر هففففدففا   

ممففففا ال   صففففديط لروسففففيا فففففي دمشففففط يفففف من الوصففففول الروسففففي إلففففى القواعففففد الجويففففة والبحريففففة السففففورية.
  فففففيشفففف  فيففففه أن ففففا تسففففعى إلففففى قففففدر أكبففففر مففففن ال فففففو  الدبلوماسففففي والمففففالي فففففي أمففففاكن أخففففرم  

وتفففففرم كفففففل   ففففففي المسفففففتقبل.بكثيفففففر  ومفففففن الممكفففففن أن ي فففففب   لففففف  السفففففعي مشفففففكلة أكبفففففر    الم طقفففففة
ران مقفاومفففففة ودحفففففر ال ففففففو  األمريكفففففي ففففففي الم طقفففففة هفففففدففا  أساسفففففيا ويعتمفففففد كفففففل  مفففففن روسفففففيا وإيففففف

عالقففففة تكاففليففففة بففففين نظففففامين    هففففيبالمح ففففلة   م  مففففا علففففى ج ففففود الطففففرا ا خففففر لتحقيففففط هفففف ا الغايففففة.
الروسففففففية لتحففففففد  الواليففففففاا المتحففففففدة وتوسففففففيع    –ر والج ففففففود اإليرانيففففففة  للواليففففففاا المتحففففففدة  م اهضففففففين

 ال فو  اإليراني في الم طقة هي ج ود ت ب في م لحة الروس بشكل غير مباشر.

اسفففففتلدم  روسفففففيا براعفففففة تك ولوجيفففففة متفوقفففففة لتضفففففليم القفففففوة اإليرانيفففففة بطفففففرق مت وعفففففة تتفففففراو  مفففففن  
اإليففففففرانيين وحففففففزب ا  تزويففففففد إيففففففران بالم  دسففففففين لب ففففففاء البرنففففففامج ال ففففففوو  إلففففففى تزويففففففد المقفففففففاتلين  
واشففففترم الجففففيإ   (32)بالففففدعم الجففففو  خففففالل ت فيفففف هم للعمليففففاا العسففففكرية علففففى األراضففففي السففففورية.

اإليرانفففففي األسفففففلحة مفففففن روسفففففيا ففففففي الماضفففففي وال يفففففزال يواصفففففل تعلفففففم التكتيكفففففاا العسفففففكرية المتقدمفففففة  
حفففففزب ا ففففففي  وسففففف  ل اإلسففففف اد الجفففففو  الروسفففففي عمليفففففاا إيفففففران و  مفففففن نظفففففرائ م الفففففروس ففففففي سفففففوريا.

 سوريا ومك  ُ ما من تحقيط مكاسب كبيرة.

سففففواء مففففن حيففففث   –نجففففا  الحملففففة الجويففففة   روسففففيا مففففن جانب ففففا تسففففتفيد بشففففكل هائففففل مففففن العالقففففة أيضففففا .
سففففيكون مسففففتحيال  دون وجففففود قففففواا   –دعففففم حكففففم األسففففد وتعزيففففز صففففورت ا العالميففففة كقففففوة رئيسففففية  

مفففففففن ال احيفففففففة   والميليشفففففففياا الشفففففففيعية الغيفففففففر سفففففففورية والموج فففففففة مفففففففن إيفففففففران. بريفففففففة مفففففففن حفففففففزب ا  
مليفففففاراا دوالر أمريكفففففير ففففففي   10صففففففقة أسفففففلحة بقيمفففففة  علفففففى  روسفففففيا مفففففع إيفففففران    تتفففففففاو ر الماليفففففة
 (33% العا  الماضي.) 70مع إيران ب سبة    الروسيةالتجارة    ارتفع إجماليحين  

فففففففي الم طقففففففة بشففففففكل كبيففففففر علففففففى عالقت ففففففا  يعتمففففففد التففففففبيير الروسففففففي  ولكففففففن فففففففي ن ايففففففة المطففففففاا  
بمفففففا ففففففي  لففففف  اسفففففتلدا  القواعفففففد والمجفففففال الجفففففو    ربفففففدون الفففففدعم اإليرانفففففياالنت ازيفففففة مفففففع إيفففففران. 

