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 شكر وعرفـان

 "وقـل ربي زدني علما"

الحمد هلل أوال الذي انعم علینا بنعمة العقل فجعلنا من طل�ة العلم، ومن علینا �عونه لنتم 

 هذا  العمل.

ومن �اب الوجوب واألخالق البد من توج�ه أسمى ع�ارات الشكر والتقدیر والعرفان إلى 

األستاذ المشرف "ونوغي مصطفى" الذي تكرم �اإلشراف على هذه األطروحة وأنار لنا 

 الطر�ق �ما أسداه من نصح وٕارشاد.

 كذلك نتقدم بجز�ل الشكر إلى أساتذتنا الكرام في قسم العلوم الس�اس�ة لجامعة تیزي وزو.

إلى كل أساتذة لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل كل من األستاذة قصدالي فلة, 

 واألستاذة عط�ش �مینة.

2016الى كل طل�ة قسم العلوم الس�اس�ة والى زمالء دفعة   

 تقبلوا منا أسمى ع�ارات االحترام.

 را�مة-كات�ة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 اإلھداء

اھدي ثمرة نجاحي إلى من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب، إلى من كلت 
أناملھ لیقدم لنا لحظة سعادة، إلى من حصد األشواك عن دربي لیمھدني طریق 
العلم، إلى من احمل اسمھ بكل فخر، إلى سندي في ھذه الحیاة، "أبي ذو القلب 

 الكبیر" أطال هللا في عمره.

إلى من أرضعتني الحب والحنان، وسھرت اللیالي على راحتي، إلى رمز الصبر 
وبلسم الشفاء، إلى من رافقتني في كل خطواتي، إلى التي لم تبخل علي 

 بدعواتھا، إلى القلب الناصع البیاض أمي الغالیة حفظھا هللا.

إلى كل أخواتي وإخوتي، أمال، نوال، نبیلة، احمد ودمحم، المشجعین لي دائما في 
 مشواري الدراسي.

إلى أزواج أخواتي، أعمر ودمحم الذین غمروني بعطفھم واھتمامھم، دون أن 
 انسي أبناء أخواتي الصغار حسین، أسماء، إسالم، شیماء وإكرام.

إلى عمتي الحبیبة التي تعتبر أمي الثانیة، أطال هللا في عمرھا، إلى الروح التي 
 سكنت قلبي.

 إلى زمیلتي رایمة التي تقاسمت معھا أعباء البحث وعائلتھا الكریمة.

إلى كل أصدقائي الذین كانوا معي دائما خالل إعدادي لھذه المذكرة باالخص: 
 غیالس  و روزة وفریدة.

الى كل زمالئي في الجامعة خصوصا: نوال، فضیلة، نوارة، اللواتي قضیت 
 معھن احلي سنة دراسیة.

 إلى كل من یفتح ھذه المذكرة من بعدي.

                                               كاتیة 



                      

 
       



 

    

 إهداء
إلى من كللھ هللا بالھیبة والوقار...الذي من عمره أفنى, وبالدعاء أثنى... إلى 
من علمني العطاء, إلى من علمني الصبر.. إلى من احمل اسمھ بكل افتخار 

 ستبقى یا والدي كلماتك نجوم اھتدي بھا إلى األبد.

إلى من بالدعاء لم تبخل, إلى من غمرتني بحبھا وحنانھا... وبنصائحھا مضیت 
قدما... إلى التي أنارت طریقي برضاھا... اللھم متعني ببقائھا ودوام صحتھا... 

 أمي الحبیبة.

إلى خیر من اشد بھ أزري وأشركھ في أمري... إلى سندي وقوتي في الحیاة, 
 إلى الذي استمد منھ قوتي وثقتي... زوجي العزیز.

إلى الذكریات واألیام الحلوة إلى اللواتي أعیش بفضلھن معنى السعادة الحقیقیة، 
 إلى سندي وعزوتي إلى أخواتي رفیقات دربي, سمیرة، صونیة، لیتیسیا.

إلى الكتاكیت الصغار إیناس, ایلیان, دیالن الى زوج اختي إلى كل عائلتي 
الشریفة اھدي ھذا العمل المتواضع, وكل صدیقاتي وأصدقائي في الجامعة كل 

باسمھ, كما أتقدم بجزیل الشكر إلى صدیقاتي نوارة, نوال, كاتیة, خدیجة, 
 فاطمة.

إلى كل عائلة زوجي الكریم والى الصغیر أمین, والصغیرتین زھرة ومریم, دون 
أن أنسى أستاذي المحترم الذي تابع ھذا العمل من بدایتھ األستاذ ونوغي 

 مصطفى, كما اشكر كذلك صدیقتي كاتیة التي شاركت ھذا العمل معي.

تعمدت أن اترك آخر إھداء إلى روح حماتي الطیبة، التي أتمنى أن یسكنھا هللا 
 فسیح جنانھ

  رایمة                                   



                      

 
       



 خطة ال�حث

 مقدمة

لثورات العر��ةا�ستمولوج�ة االفصل األول:  

  الم�حث األول: محركات الثورات العر��ة

 المطلب األول: األس�اب الس�اس�ة واألمن�ة، االجتماع�ة واالقتصاد�ة 

 المطلب الثاني: المحركات الخارج�ة للثورات العر��ة 

 المطلب الثالث: دور األقل�ات 

  الم�حث الثاني: تعر�ف الثورات العر��ة

 المطلب األول: تعر�ف الثورة والمفاه�م المرت�طة بها 

 المطلب الثاني: مفهوم الثورات العر��ة 

 المطلب الثالث: الفواعل المؤثرة في ق�ام الثورات العر��ة

حول الثورات العر��ةآراء الم�حث الثالث:  

 المطلب األول: آراء دول الجوار

 المطلب الثاني: موقف االتحاد األورو�ي

  الروسي واألمر�كي موقفالالمطلب الثالث: 

  و�دا�ة تدفق الالجئینالفصل الثاني: األزمة السور�ة

األولى لالزمة السور�ةالمالمح الم�حث األول:   



 المطلب األول: الموقع الجغرافي لسور�ة

المطلب الثاني: األوضاع االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة خالل عهد الرئ�س �شار األسد 

)2000-2011 (  

 المطلب الثالث: أهم العوامل واألس�اب التي أدت إلى نشوب األزمة السور�ة

أثناء األزمة السور�ةي في دول الجوار الم�حث الثاني: تدهور الوضع األمن  

 المطلب األول: تداع�ات األزمة السور�ة على ترك�ا

 المطلب الثاني: تداع�ات األزمة السور�ة على لبنان

 المطلب الثالث: تداع�ات األزمة السور�ة على العراق واألردن

 الم�حث الثالث: مواقف �عض دول العالم من األزمة السور�ة

 المطلب األول: المواقف الدول�ة

 المطلب الثاني: المواقف اإلقل�م�ة

 المطلب الثالث: مواقف �عض الدول العر��ة من األزمة السور�ة

 الفصل الثالث: التصور األورو�ي الزمة الالجئین السور�ین وعالقته �األمن في المتوسط،

 (دراسة استشراف�ة لمستقبل األزمة السور�ة)

 الم�حث األول: التصور األمني لظاهرة اللجوء إلى أورو�ا

 المطلب األول: تعر�ف ظاهرة اللجوء (أس�ابها وتهدیداتها)

 المطلب الثاني: إحصائ�ات تدفق الالجئین السور�ین نحو أورو�ا

اآلثار الناجمة عن أزمة الالجئین السور�ینالمطلب الثالث:  



 الم�حث الثاني: أهم االستراتیج�ات والخطط المقترحة من اجل معالجة أزمة الالجئین

 السور�ین

 المطلب األول: اإلستراتیج�ة األورو��ة (المالمح، الم�ادئ، المعوقات)

المطلب الثاني: قمة بروكسل لمعالجة أزمة الالجئین السور�ین (اتفاق بین ترك�ا واالتحاد 

 األورو�ي) 

 المطلب الثالث: خطة تصدي العمل الدول�ة الزمة الالجئین السور�ین

الم�حث الثالث: استشراف مستقبل األزمة السور�ة في ضوء توازنات القوى اإلقل�م�ة 

 والدول�ة

 المطلب األول: سینار�و إطالة أمد األزمة دون حسمه لصالح احد األطراف

 المطلب الثاني: سینار�و �قاء أو سقوط األزمة

 المطلب الثالث: سینار�و تقس�م سور�ا

 الخاتمة



 مقدمة
 

  تعتبر سور�ا إحدى الدول المحور�ة في الشرق األوسط مما لها من ارث حضاري          

عن   ضار�ة جذورها في أعماق الزمن، فهي مهد الحضارات اإلنسان�ةو موقع جیوستراتیجي،

طر�ق اإلرث الحضاري المجسد في أثار الحضارات المتعاق�ة علیها، إال أن طب�عة النظام 

 .2011الس�اسي السائد بها جعلها بؤرة توتر و جزء من األحداث التي انفجرت في عام 

 عن طر�ق مظاهرات سلم�ة تطالب 2011 الحراك الشعبي السوري في مارس أبد     

 ، حرب متعددة الصفات و من نوع جدید لم تألفه المنطقةإلىتحول تدر�ج�ا لي بتغییر النظام،

 إقل�م�ة و دول�ة التي لعبت دور الممول و المسلح و الموجه و ،شاركت ف�ه أطراف عر��ة

المخطط. 

إن هذا الحراك لم �كن ولید نفسه إنما تال األحداث التي جرت في العدید من األقطار    

 و هو نتاج وطني صنعته أوضاع ، و تأثر خصوصا �انتفاضتي تونس و مصر،العر��ة

 نظام ینعدم ف�ه هامش للحر�ات الس�اس�ة. و ال ،ال�الد من نظام استبدادي مترا�ط الحلقات

یتوفر ف�ه المجال لنشاطات خاصة أضف إلى ذلك تبني الدولة لس�اسة التخلي التدر�جي عن 

 .واج�اتها في حقول التعل�م و الصحة و الرعا�ة....الخ

بذلك اتسعت الهوة بین من �ملكون و من ال �ملكون و توسعت دائرة الفقر و ازدادت  

 كما ازداد تهم�ش مناطق اإلطراف فازدادت ت�عا لذلك الهجرة من الر�ف إلى المدن ،ال�طالة

�حثا عن العمل. 
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 ازداد عدد المهاجر�ن �صفة أو �أخرى ، المزر�ة و الغیر أمنة في البلداألوضاععلى غرار  و

فأص�حت الدول المجاورة تستقبل عددا كبیرا من الالجئین السور�ین هرو�ا من الموت الذي 

، ما شكل عبئا على الدول المستقبلة، حیث أضحى الالجئون یؤثرون �شكل أضحى �الحقهم

 .أو �أخر سواء على المستوى األمني، االقتصادي والس�اسي، لهذه الدول
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 :أهم�ة الموضوع 1-

لیب�ا) طا�عا منفردا ر، مص تكتسي األزمة السور�ة على خالف األزمات السا�قة (تونس,    

من نوعه لما تل�ه البلدان األخرى من اهتمام ,حیث أضحت األزمة قض�ة رأي عام ,و نالحظ 

 الوال�ات األورو�ي، االتحاد، تعدد واختالف مواقف الدول الكبرى حولها �ما فیها(ترك�ا

 .الدول العر��ة)، دول الخلیج، روس�ا، المتحدة األمر�ك�ة

لقد أص�حنا على أعتاب السنة الخامسة منذ اشتعال فتیل الحرب في سور�ا, دون أن تلوح     

حیث یهدد استقرار الدول المجاورة بل و المنطقة �أسرها.  لها نها�ة في األفق,

 ملیون شخص 3,8حیث فر ، لقد تسبب الصراع في اكبر نزوح للسكان في اآلونة األخیرة   

إلى البلدان المجاورة, ما زاد من الضغوط على المجتمعات المحل�ة المض�فة �ما �فوق قدرة 

 احتمالها.أضف إلى ذلك فان األزمة تجاوزت النطاق اإلنساني المتمثل في توفیر الغذاء

المأوى لالجئین إلى الدول األخرى حیث صارت تشمل مجموعة معقدة من القضا�ا األمن�ة و

 .1 ما أص�ح �شكل خطرا یهدد السكان المحلیین و الالجئین في نفس الوقت،و اإلنمائ�ة

 :مبررات اخت�ار الموضوع- 2

 :-مبررات ذات�ةأ

-www.shourouknews.com/columns/sima في: لحظة فارقة في االستجابة لالزمة السوریة،- سیما بحوث،تحلیل اقتصادي: 1
bahous 

                                                            



 مقدمة
 

 أضف إلى ذلك عدم توفر دراسات ،لقد تم اخت�ار هذا الموضوع �سبب میوالت شخص�ة   

االهتمام �األزمة السور�ة ومشكل الالجئین من خالل محاولة ، وكثیرة حول هذا الموضوع

التعر�ف أكثر �أس�اب هذه األزمة. 

 :- مبررات موضوع�ةب

القرب الجغرافي و االشتراك في الثقافة و الحضارة بین سور�ا و الجزائر ما �شكل  •

نفس التهدیدات. 

محاولة إبراز أهم الفاعلین في هذه القض�ة.  •

محاولة وضع سینار�وهات كدراسة استشراف�ة لما سیؤول إل�ه األمن في المتوسط.  •

 :اإلشكال�ة- 3

لحل  ما هي التدابیر المتخذة منطقة المتوسط؟إلى أي مدى أثرت األزمة السور�ة على امن 

؟  من طرف االتحاد االورو�ي الالجئینأزمة

 :األسئلة الفرع�ة

 ما هي األس�اب الرئ�س�ة التي ساهمت في ظهور األزمة السور�ة؟ -1

؟ هي مواقفها و ما ، كیف تتعا�ش الدول المجاورة لسور�ا مع هذه األزمة -2

 كیف یؤثر الالجئین السور�ین على اقتصاد الدول المستقبلة؟ -3

ما هي اآلثار الناجمة عن األزمة  في المتوسط؟ - 4
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 ما هو مستقبل األزمة السور�ة في ظل التصاعد الكبیر لشرارة األزمة؟- 5

 :الحدود الزمن�ة و المكان�ة- 4

 فترة اندالع األزمة إلى سنتناول في دراستنا فترة زمن�ة حددت من: الحدود الزمن�ةأ-

وما ستؤول إل�ه األوضاع األمن�ة في �ضع سنوات قادمة لمحاولة دراسة مستقبل سور�ا 

 .2020-2011المنطقة 

 س�شمل �حثنا أهم الدول الفاعلة في األزمة وهي سور�ا وكل :الحدود المكان�ةب-

تدهور الدول المتوسط�ة فنحن �صدد التهدیدات التي تواجه امن هذه الدول �سبب 

 األوضاع األمن�ة في المنطقة.

 :لفرض�ات-ا5

من خالل محاولتنا اإلجا�ة عن التساؤالت السا�قة نضع مجموعة من الفرض�ات 

 :نستعین بها في عمل�ة التحلیل

 . زادت تدهور األوضاع األمن�ة في المتوسط السور�ةكلما زادت حدة األزمة •

 كلما زادت فرص حلها.  الالجئینكلما اجتمعت المواقف الدول�ة حول أزمة •

 .انتشرت حتما األزمات االقتصاد�ة، إذا زاد عدد الالجئین على الدول المجاورة •

 :أدب�ات الدراسة- 6

 من ،من إعداد مجموعة من ال�احثین تار�خ و ثورةسیتم االستعانة �كتاب سور�ة  -1

مركز أم�ة لل�حوث و الدراسات اإلستراتیج�ة, حیث یتلخص دور هذا الكتاب في 
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إمدادنا ب�عض التعارف المتعلقة �أزمة سور�ا.أ�ضا یتم التطرق إلى جغراف�ة سور�ا و 

تار�خها و كیف تم رسم الحدود السور�ة من طرف فرنسا و بر�طان�ا. وقد تناول هذا 

 د.الكتاب مالمح س�اسة حافظ األس

و  األزمة السور�ة و دول الجوار,تداع�ات إنسان�ة- وكالة األن�اء الجزائر�ة, 2

 حیث سیتم االستعانة بهذا المقال لنبین كیف اقتصاد�ة و س�اح�ة و أمن�ة كبیرة,

أنهكت األزمة السور�ة اقتصاد�ات الدول المجاورة. 

تم االستعانة �ه لشرح طب�عة ,الر��ع العر�ي بین الثورة و الفوضى- خلیدة كعس�س,3

وواقع الثورات العر��ة و ممیزاتها. 

الر��ع العر�ي و الهجرة غیر القانون�ة في ال�حر األب�ض - عبد الواحد اكمیر,4

 حیث و من خالل هذا الكتاب نستط�ع فهم أس�اب الهجرة غیر القانون�ة المتوسط,

التي كانت أولى إرهاصاتها من تونس حیث اعتبرت نوعا من التعبیر عن االحتجاج 

�ما أنها مهد انطالق الثورات العر��ة. 

 : النظري راإلطا-7

 :النظر�ة الواقع�ةأ-

تعتبر نفسها أكثر النظر�ات اتصاال �الواقع الدولي وتعبیرا عن أوضاعه, جاءت 

المدرسة الواقع�ة كرد فعل على المدرسة المثال�ة وهي حصیلة الخلل الذي أصاب 

العالقات الدول�ة في الثالثین�ات. و�شددون في م�ادئهم على أن الدول تتضارب 
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حیث یرى الواقعیون أن الطب�عة   الحرب.إلىمصالحها وتدخل في صراع �قود 

ال�شر�ة ثابتة أو على األقل �صعب تغییرها �سهولة فاإلنسان ل�س مجبرا على حب 

الخیر و الفضیلة. ونتیجة للصعو�ة في تحقیق السالم عن طر�ق القانون الدولي أو 

التنظ�م الدولي, �ص�ح من الضروري ال�حث عن سبل أخرى لتنظ�م واستخدام القوة, و 

 ما �حكم 1. توازن القوى هو احد الوسائل الهامة في هذا المجالأن�عتبر الواقعیون 

العالقات الدول�ة في سور�ا هو مبدأ القوة و المنفعة، فالنظام السوري �حاول �كل جهد 

و قوة ال�قاء في الوقت الذي تسانده روس�ا التي تلبي احت�اجاتها من جهة أخرى . بینما 

تحاول أطراف أخرى اإلطاحة بنظام األسد لما �شكله من إزعاج لتلب�ة مصالح الدول 

 الكبرى و دول الخلیج.

تنظر النظر�ة الواقع�ة إلى المجتمع الدولي والعالقات الدول�ة على أنها صراع مستمر 

 واستغاللها �الك�ف�ة التي تملیها مصالحها أو إستراتیجیتها �غض ،نحو ز�ادة قوة الدولة

 النظر عن التأثیرات التي تتركها في مصالح الدول األخرى .

 النظر�ة النقد�ة:ب- 

 اصطدام النقاش بین الواقعي واللیبرالي لألمن والتحوالت الحدیثة، أثارت الحجة إلى 

 إعادة النظر في مفهوم األمن في إطار األمن النقدي.

النظر�ة النقد�ة التي وضع أساسها منظوروا مدرسة فرانكفورت، من أمثال "ماكس 

وتقدم ". Thiodor Adeurno"تیودور ادورن و Max Horkahaierهوركهایر

 .298-296-295)، ص ص. 2012، 1 (اإلسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباع والنشر، ط.فلسفة العالقات الدولیة،- ھبة هللا احمد خمیس،1
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المقار�ات النقد�ة نفسها على أنها أكثر اهتماما �عرض أزمة استعراض الظواهر في 

الفكر الغر�ي، و�الخصوص القضا�ا المتعلقة �األسس، االختالف، وسلم المعرفة 

والرأي، والروا�ات الكبرى، كما تدعي أن لدیها األدوات التحلیل�ة الكفیلة بتوض�ح 

 .1المسار الذي أخذه النقاش

 : المنهجيراإلطا-8

 :منهج دراسة الحالة -أ

رغم الصعو�ات في التمییز بین المنهج الوصفي و منهج دراسة الحالة و رغم الخلط 

 �مكن أن نستشف تعر�فا إجرائ�ا لمنهج ،في دراسة الحالة كمنهج و دراسة الحالة كأداة

دراسة الحالة �أنه ع�ارة عن تلك الطر�قة العلم�ة التي یت�عها ال�احث معتمدا في ذلك 

 سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما ،على جمع الب�انات العلم�ة الخاصة �الحالة

 أو ،اجتماع�ا لدراستها و تحلیلها و مسایرة المراحل و الخطوات التي مرت بها الحالة

النموذج من اجل الوصول إلى نتائج علم�ة دق�قة �شان الحالة المدروسة �مكن 

 .2تعم�مها على الحاالت األخرى المتشابهة

 :المنهج التار�خيب-

وهو من المناهج ، �عد المنهج التار�خي من أقدم المناهج لدراسة العالقات الدول�ة

 و�هدف إلى ال�حث وتقد�م الحقائق المتعلقة بتطور المجتمعات في ،التقلید�ة

     تر: عادل زقاغ، في:مفھوم األمن في نظریة العالقات الدولیة، - تاكایوكي یامامورا، 1
http://www.geocities.com/adelzeggagh/script.html.  

( الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، د.س.ن)، ص ص.  تقنیات ومناھج البحث في العلوم السیاسیة واالجتماعیة،- عبد الناصر جندلي،2
205-206. 
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رض منه هو إعادة بناء الماضي على غوال العالقات الدول�ة في زمن محدد.

 .1أساس دراسة األحداث الوثائق�ة من اجل تفسیر تطور األحداث في المجتمعات

 :لمفاه�ميااإلطار - 9

، األمن،  األزماتةإدار، لقد ارت�طت األزمة السور�ة �عدة مفاه�م منها األزمة

      وسنتطرق إلى تقد�م تعارف مختصرة لهذهلهجرة، الالجئین. ا، الصراع

 :  المصطلحات

  :األزمة -أ

 و قد ،تعود األصول األولى الستخدام كلمة أزمة إلى علم الطب اإلغر�قي القد�م

 ووجود لحظة ،كانت هذه الكلمة تستخدم للداللة على وجود نقطة تحول مهمة

 و�ترتب على هذه النقطة إما شفاء المر�ض خالل ،مصیر�ة في تطور مرض ما

مدة قصیرة و إما موته. 

. ومصطلح األزمة مشتق من الكلمة الیونان�ة  (كر�ز�ز) و التي تعني لحظة القرار

مواقف تحتاج إلى صناعة  وفي التراجید�ات اإلغر�ق�ة القد�مة فان األزمات هي

القرارات و تشكل نقاط تحول تار�خ�ة حیث تكون الخ�ارات ت واألزما،القرار

قادرة على إحداث تغییرات أساس�ة وجوهر�ة في المستقبل. الاإلنسان�ة 

 .232ص.مرجع سابق،-ھبة هللا احمد خمیس، 1
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 و�كونون غیر قادر�ن ،فراد أو الجماعة أو المنظمةألاألزمة هي موقف یواجهه ا

 وهذا الموقف یؤدي ،على أن یتغلبوا عل�ه �استخدام اإلجراءات العاد�ة الروتین�ة

 .1إلى تولید و تكو�ن ضغط عمل نتیجة التغییر المفاجئ

 :إدارة األزماتب- 

 :أهم تعر�ف في هذا الحقل

إدارة أالزمات هي قدرة المنظمة على التعامل �سرعة وكفاءة وفاعل�ة مع العمل�ات 

تقلیل المخاطر على :  و إن �كون الهدف العام من ذلك هو،الموقف�ة والشرط�ة

 وتقلیل المخاطر على ، أو منعها من األساس،صحة اإلنسان و سالمته وأمنه

الملك�ات العامة والخاصة الناجمة عن وقوع األزمة. 

