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الجدل العقيم حول قرار االنسحاب وغياب اإلستراتيجية األمريكية إزاء سوريا

 Strategy  in  Syria( بعنوان:  دراســة  بواشنطن  واإلستراتيجية  الدولية  الــدراســات  معهد  نشر 
 the  Gufl, Turkey, and the Future: The Meaningless Debate over the Trump
وضياع  المتحدة  الواليات  تخبط   )Anthony  H.  Cordesman( الباحث  فيها  تناول   )Iraq,  Iran,
بوصلتها االستراتيجية منذ غزوها العراق عام 2003، وانتقد النخب اإلعالمية والتشريعية والسياسية 
إلى  القضاء على تنظيم “داعش” دون السعي  بالظواهر السطحية، مثل  في واشنطن الهتمامهم 
معالجة أسباب التطرف المتمثلة في الطائفية والقمع، معتبرًا أن الجدل القائم حول قرار االنسحاب من 
سوريا “عبثي وسخيف”، وذلك لعدم إحاطة مؤيدي القرار أو معارضيه بالمشكلة من كافة جوانبها، ما 
يعكس حالة من الفشل التراكمي الناتج  عن غياب اإلستراتيجية األمريكية منذ تسببها بانهيار العراق.
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ورأى الباحث عدم وجود طائل من مواصلة الجهود العسكرية األمريكية في الشرق األوسط في ظل 
عام  اإلرهاب  على  الحرب  منذ شن  أهداف  دون  والعمل  البصيرة،  وفقدان  الفاعلة،  اإلستراتيجية  غياب 
السوري منذ عام  الملف  والتخبط في   ،2003 العربي منذ عام  الخليج  2001، واالنخراط في معارك 
إنه  إذ  اإلعالمية والتشريعية بواشنطن “سخيف وعدمي”  األوساط  الدائر في  الجدل  أن  2011. معتبرًا 

يتناول تقييم الجهود األمريكية في بلد ال تملك الواليات المتحدة فيه أهدافًا إستراتيجية محددة. 

النقاش الجاري حول سوريا ال يعالج القضايا اإلستراتيجية الحقيقية

القوات  حجم  أن  إال  والمعارضين؛  المؤيدين  بين  االنسحاب  قــرار  حول  الدائر  النقاش  من  الرغم  على 
13 مليون شخص  الحرب األهلية قد خلفت نحو  األمريكية ال يمثل مسألة حرجة بحد ذاته، خاصة وأن 
بحاجة لمساعدة طارئة، ونحو 5,6 مليون الجئ )معظمهم يقطنون البلدان المجاورة(، و 6,6 مليون 
نازح في الداخل. ووفقًا لتقديرات وكالة االستخبارات المركزية فإن حجم االقتصاد قد تضاءل إلى ثلث ما 
كان عليه عام 2011، بحيث أصبحت سوريا تحتل المرتبة 194 من بين 228 دولة فيما يتعلق بتدهور 
ناتج اإلنتاج المحلي، ولذلك فإن الواليات المتحدة يجب أن التقصر تركيزها في القضاء على ما تبقى من 
“خالفة” داعش أو التوصل لوقف إطالق شامل  للنار، بل يجب أن تشغل معالجة القضايا اإلستراتيجية 

السورية حيزًا أكبر، بما في ذلك معالجة المعضالت التالية: 

السنية  الغالبية  فاعل ومستقر، في ظل شعور  نظام حكم  إنشاء  المتحدة  للواليات  يمكن  - كيف 
بالكراهية لألسد، ووجود الكثير من العناصر المتشددة من غير المنتمين إلى تنظيم “داعش”؟

- كيف يمكن تحقيق االستقرار في ظل العجز عن تنفيذ برنامج مساعدات إنسانية فاعلة، وعدم وجود 
خطط أو توقعات موثوقة إلعادة بناء سوريا كدولة؟ ووضعها على مسار االستقرار لتحقيق تنمية ُتوحد 

