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 إهذاء
ألاقالم ... وتبكي لعجصها عن إًفائكما حقكما العظيم على أعتاب فضلكما تتكسس 

 ... فلوالكما لم أكن أها ... إليكما والدي.

ًا من أعطيتم لألشياء معاهيها، وأضأتم بوجودكم أجمل أًام حياتي ... إليكم ًا 

 من شازكتم فسحتي وأًامي ... إليكم أخوتي، شمالئي، أصدقائي.

أو ألن ألاقداز شاءت ذلك ... ولم ًصلوا في قلوبنا، إلى من زحلوا عن حياتنا بإزادتهم 

 ... إليكم شهداء فلسطين.
ً
 وهبراسا

ً
 هبضا

 إلى من زسموا طسيق النجاح لي ... إلى أساترتي الكسام.
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 شكر وتقذَر

أتقدـ بعميؽ الشكر كاالمتناف إلى كؿ مف مٌد لي يد العكف في إنجاز ىذه الدراسػة  مػف أسػاتذة كػراـ 
تقػػػدـ بالشػػػكر كالعرفػػػاف لمػػػدكتكرة/ ابيػػػر تابػػػت  كالتػػػي ةامػػػت باإلشػػػراؼ كالمتابعػػػة كتزكيػػػدم كأفاضػػػؿ   يػػػث أ

بالتكجييات كالنصائح العممية  كمن تنػي الكتيػر مػف كةتيػا كجيػدىا فػي سػبيؿ الرػركج بدراسػة امميػة منيجيػة 
 جادة ةد تضيؼ شيئان لممكتبة الفمسطينية كالعربية.

كافػػػة أسػػػاتذتي فػػػي ترصػػػص الدبمكماسػػػية كالعبلةػػػات الدكليػػػة كمػػػا أتقػػػدـ بعميػػػؽ الشػػػكر كاالمتنػػػاف ل
بأكاديميػػػة اإلدارة كالسياسػػػػة لمدراسػػػات العميػػػػا  ككػػػذلؾ أتقػػػػدـ بجزيػػػػؿ الشػػػكر كالعرفػػػػاف لمسػػػادة أاضػػػػا  لجنػػػػة 
المناةشػة كال كػـ كىمػا: الػدكتكر/ يكسػؼ م مػكد صػالح  كاألسػتاذ الػدكتكر/ ابدالناصػر سػركر امػى ةبكليمػا 

 مناةشة الرسالة.

ما أتقدـ بعميؽ الشكر كاالمتناف لكػؿ مػف سػاادني فػي إنجػاز ىػذه الدراسػة كأرػص بالػذكر السػيد/ ك
بمديػة البيػرة  كاألنسػة/ رنػا المػدبكح م اسػب شػركة مجمكاػة مكتبػة  اامر اكض اهلل مدير الدائرة التقافية فػي

رميػػؿ  مػػاد امػػى تػػدةيؽ مكرجػػانتي  كاألنسػػة إسػػعاد ممػػكح مػػدير مركػػز أكسػػفكرد لموػػة االنجميزيػػة  كالػػدكتكر 
 الرسالة لوكيان.

 لمجميع جزيؿ الشكر كالتقدير كاالمتناف
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 مهخص انذراسة
ب تػػت ىػػذه الدراسػػة فػػي تػػكازف القػػكل الدكليػػة  كمػػدل انعكاسػػو كتػػأتيره امػػى األزمػػة فػػي سػػكريا  فػػي 

نيسػػػاف )أبريػػػؿ( ـ  تػػػارين انػػػدالع األزمػػػة  ك تػػػى نيايػػػة شػػػير 2011شػػػباط )فبرايػػػر(  26الفتػػػرة الممتػػػدة مػػػف 
ـ  تارين االنتيا  مػف ىػذه الدراسػة. ك ػددت ىػذه الدراسػة مشػكمتيا فػي التسػاؤؿ الرئيسػي الػذم مفػاده: 2014

مػػا ىػػي المتويػػرات الدارميػػة كاإلةميميػػة كالدكليػػة كأترىػػا امػػى تػػكازف القػػكل اإلةميمػػي  كالػػدكلي  كأنعكػػاس ذلػػؾ 
ت أررل  كذلؾ في م اكلة لت ميػؿ العبلةػة بػيف تػكازف امى األزمة السكرية؟ كمف ىذا التساؤؿ تفرات تساؤال

 القكل الدكلية كاألزمة السكرية  كذلؾ مف ربلؿ ةرا ة ت ميمية لمجريات األ داث.

كىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى ت ديػػد مفيػػـك كأبعػػاد تػػكازف القػػكل الدكليػػة  كالتعػػرؼ إلػػى رمفيػػات كأسػػباب 
راؼ الدكليػػػة المشػػػاركة كالفاامػػػة فييػػػا  كاسػػػتعراض أبعػػػاد انػػػدالع األزمػػػة السػػػكرية  كت ميػػػؿ دكر القػػػكل كاألطػػػ

كتػداايات تكازنػات القػكل الدكليػة امػى األزمػة فػي سػكريا  كاستشػراؼ مسػتقبؿ تػكازف القػكل الدكليػة فػي ضػػك  
 تطكرات األزمة السكرية.

مػػػني  صػػػنع القػػػرار الػػػذم يقػػػـك امػػػى ت ميػػػؿ كػػػؿ األكؿ كةػػػد ااتمػػػدت الدراسػػػة اػػػدة منػػػاى  ب تيػػػة: 
مػني  ت ميػؿ الػنظـ الػذم يقػـك  نيرار فػي السياسػة الرارجيػة. كالتػاؿ كالمؤترات التي ت يط بصػانعي القػالعكام

مػني  نظريػة  تالػثسػؽ  كالبت ميؿ مجمكاة مف األجزا  أك األةساـ تعمػؿ مػع بعضػيا الػبعض فػي تكافػؽ كتنا
القػػكل الفاامػػة فػػي  المعبػػة الػػذم يقػػـك امػػى أف مػػا ي ػػدث فػػي سػػكريا ىػػي لعبػػة دكليػػة ىػػدفيا ت قيػػؽ مصػػالح

القػػػكل مػػػني  ت ميػػػؿ األزمػػػة  يػػػث تػػػـ اسػػػتردامو لت ميػػػؿ البيئػػػة الدارميػػػة كالرارجيػػػة كسػػػمكؾ  رابػػػعاألزمػػػة  كال
المػػني  االستشػرافي  يػػث تػػـ كضػع سػػيناريكىات متكةعػػة لكيفيػة انتيػػا  األزمػػة  رػػامسالفاامػة فػػي األزمػة  كال

 السكرية.

لتكازنػات القػكل الدكليػة انعكاسػان كتػأتيران كبيػران تمتػؿ فػي  كتكصمت الدراسة إلػى نتػائ  كػاف أىميػا: أفٌ 
إطالػػة أمػػد األزمػػة السػػكرية  كأف النظػػاـ الػػدكلي يشػػيد اليػػـك صػػرااان بالككالػػة فػػي سػػكريا  كت ػػكالن فػػي النظػػاـ 
الدكلي مف ىيمنة القطب الكا د باتجػاه نظػاـ تػكازف ةػكل متعػدد األةطػاب  فػي  ػيف ت ػاكؿ الكاليػات المت ػدة 

ريكية تكريس ىيمنتيا أ ادية القطب امى العػالـ  كال يمكلػة دكف صػعكد ةػكل أرػرل تتقاسػـ النفػكذ معيػا. األم
كأكصت الدراسة بعدة تكصيات أىميا  الب ث فػي مقاربػة إةميميػة دكليػة  يػاؿ تسػكية األزمػة السػكرية ت ظػي 

سػػكرية   ػػؿ ي فػػظ ك ػػدة بإجمػػاع إةميمػػي كدكلػػي يكػػكف مػػف شػػأنيا التكجػػو ن ػػك  ػػؿ جػػذرم ك قيقػػي لؤلزمػػة ال
 سكريا كسبلمة أراضييا.
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Abstract 

This study has researched into the balance of International powers and the 

reflection and influence of this balance on the Syrian crisis. The study explores into the 

period extended from 26
th

 February 2011, the date the crisis broke out, up to the end of 

April 2014, the date the study ended. The problem was identified in the main questions 

of what internal, regional and international variables are there, and how have those 

influenced both the regional and international balances. A number of questions were 

derived in an attempt to analyse the relationship between the International power 

balances and the Syrian crisis through an analytical study of the events. 

The aim of the study is to identify the notion and the dimensions of the 

International power balances and to examine the circumstances and the reasons that 

sparked the crisis. The study also aims to analyse the roles played by the powers 

involved in the crisis and to demonstrate the dimensions and the consequences of such 

balances on the Syrian crisis. It also aims to outlook the future of such balances 

considering the updates in the Syrian scene. 

The Study is based on a number of research methods and approaches. First is the 

Decision-Making approach analysing all the factors surrounding decision-makers in 

terms of foreign policies. Second approach used is Organizational Analysis which 

involves the analysis of a number of segments and departments working together in 

compatibility and coherence. The third approach, the study used, is the Game Theory 

which holds that the Syrian crisis as an international game played by some dynamic 

parts with the purpose of achieving their own interests. The fourth approach is Crisis 

Analysis approach employed to analyze both internal and external environments and the 

behavior of the dynamic powers in the crisis. Finally, the Out-looking approach is 

employed in order to outline possible scenarios of how the Syrian crisis would be 

brought to an end.  

The most important conclusions drawn from the study include that International 

power balances have a huge impact on the crisis manifested in how its lifespan was 

extended. In addition, the world is witnessing a proxy conflict in Syria and a 

transformation in the world unipolar system towards a new multipolar one, although the 

U.S.A. exerts efforts in order to maintain its unipolar domination on the world trying to 

prevent any other rising power to share its roles. 

This research has come out with several recommendations, one of the main 

recommendations was research in the international regional approach towards the 

settlement of the Syrian crisis gaining the agreement of all the involved parts and thus 

could lead to a real and radical solution that would guarantee the security and unity of 

the Syrian territories. 
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 :الدراسة مقدمة -أوالً 
 يكتسب تكازف القكل الدكلية أىمية كبيرة لدل الميتميف في دراسة العبلةات السياسية الدكلية
أك السياسة الرارجية لمدكؿ  لما ليا مف دكر ىاـ في ت قيؽ االستقرار امى السا ة الدكلية  كيعطي 
مدلكالت امى طبيعة التكجيات السياسية المسيطرة امى العالـ  كما ي دد طبيعة الت الفات السياسية 

األطراؼ الدكلية  بيف الدكؿ تبعان لمقكل المسيطرة. كيشترط في تكازف القكل الدكلية كجكد ادد مف
 ـترذ الطرفاف شكؿ الدكؿ أاالمتعادلة نسبيان في القكة  ب يث ال يقؿ اف طرفيف في أم كةت  سكا  

التكتبلت كالت الفات  فإذا أن صرت اناصر القكة في ةطب كا د  فإف  الة التكازف تنعدـ تمامأ 
  كنظاـ أ ادم (84: 1999)أبكرزاـ  لت كؿ النظاـ الدكلي ن ك الييمنة مف جانب ذلؾ القطب 

القطبية التي ىيمنت فيو الكاليات المت دة األمريكية امى تسيير شؤكف العالـ بعد انييار االت اد 
 السكفيتي كانتيا  مر مة التنائية القطبية.

كفي سياؽ تناكؿ األزمة السكرية يظير تأتير تكازف القكل الدكلية بشكؿ كاضح ككبير امى 
كذلؾ لؤلىمية الجيكسياسية كاإلستراتيجية التي تكتسبيا سكريا  كالتي  تطكرات كمجريات األزمة 

 القدـ ئمكطً  سكريا تمتؿجعمتيا م ؿ أطماع الدكؿ  كارضة لمصراع الدكلي لمسيطرة امييا   يث 
كأىميا   أترت بشكؿ فااؿ في األزمة لقكل إةميمية كدكلية بالنسبة المنطقة في أىمية األكتر

يراف   سرائيؿ  كتركيا  كا  الكاليات المت دة األمريكية  كركسيا  كالصيف  كاالت اد األكركبي  كا 
 العربي كالصراع السياسة ت ديد في ان  يكي اامبلن  تشكؿ نياأ كما  كالمممكة العربية السعكدية  كةطر

  .اإلسرائيمي

 انتيائيا  بقرب تك ي األفؽ في بكادر ظيكر دكف الرابع ااميا السكرية األزمة درمت لقد
 تقاطع بسبب دكلية إةميمية أزمة ىي بؿ فقط  سكرية تعد لـ األزمة أف األمر الذم يدؿ امى

 لنفيـ نفطية دكلة ليست سكريا فأ كبما باألزمة  المعنية كالدكلية اإلةميمية القكل مف العديد مصالح
 ةد سكريا في الصراع فإف ليبيا  في ال اؿ ىك كما النفط امى االستيبل  م اكلة زاكية مف الصراع

 .(2012 ناجي ) كاإلةميمية الدكلية التكازنات ترتيب إاادة ن ك يتجو آرر ان مسار  اترذ

 م اكلة كفي كدكليان  إةميميان  استمرارىا تكمفة كارتفاع السكرية  األزمة استمرار كمع
 السكرية  األزمة امى كتدااياتيا الدكلية القكل تكازنات ضك  في السكرية األزمة مستقبؿ الستشراؼ

 القكل مكازيف امى -إلى  د ما- تران مؤ   دتان  ةد تشكؿ السكرية األزمة أف لتبيف الدراسة ىذه جا ت
 .الدكلية
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  :الدراسة مشكمة -ثانياً 

مع انييار اإلت اد السكفيتي  كارتفا  ما كاف يسمى بالنظاـ الدكلي تتائي القطبية  بدأت 
المت دة األمريكية بالسعي ن ك ىيكمة النظاـ الدكلي  امى الن ك الذم تت كـ فيو كقطب الكاليات 

"ما يسمى بالربيع العربي" منذ ااـ -أك د. كلكف في ظؿ التطكرات السياسية العربية الراىنة 
أرذت الكاليات المت دة األمريكية باستتمار ىذه التويرات لتتبيت دكرىا كقطب ا ادم   -ـ2011
ف دركؿ كؿ مف ركسيا كالصيف بشكؿ ةكم جدان في تطكرات األزمة السكرية ةد كضع م اكالت إال أ

الكاليات المت دة األمريكية في سياسة القطب الكا د امى الم ؾ. في ضك  ىذه المشكمة تـ طرح 
 : التساؤؿ الرئيسي لمدراسة كمفاده

توازن القوى اإلقميمي والدولي، ما ىي المتغيرات الداخمية واإلقميمية والدولية، وأثرىا عمى 
 وانعكاس ذلك عمى األزمة السورية؟

 : التالية الفراية التساؤالت مجمكاة منو يتفرعك 

 الدكلية؟ القكل تكازف مفيكـ ما .1

 كمرا ميا؟ كتطكراتيا السكرية األزمة أسباب ما .2

 السكرية؟األطراؼ الفاامة كالمؤترة في تكازف القكل الدكلية في األزمة  ىي فم .3

 ؟ككيؼ أترت فيو السكرية األزمة امى الدكلية القكل تكازف كتداايات أبعاد ما .4

  :الدراسة فرضيات -ثالثاً 
 العائق أمام ىو الدولية القوى صراع أن: مفادىا أساسية فرضية مف الدراسة ىذه تنطمؽ

 :ىما فرايتيف فرضيتيف منيا كيتفرع السورية، األزمة حل

 .المنطقة إلى فاامة كقكة لمعكدة ركسيا كرغبة السكرية األزمة بيف ابلةة تكجد .1

في  اؿ نجاح المكةؼ الركسي  كالصيني  في استمرارية بقا  النظاـ السكرم كترطي  .2
 األزمة  فإف ذلؾ سيككف مؤشران امى تراجع المسااي األمريكية ن ك القطب الكا د.

 تكجد ابلةة بيف األزمة السكرية كالربيع العربي. .3

 الدكلية القكل تكازف كت ميؿ دراسة ربلؿ مف نفييا أك الفرضيات ىذه إتبات إلى البا ث كيسعى
 .السكرية األزمة امى كأتره
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 : الدراسة أىمية -رابعاً 
اادة صياغة ال الة الشرؽ إفي أنيا تتناكؿ األزمة السكرية في ضك   الدراسة أىمية تنبتؽ

 إفادة م اكلة في كتتمتؿ ىذه األىمية كالدكلية أكسطية ضمف تداربلت مكازيف القكل اإلةميمية 
 كتأتيرىا الدكلية القكل تكازف في االرتبلالت جميع امى التعرؼ في العربي السياسي القرار صانع
 .األكسط الشرؽ منطقة امى

 :الدراسة أىداف -خامساً 
 .الدكلية القكل تكازف بعادأك  مفيكـ إلى التعرؼ .1

   .كمرا ميا السكرية األزمة كتطكر ةنشأ إلى التعرؼ .2

 .السكرية األزمة في المشاركة  كالفاامة الدكلية طراؼكاأل القكل ت ميؿ دكر .3

 .السكرية األزمة امى الدكلية القكل تكازف كتداايات أبعاد استعراض .4

 .السكرية األزمة في ضك  تطكرات الدكلية القكل تكازف مستقبؿ استشراؼ .5

 :الدراسة يجمن -سادساً 
 :التالية العممية المناى  البا ث استردـ كأىميتيا الدراسة ىداؼأل كفقان 

 :منيج صنع القرار 1.6.1

يقكـ مني  صنع القرار امى أساس افتراض مؤداه: أف السياسة تعني في النياية سمسمة مف 
صنع القرارات  كمف تـ يمكف مف ربلؿ ىذا المني  دراسة السياسة كما تشيده مف مكاةؼ لصنع 

المؤترات ك العكامؿ ك ييتـ ىذا المني  بت ميؿ كؿ المعامبلت   كما (219: 2007)القصبي  القرارات 
 يث تأرذ بعيف االاتبار مرا ؿ صنع   التي ت يط بصانعي القرارات في السياسات الرارجية

  فمضمكف القرار ىك ترجمة لمسياسات دكافع صنع القرار  ك العكامؿ المؤترة في صنع القرارك القرار  
مة لمدكلة كت ديدان أسمكب ت قيؽ اليدؼ  أم يمكف فيـ السياسات الرارجية لمدكؿ مف ربلؿ العا

 .(401:  2011) سيف  صناع ةراراتيا 

استردـ البا ث ىذا المني  لفيـ كت ديد السياسة الرارجية السكرية  كت ديد تأتير كةد 
الرارجية السكرية  كانعكاسيا امى الم ددات الدارمية كالرارجية امى صنع القرار في السياسة 
 ابلةاتيا الرارجية ال سيما مع القكل الفاامة كالمؤترة في األزمة.
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 :منيج تحميل النظم 2.6.1

يعكد الفضؿ في كضع أسس كمبادئ ىذا المني  إلى ديفيد إيستكف  الذم يقـك امى تبسيط 
ال ياة السياسية المعقدة كالمركبة بالنظر إلييا امى أنيا مجمكاة مف التفاابلت التي تتـ في إطار 
مة النظاـ السياسي مف نا ية  كبينو كبيف بيئتو مف نا ية أررل  ب يث يبدك النظاـ كدائرة متكام

تبدأ بالمدربلت التي تتفااؿ مع النظاـ مف ربلؿ اممية الت كيؿ لتنتيي بالمررجات  يث تربط 
 .(6: 2011)أبكصبلح  سترجااية االبينيا التوذية 

استردـ البا ث ىذا المني  في ت ميؿ البيئة الدارمية كاإلةميمية كالدكلية لؤلزمة ةد ك 
 السكرية.

 :ات(منيج نظرية المعبة )المباري 3.6.1

الصراع كالمساكمة ىك جكىر ىذه النظرية   يث تفترض ىذه النظرية أف تمة مكةؼ 
كانت أصرااي ناجـ اف كجكد ابلةات كمصالح متضاربة أمبلن في ال صكؿ امى مكاسب سكا  

اةتسامان "لعبة غير صفرية"  كيجرم تصكر الصراع امى شكؿ مباراه بيف  ـكمية "لعبة صفرية" أ
 .(210: 2011) سيف  طرفيف أك م كريف يريد كؿ منيـ ت قيؽ الفكز في ىذه المباراه 

استردـ البا ث ىذا المني  ألف األزمة السكرية أصب ت سا ة  رب بالككالة بيف كةد 
صال ا كنفكذىا   يث ةاـ البا ث بت ديد أىداؼ م أطراؼ متصاراة إةميمية كدكلية تريد ت قيؽ

القكل اإلةميمية كالدكلية في األزمة  كمف تـ كضع سيناريكىات تصكر مررجات لذلؾ الصراع سكا  
 غير صفرية. ـكانت النتيجة صفرية أأ

 :منيج تحميل األزمة 4.6.1

استردـ البا ث ىذا المني  لت ميؿ البيئة الدارمية كالرارجية لؤلزمة السكرية  لمعرفة 
ندالايا  باإلضافة لت ميؿ مرا ؿ تطكراتيا كاتجاىاتيا  كت ميؿ سمكؾ القكل ارمفياتيا كأسباب 

 الدارمة كالفاامة في األزمة كأص اب المصالح في م اكلة لمعرفة نتائجيا الم تممة كتأتيرىا امى
 النظاـ اإلةميمي كالدكلي.

 :المنيج االستشرافي 5.6.1

سمكب االستشرافي بيدؼ استشراؼ سيناريكىات متكةعة النتيا  البا ث امى األ أاتمدكما 
ستشرافي  أم األسمكب الميمة التي يطمع بيا األسمكب االاألزمة السكرية كتدااياتيا الم تممة. كىي 

مف ربلؿ دراسة مقدماتيا الكاةعية كاستشراؼ  ةلمظاىر  الفعميالمبني امى إدراؾ ديناميكية المسار 
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الكاةعية كالبدائؿ  العمميةآفاةيا. كبالتالي المساىمة الضركرية لمترطيط المستقبمي  كاةتراح ال مكؿ 
 العقبلنية.

 :الدراسة حدود -سابعاً 
 :أساسية أةساـ تبلتة إلى الدراسة  دكد تنقسـ

 السكرية األزمة اندالع تارين كىك ـ 2011( فبراير) شباط 26 مف كتمتد :الزمنية الحدود 1.7.1
 .الدراسة ىذه إاداد فترة ـ 2014 نياية شير نيساف )أبريؿ( ك تى

 الدراسة م ؿ المرصكدة الظاىرة ككف السكرية  العربية الجميكرية كتشمؿ :المكانية الحدود 2.7.1
 .السكرية العربية لمجميكرية كالجورافية المكانية ال دكد ضمف

 األزمة امى كأتره الدكلية القكل تكازف امى الدراسة اةتصرت  يث :الموضوعية الحدود 3.7.1
 .السكرية

 :الدراسة مصطمحات -ثامناً 
 :(Crisis) األزمة 1.8.1

 ىذا ضمف كتتضارب السركنة  مف االية درجة يتضمف كمتشابؾ معقد مكةؼ ىي"
 التعقيد درجة كتزداد االية  بصكرة كالمتناةضة المتعارضة العناصر مف مجمكاة المكةؼ

 "المستقبمية كانعكاساتيا ابلتياتفا كمع معيا القرار صناع كتفااؿ األزمة بتصااد كالتضارب
 .(42: 1993 ال مبلكم )

كييعرؼ البا ث األزمة بأنيا نقطة ت كؿ مصيرية ت دث بشكؿ مفاجئ  كتؤتر امى كافة 
كتتدارؿ فييا أطراؼ األزمة مع أص اب المصالح   يث ي اكؿ كؿ أركاف النظاـ كبشكؿ جكىرم  

 منيـ ت كيؿ مجرل األزمة لصال و.
 :(Syrian Crisis) السورية األزمة 2.8.1

 طفبلن  اشر رمسة بااتقاؿ األمف ةاـ  يث دراا مدينة في شرارتيا بدأت التي األ داث ىي
 ـ 2011( فبراير) شباط 26 بتارين مدرستيـ جدار امى بال رية تنادم شعارات كتابتيـ إتر

 لتشمؿ امتدت أف لبتت ما  صؿ  لما منددة مظاىرات كرركج  أىالييـ ليا تعرض التي كاإلىانة
 .(40: 2012 المصطفى ) السكرية كالقرل المدف كافة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
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كييعرؼ البا ث األزمة السكرية بأنيا األزمة التي نتجت اف أ داث دراا في شباط )فبراير( 
ـ  اند دركؿ الفااميف اإلةميمييف كالدكلييف كتأتيرىـ امى مجريات كتطكرات األ داث  تى 2011

 كلئؾ الفااميف.أأصب ت سكريا سا ة صراع دكلي بالككالة اف 
  :(Balance of Power) القوى توازن  3.8.1

 المقدرات اندىا كتتكافأ تتعادؿ التي ال الة" بأنو القكل لتكازنات الشامؿ المفيكـ يعرؼ
 الك دات مف غيرىا مع المت الفة الدكؿ مف مجمكاة أك منفردة ما لدكلة اإلةميمية كالسمككية البنائية

 أك ردع المت الفة الدكؿ لمجمكاة أك لمدكلة ال الة ىذه تضمف ب يث معيا  المتنافسة السياسية
 السريع الت رؾ مف أيضا يمكنيا كبما أكتر  أك أررل دكلة مف ضدىاالمكجية  التيديدات مجابية
 ي قؽ بما فييا رمؿ أم  دكث اند ال الة ىذه إلى لمعكدة المجاالت ميعج في العمؿ ك رية

 .(143: 2011  سيف ) "االستقرار

التكافؤ أك التعادؿ النسبي بيف مجمكاة مف كييعرؼ البا ث تكازف القكل بأنو  الة مف 
كت في الرضا االمتويرات المترابطة في النسؽ الدكلي تتميز بدرجة مف المركنة في التفاابلت مع تف

 النسبي بيف مرتمؼ الك دات اف كاةع ىذا التعادؿ.

 :(New World Order) الجديد العالمي النظام 4.8.1

 الدكلية العبلةات ترتيب إاادة بعد الدكلي النظاـبأنو  ييعرؼ صالح النظاـ العالمي الجديد
 بيف الصراع مف ليت كؿ األمريكية المت دة الكاليات مصالح كفؽ الشيكاي المعسكر تفكيؾ بعد

 أدكات إلى الدكلية المنظمات فيو كت كلت كالجنكب  الشماؿ بيف الصراع إلى كالورب الشرؽ
 (.37-34: 2003 صالح ) لتكريسو

ت كيؿ العالـ إلى دكؿ ل تيدؼعرؼ البا ث النظاـ العالمي الجديد بأنو نظاـ العكلمة التي كيي 
 مركز أك دكؿ مسيطرة  كدكؿ ىامشية تككف تابعة لدكؿ المركز.

 :(International System) الدولي النظام 5.8.1

 كاألسس القكااد مف إطار في الدكلية السياسية العبلةات متويرات بيف التفاابلت نمط ىك
 .(39-37: 2000 تكفيؽ ) امييا المتفؽ

كييعرؼ البا ث النظاـ الدكلي بأنو البيئة التي تتفااؿ فييا ك دات القانكف الدكلي كفي 
 مقدمتيا الدكؿ بصكرة منتظمة كمتكررة.
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 :(International Powers)  القوى الدولية 6.8.1

ىي الدكؿ القادرة امى تكظيؼ مصادر القكة المتا ة لدييا في التأتير امى النسؽ الدكلي 
 .(2012)مقبؿ  لت قيؽ مصال يا كأىدافيا 

 ان ييعرؼ البا ث القكل الدكلية بأنيا الدكؿ/ مجمكاة الدكؿ التي تمارس النشاط كتمتمؾ تأتير ك 
امى المستكل الدكلي  كيعني البا ث بالقكل الدكلية المؤترة في األزمة السكرية ىي الكاليات  ان كاض 

يراف  كتركيا  كالمممكة العربية ا  المت دة األمريكية  كركسيا  كالصيف  كاالت اد األكركبي  ك  سرائيؿ  كا 
 السعكدية  كةطر. 

 :(Syrian Opposition)  السورية المعارضة 7.8.1

 يعارضكف الذيف أيديكلكجياتيا بارتبلؼ كالمجمكاات كالييئات األفراد جميع يشمؿ مصطمح
األسد  بشار السكرم الرئيس نظاـ إلسقاط يسعكف كالذيف االشتراكي  العربي البعث  زب  كـ

 .(307-306: 2011)غنيـ  

كييعرؼ البا ث المعارضة السكرية بأنيا تشمؿ جميع األفراد كالييئات كالمجمكاات 
 المشاركة في األزمة كتيعد أ د أطرافيا  كالتي تسعى إلسقاط نظاـ الرئيس بشار األسد.

  :السابقة الدراسات -تاسعاً 
 الدراسات العربية 1.9.1

 وغياب اليدف وضوح: السورية المسمحة المعارضة ،م(2013) قبالن مروان دراسة 1.1.9.1
 .الرؤية

تستعرض ىذه الدراسة التنظيمات العسكرية السكرية المرتمفة التي تنشط ضد النظاـ 
الظركؼ التي أدت إلى تشكيميا إضافة إلى طبيعتيا الفكرية كالسياسية   كناةشتالسكرم  

في الدراسات األكاديمية   ـإسيا إلى تقديـىذه الدراسة كىدفت كارتباطاتيا  كالجيات التي تمكليا. 
 .ة   كؿ المعارضة السكرية المسم ةالمكتكبة بالموة العربي

ىذه التنظيمات تنقسـ إلى تياريف رئيسيف: تيار ذك تكجيات  أف إلىالدراسة  رمصتك 
كترل الدراسة أف العفكية ةد الزمت نشأة ىذه التشكيبلت   اممانية  كآرر ذك تكجيات إسبلمية

ة  كما أف تشكيميا جا  رٌدة فعؿو امى انؼ النظاـ  أكتر منو فعبلن سياسيًّا العسكرية المرتمف
 مقصكدا. 
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 – التركية السياسية العالقات ، تطورم(2013) دراسة محمود خميل يوسف القدرة 2.1.9.1
 .2012 -2007 : والدولية اإلقميمية المتغيرات ضوء في السورية

العدالة   زب تكلي منذ كسكريا تركيا بيف السياسية العبلةات مكضكع ىذه الدراسة تناكلت
التي جمعت  الفترة كىي  ـ2007 العاـ في بدأت التي التانية فترتو ربلؿ تركيا في ال كـ كالتنمية

كمف تـ  إيجابية  ابلةات الدراسة فترة بداية في كانت  يث البمديف  بيف العبلةات في تناةضات
كىدفت الدراسة  .ـ2011 العاـ مطمع األزمة السكرية بداية مع السمبي كالت كؿ التراجع في بدأت

ـ  كتكضيح دكر كأتر 2012-ـ2007السكرية سياسيان مف -إلى استعراض تطكر العبلةات التركية
المتويرات اإلةميمية في تطكر العبلةات السياسية بيف البمديف  باإلضافة إلى ت ميؿ الدكر الذم تمعبو 

 ة في سكريا.تركيا في األ داث الجاري

 السكرية  البكابة ابر المنطقة في إةميمي دكر لمعب تسعي تركيا أف إلي الدراسة كرمصت
معالـ  رسـ في كمكانتيا دكرىا تأكيد بوية القائـ  النظاـ ضد السكرية المعارضة تأييد ربلؿ مف

 .األسد بشار الرئيس بعد ما مر مة في المنطقة

 .والتطورات األسباب: السورية الثورة ،م(2012) التوبة غازي دراسة 3.1.9.1

 كآتارىا كتطكراتيا السكرية  التكرة اشتعاؿ إلى أدت التي األسباب الدراسة ىذه تناكلت
 كتطرةت السكرية  األزمة ل ؿ العربية المبادرات تناكلت تـ كمف كسكريا  السكرم الشعب امى
 الشعبية  لبل تجاجات التصدم في كاالستمرار الصمكد امى السكرم النظاـ كةدرة أسباب إلى
كىدفت الدراسة إلى تقديـ تقرير اف  .السكرم النظاـ تداـ التي األطراؼ امى الضك  ألقت كما

تمكز )يكليك(  1الذم انعقد في أسطنبكؿ في مؤتمر األمة اإلسبلمية" األزمة السكرية إلى "
 ـ.2012

بسبب القمع مف جانب النظاـ   سكريا في انطمقت التكرة أف إلى الدراسة رمصتك 
كضاع االةتصادية الصعبة التي كاف يعيشيا الشعب السكرم  كبأف كغياب ال ياة السياسية  كاأل

النظاـ السكرم ةد أفشؿ كؿ الجيكد كالمبادرات ل ؿ األزمة  كبأف  ؿ األزمة لف يككف إال 
 بر يؿ النظاـ السكرم.

 .تفكيكّية مقاربة: السوري الحدث ،م(2012) محفوظ عقيل دراسة 4.1.9.1

 جية  مف ال دث بيف التمييز ىك األكؿ مستكييف  في السكرية األزمة الدراسة ىذه تناكلت
 االرتباط إاادة في كتتمتؿ معككسة  اممية ىك كالتاني أررل  جية مف انو التعبير أك بو كالمعرفة

 السياسية كنتائجيا كارتداداتيا جية مف الكاةع بيف أم انو  التعبير أك بو كالمعرفة ال دث بيف
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كىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ مقاربة نظرية كتفكيكية  كاةتراح إطار  .أررل جية مف كالتقافية
مفاىيمي لمنظر في "ال دث" بما يسااد في إجبل  األمكر  كالرركج مف نمطية االصطفافات 

 المتكترة كالعنيفة.

 المشيد ألبعاد تفكيكية مقاربة مف عنك  ىك السكرم  ال دث تناكؿ أف إلى الدراسة رمصتك 
 اف السياسي الرطاب فأك  لتطكره  النشطة اال تماالت أك كاإلمكانات رمفياتو أيضان  تطاؿ السكرم 
ف الكاةع  يقتضيو مما بأكتر كأص ابو  الرطاب يأممو لما مشدكد ال دث  المشيد في يجرم ما كا 
  كافتراضية كاةعية كرارجية  دارمية اديدة  كفكااؿ اكامؿ بيف مكضكاي تكافؽ نتيجة ىك السكرم

 .أيديكلكجية رمفية أم اف بعيدان  ال دث  الدراسة  يث تناكلت
 .تاريخي رىان أم تحول نقطة: وتركيا سورية ،م(2012) محفوظ عقيل دراسة 5.1.9.1

 العبلةات تناكلتك   (الدك ة)صدرت اف المركز العربي لؤلب اث كدراسة السياسات 
 فام اإلجابة الدراسة ك اكلت األريرة  السنكات ربلؿ نكاية ت كالت شيدت التي التركية-السكرية
 ىك ذلؾ أف أـ  اسمة  ةكمفاىيمي بنيكية" ت كؿ نقطة" البينية العبلةات تشيد ىؿ: التالي السؤاؿ
كضع نمكذج كىدفت ىذة الدراسة إلى  م دد؟ غير أفؽ امى مفتكح" تاريري رىاف" مف جز 

 رىاناتيا. لمت كالت التي تطرأ امى التٌفاابلت السياسٌية في منطقة الٌشرؽ األكسط  بكؿٌ 

 العقد ربلؿ" ت الفيما" بنا  في اجتيدتا المتيف كتركيا اسكري أفٌ  إلى الدراسة رمصتك 
 ألكلكياتيا نشطة بمراجعة تركيا ةياـ مف انطبلةان  تقكيضو  امى لمعمؿ اليكـ تتجياف الماضي 

 لصالح جرل ما امى كااللتفاؼ لمتراجع كةابميات استعدادات مف ذلؾ يقتضيو ما بكؿ كسياساتيا 
 العبلةات أفب يعنيمما. مماتؿ بعمؿ الفعؿ رد باب مف  اسكري تقكـ أف بد كال. جديدة رىانات
 أزمة كتيرا تتجاكز ربما نشطة " تاريرية رىانات"ك  رجة" ت كؿ نقطة" أماـ تقؼ التركية-السكرية
 .ـ1998( أكتكبر) األكؿ تشريف

 غياب: السورية الثورة عمى عام ،م(2011وآخرون ) القطمبي حسام دراسة 6.1.9.1
 .الخارج عمى الرىان وفشل النظام إسقاط إستراتيجية

 القكة نقاط امى كركزت  اندالايا مف ااـ بعد السكرية األزمة الدراسة ىذه تناكلت
 .كدكليان  إةميميان  التكرة مع لمتعاطي باإلضافة التكرة  كةكل السكرم النظاـ مف كؿ لدل كالضعؼ

كىدفت ىذه الدراسة لتقديـ رصد إجمالي بأبرز النقاط كالمفاصؿ األساسية لمتكرة السكرية بعد ااـ 
 مف بدايتيا. 
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  ال راؾ لتفعيؿ منيا االنطبلؽ يجب التي األساسية النقطة أفٌ  إلى الدراسة رمصتك 
 منظمة شعبية  ركة في  راكيا كضبط السكرية لمتكرة اامة إستراتيجية بنا  ىي النظاـ كتفكيؾ
اادة  كتقدـ كىيكمتو  ال ر الجيش امؿ ضبط أىمية امى كتؤكد. المستردمة التكتيكات بنا  كا 
 .النظاـ لتفكيؾ ستؤدم أنيا يرل البا ث التي االةترا ات مف العديد

 األسباب،(: والحرية الكرامة ثورة) السورية الثورة ،م(2011) حربا أحمد مالك دراسة 7.1.9.1
 .المستقبمية فاقواآل والتداعيات، والتطورات

 تدااياتيا إلى باإلضافة كتطكراتيا  السكرية األزمة اندالع أسباب الدراسة ىذه تناكلت
السكرية  في ظؿ أسباب ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ رؤية مستقبمية لمتكرة ةد ك  .المستقبمية كآفاةيا

اندالايا  كتطكراتيا  كتدااياتيا  كتقديميا إلى المؤتمر العممي التاني لمرريجيف الذم انعقد في 
 ـ.2011تشريف تاني )نكفمبر(  27-26القاىرة 

 كأفٌ  كسياسية  كاجتمااية اةتصادية أسباب ىي التكرة أسباب أفٌ  إلى الدراسة رمصتك 
 ال ركة كأد في: األكؿ السيناريك تمتؿي السكرية  لمتكرة المستقبمية لآلفاؽ سيناريكىات ةتبلت ىناؾ

 انتصار في: التالث كالسيناريك السممية  بالطرؽ التكرة انتصار في: التاني كالسيناريك اال تجاجية 
 النظاـ كأف  البلاكدة نقطة إلى كصمت ةد السكرية  التكرة أف البا ث كرأل. العسكرية بالطرؽ التكرة

 السكرم النظاـ كارتار الشامؿ  كاإلصبلح الشاممة المكاجية بيف ما يرتار أف  مضطران  نفسو جدك 
ةميمان   دارميان  الشاممة المكاجية  .كدكليان  كا 

: السورية األزمة من التركي الموقف محددات ،م(2011) باكير حسين عمي دراسة 8.1.9.1
 .المستقبمية واالنعكاسات اآلنية األبعاد

 االاتبارات تناكلتةد ك   (الدك ة) اف المركز العربي لؤلب اث كدراسة السياساتصدرت 
 كامى المستقبمية  كآفاةيا كأبعادىا  السكرية األزمة في التدرؿ مف كمكاةفيا التركية كالم ددات

كىدفت الدراسة لتقديـ سيناريكىات لممكةؼ التركي في التعامؿ مع األزمة  .األزمة  ؿ في نتائجيا
 السكرية في ضك  الم ددات كالت كؿ التدريجي في المكةؼ التركي.

 ةد األسد لدل كرصيدىا سكرية مع ابلةتيا أف تعتقد تركيا فٌ أ إلى الدراسة رمصتك 
 ينيي بما الضوط ابر أك لنصي ةا طريؽ اف سكا  شعبو  لمطالب باالستجابة إةنااو يركالنيا
 سيماال أسكأ ىك ما إلى األ داث كانزالؽ كبيران  مأزةان  كتركيا السكرية الدكلة كيجنب الدارمية األزمة
 سيطاؿ التويير أف تعرؼ كىي. الجذرية اإلصبل ات إلجرا  البلـز الداـ لتأميف مستعدة كأنيا

 متفجرة  بممفات السكرم النظاـ الرتباط نظرا الفكضى سيناريك مف تراؼ لكنيا برمتيا  المنطقة
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 تساندىا  التي الشعبية كالمطالب ال قكؽ ي فظ بشكؿ سكريا مف المكضكع ىذا تدير أف كتأمؿ
 .الفكضى إلى األمكر انزلقت لك فيما الرسائر تجنيبيا إلى نفسو الكةت في كيؤدم

 :الدراسات األجنبية 2.9.1

 سوريا في الصراع ىل حسن، محمد ثروت ترجمة ،م(2012) زيسر ايال دراسة 1.2.9.1
 .الحسم مرحمة إلى حقاً 

مكانية السكرية  كاألزمة لم الة ان كصف الدراسة ىذه تناكلت  كاف الصراع  ينتيي أف كا 
براز سمات كاةع األزمة السكرية  إكىدفت الدراسة إلى  .السكرية األزمة في الصراع أطراؼ

 كاتجاىاتيا المستقبمية.

 مقتنع ىك مف فتمة  النياية مف يقترب لـ سكريا في الصراع أف إلى الدراسة رمصتك 
  رب كبعد المطاؼ نياية في كأنيا السكرم  النظاـ إرضاع امى ةادرة غير المعارضة بأف

 بشار بأف كرارجيا سكريا دارؿ كتيريف لدل ةنااة ىناؾ المقابؿ  كفي. ستيـز طكيمة استنزاؼ
 كذلؾ طكيبلن  الصمكد يمكنو ال كىك ةكتو كيفقد ييستنزؼ نظامو كبأف النياية في سيسقط األسد
 مدار امى األسد بشار بيا يتعمؽ كالتي سكريا في الصامتة األغمبية كسط األجكا  تويير بسبب
 كسيرمؼ الزمف مف طكيمة لفترة سيتكاصؿ الدما  سفؾ فإف بأررل  أك الطريقة كبيذه. الكةت
 . سكريا سي كـ الذم النظاـ ىكية اف النظر بوض ضعيفة دكلة كرا ه

 .نياية في األفق: ال سوريا، مBen Smit" (2012)" سميث بن دراسة 2.2.9.1

كمجمكاة مف القكل السياسية كالعسكرية في سكريا    ىذه الدراسة األزمة السكرية تناكلت
كالتي تداـ المعارضة كال ككمة. كما ناةشت ىذه الدراسة التداايات اإلةميمية لؤلزمة السكرية امى 
يراف كالمممكة العربية السعكدية كلبناف كغيرىا مف الدكؿ المجاكرة   كؿ مف تركيا كركسيا كالصيف كا 

كىدفت ىذه الدراسة إلى  بعد األسد. كمر مة ماعربية الدكلية ك ال ساطاتالك ىذه الدراسة  كما تناكلت
تكضيح الدكر الذم تمعبو الدكؿ األررل في م اكلة التأتير امى مجريات األزمة  كالعقبات التي 

 .نيا  األزمة  كالنتائ  الم تممة لؤلزمة السكريةت كؿ دكف التدرؿ الفعاؿ إل

االنقسامات بيف  يكجد  ؿ ةريب لؤلزمة السكرية بسببو ال كرمصت ىذه الدراسة إلى أن
ف ما ي دث في سكريا ىك صراعالتجارية اإلةميمية كالدكلية بسبب مصال ياالقكل  امى النفكذ    كا 
 تمؾ القكل.بيف 
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 األزمة السورية، مEkaterina Stepanova" (2012،)" ستيبانوفا يكاتريناإ دراسة 3.2.9.1
 .الروسيةالخارجية  السياسةو 

  كىدفت ىذه األزمة السكرية في كسمككيا السياسة الركسيةم ددات تناكلت ىذه الدراسة 
  كسمككيا في األزمة السكرية.السياسة الرارجية الركسية في ط التفكير انماأاف  إلى الكشؼ الدراسة

كاض ان بدرجة أكبر مف  كافتأتير السياسة الرارجية الركسية كرمصت ىذه الدراسة إلى أف 
المعتاد  باإلضافة إلى تأتيرىا امى ديناميات األزمة  كما أف رطة ككفي اناف البديؿ المقبكؿ 

 كاألمتؿ بالنسبة لركسيا امى الريارات األررل ال سيما التدرؿ العسكرم.

زمة التأثيرات اإلقميمية عمى األ  مJohn Calabrese" (2012،)" كاالبريس جون دراسة 4.2.9.1
 .سوريا في

  المنطقة رارج   كالبلابيف مفالبلابيف اإلةميمييف  ك ب تت ىذه الدراسة ديناميات الصراع السكرم
تر القكل اإلةميمية امى مجريات الصراع في سكريا  كتأتير األزمة أكىدفت الدراسة إلى تكضيح 

 السكرية امى دكؿ الجكار.

كرمصت ىذه الدراسة إلى أف الصراع السكرم لديو القدرة امى تويير مكازيف القكل في 
   كت سيف نفكذىـ ككضعيـالمكاسبلت قيؽ جميع البلابيف يتطمعكف   كأف بشكؿ كبيرالمنطقة 
 اإلةميمي. 
في  المعارضة السياسية مElizabeth O’Bagy" (2012،)" جياأوب ليزابيثإ دراسة 5.2.9.1

 .سوريا

السكرية ال سيما المجمس الكطني السياسية ىذه الدراسة مجمكاات المعارضة  تناكلت
كىدفت ىذه الدراسة لدراسة مككنات  السكرم  كالمجمس الكطني السكرم كلجنة التنسيؽ الكطنية.

المستقبمية  كالرؤيةكتبياف دكرىا كتأتيرىا امى مجريات الصراع    المعارضة السياسية في سكريا
 لمجمكاات المعارضة لسكريا بعد ر يؿ األسد.

  لكنيا شعبيان  كرمصت ىذه الدراسة إلى أف المعارضة السياسية الشعبية اكتسبت دامان 
فتفتقر إلى رؤية كطنية كرسالة متماسكة كأساس لمداـ الدكلي المفتاح لرمؽ معارضة كطنية    كا 

الصراع ةد   كما أف ي أنشئت مع  ركة سياسية شعبيةفعالة يكمف في ربط الت الفات الكطنية الت
 لـ تعد ممكنة. لؤلزمة تفاكضية التسكية اندىا الكصؿ إلى النقطة التي 
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 :السابقة الدراسات عمى التعقيب -عاشراً 
 البا ث تكصؿ إلى ادة مبل ظات  كؿ ىذه الدراسات ىي: فإف  بعد استعراض الدراسات السابقة

  تعتبر مف الدراسات الميمة التي ب تت في األزمة السكرية بشئ كبير إف الدراسات السابقة
مف التعمؽ كالت ميؿ  كبالتالي فيي مف المراجع الميمة التي يمكف االاتماد امييا مف 

 السياسييف كالكتاب كالم مميف.
   بعض الدراسات السابقة تعرض لؤلزمة السكرية في جكانب اامة  كليس بالتفصيؿ العميؽ

ميا أسباب األزمة إلى أسباب دارمية  كلـ تتطرؽ إلى العكامؿ الرارجية التي كازت معظ
 ساادت امى إندالايا.

  كتير مف الدراسات السابقة تطرةت لتناكؿ أطراؼ األزمة السكرية  كالقكل اإلةميمية المؤترة
فييا  كمصال يا بشئ مف التفصيؿ  كىذه التفاصيؿ نتيجة ألىمية العبلةة بيف أطراؼ 

 مة كالقكل اإلةميمية.األز 
  مف الدراسات ةد تناكلت األزمة السكرية بشئ مف التفصيؿ كالت ميؿ  إال  ان بالرغـ مف أف كتير

أف البا ث لـ يعتر في مضمكنيا امى ت ديد أساسي  كدةيؽ لتأتير تكازف القكل الدكلية 
 تار األزمة امى شكؿ النظاـ الدكلي.آامى األزمة السكرية  كانعكاس 

ألىمية تكازف القكل الدكلية  كانعكاس تأتيرىا امى مجريات األ داث كاألزمات امى كنظران 
يف في تمؾ األ داث أك األزمات  سكا  تأتيرىا  كدركليا كبلابيف  كفاامالسا ة الدكلية  اف طريؽ 

ررل مت الفة أك متكافقة المصالح اغير مباشر اف طريؽ ةكل إةميمية  أـكاف ذلؾ بشكؿ مباشر  أ
  أم التدرؿ أك ال رب بالككالة  فقد رأل البا ث أف يتناكؿ ىذا العنكاف الذم يدرس تكازف معيا

القكل الدكلية كأتره امى األزمة السكرية  لتوطي مر مة معاصرة كصعبة في العبلةات الدكلية ال 
لفة سيما في األزمة السكرية  التي أصب ت سا ة  رب بالككالة اف ةكل دكلية كأررل إةميمية مت ا

 أك متكافقة معيا.

 :ىيكمة الدراسة -حادي عشر
تتككف الدراسة مف أربعة فصكؿ   يث ي تكل الفصؿ األكؿ امى رطة الدراسة  بينما 

لتكازف القكل الدكلية كالنظاـ الدكلي  كيناةش الفصؿ التالث  ان نظري يتناكؿ الفصؿ التاني تأصيبلن 
قكل العسكرية المشاركة فييا  بينما يناةش الفصؿ األزمة السكرية كأسباب إندالايا  كاألطراؼ كال

األزمة  كمف  النتيا الرابع )األرير( أتر تكازف القكل امى األزمة السكرية كالسيناريكىات المتكةعة 
 تـ ارض نتائ  الدراسة كتقديـ التكصيات.
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 :مقدمة 1.2
 نظاـ انييار اقب ظير الذم بيك األكر  السياسي النظاـ مف الدكلي السياسي النظاـ انبتؽ

 الدكلي النظاـ مفيكـ نشأ  يث ـ 1648 ااـ كستفاليا معاىدة امى كالتكةيع با ك أكر  في اإلةطاع
 باالستقبلؿ تمتعيا أساس كامى فيو  الرئيس الفااؿ بصفتيا القكمية الدكلة أساس امى يقكـ الذم

 بكجكد الدكؿ إةرار مف الرغـبك . (24: 2010 ابدك ) القكمية مصم تيا ت قيؽ ن ك كسعييا كالسيادة 
 اما النظر كبصرؼ القكمية  مصال يا ت قيؽ أجؿ مف بينيا كالصراع التنافس فإف الدكلي النظاـ
 ىذا نشأة منذ دكلية كةضايا مشكبلت رمؽ إلى أدل الدكلي  النظاـ امى ال فاظ ضركرة تقتضيو
 (.2005 ابراش ) ىذا يكمنا  تى المفيكـ

 ةدر بمكغ امى الدكلي النظاـ تسااد التي الكسائؿ أىـ أ د القكل تكازف سياسات تعتبر
 دكلية ك دات مجمكاة كجكد اف الناجـ التكازف أف في شؾ تمة كليس االستقرار  مف مقبكؿ
 النتظاـ األساس يشكؿ المتا ة كالمكارد اإلمكانات في نسبيان  متكافئة أك القكة مصادر في متقاربة
 الك دات لصكرة انعكاس ىك المستقر الدكلي النظاـ أف ذلؾ أدائو  كضبط الدكلي النظاـ  ركة
 فيمي ) االستقرار كادـ التكتر  الة اف بمنألن  ابلةاتيا انتظاـ بسبب تجعمو التي المتكازنة الدكلية
1997 :79). 

 تاريرية ـ  بت كالت1648 ااـ كستفاليا معاىدة امى منذ التكةيع الدكلي النظاـ مر لقد
 كفي  القرف التاسع اشر كما في األةطاب بتعدد مر مة في يتسـ كجعمتو  مساره في أترت كبيرة
 كالذم ـ 1945 ااـ التانية العالمية ال رب بعد  دث كما القطبية تنائي اميو أطمؽ أررل مر مة
 انييار بعد ال قان  ليتوير السكفيتي  كاالت اد األمريكية المت دة الكاليات مف كؿ تتزامو كانت

 االت اد تفكؾ شكؿ لقد .(2009 المشاط ) القطب  أ ادم االـ إلى  ـ1991 ااـ السكفيتي االت اد
 األمريكية المت دة الكاليات كتبني الرأسمالي  لمنظاـ انتصاران  االشتراكي النظاـ كسقكط السكفيتي
 متؿ أررل نظريات مف بيا يرتبط كما العكلمة ستار ت ت االستعمارم العالمي النظاـ أيديكلكجية

 .(20: 2003  ىريدم)ال ضارات كصداـ التارين  نياية

                                                           
 كبأف الوربية  الميبرالية بانتصار بشر الذم فكككياما فرانسيس األمريكي الكاتب التارين نياية نظرية بتركي  ةاـ 

 ال ضارات صراع نظرية بينما. العالـ في يسكد سكؼ كأنو لم كـ  النيائي الشكؿ ىك الوربي الرأسمالي النظاـ
 صراع أف فكرة امى كتقـكـ  1993ااـ  Forign Affairs مجمة في ىنتنجتكف لصمكيؿ مقاؿ في فظيرت

 اإلسبلـ ىما  ضارتيف بيف سيتـ الصراع أف امى أيضان  أكد كالذم الدكلية  السياسات سي كـ الذم ىك ال ضارات
 .(20: 2003)ىريدم   كالورب
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  المبحث األول
 الدولية العالقات في وقياسيا القوة مفيوم

 الت الفات ابر تنشأ التي القكل بمكازيف ررآب أك بشكؿ الدكلي النظاـ ارتباط المسممات مف
 .(145: 1991نصكر  ) القكة ىي المكازيف ىذه كأساس غيرىا  أك المنظمات أك الدكؿ بيف

 :القوة ماىية 1.2.2
. منيا المقصكد ت ديد أك القكة تعريؼ في شأف  ذات أك جكىرية  ربلفات ىناؾ ليست

 سمككيـ في الت كـ أك اآلرريف  سمكؾ في التأتير امى القدرة ىي" القكة أف تقر التعاريؼ فمعظـ
 .(Deutsch, 1989: p38) "معينة ةضية تجاه

 بالعبلةات الميتميف فإف التأتير  اممية في نطاةيا  صرت ةد التعريفات ىذه ألف كنظران 
 يف األساس كىك الدكؿ  بعبلةات القكة لربط نظران  كضك ان  أكتر ؼيتعار  ةدمكا كشؤكنيا الدكلية

  ككمة ب مؿ ال ككمات إ دل بقياـ ابلةة أم تسمح أف بمعنى. العممية تارىاآك  القكة تطبيقات
 القياـ امى تقدـ تجعميا كأف إرادتيا  بم ض بارتياره تقـ لـ معينان  سمككان  تتبع أف امى ما دكلة

 :Malhotra, 1998) بيا القياـ في ترغب بأفعاؿ القياـ مف تمنعيا أك بيا  القياـ في ترغب ال بأاماؿ

p65) . 

