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Abstract:
This study aimed at explaining the nature of the Syrian Crisis and the positions of
regional states on it, and highlighting the causes of anxiety and fear among some
regional political
The researcher used several methods to reach results with a tangible and
realistic impact, including the historical approach and the approach of
International system.
Among the important findings of the research is that there is an active role for
Iran and Hezbollah in the Syrian crisis while the Jordanian role was neutral, while
the Turkish position was at the beginning of the crisis advising the Syrian regime
to implement political reform MS based on a democratic system and political
pluralism, but the Syrian regime managed his back Turkish demands which made
Turkey stand by opposition while Saudi Arabia stood with the Syrian opposition
and supported it with money.
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مواقف الدول اإلقليمية من األزمة السورية
()2018-2011

إسالم عبداهلل فالح المشاقبة
Eslamalamer94@gmail.com
المقدمة:

شكلت الثورات العربية تحوالً إستراتيجياً في البلدان العربية؛ إذ أنها أصبحت مدخالً إلعادة

تقييم السياسات الدولية واإلقليميةة والعالقةات الخارجيةة فةي الةبالد العربيةة نةذا مةن جهةة ومةن جهةة
بشرت الثورات العربية بحرية وديمقراطية جديدة في المنطقة العربية تؤسس لقوة عربية إقليميةة
أخرى ّ
ودولية على المسةتوى السياسةي واالقتصةادا والعسةكرا سةتؤثر علةى مختلةا مسةتويات حيةاة البلةدان

العربية.
صناع السياسة في الةدو اإلقليميةة ح اركةاً شةعبياً عربيةاً وال مةا ينةت عنة
ولم يتوقع بعض ّ
من تحوالت سياسية في المنطقة العربية ولم تكن حتى الواليات المتحدة قةد طرحةت الموعةوع علةى

طاولةةة النقةةا

فةةي ح ةوا ارت مجلةةس انمةةن القةةومي انمريكةةي؛ فالمواعةةيع ذات اننميةةة فةةي المنطقةةة

كانت تمث ملةا المفاوعةات الفلسةطينية اإلسةراييلية وملةا إيةران النةووا والةذا أخفقةت أمريكةا فةي
كليهمةةا كمةةا أن الةةدو اإلقليميةةة وال ربيةةة لةةم تكةةن تتوقةةع حةةدور تطةةورات سياسةةية يةةر متوقعةةة فةةي
سةةوريا مةةا ّد علةةى االفت ارعةةات الخاطيةةة التةةي أخةةذت عةةن الشةةعول العربيةةة وعةةدم حملهةةا بمحم ة
الجد.
أوالً – أهمية الدراسة:

تكم ةةن أنمي ةةة الد ارس ةةة ف ةةي التركي ةةل عل ةةى الجوان ةةل المختلف ةةة لاللم ةةة الس ةةورية من ةةذ نشة ة تها

ومراحلهةةا وت ة تي نةةذا الد ارسةةة لتبة ّةين المواقةةا اإلقليميةةة مةةن انلمةةة السةةورية وتخةةوا بعةةض الةةدو
اإلقليميةة مثة إسةرايي وتركيةا وايةران مةن انعكاسةةات الثةورات العربيةةة وخاصةة انلمةة السةورية حيةةر
كانةةت تن ةةر بقل ة بةةال علةةى مةةا يجةةرا فةةي سةةوريا بالةةذات ن ة اًر الشةةتراكها مةةع سةةوريا فةةي الحةةدود
ومكانة سورية في معادالت الصراع العربي اإلسراييلي وت ثيرا الكبير في المشر العربي.

ثانياً – أهداف الدراسة
.1
.2

تسعى نذا الدراسة لتحقي اننداا اآلتية:

ّبيان مانية انلمة السورية.
بيان مواقا الدو اإلقليمية من انلمة السورية.
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.3

إبة ةرال أس ةةبال القلة ة والخ ةةوا ل ةةدى بع ةةض انن م ةةة السياس ةةية اإلقليمي ةةة م ةةن االنعكاس ةةات
السلبية لأللمة السورية.

.4

استجالء أثار انلمة السورية على الدو اإلقليمية.
ثالثاً – مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تكمةةن مشةةكلة نةةذا الد ارسةةة فةةي اإلجابةةة علةةى الس ةؤا ال ةرييس انتةةي :ماااا مواقاااف الااادول

اإلقليمية من األزمة السورية؟

وينبث عن السؤا الرييس انسيلة التالية:

.1

ما ني أسبال انلمة السورية؟

.2

ما مدى ت ثير مواقا بعض الدو اإلقليمية على انلمة السورية؟

.3

ما ت ثير انلمة السورية على المواقا السياسية لبعض الدو اإلقليمية؟
رابعاً – فروض الدراسة:

.1

انطالقاً من تساؤالت المشكلة البحثية تمت صيا ة الفروض التالية:

إن مةةن أسةةبال إطالةةة أمةةد انلمةةة السةةورية وجةةود مصةةال حيويةةة لةةبعض الةةدو اإلقليميةةة

المجاورة لسوريا مث إسرايي
.2

تركيا إيران.

إن التطورات الجديةدة لأللمةة السةورية مثة تةدخ بعةض الةدو اإلقليميةة سةوا تةؤدا إلةى
استمرار انلمة السورية وعدم التوص إلى ح جذرا لأللمة.
خامساً – حدود الدراسة:

تةم تحديةد عةةام  2011بدايةة لفتةرة الد ارسةة وذلةب بسةةبل بةدء انطةةال االحتجاجةات الشةةعبية

في سوريا وبداية انلمة في سوريا أما عام  2018فقد كان نهاية الفترة التاريخية التي توقا عندنا
الباحر للحصو على المعلومات التي تم ّكن من إنجال دراست .

سادساً – منهجية الدراسة:

إن المنهجية التي سيتم إتباعها تتبع الملاوجة بين المنه التاريخي وذلب عمن معطيةات

التقسةةيم اللمنةةي ومةةنه الن ةةام الةةدولي بصةةفت مناسةةباً لهةةذا الد ارسةةة مةةن حيةةر تناولة لمواقةةا الةةدو

اإلقليمية الفاعلة تجاا انلمة السورية.
-

سابعاً – الدراسات السابقة:

د ارسةةة جةةون كةةاالبريس  )2012( Jhon Calabreseبعن ةوان" :اآلثااار اإلقليميااة ل زمااة

السورية على الشرق األوسط".
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تناولت نذا الدراسة ديناميت الصراع السورا والالّعبةين اإلقليميةين والةدوليين وقةد ركةلت

نذا الدراسة على توعي أثر القوى اإلقليمية في مجريةات انحةدار فةي انلمةة السةورية وتةداعيات
انلمة السورية على دو الجوار.

ومةةن نتةةاي نةةذا الد ارسةةة أن الص ةراع السةةورا لدي ة القةةدرة علةةى ت ييةةر م ةوالين القةةوى فةةي

المنطقةة بشةك كبيةر حيةر أن جميةع القةوى اإلقليميةةة التةي لهةا دور فةي انلمةة السةورية إنمةا تسةةعى
لتحقي مكاسل ونفوذ ومصال قومية لها.
-

د ارسةةة الدمةةي محمةةد عربةةي ( )2015بعن ةوان" :التنااافا التركااي اإليرانااي علااى مناااطق

النفوذ في منطقة الشرق األوسط (.")2014-1996

ندفت نذا الدراسة إلى إبرال مدى التنافس بين تركيا وايران على مناط نفوذ في المنطقة

العربيةةة ود ارسةةة انعكاسةةات التح ةوالت الداخليةةة التةةي شةةهدتها ك ة منهمةةا حةةو توجهاتهمةةا الخارجيةةة
بشك عام وتجاا البلدان العربية بشك خاص.

وصلت إلي الدراسة أن التنافس اإليراني التركي قةد تجلةى مةن خةال دعمهمةا
ومن أنم ما ّ
لألطراا المتنالعة في الدو العربيةة والتةي شةهدت مةا يسةمى بةالحراب العربةي الةذا لة أثةر واعة

-

على نفوذنما في المنطقة سواء كان إيجاباً أم سلباً.

دراسة حمد لياد يوسا ( )2018بعنةوان" :األزمة السورية ( :)2018-2011دراسة فاي

مواقف الدول المؤثرة منها".

تناول ةةت ن ةةذا الد ارس ةةة بداي ةةة انلم ةةة الس ةةورية  2011ووصة ةوالً لنهاي ةةة الع ةةام  2018حي ةةر

تعةددت وتشةعبت المواقةا علةةى مختلةا أشةكالها سةواء أكانةةت دوالً مجةاورة أم دو إقليميةة أو دوليةةة

حير كان ين ر إلى تلب انلمة وب التعاون معها وف مصلحت وما يةراا مناسةل لةذا كةان التبةاين

في مواقا الدو اإلقليمية في تلب انلمة.

وتوصلت الدراسة إلى نتاي عدة كةان مةن أنمهةا :أن المواقةا اإلقليميةة مواقةا متصةارعة

فيما بينها جعلت من السورية مسرحاً لتنفيذ مخططاتها ومصالحها القومية.

ثامناً – التعرف بالمفاهيم:

تقتعي المنهجية العلمية للدراسة التعريا بالمفانيم انساسية فيها وفي نذا المجا تبةرل

المفانيم اآلتية:
.1

الدول اإلقليمية:
879
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التعريا اإلسةمي :نةي الةدو التةي لةديها السةلطة والنفةوذ داخة منطقةة ج رافيةة

أ.

وتملب الهيمنة اإلقليمية)Pace, 2006: 3-6( .
ل.

التعريةةا اإلج اريةةي :مجموعةةة الةةدو التةةي ت ةرتبط إقليمةةي وبينهةةا عالقةةات وتعةةد

بمثابةة مرتكةلات وتتميةل فيمةا بينهةا بنمكانيةة االتصةا والتة ثير المتبةاد داخة الهيكة الن ةامي مثة :
تركيا إيران إسرايي

.2
أ.

السعودية.