البلد وتساعد في مواجهة التطرف؟ 

واإليراني  الروسي  النفوذ  نمو  إزاء  األمريكية  اإلستراتيجية  غياب  ظل  في  سوريا،  مع  نتعامل  كيف   -
و”حزب اهلل” في سوريا،  والدور التركي في إدلب، وأثر الالجئين السوريين على استقرار كل من لبنان 

واألردن وتركيا؟

وتساءل الكاتب عن جدوى الخوض في مناقشة تحديد موعد مغادرة القوات، أو إبقاء أي منها في ظل 
عدم توفر إستراتيجية أمريكية للتعامل مع مختلف جوانب الملف السوري،  ولماذا يتم التركيز اإلعالمي 
الداخلي  االستقرار  المتحدة مقارنة مع مسألة  للواليات  بالنسبة  أقل إشكالية  ُتعتبر  التي  على سوريا 

للبنان.
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للخليج العربي والعراق أهمية إستراتيجية أكبر من 
سوريا

للواليات  اإلستراتيجية  األولــويــات  عن  كوردسمان  وتــســاءل 
المتحدة في المنطقة، حيث تواجه إسرائيل تهديدات جديدة 
خطة  بنجاح  أمل  أي  يلوح  ال  بينما  الشمالية،  حدودها  على 
ترامب إلحالل السالم مع الفلسطينيين بعد مرور عامين من 
تكون  تكاد  الخطة  هذه  تحقيق  احتماالت  أن  ويبدو  واليته، 

معدومة.

واألردن،  كمصر  الرئيسيين،  الحلفاء  استقرار  أن  على  وأكد 
والمحافظة على العالقة اإلستراتيجية مع تركيا تمثل أهمية 
العربي  الخليج  السوري، كما يمثل استقرار  الملف  أكبر من 
ال  أنها  يبدو  التي  لواشنطن  بالنسبة  إلحاحًا  األكثر  التحدي 

تملك إستراتيجية شاملة للمنطقة. 

يضاف إلى ذلك تدهور الوضع في العراق، والذي ُيعتبر أكثر 
فيما  وخاصة  المتحدة من سوريا،  للواليات  بالنسبة  خطورة 
والــدور  التنمية،  مشاريع  وضعف  االستقرار  بغياب  يتعلق 
الحيوي الذي يمكن أن تمارسه العراق في ردع إيران وهزيمة 
تنظيم “داعش”، وتأمين تدفق نفط الخليج، وتأثير ذلك كله 

على االقتصاد العالمي والتجارة مع الواليات المتحدة.

مفلسة،  الــعــراق  خــزانــة  فــإن  الــدولــي  البنك  لتقارير  ووفــقــًا 
وُتصنف حكومته على أنها األسوأ في العالم، حيث تضعها 
“منظمة الشفافية العالمية” في المرتبة الحادية عشر على 
األخيرة،  االنتخابات  منذ  تعاني  البالد  تزال  وال  الفساد،  سلم 
للتعافي  السنة  تلبية متطلبات  الحكومة في  وقد فشلت 
المكون  لتوحيد  حل  إيجاد  وفــي  “داعـــش”  ضد  القتال  من 
الــدوالرات  مليارات  مئات  إلى  البالد  وستحتاج  فيها،  العربي 

للعودة إلى مسار مستقر لتحقيق التنمية. 

وتشير تقديرات االستخبارات األمريكية إلى أن العراق لديه من 
مقاتلي “داعش” المتبقين أكثر مما هو موجود في سوريا، 
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العسكرية  قواته  والمحافظة على وحدته وعلى  للعراق،  االقتصادي  االستقرار  تحقيق  أن  وال شك في 
ستكون عوامل حاسمة في ردع إيران وتحقيق االستقرار للخليج العربي. 

