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 األهداء
 الى من بلغ الرسالة وادى االمانة .. ونصح االمة .. النبً الرحمة ونور العالمٌن 

 سٌدنا محمد ) صلى هللا علٌه وسلم (

 الى من كلله هللا بالهٌبة والوقار .. الى من علمنً العطاء

 بدون انتضار الى احمل اسمه بكل افتخار  

 والــــدي الـــعزٌز

 ى الحب والى معنى الحنان والتفانً الى الى مالكً فً الحٌاة .. الى معن

 بسمة الحٌاة وسر الوجود الى من كان دعائها سر نجاحً وحنانها

 بلسم جراحً الى اغلى الحبــــــــــاٌـــــــــــــــب

 امـــــــً الحبٌبة 

 الى االخوة الذٌن لم تلدهم امً .. الى من تحلو باالخاء وتمٌزوا بالوفاء والعطاء 

 ع الصدق الصافً الى من معهم سعدت ,وبرفقتهم فً درب الحٌاةالى ٌنابٌ

 الحلوة والحزٌنة سرت الى من كانوا معً على طرٌق النجاح والخٌر

 الى من عرفت كٌف اجدهم وعلمونً ان ال اضٌعهم اصدقائً
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 الشكر والتقدٌر

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

االنبٌدداء والمرسددلٌن وعلددى الدده الحمددد ر رب العددالمٌن والصددالة والسددالم علددى خدداتم 

 الطٌبٌن الطاهرٌن وصحبه االبرار المٌامٌن .

ة الفاضدل ةوبعد ... اتوجه بجزٌل شكري وامتنانً الى المشرف علدى البحدث الددكتور

( لما بذله من جهد ووقدت ومدا قدمده لدً مدن رعاٌدة وتوجٌهدات  ) هدى مهدي صالح

 قه هللا وجزاه هللا خٌراً .واراء سدٌدة ومعاونة صادقة عبر مسٌرة البحث وف

واشكر كل من استطاع ان ٌضحً بجزء من وقته الثمٌن فً ابداء ارائده ومالحااتده 

 وما قدموه من مساعدة ومشورة اسهمت فً اغناء البحث وتطوٌره .

واخٌراً اسجل شكري الى كل مدن اسدهم مدن قرٌدب او بعٌدد  فدً تقددٌم المسداعدة فدً 

 انجاز هذا العمل .

 ان ٌوفق الجمٌع لما ٌحبه وٌرضاهاسال هللا 

                                                                                                             

 الباحثة
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 المقدمة

اتسم الموقف االمرٌكً بالتردد والغموض , ولكنه لٌس موقف جامد فقبل اندالع      

الثدددورة السدددورٌة كاندددت االدارة االمرٌكٌدددة بصددددد مراجعدددة سٌاسددداتها تجددداه االدارة 

السددورٌة , كمددا حاٌددت سددورٌا برهمٌددة سددتراتٌجٌة لدددى الوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة 

 ة فً االهتمام بالقضٌة السورٌة .لذلك فإن الوالٌات المتحدة كانت سباق

وهنا فإن ومع التدخل االطراف االقلٌمٌة والدولٌدة فدً الصدراع السدوري والدذي      

اخذ ٌتحول الى حرب ضروس فً ال غٌاب القدرة على حسم الصراع لصدالح احدد 

االطراف , فإن بعض التحلٌالت الغربٌة خرجت لتدعوا الوالٌات المتحددة االمرٌكٌدة 

 هج استراتٌجٌة طوٌلة األمر , ضمن لها النفوذ الحاسم سٌاسٌاً .األن تنت

إذن إستراتٌجٌة طوٌلة اطالة الحرب فً سورٌة هً خطدوة واشدنطن التدً بددأت      

منددذ أشددهر وهددو االمددر الوحٌددد الددذي ٌمكددن ان ٌسددهم فددً واقددع ٌحددوي اطددراف تخدددم 

االزمة السورٌة واجهة مدن  الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً حربها النٌابٌة , فٌما ترخذ

 لكنها من غٌر المعلوم متى ٌمكن ان تنتهًالحرب نحو حرب من االستنزاف بدأت 

 -مشكلة البحث :

تعدد االطراف الدولٌة واالقلٌمٌة والداخلٌة التً تؤثر على مسار الثورة السورٌة      

 وتعدد المصالح لألطراف المختلفة على الساحة السورٌة .
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 -: أهداف البحث

تعتبر السدتراتٌجٌة االمرٌكٌدة فدً تعددٌل خطدط مدن ستشدترك معهدم ممدن عنددهم      

دوافددع ذاتٌدددة او مصددالح للعمدددل فدددً الملددف السدددوري وبهدددذا الشددكل تدددوفر جهودهدددا 

 واستقطاب العبً جدد مستعدٌن للسٌر فً ركابها وتنفٌذ خططها .

 -أهمٌة البحث :

لدددول وبدداالخت اسددتراتٌجٌة الوالٌددات لمعرفددة االسددتراتٌجٌات العالمٌددة تجدداه ا     

 المتحدة االمرٌكٌة تجاه القضٌة السورٌة .

 -منهجٌة البحث :

ضددٌة تناولندا فددً كتابددة البحددث المددنهج االسددتقرائً التحلٌلددً لمعرفددة مالبسددات الق     

 تجاه هذه القضٌة . السورٌة وسٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

 -هٌكلٌة البحث :

 -ثالثة مباحث :و مقدمة وخاتمة تم تقسٌم البحث الى     

 مفهوم االستراتٌجٌة ومبادئها -المبحث االول :

 مفهوم االستراتٌجٌة -المطلب االول :

 مبادئها -المطلب الثانً :
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 محددات االستراتٌجٌة االمرٌكٌة  -المبحث الثانً :

 محددات سٌاسٌة  -المطلب االول :

 محددات اقتصادٌة -المطلب الثانً :

 دور االستراتٌجٌة االمرٌكٌة من االزمة السوٌة -المبحث الثالث :

 القضٌة السورٌة واالسباب  -المطلب االول :

 السٌاسة الخارجٌة من االزمة السورٌة  -المطلب الثانً :
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 المبحث اَلول

 مفهوم اَلستراتٌجٌة ومبادئها

 اَلستراتٌجٌةمفهوم  -المطلب اَلول :

 مبادئ اَلستراتٌجٌة -المطلب الثانً :
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 المبحث اَلول