األزمة السورية:

التعري ةةا اإلس ةةمي :اع ةةطرابات وتهدية ةةدات للبيي ةةة الداخلي ةةة أو الخارجي ةةة للقة ةرار

السياسي وتتسم بخصايص رييسة فةي تصةور السةلطة السياسةية العليةا ويتمثة بتهديةد قةيم المجتمةع
انساسية يواكبة أو يعقبة تةرجي المواجهةة العسةكرية مةع الةوعي الكامة واإلدراب بة ن ننةاب توقيةت

محدد للرد على مث نذا التهديد( .أبو شريعة  :2017ص)4
ل.

التعريةةا اإلج اريةةي :االعةةطرابات والتهديةةدات واالصةةطدام المسةةل الةةذا بةةدأ فةةي
آذار /مةةارس  2011بةةدأت سةةلمية ثةةم تطةةورت إلةةى ألمةةة مسةةلحة تةةدخلت فيهةةا جماعةةات مسةةلحة
منها ما كان مؤيداً ومنها معارعاً .ولقد كان لها أثرنا البال على العديد من الدو سواء العربية أم
اإلقليمية أو الدولية.

ثامناً – تقسيم البحث:

اس ةةتناداً إل ةةى موع ةةوع البح ةةر ومش ةةكلت البحثي ةةة الت ةةي يس ةةعى لىجاب ةةة عل ةةى تس ةةاؤالتها

والفةةروض التةةي يهةةدا إلةةى اختبارنةةا وبنةةاء علةةى المةةنه المسةةتخدم فيهةةا فقةةد تةةم تقسةةيم البحةةر إلةةى
مطلبين على النحو ِ
اآلت:
المطلب األول :األزمة السورية (الماهية ،واألسباب ،واألبعاد)
أوالً – مانية انلمة السورية.

ثانياً – أسبال انلمة السورية.

ثالثاً – أبعاد وتداعيات انلمة السورية.

المطلب الثاني :مواقف الدول اإلقليمية من األزمة السورية.
أوالً – الموقا انردني من انلمة السورية.

ثانياً – الموقا التركي من انلمة السورية.

ثالثاً – الموقا اإليراني من انلمة السورية.

رابعاً – الموقا السعودا من انلمة السورية.
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خامساً – الموقا اإلسراييلي من انلمة السورية.
النتائج.

قائمة المراجع.

المطلب األول

األزمة السورية (الماهية ،واألسباب ،واألبعاد)

شةةهدت سةةوريا فةةي آذار /مةةارس  2011تحركةةات شةةعبة طالبةةت باإلصةةال تعاملةةت معهةةا

قوات انمن بقسوة كبيرة وسرعان ما تحولت نذا التحركةات إلةى المطالبةة بنسةقاط الن ةام ومةع ت اليةد
أع ةةداد القتل ةةى ف ةةي ص ةةفوا المت ةةانرين وح ةةدور انش ةةقاقات ف ةةي ص ةةفوا الج ةةي

الس ةةورا تط ةةورت

انحدار إلى مواجهات مسلحة اتسعت رقعتها لتشم ك انراعي السورية وفي أثةر االصةطفافات
اإلقليميةةة والدوليةةة تحةةو الش ة ن السةةورا إل ةى ش ة ن إقليمةةي ودولةةي حيةةر اصةةطفت روسةةيا واي ةران
وحةةلل اا اللبنةةاني لجانةةل الن ةةام السةةورا وفةةي المقابة اصةةطفت الواليةةات المتحةةدة وتركيةةا ودو
الخلي إلى جانل قوى المعارعة المسلحة( .نوف وآخرون )2014
وتعةود انلمةةة السةةورية إلةةى االحتجاجةةات التةةي انةةدلعت فةةي آذار /مةةارس  2011فةةي مدينةةة
درعا جنوبي سوريا عقل اعتقا وتعذيل بعض الشبال المرانقين الذين رسموا شعارات ثورية على
عمت المدينة وقةد قامةت قةوات انمةن
حايط مدرسة وخرج بعدنا أنالي مدينة درعا في احتجاجات ّ
بنطال النيران على المحتجين وقتلت العديد منهم انمر الذا أدى إلةى ت اليةد أعةداد المحتجةين فةي
عمةةت أرجةةاء الةةبالد للمطالبةةة بتنحةةي انسةةد
الش ةوارع وتسةةببت نةةذا االعةةطرابات فةةي احتجاجةةات ّ
وتطةةور الوعةةع إلةةى حم ة السةةال ثةةم انقةةادت الةةبالد إلةةى حةةرل أنليةةة وتطةةورت المعارعةةة بشةةك
متسارع حر وصلت قوات المعارعة إلى ألا جماعة تعم مية ألا مقات )2014, BBC( .

ومنةةذ بدايةةة العةةام  2011لةةم تفل ة أا مةةن الجهةةود السياسةةية الدوليةةة أو اإلقليميةةة فةةي ح ة

انلمةةة السةةورية التةةي لادت فةةي التعقيةةد فةةي عةةوء مقتة مةةا يليةةد عةةن مايةةة ألةةا شةةخص وتشةريد مةةا
يليةةد عةةن سةةتة ماليةةين شةةخص خةةارج سةةوريا وداخلهةةا واعتقةةا عش ةرات اآلالا فع ةالً عةةن دخةةو

قوات حلل اا على خط المواجهة وعدم توحد المعارعة المسلحة ونشوء تن يمةات سةورية مسةلحة
متماثلة مع القاعدة( .نوف وآخرون )2012

نذا المقدمة تقودنا إلى دراسة نذا المطلل من خال التعرض للمحورين اآلتيين:
أوالً – ماهية األزمة السورية:
881
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اسةةتلم حةةلل البعةةر مقاليةةد الحكةةم فةةي سةةوريا عةةام  1963ومنةةذ تسةةلم مقاليةةد الحكةةم عمة
علةةى التع ةةيي عل ةةى المت ةةدينين وق ةةد ح ةةاو من ةةذ اللح ةةة انول ةةى انتة ةلاع ال ةةدين م ةةن حي ةةاة المجتم ةةع
السةةورا باإلع ةةافة إلةةى ممارس ةةة أش ةةد أن ةواع القم ةةع ال ةةذا تعرع ةةون لةة م ةةن قبةة انجهةةلة انمني ةةة.

(الطرودا )2014

وأصةةب المجتمةةع السةةورا يعةةاني مةةن تفش ةةي ال ل ةةم والفس ةةاد وع ةةدم المسةةاواة بةةين مكون ةةات
الشعل السورا وشعور الشعل بعدم مساواتهم مع أبناء الطايفة العلوية الةذين كةانوا يحصةلون علةى
حقةةوقهم االقتصةةادية واالجتماعيةةة والمدنيةةة علةةى عكةةس الطوايةةا انخةةرى التةةي كانةةت تفتقةةد نبسةةط

حقوقها المعيشية( .توبة )2012

وبقي الحا على ما بقي علي

من لم وعدم مساواة بين فيات الشعل السورا وتهمي

لةةبعض الفيةةات وتعةةيي علةةى المتةةدينين وخاصةةة فةةي بعةةض المنةةاط مث ة حمةةاة التةةي دمةةر فيهةةا
مسجد السلطان عام  1994واقصاء جماعة اإلخوان المسلمين السورية وفةي خعةم تلةب ال ةروا
الص ة ةةعبة ب ة ةةدأت االحتجاج ة ةةات واالعتص ة ةةامات المطالب ة ةةة ب ة ةةالت يير بص ة ةةي ة س ة ةةلمية متة ة ة ثرة بنج ة ةةا

االحتجاجةةات السةةلمية فةةي تةةونس ومصةةر بدايةةة عةةام  2011إال أن تلةةب االحتجاجةةات سةةرعان مةةا
قوبلةةت بقمةةع مسةةل مةةن الن ةةام ممةةا بةةرر لةةبعض المحتجةةين والوصةةوليين المنعةةمين إلةةيهم اسةةت ال
عنا الدولة لحشةد الت يةد السةتخدام العنةا عةد الن ةام وترتيةل نجمةات مسةلحة عةدا وأدت دايةرة
العنةةا نةةذا إلةةى ت ليةةل المحتجةةين عةةد الن ةةام بصةةورة أكبةةر وتقةةويض احتمةةاالت النجةةا فةةي تحقة

مطالل المحتجين أو جلء منها( .أبو رمان وبندقجي )26 :2016
ثانياً – أسباب األزمة السورية:

نناب العديد من انسبال التي أدت إلى انلمة السورية منها:
يال الديمقراطيةة والعدالةة حيةر أن العدالةة الةذا كةان مطلبةاً ملحةاً للشةعل السةورا؛ إذ

.1

أن مع م أبناء الشعل السورا يعانون من تفشي ال لم والفساد وعةدم المساواة ة بةين مكونةات الشةعل
السورا وحصو بعض الفيات من الشعل السةورا علةى حقةوقهم دون يةرنم مثة الطايفةة العلويةة

التةةي كانةةت تحص ة علةةى حقوقهةةا السياسةةية واالقتصةةادية واالجتماعيةةة بينمةةا بقيةةة الشةةعل السةةورا
مهم
.2

مما ذا شعور الحقد على الن ام بعدم مساواتهم مع الطايفة العلوية( .توبة )2014
معامل ة ةةة الن ة ةةام للش ة ةةعل الس ة ةةورا باحتق ة ةةار وتميي ة ةةل عنص ة ةةرا وط ة ةةايفي فعن ة ةةدما ب ة ةةدأت

االحتجاجات في  /26شباط /فبراير  2011قام الن ةام السةورا بمحاسةبة فتيةان يةر بةال ين عنةدما
كتبوا شعارات تطالل بالحرية واسقاط الن ام فكان أولى بهذا الن ام امتصاص عل نؤالء الفتيةة
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الص ة ار يةةر البةةال ين ومحاولةةة ت ييةةر الةةنه القةةايم واطةةال مليةةداً مةةن الحريةةات بةةدالً مةةن تعةةذل

نؤالء الفتية وقت بععهم على يد انجهلة انمنية في مدينة درعا( .أبا ليد )1-2 :2015
.3