باإلضففففافة إلففففى  لفففف  لففففم يكففففن األسففففد قفففففادرا    لكففففان التففففدخل الروسففففي فففففي سففففوريا مسففففتحيال . راإليرانففففي
العامففففففل الحاسففففففم بال سففففففبة لمسففففففد كففففففان    (34علفففففى ال جففففففاة بالففففففدعم الروسففففففي والقففففففواا اللاصففففففة فقفففففط.)

الرغبفففففففة اإليرانيفففففففة بالتضفففففففحية بعفففففففدد ضفففففففلم مفففففففن مقففففففففاتلين إيفففففففرانيين ومفففففففن حفففففففزب ا والمجموعفففففففاا  



موقفففففع  لفففففو انسفففففحب  إيفففففران مفففففن سفففففوريا َلَضفففففُعَ    الشفففففيعية األخفففففرمر وبالتفففففالي نجفففففا  روسفففففيا حتفففففى ا ن.
  بشكل دراماتيكي.  روسيا

للع فففف     الفففف   أطلففففط الع ففففان  تمكففففين ولففففيس الُمحففففراعلففففى الففففرغم مففففن أن روسففففيا ليسفففف  سففففوم عامففففل  
أن يفففففتم تج يفففففدها    تقبفففففلأو    أنفففففه يمكفففففنففففففي الشفففففرق األوسفففففطر ولكفففففن  لففففف  ال يع فففففي    وعفففففد  االسفففففتقرار

ر وبسفففففبب العالقفففففة التكاففليفففففة بفففففين موسفففففكو  ففففففي الواقفففففع كقفففففوة ُم تجفففففة السفففففتعادة ال ظفففففا  اإلقفليمفففففي.
 على الفسخ بين الطرفين.  قفائمةسياسة  واش طن    تب  وط رانر سيكون خطرا  جدا  إن  

فففففي أحسففففن   .ن ائيففففا  وبقففففدر مففففا تسففففتفيد روسففففيار فف ن ففففا مففففن غيففففر المففففرج  أن تقطففففع روابط ففففا مففففع إيففففران  
األحففففوال ربمففففا تفففففتمكن واشفففف طن مففففن إق فففففاع موسففففكو بتقفلفففففي  حجففففم دعم ففففا الحفففففالي المقففففد  لط فففففران  

إلففففى تقففففوي  ال ظففففا     كتعففففوي  للتللففففي عففففن محاولت ففففا السففففاعية الففففثمن سففففيكون باهظففففا  جففففدا .ولكففففن  
اإلقفليمففففي المففففدعو  أمريكيففففا  فففففي الشففففرق األوسففففطر سففففتطلب روسففففيا ت ففففازالا مففففن شففففان ا تقففففوي  ال ظففففا   

م طقفففففة أخفففففرم تسفففففعى في فففففا روسفففففيا إلفففففى توسفففففيع  هفففففي  ففففففي أوروبفففففا و   الواليفففففاا المتحفففففدة  الففففف   تدعمفففففه
م ففففففلحة    مبادلففففففةلسففففففبب واحففففففدر ا  للتعففففففاون الروسففففففي  وهفففففف ا األمففففففر يعتبففففففر يم ففففففا  باهظففففففا  جففففففد نفو هففففففا.

 قوميففففففة أساسففففففية بواحففففففد ممايلففففففة ل ففففففا ب فففففف   الطريقففففففة يعتبففففففر بففففففال مع ففففففى مففففففن ال احيففففففة اإلسففففففتراتيجية.
 تلل  ع ه.  عن مال على مقفابل أكبر  ولسبب ياٍن وهو أن الوالياا المتحدة لن تح 

ومففففففن األهميففففففة بففففففبمر اإلشففففففارة إلففففففى أن تحقيففففففط التباعففففففد بففففففين موسففففففكو وط ففففففرانر إن كففففففان ممك ففففففا ر 
ففففففي حففففين يقبففففل   ا قيمففففة محففففدودة مففففن ال احيففففة اإلسففففتراتيجية فففففي الشففففرق األوسففففط نفسففففه.سففففيكون  

ال ظفففففا  السفففففور  الفففففدعم الروسفففففي عفففففن طيفففففب خفففففاطرر إال إن والئفففففه الحقيقفففففي هفففففو أوال  وقبفففففل كفففففل شفففففيء  
إنففففه الففففد  اإليرانففففي ود  وكالئ ففففمر ولففففيس الففففروسر الفففف   ُسففففف َ  بغففففزارة دعمففففا  لمسففففدر إن ففففا    إليففففران.