 مفهوم اَلستراتٌجٌة ومبادئها

تعتبر االستراتٌجٌة من أقدم المفاهٌم التً عرفتها البشرٌة , حٌث اهرت فً بداٌة األمر فً      

ت واألنشدطة المجدال العسدكري ثدم انتشدر اسدتعمال كلمدة اسدتراتٌجٌة حتدى دخلدت جمٌدع المجداال

االنسددانٌة , وقددد نشددرت البددذور األولٌددة لالسددتراتٌجٌة كمفهددوم وكفكددر وكوسددٌلة وكممارسددة مددع 

الصراع المسلح منذ كان فدً أشدكاله االولدى فقدد عبدرت علٌهدا اقدوال القدادة الصدٌنٌن , ومدروراً 

فدً  بالعصور القدٌمة والوسطى , وقد بدأ مفهوم االستراتٌجٌة ٌتطور فدً مطلدع عصدر النهضدة

 اوروبا لٌصبح جزءاً من العلوم االجتماعٌة ٌرتبط بالنارٌات االقتصادٌة والقانونٌة والسٌاسٌة .

وقد تم تقسٌم المبحدث الدى مطلبدٌن : المطلدب االول مفهدوم االسدتراتٌجٌة والمطلدب الثدانً :      

 مبادئ االستراتٌجٌة .
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 مفهوم اَلستراتٌجٌة المطلب اَلول :

االستراتٌجٌة : كلمة استخدمت أصالً فً الحٌاة العسكرٌة وتطورت دالالتهدا حتدى أصدبحت      

تعنً فدن القٌدادة العسدكرٌة فدً مواجهدة الادروف الصدعبة , وحسداب االحتمداالت المختلفدة فٌهدا 

 . (1)واختٌار الوسائل الرئٌسٌة المناسبة لها 

التددً تتندداول مٌدددانا مددن مٌددادٌن النشدداط  مجموعددة األفكددار والمبددادئ فاالسددتراتٌجٌة هددً      

 االنسددانً بصددورة شدداملة متكاملددة وتكددون ذات داللددة علددى وسددائل العمددل ومتطلبددات واتجاهددات 

 مساراته ٌقصد احداث تغٌٌرات فٌه وصوال الى أهدداف محدددة كمدا أنهدا أفعدال أو مجموعدة مدن 

سدتراتٌجٌة معنٌدة بالمسدتقبل األفعال التً تهددف الدى تحقٌدق االهدداف المرسدومة , وحٌدث ان اال

فإنها ترخذ بعٌن االعتبار احتماالت متعددة إلحداثه وتكدون قابلدة للتعددٌل وفقداً للمسدتجدات , كمدا 

تحتددل االسددتراتٌجٌة موقعدداً وسددطاً بددٌن السٌاسددة والخطددة وتسددتخدم االسددتراتٌجٌة فددً الدراسددات 

 . (7)المعنٌة برسالٌب التخطٌط والتدبٌر والتناٌم 

الشدائعة والمتداولدة اال ان الكثٌدر ممدن عد مصدطلح االسدتراتٌجٌة مدن اكثدر المصدطلحات وٌ     

تداولوا هذه الكلمة كانوا ٌجهلدون معناهدا الحقٌقدً , فرشدتقت كلمدة اسدتراتٌجٌة اصدالً مدن الكلمدة 

( ومعناها الحرفً / قائد , وكانت تعنً اٌضاً من قٌادة القدوات وعرفدت  strategosالٌونانٌة ) 

لمدة طوٌلة من الزمن على انها فن كبار القادة العسكرٌٌن ثم انتقلت معرفتها مدن جٌدل الدى اخدر 

مفهددوم بحددود ضددٌقة , وبمدا ان القائددد العسدكري كددان فدً الغالددب االمبراطدور أو الملددك , تبداٌن 

                                                           
, الدددار الجامعٌددة للطباعددة  1, طمحمددد احمددد عددوض , االدارة االسددتراتٌجٌة ) االصددول واألسددس العلمٌددة (  (1)

 . 41, ت  7111 –والنشر , مصر 

ثابددت عبددد الددرحمن أدرٌددس , جمددال الدددٌن المرسددً , االدارة االسددتراتٌجٌة مفدداهٌم ونمدداذ  تطبٌقٌددة , الدددار  (7)

 . 25, ت  7114 –الجامعٌة للطباعة والنشر , مصر 



 

 
17 

قائد أو مفكر تبعاً لتباٌن التكوٌن الفلسفً والفكري لكل منهم فكان فن قٌادة  االستراتٌجٌة لدى كل

 . (1)القوات العسكرٌة هو المعنى الذي انسجم مع مفهوم االستراتٌجٌة فً العصور القدٌمة 

وقد أصبح من الصعب تقدٌم تعرٌف شامل لالستراتٌجٌة ألن الدالالت والمعطٌدات الارفٌدة      

السٌاسٌة والعسكرٌة واالقتصادٌة فً العالم وما تحكمه ساحة الصراع تجدات متغٌرة حسب المس

, وبشددٌر أحددد تعددارٌف االسددتراتٌجٌة أنهددا ت علددم وفددن تواٌددف القددوى السٌاسددٌة واالقتصددادٌة 

 . (7)والنفسٌة وكذلك قوات الدولة العسكرٌة , أو مجموعة الدول لتقدٌم أقصى دعم 

. وٌشدٌر تعرٌدف اخدر لهدا  (4)ذة سواء فً السلم أم فدً الحدرب ت للسٌاسات المتبناة أو المتخ     

فدن اسدتخدام القدوة للوصدول الدى أهدداف السٌاسدة . وهنداك تعرٌدف االسدتراتٌجٌة لمفكدرٌن برنها 

 سٌاسٌٌن وعسكرٌن من المدرستٌن الغربٌة والشرقٌة :

 -المدرسة الغربٌة :

 . (3)م األشتباك من أجل هدف الحرب كالوزفٌتز : ٌعرف االستراتٌجٌة برنها فن استخدا – 1

غولتز : هً التدابٌر الواسعة التً تستخدم فدً تحرٌدك القدوات الدى الجهدة الحاسدمة فون در – 7

 فً اكثر الاروف مالئمة وٌمكن أن ٌسمى علم القٌادة .