ومن انسبال التي سانمت في تصعيد انلمة السورية في بداية انحدار السورية حاولةت

الحكومةةة كسةةل الجمهةةور لصةةالحها لتهديةةة انوعةةاع وادارة انلمةةة الداخليةةة مةةن خةةال تقةةديم العديةةد
من التنالالت مث إقرار الح القانوني في الت انر وال اء قانون الطوارئ وح الحكومة وتشةكي

حكومة ةةة جدية ةةدة والة ةةدعوة إلة ةةى ح ة ةوار وطنة ةةي ممة ةةا دفة ةةع بتلة ةةب التنة ةةالالت إلة ةةى رفة ةةع سة ةةقا مطالة ةةل
المت ةةانرين والمطالبةةة بنسةةقاط الن ةةام وفيمةةا بعةةد تبةةين للشةةعل أن تلةةب التنةةالالت مةةا نةةي إال مجةةرد

إدعةةاءات وذلةةب بسةةبل التناقعةةات فةةي بعةةض الق ة اررات والتنةةالالت التةةي تةةم طرحهةةا وكيفيةةة تنفيةةذنا
مما أدى الحقاً إلى تقوض المصداقية المعلنة لدى الشعل السورا( .محفو

)2015

أعلن الرييس السورا في شهر نيسان /إبري  2011 /عن إنهاء الطوارئ التي استمرت ما

يق ةةارل  50عامة ةاً ف ةةي ال ةةبالد وتش ةةكي حكوم ةةة جدي ةةدة ف ةةي نيس ةةان /إبرية ة  2011/وم ةةن الجنس ةةية
لمواطنين أكراد .كان من ش ن نذا اإلصالحات تعدي المةلاج العةام وتفعية أسةاليل سةلمية لمعالجةة

انلم ةةة إال أن سلس ةةلة م ةةن إجة ةراءات العن ةةا والعن ةةا المع ةةاد الحقة ةاً قع ةةت عل ةةى ف ةةرص الحل ةةو
السلمية( .أبو رمان وبندقجي  :2016ص)26-27

ولكةةن ممةةا لاد الطةةين بلّةةة إصةةدار من مةةة العفةةو الدوليةةة تقري ة اًر اتهمةةت في ة الن ةةام السةةورا

بارتكةال جةرايم حةرل فةي حليةران /يونيةو عةام Amnesty International, 2012: 1-( .2012

 ) 2ث ةةم ص ةةدر تحقية ة لهيي ةةة انم ةةم المتح ةةدة لحق ةةو اإلنس ةةان تثب ةةت فية ة اس ةةتخدام ةةال انعص ةةال
(السيرن) في حلل في أيار /مايو  )CNN News Center, 2013: 1-2( .2013وقد نق شهود
عيةان والعديةد مةن أنةةالي الجنةود تفاصةي تهديةةدنم واجبةارنم علةى االنعةةمام لفصةاي المعارعةة فةةي
تلةةب الفت ةرة )Stephen, 2012( .وتختلةةا التقةةديرات حةةو القةةدرات العسةةكرية التةةي كانةةت مت ةوافرة
لفصاي المعارعة في حينة إال أن نناب إجماعاً على التفو العسكرا والنةوعي لصةال الن ةام فةي

تلب الفترة انمر الذا خل نوعاً من التبةاين الواعة فةي ميةلان القةوىNergaizian, 2015: 3-( .
)5

واحتةدام تلةب انحةدار ونشةوء المعارعةة المسةةلحة وممارسةة الن ةام وانتهاكةات عةد جنةةود
الن ةةام جعة ة بع ةةض فص ةةاي المعارع ةةة تص ةةدر تس ةةجيالت توثة ة تل ةةب االنتهاك ةةات وبخاص ةةة ف ةةي

أيار/مايو )Chivers, 2013: 1-2( .2013

883

)Attitudes of Regional States towards the Syrian Crises (2011-2018

ومةةن ننةةاب ونتيجةةة لكثةرة انحةةدار وتالحقهةةا فقةةد ّأدت دايةرة العنةةا والعنةةا المعةةاد إلةةى
أععاا انم ب ف الوصو إلةى حة سةلمي فةي سةوريا فمةع اسةتخدام فصةاي المعارعةة السةورية
الس ةةال تحول ةةت االحتجاجة ةات ف ةةي س ةةوريا م ةةن احتجاج ةةات ش ةةعبية س ةةلمية قابل ةةة للنج ةةا إل ةةى حرك ةةة
متشعبة ومتباينة اننداا وتحولت بذلب مطالل الحرية والعدالة االجتماعيةة إلةى حةرل أنليةة كمةا

مكنهةةا مةةن
ت ةلامن ذلةةب مةةع تصةةاعد الخطةةال الطةةايفي فةةي أوسةةاط ك ة مةةن الن ةةام والمعارعةةة ممةةا ّ
تجيي المشاعر الدينية والطايفية والعم على است اللها في تجنيد أععاء جدد .ونناب أيعةاً عةدة
عوام أخرى أدت إلى انلمة السورية على النحو التالي:

 .1العوامل االقتصادية:

ومنها دخو سوريا في ركةود اقتصةادا فةي السةنوات انخيةرة لحكةم حةاف انسةد بعةد فتةرة

مةةن االلدنةةار النسةةبي  .1998-1991حيةةر حققةةت معهةةا معةةد انتعةةا

اقتصةةادا قةةارل  %7تبةةدأ

بعةةدنا مرحلةةة الهبةةوط بعةةد ذلةةب ويسةةج نحةةو  %2خةةال الفتةرة  2003-1997وبعةةد مجةةيء بشةةار
انسةةد كانةةت البيروقراطيةةة والفسةةاد الصةةب ة ال البةةة علةةى عمةة مؤسسةةات الدولةةة حيةةر انخفعةةت
مسةتويات النمةو  %2وارتفةاع نسةبة البطالةة إلةةى  %12عةام  2002ثةم ارتفعةت إلةى  %16.5عةةام
 2009انمر الذا يعني أن  3.5مليون سورا تحت خط الفقر بنسبة  %35مةن مجمةوع السةكان.
(السعدا .)2010

إن طبيعة االقتصاد السورا واالمتيالات التي منحتها الدولة للمستثمرين جلةل المليةد مةنهم
لالسةةتثمار فةةي سةةوريا ومةةن تلةةب االمتيةةالات مةةن م اليةةا واعفةةاءات للمشةةاريع االسةةتثمارية مةةن بعةةض
وصةلت
العرايل والرسوم ووفقاً للهييةة العامةة السةورية لالسةتثمار فةنن مقةدار االسةتثمارات انجنبيةة ّ

إلةةى لمليةةار لي ةرة سةةورا عةةام  2004وفةةي عةةام  2005بل ةةت  32مليةةار لي ةرة سةةورا إال أن النقلةةة

النوعيةة كانةةت فةةي عةةام  2006حيةةر لادت االسةةتثمارات إلةةى  109مليةةار دوالر وفةةي عةةام 2007
بل ةةت  68.1ملي ةةار دوالر أمةةا فةةي عةةام  2009فقةةد بل ةةت االسةةتثمارات  600ملي ةةون دوالر بس ةةبل
تحسةةن العالقةةات السياسةةية واالقتصةةادية بةةين سةةوريا والةةدو انخةةرى وكةةذلب االنفتةةا السياسةةي الةةذا
استطاعت سوريا تحقيق والذا انعكس على تدف االستثمار الخارجي( .ساتيب )2010

والجدو التالي يبين حجم النات المحلي السورا من عام  2005إلى عام 2009
يبين حجم الناتج المحلي اإلجمالي السوري من  2005إلى 2009
الجدول رقم (ّ )1
الناتج المحلي
السنة
2005
 24.5مليار دوالر
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2006

 25.75مليار دوالر

2007

 27.5مليار دوالر

2008

 1343.2مليار ليرة سورية

2009

 1422مليار ليرة سورية

المصدر :إعداد الباحث.

أما االقتصاد السورا بعد انلمة فقد تعرض سوريا لمجموعة من االعطرابات الجونرية
حيةةر حص ة انكمةةا

ف ةةي إنتاجيةةة عوام ة اإلنتةةاج وعةةعا فةةي رأس الم ةةا وذلةةب بسةةبل النةةلو

والتهجيةةر وعلةةى إثةةر ذلةةب ت ارجةةع التعلةةيم واعةةطربت المن ومةةة الصةةحية والدادت الع ة وط علةةى
اء كان الةداخلي أم الخةارجي وبمعةدالت قياسةية وقةد
المستوى المعيشي وتلايد الدين العام للدولة سو ً
بل ةةت إجمةةالي الخسةةاير فةةي النةةات المحلةةي اإلجمةةالي خةةال فت ةرة انلمةةة ( 2011إلةةى 81 )2015

مليار دوالر ( 4061مليار ليرة سورية) مولعة على القطاعةات االقتصةادية المتنوعةة حيةر أن نةذا
الخس ةةارة تس ةةاوا  2.2ع ةةعا م ةةن الن ةةات المحل ةةي اإلجم ةةالي المق ةةدرة للع ةةام ( .2015مرك ةةل دمشة ة
لألبحار والدراسات )2016

والجدو رقم ( )2يبين توليع الخسارة للنات المحلي بسبل انلمة السورية على القطاعات

المتنوعة.
الجدول رقم ( )2يبين توزيع الخسارة للناتج المحلي بسبب األزمة السورية ()2015-2011
الخسارة ()2015-2011
-2.009,502

النسبة المئوية
49,5%

القطاع
تجارة الجملة والمفرق

-709,000

18,7%

النقل والمواصالت والتخزين

-402,277

9,9%

الزراعة

-399,779

9,8%

البناء والتشييد

-186,720

4,6%

المال والتأمين والعقارات

-175,523

4,3%

60,119

1,5%

-188,450

4,6%

-4,061,133

100%

الصناعة والتعدين

خدمات حكومية
باقي القطاعات االقتصادية
مجموع الخسارة
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المصدر :مركز دمشق ل بحاث والدراسات 2016/11/3