وألن فففففا تمتلففففف  خيفففففارا  واحفففففدا  فقفففففط ر ال   (35)األسفففففد.  نظفففففا   نيفففففة التفففففي قُفففففد َم  لمسفففففاندةالثفففففروة اإليرا
حتففففففى وإن نجحفففففف   شفففففف  أن دمشففففففط سففففففتبقى مواليففففففة لحليفت ففففففا م فففففف  زمففففففن طويففففففلر إيففففففران. وبالتففففففالي  

واشففففف طن ففففففي إق فففففاع موسفففففكو بفففففبن ت فففففبم ب فسففففف ا عفففففن ط فففففرانر فف ن فففففا سفففففتحرم ا مفففففن الشفففففيء نفسفففففه  
األمريكيففففففون بتحقيقففففففه عبففففففر صفففففففقة ك فففففف  : قففففففدرت ا علففففففى يَفلففففففم السففففففيطرة  الفففففف   يبمففففففل السياسففففففيون  

 اإليرانية في سوريا.

فففففي محاربففففة اللطففففر ا خففففر الفففف   تواج ففففه واشفففف طن    شففففريكا   ا قيمففففة خاصففففةكمففففا ولففففن تكففففون روسففففيا  
بففففررا موسففففكو مففففرارا  تففففدخل ا فففففي سففففوريا تحفففف  ع ففففوان   فففففي الم طقففففة: اإلرهففففاب السفففف ي الراديكففففالي.

مكافحففففة اإلرهففففاب إال أن ت ففففرففات ا فففففي سففففوريا وم ففففاطط أخففففرم تكشفففف  عففففن مففففدم عففففد  صففففحة هفففف    



وعلفففففففى غفففففففرار نظفففففففا  األسفففففففدر أظ فففففففرا   (36)اإلدعفففففففاءاا وتظ فففففففر أن موسفففففففكو تملففففففف  هفففففففدففا  أخفففففففر.
ا تتجاهففففففففل تقريبففففففففا   بي مففففففففموسففففففففكو اهتمام ففففففففا بم اجمففففففففة المجموعففففففففاا المعتدلففففففففة بقففففففففوة نيففففففففران هائلففففففففة  

المجموعفففففاا الراديكاليفففففة مثفففففل "داعفففففإ". ففففففي الحقيقفففففة وبال سفففففبة لروسفففففيا وال ظفففففا  السفففففور  وإيفففففرانر 
 يقد  "داعإ" يوفر غطاء   ألهداا جيوسياسية أكثر طموحا .

وففففففففي نففففففففس الوقففففففف ر لفففففففم تثبففففففف  تكتيكفففففففاا مكافحفففففففة اإلرهفففففففاب الروسفففففففية التقفليديفففففففة نجاح فففففففا. مفففففففن  
موسففففففكو علففففففى القففففففوة السففففففاحقة مففففففع إيففففففالء اعتبففففففار قفليففففففل للمففففففدنيين  الشيشففففففان إلففففففى حلففففففبر اعتمففففففدا  

وأبفففرز نتفففائج   والضفففحايار ن فففج يففف ج  فقفففط إلفففى حفففد أنفففه قففففادر علفففى إعفففادة توجيفففه رد الفعفففل ال فففاجم ع فففه.
هففففف ا الففففف  ج أن صفففففعود ت ظفففففيم "داعفففففإ" تفففففم تسففففف يله مفففففن قبفففففل المقففففففاتلين الشيشفففففان الففففف ين َتطرففففففوا  

كمفففا ولففففيس   (37لفففى مواصففففلة القتفففال فففففي أمفففاكن أخففففرم.)بسفففبب صففففراع م مفففع روسففففيا والففف ين سففففعوا إ
لففففدم الفففففروس سفففففوم القفليفففففل للمسفففففاهمة ففففففي وجفففففه التحففففدياا الم فففففيرية التفففففي تواجفففففه الحكفففففم ففففففي كفففففل  

عففففففففززا مشففففففففاركت ا فففففففففي سففففففففوريا المجموعففففففففاا   علففففففففى ال قففففففففي  مففففففففن  لففففففف ر مفففففففن الموصففففففففل والرقففففففففة.
ا المتحفففففدة األمريكيفففففة  التفففففي تففففففر  ت ديفففففداا مباشفففففرة علفففففى تركيفففففا وأوروبفففففا والواليفففففاالراديكاليفففففة  

مففففن خففففالل المسففففاعدة فففففي تففففدمير المعارضففففة المعتدلففففة وعبففففر إ كففففاء المظففففالم السفففف ية مففففن خففففالل دعم ففففا  
 لمسد.

