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:مقدمة 

تحظى منطقة الشرق األوسط بمكانة جیوسیاسیة مهمة في الخریطة السیاسیة العالمیة یزید من 

البنیة االجتماعیة والسیاسیة ، األمر الذي و كذا تمتع به من تنوع في الهویة االثنیة والدینیة تما لأهمیتها 

مصالح إقلیمیة و دولیة على أرضه خاّصة ومع غیاب فاعلیة للنظام اإلقلیمي فاعلمالئمة لتیخلق بیئة

، و انهیار بعض 2005، وانسحاب سوریة من لبنان  في العراق سقوط نظام صّدام حسینفبعدالعربي ، 

وتأّزم ، وسقوط نظام بن علي في تونس وغیرها ، النظام المصريالتي من بینها األنظمة العربیة 

برزت تركیا وٕایران كقوتین إقلیمیتین في العربي الغیاب، وأمام 2011األوضاع في سوریا منذ مارس 

التي  ح، وقد أصبح واضحا أن هذا التدخل كان یسیر وفقا للمصالبسط نفوذهالالمنطقة تسعى كّل منهما 

ا هذه القوى في هاته البؤرة من خالل مخططات ومناهج مضبوطة ، وهذا حفاظا على یمكن أن تجنیه

.مكانتها اإلستراتیجیة وكذا لتعزیز األمن في المنطقة خوفا من التدخل الخارجي 

إلى أزمة إقلیمیةمن أزمة داخلیة  وبالنظر إلى األهمیة الجیوسیاسیة لسوریا تحّولت األزمة السوریة

األساسیین فیها مع بقاء تركیا وٕایران قّوتین الفاعلینودولیة ، تمّثل الوالیات المتحدة األمریكیة وروسیا 

، و تعد األزمة الّسوریة محورا للتفاعل بین هذه القوى ، األحداث في اإلقلیم تؤّثران في مجریات اقلیمیتین 

فسقوط نظام بشار األسد یمّثل انحصار وتراجع ، على المنطقة حیث أن فشل أو نجاح النظام له تداعیاته 

اإلقلیمو هو ما یساعد في زیادة التركي في الدور  حلفائها في المنطقة وتزایدمما یضعفللّدور اإلیراني ، 

.تامین الطرف اإلسرائیلي

ر من وما زاد من اهمیة االزمة السوریة هو تصادم المصالح الجیوسیاسیة ، حیث تعتبر سوریا بوابة للكثی

.القوى خاصة من الناحیة االقتصادیة و الجیوسیاسیة و األمنیة 
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أسباب اختیار الموضوع –)1

هناك مجموعة من الدوافع الذاتیة و الموضوعیة التي كانت وراء اختیارنا للموضوع ، حیث أن هذه الدوافع 

.ومیوالتنا  في مجال تخصصناتكونت وتجسدت بحكم انتماءاتنا الشخصیة وانطالقا من اهتماماتنا العلمیة 

یعتبر موضوع هذه المذكرة احد أهم المواضیع الجدیدة والبارزة في مجال :ـ دوافع موضوعیة  ) أ 

العالقات الدولیة ، وهذا الحتوائه على مجموعة من المتغیرات التي تعرف جدال واسعا في النقاشات 

، و لما لها ج المشاریع البحثیة و اإلنتاج المعرفياألكادیمیة الحدیثة وهو ما یشكل األرضیة الخصبة إلنتا

من أهمیة بإعتبارها بوابة الشرق األوسط ،حیث أن جل التوازنات و التغیرات في المنطقة تتأثر بهذه البؤرة 

.إضافة الرغبة في تتبع ما ألت إلیه األوضاع الراهنة 

ة منطقة الشرق األوسط و أهم األزمات تتمثل في میوالتنا و اهتماماتنا في دراس:دوافع ذاتیة  ) .ب

بالربیع العربي و اصطلح علیه التي عرفتها  هذه المنطقة خاصة في اآلونة األخیرة وخاصة ما

.، و نظرا لدینامیكیة الموضوع و أصالته یا بالتحدید تأزم األوضاع في سور 

:أهمیة الدراسة  )2

وٕابراز األزمة السوریة،اإلیراني اتجاه -تعمیق البحث حول التفاعل التركيالدراسة إلىتسعى هذه 

مدى التنافس بین هاتین الدولتین اإلقلیمیتین على مناطق النفوذ في المنطقة ومحاولة معرفة 

أسباب ونشأة األزمة السوریة و المراحل التي شاهدتها ومعرفة مواقف الدول اتجاه األزمة 

.السوریة

تتمثل هذه األهمیة من كونها تركز على دراسة وتحلیل األزمة :األهمیة العملیة للدراسة ) .أ 

السوریة ومعضالت  تسویتها في ضوء االستقطاب اإلقلیمیة والدولیة ، باعتبار أن القوى اإلقلیمیة 

.والدولیة أصبحت أطراف مباشرة في األزمة السوریة
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في مواقف األطراف المتباینة اتجاه األزمة تكمن في ضرورة البحث :األهمیة العلمیة .) ب

السوریة لمعرفة المحددات و التداعیات الناتجة عن تلك المواقف وكیفیة توظیفها للحفاظ على 

ة بهذه الجهود كون الدراسة التي تباألمن والسالم الداخلي في سوریا وكذلك من اجل إثراء المك

.لموضوع تناولت هذا الحدث قلیلة وهذا راجع إلى حداثة ا

:أهداف الدراسة )3

.معرفة مواقف الدول اتجاه األزمة -

.تحلیل دور القوى واألطراف المشاركة و الفاعلة في األزمة السوریة -

.معرفة دوافع الدول اتجاه األزمة -

.عرفتهامحاولة معرفة أسباب ونشأة األزمة السوریة والمراحل التي -

:إشكالیة الدراسة )4

في ظل التحوالت الدولیة التي شهدها العالم و خاصة منطقة الشرق األوسط ومنذ نهایة الحرب 

الباردة وبروز قوى دولیة في المنطقة ، تتنافس حول مناطق النفوذ خاصة ما عرف باألزمة 

السوریة ، التي ظهرت إلى الوجود والتي اعتبرت محور مركزي تتنافس علیه الدول وهو الشيء 

:التالي السؤال من تأزم األوضاع في سوریا ، ویمكن تلخیص اإلشكالیة في  الذي زاد

األزمة السوریة ؟اتجاهالتنافس التركي اإلیراني هي حدود ما 

:تحت هذه االشكالیة مجموعة من األسئلة الفرعیة كالتالي وتندرج 

األزمة السوریة  ؟ماهي أسباب-



المقدمة

11

 ؟ اتجاه األزمة السوریة من تركیا و إیرانماهي مقومات الدورین اإلقلیمیین لكل -

كیف أثرت األطراف الدولیة على مجریات األحداث األزمة السوریة ؟-

ماهو الدور الذي لعبته األطراف اإلقلیمیة األخرى أثناء األزمة السوریة ؟  -

ماهو الشكل المستقبلي للخارطة الجیوستراتیجیة في الشرق األوسط في ظل األزمة السوریة ؟-

:حتى نجیب على التساؤالت السابقة سنستعین بالفرضیات التالیة :فرضیات الدراسة.)5

إن حدود التنافس التركي اإلیراني في األزمة السوریة مرتبط بكیفیة توزیع القوى والمصالح -

.راتیجیة في المنطقة اإلست

.كلما فشل النظام السیاسي في خلق بیئة أمنة كلما زادت احتماالت التدخالت الخارجیة -

إن شكل التوازنات الدولیة في الشرق األوسط تحدده العالقة بین القوتین األمریكیة والروسیة -

.اتجاه األزمة السوریة  

:حدود الدراسة .)6

، 15/03/2011تغطي الدراسة الفترة التي بدأت فیها األزمة السوریة :الحدود الزمنیة ) . أ 

إلى غایة الوقت الحالي حیث صاحبت معها تنافس قوى إقلیمیة

.2018ودولیة ، و التي مازالت تفاعالتها مستمرة حتى تاریخ إجراء هذه الدراسة في عام 

المكانیة في الشرق االوسط  وكذا الدول اإلقلیمیة  تنحصر حدود الدراسة :المكانیةالحدود ).ب

.حیث تشمل إیران و تركیا ، و االطراف البعیدة جغرافیا و التي تفرض تدخلها في االزمة 

:اإلطار المنهجي للدراسة )7

Méthodologieمنهج دراسة الحالة ). أ de l’étude de cas:
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المعلومات و البیانات من خالل جمعحالة معینة دراسة  منهج دراسة الحالة یهدف إلى التركیز على 

.تكون مبسط و سهلة للفهم واالستیعاب المتعلقة بها و تحلیلها للوصول إلى نتائج واضحة

الحالة السوریة باعتبارها جاءت في خالل دراسةاستعنا بهذا المنهج في دراستنا وهذا من 

، من اجل فهم العربيباقي ثورات الربیع خضم الربیع العربي لما لها من خصوصیات عن 

ومعرفة كل األوضاع التي مهدت إلى قیام األزمة وبالخصوص التقصي حول سبب استمرارها 

.ومعرفة األسباب التي دفعت إلى التدخل الخارجي

Approcheالمنهج التاریخي). ب historique:

اث و الحقائق الماضیة من اجل هو الطریق الذي یتبعه الباحث في جمع معلومات عن األحد

استخالص التعمیمات و النتائج العامة و التي ال تقف في فهم أحداث الماضي و لكن أیضا 

.تساعد في تفسیر األحداث و المشاكل الجاریة و توجیه التخطیط بالنسبة للمستقبل 

إیران تركیا روسیا (قمنا باالعتماد على هذا المنهج من خالل تتبع عالقات الدول مع سوریة 

وذلك من اجل فهم سلوكها المنتهج باعتبار ذلك یعود إلى طبیعة )الوالیات المتحدة األمریكیة 

العالقة التي تجمعها مع هذا البلد وهذا لفهم أسباب وراء وقوف دول مع النظام وأخرى 

.ضة للنظاممعار 

:اإلطار النظري واقترابات الدراسة )8

Théorieالنظریة الواقعیة). أ réaliste:

هي أقدم نظریة في العالقات الدولیة و أكثرها استخداما وللواقعیة وجهان فمن لواقعیة السیاسیة إن ا

الحالة ومن ناحیة أخرى وهي القوة في هذه –ناحیة تعتبر توجها هاما له جذوره في بؤرة مركزیة واقعیة 

هي مجموعة النظریات التفسیریة أو النماذج أو المقترحات التي تؤكد في حالة الواقعیة على الفوضى 
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و توازن القوة إذ یؤكد الواقعیون على القیود التي تفرضها األنانیة اإلنسانیة على السیاسة و غیاب 

1).الفوضى(الحكومة العالمیة 

 هایة لتوضیح مصالح الدول المتدخلة في األزمة و الصراع الدائر بینها، فكلاعتمدنا على هذه النظر 

.كانت في حقیقة األمر حمایة مصالحها في المنطقة

یعد ظهور الواقعیة الجدیدة ، الحلقة األكثر نضوجا بین حلقات تطور :الواقعیة الجدیدة ). ب

Kenneth"المدرسة الواقعیة ، ویعد  Walt’z" مؤسسالواقعیة الجدیدة ، وعرض في إطار الواقعیة

الجدیدة مقدمات وتحلیالت أكثر تعقیدا من تلك التي جاءت عن الواقعیین التقلیدیین ، ففي تقدیره 

و ترى المدرسة .أن الواقعیة الجدیدة تعرض نظاما للسیاسة الدولیة ككل، وتؤسس استقاللیتها 

ع شيء ضروري ، أي انه دائما سوف یكون هناك صراع ، وال الواقعیة الجدیدة أن الفوضى والصرا

یكون هناك تعاون ، كما ترى أن الدولة هي الفاعل األساسي والوحید ، وان مسائل الحرب والصراع 

باالضافة الى اسهامات جون میرشایمر الذي .2تأتي في المرتبة األولى في العالقات الدولیة 

.3و غیاب سلطة علیا مما یدفع الدول الى تعظیم قوتهاركز على فوضویة النظام الدولي

Approcheاقتراب القیادة ).ج de conduite:

القیادة هي قدرة و فاعلیة وبراعة القائد السیاسي بمعاونة النخبة السیاسیة في تحدید أهداف 

المجتمع السیاسي و ترتیبها حسب أولویاتها واختیار الوسائل المالئمة لتحقیق هذه األهداف 

بما یتفق مع القدرات الحقیقیة للمجتمع ، وتقدیر أبعاد المواقف التي تواجه المجتمع واتخاذ 

القرارات الالزمة لمواجهة المشكالت  

.52-51.ص-، ص2014المركز القومي للترجمة  ، :القاھرة نظریات العالقات الدولیة ، محمد صفار ،1
.26-24ص، _، ص2005دار الھدى للنشر و التوزیع ، :مصر النظام الدولي نظریات وإشكالیات ، جھاد عودة ،

2

3
//، ترجمة حمزة بن عبد الرحمان، نقال عن الموقع الواقعیة البنیویةجون میرشایمر ، 

www/youtube.com /watch ?v :gh6byusj6ghttp .تماما   17على  2018جویلیة25في  :
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واألزمات التي تفرزها هذه المواقف، ویتم ذلك في إطار تفاعل تحكمه القیم والمبادئالعلیا 

.1للمجتمع

Théorieنظریة اللعبة ).د des jeux: تنطلق نظریة اللعبة من افتراض مفاده أن السلوك

من المنافسة بین طرفین ، یقدم كل منهما على اإلنساني هو نوع من اللعبة أو المباراة التي تتض

تحركات یفترض بها أن تضمن له النجاح أو الفوز في نهایة المباراة التي یخوضها مع الطرف 

اآلخر ، ونظریة اللعبة تفترض وجود العبین اثنین، حیث یسعى كل منهما إلى تحقیق نتائج 

:وذجین أفضل ومكاسب اكبر، إال أن طریقة اللعب تأخذ احد النم

تمثل ) أ ( ومفادها أن المكاسب التي یحققها الطرف :zerosamgameاللعبة الصفریة.1

، ) أ ( ، أي الربح المطلق أو الشبه المطلق للطرف )ب( الخسائر التي یفقدها الطرف 

وفي هذا النموذج ال یهتم أي العب بالتكلفة التي ) ب ( وخسارة مطلقة أو شبه مطلقة للطرف 

.یمكن أن یتحملها 

nonغیر الصفریة  ةاللعب.2 zerosumgame

المتبعة في اللعبة تفترض أیضا وجود العبین ، إال أنها ال تنطلق من قواعد مغایرة لتلك القواعد

ن هي أن ال یتكبد أي منهما اآلخر خسائر فالخیارات المطروحة أمام كال الطرفیالصفریة 

.2مفرطة أو یغلق أمامه فرص المكاسب المتوقعة أو التي یمكن أن یجنیها

تعتبر نظریة توازن القوى من أقدم النظریات السیاسیة في العالقات :نظریة توازن القوى). ه

الدولیة ، بحیث كانت معروفة عند قدماء الساسة في الهند و الیونان ، تم استخدامها في 

كما یشیر التوازن كمفهوم .العمل السیاسي بشكل عفوي دون أن یكون لها بناء نظري متكامل 

1
.224.، ص1997كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة  ، :الجزائر المنھجیة في التحلیل السیاسي  ، محمد شلبي  ، 

2
.65-64ص، -،ص2010دار الشروق للنشر والتوزیع ، :عمان لدولیة ، النظریات الجزئیة والكلیة في العالقات اعبد القادر محمد فھمي ،
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تكافؤ النسبي في قوة وقدرات العناصر المكونة لنظام التوازن سواء بین دولتین أو عام إلى ال

مجموعتین من الدول ، اما اذا افتقد لمثل هذا التكافؤ فهذا یعني من الناحیة العملیة ان احد 

عناصر النظام ، قد تفوق على بقیة العناصر األخرى ، مما یدفعه على فرض ارادته على 

.مؤسسة للنظام ملحقا بهم أضرار مادیة ومعنویة بقیة العناصر ال

نظریة النظم من أهم التطورات التي نشأت في إطار المدرسة السلوكیة تعتبر :نظریة النظم ). و

في منتصف الخمسینات فتحلیل النظم یسمح بتخطي الفاصل بین الشؤون الداخلیة للدولة 

المستویات الدولیة و اإلقلیمیة والوطنیة ، والسیاسة الدولیة ، كما یعمل هذا المنهج على كافة 

تعریفا بسیطا للنظام انه بنیة من شارلز ماكاللندقدم . ویربط بین هذه المستویات أیضا 

عناصر مرتبطة ومتفاعلة مع بعضها البعض ، ولها حدود تفصلها عن بیئتها أو محیطها ، و 

.كیة البشریة على كافة المستویات النظام هو أداة تحلیلیة تقدم منظورا معینا لدراسة السلو 

:اإلطار المفاهیمي للدراسة )9

یعرف الصراع على انه تنافس بین الطرفین أو أكثر حول :conflitمفهوم االصراع) . أ

ینتج عن اختالف في دوافع "تنازع لإلرادات "أهداف غیر متوافقة ، فمفهوم الصراع في جوهره

وتطلعاتهم ومواردهم وٕامكاناتهم مما یؤدي بهم إلى اتخاذ قرارات أطرافه وفي تصوراتهم وأهدافهم 

.أو انتهاج سیاسات تختلف فیما بینها أكثر من اتفاقاتها 

laمفهوم األزمة ). ب crise: حدث مفاجئ غیر متوقع تتشابك فیه األسباب بالنتائج و

األحداث  بسرعة كبیرة لتزید من درجة المجهول عما یحدث من تطورات وتجعل متخذ 1تتالحق

1.القرار في حیرة بالغة اتجاه أي قرار یتخذه وقد تفقده قدرته على السیطرة والتصرف 

:رسالة ماستر ، جامعة األزھر ، 2013–2011السیاسة اإلسرائیلیة اتجاه الصراع في سوریا أماني عبد عطا هللا ، 1
.4.، ص 2015كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة ، 



المقدمة

16

كما تعرف االزمة الدولیة على انها نقطة تحول في طبیعة العالقة بین أطراف ما ، حیث ترتفع 

.وى یهدد بتغییر طبیعة العالقات بین الدول الصراعات إلى مست

الثورة هي جهد مبذول إلسقاط نظام سیاسي بطرق :Revolutionمفهوم الثورة ). ت

غیر دستوریة ، وتختلف الثورات عن االنقالبات في أنها تنطوي على مشاركة جماهیریة وتهدف 

.إحداث تغییر اجتماعي أو اقتصادي أو سیاسي جذري 

تعني السیادة امتالك جهة ما، السلطة المنفردة :souverainetéسیادة مفهوم ال). ث

على اإلقلیم التابع لها ، ویستخدم هذا المصطلح في القانون الدولي في سیادة الدولة على 

.2المنطقة

یعني امتالك قوة اجتماعیة ضمن نسیج العالقات :Influenceمفهوم النفوذ) . ح

یذ رغبته مهما كانت مدى شرعیتها أو مطابق للقوانین االجتماعیة االجتماعیة یمكنللمرء من تنف

النفوذ بأنه كل فرصة أو إمكانیة ضمن العالقات االجتماعیة "ماكس فیبرویعرف

اومة ما و بغض النظر عن أساس تسمح للشخص بتنفیذ رغبته الخاصة حتى لو كانت ضد مق

"الفرصة هذه 

.4.، صالمرجع نفسه1
كلیة العلوم :جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة الموقف األمریكي من األزمة السوریة ، عبد الرحمان بن شلیل العتیبي ، 2

.12-9.ص -ص.2016الریاض ، اإلستراتیجیة
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leمفهوم الشرق األوسط). خ moyen orient:األمریكیة بریتانكاتعرف موسوعة

الشرق األوسط مصطلح یعود في استعماله الحدیث إلى الحرب العالمیة الثانیة و یشمل 

من المملكة األراضي الواقعة حول الساحلین الجنوبي و الشرقي للبحر األبیض المتوسط 

المغربیة إلى شبه الجزیرة العربیة وٕایران و أحیانا ما وراء ذلك ، و قد حددت منطقة الشرق 

تركیا ، الیونان ، قبرص ، سوریا ، لبنان ، العراق ،إیران ، األردن ، :األوسط بالبلدان التالیة 

1.مصر ، لیبیا ، فلسطین 

هي مجموعة األهداف والغایات طویلة المدى ستراتیجیة اإلStrategyمفهوم اإلستراتیجیة). ج

، والتي یبتغیها المجتمع أو الفرد ، وهي تطلق أحیانا على الغایات ذات الطبیعة األساسیة ، 

وعلى األهداف المحددة ، وقد تركز اإلستراتیجیة على إحداها أو كالهما ، فاإلستراتیجیة ترسم 

أو المراحل وذلك وفقا للمرامي العامة على أسالیب الحركة المختلفة في شكل متعاقب الحلقات

مستوى الدولة ، وتشمل الوسائل الرئیسیة لبلوغ الغایات ، ویتم تضمین االستراتیجیات حقوق 

.2اإلنسان

Diplomacyالدبلوماسیة ) . د

مصطلح یقصد به الشكل العام للعالقات بین الدول في الظروف الطبیعیة ، وكلما زادت قوة 

العالقات بین دولتین زاد حجم التمثیل الدبلوماسي بینهما ، كما توصف الدبلوماسیة بأنها ومتانة 

الجهود السیاسیة المختلفة التي تبذل في كافة المجاالت من اجل نبذ الصراع وزیادة التعاون بین 

.الدول في كافة المجاالت 

.39.، ص2014مكتبة الوفاء القانونیة ، :اإلسكندریة الدور اإلقلیمي التركي في منطقة الشرق األوسط ، إیمان دني ، 1
2

.49.50.، ص،ص2006مصر ، معجم مصطلحات حقوق اإلنسان ،إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي ،
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Competitionالتنافس ). ذ

ة إلعداد القرار السیاسي ، وهو نشاط یسعى من ورائه وهو عملیة من عملیات التفاعل المصاحب

طرفان أو أكثر إلى تحقیق نفس الهدف ، ولذا یتقارب التنافس كّما وكیفا من مجتمع آلخر وفي 

.داخل المجتمع الواحد  

:الدراسات السابقة )10

:باللغة العربیة  –أ 

اإلستراتیجیة اإلقلیمیة لكل من بعنوان"طایل یوسف عبد الّله العدوان "دراسة للباحث -

رسالة ماجستیر ، )2013-2002(تركیا  وٕایران في منطقة الشرق األوسط  

15/05/2013جامعة الشرق األوسط 

ركزت هذه الدراسة على التعرف على الجوانب الرئیسیة التي تقوم علیها اإلستراتیجیة اإلقلیمیة 

و بیان اثر البیئة المحلیة و )2002/2013(لكل من إیران و  تركیا في المنطقة لفترة 

اإلقلیمیة و الدولیة على طبیعة االستراتیجیات لكل منهما ، و التعرف على التحوالت الراهنة 

.في منطقة الشرق األوسط على طبیعة اإلستراتیجیة اإلقلیمیة لكل من تركیا و إیران 

لیمیة و الدولیة ساهمت بتشكل خلصت الدراسة إلى أن العوامل البیئیة و المحلیة و اإلق

و جعلتها تأخذ طابع )2002/2007(اإلستراتیجیة لكل من تركیا و إیران في المنطقة للفترة 

.التعاون بین الطرفین 

تطور العالقات التركیة السوریة في ضوء بعنوان"محمود خلیل یوسف القدرة "دراسة -

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة )2007/2012(المتغیرات الدولیة و اإلقلیمیة 

.2014كلیة االقتصاد و العلوم اإلستراتیجیة : األزهر 
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تهدف الدراسة إلى تبیان تطور العالقات بین البلدین باإلضافة إلى تحلیل الدور الذي تلعبه 

.تركیا في األحداث الجاریة في سوریة في ظل المتغیرات اإلقلیمیة 

تسعى للعب دور إقلیمي في المنطقة عبر البوابة السوریة من خلصت الدراسة إلى أن تركیا

خالل تأیید المعارضة السوریة ضد النظام القائم و ذلك بمساعدة قوى أخرى لها دور في إطالة 

.أمد األزمة 

التنافس التركي اإلیراني على مناطق النفوذ في :بعنوان"محمد عربي الدمي "دراسة -

رسالة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة ، )2014-1996(منطقة الشرق األوسط 

2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، :بسكرة 

اإلیراني في منطقة الشرق األوسط و –تهدف الدراسة إلى تعمیق البحث حول التفاعل التركي 

.إبراز مدى التنافس بین هاتین الدولتین اإلقلیمیتین على مناطق النفوذ في هذه المنطقة 

:باللغة الفرنسیة  –ب 

fabricebalouche"Syrie"دراسة الباحث  : guerre civile et internationalisation

du conflit pp 14-30 .2013 , Euro rient

تناولت الدراسة األزمة السوریة ، وان سوریا كانت تواجه صراعا سیاسیا ، وخلصت الدراسة 

بان حل النزاع ینجو من الحركة السوریة على الساحة الدولیة ، في مواجهة بین التحالف 

الروسي الجدید ، اللذین یرعاهما المحور المؤید للسعودیة +األطلنطي والمحور الصیني 

اإلیراني في الوقت الحالي ، تم حظر اللعبة الجیوسیاسیة الن روسیا وٕایران والمحور المؤید 

.تدعمان بشار األسد بقوة 



المقدمة

20

Mohamad"دراسة الباحث - rezadjalili , l’Iran face à la crise syrienne ,

Genève : Institut de haute Etudes Internationales et du

développement ; 07 septembre 2014.

تناولت هذه الدراسة الموقف اإلیراني من األزمة السوریة ، والدور الذي تلعبه إیران من خالل 

.محاولتها لتسویة األزمة السوریة 

وخلصت الدراسة أن االحتجاج الشعبي أدى إلى قیام حرب أهلیة ، ومع انتشار التدخالت اإلقلیمیة 

متعدد األوجه لحكومة دمشق بكل الوسائل المتوفرة لدیها ، و الدولیة لم یؤدي إّال إلى تعزیز دعم إیران ال

.وان الدول التي دعمت المتمردین بشكل فعال شنت حربا غیر مباشرة على إیران

ارتأینا تقسیم هذا العمل العلمي بالنظر لإلشكالیة المراد الخوض فیها  و :تقسیم الدراسة )12

:قدمة و  ثالثة فصول و خاتمة العناصر المتعلقة بالموضوع  إلى م

إلى دراسة األزمة السوریة  من خالل تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین سوف نتطرق:الفصل األول 

یتناول األوضاع الداخلیة السائدة في المبحث األولإذ أن .الذي بدوره یتفرع إلى مطلبین 

اع  االجتماعیة واألوضاع الجمهوریة السوریة قبل األزمة وهي األوضاع االقتصادیة  واألوض

.السوریة و القوى الفاعلة فیها األزمةفقد تناول بدایة المبحث الثاني السیاسیة ،أما 

سوف نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الدور الذي تلعبه كل من تركیا و إیران اتجاه الفصل الثاني 

یتناول اإلستراتیجیةالمبحث األول األزمة السوریة ، و الذي یتفرع بدوره إلى ثالثة مباحث ، 

المبحث ، ر إیران اتجاه األزمة السوریةیتناول دو المبحث الثانيالتركیة اتجاه األزمة السوریة ، أما 

.یتناول حدود التنافس التركي االیراني لتجاه األزمة السوریةالثالث

مریكیة و الروسیة اتجاه األزمة سوف نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة اإلستراتیجیة األ:لفصل الثالثا

یتناول المحور التركي األمریكي ، أما، المبحث األول  السوریة  ، والذي بدوره یتفرع إلى ثالثة مباحث 
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یتناول السیناریوهات المستقبلیة ،  و المبحث الثالث یتناول المحور اإلیراني الروسي المبحث الثاني 

.لالزمة 
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تمهید 

شهدت المنطقة العربیة في ظل التحوالت الراهنة و بالخصوص في السنوات العشر األخیرة 

مظاهرات شعبیة واسعة إلى أن  وصل بها األمر إلى أبعد من ذلك حیث طالب المحتجون بقیام أنظمة 

أین تم إسقاط 2011دیمقراطیة تعددیة ،  خاصة ما عرف بالربیع العربي أین كانت االنطالقة مطلع 

متتالي لبعض األنظمة العربیة ، لكن الملفت لالنتباه هو النظام السوري الذي الزال قائما لحد الساعة فلم 

.یتمكن المحتجون القیام بأي تغییر بل زاد من تأزم األوضاع 

واألزمة السوریة التي بدأت في شكل احتجاجات  حالها حال باقي الدول العربیة حیث كان 

لحریة الكرامة و كذا العدالة االجتماعیة حیث انقلبت الموازین فتحولت من المحتجون یطالبون با

احتجاجات إلى ساحة دمویة مطالبین بإسقاط النظام وبالتالي تم الكشف عن تعقیدات النظام السوري 

فكانت األوضاع االقتصادیة السیاسیة و االجتماعیة هي التي مهدت لقیام األزمة فباإلضافة إلى األوضاع 

.اخلیة توجد فواعل ساعدت على تأزم األوضاع في سوریا الد

:ففي إطار هذا الفصل سیتم تناول هاته المعطیات من خالل تقسیم الدراسة إلى مبحثین 

.األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة قبل األزمة  :المبحث األول 

.األزمة السوریة  والقوى الفاعلة فیها:المبحث الثاني 
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األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة و السیاسیة في سوریا قبل األزمة:المبحث األول 

 تشترك بحدودها من الشمال مع تركیا ، ومن كلم ، 185.180تقدر مساحة سوریا ب

الشرق العراق ، ومن الجنوب فلسطین و األردن ، كما تطل على البحر األبیض المتوسط ولبنان من الغرب ، 

وهو ما یجعلها ملتقى عدة طرق مواصالت بین األناضول ومن ورائه أوروبا ، وأقطار جزیرة العرب ومصر ، 

وسط و المشرق المتمثل في بلدان الخلیج ، وهو ما یؤكد على أنها تحتل وبین أقطار البحر األبیض المت

موقع جد هام في خریطة الشرق األوسط ،فسوریا تقع في منطقة حساسة ومضطربة ، مما یجعلها فاعل 

أساسي في كل هذه القضایا وفي المقابل تؤثر القضایا علیها داخلیا و كذا على سلوكها الخارجي ، وذلك 

ودها مع هذه المناطق المتأزمة وهو ما یجعلها طرفا في هذا الصراع ، تزخر سوریا بموقع جغرافي القتران حد

جد هام  ، فمن ناحیة التوزیع السكاني سوریا تحوي على خلیط سكاني نتیجة تواجد العدید من األقلیات فیها 

)أكراد ، شیعة ، أتراك ، سنة ومسیحیین ( ونة بهذه القضایا ، السنة ، مما یجعل من سیاستها مره....