واب ةةان انلم ةةة الس ةةورية فق ةةد تعرع ةةت المصة ةانع لالنهي ةةار ونهب ةةت البن ةةوب ونرب ةةت رؤوس
انمةوا إلةةى الخةةارج ولةةم يتبقةةى مةةن االقتصةةاد السةةورا القريةةل مةةن السةةقوط واالنهيةةار سةةوى خةةدمات
نام ةةة وروات ةةل ت ةةدفعها الحكوم ةةة الس ةةورية لمو فيه ةةا بواس ةةطة الق ةةروض م ةةن روس ةةيا واية ةران وبع ةةض
المساعدات انمر الذا أدى إلى تشوا مؤسسةات الدولةة ونمةو شةبكات تجاريةة وماليةة جديةدة و يةر

مشروعة (اقتصاد ير رسمي)( .فحص )2001
 .2العوامل االجتماعية:

إن حالة الفقر التي يعيشها اإلنسان السورا والممارسات التي يتعرض لها من قب أجهةلة

الدولة وخاصة انمنيةة مةن إتبةاع أسةلول التخويةا والترنيةل وساسةة تكمةيم انفةواا كة تلةب انمةور
كانت من عوام نشول ش اررة الثورة بسبل االحتقان عالوة علةى التهمةي

واإلنانةة واإلذال لفيةات

الشةعل باسةةتثناء طايفةة العلةةويين التةةي كةان لهةةا المكانةةة والخطةوة فةةي الدولةةة و يةال العدالةةة بوجةةود

فيةةات معينةةة اسةةتولت علةةى مقةةدرات الةةبالد االقتصةةادية ممةةا أدى إلةةى فروقةةات كبي ةرة بةةين مكونةةات
الشعل انمر الذا كةان لة دور واعة فةي االعةطرابات االجتماعيةة بسةبل االنعكةاس علةى الحيةاة
المعيشية والخدمات االجتماعية المتردية( .العوايدة )34 :2017
 .3العوامل السياسية:

إن تسلم حلل البعر لمام الحكم فةي سةوريا آذار/مةارس  1963واعةالن انحكةام العرفيةة

في العام ذات

والتعيي على انحلال السياسةية المدنيةة منهةا جماعةة اإلخةوان المسةلمين واحتكةار

العم السياسي لصال حلل البعر وتقليم الحيةاة السياسةية فةي الفتةرة مةن 2000 - 1963م كانةت

أسبال راسخة في االحتقان الشعبي( .الطرودا )2014

ونناب العوام اإلقليمية التي كانت ممهدة لحدور ألمة كبيرة في سوريا منها:
.1

الخالفات السورية الخليجية :إن التوج الذا أتبعة الن ةام السةورا فةي دعةم حةلل اا فةي
لبنان كةان مةن انسةبال الجذريةة للخالفةات الخليجيةة – السةورية حيةر تةرى دو الخلةي العربةي أن

حلل اا يقوم بتنفيذ سياسةة إيةران فةي المنطقةة إال أن الحةلل بةرر دخولة ووقفة إلةى جانةل سةوريا
منهةةا الةةدفاع عةةن اللبنةةانيين الشةةيعة فةةي سةةوريا وحفة الم ارقةةد الشةةيعية والمقامةةات المقدسةةة ومحاربةةة
التكفية ةريين وال ةةدفاع ع ةةن الن ةةام الس ةةورا نن ال ةةدفاع ع ةةن الن ةةام الس ةةورا ن ةةو دف ةةاع ع ةةن مح ةةور
المقاومة وسقوط يعني حلل المحور اإليراني( .الربيع )2017
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ومنة ةةذ انط ةةال الث ةةورة الس ةةورية  2011كانةةةت دو الخل ةةي داعم ةةة للثةةةورة السةةةورية بس ةةبل
عالقةةات الن ةةام السةةورا م ةةع إيةةران حي ةةر أن التصة ةريحات اإليراني ةةة تتعمةةد الق ةةو بةة ن س ةةوريا ن ةةي
المحاف ةةة الخامسةةة والثالثةةون إلي ةران انمةةر الةةذا لاد مةةن تةةوتر عالقةةات دو الخلةةي مةةع سةةوريا

وبالتالي رأت دو الخلةي أن الخةالص مةن الن ةام السةورا نةو أفعة الحلةو للخةالص مةن إيةران
انم ةةر ال ةةذا ق ةةدمت فية ة دو الخل ةةي ال ةةدعم للمعارع ةةة الس ةةورية والعمة ة عل ةةى تمك ةةين المعارع ةةة
السورية ومدنا بالدعم اللوجستي والمطالبة بتسلي الجي
.2

الحر( .طالع )2017

الخالفةات السةةورية التركيةةة :شةةهدت العالقةةات السةةورية التركيةةة صةراعاً منةةذ ثالثينةةات القةةرن

الماعي من بسةبل الخةالا علةى لةواء انسةكندرون السةورا الةذا نلعتة بريطانيةا وفرنسةا مةن جسةم
سةةوريا وأعطت ة لتركيةةا دون وج ة ح ة

حيةةر طالبةةت سةةوريا بانسةةكندرون وفةةي انلفيةةة الثالثةةة تسةةلم

بشار انسد مقاليد الحكم في سةوريا ومةع وصةو حةلل العدالةة والتنميةة إلةى حكةم تركيةا انخفعةت
وتيرة الصراع بين البلدين الذا عم على إتباع سياسةة تصةفير المشةاك مةع دو الجةوار لكةن مةع

انطةةال الثةةورة السةةورية سةةاندت تركيةةا المعارعةةة السةةورية وت يةةرت إسةةتراتيجية تركيةةا نحةةو سةةوريا.
(سلمي )2017
طالبت تركيا سوريا بنجراء إصالحات سياسية واقتصادية تلبية لر بة المحتجين السةوريين
وطرح ةةت م ةةن االقت ارح ةةات للحكوم ةةة الس ةةورية وأك ةةدت عل ةةى وج ةةول تطبيقهة ةةا وأعل ةةن أردو ةةةان أن
سةةيتدخ فةةي سةةوريا فةةي حةةا كةةان ننةةاب ق ةرار تةةدخ مةةن المجتمةةع الةةدولي وأن المسةةاعي مةةن ذلةةب

التةةدخ نةةو إس ةقاط حكةةم بشةةار انسةةد وقيةةام دولةةة سةةورية تعدديةةة مسةةتقرة وآمنةةة باعتبةةار أن أمةةن
واستقرار سوريا يؤثر إيجابياً على انمن الوطني التركي( .العوايدة )230 :2017

ومع استمرار الثورة السورية والدياد عةدد العةحايا علةى يةد الن ةام السةورا أدى ذلةب إلةى

اندثار الثقة بين أنقرة ودمش بصورة سريعة انمر الذا جع الدولة التركية تحر المجتمةع الةدولي
على التعجي بالتدخ الدولي في سوريا وسرعة إسقاط ن ام بشار انسد.

.3

المصال الدولية في سوريا (المصال الروسية والتركية اإليرانية):

أ .المصةةال الروسةةية فةةي سةةوريا :تعتبةةر روسةةيا أن تةةدخلها فةةي سةةوريا يةةدخ عةةمن إطةةار الحفةةا علةةى
المصال القومية الروسية والحفا علةى صةورة روسةيا كقةوة كبةرى فةي أذنةان دو العةالم حيةر أن
روسيا تحتاج نقطة ارتكال حو العالم خاصةة فةي الشةر انوسةط ننةداا جيواسةتراتيجية وعسةكرية

واقتصادية عالوة على المشاركة في توالنات المنطقة( .العلوني )114 :2015
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ومةةن عةةمن المصةةال الروسةةية فةةي سةةوريا المحاف ةةة علةةى قاعةةدتها العسةةكرية فةةي طرطةةوس
السةةورية أا أن يكةةون لهةةا موقةةع علةةى البحةةر المتوسةةط مةةن خةةال سةةوريا كةةذلب مجةةا التنقيةةل عةةن
النفط وال ال في سوريا حير أن نناب العديد من الشركات التي تقوم باستخراج النفط من انراعي

السورية( .سباعنة )2012

ل .المصال التركيةة :ر بةة أنقةرة فةي الحصةو علةى موقةع إسةتراتيجي فةي سةوريا والتنةافس االقتصةادا
مةةع قةةوى إقليميةةة فةةي سةةوريا سةةيما وأن إي ةران نةةي الخصةةم اإلقليمةةي لتركيةةا فةةي المنطقةةة وفةةي سةةوريا
خاصة وتعتبةر تركيةا كةذلب روسةيا الخصةم اإلقليمةي التةاريخي فةي البلقةان وآسةيا الوسةطى فةنذا مةا
حققت تركيا أندافها في سوريا وتفردت بالنفوذ فيها نصب لديها مكتسبات دبلوماسية متينة تةدخلها

في مصاا الدو لادت النفوذ السياسي واإلقليمي الحيوا في المنطقة( .سلمي )2017
ج .المصال اإليرانية :وتتعمن المصال اإليرانية في سوريا ما يلي:
.1

المص ةةال السياس ةةية :المحاف ةةة عل ةةى مح ةةور المقاوم ةةة (إية ةران وس ةةوريا وح ةةلل اا

اللبنةةاني) وحف ة الت ةوالن مةةع إس ةرايي

والمحاف ةةة علةةى نفةةوذ إي ةران فةةي لبنةةان إثبةةات أن إي ةران قةةوة

إقليمية كبيرة إلى جانل تركيا والسعودية حير أنهةا قةدمت المسةاعدات لمليشةيات حةلل اا مسةت لة
التحالا اإلستراتيجي بينها وبين روسيا( .عبدالعا

.)2018

وكانةةت إي ةران تسةةعى مةةن خةةال سةةوريا إلةةى تهديةةد التجةةارة البحريةةة اإلس ةراييلية فةةي البحةةر المتوسةةط
وارسةةا رسةةالة إلةةى الواليةةات المتحةةدة بةة ن إي ةران موجةةودة وأنهةةا دولةةة فاعلةةة فةةي سةةوريا مةةن خةةال