وهذه اإلدارة تتعلق بإدارة توازنات القوى ومتا�عتها ، إدارة األزمات هي علم وفن

. 2 وٕادارة األزمات تتعلق بدراسة المستقبل وتحلیله،رصد اتجاهاتها وحركاتهاو

 :الصراعج- 

 فكثیر من األزمات �كون ،إن الصراع هو من أكثر المفاه�م قر�ا لمفهوم األزمة

وطرف خارج ، أو بین المنظمة كطرف، جوهرها صراع بین طرفین في المنظمة

لكن  وتنجم األزمات عن التعارض والتناقض بین هذین الطرفین.، هذه المنظمة

 .23 -21)، ص.2009، 1( الشارقة: مكتبة الجامعة، ط.إدارة األزمات،- ابوفارة یوسف احمد،1
  .59 ص.مرجع سابق،- 2
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الفرق الجوهري بین الصراع واألزمة إن الصراع ال �كون بنفس التأثیر ونفس حدة 

 .1وشدة األزمة

 :األمند- 

�عرف "امولد ولفرس" األمن في جان�ه الموضوعي على انه غ�اب أ�ة تهدیدات تجاه 

ق�م مكتس�ة، أما في جان�ه الذاتي فهو �عني غ�اب الخوف من أن یتم المساس بهذه 

 .2الق�م

كما �عرف "رو�رت ماكنامارا" األمن بإعطائه نظرة شمول�ة، �قوله: ال �مكن للدولة أن 

تحقق أمنها إال إذا ضمنت حدا أدنى من االستقرار الداخلي، األمر الذي ال �مكن 

 .3تحق�قه إال بتوفیر حد أدنى للتنم�ة

 :الهجرةه- 

هي مغادرة الشخص إقل�م دولته أو الدولة المق�م فیها إلى إقل�م دولة أخرى بن�ة 

 .4اإلقامة في هذه الدولة األخیرة �صفة دائمة

 :الهجرة غیر الشرع�ةو- 

هي احد أسالیب التسلل الفردي أو الجماعي عبر حدود و سواحل الدولة و التي یجب 

 .5التصدي لها لما لها من أثار سلب�ة على العالقات الدول�ة و االقتصاد�ة

 .53 ص.مرجع سابق،- ابو فارة یوسف احمد، 1
 في:  إعادة صیاغة مفھوم األمن: برنامج البحث في األمن المجتمعي،- عادل زقاغ،2

http://www.geocities.com/adelzeggagh/recont.html.  
 مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة  األمن المتوسطي في الحلف االطلسي دراسة حالة: ظاھرة اإلرھاب،- تباني وھیبة،3

  .19) ص.2014تخصص دراسات متوسطیة ومغاربیة،( تیزي وزو: جامعة مولود معمري، 
  .14ص.) 2009، 1 اإلسكندریة: دار الفكر الجامعي، ط.الھجرة الغیر شرعیة رؤیا مستقبلیة،(- طارق عبد الحمید الشھاوي،4
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وظاهرة الهجرة ال�شر�ة والنزوح الجغرافي �شكل عام عالم�ة الطا�ع وقد�مة العهد 

واختلفت أشكالها �اختالف ظروف البلدان ، عرفت في الحرب كما عرفت في السلم

 .1المصدرة والمستقبلة والحقب التار�خ�ة

وقد تنامت هذه الظاهرة في بدا�ات القرن الماضي �فعل الفقر ونقص فرص العمل 

 ثم أتت العولمة لتفاقم من حركة ال�شر وتوس�ع ،القمع الس�اسي والدیني والعنصري و

رقعة البلدان المعن�ة بهذه الظاهرة. 

 :الالجئز- 

هو كل شخص ترك بلده �سبب خوف له ما یبرره من التعرض لالضطهاد �سبب 

 .2عرقه أو جنسیته أو انتمائه إلى فئة اجتماع�ة معینة أو أرائه الس�اس�ة

 

 

 

 

 

                           

 29-8، ص ص.مرجع سابقطارق عبد الحمید الشھاوي،  -1
-http://www.unhcr الخاصة بوضع اللجئین، الموقع االلیكتروني للمفوضیة السامیة لالمم المتحدة، في: 1951- اتفاقیة 2

arabic.org/4f44a8f16.html.  

                                                            



 ابستمولوجیة الثورات العربیة                                   الفصل األول 
 

    مع غ�اب الد�مقراط�ة وانعدام أي شكل من أشكال تداول السلطة �استثناء االنقال�ات 

 وتعثر ،العسكر�ة و مع تفشي الفساد وس�طرة زوجات الرؤساء و عائالتهم على ثروات ال�الد

 وانتشار ال�طالة و األم�ة و الفقر في صفوف ،مشار�ع التنم�ة وفشل الس�اسات االقتصاد�ة

 وغ�اب المشاركة الشعب�ة وانسداد األفق الس�اسي نتیجة أعمال تزو�ر االنتخا�ات ،الجماهیر

 ب. أدى هذا كله إلى تآكل شرع�ة األنظمة واتساع الفجوة بینها و�ین الشع،المتكرر

 فهي حصیلة ،إن تعدد األس�اب التي فجرت الثورات في الدول العر��ة ال �عني اختالفها  

 التي تراكمت على مدار عقود ،من األس�اب الس�اس�ة و االقتصاد�ة و االجتماع�ة و األمن�ة

 ولهذا فان أول انطالق كان من تونس عند إقدام البوعز�زي إضرام النار في ،من الزمن

نفسه. 

 و المؤكد هو وجود أس�اب عامة قد ،إن اختالف الثورات العر��ة قد �كمن �اختالف األمكنة

  تكون المحرك الرئ�سي لمعظم الثورات و االحتجاجات في العالم العر�ي.

في هذا الجزء من دراستنا سنتطرق إلى أهم هذه المحركات التي أدت إلى اندالع الثورات 

كالتالي: ، وعلى هذا األساس قسمت دراسة الفصل األول إلى ثالث م�احث العر��ة.

 محركات الثورات العر��ة 

 ةتعر�ف الثورات العر�ي 

 المواقف اإلقل�م�ة من الثورات العر��ة 
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الم�حث األول: محركات الثورات العر��ة    

 االجتماع�ة و االقتصاد�ة ،  المطلب األول: األس�اب الس�اس�ة و األمن�ة

   قد تكون األس�اب الس�اس�ة محركا هاما لمثل هذه التحركات و هذا لما �ع�شه الشعب من 

استبداد س�اسي و محاولة إ�قاء الغموض على النظام الس�اسي. 

�معزل عن إرادة ، وابرز هذه األس�اب وقد تكون أهمها االستبداد �الحكم و إدارة شؤون ال�الد

الشعب و كذا ه�منة رجال السلطة على المناصب الس�اس�ة و اإلدار�ة  العل�ا في الدولة. 

لعل ما قد �حرك الشعوب نحو الثورات هو االضطهاد و االستع�اد وانتهاك ا�سط م�ادئ 

على سبیل المثال: عدم السماح بتكو�ن نقا�ات و ، هي احترام حقوق اإلنسانوالد�مقراط�ة أال 

 تزو�ر االنتخا�ات...الخ. ،أحزاب س�اس�ة

    قد �كون محتوى األنظمة الس�اس�ة العر��ة فاشال �ط�عه إال أن للممارسة دورا فعاال 

 فغ�اب الدور الرقابي للمؤسسات �ساهم في نشر الفساد و البیروقراط�ة في تلك الدول. ،أ�ضا

 .1إذن فالدول العر��ة تعاني �الدرجة األولى من امة غ�اب الد�مقراط�ة

    ومن هنا فان أهم األس�اب الرئ�س�ة التي كانت وراء اندالع هذه الثورات هي �اختصار: 

س�طرة الحزب الواحد على مقالید السلطة و تمركز الحكم في ید عائلة واحدة أي أ�ا عن جد 

 أضف إلى ذلك االنسداد الس�اسي الذي �حرم الجماهیر من المشاركة ،(غ�اب الد�مقراط�ة)

 .23/03/2016 اطلع علیھ:  wwwمیدل أست اونالین أسباب اندالع ثورات الربیع العربي.html.  دمحم الشیوخ,متحصل علیھ من الموقع: 1
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 وهذا األمر كان �عني اتساع الهوة بین العالم العر�ي و العالم الخارجي حضار�ا و ة،الس�اسي

 ا.تقني

فتشا�ه ،     واإلجا�ة قد تتمحور حول خصوص�ة و طا�ع كل دولة في القطر العر�ي

 أضف إلى ذلك ،الظروف و المالمح العامة ال �عني التشا�ه حتى في التفاصیل الصغیرة

ما ، هضم حقوق الناس و إسكات صوتهم لزمن طو�ل أدى إلى خلق عنف و ضغط داخلي

  .1أدى إلى تفجیر الثورات

هذا لما �شكله األمن من و    وتأتي األس�اب األمن�ة في المقام الثاني من حیث األهم�ة 

 هذا ما ینقص في الدول العر��ة فهي دول تعظم ،حالة استقرار و طمأنینة في نفوس الشعوب

 ت،األزما والق�ضة األمن�ة وتغلب الحلول األمن�ة على الحلول الس�اس�ة في معالجة المشاكل

الخطف مع الحرص على عدم  و هذا ما �ظهر جل�ا في ازد�اد وتیرة االعتقاالت التعسف�ة و

هنا �ظهر مرة أخرى و تمكین المعتقلین من الدفاع عن أنفسهم و حرمانهم من ا�سط حقوقهم 

 .2تغییب حقوق اإلنسان و غ�اب دولة القانون 

 فلعل أن انتشار الفساد و ،     ولعبت األس�اب االقتصاد�ة و االجتماع�ة دورا ال �قل أهم�ة

الرشوة و التالعب بثروات الوطن هو السبب الرئ�سي الذي یؤدي إلى تردي األوضاع 

االقتصاد�ة و المع�ش�ة في البلدان العر��ة من خالل غالء المع�شة مقابل تدني دخول 

), في: 3583, (موقع الحوار المتمدن: ع فھم أسباب الثورات العربیة ونتائجھا السلبیة انطالقا من فھم طبیعة المرحلةعبد الغني سالمة,  1
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?  :01/04/2016اطلع علیھ في. 

 مرجع سابق,دمحم الشیوخ 2
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أضف إلى ذلك ز�ادة الرسوم و الضرائب التي تهلك  المواطنین (سوء األحوال االجتماع�ة ).

 و هاته ر�ما تكون السبب ،الفرد ما أدى �شكل أو �أخر إلى تنامي ظاهرة ال�طالة و الفقر

 فتردي األوضاع المع�ش�ة �شكل عام أدت إلى خلق ،الرئ�سي في انتفاضة الشعوب العر��ة

نوع من الضغط سرعان ما تطور ل�ص�ح رغ�ة كبیرة في التغییر. ما یجب اإلشارة إل�ه في 

 لم ، هو إن سلسلة الثورات و االحتجاجات التي عصفت �المنطقة العر��ة،هذا الس�اق

تستهدف معالجة األس�اب أو اإلطاحة �األنظمة الد�كتاتور�ة الفاشلة فحسب و إنما تتطلع 

 .1إلى إقامة أنظمة س�اس�ة حدیثة و فاعلة تحترم حقوق اإلنسان و تعزز س�ادة القانون 

 ،Facebookك  ف�سبو،Twitterأضف إلى ذلك بروز ش�كات التواصل االجتماعي تو�تر

 و تزاید عدد مشتركي ، كعامل فاعل و محفز للتغیرات الس�اس�ة، Youtubeیوتوب

الفا�سبوك �عدما أص�ح كنافذة إعالم�ة هبت عبرها ر�اح الثورة على البلدان العر��ة. 

 حیث ،فمع القمع اإلعالمي الذي كان عا�شه التونسیین وجدوا السبیل إلى ش�كة االنترنیت

سمح هذا األخیر بنقل عدد هائل من المعلومات داخل تونس و خارجها ما أدى إلى اقتناع 

 .2الشعب التونسي إلى أن الوقت قد حان لالنتفاضة

 المطلب الثاني: المحركات الخارج�ة للثورات العر��ة

 نفس المرجع, دمحم الشیوخ 1
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 لم تغب یوما أنظار الدول الكبرى ،  �اعت�ار موقع المنطقة العر��ة و تمتعها الهائل �الثروات

 فمنذ أزمنة غابرة كان موضوع امن و ، فلطالما كانت محط أنظارها و مطامعها،عنها

استقرار الدول العر��ة مرت�ط بتواجد هذه الدول في المنطقة فلطالما كانت تحت مختلف 

أشكال التدخل (استعمار, انتداب...الخ).و لكن تغیرت األسالیب في السنوات األخیرة لتص�ح 

 و �الخصوص تلك ،الدول الكبرى تدعم م�ادرات تخل �استقرار و امن النظام العر�ي القائم

ومثال حول ذلك  األنظمة التي كانت تناهض س�اسة الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة و م�ادئها.

 ، االحتالل األمر�كي للعراق،دعم الوال�ات المتحدة م�ادرات االنفصال في جنوب السودان

 سبتمبر و الر�ط بین اإلرهاب و غ�اب الحر�ات إلدخال إصالحات 11 �أحداثاحتجاجا 

 .س�اس�ة

أضف إلى ذلك التغیرات الكبیرة التي حدثت في المنطقة في اآلونة األخیرة و هي صعود 

 و بهذا تولت إیران زعامة . توازي القوى الكبرى الغر��ة،نفوذ قوى إقل�م�ة مثل ترك�ا و إیران

 ،المعسكر المناوئ للس�اسات األمر�ك�ة في المنطقة من خالل دعم نظام األسد في سور�ا

 .1حزب هللا في لبنان

و استنادا إلى وثائق سر�ة كشفها موقع و�كیل �كس إن الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة دفعت 

 و ال�عض یرى إن هذه ر،مالیین الدوالرات إلى المنظمات التي تدعم الد�مقراط�ة في مص

تاریخ االطالع:  www.arabphilosophers.com/arabicمحركات التغییر في العالم العربي في: دینا شحاتة، مریم وحید،  1
01/04/2016. 
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الوثائق و الموقع نفسه كان له دور فعال �ما حدث في العالم العر�ي الن هذه الوثائق كشفت 

أمورا سر�ة عدیدة حول الحكام و حاشیتهم و عن حجم الفساد الموجود في هذه الدول . 

 القوى المحركة لالنتفاضات الشعب�ة : _

من ابرز ما لعب دورا في النماذج التي مر بها العالم العر�ي نجد أر�ع قوى رئ�س�ة و هي : 

 و الفئة ، األحزاب الس�اس�ة و القوى الس�اس�ة المعارضة،الحركات االحتجاج�ة الش�اب�ة

 فتونس ، یختلف اثر و دور المحركات �اختالف الدول. دون أن ننسى دور األقل�ات،العمال�ة

 على عكس ال�من و لیب�ا ،و مصر شهدتا حراكا على أرض�ة س�اس�ة �مشاركة قوى ش�اب�ة

التي تعان�ا استقطا�ا طائف�ا. رغم هذا إال أن مطالب الثوار كانت ترتكز فقط على المطال�ة 

 بینما غابت مطالب األقل�ات. ، �الد�مقراط�ة و العدالة االجتماع�ة

 لكن من ، أما األحزاب و القوى الس�اس�ة فقد أعلنت تضافرها و التحامها مع الحراك الشعبي

 فمعظمها أعلنت تأییدها للقوى ،المالحظ أنها لعبت دورا تا�عا لدور القوى الشعب�ة الش�اب�ة

الش�اب�ة في وقت متأخر كما حدث في مصر و تونس. كما لعبت القوى النقاب�ة العمال�ة دورا 

 (كان التحاد الشغل التونسي دور رئ�سي في إنجاح الثورة من ،هاما في تأیید الثورات الشعب�ة

خالل إعالنه الم�كر النضمامه لالنتفاضات الشعب�ة). مما دفع ف�ما �عد بتشج�ع قوى 
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مما دفع الج�ش التونسي ،  منظمات حقوق اإلنسان،س�اس�ة أخرى لالنضمام مثل : األحزاب

  .1إلى االنشقاق عن الرئ�س بن علي

 :و من هنا �مكن أن نحصر األس�اب الخارج�ة التي تبنتها الثورات العر��ة في

 �اإلضافة إلى دور االستعمار في العالم ، الدور السلبي لكثیر من قوى االستشراف و الت�شیر

العر�ي و كذلك الحرص على خلق عزلة عدائ�ة ثقاف�ة و دین�ة ما بین األقل�ات و مجتمع 

األغلب�ة . 

 و الصراعات العر��ة-العر��ة ما استدرج القوى اإلقل�م�ة و الدول�ة ،اضطراب األمن اإلقل�مي

للتدخل . 

التنافس بین القوى الدول�ة حول المز�د من اله�منة و النفوذ في منطقة العالم العر�ي ( دعم 

  .2�عض الحركات الس�اس�ة لتخر�ب امن و استقرار دولة عر��ة)

 المطلب الثالث: دور األقل�ات 

نادرا ما نجد في دولة ما مجتمعا أحادي األصل، العرق والدین، فالعالم �حتوي على أقل�ات 

مختلفة بثقافاتها ود�اناتها، وجراء هذا االختالف الكبیر, والت�این الواضح من منطقة إلى 

أخرى ومن بلد إلى أخر، ولم تسلم الدول العر��ة من هذا االختالف في مجتمعاتها، ما شكل 

-، مذكرة مكملة لنیل الثورات العربیة بین التوازنات والتفاعالت الجیوستراتیجیة ومتغیرات المنطقة العربیة- دراسة حالة سوریةولید ساعو،  1
) ص 2014شھادة الماستر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة تخصص األنظمة السیاسیة المقارنة والحوكمة: ( بسكرة: جامعة دمحم خیضر،

93...96 
 تم االطالع -www.aljazera.net/special files/pages/ofa3346ومحركات الصراعات الداخلیة العربیة في: سامي الخزندار، أسباب  2

 .16/05/2016علیھ في: 
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في �عض األح�ان توترا داخل�ا، و�هذا یتضح دور أو مشكل األقل�ات في الثورات العر��ة 

 فغال�ا ما كانت األقل�ات تسبب توترا داخل�ا.

ولتشعب اآلراء حول موضوع األقل�ات اختلف ال�احثون في تعر�فه، فال یوجد تعر�ف شامل 

 لألقل�ات ولهذا ظهرت ثالثة اتجاهات لتعر�ف هذا المصطلح:

 ا-االتجاه األول: أنصار مع�ار العدد وتعرفها على النحو التالي:

" األقل�ة مجموعة من السكان لهم عادة, جنس�ة الدولة غیر أنهم �ع�شون بذاتیتهم، و�ختلفون 

 عن غالب�ة المواطنین في الجنس، واللغة، والعقیدة، الثقافة، التار�خ والعادات."

 ب-االتجاه الثاني: األقل�ة هي كل جماعة عرق�ة مستضعفة

وفي هذا االتجاه یركز على مع�ار الوضع الس�اسي، االجتماعي واالقتصادي لهذه الجماعة. 

 ولهذا عرفوا األقل�ة �أنها:

" األقل�ة هي مجموعة من األشخاص في الدولة ل�ست لها الس�طرة أو اله�منة، تتمتع بجنس�ة 

إال أنها تختلف من حیث الجنس، أو الد�انة أو اللغة، عن �اقي الشعب وتصبوا إلى حما�ة 

 ثقافتها، وتقالیدها، ولغتها الخاصة."

 ج-االتجاه الثالث: األقل�ة هي الجماعة العرق�ة األقل عددا واألدنى موقفا:
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في هذا االتجاه �حاول الجمع بین االتجاهین السا�قین، وتعرف األقل�ة �أنها تلك الجماعة 

 األقل عددا أو الغیر المس�طرة.

" هي جماعة من بین رعا�ا الدولة تنتمي بجنسها، أو بلغتها، أو بدینها، إلى غیر ما ینتمي 

 .1إل�ه غالب�ة الرعا�ا"

 -توز�ع األقل�ات في منطقة الشرق األوسط:1

 یجتمع في منطقة الشرق األوسط مجموعتین من األقل�ات وهما:

 األقل�ة الدین�ة:ا-

هذه المجموعة نشأت جراء التقس�م الطائفي للد�انة اإلسالم�ة، حیث انقسمت إلى السنة، 

والمذهب الش�عي (كالجعفر�ة والز�د�ة)، أضف إلى ذلك الد�انة المس�ح�ة والیهود�ة، وتتواجد 

 هذه األقل�ات في كامل دول الشرق األوسط مثال ( ترك�ا،العراق، سور�ا، مصر، إیران...)

 ب-األقل�ات العرق�ة:

 نتجت جراء الحركة السكان�ة مثل الهجرة,(األكراد)، إضافة إلى األقل�ة العراق�ة األشور�ة.

-2003حموش غیالس، قاسیمي امزیان، مشكلة األقلیات وتأثیرھا على الدولة القومیة في الشرق األوسط، دراسة حالة : أكراد العراق من  1
) 2014، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نیل شھادة الماستر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، (تیزي وزو: جامعة مولود معمري، 2015

 17...13ص ص 
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ومع التقدم الذي عرفته الدول وانتشار م�ادئ الد�مقراط�ة �شكل كبیر، أص�حت هذه األقل�ات 

والطوائف تسعى جاهدة إلى الحصول على حقوقها، �طرق قانون�ة، فنجد أنها انشات أحزاب 

 .1وجماعات س�اس�ة رغ�ة منها في إسماع صوتها

 -تأثیر األقل�ات على الثورات العر��ة:2

تشكل األقل�ات تحد إقل�مي فر�د من نوعه، �اعت�ارها منتشرة في أكثر من دولة، وألنها تطالب 

 �االنفصال والحكم الذاتي.

ولهذا خرجت األقل�ة المصر�ة إلى الشارع تندد �حقوقها جراء القمع الذي �الحقها، وهو 

الشيء الذي حدث مع أكراد العراق حیث نهبت حقوقهم الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة، 

ما جعل منها طوائف مهمشة �الدرجة األولى، دون أن ننسى ذكر سور�ا أین تستولي الطائفة 

 العلو�ة على مقالید السلطة في جم�ع المجاالت وتهم�ش �اقي المجتمع.

هذا ما ساعد في تفجیر الثورات العر��ة حیث ساندت األقل�ات �اقي المجتمع المقهور لتوحد 

 .2�عد ذلك أصواتهم، لیخرج الشعب إلى الشارع ل�طالب �حقوقه تحت را�ة واحدة

  تعر�ف الثورات العر��ةي:الم�حث الثان

المطلب األول: تعر�ف الثورة و المفاه�م المرت�طة بها 

 :تعر�ف الثورة

 .49-44حموش غیالس، قاسیمي امزیان، مرجع سابق ص ص  1
 .60نفس المرجع ص  2
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 ، و لهذا �صعب رقیها إلى مستوى التعر�ف العلمي،هذه الكلمة دارجة في االستخدام الیومي

و قد أطلقت كتسم�ة على مجموعة من الظواهر التي تمتد من أي تحرك مسلح أو حتى غیر 

 . إلى التحركات التي تطرح إلى إسقاط النظام و استبداله،مسلح ضد نظام ما

 و یثور .�شتق لفظ الثورة �حسب لسان العرب من ثار الشيء ثورا و ثؤورا و ثورانا    

  الثائر: الغض�ان. و المثاورة : المواث�ة . .:هاج

 .1 الثورة في لسان العرب هي التهیج و تتضمن معنى الغضب من دون شك   

المفهوم اللغوي لمصطلح الثورة: 

في اللغة الالتین�ة: مصطلح الثورة فلكي األصل اكتسب أهمیته المتزایدة من خالل العالم     

". و تعني كلمة الثورة  Nicolas Coper Niksson "ن�كوالس كو�ر ن�كسون الفلكي 

�اللغة الالتین�ة "مظهرة الحركة الدائر�ة للنجوم". استخدم المصطلح في الس�اسة على سبیل 

 اضطرا�ا شعب�ا و �مكن القول انه قد اتخذ ، حیث �قي �عني حتى القرن التاسع عشر،التشب�ه

 (اندالع الثورة الفرنس�ة). 1789معناه الس�اسي قبل عام 

 ،في اللغة العر��ة: �عرفه لسان العرب : ثار: ثار الشيء أي هاج. ثورة الغضب: حدته   

 و �قال للغض�ان أهیج. و یر�ط اللسان العر�ي لفظ الثورة بذلك لغو�ا أو ،والتأثر الغض�ان

  .1إ�حاءا لغو�ا �معاني عدم االنض�اط و الغضب

 وأثرھا على مفاھیم الحریة والمشاركة السیاسیة لدى طلبة الجامعات الفلسطینیة في 2011الثورات العربیة  رأفت فؤاد عبد الرحمن الریان، 1
 أطروحة ماجستیر في التخطیط والتنمیة السیاسیة بكلیة الدراسات العلیا، (فلسطین: جامعة النجاح الغربیة(جامعة النجاح الوطنیة أنموذجا)، الضفة

 scholar.najah.edu/sites/default/files:https//، في14) ص 2015الوطنیة في نابلس، 
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المفهوم االصطالحي: 

هناك تعر�ف تقلیدي وضع مع اندالع الثورة الفرنس�ة و هو ق�ام الشعب �ق�ادة نخب و     

طالئع من مثقف�ه لتغییر نظام الحكم �القوة. 

 تعرف الموسوعة العر��ة الثورة أنها: " تغیر جوهري في األوضاع الس�اس�ة و االجتماع�ة    

 ال یت�ع في إحداثه الوسائل المقررة لذلك في النظام الدستوري لذلك البلد". ،في بلد معین

"هي تغییر  الموسوعي للغة االنجلیز�ة: "Champeerشامبر" س یتم تعر�فها في قامو   

شامل و جذري �عید المدى في طرق التفكیر و فعل األش�اء". 

 �أنها عمل�ة حرك�ة دینامك�ة تتمیز �االنتقال من بن�ان "تشر�ح الثورة" �عرفها كتاب    

اجتماعي إلى بن�ان اجتماعي أخر. 