 تكظيؼ كجانب  القكة أسباب امتبلؾ جانب جانبيف  يتضمف القكة مفيكـ أفكيرل البا ث 
 . كأفعاليـ اآلرريف إرادة في الت كـ في األسباب ىذه

 :القوة عناصر 2.2.2
 الدكلة امتبلؾ امى ااـ بشكؿ القكة كتستند التأتير  امى ةدرتيا في القكة أىمية تكمف

 ةدرات بمجمكايا تشكؿ التي كالمؤسسات كالقدرات كالمكارد بالرصائص متعمقة أساسية لعناصر
 مصال يا تردـ التي لمكجية كفقان  اآلرريف امى رياراتيا فرض مف نياتمكٌ  التي ال يكية الدكلة

 : إلى العناصر ىذه تصنيؼ كيمكف. (2012مقبؿ  )

 الطبيعية كالمكارد المؤترة العكامؿ لجميع الدةيقة الدراسة بو كييقصد :الجيوبولوتيكي العنصر .1
  القكمية كالمصالح األىداؼ لت قيؽ امييا  ال صكؿ أك تكفيرىا يمكف التي لمدكؿ أك لمدكلة

 السياسية  الدكلة  ال دكد الجورافي  كمسا ة : المكةع كيت دد ىذا العنصر بالعكامؿ التالية
 أدكاران  الطبيعية التركة كمكارد البشرية كالقكة الدكلة شكؿ يمعب أررل  يث كالسكاف  كأبعاد

 .(126 : 2010) بيب   مدكؿل/ مدكلةل الشاممة القكمية قكةال في ككبيرة مؤترة
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 االةتصادية القكة أىمية إغفاؿ يمكف كال االةتصادية  المكارد تعني كىي :االقتصادية القوة .2
 يقكد اآلف االةتصاد أصبح االةتصاد  تقكد السياسة كانت أف فبعد الراىف  الكةت في

 . (183 :2010 مقمد ) السياسات كي رؾ

 كةكة تقميدية ةكة إلى كتنقسـ األكلى  الركيزة ىي العسكرية القكة كتعد :العسكرية القوة .3
 المؤسسات األسم ة  أنظمة ال ربية  النفقات المسم ة  القكات ادد في كتتمتؿ نككية 

 .(65 :2004  أبكاامر) ال ربية الصنااات ال ربية  كفا ةال مستكل ال ربية 
 أساسية أبعاد تبلتة كليا كالدكلي  اإلةميمي كالتأتير التقؿ مدل بيا كييقصد :السياسية القوة .4

 التأتير  ىذا تكجيو في المستردمة كاألدكات اإلمكانات تـ كالنفكذ  التأتير إاماؿ :كىي
  .(186 :2010 مقمد )النفكذ  ليذا التأتير لعممية األررل الدكؿ مف االستجابة مدل كأريران 

 اتراذ امى القدرة أساسان  تعني كىي الدكلة  لقكة رئيسيان  مصدران  كتيعىدٌ  :القومية اإلرادة .5
 لمضوكط الرضكع كدكف القكمية  لممصالح مناسبان  تراه لما كفقان  الرطط  كتنفيذ القرارات
 القكمية  اإلرادة ينت  كالشعكب ال اكـ النظاـ مف كؿ تفااؿ أف المعركؼ كمف. الرارجية
 كتنمية كالدستكرية السياسية المؤسسات ككفا ة السياسي االستقرار زيادة إلى ذلؾ كيؤدم
 بالعكامؿ القكمية اإلرادة كتتأتر. كاالنتما  الكال  ركح إذكا  إلى كصكالن  كتك يده  العاـ الرأم

 التكنكلكجيا  استيعاب كةدرة التقافية النكا ي تجداتكمس التراكمية التاريرية كالربرة العرةية
 .(28 :2010  بيب ) كالديني العقائدم البعد كأريران 

 :القوة قياس 3.2.2
  اكلت مقدف  األرض امى بينيما السابقة التجارب إلى باالستناد يتـ الدكؿ ةكة تقييـ إف

 إلى استنادان  الدكلة ةكة ةياس ربلليا مف يمكف اممية أساليب تطكير األكاديمية الدراسات مف الكتير
 تسمح ما بقدر أىدافيا ت قيؽ امى ةادرة أك ةكية تككف الدكلة أف بافتراض ليا  المتا ة اإلمكانات

 أكتر الدكلة  ةكة ةياس مسألة جعؿ القكة اناصر في التعدد ىذاك   ليا المممككة القكة اناصر بو
 رغـامى الك . (56-53 :2000تكفيؽ ) المادية غير القكة بعناصر األمر يتعمؽ اندما راصة صعكبة 

 : ىما اتناف كأىميا  القكة لقياس مناى  ادة كفؽ القكة  لقياس اجتيادات ىناؾ فإف ذلؾ  مف

 امى الدكلة لقكة وةياس في يستند  يث القياس  في التقميدية الطرؽ اف يعبر األكؿ المني  .1
 ىام المدارؿ بعض ركزت إذ كمية  بمؤشرات مباشرة ةياسيا يمكف التي المادية العكامؿ
 امي ركز مف كىناؾ. العسكرية الدكلة ةدرات ىام التركيز متؿ المكارد  مف كا د متوير
 .(526 :2011 سيف  ) Klaus Knorr نكر كبلكس متؿ االةتصادية المكارد
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 كقياس ةياسيا يصعب التي المعنكية كالعكامؿ المادية العكامؿ بيف جمع  يث التاني المني  .2
 كالقكة االةتصادية كالقكة الطبيعية كالمكارد كالسكاف الجورافي المكةع إلى استنادان  الدكلة

 أك القكمية األربلؽ إلى باإلضافة ال ككمية كالكظائؼ القرار صنع كاممية العسكرية
 التنظيمية كالقدرات القيـ كنظاـ كال ضارة كالديف الجمااي العمؿ أك التقافية القدرات
 لمدكلة القكمي األمف أركاف كالمعنكم المادم مجمكايا في تشكؿ كالتي العسكرية كالعقيدة

 يعد لـ بأنو جادؿ الذم نام  جكزيؼ التاني المدرؿ اف كيعبر. (26-23 :1997فيمي  )
 االةتصادية  ـأ العسكرية سكا  المادية  العناصر امي ااتمادا الدكلة  ةكة  ساب باإلمكاف

 كانتشار المناخ  كتوير الدكلية  كالجرائـ اإلرىاب  متؿ جديدة أمنية تيديدات لظيكر نتيجة
 لـ أنو يعني كىذا. لمكاجيتيا الناامة القكة مكارد امتبلؾ تتطمب كالتي المعدية  األمراض

 المكارد ىذه ت كيؿ مف فبلبد مادية  غير ـأ مادية كانتأ سكا  المكارد  امتبلؾ كافيا يعد
 النيائية كالم صمة المرجكة  النتائ  امي كلم صكؿ اآلرريف  ىام لمتأتير إستراتيجية ىإل

 .(2012 مقبؿ ) الدكلة ةكة ت دد التي ىي اإلستراتيجية ليذه

 :القوة حدود 4.2.2
 القكل تتمكف ككيؼ منيا؟ أضعؼ دكؿ تجاه أىدافيا ت قيؽ في الكبرل القكل تفشؿ كيؼ

 العبلةات مظاىر أىـ مف تعتبر كالتي القكة  اجز أم منيا؟ األةكل الدكؿ في التأتير مف الضعيفة
 التأتير امى كالقدرة القكة اناصر امتبلؾ بيف العبلةة فأ بمعنى. (Deutch, 1968: 65) الدكلية
  :متؿ التأتير ممارسة امى تؤتر كتيرة كمتويرات اكامؿ فيناؾ مباشرة  ليست

نما  فراغ في التأتير يتـ ال  يث: الرارجية العكامؿ تأتير .1  إةميمية أك دكلية بيئة في كا 
 .(2012 مقبؿ ) متدارمة كتفاابلت لقكل م صمة تبرتع كبالتالي القيكد  بعض امييا تفرض

 لمتأتير أشكاالن  اليدؼ  الدكلة فيو تترذ ال مكةؼ كجكد الصعب مف: المضادة األفعاؿ ردكد .2
 ةد بؿ كامؿ  بشكؿ أك مطمقان  اليدؼ الدكلة تستجيب ال فقد الفاامة  الدكلة سمكؾ في

 مف أكتر الرسائر ت مؿ امى لقدرتيا لمواية فعالة تككف كةد  مضادة بصكرة التأتير ت اكؿ
 .(Deutch: 1968: 65) الكبرل القكة ضعؼ نقاط مىا ااتمادان  الفاامة الدكلة

 العبلةات بمستكل كالمرتبط األررل الدكؿ إزا  معينة دكلة في الدارمي التجاكب درجة .3
 .(2012 مقبؿ ) دارمية أبعاد امى القائـ الراصة

 أك أكزانيا ةياس يصعب ب يث إنساني  طابع ذات معنكية لعكامؿ مركبة تأتيرات ىناؾ .4
 كال سابات كالبلاقبلنية كالكرامة كالعناد التأتير  اممية امى تأتيراتيا اتجاىات تكةع
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 :2010 مقمد ) كالوركر  الكبريا ك  اإلدراؾ  كسك  اإلرادة  كةكة ال سابات  كأرطا  التاريرية
198-199) . 

 يمكف مرتمفة  صعد امى القكة مفيكـ لت ميؿ امقان  أكتر م اكالت إلى التعقيدات تمؾ أدت لقد
 القكة  دكد بشأف كداللتيا األبعاد تمؾ أىـ تمريص يمكفك   أدؽ بصكرة تأتيرىا م ددات فيـ معيا
 (Malhotra: 1998: 12): األتي في

 ا تماالت تويير امى ةدرتو مدل أم معينة  اممية امى ما اامؿ تأتير يعني: القكة تقؿ .1
 .العممية تمؾ انيا تسفر أف يمكف التي النتائ 

 أك القكة تمؾ بكجكد لمتأتر ةابمة تككف أف يمكف التي الدكؿ ادد كىك: القكة نطاؽ .2
 .استرداميا

 العقاب درجات كأسكأ  (المكافأة) التكاب درجات أامى بيف الفارؽ يشير  يث: القكة مدل .3
 ةكتو  نطاؽ دارؿ ررآ طرؼ امى تكةيعو أك من و ما طرؼ يستطيع الذم  (العنؼ)

 شيئان  يرشكف ال أك شيئان  يريدكف ال مف إلى بالنسبة الدنيا  دكدىا اند القكة تككف  يث
 نطاؽ اف الرارجة الدكؿ الكاةع في ىي "المارةة الدكؿ" األمريكية اإلدارة ةتسمي فما

 .السيطرة

 أك كالمكضكاات كفئاتيا السمككية العبلةات أنكاع مجمكع اف يعبر  يث: القكة مجاؿ .4
 ميزاف دارؿ الفاامة األطراؼ ةدرات بزيادة يزداد القكة فمجاؿ لمقكة  ترضع التي القضايا

 اف النظر بوض لو  ترضع أف يمكف أك ترضع التي السمكؾ بأنكاع يتصؿ مافي القكة
 ةمجالي ةيـ امى -كبير  د إلى- سيطرت الدكؿ بعض أف كما. القكة كزف أم التأتير فعالية
 .أررل دكؿ في نكاية نشاطات أك معينة  أةاليـ بتفاابلت تتصؿ مرتمفة

  :مفيوم توازن القوى 5.2.2
 المقدرات اندىا كتتكافأ تتعادؿ التي ال الة" أنو القكل ازناتلتك  الشامؿ المفيكـ يعتبر

 الك دات مف غيرىا مع المت الفة الدكؿ مف مجمكاة أك منفردة ما لدكلة ةكالقيمي كالسمككية البنائية
 أك ردع المت الفة الدكؿ لمجمكاة أك لمدكلة ال الة ىذه تضمف ب يث معيا  المتنافسة السياسية
 السريع الت رؾ مف أيضان  يمكنيا كبما أكتر  أك أررل دكلة مف ضدىا المكجية التيديدات مجابية
 ي قؽ بما فييا رمؿ أم  دكث اند ال الة ىذه إلى لمعكدة المجاالت جميع في العمؿ ك رية

  .(143 :2011  سيف ) اإلستراتيجي التكازف أيضان  المفيكـ ىذا امى كييطمؽ "االستقرار
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 :القوى توازنتعريف  6.2.2
 الدكلية كالعبلةات السياسة امما  مف كتير لدل القكل تكازف بمفيكـ ي يط الومكض يزاؿ ال

 ةكتيف بيف التعادؿ نقطة أنو امى القكل تكازف فيـ منيا كمتعددة كتيرة ألسباب ذلؾ كيرجع
 شديد  ببط  ت ركو األةؿ امى أك  ركاتو  كانعداـ القكل تكازف جمكد افتراض كمنيا متعارضتيف 

 :Malhotra, 1998) الدكلي االستقرار ل فظ بكصفيا يالذات مقصكدة دكلية كسياسة افتراضو كمنيا

129-134). 

ارؼ القامكس السياسي تكازف القكل الدكلية بأنو "نظرية سياسية ييقصد بيا الم افظة امى 
ميزاف القكة بيف دكؿ العالـ  ب يث ال ييسمح لدكلة  أك لدكلة مع  ميفاتيا  باالستئتار بالنفكذ في 
 المجاؿ الدكلي  تى تفرض سيطرتيا امى الدكؿ األررل  بما يككف في  كزتيا مف ةكة اسكرية

مكانيات اةتصادية كبيرة ككسائؿ إابلـ متقدمة"   .(47: 2002)منذر  متفكةة كا 

كيعرفو سيدني فام بأنو "ميزاف تعادؿ القكل  يعني تعادؿ بيف ةكة كأاضا  المجتمع الدكلي 
 .(268  ص2009)الرزرجي  يمنع أم منيـ مف أف يككف ةكيان لدرجة فرض رغبتو امى اآلرريف" 

 إمكاف  الة في التكازف ينشأ: "بقكلو القكل تكازف مقمدصبرم  يؿإسماا الدكتكر كيعرؼ
 كاستقبلليا  األررل الدكؿ  رية ييدد ما ةكاىا  في كسا ؽ ضرـ تفكؽ امى ت صؿ أف كا دة دكلة
 في التجمع طريؽ اف بالقكة القكة مكاجية إلى القكة الم دكدة الدكؿ يدفع الذم ىك الت دم كىذا

 الك يدة  الطريقة كليست الدكلي التكازف تككيف طرؽ إ دل كىذه. مضادة ةكل ائتبلؼ أك م اكر
 إلى ترمز سياسة بأنو القكل تكازف كيكصؼ  "الدكلية ال ركب بعد ما تكازنات تككيف طريقة كىي

  ينما الدكؿ كأف  "القكة بظاىرة ىتعن التي المدرسة كىي الدكلية  السياسة في الكاةعية المدرسة
 القكة  اكتساب امى الصراع اممية ربلؿ مف الدكلي كمركزىا كأمنيا كجكدىا امى لم فاظ تسعى
 القكة استرداـ ـتنظي في سبلح ذاتو  الكةت في كىك القكل  تكازف ت قيؽ ىك ذلؾ في رائدىا فإف

 .(263 :2010 مقمد )" امييا كالسيطرة

 مف كتجاىد ت قيقيا إلى الدكؿ تسعى -ذاتيا  دفي - سياسة ليس القكل تكازف أف غير
 تكازف نشك  إلى يؤدم امم كالييمنة  التفكؽ إلى تسعى بؿ التكازف  إلى تسعى ال فالدكلة أجميا 
 ربلؿ مف ارضي بشكؿ إلييا يتكصؿ  الة ىك بؿ لذاتيا  مقصكدة  الة ليس القكة فتكازف القكة 
 ل ظة في المتكازنة كؿالد كضع في نفسيا تجد التفكؽ إلى السااية فالدكلة. التفكؽ إلى السعي
 .(269 :2009  الرزرجي) ما تاريرية
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رتبلفات بينيا  يرل البا ث أنيا مف ربلؿ استعراضنا لمتعريفات المرتمفة لتكازف القكل  كاال
جميعان تعكس كجكد نظاـ دكلي تتكزع فيو القكة بيف ادد مف األطراؼ الدكلية  كما أف معظميا 

كظاىرة تؤدم بطبيعتيا إلى تشكيؿ ىذا التكازف  أم أنو ينطمؽ مف فرضية كجكد الصراع الدكلي 
 نتيجة طبيعية لظاىرة الصراع الدكلي.

 :القوى توازن أشكال 7.2.2
 بيف القكة تكزيع ىي الجكىرية فكرتو أف مف الرغـ فعمى كا دة  صكرة القكل لتكازف ليس

 ةميؿ ادد يصؿ ةد الصراع  أتنا  ففي. تنقص أك تزيد ةد األطراؼ ىذه أف إال الدكلية  األطراؼ
 تعدد امى يعتمد لمقكل تكازف بينيما فيتشكؿ القكة  في النسبي التعادؿ مف  الة إلى الدكؿ مف

 كأ يانان  المركب التكازف أك  األةطاب المتعدد التكازف مف النكع ىذا امى أطمؽ كةد  الدكلية األةطاب
 يسيطر كةد. أنفسيـ األةطاب بيف الت الفات كترة امى المعتمدة العبلةة تعقد ب كـ المعقد  التكازف
 مقمد ) البسيط التكازف ىذا امى أيطمؽ كةد األطراؼ  تنائي التكازف فيصبح دكلتاف  القكل تكازف امى

2010: 266). 

 أنكااان  ينتجاف لمتكازف الرئيسييف الشكميف ىذيف لكف القكل  لتكازف الرئيسة الصكر ىي تمؾ
 األنظمة كتكازف أنكااان  المتجانسة األنظمة تكازف أك الجامد  كالتكازف المرف التكازف متؿ أررل 

 .(147 :2011  سيف ) التكرية كاألنظمة المعتدلة نظمةاأل كتكازف المتنافرة 
 :(Multiple Balance) (األقطاب المتعدد) المعقد توازنال . أ

 امى المجمكاات ىذه كتعمؿال تقؿ اف تبلث   كتيرة ةكل مف يتككف الذم التكازف ىك
 في كالتجمعات الم اكر تمؾ ادد امى ةصكل  دكد ىناؾ كليست  بعضان  بعضيا مكازنة
 .(2010أميف ) كيؤدم إلى ت قيؽ االستقرار كالسبلـ  القكل لتكازف المتعدد النظاـ ظؿ

 :(Simple Balance) (الثنائي التوازن) البسيط التوازن . ب

 أك في القكل متعادلتيف دكلتيف كجكد اند التكازف ىذا كيقـك كضك ان  األكتر الصكرة ىك
  تكفيؽ) النسبي التكافؤ أك التعادؿ مف  الة في ىي كالتي المضادة القكل مف مجمكاتيف

 ىذا فأ  كما إلييا كيؤدم ال رب مف االةتراب مر مةىذا التكازف   يشكؿك   (16 :2002
 امى ةائمة التكازف ىذا  الة فأل األمد  ةصيرة استقرار فترة سكل يرمؽ ال التكازف مف النكع
  (301 :1999 أبكرزاـ ) الشؾ
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 :الجامد والتوازن المرن التوازن . ج

 مك د كاجتمااي كاةتصادم سياسي فكر إلى تنتمي دكؿ بيف يقكـ الذم ىك: المرف التكازف -
 المعتدلة األنظمة تكازف أك جانسةالمت األنظمة تكازف أ يانان  اميو ييطمؽ كلذلؾ متجانس  أك
 (73 :1996 رمؼ )

 أك سياسية أك فكرية نماذج إلى تنتمي دكؿ بيف يقكـ العكس  امى ىك: الجامد التكازف -
 تكازف أ يانان  اميو ييطمؽ كلذلؾ متنافرة  أك متناةضة  ضارية أك اجتمااية أك اةتصادية
 .(Malhotra: 1998: 137) التكرية األنظمة أك المتنافرة األنظمة

  كجامدان  مركبان  تكازنان  كاف ـ1936-ـ1918 األكلى مر متو في ال ربيف بيف ما فتكازف
 الدكؿ شمؿ فقد كسياسيان  فكريان  كمتناةضة متعددة الفترة تمؾ في التكازف ذلؾ أنظمة ككانت

يطاليا الشيكاية كركسيا الوربية الديمقراطية  بسبب التعايش استطاات األنظمة ىذه لكف الفاشية  كا 
 مرنان  تكازنان  كاف األكلى العالمية ال رب ةبؿ ما تكازف فإف العكس  كامى. المركب التكازف طبيعة
 أف كمع تنائي  تكازف إلى ت كلو ب كـ مضطرب تكازف لكنو متناةضة  ليست أنظمة يضـ ألنو

 .(296 :1999 أبكرزاـ ) ال رب درمت أنيا إال كسياسيان  فكريان  متجانسة أطرافو

 ىي كالجمكد المركنة أف يرل البا ث لمتكازنات  المرتمفة األشكاؿ استعراض ربلؿ مف
 بسيطان  التكازف يككف فقد فراية  أررل أشكاالن  لو فتجعؿ لمتكازف  األصمي بالنكع تم ؽ أكصاؼ
 يرتبطاف  كالسبلـ ال رب لكف كجامدان  مركبان  أك كمرنان  مركبان  يككف كما كجامدان  بسيطان  أك كمرنان 
 دكران  يؤدياف كالجمكد المركنة بينما .االستقرار تكازف ىك المركب فالتكازف كصفو ل ال التكازف بنكع
 يدفعف الجمكد أما الت الفات   ينس كربط التيدئة امى تسااد فالمركنة  التكازنات  ركة في كبيران 

 يدـك االستقرار فإف كمرنان  مركبان  التكازف كاف فإذا  كالتكتؿ كالت الؼ ال ركة سراة ن ك بالتكازف
 ن ك تدفع ال ادة المتناةضات ألف ةصيران  يككف االستقرار فإف جامدان  كاف إذا أما  طكيمة لفترة

 .بال رب يعجؿ مما التنائية  إلى بالمرك طبيعة مف بالتكازف الميؿ كسراة كالتكتؿ الت الؼ

 :الدولي التوازن في وأثره اإلقميمي التوازن 8.2.2
 القكل ابلةات ينظـ ألنو المسيطر  التكازف أك الرئيسي القكل تكازف أ يانان  اميو كيطمؽ

 ذات أررل تكازنات امى يعتمد كشمكلو  أىميتو امى كىك. العالمية السياسة امى المسيطرة الرئيسة
)أبكرزاـ   الفراي التكازف أك اإلةميمي التكازف اميو يطمؽ ما كىك بو  كتتأتر بيا يتأتر م مي طابع
 مف اددان  تجمع م دكدة  جورافية أطر دارؿ تتككف التكازنات مف أشكاؿ كىي. (260-261 :1999
. الم دكد الجورافي اإلطار ىذا في كالنفكذ السمطاف امى بالصراع تتسـ ابلةات في الدكؿ
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 ما القكة  في التعادؿ شبو أك التعادؿ مر مة إلى تصؿ م دكدة دكالن  فإف الصراع  ليذا ككم صمة
 كيككف  بعضان  بعضيا ابلةات كيضبط الدكؿ سمكؾ في يت كـ م مي  ةكل تكازف ةياـ إلى يؤدم

 القكل تكازف متؿ ذلؾ في متمو بال ركب  كينتيي السممية باألساليب أيضا أةطابو بيف التنافس
 .(152-151 :2011 سيف ) العالمي

 كجكد مف بد فبل فااؿ بشكؿ فيو كيؤتر الدكلي التكازف امى اإلةميمي التكازف ينعكس كلكي
 :1999 أبكرزاـ ): األتي في الشركط ىذه إجماؿ كيمكف كالدكلي  اإلةميمي بالطرفيف تتعمؽ شركط
260-261). 

 العسكرية كةدراتو أىميتو اإلةميمي لمطرؼ يككف أف يجب: اإلةميمي الطرؼ أىمية -
 لنفسو كلي قؽ العالمية  القكل ل ساب دكره أدا  يستطيع كي كالجورافية  كاالةتصادية

 . اإلةميمي الصعيد امي ميمة مكاسب

 الصرااات في الدكلية األةطاب تشارؾ: اإلةميمي القكل تكازف ألىمية الدكلي القطب إدراؾ -
 تركض ال كىي. العالمي القكل تكازف في مكانتيا كداـ مكاسبيا زيادة أجؿ مف اإلةميمية 

 المناسب  اإلةميمي الطرؼ ككجدت الم مي  الصراع أىمية أدركت إذا إال الصراع  ىذا
 . دكره مف كاالستفادة دامو  يجب الذم

 إستراتيجي  طابع ذات المصالح ىذه: كاإلةميمي الدكلي الطرفيف بيف مشتركة مصالح كجكد -
 الت الؼ يودك المصالح  كجكد دكف فمف تاريرية  أك تقافية أك اةتصادية أك اسكرية إما
 متماسكان  الت الؼ كاف المصالح  ىذه مستكم ارتفع ككمما كمر ميان  ىشان  الطرفيف بيف

 .كةكيان 

تككف  أفيككف ليا تأتير كنفكذ كبير  يجب  كؿ دكلة كبرل تيتـ بأفيرل البا ث بأف ك 
مف باب التكازف اإلةميمي أك تكازف   ىناؾ دكلة في اإلةميـ تابعو ليا لتراى مصال يا في المنطقة

دراؾ الدكؿ الكبرل أىمية تكازف القكل في اإلةميـ   فالكاليات القكل الرئيس نظران ألىمية المنطقة كا 
كىي إسرائيؿ   يث ت اكؿ الكاليات المت دة األمريكية لدييا  ميؼ ةكم في الشرؽ األكسط  ةالمت د

. لت افظ بذلؾ امى مصال يا في المنطقة إسرائيؿ إبقا  تكازف القكل في الشرؽ األكسط لصالح
يراف   ابينما نجد ركسيا لدييا  مفا  ذ جاىدة كتسعى تأتير كنفكذ كبير في المنطقة متؿ سكريا  كا 

 فيما ت اكؿلم فاظ امى أنظمة ال كـ في تمؾ الدكؿ  فاظان امى مصال يا ككجكدىا في المنطقة  
مما جعؿ األزمة   ي المنطقة اف طريؽ األزمة السكريةليا دكر ف أف يككف ليا كبرل أررل دكؿ

 الدكلي. اإلةميمي السكرية تررج مف النطاؽ الدارمي إلى النطاؽ
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 :القوى توازن وعناصر مكونات 9.2.2 
 البعدك   السمككي البعدك   البنائي البعد) اإلستراتيجي التكازف اناصر كمككنات أبعاد تبدك

 سمككي بعد دكف كأيضان  كالتكافؤ  التعادؿ أساسو بنائي بعد دكف تكازف يكجد فبل مترابطة ( القيمي
 مرتبطان  القائـ التكازف إدراؾ أساسو ةيمي بعد دكف ككذلؾ السياسية  الكتؿ بيف ك ركة مركنة أساسو
 انو. فالبعد البنائي يقصد بو اناصر القكة الشاممة لمدكلة/ الرضا ادـ أك اميو المكافقة ب الة

الدكؿ  بينما يقصد بالبعد السمككي ىك سمكؾ القكل الدكلية إزا  بعضيا البعض  كيقصد بالبعد 
يتعمؽ بمدل إدراؾ الدكلة/الدكؿ لمتكازف المكجكد امى السا ة الدكلية كمدل ةبكليا ليذا فيما القيمي 

 .(180-171 :2011   سيف) الشكؿ مف التكازف
  :البنائي البعد 1.9.2.2

 ةالشامم القكل اناصر كىي كال ضارية  كالعسكرية كاالةتصادية السياسية القكل بو يقصد
 مدكؿل/ مدكلةل الشاممة القكمية ةكل ت ميؿ ربلؿ مف نوإ  يث دكؿ  لمجمكاة أك لمدكلة القكمية
 المكانة  تكازف: ىما انصريف في ين صر كالذم البنائي  البعد ىذا مككنات إلى نصؿ أف يمكف
 .(126: 2004 أبكاامر ) .المقدرات كتكازف

 لكؿ كيصبح مدكؿ ل/ لمدكلة األساسية المقكمات كتكافؽ تناسؽ بو ييقصد :المكانة توازن . أ
 لدكؿ/ لدكلة المكانة تكازف" تعبير إطبلؽ فإف  تـ كمف مكانة  دكؿال مف مجمكاة أك دكلة
 العممي كالتقدـ كالعسكرية كاالةتصادية كالتاريرية الجورافية العكامؿ اتزاف يعني "ما

 إلى ذلؾ يؤدم لدكؿ /لدكلة المكانة تكازف ادـ كاند  مكال ضار  يكالتقاف كالتكنكلكجي
 .(84 :2011  سيف ) الدكلية السا ة في السياسية يراتالتأت إ داث في ةدرتيا إضعاؼ

 كدرجة الدكلي النسؽ في لدكؿ/ لدكلة المقدرات تعادؿ  جـ بو كييقصد :المقدرات توازن . ب
 القكل  تكازف ىك األكؿ :مرتمفاف نمطاف لو التكازف كىذا المقدرات  ىذه في التوير ميؿ

 .(126 :2004  أبكاامر) الراب تكازف ىك كالتاني
        يث الدكؿ  مف مجمكاة بيف القكة ميزاف امى لمم افظة سياسية نظرة كىك :القوى توازن -

 كاستوبلؿ العالـ في بالييمنة باالنفراد الدكؿ مف مت الفة مجمكاة أك ما لدكلة يسمح ال
 أك امييا  إرادتيا فرض أك أررل دكؿ امى السيطرة في كاالةتصادية العسكرية إمكانياتيا
 مع بالت الؼ أك منفردة  الدكلة ةكل ب شد التكازف ىذا كيت قؽ. مصال يا ضد التدرؿ
 التفاابلت استقرار إلى تؤدم القكل تكازف ك الة. منافسييا ضد السياسية النماذج مف غيرىا
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 :2010مقمد ) كال ركب الصرااات نشكب إلى يؤدم القكل تكازف كادـ الدكلية  السياسية
283). 

 التدمير مف ركفان  اآلرر  الطرؼ تدمير طرؼ أم فييا يممؾ ال  الة كىي :الرعب توازن -
 ييعىدٌ  األدنى ال د كجكد كلكف النككية  الكسائؿ في ؤ العددمتكافال ذلؾ يتطمب كال. المتبادؿ

 .(59-58 :2002منذر  ) التكازف ىذا ل دكث كافيان 
 :السموكي البعد 2.9.2.2

 في االرتبلؼ أك التشابو درجة امى بنا ن  بعضا  بعضيا إزا  الدكلية القكل سمكؾ يت دد
 مف لدييا ما تستردـ أف تستطيع ىؿ أم .كاالجتمااية كالعسكرية كاالةتصادية السياسية ةيمتيا

 : ىما أساسييف انصريف مف السمككي البعد كيتككف .(185 :2011  سيف ) كمقدرات كةكة اناصر
. المباشر التدرؿ أك األ بلؼ  ربلؿ مف التدربلت  ت قيؽ يمكف :القوى تدخالت توازن . أ

 كييقصد. المشتركة أىدافيا لت قيؽ الدكؿ أنشطة لتنسيؽ سمككية ظاىرة األ بلؼ كتيعىدٌ 
 مع كالعظمى الكبرل الدكؿ كابلةات سمكؾ أف كالكبرل العظمى القكل تدربلت بتكازنات
 ال ضارم التفكؽ امتبلؾ مف ينبع كالذم العالـ  مف منطقة أم في السياسية التكتبلت

 الم ددة المنطقة في مصال يا ل ماية ةالرئيس األدكات أ د ييعىدٌ  كالعسكرم  كاالةتصادم
 مف كالكبرل العظمى القكل بيف كالتكازف االستقرار مف نكع ىناؾ يككف ب يث العالـ  مف

 .(186 :2011 سيف  ) التدرؿ ىذا ربلؿ

 الدكؿ مف مجمكاة أك دكلتاف تناصب التكازف  مف النكع ىذا كفي :التسمح سباق توازن . ب
 باإلنفاؽ العسكرية ةكاتيا كتسميح كفا ة ت سيف منيا كؿ كت اكؿ بعضا  بعضيا العدا 

 أك الدكلة ربللو مف تسعى سمككيان  نمطان  التسمح في السباؽ ىذا كييعىدٌ . الزائد العسكرم
 إلى المعادية الدكلة يداك كىذا. التفكؽ ت قيؽ بؿ التكازف  ت قيؽ إلى الدكؿ  مجمكاة
 م ددة  راصية ليا كتفاابلت  ركة ىناؾ يصبح تـى  كمف نفسيا  األىداؼ لت قيؽ السعي
 تعادؿ  الة في التكازف ىذا كيت قؽ. الدكؿ ليذه الرارجية السياسة سمكؾ ىك ذلؾ كيصبح
 التقميدية العسكرية القدرة تساكم جانب إلى فيو  الزيادة معدالت أيضان  العسكرم  اإلنفاؽ
 تكازف إلى كيينسب. السباؽ ىذا في الدارمة كافة لؤلطراؼ كالنكع الكـ في التقميدية كغير
 (269 :2010مقمد ) :منيا ادة اناصر التسمح سباؽ

 .كالنكع الكـ في سباةان  التسميح يتضمف أف -

 .المسم ة ةكاتو كفا ة كرفع بتجسيد السباؽ ىذا في طرؼ كؿ يضطمع أف -
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 .األسم ة كـ في السريع التنامي شرط تكفر -

 .ادا   الة في كتمتيف أك دكلتيف كجكد -

 :يلقيما البعد 3.9.2.2

 كفي الدكلي  المجتمع دارؿ المكجكد لمتكازف الدكؿ/ الدكلة إدراؾ بمدل البعد ىذا يتعمؽ
/ لمدكلة القيادة كتدرؾ .التكازف مف الشكؿ ليذا الدكؿ أك الدكلة ةابمية كمدل الدكلية  المتويرات ظؿ
 القكمية  أىدافيا امى التكازف ىذا تأتير معرفة ربلؿ مف  كليا  المكجكد التكازف طبيعة مدكؿل

 القكمية القكة دائمان  ال سباف في كيكضع األىداؼ  ىذه لت قيؽ البلـز الزمف مبل مة كمدل
 .(187 :2011  سيف ) المضادة لمقكل كاإلستراتيجية ميةالمستقب كالنكايا القكمية كاألىداؼ

 لكضع الرفض أك كالقبكؿ الرضا درجة أف إال التكازف  ت قيؽ كالتعادؿ التكافؤ ربلؿ مف كيمكف
 كفعاليتو  التكازف ىذا لتأتير األساسي المعيار ىي تظؿ الدكلي المجتمع في الدكؿ مجمكاة/ الدكلة
 مقمد ) :ادة مجمكاات إلى كالرضا القبكؿ درجة  يث مف السياسية التكتبلت" أكرجانسكي" ةسـ كةد

2010: 169) 
  .كراضية ةكية دكؿ -

  .راضية كغير ةكية دكؿ -

  .كراضية ضعيفة دكؿ -

  راضية. كغير ضعيفة دكؿ -
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  المبحث الثاني
 النظام الدولي والعالقات الدولية

 :الدولي النظام عناصر 1.3.2
  :رئيسية اناصر تبلتة مف الدكلي النظاـ يتككف

 انو يعبر ما ىي القكااد كىذه  الدكلي النظاـ ك دات بيف التفاابلت تنظـ ةكااد كجكد .1
 في التدرؿ كادـ السيادة  ك ؽ الدكلية  كاألاراؼ كالمعاىدات كالمكاتيؽ الدكلي بالقانكف
 .(31 :2010 فيمي ) كغيرىا الدبمكماسية كاألاراؼ األررل لمدكؿ الدارمية الشؤكف

 تي: جماليا في اآلإكيمكف   بينيا فيما التفااؿ يتـ التي الك دات .2

ففي األزمة   (Mingust: 2001: 99) الدكؿ القكمية بكؿ ما تضمو مف أجيزة كمؤسسات -
يراف  كتركيا  كةطر  كالمممكة العربية الدكؿ القكمية السكرية نجد أف  الفاامة ىي سكريا  كا 

 السعكدية  كالكاليات المت دة األمريكية  كركسيا  كالصيف.

ةميمية  متؿ منظمة الص ة العالمية المنظمات - المدىكف  ) ال ككمية الدكلية مف االمية كا 
ةميمية المنظمات ففي األزمة السكرية نجد أف(  97 :2011   ال ككمية الدكلية مف االمية كا 

 ىي منظمة األمـ المت دة  كجامعة الدكؿ العربية.

متؿ  الجنسيات المتعددة الشركات :شكميف الدكلي النظاـ كتأرذ في القكمية  ابر القكل -
متؿ   (NGO)  ككمية غير شركة جنراؿ مكتكرز األمريكية  كبرتش بتركليكـ  كالمنظمات

ففي األزمة   (51-45 :1997فيمي  ) كالمجنة الدكلية لمصميب األ مر مراسمكف ببل  دكد 
 بي.ك ىك االت اد األكر  القكمية ابر يفأك الفاام القكل السكرية نجد أف

 الت الفات الدكلية  سكا  اترذت طابعان سياسيان أـ اسكريان أك كمييما معان متؿ  مؼ الناتك -
 .(2014)مكسى  

مستكل الدكلة  كالتي تككف ألفعاليا كت ركاتيا ردكد فعؿ دكلية الجمااات كالمنظمات دكف  -
مممكسة كمنيا: جمااات التائريف امى  ككماتيـ  كال ركات العرةية ذات التكجيات 

الجمااات  ففي األزمة السكرية نجد أف (2014)مكسى   االنفصالية  كالمنظمات األرىابية
تتمتؿ جمااات التائريف امى  ككماتيـ كالمنظمات دكف مستكل الدكلة  متؿ  زب اهلل  ك 
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ككيضعت امى ةائمة  "رىاباإل"التي أيلصقت بيا تيمة بالمعارضة السكرية  كالمنظمات 
 كالدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ "دااش".  جبية النصرةكرىابية اإلال ركات 

 .(2014)مكسى    ركات الت رر الكطني  متؿ منظمة الت رير الفمسطينية -

 :2011المدىكف  )   متؿ أسامة بف الدفأدبية كأفراد ممف ليـ مكانة سياسية األبعض  -
101.) 

 غيرىا في أـ السياسية المجاالت في كانتأ سكا  النظاـ ك دات بيف تتـ التي التفاابلت .3
 .لنإ …كالرياضية كالتقافية كاألمنية كاالجتمااية كاالةتصادية المجاالت مف

(Mingust,2001: 99)  

 :الدولي النظام توازن 2.3.2
 في معيف تكازف إلى تؤدم أف يمكف النسؽ  أاضا  بيف تتـ أف يمكف التي التفاابلت إف

 كيمكف ال الة تمؾ في النسؽ بيف العبلةات انتظاـ إلى يؤدم الذم األمر أاضائو  بيف معيف زمف
 (Viotti & Kauppi: 1993: 47) :شكميف في يظير أف

 الفعؿ كرد الفعؿ ربلؿ مف النسؽ أاضا  بيف المتبادؿ التأتير ربلؿ مف التكازف يت قؽ .1
 ىك كما النسؽ شكؿ يبقى أف يمكف  يث  ان معين ان مكةف يتطمب مكضكع أك ةضية أم امى
 .الساكف االتزاف اميو كيطمؽ تويير  دكف

 اميو يطمؽ ما كىك أاضائو  بيف القكة تكزيع كصكر النسؽ ىيكؿ توير ابر التكازف يت قؽ .2
 . المت رؾ أك ال ركي التكازف

 يترتب ما كىك المستقر التكازف التكازف  مف نكايف بيف الدكلية العبلةات في البا تكف كيميز
 اميو  كاف ما إلى التكازف إاادة إلى تؤدم أفعاؿ  دكث التكازف  في ارتبلؿ  دكث اند اميو

 جديدة أشكاؿ إلى النسؽ صكرة في توير  دكث اميو يترتب ما كىك المستقر غير كالتكازف
 .(275-274 :2009 الرزرجي )

 :الدولي النسق توازن اختالل عوامل 3.3.2
 .اميو السيطرة يصعب ب يث كاتسااو النسؽ أاضا  بيف كالصرااات النزااات ظيكر -

 نسؽ  مف أرساه كما التكتؿ  أك ال مؼ ةاـ أساسيا امى التي األىداؼ في الكاضح التوير -
 .النسؽ أىداؼ تماـإ أك
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 .ركسيا مف ال رب العالمية األكلى نس اباك النسؽ  مف رئيس اضك انس اب -

 ,Viotti & Kauppi) بو راصة أىداؼ لت قيؽ العاـ النسؽ ضمف فراي نسؽ استوبلؿ -

1993: 47). 
 :الدولية لمعالقات نظريةال سسأىم األ 4.3.2

 (Inter-Paradigm Debate Theory): النماذج بين ما الحوار نظرية 1.4.3.2

 مجاؿ إلى" ككف" لدل النمكذج مفيـك استقدمكا الذيف األكائؿ بيف مف ليبيارت أرند كاف
 في األكةات كؿ كفي مكاف كؿ في بكجكد تتمتع الكاةعية أف ليبيارت ااتبر  يث الدكلية  العبلةات

 تعرضت السبعينيات  منتصؼ في الكاةعية  لكف. نمكذجان  تككف أف يركليا الذم األمر المجاؿ ىذا
  كار إلى النماذج بيف ال كار يرجع كىكذا كالراديكالييف  الميبرالييف جانب مف متكاصؿ ليجـك

 تسغريفي) المسيطر الكاةعي النمكذج مبل مة بمدل* كالراديكالييف كالميبرالييف الكاةعييف بيف مفترض
 .(199 :2002 كتيرم 

 فالنظاـ االمية   ككمة غياب في تقـك الدكؿ بيف العبلةات أف الكاةعيكف يعتبر  يث
كىك جكىر  الدكؿ  بيف القكة تكزيع امى بالتركيز إال الدكلية العبلةات فيـ يمكف كال فكضكم الدكلي

 أف يعني القكة تكزيع في التساكم ادـ أفيرل   يثالنظرية الكاةعية السياسية ليانز مكرجانتك  
 الميبراليكف يرل الكاةعييف  اكس امى  القكة سياسات أشكاؿ مف شكؿ ىي الدكلية العبلةات سا ة

 أم فكؽ الفردية ال رية يضعكف كىـ اليادؼ  كالتويير التقدـ مف ممكف االـ الدكلية العبلةات أف
 يرل بينما  ال رية ىذه تيدد بطريقة التصرؼ مف الدكلة منع بضركرة كيؤمنكف  آرر شي 

 الظمـ كةؼ إلى كيداكف  مساكاة فييا يكجد ال العالـ ىذا في المؤسساتية البنية أف الراديكاليكف
 .(Mingst: 2001: 97) اادؿ االمي نظاـ إلى كالت كؿ

                                                           
مككناتو   قائقو  اناصر القكة -بأنيا الممارسة السياسية المستندة إلى القرا ة المكضكاية لمكاةع تعرؼ الكاةعية  *

تعرؼ الميبرالية بأنيا ك  لنظرية سياسية ما.ستراتيجي مكضكاة في السياؽ اإل -يجابياتكالضعؼ  السمبيات كاإل
مذىب فكرم كسياسي ينادم بال رية المطمقة في الميداف االةتصادم كالسياسي كاالجتمااي كيقـك مرتكز الميبرالية 

الت رر التاـ مف كؿ أنكاع اإلكراه الرارجي اك الدارمي   أمامى مبدأ )االستقبللية( لؤلفراد كالمجتمعات كالدكؿ  
  تـ التصرؼ كفؽ ما يمميو ةانكف النفس كرغباتيا  كاالنطبلؽ ن ك تكريس دان كاف دكلة أـ جمااة أـ فر أسكا  

بينما تعني  غمبية بكؿ صكرىا المادية كالمعنكية بيف الدكلة كالمجتمع.ال ريات ضمف اقد اجتمااي تتفؽ اميو األ
يضان بأنيا كؿ مذىب م افظ أكةد تـ تعريفيا   كفقياالعكدة إلى األصكؿ كالتمسؾ بيا كالتصرؼ أك التكمـ الراديكالية 

 .(117-114 :2011   سيف) متصمب في مكضكع المعتقد السياسي
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 :(Analysis Levels Theory) التحميل مستويات نظرية  2.4.3.2

 المدرؿ فإف لذلؾ ت ميميا  يجب بؿ نفسيا اف ت دثت ال الكةائع أف النظرية ىذه ترل
 الت ميبلت مف مرتمفة مستكيات امى النظرية ىذه تقكـ  يث الت ميؿ  ىك الدكلية لمعبلةات

 تبلتة إلى يشير الدكلية السا ة امى شائع تصنيؼ تمة .الدكلية العبلةات طبيعة  كؿ كالفرضيات
 يتعيف مستكل أم فعمى. (117 :2011  سيف ) كالفردم كالدارمي  الدكلي  :الت ميؿ مف مستكيات

  يركز؟ أف الت ميؿ امى

 دارؿ في منظمات أك مجمكاات بيف دارمية سياسية امميات تمرة ىي الت ميؿ تمرة إف
 الم تمؿ مفف .المنظمات أك المجمكاات ىذه مف جز ان  يؤلفكف معينيف أفراد تصرؼ تمرة أك الدكؿ 

 شرح يمكف أنو المقاربة ىذه كتفترض الدكلي  السياسي النظاـ امى راص بشكؿ النظرية تركز أف
 التركيز إلى الكاةعية مؤيدك يميؿ فمتبلن  الدارمية  السياسات إلى التطرؽ دكف مف الدكلة تصرؼ
 اال تماؿ أما الفكضكية  النظاـ بييكمية راصة كااتبارىا الدكؿ بيف القكل ميزاف في المتويرات امى
 السياسة نتاج أنو امى الدكؿ تصرفات مع التعامؿ فيك الدكلية  العبلةات  كؿ لمنظرية التاني

 :2002 تيرم ك  غريفيتس) الدارمية السياسية المنظمات أك الدارمية المجمكاات تصرفات أم الم مية 
انعكاسان  في غالبيا كالتي تعتبر  كلعؿ رير متاؿ امى ذلؾ ىك السياسة الرارجية األمريكية  (385

 .لمسياسة الدارمية كالسيما جمااات الضوط

 ربلؿ مف ذلؾ كيظير األفضؿ  الت ميؿ مستكل ىك ما  كؿ العمما  بيف إجماع يكجد ال
 بنية في متكافرة األساسية ال رب أسباب  أف البعض يعتبر إذ  ال رب أسباب امى االتفاؽ ادـ

 بينما الكةت  بمركر البنية ىذه معالـ توير طريقة في أك الدكلي  النظاـ في كالت الفات السمطة
 كاالةتصادية  السياسية  العكامؿ كىي  الدكلة في دارمية اكامؿ إلى ال رب أسباب آرركف يعزك

 مشكبلتيـ فض السياسييف القادة م اكالت إلى ال رب أسباب نسبت كما. كالنفسية كاالجتمااية 
 يعزز الرارجي النزاع أف ةاادة امى معادية  رارجية سياسات ااتماد ربلؿ مف الدارمية السياسية
 كيصر. ينطبؽ ذلؾ امى السمكؾ اإلسرائيمي العدكاني في ال ركب الرارجية  الدارمي االنسجاـ
 كالقيكد  المصالح  فييا بما كاألرباح الرسائر  سابات امى يرتكز ال رب ةرار أف امى آرركف

  .(119 :2011  سيف ) كااللتباسات

األسد كت كمو نجد أف الرئيس السكرم بشار كامى مستكل الفرد بالنظر إلى األزمة السكرية 
بأنظمة كمؤسسات الدكلة التي يترأسيا  زب البعث العربي االشتراكي  كما ي يط بو مف ضوكط 

صرار الرئيس السكرم ا  كمؤترات دارمية متمتمة في سمكؾ القكل المعارضة لمنظاـ بكافة أطيافيا  ك 
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ـ لذات األيديكلكجيا رماد األزمة تسانده بعض القكل الرارجية النتمائيامى استرداـ ال ؿ األمني إل
متؿ إيراف ك زب اهلل المبناني ككتائب أبك الفضؿ العباس  كما أدت الضوكط الرارجية مف ةبؿ 
المجتمع الدكلي  كالمنظمات الدكلية كاإلةميمية الفاامة في األزمة لقبكؿ الرئيس السكرم ببعتة 

 طة ككفي اناف.مراةبيف امى مستكل الجامعة العربية  كبعتة مراةبة أممية كفقان لر

كامى المستكل الدكلي  كمف ربلؿ النظر إلى السياسة الرارجية السكرية تجاه الورب ال 
بي  كتقاربيا كالمصالح المشتركة مع ركسيا  ك سيما الكاليات المت دة األمريكية  كاالت اد األكر 

لمقاكمة في المنطقة كداميا لمتكجيات اإليرانية ال سيما الممؼ النككم  كداميا لمتكجيات الت ررية ا
صرار الكاليات المت دة إال سيما  زب اهلل المبناني ك ركات المقاكمة الفمسطينية  يمكف فيـ 

سقاط النظاـ السكرم  فإسقاط النظاـ يعني ت جيـ نفكذ ركسيا بشكؿ كبير إاألمريكية ك مفائيا امى 
ضعاؼ الم كر   زب -سكريا-الراديكالي )إيرافال سيما بعد فقدانيا النظاـ الميبي  ككذلؾ ضرب كا 

 ركات المقاكمة الفمسطينية(  ككما يمكف مف ربلؿ النظر إلى تنكع كتبايف مككنات المجتمع  -اهلل
الشعب السكرم يمكف  ـالسكرم كتنكع القيـ كاإليديكلجيات التي يديف بيا سكا  امى مستكل النظاـ أ

 أسباب ىذه األزمة.مف فيـ بعض 
  (Decision Making Theory):      القرار ذاتخا نظرية  3.4.3.2 

 كاألطر الفكااؿ ىي كما  يترذه كمف القرار يصنع مف ت ديد إلى النظرية ىذه تيدؼ
 النظرية ىذه ترل  يث معيا؟ كالتعامؿ األزمات إدارة ككيفية الدكؿ؟ بيف العبلةات ىذه في المؤترة

 لسمكؾ نتائ  العبلةات ىذه كأف األصؿ  إلى فييا نعكد أف يجب معقدة شبكة الدكلية العبلةات فأ
 ربلؿ مف إال الدكلية العبلةات نفيـ أف يمكف ال أم الدبمكماسي  السمؾ أاضا  ربلؿ مف سياسي
 (.141 :2004 أبكاامر ) )القرار مترذم أم) بصنعيا يقكمكف الذيف األفراد

 المتا ة البدائؿ مف ادد بيف االرتيار اممية بأنيا تعريفيا فيمكف القرار اتراذ اممية أما
 مف ادد بيف االرتيار"  ىك القرار اتراذ نظرية فجكىر كبذلؾ. نتائجيا في اليقينية بعدـ تتسـ التي

 :2010 مقمد) "القائمة بالظركؼ مرتبط اممي أساس امى كلكف تجريدم أساس امى ال الممكنات
447.) 

 صياغة ىك القرار صنااة نظرية بو أتت الذم الت ميؿ ىدؼ أف سنايدر ريتشارد يرل
 .السمكؾ تفسير أجؿ مف الكاةع في القرار صناع يراه كما العالـ
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 :القرار صناعة دراسة نماذج .1

 اإلطار فإف كبالتالي الدكلة  مستكل امى الت ميؿ ربلؿ مف القرار صنااة: سنايدر نمكذج -
 اف الصادر الفعؿ مف يبدأ الذم التفااؿ مسار دراسة فكرة امى يركز لمنمكذج النظرم
 الفعؿ يأرذىا التي ذاتيا األشكاؿ يأرذ الذم الرارجي الم يط مف فعؿ رد كيقابمو  الدكلة
 ربلؿ مف نمكذجو سنايدر ريتشارد كصاغى   (74 :2010فيمي  ) تفاابلن  بذلؾ فيشكؿ  األكؿ

  كالسمككية االجتمااية الدارمي  البنية الرارجي  كالم يط الم يط: التالية الت ميؿ ك دات
 .(29 :2011  الميمي)القرار صنع كاممية القرار صناعك 

 اقبلني ت ميؿ ربلؿ مف القرار صنااة اممية النمكذج ىذا يفسر: العقبلني الفعؿ نمكذج -
 كضع في بالتدةيؽ تقكـ دكلة أم أف ااتبار امى ما  لدكلة الرارجية السياسة ألىداؼ
 أك معينة ةضية بشأف تترذه ةرار كؿ مف تجنييا التي كاألرباح تكاليفيا ك ساب أىدافيا
 الدكلة سمكؾ اقبلنية ىك النمكذج ىذا في الت ميؿ في األساسية فالك دة ما  ىدؼ ت قيؽ

  فالقرار العراةي باجتياح الككيت كضميا اسكريان (75 :2010  فيمي) الدكلية العبلةات في
 .البلاقبلنيـ يعكس نمكذجان لمفعؿ 1990آب )أغسطس(  2في 

 نكع فييا مرتمفة ميةينظت أطر مف نتاج ىي القرار صنااة اممية: التنظيمية العممية نمكذج -
 القرار  صنااة في البيركةراطية مستكيات مرتمؼ بيف تفااؿ ىناؾ أف أم المنافسة  مف

 فيمي ) الدكلية العبلةات في معينة ةضية  كؿ الدفاع ككزارة الرارجية كزارة بيف كالتنافس
2010: 77). 