                                                           
,  1915 –, مؤسسة االبحاث العربٌدة , لبندان  7اسماعٌل صبري مقلد , االستراتٌجٌة والسٌاسة الدولٌة , ط (1)

 . 21ت 

 –, دار الفكدر , مصدر  12عطاٌدا , االسدتراتٌجٌة العسدكرٌة وتطدور مفاهٌمهدا , مجلدة الوحددة , العددد  امٌن (7)

 . 2, ت  1991

, ت  1911 –, دار الفكددر , بٌددروت  7اكددرم دٌددري , أراء فددً الحددرب السددتراتٌجٌة وطرٌددق القٌددادة , ط (4)

111. 

 –, ترجمددة : سددلٌم شدداكر , المؤسسددة العربٌددة للدراسددات والنشددر , بٌددروت  1كالوزفٌتددز , عددن الحددرب , ط (3)

 . 711, ت  1992
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أمددا المفهددوم األمرٌكددً : فقددد عددرف دلٌددل ضددباط أركددان القددوات المسددلحة االمرٌكٌددة لعددام  – 4

االسددتراتٌجٌة برنهددا ت فددن وعلددم اسددتخدام القددوات المسددلحة للدولددة لغددرض تحقٌددق أهددداف  1959

 . (1)السٌاسة العامة عن طرٌق استخدام القوة أو التهدٌد بإستخدامها 

 ف الغربٌدددددة لتسدددددتراتٌجٌة سدددددنتناول تعدددددارٌفوبعدددددد ان استعرضدددددنا جملدددددة مدددددن التعدددددارٌ

 المدرسة الشرقٌة :

لٌنٌن : االستراتٌجٌة الصحٌحة هً التً تتضمن ترخٌر العملٌات الى الوقت الذي ٌسمح فٌه  – 1

 . (7)االنهٌار المعنوي للخصم للضربة الممٌتة بان تكون سهلة وممكنة 

 . (4)رب ماوتسً تونك : هً دراسة قوانٌن الوضع الكلً للح – 7

 التددً تمكددن السٌاسددة مددن الحصددول علددىكوزلددوف : هددً عملٌددة خلددق الوسددائل العسددكرٌة  – 4

 . (3)اهداف 

 

 

 

 

 

                                                           
دنٌا محمد جبر , وابتسام حاتم علوان , االستراتٌجٌة بٌن االصل العسكري والضدرورة السٌاسدٌة , المؤسسدة  (1)

 . 35, ت  1995 –العربٌة للدراسة والنشر , بٌروت 

 . 35المصدر نفسه , ت  (7)

 . 65, ت  1961 –, دار الشعب للنشر , بكٌن  1ماوتسً تونك , ست مقاالت عسكرٌة , ط (4)

نصددٌرة الزهددوانً , عبددد هللا عشدداا , عبددد الحكددٌم وادي , االسددتراتٌجٌة المفهددوم والنارٌددة , مركددز راشددٌل  (3)

 . 71, ت  7114, كوري الفلسطٌنً لحقوق االنسان ومتابعة العدالة الدولٌة 
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 المطلب الثانً : مبادئ اَلستراتٌجٌة 

فً الواقع ان مبادئ االسدتراتٌجٌة ال ٌمكدن تجاهلهدا العلدى المسدتوى االسدتراتٌجً والعلدى      

المستوى التكتٌكدً فدً الحدرب او فدً غٌرهدا , فالمبدادئ االسدتراتٌجٌة هدً قواعدد عامدة تهددف 

للوقاٌة من مفاجرت العدو والتركد من التفوق علٌه فً أٌدة خطدوة نختارهدا فدً التعامدل معده , ان 

تارٌخ ٌبٌن ان وضع مبادئ لالستراتٌجٌة ثم التقٌد فٌها فً عملٌة صناعة القرار هدً مدن اكبدر ال

 الصعوبات التً واجهت عمل االستراتٌجٌٌن فً زمن الحرب والسلم .

وتالزما مع ذلك فدإن وضدع أسدس ثابتدة لتسدتراتٌجٌة ٌتنداقض مدع طبٌعدة الحدرب نفسدها ,      

 . (1)فٌه عوامل كثٌرة فتغٌر من طبٌعته ومقوماته  فالحرب عمل متبدل ومتطور تتداخل

وعلدددى الغدددم مدددن ذلدددك حددداول المنادددرون االسدددتراتٌجٌون صدددٌاغة أسدددس وقواعدددد عامدددة      

لالسددتراتٌجٌة , سددمٌت بمبددادئ االسددتراتٌجٌة , وٌمثددل مجموعهددا مختلددف العصددور والمدددارس 

والعقلٌات التً صاغتها , وٌمكن دمج هذه المجموعة فٌما ٌلدً : التعئبدة , المنداورة , السدرعة , 

وى , حرٌدة العمدل , مطابقدة الهددف مدع االمكاندات , عددم اضداعة الهددف , الحركة , تجمٌع الق

 . (7)متابعة الجهد , تالحم الجٌا والشعب , االعداد النفسً والحرب النفسٌة 

على ضوء االمكانٌات التً تملكهدا المؤسسدة العسدكرٌة ) نقداط القدوة و الضدعف (  -مبدأ القوة :

الدددفاع ( , وال شددك أن هددذٌن االسددتراتٌجٌتٌن  –الهجددوم  تقددوم باعددداد االسددتراتٌجٌة المناسددبة )

 التفاهم ( . –الشراكة  –تتفرع الى عدة استراتٌجٌات منها ) التخصت 

                                                           
 . 411, ت  1915, دار الحرٌة , بغداد ,  1فاضل زكً , االستراتٌجٌة بٌن النارٌة والتطبٌق , ط (1)

 . 47, ت  1991, دار العلم للمالٌٌن , بٌروت ,  1ابراهٌم منٌف , أستراتٌجٌة االدارة الٌابانٌة , ط (7)
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من المستحٌل ان تكون المؤسسة دائماً فً وضعٌة الرائدد فدً جمٌدع المجداالت ,  -مبدأ التركٌ  :

فٌدده مٌددزان تنافسددٌة اكبددر مددن  االمددر الددذي ٌدددفعها أن تركددز جهودهددا فددً المجدداالت التددً تتمٌددز

 . (1)منافسٌها , أن هذا التركٌز ٌكون فً االنتا  او السوق او اي نشاط 

أن توفر االمكانات للمؤسسة ال ٌعنً تبدٌددها وتبدذٌرها , وامدا اخدذ بمبددأ  -مبدأ اقتصاد القوى :

المحدٌط الدذي الحٌطة والحذر وذلك بتكٌٌف تلك االمكانات علدى ضدوء المتغٌدرات الحاصدلة فدً 

 توجد فٌه .