المحاف ة على المكتسبات التي حققتها في سوريا وأن لها قواعد مث حلل اا في لبنان ولعمان
وجةةود اتصةةا مةةن خةةال سةةوريا انمةةر الةةذا آثةةار إس ةرايي حيةةر طلبةةت نةةذا انخي ةرة مةةن الواليةةات
المتحدة وعع حد للنفوذ اإليراني المتنامي في انراعي السورية( .عبدالعا

.2

)2018

المصةةال العسةةكرية :مشةةاركة إي ةران فةةي انلمةةة السةةورية مةةن خةةال الةةدعم اللوجسةةتي

العسةةكرا للن ةةام السةةورا فةةي منةةاط نامةةة منهةةا القلمةةون وانتقةةا مقةةاتلين إي ةرانيين مةةع أسةةرنم إلةةى
دمش للقتا إلى جانةل القةوات السةورية انمةر الةذا آثةار حفي ةة الشةعل السةورا مةن سةكنهم قةرل
منطقةة السةةيدة لينةةل وممارسةةتهم لشةعايرنم بشةةك علنةةي ونقة عةادات وتقاليةةد إيرانيةةة ممةةا أدى إلةةى
امتعةةاض الشةةعل السةةورا عةةالوةً علةةى ذلةةب فةةنن إي ةران تة ّةدعي أنهةةا مةةن خةةال تةةدخلها أنهةةا تهديةةد
إسرايي بينما لديها أنداا أخرى تريد من خاللها إيصا الدعم إلى حلل اا المؤيد لها في لبنان
وت سيس قواعد عسكرية خاصة في الجوالن السورا وفي البحر المتوسط)2018 Fmp( .

888

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.876-901

.3

المصال االقتصادية :لعبت إيران دو اًر اقتصادياً قب وأثناء وبعةد انلمةة السةورية مةن

خال دعم الن ام السورا اقتصادياً وقد قامت بتوقيع عدة اتفاقيات وعقود اقتصةادية مةن أجة بنةاء

القطاعةةات االقتصةةادية السةةورية فع ةالً عةةن القةةروض التةةي وقعةةت عةةام  2013لتةةدعم المسةةتوردات
السورية بشرط أن تكون نسبة كبيرة منها من إيران ومن خال شركات إيرانية( .السعدا )2015

ثالثاً – أبعاد وتداعيات األزمة السورية:
.1

لأللمة السورية تداعياتها على المنطقة وذلب على النحو اآلت:

التةةداعيات اإلقليميةةة :إن سةةرعة تفةةاعالت انلمةةة السةةورية وارتفةةاع حةةدتها علةةى الصةةعيدين

الق ةةومي واإلقليم ةةي وع ةةدم االس ةةتقرار السياس ةةي واالجتم ةةاعي وخف ةةوت االقتص ةةاد وعج ةةل الن ةةام ف ةةي
السيطرة على أقليم الدولة ساعد بجع الدولة السورية حاعنة لألمن واالستقرار( .كريمة )2016
ت ثرت دو المنطقة بالتطورات المتسارعة لأللمة السورية وتنالع القوى في سوريا والدو

المعرعة الرتدادات النلاع في سوريا ني ك الدو العربية من محيط انلمة السورية ونةي انردن
وتركيةةا ولبنةةان والعة ار وان ارعةةي الفلسةةطينية المحتلةةة باإلعةةافة إلةةى دو الخلةةي وايةران حيةةر أن
نتةاج الصةراع اإلقليمةةي الحةاد يثبةت أن لةةدى بعةض القةوى مثة إيةران أطماعةاً مةةن بسةط نفوذنةا علةةى

انراعي السورية حيةر أنهةا فعةال قةد حققةت ذلةب مةن خةال بسةط سةيطرتها علةى جنةول لبنةان مةن
خةةال حةةلل اا اللبنةةاني الةةذا لرعتة فةةي عمة لبنةةان ليصةةب ذراعهةةا الطويلةةة لتنفيةةذ عملياتهةةا فةةي

سةوريا حيةةر أن النةلاع الةةداير فةةي سةةوريا مفتةةو لجميةةع التوقعةةات إمةةا أن تكةةون المواجهةةات متوافقةةة
وايجابيةةة بينهةةا وبةةين الفرقةةاء الرييسةةيين علةةى حلةةو تجنةةبهم الحةةرول أو تةةنعكس سةةلباً فتةةلداد داي ةرة
الصراع ونو اإلحتما انقرل( .الراشد )2018

.2

تداعيات انلمة السورية علةى لبنةان :انعكسةت انلمةة السةورية علةى دو الجةوار السةورا

حير عملت تلب االنعكاسات على تقلي المساعدات المقدمة إلى لبنةان وانردن بةالر م مةن العهةود
والوعود واإللتلامات المتعددة وننةاب دعةوات إلةى دمة الالجيةين فةي مجتمعةات الةدو المعةيفة لهةم
إع ةةافة إل ةةى ت الي ةةد الراديكالي ةةة ل ةةدى المجموع ةةات اللبناني ةةة مثة ة الس ةةنة ال ةةذين أص ةةبحوا ي ةةدركون أنه ةةم
معلولون عن السياسة اللبنانية ون ام توليع الثروات بسةبل عةدة عوامة مةن أنمهةا ت اليةد نفةوذ حةلل
اا في الن ام السياسي اللبناني( .جريدة النهار اللبنانية )2016

وعلى الر م من تصري السلطات اللبنانية أنها بعيدة عن النةلاع فةي سةوريا إال أن بعةض
المجموعات السني ة والشيعية اللبنانيةة قةدمت إمةدادات عسةكرية وماليةة لةبعض التن يمةات فةي سةوريا
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ونكذا أنجر لبنان إلى انحدار في سوريا حير بدأت بعض أعما الش ل والعنا قد انةدلعت فةي
مدينةةة طةرابلس فةةي شةةما لبنةةان نتيجةةة العتقةةا قةوات انمةةن المرتبطةةة بحةةلل اا باعتقةةا شخصةةية
لبنانيةةة منانعةةة للن ةةام السةةورا وأعقةةل ذلةةب مجموعةةة مةةن اإلشةةتباكات والهجمةةات العنيفةةة خةةال

انع ةوام  2013و  2014تركةةت تلةةب االشةةتباكات ميةةات مةةن القتلةةى والجرحةةى وحاولةةت انط ةراا
السياسية تجميد النلاع الداخلي للمحاف ة على الهدوء وانمن ووقا االنجرار وراء الصراع السورا.
(عبد العليم )2016
تة ثر لبنةةان بةةالنلاع السةةورا والةةذا أدى إلةةى اشةةتباكات حدوديةةة وعمليةةات خطةةا ونةةلو

أعةةداد وكبي ةرة مةةن الالّجيةةين إلةةى لبنةةان وص ةراع داخلةةي فةةي لبنةةان بةةين مجموعةةات سةةنية معارعةةة

للن ةةام السةةورا وبةةين مجموعةةات شةةيعية مؤيةةدة للن ةةام السةةورا وأصةةب تةةدف الالجيةةين السةةوريين

يه ةةدد التةةوالن الةةداخلي اللبن ةةاني وتقهقةةر انمةةن واالسةةتقرار وك ةةذلب حة ّةدة التةةوتر السياسةةي( .س ةةالم
)2012

ومن الناحية االقتصادية فقد تسببت الحرل في سوريا في دمةار كبيةر لسةوريا وقتة ميةات

اآلالا مة ةةن الرجة ةةا والنسة ةةاء وانطفة ةةا

وتش ة ةريد أكثة ةةر مة ةةن سة ةةتة مالية ةةين سة ةةورا وتعطي ة ة عم ة ة

االقتصاد ون دم البنية التحتية وتخطت اآلثار االقتصادية لاللمة السورية لتص إلةى لبنةان إال أن
تلةةب انلم ةةة ل ةةم ت ةةؤثر علةةى إجم ةةالي ص ةةادرات لبن ةةان مةةن المنتج ةةات أو الخ ةةدمات وثب ةةات الة ةواردات
السةةلعية ط ةوا فت ةرة انلمةةة وذلةةب بسةةبل ارتفةةاع الطلةةل النةةات عةةن ت اليةةد أعةةداد الالجيةةين( .البنةةب

الدولي )2015

إن التة ثير السةلبية لأللمةةة السةورية علةةى االقتصةاد اللبنةاني بةةدأ ي هةر فةةي مفاصة عديةةدة
وكمةةا نةةو معةةروا فةةنن سةةوريا تعةةد بوابةةة لبنةةان إلةةى الةةوطن العربةةي السةةيما علةةى صةةعيد الصةةادرات
البرية اللبنانيةة أمةا علةى مسةتوى االسةتثمارات فةي السةو اللبنانيةة فقةد أثةرت عليهةا انلمةة السةورية

وشةةهدت تراجع ةاً ذلةةب نن السةةو اللبنانيةةة ص ة يرة وتعتمةةد علةةى سةةوريا أمةةا الصةةادرات الصةةناعية

اللبنانية فقد انخفعت إلى نسبة  %50حير أن لبنان يصدر ما نسةبت  %5مةن إنتاجة الصةناعي

إلى سوريا( .البلعة )4 :242
.3

تةةداعيات انلمةةة السةةورية علةةى انردن :أدت انلمةةة الس ةورية إلةةى نةةلو أعةةداد كبي ةرة مةةن
الالجيين السوريين إلى انردن انمر الةذا أرنة البنيةة التحتيةة واالقتصةادية والمةوارد انردنيةة التةي

تعاني أصالً من مشاك نيكلية قب عام  2011أا قب اندالع انلمة السورية.
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وال شب أن انلمة السورية أثرت على التعليم والصحة إعافة إلى تعليل الحةدود انردنيةة
مةةع سةةوريا حيةةر لادت القةوات انردنيةةة مةةن كوادرنةةا المؤنلةةة لمواكبةةة التحةةديات انمنيةةة علةةى طةةو
الحةةدود انردنيةةة مةةع سةةوريا والتةةي تبلة 380كةةم ومةةع ارتفةةاع أعةةداد الالجيةةين ارتفعةةت نسةةبة الج ةرايم
المخلةةة بةةاآلدال وقعةةايا الس ةرقات والمخةةدرات وانتشةةار السةةال مةةع تةةدف أعةةداد الالجيةةين ووجةةود