 :األزمة تحميل نماذج .2

 كالمنظمات القرار صنااة جمااات في النمكذج ىذا يتمتؿ: النظمية االستجابة نمكذج -
 .األزمة في السياسة ريارات كتقيد تشكؿ أف يمكف التي البيركةراطية

 في الدكؿ بيف التفاابلت كآتار سكابؽ النمكذج ىذا يرتبر: العدائي التفااؿ نمكذج -
 .السابؽ العدا  مف أكتر العدا  تكليد بكاسطة العمميات يؤلؼ لؤلزمة المفيكـ كىذا األزمات 

 المرافقة كالتكتيكية اإلستراتيجية الريارات امى النمكذج ىذا يؤكد: ال ساب كمفة نمكذج -
 .األزمة إدارة في الرسائر مف األدنى كال د األةصى ال د ألرباح

 امى اجتمااية ةيمة ليا شرصيات تأتير امى النمكذج ىذا يؤكد: الفردم الضوط نمكذج -
 .(133 :2011  سيف ) القرار صنع
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 :(Backdoors Theory) الخمفية البوابات نظرية  4.4.3.2

 مفاىيـ لترسين تسعى األمريكية المت دة كالكاليات الماضي القرف مف السبعينات نياية منذ
 إلرضاايا األمريكية اإلدارة تسعى التي تمؾ أك لسيطرتيا الراضعة بالدكؿ لعبلةتيا جديدة

 انييار ترأ امى كتطكرت  إيراف في اإلسبلمية الجميكرية ةياـ بعد النظرة ىذه تجمت كةد. مستقببل
 بيا نادل التي "Creative Chaos"" الربلةة الفكضى" نظرية كما. (2008  البياتي) السكفيتي االت اد
 االستعمارم المني  مف أكلى مر مة إال األمريكية اإلدارة في "الجدد الم افظيف" الجديد اليميف أتباع

 ت ررم فكر مأ ترفضاألمريكية  المت دة فالكاليات( الكمية الييمنة) لفكرة ت قيقا المعاصر األمريكي
 ككفؽ األمريكية اإلدارة فإف ىنا كمف البلتينية  أمريكا كفي األكسط الشرؽ في كراصة العالـ في

 في تكنغ تسي ماك ايد كفي السابؽ السكفيتي االت اد أياـ انتيجتيا التي( العدك صنااة) ةاادة
 الدكؿ بعض فكانت سياساتيا  تنفيذ ربللو مف يمكف ادك إيجاد الضركرة مف كجدت الصيف

 .(138 :2011  سيف ) "دكؿ م كر الشر" الشمالية كككريا كالعراؽ إيراف يانبي كمف كالمنظمات

 ت ديد تتبنى  ديتة معادلة ت قيؽ فكرة طرح إلى األمريكية المت دة الكاليات سعت لقد
 في األمريكية المصالح ت قؽ معاىدات ترسيـ ابر األمريكي لبلستعمار الراضعة الدكؿ فعاليات
 فيذه. الرمفية البكابات نظرية سـا امييا أطمؽ ما كىك ال ديث  لبلستعمار بكابة كلتككف المنطقة
 الدكؿ ل كـ( األمف مجمس) المت دة األمـ مف دكلي تشريع امى بال صكؿ تبدأ االستعمارية النظرية

 بممارسة المستعمرة لمدكؿ يسمح الذم( مف المادة الرابعة السابع البند) لشركط راضعة بااتبارىا
 غير كلككنيا  االستعمار ت ت لمدكؿ السياسي بالتربط ذلؾ في م تجة دكلي غطا  ت ت نشاطيا
 اال تبلؿ بداية منذ راؽالع في  دث كما كاةتصادىا سيادتيا ت مي صمبة مكاةؼ تبني امى ةادرة

 .(2008 البياتي ) ـ2003لو ااـ   األمريكي

 المكاجية فأ كجد االستعمارم الفكر فأ ىك يأتي كالجكاب الرمفية؟ البكابات لماذا كلكف
 الدكؿ مع التعامؿ في ان مجدي يعد لـ أررل مرة( كالجزرة العصا) سياسة كاستعماؿ مرة المباشرة
 بؿ النككية باكستاف مع ان مباشر  ان صراا تدرؿ لـ األمريكية المت دة فالكاليات لمت رر  المتطمعة
 .(139 :2011  سيف ) مكشكؼ بشكؿ رافإي تيدد نجدىا بينما  ا تكائيا  اكلت

 (2008البياتي  ): الرمفية البكابات نظرية دكافع

 .الكبلسيكية االستعمارية المناى  فشؿ -

 .االستعمارية اإلمبراطكريات سقكط -

 .التانية العالمية ال رب بعد ظيرت التي األ بلؼ فشؿ -
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 .الت ررم االتجاه بقكة دكلي شعكر كجكد -

في إيراف  اإلسبلمية الجميكرية ظيكر بعد اإلسبلمي االتجاه ذات الت رر  ركات تنامي -
 .الماضي القرف سبعينات أكارر منذ كاقائدية سياسية كقكة

 الدكلية السياسات في التويير بضركرة ااـ شعكر ظيكر -

 المعاصر البديؿ نياإ بؿ االستعمارية  لمنظـ رمفية بكابات التنائية المعاىدات تصبح كبذلؾ
 .(2008 البياتي ) القديـ لبلستعمار

كيرل البا ث أف سمكؾ الكاليات المت دة األمريكية في األزمة السكرية يأتي تجسيدان لنظرية 
األمريكية الفكضى الربلةة التي تقكـ امييا نظرية البكابات الرمفية   يث تسعى الكاليات المت دة 

المنطقة امى المتمتمة بإاادة تقسيـ  مع أىدافيا كمصال يا يتبل ـلرمؽ كاةع جديد في سكريا جاىدةن 
 .أسس طائفية
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  المبحث الثالث
 الدولية العالقات في وتوازناتيا القوة نظريات

  (Realism Theory):  الواقعية النظرية 1.4.2
 امى أساسية فعؿ ردة التانية العالمية ال رب بعد نشأت التي السياسية الكاةعية مدرسة تمتؿ

 بعضيا ابلةاتيا في المؤترة كالعكامؿ الدكؿ سمككيات كفيـ دراسة إلى الكاةعية كىدفت المتالية  تيار
 السياسية  الكاةعية نظرية طكركا الذيف أبرز مكرجانتك ىانس كيعتبر. (81 :3002  ىريدم) بعض مع

 اممية القكل تكازف اممية أف يرل  يث  الكاةعية في مبادئو "األمـ بيف السياسة" كتابو في كيقدـ
 ي دث أك رارجية ةكة ةبؿ مف التكازف في انقطاع ي دث فعندما أكتكماتيكية  بطريقة تتشكؿ تمقائية
 تشكيؿ أك األصمي لنظامو التشكؿ إلاادة ميبلن  يظير النظاـ فإف اناصره مف كا دة في تويير
  قكؽ امى لمتعدم كسيمة كيعتبره القطبية أ ادم نظاـ كيرفض كما. (Wong 2002: 399) جديد تكازف

 ةكة بنا  امى الكاةعيكف كي رص متكازف  بنظاـ كيستبدؿ ينيار أف كيتكةع اآلرريف  كمصالح
مكانيات اةتصادية  امى كالضوط سياسية مكاسب لنيؿ كذلؾ الدكلية  التجارة يرص فيما كبيرة كا 

 .(Lebow  2008: 52) المصالح لت قيؽ الدكؿ

 يقكلكف كما فيك التارين  ىك اندىـ كالدليؿ القكة  امى ةائمة ال ياة أف كفالكاةعي يعتقد
 فيي الدائـ السبلـ مقتر ات أما  الدكلية العبلةات في القاادة ىي كالنزااات ال رب أف يعممنا
 الكتير كاجيت أنيا إال. الرطأ امى مبنية اإلنسانية الطبيعة ككف كتفشؿ  التارين ابر ىبا  تذىب
 غامض  مفيكـ ىك مرتمفة أكجو امى استعمؿ الذم القكة مفيـك أف في أىميا تتمتؿ االنتقادات مف
 ىريدم ) القكة يستردـ سكؼ كأنو بالشر  يتسـ اإلنساف أف فرضية امى ةائمة النظرية ىذه كأف

 & Viotti) :يمي بما تتمرص الكاةعية امييا تةام التي المبادئ أبرز إف بارتصارك . (19 :2003

Kauppi, 1993: 61)  

 األربلةية فالمبادئ كبالتالي المتاليكف  يقكؿ كما األربلؽ ت ددىا أف يمكف ال السياسة إف .8
 .الدكلية العبلةات في األساس المصم ة كتمعب السياسي  العمؿ في تطبيقيا يمكف ال

 ككف بطبيعتو شرير اإلنساف أف كااتقادىا العدكاني  السمكؾ امى النظرية ىذه ةامت .3
 .الرطأ امى مبنية اإلنسانية الطبيعة

 في السياسي البلاب تعتبرىا كالتي الدكلة  كؿ م كرىا في تدكر السياسية النظرية إف .2
 .الدكلي المجتمع في التفاابلت طبيعة فيـ امى يسااد امييا كالتركيز  الدكلي النظاـ
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 كاألربلةيات المبادئ فإف كبالتالي التامة  بالفكضى يتسـ الدكلي النظاـ أف الكاةعية تعتبر .4
. معدمان  يكف لـ إف ذلؾ الدكلية العبلةات في جدان  م دكد تأتير ذات ىي الدكلية كالقكانيف
 لزيادة دائمان  تعمؿ فالدكلة القكة  ىي الدكؿ بيف الدكلية العبلةات في األساسية فال قيقة
 .م يطيا تجاه ةكتيا

في األزمة السكرية مف  يث  تـ تجسيدىا بشكؿ كاضحيرل البا ث بأف النظرية الكاةعية ك 
تكجو النظاـ السكرم لم فاظ امى تكاجده  كتماسكو في ال كـ مقابؿ أم تكاليؼ كتض يات  أم 

ربلةية كالقانكف الدكلي  ككما أف المصم ة األ بالمبادئتوميب المصم ة الكطنية دكف االكتراث 
ربلؿ دفع النظاـ السكرم  مفكذلؾ الكطنية تتطمب منيا ةدرات لتدافع اف نفسيا  يرل البا ث 

 يراهيديكلكجيا مف الجكار السكرم بقكل اسكرية تنتمي لنفس األ ةلكامؿ إمكانياتو العسكرية كاالستعان
 ية أم أف ال ياة ةائمة امى القكة.تجسيدان لركح ىذه النظر 

 :(Neo-Realism Theory) الجديدة الواقعية النظرية 2.4.2
 الناتجة  (النسبية المكاسب أك المطمقة المكاسب) المصم ة أساس امى النظرية ىذه تقـك

نو كالرسارة  الربح  سابات اف  مسألة في الدكلي التعاكف اممية في الدكؿ تكاجو اقبات تمة كا 
 .(Mingst, 2001:  84) التعاكف ىذا مف الناتجة المكاسب تكزيع

 أف إال  (النسبية المكاسب أم) التعاكف مف الناتجة المكاسب تكزيع ىي الدكؿ أكلكية إف
 مف كسبان  الدكؿ كؿ  ققت لك  تى أنو مف رشيتيـ مع بالمقارنة أىمية أةؿ يعتبركنو آرريف مفكريف
 ةكتو  بذلؾ فيعزز غيره  مف انتفااان  أكتر سيككف بعضيا فإف المطمقة المكاسب في زيادة التعاكف 

ف  الراصة مصال يا امى ال فاظ بوية تعاكنية اتفاةيات اف تترمى أك تن رؼ ةد الدكؿ بعض كا 
 الدكلية  العبلةات نظرية كفي. الدكلي التعاكف مف الناتجة المكاسب تكزيع مسألة اف النظر بوض
 الجدد المؤسسييف كالميبرالييف الجدد يفيالكاةع بيف المن نى في تبايف مسألة المسألة ىذه تبقى

 (.198 :2011 سيف  )
 ال كافز منطمؽ مف تعمؿ الدكؿ بأف كتعتقد النظريات  بقية الجديدة الكاةعية نظرية تتصدر

 كترتكز. الدكلي النظاـ ضمف مكاةعيا إلى نسبة الدكؿ مكاةؼ كتعكس. الدكلي النظاـ ضمف المادية
 (Mingst, 2001: 97): ىي أساسية  فرضيات رمس امى الدكؿ لسمكؾ الجديدة الكاةعية رؤية

 .الدكلي النظاـ ضمف السمطة كانعداـ الفكضكية .1

 .العسكرية القكة بامتبلؾ النفس  ماية .2
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 .الود ادك يصبح ةد اليكـ  ميؼ فإ إذ بال ميؼ  الكتكؽ يمكف ال .3

 .البقا  امى الصراع بدافع الدكؿ تت رؾ .4

 .اقبلنيكف شركا  بالفعؿ ىي الدكؿ .5

 فقط ةدرتيا امى كااتمادىا كالبقا  األمف بمسألة المتكاصؿ الدكؿ اىتماـ الفكضكية تعني
ذا األررل  الدكؿ مف كالركؼ  ستضعؼ الفكضى متطمبات مف األساس ىذا امى الدكؿ تعمؿ لـ كا 

 ىذه ألف  ت قيقو يصعب الدكلي التعاكف أف الجدد الكاةعيكف يعتقد المنطمؽ ىذا كمف النياية  في
 كيعتقد. الدكؿ مف سكاىا امى نسبيان  األكبر بالنفع يعكد أف شأنو مف دكلي تعاكف أم تقاطع الدكؿ

 القانكف  كانعداـ الفكضى  الة في  تى الدكؿ بيف ممكف التعاكف بأف الجدد المؤسسكف الميبراليكف
 .(20 :2003ىريدم ) الفكضى ىذه تبعات كترفيؼ لجـ كالمؤسسات األنظمة شأف مف كأف

الكاليات المت دة األمريكية مع  مفائيا يجسد ىذه النظرية  سمكؾ بأف كيرل البا ث 
بالترمي اف  مفائيا طبقان لمصال يا كأىدافيا  فسبؽ ليا أف  األمريكية ةامتالمت دة  فالكاليات

ترمت اف  ميفيا الرئيس الباكستاني األسبؽ بركيز مشرؼ  كتركت  ميفيا رئيس الكزرا  األسبؽ 
انيـ  كترمييامع  مفائيا  سمككيافؤاد السنيكرة لمصيرة اندما ز ؼ  زب اهلل امى بيركت  ككذلؾ 

 السكرية  ل ؿ األزمةالتكصؿ ةدرة النظاـ الدكلي امى  إلى ادـضافة باإلفي دكؿ الربيع العربي  
تجسيدأ لفكضكية ىذا النظاـ نظران لوياب سمطة مركزية  ل ؿ األزمة أك اتراذ ةرار بالتدرؿ العسكرم

  . اكمة

 :(Power Balance Theory) القوى توازن نظرية  3.4.2
 مف ذلؾ كينبع الدكلية  العبلةات في القكل نظاـ أبعاد ت ديد في النظرية جكىر يكمف

 تيديد إلى يؤدم الذم األمر الدكؿ  مف غيرىا  ساب امى القكمية ةكتيا زيادة دكلة كؿ م اكلة
 ما كىذا التيديد  ىذا لمجابية التجمع إلى الدكؿ ىذه يدفع ما كىك كاستقبلليا  األررل الدكؿ  رية
 مرتمفة ادة ةكل بيف يككف اندما معقدان  أك دكلتيف  بيف بسيطان  يككف ةد الذم القكل بتكازف ييسمى

 .(Malhotra, 1998: 129) كتكازف القكل في ال ربيف العالميتيف األكلى كالتانية

 :((Theory of International Regional Organization اإلقميمي الدولي التنظيم نظرية  4.4.2
 اإلةميمي الدكلي التقارب أف بكصؼ لمشعكب السيككلكجية الدكافع امى النظرية ىذه ترتكز

 اإلةميمية الدكلية التنظيمات ىذه تككف كةد. العالمية الدكلية التنظيمات مف لمدكؿ جاذبية أكتر يككف
 .(143 :2003  سيف ) :أمتمتيا كمف سياسية  كأيضان  اسكرية  أك اةتصادية



 توازى القوى الدولية والهظام الدولي )تأصيل نظري( 
 
 

39 
 

 الفصل الجاني

 .السابؽ كارسك ك مؼ األطمسي  شماؿ  مؼ متؿ العسكرية المنظمات -

 األكركبية بالسكؽ ييعرؼ ما أك األكركبية  االةتصادية الجمااة متؿ االةتصادية المنظمات -
 المتبادلة االةتصادية المعكنة كمجمس  ت اد األكركبيالتي أصب ت فيما بعد اال المشتركة

 (.الككميككف) أكركبا شرؽ كدكؿ السكفيتي االت اد بيف

 الدكؿ كجامعة الكسطى  أمريكا دكؿ كمنظمة أكركبا  مجمس متؿ السياسية المنظمات -
 .  كمنظمة الك دة األفريقيةالعربية

 :(Global Governance Theory) العالمية الحكومة نظرية  5.4.2
 يجعميا ما القدرات مف ليا مؤسسات إيجاد امى القدرة أك كجكد النظرية ىذه تتصكر

 ةانكف تطبيؽ ن ك فعاؿ نظاـ ىك" يقكؿ النظرية بيذه كالتعريؼ. الدكلية العبلةات تدير أف تستطيع
 فإنو النظرية  ىذه فيـ امى بنا ن ". ال ركب ةياـ كمنع ب ظر تتعمؽ التي الدائرة دارؿ كذلؾ االمي
 إلى ال رب بركض المتعمقة القرارات كأيضان  بؿ العسكرية  نظميا اف كافة الدكؿ تتنازؿ أف يجب
 .(191 :2002  كاككاالىاف غريفيتس) العالمية ال ككمة ىذه

 في الكاةعية النظرية أص اب مف راصة االنتقادات  مف معديدل النظرية ىذه تعرضت لقد
 (204 :2011  سيف ) :كاآلتي الدكلية العبلةات

 بيف ال الية كالصرااات المصالح ظؿ في  دكتو  كارد غير أمر الدكؿ سبلح نزع اممية -
 .الدكؿ

 يدرؿ الكاةع ىذا فإ  يث مطبقة  فيدرالية نظـ كجكد كاةع إلى النظرية ىذه أص اب يستند -
 .العالمية مستكل إلى ترةى ال صويرة جورافية دكائر في

 طااتيا  امى كترغميـ شعكبيا  تقكد التي لمدكؿ  ال ككمات شكؿ بيف كبيرة فركؽ تكجد -
 .السمطة مف القدر بيذا تتمتع ال التي العالمية ال ككمة كبيف

 :((Theory of supranational organizations القومية فوق المنظمات نظرية 6.4.2
 ت تفظ التي الدكؿ مف اددان  تضـ التي المنظمات تمتمكو فيما النظرية ىذه تب ث
ف  تى الدكؿ ليا كتنصاع المنظمة  ةيادة في مركزية القرار سمطة تبقى كلكف باستقبلليتيا   لـ كا 

 .(340 :2002 كأككاالىاف  غريفيتس) القرارات ىذه امىبعض الدكؿ  تكافؽ
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 :((Ideological Schools  Theory التقارب المذىبي نظرية  7.4.2

 كالرأسمالي االشتراكي المجتمع في تطكر مف ظير ما أف الوربييف  المفكريف مف ادد يرل
 كما الجانباف  بو يينادم الذم الكفرة مجتمع ت قؽ مشتركة  ضارة إلى آجبلن  أـ ااجبلن  يؤدم سكؼ

 في اإلجرا ات بعض إلى االشتراكييف كاتجاه االشتراكية  اإلجرا ات بعض إلى الرأسمالية اتجاه أف
 إلى سيؤدم الرأسمالية اإلجرا ات مف كىي ال كافز  كنظـ الصنااية  المشركاات إدارة مجاؿ
 يرل  يث انيفان  ىجكمان  االشتراكييف مف النظرية ىذه امى اليجكـ تـ كةد. نفسيا النتيجة

 مف توير ال سط ية ظكاىر ىي النظرية ىذه أص اب يدايو الذم التشابو مظاىر أف االشتراكيكف
 االشتراكي الكياف زازاة ت اكؿ بأنيا أيضان  اتياميا كتـ جكىريان  شيئان  الجانبيف أكضاع  قيقة
 .(205 :2011  سيف ) أفكاره كتسميـ

  (Game Theory): المباريات نظرية  8.4.2
 كتنظر المصالح  صرااات امى تشتمؿ التي المكاةؼ مع التعامؿ امى النظرية ىذه تركز

 بصفة السياسية الصرااات في النظرية ىذه كتستردـ اإلستراتيجية  في مباريات كانت لك كما ليا
 امى النظرية بينيت كةد .(17 :2003 ىريدم ) راصة بصفة كالسبلـ ال رب مشكبلت كفي اامة 
 المكسب فييا يصبح يث  بينيا التكفيؽ ال يمكف متعارضة أطراؼ بيف الصرااات أف أساس

 ي ققو الذم النصر أف كما نفسو  كالمقياس نفسيا بالدرجة اآلرر لمجانب رسارة يمتؿ أل دىما 
 التنافسية  الصرااات امييا ييطمؽ السابقة األمتمة كىذه صفران  م صمتو تساكم رسارة كيعقبو طرؼ
 يمكف -ما  د إلى- كلكف كمتشابكة  متدارمة أطراؼ بيف تككف فإنيا التنافسية غير الصرااات أما

  2010مقمد  ) صفران  الم صمة تساكم ال ال الة هىذ كفي بينيا  لمتكفيؽ اتفاؽ إلى التكصؿ
 .(223ص

 المرتمفة كالكسائؿ الطرؽ يسمؾ أف في ال ؽ لو طرؼ كؿ فإف النظرية  ليذه طبقان ك 
 يمـز مباراة ككأنيا الرصـ  نكايا إلى التعرؼ  اسة لديو يككف أف بشرط اليدؼ  إلى لمكصكؿ
 كالعنصرية األيديكلكجية الصرااات أف إال العمؿ  رطة لت ديد الرصـ رطة إلى فييا التعرؼ
 يصبح الصراع دارؿ األطراؼ تعدد اند أنو كما النظرية  ىذه تطبيؽ فييا يصمح ال كالتقافية
 .(147 :1990  مد ) االسترداـ في منطقية غير النظرية ىذه كتصبح  تعقيدان  أكتر المكةؼ

 اتراذ في العقبلنية مف كبير بقدر تتسـ التي المتمي الصكر مف المباريات نظرية تعتبر
  االاتبار في اآلرر الطرؼ فعؿ رد يأرذ الذم القرار ىك التفاامي كالقرار التفاامية  القرارات
  يث العقبلنية امى تقكـ معيارية نظرية باألساس كلكنيا كصفية نظرية ليست المباريات كنظرية
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 امى النظرية تقكـ إذ تفاامية  أكضاع في أفضؿ ةرارات تؤرذ أف يمكف كيؼ بياف إلى تيدؼ
 .(21 :1997 فيمي) الفكائد تعظيـ ىك أكلي معيار

 القياـ امى ةادريف المباريات أطراؼ يككف كلكي المباريات  نظرية فمسفة جكىر ىي المساكمة
 أف شؾ كال الص ي ة  المعمكمات مف الكافي القدر يتكفر أف البد كفعالية بكفا ة المساكمة بعممية

 اامبلن  تشكؿ المباراة طرفي مف كؿ يممكيا التي فالمعمكمات المباريات  في كبيرة ةيمة لممعمكمات
 دركؿ امى سابقة المعمكمات ىذه أكانت سكا  لصال و النتيجة ي سـ الذم منيما مف ت ديد في فارةان 

 الدكلي المجاؿ في المعمكمات ألف كنظران  المباراة  أتنا  امييا ال صكؿ مف ما ان طرف تمكف ـأ المباراة
 الدكلة تممكيا التي كالمعمكمات المرابرات أجيزة أىمية ىنا فتظير المناؿ صعبة أك مكتممة غير

 تجرم بيئات تبلث كىناؾ. (148 :1990  مد )  كت ميميا المعمكمات جمع في األجيزة  ىذه ككفا ة
 .(223 :2010مقمد  ): ىي المباريات فييا

 كىك كالص ي ة  الكاممة المعمكمات مف األةصى ال د فييا يتكافر التي البيئة كىي: التأكد بيئة -
 مف كبير ةدر امى تككف كاال تماالت الكضكح  مف االية درجة امى القرار بدائؿ يجعؿ ما

 . الم دكدية

 . كالمؤكدة كالص ي ة الكاممة مكماتالمع تكافر بعدـ تتسـ البيئة كىذه: التأكد ادـ بيئة -

 بأنو البيئة ىذه كتقضي التأكد  ادـ كبيئة التأكد بيئة بيف الكاةعة البيئة كىي" المراطرة بيئة -
 .المتكةعة القيمة باسترداـ الطبيعية النتائ   دكث ا تماؿ تكةع القرار صانع باستطااة

 المباريات وأنماط أنواع .1

 فكزا الطرفيف أ د بفكز تنتيي التي المباراة كىي تعاكني  غير نمط اف تعبر: الصفرية المباراة -
ااـ  كما  صؿ في  رب الرمي  التانية كمية رسارة اآلرر الطرؼ كرسارة كميا 

  .ـ1991ـ/1990

 ىناؾ أفٌ   كؿ كتدكر" الض ية سيككف مف" أك" الركؼ مباراة" أيضا ىسمكت: التيديد مباراة -
ف  يان تان ان طرف ييدد أكؿ ان طرف  كتؤسس المصداةية  مف االية بدرجة يتصؼ التيديد ىذا كا 
كما  صؿ في أزمة ك   النككم الردع في ال اؿ ىك كما األكلى الضربة ألىمية التيديد مباراة

 .ككباالصكارين في 

 ان طرف ىناؾ أف أم القكة  في متساكييف غير الطرفاف يككف  المباراة ىذه كفي: المستوؿ مباراة -
 .ضعيؼ طرؼ امى االستوبلؿ أساليب يمارس ان ةكي
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 الصراع يككف ب يث الطرفيف  بيف التعاكف مف ةدر تكافر امى المباراة ىذه تقـك: القائد مباراة -
 أفٍ  البدٌ  األرر طرؼال ةيادة مف الطرفيف أ د يتمكف كلكي يقكد  مف  كؿ فقط ان ةائم بينيما
  مد ) اآلرر الطرؼ باتجاىو يسير الذم ؼاليد صكب ىبالرط يبدأ أف امى ةادران  يككف
1990: 149). 

لعبة صفرية بيف  ىييرل البا ث أف السمة الوالبة في طبيعة العبلةات الدكلية المعاصرة ك 
الجكرجية  ككما  صؿ -كما  صؿ في ال رب الركسيةالقكل المركزية في النظاـ الدكلي المعاصر  

امى  بيف تمؾ القكل المركزية التفااؿ في األزمة األككرانية  كاألزمة الميبية  لكف ىناؾ ت كؿ في
  فالمسألة ال تتعمؽ أساس اإلةرار بمصالح متناةضة مف نا ية كمصالح مشتركة مف نا ية أررل

  مما يك ي بأف طبيعة العبلةات الدكلية سكؼ بالفكز بقدر ما تتعمؽ بالب ث اف أةؿ الريارات سك ان 
صفرية  مع ت كؿ النظاـ الدكلي مف الييمنة إلى نظاـ تكازف القكل المتعدد غير تت كؿ إلى لعبة 

  أم أف كؿ طرؼ يريد صفرم ذات مجمكعدكلي في األزمة السكرية الصراع الطبيعة ف. األةطاب
لعبة غير ال يزاؿ طبيعة الصراع الدكلي في األزمة السكرية  ت قيؽ فكز كامؿ  امى الرغـ مف أف

كلكف   تمامان كما فعؿ أكباما كبكتيف كبشار األسد  ال أ د  صؿ امى كؿ ما يريد-صفرية  تى اآلف
 مصالح الشعب السكرمكلية ال ييميا ففي األزمة السكرية لعبة د -في المقابؿ ال أ د رسر كؿ شيئ

 جديدة.أررل ل سابات ةديمة ك  ان   كما أف ىناؾ تسديدالنفكذ لمكاسب كتكزيعاتقاسـ  بقدر

 :((Balance of Nuclear Terror Theory النووي الرعب توازن نظرية  9.4.2
 إمكانية إلى تصؿ  تى القدرات ىذه تنمية في كتنجح نككية ةدرات لدييا التي الدكؿ إف

  الة في الدكلتيف كبل يضع األكلى  الضربة صد في نجا يا بعد التانية بالضربة التدمير إ داث
 كىك المقبكؿ  البديؿ إلى الدكؿ ىذه تمجأ تـى  كمف االنتقامية  كالضربات الضربات مف نككم راب

 :2003  سيف ) الدكؿ بيف التكازف  دثيي  ما كىذا النككية  ال رب كارتة مف بدالن  التقميدية ال رب
115-116). 

 دكف إلييا الكصكؿ يمكف التكازف نقطة بأف تمتمت النتقادات النظرية ىذه تعرضت لكف
 تأميف في ما دكلة كتكؽ درجة أف كما التقميدية  باألسم ة الردع ربلؿ كمف نككية  ةدرات كجكد

 في النككم الراب تكازف كضع دكف النككية  أسم تيا باسترداـ المبادرة إلى يدفعيا ةد أىدافيا
 .(284 :2010 مقمد )  ساباتيا
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 :(National Security Theory) القومي األمن نظرية  10.4.2

 كىذه نككم  ليجكـ التعرض ىك األزمات ىذه كأىـ  كاألزمات لمطكارئ  الترطيط إف
 األىداؼ  لت ديد الترطيط مف كبيران  جز ان  تأرذ لمدكلة القكمي األمف امى المؤترة القكمية الكارتة
 يككف ةد أك اتراذىا  يجب ضرمة إجرا ات مف ستتبعو كما اليجكـ ىذا ردع منيا يككف ةد كالتي
 في  رص إلى الترطيط ىذا ي تاجو كما اليجكـ ىذا  دكث ةبؿ االستفزازات ردع اليدؼ

 .(93 :2003  سيف ) اتراذىا يتـ التي اإلجرا ات

 :(Limited War Theory) المحدودة الحرب نظرية  11.4.2
 يصؿ أف يمكف أنو اتضح  ينما  مف القرف الماضي الرمسينيات في النظرية ىذه ظيرت

 تقميص إلى تداك التي النظرية ىذه ظيرت ذلؾ  دكث كلتبلفي النككية  ال رب  افة إلى العالـ
 ال رب اصطبلح نيطمؽ أف كيمكف  (143 :2010 مقمد ) مناسب مسرح في مناسب  جـ إلى العنؼ

  :منيا م ددة ظركؼ امى الم دكدة

 .صويرة دكؿ بيف كمعظميا الشامؿ  التدمير أسم ة استرداـ إلى تيدؼ ال دكؿ بيف  ركب -

 السا ؽ التدمير تبلفي بيدؼ نككية  ةدرات تمتمؾ كبيرة دكؿ بيف م دكدة  ركب ت دث ةد -
 .كما  دث بيف اليند كباكستاف في ةضية النزاع امى كشمير  كافة لؤلطراؼ

 إال م دكد  نطاؽ امى النككية األسم ة باسترداـ النظرية ىذه تطكير إلى يداك مف ىناؾ -
 م دكدة نككية  رب أم امى السيطرة إمكانية ادـ بداكل ذلؾ اارض كيسنجر ىنرم أف
 .(221 :2011 سيف  )

 (Preventive War Theory): الوقائية الحرب نظرية  12.4.2
-ـ1945 الفترة ربلؿ األمريكي اإلستراتيجي التفكير في الكةائية ال رب مفيكـ ساد لقد

 النظرية ىذه اميو بنيت الذم االفتراض ككاف. النككم لمسبلح األمريكي اال تكار فترة كىي ـ1949
ضعافو السكفييتي الشيكاي الرطر لمكاجية كسيمة رير أف ىك  امبلن  اةترافو دكف كال يمكلة كا 

 أف ةبؿ امييا كالقضا  ةكتو تدمير امى تعمؿ إليو كةائية اسكرية ضربة ويتكج ىك ادكانيان  اسكريان 
 سا ؽ اسكرم انتصار ت قيؽ سيضمف الكةائي العسكرم العمؿ ىذا كمتؿ. بنائيا كامؿ إلى تصؿ
 الكةت ذلؾ في األسم ة ىذه يمتمؾ يكف لـ الذم السكفييتي االت اد ضد النككية بأسم تو لمورب

 .(520  2010 :مقمد)
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 مف كؿ ب كزة أصبح اندما األمريكية اإلستراتيجية في تتراجع بدأت النظرية ىذه أف إال
 إلى تعرض ما إذا النككية األسم ة بامتبلكو التانية بالضربة التدمير امى القدرة العظمييف القكتيف
 اادت تـ. األكلى بالضربة المبادرة أك المباغتة ظركؼ مف ظرؼ أم كت ت كةائية  نككية ضربة
 ارؼ ما امى مشددا السكفييتي  االت اد انييار بعد األمريكي اإلستراتيجي الفكر إلى النظرية ىذه
 دفااية إستراتيجية يمتؿ بكصفو ـ 1966 ااـ بيرم كيمياـ بو جا  الذم الكةائي  الدفاع بمبدأ
-108 :2010 فيمي ) ال يكية مصال يا تيدد أف يمكف أرطار مكاجية في المت دة لمكاليات جديدة
109). 

 مرا ؿ مرتمؼ في انيا بالتعبير كتشدد النظرية ىذه اإلسرائيمي اإلستراتيجي الفكر تبنى لقد
 كافأ سكا  اربي ت رؾ أم ضد اسكرم امؿ امى يقدـ كاف  يث اإلسرائيمي -العربي الصراع

 .الصييكني الكياف ألمف ان جدي ان تيديد يشكؿ أف ةبؿ  ان سياسي ـأ ان اسكري الت رؾ ىذا

 :(Frustration Theory) اإلحباط حرب نظرية  13.4.2
 الرصـ لدل نكايا كجكد  الة في كذلؾ بيا  القياـ العدك ي اكؿ امميات إ باط امى تعتمد

 نكايا مف الدكلة يقيف مدل امى تتكةؼ النظرية ىذه كداائـ. اليجكـ ىذا بإ باط نككم ىجكـ لتنفيذ
 النكايا مف يت قؽ التي األدكات استرداـ في أك التقدير في الرطأ اكامؿ تؤتر كىنا الرصـ 
 .(522 :2010  مقمد) بكاسطتيا

  (Escalation Theory): التصعيد نظرية  14.4.2
 النظرية ىذه كتعني الم دكدة  ال رب نظرية لتطكير طبيعية كنتيجة النظرية ىذه ظيرت

 المسم ة القكل  يث مف التصعيد  ليذا األةصى ال د ت ديد مع الصرااات تصعيد بفكرة
 ىي النظرية ىذه تطر يا التي المكضكاات أىـ مفك . كأبعاده العمميات مسرح كأيضان  المستردمة

 التصعيد  في نيائية نقطة إلى الكصكؿ في تؤتر ادة اكامؿ كتكجد  التصعيد انده يقؼ الذم ال د
 (90 :2003  سيف ) :ىي العكامؿ كىذه

 يمكف كأيف  البعض بعضيا ألىداؼ المتصاراة األطراؼ جريوت الذم التقييـ كتقة طبيعة -
 .فييا مرغكب غير مر مة إلى الكصكؿ لعدـ تنازالت تقديـ

 التقة ادـ أما التصعيد  انرفاض إلى التقة كتؤدم المتصارايف  بيف التقة ادـ أك التقة -
 .التصعيد زيادة إلى فيؤدم
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 منيما كؿ ة ممبل كمدل التصعيد  كدرجة سركنة مع ت قيقيا كدرجة المصالح تناسب -
 .لآلرر

 .التصعيد إلى كمييما يدفع بما أ دىما أك الصراع طرفي امى رارجية ضوكط كجكد -

 :((Gross Retaliation Theory الجسيم االنتقام نظرية  15.4.2

 اميو ستجمب أامالو أف يعرؼ أف يجب العنيد المعتدم أف أساس امى النظرية ىذه تقـك
 امييا يتفؽ كأف االنتقاـ  أىداؼ تي دد أف كيجب يكسب  مما أكتر يرسر يجعمو كاان مرٌ  انتقامان 
 بكسائؿ راداان  ردان  يرد أف امى كةدرتو  ال ر العالـ تصميـ طريؽ اف يككف العدكاف رد ألف مقدمان 

 .(225 :2011 سيف  ) يرتارىا

 :(Domino Theory) الدومينو نظرية  16.4.2
 تكالي إلى يؤدم سكؼ كبيرة ةكة يد في ما دكلة كةكع أف افتراض امى النظرية ىذه تقـك

  سيف ) بالتكالي البنا  باةي انيار منو جز  أيزيح فإذا رأسيان  أيةيـ بنا  ككأنو  المجاكرة الدكؿ سقكط
2003: 102). 

نيا  الم كر إزمة السكرية  ىك المت دة األمريكية في األأ د أىداؼ الكاليات يرل البا ث بأف ك 
النظاـ السياسي في  زب اهلل  كذلؾ امى أساس أف سقكط  –إيراف  –الراديكالي في المنطقة سكريا 

 مما ةد يؤدم إلىسكريا يمكف أف يؤدم إلى  دكث ت كالت سياسية اميقة في بقية دكؿ المنطقة 
 سقكط إيراف ك زب اهلل.

 :(Security Communityes Theory) األمن مجتمعات نظرية  17.4.2

 النظرية ىذه في افترض كةد دكيتش  كاركؿ األمريكي المفكر ىك النظرية هىذ صا ب
 لكجكد دكيتش كيشترط الكسط  بال مكؿ بينيا فيما منازااتيا تسكم مجتمعات أك مناطؽ كجكد

 :كمنيا المجتمع  ىذا بنا  امى تسااد التي العكامؿ بعض تكفر ضركرة  قيقي أمني مجتمع
 .(224 :2011  سيف )

 .المجتمع ليذا نةالمككٌ  الدكؿ بيف كالتناسب التكافؽ -

 ىذا في الدركؿ دكف امييا  ال صكؿ يمكف ال اةتصادية مميزات امى بال صكؿ التيقف -
 .المجتمع
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دارية سياسية نظـ تكفر ضركرة -  ليذا اإليجابية التمار امى لمم افظة مستكل أامى امى كا 
 .اندماجو بعد المجتمع

 .كافة المستكيات امى المجتمع ىذا أاضا  بيف دائمة اتصاؿ ةنكات كجكد ضركرة -

 .باإلرغاـ كليس ارتيارية بصكرة االندماج ىذا يت قؽ أف ضركرة -

 :(Just War Theory) العادلة الحروب نظرية  18.4.2
 ذلؾ بعد الصيف ااتنقت كةد رركشكؼ  نيكيتا السكفيتي الزايـ التسمية ىذه ابتكر مف أكؿ

 فيي. الكطني الت رر  ركب أك التكرية الصرااات امييا يطمقكف كأ يانان  العادلة  ال رب نظرية
 الذم كاالستعمار االستوبلؿ مف الشعكب ت رير في تتمتؿ دائمان  فيي أىدافيا  في تقدمية ان  ركب تعد
 .(110 :2010  فيمي) الشعكب ىذه تقدـ طريؽ في اقبات مف يشكمو كما اةتصاديان  يككف ةد

 :(Coalition  Theory) التحالف نظرية 19.4.2
 بمكجبيا يتعيد أكتر أك دكلتيف بيف تعاةدية ابلةة ىك الت الؼ أف النظريةىذه  تؤكد

 القكل  في التكازف لت قيؽ ةائمة الت الفات كتظؿ ال رب   الة في المتبادلة بالمساادات المعنيكف
 .(194 :2002 كأككاالىاف  غريفيتس) ضركريان  كاف التكازف ىذا أف طالما

 :(New Politics  Theory) الجديدة السياسية النظرية  20.4.2

 فتح بضركرة النظرية ىذه نادت كةد التالث  الطريؽ أيضان  النظرية ىذه امى ييطمؽ
 بال فاظ الشديد االىتماـ مع العالمي  المستكل امى االةتصادية ال رية مذىب كتطبيؽ األسكاؽ 

 سارنة  صرااات في الدركؿ العالـ كذلؾ  تى يتجنب االجتمااي  كالبعد السياسي االستقرار امى
 الدكؿ تمجأ كةد. كاممة بعدالة طبقت ما إذا السبلـ كت قيؽ العالـ استقرار إلى النظرية ىذه تقكد كةد

 مف ادد بارتيار أك المناسبة  كالنظرية اإلستراتيجية بارتيار التكازف ت قيؽ تريد اندما
 ىذا كمف. السممية الكسائؿ أك القكة استرداـجانب  إلى لمتطبيؽ  المناسبة كالنظريات اإلستراتيجيات

 كةدراتيا ظركفيا مع يتناسب كالذم تمارسو  سكؼ الذم الصراع نكع أيضا ترتار فإنيا المنطمؽ 
 (227 :2011  سيف ) الدبمكماسية كالطرؽ ال ركب ساليباأل ىذه كمف مصال يا  كت قيؽ

 :(Collective Security Theory) الجماعي األمن نظرية  21.4.2
 الفرد  سبيؿ في كالجميع  الجميع سبيؿ في الفرد أف ىك النظرية ليذه األساسي المبدأ

 كالقانكني الدبمكماسي الدكلي التنظيـ يككف كةد الدكؿ  بيف السبلـ امى لم فاظ كسيمة كصفوك 
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 األمف نظاـ في األساسي اليدؼ كيكمف. اميو االاتماد يمكف كاةعان  الجمااي باألمف الراص
 :2008 أبكاامكد ) كالرارج النظاـ بيف كليس النظاـ أاضا  بيف السبلـ امى ال فاظ في الجمااي

  :ىي أسباب لتبلتة الجمااي األمف فكرة إلى كالدكؿ الم مميف بعض انجذب كةد. (249

 .ةكة األكتر الدكؿ كليس باألمف  الدكؿ كافة الفكرة ىذه تعد .1

 منسؽ فعؿ رد تعزيز في   امى األةؿالدكلية العبلةات في أكبر يقينان مبدئيان  الفكرة ىذا تؤمف .2
 .ال رب امى

 أراضي سبلمة امى العسكرم كاالاتدا  ظاىريان  كاض ة مشكمة امى الجمااي األمف يركز .3
 .(293 :2010 مقمد ) السياسي استقبلليا امى أك األاضا  الدكؿ

  (Deterrence Theory):الردع نظرية  22.4.2
 بعد نشأ الذم النككم الردع كبيف التقميدية  باألسم ة التقميدم الردع بيف زيالتمي يجب

 إلى النظرية ىذه كتستند  بالومكض الردع إستراتيجية كتتصؼ. ـ1945 العاـ في الذرم التفجير
 كةد  (124-118 :2010فيمي  ) المعنية الدكلة ييدد اسكرم امؿ تنفيذ مف األررل الدكؿ منع فكرة
 : ىي استراتيجيات أربع ربلؿ مف المنع يككف

 .تصعيدية إجرا ات اتراذ امى أةدـ ما إذا ضده القكة باسترداـ الرصـ تيديد .1

 .ةكاه كتبديد تدميره امى ةادرة ضرمة بقكة سيجابو ألنو  القكة استرداـ بعدـ الرصـ إةناع .2

 .التصعيدية سياستو مف تعدؿ ةد سممية بمبادرات الرصـ طمأنة لىإ المجك  .3

 تني اإلستراتيجية ىذه شأف مف فإ  يث التصعيد  مف بدالن  الرصـ مع الصمح ااتماد .4
 .(238 :2002 كأككاالىاف  غريفيتس) اسكرم بعمؿ القياـ اف الرصـ

 :(Containment Theory) االحتواء نظرية 23.4.2
 المؤرخ  اكبمكرى صاغيا ةد كاف الباردة  ال رب مفاىيـ مف مفيـك ىي اال تكا  سياسة
 نشر لو شيير مقاؿ في  مف القرف الماضي األربعينيات اقد أكارر في كيناف  جكرج كالدبمكماسي

 اكس  ىك مستعار اسـ ت ت  "السكفييتي السمكؾ مصادر" انكاف ت ت الرارجية العبلةات بمجمة
 داا ما تمريص كيمكف.  ينئذ مكسكك في األمريكية المت دة لمكاليات كسفير منصبو  ساسية ب كـ
 فإف  األمريكية المت دة الكاليات بمياجمة السكفييتي االت اد يبادر لـ كطالما أنو في كيناف  إليو

 امى ككذلؾ االةتصادية  كالجزرة العصا امى ذلؾ  مف بدالن  تعتمد كأف تياجمو  أال امييا
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 بوية الديمقراطية  الرأسماليات ك يكية لص ة التركي  اف فضبلن  االستربارم  كالعمؿ الدبمكماسية
 . (235 :2011) سيف   الباردة بال رب الفكز

 اإلةميمي نفكذىـ تكسيع إلى يتطمعكف الركس أف ص يح:"ةائبلن  المن ى ىذا في كيناف ككتب
 بعيد أساس امى سياساتيا تبنى أف األميركية  المت دة الكاليات امى فإف ذلؾ  كمع لكف كالدكلي 
 التكسعية ااتالمنز  ا تكائيا في التامة اليقظة تكري مع معان  كال ـز الصبر تمتـز كأف المدل 
 نفسو  تمقا  مف لبلنييار آيؿ السكفييتي االت اد فإف الكةت  كبمركر أنو ااتقاده في ككاف". الركسية
 رارج كاستنزافي  منيؾ ن ك كامى بعيدان  تمدده كبسبب الدارمي  تماسكو كانعداـ ضعفو بسبب
 كأككاالىاف  غريفيتس) كيناف" إليو ذىب ما ص ة التارين أتبت كةد. كالجورافية السياسية  دكده
2002: 36). 
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  المبحث الرابع
 الحالي الدولية القوى توازن

 :القطبية أحادي نظام 1.5.2
 مست اميقة ت كالتب السكفيتي االت اد انييار منذ ساد الذم القطبية أ ادم نظاـ تأتر لقد
  القطبية تنائي الدكلي النظاـ بيا يتصؼ كاف التي كالتقافية كاالةتصادية اإليديكلكجية المنظكمات

 بانتيا  سماتو أىـ تمتمت  (2009 المشاط ) الدكلي المستكل امى القكل مكازيف أيضا كمست
 ابر العبلةات تعاظـ لصالح الدكلية العبلةات لمجاؿ الدكلة ا تكار نيايةك  األيديكلكجي  التنافس
 أك (التقافية العكلمة) لمقكميات اابرة تقافات ـأ لمقكميات اابرة شركات كانتأ سكا  الكطنية
 كمكانة الديمقراطي كالنمك اإلنساف ب قكؽ االىتماـ زيادةك   اإلنساف  قكؽ  ماية باسـ تدربلت
 العممي التقدـ أىمية ازديادك   الكبرل كالسياسية االةتصادية عاتالتجم كتنامي المجتمع  في المرأة

 النظاـ امى األمريكية المت دة لمكاليات المطمقة شبو الييمنة كأريران  المتطكرة الصنااية كالتقافة
 (.2005 أبراش ) الجديد الدكلي

 الجمااي الورب لتدرؿ أداة إلى *الناتك كت كؿ العسكرية الورب مؤسسات استمرت قدل
 لكاةع ترضن ال التي كالدكؿ كالشعكب كالتكرات ال ركات ضد األمريكية المت دة الكاليات بقيادة

 لمدكؿ الدارمية الشؤكف في التدرؿ  ؽ يعطي الذم الدكلية الشراية ستار ت ت األمريكية  الييمنة
 .(147 :2011  افظ ) السبلـ كرفض باإلرىاب اتياميا ةبذريع

  ؽ متؿ اإللزامية صفة اكتسبت مبادئ صياغة األمريكية المت دة الكاليات استطاات دلق
 تيدؼ ككانت اإلرىاب كم اربة الديمقراطية اف كالدفاع اإلنساف  قكؽ ك ماية  اإلنساني التدرؿ
. (178 :2004 البلكندم ) األمريكية الييمنة كاةع كتكريس عالكاة األمر سياسات فرض إلى جميعيا

 منابع امى االستيبل  مف نفسيا نتكمكٌ  الرمي  أزمة بإدارة األمريكية المت دة الكاليات انفردت فمقد

                                                           
*
ىي منظمة :( (North Atlantic Treaty Organization  NATO )منظمة  مؼ شماؿ األطمسي(  الناتك 

نيساف )أبريؿ(  4ـ  بنا ن امى معاىدة شماؿ األطمسي التي تـ التكةيع امييا في كاشنطف في 1949تأسست ااـ 
ـ  كيكجد مقر ةيادة ال مؼ في برككسؿ ااصمة بم يكا. كالدكر الرئيسي ليذا ال مؼ ىك  راسة  رية الدكؿ 1949

ه مف ربلؿ األزمات السياسية  ككؿ الدكؿ األاضا  فيو األاضا  ك مايتيا مف ربلؿ القكة العسكرية  كيمعب دكر 
 :2011) سيف   ما ساىـ في ت قيؽ تنظيـ اسكرم ليذا ال مؼمتسيـ في القكل كالمعدات العسكرية التابعو لو 

560-563).  
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 كاززت إلرادتيا المت دة األمـ أرضعت اندما األمريكية القكة امى جديدة شراية كأضفت النفط
  مؼ دكؿ مف اديد استقطاب ربلؿ مف الشرةية باك أكر  كفي ةزكيف كب ر أفوانستاف في تكاجدىا
 (.2005 أبراش ) األطمسي شماؿ  مؼ منظمة في كدمجيـ *كارسك

 تياسيطر  كتكريس لمصال يا  كفقان  المنطقة رسـ إاادة تريد األمريكية المت دة الكالياتف
 البلابيف اكدة دكف لم يمكلة كال تيث الد كب السعي طريؽ اف  الدكلي النظاـ امى األ ادية
 (.2012 الزغبي ) األمريكي البلاب منافسة في دكر ليـ ليككف الدكلي الممعب إلى الكبار

 :القطبية أحادي نظام عمى أثرت التي واإلقميمية الدولية المتغيرات 2.5.2
 ىيمنة اف ركيدان  ركيدان  يبتعد جعمتو بنيكية ت كالت يشيد بدأ الدكلي النظاـ يرل البا ث بأف

 لعناصر النسبي التراجع مع الت كؿ ذلؾ كتزامف الباردة  ال رب انتيا  منذ السائدة الكا د القطب
 متويرات ادة تداايات نتيجة كذلؾ  الكبرل الوربية الرأسمالية الدكؿ لمعظـ بالنسبة االةتصادية القكة

    كمف أىـ ىذه المتويرات:أترت سمبان امى نظاـ القطب الكا د كدكلية إةميمية
 :م2000 عام روسيا في لمحكم بوتين فالديمير الرئيس وصول 1.2.5.2

 لمشعب تعيد الذم- ـ 2000 ااـ ركسيا في لم كـ بكتيف فبلديمير صكؿلك  كاف لقد
 في ال ياة ركح دب في الرئيس الدكر -العالـ شئكف في المؤترة ةكتيا لركسيا سيعيد بأنو الركسي
 إصبلح امى كامؿ الشيشاف  في الصراع إنيا  في نجح  يث أررل  مرة الركسي الدب أكصاؿ
اادة  المجمكاة إلى باالنضماـ ركسيا داكة امى ال صكؿ في كنجح الركسي  الجيش ىيكمة كا 

 تعرؼ المجمكاة ىذه جعؿ مما العالـ في الرائدة االةتصاديات مف مجمكاة كىي السبااية 
 لعرةمتيا باإلضافة منيا  القريب الرارج في بالتدرؿ بكتيف ايد في ركسيا كبدأت التماني  بمجمكاة

 اإليراني النككم التطكير إلى البمقاف في السياسات مف بد ان  كاألمريكية األكركبية المرططات
ف أظيرتا بكضكح دكر ركسيا كبلاب يالمت   كانتيا ن باالزمة السكرية كاألككرانية(68 :2011 ال بلؽ )

 .امى السا ة الدكلية مصال يا كمؤتر ال يمكف تجاكز
                                                           

*
 ( ىك منظمة اسكرية سابقة لدكؿكالتعاكفالصداةة كالمساادة   مؼ)كالتسمية الرسمية لم مؼ ىي  مؼ كارسك  

ـ  لتكاجو التيديدات الناشئة مف أاضا   مؼ 1955أكربا الكسطى كالشرةية الشيكاية. أسست ىذه المنظمة ااـ 
شماؿ األطمسي )الناتك(  ككاف مف أبرز الم فزات إلنشائيا ىك انضماـ ألمانيا الوربية ل مؼ الناتك بعد إةرار 

الباردة  تى سقكط األنظمة الشيكاية األكركبية اتفاةات باريس. استمرت المنظمة في امميا ربلؿ فترة ال رب 
ـ   ككةتيا بدأت الدكؿ تنس ب منيا كا دة تمك أررل.  ؿ ال مؼ رسميا في 1991كتفكؾ االت اد السكفيتي ااـ 

  .(568-564 :2011) سيف   ـ1991تمكز )يكليك( 
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 :م2001( سبتمبر) أيمول من عشر الحادي أحداث 2.2.5.2

 كبير  بشكؿ الكضع لتوير ـ 2001( سبتمبر) أيمكؿ مف اشر ال ادم  داثأ جا ت
 المنفرد كالعمؿ القكة امى تعتمد رؤية امى األمريكية المت دة الكاليات التفجيرات ىذه شجعت  يث
 في  كاناصره الدكلي اإلرىاب كىك ألمريكا الجديد العدك مع التعامؿ في ضرمة استراتيجيات كتبني
 كاستردمت الدبمكماسية مف بدالن  القكة امى االاتماد مفاىيـ األمريكية اإلدارة صاغت ىذا سبيؿ
 *الشر" م كر" تعبير صاغت كما. األرطار تتجمع  تى االنتظار كادـ االستباةية الضربات مفيكـ
 . (125 :2008 بممكفي ) (Rouge States) **المارةة بالدكؿ يسمى ما إلى أنظارىا اتجيت كما

 لتعيد األمريكية المت دة لمكاليات كالقانكنية األربلةية المبررات اليجمات ىذه أاطت لقد
 الدكلية ال ممة أسمتو ما ربلؿ مف جميا ذلؾ ظير كةد سيدتو  يجعميا بما الدكلي النظاـ صياغة

 تديف القرارات مف اديد إصدار إلى المت دة األمـ دفع مف ال ممة ىذه نتيامكٌ  فقد اإلرىاب  ضد
 رسميا اف ناىيؾ ىذا القرارات  ىذه تفعيؿ صبل ية األمريكية المت دة الكاليات كفكضت اإلرىاب
  جانب مف الشر م كر بكش الرئيس سماىـ مف بيف التمييز امى تقـك الجديد لمعالـ جديدة رريطة
 أك معنا إما" مقكلة كتركي  آرر  جانب مف األمريكية المت دة الكاليات تقكده الذم ال ر كالعالـ
 . (324 :2004 البلكندم ) "ضدنا

 أك إرىابيان  سياستيا ضد ىك مف كؿ الكاليات المت دة األمريكية ااتبرت السياؽ ىذا كفي
 كالعراؽ كالسكداف كسكريا ليبيا مف كبلن  األمريكية المت دة الكاليات صنفت كىكذا لئلرىاب  داامان 
يراف  لمييمنة معادية سياسة تني  الدكؿ ىذه أف معركؼ ىك كمما لئلرىاب  داامة كدكؿ كككبا  كا 

 القكة أف تعممت كأفوانستاف  لعراؽفي ا األمريكية المت دة الكاليات إرفاؽبعد لكف  .األمريكية
 النككية المنشآت ضد كةائية ضربة تنفيذ أف كما األرطار  لكؿ ابلجيان   بلن  ليست العسكرية
 العربي العالميف راديكالية مف يزيد سكؼ لمقكة االسترداـ ىذا فمتؿ رير  أم ي قؽ لف اإليرانية

 .(134 :2008 بممكفي ) ألمريكا المعادم كالنشاط اإلرىاب مف مزيدا كي رؾ  كاإلسبلمي

 الديمقراطية اف الشييرة مبادرتو "باكؿ ككلف"األسبؽ  األمريكي الرارجية كزير أطمؽ لقد
 المت دة الكاليات بأف الكةت ذلؾ مف المنطقة  كاـ أدرؾ  يث ـ 2003 ااـ نياية في كالتنمية

                                                           
*
 مف كبل فيو أدرج كالذم  ـ2002 ااـ في بكش دبميك جكرج األمريكي لمرئيس الشيير التعبير ىك الشر م كر 

يراف العراؽ  باإلرىاب العراؽ ربط ىك أنذاؾ كالمبدئي الك يد بكش الرئيس ىدؼ كاف  يث الشمالية  كككريا كا 
 .(125 :2008 بممكفي )
 بممكفي ) الدكلي المجتمع ةكااد ت تـر كال الدكلية كاألنظمة األاراؼ بانتظاـ ترالؼ التي الدكؿ ىي المارةة الدكؿ** 

2008: 125). 
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 ااصؼ سيؿ المنطقة امى انيمر باكؿ مبادرة كبعد. بمدانيـ امى أجندتيا فرض في جادة األمريكية
  "الجديد األكسط الشرؽ"  "المكسع األكسط الشرؽ"  "الكبير األكسط الشرؽ: "المبادرات مف
 كجكالت م ادتات في دائمان  بندان  ظمت التي المبادرات مف ذلؾ كغير" الديمقراطية كنشر اإلصبلح"

 .(9 :2005 بكرم ) العرب كال كاـ القادة مع األمريكييف كليفؤ المس

 ااـ منتصؼ سطنبكؿإ ةمة مف تبلىا كما جكرجيا في التماني الدكؿ ةمة مقررات كانتك 
 المذكرات  يز مف الكبير األكسط الشرؽ مشركع مرطط لنقؿ ال قيقية البداية ىي ـ 2004
 األكضاع كافة لتشمؿ تتعدد كالمطالب تتكالى  األجندات بدأت  يث الكاةع  أرض إلى كاألدراج

 كمف القيـ  منظكمة إلى العيش طريقة كمف السياسة  إلى الديف مف العربية المنطقة في المجتمعية
 أىمية األكتر التطكر أف غير  (19 :2008 بممكفي ) كاإلرىاب المقاكمة مفاىيـ إلى الجيكش تسميح
 كىك  *"الربلةة الفكضى" تسميتو امى اصطمح ما ىك ـ 2005 ااـ مطمع المنطقة شيدتو الذم

 كفقان  الجيكسياسية الرريطة رسـ إاادة إلى كصكالن  المنطقة  في القبلةؿ إ داث يستيدؼ مرطط
 بكرم ) **الكبير األكسط الشرؽ لمشركع ككفقان  المنطقة  في كاإلسرائيمية األمريكية المصالح ل سابات

2005: 10). 