ان تحدٌق الفعالٌة الموجودة من األنشطة التً تقوم بها المؤسسات ٌتوقف علدى  -مبدأ التنسٌق :

 . (7)التنسٌق واالنسجام بٌن مختلف الواائف واألنشطة التً تقوم بها 

ان المؤسسدات توجددد فدً محددٌط ملددًء بالمخداطر , االمددر الدذي ٌتطلددب منهددا ان  -مبثدأ اَلمثثان :

 تضع امكاناتها فً الواقع التً تكون فٌها درجة الخطورة أقل .

ا سدمحت الفرصدة ٌفهم من ذلك , على المؤسسة ان تستغل الفرت المربحة كلمد -مبدأ الفرص :

 . (4), اي نحسن المراهنة على الحصان المربح وذلك ٌبنٌها االستراتٌجٌات التسوٌقٌة المالئمة 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 45ابراهٌم منٌف , المصدر السابق , ت  (1)

 .174دٌري , مصدر سابق , ت اكرم  (7)

 . 11امن عطاٌا , مصدر سابق , ت  (4)



 

 
16 

 

 

 

 المبحث الثانً 

 اَلستراتٌجٌة اَلمرٌكٌةمحددات 

 المحددات السٌاسٌة -المطلب اَلول :

 المحددات اَلقتصادٌة  -المطلب الثانً :
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 المبحث الثانً

 محددات اَلستراتٌجٌة اَلمرٌكٌة

اتسم الموقف االمرٌكٌتجاه القضٌة السورٌة التردد والغموض ولكنه لٌس موقف جامد , فقبل      

اندالع الثورة السورٌة كانت االدارة االمرٌكٌدة ٌصددد سٌاسدتها تجداه االدارة السدورٌة , فبعدد إن 

تغٌدر كانت االدارة االمرٌكٌة تتعامل مع سورٌا على انهدا مدن الددول الداعمدة لالرهداب ومدن ثدم 

الناام القائم بها , كما انها تهدد المصالح االسرائٌلٌة بدعمها لحماس وفصدائل المقاومدة تغٌرهدذا 

, وتاكدهم ان  7111الموقف بفوز الدٌمقراطً برغلبٌة المقاعد فً الكونكرس االمرٌكً فً عام 

دٌهم سٌاسات الجمهورٌن تجاه سورٌا فشلت فدً تحقٌدق المصدالح االمرٌكٌدة , وبدذلك ترسدخت لد

قناعات بضرورة تغٌر الستراتٌجٌات االمرٌكٌة تجاه سورٌا وهذا كان موقف مع رغبدة امرٌكٌدة 

 لذلك , مرحلة جدٌدة فً العالقات االمرٌكٌة السورٌة .

تحمله من تحدٌات امام سٌاسة امرٌكدا وجاءت الثورة السورٌة شرٌك الموقف االمرٌكً لما      

 ى رأسها محددات سٌاسٌة واقتصادٌة .مثلت محددات السٌاسة االمرٌكٌة عل
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 المطلب اَلول : المحددات السٌاسٌة

 -: (7)غٌاب السٌطرة على السالح الكٌمٌاوي السوري  -اوَلً :

منذ اندالع الثورة السورٌة اعلندت واشدنطن ان اي محاولدة مدن جاندب الدرئٌس السدوري ) بشدار 

ضدددربة عسدددكرٌة امرٌكٌدددة , وهدددذا دفدددع االسدددد ( باسدددتخدام السدددالح الكٌمٌددداوي سٌعرضددده الدددى 

بالوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة الددى التصددعٌدوالتهدٌد بضددربة عسددكرٌة محدددودة لمحاسددب الناددام 

 السوري على استخدامه السالح الكٌمٌاوي , وتجاوزه للخط االحمر االمرٌكً .

ندب سدورٌة ومن هذه المقترحات جاءت المبادرة الروسٌة لنزاع السدالح الكٌمٌداوي السدوري لتج

 من ضربة امرٌكٌة .

عدم رغبة امرٌكا فً التورط فً حروب اخرى فً المنطقة بعد الفشل الذي حققته فثً  -ثانٌاً :

 -) العراق وافغانستان ولٌبٌا ( :

ان مبررات التدخل فً التارٌخ االمرٌكً لدم تداتً بالثمدار المنشدودة فبالنسدبة كحالدة العدراق      

اق الدى نفقدات باهضدة سٌاسدٌة واقتصدادٌاً , عدانى كدل مدن العدراق كلف الدخول االمرٌكدً للعدر

 وامرٌكا .

                                                           
مخداطر صدراعات مدا بعدد الربٌدع , ملحدق مجلدة السٌاسدة ابراهٌم عرفات , الوالٌات المتحددة وسٌاسدة تقلٌدل  (1)

 . 12, ت  7114, دار النهضة , مصر ,  193الدولٌة , العدد 
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فعلى الجانب العراقً ادى الى انخفاض عملة العراق بالنسدبة لددوالر كمدا ادى الدى تددمٌر البندى 

التحتٌددة فددً العددراق , كمددا ان الهدددف مددن التدددخل لددم ٌتحقددق فنجددد عملٌددات اسددتمرار العنددف فددً 

السٌاسً المتفاهم بٌن مختلف القدوى الكردٌدة والشدٌعٌة والسدنٌة ٌدؤدي  العراق , كما ان الصراع

 الى ارساء قواعد الناام الدٌمقراطً الحقٌقً .