 أو خارج ،�عرفها عزمي �شارة أنها تحرك شعبي واسع خارج البن�ة الدستور�ة القائمة    

  .2 یتمثل هدفه في تغییر نظام الحكم القائم في الدولة،الشرع�ة

إن تعر�ف الثورة متفق عل�ه بین أصحاب الفكر و الس�اسة و المهتمین �الشأن العام    

 حیث ذهبوا جم�عا إلى أن الثورة هي الفعل الذي �حدث تغییرا شامال و جذر�ا في ،للمجتمع

) 2013، 49، (مجلة الدیمقراطیة: العدد: التأصیل النظري لمفھوم الثورة والمفاھیم المرتبطة بھاوفاء علي داوود،  1
 .13/05/2016تم االطالع علیھ: ، democracy.ahram.org.eg/news/422في:

-www.google.fr/ ?gws في:4-3-2 القاھرة: كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة) ص ،(الثورة والربیع العربي: إطاللة نظریةوفاء لطفي،  2
rd=ssl q=تعریف+الثورة+pdf :29/05/2016، اطلع علیھ في. 
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المجتمع و یرسم شكل هیئة الدولة و توجهات الحكم الفكر�ة لبناء عالقات جدیدة بین 

 .1مكونات المجتمع الواحد

هناك من یرى أن الثورة "رفض للوضع القائم فهي تحرك السلوك الس�اسي و هي فعل     

 رفض من خالل عمل عنف". واخت�ار 

هناك من یرى أنها تغییر یتمیز �العنف كوسیلة و یهدف إلى أهداف عدیدة محددة.     

أ�ضا فالثورة هي التغییر األساسي و السر�ع و الداخلي و العنیف في الق�م و الم�ادئ    

 و في مؤسساته الس�اس�ة و اله�اكل االجتماع�ة و العالقات ،المه�منة داخل المجتمع

 أي أنها انه�ار النظام االجتماعي و ، و الس�اسات والنشاط الحكومياالقتصاد�ة و الق�ادة

االقتصادي و الس�اسي الموجود وسط محاوالت لبناء و تكو�ن بدیل أخر جدید. 

من هنا نستنتج "أن الثورة هي عمل�ة تغییر سر�ع و جذري للنظام الس�اسي مما یؤدي    

 .2"لإلطاحة �النظام القد�م و النخ�ة التا�عة له

 من اجل تحقیق هدف ، �سبب ما،هي ذلك التحرك الذي �حدث في عمق مجتمع ما   

 و في اغلب األح�ان تقام الثورة لتغییر األوضاع السائدة و المطال�ة �استرجاع الكرامة ،معین

 و الحر�ة.

 المفاه�م المرت�طة �الثورة:

 15مرجع سابق ص  فؤاد،  رأفت1
 16نفس المرجع ص  2
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االنقالب:  •

انقالب:الجمع:انقال�ات (ق ل ب) مصدر انقلب  المفهوم اللغوي :

فشل االنقالب العسكري : محاولة االست�الء على السلطة �القوة لقلب نظامها �أسالیب غیر    

 .1ةشرع�ة و غیر دستوري 

هو تغیر نظام الحكم عبر coup d’état  كوو دي تا�االنجلیز�ة –كوب- و �الفرنس�ة    

وسائل سلم�ة (االنقالب األب�ض) أو غیر سلم�ة و �كون على العادة من داخل مؤسسة 

 2.الحكم نفسها سواء كانت س�اس�ة أو مدن�ة التي تحكم الدول

المفهوم الس�اسي: 

هو إسقاط الحكومة أو رأس الدولة بواسطة مجموعة من األفراد (غال�ا العسكر�ین) و    

 .3استبدالها �سلطة أخرى مدن�ة أو عسكر�ة

 هو ثورة مفاجئة یتم فیها االست�الء على السلطة �القوة و قد تعني أ�ضا ضر�ة س�اس�ة    

مفاجئة. 

تطور المفهوم في القرن التاسع عشر �طر�قة اشمل و أكثر شمول�ة و لكن بداللة عكس�ة    

 فاالنقالب في القرن السا�ع عشر كان �قوم �ه الملك ،من المصطلح في القرن السا�ع عشر

 egyptcoups.wordpress.com/meaning:https// في،، تاریخ انقالبات مصرالمعجم الفني 1
 نفس المرجع 2
 انقالب/www.almaany.com/ar/dict/ar-ar، عربي-عربي، في:عربي عامة من معجم المعاني الجامعمعجم:  3
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 أما مصطلح القرن التاسع عشر فكان �قوم �ه الج�ش ضد من هو .الذي هو في سدة الحكم

في سدة الحكم. و تغیر المفهوم في القرن العشر�ن و أص�ح تعر�فه أوسع إذ لم �قتصر فقط 

 .1على الشق العسكري بل شمل إشكاال مدن�ة

جاء تعر�ف االنقالب العسكري انه عمل�ة عسكر�ة سر�عة و دق�قة إلزاحة قائد دولة من    

منص�ه واستبداله �غیره سواء كان قائد االنقالب نفسه أو من یختاره هذا و�عینه لق�ادة الدولة. 

ال �حتاج االنقالب في تنفیذه إلى عدد كبیر من المتآمر�ن بل �كفي عدد صغیر نسب�ا    

 �كون متحكما في مفاصل حساسة من التسلسل الق�ادي, بینما �حتاج إلى الدعم أن�شرط 

 .2السلبي من الشعب

من هنا نستنتج أن االنقالب �عني انتقال السلطة من ید فئة قلیلة إلى أخرى تنتمي إلى    

 و�كون �استخدام ،نفس الفئة األولى التي كانت تس�طر على الحكم أو على األقل تشبهها

وسائل العنف الرسم�ة دون إحداث تغییر في وضع القوة الس�اس�ة في المجتمع أو في توز�ع 

وغال�ا ما �كون االنقالب �است�الء  عوائد النظام الس�اسي, ودون تغییر في أحوال المحكومین.

العسكر على السلطة الشرع�ة بواسطة القوة المسلحة وتغییر نظام الحكم �القوة دون الرجوع 

 .3للناخبین

 تاریخ انقالبات مصرمرجع سابق الذكر،  1
  تاریخ،wastalmadina.blogspot.com/2013/07/blog-post-20.html  في:2013الثورة واالنقالب العسكري،  ،دمحم سعد الدین 2

 01/06/2016االطالع:
) في: 2013، 49، (مجلة الدیمقراطیة، ع التأصیل النظري لمفھوم الثورة والمفاھیم المرتبطة بھاوفاء علي داود،  3

democracy/ahram.org.eg/news/422/ 
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من هنا یتضح لنا الفرق بین الثورة واالنقالب �حیث أن الثورة تغییر كامل لجم�ع    

المؤسسات و السلطات الحكوم�ة في النظام السابق لتحقیق طموحات التغییر لنظام س�اسي 

 .1 بینما �عتبر االنقالب إزاحة مفاجئة للحكومة �فعل مجموعة تنتمي إلى مؤسسة الدولة،نز�ه

الثورة و الحركة االجتماع�ة:  •

: على أنها فعل جمعي فعال له القدرة على دفع " Kilian و كل�انTernar"تیرنرعرفها     

عمل�ة التغییر االجتماعي إلى مراحل تطور�ة متقدمة." 

على أنها فعل جمعي أساسي في تصرف األفراد متضمنا أ�عادا " ":Lanj "النجعرفها    

واسعة النطاق في ح�اتهم العامة من اجل تحقیق أثار فعالة في النظام االجتماعي تهدف إلى 

 .2"تهذیب وتطو�ر مساراته للوصول إلى غا�ات اجتماع�ة أسمى وأرقى

الحركات االجتماع�ة ع�ارة عن جماعة من الناس تحظى �حد أدنى من التنظ�م إبتداءا    

 حتى مستوى مؤسسي قوي ومحكم له أجهزته ،من مستوى محدود وضیق من التنظ�م

 .3 س�اسي �اتجاه ماأووجماعاته التضامن�ة, وتهدف إلى إحداث تغییر اجتماعي 

 تعر�فا واضحا ومختصرا " Charles Tily"تشارلز تیلي�قدم عالم الس�اسة األمر�كي    

حیث وصفها أنها" سلسلة من التفاعالت بین أصحاب السلطة وأشخاص ینصبون أنفسهم 

 .01/06/2016اطلع علیھ في: ،  www.al-tagheer.com/art30714.html)، في:2015، (موقع التغییر: الفرق بین الثورة واالنقالب 1
، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في العلوم السیاسیة تخصص ظاھرة االحتجاجات ومسار اإلصالحات السیاسیة في الجزائركروشي فریدة،  2

 12)، ص 2013تنظیم سیاسي وإداري، (ورقلة: جامعة قاصدي مرباح، 
-www.yanabi3aliraq.com/index.php/author), 2011, ( موقع المدونون األحرار، الحركات االجتماعیةصالح یاسر،  3

names/83  :06/06/2016اطلع علیھ في. 
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 وفي هذا اإلطار �قوم ،و�اقتدار كمتحدثین عن قاعدة شعب�ة تفتقد للتمثیل الن�ابي الرسمي

هؤالء األشخاص بتقد�م مطالب على المال من اجل التغییر سواء في توز�ع أو في ممارسة 

 .1 وتدع�م هذه المطالب �مظاهرات عامة للتأیید"،السلطة

 في مؤلفه تار�خ الحركة "Lauranz Chetain "لورانز شتاینمن خالل تعر�ف     

 قدم استنتاجا من خالل تعر�فه: الحركة 1987 إلى 1850االجتماع�ة في فرنسا من 

 وفي هذا اإلطار ،االجتماع�ة هي محاوالت البرولیتار�ا اكتساب القوة االقتصاد�ة والس�اس�ة

" الحركة االجتماع�ة كمفهوم أوسع ل�شمل   Rodaulf Hibrel"رودولف هیبرلعرف 

 حیث أوضح أن الحركات االجتماع�ة تهدف ،حركات الفالحین والحركات الوطن�ة والفاش�ة

 الس�ما في مجاالت توز�ع الثروة ،إلى إحداث تغییرات راد�كال�ة في النظام االجتماعي العام

 .2وعالقات العمل

 :الفرق بین الثورة والحركة االجتماع�ة

�سبب التشا�ه الكبیر بین الثورة ومصطلح الحركة االجتماع�ة �صعب توض�ح الفرق    

 فالحركة االجتماع�ة تنظ�م اجتماعي له ه�اكله ومؤسساته التنظ�م�ة و�هدف إلى ،بینهما

 تكون وسیلة لتحقیق أن ومن وسائل هذه الحركات الثورة والتي �مكن ،تحقیق أهداف �عینها

-khaledfayyad.blogspot.com/2011/10/blogفي:  )، 2011,( موقع المدونون األحرار، ، مفھوم الحركات االجتماعیةخالد فیاض 1
post.html 

 مرجع سابق، وفاء علي داود. 2
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وتجسید أهدافها, لذلك قد نجد في الثورة الواحدة حركات اجتماع�ة ومتنوعة األهداف 

 .1واالختصاصات تشترك في إشعال الثورة

الثورة واإلصالح الس�اسي:  •

 وٕاذا بجثنا فیها عن معنى اإلفساد ،�قول عابد الجابري : اإلصالح ضد الفسادلغة:       

ردتنا إلى اإلصالح �قولها اإلفساد ضد اإلصالح. 

. يءتدل �عض المعاجم اللغو�ة على تغییر حالة الفساد أي إزالة الفساد عن الش     

 اصطالحا:    

تعرف الموسوعة الس�اس�ة اإلصالح �أنه تعدیل أو تطو�ر جذري في شكل الحكم أو    

 واإلصالح خالفا للثورة ل�س سوى تحسین في بها، دون المساس ،العالقات االجتماع�ة

 .2النظام الس�اسي واالجتماعي القائم دون المساس �أسس هذا النظام

تغییر الق�م وأنماط السلوك التقلید�ة وتوس�ع " �أنه: "Hentingtun هنتنغتون "�عرفه    

 في السلطة وتعز�ز البني وعقلنة الح�اة العامة وعقلنة ،نطاق الوالء ل�صل إلى األمة

 " واعتماد مقای�س الكفاءة.،التنظ�مات المتخصصة

اطلع ، bohothe.blogspot.com/2011/04/blog-post.html ، في:2011,،، سیسیولوجیا الثورةقادري سمیة، شینن دمحم المھدي 1
 .07/06/2016علیھ: 

 .237-234)، ص ص،2013 ، 9، (دفاتر السیاسة والقانون، ع:محاولة في تأصیل مفھوم اإلصالح السیاسيمسلم بابا عربي،  2
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من هنا نستنتج أن اإلصالح الس�اسي هو تطو�ر كفاءة وفاعل�ة النظام الس�اسي في بیئته    

 .1المح�طة داخل�ا وٕاقل�م�ا ودول�ا

الفرق بین الثورة واإلصالح: 

 والتغییر ال ، �عني التغییر في األولى والتصح�ح في الثان�ة،الفرق بین الثورة واإلصالح   

 أما اإلصالح ،�كون حق�ق�ا �التعدیل ولكن �كون �اإللغاء أو التبدیل أو �الهدم وٕاعادة التشیید

 .2ف�عني ترم�م القائم وٕاعادة ترتیب ذات األوراق وتصح�ح األخطاء

الثورة والحركات االحتجاج�ة:  •

تلك التنظ�مات التي تسعى إلى االعتراض على مجموعة من الس�اسات العامة التي     

 والتي تستخدم االحتجاج كآل�ة رئ�س�ة إل�صال ،تنفذها الدولة أو تقوم بها السلطات المؤسس�ة

 سواء �شكل سلمي أو عنیف. ،مطالبها

�مكن التمییز بین نوعین من الحركات: حركات تعتمد على وسائل تقلید�ة مثل كتا�ة    

 وحركات حدیثة وجدت في ساحة االنترنیت(مثل استخدام ش�كات التواصل ،الخطا�ات

 .3االجتماعي للدعوة ألنشطة مختلفة)

 /www.addustour.com/16022)، في:2016، 17573،(مجلة الدستور،ع: اإلصالح السیاسي المعنى والمفھومأمین المشاقبة،  1
 .12/07/2016تاریخ االطالع: ، www.bakranqara.com/ ?p=1889الثورة واإلصالح، في: 2
  في:15ص ) 2012 ینایر،( جریدة البوابة، 25، دور الشباب والحركات االحتجاجیة الجدیدة في ثورة یسري العزباوي 3

www.albawabhnews.com/62037 
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تشیر الحركة االحتجاج�ة إلى التقاء جماعة من الناس حول محاولة إحداث التغییر    

 وذلك بین ، جزئ�ا في نمط الق�م السائدة والممارسات الس�اس�ةأواالجتماعي والس�اسي كل�ا 

 ،المواطنین الذین یجدون في الحركة تجسیدا لمعتقداتهم ونظرتهم للوضع االجتماعي المنشود

 �اإلضافة إلى أنها تعبیر عن الحس .أو �مكن تعر�فها �أنها جزء اكبر من عمل�ة التحدیث

 أكثر من كونها تعبیرا عن أزمة اجتماع�ة ألنها فعل رشید من الجماعات ،االجتماعي

 .1المستعبدة لتحقیق نتائج س�اس�ة معینة

المطلب الثاني: مفهوم الثورات العر��ة: 

 ،الثورات العر��ة الحدیثة هي ثورات اندلعت في معظم �الد الوطن العر�ي بدأت من تونس   

 وضد ،ر�ما القاسم المشترك الوحید بینا جم�عا هو الثورة ضد الفساد وضد األنظمة القامعة

 وضد س�اسة التور�ث في الحكم وهناك من �شیر إلى أن الثورات العر��ة ما ،الفقر وال�طالة

 .2هي إال معركة تأصیل ثقافة االستبداد والخضوع والعبود�ة التي مارستها األنظمة الشعب�ة

�عتبر مصطلح الر��ع العر�ي احد المرادفات للثورات العر��ة و�مكن تعر�فه كاألتي:    

 والر��ع موسم المطر الخصب والعشب ، بین الشتاء والصیف،الر��ع احد فصول السنةة: لغ

 كل اخضر من الن�ات وف�ه �عتدل المناخ وتورق ،األخضر, الحظ من الماء لألرض

  ور��ع العمر هو قوة الش�اب.،األشجار وتتفتح الزهور

 .32وفاء علي داود، مرجع سابق ص  1
 .18رأفت فؤاد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  2
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اصطالحا: 

الر��ع العر�ي حركة احتجاج�ة سلم�ة ضخمة انطلقت في �عض البلدان العر��ة أواخر    

 و�دأت الشرارة األولى من تونس وتصاعدت بوتیرة سر�عة إلى ،2011 ومطلع 2010عام 

وتمیزت هذه الثورات  الحد الذي مكنها من اإلطاحة برأس النظام وتنحیته في أ�ام قلیلة.

 .1ام"�ظهور هتاف عر�ي أص�ح شهیرا في كل الدول العر��ة وهو:"الشعب یر�د إسقاط النظ

المطلب الثالث: الفواعل المؤثرة في ق�ام الثورات العر��ة: 

عرفت المنطقة العر��ة في السنوات األخیرة انتفاضات شعب�ة متعددة األ�عاد والتوجهات     

 حیث تجاوزت الحدود اإلقل�م�ة حاملة في ،المدن�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة

ط�اتها ثورة المعلومات لتؤهل بذلك إلى ق�ام ثورات تندد فیها الشعوب �التغییر الس�اسي. 

لقد فرض منطق االستبداد التسلطي لألنظمة الفاسدة وضعا اجتماع�ا مترد�ا للمواطن     

 ما كان من أهم العوامل التي حركت الشارع العر�ي, أضف إلى ذلك فإن األمور ،العر�ي

 بل ،الس�اس�ة واالجتماع�ة لم تعد تنحصر في تلك الفئة القلیلة من الشیوخ والك�ار في السن

 حیث أص�ح الشارع العر�ي على درا�ة ،أص�ح الوعي الس�اسي نام�ا لدى كل شرائح المجتمع

�حقوقه وحر�اته ما اخذ ف�ما �عد كذر�عة لتحر�ك هذه الشعوب. 

المحددات الداخل�ة للثورات العر��ة: 

 .14-13بن قدور إیمان، مرجع سابق، ص ص، 1
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 ،اعتمادا على التطور التكنولوجي وثورة االتصاالت واالستفادة الهائلة من الثورات السا�قة    

  حیث مكنت،ازدادت المعرفة في ك�ف�ة استخدام هذه الوسائل كعوامل أساس�ة لصناعة الثورة

هذه الوسائل من ز�ادة في نس�ة التعبئة الجماهیر�ة وسرعة نقل األفكار والمعلومات    

فاستطاعت بدورها أن تنقل معاناة الشعوب واالضطهاد الذي �عانون منه. 

عمت الفوضى في شوارع تونس �المتظاهر�ن �عد حادثة البوعز�زي الذي عبر عن    

 والتي كانت نتیجته هروب بن علي إلى السعود�ة ،صرخته الغاض�ة بإضرام النار في جسده

وٕاسقاط نظامه الد�كتاتوري . 

 یوما للرحیل والتخلي عن مقالید 18بینما لم تعطي ش�اب مصر لحاكمهم أكثر من    

وفي   وقلدت حركة میدان التحر�ر(في مصر) من طرف ال�من وتمیزت �سلم�ة الثورة.،الحكم

 إلقامة نظام بدیل عن جماهیر�ة نظام القذافي. ، فبرایر17 انطلق الثوار في ،لیب�ا

 ال تختلف كثیرا في أس�اب احتجاج الشعب ا، فان سوري ،كما هو الحال في هذه البلدان   

 والتي كانت سببها ، حیث بدأت االحتجاجات من أكثر المدن تهم�شا وهي مدینة "درعا"،فیها

اعتقال أطفال ما دون الخامسة عشر من العمر. 

 وتكم�م األفواه وتهم�ش الش�اب خاصة ،أمام الكرامة العر��ة المهدورة واألوضاع المتدن�ة   

 أضف إلى ذلك غ�اب القنوات والمؤسسات الفاعلة لنقل انشغاالت وطموح ،الفئة المتعلمة

ن دور  إ لم تجد الشعوب العر��ة سوى الساحات والشوارع للتندید �المطالب.،هذه الشعوب
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 حیث لم �كن �مقدرة المواطن حتى ،التهم�ش الس�اسي لم �كن عامال اقل أهم�ة من سا�قه

فس�طرة الحزب الواحد  المطال�ة �الحقوق االجتماع�ة واالقتصاد�ة ل�طالب �الحقوق الس�اس�ة.

 .1كانت تحصر دائرة الحكم في مجموعة من رجال األعمال والس�اسیین ال�ارز�ن فقط

  :دور اإلعالم كفاعل أساسي في الثورات العر��ة

 فانه لقي اهتماما واضحا وكبیرا من ،�اعت�ار الثورات العر��ة حدثا غیر مألوف ومتوقعا    

 وما حرست على إ�صاله إلى الرأي العام هو أس�اب ،طرف وسائل اإلعالم العر��ة والعالم�ة

 �ما أنها ،الق�ام بهذه االحتجاجات التي ما لبثت أن تحولت إلى انتفاضة شعب�ة عارمة

احتجاجات مطلب�ه للقضاء على الفقر والتهم�ش واألنظمة االستبداد�ة. 

من بین وسائل اإلعالم التي لعبت دورا كبیرا في إشعال فتیل الثورات هي مواقع التواصل    

 حیث كانت �مثا�ة الحاضن لمخططات الناشطین(فهي فضاء خارج التحكم ،االجتماعي

 حیث عملت �عض ، و�عد هذا استلم التلفاز دوره في نقل ما �حدث داخل الشوارع،السلطوي )

القنوات على ز�ادة إحساس الغضب لدى المتظاهر�ن بتضخ�م األمور. 

 أداة احتجاج(اإلعالم الجدید ( :

 

, 2014)، الشلف: جامعة حسیبة بن بوعلي، 6( المجلة اإلفریقیة للعلوم السیاسیة، ع ثورات الربیع العربي بین الدوافع واألسبابإبراھیم قلواز،  1
 .www.maspolitiques.com/mas/index.php ?option=com في:65ص
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إن ثورة المعلومات التي حدثت في العقد األخیر شكلت احد ابرز العوامل التي انطلقت    

 االنترنت). ، التلفاز،�اإلنسان إلى التقدم. ف�عد ظهور أدوات هذا التنقل التكنولوجي (الرادیو

 تو�تر..). ،ظهر ما �عرف �العالم االفتراضي(فا�سبوك

 واالتصال بواسطة الكمبیوتر هو شكل ،�عتبر الحاسوب من الوسائل االتصال�ة المستحدثة   

 .من أشكال االتصال بین اثنین أو أكثر یؤثرون و�تفاعلون �عضهم في �عضهم

 الثورات العر��ة  حولآراء الم�حث الثالث:

 ،رغم التحوالت التي تشهدها المنطقة العر��ة إال أن التنافس اإلقل�مي علیها مازال قائما   

وقد أت�حت لهذه الدول من خالل الثورات العر��ة لعب ادوار واتخاذ مواقف مختلفة سواء 

 أم دول غیر عر��ة. ،كانت دوال عر��ة ذات جوار جغرافي

  دول الجوارآراءالمطلب األول: 

/موقف دول مجلس التعاون الخلیجي:  2

 واتسمت ،اقتصر دور السعود�ة ودول مجلس التعاون الخلیجي في نجدة النظام ال�حر�ني   

الس�اسة السعود�ة تجاه األزمات �الغموض وعدم الوضوح. 

 وقدمت وعدا لجیرانها ،وقد أطلقت السعود�ة على الثورات العر��ة اسم تسو نامي تونس  

العرب أن تقف في وجه المد الثوري . 
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وال یذكر أي تأثیر كبیر من خالل الثورة التونس�ة على السعود�ة فتونس ال تتصل �المملكة 

كاتصالها �مصر واألردن وال�من. 

بینما مثلت مصر خطرا على السعود�ة من خالل تخوفها من النظام الس�اسي الجدید   

 هذا ما قد �شكل تهدیدا لمركزها في العالم العر�ي واإلسالمي، أما في حالة ال�من ،لمصر

ف�ظهر قلق السعود�ة من خالل ما قدمه مجلس التعاون الخلیجي الواحدة تلو األخرى . 

 .1بینما أقامت السعود�ة حملة إعالم�ة في حالة سور�ا لمساندة الثورة السور�ة 

   المطلب الثاني: موقف االتحاد األورو�ي:

هناك عدة ت�اینات في مواقفه, فاالتحاد األورو�ي �سعى إلى الحفاظ على مصالحه في    

المنطقة العر��ة ولهذا ظهر الموقف األورو�ي متراجع بین الوقوف مع الثوار أو الرؤساء. 