 العديد في رايس ككنداليزاالسابقة  األمريكية الرارجية كزيرة انو ت دتت الذم المرطط كىذا
 بيا كالدفع العربية البمداف في الراىنة التناةضات تفعيؿ يستيدؼ السياسية كرطاباتيا أ اديتيا مف
 ةيؿ كاندما األمريكية  المت دة لمكاليات كالمكالية ال ميفة األنظمة إسقاط إلى ذلؾ أدل لك  تى
 المتشددة األصكلية الجمااات تكلي إلى تقكد ةد الربلةة الفكضى إف األمريكية الرارجية لكزيرة
 األنظمة مراكؼ إف :ةالت بؿ كتيران  باألمر تكترث لـ كاإلسبلمية  العربية البمداف في السمطة مياـ
 ككسيمة األصكلييف مع ال كار شعار تطمؽ كرا ت اإلصبلح   ركة تكةؼ أال يجب اإلسبلمييف مف

 .(129 :2010 بيصي جال) المنطقة في الديمقراطية لداـ

                                                           
*
 في بكست الكاشنطف ص يفة مع ص في  ديث في مرة ألكؿ" الربلةة الفكضي"ػب رايس ككنداليزا صر ت لقد  

 صناديؽ ربلؿ مف الديمقراطي الت كؿ إمكانية أف امي تصكرىا في رايس كااتمدت  ـ2005 ااـ منتصؼ
 نتيجة السياسي المسرح يشيده الذم لمجفاؼ التويير اميالقدرة  يمتمؾ ال العربي العالـ ألف  ممكنة غير االنتراب

 كال ركات السياسة التيارات جميع بإةصا  كجكدىا لتكريس العربية األنظمة أتبعتيا التي البلديمقراطية لمممارسات
 .اإلجتمااية

 كاسعة منطقة امى ـ 2004 (مارسآذار ) في بكش دبميك جكرج األمريكي الرئيس إدارة أطمقتو مصطمح ىك** 
سرائيؿ تركيا إلى إضافة العربية البمداف كامؿ تضـ يراف كا   تشجيع إلى يسعى شامؿ مشركع إطار في كباكستاف كا 

 .تعبيرىا  سب كاالجتمااي كاالةتصادم السياسي اإلصبلح
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ان ميمـ  شكمت مفصبلن 2001بأف ىجمات ال ادم اشر مف أيمكؿ )سبتمبر(يرل البا ث ك 
ف صكرة النسؽ الدكلي امى  أ ادم القطبية  لكنيا سرااف  لييمنة نظاـ ان كانت في البداية تكريس كا 

رفاؽ األمريكية ما ت كلت إلى اامؿ سمبي امى ىذا النظاـ بسبب أرطا  الكاليات المت دة  ربيا  كا 
 ما يؤيد ما ذىبنا إليو ىك تويير الكاليات المت دة كلعؿ ريركسياساتيا في أفوانستاف كالعراؽ  

لسياساتيا كاستراتيجياتيا المبنية امى استرداـ القكة العسكرية المباشرة  كال ركب  األمريكية
  كلجكئيا إلى سياسات كاستراتيجيات أررل مبنية امى نظرية القنكات الرمفية   يث االستباةية

ة متؿ "الشرؽ األكسط الكبير"  ك تى ىذه السياسات يرل أادت مشاريع كمرططات لتقسيـ المنطق
  كذلؾ بسبب رفض امى العالـ القطبية ةأ ادي ال فاظ امى ىيمنتياالبا ث بأنيا لف تفمح في 

 لممرططات األمريكية كزيادة شعكر العدا  تجاه الكاليات المت دة تمؾ المنطقة شعكب كدكؿ 
  سرائيؿمف سكاف تمؾ المنطقة نتيجة لسياساتيا في العراؽ كأفوانستاف كداميا إل األمريكية

باإلضافة إلى الرفض المتزايد مف دكؿ كتيرة في العالـ لييمنة الكاليات المت دة األمريكية امى العالـ 
  كتراتيا لمصال يـ. اكادـ  األمريكية بسبب ادـ مراااة الكاليات المت دة

 :م2008 عام القوقاز في الروسية الحرب 3.2.5.2

 االت اد بعد ما تارين في األكلى كلممرة ـ 2008( أغسطس) أب في القكةاز في ال رب
 الركسية القكات كتكغمت  جكرجيا في كتدرمت الببلد  دكد الركسية المسم ة القكات ابرت السكفيتي
 مفادىا العالـ إلى رسالة إلرساؿ المتكسط كالب ر ةزكيف ب ر نفط أنابيب رط مف كيمكمترات لبضعة

 دكر إاادة في  اسمة ل ظة فكانت لركسيا  الجورافية ال دكد اف تتكةؼ ال ركسيا مصالح أف
 شكمت ككذلؾ ليا  الوربي اإلذالؿ فترة كنياية العالـ  في المؤترة القكل إلى كاكدتيا ال اـز ركسيا
 األمريكية الييمنة ت دم إلى وىانئلل التصدم مجرد مف الركسي االنتقاؿ القكةاز في ال رب

 ال ميؼ جكرجيا  لضرب المكاتية الفرصة بانتياز ركسيا ةامت  يث  (86 :2011 ال بلؽ )
 الوربية المنظكمة في لمدركؿ الكسائؿ بكؿ كالسااية األمريكية  المت دة لمكاليات االستراتيجي

اطا  لجكرجيا  ةاس درس إاطا  مف ركسيا مكف ما كىك ركسي  ىك ما كؿ اف كاالبتعاد  إشارة كا 
 الوربية المنظكمة تجاه الت رؾ ت اكؿ التي السابؽ السكفيتي االت اد دكؿ مف دكلة أم إلى تنبيو
 .(48 :2008 رفاجي ) ركسيا كأمف مصم ة  ساب امى

لوير  صكرة النسؽ الدكليـ  بدأت ارتبلالت في 2008يرل البا ث أنو منذ صيؼ ك 
مف العالـ   يث  مرتمفةصالح الكاليات المت دة األمريكية  ترافؽ ذلؾ مع تويرات في مناطؽ 

ـ  مف 2014  ك تى األزمة األككرانية ااـ الجكرجية–ستطاات مكسكك منذ ال رب الركسية ا
الجميكريات السكفيتية السابقة  باإلضافة إلى نشك  تكتؿ  بعضت جيـ االمتداد األمريكي إلى 
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كىك مجمكاة دكؿ البريكس التي تضـ ركسيا   االمي جديد يداك إلى االـ غير أ ادم القطب
 يث   كالصيف كاليند كالبرازيؿ كجنكب أفريقيا   يث ظيرت ةكة ىذا التكتؿ في األزمة السكرية

 لتبلثسترداـ األمريكي ابر استعماؿ الفيتك اال أماـبدأت ركسيا كالصيف في تعطيؿ مجمس األمف 
 .ت في مجمس األمفمرا

  :العالمية والمالية االقتصادية األزمة 4.2.5.2

 الرىف بأزمة أيضان  ارفت كالتي  ـ2008 ااـ بدأت التي كالمالية االةتصادية األزمة
 لتشمؿ العالـ دكؿ إلى امتدت تـ األمريكية المت دة الكاليات في أكالن  األزمة بدأت  يث *العقارم
 مباشرة اةتصادىا يرتبط التي النامية كالدكؿ الرميجية كالدكؿ األسيكية كالدكؿ بيةك األكر  الدكؿ

 البلتينية كأمريكا آسيا في الصاادة العالمية القكل كاصمت الذم الكةت في األمريكي  باالةتصاد
 بيا تميز التي المتبادؿ االاتماد طبيعة مف امى الرغـ مرتفعةال ةتصادمالا نمكال معدالت ت قيؽ

 ما سكا ن  لمدكؿ  اإلستراتيجية القكة يعزز أف الم تمؿ مف االةتصادية القكة فتنامي العالمي  االةتصاد
 ااـ بشكؿ اإلستراتيجية القدرات أك العسكرية الميزانيات ـأ المرسكمة التنمكية الرطط بتنفيذ يتعمؽ

 .(24 :2012 كآرركف  أ مد)

امى ت مؿ  هالمت دة األمريكية غير ةادر جعمت الكاليات يمكف القكؿ بأف األزمة االةتصادية 
 .شؤكف العالـتكاليؼ ىيمنتيا امى 

 :الراىن الدولية القوى توازن في والمؤثرة الفاعمة األطراف 3.5.2
 ت دم إلى األررل القكل مف داكة يمتؿ كاف امميان  كسيطرتيا كا دة ةكة انفراد إف تاريريان 

 انتيت فمقد. كالمكانة النفكذ بمشاركتيا أك م ميا بال مكؿ إما توييره امى كالعمؿ الكضع ىذا
 ما بفعؿ كذلؾ العالـ في األكلى القكة بااتبارىا األمريكية المت دة الكاليات مكانة بتأكيد التسعينات

                                                           
*
 البطاةات طريؽ اف لو بيتان  العقارية الشركات مف يشترم  تى البنؾ مف يقترض كاف األمريكي المكاطف فإ  يث 

 في الفائدة أسعار امى تعتمد التي البنكؾ طريؽ اف يتـ العقارية القركض سداد ككاف(. كارد الفيزا) االئتمانية
 ةدرة ادـ إلى النياية في ذلؾ كأدل سنة  لكؿ العقار سعر بزيادة يزيد الفائدة سعر كاف إذ. المالية تعامبلتيا
 اميو أطمؽ ما كىك بيا ـزتلا التي بالدفعات االلتزاـ امى القدرة كادـ  العقارم الرىف سداد امى األمريكي المكاطف

 الجديدة المشاريع تمكيؿ امى القدرة كادـ البنكؾ  في السيكلة انعداـ إلى بالتالي أدل مما  "العقارم الرىف أزمة"
 االمي اةتصادم كساد إلى أدل مما تدريجي بشكؿ إفبلسيا إابلف تـ كمف العرض  زيادة مع الطمب كانرفاض

 .(24 :2012 كآرركف  أ مد) جديد
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 يت قؽ ال بشكؿ مجتمعة كالتكنكلكجية كاالةتصادية العسكرية القكة اكامؿ مف امتبلكيا مف أبدت
 .(27 :2008 شمبي ) األررل القكل مف ألم

 تويير امى العمؿ  يث مف يسرم التارين  كـ كبدأ  الكضع ليذا ترتحٍ  لـ دكلية ةكل أف إال
 فرنسا راصة بيةك أكر  ةكل مف ذلؾ بدأ كةد كالمراكز  األةطاب متعدد االـ إلى كالداكة الكضع ىذا
 كقكة مؤرران  اليند برزت كما  كالصيف ركسيا متؿ سيكيةاأكرك  كةكل شيراؾ  جاؾ الرئيس ايد في

 ىذه تكتؼ فمـ. العالـ ةيادة في كبدكرىا الكبرل القكل بنادم كااللت اؽ التنافس في تساىـ صاادة
 مع فييا ارتمفت مكاةؼ ربلؿ مف بالفعؿ مارست بؿ  األةطاب متعدد االـ إلى بالداكة القكل

 .كدكلية إةميمية ةضايا  كؿ األمريكية المت دة الكاليات سياسات

 سيتـ أنو إال الدكلية  القكل تكازف في كمؤترة فاامة كدكلية إةميمية كتيرة أطراؼ ىناؾ
 بيك األكر  كاالت اد كالصيف  كركسيا  األمريكية  المت دة الكاليات ىي ةكل أربع امى التركيز

 .الدكلية القكل تكازف في كبير بشكؿ المؤترة ةالرئيس الم اكر بااتبارىا
 :األمريكية المتحدة الواليات 1.3.5.2

 القكل تكازف في األكبر التأتير كذات الرئيس البلاب األمريكية المت دة الكاليات زاؿت ال
 ميؿي الزاؿ التي العسكرية القكة ميزاف كالسيما الشاممة  القكمية القكة مقكمات مف تمتمكو بما الدكلية 
 يكجد كال المت دة  الكاليات ةدرات تعادؿ ةكة اآلف إلى يكجد فبل  األمريكية المت دة الكاليات لصالح

 ىي كالجكية كالب رية البرية األمريكية القكات تزاؿ كال األمريكية  العسكرية القدرات في تدىكر أم
 . (2012  المالكي) العالـ في  تسم يا في تقدمنا األكتر

 المالية األزمة لتداايات نتيجة األمريكية االةتصادية القكة اناصر تراجع الستمرار كاف لكف
 إلى ن ك الدفاع ميزانيات رفض في ذلؾ كتمتؿ الشاممة  اإلستراتيجية ةكتيا في أتره العالمية

 كركسيا الصيف مف كؿ في الدفاع ميزانيات فيو ترتفع التي الكةت في ذلؾ دكالر  مميار (480)
 األمريكية  المت دة الكاليات  ركة امى القيكد مف ةدران  الدفاع ميزانيات رفض كفرضت. *كاليند
 كالفضا  الصيني الجكار إلييا  بالنسبة اإلستراتيجية األىمية ذات المناطؽ بعض في راصة

                                                           
مميار يكاف أم ما يعادؿ  670027لتبمغ   ـ2012ااـ في  %(11.2)بنسبة ميزانية الدفاع في الصيف ارتفعت  *

بعاـ %( مقارنة 17بن ك )زيادة نفقاتيا العسكرية . كفي اليند شيدت (2013)ةناة العالـ  مميار دكالر  106.4
. كفي ركسيا بموت (2013)إةباؿ   مميار دكالر أمريكي 42تريميكف ركبية أم ما يعادؿ  1.93بن ك  ـ  أم2011

زيادة  ـ2011ك ـ 2002سجمت الفترة مف بيف    يث مميار دكالر 71 ـ  ن ك2011ااـ  ربلؿ  ميزانية الدفاع 
 .(2012)األربار   %(79)النفقات العسكرية بنسبة 
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 الميمة العناصر بأ د مباشران  ضرران  يم ؽ أف كاد نوأ كما. الكسطى أسيا دكؿ راصة الركسي 
 أ مد) الدكلية المعامبلت لتسكية الرئيسيو العممة الدكالر  في متمتبلن  اإلستراتيجية  لقكتيا

 .(26 :2012كآرركف 
 :االتحادية روسيا 2.3.5.2

 ضد سياستيا ميجسدان  اظمى قكةكػ ركسيا مكانة استعادة إلى كتيفب سعى  ـ2000 ااـ منذ
 رفاجي ) األكسط الشرؽ في لمورب مكازف كتقؿ ركسيا كضع أجؿ مف األمريكية المت دة الكاليات
 جديدان  تكجيان  تبنت  يث  الركسية الرارجية السياسة في كت كالت توييرات طرأت لقد .(24 :2008

 السياسة في نفتاحاال ني  تبني مع  الكا د القطب لييمنة رفضيا امى يستند الرارجية سياستيا في
 معيا كالسياسية ةتصاديةاال العبلةات كتعزيز  األررل العالـ كبمداف الوربية أكربا بمداف مع الرارجية

 . األةطاب متعدد االـ بنا  باتجاه لمعمؿ

 م ط كانت كالتي ادة ةضايا مف المكةؼ في الجديد دكرىا إلتبات إجرا ات ركسيا اترذت
 ىذا ركض امى ةادرة غير ركسيا كانت  يث  األمريكية المت دة كالكاليات ركسيا بيف صراع
 مف اقديف مضي بعد ركسيا  سمت فمقد. (2008الزريعي ) السكفيتي االت اد انييار بعد الصراع
 كمف  لصال يا األمريكية المت دة الكاليات مع فييا صراع في درمت التي ايقضاال مف كتيرال الزمف
 :القضايا ىذه

 بعد الكاليات المت دة األمريكية اترذتيا التي االةتصادية العقكبات امى الركسي الرد -
 لئلدارة كمفاجئاى  جداى  سريعاى  الركسي الرد جا   يث  ـ2003 ااـ العراؽ ا تبلؿ

 تـ الدكلتيف بيف الباردة ال رب أجكا  بعكدة تؤشر ككأنيا  اسمة رطكة ففي األمريكية 
 الدكلة أممتك   الضرائب دفع مف التيرب بتيمة  ردركفسكي الركسي الممياردير ااتقاؿ

 كنائب ردركفسكي بيف سرم لقا  بعد واتقالا كجرل يكككس العمبلةة النفطية مجمكاتو
 .(2011 امي ) ـ2003( يكليك) تمكز 14 في تشيني ديؾاألسبؽ  األمريكي الرئيس

 تكسع في األمريكية ستراتيجيةاإل بمقاكمة ركسيا بدأت بكتيف ايد يفف الناتك   مؼ تكسع  -
  يكية أكتر جيكسياسية مكاةؼ لضماف اليجكـ إلى البسيط الدفاع مف تت رؾ كبدأت الناتك

 لمصادر كامتبلكيا كالتكنكلكجية كالعسكرية االةتصادية ةكتيا تنامي امى ذلؾ في معتمدة
 كىي ال مؼ في البمطيؽ دكؿ دركؿ ركسيا تعارض كما. (172 :2008 رفاجي ) الطاةة
ستكنيا التفيا  جكدلك  البمطيؽ دكؿ في التدرؿ  قيا مف أف مكسكك تعمف كما كليتكانيا كا 
 . (108 :2008 شمبي ) المنطقة ىذه في ركسية أةميات
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 ةكمنافس صراع في ركسيا أف إلى يؤشر اإلةميمي  م يطيا في الركسي الت رؾ ىذا إف
 الضوط أشكاؿ مرتمؼ كتمارس مارست ركسيا أف كما  األمريكية المت دة الكاليات مع
 كليذا ةزكيف  منطقة نفط أىمية ركسيا تدرؾ كما شرةان  الناتك تكسع مف لمنعيا يياام

  رفاجي) كركسيا الناتك بيف الصراع تكتر التي الرطيرة البؤر أ د الناتك تكسع تعتبر
2008: 50).  

 بيف القائمة المشاكؿ  دأ يعد الصاركري الدرع نصب: األمريكي الصاركري الدرع نصب -
 تارأ التشيؾ  كجميكرية بكلندا في إةامتواألمريكية  المت دة الكاليات ةرار فإ  يث البمديف 
 إف. يستيدفيا الصاركري الدرع نصب أف ركسيا ااتبرت  يث ركسيا كمراكؼ  فيظة
 الدرع نصب  كؿ ركسيا مع لمتفاكض األمريكية اإلدارة جبرأ القكم الركسي المكةؼ

 لمكاليات المت دة األمريكية كرئيس ميامو أكباما األمريكي الرئيس تسمـ فبعد الصاركري 
 الركسي الرئيس مع مفاكضات كأجرل ـ 2009( يكليك) تمكز 6 في ركسيا إلى بزيارة ةاـ

 .  (2011 امي ) الصاركري الدرع نصب منيا ادة كدكلية إةميمية ةضايا في مدفيديؼ
القكم امى سدة ال كـ في ركسيا كطكؿ مدة  كمو  رجؿ ركسياكجكد بكتيف  فإ يمكف القكؿك 

في تجمى كىك ما  الكاليات المت دة األمريكية  سمكؾكبيرا كسياسة ةكية تجاه  اطى ركسيا دفعان أ
ررل تعيد أشارات إبؿ بالتمكيح بك   صرار الركسي امى داـ النظاـ السكرم كبقكةزمة السكرية كاإلاأل

لؤلذىاف بعضا مف مظاىر ال رب الباردة متؿ ت ريؾ بكارج  ربية ركسية باتجاه مينا  طرطكس 
 فإ في ليبيا. مف ةبؿ  مؼ الناتكالتدرؿ في سكريا امى غرار ما ةاـ بو  يريدنذار مف السكرم إل

 إاادة امى ةادرة كأنيا  الدكلية السا ة في المؤترة األةطاب أ د لتككف ركسيا نتمكٌ  اإلمكانيات ىذه
 .االةطاب متعدد دكلي نظاـ بنا  باتجاه الدكلية العبلةات في صكرة النسؽ الدكلي صياغة

 :الشعبية الصين جميورية 4.3.5.2
 المصم ة ت كميا تابتة برطى تسير الصيف أف يبل ظ الرارجية  العبلةات إطار في

 إستراتيجية اترذت  يث االية  دبمكماسية  نكة يتطمب الذم جديدال الجيكسياسي بالكاةع كالكاي
 البعد امى البراغماتي البعد كتوميب الدكلي  المستكل امى كالتنمية ال كار تطكير م كرىا رارجية

 المت دة الكاليات مع المكاجية كتجنب  الجكار دكؿ مع ابلةتيا في تتبعيا كسياسة اإليديكلكجي 
 اآلسيكية اإلةميمية التكتبلت في االنرراط طريؽ اف الدكلية العبلةات في نفكذىا كتكسيع األمريكية
 مركزا لمصيف سيكفر مما الكسطى  الجميكريات كبعض كالصيف ركسيا تضـ التي شنويام كمنظمة
 ذات إةميمي كياف إلى اةتصادية رابطة مف بتبات تتطكر المنظمة ىذه كأف السيماك   مؤتران  إةميميان 

 :2008 شمبي ) العالمية التجارة بمنظمة الت اةيا ذلؾ جانب إلى طمك ة كاةتصادية سياسية تطمعات
143). 



 توازى القوى الدولية والهظام الدولي )تأصيل نظري( 
 
 

58 
 

 الفصل الجاني

 الييمنة لمنافسة يصعد أسيكم كعمبلؽ تطمعاتيا يعكس فريقياأ في المتنامي الصيني النفكذ
 أمريكية اسكرية ةيادة بإنشا  ةرارا يتبنى أف بكش دفع الذم الشي . القارة في كاألكركبية األمريكية

 ىك العسكرية القيادة ىذه كجكد سبب أف البعض كيفسر بأفريكـك  تسمى اإلفريقية لمقارة جديدة
 إلجبار أساسيان  دافعان  يعد كىذا فريقيا إ أن ا  في المتزايد الصيني كالتجارم االةتصادم الطمكح
 .أفريقيا تجاه سياسيتيا صياغة إاادة امى األمريكية المت دة الكاليات

نما فقط  االةتصادم البعد ي كمو ال إفريقيا في الصيني التكاجد إف  البعد معو يتفااؿ كا 
 كالجأن متؿ لدكؿ األسم ة بيع يقابمو النفط امى الصيف  صكؿ أف ذلؾ البراغماتي  السياسي
 امى الت ايؿ امى الدكؿ بعض كيشجع فريقيا أ  في المسم ة النزااات يوذم مما كالسكداف كأتيكبيا

 جيبكتي في تكاجدىا أف كما األمف  مجمس في دائـ كعضك الصيف لمكانة نظران  الدكلية العقكبات
 .(144 :2008 شمبي ) لميند القديـ الطريؽ مراةبة ليا يتيح

 :بيو األور  االتحاد 5.3.5.2
 ال ادم لمقرف التجارية القكااد ت تكر اةتصادية كقكة بيك األكر  االت اد دكؿ إف ال قيقة في
 لمرأسمالية كاممةمت منظكمة ىي ما بقدر األمريكية المت دة لمكاليات ةطبية أندادا تشكؿ ال كالعشريف 

  "الدكلي نؾالب" " الدكلية التجارة منظمة" كالمؤسسات المنظمات مف شبكة ياكت كم انيا تعبر التي
 م ككمة رمياابد تعددية المنظكمة ىذه كت مؿ. العكلمة إدارة يشكؿ ما أم  "الدكلي النقد صندكؽ"

 المتبادلة ابلةاتيا في باسترداميا التيديد أك العسكرية القكة استرداـ فييا ينتفي مستقرة ةكااد كفؽ
 .(2005 أبراش ) "لتعددما األمني التجمع( "دكيتش كارؿ) أسماه ما كفؽ كذلؾ

 :الحالي ةالدولي القوى توازن صورة نسق  4.5.2
 في المؤترة لمقكل القكمية المصالح امى صرااان  الراىف الكةت في الدكلية السا ة تشيد

 األكؿ فالم كر :أساسييف م كرييف في الصراع إجماؿ كيمكف الدكلي  المستكل امى القكل تكازف
 تكريس ريدي  لمانيا كفرنسابريطانيا  كأك بييفك األكر  مف ك مفائيا األمريكية المت دة الكاليات بزاامة
 يتمتؿ بينما معيا  النفكذ تتقاسـ أررل ةكل صعكد دكف كال يمكلة الكا د  القطب نظاـىيمنة 
 صياغة إاادة تريد التي اإلةميمية القكل بعض كمعيما كالصيف ركسيا مف بكؿ التاني الم كر
نيا  الدكلية  السا ة امى كمكانتيا كنفكذىا دكرىا كاستعادة  الدكلية القكل تكازنات  القطب ىيمنة كا 
 . القكمية مصال يا ل ماية الكا د

 تكرس التي كالمشاريع الرطط بكضع األمريكية  المت دة الكاليات ةامت ذلؾ رضـ كفي
لم اصرة العمبلؽ اآلسيكم الصااد  سيا آ ن ك أنظارىا كجيتف كالعالـ  المنطقة في نفكذىا
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 كؿكمعيا الصيف  ركسيا تبذؿ المقابؿ فيك . الكبير األكسط الشرؽ لمشركع باإلضافة "الصيف" 
 نتيجة فكانت كالمرططات  المشاريع تمؾ إنجاح لعدـ كنفكذ إمكانيات مف يممكاف كبما امجيكدى

 ىك إليو ذىبنا ما امى دليؿ رير كلعؿ الدكلية  السا ة في المؤترة لمكانتيا ركسيا استعادت أف ذلؾ
 في كمؤتر رئيس ركسي دكر اف كاضح بشكؿ األزمة أظيرت  يث السكرية  األزمة في دكرىا

 امييا  كال فاظ مصال يا لتأميف بقكة ركسيا ت ركت  يث األككرانية األزمة ككذلؾ .كالعالـ المنطقة
 .امييا اةتصادية اقكبات بفرض الوربية بالتيديدات تأبو كلـ

لـ يعد بمقدكر الكاليات المت دة األمريكية االستمرار بالبقا  كقطب  والبا ث بأنيرل ك 
ف بعض الدكؿ الكبرل مف   كتمكٌ مييمف امى النظاـ الدكلي  بسبب التكاليؼ الباىظة أ ادم

مكاناتيا إتقميص الفجكة بينيا كبيف الكاليات المت دة األمريكية نتيجة لقدرتيا امى تطكير ا
  كبات بمقدكرىا تبني سياسات باإلضافة إلى نفكذىا السياسي كالعسكريةاالةتصادية كالتكنكلكجية 

تجاه تكازف ةكل  النسؽ الدكلي صكرة  كبالتالي سكؼ نشيد ت كالن في مستقمة في السياسة الدكلية
صبوة آسيكية كاض ة  في ضك  تصااد ةدرات ادد مف القكل اآلسيكية  مذ متعدد األةطاب 

 أىميا ركسيا كالصيف. 
استردمت  ركسيا  فزمة السكريةىك التفاابلت التي ترتبط باأل ليذا االاتقادما يدفعنا  إف

 ميؼ ركسيا القديـ في -لمنظاـ السكرم دامان  مرات ربلؿ األزمة لتبلث  "الفيتكالنقض " ؽ 
 مفا     في ظؿ كجكدسقاط النظاـ السكرمإمريكية باأل كىي تقؼ بقكة أماـ التطمعات -المنطقة
السكرم سقاط النظاـ إتجاه  في المنطقة كالذيف يبدك مندفعيف جدان  ت المت دة األمريكية الكاليا

طراؼ األبعض رؼ لدل أندفاع  دة ىذا اال بينما نجد  كةطر المممكة العربية السعكديةرصكصا 
كةد يككف السبب كرا  ذلؾ ىك  اجة الصيف ليذه الدكؿ ككنيا   المساندة لمنظاـ السكرم كالصيف

سكاةيا الراصة أأما ركسيا فمدييا   لمسمع الصينية كمصدر النفط البلـز لمصنااات الصينية ان سكاةأ
ف الصادرات الصنااية الركسية ترتكز امى أ اكم  الدكؿ الرميجيةمف بينيا ليست بيا  كالتي 

  العربينيا ليست ب اجة لمنفط أكما   مريكية التسميحأكدكؿ الرمي  ىي دكؿ   الصنااات العسكرية
لصانع القرار الركسي  ان مر كفر ةكة كت رر كىذا األ في العالـ كبر منتجي كمصدرم النفط أ د أفيي 
كما أف  بيض المتكسط.مكطي  ةدـ لركسيا امى الب ر األ آررف سكريا تمتؿ أف يفكتنا أدكف 

طا ة لئلة األمريكيالتي ةادتيا الكاليات المت دة  بال ربنيما رداتا أ تشعرافالصيف ك ركسيا 
الكاليات  كؿ ركسيا تعمؿ  مريكيان أ كأف ىنالؾ طكةان    أ د  مفا  ركسيا ليبياال اكـ في  بالنظاـ

 .تمامو كت جيـ كرنؽ ركسياإكبكؿ ةكة امى  المت دة األمريكية
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 :مقدمة 1.3
 متأترة  العربية المنطقة في السياسية الجارية الت كالت ظؿ في السكرية التكرة انطمقت

 أزمة ـ2011 ااـ مطمع منذ تعيش فسكريا. (Demir, 2013: 57) سبقتيا التي العربية التكراتبنتائ  
 بأزمة الت دم ىذا تمتؿ ال ديث  تاريريا في كاجيتيا التي الت ديات أرطر مف تعتبر  قيقية

 إلى االجتمااية كالعدالة كالكرامة بال رية المطالبة مف كتدرجت تصاادت اميقة كسياسية اجتمااية
 اف األزمة ىذه كشفت لقد. النظاـ ىذا مع تسكية إيجاد م اكلة تـ كمف النظاـ  بإسقاط المطالبة
 .كالدكلي اإلةميمي المستكييف كامى كاجتماايان  كاةتصاديان  سياسيان  فييا الفاامة العكامؿ تعقيدات

 انتيائيا  بقرب تك ي األفؽ في بكادر ظيكر دكف الرابع  ااميا السكرية األزمة درمت
 األزمة أصب ت  يث األزمة  في الفاامة كالدكلية اإلةميمية القكل مف العديد مصالح تقاطع بسبب

 تكازنات في الجارية الت كالت لطبيعة كاشفة أزمة رركاآل ال يف بيف تطكرات مف تشيده بما السكرية
 ت كلت فمقد. كمصال يا القكل تمؾ كنفكذ ت الفات لمصير كم ددة كالدكلية  اإلةميمية القكل

 اإلةميمي المستكييف امى لمعمميات مسرح إلى الدارمي  المستكل امى شعبي  راؾ مف األ داث
 ما كىك كدكلية  إةميمية ةكل مف المصالح أص اب مف مؤتريف فااميف مف يتضمنو كبما كالدكلي 

 . مصال يا امى كال فاظ القكل تمؾ باتفاؽ مرىكنان  أصبح السكرية األزمة  ؿ أف إلى يشير

 الت الفات امى بنا  يتشكؿ أرذ كدكلي إةميمي مستقبؿ بكادر السكرية األزمة في تجتمع
  اليان  الدائر الصراع طبيعة مف جز  األزمة فيذه العربي  بالربيع يسمى ما بعد ظيرت التي الجديدة
 يككف لف. األزمة ىذه ربلؿ مف الراىف الكةت في تشكيمو يعاد كالذم القادـ  األكسط الشرؽ امى
 في الدكلية السياسات بمفاتيح كاإلمساؾ الدكلية  لمعبلةات ال اكمة المعادالت إدراؾ السيؿ مف

 امى كبالتالي السكرية  األزمة امى كتدااياتيا كالدكلية اإلةميمية األبعاد فيـ المنظكر بدكف المستقبؿ
 ينقسـ العاـ الرأم كجعمت سكريا  في األكضاع ـز تأ إلى أدت التي األسباب ماف. المنطقة  مستقبؿ
 جتماايةا بمطالب تتعمؽ دارمية أسباب ىي األسباب ىذه كىؿ كمعارض  مؤيد بيف ما  كليا

 كالمؤترة الفاامة كالدكلية اإلةميمية القكل كمصالح الرارجي العامؿ فأ أـ  فقط كاةتصادية كسياسية
 .كبقكة؟ بدايةال منذ  اضران  كاف األزمة في
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  المبحث األول
 األزمة إلى الثورة من سوريا

 :تقديم 1.2.3
 متؿ السكرية  السا ة امى ي دث ما لكصؼ ستردامياا يتـ التي المصطم ات تعددت

 أمران  ليس المفيكـ مسألة  سـ إف. سكريا في األىمية ال رب أك السكرية األزمة أك السكرية التكرة
 .سكريا في األرض امى يجرم ما  قيقة لمعرفة -شؾ ببل- يقكدنا نوأل ان أساسي كلكنو شكميان 

 رارج كاسع شعبي ت رؾ: "ىي التكرةف  كاألزمة التكرة بيف الفرؽ إلى لنتعرؼ الركض كةبؿ
 "الدكلة في القائـ ال كـ نظاـ يرتوي في ىدفو يتمتؿ الشراية  رارج أك القائمة الدستكرية البنية

 السركنة  مف االية درجة يتضمف كمتشابؾ معقد مكةؼ ىي" األزمة بينما .(22 :2011 بشارة )
 كتزداد االية  بصكرة كالمتناةضة المتعارضة العناصر مف مجمكاة المكةؼ ىذا ضمف كتتضارب

 كانعكاساتيا اابلتياتف كمع معيا القرار صناع كتفااؿ األزمة بتصااد كالتضارب التعقيد درجة
 .(26 :2009 أبكفارة ) "المستقبمية

 كاسعة لفئات الشعبي ال راؾ ىك التكرة يميز ما أف لنا يتضح التعريفات تمؾ ربلؿ مفك 
 بكؿ القائـ النظاـ ىدـ أك سقاطإ ىك كا د ىدؼ ليا كيككف  المجتمع كمككنات طكائؼ مف كمتنكاة
 جديد سياسي نظاـ كبنا  النظاـ  ليذا التابعة النرب ككذلؾ المنتربة  كغير المنتربة مؤسساتو

 الممكف الك يد ال كار كأف  النظاـ مع  كار ىناؾ يككف ال التكرة ففي. التكرة تمؾ طمك ات ي قؽ
 .القائـ النظاـ مع تسكيات أم تكجد كال  كالرصاص العنؼ  كار ىك التكرة ظؿ في

 أطراؼ جانب مف كبيرة كضوكط تيديدات إلى النظاـ مصالح تتعرض األزمة في بينما
 زيادة إلى يؤدم مما كتؤيدىا األزمة تداـ ةكل ظيكر أيضان  يميزىا كما كرارجية  دارمية متعددة
 مشكبلت كأص اب  المؤجمة أك المعطمة المصالح أص اب القكل ىذه أىـ كمف األزمة  كتعقيد  دة
 لكي  التنازالت كيقدمكا كايت اكر  أف األزمة ألطراؼ يمكف كلكف جكىرية  بصكرة مشكبلتيـ تعال  لـ

 بالسيطرة النظاـ بنجاح أك األزمة  أطراؼ بيف ما بتسكية األزمة كتنتيي لؤلزمة   ؿ ىناؾ يككف
 .كالمجيكؿ الفكضى في كالدركؿ القائـ النظاـ نييارا أك كا تكائيا  األزمة امى

 دائر ةتاؿ مف سكريا في األرض امى ي دث لما مة مبل األكتر الكصؼ فإ :القكؿ يمكنناك 
 أف بعد أزمة إلى السكرية التكرة ت كلت فمقد تكرة  كليس أزمة ىك كمعارضيو السكرم النظاـ بيف

)زيمف   اآلالؼ بعشرات اددىـ يقدر أجانب مقاتميف كدركؿ النظاـ مع المسم ة المكاجية بدأت
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 كظيكر سكريا  في الدائر المشيد مف تمامان  الشعبية كةر كالمشا ال راؾ مظاىر كارتفا   (2013
 إلى معو ال كار كرفض النظاـ سقاطإ مف اليدؼ ت كؿ كأريران  األزمة  في فاامة رارجية أطراؼ
 العسكرم ال سـ باست الة الصراع اطرف ةرأ أف بعد النظاـ ىذا مع ما تسكية إيجاد م اكلة

 ذىبنا ما إلى يؤكد ما رير كلعؿ سياسي   ؿ ىك سكريا في يجرم لما ال ؿ بأف لقنااة ككصكليـ
  .األزمة ل ؿ لم كار معان  كالنظاـ المعارضة كجمكس ( 2كجنيؼ )  (1) جنيؼ مؤتمر اقد ىك إليو

 مف بدايتيا منذ األزمة أ داث كتسمسؿ لمرا ؿ تتبعنا ىك إليو ذىبنا ما يؤيد ما أكتر أف إال
 ال قان  المظاىر ىذه لترتفي السكرية كالمدف المناطؽ كؿ شيدت النطاؽ كاسعة شعبية ت ركات
 األررل المسم ة كالتنظيمات  ال ر السكرم الجيش ظاىرة كبركز  المسم ة المكاجيات بدركؿ
 يعد لـ الكةت ذلؾ كمنذ  ةادتو كىركب ال ر السكرم الجيش مكةع امى النصرة جبية بسيطرة
 الجيش بيف ىك األف األرض امى الدائر القتاؿ ليككف األرض امى فاامة ةكة ال ر السكرم الجيش
الدكلة اإلسبلمية في العراؽ كالشاـ "دااش   رأسيـ كامى األجانب المقاتميف مع السكرم النظامي

 .اإلسبلمية كالجمااة  النصرة جبيةك 

 :السورية األزمة خمفيات 2.2.3
 بصمت تتفااؿ كأسباب جذكر كليا إال الدكؿ أك البشرية المجتمعات بيا تمر أزمة مف ما

 كالتراكمات الرمفيات ىي فما العمف  إلى الصمت مف لتررجيا معينة  ادتة تأتي  تى السطح ت ت
 ؟السكرية األزمة  اندالع إلى أدت التي

 بنية كفيـ  السكرم المجتمع مككنات كدراسة معرفة يجب األزمة رمفيات امى لمكةكؼ
 أف يمكف التي كاال تماالت األ داث  مسار لفيـيمان م   يث يعتبر مدربلن لياتوآك  السكرم النظاـ
  ال كـ امى السيطرة في كدكرىا البعث ل زب العسكرية لمجنة باإلضافة  كتدااياتيا  إلييا تؤكؿ
 .األزمة في السكرم نظاـال اميو يرتكز الذم األساسي العمكد بااتباره السكرم العربي الجيشامى 

 :السوري المجتمع مكونات 1.2.2.3

ف- كالطائفي العرةي بالتنكع األكسط الشرؽ مجتمعات مف كويره السكرم  المجتمع يتميز  كا 
 اإلسبلمي العربي طابعيا امى سكريا  افظت فقد -طائفة كؿ ك جـ نسبة  كؿ التقديرات ارتمفت

 ااـ إ صائيات  سب السكانية المؤشرات كتظير. (31 :2001 بشكر ) اليـك  تى األمكم العيد منذ
 يشكؿ  (%1.9) نمك بنسبة نسمة مميكف 22.5 ىك سكريا في السكاف ادد أفك  ـ 2010

 السكاف  كؿ الدراسات كتظير سنة  مسممكف (%74) منيـ السكاف إجمالي مف (%)90 المسممكف
 ااـ منذ فمسطينية مريمات تسعة كىناؾ كانتما   كتقافة لوة ارب السكرييف مف (%82) أف
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 أربع إلى السكرم المجتمع تقسيـ يمكف اإل صائيات لتمؾ ككفقا. (274 :2011غنيـ ) ـ1948
 . صورل أررل أةميات إلى باإلضافة كبرل طكائؼ

 :الكبرى الطوائف 1.1.2.2.3

 :العرب السنة .1

 الرئيسة الم افظات في الٌسنية األغمبية كتتركز% 57.40  كالي إلى نسبتيـ تصؿ
  لقد أظيرت غالبية الجمااة السنية (دراا الرةة   مب   ماة   مص  دمشؽ )

لكف رركج بعض   (274 :2011 غنيـ ) تعاطفيا مع التكرة  كشاركت في فعالياتيا
ضافة لمطكائؼ السنة أدل لتراجع بعض السنة باإلالرطابات الطائفية مف رجاؿ الديف 

  أك الكةكؼ امى (2012)الب يرم   لتأييد النظاـإما اف تأييد التكرة كالعكدة األررل 
المجمس  ما فعؿ ال ياد في انتظار ما سيسفر انو الصراع بيف النظاـ كالمعارضة متؿ

    .(45 :2014)صدةي  الكطني الكردم في سكريا 

ادناف العراكر بفتاكيو االنفعالية  الطائفية  إضافة لداكاتو لمجياد  كةد اكتسب فالشين 
دلب  شعبية كبيرة في األكساط الشعبية الم تجة في سكريا  كالسيما في  مص كدراا كا 

ك ماه كدير الزكر  كةد رفع الم تجكف في كتير مف األكةات الفتاتو كشعاراتو تؤيده 
دل لبلن راؼ في مسار التكرة كمطالبيا مف شعارات جامعةو ت ت أكت بذ رطابو  مما 

ميات شعارية لرصت في جز  منيا نزكاان ن ك مسميات ال رية كالديمقراطية إلى مس
 .(132-131 :2014)كنعاف   الطائفية كاالنتقامية كالكراىية

  :العموية الطائفة .2

 السنية  األغمبية تمي  يث المذىبية  األةميات كبرل كتعتبر  *بالنصيرييف يعرفكف كانكا
 كنعاف ) اشر كال ادم العاشر يفالقرن في الشيعة مذاىب اف منشقة طائفة كىي

 :2012 كدر ) السكاف مجمكع مف% 11.5  كالي نسبتيـ كتبمغ  (112-115 :2014
 إسكندركف جباؿ مف كالممتدة باسميـ  المعركفة الجباؿ في العمكييف معظـ يعيش. (3

 سا ؿ كغربان  ك مص  ةك ما  مب مم قات شرةان  ي دىا جنكبان  لبناف جبؿ  تى شماالن 
                                                           

*
 التاسػع القػرف مػف ديػف رجػؿ نصػير  بػف م مػد إلػى نسػبة النصػيرية جبػاؿ كجباليـ  "النصيرييف" بأسـ يعرفكف كانك  

 سكريا  امى الفرنسي االنتداب فترة كربلؿ  (الشيعة اند اشر ال ادم اإلماـ العسكرم  ال سف اتباع مف) الميبلدم
 فػي العبػارة ىػذه كانتشػرت كجيػو  اهلل كػـر امػي لؤلمػاـ نسػبة المػذىب ىػذا أتبػاع امػى" امػكييف" لقػب الفرنسيكف أطمؽ
 .(115-112 :2014 كنعاف )بالعمكييف  يعرفكف كباتك الفرنسية  الرسمية كالتقارير كالص ؼ الكتب
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 الرئيس إلييا ينتمي التي الطائفة كىي  (114 :2014 كنعاف ) المتكسط األبيض الب ر
 .األسد بشار السكرم

 ستككف العمكية الطائفة أف األكلى لمكىمة البعض رجح السكرية التكرة اندلعت كاندما
 تأييدىـ العمكية الطائفة مف البعض أامف ما سرااف لكف التكرة  كضد النظاـ صؼ في

 فااؿ  ضكر مذك  ككانكا(. 2012 الب يرم ) النظاـ بإسقاط كالمطالبة لمتكرة كانضماميـ
 اقدكه الذم لمؤتمرىـ الرتامي البياف في رفضكا كةد المعارضة  تشكيبلت أغمب في
 التكرة مياـ مف أف كااتبركا  كالنظاـ الطائفة بيف الدم  ـ2013( مارس) آذار في

 .(135 :2014 كنعاف ) النظاـ أسر مف العمكية الطائفة ت رير السكرية

 نجاح بأف الشعكر بزيادة الطائفية كتر امى سكريا في ال اكـ النظاـ لعب المقابؿ فيك 
 ككاف  (2012 الب يرم ) التكار ةبؿ مف العمكية الطائفة ألبنا  جمااية إبادة يعني التكرة

 الديف رجاؿ أتارىا التي الطائفية  كالعبارات السمبية  كالتصري ات السمبية  لمشعارات
 الجيادية  السمفية ضمف تندرج مقاتمة جمااات كظيكر العمكية  الطائفة ب ؽ السنة

 :2014 كنعاف ) النظاـ لتأييد كالعكدة التكرة اف العمكييف غالبية ابتعاد في األىـ دكرال
131-136). 

 : األكراد .3

 مف غالبيتيـ أف مف الرغـ كامى  السكاف مجمكع مف% 8.5  كالي نسبتيـ تبمغ
 مناطؽ في كيتمركزكف  ارةي أساس امى التصنيؼ يفضمكف أنيـ إال السنة فيالمسمم
 األكراد ضد كاض ان  تمييزان  تميز المتعاةبة السكرية ال ككمات كانت لقد. سكريا شرؽ
 مف  تى منيـ كتيركفال  ـر  يث  االنفصاؿ ن ك يجن كا أف ا تماؿ مف ركفان 

. (2012 اباس ) ـ1962 ااـ( 93) رةـ لمقانكف طبقان  السكرية الجنسية امى ال صكؿ
 ي مؿ ان تشريعي ان مرسكم ـ 2011( أبريؿ) نيساف 7 في األسد بشار الرئيس أصدر كةد
 غنيـ ) الكردية األةمية أفراد مف لمعديد السكرية الجنسية منح بمكجبو يقضي( 49) رةـ

2011: 274). 

مكةؼ كاضح مف األزمة تراذ افي  لقد سبقت ال ركة السياسية الكردية ةكل المعارضة
اجتمعت معظـ األ زاب الكردية في مدينة ـ  2001  ففي أيار )مايك( في سكريا

تسـ باالاتداؿ االقامشمي  كأصدرت بيانان كضعت فيو تصكرىا ل ؿ سياسي لؤلزمة  
صبل ات كداا إلى إجرا   كار بيف السمطة كالمعارضة ل قف الدما   ككضع مبادئ إل
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ت قيؽ المطالب المشركاة لمشعب الكردم في إطار ك دة  ديمقراطية  مف ضمنيا
 السياسية  بتنظيماتيـ األكراد أغمب مكةؼ فإ المجمؿ فيك  .(42 :2014)صدةي  الببلد 

 .(2012 الب يرم )سكريا في ال اكـ النظاـ كضد المعارضة مع
 : المسيحية الطائفة .4

 الببلد أن ا  كؿ في المسي يكف ينتشر السكاف  مجمكع مف% 10 ي كال نسبتيـ تبمغ
 . (4-3 :2012  كدر) ةك ما ك مب دمشؽ في يتركز معظميـ أف إال

  يث التكرة بداية في الطكائؼ باةي مكةؼ اف المسي ية الطائفة مكةؼ يرتمؼ لـ
 النظاـ  إسقاط تجاه المسي ييف بيف تفاكتان  نجد أف كيمكف التكرة  بمساندة ةامكا

 المسي ييف مكةؼ بعكس لمتكرة  األةرب ىـ كالبركتستانت  الكاتكليؾ  فالمسي يكف
 أامنيا التي لئلصبل ات المؤيدييف الكاتكليؾ كالكمداف كاآلشكرييف كالمكارنة األرتكدكس 

 بعد لمتكرة  المؤيد مكةفيـ تراجع  تى لبتكا ما كلكف. األسد بشار السكرم الرئيس
 .(2012الب يرم ) سكريا في لم كـ اإلسبلمييف كصكؿ مف المسي ييف تركؼ

 :الصغرى الطوائف 2.1.2.2.3

 : الدرزية الطائفة .1

 جبؿ منطقة في أساسي بشكؿ كيتمركزكف  السكاف مجمكع مف% 3  كالي نسبتيـ تبمغ
 .(2012 اباس ) الم تؿ الجكالفك   الشرةي بالجنكب السكيدا  كم افظة العرب

 بعض  دكث مف الرغـ امى ال اكـ  لمنظاـ المكاليف أكتر مف الطائفة ىذه تعد
ف أبنائيا  بعض بانضماـ الطائفة  دارؿ االنشقاةات  لقكل جدان  صويرة بنسب كانكا كا 
 .(2012 الب يرم ) المعارضة

  :اإلسماعيمية الطائفة .2

 التابعة السممية منطقة في كيتمركزكف  السكاف مجمكع مف% 1.5  كالي نسبتيـ تبمغ
 (.2012 اباس ) السكيدا  لم افظة

  :والتركمان الشركس .3

 في (منب ) ةرب الشركس كيتمركز  السكاف مجمكع مف% 3 العنصراف فىذا يشكؿ
 فيتمركزكف التركماف أما الجكالف  منطقة فيك  ةك ما  مص ريؼ في ككذلؾ  الشماؿ

 .(3 :2012 كدر ) العميا كالجزيرة ةك ما  مص مناطؽ في
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 : الشيعة .4

 في غالبيتيـ كيتركز  %0.5  كالي نسبتيـ تبمغ  يث اسكري في نسبينا ةميؿ اددىـ
 م افظة في القرل بعض في ذلؾك. القريبة( زينب السيدة) ضا ية كفي دمشؽ مدينة
 .(2012 اباس ) مص

 :األرمن .5

 راصة السكرية المدف في كيتمركزكف السكرييف  السكاف إجمالي مف% 4 األرمف يشكؿ 
 .(3 :2012كدر )  مب في

 : أخرى وعرقية قومية أقميات .6

 ىاجر فقد لمييكد بالنسبة أما سنية  أةمية كيعتبركف كالشيشاف كالداغستاف األلباف متؿ
 مطمع في الببلد بموادرة ليـ األسد  افظ الرا ؿ السكرم الرئيس سماح بعد معظميـ

 يتجاكز ال جدان  ةميؿ ادد بقا  إلى اإل صائيات كتشير الماضي  القرف مف التسعينيات
 يتجاكز ال اددىـ إف تقكؿ دراسات كىناؾ   صران  كدمشؽ  مب مف كؿ في اآلالؼ
 .(36 :2001بشكر ) المئات

كلما ليذه المككنات   بالنظر إلى مككنات المجتمع السكرم كتنكع كتعدد مككناتو
كالطكائؼ مف امتدادات إةميمية نرل بكضكح أف تمؾ المككنات شكمت أ د أىـ الت ديات 
كالمراكؼ اإلةميمية كالدكلية  لما لتمؾ المككنات مف تأتير امى مستقبؿ سكريا كم يطيا 
  اإلةميمي  بسبب التركيبة السياسية لم كـ كليس التركيبة االجتمااية لممجتمع السكرم

 المككنات كالجكار السكرم.  تأتير متبادؿ ليذهىناؾ  يث 

في األزمة  فبالنظر إلى  ميمان يرل البا ث بأف مككنات المجتمع السكرم لعبت دكران ك 
تركيبة القكل السياسية الدارمية في األزمة نجد أف القكل المؤيدة لمنظاـ تتشكؿ بصكرة رئيسة مف 
الطائفة العمكية كمف األةميات األررل مف العرب المسي ييف كالدركز كالتركماف كغيرىـ الذيف تشكؿ 

طيـ بالنظاـ  باإلضافة دافعان كبيران الرتباسبلمية المتطرفة مراكفيـ مف تعرضيـ لبطش التيارات اإل
يشكؿ العرب السنة إلى بعض السنة كىي مك دة كال تعاني مف أم انقساـ فيما بينيا  كفي المقابؿ 

كرغـ ذلؾ تعاني مف انقسامات بسبب تأتير القكل الرارجية الكاضح   لقكل المعارضة الكتمة الرئيسة
رر أجساـ آعارضة مالكطني لقكل التكرة كال فاالئتبلؼ  ليةاإلةميمية كالدك كالكبير السيما القكل 

مارستيا القكل الرارجية كبشكؿ راص الكاليات المت دة  ضوكطلتـ تشكيمو نتيجة الذم –المعارضة 
  األمر الذم أتر امى امى ك دات المقاتميف دارؿ سكريا ال يتمتع بنفكذ يذكر -األمريكية كةطر
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نتيجة تنكع كتناةض تكجيات المجمكاات المقاتمة  تى كصمت ل د مجريات الصراع امى األرض 
 األةتتاؿ فيما بينيا.

  :سوريا في السياسي النظام 2.2.2.3

 التعامؿ فينشأ  ةكميان  بعدان  تعطيو كالتي الفكرية يديكلكجيتوأك  النظاـ مذىبية بيف رمط ىناؾ
 مما كتير اكس امى كالمذىبي يديكلكجياأل بتنكاو يشيد الكاةع بينما تصنيفي  أساس امى معو
 في السكرم النظاـ لمعارضي طائفي رطاب مع العادة في يترافؽ فما يتـ تركيجو تركيجو  يتـ

 االستعمار منذ سكريا في السياسي النظاـ تطكر مر لقد. (15-13 :2012 اسكر ) كالرارج الدارؿ
 :ىي مرا ؿ بتماني المباشر

  :األول واالستقالل السورية العربية المممكة مرحمة 1.2.2.2.3

 بف فيصؿ األمير برئاسة ـ 1919 ااـ دمشؽ في األكؿ السكرم المؤتمر داانعقب تمتؿ
 العربية المممكة" سـا ت ت الكبرل سكريا استقبلؿ اف المؤتمر أامف  يث امي  بف  سيف الشريؼ
  ككمة أكؿ كتشكمت الببلد دستكر المؤتمر كأةر امييا  ممكان  فيصؿ مبايعة كتمت "السكرية
 السكرم الجيش بيفـ  1920ااـ  المتكافئة غير ميمسكف بمعركة المر مة ىذه كانتيت  دستكرية
 الفرنسيكف درؿ  يث  يوغكاي الجنراؿ بقيادة الفرنسي كالجيش العظمة  يكسؼ الدفاع كزير بقيادة
  كالبلذةية  ك مب  دمشؽ: ىي مذىبي أساس امى أةاليـ أربعة إلى سكريا تقسيـ كأامنكا دمشؽ
 .(132 :1977 زيف ) األسكندركنة لكا  إلى إضافة  العرب كجبؿ

 :الفرنسي االحتالل تحت سوريا ودستور المقاومة مرحمة 2.2.2.2.3

 ةكات تتمكف كلـ المناطؽ  سائر في الفرنسي اال تبلؿ ت ت سكريا في التكرة تفجرت
 ـ1928 (بريؿأ) نيساف 10 في تأسيسية انترابات إلجرا  فرضرت ةمعيا  مف الفرنسي اال تبلؿ
 بمكجبو إجرا  كتـ  الجميكرم النظاـ أةر الذم الجديد بالدستكر العمؿ تـ  يث جديد  دستكر لكضع
 كبعد السكرية  لمجميكرية رئيس أكؿ اايد امي م مد فييا انترب كرئاسية نيابية انترابات أكؿ

 في تاسياآل ىاشـ الجميكرية رئيس استقاؿ لتركيا كتسميميا االسكندركنة لكا  مف فرنسا انس اب
 ىذه بذلؾ كانتيت ـ 1941 ااـ  تى ذلؾ كاستمر  بالدستكر العمؿ تكةيؼ كأامف الكةت ذلؾ
 .(328 :2006 رياف )  مةر الم

 :الثاني الوطني واالستقالل الجالء مرحمة 3.2.2.2.3

 التانية  العالمية ال رب نياية مع راصة لمفرنسييف المقاكمة تصااد مع المر مة ىذه بدأت
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 تـ كبذلؾ  البريطانييف مف دامان  كلقيت األمف  مجمس إلى األمر السكرية ال ككمة رفعت  يث
 االستعمار مف الكطني استقبلليا بذلؾ سكريا كأنجزت سكريا مف الفرنسية القكات جبل  إابلف

 .(151 :1977 زيف ) ـ1946 ااـ الفرنسي
 :االستقالل بعد العسكرية واالنقالبات الدستور تجميد مرحمة 4.2.2.2.3

 االرتبلؿ مف ب الة السكرم السياسي النظاـ يث مر   ـ1948 ااـ بدأت ىذه المر مة
 ـ 1948 ااـ بدأت  العسكرية االنقبلبات مف بمجمكاة نفسيا اف ابرت  كالعسكرم السياسي

 مف رؤسا  ل كـ سكريا كعكرض  بالدستكر العمؿ تجميد إلى أدل مما ـ 1954 ااـ  تى
 كتميزت الكطنية  كالمؤسسات األ زاب امؿ فييا كةيدت  السياسية ال ياة بيا كتعطمت العسكرييف 

 المعمـ )مصر مع لمتعاكف كالتطمع السكفيتي االت اد مع كالتعاكف االشتراكية ن ك بالنزكع المر مة ىذه
1985: 153). 