تشفففففكل روسفففففيا حاليفففففا  ت ديفففففدا  ففففففي الشفففففرق األوسفففففط وبالدرجفففففة األولفففففى عبفففففر قفففففدرت ا علفففففى  باخت فففففارر 
ر بففففففدال  مففففففن   لفففففف بسففففففبب  مففففففن األهميففففففة بففففففبمر لواشفففففف طن مقفاومففففففة ال فففففففو  الروسففففففي   تقويففففففة إيففففففران.

سففففوأ مففففن  السففففقوم فريسففففة لللديعففففة ببنففففه يمك  ففففا كسففففب ففائففففدة مففففن إبعففففاد موسففففكو عففففن ط ففففران واأل
 و لمحاربة اإلرهاب.خالل إقفامة شراكة مع موسك

 

 

الجمفففففففففففاعي  السففففففففففعي الحثيفففففففففففث إلففففففففففى تثبيففففففففففف  ال ظفففففففففففا  عبففففففففففر الحكفففففففففففم  ل- 
  )الديمقراطي(

وتحففففوال إلففففى ت ديففففداار اهتمامففففا  مففففن  يتطلففففب العففففدوان اإليرانففففي والتطففففرا اإلسففففالمي اللفففف ان انففففتقفال  
نقفففففففل الم طقففففففة نحففففففو نظففففففا   اتففففففي الففففففدعم   الواليففففففاا المتحففففففدة بسففففففبب ضففففففع  دول الشففففففرق األوسففففففط.

قفففففادر علففففى احتففففواء القففففوة ال ففففاعدة لل ففففم إقفليمففففي وكففففب  الج ففففاا الففاعلففففة الغيففففر حكوميففففة اللطيففففرة  
يكففففففون تركيففففففز  سففففففيتطلب بشففففففكل أساسففففففي تعزيففففففز كيانففففففاا الم طقففففففة السياسففففففية. وبالتففففففالي يجففففففب أن  



صففففانعي السياسففففياا األمريكيففففة فففففي المفففففدم القريففففب علففففى تشففففكيل دول قويفففففة فففففي كففففل مففففن سفففففوريا  
 والعراق وفي نفس الوق  م ع مزيد من تدهور الوضع في دول حليفة غير مستقرة مسبقفا .

وكمفففففا اكتشفففففف  واشففففف طن علفففففى نحفففففو مففففف لم فففففففي العقفففففود العديفففففدة الماضفففففيةر لفففففم يضفففففمن ال الففففففدعم  
األعمفففففى للقففففففادة االسفففففتبداديين وال الدمقرطفففففة السفففففريعة االسفففففتقرار السياسفففففي. ولكفففففن مفففففا يبفففففدو أنفففففه  

لفففففف    فففففففي المجتمعففففففاا الم قسففففففمةر وهففففففو الضففففففع  ا  االق ففففففائييضففففففمن عففففففد  االسففففففتقرار هففففففو الحكففففففم  
حيففففث تمتلفففف  مجموعففففة واحففففدة    ن السفففف ة  إلبطففففال ال ظففففا  اإلقفليمففففي.لمتطرفففففو اسففففتغلته إيففففران وكفففف ل  ا

السففففففلطة وتمفففففف   نفسفففففف ا االمتيففففففازاا بالدرجففففففة األولففففففىر بغفففففف  ال ظففففففر عففففففن مففففففا إ ا كانفففففف  أغلبيففففففة أو  
يففففففز واالضففففففط اد. يبفففففين أول فففففف  الُمسفففففتَبعدين والفففففف ين يتعرضفففففون للتم  يتزايففففففدأقفليفففففةر فففففففف ن االسفففففتياء  

سفففففواء   ر فكففففف ل  يح فففففل مفففففع التطفففففرا السففففف ي والعفففففدوان اإليرانفففففي.وبمفففففا أن االسفففففتياء يكتسفففففب القفففففوة
أكفففففان السففففف ة العراقيفففففون هفففففم مفففففن يفففففاروا ضفففففد حكفففففومت م المتحالففففففة مفففففع إيفففففرانر أو ال ظفففففا  السفففففور   
العلفففففو  المفففففوالي إليفففففرانر الففففف   فض فففففل الحفففففرب األهليفففففة علفففففى الت فففففازالا السياسفففففيةر أو حفففففوييي الفففففيمنر  