بالمائة ، ویتواجدون في المناطق السوریة األكثر ثراء من 10بالمائة ، ة أكراد 74تشكل األغلبیة الساحقة 

.1الناحیة الزراعیة و التي تحوي عددا من حقول النفط والغاز

1
ص، -،ص2010كلیة الحقوق ، :، رسالة ماجستیر ، جامعة باتنة انیة السوریة في ظل التحوالت الدولیة الراھنةالعالقات اإلیرعبلة مازوزي ، 

48-50.
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الموقع الجیوسیاسي لسوریا :01خریطة رقم

sitemap::المصدر  /gov/sghttp://www.syrieخریطة/سوریا/html

األوضاع االقتصادیة و االجتماعیة :المطلب األول 

األوضاع االقتصادیة  - أوال  

تعتبر سوریا بلدا غنیا بالموارد الطبیعیة إذ تحتوي على سهول خصبة و میاه وافرة ، تتوفر على 

كالجبال ، سهول ، ودیان ، وهو الشيء الذي ساهم في تنوع :لة وتزخر بتنوع طبیعي أیدي عاملة مؤه

وهذا لمجموعة من 1محاصیلها ، وهذا التنوع ال ینعكس بوضوح على المردود االقتصادي السوري 

:االعتبارات والتي یمكن  إجمالها من خالل اآلتي  

 للعامة فهو السبب الذي دفع السوریین الذین قام الحكم بمصادرة األراضي بادعاء منه أنها ملك

صودرت أراضیهم ومزارعهم بالهجرة إلى مدن مجاورة حیث كانت تعتمد على نهر الفرات الذي كانت 

1
  .24-6.ص .، ص2012،واإلستراتیجیةللدراسات الحضاریة األوسطمركز الشرق :، لندن الثورة السوریة األسباب والتطوراتغازي التوبة ، 
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تتحكم فیه تركیا ، وسوریا هي الدولة الوحیدة في الشرق األوسط التي لم  تستند من الخارج ولكن مع هذا 

.تمع السوري فان نسبة الفقر في تزاید داخل المج

تدهور األوضاع االقتصادیة والمعیشیة والتي صاحبت معها انتشار الفقر والبطالة.

 ارتباط الفساد االقتصادي بأشخاص من النظام وشركائهم من أصحاب رؤوس األموال التي كانت

تتحكم باالستثمار والقطاع االقتصادي وفیما یخص القطاع الزراعي قامت الحكومة برفع أسعار الوقود 

.وهو ما خلق عجز لدى الفالحین  بخدمة أراضیهم 

 1.لم ینعكس على االستهالك الخاص)2010-2001(النمو المرتفع نسبیا للناتج المحلي

 عرف االقتصاد السوري في السنوات األخیرة نوعا من التراجع والتذبذب وذلك راجع إلى عدم قدرة

.النظام السیاسي التحكم فیه بسبب انتشار الفساد ،الرشوة والمحسوبیة 

السوري الذي صاحب نجم عن تراجع المردود االقتصادي المساس باألحوال االجتماعیة للشعب

معه خسائر كبیرة ما حتم علیه العیش في ظروف مزریة وهو الشيء الذي دفع به أن یهجر أراضیه للدول 

المجاورة حیث كان یعیش في أحسن األحوال من قبل باعتبار أن سوریا هي الدولة الوحیدة التي لم 

2.تتعرض للتبعیة

تصادیة التي وعد بها بعد تولیه السلطة عدم قیام الرئیس بشار األسد باإلصالحات االق.

 ضعف األداء المؤسساتي والغیاب التام لتنفیذ اإلصالحات و المبادرات الرامیة إلى اإلصالح ومكافحة

الفساد الناتج عن ضعف اإلدارة العامة و الحكم الرشید ، وبالتالي هدر األموال العامة ، و اإلجراءات 

كلیة اآلداب  :، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة األزهر السیاسة اإلسرائیلیة اتجاه الصراع في سوریا أماني هاني عبد عطا اهللا ،  1

.75،76. ص.، ص2015والعلوم اإلنسانیة ، 

2
.213.، ص2013یجیة ، ستراتمركز باحث للدراسات الفلسطینیة و اال:، القدس الحراك العربي المعاصر أسامة أبو بخل ، 
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و ضعف أداء الحكومة في إدارتها للموارد العامة ، وغیاب الشفافیة القضائیة و التشریعیة المعقدة ،

.في السیاسات العامة 

 تشكل تكتل مصالح معقد و متشابك متجاوز "اللبرلة "نتج عن التحول االقتصادي الجدید

للطوائف بین الرأسمالیة الجدیدة والسلطة السیاسیة والعسكریة ، حیث تشكل تیار سیاسي جدید داخل 

النظام یجمع بین االستبداد السیاسي و اللبرالیة االقتصادیة ، الذي یستفید منه رجال أعمال منهم أقارب 

عائلة األسد والتي بدأت باختزالها البرنامج اإلصالح المؤسسي الذي أقرته :من أمثال .كبار المسؤولین 

خدمیة  السریعة الربح وتجاهل الخطة الخمسیة العاشرة من خالل توجیهها لالستثمار نحو القطاعات ال

1.االستثمارات الزراعیة والصناعیة ، وهاته السیاسة أضعفت قبضة الدولة في السیطرة على االقتصاد 

 شكل نظام اإلدارة العامة ، و اإلدارة االقتصادیة ، حیث التفرد والسلطة المطلقة عائق أمام  تطور

.المؤسسات والمشاركة المجتمعیة

ازمة اقتصادیة متعددة األوجه ارتبطت بشكل أساسي بالعقوبات 2005صیف واجهت سوریا في

األمریكیة وعودة العمالة السوریة من لبنان و إغالق التجارة مع العراق ، والعزلة العربیة والدولیة وأعباء 

لقد كانت اقتصادیة إنتاجیة ومالیة لیس آخرها ارتفاع الدین العام ، وأزمة كامنة في النظام االقتصادي ، و 

الحكومة مكبلة في قدرتها على معالجة األوضاع االقتصادیة بسبب الحصار اإلقلیمي و الدولي لسوریة ، 

حیث رافق سنوات بشار األولى في الحكم تباطؤ في النمو االقتصادي ، كما افسد تقربها من إیران 

ت سبل تلقي المساعدات عالقتها بمصر والسعودیة ودول الخلیج ، فضاق"حركة حماس"و" حزب اهللا"و

.2العربیة المعتادة وتنویع التعاون االقتصادي مع هذه الدول 

كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة :،غزة 2013-2011األزمة السوریة  في ظل التوازنات اإلقلیمیة والدولیة سهام فتحي سلیمان أبو مصطفى ، 1

.23. ص.2015، 
.767.، ص2011، دار النهار للنشر :بیروت ، 2011تاریخ سوریة المعاصر من االنتداب الفرنسي إلى صیف كمال دیب ، 2
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 و 2007الجفاف و إهمال الزراعة ، مما أدى إلى انخفاض محصول القمح والشعیر في عامي

بالمائة ولم تعالج الحكومة هذه األزمة بل أوقفت الدعم عن المشتقات النفطیة  67و  47بحدود 2008

وهجرة مجموعة من العائالت السوریة العاملة بالزراعة وتربیة الماشیة في المنطقة الشرقیة إلى  2008عام 

1.محیط دمشق و التوطن بمخیمات بدائیة 

 صاحب ضعف النمو واالستثمار مع غیاب الرؤیة اإلستراتیجیة على مستوى هیكلة االقتصاد

یلیة ، وبمساهمة القطاعات المختلفة في الوطني و أبنیته ، وبالخصوص أبنیة قطاع الصناعة التحو 

بالمائة من الناتج  26و  25االقتصاد الوطني لم تطرأ علیها تغیرات ، حیث بقیت الزراعة تمثل بین 

، و مع %16.3الذي تمیز بجفاف كبیر حیث تراجعت فیها حصتها إلى 2010المحلي ، سوى عام 

2.دین تراجع إنتاج النفط تراجع معه قطاع الصناعة والتع

 اختار بشار األسد ما بدا له مالئما للحفاظ على النظام السیاسي مع اللبرلة االقتصادیة أي

النموذج الصیني حیث أن االقتصاد الصیني یعتمد على الصناعة واألیدي العاملة الرخیصة المتوافرة ، في 

وریة بلد زراعي ، ما أدى حین أن اللبرلة في سوریة دفعت االقتصاد في االتجاه الخدماتي السیاحي ، س

إلى خلق تبعات كارثیة ، كما اهتم بشار األسد بإصالح نظم اإلدارة بالتعاون مع الفرنسیین لكنه جمد 

.اإلصالح السیاسي 

 توجه النظام نحو اإلصالح االقتصادي القائم على اقتصاد السوق باعتباره ضرورة المرحلة الراهنة

لعملیة اإلنتاجیة ، حیث بدأت برفع الدعم تدریجیا عن السلع األساسیة ، ، إذ رفعت الدولة یدها عن إدارة ا

وسمحت سیاساته الجدیدة بتأسیس بنوك تجاریة وشركات اتصاالت خلویة خاصة ، و إنشاء سوق مالیة 

وصنادیق استثمار ، وٕاحداث تغییرات في القوانین لجذب األموال واالستثمارات من الخارج ومن دول 

.76،77.ص. ، صمرجع سابقأماني هاني عبد عطا اهللا ، 1
.42-36.ص.ص.2013المركز العربي لألبحاث و دراسة السیاسات ، :بیروت ، خلفیات الثورة ، مجموعة مؤلفین 2
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ة بشكل رئیسي، حیث ساهم هذا التحول االقتصادي في عملیة إفقار واسعة في الریف و الخلیج العربی

1.المدینة 

 تشیر المؤسسات االقتصادیة الكلیة إلى وضع اقتصادي مستقر نسبیا  من حیث التضخم  ، و

تصاد الدین العام ، وعجز الموازنة الحكومیة ، و المیزان التجاري ، و النمو االقتصادي، إال أن االق

السوري یعاني من سوء األداء المؤسساتي ، وانخفاض اإلنتاجیة ، وضعف خلق فرص العمل ، و التنمیة 

2.اإلقلیمیة غیر المتوازنة مما یكشف عن تحدیات هیكلیة عمیقة تواجه االقتصاد السوري 

األوضاع االجتماعیة:ثانیا 

الثقافیة ، و مركب الهویة دینیا و طائفیا واثنیا یتمیز المجتمع السوري بتشكل اجتماعي متنوع بین مكوناته 

، فبالرغم من درجة التجانس الثقافي الكبیرة في المجتمع السوري إال انه یتمیز بتنوع قوي في األصول 

ملیون نسمة نسبة إلى اللغة أو الدین یكشف 20الدینیة والعرقیة فالتقسیم الفرعي للسكان الذي یبلغ عددهم 

بالمائة 70من السوریین ینتمون للدین اإلسالمي ،وهي المجموعة األكبر تقدر نسبتهم عن وجود عدد كبیر 

.دمشق، حمص ، حماة ، حلب، الرقة، و درعا :من السكان یتوزعون بالمدن العریقة مثل 

 سوریا من ضمن الدول العربیة األقل تجانسا من وجهة نظر مشتركة ، حیث توجد أكثریة عربیة

بالمائة من السكان ،كما توجد طوائف أخرى بالمجتمع السوري ، طائفة علویة  65سنیة ، بالتقریب 

.3المسیحیین ، االثنیین ، أمثال األكراد و االرمنیین

 وهو معدل متدني 2010بالمائة عام 4.78عام فأكثر 25تراجع نسبة التمدرس لدى السوریین من

.

1
.54،55.ص.صالمركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات ، :الدوحةسوریة درب اآلالم نحو الحریة ، عزمي بشارة ،

، المركز السوري لبحوث السیاسات في الجمعیة السوریة للثقافة "األزمة السوریة الجذور و اآلثار االقتصادیة و االجتماعیة"ربیع نصر وآخرون ، 2

.32.، ص2013والمعرفة ، 
3Fredericpichon ,Syrie Pourquoi L’occident S’est Trompe , Monaco : éditions du rocher , mai 2014 , p.11.
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 61(، بعدما كان في المرتبة2011عام  في)119(تراجع ترتیب سوریا في التنمیة البشریة إلى(

1985.

 38على الخام بحوالي انخفاض نسبة الوفیاتظهور العجز البنیوي في العملیة التنمویة من خالل

وان ارتفاعه یشیر إلى زیادة 2010باأللف عام 4.4لیرتفع إلى 2007حتى 2000باأللف من عام 

.الحرمان من الخدمات الصحیة و المعیشیة المالئمة 

 بالمائة في السنوات األخیرة 8بالمائة بعد أن كان 14.9نحو 2011ارتفاع معدل البطالة في عام

.1

البیئة االجتماعیة شهدت السنوات العشر األخیرة في تاریخ سوریا قبل حدوث األزمة السوریة وفي هذه    

جمودا سیاسیا شبه كامل مع حالة من الالاستقرار األمني على الصعید الداخلي تم فیها احتكار 2011

قائمة على السلطة السیاسیة ، و تهمیش قضایا الحریات السیاسیة لمصلحة سیاسات اقتصادیة لیبیرالیة 

الخصخصة تتالئم فیها مصالح رجال األعمال مع مصالح االستبداد السیاسي، فلم تنعكس نتائجها على 

الفئات االجتماعیة المهمشة إال مزیدا من الفقر و تدني مستوي المعیشة، و في ظل غیاب المؤسسات أو 

ة لالحتجاج على الواقع األحزاب القادرة على إیصال مطالب المواطنین لم یبقى اال الشارع وسیل

2.االقتصادي و السیاسي و االجتماعي

 محدودیة االنجاز على مستوى التعلیم ، حیث لم یتجاوز عدد سنوات التمدرس بالنسبة إلى

، وهو معدل متدني أي یوجد عجز كبیر في 2010بالمائة عام 4.78عام فأكثر 25السوریین ، من 

.التنمیة 

، 2016جامعة األزهر، :، رسالة ماجستیر ،  غزة )2014-2011(التدخل اإلیراني في الصراع السوري الداخليهناء علي صالح الخالدي، 1

.45 - 44 .ص- ص
.27-25، مرجع سابق،سهام فتحي2
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:السیاسیةاألوضاع:المطلب الثاني 

یشكل النظام السیاسي السوري احد العوائق لدى الشعب و الذي استمر  لفترة زمنیة طویلة وذلك منذ 

صعود بشار األسد لسدة الحكم حیث استقرت بنیة النظام على نوع من الجمود واالستبداد وهو الشيء 

.التغییرالذي دفع بالشعب أن یثور ویعبر عن رفضه في شكل احتجاجات حیث أّلح على

من شكل السلطة من استبدادیة إلى تعددیة وهذا لكي یضمن معها تحقیق العدالة والمساواة ویظهر هذا 

.من خالل مجموعة من العوامل و التي تساعد على فهم النظام السیاسي السوري

 انفراد الرئیس في الهیمنة على مؤسسات الدولة ، وضم جمیع األحزاب السیاسیة في جبهة وطنیة

حزب "تقدمیة ، وصلت الحیاة السیاسیة إلى درجة من التهمیش ، و ال یوجد بسوریا إال حزب وحید هو 

، إن احتكار الحیاة السیاسیة بّرر بتجنب سوریا الصراعات الدولیة و اإلقلیمیة "البعث العربي االشتراكي 

بالكامل واعتمد على أجهزة لمد النفوذ إلیها ، حیث قام النظام السیاسي بمصادرة الحیاة السیاسیة 

االستخبارات ، و قام الرئیس بشار األسد بتقیید بعض صالحیات األمن ، ثم منح المسألة األمنیة أولویة 

على كافة المسائل االجتماعیة و االقتصادیة ، حیث وسع من نفوذ أجهزة األمن ، و احكم قبضته على 

أدى إلى تراكم المشكالت االقتصادیة و االجتماعیة و السلطة بطریقة غیر قابلة للتقیید أو اإللغاء مما

1.السیاسیة 

في سوریا ال توجد حیاة سیاسیة بالمعنى الحقیقي ، یعني :انعدام المشاركة في الحیاة السیاسیة

لیس هناك مشاركة من أطیاف الشعب في قیادة البالد و توجیهها ولیس هناك انتخابات ، ولیس هناك 

ولیس هناك تداول سلطة والحیاة السیاسیة اختزلها النظام في عائلته فأصبحت أسرة محاسبة المسؤولین ،

.األسد محور الحیاة السیاسیة وجوهرها 

1
، رسالة ماجستیر، الجامعة اللبنانیة "سوریة و البحرین"الثورات العربیة و المصالح األجنبیة نموذج مقاربة أسامة علي محمد عبد القادر، 

.63.، ص2013معھد العلوم االجتماعیة ، :
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 اثر 1970منذ تولیه الحكم *بقي حافظ األسد:غیاب التعدد السیاسي والتداول على السلطة

2000.1بشار األسد رئیسا لسوریا   االنقالب الداخلي على نور الدین األناسي وحتى وفاته وتعیین ابنه 

 غیاب انتخابات رئاسیة تعددیة بحكم أنها نظام جمهوري و العمل بالدستور الذي وضعه حافظ

.األسد للسیطرة على الحیاة السیاسیة والحزبیة والتفرد بالسلطة 

شعب ال العالقة بین السلطات الثالث مختلة بصورة صارخة لصالح السلطة التنفیذیة ، فمجلس ال

یتعدى كونه هیأة تصدیق مشاریع القوانین التي تطرحها الحكومة ، فلم یسجل أن مجلس الشعب قد 

استجوب أحدا من الوزراء أو حجب الثقة عن وزارة معینة ، وكذلك السلطة القضائیة تعاني معاناة حقیقیة 

.من جراء تسلط األجهزة األمنیة و اإلدارة البیروقراطیة 

یة و الحریات العامة ، و التوغل األمني في تفاصیل حیاة المواطن غیاب الدیمقراط.

 بعد استقرار الحكم للرئیس حافظ األسد ، بدا العمل لتوریث الحكم البنه بشار األسد :التوریث

حیث قام بمواصلة سیاسات أبیه ، حیث جاءت سیاسته الخارجیة أكثر عجزا عن االستجابة لمتطلبات 

السیاسیة واالجتماعیة ، وهو ما وضعه في حالة عزل وحصار فعلي شاركت فیه العصر االقتصادیة و

.أطراف عربیة ودولیة ، و هو ما زاد من تفاقم الوضع االقتصادي و زیادة معاناة الشعب 

حكم الرئیس حافظ األسد سوریة طوال ثالثة عقود أي  من زمن  االنقالب في داخل حزب -

فأثناء تواجده في مدرسة الطیران 2، 2000حتى وفاته 1970من عام البعث الذي أوصله إلى السلطة

عمل على بناء شبكة عالقات متینة مع الضباط وكانت صلته قویة بالضابط  محمد الخولي ، أصبح 

.73.، صمرجع سابقأماني هاني عبد عطا اهللا ، 1
2

.13.، ص2014التوزیع ، شركة المطبوعات للنشر و :، بیروت 1.طسوریة مملكة األسد ، انطوان باسیل ، 
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یستنزف قواه في صالح جدیدالفریق حافظ األسد وزیرا للدفاع وسیطر بالمطلق على الجیش تاركا 

،1لیة  المشاریع العامة و المثا

احكم الجیش السیطرة على سوریا دون أن یطرد صالح جدید حیث اجبره 1969فبرایر  25وفي 

الفریق حافظ األسد للتخلي عن تجاربه االشتراكیة التي أصبحت غیر شعبیة وكذا التخلي عن إدارته 

كته التصحیحیة الحصریة لسیاسة البلد ، بعدها أصبح الفریق حافظ األسد الرئیس الفعلي لسوریا قبل حر 

، حیث أقال صالح جدید واعتقل الضباط المعارضین واخذ بزمام السلطة التي 1970ینایر  12في 

،  ففي أوائل التسعینات بدأت حالته الصحیة تتدهور اتفق الرأي على 19712أوكلت له رسمیا بدایة 

سل في سوریا هو شخصیة نطاق واسع أن یعید ابنه األكبر باسل لتولي المنصب األرفع ، ونظرا لبا

عسكریة كاریزمیة سیتولى الرئاسة في شكل سلس وذلك عندما یحین الوقت ، لكنه قتل في یوم ضبابي 

.3في حادث سیارة 1994من عام 

 اتساع الفجوة بین المؤسسات القائمة بحكم القانون ، و 1962منذ وصول حزب البعث للحكم ،

نسان ، واالنتخابات و المساءلة ، باإلضافة إلى تنامي دور األمن في النظام التي تؤكد على حقوق اإل

السیاسي ، األمر الذي أفضى إلى قمع الحریات المدنیة و الحركات السیاسیة و االعتقال السیاسي الذي 

ا طال كل طوائف وفئات المجتمع وال سیما الطائفة العلویة وٕاطالق ید السلطة التنفیذیة في تنفیذ قمعه

.للمواطنین دون رقیب من قبل القضاء ، وٕانكار حق المواطن نفسه بالمثول أمام محكمة عادلة 

 قامت إسرائیل خالل العشر سنوات من حكم بشار األسد بعملیات عدة ضد سوریا ، منها تدمیر

في  موقع الوقود الذري في منطقة دیر الزور ، ومنها تحلیق الطیران اإلسرائیلي فوق المقر الرئاسي

1
.70.، ص2010، لبنان الدار التقدمیة ، 1.،ط2000-1918سوریا من فیصل األول إلى حافظ األسد محمود صافي ،

2
.المكان نفسھ

3
.، نفس الصفحة مرجع سابقانطوان باسیل ، 



األطراف-األسباب-األزمة االسوریة الخلفیات:لفصل األولا

34

الالذقیة ، وتدمیر القاعدة العسكریة في لبنان التابعة للقیادة العسكریة للجبهة الشعبیة والقصد من تلك 

1.األفعال هو تهدید النظام 

 استنزاف الحیاة السیاسیة والحزبیة وما رافقها من تهمیش قطاعات كبیرة من المجتمع ومختلف

من المشاركة في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة بعد فقدان القوى الفاعلة على الساحة السیاسیة وحرمانها

هذه المؤسسات قدرتها على التطور لتعبر عن تطلعاتها وٕامكانیاتها ، ومما أسهم  في تحقیق ذلك غیاب 

الدیمقراطیة والحریات العامة و كذا تدخل األمن في تفاصیل حیاة المواطن السوري وغیاب قانون أحزاب 

سیة و المشاركة المجتمعیة في سوریا یترافق ذلك مع غیاب قانون لالنتخابات التشریعیة ینظم الحیاة السیا

.2.، و كذلك االعتماد على مبدأ االستفتاء في الحیاة االنتخابیة 

 اتسمت السنوات العشر األولى من حكم بشار األسد بالعمل على مواجهة  األخطار الخارجیة

أراد أن یفرض أسلوبه بالتمایز عن أبیه ، حیث اهتم بملفات وتوطید النظام ، لكن الرئیس األسد

السیاسة الخارجیة ، و مع إصراره بالتعاطي مع المسائل الداخلیة ، من خالل عزمه على التحدیث 

االقتصادي ، وفي هذا الحقل یرید أن یتبع طریقا سوریا من دون أن یتقید بمطالب البنك الدولي و 

.3صندوق النقد الدولي 

:أثار الثورات العربیة على األزمة السوریة -

من الثورات عبر "موجة "اتسمت ثورات الربیع العربي بالعفویة والسرعة وانتقالها عبر الحدود بما اوجد 

من تونس أین احرق 2010دیسمبر 17، حیث كانت بدایة شرارة االحتجاجات في 4العالم العربي 

الشاب نفسه أمام مقر البلدیة ، وهو عمل فردي عفوي حیث تكرر حصوله في تونس ، وحادثة البوعزیزي  

.74-73.،صالمرجع نفسه1
2

.39.، صمرجع السابق السهام فتحي أبو مصطفى ،
3

.100.، ص2012دار الفارابي ، :بیروت حین تستیقظ سوریا ، طال ل األطرش ،
4

.20.،ص2013منتدى المعارف ، :بیروت الربیع العربي االنتفاضة ، اإلصالح ، الثورة ، یوسف محمد الصواني ،
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تطورت فجأة على أیدي الناشطین على شبكات االنترنیت وتحولت من احتجاجات مطلبیه  ونقابیة إلى 

سقاط النظام ، وتفجرت األحداث بقوة مع دخول فرق قناصة محلیة وأجنبیة مشبوهة وقتلها السعي إل

، حیث تم إسقاط نظام بن  علي 1عشرات المتظاهرین متسببة برفع حالة االحتقان الشعبي ضد النظام 

شارع في ومن ثم انتقلت الشرارة إلى مصر ولیبیا والیمن وسوریا ، من بعدها خرجت جموع الشعوب إلى ال

.2اوج غضبها طالبة الحریة ، المساواة ، والعدالة االجتماعیة 

تفاجأ النظام السوري بانتقال عدوى التغییر الثوري إلیه ، ألنه كان محكوما بصورة نمطیة فرضت علیه 

سوء تقدیر قابلیة المجتمع السوري لالحتجاج ، وال سیما عندما وضع شرعیة بقائه في سلة السیاسة 

یة المقبولة شعبیا ، ولذلك رأى أن سبب الثورة في مصر هو  سیاستها الخارجیة ، وتجنب بذلك الخارج

.3رؤیة األسباب االجتماعیة السیاسیة و الحقوقیة الداخلیة للثورات 

االزمة السوریة و االطراف الفاعلة فیها :المبحث الثاني 

بدایة األزمة السوریة:المطلب األول 

فنظرا إلى األوضاع التي عرفتها البیئة السوریة قبل األزمة سواء األوضاع االقتصادیة و االجتماعیة و 

السیاسیة وهي التي شحنت الفرد السوري لینهض و یقوم بالبحث عن وسیلة یعبر من خاللها عن معاناته 

سنوات تحت صمت طوال سنوات وكذلك للتعبیر عن الوضع السائد داخل مجتمعه والذي كان قائما ل

مكبل بتعسف من الحاكم 

، اشتدت االحتجاجات في الیمن 2011فبرایر 11فبعد سقوط نظام الرئیس المصري حسنى مبارك في 