ففي حالة تونس عرضت فرنسا خدمتها لقمع المتظاهر�ن على النظام البول�سي لز�ن العابدین 

 وأعلنت المساندة ،بن علي. وغیر االتحاد األورو�ي رأ�ه عند نجاح الثورة التونس�ة والمصر�ة

" عن رغ�ة االتحاد Steven Foul "ست�فن فولالنتفاضات الشعوب العر��ة. وعبر 

 االتحاد إلى الهدوء �عد ودعااألورو�ي في تطبیق حق�قي للد�مقراط�ة في الوطن العر�ي 

خروج ز�ن العابدین بن علي من تونس. 

 150......130ولید ساعو، مرجع سابق، ص  1
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تمحورت مواقف دول االتحاد األورو�ي �مساندة تطلعات الشعب التونسي في تحقیق    

 حیث أنها ال تذكر أمام مثیلتها من ،الحر�ة واالستقالل وتمیزت المواقف األورو��ة بخجلها

  الدول العر��ة.

 دول االتحاد األورو�ي إلى قسمین: رؤى وتنقسم   

: اتسم �الح�اد والسلب�ة نتیجة اإلرث التار�خي حیث عمد دعم تلك األنظمة الحاكمة األول

التي كانت تطبق مشار�عه. 

 متشدد حیث سعت بهذا إلى محاولة إنهاء �عض األنظمة  و: و هو موقف حازمالثاني

. فمثال: ما حدث في سور�ا يالمستقلة في س�استها الخارج�ة عن القرار األمر�كي األوروب

  ،الهدف منه  ل�س تحقیق الد�مقراط�ة بل هي مؤامرة دول�ة للقضاء على النظام السوري 

 .و تحقیق أطماع الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة و إقامة مشروع الشرق األوسط الجدید

 الموقف الروسي واألمر�كي  المطلب الثالث:  

 :-الموقف الروسي1

لم یلق ما حدث في تؤنس االهتمام الكافي من روس�ا وكذلك في ال�حر�ن بینما أعر�ت    

 ونالت أحداث مصر ولیب�ا وسور�ا اهتماما اكبر ،عن تخوفها من سیر األحداث في ال�من

حیث انتقدت ما یجري من حراك في مصر وغیرت روس�ا موقفها �عد نجاح الثورة من خالل 

إعالنها دعم الثورة. 
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 ، خش�ة حرب أهل�ة،أما حول الثورة اللیب�ة أعلنت روس�ا عدم موافقتها على أي قرار ضد لیب�ا

 الذي فرض منطقة حظر 1973حیث حاولت روس�ا منع قرار مجلس األمن الدولي رقم 

. القذافي بینما أ�قت عالقتها مع ،جوي على لیب�ا

 اضطرت ا والمجلس االنتقالي اللیبي, و�عدهألقذافيولم تنجح م�ادرات روس�ا ما بین    

 فاعترفت ، فبرایر العاصمة طرابلس17روس�ا إلى تغییر موقفها �عد دخول قوات ثورة 

وهو الشيء الذي حاولت تجن�ه في الحالة السور�ة من خالل  �المجلس اللیبي االنتقالي.

 .1رفضها أي تدخل أجنبي

 ودافعت روس�ا ، مما عزز العالقات بینهما،تعتبر سور�ا أخر اختراق لروس�ا في المنطقة   

كما استخدمت روس�ا حق الفیتو في مجلس  عن النظام السوري من خالل تمو�لها �السالح.

 .2األمن لحما�ة النظام السوري 

-الموقف األمر�كي: 2

 ،في �ادئ األمر اقتصر الدور األمر�كي على إدانة العنف والنداء لتلب�ة مطالب الشعب   

األمر�ك�ة �فرض  وتحول األمر مع تصاعد وتیرة الحرب حیث قامت الوال�ات المتحدة

و�عد ذلك انفتح الدور األمر�كي على المعارضة  عقو�ات اقتصاد�ة على النظام السوري .

 .3السور�ة

 .152ولید ساعو، المرجع نفسھ ص  1
 .60سلیماني نسیمة، مرجع سابق الذكر، ص  2
 .58سلیماني نسیمة، ص  3
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كما وصفت الوال�ات المتحدة المساعدات االقتصاد�ة كورقة ضغط، فمثال مصر �حاجة    

إلى الدعم الخارجي للخروج من األزمة. ومع هذا قررت الوال�ات المتحدة وضع تخط�ط 

 فتوصلت إلى: ،للس�اسة التي ستتبناها مع الثورات العر��ة

تقد�م مساعدات للزع�م المطلوب سقوطه (مع تقد�م وعود إصالح�ة)وفي الحالة المصر�ة    

 خصوصا الموقع ،عمدت على إ�قاء النظام قائم لما لها من مصالح تتحقق �ق�ام النظام

االستراتیجي لمصر وٕاطاللتها على ال�حر األحمر الذي كان ومازال معبرا مهما. أضف إلى 

 .1ذلك تطب�عها للعالقات اإلسرائیل�ة وتحقیق مصالحها

  

 

 

 

 

 

 

 156-155 ص ص الثورات العربیة بین التوازنات والتفاعالت الجیوستراتیجیة ومتغیرات المنطقة العربیةولید ساعو،  1
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 خالصة الفصل:

إن المتغیرات التي حدثت في المنطقة العر��ة في ظل الثورات الراهنة أدت إلى بروز 

مؤشرات التفكك التي شهدتها العدید من دول الثورات، وهذا راجع إلى عدم المقدرة على 

تحقیق االنسجام بین الدولة والقاعدة, و�برز ذلك العجز عن إدارة الدولة في حد ذاتها وٕاعادة 

 بناء األمة.

 ومن خالل دراستنا التي انطلقت من عدة أفكار فقد خرجنا �مجموعة من النتائج ونذكر منها:

النظام اإلقل�مي ع�ارة عن منطقة تتوازن فیها القوى اإلقل�م�ة والدول�ة وتتفاعل ف�ما  •

 بینها وهذا من شانه تغییر خارطة الصراعات والتحالفات.

أن الثورات هي ولیدة تفاعالت داخل�ة تراكمت على مدى سنوات طو�لة نتیجة  •

 إخفاقات النظم في تسییر شؤونها على جم�ع األصعدة المحل�ة اإلقل�م�ة والدول�ة.

هناك أطراف إقل�م�ة وأخرى دول�ة لم تكن طرفا م�اشرا في تفعیل مجرى تطور تلك  •

 الثورات.
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حظیت منطقة الشرق األوسط �مكانة جیوس�اس�ة مهمة في الخر�طة العالم�ة، خاصة        

�عد نها�ة الحرب ال�اردة, وذلك لتنوع الهو�ة االثن�ة والدین�ة ومن تعقید في البن�ة االجتماع�ة 

الس�اس�ة, مما جعلتها ساحة مالئمة لتفاعل مصالح إقل�م�ة ودول�ة عدیدة, وال تخرج سور�ا 

عن هذا اإلطار إذ أنها مهد الحضارات اإلنسان�ة فبذكرها یتحضر اإلنسان صفحات المجد 

والعلم والتراث, إال أن خالل اآلونة األخیرة وأمام التحوالت الس�اس�ة التي عرفها الوطن 

 �حدوث ثورات وحراك شعبي في كل من تونس, مصر, لیب�ا 2011العر�ي خالل سنة 

وغیرها شهدت سور�ا تغیرها ثورة على نظام �شار األسد التي بدأت �احتجاجات مستوحاة من 

الثورة المصر�ة والتونس�ة, عرفت انتشار في عمق المجتمع السوري والتحول في مطالبها من 

                                                                                . اإلصالح إلى تغییر النظام

وعلى هذا قسمنا الدراسة في هذا الفصل على النحو التالي: 

  اإلرهاصات األولى لالزمة السور�ة

  تدهور الوضع األمني في المتوسط أثناء األزمة السور�ة

 مواقف �عض من دول العالم من األزمة السور�ة 
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الم�حث األول: اإلرهاصات األولى لالزمة السور�ة 

المطلب األول: الموقع الجغرافي لسور�ا 

تمتد �الد الشام أو سور�ا من حدود فلسطین مع سیناء ومن خلیج العق�ة جنو�ا إلى     

لواء اسكندرون المتاخم لمنطقة كیلي ك�ا شماال, ومن ساحل ال�حر المتوسط غر�ا إلى 

ال�اد�ة السور�ة حتى منطقة البوكمال على ضفاف الفرات شرقا, وتفصل ش�ه جز�رة سیناء 

�الد سور�ا عن مصر دون تشكیل حاجز بینهما, كذلك تشكل منطقة كیلي ك�ا شماال 

امتدادا ل�الد الشام بوصلها �سلسلة ج�ال طرطوس, أما شرقا فال �عد نهر الفرات حاجزا 

بین الشام و�الد ما بین النهر�ن بل العكس فهو حلقة وصل بین الشام و�الد ما بین 

النهر�ن. 

ظلت هذه الحدود الجغراف�ة حاضرة منذ فجر التار�خ حتى مطلع العصور الحدیثة فلطالما    

اعتبر العثمانیون �الد الشام منطقة موحدة قسموها لثالث وال�ات (دمشق, بیروت, حلب) 

وثالث سناجق (سنجق القدس, سنجق جبل, سنجق دیر الزور). 

كما أشارت الخرائط األورو��ة إ�ان الحرب العالم�ة األولى إلى الوحدة الجغراف�ة لسور�ا،    

الطب�ع�ة الممتدة من ج�ال طرطوس شماال حتى خلیج العق�ة وصحراء سیناء جنو�ا, ومن 

° شماال 37.5° إلى 29.5ال�حر المتوسط غر�ا حتى العراق شرقا, أي بین خطي عرض 

° شرقا, إال أن الوضع تغیر �عد اتفاق�ة س�كس ب�كو �عد تقس�م 42° إلى 36ومن خط طول 
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تركة الدولة العثمان�ة (الرجل المر�ض) من طرف فرنسا و بر�طان�ا, وترس�م الحدود بین 

الك�انات التي أقامتها حسب مصالحها, إذ تم تقس�م سور�ا الكبرى شمالها (سور�ا الحال�ة) مع 

لبنان لصالح فرنسا أما جنو�ها فلسطین واألردن من نصیب بر�طان�ا. 

أما �عد نیلها االستقالل، عن فرنسا فقد تحدد موقعها من الجزء الغر�ي من أس�ا و�موقع    

° و�ین خطي عرض شماال 35° و 42متوسط بین آس�ا وأورو�ا وٕافر�ق�ا بین خطي شرقا 

° �حدها من الشمال ترك�ا، ومن الشرق العراق ومن الجنوب فلسطین واألردن 32° و 37

 كیلومتر مر�ع, تحوي 186000ومن الغرب لبنان وال�حر األب�ض المتوسط, تبلغ مساحتها 

 .1 محافظة عاصمتها دمشق14

المطلب الثاني: األوضاع االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة خالل عهد الرئ�س �شار 

) 2011-2000األسد (

-األوضاع االقتصاد�ة: 1  

واجه الرئ�س �شار األسد وضعا اقتصاد�ا معقدا اتسم �العجز والركود وارتفاع معدالت      

 �المائة, لذلك قررت الحكومة إت�اع خطط تنمو�ة لمكافحة هذا الوضع 16.9ال�طالة بنس�ة 

االقتصادي المتدني وٕایجاد الطر�قة األنسب لتكیف االقتصاد السوري مع االقتصاد�ات العر��ة 

والعالم�ة.فتم انتهاج س�اسة السوق االجتماعي كطر�قة للتحول االقتصادي و�دیل إلستراتیج�ة 

 .40-39مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر,ص ),2014-2008مقاربة إدارة اوباما لتسویة األزمة السوریة (سلیماني نسیمة, مودر آسیة,  1
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السوق المركزي , والذي �متاز �االنفتاح النسبي, حیث یهدف إلى التوفیق بین معدالت النمو 

وعدالة التوز�ع وٕاعادة دمج الفقراء في عمل�ة التنم�ة, ورفع مستوى التعل�م للفئات الفقیرة, 

وتحسین مستوى الخدمات االجتماع�ة والصح�ة, ونتیجة هذا التحول االقتصادي الجدید 

"اللیبرال�ة" من خالل توج�ه االستثمار نحو القطاعات الخدم�ة السر�عة الر�ح وتجاهل 

االستثمارات الزراع�ة والصناع�ة, وفي ظل غ�اب التشر�عات التي تحمي المنافسة والشفاف�ة 

التي تحد من االحتكارات في تركز الثروة لدى جماعة من المستثمر�ن. لكن هذه الس�اسة 

أضعفت ق�ضة الدولة في الس�طرة على االقتصاد وأدت إلى تراجع القطاع العام، وتضرر 

 34.3 نحو2008الط�قة الوسطى وتزایدت معدالت الفقر, حیث تركزت نس�ة الفقر عام 

 مالیین تحت خط الفقر �سبب الس�اسات االقتصاد�ة المعتمدة على 7�المائة أي نحو 

 .1اقتصاد السوق 

-األوضاع االجتماع�ة في سور�ا قبیل األزمة: 2

یتمیز المجتمع السوري بتشكیل اجتماعي متنوع بین مكوناته الثقاف�ة، ومركب الهو�ة دین�ا     

وطائف�ا واثن�ا, ما یجعل سور�ا لوحة فس�فساء شدیدة التعقد والتنوع رغم أن السور�ین لدیهم 

المناعة الكاف�ة التي تمنع تفك�ك المجتمع لمكوناته الصغیرة، األمر الذي ساعد النظام في 

الظهور �مظهر علماني �حمي األقل�ات, فاحكم الس�طرة على ال�الد من خالل مصالح ر�ط 

 (مذكرة مقدمة استكماال لمتطلبات ,2013-2011األزمة السوریة في ظل تحول التوازنات اإلقلیمیة والدولیة , سھام فتحي سلیمان أبو مصطفى,  1
 .23-22) , ص ص 2015الحصول على درجة الماجستیر في دراسات الشرق االوسط، غزة، جامعة االزھر، 
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بها كافة المكونات القوم�ة والدین�ة، والفعال�ات االقتصاد�ة واالجتماع�ة و�ات هو مركز 

التوازن لها والمس�طر علیها التي تنهار �انه�اره, وفي التقس�م الفرعي للسكان الذي یبلغ 

 ملیون نسمة �كشف عن وجود عدد كبیر من السور�ین ینتمون للدین اإلسالمي, 20عددهم 

 �المائة من عدد السكان. 70وهم المجموعة األكبر إلى حد �عید إذ تقدر نسبتهم ب 

  :الطائفة العلو�ة

 �المائة من تعداد سكان سور�ا وهم مقسمون لطائفتین علو�ون 11  �شكل العلو�ین نس�ة       

 علو�ون مرشدون یرتكزون في حمص وحماة والساحل السوري . و�دأت هذه الطائفة تقلیدیون 

تنخرط في الج�ش منذ االحتالل الفرنسي لسور�ا وذلك بهدف التمتع �ح�اة أكثر رفاه�ة من 

تلك التي تعتمد على الزراعة. 

  :الطائفة الكرد�ة

 �المائة من التعداد السكاني لسور�ا وتق�م هذه الطائفة في المناطق 8�شكل األكراد      

الشمال�ة الشرق�ة المحاذ�ة للعراق وترك�ا, و�دا یتضح دور األكراد في سور�ا �عد ق�ام 

الجمهور�ة الكرد�ة في إیران, فاخذ األكراد السور�ین �طالبون �حقوقهم الثقاف�ة والقوم�ة, 

التي قو�لت �الحذر لدى الحكومات السور�ة المتتا�عة حیث زادت مشكلة األكراد تعقیدا 

عند اتخاذ إجراءات من طرف الحكومة، بتحج�م نفوذهم وتجر�دهم من حقوقهم في اللغة 

. 1962والجنس�ة �اعت�ارهم أجانب خالل إحصاء الحسكة عام 
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كما تعرض األكراد للقمع �عد وصول الرئ�س �شار األسد على اثر إحداث القامشلي عام 

، نتیجة مطالبهم �حقوقهم الس�اس�ة والثقاف�ة. 2004

یتضح لنا أن التركی�ة المعقدة للمجتمع السوري ذات تأثیر فاعل في محددات االنتماء نتیجة    

هشاشة الهو�ة الوطن�ة وفشل الدولة الوطن�ة. وفي ظل هذه البیئة االجتماع�ة شهدت سور�ا 

 جمودا س�اس�ا ش�ه كامل، مع حالة من االستقرار األمني 2011قبل حدوث األزمة السور�ة 

على الصعید الداخلي تم فیها احتكار السلطة الس�اس�ة, وتهم�ش قضا�ا الحر�ات الس�اس�ة 

فانعكست على الفئات االجتماع�ة بز�ادة الفقر وتدني مستوى المع�شة, وفي ظل غ�اب 

األحزاب القادرة على إ�صال مطالب المواطنین, لم یبق إال الشارع وسیلة لالحتجاج على 

الواقع االقتصادي والس�اسي واالجتماعي. 

فالنظام السوري �عد احد العوامل التي أسهمت في وجود س�اسة اجتماع�ة تمایز�ة داخل      

المجتمع السوري تعتمد على انتشار الس�اسات الطائف�ة والتي أعطت الشكل الغیر الئق للثورة 

 .1السور�ة

 2011-2000- األوضاع الس�اس�ة في سور�ا قبیل األزمة:3

منذ تسلم الرئ�س �شار األسد الحكم واجه وضعا اقتصاد�ا, اجتماع�ا ومؤسس�ا حرجا     

ومشكالت س�اس�ة معقدة, فبدا برسم س�اسة إصالح�ة تدر�ج�ة وشاملة لكافة الجوانب, كما 

 .27...24مرجع سابق, ص ص1
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أكد على معالجة المشاكل التي تواجه المجتمع والحكومة قائال:" إذا أردنا أن نعالج مشكلة 

فیجب أن نتناولها من بدایتها ول�س من نهایتها, وان نعالج األس�اب قبل النتائج, وهذا �حتاج 

إلى مواجهة جر�ئة مع أنفسنا ومع مجتمعاتنا." 

. 99بدا �ظهر حراك اجتماعي وس�اسي فاعل, عرف بر��ع دمشق الذي اصدر ب�ان ال     

كما بدأت جماعة اإلخوان المسلمین �الدعوة إلى تطبیق التعدد�ة الس�اس�ة وذلك بهدف إیجاد 

أرض�ة مشتركة للتعاون تمهد للعودة إلى المساهمة في الح�اة الس�اس�ة في سور�ا. وتطب�قا 

لخطاب الرئ�س �شار األسد سمح هذا األخیر �مز�د من الحر�ات في المجتمع السوري , لكن 

لم ینفي عدم جاهز�ة المجتمع السوري لالنفتاح الد�مقراطي, فرأى أن التقلیل من أهم�ة 

االنتقال الد�مقراطي �ضمن االستقرار الس�اسي واالقتصادي, و�جنب المجتمع الهزات 

االجتماع�ة, إال أن القوى الد�مقراط�ة والوطن�ة استمرت في مطالب اإلصالح الس�اسي, 

األمر الذي أسهم في توحد الرؤى الوطن�ة, لكن النظام كان منشغال أكثر �المتغیرات الخارج�ة 

�عد عزل سور�ا إقل�م�ا على اثر الغزو األمر�كي للعراق, وحادثة اغت�ال رئ�س الوزراء رفیق 

 .1الحر�ري وتزاید الخطر الشیوعي داخل سور�ا

من هنا نرى أن الرئ�س �شار األسد سار بخطى �طیئة في إصالح الجوانب الس�اس�ة      

�عكس الجانب االقتصادي, كما أن محاوالته اإلصالح�ة اصطدمت �أصحاب المصالح الذین 

-www .shourouknews.com /columns/sima، في:، تحلیل اقتصادي: لحظة فارقة في االستجابة لالزمة السوریةسیما بحوث 1
bahous :12/07/2016، اطلع علیھ في. 
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أعاقوا حركة اإلصالح خوفا من تهدید مصالحهم الس�اس�ة واالقتصاد�ة إضافة إلى إت�اع 

الرئ�س س�اسة القمع في مواجهة الحركة الوطن�ة بإغالق الصحف والمنتد�ات, وانقسام 

المعارضة, كذلك اهتمام الرئ�س �المتغیرات الخارج�ة على حساب الداخل أدى إلى تزاید نقمة 

 .1الط�قة الوسطى المعارضة على النظام الس�اسي

: أهم العوامل و األس�اب التي أدت إلى نشوب األزمة السور�ة: لثالمطلب الثا

/ أهم العوامل التي تسببت في نشوب األزمة السور�ة:  1

دفعت الكثیر من العوامل الشعب السوري إلى الثورة ومن أهمها: 

  :انعدام الح�اة الس�اس�ة وتال�ه الحاكم

ال توجد ح�اة س�اس�ة في سور�ا �المعنى الحق�قي, �معنى انه ل�س هناك رأي     

للشعب في أوضاعه المختلفة, سواء كان على مستوى االنتخا�ات أو المشاركة في ق�ادة 

ال�الد أو حتى محاس�ة المسؤولین وال تداول على السلطة, بل كانت الح�اة الس�اس�ة في 

سور�ا ع�ارة عن حزب ال�عث و�عدها أسرة األسد التي تتمحور من خاللها الح�اة 

الس�اس�ة وجوهرها. ومن الواضح أن الط�قة الوسطى في سور�ا هي القادرة على حمل 

مشروع س�ا، لكن �شار األسد استطاع تهم�شها وحصر الس�اسة في شخصه وأص�حت 

 .36-33سھام فتحي, مرجع سابق ص  1
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األجهزة األمن�ة هي التي تصوغ الح�اة الس�اس�ة, ولهذا جعلت الشعب السوري �ع�ش 

 حالة اختناق س�اسي, فما أن انطلقت الثورة حتى تفاعل الشعب معها.

  :تدهور األوضاع االقتصاد�ة وانتشار الفقر المدقع

تعتبر سور�ا بلدا غن�ا �موارده الطب�ع�ة, ولكن الحكم دأب لمصادرة األراضي واالدعاء       

�أنها ألغراض ومنافع عامة, مما اضطر أهلها للمغادرة والهجرة من المناطق الخص�ة, و�هذا 

 ملیون نسمة تحت خط الفقر, ومعدل 7 حوالي 2010أص�ح معدل الفقر في سور�ا سنة 

 ملیون نسمة, وانخفاض القدرة الشرائ�ة �حوالي 3.7 �المائة أي 16.5 2009ال�طالة في 

 �المائة خالل األعوام العشرة الماض�ة حسب التقر�ر الوطني. 28

إضافة إلى هذا فان الح�اة االقتصاد�ة في سور�ا ملیئة �الفساد, ونستط�ع أن نقول �كل 

وضوح ودقة أن سور�ا انقسمت إلى قسمین: 

 قلة من الناس تملك كل شيء وهم آل األسد ومن حولهم نهبوا كل خیرات سور�ا. األول:

وهم معظم الشعب ال �ملكون و�جدون قوتهم وهم في فقر مدقع, مما أدى إلى ضیق الثاني: 

الشعب وانفجاره. 

  :عداء الحزب (حزب ال�عث) للدین ومحار�ة المتدینین
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 على معاداة الدین ومحار�ة 1963لقد قام حزب ال�عث الذي استلم السلطة عام      

المتدینین ل�س هذا فحسب, بل استهدف منذ اللحظة األولى اقتالع الدین من ح�اة المجتمع 

, ثم دخوله �الد�ا�ات مسجد 1964السوري , لذلك نجد تدمیره لمسجد السلطان في حماة عام 

, استمر على هذا النهج طوال أعوامه الخمسین, ووضع المناهج 1965بني أم�ة عام 

المختلفة لتحقیق ذلك في المدارس واإلعالم والثقافة..الخ, لكنه فشل في ذلك فشال ذر�عا, الن 

 تعبیرا عن ذلك الفشل, فقد 15/03/2011الشعب السوري متدین, وقد جاءت الثورة في 

انطلقت من المساجد, وقد كان الثوار المتظاهرون الذین عرضوا أنفسهم لخطر االعتقال 

وخطر الموت من المتدینین, لذلك من الممكن أن نعتبر أن نقمة جماهیر الشعب السوري 

على معاداة الحرب للدین, ورغبتهم في أن �أخذ الدین حجمه ومكانه الطب�عي في ح�اتهم هو 

احد األس�اب التي جعلتهم یثورون من اجل تصح�ح هذه األوضاع الخاطئة. 

  :انعدام الكرامة

أحس المواطن السوري �أنه �ال كرامة وق�مة, فهو معرض لالعتقال دون أس�اب تذكر      

و��قى السنین دون أن یراه أهله وال �قدم أل�ة محاكمة, وقد یتوفى في السجن دون علم احد 

من أقار�ه حق�قة ذلك, وهذا األمر قد حدث مع عشرات اآلالف من المواطنین السور�ین, 

إحساس كان من بین األس�اب المهمة التي أدت إلى تفجیر الثورة. 