 :المتحدة العربية الجميورية مرحمة 5.2.2.2.3

( فبراير) شباط 22 في كسكريا مصر بيف الك دة اف باإلابلف المر مة ىذه بدأت
 كالسكرم الناصرابد جماؿ المصرم الرئيسيف ةبؿ مف المت دة الجميكرية ميتاؽ تكةيعك   ـ1958
 لمجميكرية ااصمة القاىرة كارتيار  رئيسان  ابدالناصر جماؿ ارتيار تـ  يث القكتمي  شكرم

 أيمكؿ 28 في الن بلكم ابدالكريـ هةاد دمشؽ في اسكرم بانقبلب المر مة ىذه كانتيت الجديدة 
. السكرية العربية الجميكرية ةياـك   الك دة  مف سكريا انس اب اف أامفك   ـ1961 (سبتمبر)

 امى العسكرم الطابع كغمبة سكريا  في السياسية التعددية تقييد أك بوياب المر مة ىذه تميزت
 جياز دكر كاستف اؿ الراص  كالقطاع الراصة كالبنكؾ الشركات كتأميـ التنفيذم  الجياز

 .(263 :2011 غنيـ ) المرابرات
 :السمطة عمى البعث حزب وسيطرة السياسية التقمبات مرحمة 6.2.2.2.3

 بيف االنفصاؿ بعد ـ1963 ااـ سكريا في لم كـ البعث  زب بلـتاسب المر مة ىذه بدأت
 األمر  الزرااي العصر مف الرركج شعار البعث  زب كطرح الك دة   ككمة كانتيا  كسكريا مصر
 الربلفات لكف رأسمالية  برجكازية تككيف ن ك تنمك بدأت كالتي التجار طبقة تعزيز إلى أدل الذم

 ال زب  دارؿ تصفيات إلى أدت البعث  زب كتيارات مككنات دارؿ اصفت التي كالصرااات
 "التص ي ية ال ركة" كأسماه ـ 1970 ااـ األسد  افظ ةاده اسكرم بانقبلب  الفترة ىذه كانتيت

 (268 :2011 غنيـ ): يمي بما المر مة ىذه كتميزت .(93 :2001 بشكر )

ضعاؼ األررل القكل كتيميش  ال كـ مقاليد امى البعث  زب ىيمنة .1  .التعددية كا 
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 .المركزية الديمقراطية انتياج .2

 .البعث  زب دارؿ كالتيارات المككنات بيف الصراع .3

 (.الماركسية) العممية االشتراكية إلى العربية االشتراكية مفيكـ اف الت كؿ .4

اادة كالرأسمالية  اإلةطااية القكل اكدة .5  .االجتمااية القكل تشكيؿ كا 

 .ال زبييف القادة امى البعث  زب في العسكرييف القادة نفكذ تفشي .6

 .الجميكر بيف كجكده كم اربة  ال زب في الناصرم التيار تصفية .7

 .االجتمااية لمتكرة كليس القكمية  العربية لمتكرة ال زب  فكر في األكلكية إاطا  .8

 :التصحيحية الحركة مرحمة 7.2.2.2.3

  األركاف كرئيس األسد  افظ الدفاع كزير ةاده  اسكرم انقبلب ىي التص ي ية ال ركة
 ال ركة كانتك . السمطة امى لبلستيبل  ـ 1970 (نكفمبر) تاني تشريف 16 في طبلس مصطفى

 العربي البعث  زب إلى إصبل ات إدراؿ تـ فقد سكريا  في جديد ايد بداية التص ي ية
 العسكرية االنقبلبات زمف نيتأك   الدكلة سمطة كرسرت  وفي الدارمية الصرااات نيا ا  ك   االشتراكي

 سا قة  شعبية بأغمبية لمجميكرية رئيسنا األسد انترب ـ1971 ااـ أكائؿ فيف. (47 :2013 صبرا )
 نظاـ إنشا  امى امؿ  يث  سمطتو كتكطيد سكريا يف السياسية األكضاع إلصبلح العمؿ كبدأ

 . (123 :2014 كنعاف ) الجميكرية رئيس شرص في كاسعة صبل يات يضع رئاسي

 كرارجو  ال زب دارؿ مؤيديو دائرة األسد  افظ كسع الفاشمة  سابقيو تجارب مف مستفيدان 
 انفتاح بسياسة فباشر كاالةتصادية  كاالجتمااية السياسية اإلصبل ية اإلجرا ات مف بمجمكاة كةاـ

 سك رؤ  كتشجيع الراص  القطاع لمشاريع بتشجيعو تمتؿ مرا ؿ امى تطكر م دكد اةتصادم
  .(269: 2011 غنيـ ) سكريا في لبلستتمار كالدارمية الرارجية األمكاؿ

 طبقتاف منيا جديدة  طبقات تبلث السكرم المجتمع في تطكرت لتمؾ اإلجرا اتنتيجة 
 العسكرييف ككبار المكظفيف كبار مف بيركةراطية برجكازية ظيكر مع تككنت األكلى: رأسماليتاف

 تجارية بعمميات لمقياـ الدكلة أجيزة في مكاةعيـ كمف لبناف في السكرم الكجكد مف استفادكا الذيف
 التسييبلت األكلى ةدمت  يث التجارية  البرجكازية مف جز  مع بعدىا ت الفكا ةانكنية غير

 برجكازية جانبيا إلى تطكرت كةد االةتصادية  كالعبلةات كالربرة الماؿ كالتانية كاإلدارية الجمركية
 االنفتاح سياسة مف مستفيدة كالدكلة ال زب كنفكذ السياسية القكل اف مستقمة أررل رأسمالية

 (70 :2001 بشكر ) الكطنية البرجكازية كككنت  االةتصادم
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أم  ـ تجرـ  ل1970مف ممارسة مياميا المطمبية  فمنذ ااـ  تى لقد  رمت النقابات 
مطالبة ب قكؽ أجكر أك امؿ أك  رية إطبلةان  كىذا األمر ساىـ مساىمة كبيرة في رمؽ الرككد 

 .(19 :2014)برةاكم  أكتر ما تأتر بو ىي الفئات الكسطى إٌف التاريري كاستمراره   يث 

 بالرديعة أشبو ىي بطريقة مؤيديو دائرة لتكسيع األسد  افظ لجأ السياسي المستكل امىك 
  "التقدمية الكطنية الجبية" سماه جديدان  سياسيان  إطاران  ـ1972( مارس) آذار 7 في فأنشأ  السياسية

 اليامش امى الكةت مع أصب ت كالتي كالقكمية  اليسارية األ زاب مف ادد مف مككف ائتبلؼ كىك
  زاباأل مف اضا أ بعض شارؾ ذلؾ مقابؿ االجتمااي أك السياسي الكاةع في تأتير أم دكف

 تعمؿ أف امييا  ظر لكنو كالتنفيذية  التشريعية الدكلة مؤسسات في رمزم بشكؿ لمجبية المككنة
 جرائد أك منشكرات إصدار مف كمنعيا  كالمجتمع التعميمية المؤسسات في الطبلب استقطاب امى
 .(2005  أل مدا) الشارع في كجكدىا األ زاب تمؾ فقدت كبالتالي بيا  راصة مطبكاات أك

 متؿ الديمقراطي لم كـ ةالشكبلني اليياكؿ التعددية  البنية جانب إلى األسد  افظ أنشأ
 ل زب الدارمي النظاـ اف كتيران  تمؼري لـ الذم الدستكر بإاداد كةاـ  ـ1973 ااـ الشعب مجمس
 مف التامنة المادة تارف الكاةع ىذا مع كانسجامان   ـ1947 لعاـ البعث  زب دستكر أك البعث

 ديمقراطية دكلة سكريا" ديمقراطي نظاـ بأنو ال كـ نظاـ  ـ1973 لعاـ الدائـ السكرم الدستكر
 الذم كىك كالدكلة لممجتمع القائد ال زب ىك" البعث  زب أف تبراكا" سيادة ذات شتراكيةا شعبية
 منفردان  بال كـ سداأل  افظ كنظاـ البعث  زب يد أطمقت بالدستكر المادة ىذه" الكطنية الجبية يقكد

 :2011 غنيـ )  قيقي ديمقراطي أساس أم اف يدان بع الم دكدة  المشاركة مف كديككر كا د ب زب
 ةبغيبك  إتر ـ2000 (يكنيك)  زيراف 10 في كفاتو  تى سكريا رئاسة سدة امى استمر. (269

 .(2005 األ مد ) سنكاتب ةبؿ ذلؾ منو يعاني كاف الذم الدـ سرطاف مرض بسبب يكميف استمرت
 :التوريث مرحمة 8.2.2.2.3

 سكريا  في المعارضة شكاؿأ مف شكؿ كؿ ا يتكان األسد   افظ لمرئيس ال كـ ررااستق بعد
 ال كـ لتكريث يعمؿ فأرذ سير  ب ادث بكفاتو اهلل مشيئة لكال باسؿ بنوال ال كـ لتكريث العمؿ بدأ

( يكنيك)  زيراف 10 في األسد  افظ كفاة كبعد. (2005 األ مد ) األسد بشار الدكتكر البنو
 اندىا كةرر مؤةت  بشكؿ الجميكرية رئيس منصب رداـ ابدال ميـ األكؿ نائبو تكلى ـ 2000

 المسم ة لمقكات اامان  ةائدان  كاينو فريؽ  رتبة إلى اقيد رتبة مف األسد بشار ترةية رداـ ابدال ميـ
 المرشح بعمر كالمتعمقة الدستكر مف( 83) المادة بتعديؿ السكرم الشعب مجمس كةاـ السكرية 
 لمنصب المرشح لعمر األدنى ال د برفض ئوأاضا بإجماع المجمس ككافؽ الرئاسة  لمنصب
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 العربي البعث  زب في كقيادم األسد بشار لتمكيف اامان  (34) إلى اامان  (40) مف الرئيس
 أكؿ بذلؾ كأصبح الجميكرية  رئيس لمنصب الشعب مجمس امى ترشي و ارض مف االشتراكي

 .(271 :2011 غنيـ ) جميكرية  كـ في كالده يرمؼ اربي رئيس

 التي السياسية القكل لكافة  باطاإل مف االيا ةدران  مسببان  أبيو لسياسات بفاال سداأل كاصؿ
 اجزان  أكتر الرارجية سياستو كجا ت كاألمني  ةتصادمكاال السياسي لمكضع صبل ان إ منو تكةعت

 أطراؼ فيو شاركت فعمي  ك صار ازؿ  الة في كضعو مما  العصر لمتطمبات ستجابةاال اف
 األرص امى الشباب معاناة كزيادة االةتصادم الكضع تفاةـإلى أدل الذم األمر كدكلية  اربية

 . (168 :2012 كآرركف  أ مد)

 لـ أنو امى ابلكة العمكية  أك ةالبعتي غير الشعبية الجمااات كبيف بينو الربلؼ امؽ لقد
 كالسياسييف الميبرالييف طبقة يداـ أك  األاماؿ رجاؿ مف االستوبلؿ طبقة جنكحل يضع  دان 
 ظؿ بؿ الشعبية  الديمقراطية طريؽ يرصؼ أك ال ر  االةتصاد نظاـ بتفعيؿ يقـك أك الكطنييف

 األاماؿ كرجاؿ كالطائفية الفرد  كـ امى يقكـ سياسي لنظاـ تكرس التيذاتيا  ألكراؽبا يمعب
 بشار الرئيس بااد أف الم صمة فكانت جديد  كاةتصادم سياسي مجتمع تشكيؿ ن ك التكجو كرفض
 ال الي السياسي الكضع إلى ةاد ما كىك الكطني  السياسي السكرم الشارع كبيف بينو ام األسد

 . (67 :2012 شكرم )

 كتكسعت الكبيرة  المدف في راصة الرأسمالية الطبقة دكر تعزز األسد بشار مر مة كربلؿ
 البنية أضعؼ الذم األمر الردمات  ةطاع في كالعامميف المكظفيف كصوار العماؿ طبقة

 الترا  ذات الفئات كظيرت  المدينة في الطبقات بيف الفجكة ككسع لمريؼ  كاالةتصادية االجتمااية
 مجالي في ان ذاتي اكتفا   قؽ مجتمع في كالفقر  العكز مف المجتمع أفراد باةي اانى بينما الفا ش 
  .(277 :2011 غنيـ ) االجتمااية العدالة انو غابت لكف يالكسائك  الوذائي اإلنتاج

 ال رس رئيس األسد ماىر شقيقوك  األسد  بشار بالرئيس اآلف تتمتؿ السمطة في سكريا
 العقيد رالو ابفك  السكرم  االةتصاد امى المسيطر الممياردير مرمكؼ رامي رالو ابفك  الجميكرم 

 صيرها ككاف معيم  (56 :2013 صبرا ) الدكلة أمف جياز في الت قيؽ ةسـ رئيس مرمكؼ  افظ
ـ  2012تمكز )يكليك(  18ةبؿ أف يتـ اغتيالو في  الجيش أركاف رئيس نائب شككت اصؼ الجنراؿ

 .في انفجار استيدؼ مقر األمف القكمي
السمطات بيد  تتركز فييايرل البا ث بأف القيادة في سكريا ىي ةيادة فردية شمكلية  ك 

  مما كاف لو أتر كاضح في األزمة السكرية  تمتؿ أشراص مكاليف لمرئيس السكرم بشار األسد
 بصمكد نظاـ األسد امى الرغـ مف شدة األزمة كالضوكط الكبيرة التي يكاجييا. 
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 :االشتراكي العربي البعث حزب 3.2.2.3

 السا ة امى الكةت ذلؾ في ظيرت سياسية ةكل مف  ـ1932 ااـ البعث  زب تأسس
تر  التجار كبعض كالمكظفيف كالمعمميف المتقفيف بعض مف الكطني  العمؿ اصبة كىي السكرية  كا 
 التي األ يا    ركة كككنكا سكزم األ كزكي البيطار كصبلح افمؽ ميشيؿ منيا ررج مبكر ربلؼ

 ليشكؿ ال كراني أكـر أسسو الذم شتراكياال العربي ال زب مع اندمجت تـ البعث  ركة أصب ت
 . *(89: 2001 بشكر ) االشتراكي العربي البعث  زب منيا

  نفصاؿاال كأتباع ال زب في الناصرييف بيف الربلفات راصة بال زب الربلفات اصفت
 السياسية المستكيات كافة امى برمتو السكرم الكاةع إلى متدا مرير إلى صراع أدل مالذ األمر

 بعد الكةائع أتت تـ  "الجيش" العسكرية المؤسسة دارؿ انيؼ صراع مع ذلؾ كترافؽ الجتمااية كا
 جميع نقؿك  كسكريا  مصر بيف الك دة لشرط ت قيقان  نفسو  ب ؿ ةراران  ال زب اتراذ مف ذلؾ 

 كاكدة االنفصاؿ كبعد .كمتباادة مرتمفة اسكرية ك دات امى ريقيـفكت مصر إلى البعتييف الضباط
 كتسمـ ـ 1963( مارس) آذار بانقبلب كةامكا القاىرة مف العسكرية المجنة شكمكا الذيف الضباط
 .(267 :2011 غنيـ ) سكريا في ال كـ البعث  زب

 الفكرية رؤيتو في ركغيٌ   الدكلة شؤكف كافة امى ىيمف السمطة  البعث  زب كباستبلـ
 ظؿ ذلؾ كمع  "الماركسية" العممية شتراكيةباال كاستبداليا العربي بمفيكميا االشتراكية كأسقط
 الديف نكر مف كؿ ربلليا تزاـ كتيارات تكتبلت شكؿ امى ال زب  دارؿ متكاصبلن  الصراع

 ال ركة أسماه رراآ تياران  األسد  افظ تزاـ بينما التيارات  ىذه أةكل أ د جديد كصبلح تاسياأل
 كاستمـ  ـ1970 (نكفمبر) التاني تشريف 16 في اسكرم بانقبلب ربلليا مف كةاـ  التص ي ية

 تاسياأل الديف كنكر جديد صبلح فييـ بمف رصكمة كؿ كااتقؿ المؤسسات كؿ امى كىيمف ال كـ
 .(2005 األ مد ) مكتيـ  تى السجف في معظميـ بقي الذم

                                                           
 ةكمية اشتراكية بتكجيات ال زب ن ا  يث  األسكزم كزكي افمؽ ميشيؿ يد امى تبمكرت ةد ال زب فكرة كانت*

 ال زب فكر م كر ىي الك دة البعث  زب كااتبر  "اشتراكية  رية  ك دة " لم زب األساسي الشعار في تمرصت
 استعادة شعار اينيو نصب االشتراكي العربي البعث  زب كضع لقد. العربية لؤلمة الرالدة الرسالة أنيا أساس امى

 كتمسؾ العربي  الكطف إلى امتدت  يث  التنظيمية بنيتو كاتسعت البعث  زب ةكة بدأت ىنا كمف العربية  الك دة
 مف العديد سعى فقد  كلم قيقة. (2005 األ مد ) اربي بمد لكؿ السياسية الكطنية بالك دة لمتعريؼ القطر بمفيـك

 لكف كاالضطياد  لبلاتقاؿ تعرضكا ما ككتيران  العربية  الك دة ت قيؽ أجؿ مف مرمصيف كتفاف بكاي ال زب مؤسسي
 دارمية ربلفات إلى البعث ب زب ان رفكا مصر  مع الك دة انييار بعد كالسيما البعث ل زب البل قة القيادات

 .(266 :2011 غنيـ ) كاالجتمااية السياسية القكل باةي امى تسمط ألداة ال زب لت كؿ أدت ةمسمكي كان رافات
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 :السوري والجيش الحكم عمى السيطرة في ودورىا البعث لحزب العسكرية المجنة 4.2.2.3

 المجنة ىذه دارؿ األبرز ككاف  مصر في ضباط  زب البعث  مف تشكمتىي المجنة التي 
 سكريا إلىاكدتيـ  كبعد العمكييف  مف كتبلتتيـ األسد ك افظ  جديد صبلحك   امراف م مد مف كؿ
 أساس امى متراصة ك دة كشكمكا السمطة  الستبلـ بالترطيط بد كا ـ1961 ااـ االنفصاؿ بعد
 يكف لـ التبلتة الضباط تبلةي فإ القكؿ األنصاؼ كمف(. 2005 األ مد ) مجتمعيف السمطة تسمـ
  .(267 :2011 غنيـ ) يالبعت انتمائيـ أساس امى إنما المذىبي أك الطائفي الكال  أساس امى

 ترئيس إلى اعمدك ف األساسية  الجيش مفاصؿ امى لمسيطرة ضباطىؤال  ال رطط لقد
 ىـ كىؤال  كفصائؿ  كتائب ةادة مسؤكليات تسممكا بينما كاممة  ألكية في امييـ الناصريف الضباط
  األ مد) الناصرييف كيسرح الجيش امى بتكدده يسيطر البعث كافك  .األرض امى فاامية األكتر
 لكسب السمطة امى التنافسك   ال افظ كأميف العسكرية المجنة بيف الصراع بدأ كما إف .(2005

 مؤسسة مف بد ان  سكريا في األ داث سطح امى تطفك المذىبية بدأت جانبو  إلى كؿ العسكرييف
 المجنة ضد السمبية النعكت كيطمؽ المذىبي األسمكب باستعماؿ  ال افظ أميف بدأ  يث الجيش 
 .(45 :2013 صبرا ) العمكييف مف معظميا كاف التي العسكرية

 كمع الجيش في ضباط ةبكؿ دكرات تعدد مع اإلدارات كفي الجيش في العمكيكف تكاترلقد 
 الكميات أك الجيش في الدركؿ امى السنة الشباب ازكؼك  سكريا  في اديةاالةتص ال ياة تطكر
 ال ياة ككانت  كالراص ال ر العمؿ في بؿ العسكرية المؤسسة في ليس مستقبميـ اكجدك   يث

. (2005  األ مد) كمسي ييف سنة المدف أبنا  امى مقفمة وشب ميف كميا األررل كالمينية التجارية
  افظ ايد فيف  العسكرية المجنة لنياية تجسيدان  جديد صبلح سجف بعد امراف م مد ةتؿ كاف لقد

 األركاف كرئيس  الدفاع كزير كاف  يث  فعمية مناصب أم يممككف ال السنة كؿ أصبح األسد
 الذم األسد   افظ أكامر تنفيذ إال صبل يات أية يممككف ال كلكنيـ يسن الشعب مجمس كرئيس
 .(122-111 :2013صبرا  ) *الصبل يات كؿ بيده كاف

                                                           
 في األسد لمركز الت دم مراطر فأ مف الرغـ امى الجيش في السنة تمسؾ أف مف ان متركف األسد  افظ كاف لقد*

 العمكييف مف سكريا في الرأم سجنا  مف% 90 كاف  يث  ذاتيا العمكية الطائفة دارؿ مف أساسان  نبعت األصؿ
 يسبب شرص أم بإةصا  يقـك كاف لقد. سكريا رارج انفك  أك ةتمكا أك سجنكا الذيف المعارضيف العمكييف اف فضبلن 
 شأنو ىـ كال ليضمف لمعمكييف امتيازات بإاطا  يقـك ككاف غيرىـ  ـأ امكييف اكانك  سكا  النظاـ استمرار امى ان رطر 
 ذات الجيش ك دات مف نربة كىي الدفاع  سرايا ةيادة تكلى الذم األسد رفعت  تى ررآ شمكلي نظاـ أم شأف
ستراتيجية سياسية أىمية  الدفاع سرايا بضـ كةاـ. األكبر أريو نظاـ ي مي أف بيا استطاع دمشؽ   كؿ متمركزة كا 
 باإلضافة الرابعة الفرةة األسد ماىر كيقكد سكريا  مف األسد رفعت طرد بعد األررل الفرؽ كباةي الرابعة الفرةة إلى

 .األسد بشار ايد في الجميكرم لم رس
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الت ديات نبعت مف دارؿ الطائفة العمكية  كضع األسد تقتو في أشراص كلككف معظـ 
لكي يؤمف نفسو ضد مف ىـ مف   كما يجاكرىا )القردا ة(   أك ةريتومقربيف إليو كأفراد اائمتو
اتمد األسد امى الجيش كاألمف بشكؿ متزايد  فعزز دكرىما الفعمي في اطائفتو الدينية نفسيا  ك 

يديكلكجية لمنظاـ يقكد األ زاب األررل مف أال كـ امى  ساب  زب البعث الذم بقي ككاجية 
 .(124-123 :2014)كنعاف  ربلؿ "الجبية الكطنية التقدمية" 

 ":العربي الربيع" 5.2.2.3

 اندلعت التي الكاسعة  السممية الشعبية كاالنتفاضات كالتظاىرات اال تجاجات تمؾ بو ييقصد
 التكنسي الشاب أضـر أف بعد ت ديدنا  بكزيد سيدم مدينة كفي  ـ2010 ااـ تكنس مف شرارتيا
 إلى الشرارة تمؾ انتقمت ما كسرااف القائـ  الكضع امى ا تجاجان  نفسو في الٌنار بكازيزم م مد
 .*"يالعرب الربيع" باسـ كارفت كسكريا  كالب ريف كاليمف كليبيا كمصر العربية األةطار مف العديد
 ىائمة آتاران  أفرز اجتمااي  كفعؿ سياسي ك دث العربية  التكرات ظاىرة بأفٌ  كاض ان  بات كلقد
ةميميًّا م ميًّا  . (114: 2012 كآرركف  أ مد) صعيد مف أكتر كامى كدكليًّا  كا 

 أسباب إلى البعض ردىا إذ اندالايا  أسباب  كؿ كاسعان  جدالن  التكرات تمؾ أتارت لقد
  قكؽ ا تراـ ادـك   الديمقراطية غيابك   كالمالي السياسي الفساد تفشي في تمتمت فقط دارمية

ف  العربية المنطقة امى األمريكية المؤامرة مف ان جز  بااتبارىا فك آرر  ذىب بينما اإلنساف   ما كا 
 رايس ككنداليزا األمريكية الرارجية كزيرة اميو أطمقت فيما تجمى  العربي الربيع دكؿ في ي دث

 رسـ إاادة إلى صكالك   المنطقة في القبلةؿ إ داث يستيدؼ مرطط ىكك   "الربلةة لفكضىا"
 الشرؽ" مشركع مع يتماشى بما األكسط الشرؽ في األمريكية لممصالح طبقا الجيكسياسية الرريطة
 ."الكبير األكسط

 -ترجمة إلستراتيجية الفكضى الربلةة يعدكالذم –"الربيع العربي" أ داث  بأفيرل البا ث ك 
اف اجز القكة   تجاه المنطقة ككشؼجديدان لسياسات الكاليات المت دة األمريكية  رفاةان إأظير 

كترددىا  مما أدل لرسارة الكاليات  المت دة األمريكية  يث بدا ذلؾ كاض ان في تربط الكاليات
ا ركسيا  كما يرل البا ث يالمنطقة لصالح ةكل أررل أىمفي لممزيد مف النفكذ األمريكية المت دة 

                                                           
*
 األمريكية  المت دة الكاليات في السياسي القرار صناع كبار لساف امى ةمر  ألكؿ العربي الربيع مصطمح ظير  

 تداكلو كتـ ـ 2011( أبريؿ) نيساف 13 في كمينتكف ىيبلرم السابقة األمريكية الرارجية كزيرة أطمقتة مصطمح كىك
: 2012 كآرركف  أ مد) العالـ ن ا أ في تداكلة تـ تـ كمف العربية السا ة امى الجارية لمتويرات كصفيـ معرض في

114). 
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ف في استوبلؿ كةائع كتطكرات "الربيع العربي" لتويير  تى اآل أرفقتأف الكاليات المت دة األمريكية 
اؾ  زب اهلل  في  يف أف ىن-سكريا-مكازيف القكل اإلةميمية لمصم تيا ال سيما ضد م كر إيراف

ـ   كؿ 2013أيمكؿ )سبتمبر(  14استفادة أك ربما أرج ية ركسية تمتؿ ذلؾ في اتفاةية جنيؼ في 
الكيماكم السكرم  فمقد أظيرت أزمة الكيماكم السكرم أف أكباما ال يممؾ ةكة إرادة سياسية تكازم 

 القكة المادية "العسكرية التي بيف يديو أم "اجز القكة". 

لمجريات لمكاليات المت دة األمريكية تمتؿ أيضان بالفيـ الراطئ لؾ ذ يعتقد البا ث بأف كما
ـ  كسقكط  كـ 2013 زيراف )يكنيك(  30الربيع العربي ال سيما في مصر الجديدة بعد تكرة 

كأنو   سبلـ السياسيىاتداالن في اإلاركاف المسمميف التي راىنت اميو ككنو يمتؿ التيار األكتر اإل
نيا ستقكـ بمكاف ة ال ركات اإلسبلمية أ  ك سيتمكف مف السيطرة امى ال كـ في المنطقة العربية

 .المتشددة

 :السورية األزمة اندالع أسباب 3.2.3
 ةتصاديةكاال جتماايةكاال السياسية البيئة كشكمت نفسيا السابقة الرمفيات كؿ فرضت لقد

 مف األزمة أطراؼ مف طرؼ كؿ إدارة أسمكب امى ككذلؾ السكرية  التكرة  ندالعا إلى أدت التي
 لتطكر البا ث ت ميؿ ربلؿ مفك  .األطراؼ باةي كبمكةؼ لؤل داث بيا ينظر التي الزاكية كاةع

 إلى أدت التي األسباب تقسيـ يمكف كاالجتمااية  االةتصادية كالمككنات سكريا في السياسي النظاـ
  مباشرة كأسباب جتمااية كا ةتصاديةا كأررل سياسية دارمية أسباب إلى السكرية األزمة اندالع

   كيمكف تكضيح ذلؾ امى الن ك التالي:السكرية األزمة ندالعا إلى أدت كأسباب كاكامؿ رارجية

 :السياسية األسباب 1.3.2.3

 ذلؾ فمنذ ـ 1963 ااـ ال كـ لسدة ثالبع  زب استبلـ منذ المفركض الطكارئ ةانكف -
  قكؽ امى تؤكد كالتي القانكف  ب كـ القائمة المؤسسات بيف  الفجكة تزايدت الكةت

  السياسي النظاـ في األمف دكر تنامي إلى باإلضافة كالمسا لة  كاالنترابات اإلنساف 
 الذم السياسي كاالاتقاؿ السياسية كال ركات المدنية ال ريات ةمع إلى أفضى الذم األمر
 .العمكية الطائفة السيماك  المجتمع كفئات طكائؼ كؿ طاؿ

 ـ 1973 لعاـ الدائـ السكرم الدستكر مف التامنة فالمادة البعث   زب في السمطة ا تكار -
 التقدمية  الكطنية الجبية يقكد الذم كىك كالدكلة  لممجتمع" القائد ال زب" مبدأ تكرسٌ  كالتي

 السياسية األ زاب كانتيا  السياسية ال ياة شمؿ إلى أدل مما فمكو  في كتدكر كيكجييا
 . سكريا في السياسي كالتنكع
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)الجزيرة ب   المدني المجتمع كمؤسسات كالجمعيات األ زاب إنشا  امى المفركضة القيكد -
2012: 2). 

 السكرم المكاطف  ياة تفاصيؿ في األمني كالتكغؿ العامة  كال ريات الديمقراطية غياب -
 .(17 :2014)برةاكم  

 شكؿ في الرئيس امى االستفتا  مبدأ امى كاالةتصار تعددية  رئاسية انترابات غياب -
 تقتر و الذم المرشح جانب إلى آرريف مرش يف كجكد ادـ يضمف انترابي  تصديؽ
 .االشتراكي العربي البعث ل زب القطرية القيادة

 فمجمس التنفيذية  السمطة لصالح صاررة بصكرة مةمرتٌ  التبلتة السمطات بيف العبلةة -
 فمـ ال ككمة  تطر يا التي القكانيف مشاريع امى تصديؽ ىيئة ككنو يتعدل ال الشعب
 أك معينة كزارة اف التقة  جب أك الكزرا  مف أ دا استجكب ةد الشعب مجمس أف يسجؿ
 األجيزة تسمط مف  قيقية معاناة تعاني القضائية السمطة ككذلؾ ب جبيا  التيديد  تى

 .البيركةراطية كاإلدارة األمنية

 رايتس ىيكمف لمنظمة تقرير ف سب المعاممة  كسك  اإلنساف  ل قكؽ المتكررة االنتياكات -
 لمعاـ اإلنساف  قكؽ انتياكات في األسكأ ال ككمات مف كانت السكرية السمطات إفف ككتش
 .(8 :2013بدرراف ) ـ2010

 بشار بالرئيس اآلف تتمتؿ كالتي اامان ذ أكتر مف أربعيف من السمطة امى القابضة العائمة -
 الممياردير مرمكؼ رامي رالو ابفك  الجميكرم  ال رس رئيس األسد ماىر شقيقوك  األسد 

 في الت قيؽ ةسـ رئيس مرمكؼ  افظ العقيد رالو ابفك  السكرم  االةتصاد امى المسيطر
 .الجيش أركاف رئيس نائب شككت اصؼ الجنراؿ لصيره باإلضافة الدكلة أمف جياز

 ااـ  مب مجزرة مف ابتدا  ب قيا المجازر كارتكاب  ك شية بطريقة المعارضة ةمع -
 لميجرة بالمعارضة أدل مما ـ 2008 ااـ العسكرم صيدنايا سجف بمجزرة كانتيا  ـ1979
 .(8 :2013 بدرراف ) المعاممة كسك  األمنية األجيزة كتسمط سكريا  رارج

 المتعمقة المادة تعديؿ تـ  يث بشار  البنو السمطة لتسميـ األسد  افظ امد  يث التكريث  -
 .الدستكر في الرئيس بعمر
 :واالجتماعية االقتصادية األسباب  2.1.3.2.3

 (127) المرتبة سكريا ت تؿ  يث العاـ  الماؿ كنيب الشفافية كغياب المستشرم الفساد -
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 .(171 :2012 كآرركف  أ مد) ـ2010 إ صا ات  سب الشفافية سب معايير  مف االميان 

 ـ  لعدة أسباب2009ـ  ك2004غالبية األسر كانت تعاني مف تراجع إنفاةيا بيف ااـ  -
منيا ارتفاع اسعار السمع المستكردة  كت رير أسعار الكةكد  كالسماد امى المستكل الم مي  

  سعارف كؿ ىذه األمكر تسببت في ارتفاع كبير في األإكضعؼ كفا ة السكؽ   يث 
 .(19 :2013كآرركف   )نصركؿ القكة الشرائية آكت

 .الفرد درؿ كانرفاض الضرائب كارتفاع األسعار كغبل  الصعبة المعيشية األكضاع -

 .الونية كالطبقة الكسطى الطبقة بيف كبيرة اةتصادية فجكة مف السكرم المجتمع يعاني -

ـ لـ ينعكس امى 2010ـ  2001بيف  النمك المرتفع نسبيان إلجمالي النات  الم مي -
كامى الرغـ مف ت قيؽ االةتصاد السكرم لمعدالت نمك مرتفعة نسبيان  الراص االستيبلؾ 

نمك نصيب الفرد مف إجمالي النات  الم مي  ظؿ% ربلؿ تمؾ الفترة  4.45ما يقرب مف 
)نصر  مع مستكل الدكؿ النامية الناج ة ان كلـ ي قؽ تقارب  %2أةؿ بكتير اند  دكد 

 .(16 :2013كآرركف  

 .العمؿ سكؽ في الكظائؼ رمؽ امى القدرة كادـ البطالة معدالت ارتفاع -

ـ  األمر 2010% في العاـ 39ـ إلى 2001% في ااـ 47تراجع معدالت التشويؿ مف  -
كما أف ىناؾ رمبلن كبيران بيف مرتمؼ  الذم أدل إلى زيادة الفئات الميمشة في المجتمع.
 .(19 :2013ركف  )نصر كآر الم افظات بالنسبة لممعدؿ الكسطي إلنفاؽ األسرة

 .السمطة تكليو اند بيا كاد التي االةتصادية باإلصبل ات األسد بشار الرئيس ةياـ ادـ -

 اإلصبلح إلى الرامية كالمبادرات اإلصبل ات لتنفيذ التاـ كالوياب المؤسساتي األدا  ضعؼ -
 ذلؾ ضمف كمف الرشيد  كال كـ العامة اإلدارة في ضعؼ إلى باإلضافة الفساد كمكاف ة

 ال ككمة مسا لة كضعؼ معقدة  كالتشريعية القضائية كاإلجرا ات العامة  األمكاؿ ىدر
دارتيا  .(172 :2012 كآرركف  أ مد) العامة السياسات الشفافية في كغياب العامة  لممكارد كا 

 :السورية الثورة إلى اندالع أدت التي المباشرة األسباب 3.3.3.2.3 

 بمنطقة  السكؽ تجار أبنا  أ د امى بالضرب سكرم شرطي ااتدا ب إرىاصاتيا بدأت
 امى تجمعكا الذيف الناس ستيا ا أتار مما ـ 2011 (فبراير) شباط 17 يكـ دمشؽ في ال ريقة
 الذم البكازيزم م مد الفتى ل ادتة م اكاة في ليا ان مرطط يكف لـ افكية بمظاىرة كررجكا  الفكر
 مفاأل ةاـك   "بينذؿ ما السكرم الشعب" بشعار كفالمتظاىر  ىتؼ  يث العربية  التكرات شرارة أطمؽ
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 ررجت التي المظاىرة في بعضيـ كةتؿ سياسية بتيـ دراا أطفاؿ ااتقاؿ تـ كمف .بالقكة بتفريقيـ
 .دراا مدينة في ـ2011 (مارسآذار ) 15 في

 :األسباب والعوامل الخارجية 4.3.3.2.3

الناتجة اف تيديد النظاـ السكرم  كتيديد الدكلة كاستقراراىا امى غرار  الت ديات الرارجية -
ما  دث في العراؽ   يث كاجيت سكريا مجمكاة متزايدة مف الضوكط الرارجية التي 
اتسمت بتتابعيا السريع في م اكلة لتقميص الريارات أماـ النظاـ السكرم  كتضييؽ مسا ة 

لضوكط الرارجية مع أررل دارمية تمتمت في ضركرة المناكرة كتجميع األكراؽ  كتزامنت ا
 .(156 :2006)ياسيف  صبلح الشامؿ  كت سيف األكضاع االةتصادية اإل

 11ةانكف م اسبة سكريا في  كما في  ضد سكرياالمستمرة  كالت ديات الرارجيةالتيديدات   -
صدار ةرار ـ  كتدكيؿ مسألة الكجكد السكرم في لبناف  كا  2003تشريف التاني )نكفمبر( 

برركج كؿ القكات "األجنبية" مف لبناف  ككذلؾ  بالذم طال 1559مجمس األمف رةـ 
ارفت بأسـ "لجنة ميميس" لمت قيؽ في اممية  1595تشكيؿ لجنة دكلية بمكجب القرار رةـ 

 .(157 :2006)ياسيف  لبناف األسبؽ رفيؽ ال ريرم  كزرا اغتياؿ رئيس 

المشاريع كالمرططات األمريكية لممنطقة أىميا مشركع "الشرؽ األكسط الكبير" الذم سكؼ  -
 مف ر ـ "الفكضى الربلةة". يررج

 في سبقتيا التي العربية التكرات بنتائ  متأترة السكرية التكرة انطمقت"الربيع العربي"  يث  -
 .النطبلةتيا  افزان  التكرات ىذه شكمت  يث كمصر  تكنس

الذم كمؼ كمازاؿ يكمؼ سكريا المزيد مف –يرل البا ث أف الصراع الدائر في سكريا ك 
شعالو دكؿ إةميمية كدكلية ال سيما الكاليات المت دة األمريكية  تنفيذان إساىمت في  -الض ايا

الستراتيجية الفكضى الربلةة في المنطقة لرمؽ داةع جديد  يضمف تعزيز دكر الكاليات المت دة 
ا  ترافؽ ذلؾ مع أساب كاكامؿ دارمية سياسية  يية في المنطقة كال فاظ امى مصال األمريك

  كالبطالة  كالفقركممارسات أجيزة األمف  أىميا غياب ال ياة السياسية    كاجتمااية  كاةتصادية
 كالتيميش لقطااات كاسعة مف الشعب السكرم.
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  المبحث الثاني
 لسوريةالقوى الداخمية الفاعمة في األزمة ا

 :السورية األزمة أطراف 1.3.3
       :السوري النظام 1.1.3.3

 الن ك امى األزمة مع التعامؿ في النظاـ إستراتيجية كانت السكرية األزمة اندلعت اندما 
 :(297 :2011غنيـ ) اآلتي

 ىك يجرم ما كؿ أف امى ارهصر ا  ك  المؤامرة  نظرية رمؼ بصبلبة وكتمترس النظاـ تمسؾ -
 الرئيس ةاؿ  يث الممانعة  ارتي تقكد ككنيا المقاكمة الكطنية لسياستيا سكريا ضد مؤامرة
 ىي اكامؿ ةتبلت بيت رمطان  ىناؾ فإ التكرة  اندالع بعد األكؿ رطابو في األسد بشار

 الشعب بيف مشترؾ مطمب اإلصبلح أف مسترمصان " اليكمية كال اجات كاإلصبلح الفتنة"
 لكف سكريا  تشيدىا التي الشعبية ال الة كرا  اليكمية ال اجات فأك  سكريا  في كالنظاـ
 .المؤامرة ىي ىنا كالفتنة اآلرريف  تقكد كبدأت المكضكع امى درمت الفتنة

 .كالفكضى الطائفي كالصراع الدكلة تفكؾ مف بالتركيؼ ةاـ النظاـ -

 العربي  النظاـ تكاجو التي الت ديات أكبر أ د بااتباره سبلمي اإل البديؿ مف التركيؼ -
 .الدكلي المستكل إلى لتصؿ اإلةميـ  دكد منو المراكؼ كتترطى

مف طبيعة التركيبة  -بدرجة كبيرةك - هستفادالانجح في السكرم النظاـ يرل البا ث بأف ك 
الدارمية ال اكمة لمصادر السمطة كاناصر القكة فى المجتمع السكرل  كالتى جعمت مف بقا  ىذا 

استفاد بدرجة أكبر مف تناةض  كماألمف كاستقرار سكريا كمككناتيا الديمورافية   النظاـ ضمانان 
المكةفيف الدكلى كاإلةميمى الذل تعامؿ مع األزمة فى سكريا بمعايير مرتمفة اف المعايير التى 

 الربيع العربى فى تكنس كمصر كليبيا كاليمف. أ داثتعامؿ بيا مع غيرىا مف 

ككنو أ د البلابيف ل يعكدالنظاـ السكرم في ىذا المجاؿ  نجاحكما يرل البا ث بأف 
يف المؤتريف فى اممية االستقرار كتكازف القكل فى المنطقة  باإلضافة إلى ربراتو كةدراتو يالرئيس

رباؾ  سابات كؿ القكل اإلةميمية كالدكلية  نسؽ السابقة امى إ داث ارتبلالت فى  كما اإلةميـ كا 
  تعامؿ القكل اإلةميمية ب ذر شديد مع األزمة السكرية في مرا ميا األكلى يدلؿ امى ما ذىبنا إليو

كتفضيميا ال فاظ امى نظاـ بشار األسد رغـ مصال يا كأىدافيا كسياساتيا المتناةضة تجاه سكريا 
 لتمؾكالمنطقة  كذلؾ في ضك  غياب بديؿ كاضح لمنظاـ  كارتفاع التكمفة السياسية لمتويير بالنسبة 
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فى بداية األزمة  ك تى مركر ستة أشير  مسألة ر يؿ النظاـ   لذلؾ لـ يكف مطرك ان  األطراؼ.
 كاةتصر األمر امى تشجيع بديؿ اإلصبلح مف دارؿ النظاـ.

 :السورية المعارضة 2.1.2.3

 :ىما أساسييف مككنيف مف المعارضة تتككف
  :الرسمية المعارضة قوى  1.2.1.2.3

 ااـ السكرم لمدستكر طبقا البعث   زب مف جز  كىي السمطة  مف القريبة األ زاب كىي
 السياسية ال ياة ا تكر الذم البعث   زب ةادىا  "التقدمية الكطنية الجبية" مسمى ت ت ـ 1973

 في ممتمة كأنيا سكريا  في معارضة أ زابان  ىناؾ بأف اإلي ا  النظاـ ربلليا مف أراد سكريا  في
 ال اكمة السمطة مطالبة مطالبيا  سقؼ رفع تـ اال تجاجات  رفضب ةامت  يث. ال كـ

 النظاـ مف القريب االجتمااي القكمي السكرم ال زب فعؿ كما كاةتصادية  سياسية بإصبل ات
 .(269 :2011غنيـ ) ال اكـ

  :الرسمية غير المعارضة قوى  2.2.1.2.3

 األكؿ مستكييف  كفؽ سكريا في المعارضة السياسية كالقكل لؤل زاب رارطة رسـ كيمكف
 األزمة اندالع مع تشكمت التي الجديدة كالقكل الييئات يضـ كالتاني التقميدية  المعارضة ةكل يضـ

 .السكرية
 :التقميدية السورية رضةاالمع أحزاب -أوالً 

 النشقاةات كتعرض بعيد  زمف منذ تشكؿ بعضيا المعارضة  أ زاب مف العديد ىناؾ
لى اديدة   ألكتر السكرم النظاـ أجيزة مف كالمبل قات االاتقاالت اف فضبلن  لنشطائو  تصفيات كا 

 الفترة في كراصة ـ 2000 ااـ بعد تشكؿ نسبيان  العيد  ديث اآلرر كبعضيا اامان  أربعيف مف
 :كاأل زاب القكل ىذه أىـ كمف. (13 :2011 ابلـ ) بعدىا كما *دمشؽ ربيع سـاب ارفت التي

 القكل مف مجمكاة امى" دمشؽ إابلف" اسـ أطمؽ :الديمقراطي لمتغيير دمشق إعالن .1

                                                           
*
 17 في األسد بشار الجديد السكرم الرئيس ألقاه الذم القسـ رطاب مع ترافقت ةصيرة  لفترة امتدت زمنية فترة يى 

 كرياض كيمك  ميشيؿ متؿ دمشؽ  في المتقفيف ادد مف يد امى ال ركة ىذه بدأت كةد ـ 2000( يكليك) تمكز
 السياسية المنتديات بإنشا  كتميزت كاجتمااي  كفكرم سياسي بانفتاح الفترة ىذه كتميزت اآلتاسي  كسيير سيؼ 
 نشاطات بتجميد األمف أجيزة ةامت  يث ـ 2001( فبراير) شباط 17  تى الفترة ىذه كامتدت. الرسمية غير

 .(13 :2011 ابلـ )كالسياسية  كالتقافية الفكرية المنتديات
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 التاني تشريف 16 في صدرت كتيقة كةعت التي المعارضة  كالشرصيات كاأل زاب
 الكطني التجمع: "كضمت سكريا  في الديمقراطي التويير إلى تداك ـ 2005( أكتكبر)

 المجتمع إ يا  لجاف"ك  "سكريا في الكردم الديمقراطي الت الؼ"ك  "سكريا في الديمقراطي
 انضـ تـ  مستقمة كشرصيات  "المستقبؿ تيار"ك  "الكردية الديمقراطية الجبية"ك  "المدني

 كؿ لكف. (Q’Bagy,3083: 14( المسمميف اإلركاف كجمااة" المستقؿ اإلسبلمي التيار" إليو
 ااـ فيو اضكيتيما بتجميد ةاما التكرم العماؿ ك زب االشتراكي االت اد  زب مف

 أيمكؿ 13 في بيانان  منيا  تبقى ما أك اإلابلف  لقكل العامة األمانة كأصدرت ـ 2007
 .(13 :2011  ابلـ) السكرية التكرة في كمشاركتيا كةكفيا يوف أامنت ـ2011( سبتمبر)

 ال الي العاـ كمراةبيا ـ 1942 ااـ السبااي مصطفى أسسيا :المسممين اإلخوان جماعة .2
 مع كدرمت سكريا  في المعارضة السياسية ال ركات أةدـ مف كىي. الشقفة رياض م مد
 انرراطيا اف كأامنت. ضياالم القرف مف التمانينات بداية في مسم ة مكاجية في النظاـ

 ـ2011( مارس) آذار 31 في ال الي العاـ مراةبيا لساف امى السكرية االنتفاضة في
 .(8 :2011ككش )

 تبلتة في ممتمة كرديان   زبان 12 مف الكردية السياسية ال ركة تتألؼ :الكردية الحركة أحزاب .3
 ىذه كتتكزع  (14 :2011 ابلـ ) األررل األ زاب مف ادد إلى إضافة جامعة  سياسية أطر

 : يمي كما األ زاب
 اإلطار كيعتبر كردية  أ زاب 8  اليا كيضـ :سوريا في الكردي السياسي المجمس - أ

  . (Q’Bagy,3083: 15( سكريا في الكردية ال ركة أطراؼ معظـ يضـ الذم الرئيس

 غنيـ ) فقط  زبيف مف كيتألؼ: سكريا في الكردم الديمقراطي لمت الؼ العاـ المجمس أ زاب . ب
2011: 308) : 

 :(13 :2011 ابلـ ) كىما فقط  زبيف مف كيتألؼ :اإلطاريف اف الرارجة األ زاب. ج

 .الكردستاني العماؿ  زب مف القريب الديمقراطي االت اد  زب -

 .سكريا في الكردم المستقبؿ تيار -

فالمجمس الكطني الكردم في سكريا الذم جمع ت ت مظمتو معظـ األ زاب التقميدية 
المكزاة بيف زاامتي مسعكد بارزاني كجبلؿ طالباني مف جية  ك"مجمس شعب غربي كردستاف"  

)بيكمي  لمكاليف لزاامة ابداهلل أكجبلف   ا "PYD"الذم اةتصر امى أنصار  زب االت اد الديمقراطي
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التي شكهمت تنسيقياتيا مبكران - تكا  ال ركة الشبابية الكردية االتياراف امى  ف. امؿ ىذا(2012
ـى ـ  كمف ااـ 2004بتذكيرىـ بأ داث القامشمي  -لمنظاـ كشاركت في المظاىرات المناىضة   ةاـت

 زب االت اد الديمقراطي بقمع المظاىرات بدالن مف أجيزة الدكلة  كىكذا انقسـ المجتمع  كمسم 
ترذ االكردم بنا ن امى المكةؼ مف األزمة السكرية إلى تياريف رئيسييف: تيار المجمس الكطني الذم 
زب مف البلفعؿ إستراتيجية لو بانتظار ما سيسفر انو الصراع بيف النظاـ كالمعارضة  كتيار " 

 .(45 :2014)صدةي  " "PYDاالت اد الديمقراطي 

تكتران بيف  زب االت اد  -منذ إندالع األزمة السكرية-فالسا ة الكردية السكرية تشيد 
  الجناح السياسي السكرم الرديؼ ل زب العماؿ  كالمجمس الكطني الكردم الذم "PYD"الديمقراطي 

ان مف ىذا التكتر  في المناطؽ الكردية السكرية. إف جز يعتبره مسعكد البرزاني امقان إستراتيجيان لو 
ةميـ ك زب العماؿ بيف الم كريف السنيي كالشيعيي  فإشارات انشطار رئاسة اإلإلى مردهه في العمؽ 

ةميـ مف الم كر السني التكدد بيف رئيس إةميـ كردستاف ك ككمة أنقرة تعبر اف اةتراب رئاسة اإل
 التركية.-يفسر سيطرة اناصره امى المناطؽ ال دكدية السكرية   كىك ما(75 :2014)ابداهلل  

فرئيس المجمس الكطني الكردم "ابدال كيـ بشار" ىك  ميؼ كتيؽ لرئيس إةميـ كردستاف 
  ـ2008العراؽ "مسعكد برزاني"  كالذم اينو امى رأس ال زب الديمقراطي الكردم في سكريا ااـ 

. فمنذ بداية األزمة (2012)بيكمي  الديمقراطي الكردستاني كىك الفرع السكرم ل زب "برزاني" ال زب
  بيدؼ مؿ  أم فراغ ةد ي صؿ االسكرية ةدـ إةميـ كردستاف الداـ السياسي كالعسكرم ألكراد سكري

يميمكف إلى األرذ بزماـ أمكرىـ  اكأصبح األكراد في سكري  في  اؿ اإلطا ة بنظاـ بشار األسد
ال كـ الذم يتمتع بو األكراد  -إلى  د كبير-بأنفسيـ  ساايف إلى إنشا   كـ ذاتي كردم يشبو 

 .(2014)ال رة   في العراؽ

مف تأتير سقكط النظاـ السكرم امى كضع األكراد الجكار القريب مف سكريا  ترشى تركيا 
مف سكانيا  كزيادة طمك اتيـ االنفصالية  كتقكية  %(20)لدييا  كالذيف يشكمكف ما يزيد امى 

  كربما تطبيؽ نمكذجيـ الفيدرالي في سكريا  بما يؤتر مستقببلن امى الك دة أكراد العراؽمكةؼ 
اإلةميمية لؤلراضي التركية  كىك ما ظير في زيارة كزير الرارجية التركي "أ مد داكد أكغمك" في 

لكردستاف العراؽ لمتنسيؽ المشترؾ ضد ال زب كنشاطو  ـ 2012 آب )أغسطس(مف  األكؿ
 امى المكةؼ التركي مف األزمة السكرية رستردامو إيرانيان كسكريان لمتأتيالمتزايد  كالركؼ مف ا

 .(2012)بيكمي  
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األكراد في ففي المعادلة السكرية   ال يستياف بواألكراد يشكمكف رةمان  بأف  يمكف القكؿ
المتمتمة  نفسيـ بقدر ما يمتمكف القكل اإلةميمية المتضاربة المصالح في المنطقةال يمتمكف أك سكريا  

يراف كذلؾ مف ربلؿ سياستيا إلى الت كـ في أكراؽ المعبة السياسية السكرية  ى سعتتركيا ف .بتركيا كا 
مف ربلؿ اال تفاظ بعبلةات كتيقة مع ةكل المعارضة السكرية المرتمفة  لكي تؤتر امى ةرارات 

يعد المجمس الكطني الكردم ىك الكرةة ك المعارضة  كتمتؿ ةيدان غير مباشر امى طمك ات األكراد. 
جاه تركيا  ت أكراد العراؽلمكةؼ لسكرية إلى إاطا  مزيد مف القكة كما أدت األزمة ا لتركيا الراب ة 

  األمر الذم ييدد بتشجيع المطالب الكردية االذم يداـ إنشا  منطقة كردية بإدارة ذاتية في سكري
أكراد العراؽ إلى منع فيو يسعى   في الكةت الذم بال صكؿ امى  كـ ذاتي دارؿ تركيا نفسيا

ي  زب االت اد ممتبلن ف -يديكلكجي كالسياسيمنافسيـ اإل-تصااد نفكذ  زب العماؿ الكردستاني 
 الديمقراطي الكردم السكرم.

يمكف القكؿ بأف  دة المكاجية سكؼ تزداد بيف  زب العماؿ كرئاسة اإلةميـ  في كما 
دكاتو بالككالة المجمس الكطني الكردم ك زب االت اد الديمقراطي  كذلؾ أالكردية  ك -السا ة السكرية

ريك التالث المتمتؿ بسقكط النظاـ  كبالتالي السينا ت قؽاند غياب سمطة الدكلة السكرية في  الة 
اف باةي المناطؽ السكرية مما يعني  الكردية  كانفصاؿ المناطؽ ان كردي ان ذاتي ان سكؼ يرمؽ  كم
 ت كؿ سكريا إلى دكلة فاشمة.تقسيـ سكريا  أك 

 :الجديدة والتشكيالت القوى -ثانياً 

 األرض امى تعمؿ التي كالييئات كالمجاف التنسيقيات في الجديدة كالقكل التشكيبلت تتجسد
 الن ك امى كىي  السكرية األزمة اندالع تارين ـ 2011( مارس) آذار 15 بعد تشكمت كالتي
 :التالي
 في االت اد تأسس:  (Syrian Revolution Coordinators Union)الثورة تنسيقيات اتحاد .1

 السكرية لمتكرة الم مية *التنسيقيات مف ادد ممتمي اجتماع في ـ 2011( مايك) أيار شير
  زيراف في صدر يالتأسيس بيانو لكف ك مص  الزكر كدير كدراا كريفيا دمشؽ مدينة في
 سياسيان  األرض امى المدني ال راؾ تمتيؿ ىي االت اد ميمة ككانت ـ 2011( يكنيك)

ابلميان   شباب مف لمجمس ةاادة تشكيؿ إلى باإلضافة ميدانيان  العمؿ كتك يد كتنسيؽ كا 

                                                           
*
 ال ديث الشباب مف مجمكاة ةيادة تكلت التي اآلتاسي  سيير بإنتاجو ةامت الذم الفيـ مف التعريؼ ىذا استمد 

 التوير كانتياج السياسييف المعتقميف اف باإلفراج لممطالبة العدلي القصر أماـ رمزية بااتصامات لمقياـ التكرة ةبيؿ
 .(2 :ككش  )سكريا  في الديمقراطي
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 .(2 :2011ككش  ) كامؿ بشكؿ ت قيقيا كضماف أىدافيا ل ماية التكرة كناشطي

 كلجنة كتجمع كمجمس تنسيقية (216) مف أكتر السكرية التكرة تنسيقيات ات اد يضـك 
 المظاىرات منسقي يضـك   سكرية في السممية لممظاىرات التكرم ال راؾ  لتنسيؽ م مية

 المجمس امييا ةاـ التي التركيبة تكف لـك  .سكريا أن ا  كافة مف السكرم لمنظاـ المناكئة
 كاف  يف فيف  كالسياسي اإلابلمي اإلطار في إال السكرية التكرة اف معبرة الكطني
 طرك ات كانت األسد بشار الرئيس م اكمةك  النظاـ بإسقاط ينادم السكرم الشعب
 اف ال ديث يتجنبكف ألشير ةيادتو تكظم النظاـ تويير اف تت دث الكطني المجمس
 .(150 :2012 المصطفى) األسد بشار الرئيس نظاـ إسقاط

 :الجديدة والييئات المؤتمرات .2

 :ىي الجديدة المعارضة السياسية تالتشكيبل أىـ
 :(The Syrian National Council) السوري الوطني المجمس . أ

 2 في تشكيمو اف أامف السكرية  المعارضة أطياؼ أغمب تضـ سكرية سياسية جمااة ىك
 غميكف برىاف ترأس  (306 :2011)غنيـ   إسطنبكؿ في ـ 2011( أكتكبر) كؿاأل تشريف

 ابدالباسط انتراب ليتـ ذلؾ بعد استقاؿ تـ دكرات لتبلث انترابو كأايد الكطني المجمس
( نكفمبر) تانيال تشريف 9 كفي ـ 2012( يكنيك)  زيراف 9 في لممجمس رئيسان  سيدا

 :Q’Bagy,3083( سيدا لعبدالباسط رمفان  لممجمس رئيسان  صبرا جكرج انتراب تـ ـ 2012

17). 

 أىميا مرتمفة سياسية رمفيات ذات األاضا  مف (310) مف تأسيسو اند المجمس تككف
 اآلتكرية المنظمة"ك  "دمشؽ إابلف"ك  "الميبرالييف المستقميف كتمة"ك  "التكرم ال راؾ"

  "الكطنية الكتمة"ك  "الكردية الكطنية الكتمة"ك  "ك مفائيـ المسمميف اإلركاف"ك  "الديمقراطية
 .(180-179 :2014فرر الديف  ) مستقمة كطنية شرصيات إلى باإلضافة

  كتماسكو الدارمية ك دتو امى ال فاظ في مستمرة صعكبة السكرم الكطني المجمس كاجو
 الكطنية العمؿ مجمكاة" لتشٌكؿ المجمس في البارزة المجمكاات إ دل انفصمت  يث

 في كرديان   زبان  11 آنذاؾ ضـٌ  الذم الكردستاني  الكطني المجمس انس ب تـ  "السكرية
 المجمس ك دة تعرةؿ ةضاياك  ت ٌديات فيناؾ. (3 :2014 ةببلف ) ـ2012 (أبريؿ(نيساف
 :أىميا مف كامؿ دكلي داـ امى  صكلو دكف ت كؿ كبالتالي السكرم  الكطني
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 اإلركاف جمااة يشمؿ كبيران  إسبلميان  مككنان  المجمس يضـ  يث: اإلسبلمي العامؿ -
 اإلركاف جمااة في السابقيف األاضا  مف معظميـ تانية إسبلمية ككتمة السكرية المسمميف
 ربع مف يقرب ما امى كباست كاذىا. األاماؿ رجاؿ مف العديد ذلؾ في بما المسمميف 
 مفرطان  نفكذان  تمارس أنياب القكؿ إلى النقاد بعض دفع السكرم  الكطني المجمس في المقااد
 . (5 :2011ككش  ) فيو كالسياسات القرار صنع اممية امى

 كالمجمس كالناشطيف الكردية المعارضة أ زاب بيف العبلةات تكترت: الكردية القضية -
 السكريةالمسمميف  اإلركاف كجمااة الكطني المجمس ألف البداية  منذ السكرم الكطني

 دارؿ ذاتيان   كمان  األكراد تمنح أف شأنيا مف التي بالفدرالية  الكردية المطالب ةاكما ذةفالنا
 تركيا  ضوكط إلى بالرضكخ السكرم الكطني المجمس األكراد باسـ مت دتكف كاٌتيـ. اسكري

 ابلةاتيا بسبب ليـ معادية السكريةالمسمميف  اإلركاف جمااة أف مف األكراد كمراكؼ
 الكردستاني الكطني المجمس دفع مام تركيا  في كالتنمية العدالة  زب  ككمة مع الكٌدية
 . (47-42 :2014  صدةي) الكطني المجمس اف االنفصاؿ إلى

  فرر الديف) يكمان  سمسةن  تكف لـ ال ر السكرم الجيش كبيف الكطني المجمس بيف العبلةة -
2014: 178-179) . 