فبرایر ، و باتت أصداء االحتجاجات و التغییر تدق ابواب سوریا 17ووصلت ریاح التغییر الى لیبیا في 

1
.21.، ص2013دار القلم الجدید ، :بیروت الربیع العربي ، حسن محمد الزین ، 

2
تاریخ turkpress.co/node/43554-https://www:نقال عن الموقع ,أحالم الحریة وتجار الثورات..، الربیع العربي جمال الھواري 

.11:52على  07/07/2018:االطالع 
3

.32.، ص2014المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات ، :، بیروتربیةالتداعیات الجیواستراتیجیة للثورات العمجموعة مؤلفین ، 
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صفحة على الفیس بوك بعنوان الثورة السوریة ، و أخرى ، و قد تزامنت سرعة االحداث هذه مع إنشاء 

.1بعنوان كلنا سوریا 

حدثت موقعة الحریقة ، و التي تعتبر اول نكسات الثورة في سوریا ، فتنفس 2011فبرایر  17ففي 

الشعب و ألول مرة منذ اربعین عاما طعم الحریة بعیدا عن الخوف و القتل حیث تجمع في هذه المظاهرة 

من المواطنین بعد أن اعتدى شرطي مرور على أحد المواطنین و ذلك في حي الحریقة التجاري عددا 

بدمشق ، و هتف المتظاهرون الول مرة الشعب السوري ما بینزل ، و بعد هروب الرئیس التونسي زین 

، تزایدت 2011فبرایر 11و تنحى الرئیس المصري حسنى مبارك في 2011ینایر 14العابدین في 

لرغبة داخل الناشطین السوریین باإلحتجاج و قاموا بكتابة شعارات على جدران مدارس درعا و ریف ا

.جاك الدور یا دكتور ، و اهللا سوریا حریة و بس ، و الشعب یرید إسقاط النظام :المتمثلة في 

مشاركتهم بدأت قوات األمن في شن حملة اعتقاالت واسعة ضد من یشتبه في 2011و في نهایة فبرایر 

طفال من مدینة درعا ، حیث مثلت قضیة اعتقال أطفال 15في هذه الحمالت ، و كان من بین المعتقلین 

درعا االنطالقة االولى لالحتجاجات في سوریا ، و أدت قضیة إعتقال أطفال درعا إلى الدعوة عبر مواقع 

تحت ما 2011مارس 15یوم التواصل اإلجتماعي و صفحة الثورة السوریة إلى التظاهر و اإلحتجاج

تجمعت عائالت المعتقلین في ساحة المرجة بقلب 2011مارس 16اسموه یوم الغضب السورى ، و في 

دمشق أمام وزارة الداخلیة للمطالبة بإطالق المعتقلین ،فاعتقل االمن عددا منهم ، مما زاد االمور تفاقما ، 

تحت مسمى جمعة 2011مارس 18للتظاهر یوم فقامت صفحة الثورة السوریة داعیة الشعب السوري

تحول حشد تشییع الشهداء في مدینة درعا إلى تظاهرات و رفع 2011مارس 19الكرامة ، و في 

شعارات سیاسیة متأثرة بمشاهد إحتجاجیة سابقة ، و في الیوم التالي أرسلت قوات حكومیة إلى درعا في 

1
.64اسامة على محمد عبد القادر ،مرجع سابق ص 
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األسد وعودا باإلصالح ، لكن اإلعتصام استمر في محیط محاولة لتهدئة االحتجاجات ، و أطلق الرئیس

الجامع العمري في درعا للمطالبة باإلفراج عن السجناء السیاسین و مكافحة الفساد و إلغاء قانون الطوارئ 

مارس الذي سمي ب االربعاء الدامي تم اقتحام 23، و لكن في فجر یوم 1963المعمول به منذ عام 

االعتصام بالقوة و شنت حملة إعتقاالت واسعة و تم استخدام القوة المفرطة من المسجد العمرى و فض 

رفع المتظاهرون سقف 2011مارس  26و في .متظاهرا 15ما ال یقل عن 1قبل القوات االمنیة و قتل

مطالبهم إلى إسقاط نظام الرئیس بشار االسد في المظاهرات التي أعقبت تشییع العشرات ممن قضوا 

.شخصا 12جمعة العزة ، و دخل الجیش السوري الالذقیة و قتل ما الیقل عن نخبهم في

و هو یوم أطلق علیه إسم جمعة الشهداء كرد فعل على كلمة الضحایا حیث 2011ابریل  01و في 

تظاهر االالف في عدة مدن سوریة ، و امتدت المظاهرات للمرة االولى لمناطق شمال شرق سوریا حیث 

تطورا 2011ابریل 8غالبیة للمطالبة بإطالق الحریات ، و شهدت جمعة الصمود في یشكل االكراد 

بارزا من حیث المشاركة الشعبیة في االحتجاجات و كذلك رد فعل عنیف من جانب قوات النظام القناصة 

ابریل ، و 8التي انتشرت على اسطح بعض المباني و المؤسسات الحكومیة ، و ما بین جمعة الصمود 

اشتدت الحركات 2011ابریل 15مرورا ب جمعة اإلصرار 2011ابریل 22معة العظیمة الج

االحتجاجیة و غطت سوریا بأكملها ، و إشتد رد فعل السلطات في قمع المظاهرات ، و القي االسد 

بحیث صحح بشار االسد كلمة ضحایا ، و اعتبر الجمیع شهداء 2011ابریل 16خطابه الثاني في 

لكن في مثل هذا الخطاب كانت نهایة مرحلة و بدایة مرحلة جدیدة في اتساع وتیرة االحداث سوریا ، و 

، حیث شهدت الجمعة العظیمة المظاهرات االكبر في سوریا في كل من دمشق و ریفها ، وحمص و 2

ي حماة و الالذقیة ، درعا و بایناس و دیر الزور ، و إدلب ، الجمعة و هي االكثر عنفا و الدمویة ف

1
85.86.، ص ص المرجع السابق عزمي بشارة ،
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ابریل بدأ الجیش السوري في الدخول المباشر على خط االزمة 25االحتجاجات في جمیع الثائرة ، و في 

، فانتشرت الدبابات في مدینة درعا ، كما تم اغالق الحدود السوریة مع االردن ، و دخلت دبابات الى 

یس بارك اوباما قد ، كما ان الرئ1قتیال 25بعض مناطق ریف دمشق ، و هو ما أدي الى سقوط نحو 

ادان االستخدام المفرط للقوة في قمع المتظاهرین السلمیین ، كما عملت كل من فرنسا و بریطانیا و 

الوالیات المتحدة على إصدار قرار في مجلس األمن یدین سوریا ، إال أن معارضة روسیا و الصین حالت 

  .دون ذلك 

40نیة ، حیث افید بأن قوات األمن السوریة قتلت نحو ماي إنتقلت المواجهات الى الحدود اللبنا 2و في 

ماي هو یوم مدینة حمص 5، و كان یوم 2أالف شخص الى لبنان4شخصا مما أدى إلى فرار نحو 

ماي كان 6بعد درعا ، فقد أرسلت عشرات الدبابات الى المدینة بعد ان انسحب الجیش من درعا ، و في 

، 3قتیال في دمشق و حمص و حماة  30ي التي كانت حصیلتها السوریون على موعد مع جمعة التحد

ماي بدأ الجیش النظامي حصار مدینة حماه ، فیما بذأ الضغط الدولي على نظام االسد بفرض  10وفي 

ماي هو یوم جمعة 13، و كان 4شخصیة بارزة في النظام السوري13التحاد االوروبي عقوبات  على 

أمر االسد بعدم إطالق النار على المحتجین تحت االختبار ، فرغم أن قوات الحرائر ، و وضع المحتجون 

االمن أقامت حواجز تفتیش في جمیع أنحاء البالد لمنع تشكل المظاهرات ، فالمظاهرات انطلقت في 

، فبشار االسد فشل في االختبار و قتل االف أشخاص في 5حمص و حماه و دمشق و درعا و غیرها

شخصا في درعا جنوب البالد ، وفي 20ماي تم العثور على مقبرة جماعیة لنحو 16نهایة الیوم من 

1
ص 2015ا، كلیة االعالم ، رسالة ماجستر  ، جامعة البتر20112014معالجة صحیفة المجد االردنیة لالزمة السوریة سمیر یحي مكناي ، 

2526ص 

2
، المركز العربي لالبحاث و دراسة السیاسات ، الدوحة ، جدلیة الجمود و االصالح:العقد االخیر في تاریخ سوریا محمد جمال باروت ، 

.197-196.، ص ص 2012
3

184.السابق ص نفس المرجععزمي بشارة ،
4

.129-128.، ص ص 2013، مركز امیة للبحوث و الدراسات االستراتیجیة ، القاھرة ، ، سوریا تاریخ و ثورة مجموعة من الباحثین 
4

5
.7.، ص 2012المركز العربي لالبحاث و دراسة السیاسات ، :، الدوحة الحدث السوري مقاربة تفكیكیةعقیل محفوظ ، 
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منه بدأت معظم المدن السوریة إضرابا عاما تنفیذا ألوامر نشطاء على االنترنت ، و لكن هذا 19

.االضراب لم یكن فعاال في حلب و دمشق 

، و اعلنت جماعات حقوقیة انه منذ بدایة االحتجاجات 1100أعلن ان عدد القتلى تجاوز  24و في 

منه كانت البالد 27تمت تصفیة الجنود و الضباط الذین یرفضون األوامر بقتل المتظاهرین ، و في 

.1على موعد مع جمعة جماة الدیار ، و هو االسم الذي یطلق على الجیش في النشید الوطني السوري

طبیعة و مسار الثورة السوریة إلى صراع حیث ومن ثم یمكن القول ان تطور االحتجاجات أدى إلي تغییر

تحولت الثورة السوریة السلمیة إلى حرب أهلیة داخلیة ، و صراع و صدام إقلیمي ، فضال عن تحولها الى 

أزمة دولیة أكثر منها سوریة ، اذ أن طبیعة رد فعل النظام في التعاظي مع مجریات االحتجاجات 

حین المعارضین و هو االمر الذي أدى إلى نهایة مرحلة كمحاولة إلخمادها و ظهور بعض المسل

االحتجاج السلمي للثورة السوریة و بدایة مرحلة یمكن تسمیتها ب عسكرة الثورة ، و إشتداد حدة النزاع 

.2المسلح رغم استمرار المظاهرات السلمیة

1
.187ـ 184،ص ص  نفس المرجععزمي بشارة ، 

2
.50، ص  2015دار عمار للنشر ،  :، االردن تداعیات ما یجري في العراق  و سوریا على دول الجوار و االقلیمعامر و اخرون ،محسن
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القوى الفاعلة في األزمة السوریة:المطلب الثاني

الداخلیة الفاعلة في األزمة السوریة القوى : أوال:

لقد أدت األزمة السوریة إلي تحوالت وتطورات هامة، حیث أفرزت األزمة أشكال  جدیدة تنتظم فیها القوى 

الفاعلة المتمثلة في تشكیل منظمات مجتمع مدني في مختلف المدن و القرى ، كما أنها نشأت هیاكل و 

لتحاق بالحراك الشبابي ونقل األزمة من الریف إلى المركز و أحزاب سیاسیة جدیدة التي أسهمت باال

.العمل على تمثیل المعارضة 

I.أطراف األزمة السوریة:

:النظام السوري-1

:النظام في التعامل مع األزمة على النحو التالي استراتیجیةعندما اندلعت األزمة السوریة كانت 

إصراره على إن كل ما یجري هو مؤامرة ضد سوریا تمسك النظام بصالبة خلق نظریة المؤامرة ، و -

لسیاستها الوطنیة المقاومة كونها تقود تیار الممانعة ، بحیث قال الرئیس بشار األسد في خطابه األول 

الفتنة ،اإلصالح و الحاجات الیومیة، :عوامل و هي3بعد اندالع الثورة ، ان هنالك خلطًا بین 

بین الشعب و النظام في سوریا، و إن الحاجات الیومیة وراء مستخلصا إن اإلصالح مطلب مشترك

الحالة الشعبیة التي تشهدها سوریا ، لكن الفتنة دخلت على الموضوع و بدأت تقود اآلخرین و الفتنة و 

هنا هي المؤامرة

1قام النظام بالتخویف من تفكك الدولة و الصراع الطائفي و الفوضى-

:المعارضة من مكونین أساسیین هماتتكون:المعارضة السوریة-2

1
أكادیمیة :رسالة ماجستیر ، جامعة األقصى توازن القوى الدولیة وأثره على األزمة السوریة ، رامي عید هللا عبد المحسن عبد القادر ، 

.80.، ص2014والسیاسة للدراسات العلیا ، اإلدارة 
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 و هي األحزاب القریبة من السلطة و هي جزء من حزب البعث، تحت :قوى المعارضة الرسمیة

قادها حزب البعث ، الذي احتكر الحیاة السیاسیة في سوریا ، أراد الجبهة الوطنیة التقدمیة مسمي 

وریا ، حیث قامت برفض االحتجاجات ، و النظام من خاللهااإلیحاء بأن هنالك أحزابا معارضة في س

.مطالبة السلطة الحاكمة بإصالحات سیاسیة ، اقتصادیة

 ویمكن رسم خارطة لألحزاب ، و القوى السیاسیة المعارضة في :قوى المعارضة غیر الرسمیة

الجدیدة سوریا وفق مستویین ، األول یضم قوى المعارضة التقلیدیة ، و الثاني یضم الهیئات و القوى 

.التي تشكلت مع اندالع األزمة السوریة 

هناك العدید من احزاب المعارضة ، فبعضها تشكل :احزاب المعارضة السوریة التقلیدیة : أوال

، 2000منذ زمن بعید و تعرض النشقاقات عدیدة ، و بعضها األخر حدیث العهد نسبیًا ، تشكل عام 

و من أهم هذه القوى و األحزاب نجد .، و ما بعدها مشق ربیع دباسمو خاصة في الفترة التي عرفت 

:

على مجموعة من القوى و األحزاب إعالن دمشق اسماطلق :إعالن دمشق للتغییر الدیمقراطي .1

التجمع :و الشخصیات المعارضة ، و التي تدعو الي التغییر الدیمقراطي في سوریا ، و التي ضمت 

الكردي في سوریا ، و لجان إحیاء المجتمع  يالدیمقراطحالف الوطني الدیمقراطي في سوریا، و الت

إلیه أیضًا انضمثم .المدني ، و الجبهة الدیمقراطیة الكردیة ، و تیار المستقبل ، و شخصیات مستقلة 

و  االتحاداالشتراكي، و نجد أیضا حزب المسلمینالتیار اإلسالمي المستقل و جماعة اإلخوان :

، كما  أن األمانة العامة اصدرت 2007للذان قاما بتجمید عضویتهما فیه عام حزب العمال الثوري ا

.1أعلنت فیه وقوفها و مشاركتها في الثورة السوریة 2011سبتمبر 13لقوى اإلعالن بیانا في 

1
.918، مركز بروكنجر ،الدوحة ،ماي ،ص تحلیل المشھد العسكري في سوریا تشارلز لیشر ،االزمة المستمرة ، 
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بحیث تعد من إحدى القوى األكثر فعالیة ضمن المعارضة السوریة في :المسلمیناإلخوانجماعة .2

برئاسة محمد السباعي ، فمع بروز التحوالت 1946التي یعود تأسیسها في سوریا لعام المنفى، و 

السیاسیة في المنطقة العربیة و حدوث األزمة السیاسیة في سوریا تولي رئاسة الجماعة محمد ریاض شفقة 

و األطر   الذي امتنع عن المشاركة في فعالیاتها في بدایة األمر نظرا الفتقارها إلي القاعدة الشعبیة

التنظیمیة لالزمة في الداخل، و لكن مع تطور أحداث األزمة السوریة بدأت جماعة اإلخوان المسلمین في 

المنفي تستعید نشاطها و تأثیرها في الداخل  من خالل بناء قاعدة شعبیة ، إضافة إلي تشكیل مجموعة 

ا قامت بتشكیل حزب سیاسي برئاسة احمد رمضان ؛ كم2011العمل الوطني من اجل سوریا في عام 

عرف بالحزب الوطني للعدالة و الدستور، و هو الذي یعمل على تمثیل جماعة اإلخوان الموجودة في 

الخارج،كما أنها تتبني آلیات دیمقراطیة أمام جمیع شرائح المجتمع السوري، فبرغم من أن جماعة  اإلخوان 

:لعدید من التحدیات و من أهمهاالمسلمین ُتعد من القوى الفاعلة إال أنها واجهت ا

االنقسام و عدم التجانس بین أعضاء الجماعة إیدیولوجیا في الداخل و الخارج _

بینما على الصعید اإلقلیمي فتتمثل تلك التحدیات التي واجهت بقاءهم السیاسي انهیار حكم اإلخوان 

المسلمین في مصر و تعثر دور حركة النهضة التونسیة و ارتباك أداء حزب العدالة و البناء في لیبیا و 

ادي جماعة اإلخوان تراجع مكانة حزب العدالة و التنمیة في تركیا ، إضافة إلي السعودیة التي تع

.1المسلمین 

فیتضح من ذلك أن جماعة اإلخوان المسلمین تمكنت منذ نشأتها من إثبات قدرتها على التكیف مع 

من حركة اجتماعیة إلى أیدیولوجیتهاالمتغیرات التي حدثت في سوریا، فعملت هذه األخیرة على تحویل 

تدلة و التي وعملت على إعادة بناء قواعدها الشعبیة الجهادیة المسلحة لتعود من بعدها الي السیاسة المع

1
.44-43.ص  –، ص مرجع سابقسھام فتحى ابو مصطفي   ، 
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في الداخل و تعرضها في الداخل نظرا لتزاید نفوذ الجماعات السلطویة المتشددة داخل المعارضة و تزاید 

نفوذ القوى اإلقلیمیة و الدولیة في الداخل و لكن مع المعارضة و تزاید نفوذ القوى اإلقلیمیة و الدولیة في 

.1ن مع ذلك ال تزال جماعة تمثل العبا أساسیا في األزمة السوریة الداخل و لك

لقد عانى األكراد من سیاسة اإلقصاء و التهمیش و عدم الحصول على :أحزاب المعارضة الكردیة3

حقوقهم خالل عهد حافظ األسد ، و مع مجيء الرئیس بشار األسد إلي السلطة تزایدت معاناة األكراد 

.ث األزمة السوریة متنافسا یمكن أن یحقق أهدافهم الذین رأوا في حدو 

افة إلي عدد من االحزاب أطر سیاسیة جامعة ، إض3حزبا كردیا ممثلة في 12كما انه یتألف من 

:تتوزع هذه األحزاب كما یلي االخرى و 

یعتبر و المساواة، كما انه األزديو  البراثيأحزاب مثل حزب 9بحیث یضم :اـ المجلس السیاسي الكردي

اطراف الحركة الكردیة ،و من هنا نرى أن طبیعة العالقة بین مكونات معظماالطار االساسي الذي یضم 

المعارضة السوریة المسلحة أنها عالقة متغیرة ذات دینامیكیة معقدة تؤثر فیها عدة عوامل أهمها طبیعة 

.2دات  الرؤى اإلیدیولوجیة و التمویل و العالقة مع الدول المانحة للمساع

.و یتألف من حزبین فقطب أحزاب المجلس العام للتحالف الدیمقراطي الكردي في سوریا 

الدیمقراطي القریب من االتحادحزب :، و یتألف من حزبین فقطاإلطارینج االحزاب الخارجة عن -

حزب العمال الكردستاني و تیار المستقبل الكردي في سوریا

1
.المكان نفسھسھام  فتحي ابو مصطفي ، 

http:نقال عن الموقع ، أطراف النزاع بسوریا 2 : //www.skynewsarabia.com/video/73086718.04.2018

،21:30
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فهي تتجسد في التنسیقات و اللجان و الهیئات ، التي تشكلت :الجدیدة القوى و التشكیالت :ثانیًا 

:األزمة السوریة ، و هي على النحو التالي اندالعو هو تاریخ 2011مارس  15في 

Syrianتنسیقات الثورة اتحاد1 revolution coordinators union:

ممثلي عدد من التنسیقات المحلیة للثورة السوریة في مدینة اجتماعفي  2011تأسس االتحاد في ماي 

.2011دمشق و ریفها ، و درعا ، و دیر الزور و حمص ، و لكن بیانه التأسیسي صدر في جوان 

تمثیل الحراك المدني على األرض سیاسیًا وٕاعالمیًا ، و تنسیق و توحید العمل االتحادوكانت مهمة 

كیل قاعدة لمجلس من شباب الثورة لحمایة أهدافها و ضمان تحقیقها بشكل میدانیًا، باإلضافة إلى تش

تنسیقیة و مجلس و تجمع ، و لجنة 216تنسیقات الثورة السوریة أكثر من اتحادكامل ، و یضم 

.محلیة لتنسیق الحراك الثوري للمظاهرات السلمیة في سوریا 

:اسیة الجدیدة هيأهم التشكیالت السی:المؤتمرات و الهیئات الجدیدة2

Theالمجلس الوطني السوري  Syrian National Council: هو جماعة سیاسیة سوریة تضم :

َتكون .في إسطنبول 2011أغلب أطیاف المعارضة السوریة ، و أعلن عن تشكیله في أكتوبر 

ة الحراك الثوري ، كتل:عضو ذات خلفیات سیاسیة مختلفة أهمها 310المجلس عند تأسیسه من

الدیمقراطیة ،و اإلخوان المسلمین و حلفائهم األثریة،إعالن دمشق ،المنظمة اللیبرالیینالمستقلین 

باإلضافة الى شخصیات وطنیة مستقلة ،فالمجلس الوطني السوري واجه ،1،و الكتلة الوطنیة

رزة في إحدى المجموعات الباانفصلتصعوبة مستمرة في الحفاظ على وحدته الداخلیة ، بحیث انه 

المجلس الوطني الكردستاني الذي ضم انسحبثم .مجموعة العمل الوطنیة السوریةالمجلس لتشكل 

1
، بیروت ، مركز دراسات الجمھوریة سلطة االستبداد في مواجھة الثورة السوریةاستراتیجیة:سوریا ثورة مستمرة فخر الدین یوسف ، 

.180، ص 2014الدیمقراطیة ،
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، كما أن هنالك قضایا و تحدیات أدت إلى تعرقل وحدة المجلس 2012حزبا كردیا في 11أنذاك 

:الوطني السوري ، و بالتالي تحول دون حصوله على دعم دولي كامل ، و من أهمها نجد 

 بحیث یضم المجلس ُمكونا إسالمیا كبیرا ، یشمل جماعة اإلخوان :العامل اإلسالمي

المسلمین السوریة ، و كتلة إسالمیة ثابتة معظمهم من األعضاء السابقین في جماعة 

.اإلخوان المسلمین بما في ذلك العدید من رجال األعمال 

 الكردیة ، و الناشطین والمجلس توترت العالقات بین أحزاب المعارضة :القضیة الكردیة

الوطني السوري منذ البدایة ، ألن المجلس الوطني و جماعة اإلخوان المسلمین السوریة 

النافذة قاوما المطالب الكردیة بالفدرالیة ، و التي من شأنها أن تمنح األكراد حكما ذاتیا داخل 

.سوریا 

كن َسلسلة یوما العالقة بین المجلس الوطني ، و بین الجیش الحر لم ت.

 تقدم الوالیات المتحدة األمریكیة و بریطانیا ، و بعض الدول األخرى للمعارضة  ، و داخل

المجلس و خارجه درجات متواضعة من المساعدات المالیة ، و من بین دول المنطقة ، 

.1تعتبر تركیا ، في بعض النواحي األكثر أهمیة حیث تقدم مزایا مفیدة للمعارضة

، 2011جوان 30تم إنشاؤها في :التنسیق الوطني لقوى التغییر الدیمقراطي ب هیئة 

عقدت هیئة .اللیبراليحزبا سیاسیا یغلب على معظمها الطابع القومي و 11من نحو 

ال للتدخل :تحت ثالثة الءات 2011سبتمبر 17التنسیق الوطني مؤتمرها األول في 

80و نتج عن المؤتمر تشكیل لجنة مركزیة ضمت ،األجنبي ، ال للعنف ، و ال للطائفیة 

2عضوًا ، إضافة إلى بیان ختامي 

1
.84المرجع السابقعزمي بشارة  ،

2
.107ـ  104.، ص ص 2013، 191، مجلة السیاسة الدولیة ، ع الحسم الوشیك ، مؤشرات رحیل بشار االسدغالي ابراھیم ، 
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بهدف بناء بدیل سیاسي و 2012تشكل في قطر في :ج ـ االئتالف الوطني لقوى الثورة و المعارضة

دیمقراطي یتولى إدارة األزمة و المرحلة االنتقالیة ، و توحید صفوف المعارضة و تنظیمها و ذلك نتیجة

استمرار الضغط الدولي على المعارضة ، و عدم المقدرة على دعمها دون توحید صفوفها سیاسیا في 

كیان سیاسي ، فقد طرح سیف و هو عضو المكتب التنفیذي للمجلس الوطني عن مبادرة لتشكیل قیادة 

المشتركة سیاسیة هیئة المبادرة السوریة  كإطار جامع للمعارضة ، تهدف إلي توحید و دعم القیادة 

للمجالس العسكریة للمعارضة ، و العمل على إسقاط النظام و الحفاظ على السیادة الوطنیة ، و استقالل 

القرار الوطني السوري ، كما أنه اكتسب االئتالف شرعیة االتحاد األوروبي و دول مجلس التعاون 

ه االئتالف إقلیمیا و دولیا و الخلیجي و تركیا و الجامعة العربیة، فبرغم من االعتراف الذي حصل علی

المكاسب التي حققها على الصعید الداخلي إال أنه ال یزال یعاني من الجمود نظرا لغیاب التواصل و كذا 

تنوع مصادر الدعم الخارجیة التي تعكس مصالح القوى اإلقلیمیة و الدولیة الفاعلة في المشهد السوري ؛ 

م المعارضة السوریة في الداخل و الخارج ووضع استراتیجیة و لضمان نجاح االئتالف الوطني یجب تنظی

.عسكریة موحدة ، و تحدید استراتیجیة إلسقاط النظام ووضع خطة انتقالیة لما بعد األزمة

یوجد في سوریا عدد من القوى و :الخریطة  العسكریة المشاركة في األزمة السوریة :ثالثا 

التنظیمات المسلحة التي تشارك في القتال بصورة واضحة ، و هي لیست ذات توجه واحد و إنما 

:و اإلیدیولوجیات ، و هي كما یلي االتجاهاتمتعدد 

_Proالقوى العسكریة المؤیدة للنظام السوري1 Asad Forces ::

II. الجیش العربي السوريArab Syrian Army: و هو احد القوى العسكریة التي یعتد بها في المنطقة

على المستوي العالمي 16، و هو یأتي بالدرجة الثانیة بعد الجیش المصري ، كما أنه یصنف في المرتبة 

.1، كما یعتبر أیضا جهاز رسمي للدفاع عن الدولة

فیلق القدس:Corps Quds Forceهم التنظیمات المسلحة التي دعمت و یعد من أ

النظام السوري ضد المعارضة خالل األزمة ، بحیث تم انتقال مجموعات مسلحة تقدر بعدة 

أالف من قوات فیلق القدس التابع للحرس الثوري اإلیراني ، و من أهم األدوار التي یقوم بها 

1
.48-47ص، -، صمرجع سابقسھام  فتحي ابو مصطفي ، 
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وریة و مساعدة األجهزة هو تدریب فیلق المجموعات العسكریة السaفیلق القدس خالل األزمة 

.1االستخباریة

 الشبیحة"المجالس الشعبیة: تعد أحد أدوات تنفیذ االستراتیجیة األمنیة للنظام السوري الذي بدأ "

باالعتماد على ظاهرة تجنید الرجال المأجورین لقمع التظاهرات منذ بدایة األزمة، فهو یقوم على تجنید 

أشخاص یفتعلون المشاكل مع المحتجین إلجبار هم على استخدام العنف حتى تستطیع القوى األمنیة 

م تطور دور هذه الفرق بتطویر األزمة فأصبحت تقاتل إلي جانب األجهزة األمنیة  التابعة قمعهم ، ث

للنظام السوري ، و لم یقتصر تشكیل هذه الفرق على العلویین بل كان مرتكزا على الوالء للنظام ، كما 

بل النظام تعددت مسمیات هذه الفرق التي تحمل في معظمها اسم اللجان الشعبیة و یتم تمویلها من ق

2و قد تركزت خطورتها من خالل المشاركة في قمع التظاهرات في معظم المدن السوریة 

 حزب اهللا اللبنانيLebanese Hezbollah: یعتبر النظام السوري الضمانة االساسیة لقوة حزب

اهللا في لبنان ، سیاسیا و عسكریا ، فالتأثیر السوري على المشهد السیاسي الداخلي اللبناني كبیر جدا 

یقدر عدد قواته في سوریا بنحو أربعة أالف من قوات النخبة و القوات الخاصة ، و قوات االحتیاط .