اما بالنسبة للتددخل فدً افغانسدتان ادى الدى تركٌدز القدوات االمرٌكٌدة اثنداء وجودهدا علدى المددن 

اما حالة لٌبٌا فهً اٌضاً والمركز الحضري بعٌداً عن الرٌف الذي اصبح تحت سٌطرة طالبان , 

 لدددم تحقدددق اغدددراض التددددخل حٌدددث جددداء التددددخل االمرٌكدددً ضدددمن قدددوات النددداتو فدددً نهاٌدددة

 . (1) 7111مارس 

 -اَللت ام اَلمرٌكً بأمن اسرائٌل : -ثالثاً :

دائما تسعى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة على حفاا امن اسرائٌل وهذا الوضع لم ٌختلف فً ادل 

نجددد ان التحركددات االمرٌكٌددة كانددت لصددالح اسددرائٌل بددل وتكددون باالتفدداق مددع االزمددة السددورٌة ف

 . (7)القٌادات االسرائٌلٌة 

 

 

                                                           
,  7114, دار الفكدر , مصدر ,  193السٌاسدة الدولٌدة , العددد  راندة موسى , بدٌن التدوتر والتدوازن , مجلدة (1)

 . 113ت 

,  7113, دار الفكر , مصر ,  195خاطر ابو ذٌاب , الفوضى الستراتٌجٌة , مجلة السٌاسة الدولٌة , العدد  (7)

 . 2ت 
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 المطلب الثانً : محددات اَلقتصادٌة

ان وجود اقتصاد قوي قادر على مواصدلة النمدو الخدالً مدن االضدطرابات والمسدتمر ٌمثدل      

عدامالً مدن العوامددل الضدرورٌة لسدداد تكددالٌف السٌاسدة الخارجٌدة والسددتراتٌجٌة االمرٌكٌدة تجدداه 

العالم , وبدون وجود اقتصاد قوي قادر على توفٌر الرخداء لمواطنٌده وعلدى مسدتوى العدالم وان 

 . (1)لوالٌات المتحدة على قٌادة العالم ومن المحددات االقتصادٌة لالستراتٌجٌة االمرٌكٌةقدرة ا

 -المحافظة على قوة النظام اَلقتصادي الحر فً العالم وتطوٌره : -اوَلً :

ان بما ٌتعلق بمهمة تطوٌر الناام االقتصدادي والمحافادة علدى قوتده هدو ضدرورة ان تقدوم      

انجاز االتفاقٌات العامدة للتجدارة واالسدتثمار بدٌن الددول المطلدة علدى المحدٌط االدارة االمرٌكٌة ب

الهادي الى جانب العمل على تحرٌك اولوٌات القواعدد المتفدق علٌهدا فدً هدذه االتفاقٌدات , والدى 

اهمٌة تعزٌز وتطور دور مؤسسات التموٌل والتنمٌة الدولٌة , مثل البنك الدولً وصندوق الدنفط 

ل بنددك االسددتثمار االوروبددً واالسددٌوي واالفرٌقددً وضددرورة صددٌاغة سددتراتٌجٌة واالقلٌمٌددة مثدد

 . (7)المعالم للتعامل مع المؤسسات الموازٌة مثل مؤسسة اتفاقٌات ) شٌفهاي (  واضحة

 -تع ٌ  قوة الحلفاء واَلصدقاء ومساعدتهم : -ثانٌا :

 ن علدى نهدج سٌاسدً ٌقلدل مدن ان عالقة الوالٌات المتحدة بحلفائها واصددقائها ٌجدب ان ٌكدو     

 

                                                           
 . 7112, مركز البحوث والدراسات  ابراهٌم نوار , محددات الستراتٌجٌة االقتصادٌة االمرٌكٌة تجاه العالم (1)

, القداهرة ,  45عبد العزٌز مهدي , توجهات السٌاسة الخارجٌدة االمرٌكٌدة , مجلدة دراسدات الدولٌدة , العددد  (7)

 . 167, ت  7113
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السٌاسات التً تحقق نفعاً للوالٌات المتحدة على حسداب اصددقائها وٌوسدع مدن نطداق السٌاسدات 

اكبدر الصددقاء الوالٌدات المتحددة , ان معدالم المحدددات السدتراتٌجٌة االقتصدادٌة التً ٌحقق نفعاً 

للوالٌددات المتحدددة تركٌددز علددى قدددرة الوالٌددات المتحدددة علددى مواصددلة النمددو ومسدداندة حلفائهددا 

 . (1)واحتواء القوة الصاعدة 

ه بقٌدة دول وتعزٌز قوة ومشروعٌة الناام االقتصادي العالمً الحر وممارسة سٌاسات مرنة تجا

العالم التستعٌد اللجوء الى استخدام االسلحة االقتصادٌة السلبٌة مثدل المقاطعدة المالٌدة والتجارٌدة 

وفرض القٌدود االقتصدادٌة المختلفدة , ولكدن اذا عجدزت الوالٌدات المتحددة عدن تحقٌدق ذلدك فدإن 

 . (7)دورها والعلم سٌصبح مهداً 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, القداهرة ,  151عبد الغنً سالمة , السٌاسدة االمرٌكٌدة فدً الشدرق االوسدط , مجلدة شدؤون عربٌدة , العددد  (1)

 . 124, ت  7117

نور هانً الشٌخ , السٌاسات االمرٌكٌة تجاه الشرق االوسط فً القدرن الواحدد والعشدرٌن , مركدز الدراسدات  (7)

 . 71, ت  7111االوروبٌة , القاهرة , 
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 المبحث الثالث

 اَلستراتٌجٌة اَلمرٌكٌة من اَل مة السورٌةدور 

 القضٌة السورٌة واسباب  -المطلب اَلول :

  دور اَلستراتٌجٌة اَلمرٌكٌة من اَل مة السورٌة -المطلب الثانً :
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 المطلب اَلول : القضٌة السورٌة واَلسباب

 بداٌة اَل مة السورٌة -اوَلً :

جاءت اولى محاوالت اطالق الثورة السورٌة على غرار ثدورات الربٌدع العربدً مدن خدالل      

اطدالق صددفحات للثدورة علددى موقدع التواصددل االجتمدداعً الفٌسدبوك , قددام مجموعدة مددن اسددباب 

عقب نجاح الثورة التونسٌة فً االطاحة بزٌن العابدٌن بن علً , باطالق صفحة تدعو السورٌٌن 

 . (1)ٌناٌر  75ن للثورة بدءا م

لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوباً شدعبٌاً , ربمدا بسدبب مٌدل النشدطاء السدورٌٌن الدى انتادار مصدٌر 

الثورة المصدرٌة , بدالتزامن مدع الثانٌدة عشدرة ٌومداً االولدى مدن الثدورة المصدرٌة كدان النشدطاء 

حات والحددائق السورٌٌن ٌنامو وقفات للتضامن امام السدفارة المصدرٌة بدمشدق وعددد مدن السدا