  :الظلم وعدم المساواة
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�عاني المواطن السوري من تفشي الظلم وانعدام المساواة, وال �صل إلى حقوقه في أي       

مجال اقتصادي أو سكني أو تعل�مي...الخ, �شكل متساو مع المواطن األخر من أبناء 

 .1الطائفة العلو�ة, وال �صل إلى �عض حقوقه إال من خالل األجهزة األمن�ة

  :توغل األجهزة األمن�ة وسحقها للمواطن

عطل النظام األسدي كل عوامل الح�اة الطب�ع�ة في سور�ا من ح�اة س�اس�ة واجتماع�ة       

واقتصاد�ة..الخ, ور�طها �األجهزة األمن�ة, لذلك نستط�ع أن نقول أن عصب نظام األسد هو 

األجهزة األمن�ة. تبلغ میزان�ة هذه األخیرة ضعف میزان�ة الج�ش السوري , وشكلت هذه 

األجهزة إخطبوطا أحاط �المواطن وأحصى أنفاسه, مع محاس�ة كل تصرفاته وتحركاته, و�ث 

 .2الرعب والخوف ف�ه, فالنظام ر�ط كل شؤون المواطنین بهذه األجهزة

أهم األس�اب التي أدت إلى نشوب األزمة السور�ة: 

�مكن أن نلخص أهم األس�اب التي جعلت الشعب السوري یخرج عن صمته في:      

  .غ�اب المشروع المشترك الذي تجتمع عل�ه السلطة الحاكمة والشعب معا

 www.jadaliyya.com/pages، في: المسالة السوریة: سؤال المصیر والمستفبل: الحراك الشعبي في سوریااحمد فائز الفوار،  1
index/18425 ، 

 2012مركز الشرق العربي للدراسات الحضاریة واإلستراتیجیة, المملكة المتحدة, لندن, الثورة السوریة: األسباب والتطورات, غازي التوبة,  2
 https://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m-abhath-10-07-12htmفي: 
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  .تجم�ع السلطات كلها في ید واحدة متمثلة في رأس السلطة

  امتهان أجهزة االستخ�ارات التي اتخذها �شار األسد لترسیخ د�كتاتور�ة كرامة

اإلنسان السوري , وه�منتها المطلقة على مؤسسات الدولة والمجتمع. 

  .كبت الحر�ات وحرمان المواطن من حر�ة التعبیر عن رأ�ه, وشعوره �الخوف الدائم

  محاولة النظام الد�كتاتوري تدمیر هو�ة الشعب السوري العر��ة اإلسالم�ة �العلمان�ة

المعاد�ة للدین أوال, ثم فرض التش�ع ترغی�ا وترهی�ا. 

  ه�منة الطائفیین وعمالئهم من الفاسدین على مفاصل الدولة العسكر�ة واألمن�ة

واالقتصاد�ة والس�اس�ة وشعور غالب�ة الشعب السوري �اإلقصاء واالضطهاد. 

  شعور السور�ین �ان كل من ینتمي إلى طائفة الد�كتاتور هو مواطن من درجة

أولى, وان اآلخر�ن من الدرجة الثان�ة. 

  .استمرار فرض حالة الطوارئ , وانتهاك حقوق المواطن وخصوص�اته

  .تغییب اآلالف من أصحاب الرأي في السجون وتصفیتهم فیها

  انتشار الفقر في المجتمع السوري , �سبب احتكار ثروة ال�الد �أیدي قلة من أهل

السلطة والمال. 

  .انعدام العدالة االجتماع�ة, �شكل غیر مسبوق وغیر محتمل

  حضور التجر�ة النموذج التي �مكن محاكاتها كالنموذج التركي في أذهان الشعب

السوري . 
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  ,تجاوز الشعب حالة الخوف �عد انطالق الثورة التونس�ة ثم الثورة المصر�ة

واالستعداد للتضح�ة من اجل الظفر �حقوقهم. 

  وجود وسائل التواصل االجتماعي, كالف�سبوك و تو�تر �سمح بتواصل الثوار ف�ما

P7Fبینهم و�ذلك یخلق فضاء لت�ادل اآلراء

1
P. 

الم�حث الثاني: تدهور الوضع األمني في المتوسط أثناء األزمة السور�ة 

في ظل األحداث التي تشهدها سور�ا وتصاعد األزمة فیها, أثرت كثیرا على دول الجوار      

و�طرق غیر متوقعة حیث أن استقرار المنطقة مرهون �حل األزمة السور�ة فتضررت كل من 

ترك�ا ولبنان والعراق واألردن من الناح�ة األمن�ة واالقتصاد�ة وأنهكت ك�ان هذه البلدان 

خاصة في مسالة الالجئین السور�ین المتوافدین �كثرة نحو هذه البلدان مما یؤثر سل�ا على 

الشأن االقتصادي للبلدان المستقبلة لهم. 

المطلب األول: تداع�ات األزمة السور�ة على ترك�ا 

 تؤثر على ترك�ا �طرق غیر متوقعة و�شكل سلبي, فالتهدیدات سور�اإن الحرب في      

 أص�حت الع�ا م�اشرا في الصراع أنقرةالسور�ة على استقرار ترك�ا كثیرة �اعت�ار أن 

السوري، من خالل دعمها للجماعات المسلحة التي تقاتل نظام �شار األسد ورغم ذلك 

فان "ترك�ا" متورطة أ�ضا في الحرب من منظور اإلستراتیج�ة األوسع نطاقا, من خالل 

، اطلع علیھ: https:// www.synasc.net : في2014 ابریل 26, نشر بتاریخ الثورة السوریة أسبابھا وقواھا, وماألتھاعلي دمحم علي,  1
21/07/2016. 
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 كیلومتر, والتي 510تأثرها �عدوى انتقال العنف على الحدود مع "سور�ا" ال�الغ طوله 

تشكل خطر إجهاد االقتصاد التركي, حیث أن عدوى انتقال العنف لترك�ا تشكل ركائز 

 .1االنقسامات الطائف�ة والس�اس�ة فیها وأ�ضا إضعاف استقرار ال�الد الكلي

 :تكالیف دعم الالجئین السور�ین 

 مخ�م لالجئین في ترك�ا, 13 الجئ سوري في 163000یجري حال�ا إیواء          

حیث أن أنقرة توفر لهم أماكن لإلقامة على المدى الطو�ل والرعا�ة الصح�ة وفرض 

التعل�م, ووفقا لنائب رئ�س الوزراء "علي �ا�ا جان" فان هذه المساعدات تكلف ترك�ا حوالي 

  ملیون دوالر شهر�ا.40

كما أن هناك آالف الالجئین ال یزالون عالقین على الجانب السوري من الحدود, فعلى الرغم 

من الجهود التي تبذلها مصالح اإلغاثة الترك�ة من القطاعین الخاص والعام والتبرعات التي 

تصلها من الخارج, إال أنهم �ع�شون في ظروف مزر�ة.فان تكدس الالجئین �شیر إلى أن 

حتى قدرة "أنقرة" الهائلة قد طالها اإلنهاك جراء عمل�ات تخل�ص اإلجراءات والمراق�ة وتوفیر 

اإلعانات لمثل تلك األعداد الفقیرة من الالجئین الفار�ن من العنف. 

  :انتقال عدوى الطائف�ة

 علي دمحم علي، مرجع سابق. 1
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نظرا للعالقات الد�مغراف�ة العم�قة بین جنوب ترك�ا وشمال سور�ا, تخشى "أنقرة" من أن      

یؤدي العنف الطائفي في البلد المجاور إلى تصدعات مواز�ة على الجبهة الداخل�ة, فترك�ا 

هي موطن ألكثر من نصف ملیون من العلو�ین العرب الذین یدینون بنفس د�انة "�شار 

األسد", لكن یختلفون على العلو�ین األتراك الذین �قرون �ضرورة رحیل "األسد" مع الخوف 

على مدى تأثیر انه�ار النظام السوري على سالمتهم, وق�ام المقاتلین "السنة" العائدین إلى 

ترك�ا من حر�هم مع األسد وتوج�ه غضبهم نحو العلو�ین.و�الفعل اتخذت ترك�ا التدابیر 

الالزمة لمنع االحتدامات الطائف�ة, إال أن المشكلة تستحق المراق�ة الن سقوط " األسد" قد 

�غیر من طب�عتها ونطاقها. 

  :حشد ال�سار المتطرف

احتشدت الجماعات ال�سار�ة الراد�كال�ة ضد تعاون "أنقرة" مع حلف الناتو وواشنطن      

خالل األزمة السور�ة, وال یزال المشهد الس�اسي في ال�الد �حمل أثار عنف الحركات 

ال�سار�ة من س�عین�ات القرن الماضي والتعصب القومي العمیق المناهض للوال�ات 

المتحدة األمر�ك�ة, خلق معارضة لنشر صوار�خ " �اتر�وت " في جنوب ترك�ا. حیث وقفت 

وراء الهجوم على طواقم " ال�اتر�وت" وأطلقت قنابل الدخان على جنود الناتو وحرقت 

األعالم األمر�ك�ة، �الرغم من أن الجماعات ال�سار�ة الراد�كال�ة تمثل ت�ارا س�اس�ا هامش�ا 

إال أن تأثیرها قد �فوق حجمها. وقد تؤدي إلى اضطرا�ات كثیرة في ترك�ا, مما �عظم 

التصورات �عدم االستقرار. 
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 :التأثیر االقتصادي 

لقد كان التكامل االقتصادي لجنوب ترك�ا مع العراق وسور�ا، احد نجاحات أنقرة        

الكبرى في العقد الماضي, وقد أدى الصراع في سور�ا إلى تدهور حجم التجارة للمنطقة, 

حیث أن تدهور األوضاع األمن�ة على الحدود الجنو��ة لترك�ا أغلقت هذه األخیرة الحدود 

مع سور�ا أمام حركة المرور التجار�ة, وفي نفس الوقت منعت "�غداد" التجارة مع ترك�ا 

لالحتجاج على تقارب أنقرة مع أكراد العراق, وكل هذا �عني وقف تجارة كانت مزدهرة بین 

جنوب ترك�ا وشمال الهالل الخصیب. 

  :"استعادة نشاط "حزب العمال الكردستاني

�عد تجدد عنف " حزب العمال الكردستاني" الت�عة األكثر حدة الناجمة على تأثر       

. 2011ترك�ا �الحرب السور�ة, فعقب القط�عة للعالقات بین "أنقرة" و " األسد" في خر�ف 

 �منع " حزب العمال الكردستاني" من مزاولة 1998تخلت "دمشق" عن التزامها من عام 

عمله على أراضیها. فازداد هذا األخیر جرأة نتیجة الدعم اللوج�ستي والمادي الجدید من 

سور�ا. وسرعان ما تصاعد القتال وأص�ح أكثر حدة عندما اعتقلت ترك�ا زع�م " حزب 
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العمال الكردستاني" (عبد هللا أوجالن). وقد �كون هذا األخیر اخطر عق�ة في وجه ترك�ا 

 .1لنزع فتیل العنف

المطلب الثاني: تداع�ات األزمة السور�ة على لبنان: 

الزال لبنان عرضة للتأثر بتداع�ات األزمة السور�ة, صح�ح انه تجنب حتى اآلن     

االضطرا�ات الكبرى , إال أن الدولة ف�ه ضع�فة والتوترات الطائف�ة على اشجها والتحالفات 

الس�اس�ة منقسمة ما بین مؤ�د للنظام السوري ومناهض له, �عد " لبنان" البلد األكثر تأثرا 

فهو تأثر �المناوشات الطائف�ة,  �األزمة السور�ة ومخلفاتها من بین الدول المجاورة كافة.

واالشت�اكات الحدود�ة, واالغت�االت, وعمل�ات الخطف, وتدفق الالجئین إل�ه �أعداد كبیرة. 

, فعندما اندلعت االنتفاضة 1976نظرا للتار�خ الكبیر الذي یر�ط لبنان وسور�ا منذ عام 

 واشتدت األزمة في األشهر التال�ة, خشي معظم المراقبین داخل 2011السور�ة في مارس 

 الس�اس�ة كانت تعكس االصطفافاتلبنان من أن تنجر ال�الد سر�عا نحو الصراع, الن 

�شكل خطیر خطوط المعركة من مؤ�دي األسد ومناهض�ه داخل سور�ا, فألهبت الطب�عة 

الطائف�ة المتزایدة للصراع في سور�ا, التوترات الطائف�ة الشدیدة في لبنان �شكل م�اشر.إذ 

تحرك السنة في لبنان لدعم الثوار ف�ما وقف " حزب هللا" إلى جانب نظام األسد. 

، 2017,2013, المرصد السیاسي , الحرب في سوریا تؤثر على تركیا بطرق غیر متوقعةسونر جاغایتاي 1
-https://www.vashingtoninstittute.org/ar/policy-analysis/view/synas-war-affecting-turkey-in-unexpectedفي:

ways 
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و�الفعل وقعت تداع�ات كبیرة للصراع السوري في لبنان, تمثلت في حدوث صراع     

طائفي في مدن " طرابلس" و " صیدا" و " بیروت العاصمة" و�روز حاالت من التطرف, 

وموجة من عمل�ات الخطف واالشت�اكات على طول أجزاء من الحدود اللبنان�ة-السور�ة, 

وتفاقم أزمة الالجئین السور�ین, واالغت�االت, وقد أدى امتداد الصراع إلى تدهور األمن 

واالستقرار في " لبنان", وارتفاع حدة التوتر الس�اسي وت�اطؤ االقتصاد. 

و�مكن أن نلخص �عض من التأثیرات لالزمة السور�ة على امن واستقرار " لبنان " ف�ما یلي: 

-االشت�اكات الحدود�ة: 1

انتقلت شرارات الصراع في سور�ا إلى العدید من النواحي اللبنان�ة, فاندلعت أول     

, وقد تمثلت �مطاردة قوات 2011اشت�اكات من الحدود السور�ة اللبنان�ة في أكتو�ر  

النظام السوري للجماعات المتمردة عبر الحدود أو �قصف القرى التي قدمت الدعم للثوار 

في سور�ا, تتفاعل جغراف�ا الحدود اللبنان�ة مع دینام�ك�ات الصراع السوري �طرق عدیدة, 

فهناك ممر بري بین العاصمة " دمشق " في جنوب غرب سور�ا وطرطوس على ال�حر 

المتوسط في شمال غرب سور�ا وكان السبب في أن كثیر من المعارك بدأت هناك في 

مدینة " حمص" الواقعة شرق طرطوس, وأ�ضا هناك جسر بري احت�اطي عبر األراضي 

اللبنان�ة الخاضع لحزب هللا, �متد من سهل ال�قاع في لبنان إلى منطقة غرب " حمص " 

ومنها إلى الساحل السوري وطرطوس. و�هذا �كون هذا الممر البري مهم جدا �النس�ة 
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للعاصمة السور�ة " دمشق " حیث �عتبر إمدادا استراتیج�ا خاصة وانه تحت س�ادة " حزب 

هللا " المؤ�د للنظام السوري . 

-تدفق الالجئین: 2

شهدت االنتفاضة السور�ة تدفق لالجئین �شكل ونوع آخر, حیث بدا الالجئین      

 هر�ا من هجمات النظام السوري وال�حث عن 2011السور�ین �العبور إلى لبنان في مایو 

األمان في مكان آخر, وازداد تدفقهم �صورة مفرطة خالل األشهر الموال�ة, حیث عملت " 

لبنان " والمفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة �مساعدة هؤالء الالجئین وذلك بتوفیر السكن 

المؤقت لهم وغیر ذلك من المستلزمات مما جعل الدولة تطلق نداء على المستوى الدولي 

 ملیون دوالر لتلب�ة احت�اجات الالجئین,  الن 178للحصول على مساعدات مال�ة �ق�مة 

عددهم اثر كثیرا على میزان�ة الدولة. 

-انتفاضة الشمال: 3

 مارس 12اهتز الهدوء النسبي الذي تمتع �ه لبنان منذ بدا�ة االنتفاضة السور�ة في      

, اندلعت احتجاجات صاخ�ة في الشمال اثر اعتقال مكتب األمن العام الذي 2011

یترأسه " اللواء ع�اس إبراه�م " مقرب من حزب هللا, للناشط السني " شادي مولوي " في 

مدینة طرابلس الشمال�ة, فنزلت الجماعات السلف�ة إلى الشارع مصحو�ین ببنادق وأسلحة 
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وشعارات مناهضة لحزب هللا واألسد, حیث امتدت هذه االضطرا�ات حتى بیروت 

العاصمة حیث قتل وأصیب العدید من الجماعات المناهضة لسور�ا وتلك المؤ�دة لها. 

-عمل�ات االختطاف واالعتقاالت واالغت�االت: 4

مع احتدام األزمة, تعرض استقرار لبنان إلى ضر�ة كبیرة وأص�حت عمل�ات       

االختطاف واالغت�االت متكررة وكذا السطو والسرقات وتدهور الوضع االجتماعي في 

لبنان جراء األزمة السور�ة فوصل إلى الهاو�ة ول�س �مقدوره النجاة. 

-الت�اطؤ االقتصادي: 5

تسببت األزمة السور�ة في ت�اطؤ اقتصاد " لبنان ", فقد انخفض نمو الناتج المحلي        

 �المائة في السنوات السا�قة, وتراجعت الس�احة 4 �المائة من أصل 1اإلجمالي إلى نحو 

 وذلك �سبب موجة عمل�ات الخطف التي أفزعت الس�اح 2012 �المائة في عام 50بنس�ة 

وأ�ضا اضطرت مئات الشركات إلغالق أبوابها, ما أضاف اآلالف إلى صفوف العاطلین 

عن العمل, وتضررت الصادرات اللبنان�ة �سبب غلق الطرق البر�ة عبر سور�ة والتي 

 .1كانت ذات أهم�ة خاصة لنقل ال�ضائع إلى ترك�ا والعراق واألردن

المطلب الثالث: تداع�ات األزمة السور�ة على العراق واألردن 

-https://carmegie-mec: ، في2012, موارد كارنیفي, لبنان واألزمة السوریة, تداعیات ومخاطربول سالم,  1
org/publications/?fa=50324 ، :26/07/2016في. 
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-تأثیر األزمة السور�ة على العراق: 1

إن الحكومة العراق�ة متخوفة من تأثیر األزمة في سور�ا على أمنها، من خالل س�طرة   

المعارضة على السلطة في سور�ا أو المناطق الحدود�ة العراق�ة السور�ة إلى تزاید نفوذ 

الجماعات اإلسالم�ة أو المسلحة, وخلق بیئة مالئمة للتنظ�مات المتطرفة مما یؤدي إلى 

تدهور الوضع األمني في العراق, وخش�ة الحكومة أ�ضا من أن �سهم سقوط النظام السوري 

وتجاه األوضاع في سور�ا نحو ق�ام حكومة سن�ة معتدلة في دمشق فذلك من شانه أن �سهم 

في توتر األوضاع الداخل�ة إلى ق�ام حرب طائف�ة وأهل�ة في العراق. 

ساهمت األزمة السور�ة في إحداث قدر من التحول في مواز�ن القوى بین كل من إیران    

والعراق وذلك في ظل �حث إیران عن حلیف بدیل للنظام السوري، بهدف الحفاظ على 

مصالحها اإلقل�م�ة, وهو األمر الذي قد یؤدي إلى تزاید التدخل اإلیراني في الشأن العراقي 

 .1والتضییق على السنة لصالح الش�عة

-تداع�ات األزمة السور�ة على األردن: 2

توتر األوضاع وانتشار الفوضى والصراع المسلح في سور�ا, تز�د من خوف النظام      

األردني من تهر�ب األسلحة عبر الحدود من قبل متطرفین أردنیین, األمر الذي ینعكس 

سل�ا على البیئة األردن�ة, فاحتمال إسقاط النظام السوري أو إ�قائه قد �سهم في إر�اك 

, ص 2013, 1, بیروت: المركز العربي لألبحاث, دراسة السیاسات, ط, سوریا درب اآلالم نحو الحریة محاولة في التاریخ الراھنعزمي بشارة 1
468-469. 
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المشهد الس�اسي الداخلي, واستمرار األزمة السور�ة �شكل تهدیدا لألمن واالقتصاد األردني 

وذلك لعدم تحمل الحكومة األردن�ة لتكلفة الالجئین السور�ین الذین هم في ازد�اد مفرط, 

حیث بلغ عددهم نصف ملیون الجئ, وكذلك تأثر البیئة الد�مغراف�ة األردن�ة �األزمة 

 .1السور�ة

الم�حث الثالث: مواقف �عض دول العالم من األزمة السور�ة 

مع تصاعد وتیرة األزمة, واشتداد الصراع القائم بین الفئات المعارضة المصرة على      

استمرار الثورة, و�ین سلطة الحكم التي تواصل تندید الحل العسكري لقمع الثورة, بدأت 

مواقف واستجا�ات دول�ة وٕاقل�م�ة �الظهور والتدخل �شتى الوسائل للحفاظ على استمرار�ة 

النظام السوري أو لتغییر الوضع مساندا المعارضة, فقد انعكست أحداث األزمة السور�ة 

على دول اإلقل�م المجاور وحتى دول�ة, مما أدى لتعدد المواقف فحظي �شار األسد بتأیید 

من روس�ا والصین وٕایران, أما المعارضة فالقت مساندة من دول االتحاد األورو�ي 

والوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �الخصوص, وأ�ضا �عض من دول الجوار مثل ترك�ا, 

السعود�ة وقطر. 

المطلب األول: المواقف الدول�ة 

 . 472عزمي بشارة، مرجع سابق، ص  1
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على ضوء المجر�ات المتصاعدة في سور�ا, عرفت األحداث استقطاب دولي امتزجت       

ف�ه مواقف أمر�ك�ة, صین�ة, روس�ة وأورو��ة. 

-الموقف األمر�كي من األزمة السور�ة: 1

 مراحل: 3تمثل الموقف األمر�كي في 

المراهنة على اإلصالح: حیث اقتصر الموقف األمر�كي على إدانة العنف الممارس     

 .1من طرف النظام داع�ا لتلب�ة مطالب المحتجین وٕاقامة إصالحات لتجنب تفاقم الوضع

فرض عقو�ات والدعوة إلى التنحي: مع تصاعد وتیرة العنف الممارس ضد الشعب قامت 

الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �فرض عقو�ات اقتصاد�ة على النظام السوري وحثه على وقف 

القمع ثم دعوته إلى التنحي. 

ضغط دبلوماسي أعق�ه انكفاء عن التأثیر: اتسمت هذه المرحلة بتصعید اللهجة 

الدبلوماس�ة ضد النظام واالنفتاح على المعارضة السور�ة. 

اتسم الموقف األمر�كي تجاه األزمة السور�ة �التفاوت وفقا لتحقیق مصالحها بناء على 

عاملین هما امن إسرائیل والنفط. ولكن في بدا�ة األمر شهد االرت�اك والتردد ومراق�ة لنظام 

�شار األسد وردة فعل الشعب وذلك لعدم امتالك اإلدارة األمر�ك�ة الصورة الحق�ق�ة 
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للمجتمع السوري وتوجهاته الس�اس�ة, ونظرا لمحدود�ة أدوات الضغط التي تمتلكها الوال�ات 

المتحدة على النظام السوري أدى بها إلى االستعانة بترك�ا التي تمتلك التأثیر في كل من 

المعارضة والنظام, لكن �عد فشل وز�ر الخارج�ة التركي" احمد داوود اوغلو" في إقناع 

األسد بإ�قاف الحل األمني وٕاجراء اإلصالحات الس�اس�ة لالزمة واالستجا�ة لمطالب 

الشعب, طالبت الوال�ات المتحدة الرئ�س األسد �التنحي معتبرة انه فقد شرعیته لعجزه عن 

انجاز التحول الد�مقراطي وتحذیره من استخدام السالح الك�ماوي , كما تم ممارسة الضغط 

على النظام السوري من خالل دعم المعارضة س�اس�ا وٕاعالم�ا واقتصاد�ا, وعملت على 

إنهاك النظام السوري امن�ا وعسكر�ا وتفك�ك منظومته الخاصة في الداخل من اجل دفعه 

إلى االنه�ار والعمل على إعادة تشكیل مواز�ن القوى اإلقل�م�ة, فنجد ان الوال�ات المتحدة 

األمر�ك�ة لها مصلحة حق�ق�ة في تغیر النظام سواء ف�ما یتعلق �عالقاتها مع إیران أو 

�موقفها من الصراع العر�ي اإلسرائیلي, ورغم الدعوات األمر�ك�ة المتكررة لتنحي األسد إال 

أنها ل�س لدیها ثقة كاملة من المعارضة السور�ة. ونظرا لتجاوز النظام الخطوط الحمراء 

التي وضعتها الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �استخدامه السالح الك�ماوي , اتخذ " �اراك او�اما 

" قرار بتوج�ه ضر�ة عسكر�ة وذلك إلضعاف النظام أكثر وٕاتاحة الفرصة للمعارضة في 

مواجهة الج�ش السوري ولكن ك�ح عن ذلك نظرا للتكلفة االقتصاد�ة واإلستراتیج�ة التي قد 

تتكلفها الحكومة األمر�ك�ة. 