قوات بشار االسد لقدراتها استعادةاكن الحساسة ، و ساعدت على ، كما انها تقاتل في االم

دور حزب اهللا بتأثیرات عسكریة و سیاسیة عظیمة في سوریا ، فقد كان لتدخله دور یحظى.الهجومیة

فعال في الحفاظ على النظام ، و ربما یكون أفضل قوة عسكریة في أرض المعركة في سوریا ، كما 

بحیث لقبول المخاطر السیاسیة  ، استعداد، و هو على 3ال و موثوق بهأنه أثبت نفسه كحلیف فع

بدأ في دعم النظام السوري خالل األزمة ضد المعارضة خاصة في المناطق الریفیة بحیث تمثل دوره 

1
مذكرة الستكمال متطلبات الحصول على شھادة الماستر تخصص ،2012/2014التسییر االممي للنزاع في سوریا عبد الودود بلقاسم ، ، 

.30.، ص 2014/2015ادارة النزاعات الدولیة  ، المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة ،قسم الدراسات العسكریة و االستراتیجیة  ، 
2
httpاطراف ـ النزاع ـ بسوریا :نقال عن الموقع ، طراف النزاع بسوریاا :

//www.skynewsarabia.com/video/73086719-04-2018,10:30.
3

.9، المجلة السیاسیة و الدولیة ، ص البعد االقلیمي في االزمة السوریةابتسام محمد العامري ، 
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خالل األزمة في حفر األنفاق في الحدود الوعرة على على طول الحدود مع سوریا و نقل منصات 

.المرتفعات القریبة من الحدود السوریةالصواریخ إلي 

Antiالقوى العسكریة المناهضة للنظام -2 Assad Forces:

 الجیش السوري الحرFree Syrian Army: یولیو 29تشكل الجیش الحر في تركیا بتاریخ

برئاسة ریاض األسعد ، و عدد من الضباط المنشقین عن المؤسسة العسكریة و الجیش ، 2011

إطارا تنظیمیا مزامنا لتنامي العمل المسلح ضد قوات خاصة بعد تصاعد وتیرة العنف لیكون

المسلح اتجاه الشعب السوري ، فقد أكد المكون الفكري اإلیدیولوجي للمعارضة  العسكریة 

اللیبیرالیة على إنشاء دولة سوریة مستقلة بهویتها العربیة الوسیطة القائمة علي العدل و احترام 

نسان و األقلیات العرقیة مع عدم االنتماء ألي تیار سیاسي أو عقائدي، و بالرغم من حقوق اإل

ذلك فقد واجهت هذه التیارات نوع من الترویج بعكس التیارات اإلسالمیة، نظرا لغیاب التواصل 

.1مع القاعدة الشعبیة

 جبهة النصرةAl Nusra Front: وهي جماعة جهادیة مسلحة تشكلت بمساعدة الدولة

اإلسالمیة في العراق ، فقد دعت هذه الجبهة منذ تشكیلها إلي مواجهة النظام بحیث أنها رأت  أن 

سقوطه یمثل الخطوة األولى في تشكیل الدولة اإلسالمیة ، كما أنه برز نشاطها العسكري في 

.2لزوربعض المدن السوریة خاصة ادلب، حلب، دیر ا

1
.129ـ 128.مجموعة من الباحثین، نفس المرجع  ،،ص،ص 

2
httpاطراف ـ النزاع ـ بسوریا :اطراف النزاع بسوریا  : //www.skynewsarabia.com/video/73086719-04-2018,

16:30.
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.القوى الفاعلة في االزمة السوریة :02الخریطة رقم 

http:المصدر :www .all4syria .info/archive / 136151

 داعش { الدولة اإلسالمیة في العراق و الشام {Islamic State Of Iraq and 

sham :

حیث أعلن أبو بكر البغدادي قائد تنظیم الدولة االسالمیة 2013أبریلظهرت تلك الجماعة في 

في العراق عن دمج تنظیمه مع جبهة النصرة تحت رایة الجماعة الجدیدة ، لیصبح تنظیم الدولة 

، و هذا البیان دفع عددا } داعش {  باختصاراالسالمیة في العراق و الشام ، او مایطلق علیه 

، فهذا القرار یعد البدایة الحقیقیة لتنظیم الدولة 1لتلك الجماعةمن مقاتلي النصرة لالنضمام

الذي أصر على المشاركة في الساحة السوریة تنظیمیا ، و هو ما لقى رفضا شدیدا من الجوالني 

.94،95.، ص ص ، المرجع السابقرامي عبد هللا عبد المحسن 
1
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استفادالفصل بینهما ، و اعتبر الدمج ضرر بالتنظیم و بدور الجبهة على الساحة السوریة ، لقد 

النظام السوري من ظهور داعش و سعى الستغالل هذا الوضع لصالحه بما یشوه المعارضة 

السوریة ، و نجح في حد كبیر في توجیه الصراع بما یضمن تكبید الجمیع اكبر قدر من الخسائر 

.، لیلحق ضررا بالغا بكافة المسارات

و یقاتل عناصر داعش على امتداد قوس كبیر في الشمال السوري من الحدود العراقیة السوریة ، 

كما انها تسعي لفرض سیطرتها على كل المعابر الحدودیة مع العراق و تركیا للتحكم في حركة 

.1دخول المقاتلین بهدف محاصرة موارد الجیش الحر ، القادمة خصوصا من تركیا 

ة الجبهة اإلسالمی:The Islamic Front  : نوفمبر 22هي منظمة سلفیة ، تم اإلعالن عنها في

لواء : ، من إتفاق سبع فصائل إسالمیة على العمل المشترك في إطار جبهوي ،بحیث ضمت 2013

التوحید ،حركة أحرار الشام ، جیش اإلسالم ، ألویة صقور الشام ، لواء الحق ، كتائب أنصار الشام 

كما ان تشكیل الجبهة االسالمیة یعتبر تتویجًا لجهود أطراف عربیة ، .سالمیة الكردیة ، و الجبهة اإل

كما أن البیان تحدث عن تأسیس الجبهة بوضوح بإعتبارها تكوینا سیاسیًا و عسكریًا ، كما أن الجبهة 

.2اإلسالمیة تعتبر هي األقرب للوالیات المتحدة األمریكیة و المملكة العربیة السعودیة 

نقطة 2011شكلت األحداث السوریة منذ :األطراف الخارجیة الفاعلة في األزمة السوریة :رابعا ،

ذلك  ارتباطبین نظم إقلیمیة و نظم دولیة ، فبحكم العالقات التي أقامها النظام السوري ، و اشتباك

باتت تعبر عن بالصراعات الخارجیة في المنطقة ، فلم تعد االزمة السوریة أزمة داخلیة و إنما 

منظومة إقلیمیة و دولیة واسعة ،  فهنالك أطراف إقلیمیة و أخرى دولیة لم تكن طرفا مباشرا في 

تفجیر تلك األحداث ، و لكنها كانت طرفًا مباشرًا في تفعیل مجرى تطور تلك األحداث ، سواء 

1
.94،95.، ص ص نفسھ المرجع  .

2
.54.عبد الودود بلقاسم ، المرجع السابق ، ص 
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على النحو الذي ألت تفعیل التطورات و الوصول إلیها باتجاهاحتواء و ضبط  المسار ، أو باتجاه

.إلیه

شعبیة انتفاضاتسوریا كانت أكثر الدول العربیة التي شهدت :دور األطراف اإلقلیمیة 1

عالقتها االمنیة الوثیقة :عدة منها  بال سباعرضة للتدخل الخارجي ، السیما اإلقلیمي 

ین النظام المعقد ، و بسبب التجانب بالعرقیالطائفيبإیران و حزب اهللا ، و تكوینها 

السوري و معارضیه فقد أصبحت سوریا مسرحا للتدخل االقلیمي ، و أصبح الصراع في 

سوریا أزمة إقلیمیة بسبب تقاطع مصالح العدید من القوى المعنیة به، و من أهم الدول 

:نجد 1االقلیمیة التي لعبت دورا بارزا في الصراع في سوریا 

 الالعبین اإلقلیمین في التأثیر على مجریات األحداث إحتلت تركیا مكانة متقدمة بین :تركیا

في سوریا ، فتركیا دولة جارة ، و دولة إقلیمیة كبیرة و عضو في حلف الناتو ، كما ان 

سوریا تعتبر البوابة و المنفذ الوحید لها في الوطن العربي، فعلى الرغم من ان السیاسة 

وضعها عبد اهللا أوغلو في كتابه العمق الخارجیة لتركیا هي سیاسة تصغیر المشكالت التي 

، بما ینسجم مع 2011اإلستیراتیجي ، اال ان هذه السیاسة تغیرت تجاه سوریا عام 

.التطورات المیدانیة و المواقف الدولیة 

 تمیزت عالقة إیران بسوریا بالفرادة و الخصوصیة ، كما إتسم الموقف االیراني من :إیران

اف إلي جانب النظام السوري ، فظهر ذلك التأیید من خالل االحداث السوریة باالصطف

تقدیم الدعم المالي و المعنوي للنظام ، و إرسال ضباط و خبراء إیرانیین ، و مقاتلین من 

1
.مرجع سابق توازن القوى الدولیة وأثره على األزمة السوریة ، رامي عید هللا عبد المحسن عبد القادر ،



األطراف-األسباب-األزمة االسوریة الخلفیات:لفصل األولا

52

حزب اهللا و بعض المیلیشیات العراقیة ،  و إعترف بذلك رئیس الحرس الثوري  اإلیراني 

كما ان .ن فیلق القدس یعملون في سوریا إن أفرادا م:الجنرال محمد على جعفري فقال 

إیران تمثل أحد أهم االعبین في المنطقة ، فقدمت دعمها السیاسي و المالي غیر المشروط 

للنظام ، الن اي تغییر في سوریا هو تغییر في قواعد اللعبة السیاسیة في المنطقة التي 

سیاسة االیرانیة ، النها ستخسر تتمتع  فیها، و سقوط النظام سیكون له اثاره السلبیة علي ال

حلیفا اقلیمیا شكل جسر التواصل مع حلفاء اخرین لها مثل حزب اهللا ، و حماس و الجهاد 

.1االسالمي

 دول الخلیج العربي:

 وقفت السعودیة في بدایة االحداث السوریة بشكل علني و واضح بجانب :السعودیة

وري و بروز مواقف اقلیمیة و دولیة النظام السوري ، و لكن مع اشتداد الصراع الس

اكثر حدة ضدة النظام السوري تغیر الموقف السعودي  و اعتبرت السعودیة ان النظام 

فقد شرعیته ، كما انها سعت الي منع تدویل االزمة ،  فقامت بدعوة كل من قطر و 

ت الدول الخلیجیة لحشد فعل واحد لفرض السالم على سوریا ، كما ان السعودیة انضم

.الي قطر و تركیا في الدعوة الي تسلیح المعارضة

 حاولت قطر في بدایة االحداث من تقدیم النصیحة للرئیس السوري لتلبیة : قطر

المطالب االصالحیة  ، و وصلت العالقة بین البلدین الي حد القطیعة البلوماسیة ، و 

خطة وقف العنف و تم االتفاق على خطة جزئیة لوضع المبادرة العربیة و نصت هذه ال

اجراء حوار سیاسي بین الحكومة السوریة و اطیاف المعارضة و لكنها فشلت ، و لكن 

1
–12.، ص ص 2017الجغرافیة و القوى المحلیة و الالمركویة ، معھد العالم للدراسات ،  :رائد  الحامد ، دوائر الصراع حول سوریا 

14.
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بسبب استمرار الصراع غیرت قطر موقفها  و اغلقت سفارتها في دمشق ، ووصلت 

.1العالقة الي حد القطیعة الدبلوماسیة 

الداخلیة لسوریا و البیئة الفكاك من الترابط العضوي بین البیئة :دور االطراف الدولیة .2

الخارجیة للدول المتفاعلة في االحداث السوریة ، التي تسهم في تغییر قواعد لعبة 

:التوازنات الدولیة ، و من اهم االطراف الدولیة نجد 

 كان الموقف االمریكي في بدایة االمر یقتصر على :الوالیات المتحدة االمریكیة

لاللتزام بخطط االصالح ، و لكن مع استمرار ادانة لفظیة للنظام ، و تدعوه 

العنف الدموي دعت امریكا النظام الى التنحي ، فرفضت على شخصیات من 

النظام السوري عقوبات اقتصادیة  كما انها قامت بتجمید اموال البنك السوري ، 

فقامت بدعم المعارضة السوریة، فهدف الوالیات المتحدة المریكیة من التدخل في 

ع السوري مو الحفاظ على مصالحها في المنطقة و استمرار تدفق الغاز و الصرا

.2النفط

 وقفت روسیا الى جانب النظام السوري بحكم العالقات مع سوریا ، :روسیا

فسوریا هي الدولة الوحیدة التي سمحت لروسیا بانشاء قواعد عسكریة خاصة في 

ریا لیست ثورة و انما صراع میناء طرطوس ، فروسیا تري الن ما یحدث في سو 

عنیف بین حلیفها النظام السوري و االسالم العسكري الجهادي للوصول الى 

السلطة ، و تبنت روسیا روایة النظام السوري لالحداث ان المعارضة سبب رئبسي 

فیها و في تفاقمها ، فروسیا تري ان سوریا هي حجر الزاویة في الشرق االوسط ، 

http:// www. Noonpost .org :من الرابط المتدخلة  في األزمة السوریةماھي االطراف :3جنیف شمس الدین النقاز، 
1

2
.16.، ص المرجع السابقرائد الحامد ،
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ستؤدي إلى زعزعة اإلستقرار في الدول المجاورة ، فتري ان و ان الحرب االهلیة

اذ سقط النظام سوف تفقد روسیا القاعدة العسكریة الوحیدة لها في طرطوس ، كما 

انها تري في النظام السوري شریكا استیراتیجیا مهما في ظل تنافسها مع الوالیات 

.المتحدة على المكانة في الشرق االوسط 

 صین الى جانب النظام السوري ، و تبني الموقف الصیني الفیتو وقفت ال :الصین

ثالث مرات في االحداث السوریة لمنع التدخل الخارجي فیها ، كما ان الصین 

لیس لها مصالح اقتصادیة تذكر في سوریا ، و لكن لسوریا أهمیة إستیراتیجیة و 

1ر الطاقةدبلوماسیة في ضمان استقرار الشرق االوسط و مصدر حیوي من مصاد

.

 حصر االتحاد االوروبي استیراتیجیتهإتجاه ما یحدث سوریا :اإلتحاد األوروبي

باالعتماد على العقوبات االقتصادیة على شخصیات في النظام ،  و فرض 

عقوبات على شركات سوریة ، منها الشركة العامة للبترول السوریة ، و اوقفت 

ت اي استثمار في القطاع النفطي الشركات االوروبیة عملها في سوریا و حظر 

السوري ، و لكن بالرغم من نجاح االتحاد االوروبي في تضییق الخناق االقتصادي 

على الحكومة السوریة اال انه صعوبة التاثیر في االوضاع السوریة ، بسبب الدور 

.2الذي تلعبه كل من روسیا و الصین المنطقة 

1
9-7، ص ص ، 2012، مركز الجزیرة للدراسات ، الدوحة ،محددات السیاستین الروسیة و الصینیة اتجاه االزمة السوریةولید عبد الحي ، 

.

21:00على  11/08/2018:تاریخ االطالع www. Aljazeera .net ,knowledgegateKopinion ، موقف اوروبا طارق أحمد بالل 
مندور االسد

2
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:الفصل  خالصة 

تعتبر األزمة السوریة حالة مختلفة عن كل ما حدث في الوطن العربي في ذات الوقت لكونها مستعصیة 

الحل ، حیث تعتبر سوریا بؤرة تتجاذب نحوها قوى و فواعل و التي أسهمت في انتقال األزمة من أزمة 

.كان قائما في تلك الفترة داخلیة حیث كانت بدایتها في شكل احتجاجات سلمیة تعبیرا عن الوضع الذي

وفجأة تغیرت الموازین وذهبت إلى ابعد من ذلك ، تحولت إلى نزاع مسلح والذي أودى بحیاة الكثیرین و 

التي كانت ثمنا لحاكم مضطهد ، فمع تفاقم النزاع دفع القوى بالتدخل وتدویل األزمة مع تغییر منحاها ، 

أي من "القیادة "هذا العتبارات عدة والتي من بینها الن كل طرف یفسر الوضع من زاویته الخاصة و 

سیتحكم في زمام األمور في المنطقة ، لهذا برزت فواعل إقلیمیة أال و هما تركیا و إیران لكونها من دول 

.فا منهما بالوجود األجنبي في المنطقة الجوار الجغرافي لسوریا وأیضا تخو 



المحاورالجیواستراتیجیة الدولیة وأثرها على التنافس التركي :لفصل الثالثا

اإلیراني 
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تمهید 

شكلت األزمة السوریة لكل من تركیا وٕایران  األرضیة الخصبة لخلق التنافس والتوتر بینهما وهذا 

هامة و خاصة لما تعلق األمر بأزمة إقلیمیة والتي هي ضمن الجوار الجغرافي استراتیجیةوفقا لمصالح 

حیث تعتبر سوریا من .لها ، حیث أصبحت هاته األزمة لعبة  بین أطراف تسعى فقط لحمایة مصالحها 

ضمن الدول المحوریة والتي ال یمكن تجاهلها من أي طرف لما لها من وزن سیاسي وجغرافي وعسكري 

.، وعلیه أي تغییر في البیئة الداخلیة لسوریا سیؤثر على محیطها اإلقلیمي في المنطقة

وهنا یأتي التنافس بین تركیا وٕایران اللتین كانتا متخوفتین من كون األزمة تنتشر بسرعة واالحداث  

ارج كانت متسارعة  لكونها  مستعصیة الحل ، فمع تأزم األوضاع الداخلیة وسرعة انتقال األزمة إلى خ

.بادرت هاتین القوتین إلى التدخل ولكل منها رؤیة مختلفة عن غیرها الحدود السوریة 

ففي إطار هذا الفصل سیتم التطرق دراسة االستراتیجیة  لكل من تركیا وٕایران اتجاه األزمة السوریة  وذلك 

:من خالل تقسیم الدراسة إلى مبحثین 

.جاه األزمة السوریة  االستراتیجیة  التركیة ات:المبحث األول 

.االستراتیجیة  اإلیرانیة اتجاه األزمة السوریة :المبحث الثاني 

حدود التنافس التركي اإلیراني اتجاه األزمة السوریة :المبحث الثالث 
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التركیة اتجاه األزمة السوریةستراتیجیة اال:المبحث األول 

مسار العالقات بین تركیا و سوریا :المطلب األول

السوریة من ابرز انجازات حزب العدالة والتنمیة الخارجیة ، منذ –تعتبر العالقة الممیزة التركیة 

، تطورت العالقات 1998، فبعد أن كان البلدان على وشك الحرب عام  2002مجیئه إلى السلطة العام 

الذي أنهى ملف احتضان سوریة لحزب العمال 1998أكتوبر 20بین البلدین بعد اتفاق اضنة الموقع في 

مزیدا من التقارب مع سوریة ، 2002قد هیا وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم الكردستاني ، و 

، رغم 2005، ورد الرئیس احمد نجدت سیزر بزیارة في العام 2004حیث زار الرئیس األسد تركیا العام 

سیاسي االعتراض األمریكي الشدید من إدارة بوش االبن التي كانت تشدد الحصار و العزل الدبلوماسي وال

.1على سوریة 

تعد تركیا من ابرز الفاعلین اإلقلیمیین في الشرق األوسط خاصة ومع اندالع ثورات الربیع العربي 

حیث مثلت هذه الثورات فرصة وعقبة في الوقت ذاته ، ترتبط تركیا وسوریا منذ القدیم ارتباطا 2011ینایر 

.بل لروابط اجتماعیة سیاسیة واقتصادیة جغرافیا وتاریخیا وثیقا لیس فقط للتقارب الجغرافي

وهي بلد مركزي  اتحتل تركیا مكانا فریدا ، باعتبارها دولة مترامیة األطراف بین إفریقیا واو راسی

ذو هویات إقلیمیة متعددة ، لقد ساهم موقع تركیا الجغرافي في صیاغة مركزها في العالقات الدولیة ، 

ملیون نسمة ، وهذا 200ث تعداد السكان ، حیث بلغ عدد سكانها عالمیا من حی17حیث تحتل المرتبة 

الكم البشري الهائل یلعب دورا هاما على الصعید اإلقلیمي و الدولي في مختلف المجاالت السیاسیة 

،االجتماعیة ، الثقافیة والعسكریة ، فالتعداد السكاني إلى جانب الموقع الجغرافي یؤهلها إلى لعب ادوار 

.2ولیة كبیرة في اإلستراتیجیة األمریكیةإقلیمیة ود

1
في http://www.dohaintitute.org/ar:نقال عن الموقع محددات الموقف التركي من األزمة السوریة ، ،علي حسین باكیر ، 

19:00على  11/07/2018
2

جامعة القدس ، :غزة،)2012-2002(العالقات التركیة األمریكیة وأثرھا على منطقة الشرق األوسط احمد عبد الكریم أبو ھجرس ، 
.63-60ص،-،ص2014
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وجود تقارب بین سوریا وتركیا ، حیث أن النظام كان یرى في العالقة مع تركیا الصاعدة منفذا لفك -

الحصار الدولي المفروض عله بقیادة الوالیات المتحدة األمریكیة وٕادارة بوش ، كما أّمنت العالقة مع 

.1وبیة  والمجتمع الدولي  تركیا جسر التواصل مع الدول األور 

تزامن ظهور الدور التركي مع االحتالل األمریكي للعراق ، وما عاناه من تدمیر الدولة المركزیة في -

.2بلد عربي كبیر

وجود تقارب شدید بین البلدین دینیا ،ثقافیا ،اجتماعیا فرض على الشعب التركي القیام بواجبه نحو -

.3العربي ،حیث تدفق المئات من السوریین إلى الجارة تركیا سوریا ، السیما أحداث الربیع 

شهدت العالقات التركیة السوریة مرحلة متطورة من تاریخها من خالل الزیارات المتبادلة لكال -

بزیارة لتركیا ، أین تم توقیع أربع اتفاقیات 2003الطرفین ، وبذلك قام رئیس الوزراء السوري ینایر 

ي والغاز والثروات المعدنیة و التعاون التجاري ، أكدت سوریا للقیادة التركیة أن تتعلق بالمجال النفط

حزب العمال الكردستاني قد تم إغالقه وبالمقابل تم شن حملة واسعة في سوریا ضد أنصاره ، فمن 

اجل تفعیل العالقات التركیة السوریة وبالخصوص على المستوى السیاسي حیث قام الرئیس السوري 

إلى تركیا ، ال سیما مع احتالل العراق الذي عزز رؤیة الطرفین حول الوضع  2004له عام  بزیارة

في العراق وذلك من اجل تطویر التعاون االقتصادي وتوسیع آفاقه ، فقام وزیر التجارة والصناعة 

ى أین التقى برئیس الوزراء السوري أین تم التأكید عل2004أكتوبر 22التركي بزیارة تركیا في 

.4ضرورة إقامة مناطق زراعیة وتجاریة وحدودیة مشتركة 

المركز العربي لدراسة :الدوحة محددات الموقف التركي من األزمة السوریة األبعاد اآلنیة واالنعكاسات المستقبلیة ، علي  حسین باكیر ، 
5.، ص2011السیاسات ، 

1

2
.143.، صمرجع نفسھ

3
جامعة : ، غزة 2012، )2012-2007(تطور العالقات السیاسیة التركیةفي ضوء المتغیرات اإلقلیمیة والدولیةمحمود خلیل یوسف القدرة ،

.26.األزھر ، ص
4

:رسالة ماجستیر ، جامعة الشرق األوسط ، )2011-2003(یة في ظل حزب العدالة والتنمیة العالقات األمریكیة التركریز لطیف صادق ، 
.72.، ص2011كلیة اآلداب والعلوم ، 
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عرفت العالقات التركیة السوریة خاصة االقتصادیة منها تطورا كبیرا حیث صدرت تركیا إلى سوریا -

ملیون دوالر 506، واستوردت من سوریا ما یقارب 2004ملیون دوالر عام 265سلعا بما یقارب 

.20041ملیون دوالر عام 762ها ما یقارب لتشكل تجارة حجم)نفط خام (

)2010-2005(حجم التبادل التجاري بین تركیا و سوریا :01جدول رقم -

رسالة ، )2011-2003(العالقات األمریكیة التركیة في ظل حزب العدالة والتنمیة ریزلطیف صادق ، :المصدر 

.72.، ص2011كلیة اآلداب والعلوم ، :ماجستیر ، جامعة الشرق األوسط 

دشنت زیارة بشار األسد عهدا جدیدا في عالقات البلدین على الصعیدین االقتصادي و السیاسي ، -

االستثمارات التركیة في سوریا من خالل ما یزید عن ثالثین حیث تم االتفاق على زیادة حجم

.مشروعا استثماریا تركیا ، كما تم التوقیع على مشروع تأسیس شركة مشتركة للتنقیب على النفط 

اتفاق الطرفین على دعم العالقات السیاحیة بین الدولتین ، ال سیما بعدما زاد عدد السیاح  األتراك -

عشر ضعفا ، وقد أسهم في زیادة 19، بواقع )2005-2000(ما بین الفترة الذین قصدوا سوریا 

2.تدفق التجارة والسیاحة البینیة 

على صعید العالقات التركیة السوریة ، فإنها قدر شهدت تحسنا كبیرا خالل العقد األول من حكم -

لرئیس السوري إلى اول زیارة ل2005حزب العدالة والتنمیة في تركیا ، ففي هذا السیاق شهد عام 

.أنقرة  عدت وقتها األولى من نوعها منذ استقالل سوریا

1
.73.، صمرجع نفسھ

2
.2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، :اإلسكندریة السیاسة الخارجیة التركیة اتجاه منطقة الشرق األوسط ، احمد محمد وھبان ، 

200520062007200820092010السنة

حجم التبادل 

التجاري
8247951174175214432272



السوریةاألزمةاتجاه واإلیرانیةالتركیة اإلستراتجیة:الفصل الثاني

61

اتسمت العالقة بین تركیا وسوریا بعالقة الصداقة، حتى وصلت هذه العالقة إلى تبني كأبنیة -

.1، وكذلك اجتماعات أمنیة مشتركة2009مشتركة لمجلس الوزراء السوري و التركي في عام 

إجراء مناورات عسكریة مشتركة بین البلدین وٕالغاء التأشیرات بینهما 2009تم للمرة األولى في عام -

في خطوة تعبر عن عمق العالقات بین الطرفین ، حیث بلغ عدد التي وقعها النظام السوري مع 

السیاسیة ، :اتفاقیة في مختلف المجاالت 56تركیا في الجلسة األولى للمجلس االستراتیجي قرابة 

.الجتماعیة والثقافیة واالستثمار والمیاه وغیرها  االقتصادیة ، ا

السوریة المصالحة ، وأضیف إلیها اتفاق ثنائي یتعلق _أنجزت المناورات العسكریة2009في ماي -

.2بمختلف قطاعات صناعة األسلحة

إلى ما 2000ملیون دوالر في العام 730ارتفاع حجم التبادل التجاري بین البلدین من قرابة -

.20103ملیار دوالر في العام 2.3یناهز 

على التواصل المباشر مع الرئیس السوري نظرا للعالقة التي تجمع بینهما ، اردوغانحرص -

، فخالل االتصال األول عبر من )مارس 28-25(تواصل معه خالل ثالثة أیام من بدایة األزمة 

أعلنت أنها بصدد إطالقها قریبا في مسعى خالله عن دعم بالده لسوریة في عملیة اإلصالحات التي 

لتفادي  عیلبي مطالب الشارع ، ونصحه خالل االتصال الثاني بتطبیق اإلصالحات على ارض الواق