ومعالجة  الفساد،  ومحاربة  المقسمة،  أجزائها  لتوحيد  كبير  إنمائي  جهد  إلى  بحاجة  البالد  أن  ويبدو 
فشل القطاع الحكومي، وتبني إصالحات في قطاع الزراعة واستخدام المياه، في حين ال تزال اإلدارات 
األمريكية المتعاقبة منذ عام 2003 فاشلة في تعاملها مع تلك الملفات، ما يشكل إدانة قوية إلدارات 
بوش وأوباما وترامب في غياب اإلستراتيجية الواضحة لمساعدة العراق في التعامل مع أزماته التي تؤثر 

على استقراره، على دوره في تأمين الخليج ضد إيران.

قصيرة  ترامب  سياسات  يهاجمون  الذين  الرأي  وأصحاب  واألعمدة  المقاالت  كتاب  اإلدانــة  تلك  وتشمل 
المدى في سوريا، لكنهم يفشلون في النظر إلى األولويات اإلستراتيجية الحقيقية ألمريكا في العراق، 

ناهيك عن أهمية التعامل مع المهددات اإليرانية والتركية والروسية والصينية في ذلك البلد.

المسألة اإليرانية

 وعلى نحو مساٍو للفشل في سوريا والعراق؛ لم تتمكن اإلدارة األمريكية من صياغة إستراتيجية ناجعة 
للتعامل مع إيران، إذ إنه ال يسوغ االقتصار على تصنيف إيران كخطر لألمن القومي األمريكي، بل يتعين 
وضع رؤية شاملة ومتماسكة للتعامل مع هذا التهديد من أبعاده السياسية واالقتصادية واألمنية، وأن 

يكون قاباًل للتنفيذ على أرض الواقع.

ونتيجة لذلك الضعف؛ فقد أسفرت سياسات ترامب إزاء إيران في عزل حلفاء الواليات المتحدة األوروبيين 
العداء  وتنامي  للمعتدلين،  الشعبي  الدعم  وتقويض  النووي،  االتفاق  من  األحــادي  االنسحاب  نتيجة 
القومي اإليراني تجاه الواليات المتحدة، في حين ال يزال من المبكر تقييم نتائج العقوبات األمريكية على 
إيران، ومقدار الغضب الذي ستؤججه ضد نظام خامنئي، خاصة وأن السياسة األمريكية تقوم في الوقت 
الحالي بتقديم “العصي” دون أن يكون هنالك “جزر” في المقابل، إذ إنه ال توجد أية حوافز إستراتيجية 
إليران في حال قررت الحد من أسلحتها  النووية وبرامجها الصاروخية على الصعد االقتصادية والتنموية. 

وانتقد الباحث عدم وجود خطة لمواجهة جهود إيران في بناء قوة جوية وبحرية وصاروخية غير متماثلة 
والمتطوعين  والمال  السالح  نقل  في  جهودها  مكافحة  على  التركيز  مقابل  في  وذلك  الخليج،  في 
والتدريب، وتبدو إدارة ترامب تجاه تغيير النظام في إيران منقسمة، وأحيانا متذبذبة بين األمل على 
أن تفعل العقوبات فعلها، وبين التخطيط لعمل عسكري قد يطيح بالنظام الحالي، معتبرًا أن الرؤية 
الحالية ترتكز على األمل أكثر من كونها مبنية على التجارب السابقة للعقوبات االقتصادية السابقة ضد 

ليبيا والعراق وسوريا.

وعلى الرغم من تلك القضايا الحيوية بالنسبة للواليات المتحدة؛ إال إنها ال تلقى الكثير من االهتمام لدى 
منتقدي اإلدارة األمريكية في وسائط اإلعالم واألوساط البحثية  والتشريعية الموثوقة، األمر الذي يدفع 
باإلدارة الحالية للركون إلى اآلمال بدالً من التعامل على أساس الخبرات التراكمية والواقعية السياسية. 
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الحاجة إلى إستراتيجية فاعلة في التعامل مع الشركاء اإلستراتيجيين في الخليج العربي

رأى الباحث كثيرًا من أوجه الشبه في سياسة الواليات المتحدة إزاء سوريا والعراق وإيران مع سياستها 
إزاء منطقة الخليج العربي من ناحية غياب األولويات اإلستراتيجية، والتركيز بدالً من ذلك على قضية 

خاشقجي وحرب اليمن، ما يؤكد فشل اإلدارة الحالية في ترتيب األولويات.