 . (7)العامة , وتعرض عدد منهم لالعتقال على خلفٌة هذه الوقفات التضامنٌة 

تعددرض احددد الشددباب مددن تجددار منطقددة الحرٌقددة بدمشددق للهانددة والضددرب المبددرح مددن قبددل احددد 

بشددارع ممددا ادى الددى تجمددع المئددات مددن المددواطنٌن المتضددامنٌن رفضدداً لهددذا عناصددر الشددرطة 

رطة واصروا علدى اسدتمرار تجمعهدم لحدٌن حضدور وزٌدر الداخلٌدة الدذي السلوك من جانب الش

اعتذر للشباب وتعهد بمعاقبة الشرطً المتدورط وكدان هتافدات السدورٌن فدً التاداهرات االولدى 

 . (4)فً دمشق ت الشعب السوري ما بٌنذل ت 

 

                                                           
, دار  191لة السددورٌة ( , مجلددة السٌاسددة الدولٌددة , العدددد د محجددوب , معدددالت متشددابهة ) المسددرعبددد الحمٌدد (1)

 . 91, ت  7117,  المرتضى , القاهرة

كامل عبد هللا , القوى الدولٌة االقلٌمٌة وصٌاغت السٌاسات فً سدورٌة , ملدف االهدرام االسدتراتٌجً , العددد  (7)

 . 179, ت  7114, دار االهرام , القاهرة ,  772

الهدرام , , دار ا 746رابحة سٌف , محمود حمدي , الثورة السورٌة , ملحق مجلة السٌاسدة الدولٌدة , العددد  (4)

 . 55, ت  7114القاهرة , 
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هذا ٌدل علدى تضدامن الشدعب السدوري ضدد االنتهاكدات التدً ترتكبهدا الشدرطة ضدد المدواطنٌن 

وحرس الناام السوري على استٌعاب غضب المواطنٌن لمنع تكرار ما حدث فً الددول العربٌدة 

من الثورات ادت الى اسقاط الناام الحاكم , كان مطالب الثدورة السدورٌة هدً الكرامدة والحرٌدة 

االنقسدامات ة على تجاوزها فدً حدق المدواطنٌن وكاندت شدعارات الثدورة تجداوز ومعاقبة الشرط

 . (1)الطائفٌة فً السورٌة والمصاحبة للناام السوري 

كانت السٌاسات االقتصادٌة واالجتماعٌة التً انتهجها الناام السوري التً اسهمت فً افقار      

ارها للثدروة بشدكل فدج . مدن جهدة اخدرى علٌا واحتكالطبقات الوسطى وتهمٌشها واثراء الطبقة ال

كددان الشدددعب السدددوري قددد ضددداق ذرعدددا بالفسددداد المستشددري داخدددل االدارة البٌروقراطٌدددة بكدددل 

 . (7)مستوٌاتها فالمعامالت داخل اجهزة الحكومة كانت التتم اال بالرشاوى 

وا فدً قلدب الثورة السورٌة شاركت فٌها مختلف الطوائف السورٌة فنجد المسلمٌن السنة كدان     

الحددراك الثددوري , كددذلك اناددم للثددورة نسددبة كبٌددرة مددن العلددوٌٌن والمسددٌحٌن , وكددذلك االكددراد 

اعتبرو ان الثورة ضد الناام هً بالضرورة ثورة تدعم حقوقهم على الرغم مدن محاولدة النادام 

نسٌة اال ان الشدباب الكدردي رفدض السوري جنب االكراد لصفه عن طرٌق منح الكثٌر منهم الج

 . (4)هذا االمر وال لصف الثوار

 

 

 

                                                           
 . 55رابحة سٌف , محمود حمدي , المصدر السابق , ت  (1)

, دار  772محمددود بٌددومً , المبددادرة الروسددٌة لحددل القضددٌة السددورٌة , ملددف االهددرام االسددتراتٌجً العدددد  (7)

 . 111, ت  7114 –االهرام , القاهرة 

 . 115مصدر سابق , ت رائدة موسى , بٌن التوتر والتوازم ,  (4)
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 (7)ة اَلسباب التً ادت الى اشتعال الثورة السورٌ -ثانٌاً :

انعدام الحٌاة السٌاسٌة وترلٌه الحاكم , التوجد حٌاة سٌاسٌة فً سورٌة بالمعنى الحقٌقً مندذ  – 1

, بمعنى انه لٌس هناك رأي للشعب فً اوضاعه المختلفة  1964استالم حزب البعث الحكم عام 

 , وبمعنى انه لٌست هناك مشاركة من اطٌاف الشعب المختلفة فً قٌادة البالد وتوجٌهها .

دهور االوضدداع االقتصددادٌة وانتشددار الفقددر المدددقع : تعتبددر سددورٌة بلددداً غنٌدداً بمددوارده تدد – 7

الطبٌعٌة , فهً تحتوي سهوالً خصبة ومٌاهاً وافرة , وتحتوي اٌدادي عاملدة مداهرة كمدا تحتدوي 

تنوعاً طبٌعٌاً بٌن جبال وودٌان وسهول , وقد دأب الحكم على مصادرة األراضً واالدعاء برنها 

 ومنافع عامة . الغراض

ان حافا االسد هدو الدذي سدلم الجدوالن غنٌمدة سدهلة بداردة  -استخدام الناام امام اسرائٌل : – 4

عندما كان وزٌراً للدفاع , وهو الذي اذاع بٌان سقوط الجوالن مدع انده لدم  1962السرائٌل عام 

 فً الحقٌقة . ٌكن ساقطاً 

قددام حددزب البعددث الددذي اسددتلم السددلطة عددام  لقددد -عددداء الحددزب للدددٌن ومحاربددة المتدددٌنٌن : – 3

على معاداة الدٌن ومحاربة المتدٌنٌن لٌس هذا فحسب , بل اسدتهدف مندذ اللحادة االولدى  1964

,  1963اقتالع الدٌن من حٌاة المجتمع السوري لذلك نجد تدمٌره لمسجد السلطان فً حماة عام 

 . (7) 1965ثم دخوله بالمصفحات والدبابات مسجد بنً امٌة عام 

                                                           
, القاهرة ,  776محمود حمدي , التوفق االمرٌكً حول القضٌة السورٌة , ملف االهرام الستراتٌجً , العدد  (1)

 . 114, ت  7114

, دار االهدرام ,  772عقٌل الشٌخ , االسباب الخفٌة للصراع فً سورٌة , ملف االهرام السدتراتٌجً , العددد  (7)