.4ما حدث في لیبیا

2أصبحت تركیا أهم مركز لتجمع المعارضة السوریة خصوصا بعد تشكیل المجلس الوطني في -

ة التركیة لدعم المعارضة السوریة و االعتراف بها دولیا ، ونشطت الدبلوماسی2011أكتوبر

1
منتدى :أالء الصدیق ، قطر :أوراق بحثیة حول تطورات الثورة السوریة ، في  :ثورة المتروكین خالد خوجة ومحمد االحمري وآخرون ، 

.180.، ص2017العالقات العربیة و الدولیة ، 
2

.233.، ص2012دار الفارابي ، :، بیروت 1.، طحین تستیقظ سوریا طالل األطرش ،
3

.3.، صالمرجع السابق ن باكیر ، علي حسی
4

.8.،  صمرجع نفسھ
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، وانطالقا من هذه الفترة بدأت العالقات التركیة السوریة 1ومساعدتها في أن تحض بالشرعیة 

بالتوتر ، أي بعد حملة قمع 

عنیفة ضد المتظاهرین في حماة ، حیث انتقد اردوغان الرئیس السوري باالستقالة ، وأسقطت -

.22/06/20122دفاع الجوي السوري طائرة تركیة مقاتلة في المیاه اإلقلیمیة في وسائل ال

)صفر نزاعات (جوهر سیاسة تركیا الخارجیة :01شكل رقم 

:علي حسینباكیر ، محددات الموقف التركي من االزمة السوریة االبعاد االنیة  و االنعكاسات المستقبلیة ، الدوحة :المصدر 3

.3.، ص2011المركز العربي لدراسة السیاسات ، 

1
.81.صمرجع سابق ، سھام فتحي سلیمان أبو مصطفى ،

http:// www. Derasat.bh/wp-content/uploads /15/08: فياألزمة السوریة ومواقف الدول الكبرى ، مصطفى موفق الخزرجي ، 
:  في   09:00:على  2018

2

.16.صمرجع سابق ، علي حسین باكیر ، 
3

األمن 
للجمیع

التعایش 
الثقافي 
السلمي

االنفتاح 
السیاسي

أسس 
السیاسة 
الخارجیة 

التركیة

تصفیر 
النزاعات 

الترابط 
االقتصادي 
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التركیة حیال األزمة السوریةاالستراتیجیة:المطلب الثاني 

احتلت سوریا أهمیة قصوى في السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة لحزب العدالة والتنمیة ، وقد ساعد -

.1التركیة للشرق األوسط االستراتیجیةذلك على بلورة الرؤیة 

حاولت الحكومة التركیة في بدایة األزمة دفع القیادة السوریة إلى االنفتاح وٕاجراء اإلصالحات -

.المحنة الداخلیة الالزمة لتجاوز 

وجه األتراك الكثیر من النصائح إلى الرئیس بشار األسد ، وبه أبدت الحكومة التركیة دعمها الكامل -

واستعدادها لتوفیر كل السبل و اإلمكانات الالزمة لتحقیق اإلصالح المطلوب في أسرع وقت ، ومع 

االستجابة في الوقت المناسب للتدخل تطور األحداث والتي أثبتت خطا النظام السیاسي السوري بعد 

التركي ومحاولة انتزاع إصالحات حقیقیة من نظام األسد لتهدئة الثائرین من بینها ، البدء فورا في 

إصالحات دیمقراطیة جذریة من بینها إجراء انتخابات برلمانیة ورئاسیة حرة وبشفافیة ، و التوقف 

.2السوریة وٕاعادة الجیش السوري إلى ثكناتهعن قتل المواطنین ، وسحب الدبابات من المدن

تحالف تركیا مع جماعة المتمردین ذات األغلبیة السنیة ، كما ساعدتها على كسب المزید من -

الشعبیة بین سكان الوطن العربي من أهل السنة ، كما أدت التوترات المتزایدة بین تركیا ونظام 

.3األسد إلى خلق قلق عمیق 

مة في المنطقة ، خاصة في سوریا أجبرت تركیا على التحول باتجاه دعم حراك الشعب ، ثورة الكرا-

و هذا التحول في مستوى القیادة التركیة النخبویة بینما القاعدة الشعبیة لم تستوعب ذلك التحول ، 

نظرا للصورة التي رسمها الطوفان التركي و السوري حتى قبل أیام من اعتداء قوات بشار األسد 

لى مسجد العمري في درعا ، إضافة إلى الحشد اإلعالمي المكثف لصالح عالقات الصداقة بین ع

.4.صمرجع سابق ، علي حسین باكیر ، 
1

2
، 2013رسالة ماجستیر ، ، )2013-2002(االستراتیجة اإلقلیمیة لكل من تركیا  وإیران نحو الشرق األوسط طایل یوسف عبد هللا العدوان ، 

.105.كلیة اآلداب و العلوم ، ص:جامعة الشرق األوسط 
3

.8.ص، rand ،2013ستیفن الرابي ، العالقات التركیة اإلیرانیة في شرق أوسط بات متغیرا ، مؤسسة 
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البلدین ، الجیش التركي ظل ینظر ببرود إلى التحوالت في المنطقة العربیة ، وحصر اهتمامه بها 

.1في إطار تأثیر الحراك الشعبي فیها على األمن القومي التركي

ریة الحالیة فرضت على المؤسسة العسكریة التركیة التدخل بأشكال عدیدة حتى لو وصل األزمة السو -

.2األمر إلى التدخل العسكري المباشر للحفاظ على امن  حدودها 

تحول الموقف التركي حیال األزمة السوریة فمن محاولة اإلصالح والتحول الدیمقراطي حیث أقدمت -

فرض عقوبات أحادیة الجانب على سوریا وبها قامت على على 2011تركیا منتصف كانون األول 

3تجمید التعاون االستراتیجي مع النظام السوري ، وهو ما دفعها لفرض عقوبات مالیة على سوریة 

.

صبت تركیا اهتمامها باألحداث  السوریة باعتبار ذلك انه سوف تتسنى لها الفرصة من اجل تدعیم -

.4لذي یسعى إلیه حزب العدالة والتنمیة في إطار مبدأ العمق االستراتیجيمكانتها ونفوذها اإلقلیمي ا

وجود عالقات تعاون إستراتیجیة حیث أكد وزیر الدولة التركي على ضرورة تنسیق السیاسات -

االقتصادیة بین البلدین وخصوصا في مجاالت السیاسات النقدیة والضریبة والتنمیة اإلقلیمیة 

وریة والتركیة وأهمیة التنمیة على جانبي الحدود وأشار إلى ضرورة تشكیل ،والحضریة في المدن الس

.5مجموعة تفكیر موحدة للمستقبل لدعم مسیرة مجلس التعاون االستراتیجي التركي السوري 

تمثل تركیا احد المفاتیح المهمة لفهم السیاسة األمریكیة في الشرق األوسط ، وذلك لیس فقط -

تراتیجي لتركیا و الذي أعطاها میزة تنافسیة عالمیة ، وكذا قدرتها على بسبب البعد الجیواس

تقدیم نفسها للغرب والوالیات المتحدة األمریكیة ، باعتبارها الشریك األمثل الذي یمكن االعتماد 

1
.181.، صمرجع سابقخالد خوجة ، 

2
.40.صمرجع سابق ، محمود خلیل یوسف القدرة ،

3
.239.، ص2015و اإلستراتیجیة ، باحث للدراسات الفلسطینیة:بیروت األفق األسود، :الربیع العربي ندى الشقیفیالماریني ، 

4
:،بیروت 2.ترجمة محمد جابر ثلجي ، طارق عبد الجلیل طموقع تركیا ودورھا في الساحة الدولیة ، :العمق االستراتیجي داوود اوغلو ، 

.86.، ص2011الدار العربیة للعلوم ،
5

.307.، ص2016دار الفارابي ،:، بیروت 5.طالممنھج ،والتدمیراألسد بین الرحیل سامي كلیبا ، 
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علیه ، ولهذا دخلت أنقرة في شراكة إستراتیجیة طویلة المدى مع الغرب و الوالیات المتحدة ، 

.1س في أي سیاسة أمریكیة في الشرق األوسطوجعلها األسا

االستراتیجیة  اإلیرانیة  اتجاه األزمة السوریة  :المبحث الثاني 

العالقات اإلیرانیة السوریة مسار:المطلب األول 

منذ نجاح الثورة اإلسالمیة في إیران عام استراتیجیاتشهد العالقات السوریة اإلیرانیة تحالفا -

فرغم التغیر الذي طرأ في التوازنات إال ان هذه العالقات التزال تحافظ على ,بقیادة الخمیني 1979

فالموقف االیراني الرسمي حیال االزمة ,2قوتها من خالل الدعم و التنسیق في المواقف بین البلدین

حیث ,الشعبي فیه االحتجاجيالحراك اندالعلنظام السوري منذ الكامل لباالنحیازفي سوریا اتسم 

و نظروا الى ,تبني الساسة االیرانیون خطابا داعما للنظام في نهجه و سیاساته الداخلیة و الخارجیة 

هدفها النیل من مواقف النظام المعادیة للمشاریع األمریكیة و مؤامرة خارجیة االزمة بوصفها نتاج 

.3الصهیونیة

بحیث من خالله یمكن ,یأتي التحالف اإلیراني السوري على رأس أولویات مشروع إیران االقلیمي -

فلم تهتز العالقات االیرانیة السوریة بعد وفاة ,لطهران ربط سلسلة جغرافیة متصلة من النفوذ االقلیمي 

حت قیادة بشار و استمر التحالف بین البلدین قائما ت,20004الرئیس السوري حافظ االسد عام 

الذي بدأ ,االسد  و جاء انسحاب إسرائیل من لبنان لیسوق إنجازا كبیرا للتحالف اإلیراني السوري 

,یشكل بدوره ضغطا معنویا على الدول الداعمة لعملیة التسویة السیاسیة للصراع العربي اإلسرائیلي 

التعاون لوجستیا و و على , سبتمبر 11فحرصت كل من طهران و دمشق على إدانة أحداث 

1
.149.صمرجع سابق ، محمد عبد العاطي ، 

2
، ص 2011المركز العربي لالبحاث و الدراسة السیاسیة ، جویلیة :الدوحة ایران و الثورات العربیة ، موقف و التداعیات ،.فراس ابوھالل 

.10،11ص 
، رسالة مقدمة الستكمال متطلبات 2007ـ  1979، فوذ االیراني على الدول العربیة ، سوریا ، لبنانتأثیر النخالد جویعد أرتیمة العبادي ، 

.92ـ  90.، ص ص 2008الحصول على درجة الماجستر في العالقات الدولیة ، جامعة مؤتة ، 
3

4
.www، نقال عن الموقع  الدور االیراني في سوریا ، ضرورة استیراتیجیة،  Ida3at .com/ the iraniane/ oral/ in Syria/

need/ star د 30و 20على  2018جویلیة 25:تارخاالطالع.
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و في لبنان كان مشروع االعداد الذي قاده رفیق ,معلوماتیا مع واشنطن لمكافحة التنظیمات اإلرهابیة 

فكانت سوریا ,الحریري یسیر جنبا الي جنب مع مشروع المقاومة تحت زعامة حسن نصر اهللا 

.1مستمرة في لعب دور الحكم بین األطراف المختلفة

اك الثوري في سوریا فإیران إكتفت بالمراقبة الي ان اعلنت أن مایحدث في سوریا هو فمع  بدایة الحر -

أمر داخلي و الیجوز التدخل فیه من قبل اي طرف  و كانت الوالیات المتحدة االمریكیة قد إتهمتها 

رغم دعوة الر ئیس اإلیراني لبشار األسد الى ,بمساعدة نظام االسد في دمشق على رغم المظاهرات 

و في رد على الوالیات المتحدة االمریكیة و الدول الداعمة ,وقف استخدام العنف ضد المحتجین 

للحراك الثوري في سوریا الذین اتهمتهم طهران بالسعي إلسقاط نظام االسد فقامت طهران بتوقیع إتفاق 

.2للتبادل الحر مع دمشق 

الثورة السلمیة الي مسلحة تحت ضغط ازدادت وتیرة التدخل االیراني مع تصاعد العنف و تحول -

فالنظام اإلیراني یتطلع الي دور إقلیمي فعال یتعزز ,الحاجة للدفاع عن النفس من بطش نظام االسد

بالهیمنة على المنطقة و على هذا األساس أقام شبكة من القوى الداعمة له في بلدان المنطقة 

.3المحیطة منها العربیة و االجنبیة 

نتها على القوة الرئیسیة المؤثرة في شؤون العراق بعد الغزو االمریكي حیث ان حكام كما فرضت هیم-

فضال عن العالقة المتینة جدا بحزب اهللا في لبنان و بحركة ,العراق الرئیسیون هم من انصار ایران 

برت و اعت,و بهذا أصبح إلیران سیاسة واضحة و مواقع متجذرة في هذه البلدان ,حماس الفلسطینیة 

فأمن ایران یتعزز ,سوریا هي خط الدفاع األمامي إلیران الن سقوط سوریا مقدمة لسقوط دورهم 

.بالسیطرة على سوریا  

1
.www:، نقال من الموقع 2017،  البیان ، العالقات السوریة الیرانیة بین التعاون و التحالفحسین العودات ،  Voltairenet .org article
145069 html د 45و 10على  2018جویلیة 18:تاریخ االطالع.
.32، ص 2012، العراق 21، المجلة السیاسیة و الدولیة ، العدد 2010ـ  2003العالقات الروسیة االیرانیة  سعد الحمداني ،

2

مركز دراسات الوحدة :، بیروت 2015ـ  2014االعصار من تغییر النظم الى تفكیك الدول  :، حال االمة العربیة سامي اشقر و اخرون 
.132ـ  130.العربیة ، ص ص 

3



السوریةاألزمةاتجاه واإلیرانیةالتركیة اإلستراتجیة:الفصل الثاني

67

في البدایة كان النظام یذكر االیرانیون بانهم الینبغي ان ینسوا الموقف الممیز لحافظ االسد إبان -

شحنة سالح الیران من مطار دمشق الدولى الحرب العراقیة االیرانیة بحیث انه وافق على إرسال اول

بعد ان فرغت المخازن االیرانیة منه نتیجة الحظر االقتصادي و حظر االسلحة المفروضة على ایران 

و في ذلك الوقت اعتبر الخامئني ان ما ,و على ایران وفاء هذا الدین و تقدیم الدعم لبشار االسد ,

.1المقاومة و لمصلحة الكیان الصهیونيیحدث في سوریا حربا بالوكالة ضد محور 

وجد النظام االیراني الذرائع المناسبة لالعالن ,و نجاح النظام بعسكرة الثورة 2011فمع نهایة العام-

كما انه اعتبر ان الثورة ماهي اال مؤامرة خارجیة تنفذها أیادي ,شیئا فشیئا عن تأییده للنظام السوري 

النیل من دولة محوریة في محور المقاومة و تم التركیز على ان الهدف داخلیة و التي تهدف الى 

الرئیسي للمخطط االمریكي في سوریا هو توجیه ضربة لمحور المقاومة بسبب دفاع النظام السوري 

كما ان التملك االحتجاجات في سوریة شرعیة الثورات العربیة ,عن المقاومة اللبنانیة و الفلسطینیة 

م ایران أي إصالح لتحسین االوضاع و تعارضها الي تدخل امریكي و غربي و تدعی,االخرى 

فالحكومة السوریة تبسط السیطرة على البالد و لن یكون مصیر ,اقلیمي في الشأن الداخلي السوري 

.بشار مشابها لمصیر بن على و مبارك 

قام عناصر من الجیش فعندما ,كانت إیران تخفي دعمها العسكري لنظام االسد  2013و في عام -

,2012السوري الحر بالقبض على عدد من االیرانیین باعتقادهم انهم ینتمون للحرس الثوري في 

فزعمت إیران ان تلك العناصر غیر تابعة لقوات الحرس و ان مهمتهم لها عالقة بقوات االسد و 

االحداث في سوریا و بدأ تحوال كبیرا  في الموقف االیراني اتجاه 2013فقد شهد عام ,2دعمها له

بالنسبة   35رقم  المحافظةتمثلائب ان سوریاكما أنه وصف مهدي ط,دعمها لالسد یظهر للعلن 

2013دار ریاض الریس للكتب و النشر ، :، بیروت الدولة االیرانیة الخمینیة في معترك المذاھب و الطوائف:وضاح شرارة ، طوق العمامة 
.218.، ص 

1

.14ـ  9.، ص ص المرجع السابقابتسام محمد العامري ، 
2
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و ان اهمیتها تفوق محافظة خوزستان االیرانیة الغنیة ,و انها محافظة استیراتیجیة مهمة ,الیران

ا ال یمكنها استعادة دمشق اذا ضاعت من النه یمكن استرجاع خوزستان اذا فقدتها بالده بینم,بالنفط 

قال العمید حسین همداني أن مصالح الثورة 2014أبریلایدیها و ربما تخسر  طهران ایضا ،  وفي 

اإلسالمیة في سوریة هي التي تجعل إیران تقاتل هناك ووصفها بالدفاع المقدس ، و في فیفري 

ب اإلسالم على الكفر ، وفي مارس من أن القتال الدائر في سوریا هو حر خامنئيوصف 2016

قوات بریة خاصة من بعض انضمامنفس السنة أعلن منسق القوات البریة في الجیش اإلیراني 

االولویة االیرانیة للقتال في سوریا ، و رأي أن هدف هذه المؤامرة هو تفتیت جبهة المقاومة بإسقاط 

أدركت بعد دعمها الالمحدود لألسد أن سقوطه النظام السوري ، و قیام حرب مذهبیة ، كما أن إیران

في المنطقة ، و ال سیما أنها قطعت كل السبل إلمكانیة االستراتیجیةیعني فقدانها ألحد أهم أوراقها 

قبول المعارضة بها ، و بالتالي من المستحیل إقامة أي نظام جدید في سوریا له عالقات مع النظام 

.1مة في ظل نظام األسداالیراني بمستوي العالقات القائ

دفع ایران للتمسك بالورقة السوریةومن االسباب التي ت

أن سوریا تعتبر الحلقة التي تتصل بها إیران مع باقي الدول العربیة ، فأي خلل في العالقات السوریة 

نیةاإلیرااالیرانیة سینعكس سلبا على موقف حزب اهللا في ظل الدور الذي تلعبه سوریا في العالقات 

األوروبي و الوالیات المتحدة لالتحادمع حزب اهللا ، وأیضا نجد تطابق النظامین االیراني و السوري 

محور متأمر یهدف لتدمیرهما و أیضا نظریة الممانعة و المقاومة الدعائیة فهو باعتبارهماالمریكیة ، 

.شهار مشترك یجمع إیران و سوریا و حزب اهللا 

ستیراتیجي مع إیران بالنسبة لسوریا فنجد وقف العرب و السیما دول الخلیج و أما أهمیة التحالف اال-

العربي إلي جانب المعارضة السوریة المطالبة برحیل النظام و هو ما أعطي النظام ورقة قوة بتحالفه 

1
.8، ص 2017، طوران لالبحاث و الدراسات االستراتیجیة ، تطور العالقات السوریة االیرانیةراھیم قینون ، ب
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قبضة إیران في المنطقة ، و نجد أیضا الحصار تخفیفمع إیران لمحاولة تبدیل موقعهم لصالح 

و السیاسي المفروض على سوریا بسبب تصاعد العنف و جرائم الحرب ضد المدنیین ،  االقتصادي 

كما یبدو المیزان التجاري السوري اإلیراني عاجز بشكل فاضح لصالح إیران ، و إنخفاض أعداد 

المقاتلین النظامین یسبب االنشقاقات الكثیرة وارتفاع عدد القتلي في صفوفهم ، و بهذا تعتبر ایران 

ا رأس الحربة في محور المقاومة و حلیفا إستیراتیجیا لها في المنطقة ، كما انها تعترف بضرورة سوری

االصالح في سوریا ، و لكنها تري أن الوضع فیها مختلف عن باقي الدول العربیة التي شهدت 

ات الثورات بإعتبارها دولة مقاومة ، و تؤكد أن بعض العوامل الخارجیة تسعي إلستغالل المطالب

.1الشعبیة بما یتناسب برغبة الكیان الصهیوني بالتخلص من النظام السوري بإعتباره نظاما مقاوما

مصالح التدخل اإلیراني في سوریا :المطلب الثاني 

مع تطور األوضاع و تحول سوریا إلي حرب إقلیمیة مع تدخل السعودیة و دول الخلیج في الصراع و -

لمعارضي بشار األسد ، لجأت إیران إلي إرسال میلیشیات الشیعیة في العراق و تقدیمهم الدعم المالي 

لبنان حزب اهللا للقتال في سوریا بجانب األسد و التصدي للمعارضین المدعومین من الخلیج بقیادة 

  :في 2و قد تمثلت مصالح إیران التدخل في سوریا.السعودیة 

سیاسیة إلیران من التدخل في سوریا في الحفاظ تمثلت المصالح ال:المصالح السیاسیة : اوال -

على ما أسمته بمحور المقاومة ، الذي یضم إیران ، سوریا و حزب اهللا في لبنان ، للحفاظ على 

التوازن مع إسرائیل بشكل رئیسي ، كما أنها تسعى أیضا للحفاظ على نفوذها في لبنان و إستمرار 

.3وجود هیمنة میلیشیات حزب اهللا في لبنان

.359ـ  354.، ص ص 2014، بیروت  ، 1، ط المرجع السابقمجموعة مؤلفین ،
1

.43سامح عسكر ، المرجع السابق ، ص 
2

.23-22.تاریخھ ، حاضره ، مستقبلھ ، ص ص عیاد البطینجي ، التحالف السوري االیراني ، 
3
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فمع ضعف مكانة بشار األسد في سوریا و كثرة الفواعل على االراضي السوریة و كثرة الفواعل على -

االراضي السوریة و الوجود التركي االمریكي االسرائیلي على االراضي السوریة ، فإیران تخطت هدف 

واعد عسكریة الحفاظ على بشار االسد كحلیف لها إلي مد نفوذها داخل االراضي السوریة و تأسیس ق

كما أن إیران تسعي من خالل تدخلها في سوریا إلي إثبات نفسها .دائمة لها على االراضي السوریة 

كقوة إقلیمیة كبیرة إلي جانب تركیا ، إسرائیل و السعودیة ، كما تسعي أیضا ألن یكون لها وجود على 

الن تضمن نفسها في سوریا في فلهذا إیران تسعى .البحر المتوسط و هو تسعى الیه لتقسیم سوریا 

حال تقسیمها للحفاظ على المكاسب التي حققتها على االراضي السوریة ، و لضمان إستمرار وجود 

تواصل بین مناطق النفوذ االیرانیة في سوریا و میلیشیات حزب اهللا في لبنان و هو أمر یتعارض مع 

.المصالح االسرائیلیة 

الرغم من أن التدخل االیراني في سوریا كان ألسباب سیاسیة  على:المصالح اإلقتصادیة :ثانیا -

، الى ان المصالح اإلقتصادیة كانت حاضرة ، فإیران لعبت دورا اقتصادیا متواضعا في سوریا قبل 

االزمة ، لكنها بدأت في الزیادة بعد إندالعها ، حیث إستغلتإنهیار التحالف االقتصادي الذي كان بین 

ا الذي حاول هذا التحالف إستغالله لتعطیل خط الغاز االسالمي ، فبدأت إیران قطر و سوریا و تركی

في تعزیز نفوذها االقتصادي في سوریا ، و توقیع ایران اتفاقیة التجارة الحرة في سوریا ، كما اتفقت 

ایران مع سوریا على تسییر خطین بحر بینهما لتعزیز نفوذها االقتصادي في مجاالت االعمار و 

.1ةالطاق

لم تفوت إیران فرصة نشر وذهبها االثنل عشر الشیعى في سوریا على :المصالح المذهبیة :ثالثا-

ضوء تدخلها في سوریل و دفاعها عن نظام بشار االسد ، لتقرر الحكومة السوریة إنشاء كلیة 

العالمي و ذلك بالتعاون مع المجمع 2018المذاهب السالمیة في العاصمة السوریة دمشق في مارس 

11–2.، ص ص 2013مناف قومان ، التموضع االقتصادي االیراني في سوریة ، ورقة تحلیلیة ، مركز عمران للدراسات االستیراتیجیة  ، 
1
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لتقریب المذاهب السالمیة التابع الیران ، كما انها تعد ثاني اكبر جامعة بعد جامعة طهران ، فإیران 

تسعي لبناء الحوزات و الحسینیات في سوریا خاصة في شرق سوریا بحیث انها االقرب لها جغرافیا 

حدة االراضي االیرانیة من جهة و من جهة اخري الضعاف نفوذ االكراد حتي ال یمثلون تهدیدا على و 

، و ایضا قیام ایران بمساعدة نظام بشار االسد في احداث تغییر دیمغرافي یستهدف تهجیر السنة من 

مناطقهم و هو ما اطلق علیه مشروع سوریا المفیدة ، لضمان و الئهمالیران و السلطة في دمشق ، 

یها لالحتفاظ بنفوذها لفترة طویلة فإیران تسعى لنشر مذهبها الشیعي في اي منطقة لتمد نفوذها ال

.1بحیث ان النفوذ الدیني اكثر استقرارا من النفوذ السیاسي و العسكري و االقتصادي

ترتبط المصالح العسكریة الیران بمصالحها السیاسیة ، فإیران تسعي لمد :المصالح العسكریة :رابعا-

هو الجنوب السوري لتكون قادرة على نفوذها العسكري الي سوریا ، فما یهمها بالذات في سوریا

إیصال دعمها العسكري إلى میلیشیات حزب اهللا في لبنان حتي تكون قادرة غلى تهدید اسرائیل و 

منعها من التصعید ضد ایران ، و لكن من جهة اخري فان هذا الطموح االیراني یصطدم بمعارضة 

اسرائیل و یهدد النفوذ الروسي في سوریا التي اسرائیلیة روسیة ، فالتغلغل العسكري االیراني یهدد امن

فایران تطمح في دخولها في سوریا بشكل رئیسي إلى مد .تخشى ان یتكرر معها السیناریو العراقي 

نفوذها العسكري هناك حتي تهدد اسرائیل و تزید من دعمها لمیلیشیات حزب اهللا اللبناني الي جانب 

عیا وراء تكرار سیناریو العراق و تحقیق مقولتهم الشهیرة بان تعزیز نفوذها بكل السبل المتاحة ، س

ایران صارت تملك في یدها اربعة عواصم عربیة ، فایران ترغب في تكرار سیناریو العراق و تحویل 

.2سوریا الى إحدى محافظاتها

.د 30و 1على  2018اوت 2:تاریخ االطالع  www. Noonpost .org / content / 23886 مین عبد العا ل ، ایران و المستنقع احمد ا
:المصالح و المستقبل من الرابط ......السوري 

1

د20و 20على  2018اوت 10:تاریخ االطالع  www.aljazeera . net knozledgegat opinion عبد الجلیل زید المرھون ، قصة 
، العالقات السوریة االیرانیة 

2
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حدود التنافس التركي اإلیراني اتجاه األزمة السوریة :المبحث الثالث 

العالقات التركیة اإلیرانیة :المطلب األول 

كیلومتر ، وان تركیا وعلى 499تشترك كل من تركیا وٕایران في الحدود الجغرافیة و التي تبلغ -

الرغم من قوتها االقتصادیة التي حققتها طیلة السنوات الماضیة ، إال و أنها دولة تفتقر للطاقة فهي 

.1وٕایرانتعتمد على النفط والغاز تحدیدا من روسیا 

تعیش العالقات بین تركیا وٕایران حالة من التأرجح الدائم بین التنافس و التعاون ، وهاتان -

الدولتان اإلقلیمیتین تجتمعان على المصالح المشتركة ، وتختلفان في كل ما عدا ذلك ، وان  

وقع الجیوبولیتیكي العالقات بینهما ال ترتبط فقط بحقبة ما ، فهناك اإلرث الثقافي والتاریخي والم

وموقع البحیرة والمعضالت االثنیة سواء في تركیا أو في إیران أو تلك المشتركة بین البلدین مثل 

القضیة الكردیة ، وان الدولتان تتمتعان بنفس األهمیة الجیویولیتیكیة رغم االختالف في األنظمة 

رق ، وعلى الرغم من التنافس التي تحكم هذان البلدین ، فتركیا مدخل للغرب وٕایران مدخل للش

.2بینهما فهما محكومان بالتعاون

العالقات التركیة اإلیرانیة شهدت فترات من الشد والجذب ، غیر أنها ومنذ قیام الجمهوریة -

التركیة ، كانت العالقة تسیر في منحى ممیز انعكس اقتصادیا وامنیا على البلدین كما تحسنت 

یة الثانیة ، وعلیه فالعالقات التركیة اإلیرانیة تتسم بالتذبذب ، فأحیانا العالقة خالل الحرب العالم

تعاونیة وأحیانا أخرى تنافسیة لكنها ال تصل إلى مستوى الصراع والحرب فطبیعة العالقات بینها 

.3ترسم على أساس المصالح واألهداف 

gro.nayab.www/3664/09/2017:متاح على الموقع 21/07/2018: في 13:00 ى،علةالعالقات اإلیرانیة التركیحیدر الخفاجي، 
://ptth

1

:متاح على الموقعالعالقات التركیة اإلیرانیة التنافس في ظل التعاون ، ثائر عباس ،
21856/elcitra/emoh/moc.tawsaa://tpth 11/06/2018:في 15:30:على.