خاليا نايمة التي ترتبط بتن يمات إرنابية( .جريدة ال د )2017
ومةةع تنة ِةام الفةةرص أمةةا نش ة ة وتطةةور الحركةةات المتطرفةةة المسةةلحة وتنةةامي انحةةدار فةةي
سةةوريا وقاتلةةت انردن إلةةى جانةةل ق ةوات التحةةالا الةةدولي عةةد (داع ة ) حيةةر سةةانم فةةي عمليةةات

التةةدريل والمشةورة للفصةةاي السةةورية المعتدلةةة التةةي تةةم تكوينهةةا لةةدحر التن ةةيم فةةي المنةةاط التةةي تقةةع
تحةةت سةةطرت القريبةةة مةةن المنةةاط الحدوديةةة الشةةمالية لةةألردن ومةةع قيةةام تن ةةيم داع ة

باسةةتهداا

الطيةةار انردنةةي معةةاذ الكساسةةبة حرق ةاً وحةةرس الحةةدود بالمركبةةات المفخخةةة واج ةراء عمليةةات فةةي

العم انردني قب عملة الكرب التي ار عحيتها ثمانية من قوات انمةن انردنيةة لةم يقةا انردن
مكتةةوا انيةةدا ب ة قةةام بةةن ال الحةةدود مةةع سةةوريا واعتبارنةةا منطقةةة عسةةكرية م لقةةة وقةةد صةةدرت
أوامةةر للجةةي

علةةى الحةةدود بةةنطال النةةار علةةى أا شةةيء يقتةةرل مةةن الحةةدود أا بدايةةة إسةةتراتيجية

جديدة تتلخص بانمن على حسال ك شيء( .مركل دراسات الجليرة )2017
ومةةن الناحيةةة االقتصةةادية فةةنن اللجةةوء السةةورا أدى لليةةادة التحةةديات منهةةا ارتفةةاع اننفةةا
الحك ةةومي ولي ةةادة انعب ةةاء العة ةريبية وانس ةةعار عل ةةى المة ةواطنين واختال ف ةةي النس ةةي االجتم ةةاعي

انمةر الةةذا أثةةر علةى انمةةن واالسةةتقرار والديةةاد نسةبة البطالةةة فةةي صةفوا انردنيةةين بسةةبل إحةةال

العمالة الوافدة السورية كما تلايد الع ط على البنيةة التحتيةة والخةدمات وليةادة الطلةل علةى الميةاا
بنسةةبة  %40وليةةادة نسةةبة إيجةةارات البيةةوت بنسةةبة  %300فةةي المةةدن والقةةرى إعةةافة إلةةى ليةةادة
نسبة البطالة ( .%30القطناني )2015

الشب أن الخطورة في انلمة السورية بالنسةبة لةدو اإلقلةيم المستعةيفة لالجيةين السةوريين

شة ة ّكلت خطة ة اًر عل ةةى االقتص ةةاد لتل ةةب ال ةةدو

انم ةةر ال ةةذا أدى إل ةةى اع ةةطرابات قوي ةةة عل ةةى الح ةةدود

السورية التركية والسورية اللبنانية والسورية انردنيةة والةى عة ط علةى البنةى التحتيةة لتلةب الةدو
واختال واع في المن ومةة االجتماعيةة ويبةدو مةن واقةع الحةا أن االحتجاجةات الشةعبية السةورية

لم ت ير من واقع الحا شيياً ب لادت انمور سوءاً فكان الوعع االقتصادا لسةوريا ولةدو اإلقلةيم
قب ة انةةدالع تلةةب االحتجاجةةات علةةى أحسةةن حةةا

ولكةةن بعةةد تلةةب االحتجاجةةات حتةةى العربيةةة منهةةا

أصب الوعع يلداد سوءاً.
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المطلب الثاني

المواقف اإلقليمية من األزمة السورية

شهدت المنطقة العربية تجربة جديدة مةن خةال الت يةرات الجذريةة فةي التحالفةات وانن مةة

وقد أفرلت تلب المرحلة معطيات جديدة للمرحلة القادمة بما في ذلةب إنهةاء تحالفةات قايمةة وبةرول

تحالفات جديدة حير احتلت انلمة السورية أنمية خاصة فيها وذلب ننها انلمة الوحيدة من بين
كة انلمةات التةي شةهدت تفةاعالً دولةي وشةر أوسةطيا كامة

حيةر هةرت بوعةو مصةال القةةوى

اإلقليميةةة تركيةةا واي ةران فةةي سةةوريا كمةةا أنهةةا شةةهدت انقسةةاماً بةةين القةةوى الكبةةرى علةةى مسةةتوى الن ةام
ال ةةدولي؛ فالموقف ةةان الروس ةةي والص ةةيني عل ةةى المس ةةتوى ال ةةدولي إل ةةى جان ةةل الموق ةةا اإلي ارن ةةي عل ةةى
المستوى اإلقليمي نو الذا أكسل انلمة تلب اننمية كما أن مخرجاتها أسهمت إلى حةد بعيةد فةي
إعادة تشكي الن امين الدولي واإلقليمي.
إن السةةبل وراء وقةةوا بعةةض القةةوى اإلقليميةةة مثة إي ةران إلةةى جانةةل الن ةةام السةةورا نن

الن ةةام السةةورا يمتلةةب نقةةاط قةةوة وتمث ة أبرلنةةا فةةي تمركةةل السةةلطات فةةي يةةد ال ةرييس وقةةوة انجه ةلة
انمنية وتعددنا حير يقوم عليها جنراالت شديدوا الوالء للن ام بحكم المصال التي تجمعهما كمةا
أنة يتمتةةع بقةةوة عسةةكرية؛ فالفرقةةة الرابعةةة مةةن الج ةي

السةةورا والتةةي يسةةيطر عليهةةا شةةقي ال ةرييس

المميل تعد مةن
إعافة إلى قوات الحرس الجمهورا وكلتانما من قوات النخبة ذات التدريل القوا و ّ
أبةةرل نقةةاط القةةوة لةةدى الن ةةام إعةةافة إلةةى أن التحةةالا اإلي ارنةةي مةةع الن ةةام أعطةةاا دفعةةة إلةةى انمةةام

فعةالً عةةن حةةلل اا اللبنةةاني إعةةافة إلةةى أن الن ةةام متماسةةب لةةم يشةةهد اسةةتقالة أحةةداً مةةن مسةةؤولي

حتى نهاية السةنة انولةى مةن انلمةة وان القةرل الحةدودا والج ارفةي مةن إسةرايي يةدفع ال ةرل إلةى
التخوا من مجةيء ن ةام يهةدد وجةود الدولةة اإلسةراييلية فعةالً عةن أن الن ةام السةورا يعتمةد علةى

كتلةةة بش ةرة كبي ةرة تبلة مةةا يقةةارل ثالثةةة ماليةةين مةواطن شةةديدة الةوالء ل ة العتبةةارات مذنبيةةة وطايفيةةة
ومص ة ةةلحية إع ة ةةافة دور الن ة ةةام ف ة ةةي احتق ة ةةان المقاوم ة ةةة ودعمه ة ةةا ف ة ةةي وجة ة ة المش ة ةةاريع انمريكي ة ةةة

واالستعمارية في ك من لبنان وفلسطين والع ار ( .عبد الكريم وآخرون )42-41 :2012
ومن جهة أخرى وعلى صعيد الفاعلين اإلقليميين فةنن بعةض الةدو اإلقليميةة تعمة علةى
تعقيد انلمة من خال إطالة أمد انلمة وعرقلة إيجاد حلو لاللمة في سوريا عبر تمسب بععةهم

بسةةلوب يعمةة علةةى اإلس ةراع فةةي إسةةقاط الن ةةام السةةورا دون أن يكةةون لهةةم بةةديالً عنةة ويحةةد مةةن

الفوعةةى التةةي قةةد تحةةدر بعةةدا وتمسةةب بعةةض اإلقليميةةة انخةةرى بالن ةةام مهمةةا كةةان الةةثمن .لةةذا فةةنن
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نذا المطلل يتناو محو اًر رييسةاً لموقةا الةدو اإلقليميةة مةن انلمةة السةوريةل ويتنةاو نةذا المحةور
مواقا الدو اإلقليمية على النحو اآلتي:

أوالً – الموقف األردني من األزمة السورية:

تعتبةةر سةةوريا الدولةةة التةةي تحةةد انردن مةةن الشةةما

وذلةةب بطةةو 380كةةم ويعتبةةر انردن

البوابةةة الجنوبيةةة لسةةوريا باتجةةاا دو الخلةةي العربةةي كمةةا أن سةةوريا نةةي بوابةةة انردن باتجةةاا تركيةةا

ولبنان ودو أوروبا وبالتالي فهما يكتسبان أنمية جيواستراتيجية (سوريا وانردن) وكانت العالقةات
بين الدولتين وفي مراح لمانية متعددة مستقرة أحياناً ومت لمة أحياناً أخرى لكن مع اندالع انلمة

السورية في آذار /مارس  2011وجد انردن نفسة أمةام منحةى خطيةر وتحةدا إسةتراتيجي بيةد البةد

من التعام مع ( .العوايدة )187-184 :2017

اتسم الموقا انردني من انلمة السورية بةاإلتلان وقةد نجة بةندارة موقةا محايةد تجةاا

انلمةةة وتةةدخ بالحةةد اندنةةى الةةذا ال يلح ة عةةر اًر بمصةةال انردن وجةةدد الملةةب عبةةداا الثةةاني
التحةذير مةن تةداعيات انلمةة السةورية السةيما علةى دو الجةوار التةي اسةتقبلت الالجيةين السةوريين

وتحم انردن أعباء نايلة كدولة معيفة نعداد كبيرة منهم ونةادت السياسةة انردنيةة دومةاً بالحة
ّ
السةةلمي لأللمةةة والةةدعوة إلةةى حةوار شةةام وتجنةةل الحلةةو العسةةكرية مةةن جهةةة الن ةةام السةةورا نةةذا
الموقا جسدا الملب عبداا من خال مقابلت مةع شةبكة أية