هناك العدید من العوامل المؤثرة في الموقف األمر�كي تجاه األزمة السور�ة والتي تتمثل في : 
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خصوص�ة الحالة السور�ة: الموقع االستراتیجي لسور�ا, وارت�اط الوال�ات المتحدة التحالف�ة 

ضمن محور نفوذ. 

-الموقف اإلسرائیلي: للموقف اإلسرائیلي من القضا�ا اإلقل�م�ة وزنا كبیرا داخل أورقة 2

صنع القرار في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة. 

التوجهات الس�اس�ة واإلیدیولوج�ة للمعارضة السور�ة: 

تخشى الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة من البیئة الداخل�ة للمعارضة وان �كون له      

  .1تداع�ات سلب�ة على البیئة اإلقل�م�ة لالزمة خاصة ف�ما یتعلق �أمن إسرائیل

-الموقف الروسي تجاه األزمة السور�ة: 3

كان الموقف الروسي واضحا منذ بدا�ة الثورة إذ عبر عن مساندته للنظام الذي یراه      

حل�فا ممیز في الشرق األوسط، و أخر اختراق لروس�ا في المنطقة �عد فقدانها مصالح 

حیو�ة كمصر و�عد تدخل الناتو في لیب�ا, مما عزز عالقاتها وٕاعالن معارضتها ألي قرار 

دوي �صدر �شان سور�ا. 

فقد أید النظام السوري منذ بدا�ة الثورة ودافعت عل�ه وقدمت له مساعدات من خالل 

تمو�لها �السالح وقطع الغ�ار للج�ش السوري النظامي, خاصة وان جم�ع معدات الج�ش 
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روس�ة, أما على الصعید الدبلوماسي تمثل في استخدام روس�ا لحق الفیتو في مجلس 

األمن الدولي لحما�ة نظام األسد. 

وكان ذلك على ثالث مراحل: 

: منع الفیتو الروسي الصیني المشترك في مجلس األمن تمر�ر مشروع 2011أكتو�ر 

قرارات تقدمت �ه الدول األورو��ة بدعم أمر�كي یدین النظام السوري �سبب قمعه حركة 

المحتجین وفرض عقو�ات اقتصاد�ة, في حال استمر النظام في نهجه القمعي. 

 تمر�ر مشروع م�ادرة عر��ة بدعم غر�ي في 2012منع الفیتو الروسي الصیني في ف�فري 

مجلس األمن بتبني خطة العمل العر��ة لالنتقال الس�اسي في سور�ا والتي اقرها مجلس 

. 2012وزراء العرب جانفي 

 تمر�ر مشروع غر�ي في مجلس االمن 2012منع الفیتو الروسي الصیني في جو�ل�ة 

. 1�فرض عقو�ات غیر عسكر�ة على النظام السوري 

-الموقف الصیني تجاه األزمة السور�ة: 4

هناك نوع من التوافق في المواقف بین روس�ا والصین, فقد رفضت اي تدخل �صدر      

. فإسقاط النظام �النس�ة 2011�حق النظام السوري منذ بدا�ة األزمة السور�ة في مارس 

 .60سلیماني نسیمة, مرجع سابق, ص  1
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للصین هو إغالق أبواب الشرق األوسط في وجهها, وقد أعلنت وزارة الخارج�ة الصین�ة في 

تصر�ح لها ان: " سور�ا مهمة جدا في الشرق األوسط و�جب أن ت�قى مستقرة وان حل 

المشكالت فیها یجب أن ی�قى داخل�ا وٕاال �حدث تدخل خارجي في الشؤون الداخل�ة السور�ة 

 ".1قد یؤدي إلى تعقید األمور

-الموقف األورو�ي من األزمة في سور�ا: 5

نظرا لتطور األزمة السور�ة قد ت�اینت مواقف دول االتحاد األورو�ي و�مكن استخالص      

�عض المواقف ف�ما یلي: 

الموقف الفرنسي: أ-

منذ بدا�ة األزمة السور�ة قامت فرنسا �مراق�ة التحول الس�اسي في سور�ا وانتقاد النظام     

السوري والعمل على دعم المعارضة اقتصاد�ا ودبلوماس�ا, فحاولت فرنسا إحداث تغییرات 

في سور�ا على غرار ما تمكنت من فعله في الحالة اللیب�ة لكنها فشلت �سبب هشاشة 

المعارضة السور�ة وٕاخفاقها في توحید صفوفها, و�تبین من ذلك أن �ار�س عارضت في 

بدا�ة األزمة التدخل العسكري في سور�ا دون الحصول على تفو�ض رسمي من مجلس 
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األمن, ولكن �عد اتهام النظام �استخدام األسلحة الك�ماو�ة أبدت فرنسا مرونة في دعمها 

. 1لرفع حظر األسلحة المفروض على المعارضة السور�ة

 الموقف األلماني:ب-

اتسم الموقف األلماني تجاه األزمة السور�ة �التحفظ �الرغم من امتثالها لقرارات      

االتحاد االرو�ي واألمم المتحدة المؤ�د للمعارضة السور�ة في نضالها من اجل الحر�ة, 

ومعارضتها للفیتو الروسي-الصیني. وحول االعتراف �المعارضة رأت ألمان�ا أن تشكیل 

المجلس الوطني ثم االئتالف �عد أداة من أدوات إدارة األزمة السور�ة, فاعترفت �ه 

�اعت�اره الممثل الشرعي للسور�ین, عملت ألمان�ا على توج�ه طاقاتها للحل الدبلوماسي 

 .2وركزت على المساعدات اإلنسان�ة لالجئین السور�ین بدال من المساعدات العسكر�ة

ج-الموقف البر�طاني:  

ال یختلف موقف المملكة المتحدة عن موقف الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة واالتحاد       

االرو�ي والمجتمع الدولي اتجاه األزمة السور�ة والذي یتلخص في أن یتعین على طرفي 

 .143,ص , األزمة السوریة في ظل تحول التوازنات اإلقلیمیة والدولیةسھام فتحي سلیمان أبو مصطفى 1
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الصراع وضع حد للعنف وتهیئة األجواء لالنتقال نحو الد�مقراط�ة, حتى یتمكن الشعب 

 .1السوري من تحدید مصیره �كل حر�ة

المطلب الثاني: المواقف اإلقل�م�ة 

في مقابل المواقف الدول�ة التي انقسمت فواعلها إلى مؤ�د ومعارض للثورة السور�ة,      

وعلى ضوء المجر�ات المتصاعدة ومدى تأثیر الصراع السوري على الدول المجاورة 

واإلقل�م�ة �شكل عام, امتزجت مواقف عدة لكل من إسرائیل وٕایران وترك�ا ومن الدول 

العر��ة كل من السعود�ة وقطر والعراق و�مكن تلخ�ص هذه المواقف ف�ما یلي: 

-الموقف اإلسرائیلي من الثورة السور�ة: 1

منذ بدء حركة االحتجاج في سور�ة التي سرعان ما تحولت إلى ثورة شعب�ة, أبدت        

إسرائیل اهتماما كبیرا بها و�تطورات أحداثها و�إمكان�ة نجاحها, الن سور�ة ذات مكانة 

مركز�ة �النس�ة إلسرائیل وأ�ضا دولة محور�ة في المشرق العر�ي, وتمتلك القدرة على 

التأثیر في تطور األحداث وخاصة في منطقة الهالل الخصیب. 

كان الموقف اإلسرائیلي من النظام السوري ومن مسالة إسقاطه مرك�ا ومعقدا, ففي       

السنة األولى من الثورة السور�ة التزمت الصمت إزاء مصیر �شار األسد, وات�عت س�اسة 
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الغموض, و�عد مرور عام اتضحت شمول�ة الثورة السور�ة والدعم الدولي الذي حظیت �ه, 

فعبرت بذلك إسرائیل عن س�استها تجاه األزمة السور�ة كما یلي: 

فضلت إسرائیل منذ البدا�ة عدم استجا�ة النظام السوري لمطالب الثورة السور�ة المناد�ة       

�الحر�ة والد�مقراط�ة, الن إسرائیل رأت أن إقامة نظام د�مقراطي في سور�ة تمثل تغییرا 

استراتج�ا في المنطقة. 

فضلت إسرائیل كذلك أن �متد أمد الثورة أطول فترة ممكنة, من اجل استنزاف النظام     

السوري والدولة السور�ة وٕاضعافهما. 

قلق إسرائیل من عدم قدرة النظام السوري االستمرار في الس�طرة على األسلحة     

الك�ماو�ة, والقلق من إمكان�ة وقوعها في أیدي معاد�ة إلسرائیل. 

من المالحظ أن موقف الحكومة اإلسرائیل�ة �قترب من الموقف األمر�كي واالرو�ي حول 

الوضع السوري , ومن المرجح أن تزداد المواقف والتصر�حات اإلسرائیل�ة المنددة �النظام 

السوري , وخاصة كلما اقترف هذا األخیر مجازر ضد شع�ه, وذلك الستثمار هذه المواقف 

للظهور �مظهر المدافع عن الق�م اإلنسان�ة, تلك الق�م التي تدوسها إسرائیل یوم�ا ب�طشها 

المستمر �الشعب الفلسطیني. 

كما تستثمر إسرائیل موقفها المتجدد من اجل التحر�ض ضد حزب هللا وٕایران ألس�اب     

خاصة بها. وهي غیر األس�اب التي تجعل العرب یتخذون موقفا سلب�ا حادا من س�اسة 
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إیران اإلقل�م�ة في العراق وسور�ا ضد المصالح العر��ة. وفي الحق�قة تتمنى إسرائیل إطالة 

. 1أمد الثورة السور�ة ألنها تستفید من خالل اكتساب الصراع الطا�ع الطائفي

-الموقف اإلیراني من األزمة السور�ة: 2

من بین عوامل عدة �أتي الدعم اإلیراني كأحد أهم األس�اب التي أسهمت في استمرار      

نظام �شار األسد وقدرته حتى اآلن على سحق االحتجاجات الشعب�ة والتظاهرات 

, ورغم األهم�ة اإلستراتیج�ة التي تمثلها سور�ا إلیران إال أن هذه 2011المتصاعدة منذ 

األخیرة تتمیز �اتجاهین متواز�ین: األول هو تقد�م كل الدعم الممكن إل�قاء نظام �شار 

األسد للحفاظ على المزا�ا واالمت�ازات التي تجنیها من النظام السوري , والثاني هو الترتیب 

واإلعداد لمرحلة ما �عد �شار األسد بوصفه احد االحتماالت التي تظل قائمة خاصة في 

ظل تصاعد الضغوط اإلقل�م�ة والدول�ة وتغیر مواز�ن القوى الداخل�ة في ظل مطال�ة 

�عض الدول بتسل�ح المعارضة وهو ما قد �حدث فارقا جوهر�ا في الصراع بین النظام 

 .2والمعارضة في سور�ا

المطلب الثالث: مواقف �عض الدول العر��ة من األزمة السور�ة: 

 .2012 وحدة تحلیل السیاسات, "الموقف اإلسرائیلي من الثورة السوریة ومستجداتھ", 1

-https://arra.sa/index.php ?view=articlerid=220 :2014-06, "الموقف اإلیراني من األزمة السوریة" في:عطا السید الشعراوي 2
12-09-15-17//emid=2988.option=com=content. ، :26/07/2016تاریخ االطالع علیھ. 
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-الموقف السعودي: 1

وقفت المملكة العر��ة السعود�ة إلى جانب المعارضة السور�ة خاصة �عد المجازر      

التي ارتكبت �حق الشعب السوري من قبل نظام �شار األسد, فشاركت في تسو�ة األزمة 

السور�ة في نطاق الحل العر�ي وٕا�صالها إلى األمم المتحدة, فحسب ما جاء على لسان 

وز�ر الخارج�ة السعودي "سعود الف�صل": " نخفف الداء ونجنب سور�ا التدخل األجنبي 

وخطر التقس�م والتفكك واالنه�ار االقتصادي". اقتنعت السعود�ة أن الحل لن �كون 

دبلوماس�ا في ظل التشا�كات الدول�ة واإلقل�م�ة ورفض �شار األسد كل الم�ادرات العر��ة 

 .1للمفاوضة مع المعارضة, فالحل الوحید هو نقل السلطة من األسد طوعا أو كرها

-الموقف القطري : 2

 إلى االستفادة من عالقتها 2011سعت دولة قطر منذ بدا�ة الثورة السور�ة سنة      

الجیدة �النظام السوري الحتواء األزمة والق�ام بإصالحات لتلب�ة مطالب الشعب, ومع 

النهج القمعي لنظام األسد وجرائمه, فرض على قطر ال�حث عن حلول س�اس�ة توافق�ة 

تساهم في إسقاط النظام الد�كتاتوري السوري عن طر�ق م�ادرات جامعة الدول العر��ة 

التي أفضت إلى فرض عقو�ات اقتصاد�ة وس�اس�ة على النظام السوري فقامت ب: 

االنفتاح على المعارضة السور�ة وذلك �منحها مساعدات.  •

 .57-56عطا السید الشعراوي, مرجع سابق ص ص  1
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عزل نظام �شار األسد.  •

 .1تسل�ح الشعب السوري وذلك للدفاع عن نفسه •

-الموقف العراقي: 3

اتسم الموقف الرسمي العراقي تجاه األزمة في سور�ا �الحذر والترقب, فقد حاولت       

الحكومة العراق�ة الموازنة بین عالقتها بإیران التي تؤ�د نظام �شار األسد �حكم المصالح 

المشتركة معه ذات النفوذ والتأثیر الس�اسي في العراق, و�ین العمق العر�ي المؤ�د للمعارضة 

السور�ة, وذلك لخش�ة النظام العراقي من تأثیر األزمة على الوضع الداخلي ل�الده, وكذلك 

تغیر خارطة التحالفات الس�اس�ة والتوازن اإلقل�مي في المنطقة, فكانت الحكومة العراق�ة 

مساندة للنظام السوري حیث عملت على مراق�ة المناطق المتاخمة للحدود العراق�ة – السور�ة 

  .2لمنع عبور القوات المعاد�ة للنظام السوري على أراضیها
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 خالصة الفصل:

, في كل من 2011لقد تأثرت سور�ا �مناخ الثورات العر��ة التي انطلقت بدا�ة       

تونس, مصر, لیب�ا, نتیجة ممارسات األنظمة المستبدة, معبرة عن رفضها للوضع القائم 

مطال�ة بإسقاط النظام, فكانت البدا�ة في سور�ا على شكل انتفاضات تطالب بإصالحات 

لتتحول ف�ما �عد إلى المطال�ة بإسقاط النظام. رد �شار األسد بدوره �شكل عنیف مستعمال 

شتى أنواع القمع محاوال إخماد الثورة. لقد نالت اإلحداث في سور�ا استقطاب إقل�مي 

ودولي كبیر واختلفت المواقف بین مؤ�د ومعارض للثورة, حیث تؤثر األزمة السور�ة على 

دول الجوار خاصة وعلى الدول الكبرى عامة نظرا لتشا�ك المصالح. 
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الفصل الثالث 

التصور األورو�ي الزمة الالجئین السور�ین وعالقته �األمن 

في المتوسط،(دراسة استشراف�ة لمستقبل األزمة السور�ة) 

  



  في المتوسط�األمن الزمة الالجئین السور�ین وعالقته األورو�يالفصل الثالث       التصور 

 
تعد قض�ة اللجوء �صفة عامة وأزمة الالجئین السور�ین �شكل خاص, احد أهم مواض�ع     

الفضاء الدولي حال�ا في ظل تنامي األزمة في سور�ا, وما لها من تداع�ات على امن منطقة 

المتوسط من مخاوف مثل اإلرهاب, الهو�ة وق�مة اإلنسان, وقد بدأت مرحلة جدیدة من األزمة 

, حیث عبر اآلالف من السور�ین 2015السور�ة مع ارتفاع عدد الالجئین السور�ین صیف 

الحدود نحو أورو�ا هر�ا من الحرب والقمع والحرمان والخوف وعدم االستقرار في سور�ا. 

سنتناول في هذا الفصل موضوع الالجئین السور�ین في أورو�ا, وسنحاول تقد�م �عض 

السینار�وهات حول األزمة السور�ة, �حیث سنتطرق إلى: 

  .التصور األمني لظاهرة اللجوء إلى أورو�ا

  .أهم االستراتیج�ات والخطط المقترحة من اجل معالجة أزمة الالجئین السور�ین

  .استشراف مستقبل األزمة السور�ة في ضوء توازنات القوى اإلقل�م�ة والدول�ة
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الم�حث األول: التصور األمني لظاهرة اللجوء إلى أورو�ا 

رو��ة رد فعل الندالع وتعتبر ظاهرة اللجوء اإلنساني والس�اسي للسور�ین في البلدان األ     

, واتساع حدة القمع واخت�ار النظام المواجهة العسكر�ة لمعالجة األزمة 2011الثورة السور�ة منذ 

في سور�ا, فظهرت مجتمعات الالجئین السور�ین في البلدان التي وصلوا إلیها وتفاقم عددهم 

خالل السنوات األر�ع من عمر األزمة �شكل كبیر ومتسارع. 

المطلب األول: تعر�ف ظاهرة اللجوء (أس�ابها وتهدیداتها) 

  :تعر�ف مصطلح اللجوء

�مكن تعر�ف اللجوء �أنه االحتماء من خطر أو شخص أو قلة ما, �المفهوم ال�س�ط: فمن     

�شعر �الخطر من أي شيء فانه و�غر�زة إنسان�ة �حتة یختار مكانا أمنا یلتجئ إل�ه حتى یتم 

درء هذا الخطر. 

 هو الشخص الذي �طلب اللجوء أو اإلقامة في بلد أخر غیر موطنه لسبب الالجئ: •

 .1خارج عن إرادته, وقد �كون السبب س�اسي أي الحروب والتمییز العنصري 

وهو كل شخص ترك بلده �سبب خوف له ما یبرره من التعرض لالضطهاد �سبب عرقه او    

P1Fجنسیته أو انتمائه إلى فئة اجتماع�ة معینة أو آراءه الس�اس�ة

2
P. 

1 https ://arwikipedia.org 
 الخاصة بوضع الالجئین, الموقع االلكتروني للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة 1951اتفاقیة  2

 .01/08/2016، في:  https://www.unher.arabic.org/4f44a8f16.htmlفي:
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اللجوء اإلنساني:  •

وهو اللجوء إلى دولة أخرى �سبب الحروب والنزاعات أو التفرقة العنصر�ة �اختالف أنواعها,     

و�نتهي هذا اللجوء �انتهاء السبب الذي بدا �ه, وقد اخذ هذا النوع من اللجوء أهم�ة �الغة في 

العصر الحدیث, نظرا لما تشهده �عض مناطق العالم من حروب وتفرقة عنصر�ة. 

وتعتبر ظاهرة اللجوء السوري نحو أورو�ا من اكبر المشاكل واألكثر تعقیدا منذ سنوات     

�حیث یتزاید عددهم �شكل كبیر, ما �شكل عبئا على الدول األورو��ة وتهدیدا لألمن �مختلف 

 .1مستو�اته

 :أس�اب ارتفاع ظاهرة اللجوء إلى أورو�ا 

وفقا للمسئولة في المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین " میل�سا فل�مینغ " فان    

هناك ستة أس�اب رئ�س�ة وراء النزوح الالجئین السور�ین نحو أورو�ا: 

  ال وجود لمؤشرات على نها�ة الحرب في سور�ا, واألوضاع تزداد سوءا والخدمات مستمرة في

انه�ارها, وذلك فان الناس یواصلون الهرب, بینما اخذ الالجئون في الدول المجاورة �فقدون 

 األمل بإمكان�ة عودتهم إلى �الدهم.

 , مرجع سابق.1951اتفاقیة  1
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  الع�ش كالجئ في دول الجوار �سحق كل حقوقك, خصوصا انه ال �سمح لك �العمل في تلك

 الدول األمر الذي یدفعهم عم�قا في �حر الفقر المدقع حسب ما ذكرت صح�فة الغارد�ان.

  ال توجد مساعدات دول�ة كاف�ة لالجئین في دول الجوار مثل: لبنان, ترك�ا الن هذه الدول ال

تملك اإلمكان�ات الكاف�ة إلغاثة الالجئین وخاصة وان األزمة السور�ة مستمرة وال أفق لحلها 

 �المائة من الالجئین �عانون من أمراض 60حتى اآلن. حسب الهیئة الدول�ة لإلغاثة فان 

 مزمنة وأص�حوا �ال عالج.

  دراسة األطفال شكلت سب�ا أخر للجوء إلى أورو�ا, �كمن في انه على مدى ار�ع سنوات من

األزمة فقد األطفال إمكان�ة متا�عة تحصیلهم العلمي, وال یوجد في الدول المجاورة موارد وفرص 

  ألف طفل سوري من دون تعل�م رسمي.90لتعل�م األطفال, ففي األردن یوجد 

  سبب أخر وراء اللجوء إلى أورو�ا, �كمن في أن دول اللجوء المجاورة من دون دعم دولي

مناسب أخذت تفرض قیودا جدیدة على الالجئین حیث زادو من أع�اء الدول التي تعاني أصال 

 من أوضاع اقتصاد�ة صع�ة.

  السبب السادس الذي ذكرته الصح�فة البر�طان�ة " غارد�ان ", فهو الترحیب الذي حظي �ه

الالجئون إلى أورو�ا, وتناقلته وسائل اإلعالم االجتماعي والتلفز�ون , حیث كان لهذا الترحیب 

P3Fاثر ایجابي في أوساط الالجئین في دول الجوار أو من ینتظرون فرصة اللجوء

1
P. 

 

, 2015سكاي نیوز, مقاالت رأي, " أسباب وراء لجوء السوریون إلى أوروبا ",  1
https ://www.skynewsarabia.com/web/article/785629/6 
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  :تهدیدات اللجوء اإلنساني السوري العابر لإلقل�م

تجاوزت قضا�ا تدفق الالجئین السور�ین عبر دول اإلقل�م اإلغاثة واإلنسان�ة التقلید�ة, في      

ظل اتجاه صاعد للتحول من نمط "اللجوء المؤقت" إلى "اللجوء الدائم" خاصة مع انسداد أفاق 

تسو�ة األزمة في سور�ا واضطرار الدول المستض�فة لالجئین التعا�ش مع هذا الوضع, وهو ما 

�فرض تهدیدات خطیرة تشمل استنزاف الموارد, وأزمات األمن اإلنساني واختالل التوازن 

الد�موغرافي, واختراق التنظ�مات اإلرهاب�ة لتجمعات الالجئین, وانتشار اقتصاد�ات الحدود غیر 

الشرع�ة, وتتمثل أهم هذه التهدیدات ف�ما یلي: 

 أزمات األمن اإلنساني: -1

�ساهم تزاید الضغط على الموارد االقتصاد�ة المحدودة في دول اللجوء, في تصاعد أزمات    

األمن اإلنساني في تلك الدول, نظرا لعدم قدرتها على الوفاء �االحت�اجات األساس�ة لمواطنیها, 

 ناه�ك عن تدبیر تكالیف إغاثة الالجئین, خاصة في ظل األزمات االقتصاد�ة التي تواجهها.