2

، 2017-2016جامعة محمد خیضر، :،أطروحة دكتوراه ، بسكرة 2023-2002والدولي للسیاسة الخارجیة التركیة البعد اإلقلیمي إیمان دني،

.139-138ص،-ص
3
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في منطقة الشرق األوسطوریاوسیوضح المكانة االقتصادیة لكل من تركیا وٕایران:02جدول 

3ملیار م( الغاز  النفط ملیون برمیل الممرات البحریة )دوالر(الدخل الفردي   

الدخل القومي 

ملیار (اإلجمالي 

)دوالر  

مستورد مستورد 3 14000 1109 تركیا

130 4.3 2 12000 988 إیران

مستورد مستورد 1 510 107 سوریا

رسالة ماجستیر ، ، 2014-1996التنافس التركي اإلیراني على مناطق النفوذ في منطقة الشرق األوسط محمد عربي الدمي ، :المصدر 

.91.،ص2014جامعة محمد خیضر ، :بسكرة 

التنافس ومشكلة الزعامة اإلقلیمیة في العالقات التركیة اإلیرانیة:الثانيالمطلب 

التركي الداعم للمعارضة من خالل تقدیم فائض من الدعم المالي واجهت إیران الموقف-

و العسكري للنظام السوري ، كما اتهمت رئیس الوزراء التركي بالتدخل في الشؤون الداخلیة لسوریا ، 

.من أجواء التوتر مع النظام 2012وأضاف إسقاط مقاتلة تركیة بواسطة الصواریخ السوریة في ماي 

الكبیرة التي سیطرت على العالقات اإلیرانیة في السنتین التي سبقت الربیع تبددت اآلمال-

العربي ، وحلت مكانها أجواء جدیدة ملیئة بالحذر والشكوك ، وذلك بالرغم من حرص الدولتین على تحدید 

.األضرار الدبلوماسیة وصیانة المصالح الكبیرة القائمة بینهما 

الموقف المعادي للنظام السوري وتقدیم الدعم الالزم للمعارضة السوریة التوافق التركي و السعودي حول -

.قد وضع إیران في حالة من اإلرباك السیاسي و االستراتیجي 

تركیا سجلت العدید من المكاسب على حساب إیران مستغلة عالقاتها االقتصادیة الواسعة على مختلف -

.1ولفك الحصار على غزة  نربي وتأییدها القوي للفلسطینییالدول العربیة وأیضا دعمها الكامل للربیع الع

منذ اندالع الثورة السوریة ، أصبح االنقسام واضحا في الموقفین اإلیراني و التركي من النظام -

السوري وبشكل علني ورسمي ، فالطرف اإلیراني وقف إلى جانب النظام السوري بكل ثقله سیاسیا 

1
.254-253ص، -، ص1.، طالربیع العربي والبركان السورينزار عبد القادر ،
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وقفت تركیا في الجانب األخر ، وبدا أن االستثمار التركي السیاسي مع واقتصادیا و عسكریا ، فیما 

النظام السوري كل هذه السنوات بهدف كسب سوریة إقلیمیا لم ینجح عندما فشلت المساعي التركیة في 

إقناع بشار األسد بالمضي في طریق اإلصالحات الحقیقیة الفاعلة و العاجلة ، فیما فضل فیه بشار 

اع إلى النصائح اإلیرانیة والمضي قدما في الخیار العسكري و األمني لمواجهة الثورة األسد االستم

.السوریة

التركي بعدا إقلیمیا أعمق وابعد من الحدث السوري وبما یعكس األهمیة –اكتسب التعارض اإلیراني 

التركي –الجیوبولیتكیة لسوریة في المنطقة من جهة أخرى ، و یشیر إلى حجم االختالف اإلیراني

.1وماهیته من جهة أخرى

شهدت المنطقة العربیة موجة تغییر مما دفع كل من تركیا وٕایران النتهاج سیاسات خاصة بهما 

للترویج لنموذجهما في المنطقة رغبة من كل منهما في التفرد لتصبح القوى اإلقلیمیة المهیمنة على منطقة 

س بین تركیا وٕایران في المنطقة ، حیث یقدم كل نموذج نفسه الشرق ، وهو ما یعد احد أهم محاور التناف

على انه النموذج السیاسي األكثر مالءة للرغبة المتزایدة في التغییر بالمنطقة العربیة من جهة ، والترویج 

:والمتسق مع هویتها اإلسالمیة من جهة أخرى ، وذلك من خالل االعتماد على األدوات التالیة 

إقامة :لى مجموعة من األدوات للترویج لنموذجها في الشرق األوسط ، والمتمثلة في تعتمد ع:تركیا 

عالقات دبلوماسیة مفعلة بشكل اكبر مما كانت علیه في السابق ، التدخل التركي في القضایا اإلقلیمیة 

في منطقة  ةالمحوریة ، الوساطة لحل المشكالت الداخلیة ، تأیید المبادرات الدولیة للترویج للدیمقراطی

شعبي خاصة تعزیز االتصال و الحوار مع العالم  يالشرق األوسط ودعمها ، أدوات ذات طابع دبلوماس

.العربي ،وكذا األعالم 

1
-34ص ، -، ص2013، المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات ، األبعاد الجیواستراتیجیة للسیاستین اإلیرانیة والتركیة حیال سوریةعلي حسین باكیر ، 

35.
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الدبلوماسیة الشعبیة :وهي كذلك تعتمد على مجموعة من األدوات للترویج لنموذجها و المتمثلة في :إیران 

، السعي نحو امتالك في حد ذاتهاالندوات ، استخدام الدین كأداة ، اإلعالم ، االنترنیت والمؤتمرات و

1السالح النووي

إن مسالة التصادم التركي اإلیراني مسالة حتمیة بسبب اختالف توجهاتهم وتصوراتهم لمستقبل المنطقة -

دفاعیة من ، ومن المتوقع أن یكون هذا التصادم ذا طبیعة هجومیة من جانب اإلیرانیین ، إال أنها ستكون

طرف األتراك ، فالدعم التركي لمعارضي النظام السوري ، جعل إیران تشن حربا بالوكالة ضدها داخل 

سوریة ، وداخل تركیا أیضا ، وذلك المتالك إیران ألوراق ضغط على تركیا والمتمثلة في حزب العمال 

نظیم الدولة اإلسالمیة ، فقد أظهرت الكردستاني ، الذي یمتلك عالقات وثیقة بالنظام اإلیراني ، كما أن ت

مؤشرات قویة على تقدیمه خدمات لالرانیین بتوجیهه لضربات إرهابیة داخل العمق التركي ، أما بالنسبة 

لتركیا وعلى الرغم من امتالكها ألوراق ضغط ضد إیران لم تقم بتفعیلها لحد اآلن ، والمتمثلة في التواجد 

.التركماني في إیران 

تجد تركیا نفسها وحیدة في عملیة التصدي للنفوذ اإلیراني في ظل غیاب شبه كامل للدور العربي ، -

.2فعلى الرغم من أن السعودیة قد رفعت لواء محاربة التغلغل اإلیراني في المنطقة

:خالصة الفصل

هذا نظرا الختالف الرؤى بین هاتین إلى طریق مسدود و قلیمي في األزمة السوریةالتدخل اإل أدى  

القوتین اإلقلیمیتین ، حیث مهدت األزمة السوریة إلى العودة إلى التنافس الذي عرفته هاتین الدولتین فیما 

على تكتیكات  دمضى ، فبدال من تشجیع الحلول الدبلوماسیة قام كل طرف بدعم حلیفه وذلك باالعتما

1
التنافس التركي اإلیراني اتجاه الترویج لنموذجھما السیاسي في المنطقة العربیة بعد ثورات الربیع العربي ،دنیا عبد العزیز ،

//com.hturkiyarouya.www:، متاح على الموقع 21/07/2018في ، 11:00على   
phtt

www.nonpost.org/content/1619 15.00على 30/07/2018الصراع التركي اإلیراني،نظیر الكندوري ،
2
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یواء المعارضة السوریة وتقدیم الدعم لها، أما بالنسبة إلیران و التي وأسالیب مختلفة ، حیث قامت تركیا بإ

كانت تدعم النظام السوري من خالل تقدیم الدعم السیاسي و االقتصادي ، ولكن الملفت لالنتباه أن 

األزمة الزالت  مستمرة بل سارت إلى ابعد من ذلك أي من المحیط اإلقلیمي إلى أن دفعت بالقوى الدولیة 

لتدخل أین زادت األمر حدة ، وهاته الدول الكبرى تربطها عالقات مع سوریة وان سبب تدخلها هو إلى ا

.في المنطقة  ااإلبقاء وحمایة لمصالحه
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:تمهید 

إفریقیا –آسیا :تحظى الجمهوریة العربیة السوریة بموقع استراتیجي جد هام كونها تتوسط قارات العالم 

تتجاذب نحوها قوى أوروبا ، توجد بمنطقة الشرق األوسط والتي تتمتع بثروات طبیعیة هائلة وتشكل بؤرة –

، فمع التدخل األمریكي حیث كانت سوریة تمثل بالنسبة لها مصدرا 2011عالمیة خاصة مع بروز أزمة 

یهدد مصالحها الحیویة في المنطقة ، باالعتقاد منها أن سوریة هي مصدر تهدید لمشروعها في المنطقة ، 

ا ألسلحة الدمار الشامل ، وأنها تمثل بالنسبة وأنها تحتل الصدارة من بین الدول الممولة لإلرهاب المتالكه

.إلسرائیل لكونها الوحیدة التي لم معاهدة السالم مع إسرائیل فهي تشكل خطر لكل منهما 

وأما بالنسبة لروسیا ، فسوریة تشكل المنطقة الحیویة لألمن الروسي ، وهذا لقربها الجغرافي من روسیا ، 

منطقة ، دون إنكار أن روسیا وسوریا تجمعهما عالقات وثیقة في كما أن األمن الروسي مرتبط بهذه ال

.شتى الجوانب ، فهي تعتبر بالنسبة لها الجسر الذي یربطها بمنطقة الشرق األوسط 

وبناءا على ذلك فان لالزمة السوریة دور كبیر في إعادة االهتمام لكل من الوالیات المتحدة األمریكیة 

ته هاتین الدولتین عبر التاریخ ، لكون الوالیات داعمة للمعارضة وروسیا وروسیا إلى التنافس الذي عرف

:داعمة للنظام ، وهذا ما سنقوم بالتفصیل من خالل هذا الفصل ، حیث قسمنا الدراسة إلى مبحثین 

التركي األمریكي االستراتیجي المحور:المبحث األول 

الروسي اإلیرانياالستراتیجي المحور:المبحث الثاني 

السیناریوهات المستقبلیة لالزمة السوریة:المبحث الثالث 
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التركي األمریكي  االستراتیجيالمحور:المبحث األول 

:المصالح االستراتیجیة األمریكیة في الشرق األوسط :المطلب األول 

وكانت تنبع من مواقف الوالیات المتحدة وسیاستها القات السوریة األمریكیة بالتوترمیزت العت ،

ومصالحها واعتباراتها في اإلقلیم ، ففي الماضي خضع الموقف من سوریا للحرب الباردة و العالقة مع 

االتحاد السوفیتي ، وبعد انهیار االتحاد السوفییتي خضع الموقف ألمن إسرائیل وضمان إمدادات النفط و 

تعریفه األمریكي ، ومع اندالع األزمة السوریة تمایزت ثالثة مراحل في الموقف الموقف من اإلرهاب ، ب

ففي بدایة األزمة السوریة دعت الوالیات المتحدة  األمریكیة النظام السوري .األمریكي من األزمة السوریة 

لمرحلة إلى تلبیة مطالب المحتجین ومن ثمة تطور الموقف إلى فرض عقوبات والمطالبة بالتنحي وفي ا

.1الثالثة الضغط الدبلوماسي ثم االنكفاء 

 رغم اختالف األسلوب و المنهج لدى إدارة اوباما ، فان األهداف الكلیة و االستراتیجیات

اإلقلیمیة لإلدارة األمریكیة بقیت منسجمة مع المبادئ األمریكیة التقلیدیة في المنطقة ، فرغم اختالف 

ة إلى حد ومصالحها الجوهریة بقیت ثابتاستراتیجیتهاأسلوب الحكم في ظل حكم اوباما ، إال أن 

:كبیر، وتتلخص في المصالح التالیة 

.أولویة ضمان حریة الوصول إلى مصادر الطاقة في المنطقة -

.جمیع القوى الدولیة و العالمیةالحفاظ على تفوق الوالیات المتحدة على -

احتواء جمیع قوى الممانعة العربیة لضمان سیطرة أجندة اإلستراتیجیة األمریكیة في المنطقة-

.2العربیة ، وأصبح ضمان امن إسرائیل احدث ثوابت المصالح الجوهریة  

.32.صمرجع سابق ، سمر یحي مكناي ، 
1

2
مروان بشارة ، أھداف الوالیات  
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سبتمبر و الحرب األمریكیة على اإلرهاب ، فالسیاسة األمریكیة مارست 11بعد أحداث -

ضغوط على سوریا لمنع دعم حزب اهللا اللبناني وحركات المقاومة الفلسطینیة حماس و الجهاد 

.بدعم دمشق ورعایته حظیتة الشعبیة وهي الجماعات التي اإلسالمي و الجبه

سبتمبر 11ركزت السیاسة األمریكیة بإدارة بوش على ضرورة العودة إلى مبدأ القوة بعد -

، واستخدام القوة العسكریة أداة في السیاسة الخارجیة في مواجهة التهدیدات اإلرهابیة وحمایة 2001

إستراتیجیة لألمن القومي 2002جوان 20التي طرحها الرئیس بوش المن القومي ، و اإلستراتجیة

للوالیات المتحدة هي إستراتیجیة الحرب االستباقیة لمكافحة اإلرهاب ، وتقوم على تدمیر المنظمات 

اإلرهابیة ، و الدولیة في أي دولة إرهابیة أو راعیة لإلرهاب ، وتحاول حیازة استخدام أسلحة الدمار 

عمل على التحري عن مصدر التهدید وتدمره دون أن یصل إلیها وستسعى إلى كسب الشامل ، وست

.1التأیید الدولي في حقها في الدفاع عن نفسها عن طریق المبادرة على العمل االستباقي

الوجود األمریكي في العراق مثل تهدیدا مباشرا لسوریا بسبب وجود الجیش األمریكي على -

الحدود السوریة وزیادة التصریحات األمریكیة العلنیة اتجاه سوریا ، نظرا لتشابه الحزب الحاكم في 

ین أن سوریا و العراق من الناحیة اإلیدیولوجیة فبدأت تلوح أمریكا وخاصة بعد سقوط نظام صدام حس

.2سوریا تأتي في المرتبة الثانیة بعد العراق في قائمة الدول المستهدفة 

كانت العالقات األمریكیة السوریة قد شهدت تدهورا بعد الغزو األمریكي للعراق لتصل إلى -

، من خالل تعاون وثیق داخل مجلس األمن بین واشنطن 1559أدنى مستویاتها بعد صدور القرار 

إلى أن بلغت نقطة الالعودة بین الرئیس بشار األسد و اإلدارة  األمریكیة على اثر اغتیال وباریس

.و خروج القوات السوریة من لبنانرفیق الحریري الرئیس 

.25.، ص2007، 2001سبتمبر11السیاسة الخارجیة األمریكیة اتجاه سوریة بعد احداث ندیم مسیس ، 
1

2
.79.، صالمرجع السابق أماني ھاني عبد عطا هللا ، 
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المصالح األمریكیة في سوریا في ظل األزمة الراهنة ، وفي ظل الفراغ السیاسي والدبلوماسي -

دعم موقف إیران وٕاضعاف موقع :السوري بعنوانین رئیسین اإلقلیمي و الدولي حول مستقبل النظام

1ونفوذ روسیا في الشرق األوسط وشرقي المتوسط من خالل العمل على تخریب عالقاتها مع سوریا 

.

االحتالل األمریكي للعراق مثل تهدیدا مباشرا لسوریا بسبب وجود الجیش األمریكي على -

ریكیة العلنیة اتجاه سوریا نظرا لتشابه الحزب الحاكم في سوریا الحدود السوریة وزیادة التصریحات األم

مع الحزب الحاكم و العراق من الناحیة اإلیدیولوجیة ، فبعد سقوط نظام صدام حسین أن سوریا تأتي 

في المرتبة الثانیة بعد العراق في قائمة الدول المستهدفة وهذا األمر غیر مستبعد في ظل التحریض 

.2وریا اإلسرائیلي ضد س

تسعى الوالیات المتحدة األمریكیة دائما إلى تامین مصالحها االقتصادیة و السیاسیة في -

منطقة الشرق األوسط ، وغالبا ما یكون هذا السبب الذي یدفعها للتدخل في قضایاه عن غیرها من 

.3الدول األخرى ، فتحمل الوالیات المتحدة األمریكیة رایة مكافحة اإلرهاب 

الوالیات المتحدة األمریكیة على الحفاظ على امن إسرائیل ، وهذا الوضع لم یختلف تسعى -

في ظل األزمة السوریة ، فمعظم التحركات األمریكیة اتجاه األزمة السوریة كانت لصالح إسرائیل ، 

.4بل وتكون باالتفاق مع القیادة اإلسرائیلیة 

جزء من منظومة األمن اإلقلیمي في المنطقة ، اعتبرت الوالیات المتحدة األمریكیة أن تركیا -

وانه یجب العمل على حمایتها في مواجهة أیة تهدیدات إقلیمیة سواء من جانب صدام حسین أو دول 

.1الجوار مثل سوریا وٕایران 

1
.199-198ص ، -بیروت ، صالربیع العربي و البركان السوري ، نزار عبد القادر ،

2
.79.، صمرجع سابقأماني ھاني عبد عطا هللا ، 

كلیة العلوم :رسالة ماجستیر ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة الموقف األمریكي من األزمة السوریة ، د الرحمان بن شلیل العتیبي ، عب 
.31.، ص2016اإلستراتیجیة ، 

3

.35.، صمرجع سابقعبد الرحمان بن شلیل العتیبي ، 
4



المحاور الجیواستراتیجیة الدولیة وأثرھا على التنافس التركي اإلیراني  :الفصل الثالث

82

اإلیراني الحاصل -ما یشد السیاسة األمریكیة اتجاه سوریة هو مدى شدة التقارب السوري-

اإلسرائیلیة ، أو قد –ا له من تداعیات على المنطقة قد تعطل األهداف األمریكیة بینهما ، وذلك لم

تشكل خطورة على تواجد الوالیات وٕاسرائیل في المنطقة ، وبالتالي تنظر أمریكا بقلق شدید من تأثیر 

السوري في التوتر الحاصل في المنطقة من عملیات المقاومة في العراق تسببت -التحالف اإلیراني

.2الحسبان للجیش األمریكي ، وفي لبنان في المساهمة بتعزیز الدور السوري اإلقلیمي  في

االحتفاظ بتوازن إقلیمي مناسب للمصالح األمریكیة ، وذلك عبر بناء توازن للقوى في -

مصلحة حلفاء الوالیات المتحدة االقلمیین ، ویمكن لهذا التوازن من وجهة النظر األمریكیة أن یمنع 

انفجار الصراعات التي قد تضطر الوالیات المتحدة لالنجرار إلیها ، وان لتحقیق هذا التوازن هو عن 

طریق عدم تمكین أیة قوة إقلیمیة من الهیمنة على أي من األقالیم الفرعیة في المنطقة ، ألنه یمكن 

.مریكیة ألي منها أن تتالعب بمستویات وأسعار النفط بما یضر بالمصالح االقتصادیة األ

العمل على السیطرة على انتشار أسلحة الدمار الشامل ، لهذا وجب على الوالیات المتحدة -

تحقیق هذا الهدف من خالل مراعاة التوازن بین الحاجة لمنع انتشار أسلحة  الدمار الشامل من جهة 

دمار الشامل یمثل ، و االحتیاجات األمنیة لدول المنطقة التي یعتقد بعض قادتها أن امتالك أسلحة ال

.ضمانا ألمنهم من جهة أخرى 

حمایة المصالح االقتصادیة التجاریة التي تتعلق بتدفق النفط ، وضمان السیطرة األمریكیة -

على عملیات استخراجه ونقله وتسعیره واستثمار عوائده ضمن حدود تصنعها األهداف التجاریة 

.3للغرب 

.151.،صمرجع سابقمحمد عبد العاطي ،
1

.81-87ص، -، صمرجع سابقندیم مسیس ، 
2

-،ص2011، جامعة الشرق األوسط،رسالة ماجستیر، 2011-2003توازن القوى وأثره بعد االحتالل األمریكي للعراق  علي فایز یوسف،
.27-26ص،

3
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اإلستراتیجیة األمریكیة اتجاه األزمة السوریة :المطلب الثاني 

كان الموقف األمریكي في بدایة األحداث یقتصر على إدانة لفظیة للنظام  ، وتدعوه لاللتزام -

بخطط اإلصالح ، ومع استمرار العنف الدموي دعت أمریكا النظام إلى التنحي ، وفرضت علیه عقوبات 

النظام السوري ، من بینهم ماهر األسد شقیق الرئیس السوري ، وعلى اقتصادیة على شخصیات من

شركات سوریة منها شركات خاصة بالنفط و الغاز و المواصالت ، وجمدت أموال البنك المركزي السوري 

، وقامت بدعم المعارضة السوریة ، وأثناء اتصاالتها كانت تستفسر عن قضایا لیس لها عالقة 

تبداد وأهمها اإلرهاب اإلسالمي و قضیة السالح الكیماوي السوري و الموقف من بالدیمقراطیة و االس

.1إسرائیل 

تسعى أمریكا من خالل مشروع الشرق األوسط الكبیر إلى تعزیز النفوذ اإلسرائیلي واستقراره في -

المنطقة ، لتضمن بذلك استمرار تحكمها في جمیع األمور ، وشكل هذا المشروع أهم الترتیبات األمنیة 

أو النموذج التالي التي رتبتها في المنطقة في بدایة تنفیذها بغزو العراق ، بحیث ستكون سوریة الهدف 

بعد العراق من خالل ما وصلها من تهدیدات أثناء الحرب على العراق ، حیث ساهمت في النهایة إلى 

فرض عقوبات على جمیع المستویات ، في حین شهدت سوریة انعكاسات وتقلبات في عالقاتها مع 

.2الوالیات المتحدة األمریكیة أثرت علیها فیما بعد  

والیات المتحدة األمریكیة بإعالن المعارضة السوریة تشكیل المجلس الوطني السوري رحبت ال-

بهدف تنسیق تحركات المعارضین المطالبین بإسقاط النظام السوري ، كما وضح المتحدث باسم وزارة 

كبیرة أن الوالیات المتحدة األمریكیة تساند المعارضة السوریة التي تواجه صعوبات"الخارجیة مارك تونار 

في تنظیم أنفسهم سیاسیا وٕانشاء قاعدة للتواصل ، بینما تتزاید المطاردات الحكومیة واالعتقاالت و القتل 

، واعتبر عضو المجلس االنتقالي ، أن إصدار الوالیات المتحدة األمریكیة تحذیرا بإجالء رعایاها "لقادتهم 

1
.97.ص مرجع سابق ، أماني ھاني عبد عطا هللا ، 

.31-30ص ، –، ص مرجع سابقندیم مسیس ، 
2
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ما یستدعي ضرورة إنهاء األزمة ویتعارض من سوریا هو دلیل على تدهور األوضاع األمنیة في سوریا

مع ما یدعیه نظام األسد بان األوضاع آمنة ، وان تشكیل المجلس الوطني االنتقالي السوري هو مهمة 

لتوحید قوى المعارضة ، وقد كان هناك تأیید للمجلس من طرف الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا 

.1تحدة و االتحاد األوروبي أن نظام األسد فقد شرعیتهوكندا ، في حینها أعلنت الوالیات الم

كان الموقف األمریكي معاداة النظام السوري بسبب دعمه القوي للمقاومة ، كما تهدف الوالیات -

المتحدة األمریكیة من هذا الموقف الدفاع عن مصالح إسرائیل ودرء الخطر عنها أوال ، وثانیا حمایة 

.في استمرار السیطرة على أنظمة وحكومات الدول المنتجة للنفط  المصالح األمریكیة وخاصة

على إستراتیجیة القوة الناعمة من دون باراك اوباما  لقد اعتمدت السیاسة األمریكیة في عهد -

االستغناء على إستراتیجیة القوة الخشنة ، وعلیه تندرج الثورات العربیة ضمن ما یعرف بإستراتیجیة القوة 

تي ستمكنها من تنفیذ المخططات بالكامل من دون أي خسائر باألرواح من قبل الوالیات الناعمة ال

المتحدة األمریكیة كما حدث في أفغانستان و العراق ، لذلك فقد عمدت أمریكا إلى تغییر األنظمة عبر 

، وكیفیة تحریك الشارع العربي من خالل وكالئها و المتدربین على التنظیم السیاسي و الجماهیر لدیها 

التأثیر في الرأي العام ، وٕاعداد الدورات و التدریبات للشباب المتطوع خارج بلدانهم من خالل منظمات 

.2المجتمع المدني 

السیاسة األمریكیة اتجاه سوریا بأنها تقوم على ممارسة الضغوط على الرئیس بشار األسد ، من -

تهدف النظام المالي السوري و المسئولین و الرسمیین الكبار خالل تطبیق نظام مشدد للعقوبات التي تس

.الضالعین في حمالت القمع و القتل 

.32.، صمرجع سابق ر یحي مكناي ،  سم 
1

.78-67ص، –، ص المرجع السابق أسامة علي محمد عبد القادر ، 
2
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بالرغم من التصعید العسكري الحاصل على الحدود السوریة مع تركیا ومع األردن ولبنان فان -

حكومات الصدیقة الوالیات المتحدة األمریكیة ال تستعجل التدخل أو القیام بأي إجراء عملي لمؤازرة هذه ال

.أو المتحالفة مع أمریكا ، من خالل حلف شمال أطلسي كما هو الحال بالنسبة لتركیا 

الجهد األمریكي یتركز بالعمل مع الحلفاء و األصدقاء من اجل إضعاف النظام السوري تمهیدا -

.إلسقاطه من خالل تشدید كل أنواع العقوبات و الضغوط الدبلوماسیة و المالیة  

لرغبة األمریكیة بإسقاط النظام السوري و النظر في جدوى الخیارات ، فالجیوسیاسیة التي تشغلها ا-

سوریا و التي لها عالقة بموقع سوریة في منطقة حساسة من جهة ، ومن جهة ثانیة ثانیة لها عالقة 

ة ثالثة ألسباب بطریقة إدارة النظام لالزمة ، ونجاحه في جعل األزمة أزمة إقلیمیة ودولیة ، ومن جه

أمریكیة لها عالقة باألزمة المالیة التي دفعت بواشنطن إلى االنكفاء على الداخل ، خاصة باقتراب 

االنتخابات الرئاسیة ، وان سبب تعامل واشنطن مع األزمة السوریة بهذا األسلوب ال یعني أنها ترید اإلبقاء 

ا جرى في لیبیا ، نظرا الختالف الخصوصیة السوریة على النظام ، وٕانما تغییره عبر إستراتیجیة مختلفة لم

، حیث أن واشنطن تتبع إستراتیجیة دفع النظام لالنهیار من الداخل ، عبر سلوك یعتمد على التصعید 