فالواليات المتحدة تركز في تعاملها مع شركائها اإلستراتيجيين في الخليج على حقوق اإلنسان وسيادة 
القانون واالحتياجات اإلنسانية الضرورية، لكنها ال تتعامل بالمستوى نفسه فيما يتعلق بضمان أمن 
واستقرار المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بردع إيران، ومحاربة اإلرهاب، وبناء قدرات الشركاء اإلستراتيجيين، 

وضمان تدفق مصادر الطاقة. 

السكاني،  النمو  وتأثير  االقتصادية،  التنمية  بمشاكل  رديف  اهتمام  إيالء  عدم  أن  كوردسمان  واعتبر 
العربي يمثل  الخليج  التطرف واإلرهــاب في  والتعامل مع  للشباب،  إلى توفير وظائف جديدة  والحاجة 
تبدو  حين  في  جوفاء”  “مؤسسات  وكأنها  الحليفة  الدول  مع  التعامل  يتم  حيث  إستراتيجيًا،  إخفاقًا 
اإلدارة الحالية عاجزة عن معالجة تبعات قضية مقتل خاشقجي، والتعامل مع الوضع المتردي في اليمن، 
وإنهاء المقاطعة السعودية-اإلماراتية-البحرينية لقطر، فضاًل عن عجز هذه الدول في تطوير منظومات 

دفاعها الصاروخي في مواجهة التهديدات اإليرانية غير المتماثلة في الخليج.

وكما هو الحال بالنسبة لتعاملها مع حلف “ناتو”؛ فإن إدارة ترامب تركز في تعاملها مع الخليج العربي 
اإلضافي،  العسكري  اإلنفاق  بما سيضيفه هذا  االهتمام  العسكري” دون  العبء  “المساهمة في  على 
تطوير  إلى ضرورة  النظر  ودون  لذلك،   لتحقيق  المطلوبة  العسكرية  واإلمكانات  القوى  تحديد  ودون 

القدرات المشتركة لتلك الدول. 
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كما انتقد الباحث تركيز إدارة أوباما على مبيعات األسلحة دون النظر إلى أهميتها النوعية واإلستراتيجية، 
وحجم إنفاق الشركاء على الدفاع )حيث ُيطالب شركاء “ناتو” بتخصيص %2 من ناتج دخلهم المحلي( 
مذكرًا أن أوباما هو أول من بدأ في انتقاد الشركاء الخليجيين في إنفاقهم على التسلح، حيث تنفق 
هذه الدول أكثر ثالثة أضعاف ما تطلبه الواليات المتحدة من حلفائها في الناتو وهو %2 من ناتجها 

المحلي.   

إلى  النظر  األمريكية على قضية خاشقجي دون  اإلدارة  الذي صرفه منتقدو  االنتباه  أن  الباحث  واعتبر 
المهددات اإلستراتيجية العامة، ودون االهتمام بضرورة محاربة القمع على أنه السبب الرئيس في ظهور 
حركات التطرف واإلرهاب، هو أمر غير مثمر، مذكرًا بضرورة االهتمام بتوفير االحتياجات اإلنسانية الملحة 
في اليمن وسبل تحقيق استقرار وأمن طويل األجل لليمنيين، وتقديم نصائح إستراتيجية ذات مغزى 

إلى الرئيس ووزير خارجيته بومبيو في زيارتهم القادمة إلى المنطقة.

واختتم كوردسمان مقاله باقتباس لوزير الدفاع األمريكي المستقيل ماتيس، والذي وصف فيه واشنطن 
بأنها: “منطقة خالية من اإلستراتيجيات”، معتبرًا أن المسؤولين الديمقراطيين والجمهوريين والخبراء 

حولهم يعملون على نحو مشابه لتحويل الشرق األوسط إلى منطقة خالية من اإلستراتيجيات.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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