  )الضففففعيفة والملي ففففة باإلشففففكالياا(د الحكومففففة اليم يففففة  ضففففالفففف ين سففففعوا للح ففففول علففففى دعففففم إيرانففففي  
 (38)صراعاا الم طقة.  ل شوب كلغربيا . كان الحكم اإلق ائي شرطا  ضروريا    المدعومة

علفففففففى الواليفففففففاا المتحفففففففدة أن تعفففففففزز أشفففففففكال الحكفففففففمر وإن لفففففففم تكفففففففن دائمفففففففا     ي بغفففففففيلم فففففففع  لففففففف ر 
 واللاضفففففففعة للمحاسففففففبة علفففففففى مسففففففتوم الدولفففففففة والدولففففففة الفرعيفففففففة.  والمويوقففففففة  الجماعيفففففففةديمقراطيففففففةر  

وانتقففففففال  ويمكفففففن أن ي طفففففو   لففففف  علفففففى ترتيبفففففاا تقفاسفففففم السفففففلطة بفففففين ممثلفففففي الف فففففائل المت افسفففففة  
يمكففففن أن يلعففففب تففففبمين تقفاسففففم السففففلطة   .تقتضففففيه الحاجففففةالسففففلطة إلففففى يففففد األجسففففا  المحليففففة حسففففب مففففا  

العفففففففراق وتركيفففففففار حيفففففففث ُتك ففففففف ب االنتلابفففففففاا وبشفففففففدة  بببسفففففففط مسفففففففتوياته ففففففففي العفففففففراق وكردسفففففففتان  
إن دفففففففع    هياكففففففل السففففففلطة الغيففففففر ليبراليففففففة الُمرََسففففففلةر دورا  حاسففففففما  فففففففي المحافظففففففة علففففففى االسففففففتقرار.

رجففففب طيففففب أردوغففففان نحففففو مففاوضففففاا مففففع حففففزب العمففففال الكردسففففتاني أو الففففدفع مففففن أجففففل التوصفففففل  
ني واالتحفففففاد الفففففوط ي الكردسفففففتاني  إلفففففى حفففففل للمفففففبزق الحفففففالي بفففففين الحفففففزب الفففففديمقراطي الكردسفففففتا

ففففففي شفففففمال العفففففراقر ُيَمثفففففل اللطفففففواا الالزمفففففة نحفففففو إعفففففادة ب فففففاء عمفففففل الم سسفففففاا السياسفففففية القففففففادرة  
 .الم طقة  فيعلى معالجة ُصدوع خطيرة أخرم  

اإلصفففففففال  السياسفففففففير حتفففففففى ففففففففي ظفففففففل الت فففففففوع    إنجفففففففاز هففففففف ا ال فففففففدا يتطلفففففففب التواضفففففففع والمثفففففففابرة.
لفففففيس    تحقيففففط  لفففف   ولكفففففن جانففففب واحفففففد وال مففففن دون انتكاسففففاا.المحففففدودر ال يمكففففن إجرائفففففه مففففن  

وقفففففففد وضفففففففع  هففففففف   الوييقفففففففة مبفففففففدأ   (39.)2005ر كمفففففففا أيبففففففف  دسفففففففتور العفففففففراق عفففففففا   مسفففففففتحيال  
 –وإن كففففان الوضففففع ال يففففزال مضففففطربا    -األسففففاس للسففففال     لة  ك  شَففففالفدراليففففة والحكففففم الفففف اتي المحلففففير مُ 



عفففففالوة علفففففى  لففففف ر يبقفففففى الدسفففففتور العراقفففففي ملططفففففا  محفففففتمال  إلجابفففففة طويلفففففة   بفففففين بغفففففداد وأربيفففففل.
 األمد على مظالم السكان الس ة في العراق. 

وإ ا مففففففا كانفففففف  ه الفففففف  إمكانيففففففة لعففففففودة شففففففكل مففففففن أشففففففكال ال ظففففففا  إلففففففى الشففففففرق األوسففففففطر فف نففففففه  
ي ممايففففل فففففي  وإ ا مففففا ترسففففخ اسففففتقرار سياسففففسففففيتطلب أوال  إنشففففاء م سسففففاا حكوميففففة أكثففففر اسففففتقرارا . 