التدریجي للعقوبات ، وزیادة الضغط الدبلوماسي والسیاسي في المحافل الدولیة و اإلقلیمیة ، وٕاعطاء دور 

وال سیما تركیا ودول الخلیج العربي وكذلك جامعة الدول العربیة ، و األهم دعم كبیر للدول اإلقلیمیة 

.1المعارضة السوریة و كذا تسلیحها 

مبادرة الجامعة العربیة لحل األزمة السوریة وعندما فشلت ساهمت اوبامااعتمدت إدارة -

مر إلى مجلس األمن ، وذلك بالتعاون مع دول الدبلوماسیة األمریكیة في دعم الموقف العربي لنقل األ

االتحاد األوروبي ،لكن سرعان ما اصطدم الموقف األمریكي و األوروبي بالموقفین الصیني والروسي 

Alrai.com/article/515433.html.17/06/2018,17 :00 المواقف الدولیة واإلقلیمیة وأثرها على األزمة السوریة ، آمال محمد یاسین ، 

:في
1
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الداعمین للنظام السوري ، وباستعمالهما لحق النقض تكرارا لمنع صدور أي قرار من مجلس األمن بإدانة 

.1ضد المدنیین النظام السوري عن أعماله القمعیة 

في " داعش" الوالیات المتحدة األمریكیة ترید من تركیا مواصلة تدخلها العسكري المباشر ضد -

سوریة ، ولكنها ال ترید أن یوجها حلفاؤها األتراك و األكراد أسلحتهم نحو بعضهم البعض ، بل سیوجه 

سعت لحشر األتراك تنفیذا الستراتیجیاتها ، فالوالیات المتحدة األمریكیة  " داعش" نحو العدو المشترك 

التي تركز على محاربة تنظیم الدولة فحسب ، دون أن تتحمل عن تقدیم إجابات للمعضلة األمنیة السوریة 

.برمتها 

منذ اندالع الثورة السوریة أعلنت واشنطن أن أي محاولة من جانب الرئیس السوري الستخدام -

كریة أمریكیة ، وفي أوج التصعید األمریكي ضد النظام السوري السالح الكیماوي سیعرضه لضربة عس

جاءت المبادرة الروسیة لنزع السالح الكیماوي السوري بعد تلمیحات من مسئولین أمریكان على رأسهم 

، حول ما یمكن أن یفعله الرئیس السوري 2013سبتمبر 9وزیر الخارجیة األمریكي جون كیري في 

.2المحتملة بتسلیم كل أسلحته الكیماویة للمجتمع الدولي لتجنب الضربة العسكریة 

، وذلك عندما قرر التراجع عن قصف قوات 2013قبل انتخابات التجدید النصفي أواخر عام -

إلى جون كیري ، حینها دعا 2013النظام السوري الستخدامه األسلحة الكیماویة ضد شعبه أوت 

لالجئون السوریون لهزیمة األسد انتخابیا ، ومن جهة ثانیة خسرت إدارة انتخابات رئاسیة یشارك فیها ا

اوباما الكثیر من نفوذها لدى تركیا خصوصا بعد محاولة االنقالب ، ثم صعدت انتقاداتها للحكومة التركیة 

.3بسبب إجراءات مالحقة عشرات اآلالف ممن تعدهم أنقرة متورطین في العملیة 

1
.231-199ص ، -، صمرجع سابق نزار عبد القادر ،

.32.صمرجع سابق ، عبد الرحمان بن شلیل العتیبي ، 
2

المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات ، :الدوحة حصاد الفشل األمریكي ، :التدخل العسكري التركي في سوریة أسامة أبو أرشید ، 
.6-3ص، -، ص2016أكتوبر 

3
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والوالیات المتحدة األمریكیة ، على التدرج بمواقفها لحین وضوح مؤشرات حرصت كل من تركیا -

الوضع ، مع تصاعد األحداث انحیازا نسبیا ووفقا لطبیعة كل حالة وحسب الحقوق المشروعة للشعوب 

العربیة لتحقیق إصالح اقتصادي وتحول حقیقي نحو الدیمقراطیة ، ویفضالن التحول إلى استعمال 

، فمع تسارع األحداث دفع كل من تركیا و الوالیات المتحدة األمریكیة لالبتعاد عن النظام األدوات السلمیة

.1السوري ، وذلك عبر دعم الضغوط الدولیة والعربیة على نظام األسد في سوریا 

انتهت الدبلوماسیة األمریكیة إلى التأكید على أولویة المسار السیاسي ، والقول انه ال أفق -

بان 2015األمنیة لالزمة السوریة ، ولهذا وزیر الخارجیة األمریكي جون كیري منتصف ابریل للمقاربات 

"صرح كیري أیضا 2015سبتمبر 18الحل في سوریة یتطلب التفاوض مع الرئیس األسد ، وفي 

"الرئیس السوري یجب أن یتنحى عن السلطة ولكن لیس بالضرورة فور التوصل إلى تسویة إلنهاء الحرب 

.

"تعهد الرئیس األمریكي باراك اوباما بتكثیف الجهود للقضاء على تنظیم 2015منتصف نوفمبر -

في سوریا ، ووفقا لتصریحات الرئیس األمریكي أنها ستضاعف جهودها وستعمل مع الشركاء " داعش 

.2اآلخرین في التحالف لتحقیق انتقال سلمي للسلطة في سوریا و القضاء على داعش

:الوالیات المتحدة األمریكیة من خالل األزمة السوریة على تحقیق أهداف و المتمثلة في عملت-

العمل على خلق فوضى في المنطقة ، وهذا بهدف السیطرة على منطقة الشرق األوسط وتزوید -

.الوالیات المتحدة األمریكیة بموارد الطاقة 

.عن دول الخلیج حمایة مصالح إسرائیل لكونه حلیفها األول ، وهذا فضال-

1
:رسالة ماجستیر ، غزة ، )2012-2002(لتركیة األمریكیة وأثرھا على منطقة الشرق األوسط العالقات ااحمد عبد الكریم أبو ھجرس ، 

.121.، ص2014جامعة األزھر، 
2

.29-28ص، -، ص2015،)تحوالت المواقف الغربیة اتجاه األزمة السوریة احمد دیاب ، (،  164.سعید رفعت ، شؤون عربیة ، ع
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تعمل الوالیات المتحدة األمریكیة على السیطرة على كل من الصین والبلدان األوروبیة التي تعتمد -

.على موارد الطاقة القادمة من الشرق األوسط 

إخراج الدول المنتجة للنفط من دائرة النفوذ الروسي ومحاولة احتواء التحركات الصینیة التي -

.1وتواجدها في المنطقة تستهدف زیادة نفوذها 

االیراني الروسياالستراتیجي المحور:المبحث الثاني  

ابعاد التواجد الروسي في الشرق االوسط :المطلب االول 

تري روسیا منطقة الشرق االوسط مكان لتعظیم مصلحتها و امنها القوي ، فسوریا تعد من المناطق 

.الحساسة بالنسبة الیها

مع دمشق في االستراتیجیة تعتبر روسیا سوریا حلیف مهم في الشرق االوسط ،اذ ان روسیا شكلت عالقة

الروسیة في الشرق االوسط ، منذ ماقبل الرئیس حافظ االسد كما زادت تعمقا في عهده ، بحیث انه ركز 

على تطویر هذه العالقة باعتبارها واحدة من اهم الشركات االستیراتیجیة ، فبوتین ركز على استعادة مكانة 

المتحدة من اجل وضع روسیا كثقل موازن للغرب ، روسیا كقوى عظمي مجسدا سیاستها ضد الوالیات

، فموقع سوریا المطل على البحر 2كما تمثل سوریا موطئ القدم االكثر اهمیة في المنطقة بالنسبة لروسیا

المتوسط و اسرائیل و لبنان و تركیا ، االردن و العراق ،مما یجعلها ذات اهمیة كبیرة ، فروسیا منذ بدایة 

تاكید موقفها في منع اي تدخل عسكري فهي تخشي من اعطاء فرص لمزید من االزمة عملت على 

الهیمنة االمریكیة في المنطقة ، كما لعب الموقف الروسي دورا دبلوماسیا مكثفا لتفادي التدخل العسكري 

ضد سوریا ومن هنا یتبین اهمیة دور روسیا بحضورها القوى خصوصا وقوفها و تحالفها مع سوریا و هذا 

اطع مع المصلحة السوریة التي تكمن في وجود حلیف قوي لها یدافع عنها في االزمات و خاصة من ویتق

http://www.strategic-culture.org/news/2013/09/20 on thetrueaing-of the war against –Syria.html :
حول األھداف الحقیقیة للحرب على سوریة ،   مالك سلمان ،11/07/2018بتاریخ

1

2
، المركز العربي لالبحاث و دراسات السیاسات ، الدوحة ، تحلیل سیاسات ، التوازنات و التفاعالت ، افریل الجیوستراتیجیة و الثورات العربیة

.1415.، ص ص 2012
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قبل الوالیات المتحدة ، فروسیا حسمت موقفها مما یحدث في سوریا باعالن دعمها للنظام بشار االسد في 

ضاد مع اتجاهات ، كما انه وضعها في ت1سوریا حیث اصبحت االكثر المدافعین لها في الساحة الدولیة

.الرأي العام مما حتم علیها اجراء تراجع تكتیكي التي تجلت في خطة كوفي عنان

ان سقوط نظام بشار االسد ال یعني بالنسبة الى روسیا خسارة حلیفها االستیراتیجي فحسب ، بل یعني 

وانئ البحر تهدید لوجودها و نفوذها االستیراتیجي في المنطقة من خالل قواعدها العسكریة على م

.2المتوسط

و اشار وزیر الداخلیة الفروف الى ان سوریة هي من اهم الدول في الشرق االوسط ، و ان زعزعة 

االستقرار هناك ستكون له عواقب وخیمة في مناطق بعیدة جدا عن سوریة نفسها ، فروسیا تري ان دمشق 

.3بمنزلة حجر زاویة

مركزیا في الرؤیة االستیراتیجیة الروسیة ، و التي تتضح معالمها فالعالقات السوریة الروسیة تمثل بعدا 

في ان سوریا تمثل احد الشركاء التجاریین لروسیا ، بحیث ان الشركات الروسیة و ال سیما في القطاع 

شركة تانتقت ،  شركة سویوزمنتغار ، كما ان سوریا تعد :الطاقوي تعد من ابرز الشركات العاملة مثل 

ول كسوق للسالح الروسي ، و نجد ایضا الدبلوماسیة المتبادلة بین البلدین ، بحیث ان روسیا من اهم الد

قد ساندت سوریا في مواقف عدیدة فسوریا كانت من بین قلة من الدول التي اعلنت بشكل واضح تأییدها 

في الجهود للعملیة العسكریة الروسیة في جورجیا ، و ایضا تأییدها لروسیا بحیث أن لها دور فعال 

الدیبلوماسیة لتسویة الصراع العربي  االسرائیلي ، إضافة الي تایید السیاسات الروسیة في الصراع الداخلي 

.4في داخستان و الشیشان

1
مذكرة مكملة للحصول على الماجستر 20102014دراسة حالة سوریا :التنافساالمریكي الروسي في الشرق االوسط عبد الرزاق بوزیدي ، 

.130132.ص ص 20142015ة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة في العلوم السیاسی
2

، ص 2014، فیفري 1، المركز العربي لالبحاث و دراسة السیاسات ، الطبعة التداعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیةمجموعة مؤلفین ، 
.257.285ص 

3
، 12، دراسات و اوراق تحلیلیة ، العدد لبیا ، مصر ،سوریا نموذجا:الموقف الروسي من الثورات العربیة نوار جلیل ھاشم و اخرون ، 

.121122، ص ص 2015ینایر 
.6، ص المرجع السابق ولید عبد الحي ،

4
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یة حیث انها تدعم و عند الحدیث عن الموقف الروسي من االزمة السوریة نجد انه موقف واضح منذ البدا

في خوف روسیا من فقدان موطئ القدم الوحید لها في المنطقة و فقدانها و التي یتمثل,سدنظام بشار اال

اضافة الى رفض روسیا الدائم للموقف االمریكي الداعم لكونها قد تمتد مخاطرها ,سوق للسالح الروسي 

و هذا الخالف الروسي االمریكي كانت ابرز تجلیاته اعتراض روسیا و معها الصین على ,الى اراضیها 

فرض عقوبات على النظام السوري و هو ما یحول دون امكانیة تقرارات لمجلس االمن التي كانت اربعة 

.1فرض عقوبات اممیة على النظام السوري في المستقبل

المصالح االستراتیجیة الروسیة:المطلب الثاني 

:المصالح االقتصادیة -أوال 

الدوافع المفسرة للدعم الروسي للنظام تعتبر المصالح االقتصادیة الروسیة في سوریا من اهم

و تمیل 20122حیث تعتبر العالقات التجاریة بین روسیا و سوریا الى حد ما متطورة منذ ,السوري 

بدرجة كبیرة الى الصادرات الروسیة بحیث انها ترتكز على المنتجات النفطیة و االالت بشكل اساسي  و 

فحسب وجهة ,و االكبر من اتفاقیات التبادل التجاري مع روسیامنذ عقود تستاثر الحكومة السوریة بالقس

فاالزمة السوریة فرصة و تهدید في نفس ,نظر روسیا فان اي تغییر للنظام سیؤدي حسارة الستثماراتها 

.3الوقت للمصالح االقتصادیة الروسیة

في االزمة فالسعي الروسي للتمسك بمكانته كعمالق في حقل الطاقة هي من المصالح البارزة

كما انه یمثل التنافس الدولي و ,السوریة فهي تسعى الى منع المنافسین الكبار من مزاحمتها اقتصادیا

االقلیمي على خطوط نقل الغاز و النفط الذي  یمثل احد المحددات المهمة للموقف الروسي من االزمة 

1
عة الطب,مركز امیة للبحوث و الدراسات االستراتیجیة ,من دعمالقاتل الى شریك في القتل,روسیا و الثورة السوریة ,عمار یاسر حمو 

.21ـ  17.، ص ص 2016االولى  
.المكان نفسھولید عبد الحي ،

2

3
Azwolasbagdonas , russias `s interests is the Syrian conflict power prestige and profit , European journal of

economic and political studies , fatih university , turkey vol 5 n2 , winter 2016 p 63 .
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ا المهیمنة و لهذا عملت روسیا الى السوریة فهي تخاف ان یؤدي سقوط النظام السوري الى زعزعة مكانته

اضافة الدعم الذي تقدمه للنظام السوري الى العمل على افشال اي مخطط تسعى الدول الغربیة الوالیات 

.1المتحدة االمریكیة للسیطرة على حقول الغاز و النفط في المنطقة و تجمد اوروبا استیراد الغاز الروسي

:المصالح العسكریة -ثانیا

مبیعات االسلحة:

,تعتبر تجارة االسلحة الروسیة مع سوریا احد اهم االسباب المهمة لمساندة روسیا للنظام السوري 

.فروسیا تدعم سوریا النها ال ترید تفقد سوقا مربحة خاصة بعد االحداث التي شهدتها لیبیا

لمركز تحلیل االستراتیجیات ملیار دوالر طبقا4فسوریا متعاقدة مع روسیا على صفقات عسكریة بقیمة 

بالمئة تاتي بعدها 78فنجد ان موسكو هي المورد الرئیسي لالسلحة لسوریا بنسبة .في موسكو 

.2بالمئة5بالمئة ثم ایران بنسبة 17بیالروسیا بنسبة 

بحیث ان سوریا تعتبر بمثابة ,لروسیا مصالح اقتصادیة كبیرة في تجارة االسلحة مع االسد 

الكبر لروسیا في منطقة الشرق االوسط خاصة بعد دخول الثورة الى حالة النزاع و تورید االسلحة الزبون ا

لنظام االسد بهدف الحرب على االرهاب و التنظیمات االرهابیة حیث ابرمت روسیا و سوریا العدید من 

ي كانت اخر صفقات التسلیح التي تعد صاحبة الفضل في صمود النظام امام المعارضة المسلحة و الت

استیراد سوریا مجموعة من الطائرات المقاتلة من طراز .الصفقات الروسیة المعلنة مع النظام السوري 

و في حال قررت روسیا الغاء عقود االسلحة التي ,130و طائرات تدریبیة من طراز یاك ,329میغ

.43.، ص 2013، وحدة الدراسات المستقبلیة ، االسكندریة ، المصالح المتقاربة ، دور عالمي جدید لروسیا في الربیع العربيباسم راشد 
1

6.، ص، المرجع السابقولید عبد الحي .
2

3
، ص 2016مركز إدراك للدراسات و االستشارات ، مارس :،  ترجمة  الدوافع ، االثار ، االمال:روسیا في الشرق االوسط أنا بورشفكایا ، 

.5.
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كما تدرك ,بین الدول االخرى عقدتها مع سوریا فانها تخاطر بصفة ان مصداقیتها كمورد جدیر بالثقة

.روسیا مدى الخسائر التس ستلحق بها في حال سقوط النظام في سوریا

تعتبر القاعدة البحریة طرطوس موطئ قدم روسیا الوحید في الشرق االوسط ،ع : قاعدة طرطوس

لروسیا في و التي تسعي من خاللها إلي إستعادة مكانتها البحریة ،و تكمن أهمیة میناء طرطوس بالنسبة

انها عبارة عن میناء محوري في التعاون الثنائي البحري الروسي السوري ، كما انه یساهم :ثالث نقاط 

في إستعادة روسیا لنفوذها في البحر المتوسط ، كما یعتبر جزء من منطق شامل و إعادة إستثمار طویل 

.1األجر للمحیط العالمي من طرف البحریة الروسیة

حري یشكل أهم المجاالت الملموسة في الشراكة العسكریة الروسیة السوریة ، فقد فالتعاون الب

اصبح میناء طرطوس المیناء الرسمي لالسطول البحري الخامس لإلتحاد السوفیاتي السابق ، فبعد سقوطه 

حري و إنسحاب سفنه الحربیة منه أهملت موسكو هذا المیناء و لكن لم تتخلي عنه تماما، فبدأ النشاط الب

فالقاعدة البحریة الروسیة تلعب دورا حاسما في استیراتیجیتها اتجاه سوریا ، كما .الروسي یتطور تدریجیا 

انها تعد مركز ثقل للوجود الروسي في منطقة الشرق االوسط، فموسكو تعتبر میناء طرطوس هي البوابة 

ة ، فهي لن تستغني عنه بل تزید من البحریة في المنطقة و الوسیلة االساسیة الستعادة مجدها في المنطق

.2دفاعها عن قاعدتها

روسیا تدعم نظام الرئیس السوري بشار االسد بالرغم من كل ما یجري في سوریا من مجازر و 

اضطرابات ، كما ان روسیا اعلنت على ان تستعد الرسال وحدة من قوات المشاة البحریة الي قاعدتها 

تتسامح مع اي تدخل عسكري اجنبي في سوریا ، و ستقوم بكل ما البحریة في میناء طرطوس ،فهي لن

في وسعها لحمایة مصالحها و اسطولها ،فهي تدرك مدى الخسائر التي ستلحق بها في حال سقوط النظام 

.213ص 2014ینایر ,4، مجلة كلیة االقتصاد العلمیة ، ع التدخل الروسي في االزمة السوریة مایسة محمد مدني ،
1

، دفاتر علین االقلیمین في مسرح الصراع السوري دراسة لتحوالت ادوار الفا:جیوبولیتیك االزمة السوریة بعد الثورات نورالدین حشود ، 
.69.، ص 2017، جانفي 16السیاسة و القانون ، جامعة قاصدس مرباح ، ورقلة ، ع 

2
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، و هو االمر الذي یفسر دورفع تمسكه بالنظام ، و عدم اظهار اي مرونة في مجلس االمن 1في سوریا 

سي و الدبلوماسي و االقتصادي خصوصا الدعم العسكري ، و یمكن ابراز اهمها في و تقدیم الدعم السیا

:العناصر التالیة 

 لم یتوقف الدعم الروسي للنظامالسوري :الدعم السیاسي و الدبلوماسي للنظام السوري

ي بعد منذ بذایة االحداث في سوریا و لم تتوقف روسیا عن تقدیم الدعم السیاسي و البلوماسي للنظام حت

عسكرة الثورة و وصلت استعمال حق الفیتو في مجلس االمن دفاعا عنه ، حیث استخدمت روسیا مع 

ضد تمریر مشروع عربي خطي بدعم غربي من مجلس االمن 2012الصین حق الفیتو للمرة الثانیة في 

وضع خطة ضد تمریر غربي في مجلس االمن ب2012جویلیة 19،و استخدام الفیتو للمرة الثالثة في 

و تطالب بفرض عقوبات غیر ,كوفي عنان تحت فقرات من الفصل السابع من میثاق االمم المتحدة 

و لكن روسیا بررت رفضها .عسكریة على النظام السوري اذ لم تتقید بالنقاط الست لخطة كوفي عنان 

، و هو االمر الذي یفتح للمشروع بكونه جاء منحازا و أن التهدید بالعقوبات استهدف فقط النظام السوري 

الباب للتدخل العسكري في سوریا ، و ال ننسي دور الدبلوماسیة الروسیة التي كان لها دور رئیسي في 

التوصل لخطة كوفي عنان للتسویة في سوریا ، و ایضا استخدمت روسیا و الصین حق الفبتو للمرة 

في مجلس االمن الذي یدعو الي احالة في التصویت على قرار تبنته فرنسا 2014ماي 22الرابعة في 

.2الوضع في سوریا الي المحكمة الجنائیة

فروسیا عبرت عن استعدادها الستضافة مقاوضات بین ممثلي الحكومة السوریة و المعارضة في 

موسكو ، و كذلك االتصاالت الهادفة الي توحید المعارضة السوریة ، فادت هذه المساعي الروسیة الي 

.2013، 84، مجلة الجیش ، العدد جیوستراتیجیة و تعقیدات مع الغرب مصالح:روسیا و االزمة السوریة نزار عبد القادر ، 
1

، مجلة المستنصریة للدراسات العربیة و الدولیة ، العدد    ، القاھرة ، ص ، محددات الموقف الروسي من الثورة السوریةان اركان ابراھیم عدو
.106ـ105.ص 

2
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المتحدة لعقد مؤتمر دولي یشارك فیه جمیع القوى االقلیمیة و الدولیة التي اجتمعت في جنیف تحرك االمم

.2012و صدر بیانه في 

، 1لعبت روسیا دورا محوریا في منع توجیه ضربة عسكریة امریكیة للنظام السوري 2013و في 

ادي الي مقتل مئات كما انه وردت انباء عن هجوم بسالح كیمیائي على مناطق بریف دمشق الذي

االشخاص، فعلى اثر هذه االحداث اكد الرئیس االمریكي بارك اوباما خالل اجتماعه مع المسؤولین في 

الكونجرس على ضرورة محاسبة الرئیس السوري بشار االسد اثر الهجوم المزعوم بالسالح الكیمیائي في 

ا ستسمح ب    قدرة الجیش السوري على ریق دمشق ، فقال بارك اوباما ان العملیة العسكریة في سوری

استخدام السالح الكیمیائي ، في حین حذر وزیر الخارجیة الروسي الدول الغربیة من تكرار االخطاء 

الماضیة في سوریا ، و دعا الي انتظار نتائج التحقیق التي قام بها خبراء االمم المتحدة، فمن هذه 

استعداد كامل للعمل مع الجانب السوري في هذا الشان ، االحداث ساعدت روسیا سوریا بحیث انها على

فنجحت روسیا من خالل هذه المبادرة في تحقیق نصر دبلوماسي كما انه اثبتت انها قوة فاعلة ال یمكن 

.2تجاوزها في االزمة السوریة و نجحت في منع توجیه ضربة عسكریة لسوریا

الیات المتحدة و االمم المتحدة كمسار برعایة روسیا و الو  2014في  2كما تم عقد جنیف 

تفاوضي لحل االزمة السوریة و لكنهم توصلوا الي طریق مسدود ، و یعود سبب فشل هذه المفاوضات 

الي خالفات بین الطرفین ، فممثلو االئتالف السوري لقوى الثورة و المعارضة ، بحیث اصروا على بدء 

قال باولویة مكافحة االرهاب ، فسعي بان كي مون الي مناقشة هذا االمر ، اال ان وفد دمشق الرسمي

، و لكنها فشلت ایضا و خاصة 3مشاركة نشطة في العملیة السوریة من قبل روسیا و الوالیات المتحدة 

، 2012، 195، مجلة السیاسة الدولیة ، ع تحوالت السیاسة الروسیة تجاه الوالیات المتحدة االمریكیة :قطیعة ال متماثلة مصطفي علوي ، 

. 107. ص 
1

المركز العربي لالبحاث و دراسة السیاسات ، :، الدوحة ، حدود التدخل العسكري الروسي في سوریة و أفاقھأحمد سالم محمد ابو صالح 
.3ـ  2، ص ص  2015

2

، ص 2014راسة السیاسات ، المركز العربي لالبحاث و د:، بیروت ، التداعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیةالشیخ نورھان و أخرون 
.294ـ  193.ص 

3
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ان روسیا لم تغیر موقفها تجاه النظام السوري و جددت رفضها الي ممارسة اي ضغط علیها ، و في 

طالبت السلطات بضرورة اشتراك االكراد فیه و اكدت انه ال یمكن و  3عقدت مفاوضات جنیف 2016

الحدیث عن مستقبل االكراد دون مشاركة االكراد واصفة ایاهم بالقوة السیاسیة و العسكریة الكبیرة  و 

استكماال للجهود السوریة الروسیة فقد قامت روسیا بالتنسیق مع ایران منذ بدایة االزمة ، بحیث ان 

  . 2017اوت  17ثبات موقفهما بضرورة الحل السلمي لالزمة في سوریا في الطرفان جدد

:الدعم المالي و االقتصادي للنظام السوري 

بحیث، الدعم لتقدیماالقتصاديالصعید على السوریةالروسیة العالقات تطویر الي روسیاتسعي

.سوریا في یحدثبمامرتبطروسیا في الداخلياالقتصاديالوضع ان

فروسیا ستواصل عن طریق هیئة االمم المتحدة و المنظمات الدولیة في خرصها و حفاظها على موقفها 

بحیث انها ,صها فروسیا ستواصل عن طریق هیئة األمم المتحدة والمنظمات الدولیة في حر تجاه دمشق 

لها في اسرع وقت ستعطي اولویة قصوي تتمثل في القمح و المواد الغذائیة التي تحتاجها سوریا و ایصا

تقدیم المساعدات ،نظرا ألن أغلب المناطق التي یخرج منها القمح تقع تحت سیطرة المسلحینممكن ،

أطنان من المواد الغذائیة و االدویة و حلیب االطفال و كراسي للمعوقین و 3االنسانیة التي بلغت نحو 

من المساعدات للشعب السوري التي علما ان الحكومة الروسیة ارسلت اول دفعة،للتضامن السیاسي 

كذلك أعلن جینادىجاتیلوف نائب وزیر الخارجیة الروسیة أن روسیا ، ألف طن من القمح 26بلغت 

المساعدات ستزید من كمیة المساعدات االنسانیة لسوریا عبر إرسال كمیات اضافیة الى برنامج 

عالمى التابع لالمم المتحدة و الى الیونیسیف و ارسال كمیات اضافیة الى برنامج الغذاء العبر اإلنسانیة

1عبر القوات الثنائیة الروسیة السوري

http www. Lebarmy .gov . b .ar content 62 .html مصالح استیراتیجیة و تعقیدات :روسیا و االزمة السوریة نزار عبد القادر ، 
بالغر

1
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2012اغسطس  18ففي  ،كما قامت روسیا بدعمها في مواجهة العقوبات االمریكیة و العربیة و التركیة 

یا للبحث عن قام وفد برئاسة قدرى جمیل نائب رئیس الوزراء السوري انذاك للشؤون االقتصادیة بزیارة روس

مساعدة موسكو لدمشق في تخطي االزمة االقتصادیة الناتجة عن العقوبات المفروضة علیها ، و نم 

االتفاق على ان تقوم موسكو بتقدیم قرض لسوریا ، و كمیة من العملة الصعبة و االستمرار في تصدیر 

500نظام االسد مالیا بما مقداره النفط و مشتقاته الى سوریا ، نما ان ایران و روسیا و الصین تقوم بدعم

1.ملیون دوالر شهریا من المعامالت المالیة التي تشمل صادرات النفط و خطوط التأمین 

:السوريللنظامالعسكري الدعم 3

فبعد اندالع االزمة ،قامت روسیا بتدعیم النظام السوري عسكریا فهي تعمل على تودزویدهاباالسلحة