 . 35, ت  7114القاهرة , 
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احددس المددواطن السددوري برندده ال كرامددة وال قٌمددة لدده , فهددو معددرض  -انعدددام الكرامددة : – 5

لالعتقال دون اسباب تذكر , وان اعتقل فال ٌعرف احد فً اي فرع قد اعتقل , وقد ٌبقى السدنٌن 

عقدٌن الطوال وال ٌراه اهله وال توجد له اٌة تهمة خالل سنٌن االعتقال التً قد تمتد الى عقد او 

, وال ٌقدم الى اٌة محاكمة , وقد ٌتوفداه هللا فدً السدجن دون أن ٌعدرف اهلده حقٌقدة ذلدك , وهدذا 

من المواطنٌن السورٌٌن ان إحساس المدواطن برنده ال كرامدة األمر قد حدث مع عشرات االالف 

 . (1)له عند هذا الناام 

ن تفشً الالم وانعدام المساواة , ٌعانً المواطن السوري م -تفشً الالم وانعدام المساواة : – 6

وال ٌصل الى حقوقده فدً اي مجدال اقتصدادي او تجداري او سدكنً او مدالً او تعلٌمدً , بشدكل 

متساواً مع المواطن األخر من ابناء الطائفة العلوٌة , وال ٌصل الى بعدض حقوقده اال مدن خدالل 

 . (7)االجهزة االمنٌة 

عطددل الناددام االسدددي كددل عوامددل الحٌدداة  -طنٌن :تخددول االجهددزة االمنٌددة وسددحقها للمددوا – 2

وربطهدا بداألجهزة األمنٌدة , لدذلك الطبٌعٌة فً سورٌة مدن حٌداة سٌاسدٌة واقتصدادٌة واجتماعٌدة 

نستطٌع أن نقول ان عصب الناام االسدي هو االجهزة االمنٌدة , لدذلك تعدددت االجهدزة االمنٌدة 

مٌزانٌدة الجدٌا السدوري وشدكلت هددذه ( جهدازاً وبلغدت مٌزانٌتهدا ضدعف  12وأصدبح عدددها ) 

االجهزة فً مجموعها اخطبوطاً بالمواطن واحصى انفاسه وحاسبه على كل تحركاته وسكناته , 

 . (4)وبث الخوف والرعب الالمحدود فً كل كٌانه 

 

                                                           
 . 36عقٌل الشٌخ , المصدر السابق , ت  (1)

غازي التوبة , الثورة السورٌة , االسباب والتطورات , مركز الشرق العربً للدراسات االستراتٌجٌة , العدد  (7)

 . 55, ت  7111 –, دار الفكر , لندن  716

 . 55المصدر نفسه , ت  (4)
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 اَل مة السوري ب الثانً : دور اَلستراتٌجٌة اَلمرٌكٌة منالمطل

بددٌن الرغبددة فددً عدددم التدددخل وذلددك لخبددرة العشددر سددنوات ٌاددل الموقددف االمرٌكددً متددررد      

االخٌرة فً التدخل العسكري الخارجً فً افغانستان والعراق والتدخل فً لٌبٌا شجعت الوالٌات 

المتحدة االمرٌكٌة على العمل فً اطار مناومة دولٌة واقلٌمٌة اكثر تعاونا , هذا بجانب الخدوف 

 . (1)ل العسكري من اتساع نطاق األزمة فً حالة التدخ

السدٌنارٌو اللٌبدً خاصدة غٌداب التوافدق اضافة الى افتقار الحالة السورٌة للكثٌر من شدروط      

الدولً حول تغٌر ناام بشدار , كدذلك تبقدى الوالٌدات المتحددة غٌدر مسدتعدة لتددخل خدار  اطدار 

خل بشددكل غٌددر الشددرعٌة الدولٌددة وغٌددر مسددتعدة لتحمددل تكلفتدده السٌاسددٌة واالقتصددادٌة , او التددد

مباشر عبر مشاركة االطراف االقلٌمٌة المتفقة مع الوالٌات المتحدة فدً رؤٌتهدا لالزمدة , وذلدك 

معارضددة فددً الددداخل والخددار  وتزوٌددد المتمددردٌن بالسددالح بالعمددل معددا علددى تناددٌم صددفوف ال

 . (7)والتدرٌب والمعلومات االستخبارٌة 

السدوري هدذه الخطددوة ضدمنت السدرائٌل التفدوق فددً امدا بالنسدبة لتددمٌر السددالح الكٌمٌداوي      

األسلحة سواء التقلٌدٌة او غٌر التقلٌدٌة على دول المنطقة , وان ثدار بعدد الجددل السٌاسدً حدول 

مدى امكانٌة اسهام هذا االتفاق بعد تفكٌك ترسانة األسلحة السورٌة على توفٌر مزٌد من الجهدود 

سدلح فدً الشدرق االوسدط واعتبدار االسدلحة الكٌمٌاوٌدة الدبلوماسٌة من اجل التحكم فدً عملٌدة الت

السددورٌة بداٌددة لتحرٌددك عملٌددة نددزع السددالح غٌددر التقلٌدددي فددً الشددرق االوسددط وبالتددالً دعددوة 

 . (4)اسرائٌل باالنامام الى اتفاقٌة االسلحة الكٌمٌاوٌة 

                                                           
 . 91عبد الحمٌد محجوب , المصدر السابق , ت  (1)

 . 55رابحة سٌف , المصدر السابق , ت  (7)

 –, القداهرة  19مصطفى علوي , السٌاسة االمرٌكٌة تجاه القضٌة السورٌة , مجلة السٌاسة الدولٌة , العدد ,  (4)

 . 33, ت  7117
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امدددا فشدددل الوالٌدددات المتحددددة فدددً اسدددقاط نادددام الهددددف الدددذي ٌحقدددق المصدددالح االمرٌكٌدددة      

واالسرائٌلٌة , لكن نجد على الطرف الثانً ان استمرار الصراع بٌن مختلف االطراف بما فٌهم 

اٌران وحزب هللا وحمداس علدى االرأضدً السدورٌة سدٌبقى جمٌدع االطدراف فدً حالدة ضدعف , 