 اختالل التوازن الد�موغرافي: -2

, أن عدد 2014 یولیو 4أشار وز�ر الخارج�ة والمغتر�ین اللبناني " جبران �اسیل " في     

 �المائة من إجمالي سكان لبنان, ورفض إقامة مخ�مات أخرى 35الالجئین السور�ین تجاوز 

لالجئین في ظل التركی�ة الطائف�ة المعقدة في لبنان, مما یؤدي إلى تحفیز الصراعات المذهب�ة 

لتص�ح عابرة للحدود. 
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 -الضغوط الدول�ة للتوطین:3

تواجه �عض دول اللجوء ضغوطات دول�ة الست�عاب وتوطین الالجئین في ظل عدم وجود    

أفق لتسو�ة الصراعات األهل�ة في سور�ا, حیث أشار وز�ر الشؤون االجتماع�ة اللبناني " رشید 

, إلى احتمال اتجاه المفوض�ة العل�ا لشؤون الالجئین إلعداد خطط 2014 یولیو 9در�اس " في 

 الف الجئ سوري في لبنان وهو ما اعتبره توجها غیر مقبول.100لتوطین 

 -تصاعد التهدیدات اإلرهاب�ة:4

تكشف مراجعة أوضاع الالجئین في دول اللجوء عن قابلیتهم لالستقطاب من جانب      

التنظ�مات اإلرهاب�ة, وفي هذا الصدد أشار "هارفي" الموظف السابق في االستخ�ارات العسكر�ة 

 إلى أن تنظ�م "داعش" �ات �سعى لتكو�ن خال�ا نائمة في 2014 یولیو 30األمر�ك�ة في 

 .1مخ�مات الالجئین بهدف توس�ع نطاقه

المطلب الثاني: إحصائ�ات تدفق الالجئین السور�ین نحو أورو�ا 

): 2015-2010-حسب قسم اإلحصاء �االتحاد األورو�ي(1

 328.900بلغ عدد الالجئین السور�ین المسجلین في أورو�ا خالل فترة الدراسة أكثر من 

 66.200 الجئ, ثم في السو�د 108.000الجئ, العدد األكبر منهم استقر �ألمان�ا �ما یتجاوز 

 ) في:2014المركز اإلقلیمي للدراسات اإلستراتیجیة, اللجوء الدائم: التھدیدات التابعة من استدامة تدفقات الالجئین العابرة لإلقلیم,( القاھرة,  1
https ://www.rcssmideast.org/article/2596/ 
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 7000 الجئ, وفرنسا و�ر�طان�ا حوالي 15.200 الجئ, ثم هولندا 21.100الجئ, ثم النمسا 

) 1الجئ (الشكل 

 

 

 )1(الشكل 

 توز�ع الالجئین في اورو�ا

Source :www.algherbal.com/2015/11/12/2839 

 �المائة ونس�ة 70بلغت نس�ة الذكور بین الالجئین السور�ین في أورو�ا ضمن فترة الدراسة 

 �المائة من بین الالجئین 42 �المائة, ونالحظ أن فرنسا ضمت أعلى نس�ة إناث 30اإلناث 
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 �المائة من 77 �المائة, بینما ضمت النمسا 4 سنة) 65السور�ین, وأعلى نس�ة كهول (فوق 

 �المائة, وهذا ما یوضحه الجدول 53نس�ة الذكور وتعتبر أعلى نس�ة, وأ�ضا أعلى نس�ة ش�اب 

 األتي:

 

 )02(الشكل 

 جدول توز�ع الالجئین السور�ین حسب الجنس والعمر

Source : wwwalgherbalcom /2015/11/12/2839                            

         

 سوري لمدة سنة, وهذا راجع لسببین رئ�سین هما: 71.639منحت أورو�ا إذن إقامة ألكثر من  

أ-هذه البلدان األورو��ة مؤسسة على مقدس واحد هو ق�م حقوق اإلنسان ول�س أي مقدس 

دیني, وأي انتهاك فاضح لحقوق اإلنسان مثل أن �طردوا عشرات اآلالف من الالجئین دون 

سبب سوى أنهم الجئون سیؤدي لزلزلة النظام ألق�مي الغر�ي في الشارع. 
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ب-ضغط الشارع الغر�ي خاصة في ألمان�ا والنمسا وهولندا والسو�د كان له دور أساسي في 

جرأة الس�اسیین على اتخاذ قرارات ضخمة �استق�ال الالجئین, وخاصة حجم ألمان�ا اقتصاد�ا 

وسكان�ا كان قاطرة حظ �النس�ة لالجئین وخاصة السور�ین. 

-تدفقات متصاعدة في دول اإلقل�م: 2

أص�حت تدفقات الالجئین ضاغطة �صورة غیر مسبوقة وتفوق القدرات االست�عاب�ة لمختلف     

دول اإلقل�م, في ظل تردي األوضاع االقتصاد�ة واألمن�ة, حیث أكد تقر�ر المفوض�ة العل�ا 

, إن عدد الالجئین �سبب الصراعات األهل�ة في 2014 یولیو 12لشؤون الالجئین الصادر في 

 الجئ وال تزال سور�ا تمثل بؤرة الطرد الرئ�س�ة لالجئین السور�ین إلى دول 51.2العالم تجاوز 

 ملیون 2.5الجوار, إال أن احدث التقر�رات الرسم�ة تشیر إلى أن عددهم �صل إلى حوالي 

 ملیون نازح داخل الدولة السور�ة, وفي هذا الس�اق بلغ عدد الالجئین 6.5الجئ في مقابل 

 1.05 ملیون الجئ في لبنان و1.12 ملیون الجئ, في مقابل 1.3السور�ین في األردن حوالي 

 .1)2الف في مصر(الشكل 137 ألف الجئ في العراق وأخیرا 300ملیون في ترك�ا و 

 ) في:2014المركز اإلقلیمي للدراسات اإلستراتیجیة, اللجوء الدائم: التھدیدات التابعة من استدامة تدفقات الالجئین العابرة لإلقلیم,(القاھرة,  1
https ://www.rcssmideast.org/article/2596/ 
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) 3ل(الشك

 أعمدة ب�ان�ة توضح عدد الالجئین السور�ین في دول الجوار

 نفس المرجع

المطلب الثالث: تداع�ات الالجئین السور�ین على األمن في المتوسط 

 ملیون شخص حسب إحصائ�ات األمم 11.6بلغ عدد المهاجر�ن والالجئین السور�ین     

 مالیین منهم 4 ملیون شخص من هؤالء في داخل سور�ا وغادر 7.6المتحدة وقد تهجر 

الراضي السور�ة, و�هذا الحجم من الالجئین والمهاجر�ن یتضح لنا حجم هذه المأساة التار�خ�ة 

التي �شهدها العالم عامة ومنطقة المتوسط خاصة لما لها من تداع�ات تضرب امن المنطقة 

منها: 
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-زعزعة االستقرار على المدى ال�عید: 1

�قول المحللون أن لالزمة السور�ة اثر طو�ل األمد ل�س على سور�ا وحدها بل على المنطقة    

المتوسط�ة أ�ضا, �ما أن معظم الدول المستض�فة لالجئین السور�ین تقع فیها, تفشي الفقر 

والفوضى وعدم االستقرار هو أهم مأزق ستع�شه هذه الدول. 

 اإلرهاب: -2

تسببت ظاهرة الالجئین السور�ین �ظهور مشاكل عدیدة مثل اإلرهاب, فقد تحولت سور�ا     

ألكبر قاعدة لإلرهابیین التكفیر�ین وها هو تنظ�م داعش المس�طر على مناطق شاسعة, �قوم 

بجذب العناصر واألشخاص إلى صفوفه من بین الالجئین السور�ین في دول اللجوء وهذا ما 

یؤثر على امن هذه األخیرة والمنطقة ككل حیث شهدت ترك�ا والعدید من الدول األورو��ة مثل 

فرنسا, بلج�كا العدید من الهجمات اإلرهاب�ة. 

-األزمة الس�اس�ة: 3

هناك دولتان من المنطقة المتوسط�ة التي تستضیف الالجئین السور�ین (ترك�ا ولبنان) تعاني    

  .1من أزمات ومشاكل أمن�ة, فلذلك �مكن القول أن وجود الالجئین سیؤدي إلى إشعال األزمات

 الخلل االقتصادي:-4

 , في:الغربال معا ألجل سوریا, دراسة إحصائیة: اإلعداد الكبیرة لالجئین في أوروبا ال اثر لھاعالء الدین الخطیب,  1
http ://www.algherbal.com/2015/11/12/2839/، :05/08/2016 في. 
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تعاني كافة الدول التي تواجه أزمة الالجئین السور�ین من مأزق اقتصادي رغم تلقیها    

المعونات من المنظمات الدول�ة, ذلك الن الت�عات االقتصاد�ة الزمة الالجئین �مكن أن تحدث 

شلل في االقتصاد. 

 -األضرار االجتماع�ة:5

إن الدول التي تستضیف هذا الكم الهائل من الالجئین لن تعود قادرة على إدارة الشؤون    

االجتماع�ة لالجئین فعلى سبیل المثال: هناك أزمة تهر�ب ال�شر حدثت في ترك�ا وقیل أن 

عصا�ات التهر�ب مرت�طة �مخ�مات الالجئین السور�ین وهذا تهدید كبیر لألمن في ال�الد. 

تقول مفوض�ة الالجئین التا�عة لألمم المتحدة أن أزمة الالجئین السور�ین ستترك أثرا سلب�ا    

جدا على منطقة المتوسط �أكملها وان الدول التي استضافت هؤالء الالجئین ستحدث فیها 

اضطرا�ات وأزمات, و�مكن لالزمة السور�ة أن تتكّرر في أي دولة أخرى وهذا یرسم مستق�ال 

 .1مخ�فا لدول المنطقة المتوسط�ة كّلها

 -أزمة الهو�ة:6

تعتبر من المسائل الهامة التي قد تدعو االتحاد األورو�ي إلعادة التفكیر في ك�ف�ة التعامل     

مع ظاهرة اللجوء السوري , حیث یؤدي استمرار توافد الالجئین في المستقبل القر�ب إلى اختالل 

رو��ة لصالح الالجئین السور�ین إضافة لتحد�ات والتركی�ة السكان�ة في عدد من البلدان األ

 /https ://alwaght.com/ar/news/18970 في:1436مجلة الوقت, كیف تؤثر قضیة الالجئین على امن المنطقة؟  1
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إدماجهم في المجتمعات األورو��ة, فمن الصعب للغا�ة أن �كون الرأي موحد بین الدول 

 .1األعضاء و�التالي �شكل ت�این في الرؤى حول األزمة السور�ة

الم�حث الثاني:أهم االستراتیج�ات والخطط المقترحة من اجل معالجة أزمة الالجئین السور�ین 

مع تزاید تدفق الالجئین السور�ین في بلدان ال�حر الب�ض المتوسط, و�شار إلى أن االتحاد     

األورو�ي هو مقصد األشخاص الذین یهر�ون من الصراعات والحروب مثل: سور�ا وذلك لل�حث 

عن ح�اة أفضل, قامت �عض الدول �عمل استراتیج�ات واقتراح خطط لمعالجة هذه األزمة 

اإلنسان�ة التي هزت العالم وهذا ما سنعرض في هذا الم�حث. 

 المطلب األول: اإلستراتیج�ة األورو��ة

تمثل أزمة النازحین السور�ین واحدة من اخطر األزمات اإلنسان�ة التي �شهدها العالم منذ    

كوارث الحرب العالم�ة الثان�ة, وتعتبر القارة األورو��ة أحد المقاصد صع�ة المنال على هؤالء 

 وأغسطس 2014الالجئین, رغم ذلك فقد ارتفع عددهم في أورو�ا خالل عام واحد(بین أغسطس 

) حسب ب�انات المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئین, ومن الصعب الفصل بین تنامي 2015

اإلهتمام �قض�ة الالجئین السور�ین على أجندة الس�اسات األورو��ة و�ین تفاقم ظاهرة الهجرة 

. 2015غیر الشرع�ة إلى أورو�ا �شكل عام خالل سنة 

-https ://fekr, في:2013, قضایا دولیة: سیناریوھات متشابكة, تأثیرات أزمة الالجئین والھجرة على منطقة شنجنمحمود المیناوي,  1
online.com/index.php/article/ :10/08/2016، في. 
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نظرا لالرتفاع الكبیر في أعداد الالجئین السور�ین نحو أورو�ا ومواقف القوى األورو��ة    

تجاهها هناك عالمات استفهام حول األس�اب األخرى التي أدت إلى هذا التدفق, بخالف 

الصراع الدائر على األراضي السور�ة, إذ تشهد قض�ة اللجوء السوري أنواعا متعددة من التشا�ك 

والتداخل والتعقید سواء بین الس�اسي واالقتصادي واألمني والعسكري والثقافي... الخ, بین 

الوطني واإلقل�مي والدولي. ف�سعى اإلتحاد األورو�ي لبناء إستراتیج�ة موحدة یتم اعتمادها من 

جانب كافة الدول األعضاء للحد من تدفق الالجئین السور�ین إلى القارة األورو��ة. 

-المالمح: 1

أ-توطین الالجئین: 

ذلك بتوز�ع الالجئین السور�ین على الدول األعضاء والمشاركة في تحمل األع�اء, إال أن    

األعداد تزداد مع ز�ادة تدفق الالجئین السور�ین, فألمان�ا تستوعب النس�ة األكبر من الالجئین 

 الجئ, و�عود ذلك إلعالن المستشارة األلمان�ة "میركل" 41000وفق خطة االستق�ال بواقع 

استعدادها الستق�ال أي الجئ �ستط�ع الوصول إلیها. 

إن الحدیث یدور عن توطین الالجئین �شكل مؤقت في �عض المجتمعات, �حیث یتم منح    

الالجئ �طاقة إقامة لمدة زمن�ة تختلف من دولة إلى أخرى , انتظارا النتهاء حالة الحرب 
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والصراع الدائر في سور�ا والمتسبب في موجات اللجوء, فإذا ما انتهت الحرب في سور�ا �عود 

  .1الالجئون إلى بلدانهم األصل�ة مرة أخرى 

ب-الجانب األمني: 

غلب على الس�اسات األورو��ة الطا�ع األمني في إدارة أزمة الالجئین السور�ین, حیث ركزت    

على تشدید الرقا�ة على حدود اإلتحاد األورو�ي الخارج�ة وتشغیل دور�ات أمن�ة في ال�حر 

األب�ض المتوسط لمنع تدفق النازحین إلى القارة األورو��ة, وتسیر سینار�وهات اللجوء إلى 

الخ�ار العسكري في أر�ع اتجاهات: 

-االقتصار على المراق�ة �الم�اه اإلقل�م�ة األورو��ة لمنع سفن المهاجر�ن من الوصول إلى 1

األراضي األورو��ة. 

-التفت�ش �الم�اه الدول�ة بین لیب�ا وٕا�طال�ا. 2

-التدخل في الم�اه اإلقل�م�ة اللیب�ة. 3

-تشدید إجراءات الدخول على حدود كل دولة أورو��ة لمنع تسلل الالجئین إلیها, بإقامة 4

حواجز وأسوار على طول الحدود. 

ج-تقد�م المساعدات المال�ة لدول إیواء الالجئین: 

 ص 2016 منتدى العالقات العربیة والدولیة,," أزمة الالجئین السوریین إلى أوروبا, قراءة من مدخل االقتصاد السیاسي الدولي",احمد شوقي 1
 .17..15ص
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بهدف تحسین ظروف الالجئین في الدول التي نزحوا إلیها للمرة األولى, للحد من تدفق موجاته 

إلى أورو�ا فقد أعلن اإلتحاد األورو�ي عن تقد�م مساعدات مال�ة تصل ق�متها إلى مل�ار أورو 

 .1وذلك لتحسین أوضاع الالجئین في دول اللجوء السوري 

-الم�ادئ: 2

 -التشارك�ة:أ

تنطلق خطة االتحاد األورو�ي من مبدأ المشاركة بین كافة الدول األعضاء في تحمل أع�اء 

إدارة األزمة, وترفع لواء هذا المبدأ �شكل دائم الدول التي تتحمل العبء الكبیر الستق�ال 

الالجئین, خاصة ألمان�ا والسو�د, و�تم تنفیذ هذا المبدأ من خالل المشاركة في األع�اء المال�ة 

وأع�اء توز�ع الالجئین, ورغم جهود التنسیق بین الدول األعضاء إال أن �عض الس�اسات بدت 

فرد�ة من جانب ألمان�ا التي أعلنت ترحیبها �الالجئین. 

 الدفاع عن الق�م األورو��ة:ب-

تزعم دول االتحاد األورو�ي أنها قلعة الدفاع عن الد�مقراط�ة وحقوق اإلنسان, لكن هذه    

االدعاءات تعرضه الخت�ار شدید واتهامات �الكذب والتضلیل �عد تكرار حوادث غرق الالجئین 

في أعماق ال�حر المتوسط, وكانت صورة الطفل الكردي "آ�الن" �عد أن حملته أمواج ال�حر إلى 

 .20...18احمد شوقي, مرجع سابق, ص ص 1
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الشواطئ الترك�ة نقطة فاصلة في هذا االخت�ار, حیث تلقت أورو�ا انتقادات شدیدة, وتصاعدت 

الدعوات لفتح األبواب أمام الالجئین السور�ین. 

إن اتساع نطاق األزمة قد دفع دول القارة األورو��ة إلى اتخاذ إجراءات للحد من تدفقات    

اللجوء إلیها, األمر الذي �ضع الق�م األورو��ة المزعومة على المحك. 

 -الدفاع عن الهو�ة األورو��ة:ج

إن أزمة العدید من القوى األورو��ة مع الالجئین ال تكمن في أعدادهم ولكنها تكمن في    

عوامل تار�خ�ة وثقاف�ة ودین�ة, فغالب�ة الالجئین ینتسبون للدین اإلسالمي, لذلك ترى البلدان 

األورو��ة أن موجات اللجوء تهدد هو�تها المس�ح�ة, األمر الذي یتطلب موقفا حازما للحد من 

تلك الموجات, وقد قال وز�ر الخارج�ة السلوفاكي "ا�فان مت�ك" في وقت سابق أن �الده لن تقبل 

المهاجر�ن. 

-المعوقات: 3

یواجه نجاح تطبیق اإلستراتیج�ة األورو��ة العدید من التحد�ات والمعوقات أهمها:  

أ-االنقسام األورو�ي: 

أثار تدفق الالجئین السور�ین إلى القارة األورو��ة خالفات واسعة بین الدول األعضاء في    

اإلتحاد األورو�ي �سبب رفض �عضها استق�ال الالجئین وعلى رأسها: التش�ك, بولندا, سلوفاك�ا, 
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رومان�ا, ومن الجدیر �الذكر أن هذا الرفض نا�ع �شكل أساسي من الدول األورو��ة المعروفة 

�أورو�ا الشرق�ة ألنها ال ترى أنها سبب في الصراعات الدائرة في منطقة الشرق األوسط بخالف 

�عض دول اإلتحاد مثل: فرنسا و�ر�طان�ا, ومن ثم فال یوجد مبرر أخالقي لتحمل أع�اء استق�ال 

الالجئین, في المقابل تتزعم ألمان�ا الرأي الذي یرمي �احتواء المهاجر�ن وٕادماجهم في 

المجتمعات األورو��ة وأن استق�ال الالجئین ال �شكل خطر كبیر على التركی�ة السكان�ة في 

 �المائة من إجمالي 11أورو�ا أو هو�ة المجتمعات األورو��ة, ألن نس�ة المهاجر�ن ال تتجاوز 

سكان القارة األورو��ة. 

ب-تصاعد ال�مین المحافظ: 

�أتي ارتفاع وتیرة حركة المهاجر�ن والالجئین السور�ین إلى أورو�ا على نحو غیر مسبوق ,    

في ظل تصاعد نفوذ األحزاب ال�من�ة في أورو�ا, التي تشجع على معاداة الالجئین, وتدعو 

لطردهم, األمر الذي �ضفي على القض�ة أ�عادا أخرى تتعلق �الحقوق والحر�ات والمسؤول�ة 

األخالق�ة, إذ انه والء الالجئین جاؤوا للقارة العجوز هر�ا من قتل ودمار محقق, فضال عن ان 

تصاعد نفوذ هذه األحزاب �شكل معوقا لتنفیذ الجهود األورو��ة المشتركة للتعامل مع قض�ة 

 .1الالجئین السور�ین

المطلب الثاني: قمة بروكسل لمعالجة أزمة الالجئین السور�ین (اتفاق بین ترك�ا واالتحاد 

األورو�ي) 

 .26...22احمد شوقي, مرجع سابق ص ص  1
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اتفقت ترك�ا واالتحاد األورو�ي على اقتراح لحل أزمة الالجئین, وسعى هذا المقترح لتقلیل    

تدفق الالجئین عبر ترك�ا إلى دول االتحاد األورو�ي وذلك عن طر�ق دعم الحكومة الترك�ة 

 مل�ار اورو) لز�ادة قدرتها على است�عاب الالجئین واستهداف ش�كات تهر�بهم إلى 3مال�ا �مبلغ (

أورو�ا, ومن جهتها قالت ترك�ا على لسان رئ�س وزرائها, احمد داوود اوغلو": "إن السبیل 

لمواجهة هذا التحدي هو التضامن", أما الیونان فهي معبر غالب�ة الالجئین إلى أورو�ا, فاختنقت 

من تراكم الدیون وأ�ضا تدفق الالجئین, وقال رئ�س الوزراء الیوناني في هذا الس�اق "ال�كس�س 

تسیبیراس" انه �أمل في أن تنتج هذه القمة نتائج جوهر�ة للتقلیل من تدفق الالجئین ومهاجمة 

ش�كات تهر�بهم ولم تتوقف الجهود البر�طان�ة عند حد الدعم المالي لترك�ا بل قررت إرسال 

سفینة وزورقین وهیلكو�تر إلى �حر ایجة لتقوم �مساعدة خفر السواحل التركي للق�ض على 

المهر�ین. وقال "د�فید كامرون " في انعقاد القمة أن الهدف األساسي هو قطع الرا�ط بین 

الصعود على متن القارب والوصول إلى أورو�ا. 

قدم رئ�س الوزراء التركي "احمد داوود اوغلو" ثالث مقترحات لحل أزمة الالجئین: 

  .إلغاء تأشیرة الدخول لالتحاد األورو�ي المفروضة على المواطنین األتراك

  مالییر یوروا ضاف�ة لصالح الالجئین السور�ین. 3تقد�م 

 .استق�ال االتحاد األورو�ي الجئا سور�ا مق�ما في ترك�ا مقابل كل الجئ �عاد إلیها من أورو�ا 
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قالت المستشارة األلمان�ة "إنج�ال میركل" أن عرض ترك�ا �مثل انفراجه محتملة في سبیل حل 

أزمة الالجئین في أورو�ا, وأضافت "میركل" أن قادة االتحاد دعموا الخطوط العر�ضة التي 

طرحها علیهم رئ�س الوزراء التركي "داوود اوغلو". 

 .1تبدو هذه القمة حاسمة �النس�ة لكثیر من الدول المستقبلة لالجئین

المطلب الثالث: خطة تصدي العمل الدول�ة الزمة الالجئین السور�ین 

مع استمرار أزمة الالجئین السور�ین, تستدعي طب�عتها المتغیرة خطة مواجهة تتضمن    

تدخالت إنسان�ة وٕانمائ�ة, وفي إطار خطة مواجهة األمم المتحدة الزمة الالجئین, وضعت 

منظمة العمل الدول�ة (المكتب اإلقل�مي للدول العر��ة) إستراتیج�ة تركز علة التنم�ة وتقوم على: 

  تعز�ز صمود المجتمعات المحل�ة المض�فة لالجئین من اجل تسهیل الحصول على سبل

 الع�ش.

  تعز�ز القدرة المؤسس�ة وال�ات التنسیق على المستوى المحلي والوطني لمكافحة أشكال العمل

 غیر المقبول مع التركیز على عمل األطفال.

  دعم عمل�ة إعداد الس�اسات �ما �ضمن تقد�م مساعدة تخلق عددا كبیرا من فرص العمل على

 الصعید الوطني و�حیث تحقق م�ادئ العمل الالئق.

) 2016 (لندن: مركز الشرق العربي للدراسات الحضاریة واإلستراتیجیة,, "قمة بروكسل بشان الالجئین, مقترحات ونتائج",مركز الشرق العربي 1
 http ://www.asharqalarabi.org.uk/v-ofddxkg2fفي:
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  تمول الحكومة األلمان�ة عبر بنك التنم�ة األلماني احد البرامج االستثمار�ة الغن�ة �فرص العمل

 .1والتا�ع لمنظمة العمل الدول�ة, بهدف خلق فرص عمل مؤقتة آلالف الالجئین السور�ین

 والدول�ة الم�حث الثالث:استشراف مستقبل األزمة السور�ة في ضوء توازنات القوى اإلقل�م�ة

نظرا للتطور الطب�عي على مستوى العلوم اإلنسان�ة ظهر االهتمام �علم المستقبل والدراسات     

المستقبل�ة االستشراف�ة, وهي الدراسات التي تسهم من خالل مناهجها في التوج�ه والتخط�ط من 

خالل توفیر قاعدة المعلومات المستقبل�ة والبدائل الممكنة التي تسبق عمل�ة اتخاذ القرار �شان 

الخطط والس�اسات التي تساعد في إعادة تشكیل المجتمع �شكل أكثر مرونة وحراك�ة. 

استشراف المستقبل: 

�عرف �أنه اجتهاد علمي منظم یهدف إلى ص�اغة مجموعة من التوقعات المشروطة أو     

السینار�وهات التي تشمل المعالم الرئ�س�ة لمجتمع ما. و�نظر إل�ه �أنه جهد استطالعي األساس 

یتسع لرؤى مستقبل�ة مت�اینة و�سعى الكتشاف العالقات المستقبل�ة بین األش�اء والنظم واألنساق 

الكل�ة والفرع�ة في عالم ینمو و�تغیر �سرعة شدیدة. وأ�ضا هو الت�صر �الشؤون المستقبل�ة 

لمجتمع معین من حیث موقعه في المجتمع الدولي, و�التالي ما یؤول إل�ه حال ال�شر في ذلك 

المجتمع. 