بعفففف  االخففففتالا علففففى المبففففادئ الشففففاملة المقدسففففة    مففففن المحتمففففل أن يكففففونسففففوريا والعففففراق العربففففير 
جففففزءا  م مففففا  مففففن    ر(بففففين الكففففرد والعففففرب العففففراقيينمففففن االسففففتقرار    القفليففففلالفففف   أنففففتج  )ر فففففي الدسففففتور العراقففففي

 الحل نفسه. 

 

 األولوية لل ظا  وليس الحدودل-ال

للمحافظفففففة علفففففى الحفففففدود  علفففففى صفففففانعي القفففففرار األمريكفففففي تشفففففجيع تقفاسفففففم السفففففلطة مفففففع تفضفففففيل قفففففو   
سففففففوريا    داخففففففل  مسففففففتحيلاالسففففففتقرار    يَبَفففففف  أنولكففففففن ال يجففففففب أن يكونففففففوا ُمطلقففففففين. إ ا   الموجففففففودة.

محرمفففففا     الحاليفففففةالحفففففدود  ب  تواصفففففل اعتبفففففار التشفففففكي يجفففففب علفففففى واشففففف طن أن ال  والعفففففراق الحفففففاليتينر 
 تاما . 

موحفففدة لفتفففرة طويلفففة قفادمفففةر إن كانففف  كففف ل  ففففي الماضفففير ففففي    وط يفففةسفففوريا لفففن تكفففون دولفففة  
ففففففرَ حفففففين أن العفففففراق قففففففا  بالفعفففففل بحقفففففن نظامفففففه بع اصفففففر الفدراليفففففة إلفففففى ترتيبفففففاا الحكفففففم كمفففففا     ُ ك 

هففففف   الفففففدول تبقفففففى  اا    بفففففبن روبشفففففكل ارتفففففداد  ربمفففففا يم فففففع التمسففففف  بالليفففففال القففففففانوني أعفففففال .
كمفففا ففففي حالفففة كوسفففوفور يجفففب علفففى واشففف طن   ب فففاء نظفففا  إقفليمفففي أكثفففر قفففوة.  سفففيادة كاملفففةر إعفففادة

أن تكفففففون م فتحفففففة علفففففى احتمفففففاالا ببنفففففهر وففففففي بعففففف  الحفففففاالار ال يمكفففففن إبقففففففاء الفففففدول الموجفففففودة  
مسفففبقفا  متماسفففكة تمامفففا كمفففا كانففف  قبفففل الحفففربر والمجتمعفففاا التفففي عانففف  مفففن الع ففف  المففففرم علفففى  

وقففففففد يقففففففود   أفضففففففل فففففففي وحففففففداا سياسففففففية م ف ففففففلة.علففففففى نحففففففو  يففففففد بعضفففففف ا الففففففبع  ربمففففففا تتعففففففايإ  
إدراا هفففففف   الجزئيففففففة إلففففففى دعففففففم تعزيففففففز ال ياكففففففل الفدراليففففففة أو تففففففبمين الففففففدعم الففففففدولي للكيانففففففاا  

وب ففففففاء علففففففى كيفيففففففة تطففففففور األحففففففدا ر تغييففففففر  الم قتففففففة أو الدائمففففففة ضففففففمن حففففففدود الففففففدول القفائمففففففة. 
 خيارا  على الطاولة.الحدود الرسمية يجب أن يبقى  

تفففففتم ُمقفاربفففففة التغييفففففراا المقترحفففففة للحفففففدود القوميفففففة باسفففففتلففاا أو    ال  نففففففس الوقففففف ر يجفففففب أن  وففففففي
محاولفففففة إلعفففففادة رسفففففم الحفففففدود    كمفففففا ويجفففففب أن تراعفففففي أ أن ُتَعامفففففل وكبن فففففا تريفففففاق كفففففل األمفففففرا . 

