
ددااعشهھھھزيیمة نحو إإسترااتيیجيیة   
  

معة رراايیس٬، االسفيیر ااألمريیكي ااألسبق لكل من سورريیا وو إإسراائيیل٬، وو مساعد  مديیرمعهھد بيیكر للسيیاساتت االعامة بجاإإددوواارردد جرجيیانن؛ 
ووززيیر االخاررجيیة ااألمريیكيیة ااألسبق لشؤوونن االشرقق ااألووسط  

 
بيیرووتت وو  وو بارريیس وواليیة كاليیفوررنيیا وو (ددااعش) في "ةسالميیللدوولة ااإلللهھجماتت االمرووعة "لل افعررددوودد ااألأأغلبيیة  تجاهھھھلتلقد 

 عدبُ  ظظهھورر على تتإإال أأنن هھھھذهه االهھجماتت قد أأكد . االعنيیفة سالميیةعاتت ااإلاماالصرااعع ضد االج فيسيیناء أأهھھھميیة االبعد ااالسترااتيیجي 
وو  ظمة ااالررهھھھابيیةهھذهه االمنللتصديي لددوولل االشرقق ااألووسط  معاالمجتمع االدوولي  لتعاووننفرصة جديیدةة  مما يیتيیح ددااعشلخطوررةة جديید 

.هھھھزيیمتهھا ثمااحتواائهھا   
  

ووجودد مثل هھھھذاا االعدوو االمشتركك للمجتمع االدوولي بأسرهه. وو يیتيیح وو  ٬، بلدد االشرقق ااألووسطلكل بال ااتت متبايینةددااعش تهھديیدتشكل 
حتل أأررااضض هھذهه االمنظمة ااإلررهھھھابيیة االتي تل االقيیاددييهھيیكل االالحتوااء ووتدميیر  تحالف ددوولي وضع إإسترااتيیجيیة محكمة وو بناءل إإمكانيیة
حملة ضد ددااعش االنجاحح  وو لكنارريیس. بهھھھجماتت في  بشكل مأساوويي لعمليیاتهھا دوولياال االتوسع قد أأثبتت االتييیا وواالعرااقق وو في سورر

االمستفاددةة  في دررووسس اال مبنيیة علىسترااتيیجيیة متوااززنة إإ ووضعا أأفضل لهھذهه االمنظمة مع فهھم يیتطلب مناوفف ووس ٬،ليیس مضمونا
يیلتزمم االتحالف االدوولي ضد ددااعش بحيیث  هھھھذاا يیبنىوو يیجب أأنن . ٢۲٠۰٠۰١۱سبتمبر  بعد هھھھجماتت  سالمي االعنيیفموااجهھة االتطرفف ااإل

االسيیاسي ووااالقتصادديي ووااالستخباررااتي  ٬، مستخدما في ذذلك كل سبل االدعمفي تحقيیق االهھدفف ةفعالاالكل عضو بالمساهھھھمة 
.يیعفأأوو بقلب ض سم فقطباإل مشارركا أأنن يیكونن أليي عضو في هھھھذاا االتحالف ال يیمكنفوواالعسكريي.  االتغيیر  وو عسى أأنن يیكونن 

في ررؤؤااهھھھا لكي تتفق ددوولل االمنطقة  دداافعا لكل "حدووددهھھھا" خاررججلضربب ااتيیجيیة ددااعش في ااألسابيیع ااألخيیرةة بااالملحوظظ في ااستر
.للتهھديید االذيي يیشكلهھ االتنظيیم  

  
منسقة بيین  اسةسيیمن عنصريین: أأوولهھما٬، على االمدىى االقصيیر٬، ددااعش  ااسترااتيیجيیة محكمة لالنتصارر علىأأيي  تتكوننيیجب أأنن وو 

أأسبابب لمعالجة  إإتجاهه في االسيیاسة االجغراافيیة بعيیدةة االمدىىثانيیهھما وو ؛اعسكريی ٬، بما في ذذلكمكافحة ااإلررهھھھاببل جميیع ااألططراافف
.وو خاررجهھ لتطرفف في االشرقق ااألووسطاا  

 
االتي  ة٬،إلسالميیاا في سائر االمجتمعاتت بيین قوىى ااإلعتداالل وو االتطرففمصيیريیا ا عليینا أأنن نفهھم أأنن هھھھناكك صرااعوو في هھھھذاا االسيیاقق٬،  

االوجهھ االحقيیقي هھھھيیةعلى ما . فهھناكك صرااعع فكرييمليیارر شخص ١۱.٦تتكونن من تحاوولل ددااعش أأنن  ٬، وولإلسالمم وواالمجتمع ااإلسالمي 
.لسجالل٬، إإال أأنن االعنف االدمويي لدااعش قد أأدديین بشدةة من سائر االمجتمعاتت االمسلمةفي هھھھذاا اا مكانا معتبراانفسهھا تجد ل  

  
في هھھھذهه االبلداانن وو  عتداالل االمتوااجدةةوىى ااالبوسعهھ أأنن يیشجع ق يیقررر نتيیجة هھھھذاا االصرااعع٬، وولكن أأنن لمجتمع االدووليليیس من االممكن ل