 مفهوم السینار�و:

1 https://www.ilo.org/beirut/areasofwok/syrian-refugee-crisis/lang-ar/index.htm. :16/08/2016، تم االطالع في. 
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هو وصف لوضع مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب ف�ه, مع توض�ح لمالمح المسار     

أو المسارات التي �مكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي, وذلك انطالقا من الوضع الراهن 

أو من وضع ابتدائي مفترض. 
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 المطلب األول: سینار�و إطالة أمد األزمة دون حسمه لصالح احد األطراف

ینطلق هذا السینار�و على أساس استمرار فترة األزمة السور�ة بین النظام والمعارضة وفق     

م�اراة صفر�ة غیر محسومة, ال تسمح �المساومات نظرا لتعقد وتعدد مستو�اتها الداخل�ة 

والخارج�ة في ظل غ�اب حلول وسط أو تسو�ات عبر الحوار, حیث �حاول كل طرف استنزاف 

الطرف األخر للقضاء عل�ه �االعتماد على مساندة الحلفاء االقلمیین والدولیین. 

ستقرار وضعف الدولة ساعد في إیجاد بیئة مالئمة لتزاید الدور والتدخالت إإن حالة الال

الخارج�ة لتحر�ك الوضع وفقا لمصالح تلك القوى , حیث تسعى هذه القوى جاهدة إلى إ�قاء 

الوضع على حاله تفاد�ا تشكیل أي نظام س�اسي جدید �عارض مصالح هذه القوى الدول�ة 

واإلقل�م�ة. 

و�مكن أن نبرز �عض العوامل التي من شانها أن تساهم في إ�قاء األزمة على حالها       

وأبرزها: 

 تعثر عمل�ة التحول الد�مقراطي. •

تماسك النظام حول الطائفة العلو�ة وغ�اب التوافق بین المعارضة المعتدلة �شقیها االئتالف  •

 والج�ش الحر وشقها المتطرف من الجماعات األصول�ة المتطرفة وتزاید خالفاتها البنیو�ة.

و�مكن لنظام األسد أن �كسب معركة الزمن لصالحه من خالل االستفادة من المناورة     

الس�اس�ة والتناقضات بین القوى اإلقل�م�ة والدول�ة حول المرحلة االنتقال�ة وٕایجاد حلول لالزمة, 
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ولكن �ظل احتمال التحرك الجدي إلنهاء الصراع مرتهنا �طرح بدیل واضح المعالم لنظام األسد 

�حظى �قبول إقل�مي ودولي. 

كما أن استمرار الوضع الراهن یرجح أكثر طول األزمة �فعل تأكد المواقف الجد�ة على وقع     

تورط عناصر النظام وقواه العسكر�ة واألمن�ة في جرائم ضد اإلنسان�ة, حیث أشار الم�عوث 

الدولي "األخضر اإلبراه�مي" على أن مهمته في سور�ا تبدو ش�ه مستحیلة, وأعلن عن نیته في 

إنشاء مكتب لل�عثة الدول�ة في دمشق مما �شیر إلى أن مهمته لن تنتهي �سرعة. 

و�غلب على هذه الحالة المیل إلى االقتناع �ان �قاء األوضاع الراهنة هو اقل االحتماالت 

ضررا, حیث أن التغییر في هذا االحتمال �حتاج إلى تغییر في المعادالت المح�طة �األزمة 

السور�ة. 

ما یجدر ذكره هو احتمال بروز مخاطر جدیدة نتیجة التقی�م اإلقل�مي والدولي المستمر�ن    

لتطورات األوضاع في سور�ا, خصوصا إذا برز مسرح للحرب أین ستتكاثر التنظ�مات الجهاد�ة 

والسلف�ة المسلحة المنتم�ة للجماعات اإلسالم�ة. ما �عني أن تكلفة هذا السینار�و ستكون �اهظة 

�النظر إلى عدم كفاءة الطرفین إلدارة األزمة. ما قد یؤدي إلى تحو�ل الصراع إلى حرب 

استنزاف ما س�فتت قوة سور�ا ووحدتها, من خالل تكر�س الس�اسات الطائف�ة التي تعتمد على 

المل�ش�ات المسلحة, ما س�حولها ف�ما �عد إلى حرب طائف�ة, الذي من شانه أن �حطم سور�ا 

كدولة وطن�ة, ثم اضمحالل السلطة المركز�ة في دمشق, و�هیئ لتقس�م ال�الد وزعزعة األمن 
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واالستقرار الداخلي, األمر الذي سیؤثر سل�ا على النظام اإلقل�مي, و�جعل سور�ا ساحة 

لتجاذ�ات إقل�م�ة دول�ة. 

هذا ما یبرر دعم أطراف األزمة من قبل الحلفاء اإلقل�میین والدولیین الستمرار األزمة إل�قاع    

 .1اكبر قدر من الخسائر �الطرف األخر

انعكاس هذا السینار�و على النظام اإلقل�مي واألمن في المتوسط: 

�مكننا اعت�ار أن المستفید الوحید من إ�قاء الوضع على ما هو عل�ه في سور�ا هي إسرائیل     

نظرا لتعاظم مصلحتها, حیث تسعى جاهدة إلى إضعاف أطراف األزمة, �اعت�ار أن األطراف 

المتصارعة خص�مة إسرائیل, أضف إلى ذلك تخوفها من الج�ش السوري �اعت�اره أقوى الجیوش 

العر��ة. كما أن استمرار األزمة یؤدي إلى تفكك تحالفات سور�ا اإلقل�م�ة والدول�ة ما ینعكس 

سل�ا على امن واقتصاد سور�ا. 

أضف إلى هذا كله فان األزمة السور�ة تؤثر �شكل أو �أخر على امن دول حوض     

المتوسط, نظرا لتدفقات الالجئین إلى هذه الدول فرارا من الحرب, ما ینعكس على هذه الدول 

سل�ا لما قد �شكله الالجئین من عبئ على الدولة, كذلك فان ظاهرة الالجئین تصاحب معها 

عدة آفات أهمها انتشار اإلرهاب من خالل استغالل الالجئین في عمل�ات إرهاب�ة ما یزعزع 

امن واستقرار الدول داخل�ا وخارج�ا. وكذلك انتشار ظاهرة الهجرة غیر الشرع�ة ما یؤثر على 

اقتصاد�ات الدول المستقبلة. بینما تشكل األزمة السور�ة عبئا واضحا على أورو�ا �اعت�ارها 
 .180سھام فتحي, مرجع سابق, ص 1
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وجهة الالجئین السور�ین, وخصوصا عندما حاولت ألمان�ا التدخل لحل األزمة سلم�ا واستقبلت 

  .1اكبر عدد من الالجئین ما اثر على الس�اسة الداخل�ة لالتحاد األورو�ي

المطلب الثاني: سینار�و �قاء أو سقوط النظام 

 سینار�و �قاء النظام:أ-

�قوم هذا السینار�و على افتراض أن النظام السوري واجه العدید من األزمات خالل فترة     

حكم حافظ األسد, ورغم انه تمكن من قمع االحتجاجات إال أن هذا لم �منع من استمرار 

الخالفات الداخل�ة بین المعارضة الس�اس�ة والمسلحة. 

�ستند هذا السینار�و إلى العدید من المعط�ات والمحددات التي تساهم في �قاء نظام األسد     

وعدم التدخل عسكر�ا, (مثلما حدث في لیب�ا), ولكن الوضع في سور�ا مختلف نوعا ما فحلف 

الناتو الذي تدخل عسكر�ا في لیب�ا ال �حبذ فكرة التدخل في سور�ا وهذا راجع إلى روس�ا 

والصین (الفیتو المزدوج). وما یز�د من احتمال �قاء النظام هو الدول المساندة ل�شار األسد, 

والتي تتمثل في: 

: -التقارب اإلیراني-األمر�كي1

عادت إیران إلى الساحة الدول�ة �عد انتخاب الرئ�س "حسن روحاني", الذي أدرك ق�مة     

المصالح المشتركة, ولهذا انطلق التفاهم بین إیران والوال�ات المتحدة األمر�ك�ة حول الملف 

 181-180-179سھام فتحي, مرجع سابق,ص ص  1
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النووي . و�لتقي الطرفان في مصلحة القضاء على نفوذ الجماعات المتشددة وتنظ�م الدولة 

اإلسالم�ة في العراق والشام, وهو الهدف الذي تالقى ف�ه الجانب اإلیراني مع الرؤ�ة األمر�ك�ة 

الروس�ة المشتركة التي �اتت ترى أن األولو�ة في سور�ا أص�حت نتیجة لمحار�ة التطرف 

السني. 

-التحول في الموقف التركي تجاه األزمة السور�ة: 2

إن موقف ترك�ا من األزمة السور�ة كان له وزن في الساحة الدول�ة, حیث حاولت ترك�ا في     

�ادئ األمر توطید عالقاتها مع إیران, ثم دعم المعارضة السور�ة سرعان ما تحول موقفها و�دا 

�التراجع والتغییر خصوصا �عد فشل المشروع اإلقل�مي التركي في المنطقة العر��ة, وفشلها في 

مبدأ تصفیر المشكالت. 

-تزاید دور الجماعات الجهاد�ة المتطرفة داخل سور�ا: 3

إن الخالف الذي وقع حول تمثیل المعارضة الس�اس�ة المنقسمة في الداخل والخارج, اثر     

 .1�شكل كبیر على المعارضة السور�ة لصالح النظام السوري 

 تأثیر �قاء النظام السوري على امن المتوسط: •

إن �قاء النظام السوري على ما هو عل�ه �شكل تهدیدا واضحا �النس�ة لحوض المتوسط,    

حیث سیؤدي الظلم والقمع الذي تقوده جماعة �شار األسد إلى الز�ادة في انتشار الجماعات 

 .186-185-184سھام فتحي سلیمان ابو مصطفى, مرجع سابق, ص ص  1
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اإلرهاب�ة والمتطرفة مایزعزع ك�ان الدول المح�طة. أضف إلى ذلك إضعاف االستثمار بین 

بلدان المنطقة وانتشار آفة المتاجرة �اإلنسان خصوصا مع انتشار أزمة الالجئین السور�ین, 

�حیث تشكل هذه األزمة عبئا دول�ا وخطرا محور�ا تواجهه الدول المح�طة. 

 -سینار�و انه�ار نظام �شار األسد: ب

�مكن تصور حدوث انه�ار م�اشر لنظام األسد �الرغم من مساندة �عض القوى اإلقل�م�ة     

والدول�ة للنظام السوري (إیران وروس�ا). 

هناك العدید من المتغیرات والتي تسهم في تحقیق هذا السینار�و تتمثل في: 

-تنظ�م المعارضة وتوحیدها لتشكیل نواة صل�ة تهدف إلى تقر�ب الرؤى الس�اس�ة: 1

یجب على المعارضة الس�اس�ة في سور�ا أن تتحاور وتتوحد من خالل تشكیل وفد س�اسي 

مشترك لمواجهة نظام األسد, فهذا من شانه أن �حرز مكانة المعارضة وواقعها س�اس�ا 

وعسكر�ا. ولكن رغم هذه المحاوالت فإستراتیج�ة توحید المعارضة السور�ة �صعب تحق�قها, 

 .فالتشتت الذي أصاب المعارضة السور�ة جعلها هدفا سهال لالنشقاقات الداخل�ة

-التدخل العر�ي لحما�ة المدنیین: 2

دعت الدول العر��ة سور�ا إلى االستفادة من نماذج تونس ومصر وحاولت إقناع النظام     

�التنحي عن السلطة ولكن قابل النظام هذا �طر�قة قاس�ة وقمع�ة ورفض فتح أي حوار مع 

المعارضة, واتهمها �العمالة للقوى الخارج�ة المعاد�ة. 
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 تأثیر سقوط النظام على األمن في المتوسط: •

ان سقوط النظام سیخلق نوعا من البلبلة في سور�ا خاصة, والدول المجاورة عامة, فسقوط    

الدولة �عني إتالف كل ما هو قانوني فیها, ما قد یجعل سور�ا في عزلة ش�ه كاملة خصوصا 

عند ارتفاع حصیلة الالجئین الذین سی�حثون عن ظروف مع�ش�ة أفضل. أضف إلى ذلك فان 

الدول المح�طة ستع�ش في وضع�ة غیر مستقرة فمثال إیران ستحظى بهز�مة إستراتیج�ة ثقیلة 

سوف �كون التعافي منها �الغ الصعو�ة. 

المطلب الثالث: سینار�و تقس�م سور�ا 

إن ارتفاع شعور النزعة االنفصال�ة ورغ�ة االنتقام التي تأثرت �عالقات التخاصم, قد تؤدي     

إلى حرب أهل�ة, وتصعید حدة الصراعات بین النظام والمعارضة, ما یؤدي إلى تفتیت قوة 

سور�ا, والقضاء على وحدتها وٕامكاناتها الس�اس�ة والعسكر�ة واالقتصاد�ة, ما یؤدي إلى ارتفاع 

في نس�ة الطائف�ة, ما �سهم في تفك�ك المجتمع وه�منة الفوضى الشاملة واتساع نطاق االحتراب 

الداخلي وقد تنتقل تداع�اته إلى دول الجوار, وتؤدي إلى تدمیر النسیج المجتمعي وتقس�م سور�ا 

على أساس طائفي. 

" (حول فكرة تقس�م سور�ا) على أسس اثن�ة Henery Kissenjer"هنري ك�سنجرقال    

"هنالك ثالث نتائج ممكنة: انتصار األسد, أو انتصار السنة, أو نتیجة تنطوي على وطائف�ة: 

قبول مختلف القوم�ات �التعا�ش معا, ولكن في مناطق مستقلة ذات�ا على نحو أو آخر, 

�حیث ال تقمع �عضها ال�عض وهذه هي النتیجة التي أفضل رؤ�تها تتحقق". 
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أضف إلى ذلك سعي األكراد للحصول على الحكم الذاتي وٕاقامة دولة فدرال�ة في شمال شرق    

 .1سور�ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول 2013-2011األزمة السوریة في ظل التوازنات اإلقلیمیة والدولیة سھام فتحي سلیمان أبو مصطفى,  1
 201...194)ص ص 2015على درجة الماجستیر في دراسات الشرق األوسط, (غزة: جامعة األزھر, 
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 خالصة الفصل:

ستظل القارة األورو��ة تواجه أزمة تدفق الالجئین السور�ین, إذا استمرت األوضاع األمن�ة    

في سور�ا على ما هو علیها اآلن, الن هؤالء الالجئین ی�حثون عن فرصة للع�ش الكر�م واألمن 

في الوقت الذي تهدد ح�اتهم �سبب الصراع الدامي في سور�ا. 

من خالل دراسة السینار�وهات تبین لنا صعو�ة الحدیث عن تصور واضح ودقیق للمسارات    

أو االحتماالت التي �مكن الوصول إلیها لما �حدث في سور�ا. فهي أزمة مرك�ة ومعقدة وممتدة, 

حیث تت�این األطراف الداخلة فیها, و�تداخل و�تواصل فیها الدور اإلقل�مي والوطني, وتختلف 

المواقف والس�اسات إزاءها. 

كما أن األطراف الفاعلة في األزمة وتعددها تمكنت من إحداث شرخ واضح في المنظومة     

الدول�ة التي �اتت منقسمة على نفسها بین مؤ�د لالزمة السور�ة ومعارض لها. 

وفي النها�ة فان الدراسة تلخصت إلى أن السینار�و األقوى هو �قاء الصراع دائر بین      

طرفي األزمة لعدة سنوات في ظل م�اراة صفر�ة, و�عود ذلك لحالة االنقسام والتفكك التي 

  تشهدها البیئة الداخل�ة لسور�ا.
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     لقد شكلت منطقة المتوسط عامة، والمنطقة العر��ة خاصة، نقطة استقطاب إستراتیج�ة منذ  

سنوات طو�لة للعدید من الدول، التي تتنافس في س�اق محموم في الصراع على مصادر الطاقة، 

وكذلك جعل العدید من دول المنطقة ذات تأثیر یتعاظم �أ�عاده الجیوس�اس�ة على خر�طة 

التحالفات خاصة منطقة الشرق األوسط الذي �شهد مجموعة من التغیرات في مرحلة ما �سمى 

، حیث بدا من انتفاضتي تونس ومصر لتصل الشرارة 2011"بثورات الر��ع العر�ي" أواخر العام 

إلى سور�ا وهو نتاج وطني صنعته أوضاع ال�الد ، وقد خلقت هذه الثورات حملة من المتغیرات 

الس�اس�ة واألمن�ة وحتى االقتصاد�ة التي تركت أثرها على محمل الواقع العر�ي والمح�ط المتوسط 

عموما. 

 األكثر تعقیدا في المنطقة العر��ة 2011    تعد األزمة السور�ة التي بدأت أحداثها منذ مارس 

والنظام الدولي، حیث بدأت �س�طة �مق�اس الحركة نتیجة ق�ام أفراد النظام �االعتداء على 

المواطنین في سوق الحر�قة بدمشق، ثم تطور الحراك �عد أحداث درعا نظرا لوجود العدید من 

العوامل المؤثرة في األزمة مثل: الحراك الس�اسي والمجتمعي واألوضاع األمن�ة وتعدد مصالح 

القوى الكبرى في المنطقة. لقد فشل النظام في إدارة األزمة �الوسائل الدبلوماس�ة وهذا ما حولها 

إلى أزمة إقل�م�ة واستقطابها من قبل �عض القوى اإلقل�م�ة التي سعت لمراجعة س�استها الخارج�ة 

وتحقیق مصالحها اإلستراتیج�ة على حساب طرفي األزمة (النظام والمعارضة)، من خالل جعل 

سور�ا ساحة مفتوحة الصراع أمامها، لكن فشل هذه القوى وعجز النظام اإلقل�مي على احتواء 
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األزمة جعل من سور�ا تخرج من المنطقة العر��ة لتتحول إلى أزمة دول�ة وهذا دلیل على ضعف 

النظام العر�ي في حل األزمة وٕادارتها. 

    لقد أسهمت األزمة السور�ة في إحداث تغییر في نسق وتوجهات النظام الدولي، حیث �ات 

انقسام واضح في المنظومة الدول�ة بین مواقف الدول الكبرى جراء ما �حدث في سور�ا، وهذا 

مؤشر على حالة التأزم التي �اتت تص�غ الس�اسة الدول�ة، حیث لم تعد الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة 

القوة الوحیدة على الصعید الدولي، فقد برزت قوى جدیدة على الساحة الدول�ة تحاول استعادة 

دورها واستغالل الفراغ الذي خلقته األزمة. 

   لقد أثرت األزمة السور�ة على العالم �شكل عام، والمنطقة المتوسط�ة �شكل خاص، حیث أنها 

أحدثت تغییرا د�موغراف�ا في البن�ة االجتماع�ة نتیجة النزوح واللجوء إلى دول الجوار السوري 

والدول األورو��ة التي تسببت في أزمة الالجئین، األمر الذي انعكس �السلب على امن منطقة 

المتوسط وأدى إلى انتشار التطرف وتكاثر الخال�ا اإلرهاب�ة المتطرفة �شكل كبیر وانعدام 

االستقرار في المنطقة،  وكذا زعزعة االقتصاد الوطني للدول  المستض�فة لالجئین السور�ین في 

مجاالت متعددة. مما زاد من انتشار العنف والجر�مة المنظمة والتوترات على المستوى الدولي 

وهذا ینذر بتغیرات كبرى في البن�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة للدول المتوسط�ة. 

121 

 



 الخاتمة

 

   كما اشرنا في الفصل الثالث عن االستراتیج�ات والخطط المقترحة من قبل �عض الدول لحل 

أزمة الالجئین السور�ین، �مكن حصرها في: 

معرفة األس�اب الحق�ق�ة وراء األزمة ومعالجتها.  •

وقف الحرب في سور�ا والوصول إلى حل س�اسي �ضمن عودة األمن واالستقرار، مما  •

یجعل السور�ین أكثر ثقة �مستقبلهم. 

ز�ادة حجم المساعدات والمعونات الدول�ة للدول المض�فة لحصر األزمة.  •

أكدت كل من ترك�ا والیونان على ضرورة معرفة األس�اب التي دفعت الالجئین لترك  •

�الدهم. 

�عد الم�احثات التي توصلت إلیها ترك�ا واالتحاد األورو�ي لحل مشكلة الالجئین السور�ین في قمة 

بروكسل، سمحت ترك�ا �عودة الالجئین الذین انطلقوا منها نحو أورو�ا مقابل إقامة إعداد من 

الالجئین السور�ین فیها. 
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 ملخص الدراسة:

، 2011   تناولت هذه الدراسة �صفة عامة موجات الحراك العر�ي الذي مس الدول العر��ة منذ 

حیث استعرضنا مجمل األس�اب والعوامل التي أدت إلى هذا الحراك، وما هي القوى الرئ�س�ة 

 والفواعل المحركة له.

   بینما تطرقت هذه الدراسة �صفة خاصة إلى األزمة السور�ة، حیث حاولنا أن نجسد حق�قتها 

وما هي األوضاع الداخل�ة والخارج�ة التي لعبت دورا مهما في اندالع الحرب السور�ة، وما یجدر 

اإلشارة إل�ه هنا هو طب�عة تشكیل المجتمع السوري، حیث یتمیز بتنوعه الثقافي والطائفي والدیني، 

هذا ساعد النظام في الظهور �شكل علماني لحما�ة األقل�ات كما یزعم (حیث نجد الطائفة العلو�ة 

التي تنقسم �حد ذاتها إلى طائفتین: علو�ون تقلیدیون وآخرون مرشدون، الطائفة الكرد�ة، التي 

تلعب دورا مهما في سور�ا خصوصا �عد ق�ام الجمهور�ة الكرد�ة في إیران، خصوصا وأنهم 

 �طالبون �الحكم الذاتي).

أضف إلى هذا كله فان الح�اة في سور�ا تقتصر فقط على األكل والشرب والعمل، حیث یجرد 

الشعب السوري من كل حقوقه الس�اس�ة واالجتماع�ة، بینما انحصرت كل الحقوق في ید حزب 

 ال�عث. 

أدت األزمة السور�ة إلى تغییر جذري لألوضاع األمن�ة في المتوسط، حیث زادت في سرعة 

انتشار �عض المخاطر منها: الجماعات اإلسالم�ة المتطرفة، الجر�مة المنظمة...الخ، خصوصا 
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مع تزاید حصیلة الالجئین إلى الدول المجاورة هر�ا من حتم�ة الموت في حال ال�قاء في سور�ا، 

ما أنهك هذه الدول اقتصاد�ا وامن�ا. في آخر الفصل تطرقنا إلى المواقف الدول�ة واإلقل�م�ة حول 

األزمة السور�ة، واستعرضنا فیها آراء هذه الدول التي اتسمت تارة �التحفظ والترقب، وتارة أخرى 

 �مساندة النظام أو المعارضة.

الفصل الثالث تطرقنا ف�ه إلى الخطط واالستراتیج�ات المتخذة لحصر أزمة الالجئین من طرف 

�عض الدول كاالتحاد األورو�ي، خصوصا أن احتمال انتهاء الحرب في سور�ا مست�عد. لقد أدى 

اللجوء السوري إلى زعزعة االستقرار في المتوسط وانتشار الفوضى، خصوصا أن �عض من 

 الدول المستض�فة تع�ش حتى هي األزمات الس�اس�ة (لبنان).

أما ف�ما یخص االستراتیج�ات المتخذة فقد انحصرت في تقد�م مساعدات ومعونات لالجئین او 

للدول المستض�فة، وكانت الدول األورو��ة شدیدة االرتكاز على الجانب األمني، حیث شددت 

الرقا�ة األمن�ة (التفت�ش، إقامة حواجز...)، وفي األخیر حاولنا تقد�م دراسة استشراف�ة حول 

 األزمة السور�ة حیث قدمنا أر�ع سینار�وهات، ومدى تأثیرها على األمن في المتوسط.
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Résumé :  

    Cette étude est basée, de façon  générale, sur le printemps arabe, 

plus précisément sur la crise syrienne et les conséquences de cette 

dernière sur les pays méditerranéens. Cette étude est d’ailleurs 

résumée par plusieurs questions à partir desquelles elle a été 

fondée : 

En quoi est ce que la crise syrienne a-t-elle affecté la zone 

méditerranéenne ? Quelles sont les décisions prises afin de mettre fin 

au faux de réfugiés augmentant ? 

Quel devra-t-être alors l’avenir de la crise alors que le monde subit 

des changements radicaux ?  

   L’étude se constitue de trois chapitres. Si l’épistémologie des 

guerres arabes est abordée dans le premier, c’est l’essence de la crise 

Syrienne qui est présentée dans le deuxième. Enfin, le dernier 

chapitre essaie de regrouper tous les dangers résultants de cette 

crise. 

    L’étude se  distingue par son caractère récent : En effet, d’après 

cette dernière, il existerait des aspects directs ainsi que des indirects 

ayant fait en sorte que la crise empire. Cette dernière révèle une 

faiblesse dans le système arabe, vu que les réfugiés Syriens 



choisissent de se diriger vers l’Europe alors qu’ils devraient choisir 

l’union et la solidarité afin de bien gérer de telles situations. 
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