ب ففففففدا  االختالفففففففاا األي يفففففة والطائفيفففففة والشفففففعبية األخفففففرم ويجففففففب أن تلضفففففع لمقففففففاييس صفففففارمة جفففففدا   



 نزعففففة الثففففبر والع فففف .  إ كففففاء  فففففي تحقيففففط السففففال  واالسففففتقرار بففففدال  مففففن  ييففففراا ستسففففاهمضففففمان أن التغ
تقففففد  ل ففففا يوغسففففالفيا السففففابقة أيضففففا  مثففففاال  ُمعبففففرا  عففففن كيفيففففة أن االعتففففراا المت ففففور بالففففدول الجديففففدة  

تج ففففب ملففففاطر إضففففففاء    صففففانعي القففففرار األمريكففففييتوجففففب علففففى   (40)يمكففففن أن يولففففد الع فففف  أيضففففا .
الفففففدول    الطففففابع الرومانسفففففي علفففففى فكفففففرة حفففففط تقريفففففر الم ففففير علفففففى ال فففففعيد الفففففوط ي أو تجاهفففففل قفففففدرة

مففففن قبففففل المجموعففففاا والف ففففائل الفرعيففففة التففففي  انكففائيففففة ال ن ايففففة ل ففففا    الجديففففدة علففففى إنتففففاال مطالففففب
 تمكي  ا حديثا .تم  

غييفففففراا تفففففبتي اسفففففتجابة لمطالفففففب  األكثفففففر أهميفففففةر علفففففى صفففففانعي السياسفففففة األمريكيفففففة ضفففففمان أن أ  ت
سففففففوا تولففففففد الحففففففدود المفروضففففففة مففففففن اللففففففارال االسففففففتياء حتففففففى وإن تففففففم   السففففففكان المع يففففففين بففففففاألمر.

رسفففففم ا ببفضفففففل ال وايفففففا. وبقفففففدر مفففففا يكفففففون  لففففف  ُممك فففففا ر ي بغفففففي إجفففففراء تغييفففففراا الحفففففدود بموافقفففففة  
نحففففففو نشفففففط بففففففين  علفففففى  جميفففففع الكيانففففففاا السياسفففففية القفائمففففففة والمع يفففففة ويجففففففب أن تسفففففبق ا مففاوضففففففاا  

 جميع األطراا المع ية.

 

 األمريكيةخلط هدا مشترا بين حلففاء الوالياا المتحدة  ل- 

علففففى القيففففاداا األمريكيففففة تجففففاوز تج ففففب ال ففففراع لللففففط هففففدا    ي بغففففيحيثمففففا يكففففون األمففففر ممك ففففار 
عبفففففر حشفففففدها للفففففدففاع عففففففن م فففففالح ا ففففففي الم طقفففففة خفففففارال بوتقفففففة سففففففوريا   مشفففففترا لحلفففففففاء واشففففف طن.

  إسففففففرائيلتتقفاسففففففم كففففففل مففففففن   لواشفففففف طن االسففففففتففادة مففففففن ت ففففففامي توافففففففط الم ففففففال .  والعففففففراقر يمكففففففن
واألردن والسفففففففففففعودية ودول الللفففففففففففيج مسفففففففففففبقفا  التزامفففففففففففا  مشفففففففففففتركا  قفائمفففففففففففا  علفففففففففففى صفففففففففففد العفففففففففففدوان  

ويمكففففففن أن   تسففففففعى إلففففففى االسففففففتففادة مففففففن هفففففف ا التطففففففور.علففففففى واشفففففف طن أن  يجففففففب   (41)اإليرانففففففي.
ج ففففففود عسففففففكرية مشففففففتركة لتطففففففوير ونشففففففر م ظومففففففاا    –يشففففففمل  لفففففف  تعزيففففففز التعففففففاون العسففففففكر   

إضففففافة إلففففى تشففففجيع اللطففففواا الدبلوماسففففية إلففففى أق ففففى حففففد    –الففففدففاع ال ففففاروخي علففففى سففففبيل المثففففال  
  ممكن لتطبيع العالقفاا بين إسرائيل وشركاء الوالياا المتحدة من الس ة.

حففففل القضففففية الففلسففففطي يةر   أكثففففر األشففففكال الُمَتليلففففة متانففففة ل فففف ا التعففففاون ربمففففا يبففففدو مسففففتحيال  بففففدون
علففففى الففففرغم مففففن الملففففاطرر تبففففدو األطففففراا العربيففففة المع يففففة مسففففتعدة لالنلففففرام فففففي تعففففاون ُمكثفففف   

متفففففوافقين مفففففع إمكانيفففففة    صفففففانعوا القفففففرار األمريكفففففيوبطبيعفففففة الحفففففالر ي بغفففففي أن يبقفففففى  مفففففع إسفففففرائيل. 
ال ففففراع    ملفففف فففففي  التقففففد     ضففففد الت ديففففداا المشففففتركة إلففففى تسفففف يلأن يفففف د  إنشففففاء جب ففففة موحففففدة  

 اإلسرائيلي الففلسطي ي.