بةي سةي يةوم 22أيةار /مةايو 2011

أكد في مقابلت على أن الحوار والمصالحة الوطنية والتواص تعد السب الوحيدة لح انلمةة؛
حير ّ
أصر على مواصلة الح العسكرا انمر الذا تطور إلى صراع مسةل بةين
إال أن الن ام السورا ّ
الن ام والمعارعة ال ب تطور الح العسكرا من قب الن ام السورا إلى تعةرض بعةض المنةاط

في وطة دمش الشةرقية فةي  /21آل /أ سةطس  2013إلةى قصةفها بال ةالات السةامة التةي تأودت

بحيةاة ميةات انشةخاص بيةنهم الكثيةر مةن انطفةةا والنسةاء وقةد أك ّةدت مصةادر اسةتخباراتية أمريكيةةة
وتركيا ب ن المسؤو عن نذا القصا نو الن ام السورا( .نوف وآخرون )20 :2014

ويع ةةد انردن أكث ةةر ال ةةدو اإلقليمي ةةة المج ةةاورة لس ةةوريا تة ة ثي اًر بانلم ةةة الس ةةورية ف ةةي مختل ةةا

النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية( .العوايدة )189-184 :2017

خعةةع انردن فةةي رسةةم سياسةةت الخارجيةةة تجةةاا انلمةةة السةةورية للتفاعة اإلقليمةةي والةةدولي
بصةفة عامةة ولعالقتة مةع الواليةات المتحةةدة بصةفة خاصةة دون إ فةةا للمعطيةات المحليةة بحيةةر
سةتطيع أن يعةةمن مصةالح الحيويةةة واسةتق اررا الةةداخلي وفةي الوقةةت نفسة فسةةحت واشةنطن المجةةا
للدبلوماسةةية انردنيةةة للتعام ة مةةع انلمةةة السةةورية مةةع التركيةةل علةةى التسةةوية الساسةةة ك حةةد الح ة
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للتعام مع تطورات المس لة السورية مما أوجد تنا مةاً فةي المةوقفين انمريكةي وانردنةي فيمةا يتعلة

بعدم التدخ العسكرا والتخوا مةن توسةع نفةوذ الجماعةات اإلسةالمية المتشةددة مثة جبهةة النصةرة
ومقةةاتلي تن ةةيم القاعةةدة وتة ثير ذلةةب فةةي االسةةتقرار داخة سةةوريا وخةةارج حةةدودنا( .سةةاتيب :2013

)23

ومن ننا فنن انردن لعل بانو ار وف سياسة متوالنة فرعتها معطيات الواقةع اإلقليمةي
سةةعى مة ن خةةال دبلوماسةةيت فةةي التعامة مةةع انلمةةة السةةورية إلةةى الموالنةةة بةةين مصةةلحت وتحالفات ة
وذلب ب ق جهد ووقت ممكن.
ثانياً – الموقف التركي من األزمة السورية:

تتمتع تركيا – منذ تولي حلل العدالة والتنمية بلعامةة طيةل أردو ةان بنفةوذ إقليمةي متنةام

وتععد اإلمكانيات االقتصادية والعسكرية القوية التي تلداد عاماً بعد عام نذا النفوذ ولكةن الساسةة

انتراب وعلى رأسهم أردو ان يحاولون ومنةذ إدراكهةم صةعوبة االنخةراط فةي االتحةاد انوروبةي وأخةذ

دور فاع تحت م لة الدو انوروبية المتقدمة يحاولون بناء كيان تركي قةوا ومةؤثر فةي المنطقةة
وأصةةبحت تلعةةل تركيةةا دور المترقةةل الةةذا يحةةاو االسةةتفادة فةةي الموقةةا بحيةةر تقةةوم بةةدور المؤيةةد
لألكثرية في تلب الدو

حتى لو اعطرنا ذلب إلى معارعة ن ام الحكم في تلب الدو

ومن جهةة

أخرى كانت الثورات العربية ومنها الثورة السةورية فرصةة سةانحة للن ةام التركةي الحةاكم كةي يقةيم لة

كياناً ال تحدا حدود ب يمتد ليشم مع م الدو العربية( .أبو الحسن )13 :2014

تعةةد تركيةةا الجةةار الشةةمالي لسةةوريا وكانةةت العالقةةات التركيةةة السةةورية قبةة انةةدالع الثةةورة

السورية ا تطور متنام ومنذ انطال الش اررة انولى للثورة السةورية فةي آذار/مةارس  2011انتقةدت

الدولةةة التركي ةة أسةةلول تعام ة الن ةةام السةةورا مةةع الثةةورة ودعت ة إلةةى اإلصةةال ووقةةا العنةةا عةةد
المدنيين وكانت الدولة الوحيدة في اإلقليم التي َدعمت الثورة السورية بشةك جلةي وواعة ( .بشةارة

)488 :2013

حاولت تركيا إقناع الن ام السورا بنجراء إصالحات ومنها ن ام حكم تعددا وديمق ارطةي

وأرسةةلت الحكومةةة التركيةةة الكثيةةر مةةن الوفةةود السياسةةية وانمنيةةة وفةةي مقةةدمتهم وليةةر الخارجيةةة أحمةةد
داود أو لةةو إلةةى دمشة لهةةذا ال ايةةة إلةةى حةةد أن أو لةةو حمة معة فةةي إحةةدى الليةةارات برنةةام حةةلل
العدالة والتنمية كنموذج لىصال في سوريا( .البياني والجبورا )10 :2015
وبعةةد ك ة الجهةةود التةةي بةةذلتها تركي ةةا إلقن ةةاع الدولةةة الس ةةورية باإلصةةالحات إال أن الن ةةام
السورا عم على إفشا محاوالت تركيا في الوصةو إلةى حة سياسةي لأللمةة وبهةذا خرجةت تركةا
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مةةن داي ةرة الت ة ثير فةةي سةةوريا وتولةةدت القطيعةةة شةةب الكاملةةة بةةين تركيةةا والن ةةام السةةورا منةةذ أيلةةو /
السةورا إلةى ثكناتة

سبتمبر  2011وبعد فش تركيا في إقناع الن ام السورا بنعادة الجي

بةدأت

تركيا بدعم المعارعةة السةورية ومنحتهةا التسةهيالت الماديةة واللوجسةتية إلسةقاط ن ةام بشةار انسةد

وأصبحت تركيا أنم مركل لتجمع المعارعة السورية خصوصاً بعد ت سيس المجلس الوطني السورا

فةةي  2تش ةرين انو  /أكتةةوبر 2011ونشةةطت الدبلوماسةةية التركيةةة لةةدعم المعارعةةة واالعت ةراا بهةةا
دولياً وأن تنا الشرعية الدولية( .بشارة )209-207 :2013

واجهةةت تركيةةا وعةةعاً يةةر واعة المعةةالم فةةي المنطقةةة؛ إذ أن الموقةةا التركةةي مةةن انلمةةة

تعل ة بالعديةةد مةةن اإلعتب ةةارات والمحةةددات بعع ةةها داخلةةي ية ةرتبط بطبيعةةة ال ةةداخ التركةةي وانخ ةةر
خ ةةارجي يتعلة ة بالتوالن ةةات اإلقليميةةةة واالعتبةةةارات الدولي ةةة انمةةةر ال ةةذا ع ة ّةرض الحعةةةور الترك ةةي
لالنت اللات القوية إال أن تركيا حاولت قدر اإلمكان الوقةوا إلةى جانةل المعارعةة السةورية السةنية
عد الن ام السورا الذا يمث الطايفة العلوية المدعومة من إيران( .العوايدة )242 :2017
ثالثاً – الموقف السعودي من األزمة السورية:

في بداية انلمة السورية وقفت السعودية إلى جانل الن ام السورا بشك واعة

وق ّةدمت

قروض لسوريا بل ت  140مليون دوالر( .بشارة  )530 :2013ومع اشةتداد انلمةة وسةقوط الكثيةر

من الشهداء في آل /أ سطس  2011وبرول مواقا إقليمية أكثر حةدة عةد الن ةام السةورا تبةد
الموقا السعودا واعتبةرت السةعودية أن الن ةام السةورا فقةد شةرعيت

وفرعةت عقوبةات اقتصةادية

على الن ام السورا)Smith, 2012: 25( .
وفي بداية نشول انلمة السورية وقفت السعودية مع الثةوار عةد بشةار انسةد وذلةب لمنةع

إيران من توسيع نفوذنا في سوريا والمنطقة ومن ناحية أخرى محاربةة داعة

إال أن السةوريين نةم

وحدنم من تكبدوا علء الالعبين السياسيين في انلمة السورية في عدم إيجاد ح لأللمة وأصبحوا
يعةةانون مةةن التشةةديد والقصةةا الروسةةي الممةةنه
سة ةةيطرة المعارعة ةةة إال أن داع ة ة

وتفةةو قةوات الن ةةام المدعومةةة بةةنيران إلةةى منةةاط

أصة ةةبحت تهدية ةةد للن ة ةةام السة ةةورا واي ة ةران والوالية ةةات المتحة ةةدة

والسعودية ودو الجوار السورا مما حدا بالواليات المتحدة لعرل داع

في سوريا والع ار

وقد

أجمةةع التحةةالا اإلسةةالمي بقيةةادة السةةعودية وتركيةةا الةةذا قةةدم مقتةةر للتةةدخ الب ةرا فةةي سةةوريا عةةد
داع

وتداخلت المصال وتعقدت الحلو وتعددت السيناريونات بين التدخ وعةدم التةدخ

المعارعة ودعم الن ام( .قومان )2016
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عب ةةرت الس ةةعودية ع ةةن تق ةةديم كاف ةةة أش ةةكا الة ةةدعم والت ي ةةد للمعارع ةةة الس ةةورية واعتبةةةرت
السةةعودية علةةى لسةةان انميةةر سةةعود الفيص ة وليةةر الخارجيةةة فةةي مةةؤتمر صةةحفي يةةوم  25حلي ةران/
يوليو  2013أن المملكة تعتبر التدخ اإليراني وحلل اا اللبناني في أحدار سةوريا تةدخالً خطية اًر
متهمةةا فةةي الوقةةت ذات ة إبةةادة جماعيةةة للمت ةةانرين السةةوريين ولةةذلب نةةرى بعةةض دو الخلةةي مث ة