السوریة قامت روسیا بعقد اتفاق یتضمن خطة للتسلح بینها و بین سوریا و بناءا على ذلك ارسلت روسیا 

و رافقت الطائرات الروسیة 31طائرات من طراز میغ 6الى مطار المزة العسكري في دمشق  2015عام 

.2طائرة نقل الوقود لتزویدها في الجو

حیث شهدت مناورات عسكریة قامت بها البحریة 2013لدعم العسكري الى عام ویعود بروز هذا ا

، و 2013ینایر  29الى  19الروسیة قبالة الشواطئ السوریة في البحر المتوسط و التي الستمرت من 

وصفت على انها االضخم من نوعها التي اجرتها القوات البحریة الروسیة منذ انهیار االتحاد السوفیاتي ، 

غواصات التي انظمت الى المناورات من الجیوش 3سفینة حربیة و 20د شارك فیها أكثر من و ق

الروسیة المتملركزة في البحر االسود و بحر البلطیق ، و قد حملت هذه المناورات رسائل واضحة الى 

3.الغرب بعدم التفكیر في اي تدخل عسكري في سوریا 

.286ـ  284.، البیان ، ص ص رؤیة تحلیلیة ، الباب الرابع ........، الموقف الروسي من الثورات العربیةنورھان الشیخ 
1

2
.9.، ص 2017، منظور تحلیلي ، االستیراتیجیة الروسیة  في الشرق االوسطجیمس سالدن و اخرون ، 

، 2014ـ  2010دراسة حالة سوریا  :، السیاسة الخالرجیة الروسیة تجاه المنطقة الشرق االوسط في ظل التحوالت الراهنة نجاة مدوخ 3

.164، ص  2015ـ  2014رسالة ماجستر ، جامعة خیضر ، بسكرة ، 
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و شهد خطوة اضافیة في تقدیم الدعم 2015الى ان جاء عام و استمر الدعم العسكري الروسي للنظام 

سبتمبر قامت روسیا بتقدیم اسلحة عسكریة نوعیة للقوات السوریة 22العسكري للنظام السوري ، حیث في 

و تم تسلیم للجیش السوري خمس طائرات مقاتلة ، و كذلك طائرات استطالع و معدات عسكریة ، كما تم 

الروسي على منح بوتین تفویضا بنشر قوات عسكریة في سوریا و ذلك ردا على موافقة مجلس االتحاد 

طلب االسد مساعدة عسكریة من موسكو و هذه القوات العسكریة تتضمن القوات الجویة و لیس البریة ، 

و بعد الموافقة بدأت المقاتالت الروسیة في استهداف مواقع عسكریة تابعة لتنظیم داعش في سوریا ، و تم 

ابة مخازن االسلحة و الذخائر و الیات عسكریة تابعة لتنظیم داعش في سوریا و كذلك مراكز اص

1.قیادتهفي المناطق الجبلیة و تدمیرها بالكامل 

ان اهداف العملیات الروسیة 2015ثم اعلن وزیر الخارجیة سیرجي الفروف خالل مؤتمر صحفي في 

ي من القوى السیاسیة ، و ان هذه العملیات تستهدف في سوریا بغرض مكافحة االرهاب و لیس لدعم ا

جبهة النصرة و تنظیم الدولة و غیرها من التنظیمات االرهابیة موضحا ان روسیا ال تعتبر الجیش السوري 

.2الحر تنظیما ارهابیا

وكان الئیس بوتین قد اوضح ان تنظیم داعش االرهابي قد اعلن معاداته لروسیا منذ زمن لذلك یجب 

یه مكافحة االرهاب بطریقة وقائیة و تدمیر المسلحین و االرهابیین ، لذلك بلغت الضربات الروسیة عل

غارة خالل شهر و نصف شهر، فوفقا لبیانات وزارة الدفاع الروسییة قامت روسیا منذ 9400اكثر من 

ویة ، و غارة ج2289و حتي منتصف نوفمبر باكثر من 2015سبتمبر 30بدء الغارات الروسیة في 

صاروخا مجنحا من السفن الروسیة في بحر القزوین ، و قد نجحت هذه الغارات في تدمیر  26اطلقت 

،المركز الدیمقراطي العربي للدراسات 20112016، السیاسة الخارجیة الروسیة اتجاه االزمة السوریة ، شدوى محمد ابراهیم بسیوني 1

.67–61.، ص ص 2016االستراتیجیة و االقتصادیة ، جویلیة  
.13–11، ص ص المرجع السابقو اخرون ، جیمس سالدن  2
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54قاعدة تدریب لالرهابیین ، و 64مركز قیادة ، و 562موقعا لداعش و النصرة ، من بینها 4111

..ورشة النتاج االسلحة و الذخیرة الى جانب معدات و االت عسكریة 

قول ان ه كان نجاح الحملة الروسیة عامال اساسیا للدفع بالتسویة السلمیة ، و عقد مؤتمر و یمكن ال

دولة تمثل كل االطراف الدولیة و االقلیمیة المعنیة الى جانب االمم 17اكتوبر بحضور  30في   1فیینا 

في ضوء موازین المتحدة و االتحاد االوروبي و الذي اصبح خطوة نحو التسویة الشاملة لالزنة الوریة 

و نجح اللقاءان في تقریب وجهات النظر 2015نوفمبر  14في  2القوى الجدیدة على االرض ، ثم فیینا 

بین االطراف المختلفة ، و التوافق حول مجموعة من المبادئ و االجراءات التي تحكم تسویة االزمة 

مة الراضیها و هویتها العامانیة ، و السوریة ، التي من ابرزها الحفاظ على وحدة سوریا و استقالل و سال

الحفاظ على مؤسسات الدولة و حقوق كل السوریین ، كما انه تم االتفاق على وقف اطالق النار ستة 

، و 2016اشهر دون ان یشمل التنظیمات االرهابیة كداعش و النصرة و اطالق حوار سیاسي قبل ینایر 

ا تحت اشراف االمم المتحدة اال ان الخالف ظل قائما شهر 18ضرورة اجراء انتخابات في سوریا خالل 

حول مصیر االسد ، بحیث موسكو تتمسك بان مستقبل سوریا یحدده السوریون انفسهم من خالل 

1.االنتخابات

اعلن لرئیس فالدیمیر بوتین فجاة عن قرار سحب الجزء االكبر من قواته العسكریة 2016وفي مارس 

غربیون بحذر بهذه الخطوة الروسیة المفاجئة  و قال بوتین ان قرار سحب من سوریا، و رحب مسؤولون 

القوات الروسیة من سوریا جاء بالتنسیق مع الرئیس بشار االسد ، و ان روسیا ستتابع تنفیذ الهدنة في 

سوریا و ایجاد الظروف لمواصلة الحوار السیلسي ، و ان القوات التي  ستبقي في  سوریا  كافیة للقیام 

.2لمهام العسكریة لمكافحة داعش و النصرة و الجماعات االرهابیة االخرىبا

.71، ص ، المرجع السابقشدوى محمد ابراهیم بسیوني  
1

.104–103.، ص ص ، المرجع السابقاركان ابراھیم عدوان 
2
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لالزمة السوریة المستقبلیة  تالسیناریوها:المبحث الثالث 

سیناریو االستمرار األزمة السوریة  :المطلب األول 

یعتمد هذا السیناریو على استمرار الوضع الراهن ، و بقاء اإلقتتال و االصول العسكریة و السیاسیة ، 

دون حسم او بقاء االطراف ، اي استمرار النظام السوري یحكم في مناطق نفوذه ، و بقاء قوات 

الوضع المعارضة و كذلك إستمرار سیطرة و حكم داعش و تنظیم جبهة النصرة مما یدعم استمرار

.1الراهن بما یخدم كل األجندات و بذلك تبقي مسألة اللجوء على حالها 

كما یقوم هذا المشهد على العدید من المؤشرات من ابرزها بقاء النظام السوري في الحكم و انحسار 

دور المعارضة ، و تراجع الدعم الدولي و االقلیمي المقدم لها اقلیمیا و دولیا ، و ذلك بسبب الدعم 

الروسي الكبیر للنظام ، و حرصه الكبیر في الوجود في االراضي السوریة بعید االمد كهدف 

استراتیجي تسعي الیه روسیا، فضال عن ذلك تحاول ایران من جانبها ان تعزز من وجودها في سوریة 

سد ، و ان هذا الوجود قد اكتسب بعض الشرعیة بسبب انه تم بموافقة من قبل نظام الرئیس بشار اال

، علما ان الوجود الروسي و االیراني الیقتصر على الجانب العسكري فقط ، و انما سوف یتعزز 

بالصفقات االقتصادیة و االمنیة و السیاسیة و غیرها ، و كال من ایران و روسیا لدیهم مصالح و 

بقاء اهداف استراتیجیة التي تسعي الى تحقیقها ، ممت یعني ان االزمة السوریة سوف تبقي مع 

النظام السوري و بقاء المعارضة دون حل دولي و اقلیمي لها ، و اعادة بناء ما دمرته الحرب ، و 

:و یعتمد هذا السناریو على مجموعة من المؤشرات منها.اعادة الالجئین السوریین الى مناطقهم 

.استمرار تحكم نظام بشار االسد في االزمة من خالل محاصرة الجماعات االرهابیة-

توتر العالقات االمریكیة االیرانیة بسبب الخالفات حول العقوبات االقتصادیة یضمن بقاء ایران -

.كطرف معارض لسیاسات الوالیات المتحدة االمریكیة في االزمة السوریة

.26.، ص 2015الحالة السوریة نموذجا ، الریاض ، :حسین بن عبد هللا دعجھ ، نظرة مستقبلیة للجوء في الوطن العربي 
1
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استمرار سیطرة داعش و تنظیم جبهة النصرة یدعم استمرار الوضع الراهن بما یخدم كل -

.االجندات 

وري في الحكم و تراجع الدعم الدولى و االقلیمي لها اقلیمیا و دولیا بسبب الدعم بقاء النظام الس

.الروسي الكبیر لها 

استمرار تماسك القوات المسلحة السوریة ووالئها للنظام رغم االنشقاقات المتتالیة مع بدایة االحداث 

.بالقوة العسكریة استمرار الدعم الروسي للنظام في سوریا و رفضها السماح السقاطها 

لالزمة السوریة سیناریو التغییر :المطلب الثاني 

قد یكون انهیار النظام ضربة قویة بالنسبة الیران و حزب اهللا ، فقد یجد حزب اهللا نفسه مملوء 

بالمخاطر في لبنان ، و قد تتراجع مصداقیة ایران و نفوذها في الخلیج العربي ، فقد یؤدي انهیار 

1تصار كبیر بالنسبة لقوات تنظیم القاعدة الدولة االسالمیة في العراق و سوریاالنظام الى ان

یقوم هذا المشهد على العدید من المؤاشرات منها ان النظام الرئیس بشار االسد قد اصبح غیر 

مرغوب به دولیا و السیما من قبل الوالیات المتحدة و اوربا ، و اقلیمیا و السیما من قبل تركیا و 

لدول العربیة و هذا یفرض تحدیات عدة على النظام السوري مما سیؤدي الى تغییره اما بعض ا

بطریقة دیمقراطیة عبر االنتخابات ، و اما بطریقة اخرى سواء بتدخل دولى او حتي بانقالب من 

الداخل ، و عموما فان هذا المشهد سیلحق تغیرات مهمة لیس في شكل النظام السوري و انما حتي 

ارطة الجغرافیة  و الدیمغرافیة السوریة ، ذلك ان الحرب االهلیة السوریة قد احدثت دمارا بكل في الخ

مناحي الحیلة العامة ، و سیفرض هذا المشهد ایضا ایجاد حلول سریعة و ضروریة الزمة الالجئین و 

تلین االجانب اعادة اعمار ما دمرته الحرب ، و حل مشكلة الفصائل السوریة المسلحة و ال سیما المقا

.، ذلك ان عدم هذه المشكلة سیكون له تداعیات خطرة عابرة للحدود السوریة في المستقبل 

.7اندروم لیبمان و اخرون ، سیناریوھات مستقبلیة بدیلة لسوریا ، منظور تحلیلي ، ص 
1
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"یتدعم هذا السیناریو بالمؤشرات التالیة

توتر العالقات االمریكیة التركیة سیؤدي الى فشل المحور التركي االمریكي و بالتالي اختالف -1

على مسار االزمة السوریة، خاصة مع عودة العالقات السیاسات و المصالح بینهما، مما یؤثر 

.الروسیة التركیة في مجالها االقتصادي

.انهیار النظام ستكون ضربة قویة بالنسبة لكل من ایران و حزب اهللا -2

.یؤدي انهیار النظام الي انتصار كبیر بالنسبة لقوات تنظیم القاعدة االسالمیة في سوریا -3

.تغییر في شكل النظام السوري في الخارطة الجغرافیة والدیمغرافیة فیهاانهیار النظام سیؤدي الي -4

.یؤدي انهیار النظام الي ضرورة ایجاد حلول الزمة لالجئین و اعادة اعمار ما دمرته الحرب -5

اصرار النظام السوري على التمسك باولویة الحل االمني لتحقیق الحسم العسكري ضد مقاتلي -6

.المعارضة 

المعارضة السوریة و انفتاح االئتالف السوري المعارض على مجموعة من توحید صفوف -7

المكونات التي تمثل كافة السوریین للحصول على المزید من الدعم الدولى للمعارضة و الغاء 

.الشرعیة على النظام 
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:خالصة الفصل

اتسمت األزمة السوریة بالتعقید ، واستقطبت اهتماما عالمیا ، وأثارت مخاوف لدى 

دول المنطقة وحتى في حیزها العالمي ، بمساعدة مجموعة من العوامل داخلیة ، إقلیمیة ، 

.ودولیة إلى أن وصلت على ماهي علیه الیوم  

خالل مصالحها في المنطقة ، الن فالوالیات المتحدة نظرت لالزمة السوریة من 

سوریة بالنسبة لها تشكل تهدیدا وخطرا علیها ، حیث أن أهداف الوالیات تتمثل في حمایة إمدادات 

النفط الشرق أوسطیة ، وحمایة امن إسرائیل وكذا مشكلة اإلرهاب ، ففي خضام األزمة دعت 

.بإرساء مبادئ الدیمقراطیةالوالیات  النظام إلى القیام بإصالحات داخل النظام السوري 

أما روسیا عملت جاهدة من اجل اإلبقاء على النظام مساندته سواء سیاسیا ، اقتصادیا ، 

عسكریا ، وهذا تحقیقا لمصالحها لكونها تحمي حلیفها الوحید في المنطقة ، وترى روسیا األزمة 

.السوریة شكلت تحدیا تجابه به اإلدارة األمریكیة 
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:الخاتمة

عنف ، من خالل  إلى احتجاجیةمن حركة انتقلتالسوریة تصاعد ملحوظ بحیث األزمةشهدت 

.الصراع بین قوى من النظام و قوى من المعارضة السوریة 

ر طائفي الكبیر دورا مهما في تغییو ال االجتماعيلعبت مكونات المجتمع السوري ذات التنوع فقد  

على الساحة السوریة لصالح النظام السوري بعد أن كانت في بدایة األزمة لصالح األحداثمجریات 

فما یحدث في ،المعارضة ، بحیث تراجع معظم تلك المكونات عن تأییدهم للثورة و عادوا لتأیید النظام 

سوریا هو أزمة ممتدة و معقدة و لیست بثورة ، فقد تحولت من ثورة سلمیة لشعب یطالب بحقوقه إلى 

الصراع بین قوى عسكریة فانحصرفیها المظاهر الشعبیة تماما عن المشهد ، اختفتمواجهة عسكریة ، 

ها بشار األسد على وجودهم في محاسبة لسوریا و رئیس إالهو  یحدث مافما.مختلفة مع النظام السوري 

.محور الممانعة الذي یشمل كال من إیران و سوریا و حزب اهللا 

ساحة تصفیة حسابات إقلیمیة و دولیة كبیرة ، و ساحة حرب بالوكالة بین  إلىتحولت سوریا ف

راع بین قوى إقلیمیة و حلفائها من قوى دولیة ، و تتصارع من اجل النفوذ و المصالح في المنطقة ، فالص

الذي سینعكس على توازن اإلقلیمیةهذه المحاور سیحدد شكل الشرق األوسط القادم ، و كذا توازن القوى 

القوى على المسرح الدولي ، و سوریا في قلب هذا الصراع ، فلهذا سیحاول كل محور من تلك القوى 

.تحقیق نصر فیها للحفاظ على مصالحه و مكانته اإلقلیمیة و الدولیة 

السوریة ینبع من أهمیة سوریا كدولة مؤثرة في األزمةو الدولیة في اإلقلیمیةالتدخالت  أن

النظام السوري مع ارتباطاتالمنطقة و تشكل مركزا للتوازن في العالقات اإلقلیمیة و الدولیة ، إضافة إلى 

.متعددة جهات إقلیمیة لها أهداف
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شعبیة عرضة للتدخل الخارجي و السیما انتفاضةسوریا هي من أكثر الدول العربیة التي شهدت 

و حزب اهللا ، و إیرانمع األمنیةألسباب عدة ، منها الصراع الطویل مع إسرائیل ، و عالقتها اإلقلیمي

تكوینها العرقي الطائفي و كذا عالقاتها الوثیقة مع الدول العربیة ، و كذا التجاذب بین النظام و 

غلى أزمة إقلیمیة تتقاطعانتقلت، و لهذا اإلقلیميرضیة خصبة للتدخل أ أصبحتالمعارضة ، فسوریا 

:مصالح العدید من القوى المعنیة ، كما یمكن تلخیص نتائج الدراسة في النقاط التالیة 

.یعد المكون الطائفي من أهم المتغیرات المؤثرة في األزمة السوریة 

بسماته القمعیة وتفشي الفساد ، وغیاب دولة العربیة  ةیشترك النظام السوري مع جمیع األنظم.1

.القانون 

اجتمعت عوامل عدة وأسباب متنوعة في إذكاء العنف في سوریا وتحوله إلى مأزق امني .2

داخلیة هشة تستند إلى دعم إقلیمي ودولي، وتفتقر في ظل بیئة صعب،وسیاسي وانفراجه أمر

.إلى توافق داخلي ، إضافة إلى تعقیدات السیاق اإلقلیمي و الدولي الذي یحیط باألزمة 

كشفت األزمة السوریة عن تلك المعانات والخلل في البنى االجتماعیة والسیاسیة داخل .3

.األنظمة العربیة والتي استمرت لعقود 

على المؤسسات الدولتراجع في االقتصاد السوري بسبب العقوبات و القیود التي تفرضها.4

.المالیة وانقطاع االستثمارات العربیة والدولیة من األراضي السوریة

ل على تراجع قدرات الداخلیة و األمنیة دلیفشل الدبلوماسیة السوریة في الدفاع عن السیاسات .5

.مع الدولي النظام على ممارسة دوره الوطني كممثل شرعي للدولة السویة اتجاه المجت

ل على تراجع قدرات الداخلیة و األمنیة دلیفشل الدبلوماسیة السوریة في الدفاع عن السیاسات .6

.مع الدولي النظام على ممارسة دوره الوطني كممثل شرعي للدولة السویة اتجاه المجت
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جاءت الثورة السوریة امتدادا لثورات الربیع العربي ، حیث كانت االنطالقة من تونس مرورا .7

ببعض الدول العربیة وصوال إلى سوریا ، تشابهت األسباب التي مهدت لقیام هاته الثورات 

والتي كانت في البدایة في شكل احتجاجات شعبیة والتي كانت تطالب بإرساء مبادئ 

تطور الحراك إلى نزاع مسلح  وهذا لوجود العوامل والفواعل المؤثرة في الدیمقراطیة ، ثم 

األزمة ، وهذا التدخل دلیل على عدم قدرة النظام بإدارة األزمة وهو سبب تفاقمها ، وأسهمت 

كل هذه العوامل إلى التدخل اإلقلیمي ، من خالل جعل سوریا ساحة مفتوحة للصراع أمامها، 

.رفي األزمة وتقدیم الدعم العسكري لط

تركیا وٕایران في األزمة السوریة مرتبط بمصالحهما اإلستراتیجیة ، وبذلك إن دور كل من.8

.كشفت األزمة السوریة أن النظام العربي غیر قادر على تسویتها ، وهو الدافع لهذا التدخل 

األوسط ، وتمیزت أصبحت كل من تركیا وٕایران قوتین بارزتین وفاعلتین في منطقة الشرق .9

العالقة بالتعاون تارة والتنافس تارة أخرى  ، وتجسد هذا التنافس من خالل األزمة السوریة 

وهذا بفعل تداخل فواعل عدة سواء تلك التي تقربها جغرافیا أو تلك  التي لها مصلحة في 

.المنطقة

.احتل الدور التركي مكانة متقدمة بین الالعبین اإلقلیمیین في التأثیر في األحداث السوریة .10

األوسط ، وتمیزت أصبحت كل من تركیا وٕایران قوتین بارزتین وفاعلتین في منطقة الشرق .11

العالقة بالتعاون تارة والتنافس تارة أخرى  ، وتجسد هذا التنافس من خالل األزمة السوریة 

و تلك  التي لها مصلحة في وهذا بفعل تداخل فواعل عدة سواء تلك التي تقربها جغرافیا أ

.المنطق

.لروسیا فرصة في إظهار مقدرتها على حمایة مصالحها أمام الغرب شكلت األزمة السوریة .12
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وضع شدید التعقید ، حیث أدت إلى إحیاء التنافس الدولي العالم أمام وضعت األزمة السوریة .13

.والذي لم تشهده منذ فترة الحرب الباردة 

كان الموقف األمریكي معادي للنظام السوري بسبب دعمه القوي للمعارضة ، والدفاع عن .14

في السیطرة على أنظمة وحكومات الدول المنتجة المصالح اإلسرائیلیة ، وخاصة االستمرار 

.للنفط 

خلقت األزمة السوریة التباین في وجهات النظر للدول الكبرى كل من الوالیات المتحدة .15

األمریكیة وروسیا  ، حیث أن روسیا نظرت للتحوالت السیاسیة باعتبارها بوابة الشرق األوسط 

ید والتي یمكن من خاللها أن تعید ترتیب أوضاعها في ظل الهیمنة األمریكیة التي كانت تر 

إعادة االعتبار لسوریا سواء فیما یتعلق بتحالفها مع إیران ، وتحاول روسیا من جهتها دعم 

النظام السوري وهذا لضمان مصالحها في المنطقة ، في حین تسعى الوالیات المتحدة 

.األمریكیة إلى تمدید األزمة   
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الملخص 
تعقیدا في المنطقة العربیة و األكثر2011السوریة التي بدأت أحداثها منذ مارس األزمةتعد 

بدأت نتیجة قیام النظام باالعتداء على المواطنین في سوق الحریقة بدمشق ، إنها، بحیث  الدوليالنظام 

ثم تطور الحراك بعد احداث درعا بسبب وجود العدید من العوامل المؤثرة في في االزمة ، و كذا تعدد 

مصالح القوى الداخلیة و هو االمر الذي اسهم في عسكرتها من قبل النظام و المعارضة ، و لكنهم فشلوا

في ادارة االزمة ، و اضافة الى تدخل عوامل داخلیة اخري التي ادت الى تغییر دیموغرافي في بعض 

المدن ، كما اسهم فشل النظام في ادارة االزمة السوریة الي تحویلها الى ازمة اقلیمیة التي تم استقطابها 

على  االستراتیجیةالحهما من قبل بعض القوى اإلقلیمیة كتركیا و ایران اللتان سعیتا الي تحقیق مص

حساب طرفي األزمة من خالل جعل سوریا ساحة مفتوحة للصراع ، و لكن عجز النظام اإلقلیمي و عدم 

قدرته على احتواء االزمة جعل سوریا تخرج من الدائرة العربیة خاصة بعد استخدام الفیتو المزدوج من قبل 

م العربي و اإلقلیمي في األزمة  السوریة ، مما روسیا و الصین و هو االمر الذي یعبر عن ضعف النظا

یؤدي إلى إحداث تغییر في رسم خریطة التحالفات اإلقلیمیة و الدولیة وفق للتوازن في المصالح الكبرى، 

فاألزمة السوریة قد أسهمت في إحداث تغییر واضح في توجهات قوى النظام الدولى و هذا مؤشر على 

ور الروسي في الشرق االوسط و ظهور فاعلین جدد في النظام الدولى و حالة التازم خاصة مع عودة الد

ذلك مع تراجع ملحوظ في الدور األمریكي ، فروسیا عملت جاهدة على تركیز قوتها بفضل قاعدة 

طرطوس  و اعادة دورها كقطب فعال في السیاسة الدولیة ، فروسیا نظرت الى ان التحوالت السیاسیة 

.لى انها بوابة یمكن ان تعید ترتیب اوضاعها في الهیمنة االمریكیة التي طرأت في سوریا غ
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تسعى الوالیات المتحدة عبر تمدید أمد االزمة  إلى إخراج سوریا من االزمة  وهي غیر حیث 

مصالحها في ذلك مع مصالح قوى أخرى  في المنطقة  تتألفقادًر على تحدي اسرائیل أو أي دولة وقد 

مثل 

لخلیج ، خاصة أن الوالیات المتحدة كانت ترتكز في سیاساتها على التحالف اسرائیل ودول ا

االستراتیجي مع الدول المعتدلة في المنطقة الحتواء  دول الممانعة، كما بینت محدودیة قدرة التحاد 

في االزمة  بالرغم من العقوبات التي قامت بفرضها على النظام السور ي لعزله،التأثیراالوروبي على 

.تجد نفعا نظرا للعالقات الجیدة التي تربط سوریا بروسیا و الصین و ایرانم لكن تلك السیاسة ل
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Résume

La crise syrienne ; qui a commencé ses activités depuis mars 2011 , le

plus complexe dans la région arabe et le système international, de sorte qu'il a

commencé à la suite du système d'agression contre les citoyens dans le marché

Ahariqh à Damas, l'évolution du mouvement après les événements d'un bouclier,

car il y a beaucoup de facteurs qui influent sur la crise, et ainsi que la

multiplicité des intérêts des forces internes et est quelque chose qui a contribué à

la militarisation par le régime et l'opposition, mais ils ont échoué dans la gestion

de la crise, et en plus de l'intervention d'autres facteurs internes qui ont conduit à

l'évolution démographique dans certaines villes, comme des actions de

défaillance du système dans la gestion de la crise syrienne pour convertir À une

crise régionale polarisée Selon certaines puissances régionales comme la

Turquie et l'Iran, qui Sait pour atteindre les intérêts stratégiques des deux côtés

du compte de la crise en rendant la Syrie une arène ouverte pour le conflit, mais

le déficit du système régional et l'incapacité de contenir la crise de faire sortir la

Syrie d'un cercle spécial arabe après l'utilisation du double veto la Russie, la

Chine et est une question qui reflète la faiblesse du système arabe et régional

dans la crise syrienne, ce qui conduit à un changement de la cartographie des

alliances régionales et internationales en fonction de l'équilibre des intérêts

majeurs, la crise syrienne a contribué à la création d'un net changement dans

l'orientation des forces du régime international et Ceci est une indication Cas

particulier de la crise avec le retour du rôle russe au Moyen-Orient et

l'émergence de nouveaux acteurs dans le système international et avec une

baisse marquée du rôle américain, la Russie a travaillé dur pour concentrer sa

puissance grâce à la base de Tartous et de rétablir son rôle pôle efficacement

dans la politique internationale, la Russie a examiné les transitions politiques Ce

qui s'est passé en Syrie comme une passerelle capable de réorganiser ses

conditions dans l'hégémonie américaine.
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Lorsque les États-Unis cherchent par l'extension de la durée de la crise

pour obtenir la Syrie sortir de la crise et ne parvient pas à remettre en cause

Israël ou tout autre pays a intérêt joué avec les intérêts des autres puissances de

la région comme Israël et les Etats du Golfe, en particulier aux États-Unis était

basée dans ses politiques sur l'alliance stratégique avec Etats modérés dans la

région pour contenir les pays réluctance, et la capacité limitée de l'Union

européenne à l'influence montré dans la crise en dépit des sanctions qui leur sont

imposées sur la me clôture du système pour l'isoler, mais cette politique ne

fonctionne pas en raison des bonnes relations liant la Syrie avec la Russie, la

Chine et l'Iran.