ثث في أأغلب قد ووررَّ أأنن االتدخل االغربي في االشرقق ااألووسط  قد علمنا االتارريیختت لكي يیساعد على تهھميیش االمتطرفيین. وو لعل االمجتمعا
لمنطقة بعد االحربب االعالميیة ااألوولى وو ااتفاقيیاتت سايیكس بيیكو٬، ل عماررييااإلست تقسيیماال سبيیل االمثالل فنذكر علىسلبيیة ( ااألحيیانن آآثارراا
). ٢۲٠۰٠۰٣۳االحربب االباررددةة٬، وو عوااقب غزوو االعرااقق عامم  وو لبعض االجماعاتت االجهھادديیة أأثناء نظمة ااالستبداادديیةلأل وواالدعم االمطلق

 ي عجز في االمشارركةوو هھھھأأال  :ةفي هھھھذهه االبالدد معرووففالمشكالتت االهھيیكليیة . بذكاء فإنن عليینا أأنن نوااجهھ االتحديي االحاليلذلك 
لبطالة بيین ااستشرااء اا منهھج٬، ووماالفسادد االثم ٬، ااتت ال تفي باحتيیاجاتت االمجتمعقتصاددإإ وو ٬،يیةتعليیماال وو فسادد االنظم ٬،يیةاالحقيیق ةاالسيیاسيی
تعريیفنا كل بلد٬، وو أأنن يیكونن للقوىى االفاعلة في  صحيیحعلى فهھم  منهھجنافيیجب أأنن نبني  لكبابب وو اانتهھاكاتت حقوقق ااالنسانن. وو لذاالش

على االواليیاتت االمتحدةة أأنن تأخذ ززمامم االمباددررةة في هھھھذاا االجهھد االدوولي. وو .في كل حالة لما ندعمهھ وو ما نعاررضهھ ووااضحا   
  

:وو يیمكننا أأنن نرسم االتوجهھ ااإلسترااتيیجي نحو مشكلة االتطرفف كما يیلي  
 

نختلف معنظر عن دديیانتهھم٬، فإننا لبغض اا اتت أأوو للصرااع ةاالسلميی لولليیرفض االح ووأأوو يیلجأ إإلى االعنف أأ يیماررسس ااالررهھھھاببكل من  
. اددووليی عليیهھا ررففامتعنسانن االحقوقق ااإل يیرفض االتعددديیة االسيیاسيیة أأوو يینتهھك دديي بعدمم قبولل ااآلخر أأوو يینا أأوو ألقليیاتتقهھراا ليیماررسس 

ذذااتهھ االتطرفف  صرااعنا ضد وو إإنما. اباالدوولل٬، إإيیجابا أأوو سلاالعالقاتت االدووليیة بيین ططبيیعة  بكل ووضوحح٬، يیجب االقولل بأنن االديین ال يیحددد
وو إإنكارر االحقوقق وو عدمم االتسامح وو االتخويیف وو االقهھر وو ااإلررهھھھابب االذيي يیولدهه ذذلك االتطرفف. االعنف ضدوو  

 



.راارر في االمنطقةفي حل االصرااعاتت ااالقليیميیة ووتعزيیز ااالستق كي نساهھھھمفي هھھھذاا ااإلططارر ل عملوو سن  وو سنسعى بنفس االجديیة لدعم 
ددوولل االمنطقة. هھھھذاا ااعاتت االثقافاتت وو االتقاليید االمختلفة لمجتمعاتت وو رم مع ألووسط٬،ااإلصالحاتت االسيیاسيیة ووااالقتصادديیة في االشرقق اا

.االسائدةة ااإلحباطط في االمنطقة وو االقضاء على جذوورر االتطرفف االمستغل لحالةااالقتصادد االسيیاسي  لتدعيیماالمدىى  بعيیدهھھھدفف   
 

كافحة ااإلررهھھھابب في االمدىى االقصيیر مع محدددةة لتنسيیق براامج م سيیاساتت وو يیمكننا في إإططارر هھھھذاا االتصورر ااالسترااتيیجي أأنن نبيین
هھھھذيین االصعيیديین معا٬،  على متوااززيیا ااألهھھھداافف ااإلسترااتيیجيیة بعيیدةة االمدىى لتهھميیش االمتطرفيین. وو من ااألهھھھميیة بمكانن أأنن نحرزز تقدما

لى فهھم عددااخل ووخاررجج االمنطقة   االواليیاتت االمتحدةة ووحلفائهھاتفاقق بيین اسيیا في االمستقبل. وو لذلك يیجب ااإلفشال سيی وو إإال فسنلقى
وو ررغم ضرووررةةااألقواالل إإلى أأفعالل. االمتبعة وو للخطوااتت االمحدددةة لترجمة  سترااتجيیةمشتركك لإل تدميیر  االعمل على ااحتوااء وو 

االجماعاتت االمتطرفة مثل  االقاعدةة   لن تكفيهھھھذهه االسيیاسة بكل قوةة٬، إإال أأنن لإلررهھھھابب ةة مضاددباستخداامم االوسائل االحربيیة وواالووددااعش  
ووحدهھھھا الألشمل٬، أألتحقيیق االهھدفف اا  وو هھھھو- قد  نيیإلسالميین اااالمتطرفيیوو عليینا أأنن نتذكر أأنن تهھميیش االقوىى االمتطرفة في االمنطقة.  