السةةعودية وقطةةر قةةدمت كافةةة أشةةكا الةةدعم للمعارعةةة السةةورية خوفةاً مةةن امتةةداد النفةةوذ اإلي ارنةةي إلةةى

دو الخلي ( .العوايدة )182 :2017

ولذا فنن الباحر يرى أن موقا السعودية من انلمة السورية ي لةل علية النلعةة الدينيةة

ذلةةب نن السةةعودية دو سةةنية ونةةي تةةرى وجوب ةاً عةةرورة الةةدفاع عةةن أن ة السةةنة فةةي سةةوريا الةةذين

يشة ة ّكلون ال البي ةةة الع م ةةى وم ةةن الناحي ةةة انخ ةةرى ف ةةنن إية ةران له ةةا أيعة ةاً مطامحه ةةا اإلقليمي ةةة بنش ةةر

المةةذنل الشةةيعي والةةدفاع عةةن الطايفةةة العلويةةة الحاكمةةة فةةي سةةوريا والمحاف ةةة فةةي الوقةةت ذاتة عةةن

مصالحها اإلستراتيجية إعافة إلى المحاف ة على منطقة نفوذنا في جنول لبنان عن طري حةلل

اا اللبناني.

رابعاً – الموقف اإليراني من األزمة السورية:

منةةذ انةةدالع انلمةةة السةةورية فةةنن إي ةران تعاملةةت مةةع تلةةب انلمةةة بمةةا يت ةواءم ومصةةالحها

المذنبية والطايفية واإلقليميةة والمحاف ةة علةى التحةالا اإلسةتراتيجية بةين إيةران وسةوريا الةذا أسةس
بعةةد الثةةورة اإليرانيةةة مباش ةرة سةةنة  1979أثةةر اسةةتنكار سةةوريا لمعانةةدة السةةالم المصةرية اإلس ةراييلية
وعل ةةى إثرن ةةا قام ةةت دمشة ة بتش ةةكي م ةةا ع ةةرا بجبه ةةة (الص ةةمود والتح ةةد) وتش ةةكي جبه ةةة (الممانع ةةة
المقاومةةة) بعةةد ليةةارة حةةاف انسةةد إلي ةران عةةام  1979انمةةر الةةذا كةةان موعةةوع ترحيةةل مةةن إي ةران

آنذاب.

وبع ةةد أن ت ةةم تش ةةكي مح ةةور (الممانع ةةة والمقاوم ةةة) انبثة ة ع ةةن التح ةةالا الس ةةورا اإلي ارن ةةي
تشةةكي حةةلل اا اللبنةةاني عةةام  1982فةةي لبنةةان والةةذا تبنةةى مبةةدأ واليةةة الفقية

وعةةلل ذلةةب التعةةاون

بةةنبرام معانةةدة للتعةةاون العسةةكرا بةةين سةةوريا واي ةران عةةام  2006وبنةةاء علي ة فةةنن إي ةران اسةةتخدمت
سوريا وحلل اا لتنفيذ مخططاتها في السيطرة على المنطقة( .المطيرا )2014

عملت إيةران علةى تقةديم كافةة أشةكا الةدعم لسةوريا خةال انلمةة السةورية وقةد خصصةت
إي ةران مبل ة  5,8مليةةار دوالر بشةةك س ةريع لدمش ة

وتلويةةد الن ةةام السةةورا بة ة  29ألةةا مليةةار مةةن

البترو الخام يومياً اعتبا اًر من آل /ا سطس  2011إعافة إلى م ارقبة الحدود بين سوريا ولبنان
لمنع نةرول أصةحال رؤوس انمةوا خةارج سةوريا حيةر سةعت إيةران إلنقةاذ االقتصةاد السةورا مةن
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ةص التبةاد التجةةارا
االنهيةار وتعويعة عةن الخسةاير المسةتمرة ج ّةراء انخفةاض تصةدير البتةرو وتقل ّ
مةةع دو العةةالم وأ هةةرت البيانةةات الحكومةةة أنة قةةد تةةم سةةحل مبل ة  10فةةي المايةةة مةةن الودايةةع فةةي
المصارا السورية ( 2,6مليار دوالر) في بداية انشهر انربعة انولى من عام  2011حير أشةار
المراقبةةون أن حجةةم االحتيةةاطي السةةورا الةةذا يص ة إلةةى  17مليةةار دوالر مةةن العمةةالت انجنبيةةة

أصب يتناقص ك أسبوع بمقدار  70مليون دوالر( .الشعراوا )2014
وفي عوء الدعم اإليراني لسوريا عسكرياً وساسياً رفعت إيران تحمي الن ام السةورا

المسؤولية أا نجوم كيماوا قرل دمش في  21آل /أ سطس  2013كما أعلنت رفعها الكام

نا عربة عسكرية أمريكية محتملة للن ام السورا وكانت إيةران مهةددة بعةرل مفاعالتهةا النوويةة

من خال د فع حلل اا للرد علةى أا عةربة أمريكيةة عةدنا أو التنسةي مةع روسةا ا نةذا الشة ن.
(نوف وآخرون )26 :2014
لذا فنن من ير الممكن استيعال مجددات الموقا اإلي ارنةي والحسةابات اإلسةتراتيجية مةن

انلمة السورية أو التنبةؤ بهةا إال فةي خةال معادلةة شةديدة التعقيةد مةن العالقةات الدوليةة إذ ال يمكةن
لدولةةة مث ة إي ةران تمتلةةب ب ةرام أعمةةا تقليديةةة وحسةةابات نمنهةةا القةةومي فةةي الةةدو المجةةاورة السةةيما
العربية منها أن تقيةد مصةالحها القوميةة بشخصةية بشةار انسةد الةذا قةد يسةقط فةي أا وقةت ولكةن
تخوا إيران من طبيعة الن ام السورا القادم؛ إذ أن المسؤولين اإليرانيون يتوقعون أن تكةون طبيعةة
الن ةةام القةةادم أكثةةر قربةاً إلةةى تركيةةا والبلةةدات العربيةةة انخةةرى وأن ت ييةةر بشةةار سةةوا يشةةك صةةدمة

كبيرة إليران تعكس فش سياستها الداخلية وبخاص أن ال يوجد معارعة للن ام اإلي ارنةي بالةداخ .

(بشارة )52 :2013
وملخص القو

فننني أرى أن نناب عالقةات إسةتراتيجية بةين إيةران وسةوريا حةر تتصةا

تلب العالقات بالترابط الشديد بعد ثورة إيران  1979أصبحت بموجبها إيران الحليةا انقةوى لسةوريا
وللن ام السورا بالذات وقد ربطت تلب العالقات باتفاقيات اقتصادية وعسكرية بين البلدين فخوا

إيران من سقوط ن ام انسد نو خسارة كبيرة لها وخاصة إذا كان لهذا الن ام ن اماً موالي للواليات
المتحدة وتركيا والسعودية انعداء التقليديين إليران.

.1

النتائج:

نناب دور فاع إليران وحلل اا اللبناني في دعم الن ام السورا ونذا الدعم يقوم علةى

تخوا إيران من بدي آخر للن ةام السةورا يقةوم علةى مةواالة تركيةا والواليةات المتحةدة وبعةض الةدو
العربية كالسعودية.
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.2

نناب عالقة بين صمود الن ام السورا والدعم الروسي واإليراني ل .

.3

كان الدور انردنةي فةي انلمةة السةورية محايةداً إلةى حةد مةا ودعةا انردن إلةى حة انلمةة

.4

حاولت تركيا أن تجد لها مكاناً مناسباً في منطقة الشر انوسط وذلةب قبة انةدالع انلمةة

سياسياً وعدم اللجوء إلى الح العسكرا.

السةةورية آذار 2011 /بحيةةر أوجةةدت جة ّةواً مةةن التنةةا م السياسةةي مةةع دو الج ةوار وخاصةةة سةةوريا
واتبعت سياسة (تصفير المشةكالت مةع دو الجةوار) ولكةن بعةد أن رفةض الن ةام السةورا االنصةياع
لىصةةالحات التركيةةة ومنهةةا ن ةةام سياسةةي سةةورا يقةةوم علةةى التعدديةةة والديمقراطيةةة واالسةةتماع إلةةى
مطالةةل المعارعةةة يةةر انت ةراب مةةوقفهم بةةالوقوا إلةةى جانةةل المعارعةةة السةةورية سةةيما وأن الن ةةام
الس ةةورا لجة ة إل ةةى اس ةةتخدام الصة ةواريل والقنابة ة وانس ةةلحة الكيماوي ةةة ل ةةذا ف ةةنن الن ةةام الس ةةورا فق ةةد
مصداقيت كشريب حدودا وصدي جار لتركيا (حسل وجهة الن ر التركية).
.5

دعمةةت السةةعودية الن ةةام السةةورا فةةي بدايةةة انلمةةة ب ة ة  140ملي ةةون دوالر ولكةةن تخةةوا

.6

ك ن ام إقليمي يسعى أوالً وأخ اًر للحفا على مصالح اإلستراتيجية واالقتصادية وانمنية

السةةعودية مةةن وقةةوا الن ةةام اإلي ارنةةي وحةةلل اا إلةةى جانةةل الن ةةام السةةورا ية ّةر الموقةةا السةةعودا
إلى جانل المعارعة التي دعمها بالما والسال وذلب للمحاف ة على مصالح اإلستراتيجية.
والسياسية والعسةكرية سةواء بةالوقوا إلةى جانةل الن ةام السةورا أو مةع المعارعةة السةورية فالكة
متف على أن داع

تهدد مصال المنطقة اإلستراتيجية ومصالحهم في سوريا.
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