 دارؿ لممعارضة  األررل الدكؿ كبعض  كبريطانيااألمريكية   المت دة الكاليات تقٌدـ -
 دكؿ بيف كمف. المادية المساادة مف متكاضعة درجات كرارجو  السكرم الكطني المجمس
. لممعارضة مفيدة مزايا تقٌدـ  يث أىميةن  األكتر النكا ي  بعض في تركيا  تعتبر المنطقة 

صدار اجتمااات اقد السكرم الكطني لممجمس تركيا أتا ت كما  في تصري ات كا 
 كةطر  السعكدية العربية المممكة أما. ىناؾ يقيمكف كليوؤ مس بعض أف اممان  اسطنبكؿ 

 يتـ كبيرة مساادات بتقديـ تقكماف كتسمي يا  المعارضة تمكيؿ إلى امنان  تداكاف المتاف
 .(106-105 :2013)غالي   السكرم الكطني المجمس ابر تسميميا

  :الديمقراطي التغيير لقوى الوطني التنسيق ىيئة . ب

" الديمقراطي التويير لقكل الكطني التنسيؽ ىيئة" إنشا  تـ ـ 2011(يكنيك)  زيراف 30 في
 زبان سياسيان يومب امى معظميا الطابع القكمي كالميبرالي  (15)ن ك  مف(  2012)يكنس  
 االشتراكي االت اد  زب تضـ التي الرسمية غير األ زاب مجمؿ  مف (104 :2013)غالي  

 االت اد ك زب  الماركسي اليسار كتجمع ديمقراطي ال الكطني كالتجمع الناصرم 
 كمتقفيف البارتي  يسار ك زب الكردم  اليسارم كال زب يكيتي  ك زب الديمقراطي 
 جكدت الشين مدرسة ممتمي مع األزمة ل ؿ الرارجي التدرؿ يرفضكف كليبرالييف مستقميف 
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  .(3 :2014  ةببلف) معتدلة سنية دينية كجمااات  المعتدلة اإلسبلمية سعيد

 تبلتة ت ت ـ 2011( سبتمبر) أيمكؿ 17 في األكؿ مؤتمرىا الكطني التنسيؽ ىيئة اقدت
 لجنة تشكيؿ المؤتمر اف كنت   "لمطائفية ال لمعنؼ  ال األجنبي  لمتدرؿ ال" ال ات

 السكرية األزمة مف المررج أف رأل رتامي  بياف إلى إضافة اضكان  (80) ضمت مركزية 
 .(187-182 :2014فررالديف  ) كشامؿ ااـ كطني مؤتمر اقد ىك

 امتنعت لو  الداامة كالدكؿ السكرم الكطني المجمس مع السياسية االرتبلفات إلى نظران 
( فبراير) طاشب في تكنس في" سكريا أصدةا " مجمكاة مؤتمرات  ضكر اف التنسيؽ ىيئة

 في ااترفت  ةد تركيا ككانت ـ 2012( أبريؿ)نيساف في كباريس سطنبكؿإ كفي  ـ2012
 دات بينما لممعارضة  الشراي الممتؿ بصفتو السكرم الكطني بالمجمس ذلؾ  غضكف
 ىيئة اارضتيا رطكة في ال ر  السكرم الجيش تسميح إلى كةطر السعكدية العربية المممكة
 الكطني السكرم المجمس جانب إلى اجتمعت  األريرة ىذه أف إال. الكطنية التنسيؽ
 برااية القاىرة في ايًقد مؤتمر في األررل  كائتبلفاتيا المعارضة مجمكاات مف كممتميف
 ـ  كصدرت انو كتائؽ ميمة2012( يكليك)تمكز مف كالتالث التاني في العربية الجامعة

 . (2012ككنا  )

 التفاكض ادـ أك التفاكض مبدأ  كؿ السكرم الكطني المجمس مع ربلفاتال أبرز تم كرت
 المطالبة دكف مف األ داث  بداية في التفاكض إلى التنسيؽ ىيئة دات فقد  ال ككمة مع

 تسميح إشكالية ككذلؾ. الكطني المجمس اميو يصر شرط كىك األسد  بشار الرئيس بإسقاط
 في بدكره كتعترؼ  التكرة مف أساسينا جز نا التنسيؽ ىيئة تعتبره الذم ال ر  السكرم الجيش
 تصااد مف ركفنا تسمي و إلى الدااية األصكات تؤيد ال لكف المدني  المجتمع  ماية
  .(2012)الب يرم   العنؼ أاماؿ

 ترفضو ما كىك رارجية  اسكرية بقكل كاالستعانة الدكلي الداـ إشكالية ذلؾ إلى يضاؼ
 مف ال ككمة امى الضوط ربلؿ مف لؤلزمة سياسية  مكؿ بإيجاد تطالبك  التنسيؽ  ىيئة

 المجمس امى المسمميف اإلركاف سيطرة تعتبره ما التنسيؽ ىيئة تعارض كما  الدارؿ
 يزاؿ ال كما .(6 :2011ككش  ) السكرم لمشعب تمتيؿ سك  فيو ترل إذ السكرم  الكطني
 التنسيؽ بييئة الكردية األ زاب غالبية ابلةات يقمؽ  بالفيدرالية الكردية المطالب مكضكع

 .(78-76 :2014ابداهلل  ) الكطني لقكل التويير الديمقراطي

 لعدة السكرم  الكطني المجمس إلى الديمقراطي التويير لقكل الكطني التنسيؽ ىيئة تنضـ لـ
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 في كاضح كسياسي فكرم انقساـب يك ي انضماميا دـفع كشرصية  مكضكاية أسباب
 تشكؿ التي كاإلسبلمية  الميبرالية كالشرصيات كالقكل األ زاب بيف ما السكرية  المعارضة

 انضكت التي كاليسارية  القكمية كالشرصيات كالقكل األ زاب كبيف الكطني  المجمس منيا
ككش  ) كأيديكلكجية سياسية كأسس رمفيات امى االنقساـ أف بمعنى. التنسيؽ ىيئة في

2011: 6). 

  :والمعارضة الثورة لقوى الوطني االئتالف. ج

 كشمكالن  تنكاان  أكتر تككف جديد ائتبلؼ أك ىيئة في المعارضة ةكل جمع جيكد إطار في
 رياض مبادرة برزت الببلد  دارؿ تنشط التي كتمؾ لؤلةميات أكبر تمتيبلن  راص بكجو كتضـ
 ةكل لدل ةكيان  كدامان  ةبكالن  الةت التي" السكرية الكطنية المبادرة" باسـ ارفت التي سيؼ
ةميمية اربية  مف التامف في الدك ة القطرية بالعاصمة اقد تشاكرم اجتماع كفي كدكلية  كا 
 السياسية المعارضة كىيئات ةكل أغمب اف ممتميف ضـ ـ 2012( نكفمبر) تانيال تشريف

 الم مية كالمجالس ال راؾ اف كممتميف مستقمة شرصيات إلى باإلضافة السكرية 
 11 في المجتمعكف اتفؽ كاالجتمااات النقاشات مف أياـ تبلتة كبعد. السكرية لمم افظات

 كالمعارضة التكرة لقكل الكطني االئتبلؼ تشكيؿ امى ـ 2012( نكفمبر) تانيال تشريف
 ةادرةن  تككف مجمكاة تأسيس منو اليدؼ ككاف. (3 :2012)الجزيرة لمدراسات ب   "السكرية
 كالمادم المالي الداـ مف مزيد امى كال صكؿ أكسع  نطاؽ امى دكلي ااتراؼ نيؿ امى

 .(105 :2013 غالي )

  المت دة كالمممكة  األمريكية المت دة كالكاليات  تركيا مف ان دام االئتبلؼ ىذا يتمقى
 العربية  الدكؿ جامعة إلى باإلضافة األطمسي  شماؿ  مؼ في األاضا  الدكؿ كفرنسا 
بعد أف   *المعارضة ةكل معظـ يمتمكف اضكان  (122) مف لبلئتبلؼ العامة الييئة كتتككف

 يضـ ال االئتبلؼ أف بيد  نجح االئتبلؼ في  ؿ مسألة التمتيؿ الكردم في ىيئتو العامة
 مف ادد أك الديمقراطي التويير لقكل الكطنية التنسيؽ ىيئة متؿ لمجمكااتو  تمتيبلن 

 االئتبلؼك صؿ  .السكرم الت رير جيش مكٌكنات كبعض فةمتطر ال اإلسبلمية الميميشيات
                                                           

*
 كالمجمس الم مية  التنسيؽ كلجاف السكرية  لمتكرة العامة كالييئة السكرم  الكطني المجمس: االئتبلؼ أاضا  فمف 

 كىيئة مكاطنة  كتيار لؤلاماؿ  السكرم كالمنتدل الكتاب  كات اد السكرييف  العمما  كرابطة سكريا  لعشائر التكرم
 اآلشكرم  السرياني كالمككف التركماني  كالمككف السكرية  الديمقراطية الكطنية كالكتمة معا  كت الؼ التكرة  أمنا 

 الشرصيات بعض إلى إضافة الم افظات  لكافة الم مية كالمجالس الديمقراطي  كالمنبر الكردم  الكطني كالمجمس
 .(4 :2013)الجزيرة لمدراسات  السياسييف  المنشقيف اف كممتؿ الكطنية
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 كالدكؿ األمريكية  المت دة الكاليات تشمؿ كالتي سكريا  أصدةا  مجمكاة ااتراؼ امى
  )الجزيرة لمدراسات لممعارضة المؤيدة كاإلةميمية العربية الدكؿ إلى إضافة الرئيسة  األكربية
 .(105 :2013)غالي   كلبناف كالعراؽ الجزائر باستتنا  (4 :2013

 :السورية األزمة في المشاركة العسكرية القوى 2.2.3
 كاض ة  بصكرة القتاؿ في تشارؾ المسم ة التنظيماتك  القكل مف ادد سكريا في يكجد

نما كا د  تكجو ذات ليست كىي  . كاأليديكلكجيا االتجاىات متعددة كا 
 :(Pro-Asad Forces) السوري لمنظام المؤيدة العسكرية القوى 1.2.2.3

 :(Arab Syrian Army) السوري العربي الجيش 1.1.2.2.3

 يأتي كىك المنطقة  في بيا يعتد التي العسكرية القكل أ د ىك السكرم العربي الجيش
 المستكل امى اشر كالسادس كربرة  كتأىيبلن  كتنظيمان  ادة المصرم  الجيش بعد التانية بالدرجة
 القائد ىك الجميكرية رئيس يعتبر الدستكر بمكجب  الدكلة اف لمدفاع رسمي جياز كىك العالمي 
 .(309 :2011 غنيـ ) األركاف كرئيس الدفاع كزير يتبعو المسم ة  لمقكات األامى

 امى البعث  زب استيبل  منذ كاسعة تشكيؿ إاادة اممية إلى السكرم الجيش تعرض
سابقيو  تجارب مف استفاد الذم األسد  افظ بيا ةاـ التي التص ي ية ال ركة بعد السيما السمطة

 مجمكاة باتراذ ةاـك  متا ان  أمران  العسكرم االنقبلب تجعؿ التي الفجكات بإغبلؽ كةاـ االنقبلبية 
  ركة بأم الجيش ةياـ معيا يست يؿ ب يث تكزيعو  كرارطة الجيش ببنية الراصة القرارات مف

 ضباط ككبار الجيش  أركاف ةيادة كال  ضماف امى امؿ بؿ ف سب ىذا ليس. لمنظاـ معارضة
 (2013  األ مد) كاأللكية الفرؽ

  (Corps-Quds Force):  القدس فيمق 2.1.2.2.3

 العراةية ال رب إباف تشكؿ يراني اإل التكرم ال رس لقكات الرارجي الفرع ىك القدس فيمؽ
 فاأفوانست امى ال رب بعد راصة تدريجيان  نشاطاتو كتطكرت  (ـ1988-ـ1980) يرانيةاإل

 الجكار دكؿ تجاه اإليرانية الرارجية السياسة في الميمة األدكات إ دل القدس فيمؽ كيعد  كالعراؽ
  *بجانيو كتقاتؿ السكرم لمنظاـ الداامة العسكرية القكل أىـ مف القدس فيمؽ يعتبرك  .العراؽ السيماك 

                                                           
 ةكاتو بأف اإليرانية  إيسنا ككالة امى رده في القدس فيمؽ ةائد مقاـ ةائـ ةاني  إسماايؿ صرح ـ 2012 مايك ففي *

 المذابح لكانت سكريا  في مكجكدة اإلسبلمية الجميكرية تكف لـ لك"  ةاؿ  يث سكريا  في الدائرة ال رب في تشارؾ
 كغير المادم ال ضكر لكف الناس  مف العديد المعارضكف ةتؿ سكريا  في نكجد أف ةبؿ..  كبيرة أبعادان  ستأرذ
 (.68: 2012 بكر ) "سكريا في كبيرة مذابح كةكع دكف  اؿ اإلسبلمية لمجميكرية المادم
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 القدس فيمؽ مف ؼآلا بعدة تقدر مسم ة مجمكاات انتقمت سكريا  في األ داث اشتعمت فعندما
 ةكات مساندة أجؿ مف سكريا في الدائر القتاؿ في لممشاركة دمشؽ إلى طيراف مف العسكرم بعتادىا
 ةاسـ العميد القدس  فيمؽ ةائد أف كما  امييا كالقضا  المعارضة ةكات مكاجية في السكرم النظاـ

 :2012 بكر ) كالميمات العمميات امى بنفسو يشرؼ لكي دمشؽ  إلى إةامتو مقر نقؿ ةد سميماني
68) . 

 المجمكاات تدريب السكرية األزمة في القدس فيمؽ بيا يقكـ التي األدكار أىـ كمف
  كؿ المعمكمات تجميع مجاؿ في لسكريا االستربارية األجيزة كمساادة كالقناصة  العسكرية
 ةاـ كةد. القصيرة الياتفية كالرسائؿ نترنتاإل امى المكاةع رصد ذلؾ كيشمؿ السكرية  المعارضة

 لعممياتو مقران  لتككف دمشؽ  العاصمة مف بالقرب الزبداني  في لو ادةاة بتدشيف القدس فيمؽ
 .(2014الدكيرم  )

 :(Lebanese Hezbollsh) اهلل المبناني حزب 3.1.2.2.3

 فالتأتير كاسكريان  سياسيان  لبناف في اهلل  زب لقكة األساسية الضمانة السكرم النظاـ يعتبر
 الرئيس اإلمداد شرياف ىي سكريا أف كما جدان  كبير المبناني الدارمي السياسي المشيد امى السكرم
 في السكرم النظاـ إلى االن ياز في ال اسـ اإليراني المكةؼ أتر إلى إضافة اسكريان  اهلل ل زب
 ابدالكريـ) طبيعيا أمران  السكرم النظاـ جانب إلى اهلل  زب ان ياز يجعؿ كالذم ال الية  أزمتو

 .(59 :2012 :كآرركف

 كةكات الراصة  كالقكات النربة  ةكات مف آالؼ أربعة بن ك سكريا في ةكاتو ادد يقدر
. اليجكمية لقدراتيا األسد ةكات استعادة امى كساادت ال ساسة  األماكف في كتقاتؿ اال تياط 
 أنيا كما بميارة  دفااية بعمميات كالقياـ ىجمات لشف كالربرة بالتدريب اهلل  زب ةكات كت ظى
 ن ك تدريب في أساسيان  دكران  كلعبت. أىدافيا لت قيؽ البلزمة الرسائر لقبكؿ استعدادىا أظيرت

 كيشارؾ. (2014كايت ) النظاـ لبقا   اسمة كجعميا النظامية  غير السكرية القكات مف ألفان  (50)
 امميات في يشارؾ كما. دفااية ـأ ىجكمية كانتأ سكا  كمك دة مشتركة امميات في اهلل  زب

 الجكية القكات كك دات( كالمدفعية المدراات) التقيمة األسم ة ذات النظاـ ةكات مع مشتركة
 . (62 :2012 كآرركف  ابدالكريـ) أرض أرض صكارين كك دات

 دكر   فمقد كاف لتدرموسكريا في اظيمة كسياسية اسكرية بتأتيرات اهلل  زب دكر ي ظى
 أنو كما  سكريا في المعركة أرض في اسكرية ةكة أفضؿ يككف كربما. النظاـ امى ال فاظ في فعاؿ
  .كالرسائر السياسية المراطر لقبكؿ استعداد امى كىك بو  كمكتكؽ فعاؿ ك ميؼو  نفسو أتبت ةد
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  (Anti-Asad Forces):     لمنظام المناىضة العسكرية القوى 2.2.2.3

 (Free Syrian Army): الحر السوري الجيش 1.2.2.2.3

 ىك انشقاةو" ىرمكش  سيف" المقدـ إابلف مع النظامي الجيش دارؿ االنشقاةات بدأت
 الزاكية  جبؿ في الكارة المناطؽ إلى ككصمكا النظامي  الجيش اف لو التابعيف المقاتميف مف كادد

 في أةيمت التي البلجئيف مريمات إلى كانضـ تركيا  إلى لجأ لو األمنية المبل قات اشتدت كاندما
 ةيكدان  كفرضت بيـ راص مريـ في التركية السمطات جمعتيـ  يث نطاكيا أ منطقة في تركيا
 أاداد كتزايد المدنييف  مف اآلالؼ كسقكط سكريا في األ داث اشتداد كبعد  ركتيـ  امى مشددة

 كأسس أصدةائو مف الدارؿ في الضباط مف ادد مع بالتكاصؿ ىرمكش ةاـ الدارؿ  في المنشقيف
 كالرستف دراا في المنشقيف مف العشرات إلييا انضـ ما كسرااف  "األ رار الضباط  ركة" معيـ
دلب  .(2013ابدال ميـ  ) ك مص كا 

 كالعسكر الضباط مع كالتكاصؿ ىرمكش المقدـ  ركة بتكسع التركية السمطات تسمح لـ
 المقدـ أف ككف األ رار  الضباط  ركة مد مف ترشى التركية السمطات كانت  يث المريـ  رارج

 أرادكا الذيف المسمميف ركافاإل مع تكافؽ أك سيطرة اف كبعيدان  أل د  راضعان  يكف لـ ىرمكش
 . (157 :2013صبرا ) كصايتيـ ت ت األ رار الضباط  ركة تككف كأف اميو السيطرة

 المقدـ مع ت ركو بداية في ينسؽ كاف أف كبعد تركيا  إلى األسعد رياض العقيد ىركب بعد
( يكليك) تمكز 29 في ال ر السكرم الجيش تأسيس اف كأامف معو  الربلؼ ظير ىرمكش 
  (2013)ابدال ميـ   التركية الرااية لو كفر ما كىذا المسمميف  اإلركاف كداـ رااية ت ت ـ 2011
 ليتـ  ةمر  مف أكتر كااتقالو ليرمكش كمضايقتو األسعد  لرياض أردكغاف ا تضاف يفسر ما كىذا

 األسد بشار استربارات مع التركية السمطات اقدتيا صفقة امى بنا  السكرية السمطات إلى تسميمو
 مف تترذ التي الكردستاني العماؿ  زب في ةيادية لعناصر دمشؽ تسميـ مقابؿ ىرمكش بتسميـ
 .(161: 2013 صبرا ) التركي الجيش لمياجمة مقران  سكريا

 الذيف الضباط ايمتقك  لـ سكريا في يقاتمكف الذيف المنشقيف كالضباط الجنكد بأف العمـ مع 
 أف إال  تركيا في كىك األسعد رياض اتمدها الذم االسـ كتعميـ  مؿ اارتضك  بؿ تركيا إلى الجئك 
 االستربارات سيطرة ت ت تركيا في ةادتو كجكد ظمت ال ر السكرم الجيش  الة في األساسية التورة
 .(2013 ابدال ميـ ) كتيرة استفياـ ابلمات رحط مما التركية

 العسكرم المجمس بتشكيؿ بدأت رئيسة تنظيمية مرا ؿ بعدة ال ر السكرم الجيش مر قدل
 العميا العسكرية القيادة مجمس بتأسيس كانتيت ال ر  السكرم لمجيش مؤةت تنظيمي كإطار المؤةت
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 تمتمت إشكاليات ادة كاجو ال ر السكرم الجيش أف إال ـ 2012( ديسمبر) أكؿ كانكف شير ربلؿ
 :(159-158 :2013  صبرا) تياآل في

 كالقيادات القكات كبيف بتركيا المنفى في المتكاجدة ال رالسكرم  الجيش ةيادات بيف الفجكة -
 بعض في بدا  يث سكريا  في المعارؾ تركض كالتي األرض امى المتكاجدة الميدانية
 المدف دارؿ العسكرية العمميات تكجيو في ةصكر لدييا الرارجية القيادات أف األ ياف
 ربلفات اف أسفرت الفجكة كىذه .الطرفيف بيف كالتنسيؽ التعاكف إمكانيات كتراجع السكرية 
 التطكرات  كؿ كالرارج الدارؿ في ال رالسكرم  لمجيش العسكرية القيادة بيف كاض ة
 .السكرية السا ة تشيدىا التي السياسية

 رركج إلى أفضت دارمية انشقاةات ك دكث ال رالسكرم  الجيش ةيادات بيف التنافس -
 .بيا راصة ةيادية كىياكؿ تنظيمات ليا لتؤسس ال ر السكرم  الجيش مف القيادات بعض

 العسكرية المجالس كبيف بينيا التنافس  دة كتزايد كالسمفية  اإلسبلمية الكتائب نفكذ تنامي -
 .ال رالسكرم  الجيش إطار ضمف تشكمت التي

  يث السكرم  الممؼ  كؿ السعكدية العربية كالمممكة ةطر بيف كالتنافس الرارجي الداـ -
السكرم  الجيش دارؿ تمكلو الذم المفضؿ الطرؼ لدييا بات الدكلتيف مف دكلة لكؿ كاف

 .االنشقاةات كتتابع ال ر السكرم  الجيش اتةياد بيف التنافس مف مزيد إلى ليؤدم ال ر 

 ال رالسكرم  الجيش راصة المسم ة لممعارضة الدااـ الرئيس الم كر تشكؿ دكؿ ىناؾ
 ب كـ فتركيا. كةطر  كالمممكة العربية السعكدية  تركيا الدكؿ ىذه مقدمة في كتأتي سكريا  في

 المجالس أغمب إف إذ  ال ر السكرم لمجيش داامان  ان رئيس طرفنا متمت لسكريا المجاكر مكةعيا
 بإابلف بد نا تركيا  دارؿ المتكاجديف القادة جانب مف انيا اإلابلف يتـ كاف تشكمت التي العسكرية

  ـ2011 تمكز )يكليك( 29 في تركيا مف ال ر السكرم الجيش تأسيس اف األسد رياض العقيد
 ـ2012 (ديسمبركانكف األكؿ ) شير ربلؿ العميا العسكرية القيادة مجمس بتأسيس كانتيا 

  .(2013 ابدال ميـ )

 باتت كتركيا  سكريا بيف الكاةعة ال دكدية المناطؽ امى المسم ة المعارضة سيطرة كمع
 األساسي المدرؿ صارت التركية فال دكد ال ر  السكرم كالجيش أنقرة بيف تقاربنا أكتر العبلةة
  .السكرم بالدارؿ المسم ة المعارضة لعناصر كاإلمدادات األسم ة لعبكر

الجيش كتأتير امؿ امى سمبان يرل البا ث أف تكازنات القكل اإلةميمية كالدكلية أترت ك 
قكل طرفان اسكريان دارؿ ال   يث دامت كؿ مف تمؾ كقكة اسكرية امى األرض السكرم ال ر
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السكرية  كمف تـ ت قيؽ مصالح ذلؾ لت قيؽ نفكذ أكبر في المعارضة  الجيش السكرم ال ر
ررل في أت كؿ بعض الدكؿ الداامة لو ال قان إلى داـ كتأسيس ةكل اسكرية   باإلضافة لالطرؼ

يديكلكجيا كاألىداؼ مع الجيش   ترتمؼ مف  يث األالمعارضة السكرية المسم ة كالجبية اإلسبلمية
كغير فاامة في تكازف القكل   كنتيجة لذلؾ أصبح الجيش السكرم ال ر ةكة غير مكترة السكرم ال ر

 مي في سكريا.العسكرم الدار
 :  (Al-Nusra Front)الشام ألىل النصرة جبية 2.2.2.2.3

 مف السكرية األزمة ربلؿ ـ2011 ااـ أكاررفي  تشكيميا تـ جيادية سمفية منظمة ىي
 بعد سكريا إلى العراؽ مف أتكاممف  كغيرىـ  السكرييف مف اإلسبلمية العراؽ دكلة أبنا  مف مجمكاة

 السجكف مف الرارجيف القاادة شباب بعض مع كالتقكا  الجياد في لممشاركة السكرية  التكرة بداية
 بػجبية ارتصارا تسمى كالتي  "الشاـ ألىؿ النصرة جبية" أسمكىا جبية ليككنكا كات دكا السكرية 
  .(34 :2014العبداهلل  ) أبك م مد الجكالني ةيادة ت ت  النصرة

 ليعرض  العراؽ في البودادم بكر أبي إلى مف السجف ذىب الجكالني م مد أبك رركج فكر
 الداـ منو كطمب سكريا  فى لمقاادة الجيادية العمميات كتكسيع  الجبية تأسيس في رطتو اميو

 الجكالني كيتكلى الجبية تأسيس فى ليتعاكنا البودادم لو استجاب ما كىك كالسبلح  بالمقاتميف
 :ىي مرا ؿ بتبلث النصرة لجبية االنضماـ مر لقد .(69 :2012 بكر ) ةيادتيا

 المقاتميف مف بدايتيا في نتتكك  مقاتؿ  آالؼ تمانية إلى سبعة بيف ما الجبية ةكة تتراكح
 ةميمة أشير بضعة كبعد الجكالني  ةيادة ت ت الجبية نكاة اليككنك  سكريا  إلى البودادم أرسميـ الذيف
 القاادة مقاتمي مف" المياجركف" إلييـ أضيؼ تـ جدد  سكرييف بمقاتميف دمجيا في الجكالني نجح
 ممف األكركبييف  مف كةمة كطاجيؾ  كشيشانييف  كأكزبؾ  كأتراؾ  ارب : مرتمفة جنسيات ادة مف
 نمت ما كسرااف كالشيشاف  أفوانستاف في النظامية الجيكش ضد ال ركب في طكيؿ باع ليـ

 بشار نظاـ جيش امى ةسكة كأكترىا العسكرية القكل أبرز مف أشير غضكف في لتصبح ةدراتيا
  النكاي كالتسميح العالية القتالية القدرات  يث مفك   القتاؿ امى كتمرسيـ رجاليا لربرة األسد

 العمميات أغمب كتقكد سكريا دارؿ المسم ة الفصائؿ كافة مستكل امى األبرز الفصيؿ لتصبح
 .(2014  الزيات) ميدانيا النكاية

 منذ بالظيكر تكالت التي األ داث بعد كراصة صفكفيا في تظير بدأت االنقسامات أف إال
 أليمف بيعتيا كأامنت  األريرة نفتو الذم األمر ليا  تتبع النصرة جبية أف العراؽ في القاادة إابلف

 دكلة اف النصرة جبية انفصاؿ امى بالتأكيد الصراع أنيى كالذم القاادة تنظيـ زايـ الظكاىرم
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 ضـ في استشارتو تتـ لـ نوإ الجكالني زايميا ةاؿ  يث .(36ص  2014  العبداهلل) اإلسبلمية العراؽ
 النصرة  جبية راية ت ت القتاؿ سيكاصمكف مقاتميو إف أكدك   اإلسبلمية العراؽ دكلة إلى لجبيةا

 انس ب إذ النصرة  جبية دارؿ انشقاةات كةكع إلى أدل مما لمبودادم  تنظيمو تبعية كادـ
 التنظيـ أاضا  بقي بينما  البودادم دكلة إلى أغمبيـ كانضـ النصرة جبية مف األجانب المقاتمكف

الزيات  ) جبيتيف إلى النصرة جبية انقسمت كبالتالي  الجكالني م مد يألب المكاليف السكرييف مف
2014): 

 أبك التيار ىذا كيتزاـ األسد نظاـ بشار  ضد القتاؿ في تسااد كطنية أىداؼ ذات سكرية: األكلى
 .السكرييف الشباب مف معظميـ ةتالية مجمكاات يترأس الذم الجكالني م مد

 الجناح ىذا يترأسك   سكريا في إسبلمية دكلة لتأسيس تسعى التي القاادة ني  امى تسير: التانية
 كيكصؼ القاادة  لتنظيـ تتبع ةتالية مجمكاات رأس امى العراؽ مف ةدـ الذم البودادم بكر أبك

 .اإلسبلمية الدكلة بإةامة اىتمامو بقدر األسد بإسقاط اكتراتو كادـ بالتشدد
 Islamic State of Iraq and Sham):  "داعش" والشام العراق في اإلسالمية الدولة 3.2.2.2.3

"ISIS") 

 ةائد البودادم بكر أبك أامف  يف ـ 2013 ااـ( أبريؿ) نيساف في  الجمااة تمؾ ظيرت
 الجديدة الجمااة راية ت ت  النصرة جبية مع تنظيمو دم  اف العراؽ في اإلسبلمية الدكلة تنظيـ
 كىذا  "دااش" ارتصاران  ااميي يطمؽ ما كىك" كالشاـ العراؽ فى اإلسبلمية الدكلة تنظيـ" ليصبح
 المقاتميف مف كبير ادد ذلؾ في بما الجمااة  لتمؾ لبلنضماـ النصرة مقاتمي مف اددان  دفع البياف

 في المشاركة الدكلة لتنظيـ ال قيقية البداية يعد القرار يذاف .العالـ أن ا  مرتمؼ مف األجانب
 بينيما  الفصؿ امى أصرٌ  الذم الجكالني مف شديدان  رفضان  لقي ما كىك تنظيميان  السكرية السا ة
 ,Blanchard,& Others) سكريا في السا ة امى الجبية كبدكر بالتنظيـ كتيران  يضر الدم  كااتبر

2014: 8). 

 الجبية في انشقاةات  دكث كبد  التكافؽ  بعدـ األمر انتيى البودادم إصرار أماـ أنو إال 
 في دااش تبدألك   "دااش" إلى النصرة مف سكرييفال غير راصة لممقاتميف جمااية ىجرة تبله

 يقدمو البودادم كاف الذم الداـ استعادة اممية في بدأت ككذلؾ  شراسة بكؿ الجبية ا تكا  م اكلة
 في نفكذىا لتتبيت م اكلة في األسم ة  كمرازف الجبية مقرات امى فتستكلي  سابقان  النصرة لجبية
 .(36-35 :2014العبداهلل  ) سكريا

 بما لصال و الكضع ىذا الستوبلؿ كسعى  "دااش" ظيكر مف السكرم النظاـ استفاد لقد
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 ليا العسكرية اإلنجازات كتقكيض التفاكضي  مكةفيا كتيران  كيضعؼ السكرية المعارضة يشكه
 مف ةدر أكبر الجميع تكبيد يضمف بما الصراع تكجيو في -كبير  د إلى- نجح كةد  ميدانيان 

 كأصاب  التطرؼ بكصمة بالفعؿ المعارضة أصاب بؿ مساراتال بكافة بالوان  ران ضر  لييم ؽ الرسائر 
 كيكةؼ مكاردىا يستنزؼ لمواية شرس صراعو  في بيا بالدفع مقتؿ في المسٌم ة الفصائؿ أغمب
 .(2014  أبكالفتكح) تقدميا

 ةكس امتداد امى" دااش" كالشاـ العراؽ في اإلسبلمية بالدكلة تسمى ما اناصر كيقاتؿ
 باتت التي كالرةة الزكر دير في كيمر  السكرية العراةية ال دكد مف السكرم  الشماؿ في كبير

 العراؽ مع ال دكدية المعابر كؿ امى سيطرتيا لفرض دااش كتسعى .كامؿ بشكؿ امييا تسيطر
 القادمة ال ر  الجيش مكارد م اصرة بيدؼ كاألمكاؿ  المقاتميف دركؿ  ركة في لمت كـ كتركيا 

  .(Blanchard,& Others, 2014: 8)تركيا مف رصكصان 

 :(The Islamic Front) اإلسالمية الجبية 4.2.2.2.3

 (نكفمبر) التاني تشريف 22 في رسميان  ياتشكيم اف اإلابلف تـ سمفية  منظمة ىي
 إطار في المشترؾ العمؿ امى اإلسبلمي الطابع امييا يومب فصائؿ سبع اتفاؽ مف  ـ2012
  ركة  التك يد لكا : انيا اإلابلف  يف الجبية ضمت  يث اإلسبلمية  الجبية اسـ ت ت جبيكم 
 كالجبية الشاـ  أنصار كتائب ال ؽ  لكا  الشاـ  صقكر ألكية اإلسبلـ  جيش الشاـ  أ رار

 أجنبية إرىابية كمنظمة الجمااات ىذه مف أيان  األمريكية ال ككمة درجتي  لـ  يث .الكردية اإلسبلمية
 .(5 :2013  الجزيرة لمدراسات)

 تك يد امى زمف منذ اممت اربيةأطراؼ  لجيكد تتكيجان  اإلسبلمية الجبية تشكيؿ يعتبر
  ان كاسكري ان سياسي ان تككين الجبية بااتبار بكضكح الجبية تأسيس بياف كت دث المسم ة  الفصائؿ
 كالمممكة األمريكية المت دة لمكاليات األةرب ىي اإلسبلمية الجبية كتعتبر ف سب  ان اسكري كليس
 ما بيف لكائيا ت ت الجبية جمعتيـ الذيف المقاتميف ادد  كؿ التقديرات كتضاربت. السعكدية العربية
 . (2013 زيمف ) مقاتؿ ألؼ 50ك 40 مف يتراكح

 السكرم النظاـ مف كؿ بإمكاف كاف بأنو يمكف القكؿ األزمة كةكل أطراؼ دراسة بعد
 بدايتيا في األزمة أنكر الذم السكرم فالنظاـ. إليو آلت ما سكريا أف يجنبكا السكرية كالمعارضة

 أسا كا الذيف بم اسبة السكرية  االنتفاضة ث دك  تفادم بإمكانو كاف بكجكدىا  االاتراؼ كرفض
طبلؽ دراا  أطفاؿ مف المعتقميف أىالي معاممة  بإةالة الم تجيف مطالب تمبية ككذلؾ سرا يـ  كا 
. القتؿ أاماؿ اف كليفؤ المس كم اسبة الشكارع مف األمف رجاؿ كس ب كمتـك  صؿيف دراا م افظ
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في  كالمقاكمة الممانعة م كر أنو يمتؿ يعيش كظؿ بيا االاتراؼ األزمة بداية في النظاـ رفض لكف
 األمكر  تفاةـ إلى أدل مما األمني  ال ؿ بااتماد كةاـ القكة  غطرسة المنطقة  باإلضافة إلى

 .العربي الربيع أ داث في الفاشمة سابقيو تجارب مف العبر يسترمص لـ بأنو يك ي كبشكؿ

 مف كانس ابات انشقاةات كتشيد يـك  بعد يكمان  نان كتباي تشرذمان  تزداد التي المعارضة أما
 بدؿ القائـ النظاـ بإصبلح ةبمكا أنيـ لك  دث ما كؿ سكريا تجنيب أيضان  يابإمكان كاف ىيئاتيا 
 دات التي جيكدال كؿل المعارضة فرفض األمر  بادئ في معو ال كار كرفضيـ بإسقاطو المطالبة
 في  دث ما غرار امى الرارجي التدرؿ كاستجدا  التكرة  بعسكرة كةامت القائـ  النظاـ إلصبلح

 المظاىرات سمكؾ المعارضة سمكت فمك. ما آلت إليو األمكر في سكريايكاف سببان ميما ف ليبيا
 ىذه لنرل كنا ما كالرارج الدارؿ مف ى النظاـ السكرمام الضوكط كممارسة السممية  الشعبية
لمعارضة تعاني مف غياب الرؤية السياسية الجامعة فا .السكرية األزمة في التعقيد مف الدرجة

 القكؿ يمكفك كاالفتقار إلى التنظيـ كالك دة السياسية  إضافة إلى التبايف ال اصؿ بيف مككناتيا  
 ىذه أف كما النظاـ  لصالح  صران  يميؿ الذم الكاةع اف كمنفصمة مويبة السكرية المعارضة بأف

 .اآلرركف ليا يرسمو ما تنفيذ إال أمرىا مف تممؾ ال المعارضة

في األزمة السكرية تراىف بشكؿ كبير امى العكامؿ الرارجية التي  المتكرطةفاألطراؼ 
 يث ي ظى كؿ طرؼ مف األطراؼ الدارمة في   أصب ت فاابلن مؤتران في ديناميات الصراع

قى النظاـ السكرم دامان سياسيان فمف نا ية يتم  بؿ أ د القكل اإلةميمية كالدكليةاألزمة بداـ مف ة
ةرارات في مجمس األمف ت ت البند السابع ضد  تبلتةكاسكريان مف ركسيا التي ارةمت صدكر 

يشاركاف بقكات فعمية امى األرض  كما ت ظى  المذيفإيراف ك زب اهلل  جانبالنظاـ السكرم  إلى 
ال سيما ةطر   رمي  بصفة رئيسةالمعارضة السكرية أيضان بالداـ مف ةبؿ الورب كتركيا كدكؿ ال

 كالسعكدية كفرنسا كالكاليات المت دة األمريكية.

يمكف القكؿ  إف كفة التكازف اإلةميمى تميؿ لصالح  مفا  النظاـ السكرل  بالنظر  إجماالن 
ريرة كالفاصمة معركة ىي المعركة األىذه الكالذم يعتبر  لمنظاـ السكرمإلى طبيعة الم كر الدااـ 

. كما أف ىذا الت الؼ غير م كـك بت الفات كضوكط رارجية تقيد  ركتو ىذا الم كرلبقا  
كةراراتو  فيك باألساس يعانى مف  صار كتضييؽ مستمر مف جانب المجتمع الدكلى  كما كفرت 

ةميمية الداامة أما القكل اإل مف جانب ركسيا كالصيف استفاد منيا ىذا الت الؼ. دكليان  غطا ن  األزمة
  فيى م ككمة بال ركة فى إطار ت الفات دكلية تقيد  ركتيا  كما أف مكاةفيا ضة السكريةلممعار 

لى  د بعيد  إذ تتسـ بالتبايف كلدييا ت فظات فى اتجاىات مرتمفة  أبرزىا المكةؼ إليست متناسقة 
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امى مف القكل الراديكالية كاألصكلية التى تقاتؿ إلى جانب المعارضة السكرية  كتركز باألساس 
 .دكر القكل الرارجية ال ميفة فى  سـ األزمة

أصب ت تيدد  -طبقان لمرطط الفكضى الربلةة–أك تقسيـ سكريا  مراطر الدكلة الفاشمة
كالتي ت تفظ فييا العناصر الجيادية التي تمتمؾ  -نقساـ كتشرذـ ةكل المعارضة السكريةاسكريا  ف

دارؿ المعارضة  كىي غير معنية بأم مف أىداؼ القدر األكبر مف السبلح كالماؿ باليد العميا 
كسيطرة جمااات مسم ة غير كالقتاؿ فيما بينيا  يديكلكجيان  أكتناةضيا  -كتطمعات الشعب السكرم

سبلمية في العراؽ كالشاـ "دااش" اإل الدكلةىداؼ غير سكرية كجبية النصره  كتنظيـ سكرية كأل
كسعي ةكل دكلية ليككف ليا كراد كسعييـ لمفدرالية    كفي ظؿ رغبة األامى مسا ات مف سكريا

نييار أجيزة اكؿ ىذه العكامؿ مجتمعة سكؼ ترمؽ مف سكريا دكلة فاشمة في  الة نفكذ في سكريا  
 الدكلة كسقكط النظاـ السكرم امى غرار ما  دث في العراؽ  كأفوانستاف  كليبيا. 
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 :مقدمة 1.4
 المنظكمة في أىمية األكتر األركاف أ د كتيرة كلعكامؿ كتاريريا لمكةعيا سكرياتعتبر 

 مف تعتبر لذا األكسط  كالشرؽ العربية منطقةلم القكمي لؤلمف العاـ ال ساب في كالعسكرية السياسية
 كاسكرم كجورافي سياسي كزف مف ليا لما طرؼ أم مف تجاىميا يمكف ال التي الم كرية  الدكؿ
 كبير بشكؿ يؤتر السكرية السياسية البنية في توير فأم الدكلي  المستكل كامى كاإلةميـ المنطقة في

 كاي اف لتويب الميمة المكانة تمؾ تكف كلـ كاألمنية  السياسية الصعد كافة كامى بالمنطقة
 االستراتيجيات مف جز ان  كانت لذا  (292 :2011 غنيـ ) ك ديتان  ةديمان  كالدكلية اإلةميمية األطراؼ
 أصاب التي األمريكية المت دة الكاليات بمصالح المتعمقة راصة المنطقة مع تتعامؿ التي الدكلية
 المؤامرة مقكلة مف يجعؿ الذم األمر  (77 :2006 نصار ) كالصراع التكتر مظاىر بسكريا ابلةتيا

 .م تمبلن أمران 

 مجمميا في كبيرة رطكرة تمتؿ مرتمفة باتجاىات فأكتر أكتر كتتعقد السكرية األزمة تتطكر
 ىذه تككف كةد كدكلية  إةميمية أبعادان  ليترذ لسكريا الجورافي المكةع تجاكز ةد األزمة ىذه  دكد فأل

 تسكية إيجاد اكامؿ مف اامبلن  نفسو الكةت في تككف أف يمكف كما األزمة  تفاةـ في سببان  األبعاد
 المشيد امى تأتيرىا معرفة يجعؿ مما القكل  تمؾ مصالح امى بال فاظ ضمانات تكافر  اؿ في ليا
 في كالنفكذ المصالح  امى القكل تمؾ بيف  اد تنافس ظؿ في السيماك   إل ا ان  أكتر سكريا في

 ستنتيي التي لطريقةفا. السكرية األزمة نتائ  امى يعتمدس كالدكلية اإلةميمية القكل تكازف إف. العالـ
الذم مف الممكف أف يؤتر ك   اإلةميمي النظاـ شكؿ في كبيران  دكران  ستمعب السكرية  األزمة ربلليا مف

 ؤرذي مكانان  سيصبح أـ المت دة؟ األمـ ةرارات امى االاتماد سيككف يؿفالنظاـ الدكلي  شكؿ امى 
 . ؟االاتبار بعيف األةكيا  مصالح فقط فيو

 النفكذ امى صراع الدكلية  كأبعادىا الكبرل المصالح صراع ىك سكريا امى فالصراع
 مف فقط تت رؾ بالصراع المعنية فاألطراؼ. إمدادىا كطرؽ الطاةة كمصادر االةتصادية كالمصالح

 كالواز النفط كأىميا الطبيعية كمكارده الرصيب اليبلؿ امى السيطرة في كأطماايا مصال يا ربلؿ
 إةميمية لقكل بالنسبة المنطقة في ىميةاأل كبير ةدـ مكطئ تمتؿ سكرياف. (60 :2012 ةنديؿ ) كالمياه
  اإلةميمية القكل تكازنات كفي اإلسرائيمي  العربي الصراع في  يكيان  اامبلن  تشكؿ ككنيا كدكلية 

 .الدكلية القكل تكازنات كالذم مف الممكف أف ينعكس امى
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  المبحث األول
 السورية الخارجية السياسةمحددات 

 :تقديم 1.2.4
 المتكسط  األبيض الب ر امى كتطؿ أسيا  ةارة مف الوربي الجنكبي الجز  في سكريا تقع

 ت دىا الشرؽ جية كمف تركيا  الشماؿ جية مف ت دىا. كـ193 السا مي الشريط طكؿ كيبمغ
 فالمنطقة. كلبناف فمسطيف ت دىا الوربي الجنكب جية كمف األردف  الجنكب جية كمف العراؽ 
 كالجكية البرية التجارة طرؽ أكتر بو تمر ميمان  مدربلن  ككنيا كاالةتصادم الجورافي بكصفيا غنية
 مف المتميز الجورافي لمكةعيا" العربي االستراتيجي الميزاف رمانة" سكريا كتعد كالشرؽ  الورب بيف

 كلرفعيا تانية جية مف ال ركة  ـأ الفكر مستكل امى سكا  العربية القكمية داكة كلراايتيا جية 
 .(5 :2012 اسكر ) تالتة جية مف المداـك اإلسرائيمي المشركع ضد كالممانعة المقاكمة لكا 

 -السياسي كدكرىا الجورافي مكةعيا بسبب- الماضية التبلتة العقكد طكاؿ اسكري ا تمت
 اإلةميمية الممفات مف الكتير مع تعاممت فقد كالبشرية  االةتصادية ةدراتيا يفكؽ متمٌيزان  إةميميا مكةعان 
 الدكلية المعطيات توٌير أفٌ  مشكمتيا كلكفٌ . كالدكلية اإلةميمية مكانتيا عزيزلت معيا تعاطت التي

 ألمرا ليا  تيديد إلى كربما امييا  تقيؿ اب  إلى استراتيجي ذرر مف األكراؽ ىذه  ٌكؿ كاإلةميمية
 يعد لـ الجديد الدكلي النظاـ أفٌ  السيما معو  التعامؿ كيفية كمعرفة  إدراكو الضركرم مف بات الذم
 رارج أك  دكدىا  رارج فااؿ أمني أك سياسي دكر ليا يككف أف اسكري ب جـ لدكلة يقبؿ أك يسمح
 .(2005تركماني  ) فاامة إةميمية منظكمة إطار

 التساؤالت يافي كالدكلييف اإلةميمييف البلابيف كتدارؿ تعقيداتيا بسبب السكرية األزمة تطرح
 في الشائكة القضايا أىـ ىي كما السكرية  زمةكاأل الدكلية كابلةاتيا لسكريا الرارجية السياسية  كؿ

 السكرية الرارجية السياسة امؿ طريقةل تتبعنا فٍ إ .(74 :2006 نصار ) لسكريا؟ الرارجية العبلةات
 بعد ساد الذم القطبية تنائي الدكلي النظاـ مر متي في مايالس التساؤالت تمؾ امى يجيبنا أف يمكف
 .الماضي القرف مف التسعينيات أكائؿ بدأ الذم القطبية كأ ادم التانية العالمية ال رب

 فمكٌ   يث كمعنكيان  ماديان  السكرم لمنظاـ الداامة الرئيسة القكة السكفييتي االت اد كافلقد 
 ىامشان  كممكت الدكلية التناةضات مف استفادت نسبيان  مستقمة سياسة ممارسة مف السكرم النظاـ
 المت دة الكاليات مع العبلةة في ال مرا  الرطكط ترطي دكف الرارج في ال ركة مف كاسعان 

 السبلـ اتفاةية مصر تكةيع بعد نفكذه تزايد إةميمي بدكر السكرم النظاـ امى ااد ما كىك  األمريكية
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 السكرم الجيش كدركؿ  جيرانو مع متكررة  ركب في تكرطو نتيجة العراؽ كانشواؿ إسرائيؿ  مع
 يمكف ال اإلةميـ في كبير نفكذ صا ب السكرم النظاـ أصبح  تى السبعينات  أكاسط لبناف إلى

  تى أك إسرائيؿ مع مباشرة مكاجية في الدركؿ سكريا ت اشت فمقد. (2013 ألماسياف ) تجاكزه
 نفكذىا أك سكريا دكر إنيا  إلى جديدة ىزيمة تؤدم أف رشية الم تؿ الجكالف في راصة استفزازىا

  .(2013 ابدالقادر ) اإلةميـ في

 بنيت التي المناكرة كىامش ال ركة نطاؽ تضييؽ إلى السكفييتي االت اد انييار أدل لقد
 امى اإلستراتيجية ىذه تقكـ كانت  يث الرارجية  سياستو في األسد  افظ الرئيس إستراتيجية امييا
 الظركؼ مع بمركنة كالتعامؿ ال ركة نطاؽ كتكسيع منيا المباشر غير كاالةتراب األىداؼ تتبيت

 في كالمشاركة السكفييتي االت اد سقكط  تى ميمة نجا ات سمكباأل ىذا  قؽ كةد المتويرة 
 .(74 :2006 نصار ) التانية الرمي   رب في األمريكية المت دة الكاليات بقيادة الدكلي الت الؼ

 اف التعديبلت بعض امييا درؿأك  ستراتيجيةاإل ىذه األسد  افظ الرا ؿ الرئيس طكر لقد
 الضوط أكراؽ مف ممكف ةدر أكبر لجمع اإلةميمية الصرااات مف ادد في نشط بدكر القياـ طريؽ

 لو تتيح كما أساسي  إةميمي الاب إلى سكريا ت كيؿ إلى ىذا يؤدم أف أمؿ امى كالمساكمة
 ةدكميا األسد  افظ الرئيس تكةع إةميمية تسكية في تفاكضية كأرصدة ىذه الضوط أكراؽ استرداـ

. (65 :2012 شكرم ) الجكالف في الم تمة السكرية األراضي مشكمة تسكية جكىرىا في يككف ما يكما
د ماف  ) األمريكية المت دة الكاليات مع منتظمة ابلةات إةامة في يتمتؿ التعديبلت ىذه كأىـ

2005). 

 :المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية السورية 2.2.4
 رئيس أما الرارجية  السياسة مياـ الجميكرية رئيس يتكلىالنربة السياسية ال اكمة :  يث  -

 مف رغـال امي الرارجية السياسة مجاؿ في مم كظ أم نشاط فييا يمارس فبل الكزرا 
 رئيس ازؿ يمكف ال فإنو الرئاسية  ذم النزاة الدستكر السكرم كب سب. انيا مسؤكليتو
 يقـك الدستكر  مف (94) طبقان لممادة فيك السياسي  القرار اتراذ اممية اف الجميكرية

 يكضحك . الكزرا  مع مجمس بالتشاكر تنفيذىا امي كيشرؼ لمدكلة العامة السياسة بكضع
 يقكنم الذم الرئاسي بالنظاـ تأرذ سكريا أف ـ1973 ااـ منذ الدائـ السكرم الدستكر
  جر ىك الجميكرية رئيسف  يده في المسؤكليات كؿ كيركز  يةالجميكر  رئيس سمطات
 – ل زب البعث العربي االشتراكي العاـ األميف ىك الرئيس ككف اف فضبلن  فيو  الزاكية
 .(50-45 :2013)القدرة   -كالمجتمع لمدكلة القائد



 األزمة السورية أثر توازى القوى الدولية
 
 

102 
 

 الفصل الرابع

ككنيا إ دل الدكؿ  االستراتيجى لسكريا كتشمؿ السكاف كاالةتصاد كالمكةع: الكتمة ال يكية -
التماسؾ ك فالسكاف يتمتعكف باالنسجاـ . (2005)د ماف   المعنية بالصراع العربي اإلسرائيمي

األمف رغـ ك مما أدل إلى تكفير االستقرار الدارمي   القكميك الكاي التقافي ك االجتمااي 
 ـ1986منذ ااـ  صار اةتصادم ك لضوكط كبيرة مف الدكؿ الوربية  اتعرض سكري

)د ماف   تكجو السياسة الرارجية السكرية يتأتر بمكةع الببلدف أكما   (2009)الزغبي  
   يث تعد سكريا بيذا المكةع الجورافى ارضة لدرجة االية مف االنكشاؼ (2005

غير أف طبيعة مكةعيا فى ةمب العالـ   كالضوكط الرارجية بسبب ادـ كجكد  دكد طبيعية
كما أف اامؿ   العربى ككجكدىا امى رط المكاجية مع إسرائيؿ من اىا أىمية راصة

ؤتر فى صياغة القرار السياسى تاإلمكانيات االةتصادية كالعسكرية لسكريا يمكف أف 
القرار فاالةتصاد المعرض لتأتيرات رارجية يؤتر فى  رية اتراذ   السكرل مف ادة أكجو

السياسى كرصكصا فيما يتعمؽ بالمساادات األجنبية. كةد انتيجت سكريا سياسة االكتفا  
الذاتى كرطت بذلؾ رطكة متميزة  كما  اكلت أف تبنى جيشا ةكيا امى الرغـ مف الفرؽ 

 .(2009)الزغبي   الكبير بيف إمكاناتيا العسكرية كاإلمكانات العسكرية اإلسرائيمية

القكمية: كتشمؿ ىذه الرصائص األساس القكمي الذم جعؿ مف القضية الرصائص  -
الفمسطينية ةضية العرب المركزية بالنسبة لمسياسة الرارجية السكرية كما يترتب امى ذلؾ 
 مف السعي الدائـ لت قيؽ التضامف العربي كربط المصم ة الكطنية بالمصم ة القكمية

 .(2005)د ماف  

": كتشمؿ ىذه الدينامية األ زاب السياسية "ىيكؿ النظاـ السياسي ة السياسيةدينامية ال يا -
دمية كجمااات المصالح   يث تكجد في سكريا جبية مف األ زاب كالقكل السياسية التق

"  أما بالنسبة لجمااات المصالح فتتمتؿ باالت ادات كالنقابات "الجبية الكطنية التقدمية
يرل البا ث بأف  .(2009)الزغبي   يات األىميةالمينية كغرؼ الصنااة كالتجارة كالجمع

طبيعة القيادة الفردية الشمكلية في سكريا سيمت امى الرئيس السكرم بشار األسد كمف ةبمو 
كالده الرئيس السابؽ  افظ األسد  أف يترذ السياسات  كالمكاةؼ الرارجية التي يرل أنيا 

التشريعية  كالسمطة التنفيذية  السمطة -كؿ مستكيات النظاـ السياسيف إمناسبة   يث 
 كما أفاميو.  النظاـ السياسي  كال تشكؿ أم اب  تديف بالكال  لرئيس -كالسمطة القضائية

 كال تتدرؿ في سياساتو كتشكؿ جز ان منو  مرتبطة بالنظاـ المرتمفة جمااات المصالح 
ال تعارض  كـ المعارضة الك يدة دارؿ سكريا الممتمة في "الجبية الكطنية التقدمية" ك 

تأتير  قيقي امى األرض ككنيا معارضة كزف أػك كما أنيا ليس ليا أم    زب البعث
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  كبالتالي يتمتع الرئيس السكرم بالسمطة المطمقة في كضع السياسات ال أكتر ةشكمي
البيئة الدارمية مناران مري ان لمنظاـ السكرم    كبالتالي شكمتالرارجية  كاتراذ المكاةؼ

  لكضع السياسات كاتراذ المكاةؼ.

 :المحددات الخارجية لمسياسة الخارجية السورية 3.2.4
تتركز السياسة الرارجية السكرية امى ال يز اإلةميمي لمشرؽ األكسط كالمنطقة العربية  

  كةد شيدت مبلمح السياسة الرارجية (2005 )د ماف  لمشئكف الدكلية معينان  كتطمب ذلؾ تنازالن 
ف سكريا أاادت تشكيميا بكيفية أكتر براغماتية أل  ربلؿ العقد األرير ميمةالسكرية تويرات 

  كيمكف ت ديد اتجاىات أك دكائر السياسة الرارجية كما العمؿ السياسي كدينامية بما يكافؽ ممكنات
 يمي:

 .(75 :2006)نصار   المت دة األمريكيةإاادة صياغة العبلةات مع الكاليات  -

إلى تبني مبدأ  اتبني مبدأ السبلـ كريار استراتيجي   يث دفعت المتويرات الدكلية سكري -
كذلؾ   بيدؼ استعادة األراضي العربية الم تمة بالكسائؿ السممية السبلـ ريارا استراتيجيان 

(  338-242ـ المت دة )امى أساس التمسؾ بالسبلـ العادؿ كالشامؿ كفؽ ةرارات األم
 .(2009)الزغبي   كمبدأ األرض مقابؿ السبلـ

 يث ةدمت سكريا الداـ المادم كالمعنكم كالسياسي   داـ المقاكمة الفمسطينية كالمبنانية -
)نصار   ل ركات المقاكمة في فمسطيف كلبناف بيدؼ استرداميا ك رب بالككالة مع إسرائيؿ

2006: 79). 