ت

تخ ت ة

السفففففعي وراء نظفففففا  إقفليمفففففي ُمسفففففتدا  ففففففي الشفففففرق األوسفففففط لمواج فففففة الت ديفففففداا الجديفففففة سفففففيتطلب  
عفففد  االسفففتقرار ففففي   مفففا تبقفففى مفففن ال ظفففا  الحفففالي.ولكفففن البفففدل هفففو ان يفففار   .مسفففتمرا  التزامفففا  أمريكيفففا  

الشفففففرق األوسفففففط سيضفففففع حلفففففففاء الواليفففففاا المتحفففففدة واقت فففففادها وففففففي ن ايفففففة المطفففففاا أمفففففن الواليفففففاا  
اسفففففتثمار المففففففوارد    صففففف ف اع القفففففرار األمريكفففففيلم فففففع حفففففدو   لففففف  يجففففففب علفففففى   المتحفففففدة ففففففي خطفففففر.

أمففففرا     فففففي وقفففف  ال يففففزال ت فيفففف   لفففف الالزمففففة لمواج ففففة السياسففففة التوسففففعية اإليرانيففففة والتطففففرا السفففف ي  
 ممك ا .

هفففف ا الج ففففد يبففففدأ بج ففففد متففففزامن لمعالجففففة هفففف ين الت ديففففدين علففففى المسففففرحين الَحاسففففمينر السففففور   
. يتطلففففب  لفففف   السفففف ة  الفففف   يعففففاني م ففففه  إيففففران وإيجففففاد حففففل للحرمففففان  الضففففغط علففففىوالعراقففففير عبففففر  

أن تم فففففع الواليفففففاا المتحفففففدة ظ فففففور صفففففراعاا جديفففففدة ففففففي الم طقفففففة والعمفففففل علفففففى حفففففل ال فففففراعاا  
وففففففي هففففف ا ال فففففددر يتوجفففففب علفففففى واشففففف طن أن   التركفففففي.  –وجفففففودة مسفففففبقفا  كال فففففراع الكفففففرد   الم

تبقففففففى معتففففففادة علففففففى الففففففدور المزعففففففزع لالسففففففتقرار الفففففف   يلعبففففففه الففففففروس فففففففي الم طقففففففةر وإدراا أن  
شفففففريكا   أن تكفففففون  أبفففففدا     ال يمكفففففن  ولكفففففنروسفففففيا ليسففففف  خ فففففم الواليفففففاا المتحفففففدة اإلقفليمفففففي الرئيسفففففي  

علففففى واشفففف طن تشففففجيع تقفاسففففم السففففلطة  حيثمففففا كففففان  لفففف     ي بغففففيلتحقيففففط االسففففتقرارر  .أساسففففيا  أيضففففا  
دعفففم إقفامفففة دول    يكفففون  ربمفففار وففففي بعففف  الحفففاالا أنفففهر  البقففففاء م فتحفففين علفففى احتمفففالممك فففا ر بي مفففا  

 جديدة الليار األكثر استقرارا .

الالزمففففففة لمواج ففففففة    مففففففن خففففففالل دعففففففم االلتففففففزا  الُمسففففففتدا  والقفابففففففل لالسففففففتدامةر عبففففففر اسففففففتثمار المففففففوارد
الت ديفففففداا التفففففي تلفففففو  ففففففي األففففففط قبفففففل أن ت تقففففففل إلفففففى أمفففففاكن أخفففففرمر وعبفففففر العمفففففل علفففففى عكفففففس  
االنفففففزالق الحفففففالي للم طقفففففة نحفففففو الفوضفففففىر يمكفففففن ل فففففانعي القفففففرار األمريكفففففي اليفففففو  المسفففففاعدة ففففففي  

مفففففن    الحفففففد مفففففن األضفففففرار التفففففي يمكفففففن أن تلحفففففط بفففففاألمن واالزدهفففففار األمفففففريكيين والم بعثفففففة مسفففففتقبال  
 الشرق األوسط.

 

 ترجمة: المركز الكرد  للدراساا | ألمانيا  
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