 . (1)ل لألراضً السورٌة لتهدٌد البرنامج النووي االٌرانً وسٌسهل دخول اسرائٌ

واالهم بالنسبة السرائٌل والوالٌات المتحددة االمرٌكٌدة هدً عددم انتهداء الصدراع الددائر فدً      

سورٌا لصالح ناام بشار االسد والذي ٌمثل بدوره انتصارا وتعزٌز لمكانه حلف سدورٌا واٌدران 

مددن شددرنه ان ٌشددجع حددزب هللا علددى التحددرك فددً مواجهددة وحددزب هللا وحمدداس , فوضددع كهددذا 

 . (7)اسرائٌل وتشجٌع حماس على العودة ثانٌة للمقاومة ضد اسرائٌل 

أن الصراع الددائر علدى االراضدً السدورٌة ٌمندع مدن تشدكٌل حكومدة مركزٌدة قوٌدة تحمدل      

كمددا ان  السددورٌة بدداقً ذلددك هضددبة الجددوالن ,برنددامج وطنددً بعٌددد السددٌطرة علددى االراضددً 

استمرار الصراع فً سورٌا جعل الرئٌس بشار االسدد منشدغل بصدراعه مدع االطدراف االخدرى 

عن االلتفات لمطالب خرو  اسرائٌل من الجوالن , وبالتالً تستمر سٌطرة اسرائٌل على هضبة 

الجوالن , مع مرور كل ٌوم على الصراع فً االراضدً السدورٌة وعددم التفدات الكبدرى وعلدى 

الٌدات المتحدددة االمرٌكٌدة لألزمددة االنسدانٌة فدً سددورٌا تدزداد حجددم الكارثدة االنسددانٌة رأسدهم الو

 . (4)مالٌٌن طفل بحاجة ماسة الى رعاٌة صحٌة عاجلة  5ملٌون شخت بٌنهم  17فركثر من 

وٌال الموقف االمرٌكدً متدردداً بدٌن الرغبدة فدً عددم التددخل وذلدك لخبدرة العشدر سدنوات      

 العسددكري الخددارجً فددً افغانسددتان والعددراق , شددجعت الوالٌددات المتحدددة االخٌددرة فددً التدددخل

 

                                                           
مصطفى علوي , الصراع الدولً وحدود تراجع النفوذ االمرٌكً فً الشرق االوسط , مجلة السٌاسة الدولٌدة  (1)

 . 74, ت  7114 –, القاهرة  193, العدد 

 . 12ابراهٌم عرفات , مصدر سبق ذكره , ت  (7)

 . 12المصدر نفسه , ت  (4)
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االمرٌكٌة على العمل فً اطار مناومة دولٌة وأقلٌمٌة , هدذا بجاندب الخدوف مدن اتسداع االزمدة 

فً حالة التدخل العسكري الذي ٌبدو الحل الوحٌدد لكنده االصدعب خاصدة اذا اخدذنا فدً االعتبدار 

ة التددً تسددطف بجانددب الناددام السددوري واسددتعدادها لشددعل المنطقددة االطددراف الدولٌددة واالقلٌمٌدد

برسرها , كذلك تبقى الوالٌات المتحدة غٌر مستعدة لتدخل خار  اطار الشرعٌة الدولٌدة , وغٌدر 

 . (1)مستعدة وتحمل تكلفتها السٌاسٌة واالقتصادٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 11ابراهٌم عرفات , مصدر سبق ذكره , ت  (1)
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 اَلستنتاجات

ان االزمة السورٌة والتعامل االمرٌكً معها ٌثٌر مجموعة من التساؤالت حدول  – 1

 هل العالم ٌتحول الى التعددٌة القطبٌة .

كٌف ستتعامل الوالٌدات المتحددة االمرٌكٌدة مدع هدذا التغٌٌدر الجدوهري فدً بنٌدة  – 7

 الناام الدولً التً تتربع فً قمته منذ انهٌار االتحاد السوفٌتً .

 اجع دور الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة كفاعل رئٌس فً المنطقة العربٌة .هل تر – 4

ان السٌاسة الخارجٌة االمرٌكٌة اخفقت فً تعاملها مع االزمة السدورٌة حٌدث ال  – 3

 تزال سورٌة تعٌا حالة من عدم االستقرار .

تزاٌددد نشدداط الجماعددات االرهابٌددة المتطرفددة التددً لددم ٌعددد ٌقتصددر تهدٌدددها علددى  – 5

 سورٌا والدول المجاورة لها , بل وٌمتد لٌشمل االمن والمصالح االمرٌكٌة اٌضاً .

تزاٌد دور القوى الكبرى المنافسة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة التدً بددأت تنشدط  – 6

 فً المنطقة على حساب الدور والنفوذ االمرٌكً .

نهدداء المجددازر فشددلت الوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة فددً لعددب دور قٌددادي فددً ا – 2

 االنسانٌة فً سورٌا .
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 الخاتمة

ٌمكددن القددول ان السٌاسددة الخارجٌددة االمرٌكٌددة اخفقددت فددً تعاملهددا مددع االزمددة      

السدورٌة حٌددث ال تددزال سددورٌا تعددٌا حالددة مدن عدددم االسددتقرار بجانددب تزاٌددد نشدداط 

الجماعات االرهابٌدة والمتطرفدة والتدً لدم ٌعدد ٌقتصدر تهدٌددها علدى سدورٌا والددول 

ح االمرٌكٌدة اٌضداً كمدا كدادت الوالٌدات المجاورة لها بل ٌمتد لٌشدمل االمدن والمصدال

المتحدة تخسر مصدداقٌتها امدام العدالم بعدد تهدٌددها للدرئٌس السدوري بشدار االسدد ان 

استخدامه للسدالح الكٌمٌداوي سٌعرضده لضدربة عسدكرٌة امرٌكٌدة وعلدى الدرغم مدن 

هذا التهدٌد استخدم الرئٌس االسد السالح الكٌمٌاوي فً الغوطدة واصدبحت مصدداقٌة 

الٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة لتنفٌددذ تهدٌدددها فددً مددرزق لددوال تدددخل روسددٌا وطددرح الو

 مبادرتها لنزع السالح الكٌمٌاوي .
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 قائمة المصادر

 القرأن الكرٌم -اوَلً :

 الكتب -ثانٌا :

, مؤسسدددة  7اسدددماعٌل صدددبري مقلدددد , االسدددتراتٌجٌة والسٌاسدددة الدولٌدددة , ط – 1
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