يدرؾ السكريكف أىمية ك ساسية الدكر الفعمي لدكؿ الجكار كتأتيره امى  الدائرة اإلةميمية: -
بدكلتي الجكار  اىتمامان  اسكري أبدتالسياسات العربية كمجمؿ ةضايا المنطقة  كةد 

يراف  فعمى الرغـ مف ال ساسية اإليديكلكجية بيف العرب كاإليرانييف إال : الكبيرتيف تركيا كا 
ستراتيجية تباينان م ىذه السياسة سمكت مسمكان  اف  كبيف إيراف  بينيا  إذ بنت ابلةات كتيقة كا 

غير مسبكؽ ت كؿ إلى نكع مف  ف العبلةات السكرية التركية شيدت انفراجان إككذلؾ ف
يرل البا ث بأف دافع ك  .(2005)د ماف   ندالع األزمةاكتركيا  تى ةبؿ  االشراكة بيف سكري

يراف  تشكؿ ىك المصالح   يث تكجو النظاـ السكرم في سياساتو الرارجية ن ك تركيا كا 
ضافة لممصالح فيك مرتبط بإيراف إيديكلكجيان باإل  إةميمية لدية ابلةاتو بتمؾ الدكؿ أكراؽ ةكة

 ان ايجابي االةتصادية  كما أف ابلةاتو بتركيا العضك في  مؼ الناتك سكؼ تككف اامبلن 
  راصة في ظؿ الربلفات كالضوكطات األمركية امى سكريا. لسياساتو
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 الدكلية العبلةات مف بشبكة إسرائيؿ مع الصراع سنكات ربلؿ نفسيا سكريا ربطت لقد
 تميزت كةد كالدكلية  اإلةميمية العبلةات كفي السياسي المشيد في التعقيد مف  الة رمقت كاإلةميمية 

 كالتويير كاالنفصاؿ كاالتصاؿ المتناةضات  مع التقاطع امى بقدرتيا كالعبلةات السياسات تمؾ
 إلى ألمريكا المعادم الرطاب فمف  أ يانان  الفيـ امى تستعصي بطريقة كالتقارب  كالتدارؿ كالتبدؿ 
 ضدىا األمني التعاكف إلى العراةية المقاكمة داـ كمف  ـ1991ااـ  الباطف  فر في معيا الت الؼ

كمف انتقاد  أكجبلف  تسميـ إلى تركيا في األكراد داـ كمف العراؽ  في الرضرا  المنطقة نظاـ مع
السماح بيجرة الييكد مف االت اد السكفيتي في  ينو  إلى السماح بيجرة الييكد السكرييف مع كبير 

 م ادتات إلى السرية  أكسمك م ادتات امى الفمسطينييف انتقاد كمف سكريا إلى إسرائيؿ  ارامات 
كمف داـ المقاكمة   (292 :2011 غنيـ ) امنية تصبح أف ةبؿ تركية برااية إسرائيؿ مع سرية

المبنانية كالفمسطينية ذات الطابع اإلسبلمي  إلى تركيؼ العالـ مف البديؿ اإلسبلمي في سكريا  
 المسمميف في دكؿ اربية أررل  إلى  ظرىـ كم اربتيـ في سكريا. ف داـ لئلركافكم

)شكرم  ااتمد األسد )األب( امى م اكر استراتيجية لـ ي د انيا طكاؿ فتره  كمو  أىميا: 
2012: 66-67) 
كاف يعامؿ األمريكييف بندية شديدة  ككاف يتمسؾ بككنو المتصرؼ في الشأف المبناني  -

كتفا  بمجرد التشاكر بصكرة مطمقة  كبدكف الرجكع إلى الكاليات المت دة األمريكية  كاال
 يا.مع

كاف األسد ي كـ سكريا بيد مف  ديد  كال يسمح بأية مراجعة مف أية جية رارجية أك دكلية  -
 فيما يتعمؽ بالدارؿ السكرم.

المممكة العربية . فعبلةتو مع كالمممكة العربية السعكديةكاف األسد براجماتيان مع مصر  -
  "ت رير الككيت"راصة بعد مشاركتو في  رب -السعكدية كانت تقكـ امى تبادؿ المنافع

كابلةتو مع مصر كانت تقكـ امى مزج العبلةات الشرصية مع الرئيس األسبؽ  سني 
 افظ األسد  ريصا امي تطبيع بؿ  فقد كافكزمالة الطرفيف لمسبلح الجكم  مبارؾ  

 كتقكية ابلةاتو مع أةكم دكلتيف اربيتيف.

امى األمريكية تقكية  زب اهلل سم ت لمرئيس  افظ األسد بأف يساـك الكاليات المت دة  -
الكتير مف األمكر  كاستطاع بالفعؿ أف يتمف مف دكره اإلةميمي  راصة في إطار رصكمتو 
مع تركيا برصكص  زب العماؿ الكردستاني  ككذلؾ في ابلةتو مع إيراف  كادـ السماح 

 يكية بالمساكمة  كؿ ىذيف المكضكايف.لمكاليات المت دة األمر 
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امى سياسة إةميمية تكسعية تستيدؼ تكريس سيطرة اتمد ااألسد األب بأف  يمكف القكؿك 
سكريا امى أكراؽ إةميمية مف أجؿ المفاكضة امييا فيما بعد مع القكل الدكلية  راصة الكاليات 

ياسة الرارجية السكرية م ط اىتماـ السكانت لذا  لسكريا   كذلؾ لت قيؽ مكاسب األمريكية المت دة
الدارمية مف أجؿ التفرغ لمسياسة  السياسيةاألسد األب   يث كرس معادلة لم كـ صادرت ال ياة 

ل ؿ المشكبلت الدارمية كالبقا  في  كفرت لو سياستو الرارجية النشطة سببلن    كفي المقابؿالرارجية
 المستمرة. بالتويرات  تتسـال كـ رغـ جمكد نظامو في منطقة 

في المعادالت اإلةميمية بما  كاف اليدؼ األساسي لؤلسد أف تككف ببلده رةما صعبان لقد 
ىك  يدؼ الرئيسالكاف     يثنو مف  يازة المكاسب اند بمكغ أم تسكية م تممة مع إسرائيؿيمكٌ 

م اصرة إسرائيؿ كمنعيا مف اقد اتفاةات سبلـ منفصمة مع دكؿ المكاجية  كلذا أراد االنفراد بقيادة 
العرب في أم تسكية م تممة لضماف ت قيؽ أةصى المكاسب كارةمة أم اتفاؽ مع إسرائيؿ ال 

كاف  كلكنو  اتفاؽ تسكيةبت رير األرض مف ربلؿ   مقتنعان كاف األسد  كما أفي قؽ مكاسب لو. 
ادا جبية بالككالة  يسعى لت ريؾ ىذه التسكية مف ربلؿ التسريف الم سكب لعدة جبيات لممكاجية 

جاه إسرائيؿ السياسة السكرية تـ  فمنذ ذلؾ العاـ تميزت 1973 ااـالجكالف التي ظمت ىادئة منذ 
ال سيما المقاكمة ك رريف ال رب بالككالة بكاسطة اآلك    الة البلسمـ كالبل ربب مف النا ية الجكىرية
 المبنانية كالفمسطينية.

 كاإلةميمية الدكلية الت كالت مف ادد  دكث ال كـ إلى األسد بشار الرئيس ؿك كص صادؼ
 دمشؽ امى كاف الذم األمر  التقميدية السكرية اإلستراتيجية فعالية مف ال د إلى أدت التي الميمة

 فيما كاإلةميمية الدكلية المتويرات ؾتم تمريص كيمكف. امعي امؿعلمت البلزمة جرا اتاإل كؿ تترذ أف
  :يمي

 استرداـ إلمكانية  دان  كضع ما كىك ـ 2000 ااـ لبناف جنكب مف سرائيمياإل نس اباال -
سرائيؿ  سكريا بيف لمصراع سا ة المبناني الجنكب  (بالككالة) المكاجية كانت  يث كا 
القكؿ بأف إسرائيؿ أرادت مف االنس اب يمكف ك  .(76 :2006 نصار ) اهلل  زب في المتمتمة

 .االسرائيمي مف لبناف س ب الكرةة المبنانية مف يد سكريا في صراايا مع إسرائيؿ

 ديفيد كامب ةمة إرفاؽ اقب مسدكد طريؽ إلى سرائيميةاإل الفمسطينية المفاكضات كصكؿ -
 سكريا امى الصعب مف جعمت األةصى  انتفاضة كاندالع ـ 2000 ااـ صيؼ في

يمكف القكؿ بأف فشؿ  .(65 :2012  شكرم) إسرائيؿ مع جادة مفاكضات في الدركؿ
 يث  د م ددات السياسة الرارجية السكرية كىك ت رير الجكالف  أالمفاكضات أتر امى 
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كانت تفضؿ ذلؾ بال مكؿ السممية  كفشؿ المفاكضات أاطى إشارة سمبية ن ك استعادة 
 الجكالف بالطرؽ السممية.

  يث "اإلرىاب" امى األمريكية كال رب ـ 2001( سبتمبر) أيمكؿ مف اشر ال ادم  داثأ -
  كالعراؽ أفوانستاف امى ال رب في تمتمت ىجكمية سياسة األمريكية المت دة الكاليات تبنت
 متؿ بسكريا مرتبطة لجمااات ادا ن  أكتر األمريكية المت دة الكاليات جعؿ الذم األمر
 أف بعد سكريا امى ابئان  منو جعؿ ما كىك  الفمسطينية المقاكمة ك ركات المبناني اهلل  زب
األمر الذم أدل إلى تقميص ىامش المناكرة التي  .(78 :2006 نصار ) ليا ان كنفكذ ميزة كاف

كانت تتسـ بيا السياسة الرارجية السكرية األمر الذم جعؿ ىذا الجز  مف األستراتيجية 
 السكرية ابئان امييا في  ينو.التقميدية لمسياسة الرارجية 

 تشريف في األمريكي الككنجرس أصدره الذم لبناف سيادة كاستعادة سكريا م اسبة ةانكف -
( القاضي 1559ضافة إلى ةرار مجمس األمف رةـ )إلا  بـ2003 (نكفمبر) التاني

 بانس اب سكريا مف لبناف.

 مطمع األمريكية المت دة الكاليات أطمقتيا التي المبادرة كىك الكبير  األكسط الشرؽ مشركع -
 لعدة سكريا في النظاـ رأسيا كامى اربية  كـ نظـ تعرضت  يث  ـ2004 ااـ

اادة  السياسي اإلصبلح لتشجيع ضوكطات  :2012 شكرم ) الدارمية أكضاايا صياغة كا 
أصب ت سكريا مطالبة ليس فقط بتكييؼ سياستيا الرارجية لترفيؼ الضوكط  إذ .(65

نما إاادة صياغة أكضاايا الدارمية أيضان.  األمريكية  كا 

 ـ لتتبل لسكريا الرارجية السياسة تكييؼ إاادة مف سكريا في السياسي النظاـ يقـ لـ
 األزمات مف لسمسمة لسكريا الرارجية السياسة ارض امم  كالدكلية اإلةميمية كالمستجدات كالتويرات

سيما الك (156 :2006 ياسيف )  كدكلية إةميمية ةكل مف االستيداؼ دائرة في ككضعيا كاإلرفاةات
الكاليات المت دة األمريكية راصةن مع تزايد  دة الربلفات بيف البمديف  كؿ العديد مف القضايا 

يراف  ك زب اهلل المبناني   ضافة إلى التسكية مع ك ركات المقاكمة الفمسطينية  باإلأىميا العراؽ  كا 
 .إسرائيؿ

أكراةان إةميمية أساسية مف  النظاـ السكرم أاطتيمكف القكؿ بأف ىذه السياسة ىي التي ك 
ربلليا  نفكذان كبيران في المنطقة  كت كلت كمنيا استمد  الشرؽ األكسط فيأجؿ العمؿ كالمبادرة 

ضي  رشى جانبيا  بعد أف كانت في رمسينيات كستينيات القرف الماإلى دكلة فاامة كمؤترة يي  سكريا
كمنعيـ مف المعب  القكل الرارجيةأف أفضؿ كسيمة لدفع ضوكط ك   مكضكع نزاع بيف الدكؿ األررل
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  ىي تكتيؼ الضوكط امييـ  مباشرة أك مف ربلؿ  مفائيـ الم مييف السكرية بالسا ة الدارمية
 .معب في ممعبيـكال

راكمت    نجد أنيايتبعيا النظاـ السكرمكبالنظر إلى سمكؾ السياسة الرارجية السكرية التي 
 معكط األمريكية بالتعاكف مف مصادر القكة كأكراؽ الضوط ما جعمو أكتر ةدره امى مكاجية الضو

األمريكية  لممطالبالنظاـ السكرم في إرضاع ىذه الضوكط لـ تنجح  مفائو اإلةميمييف   يث 
السيما فيما يرص م كر الممانعة التي أمتمؾ فييا ك  الرئيسة المتعمقة بالممفات اإلةميمية الميمة

ؾ ال سابات تير مما ساىـ في إرباأيرة مف التالسكرم رصيدان كبيران مف المناكرة كةدرة كبالنظاـ 
 .األمريكية في المنطقة

ىا السياسي كاإلةميمي جعؿ مف األزمة السكرية  دتان إف طبيعة كمكانة سكريا اإلةميمية كدكر 
 .كفي معادلة الصراع مع إسرائيؿ  بالمعادالت السياسية كاإلةميمية كالدكليةكيؤتر   ميـييـ كؿ اإلة

جمعت أكراؽ كممفات اديدة في يده  إلى  ةشتيرت سياسة النظاـ السكرم بسياسة إةميمية نشطالقد 
األطراؼ المرتمفة اإلةميمية منيا كالدكلية  لكف المفارةة ىنا في  علممساكمة امييا م جانب استعداده
م ؿ مساكمة أطراؼ كرةة إةميمية كدكلية  ك أصب ت سكريا كمصير نظاـ األسد بأف األزمة السكرية 
 إةميمية كدكلية.

 :األمريكية المتحدة الواليات مع العالقات 1.3.2.4

 فقد ـ 1946 ااـ سكريا استقبلؿ منذ كالجذب الشد بيف السكرية األمريكية العبلةات تميزت
 العبلةات كانت  يث ـ 1967(يكنيك)  زيراف  رب بعد تمامان  الدبمكماسية العبلةات ىذه انقطعت

 في متكرطة فسكريا. اقكد رمسةمف  يقرب ما منذ متكترة كسكريا األمريكية المت دة الكاليات بيف
  ماس ك ركتي المبناني اهلل  زب داـ ربلؿ مف المتعاةبة  األمريكية لئلدارات كفقان  "اإلرىاب" داـ

  "PKK" الكردستاني العماؿ  زب متؿ الكردية الجمااات كبعض الفمسطينيتيف  اإلسبلمي كالجياد
 المت دة الكاليات ك ميؼ األطمسي شماؿ  مؼ اضك تركيا  تستيدؼ تزاؿ كما كانت التي

 .(156 :2006ياسيف  )األمريكية 

 في موايران  منيجان  تبنى ـ 1970 ااـ سكريا في السمطة األسد  افظ الرئيس استبلـ مع
  ركتيا  تضبط إةميمية لضكابط ترضع أف يجب اممياتيـ أف شعر إذ الفمسطينييف  الفدائييف داـ
 السكرية العبلةات أف غير ادكانيا  تكسيع أجؿ مف  جة العمميات ىذه إسرائيؿ اتراذ مف ركفان 

 كانت لمكسكك  بزيارة  كمو األسد  افظ الرئيس بد  مع راصة اميو  ىي ما امى بقيت األمريكية
( أكتكبر) األكؿ تشريف  رب أف إال. (2003 الرطيب ) العسكرم الداـ ىي منيا الرئيسة الواية
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 بيف آنذاؾ األمريكي الرارجية كزير كيسنجر بيا ةاـ مكككية مفاكضات مف تبلىا كما ـ 1973
 ـ 1974 ااـ في القكات فصؿ اتفاةية بتكةيع كانتيت يكمان  كتبلتيف تبلتة استمرت أبيب كتؿ دمشؽ
 دكر كأف  كاشنطف ممؾ غدت األكسط الشرؽ أكراؽ أف يشعر  ينيا األسد  افظ الرئيس جعمت
 العبلةات درمت لذلؾ المعنكم  الداـ دكر يتعدل كال ىامشي المنطقة ىذه في السكفيتي االت اد
 العاـ في دمشؽ إلى نيكسكف ريتشارد األمريكي الرئيس زيارة دشنتيا جديدة مر مة األمريكية السكرية
 . (2013 ابدالقادر ) نفسو

 كالذم لبناف  في السكرم التدرؿ بعد راصة بعد فيما لمتجاذب رضعت العبلةات ىذه لكف
 التي التانية الرمي   رب بعد نيائيان  إةراره إلى بكاشنطف انتيى المنطقة  في لسكريا إةميميان  دكران  كرس
 الذم بيكر جيمس بيا ةاـ التي كدمشؽ  كاشنطف بيف الدبمكماسية المكككية الجكالت اكدة شيدت
األمريكية  المت دة الكاليات راتو الذم الدكلي الت الؼ في المشاركة في األسد إةناع استطاع
 لدركؿ كليس السعكديةالمممكة العربية  اف لمدفاع فقط كلكف  الككيت مف  سيف صداـ إلرراج
 الرطيب ) لمسبلـ مدريد مؤتمر في المشاركة في إةنااو بوية أررل بجكالت أل قيا تـ الككيت 
2003). 

 دكر بيف المعمف غير التفاىـ مف نكع امى بعدىا األمريكية السكرية العبلةات  افظت لقد
 في لمرتيف األسد مع اجتمع الذم كمينتكف مع وأكجى  التفاىـ ىذا كشيد المنطقة  في الطرفيف مف كؿو 
 السكرية المفاكضات مف االستفادة األسد مني  كاف لقد ـ 2000( أبريؿ) نيساف في جنيؼ ةمة

 معيا  االصطداـ دكف الكاليات المت دة األمريكية مع العبلةات ت سيف في يسااد بشكؿ اإلسرائيمية
  يث  تأييده إلى كاشنطف سارات اسكري في السمطة األسد بشار الرئيس كاستبلـ األسد كفاة كمع

 كاستمرار السبلـ في برغبتو يتعمؽ فيما راصة أبيو  لني  امتدادان  األسد بشار في كاشنطف كجدت
 .(2005 تركماني ) اإلسرائيمية السكرية المفاكضات

 إلى ككصمت ةبؿ  مف بو يمر لـ بشكؿ األمريكية السكرية العبلةات إلى ااد التكتر لكف
 امى جديدة أمريكية إدارة استبلـ مف سبقيا كما ـ 2001( سبتمبر) أيمكؿ 11 بعد القطيعة  د

  كؿ ةاسترباري معمكمات تقديـ دمشؽ مف كاشنطف طمبت  يث كطاةمو  االبف بكش جكرج رأسيا
 كاشنطف تعتبرىا التي المنظمات بعض إلى تقدمو الذم الداـ ككةؼ  باإلرىابييف تصفيـ مف بعض
   القاادة تنظيـ اف معمكمات بتقديـ يتعمؽ فيما استجابت اسكري لكف ليـ  إيكائيا ككةؼ إرىابية

 إرىابية منظمات أنيا امى الفمسطينية المنظمات مف أم أك اهلل  زب تكصيؼ باستمرار كرفضت
 .(2010جابك  )
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 بقضايا يتعمؽ فيما األمريكية مبل اتكاإل لممطالب السكرم النظاـ رضكخ ادـ شكؿ لقد
 الدكر يعد لـ  يث كمتصاادة  مباشرة بصكرة األمريكية لمضوكط ىدفان  الجانبيف بيف الربلؼ
 الضوكط تصاادت تـ كمف. (2005)اباس   األمريكية المت دة لمكاليات مقبكالن  اإلةميمي السكرم
  :األتي في الضوكط ىذه تمتمت   كةدمسبكؽ غير كبشكؿ اإلةميمي سكريا دكر إلنيا 

 الكاليات إيكا  ككذلؾ العراؽ  في  سيف صداـ لنظاـ مشابو بمصير السكرم النظاـ تيديد -
 ألرر  يف مف الكرةة بتمؾ لدمشؽ كالتمكيح كداميـ منشقيف معارضيف األمريكية المت دة
 .(157 :2006)ياسيف  

 تشريف في األمريكي الككنجرس أصدره الذم لبناف سيادة كاستعادة سكريا م اسبة ةانكف -
لكةؼ داميا لما تسميو الكاليات  ةانكف م اسبة سكريايداك  .ـ2003( نكفمبر) تانيال

لبناف. كما ينص القانكف امى كةؼ    كس ب ةكاتيا مف"اإلرىاباألمريكية " المت دة 
كصكؿ األسم ة إلى العراؽ  كما  دمشؽ مسااييا لم صكؿ امى أسم ة دمار شامؿ  كمنع

القانكف إلى فرض  ظر بيع السبلح لسكريا  كيداك  سكريا امى النفط العراةي يمنع  صكؿ
كمنع تقديـ مساادة مالية إلى أم   كالعسكرم( كالمكاد ذات االسترداـ المزدكج )المدني

جكرج بكش اتراذ األسبؽ المشركع الرئيس األميركي  لب  كطامشاريع تنمكية في سكريا
تشمؿ  ظرا امى الصادرات غير   اقابية إجرا اتإجرا يف امى األةؿ مف أصؿ ستة 

اليبكط في األراضي األميركية أك الت ميؽ  اإلنسانية كاالستتمار كمنع الطائرات السكرية مف
 .(81 :2006  نصار) فكةيا

 القكات برركج يقضي األمف مجمس مف ةرار الستصدار فرنسا كبمساادة كاشنطف سعي -
   يث يطالب القرار اهلل  زب سبلح نزع في بالمساادة دمشؽ كمطالبة لبناف مف السكرية

)ياسيف  برركج القكات السكرية مف لبناف كمطالبة دمشؽ بالمساادة في نزع سبلح  زب اهلل 
2006: 157). 

 .(81 :2006)نصار   اإلنساف ك قكؽ الديمقراطية بكرةة التمكيح -

 البند ت ت  ـ2005( أكتكبر)تشريف األكؿ  في 1636 رةـ األمف مجمس ةرار استصدار -
 سكريا بمطالبة يقضي كالذم  القكة استرداـ يسكغ الذم المت دة األمـ ميتاؽ مف السابع

 المبناني الكزرا  رئيس اغتياؿ في الدكلية الت قيؽ لجنة مع المشركط كغير الكامؿ بالتعاكف
 .ال ريرم رفيؽ األسبؽ

 ابلفإ ككذلؾ لبناف  مف نس اباال في ةالمتمتم األمريكية الضوكط لبعض سكريا استجابت
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 مف المفاكضات استئناؼ تشترط كانت أف بعد مسبقة شركط دكف إسرائيؿ مع لمتفاكض سكريا
ابر بعض  العراؽ في الرضرا  المنطقة مع لمتعاكف ضافةباإل اندىا  تكةفت التي النقطة

النظاـ العراةي السابؽ كلي ؤ اإلجرا ات العممية لضبط ال دكد مع العراؽ  كةامت بتسميـ بعض مس
كتكةيؼ المئات مف المتسمميف ابر   ػكمنيـ سبعاكم التكريتي األخ غير الشقيؽ لصداـ  سيف

 .(2005 ابدالجكاد ) ال دكد

 ال إذ الممكف  ابلةات بأنيا دائمان  تكصؼ كانت التي العبلةات تكتر في ساىـ ذلؾ كؿ
 كال بيا  ينتيي أيف تعرؼ الاألمريكية  المت دة الكاليات مع  كار في الدركؿ في راغبة سكريا تبدك

 لذلؾ تميينو  أك السكرم المكةؼ تويير تستطيع بأنيا االةتناع امى ةادرةاألمريكية  المت دة الكاليات
 الياتفية المكالمات امى اةتصرت جدان  م دكد مستكل امى األمريكية السكرية االتصاالت اةتصرت

  .(2003 الرطيب ) األمريكي الرارجية لكزير ليا مرطط غير ةصيرة زيارات أك

 المت دة الكاليات في ال كـ سدة كباماأ باراؾ كاستبلـ االبف بكش جكرج ر يؿ مع لكف
 بكش  سمفو سياسة اف ترتمؼ جديدة سياسة انتياج في أكباما بدأك  المعبة  ةكااد تويرت األمريكية 

 كبدأ األكسط  الشرؽ في تجاىمو يمكف ال الابان  تعد التي سكريا مع لمتقارب ربلليا مف سعى
 امى األمريكي االنفتاحف. أررل دبمكماسية ككفكد الككنجرس مف كفكد بزيارات البمديف بيف التقارب
 بالتمسؾ سكريا رد كاف لكف *األكسط  الشرؽ في االستقرار ت قيؽ في بمساىمتيا مشركط سكريا

 .(2010 جابك ) إيراف مع اإلستراتيجية بعبلةاتيا
 :االتحادية روسيا مع العالقات 2.2.2.4

 كأةامت سكريا باستقبلؿ ااترفت التي الدكؿ ائؿأك  مف السابؽ السكفيتي االت اد كاف
 الت الؼ مستكل إلى لترتقي كبير بشكؿ العبلةات كتعززت ـ 1944ااـ معيا دبمكماسية ابلةات

 فبعد. ـ1970 ااـ ال كـ سدة إلى األسد  افظ الرا ؿ السكرم الرئيس كصكؿ مع االستراتيجي
 الشرؽ في أررل بدائؿ اف لمب ث الكرمميف اضطر  ـ1972ااـ  مصر مف تالسكفي الربرا  طرد

 تمؾ أفضؿ االشتراكي العربي البعث  زب ي كميما المذيف كسكريا العراؽ مف كؿ كافف األكسط 
                                                           

*
 لجنة أماـ  ـ2010( فبراير) شباط 24 يـك كمينتكف ىيبلرم األمريكية  الرارجية كزيرة ابرت المضمكف بيذا 

 في التدربلت ككةؼ العراؽ   كؿ التعاكف مف المزيد إلى ال اجة لمسكرييف أكدنا: "بقكليا الككنورس في المكازنة
 كانت الذم األىـ اليدؼ لكف". السكرية اإلسرائيمية الم ادتات كاستئناؼ اهلل   زب إلى سبلح تسميـ أك كنقؿ لبناف
 اف كمينتكف أفص ت إذ اإليراني  الم كر اف سكريا إبعاد ىك دمشؽ امى انفتا يا كرا  مف كاشنطف إليو تسعى
 كلمكاليات لممنطقة اضطرابات في تتسبب التي إيراف اف ابلةتيا في باالبتعاد دمشؽ تبدأ" أف في كاشنطف رغبة

 .(2010 جابك ) "األمريكية المت دة
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 السكفيتية القيادة كةدمت العسكرم  الداـ إلى باإلضافة البمديف  ىذيف إلى السبلح فتدفؽ البدائؿ
 كااتبر السكرم  لبلةتصاد الت تية البنية بنا  في كساىـ الدكلية الم افؿ في لسكريا ان سياسي ان دام

 . (2013 ابدالقادر ) المشتركة مصال يما مع ان متجاكب بينيما التعاكف البمداف

 مينا  في السكفييتي الب رم لؤلسطكؿ التقني المادم الداـ مركز أةيـ ـ 1963 ااـ في
 كبيرة بكميات السمع مف كغيرىا أسم ة سكريا إلى يكرد السكفيتي االت اد ككاف. السكرم طرطكس

 امى لركسيا الك يدة القاادة الب رية القاادة ىذه كتعتبر *الكبيرة المديكنية تراكـ إلى أدل مما
 ابدال ي ) ديكنيا مف ان جز  سكريا إافا  ركسيا كمؼ القاادة ىذه كاستمرار المتكسط الب ر شكاطئ
 لسكريا الكبير العسكرم الداـ السكفيتي االت اد ةدـ العسكرية  العبلةات نا ية مفك . (6 :2012
 الرئيس ايد في كااد كيمتسف  غكرباتشكؼ  الرئيسيف ايدم في التسعينيات في الداـ كتكةؼ

 الصفقات كاقد طرطكس مينا  في الركسية الب رية القاادة افتتاح بإاادة كةاـ بكتيف  فبلديمير
 أسم ة مف السكرم الجيش اتاد كتجديد كأسم ة اسكرييف ربرا  تقديـ منيا سكريا مع العسكرية

 .(2013 ألماسياف ) ** ديتة

 كاتبع  اظمى كقكة كصكرتيا ركسيا دكر الستعادة األكؿ الرئاسي ايده في بكتيف رطط
 الكسب بيف تكازف لكنيا  األمريكية المت دة لمكاليات مناىضة بأنيا كصفت رارجية سياسات
 ىي سكريا. األكسط الشرؽ في الورب لنفكذ ان مكازن تقبلن  بااتبارىا ركسيا إاادة بيدؼ كالرسارة
 فمكةع .اإلستراتيجية بكتيف ل سابات رئيسة كدكلة المنطقة  تمؾ في لركسيا أىمية األكتر ال ميؼ
سرائيؿ العراؽ األردف  تركيا  لبناف  مع اك دكدى المتكسط  األبيض الب ر امى المطؿ سكريا  كا 
 بشكؿ أامنت التي الدكؿ مف ةمة بيف مف سكريا كانت لقد. رسرىات أف لركسيا المست يؿ مف يجعؿ
 ساتالسيا تأييد إلى إضافة  ـ2008 ااـ جكرجيا في الركسية العسكرية لمعممية تأييدىا كاضح

 .(2013 بكرششفسكايا ) كالشيشاف داغستاف في الركسية
                                                           

*
 البمديف بيف كةعت ـ 2005 ااـ كفي. دكالر مميار 13 مبمغ يتجاكز لركسيا سكريا ديف كاف ـ1992 ااـ ففي 

 صرفو سيتـ دكالر مميار 2.11 كةدره المتبقي المبمغ أف بال سباف ان آرذ السكرية الديكف مف%  73 شطب اتفاةية
 .(62 :2012)ابدال ي   ـ2008 (يكنيك)  زيراف في االتفاةية ىذه إبراـ كتـ. الركسية العقكد لتنفيذ
 اإلمداد ةاادة في ككزنتسكؼ الركسية الطائرات  اممة رست  يث باألسم ة  السكرم النظاـ بمد ركسيا تقـك** 

 كصمت ـ 2012( يناير) التاني كانكف 21 كفي ـ 2012( يناير) التاني كانكف 8 بتارين طرطكس في الب رية
 السكرم النظاـ بتزكيد ركسيا ةامت كما  طرطكس  مينا  إلى الركسية كالذريرة األسم ة مف ان أطنان ت مؿ سفينة
 ةكات اسكرية سفينة متف امى أرسمكا بأٌنيـ الركس ااترؼ كما. دكالر مميار بنصؼ رفيفة طائرة (35) مف بأكتر

 تدريب مف إليو ت تاج بما السكرية األجيزة داـ إلى إشارة في السكرية  األمنية األجيزة لمساندة اإلرىاب مكاف ة
 .(2013)ألماسياف   ك ماية كمعمكمات كتجييز
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 امييا كالمتفؽ المنجزة العسكرية المبيعات ةيمة تبمغ إذ  الركسي لمسبلح سكةان  سكريا تعتبر
 الشركا  أىـ أ د سكريا تشكؿ كما .دكالر مميارات تمانية  كالي ـ2013-ـ2006 مف الفترة ربلؿ
  متنامية كبصكرة الركسية-العربية التجارة إجمالي مف%( 20) بنسبة  لركسيا التجارييف العرب
 كما ـ 2011 ااـ دكالر مميار 20 مف يقارب ما إلى سكريا في الركسية االستتمارات كصمت  يث
 ابدال ي ) سكريا في العاممة الشركات برزأ مف تعد الطاةة ةطاع في السيما الركسية الشركات أف

2012: 6). 

 األطمسي التضييؽ إفشاؿ في يتمتؿ الدكلية الركسية اإلستراتيجية في كدكرىا سكريا مكانة
 السكفيتية الكتمة دكؿ في األطمسي  مؼ فتكسع .نفكذىا مناطؽ مف تبقى فيما كسيالر  كالوربي
 جبيات ابر التكجو ىذا مكاجية إلى تسعى التي الركسية السياسة تقابمو أف  الطبيعي مف  المنتيية

يراف سكريا مف كؿ فييا تشٌكؿ التي آسيا غرب بينيا مف ادة  الذم األمر جكىرية  ارتكاز ةكااد كا 
 بقيادة األطمسي ةبؿ مف ليا المتكاصؿ التطكيؽ مقاكمة مشركع ركائز في تفرط لف ركسيا أف يعني

 .(2013 ألماسياف )الكاليات المت دة األمريكية 

  :الشعبية الصين جميورية مع العالقات 3.2.2.4

 بالمعايير ةيمة ذات ليست كىي ـ 1955 لعاـ المباشرة الصينية-السكرية العبلةات تعكد
 مميار مائة بيف مف دكالر مميار 2.48  كالي الدكلتيف بيف التجارم التبادؿ  جـ يبمغ إذ التقميدية 

 ىندسية كعقكد مميار 1.82 ل كالي إضافة ـ 2010 ااـ الصينية-العربية التجارة تمتؿ دكالر
 في صينية شركة 30  كالي في صينييف اماؿ ت كيبلت دكالر مميكف 4.82ك سكريا  في صينية
 األكلى المرتبة الصيف كت تؿ مباشرة  صينية استتمارات شكؿ امى دكالر مميكف 16.81ك سكريا 
 أف كما السكرية  التجارة إجمالي مف% 6.9 إلى تصؿ بنسبة لسكريا التجارييف الشركا  في  اليان 

 بيةك األكر  العقكبات اف الناتجة التكنكلكجية المشكبلت مكاجية في سكريا تسااد الصينية الشركات
 ابدال ي ).  السكرم الم مي النات  إجمالي مف  %20 يمتؿ الذم النفطي القطاع في سكريا امى

2012: 7). 

 إستراتيجية أىمية ليا أف تعتقد لكنيا نفسيا  سكريا في تذكر اةتصادية مصالح لمصيف ليس
  صايغال) الطاةة مصادر مف  يكم مصدر مايةك  األكسط الشرؽ استقرار ضماف في كدبمكماسية

2012) . 
  :بيو األور  االتحاد مع العالقات 4.2.2.4

 التي األكركبية-العربية العبلةات مككنات مف رئيسان  مككنان  األكركبية-السكرية العبلةات تيعد
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 نصؼ مف أكتر منذ انتيت التي بيةك األكر  االستعمارية السيطرة متؿ صعبة تاريرية فترات ارفت
 تككف أف مف العربية المراكؼ كاززتو لمعبلةات  السائد الطابع ىك التقة ادـ اامؿ زاؿ كما. ةرف

 االةتصادية كالمصالح الطاةة امى الطمب ي دكىا التي القديمة الييمنة سياسة الستعادة تعمؿ أكركبا
 اربية -كاألكرك أفريقية  -األكرك: متؿ جديدة كمشركاات تسميات ت ت كذلؾ. (2011 كيكاف )

 الشرؽ مشركع المسمى األمريكي كالمشركع ـ 1995 ااـ أامف الذم متكسطي -األكرك كالمشركع
 إلى التمانية مجمكاة يد امى ـ 2004 ااـ بعد فيما ت كؿ كالذم ـ2003 ااـ الكبير األكسط
 "أفريقيا كشماؿ المكسع األكسط الشرؽ مع المشترؾ كالمستقبؿ التقدـ أجؿ مف الشراكة" مبادرة

 .(21-18 :2006 بممكفي )

 كسكريا األكركبية االةتصادية المجمكاة بتكةيع السكرية-األكركبية العبلةات بداية كتمتمت
 المكةعة اشر االتنتي الدكؿ إ دل اسكري ككف  نكاية نقمة يمتؿ فيما ـ 1977 ااـ تعاكف اتفاةية
 أساسي بشكؿ توطي ـ 1977 ااـ المكةعة التعاكف فاتفاةية. المتكسطية األكركبية الشراكة امى

 االت اد سكؽ إلى الرسكـ مف معفاة دركالن  -الرصكص كجو امى- كتكفر. التجارية المسائؿ
 اإلنتاجية األساسية لمبنية العكف يد كمد السكرية  الصنااية السمع لمعظـ بالنسبة األكركبي

 . (2011 كيكاف )لسكريا كاالةتصادية

 السياسي ال كار تشمؿ سكريا  مع كتيقة ابلةة تطكير إلى األكركبي االت اد كسعى
 باإلصبلح المعني التعاكف إلى باإلضافة المتبادلة  المنفعة ذات كاالستتمار التجارة كابلةات

 باليدؼ كسكريا األكركبي االت اد بيف التعاكف استرشد  يث  كالسياسي كاالجتمااي االةتصادم
 اإلصبل ات مف رميط بداـ األكركبي االت اد كامؿ. سكريا في اإلصبلح جيكد تعزيز إلى الرامي

 تتمتؿ كانت التي بسكريا  الراصة اإلصبلح أجندة أساس امى كاالةتصادية كاالجتمااية السياسية
 كتيقتيف إلى سكريا مع األكركبي االت اد تعاكف إستراتيجية كاستندت. العاشرة الرمسية الرطة في

 تبلتة سكريا مع الشراكة اتفاةية كتوطي. المشتركة التعاكف كمشاريع األىداؼ ت دداف لمبرام 
 :(2011 كيكاف ) رئيسة مجاالت

 التنائية القضايا بشأف المنتظـ السياسي لم كار المؤسسي اإلطار تكفر: السياسية العبلةات .1
 .المشترؾ التفاىـ لداـ أداة كستككف  المشترؾ االىتماـ ذات كالدكلية كاإلةميمية

 األكركبي االت اد بيف  رة تجارة منطقة إنشا  امى ستعمؿ: كالتجارية االةتصادية العبلةات .2
 مف التجارة تسييؿ امى كالعمؿ. سنة 12 ربلؿ الجمركية الرسكـ تفكيؾ ربلؿ مف اكسكري
 كاف مقدف. كاالةتصادم كاإلدارم القانكني اإلصبلح إلى باإلضافة التنظيمي  التقريب ربلؿ
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 في سنكيا يكرك مميكف (210) امى يزيد ما بتكفير لسكريا المان يف أكبر األكركبي االت اد
 .لسكريا الرئيس التجارم الشريؾ ىك األكركبي كاالت اد. كةركض منح شكؿ

 التعميـ في التعاكف مف تتراكح التي التعاكف مجاالت جميع تقريبنا االتفاةية توطي: التعاكف .3
 كاالستتمار كالزرااة الص ة إلى البيئية  كال ماية التقافي التراث  كؿ العممي  كالتعاكف
 .المنظمة الجريمة كمكاف ة

 :مع تركيا العالقات 5.2.2.4

  الة في التركية السكرية العبلةات تكف لـ ـ 1946 ااـ استقبلليا سكريا نالت اندما
 الفترة تمؾ مجمؿ كالتأـز العدا  مف  الة سادت بؿ الماضي  القرف نياية إلى كصكالن  طبيعية

 أىميا سكريا مف كاسعة ألراضي تركيا ضـ أىميا  أسباب ادة رمفية امى كذلؾ  (2013 ةاياتي )
 كالت الفات  الريارات كارتبلؼ  الفرنسي االنتداب بمؤازرة ـ 1939 ااـ اإلسكندركنة لكا 

  الرأسمالية الوربية األطمسية كالتكجيات السياسات تركيا ارتارت  يث البمديف  لكبل اإلستراتيجية
 ليشمؿ النزاع كامتد .كاالشتراكية اليسارية التكجيات إلى السكرية ال ككمات أغمب ان ازت  يف في

 األاظـ القسـ ف جزت  الفرات نير امى الكبرل السدكد مف سمسمة بإنشا  تركيا ةامت  يث المياه 
 السكرية األراضي في جريانو كتكةؼ جؼٌ   تى بأكمميا الرابكر نير مياه ك جزت مياىو  مف
 .(2013 نجات )

 بيف العسكرم التعاكف تنامي بعد رطيرة مر مة إلى التركية-السكرية العبلةات تأـز انتقؿ
سرائيؿ تركيا  ال مؼ كأف كماشة  فكي بيف ياكضع إلى ييدؼ بكصفو سكريا إليو نظرت  يث  كا 

سرائيؿ تركيا بيف كاألمني كالسياسي العسكرم  مرتمؼ في امييا إستراتيجيان  ضوطان  يشكؿ كا 
 فيك  .العربي القكمي اإلستراتيجي األمف ييدد كرطران  كالريبة لم ذر األساس يشكؿ كأنو المجاالت 
 كبأف  الكردستاني العماؿ  زب اناصر كتدريب بإيكا  السكرية ال ككمة تتيـ تركيا كانت المقابؿ 
 السياسية لمعبلةات بريبة تنظر كانت أنيا إلى إضافة أمنيا  لزازاة الكردية الكرةة ستردـت سكريا

 .(2013 ةاياتي ) ةبرص مف اليكناني الشطر مع كالعبلةات اليكناني -السكرم كلمتعاكف

 األراضي باجتياح األتراؾ القادة ىدد  يف ـ 1998 ااـ أكجو البمديف بيف النزاع بمغ
يكا ك  الكردستاني  العماؿ  زب ىجمات كةؼ ب جة السكرية  ابداهلل الكردستاني العماؿ  زب ةائد ا 
 مف اكجبلف ابداهلل كرركج لمطرفيف الصديقة الدكؿ تدرؿ كلكف السكرية  راضياأل في اكجبلف
 التأـز أكةؼ م ميا يكنانية شركات كا  بلؿ أراضييا مف التركية الشركات بطرد ليبيا كتيديد سكريا 

 .(2013 نجات ) الطرفيف بيف
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 التركية-السكرية العبلةات مشيد بدأ  ـ1998 أزمة انتيا ك  األمني  *ضنةأ اتفاؽ بعد
 إةامة ن ك السعي ي ذكه كالتركية  السكرية ال ككمتيف لدل كالتفاىـ ال كار ن ك تكجو فبرز بالتوير 
 الجانب إلى انتقؿ تـ األمني  الجانب في التكافؽ فبدأ البمديف  بيف استقرارا كأكتر أفضؿ ابلةات

 في معظميا نٌفذ االرتبلؼ  مجاالت جميع في اتفاةيات ادة تكةيع كجرل كالسياسي  االةتصادم
 .(2013 ةاياتي ) أكانو

 السياسية كالمكاةؼ التركية االنترابات في كالتنمية العدالة  زب فكزإتر  ـ 2000 ااـ في
 التركية السكرية العبلةات ت كؿ في األكبر الدكر لو كاف الرارجية السياسة في ةادتو اترذىا التي
 تفاىـ نقطة إلى كتكتر ربلؼ نقطة مف ال دكد ت كيؿ امى التفاىـ جرلف كالتعاكف  التفاىـ ن ك

 كالتنمية العدالة  زب ةادة كرفض  دال دك  جانبي امى مف األلواـ إزالة اتفاةية كتكةيع كتعاكف 
 فرضيا بكش دبميك جكرج السابؽ األميركي الرئيس  اكؿ التي كال صار العزؿ سياسة في المشاركة

 األمر األكركبية  ال ككمات كمرتمؼ سكريا بيف الكسيط دكر بمعب األتراؾ ةاـ بؿ سكريا  امى
 تركيا أصب ت ككذلؾ .الصعبة المر مة تمؾ ابكر امى السكرم النظاـ مساادة في أسيـ الذم
 .(2013 نجات ) المباشرة غير اإلسرائيمية السكرية لممفاكضات رااية

 :السورية اإليرانية العالقات 6.2.2.4

 تكفر  يث المشرةي  العربي الجكار في اإليراني لمنفكذ األىمية بالوة ركيزة سكريا تمتؿ
 الصراع في طرفان  إيراف مف يجعؿ اميو  يعتمد كشريكان  لبناف إلى آمنان  كطريقان  المتكسط  امى نافذة

 العراؽ في اإليراني لمنفكذ  يكية ضمانة يعتبر السكرم–اإليراني الت الؼ أف كما .اإلسرائيمي العربي
 .(61 :2012 ةنديؿ )

  ميفيا مع إليراف الكصؿ كىمزة جسر رأس ككنيا كذلؾ إليراف بالوة أىمية سكريا تشكؿك 
 السياسة في المؤتر سكريا كزف إضافة إلى  اإلسبلمي كالجياد   ماس  ركةباإلضافة ل  اهلل  زب

 صراع سا تي ككنيما كالمبنانية  العراةية: إليراف الميمتيف السا تيف في البالغ كتأتيرىا العربية 
 بديؿ نظاـ أم تكجو مف اإليرانية اليكاجس اف ناىيؾ كالدكلييف  اإلةميمييف رصكميا مع مصورة
 مف يزيد ةد سكريا في النظاـ تويير أف إيراف تعتقد  يث معيا  الت الؼ اف ال الي السكرم لمنظاـ

                                                           
 ترٌمت أضنة  اتفاةية في سياسية تسكية إلى التكٌصؿ تـٌ  اسكريان  صرااان  تتفجر كادت تركية - سكرية أزمة بعد *

 كةت إلى االسكندركف أمر تأجيؿ امى االتفاؽ تـٌ  كما  "الكردستاني العماؿ  زب"لػ داميا اف سكريا أترىا امى
 تقضي السكرية المصم ة أف أامنت أٌنيا إال سكندركف اإل لكا  اف ترؿ   أمٌ  السكرية المصادر نفت  يث. ال ؽ
: 2013  القدرة) المر مة تمؾ في تركيا مع كالسياسي االةتصادم التعاكف إلى كالتطمع الربلفية  القضايا بتأجيؿ
107-109). 
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 .(58 :2012 كآرركف  ابدالكريـ) تركيا كرصكصان  المنطقة في منافسييا نفكذ

 اآلرريف ال مفا  مع الكصؿ كىمزة اإلةميـ  في األكؿ االستراتيجي إيراف  ميؼ ىي سكريا
 اإلةميـ في ت ركت الذم العربي اإلطار فقدانيا فقط معناه ليس النظاـ فسقكط كلبناف  فمسطيف في
 في كنفكذىا مصال يال ان تيديد كذلؾ بؿ اآلرريف   مفائيا مع التكاصؿ رطكط كةطع ربللو  مف

 السكرية المعارضة ةكل مع ابلةاتيا بو تتسـ الذم المتصااد التكتر ظؿ في رصكصان  سكريا 
 .(62 :2012 ةنديؿ ) السكرم لمنظاـ القكم داميا بسبب

 :السعودية العربية المممكة مع العالقات 7.2.2.4

 بيف الربلؼ نقاط أف كاض ان  ككاف  ان دارم من ى في السعكدية-السكرية العبلةات تسير
 مف كأامؽ أكتر ىيك   كفمسطيف كلبناف العراؽ أم المنطقة في التبلث التكتر بؤر  كؿ الدكلتيف
 ت كلت أيضان  فيي كالتكافؽ التطابؽ اف سابقان  تعكض كانت التي التقاطعات أما  التبلةي اناصر

 الربلؼ ففي .(2 :2012 ال سف )  دتو مف الترفيؼ الطرفيف براغماتي امى است اؿ شقاؽ إلى
  :ىاأبرز  دمشؽ مع التفاىـ بإمكاف األمؿ تقطع الرياض جعؿ اامؿ مف أكتر السعكدم-السكرم

 مف ذلؾ يتبع ما مع طيراف مع االستراتيجي بالت الؼ دمشؽ اترذتو الذم النيائي الريار .1
 يشيد الذم العراؽ في الكضع تطكرات لجية سكا  السعكدية المصالح مع كتناةض تعارض
 العربي النار رط امى الابان  إيراف إدراؿ لجية أك  الشيعة ابر اإليراني لمنفكذ تمددان 

 السعكدية لدل ةنااة كلد مما  فمسطيف في ك ماس لبناف  في اهلل  زب ابر اإلسرائيمي
 إلى بالنسبة الت الؼ ىذا كأف اإليراني  الريار إلى نيائيان  انضـ األسد بشار الرئيس بأف

 .(76 :2012 كآرركف  ابدالكريـ) نوا فكاؾ كال مصيرم نظامو

 كما بو  دمشؽ اائمتو تتيـ الذم ال ريرم رفيؽ رئيس الكزرا  اغتياؿ منذ لبناف في الكضع .2
 العزيز ابد بف اهلل ابد الممؾ بيف صارب لقا  في تمتؿ سعكدم-سكرم تكتر مف ذلؾ تبل

 إباف األسد رطاب بعد شرصيان  طابعان  أرذ شديد سعكدم غضب تـ  األسد بشار كالرئيس
 القادة السكرم الرئيس فيو كصؼ كالذم  اهلل  زب ضد  ـ2006 (يكليك) تمكز  رب
 كلف آنذاؾ لبناف في لمجميكرية رئيس انتراب تسيؿ لف سكريا كأف  "الرجاؿ أشباه" بػ العرب
 التي الم كمة ىذه. امييا مطةن سم الدكلية الم كمة سيؼ داـ ما فيو االستقرار امى تسااد

 .(2007 شربؿ ) األمف مجمس ةبؿ مف إلنشائيا الدفع امى الرياض ساادت
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"  ماس" تضـ كالتي السكرية-اإليرانية الجبية كةياـ لدمشؽ نجاد أ مدم الرئيس زيارة .3
)نعناع   المنطقة في السعكدية السياسة مع جكىريان  يتعارض م كر بترسين" اهلل  زب"ك

2013). 

 أك مباشر  كار ابر ةطعتيا بالتزامات كفائيا ادـ دمشؽ امى السعكديكف المسئكلكف يأرذ
 تشجيع أيضان  امييا كيأرذكف. الربلفية الممفات كؿ في بنا  دكر لعب امى مصرييف كليفؤ مس ابر
فشاؿ  السعكدية المصالح مع يتعارض ما كؿ  فيو تؤرذ اربي نظاـ بنا  إلاادة م اكلة أم كا 

 بأنيا سكريا السعكديةالمممكة العربية  تتيـ كما  االاتبار بعيف اإلةميـ في البلابيف كؿ مصالح
 كفي لبناف في ىؤال  بعض ااتقؿ كةد  القاادة مف متطرفيف لسعكدييف تدريب كةاادة ممران  باتت
 العراةية القكات ضد أك المبناني الجيش ضد اإلسبلـ فتح معارؾ في آرركف ةتؿ كةد  العراؽ

 .(2007 شربؿ ) العراؽ في كاألمريكية

 :السورية القطرية العالقات 8.2.2.4

 امى كالتعاكف بالتقارب السكرية التكرة اندالع ةبؿ القطرية -السكرية العبلةات اتسمت
 بيف التفاابلت شيدت فقد السياسية العبلةات مستكل فعمى. كاالةتصادم السياسي الصعيديف

 تعزيز سبؿ لب ث البمديف كليؤ مس كبار بيا ةاـ التي المتبادلة الزيارات ضك  امى تطكران  البمديف
 فمقد  (2 :2012 ال سف ) بينيما فيما المشتركة القضايا كمناةشة التنائية العبلةات كتدايـ التعاكف
 كتبادؿ العديدة الزيارات اكستيا إستراتيجي  ت الؼ ابلةات بأنيا الطرفيف بيف العبلةات كصفت
 لقطر كاف كما  *البمدييف في كليفؤ كالمس القيادات بيف القضايا مف الكتير  كؿ النظر كجيات
 الرئيس إةناع أيضان  كمنيا ال ريرم  رفيؽ باغتياؿ اتياميا بعد دمشؽ ازلة إنيا  في جيكدىا
 .(2014 ابدالجكاد ) سكريا مع هببلد ابلةات بت سيف سارككزم نيككال السابؽ الفرنسي

 5  كالي بسكريا القطرية االستتمارات  جـ بمغ فمقد  االةتصادية العبلةات مستكل كامى
 في لبلستتمار لمدك ة األرضر الضك  سكريا إاطا  فبعد  (2ص  2012 ال سف ) دكالر مميارات
 لقطر بات  يث الماؿ  ةطاع في الرميجية االستتمارات ةطر تصدرت  بدمشؽ المالي القطاع
 تزيد نسبة الكطني ةطر  بنؾ امتبلؾ في تمتؿ  دمشؽ في الرميجية االستتمارات مف األسد نصيب

                                                           
 اإلسرائيمي العدكاف تداايات لمناةشة ـ 2003 اامي لمدك ة األسد بشار الرئيس زيارتي كانت الزيارات ىذه أبرز *

 ىذه لمكاجية العربية الجيكد  شد ككيفية  دمشؽ امي المفركضة األمريكية كالعقكبات  سكريا  امي األرير
 كزيارتي ـ 2010 ااـ العربية لمتقافة ااصمة الدك ة ا تفالية فعاليات افتتاح ل ضكر ـ 2010ك التداايات 

 .(2014)ابدالجكاد   ـ2008 العاـ في لدمشؽ المتتاليتيف تاف آؿ رميفة بف  مد القطرم األمير
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 كما  دكالر مميكف 300 ةدره برأسماؿ يعمؿ كالذم  سكريا -الكطني ةطر بنؾ مف% 50 امى
 .(2014 ابدالجكاد ) اإلسبلمي الدكلي سكريا بنؾ مف %30 اإلسبلمي الدكلي ةطر بنؾ يمتمؾ

 سير رط في ان مفاجئ فان ان را مٌتؿ ـ 2011( مارس) آذار في السكرية التكرة اندالع لكف
 كالمناكئ  السكرية لممعارضة كالدااـ المساند القطرم المكةؼ رمفية امى القطرية-السكرية العبلةات

 .البمديف بيف العبلةات تشيده باتت الذم ال اد التكتر  يث األسد  بشار رئيسال لنظاـ

 :السورية المصرية العالقات 9.2.2.4

 العبلةات مف كمتصمة طكيمة لسمسة نتاجان  كسكريا  مصر بيف الك دة إابلف ل ظة جا ت
 معظـ في الدكلتيف بيف كامبلن  ان اتفاة الك دة فترة ربلؿ العبلةات شيدت  يث البمديف  بيف المشتركة
 تمقت كما. المستعمرة الدكؿ أطماع كمكاجية االستقبلؿ أجؿ مف النضاؿ مف المشتركة القضايا
 اف الدفاع في ةكاتيا مشاركة ارضت التي سكريا مف كمساندة دامان  التبلتي  العدكاف ربلؿ مصر
 .(2013 شيبو  أبك) مصر

 مف الرغـ امى ـ 1961 ااـ االنفصاؿ بعد التقمبات مف الكتير السكرية العبلةات شيدت
 كاستمر  تنظيمان  أكتر إطار في أصب ت إنيا إال البمديف بيف العبلةات في ةائمة الكد  الة بقا 

 المصرم الرئيس إصرار مع ةطيعة إلى ت كلت  تى التعاكف  مفنفسيا  الدرجة امى الكضع
 أرض مف تبقى ما السترداد اإلسرائيمي الجانب مع منفردان  التفاكض امى السادات أنكر الرا ؿ
 .(51 :2012 كآرركف  ابدالكريـ) سينا 

 تعاكنان  تـ دبمكماسيان  تكاصبلن  العبلةات شيدت مبارؾ  سني م مد الرئيس  كـ فترة في
 السكرية العبلةات درمت األسد  افظ السابؽ السكرم الرئيس ر يؿ بعد لكف أيضان  كفنيان  تجاريان 

 شيبو  أبك) اإليراني السكرم التقارب بسبب البعض فسره ما كىك الفتكر  مف مر مة المصرية
2013). 