تدميیر "االعدوو االقريیب" إإستقراارر وو  عزعةاالسيیاسيیة٬، أأال وو هھھھي ززللوصولل إإلى غايیتهھم كأددااةة  بشكٍل فعالل برعواا في ااستغاللل االديین
االمجتمع االمدني االدوولي. ووغايیة هھھھؤالء هھھھي إإقامة نظم  لمتمثل فياا أأنظمة االحكم في االشرقق ااألووسط وو "االعدوو االبعيید" االمتمثل في

عقيیدةة "نهھايیة االعالم"  على بعض االنجاحح في تجنيید االمؤيیديین لهھا بناءً  ددااعش وو قد حققت لإلسالمم. تصوررهھھھمحسب  حكم أأوو"خالفة"
.االتي تعتنقهھا  

 
مديینة  يف تشيیيید مقر ررئيیسي لهھان مااعش مكنت دد بالتحديید أأصعب معضلة للمجتمع االدوولي٬، وو االتي االصرااعع االسورريي وو يیشكل

ددااخل سورريیا وو  ة فياالسيیاسيی االقوىىوو ذذلك ألنهھ من االمعضل أأنن يیوجد حل سلمي في سورريیا بسبب تبايین أأهھھھداافف  االرقة في سورريیا.
قدررتهھا على تدميیر ددااعش وو  موااجهھةخاررجهھا. وو ما نحتاجهھ ااآلنن هھھھواالحد ااألددنى إلتفاقق كل االمشارركيین في مباددررةة جنيیف على 

تبدأأ معهھ تفاقق على ووقف إإططالقق االناررإإ لتحكم في أأررااضض سورريیة. ثم يیلي ذذلكاا بالتواافق سيیاسي للنتقاعمليیة إإ  بيین  جماعاتت  
االمعاررضة أأنن لن يیكونن لبشارر ااألسد أأوو كبارر مساعديیهھ أأيي ددوورر بعد اانتهھاء االفترةة ااإلنتقاليیة٬، وو وواالنظامم االسورريي٬، مع فهھم ووااضح  

لهھذاا االحل وصل تإإذذاا لم يیتم االفي نظامم االحكم االقاددمم مع باقي االطواائف ووااألحزاابب في سورريیا. لويیيین لكن مع االسماحح لتمثيیل نسبي للع
فسوفف تستمر معاناةة االشعب االسورريي من ااستمراارر ااإلشتباكاتت وو االتهھجيیر وو االمآسي ااإلنسانيیة.  

  
حدةة. وو لقد أأثبتت ااألحدااثث تحالف ددوولي ووااسع على إإسترااتيیجيیة كهھذهه قيیاددةة قويیة٬، وو باألخص من االواليیاتت االمتتواافق وو يیتطلب 

نوفمبر مرةة أأخرىى أأنن لالضطرااباتت االعنيیفة في سورريیة وو االعرااقق وو باقي االمنطقة تدااعيیاتت خاررجج  ١۱٣۳ااإلررهھھھابيیة في بارريیس يیومم 
فرووسيیا توااجهھ خطراا حقيیقيیا من  لدبلوماسيیة إإسترااتيیجيیة جريیئة.دتت فرصة حدوودد االشرقق ااألووسط. لكن هھھھذهه االتدااعيیاتت قد وولَّ 

إإقليیم شيینجيیانغ مي ددااخل حدووددهھھھا. وو االصيین أأيیضا قد ااستهھدفت من قبل جماعاتت إإسالميیة متطرفة تعتبر أأنن  االتطرفف ااإلسال
ااألنظمة  أأما .يینئيیسيیوويین رركعد تاننل مستهھدفيیأأووررووبا االغربيیة ووااسراائ . وو بالطبع فإنناالغربي في االصيین هھھھو "االتركمانن االشرقي"

في االشرقق  قاددةة ااإلقليیميیيیناالوو لذلك فإنن  اامهھم بالديین كما ترااهه هھھھذهه االجماعاتت.لعدمم إإلتزمستهھدفة من االقاعدةة ووددااعش  فإنهھا االعربيیة
موااجهھة هھھھذاا االتحديي وو تنفيیذ هھھھذهه ااإلسترااتيیجيیة على ااألررضض  فيمع االمجتمع االدوولي  تنسيیقكبيیرةة توجب االليیة وومسؤ عليیهھمااألووسط 

بذكاء وو فاعليیة.   
  

حتى ال نجد أأنفسنا مجردد أأصحابب  لتنفيیذيیةلتوجيیهھ االسيیاساتت اا ة محكمةوضع إإسترااتيیجيیقد حانن االوقت لإإننا نوااجهھ تحد عظيیم٬، وو 
.إإددااررةة ااألززماتت ال تتعدىىسيیاسة  ددثث قتل تلو ااآلخرفي إإططارراررددوودد أأفعالل لح  