 مرسي م مد األسبؽ المصرم الرئيس تكلي فترة بداية المصرية-السكرية العبلةات شيدت
 لمشعب المصرم الداـ اف مرسي الرئيس رطابات جا ت فمقد  التكتر مف المزيد مصر في لم كـ

 ضمف مرسي م مد السابؽ المصرم الرئيس طرح ـ 2012( أغسطس) أب 14 كفي السكرم 
 ربااية اتصاؿ لجنة تشكيؿ إلى تداك مبادرة المكرمة مكة في اقدت التي اإلسبلمية القمة فعاليات
يراف كالسعكدية مصر مف كبلن  تضـ  الرسمي المستكل امى العبلةة أف إال  (2012 ماجد ) كتركيا كا 

  زيراف شير منتصؼ في مرسي م مد األسبؽ المصرم الرئيس أامف اندما ان مرتمف من ى شيدت
 مع لمتعاكف سبيؿ كفتح السكرم  النظاـ مع الدبمكماسية العبلةات ةطع اف ـ 2013( يكنيك)
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 ب كـ أطا ت كالتي ـ 2013( يكنيك)  زيراف 30 تكرة أاقاب كفي كلكف. ال ر السكرم الجيش
 ربلؿ مف دبمكماسي منفذ فتح امى االتفاؽ تـ ال كـ اف مرسي ازؿ إلى كأدت المسمميف اإلركاف
 .(2013 أبكشيبة ) الدكلتيف راايا لردمة القنصمي العمؿ

 الرارجي العسكرم التدرؿ رفضيا امى مراران  مصر أكدت فقد مصر بمكةؼ يتعمؽ كفيما
 التقسيـ  كرطر ال رب سكريا يجنب سياسيان   بلن  السكرية األزمة  ؿ ضركرة امى مشددة سكريا في

 داميا أامنت  يث دكلية  أك إةميمية كساطة أم ربلؿ مف السياسي ال ؿ مصر تداـ  يث
 .(2013  الزغبي)( 2) جنيؼ لمؤتمر

جعؿ مف الصعب امى   ف تشعب السياسة الرارجية السكرية إةميميان كدكليان إيمكف القكؿ ك 
زا  ال دث  فنظاـ األسد ةادر امى أف ي كؿ أم  رب إالقكل اإلةميمية كالدكلية أتراذ ةرارات فكرية 

المقاكمة كبعض فصائؿ غربية ضده إلى  رب ضد إسرائيؿ ي ظى فييا بداـ إيراف ك زب اهلل 
 الفمسطينية. 
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  المبحث الثاني
 السورية األزمة في الفاعمة القوى وأىداف مصالح

 :األزمة في الفاعمة القوى وأىداف مصالح 1.3.4
 ةميميةإ اكامؿ مع األزمة تشابؾ بسبب المنظكر  المدل امى األزمة تستمر أف المتكةع مف

 النككم البرنام  منيا  ال يكية القضايا مف بالعديد الرتباطيا نظران  امرىا ةإطال امى ساادت كدكلية
 امى اإليراني الرميجي التنافسك   "السعكديةالمممكة العربية ك  ةطر" الرميجي كالتنافس اإليراني 
 المصالح كصراع السياسية  كالتسكية التصعيد بيف ما المتذبذب التركي كالدكر السكرم  الممؼ

 السكرم  النظاـ :الصراع طرفي بيف كبرأ لتصعيد المجاؿ سيفتح ما كىك  األمريكي الركسي
 جكالت فشمت أف بعد كت ديدان  القادمة  الفترة في العسكرم الميداني التصعيد راصة كالمعارضة

 المعتدلة لممعارضة دـستق التي المساادات  جـ بزيادة تك ي مؤشرات ظؿ فى  (2) جنيؼ مؤتمر
 دارميةال التكازنات طبيعة مف المساادات ىذه توير أفٍ  الورب ربلليا مف يأمؿ الذم سكريا  دارؿ
  .سكريا في

 إلى التعرؼ امى يسااد سكؼ االاتبار بعيف كأرذىا طراؼاأل تمؾ مصالح معرفة إف
 . األزمة ليذه مررج إيجاد في كالمؤتمرات كالمبادرات الجيكد كؿ فشؿ كأسباب األزمة  ؿ معكةات

 :السورية األزمة في األمريكية المتحدة الواليات وأىداف مصالح 1.1.3.4
 في يتمرص بدايتيا مف ااـبعد انتيا    تى السكرية األزمة مف األميركي المكةؼ ظؿ لقد

 إصبل ات في النظاـ يشرع لـ ما إضافية بإجرا ات كالتيديد السياسي  ال ؿ إمكانية اف ال ديث
 تمة أف شؾ الك . (Blanchard & Others, 2014: 19) الرارجية لمضوكط كيستجيب  قيقية سياسية
 االاتبارات ىذه تتعمؽ  السكرية األزمة تجاه بالمكةؼ ابلةة ليا كتيرة كيةير مأ كااتبارات  سابات

 منطقة في سكريا بمكةع ابلةة ليا كالتي سكريا تشوميا التي فالجيكسياسية الريارات  جدكل في
 األزمة جعؿ في كنجا و لؤلزمة  النظاـ إدارة بطريقة ابلةة ليا تانية جية كمف جية  مف  ساسة

 بكاشنطف دفعت التي المالية باألزمة ابلةة ليا أميركية ألسباب تالتة جية كمف كدكلية  إةميمية أزمة
 .(2012  أبك ال صيف) الرئاسية االنترابات مكاد اةتراب مع راصة الدارؿ  امى االنكفا  إلى

بفرض  تنفيذيان    أمران ـ2011 (أبريؿ)نيساف 29أصدر الرئيس األميركي باراؾ أكباما في 
كتشمؿ   ةانكف م اسبة سكريااقكبات امى سكريا  كٌسع فيو العقكبات المفركضة امييا بمكجب 

لمتعامبلت التجارية  ان لؤلمكاؿ ك ظر  ان تجميدك   العقكبات الجديدة مسؤكليف سكرييف  كمؤسسات اامة
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كيسعت تمؾ العقكبات لتشمؿ الرئيس   كمف تـ مع الشرصيات المادية كالمعنكية المشمكلة بالعقكبات
ات العسكرية كمدير فرع السكرم نفسو كنائبو كرئيس الكزرا  ككزيرم الدارمية كالدفاع كمدير المرابر 

جمدت كزارة الرزانة األميركية األصكؿ المممككة لؤلفرع الرئيسة األربعة لقكات كما   األمف السياسي
األمف السكرية كالكاةعة في إطار السمطة القضائية األميركية  ك ظرت امى األميركييف أم تعامؿ 

 .(3 :2011)مرزكؽ   مع تمؾ األفرع

 ليبيا  في جرل ماا مرتمفة إستراتيجية ابر النظاـ  إسقاط تريد ريكيةاألم المت دة الكاليات
 مف االنييار إلى النظاـ دفع إستراتيجية كاشنطف تبعتا  يث  السكرية ال الة الرتبلؼ نظران 

 كالدبمكماسي  السياسي الضوط كزيادة لمعقكبات  التدريجي التصعيد امى يعتمد سمكؾ ابر الدارؿ 
اطا  كاإلةميمية  الدكلية الم افؿ في  الرمي  كدكؿ  تركيا كالسيما اإلةميمية  لمدكؿ كبير دكر كا 

 فإ  يث. *تسمي يا اف كالتواضي السكرية المعارضة داـ كاألىـ العربية  الدكؿ جامعةك   العربي
 دفعو بوية الدارؿ في الراصة منظكمتو كتفكيؾ  السكرم النظاـ بإنياؾ كالتكاليؼ المراطر  جـ
 لىإ المجك   اؿ في كالعالـ المنطقة امى اآلمنة غير الريارات مقابؿ في أةؿ تبقى االنييار إلى

 .(65 :2014 السيد ) النظاـ إلسقاط العسكرم الريار

األمريكية  المت دة الكاليات أف يعتقدكف األمريكية اإلدارة في فكفكالمتطر  الجدد الم افظكف
  قكؽ ت تـر معتدلة   ككمة مع األسد بعد ما سكريا نشك  في ةكية إستراتيجية مصم ة لدييا

 األمريكية ستراتيجيةلئل تيديدان  تشكؿ تزاؿ ال ليـ فقان ك  سكرياف. القانكف ب كـ كتتمسؾ اإلنساف 
 الكاليات تعتبرىا مسم ة جمااات السكرية ال ككمة تراى إذ  األكسط الشرؽ في األمنية كالمصالح
 .(2013 الماسياف ) إرىابية جماااتاألمريكية  المت دة

 مف تنبع م ددات ضمف السكرية لؤلزمة معالجتيا فياألمريكية  المت دة الكاليات تعمؿ
 ةبالة كالسنية اإلسبلمية  ةبالة المدنية اليكية تنائية تكريس في الم ددات ىذه تتمتؿ أىدافيا 
 كرمؽ  لبناف في شككتيا ككسر كاةتصاديان  كسياسيان  اسكريان  إيراف استنزاؼ امى كالعمؿ الشيعية 

 مؤسستيا امى كالقضا  سكريا إنياؾ امى كالعمؿ العربي  العالـ في الشيعي العدا  مف  الة
                                                           

 بوالبية الشيكخ بمجمس الرارجية العبلةات لجنة تصكيت مع األريرة اآلكنة في التطكرات بعض شيد المكةؼ ىذا *
 األمريكية اإلدارة يعطي ةرار مشركع امى ـ2013 (مايك) أيار شير ربلؿ( أصكات 3 مقابؿ صكتنا 15) األصكات

 التسميح  ؽ أكباما باراؾ الرئيس إاطا  امى المشركع كنص السكرية  المعارضة في م ددة مجمكاات تسميح  ؽ
 كرفض اإلرىاب  كرفض اإلنساف  ب قكؽ مرتبطة م ددة  اللتزامات كفقنا كذلؾ السكرية  المعارضة في لمجمكاات

 المجمكاات ىذه تدريب أك السبلح إاطا  ةبؿ االلتزامات ىذه مف التأكد يتعيف كبالتالي. الكيماكم السبلح انتشار
 .(65 :2014)السيد   اسكريًّا
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 :2014 السيد ) األكسط الشرؽ في مكاةعيا كتقكيض كأربلةيان  سياسيان  ركسيا كاستنزاؼ العسكرية 
65-66). 

 تنفيذان  طائفي أساس امى كيانات ادة تصبح أف لسكريا تريد األمريكية المت دة فالكاليات
 األزمة تفاةـ إف. الربلةة الفكضى ر ـ مف سيكلد الذم الكبير األكسط الشرؽ مشركع لسياسة
رفاةيا  جية مف الكاليات المت دة األمريكية تكاجو التي كاالةتصادية المالية  كأفوانستاف العراؽ في كا 
 القياـ في منيةاأل أجيزتيا تسرر لذلؾ  مباشرة اسكرية بأاماؿ التكرط امى ةادرة غير جعميا

تارة االستقرار  زازاة بيدؼ ترريبية بنشاطات  . الك دة ااص لضرب الطائفية كا 

 ةادت أف بعد األسد بشار السكرم الرئيس إسقاط في األمريكية المت دة الكاليات فشؿ إف
 امى األمريكية المت دة الكاليات كىيمنة مصداةية مف كتيران  سييز إلسقاطو  كالداكات ال مبلت

 سكريا في العسكرم بالتدرؿ رغبتيا أك كاشنطف نية ادـ ظؿ في راصة العالمية  كفؤ الش
 مف المعمف مكةفيا اف التراجع كاشنطف إمكانية ادـ ظؿ كفي متعددة  كرارجية دارمية الاتبارات
  .معو المكاجية رسرت ةد كانت لك كما ذلؾ سيبدك األسد  الرئيس تن ي ضركرة

 إستراتيجية مكاسب إلى فسيؤدم األسد إسقاط في األمريكية المت دة الكاليات نجاح أما
 مما العربي  العالـ في كالك يد القكم  ميفيا ركسيا فقداف مقدمتيا في األمريكية المت دة لمكاليات
 سكؼ الورب مع المكاجية جبية أف يعني كما برمتيا  األكسط الشرؽ منطقة ركسيا رسارة يعني
  يكيان  مجاالن  تعد التي الكسطى أسيا كجميكريات القكةاز  منطقة في الركسية ال دكد مف تقترب
 الضوكط أماـ صمكدىا في تستمر أف إيراف امى جدان  الصعب مف سيككف كما لركسيا  طبيعيان 

 .المنطقة في سيزداد األمريكي النفكذ أف إلى باإلضافة األمريكية 

بعد تردد الكاليات اترذه الككنجرس األمريكي الذم كبالنظر إلى ةرار تسميح المعارضة 
القكل اإلسبلمية المتطرفة كدااش   في آيدمركفان مف سقكط تمؾ األسم ة طكيبلن األمريكية المت دة 

كجبية النصره  يمكف القكؿ بأف إابلف الرطكة األمريكية بتسميح المعارضة في ذلؾ الكةت كانت 
 زيراف  18ك 17جتماع دكؿ التمانية في إيرلندا الشمالية يكمي ات مؿ دالالت كتيرة  ككنيا سبقت 

رادت الذىاب إلى ىذا اإلجتماع بأكراؽ ضوط ةكية  أ األمريكية ـ  فالكاليات المت دة2013)يكنيك( 
تبات بأنيا الاب ةكم في األزمة السكرية  كأنيا ةادرة امى ةمب المكازيف امى األرض إف أرادت  كا 
بالتدرؿ مباشرة في األزمة  كلككف التدرؿ المباشر مف ربلؿ إةامة منطقة  ظر لمطيراف ال يمكف 

الصينية  كما أف فرض  ظر -بسبب المعارضة الركسيةاف يتـ مف ربلؿ ةرار مف مجمس األمف 
تتير سلمطيراف رارج نطاؽ مجمس األمف ةد يككف لو تبعات رطيرة  فمتؿ ىذه الرطكة كانت 



 األزمة السورية أثر توازى القوى الدولية
 
 

123 
 

 الفصل الرابع

يراف  ك مفا  النظاـ السكرم اآل إلى  رريف مف غير الدكؿ  مما ةد يؤدم فيظة ركسيا كالصيف  كا 
قى ةرار تسميح المعارضة السكرية رطكة م سكبة تعقيد األمكر  كستككف نتائجيا غير م سكبة  يب

 كتدااياتيا أةؿ رطكرة مف تداايات التدرؿ المباشر في األزمة السكرية.

 :السورية األزمة في روسيا وأىداف مصالح 2.1.3.4
 أك االستقرار كادـ األكسط  الشرؽ في لؤلمف "الزاكية  جر" ىي سكريا أف ركسيا تعتبر

 مما لبناف  في كراصة المجاكرة  الدكؿ في  تمان  االستقرار زازاة إلى سيؤدم فييا األىمية ال رب
 ,Menkiszak)ككؿ  اإلةميمي لؤلمف  قيقي تيديدك  بأسرىا  المنطقة في  تمية فكضى إلى يؤدم ةد

2013: 5). 

 السكرم  النظاـ  ميفيا بيف انيؼ صراع بؿ تكرة  سكريا في يجرم ماأف  ركسيا تعتبر الك 
 إجرا  أجؿ مف السمطة الى لمكصكؿ "اإلرىاب" يستردـ الذم الجيادم العسكرم إلسبلـكا

فك   لمشريعة كفقان  كالدينية كاالةتصادية كاالجتمااية السياسية اإلصبل ات  داـ بمكجب يجرم ىذا ا 
  تركيا متؿ لركسيا صديقة غير دكؿ -ذاتيا  د في- ىي التي كالدكلية اإلةميمية القكل مف سرم

 األ داث يستومكف األميركييف أف  ركسيا تعتبر .(Demir, 2013: 68) األمريكية المت دة كالكاليات
 (2013 ألماسياف ) :بيدؼ سكريا في الجارية

 مف نكع أم الناتك ب مؼ تربطيا ال التي الدكؿ آرر مف كا دة امى الورب ةبضة تشديد -
 .التعاكف أك االتفاةيات

 .تركيا مظمة ت ت المسمميف اإلركاف ت الؼ  ككمة كربما لمورب  مكالية  ككمة تنصيب -

 مف بدالن  المنطقة في جديد كعدك الشيعية إيراف كتقديـ كسكريا  إيراف بيف الت الؼ كسر -
 .إسرائيؿ

 المتكسط الشرؽ منطقة في األرير متنفسيا اف كازليا ركسيا امى ال صار تشديد -
 .كاألدنى

 أامنت التي الشيشاف جميكرية في الجيادم العسكرم اإلسبلـ مف نفسيا ركسيا اانت لقد
 المتشدديف أيدم في سكريا كةعت إذا أنو الركسية  اإلستراتيجية ال سابات فيف  *استقبلليا

 الدارمية أكضاايا امى سينعكس مما القكةاز  منطقة في سيتعزز التكفيرم التكجو فإف اإلسبلمييف
                                                           

*
 إمارة شأأن امركؼ  اتماف بكأ دككك الرئيس بكاسطة الشيشانية إيشكريا جميكرية  ؿ مع ـ 2007 أكتكبر في 

 .(Allison, 2013: 810) رسمية سياسة الجيادية السمفية مف كجعؿ القكةاز 
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إسبلمية  أةميات فييا يكجد التي الركسية الجميكريات كبقية كداغستاف الشيشاف في السيماك 
(Allison, 2013: 810)  آسيا في لمجميكريات "العربي الربيع" ادكل انتقاؿ ا تماالت إلى باإلضافة 

 القكةاز كمنطقة الشيشاف متشددم مع ركسيا مشاكؿ تعكد كسكؼ  "لركسيا القريب الجكار" الكسطى
 اإلسبلـ تيديدك  السياسي  الجورافي المركز في تتمتؿ اسكري في ركسيا مصالح فإف لذلؾ . ككؿ

 .(27 :2013 امكم ) األمريكية المت دة الكاليات مع بالككالة ال رب ككذلؾ الجيادم  العسكرم

 مف كا دة ىي الركسية الب رية القكة أف التالتة الرئاسية كاليتو في بكتيف الرئيس أكضح لقد
 ىي فعالة ةكية ب رية ةكة تطكير أف أررل مرة مجددان  أؤكد أف أكد": السياسية اإلستراتيجية ركائز
 رارج الك يدة العسكرية القاادة ركسيا تفقدس األسد  بسقكط لذلؾ. "الرئيسية األكلكيات مف كا دة
 المكاف تطكيرىا تـ  اؿ في العسكرية طرطكس ةاادة تشكؿك  السابؽ  يتيالسكف االت اد  دكد

 ةبيؿ مف ليسك  .كتركيا الشرةية أكركبا في األمريكي الصاركري الدرع امى لمرد الطبيعي
 مف كا دة كىي طرطكس  ةاادة في المتطكرة (S300) صكارين بتركيب ركسيا تقكـ أف المصادفة 

 .(2013 بكرشفسكايا ) األمريكية باتريكت مع بالمقارنة العالـ في جك أرض صكارين أنظمة أفضؿ

  ؿ إلى تيدؼ كانت التي  كاألممية العربية المبادرات تنفيذ تعطيؿ امى ركسيا اممت لقد
 مف كذلؾ المتظاىريف  تجاه النظاـ انؼ دانةإ مع المعارضة مطالب بعض كت قيؽ السكرية األزمة
 ىذه تطبيؽ تداـ ةرارات استصدار أماـ( الفيتك) النقض  ؽ  الصيف مع  استرداميا ربلؿ

 امدت السكرية األزمة بداية كمنذ ركسياف  (80 :2012 الشين ) *الدكلي األمف مجمس في المبادرات
 السكرية المعارضة ااتبار امى أصرتٌ  أٌنيا كما  لؤل داث السكرم النظاـ ركاية كتسكيؽ تبني إلى

 تشكؿ ةبؿ  تى  النظامي الجيش مقابؿ مسم ان  طرفان  بااتبارىا األزمة تفاةـ في رئيسان  متسببان 
 في باإلسراع لمنظاـ داكاتيا مع  "ال ر السكرم الجيش" النظامي الجيش اف لممنشقيف مجمكاات

 .(Allison, 2013: 815) رؤيتو كفؽ بيا كاد التي اإلصبل ات إجرا 

 أم اند ظيرىا ي مي اآلسيكم البر في امقان  تمتمؾ بأنيا تشعر ركسيا كانت  تاريريان 
 األكبر القسـ ليا تؤمف رمفية  ديقة اآلسيكم العمؽ ىذا ركسيا كتعتبر األكركبي  البر مع صراع

 كال  كجييا في أكركبا إغبلؽ نتيجة يأت لـ الباردة لم رب ركسيا رسارة فإ  يث  ال ماية مف
 ةاؿ المنطمؽ ىذا كمف األكسط  الشرؽ في دكرىا تراجع نتيجة إنما آسيا  شرؽ جنكب إغبلؽ

                                                           
*
أفشمت المسااي العربية كالوربية في إصدار ةرار مف مجمس األمف الدكلي ت ت البند السابع   في ىذا اإلطار  

تبلث مرات  األكلى ليديف سكريا   يث ةامت ركسيا كالصيف باسترداـ الفيتك ضد مشركاات ةرارات مجمس األمف 
تمكز  19ـ  كالمرة التالتة في 2012شباط )فبراير(  5ـ  كالمرة التانية في 2001بر( كؿ )أكتك األتشريف  5في 

  .(80 : 2012 الشين ) ـ2012)يكليك( 
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 يقرر السكيس نير فاؼض امى إنو ـ 1969 ااـ الناصر ابد جماؿ الرا ؿ المصرم الرئيس
 تمعب بأف تركيا سيدفع األكسط  الشرؽ في لمكسكك ةدـ مكطئ آرر سكريا  رسارةف. العالـ مصير
 ازالديف ) آسيا كسط كجميكريات القكةاز منطقة في اميقان  بالضرب منيا المطمكب األميركي الدكر
2011). 

أف األسباب التي تقؼ رمؼ المكةؼ الركسي المساند لمنظاـ السكرم يتمتؿ يرل البا ث ك 
في: ركؼ ركسيا مف فقداف مكطئ القدـ الك يد ليا في المنطقة  كفقدانيا سكةان لمسبلح الركسي  

سبلـ السياسي في المنطقة  رفض ركسيا الدائـ لممكةؼ األمريكي الدااـ لنمك تيارات اإل إضافة إلى
د مراطرىا إلى أراضييا  كىذا الربلؼ الركسي األمريكي كانت أبرز تجمياتو ااتراض لككنيا ةد تمت

ركسيا كمعيا الصيف امى أربعة ةرارات لمجمس األمف كانت تستيدؼ فرض اقكبات امى النظاـ 
 في المستقبؿ. النظاـ السكرمالسكرم  كىك ما ي كؿ دكف إمكانية فرض اقكبات أممية امى 

 :السورية األزمة في الصين فوأىدا مصالح 3.1.3.4
 مكاصبلتيا طرؽ تضع أف اظمى ةكة ألم يمكف بلف سكريا  رسارة تستطيع ال الصيف

 ابر الصيف رركج بأف يتعمؽ بركسيا  الصيني االرتباطف   أررل ةكة ىيمنة ت ت العالمية التجارية
  األمريكية المت دة لمكاليات التابعة الجزر مف مجمكاة مف مككنة ب رية ةكة بائتبلؼ م ككـ الب ار

 مرتبط ةكل ائتبلؼ ىـ ىؤال  فكؿ ندكنيسيا أ إلى ماليزيا إلى الفيميبيف إلى تايكاف إلى الياباف مف
 ابدال ي ) صعبان  بات اليادئ الم يط إلى الصيف رركج كبالتالي  بالكاليات المت دة األمريكية

2012: 7) . 

 إلى بكرما مف األمريكية المت دة لمكاليات تابعة ةكل بائتبلؼ أيضان  جنكبان  م ككمة الصيف
 بات فقد كبالتالي  اليند إلى باإلضافة األميركي بالرأسماؿ مرتبطة أصب ت التي فيتناـ إلى تايبلند
ذا األكسط  بالشرؽ م صكران  العالـ إلى الصيف رركج  الشرؽ أف يعني يذاف  سكريا سقطت كا 

 إلى الكصكؿ امييا ت تـ الصنااية الصيف بنية أف إلى اإلشارة مع الصيف  بكجو أغمؽ األكسط
 بنيتيا بسبب العالمية التجارة لطرؽ الكصكؿ إلى ب اجة كىي نا ية مف العالـ في األكلية المكارد

 . (2011 ازالديف ) أررل نا ية مف الصنااية

 العالـ في اةتصاد أكبر تاني صا بة لمصيف الراـ النفط مصادر أكبر ىك األكسط الشرؽ
 أف تعتقد لكنيا نفسيا  سكريا في تذكر اةتصادية مصالح لمصيف كليس  اةتصادىا سيتكةؼ كبدكنو

 مف  يكم مصدر ك ماية األكسط الشرؽ استقرار ضماف في كدبمكماسية إستراتيجية أىمية ليا
 تقاـك ال تجارم جذب نقطة تشٌكؿ ال سكريا أف يعني ذلؾ. (27 :2013 امكم ) الطاةة مصادر
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  (7 :2012 ابدال ي ) دكالر تريميكف 1.5  كالي الكمي تجارتيا  جـ تجاكز التي لمصيف بالنسبة
 :(2014 الزغبي ) التالية الجكانب في السكرية األزمة في الصيني السمكؾ بمكرة يمكف لكف

 الفعؿ ردكد أ د السكرية األزمة في مرات تبلثل الفيتك باسترداـ الصيني المكةؼ يشكؿ -
 الم يط منطقة ن ك األميركية اإلستراتيجية في ت كؿ اف األميركي اإلابلف امى المباشرة
 الطرفيف بيف تكتر كجكد يعني ما كىك الصيني النفكذ تنامي منطقة كىي *اآلسيكية اليادئ

 األزمة شٌكمت كةد أررل  مناطؽ في الرد امى تعمؿ الصيف يجعؿ مما المنطقة  ىذه في
 .(2012 الصايغ ) بذلؾ لمقياـ فرصة السكرية

 لدل صدل يجد لـ كالذم اممتيا ةيمة لرفع الصيف امى المتزايد األميركي الضوط -
 التكتر مف نكانا رمؽ كبير بشكؿ صادراتيا امى الصيف الاتماد نظرنا الصينية ال ككمة

ااـ  األميركي الككنجرس تبٌناىا التي المكائح ظؿ في السيما معينة  دكد في الطرفيف بيف
 .(7 :2012 ابدال ي ) الرصكص بيذا ـ2011

 بيع طريؽ اف إما الجكىرية بمصال يا بالمساس لمكاليات المت دة األمريكية الصيف اتياـ -
  التبت في االنفصالية لممجمكاات تشجيعيا أك لتايكاف أسم ة األمريكية المت دة الكاليات
 فقط سياسيان  كلك  الرد مف كجز  السكرية األزمة في المناكفة اترذت الصيف فإف كبالتالي

 .(2012 ياسيف )

 كىك ـ 2011( يكليك) تمكز في الما الدالم البكذية األةمية لزايـ األميركي الرئيس استقباؿ -
 الشؤكف في درؿت" أنو الصينية الرارجية كزارة باسـ الناطؽ لساف امى الصيف ااتبرت ما

 الجمااات تشجيع اف التكةؼاألمريكية  المت دة الكاليات امى كأف .الصينية الدارمية
 .(7 :2012 ابدال ي ) "التبت في االنفصالية

 " العربي الربيع" دكؿ في ال كـ إلى اإلسبلمية ال ركات بكصكؿ صيني تر يب ادـ ىناؾ -
 الصيف في المسممة األةميات إلى التكرات ادكل انتقاؿ مف إليو يؤدم أف يمكف كما

                                                           
*
 تانيال تشريف في (Foreign Policy) مجمة في كمينتكف ىيبلرم كتبتو مقاؿ في جا  انيا الكاضح التعبير 
 استتمار في القادمة العشر السنكات ربلؿ كمنظـ فطف بشكؿ نعمؿ أف امينا إف" فيو كجا  ـ 2011( نكفمبر)

 أىـ كمف... ةيمنا كتقدـ مصال نا كضماف ةيادتنا استمرار لضماف األنسب الكضع ألنفسنا لنضمف كالجيد الكةت
 كغير كاإلستراتيجي كاالةتصادم الدبمكماسي االستتمار في كمتكاصبلن  دائبنا جيدنا نركز أف القادـ العقد ربلؿ كاجباتنا

 التاني كانكف في أكباما الرئيس مماتؿ بشكؿ انيا اٌبر التي اإلستراتيجية كىي  "اآلسيكية اليادئ منطقة في ذلؾ
 "اليادئ كالم يط آسيا في األميركية القكات تركيز امى تقـك دفااية مراجعة" اف بال ديث ـ 2012( يناير)

 .(2012)الصايغ  
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األمريكية  المت دة الكاليات كاستتمار داـ ظؿ في يان   سينؾ في المسممة األةمية كبراصة
 .(27 :2013 امكم) لذلؾ

 بعدان  تأرذ    يثالسكرية األزمة في األبرز العامؿ ركسياك  الصيف بيف العبلةةكذلؾ تعد 
 يصؿ سياسية  دكد في تشتركاف الدكلتيف أف إلى فباإلضافة  لمصيف بالنسبة ميمان  إستراتيجيان 

 فإف النا ية  ىذه مف الدكلتيف مصالح تأميف امى المكةؼ ك دة كأتر  ان كيمكمتر  (3483) إلى طكليا
 المسرح امى التنسيؽ فرص مف أيضان  يعزز لمدكلتيف ميمة بينيما مشتركة اةتصادية مصالح كجكد
 .(3 :2012 ابدال ي ) الدكلي

الوربي يرل البا ث بأف الصيف كمعيا ركسيا ترشياف مف ت كؿ سياسة التدرؿ الدكلي ك 
في دكؿ متأزمة بيدؼ تويير أنظمة ال كـ  نيح أك ارؼ مستقر في القانكف الدكلي  كما أنيما 

 يسعياف لمتركيز امى أف العالـ لـ يعد مسا ة مفتك ة لئلدارة األمريكية.

 :في األزمة السورية بيو األور  االتحاد وأىداف مصالح 4.1.3.5
 كالتصري ات البيانات بعض إصدار في السكرية األزمة تجاه األكركبية الفعؿ ردكد تمتمت

 امى االةتصادية العقكبات تشدد التي القرارات كبعض  األزمة بداية منذ النظاـ لعمميات الميدينة
 دكؿ إلى السفر مف الممنكايف ةائمة امى السكرييف كليفؤ المس بعض كضع إلى باإلضافة  دمشؽ
 السكرية األزمة بد  منذ العقكبات مف رزمة 13 إلى األكركبي ت اداال لجأ  يث  األكركبي االت اد
 الشركات اشرات إلى باإلضافة السكرم بالنظاـ مرتبطة شرصية مئة مف أكتر اآلف إلى شممت

 .(2012 ياسيف )

 السكرم الكطني المجمس مع كتكاصميا داميا بإابلف األكركبية الدكؿ بعض ةامت كما
 جمااي مكةؼ صدكر دكف  السكرية المعارضة مككنات أغمب يضـ كالذم  السكرم لمشعب كممتؿ

 في التدرؿ في سباةة فكانت فرنسا أما.(2011 كيكاف ) الشأف بيذا األكركبي االت اد دكؿ كافة مف
 دمشؽ ضد تصعيديان  بيانان  الفرنسية الرارجية أصدرت اندما األكلى الكىمة منذ السكرية األزمة
 في لم كـ كمعارضيف مؤيديف بيف المرجة سا ة في جرل الذم االشتباؾ امى تعميقان  يتضمف
 اممية في دكر دا بأ سارككزم   كـ مف األريرة السنكات في فرنسا اىتماـ مف الرغـ امى. سكريا
 السياسية األزمات مع التعاطي في المشترؾ الفرنسي-السكرم لدكركا اإلسرائيمية -السكرية السبلـ

 .(2012 ياسيف ) المنطقة شؤكف في العاـ التنسيؽ إلى إضافة لبناف  في المتكررة
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 :السورية األزمة في تركيا وأىداف مصالح 5.1.3.5
 الراصة سكريا ىميةأل نظران  مرتمفة   سابات أماـ تركيا كضع سكريا في األزمة اندالع

 البكابة كتشكؿ كيمكمتر  (900) تمتد ب دكد ليا مباشران  جورافيان  جكاران  تشكؿ ككنيا إلييا  بالنسبة
 بيف كالمذىبية كاإلتنية االجتمااية البنية تشابو ككذلؾ العربي  الكطف إلى لتركيا الك يد كالمنفذ
 االستقبلؿ إلى سكريا أكراد سعي مف تركيا لتركؼ إضافة  (63-62 :2012 كآرركف  أ مد) البمديف

 ىذه تداايات تنعكس أف مف كتركفيا العراؽ  كردستاف إةميـ غرار امى ذاتي  كـ إةميـ كتأسيس
 إلى السكرييف البلجئيف مف ىائمة أاداد تدفؽ مف تركفيا ككذلؾ الدارمي  الكضع امى سمبان  األزمة

 . (77 :2013 القدرة ) التركية األراضي

 طبلؽا  ك  المتظاىريف  مع بسممية التعامؿ إلى السكرم النظاـ تركيا دات  األزمة بداية في
لوا  كالمفكريف  السياسييف المعتقميف سراح ةرار الطكارئ   الة كا   الت كؿ لت قيؽ السياسية التعددية كا 

 تو بني في جكىرية كسياسية كدستكرية تشريعية إصبل ات بإجرا  النظاـ مطالبةك  الديمقراطي 
 المتكررة مقا اتال تمؾ أف إال ذلؾ  ت قيؽ سبؿ األسد الرئيس مع لتب ث متتالية كفكدان  تركيا كأرسمت
 فتـ الطرفيف  بيف التقة تبلشي إلى أدل مام  األتراؾ أراده ما ت قيؽ في تفمح لـ السكرم بالرئيس
 إضافة  الشعبي ال راؾ تجاه لسياساتو معارض رطاب كتبني السكرم النظاـ مع التكاصؿ إيقاؼ
 . (Demir, 2013: 61)السكرية المعارضة لقكل الببلد أبكاب فتح إلى

 المكةؼ بتوير مسبكؽ كغير رطير بشكؿ الطرفيف بيف العبلةات ان درت ما سرااف لكف
 االستعبلئية النبرة مف بداية السكرية  الدارمية الشؤكف في سافران  تدربلن  يشكؿ ن ك امى التركي

 المجمس تأسيس إلى كصكالن  السكرية  لممعارضة تركيا كاستضافة التركية  الرسمية لمتصري ات
 الجيش مف اناصر كا تضاف غميكف  برىاف برئاسة سطنبكؿإ مف المعارض السكرم الكطني
 بالتكازنات كالتبلاب نطاكيا أ في راصة معسكرات في األسعد رياض العقيد بقيادة ال ر السكرم

 امكم نظاـ بيف صراع بأنو سكريا في الكضع كصؼ تكرار ربلؿ مف الدارمية السكرية كال سابات
 .(65 :2012 كآرركف  أ مد) سنية كمعارضة

  يث مف اديدة  تساؤالت طرح السكرية األزمة في األ داث مجريات مف التركي المكةؼ
 التدرؿ مف القدر ىذا األتراؾ يمارس كلما  ادان؟ انتقاديان  شكبلن  يترذ كلماذا كم دداتو  طبيعيتو
 إزا  ال اد المكةؼ ىذا لتفسير م اكلة كفي  (28 :2012 م فكظ ) السكرم؟ الشأف في الصريح
 :كالم ددات األبعاد مف مجمكاة تقديـ يمكف السكرية  األزمة
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 ضرب ربلؿ مف كذلؾ شركا   دكف المنطقة في الك يد الطرؼ تككف أف تركيا سعي -
 أم اإليراني  لمنفكذ األساسية الركائز إ دل ضرب ابر إيراف أم  األةكل اإلةميمي الشريؾ
ضعاؼ سكريا  كصكؿ يككف أف إلى كالتطمع لمورب  المعادية السياسية الريارات كا 

 جديدة ركيزة العربي  الربيع بمداف سائر في كما سكريا  في السمطة إلى اإلسبلمييف
 .(79 :2013  القدرة) المنطقة أمكر تسيير في ىدفيا لمضاافة

 بقيادة المنطقة في بسياستو ممتزمة كىي الوربي  الت الؼ في اضكان  تزاؿ ال تركيا فإ -
 رطكات أبرز كمف  الناتك  مؼ في ان اضك  لككنيا باإلضافة األمريكية  المت دة الكاليات
 الدرع رادارات نصب -بنفسيا طمبيا بؿ -امى مكافقتيا الوربي بالت الؼ التركي االلتزاـ

 كآرركف  أ مد) كالركسية اإليرانية الصكارين لمكاجية أراضييا امى الناتك ل مؼ الصاركري
2012: 66). 

 أنظمتيا امى تكرات شيدت التي لمدكؿ االستراتيجي الشريؾ تككف أف تركيا م اكلة -
 كاالةتصادم  السياسي لنمكذجيا التركي  ربلؿ مف أفريقيا شماؿ في السيما السياسية 

 مشاركة في طمبيا  صرت فإنيا السمطة  في الشراكة ةمبادر  أنقرة طر ت اندما  تى
 في المعارضة كرمكز السكرية  الكردية كالقكل األررل القكل كأةصت  المسمميف ركافاإل

 السياسية الريارات جميع بااتماد لمتيديد باإلضافة كيمك  كميشيؿ ابدالعظيـ  متؿ الدارؿ 
 .(57-53 :2012 م فكظ ) سكريا مع كالعسكرية

 :السورية األزمة في إسرائيل وأىداف مصالح 6.1.3.4
 يجعؿ سكؼ ر يمو في ـأ األسد بشار الرئيس نظاـ ظؿ في سكا  السكرية  األزمة استمرار

 مسم ة اصابات تتنازاو ضعيؼ جار امى ست صؿ التي إسرائيؿ لمصم ة يميؿ اإلةميمي التكازف
 إيراف إلى الكصكؿ أك دمشؽ إلى الدركؿ مف اإلسرائيمي الجيش منع أك مقاكمة تستطيع ال متفرةة 

 . (61 :2012 ةنديؿ ) ذلؾ أرادت إف

  دده الذم زمة: أىمياادة أىداؼ في ىذه األ ت قيؽ تريد إسرائيؿيرل البا ث بأف ك 
 ك دات أصور إلى األكسط الشرؽ منطقة كؿ تقسيـ إلى يداك كالذم ـ 1982 ااـ" إينكف اكديد"

 الممانعة لم كر نياية السكرم النظاـ سقكط يعتبر كما  كديني كارةي  تني أ أساس امى ممكنة
 يسيؿ كبالتالي الفمسطينية  المقاكمة ك ركات اهلل  ك زب كسكريا  إيراف  في المتمتؿ كالمقاكمة
 اإليراني النفكذ إلى تراجع باإلضافة الفمسطينية  المقاكمة ك ركات اهلل  زب السيما امييا القضا 

كما يمكف القكؿ بأف مصم ة إسرائيؿ في إطالة أمد األزمة كأف يتعمؽ  زب اهلل أكتر . المنطقة في
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شوالو في القتاؿ امى  ساب تضريـ ةكتو الدائر في سكريا إلفي القتاؿ  نياؾ ةكاه كاستنزافيا  كا 
 كزيادة ترسانتو العسكرية.

   :السورية األزمة في إيران وأىداف مصالح 7.1.3.4
 في إيراف بو تقبؿ الذم فاإلصبلح  النظاـ إصبلح ربلؿ مف السكرية األزمة  ؿ إيراف ترل

 انفتا ان  أكتر سياسي لنظاـ سكريا تنتقؿ أف بمعنى تقريبان  السكرم النظاـ تصكر يكافؽ سكريا
 تمس كال بيما  كاإلطا ة كرئيسيا ال ككمة بتكميؼ تتعمؽ بيا  كمت كـ  ذرة سياسية كبتعددية

 فإفٌ   العممية النا ية كمف .(42 :2012 اسكر ) بو المرتبطة كاألجيزة الكاسعة كسمطاتو الدكلة رئيس
 الضوكط ـأما الصمكد مف يمكنو بما السكرم لمنظاـ كاسعان  كاسكريان  سياسيان  دامان  تقدـ إيراف

 النظاـ تبناه الذم األمني ال ؿ رمؼ كمعتدلييا بم افظييا إيراف تكةف كبذلؾ  كالرارجية الدارمية
 أشكاؿ مرتمؼ لو كةدمت الطرفيف  نظر في لو اإلستراتيجية األىمية امى تدؿ إشارة في السكرم
 .(58 :2012 كآرركف  ابدالكريـ) الداـ

 الدكلي الصراع مف ان كجز  امييا ال رب مف جز ان  السكرم النظاـ امى ال رب إيراف تعتبر
 اربي دكلي مرطط مف ان جز  النظاـ مع الصراع تعتبر كما النككم  ممفيا برصكص ضدىا

 فقداف مف مراكفيا ظؿ في النككم السبلح امى بال صكؿ إيراف اىتماـ يزداد  يث يستيدفيا 
 .(5 :2014الجزيرة لمدراسات  ) كفمسطيف لبناف في نفكذىا تراجع كمف سكريا الميـ اإلةميمي ال ميؼ

 السكرية  األزمة تأتير جرا  مف سمبيان  إليراف اإلةميمي النفكذ يتأتر سكؼ أررل نا ية مف
يراف سكريا فت الؼ  -أ د الم اكر الرئيسة في تكازف القكل اإلةميمي الذم ييعتبر- اهلل ك زب كا 
 التي الصعكبات  دأك ةكة إضافية ككرةة راب ة إليراف في مكاجية رصكميا في اإلةميـ   يشكؿ
كانفراط اقد ىذا الت الؼ  النككم  برنامجيا لكةؼ إيراف امى اسكرم ىجكـ شف في إسرائيؿ تكاجية

سيكتر سمبان امى نفكذ إيراف في اإلةميـ  كسيؤدم إلى تويير أكرسارة أ د أطرافو الرئيسة "سكريا" 
 تدرؾ إيراف مما سيشكؿ ضوكطان إضافية امييا  كبالتالي  تكازف القكل اإلةميمي لوير صالح إيراف

 .ال قان  إسقاطيا كربما شؤكنيا في الرارجي لمتدرؿ مقدمة سيككف السكرم النظاـ سقكط أف تمامان 

 :السورية األزمة في السعودية العربية المممكة وأىداف مصالح 8.1.3.4
 مع المت الؼ السكرم النظاـ انييار مصم تيا مف بأف السعكدية العربية المممكة تعتبر

 النظاـ أف يتضح السكرية  األزمة مف السعكدم المكةؼ كباستقرا  اهلل  ك زب إيراف المدكد رصميا
 اهلل ك زب إيراف تدرؿ مع السيما السكرية  المعارضة جانب إلى الكةكؼ البداية منذ آتر السعكدم

 فقد  إضافة إلى ذلؾ   (Smith, 2012: 25)السكرم لمنظاـ دااميف كأطراؼ الصراع معادلة في
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 الذم األمر كىك السكرية  المسم ة المعارضة داـ امى الدينية الشراية إضفا  إلى السعكدية سعت
 مارس شير ربلؿ الشين آؿ العزيز ابد الشين الدكلة مفتي أصدرىا التي الفتكل ربلؿ مف تجمى

 ضد جياده في ال ر السكرم لمجيش كالعسكرم المادم الداـ أنكاع كافة تقديـ" بكجكب ـ 2012
 .(76 :2012 كآرركف  ابدالكريـ) "األسد بشار نظاـ

   :السورية األزمة في قطر وأىداف مصالح 9.1.3.4
 كمفاجئان  تمامان  موايران  من ى القطرية-السكرية العبلةات اترذت السكرية  األزمة اندالع مع

  بدمشؽ لسفارتيا ةطر إغبلؽ في ذلؾ أبرز تمتؿك  تكتران  أكتر باتت فقد  اميو كانت ما إلى بالنظر
 أماـ األسد بشار الرئيس لنظاـ مؤيدكف نظميا مظاىرات إتر مسمى غير ألجؿ أاماليا كتعميؽ
 كاال تجاجات لؤل داث القطرية الجزيرة ةناة توطية طريقة امى ا تجاجان  أبكرمانة   ي في مقرىا
  .(2014)ابدالجكاد   سكريا في تجرم التي

 أبرزىا كاف الدكلية كالم افؿ المؤتمرات في السكرية لممعارضة ةطر مساندة إلى باإلضافة
 إنجيبل األلمانية المستشارة مع ص في مؤتمر ربلؿ القطرم الكزرا  رئيس جاسـ  بف  مد إابلف
 الرئيس يجرم أف في آماؿ أم ترل ال لككنيا السكرية لممعارضة المطمؽ القطرم الداـ ميركؿ 
 الدكؿ أكلى ةطر  لتصبحك   المجدم الك يد ال ؿ ىك العسكرم ال ؿ كأف إصبل ات  األسد بشار

 .(2013  النعماني) .السكرية لممعارضة الداامة

 المعارضة  لقكل اجتمااات اقد ابر السكرية األزمة في دكرىا ترسين إلى ةطر سعت لقد
 تأسيس اف أسفر كالذمـ  2012التامف مف تشريف التاني )نكفمبر(  في الدك ة اجتماع أىميا كاف

 نص كما المعارضة  ةكل كافة بيف لمجمع كآلية السكرية كالمعارضة التكرة لقكل الكطني االئتبلؼ
 ككافة كالكتائب كالتشكيبلت العسكرية المجالس كداـ تك يد امى العمؿ ضركرة امى الدك ة اتفاؽ

نشا  التكرية  العسكرية الكيانات  كالكيانات التشكيبلت تمؾ كؿ ت تيا ينضكم اميا اسكرية ةيادة كا 
 .(3 :2012  (ب) لمدراسات الجزيرة) المسم ة

منذ تكلي األسد بالنظر إلى م اكر كم ددات السياسة الرارجية التي اتبعيا النظاـ السكرم 
)األب( لمقاليد ال كـ في سكريا  نستطيع تفسير مكاةؼ بعض القكل اإلةميمية كالدكلية الفاامة في 

كل إةميمية كدكلية أىما ةاألزمة  كىي تصفية ل سابات ةديمة كجديدة بيف سكريا مف جية  ك 
 فالكاليات المت دة األمريكيةالكاليات المت دة األمريكية  كركسيا  كتركيا  كالمممكة العربية السعكدية  

م اسبة سكريا ككنيا أ د م كر الممانعة  كلدايما  ركات المقاكمة  كسعييا إلفشاؿ تريد 
بب استرداميا لكرةة  زب العماؿ المرططات األمريكية في المنطقة  أما بالنسبة لتركيا  بس
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بسبب مكةؼ سكريا في لبناف كت الفيا مع النظاـ اإلسبلمي  كالمممكة العربية السعكدية  الكردستاني
يجرم ىك م اسبة لسكريا امى كجكدىا في م كر الممانعة  كلسياستيا في المنطقة.  فمافي إيراف  

يات المت دة األمريكية ةديمان لما  صؿ في ىناؾ تصفية ل سابات دكلية بيف ركسيا كالكالف أكما 
نيا تعرضت لمرديعة  كما أالجكرجية  ك ديتان لما  صؿ في ليبيا كشعكر ركسيا ب-ال رب الركسية

.   صؿ في أككرانيا مف صفعة ركسية لمكاليات المت دة األمريكية بضـ جزيرة القـر

 أفضؿ ما يمكف فيو كؿ بأفكبعد دراسة مصالح كأىداؼ القكل الفاامة في األزمة يمكف الق
ىك النمكذج الكاةعي  كبنا ن تفسير ما ي دث مف تفاابلت بيف القكل الكبرل امى السا ة السكرية 

ٌف األزمة السكرية بتعقيداتيا اإلةميمية تٌعد سا ة  قيقية إيمكف القكؿ  الكاةعية الجديدةالنظرية  امى
 الكاليات المت دة منيت بو الذم فاإلرفاؽ كلية تكازف ةكل دكلي جديد امى السا ة الدالنبتاؽ نظاـ 

في  الة األمريكية جعؿ الكاليات المت دة  زمة االةتصادية فوانستاف  كاألأفي العراؽ ك  األمريكية
ب ةدـ مناس ئلقكل الصاادة أف ت اكؿ إيجاد مكطسمح في الكةت ذاتو لكؿ مف اك   تراجع نسبي

 صيف تجاه األزمات الدكلية الكبرلالك   فالت الؼ الضمني بيف ركسيا لمكانتيا اإلةميمية أك الدكلية
ككف لكف كل  ث التويير في بنية النظاـ الدكليلمعب دكر القكل التي لف تتكانى في إ دا ىيأىا

التي تتسـ بيا النظرية الكاةعية  مبدأ العقبلنية   كطبقان للسكرية منطقة ارتطاـ جيكبكليتيكةالسا ة ا
  فالكاةعية ال تعني التيٌكر  باشرة ال يمكف التنبؤ بتدااياتياالطريؽ أٌماـ نشكب  رب م كالتي تقطع

في ظؿ المراطر  ال يسمح بال رب المباشرةالمتبادؿ  ك تى الكضع الدكلي  فمنطؽ الردع النككم 
 العبلةاتما يسمى في أدبيات  أماـىنا  ن ف... إذف  الكبيرة التي ةد ت مميا متؿ ىذه ال ركب

 .الككالةب ركب اللدكلية ا

لكؿ  ةالقكمي المصالحلت قيؽ  مسر ان ك إلى سا ة تجاذبات إةميمية  ادة  ت كلتسكريا ف
 ـأ  ركسياك  األمريكية دكلية متمتمة في الكاليات المت دةمنيا المتنافسة سكا ن  اإلةميمية كالدكليةالقكل 
د ىذا ىك المقصك   ستجد نفسيا معزكلة إةميميان ا في مقابؿ إيراف الٌتي ئي مفاك السعكدية بيف  إةميمية

سرائيؿإةميمي آرر بيف   كما يكجد تنافس األٌكؿ مف إسقاط النظاـ السكرم   األكلى كقكة إيراف كا 
  فسقكط يمية تسعى بكؿ طريقة ل فظ البقا التانية كقكة إةمك   مية طام ة الكتساب مزيد مف القكةإةمي

يجعميا دكلة  بيسة مف نا يتيا ك اإلستراتيجي في المنطقة  النظاـ السكرم سيفقد إيراف امقيا
  بيف  ميفيا في جنكب لبناف  زب اهلل ك ميؼ متقدـك يومؽ ةنكات االتصاؿ بينيا ك الجنكبية 

رر بيف إيراف كتركيا آ  كما يكجد تنافس إةميمي سي ٌكؿ سكريا إلى دكلة اازلة لصالح إسرائيؿك 
تت كؿ سكريا ةبؿ إلى دكلة فاشمة مصدرة  ىناؾ مراطر مف أفكما أف  امى النفكذ في المنطقة 

 لدكر الجكار. لتيديدات كاألشكاؿ ال متناىية مف المراطر 
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أف ك أف تككف كااية ليذه الت ديات لذلؾ يرل البا ث بأنو ينبوي امى المعارضة السكرية 
الدكلية ك التيارات اإلةميمية  اتتجاذبي تابعان  في المعادلة ال اامبلن  مستقبلن  تسعى جاىدة لتككف اامبلن 

مكانتيا اإلةميمية ك يوتنمكا م كرية دكلتيـ أف  امييـينبوي كما   صطؼ ىنا أك ىناؾت التجعمي
أف ي ٌكلكا مف  بدالن الكاةعية م ميا مف التنافس الدكلي القائـ لمصم ة دكلتيـ بشي  مف البراغماتية ك 

دكلية لف يككف كأىداؼ ةكل ت قيؽ مصالح ك  كدكلية  سكريا إلى سا ة لتصفية  سابات إةميمية
ال ركب كالصرااات ىي إ دل أدكات تويير مكازيف القكل سكا  امى . فلسكريا أم نصيب منيا

الدكلي  فرركج سكريا مف رريطة التكازنات اإلةميمية سكؼ تفرز أكضااان  ـالمستكل اإلةميمي أ
 .سبة لقكل أررلىبكطان بالن ـجديدة سكا  صعكدان بالنسبة لبعض القكل أ
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  المبحث الثالث
 ومعوقات حميا السورية األزمة لحل والدولية العربيةوالجيود  المبادرات

   :السورية األزمة لحل دوليةالو  والجيود العربية المبادرات 1.4.4
  :العربية الدول جامعة مبادرات 1.1.4.4

جتماع لجامعة افي رتاـ  ـ 2011( أغسطس) آب 28 في األكلى العربية المبادرة جا ت
قؿ مبادرة اربية ننبيؿ العربي إلى دمشؽ ل /يفاد أمينيا العاـ السيدإالدكؿ العربية  ةررت ربللو 

ؼ الض ايا مف القتمى كالمصابيف  آلاتر سقكط إلمرئيس السكرم بشار األسد ل ؿ األزمة في سكريا 
مف الدكؿ العربية امى المساىمة في  كأكد الكزرا  العرب في ديباجة مبادرتيـ أنيا تأتي " رصان 

لؤلرطار الناجمة اف تفاةـ الكضع كتأتير ذلؾ في استقرار سكريا  إيجاد  ؿ في سكريا كدر ان 
ألم نكع مف التدرؿ األجنبي المباشر أك  كسبلمتيا اإلةميمية كك دتيا ك قف دما  السكرييف كتفاديان 

 .(2011)نيار نت   كمنضبط"كضماف ت قيؽ اإلصبل ات في مناخ آمف   غير المباشر

 (13)جامعة الدكؿ العربية لتسكية األزمة في سكريا مف بيا تقدمت المبادرة التي  تتككف
 (2011ت اكنبليف  س)ميدؿ اي   نصت ىذه البنكد امى:بندان 

كس ب كؿ   داكة ال ككمة السكرية إلى الكةؼ الفكرم لكؿ أاماؿ العنؼ ضد المدنييف .1
المظاىر العسكرية مف المدف السكرية  قنان لدما  السكرييف كتفاديان لسقكط المزيد مف 

 كتجنيب سكرية االنزالؽ ن ك فتنة طائفية أك إاطا  مبررات لمتدرؿ األجنبي.   الض ايا

 تعكيض المتضرريف كجبر كؿ أشكاؿ الضرر الذم ل ؽ بالمكاطنيف. .2

 المشاركة في اال تجاجات األريرة.بإطبلؽ سراح جميع المعتقميف السياسييف أك المتيميف  .3

إابلف مبادئ كاض ة كم ددة مف ةبؿ الرئيس ي دد فييا ما تضمنتو رطاباتو مف رطكات  .4
كأف يستردـ صبل ياتو   إصبل ية  كما يؤكد التزامو باالنتقاؿ إلى نظاـ  كـ تعددم

المكسعة ال الية كي يعجؿ بعممية اإلصبلح كاإلابلف اف إجرا  انترابات رئاسية تعددية 
مكاد نياية  ـ2014مفتك ة لممرش يف كافة الذيف تنطبؽ امييـ شركط الترشيح في ااـ 

 الكالية ال الية لمرئيس.

 يتـ فصؿ الجيش اف ال ياة السياسية كالمدنية. .5
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ت السياسية الجدية ما بيف الرئيس كممتمي ةكل المعارضة السكرية امى ةاادة بد  االتصاال .6
الندية كالتكافؤ كالمساكة بد ان مف التجمع الكطني الديمقراطي )ىيئة التنسيؽ الكطني لقكل 

امى األرض في  الفاامة( كتمتيؿ التنسيقات الميدانية االتوير الكطني الديمقراطي في سكري
ان معترفان بو سياسيان كممتميف اف التيار اإلسبلمي كشرصيات كطنية ال كار بصفتيا شريك

معركفة ذات رصيد  كذلؾ امى أساس رؤية برنامجية كاض ة لمت كؿ مف النظاـ القديـ 
كيككف ىذا ال كار الذم يجرم بتيسير كداـ الرئيس كمع  إلى نظاـ ديمقراطي تعددم بديؿ.

اغبة في االنضماـ إليو بصرؼ النظر اف الييئة الرئيس مفتك ان لكؿ القكل كالشرصيات الر 
التي تنتمي إلييا أك ال زب الذم تمتمو كفؽ األسس التي يتطمبيا ال كار. كيككف ال كار 
امى أساس المصال ة الكطنية العميا السكرية باالنتقاؿ اآلمف إلى مر مة جديدة كفؽ تكابت 

 األجنبي.الك دة الكطنية: ال لمعنؼ  ال لمطائفية  ال لمتدرؿ 

نتقاؿ اليقرر فيو ال زب ةبكلو ا  يعقد  زب البعث مؤتمران ةطريان استتنائيان في شكؿ سريع .7
 إلى نظاـ ديمقراطي تعددم يقـك امى صندكؽ االةتراع.

تمعب جامعة الدكؿ العربية بداكة مف الرئيس دكران ميسران لم كار كم فزان لو كفؽ آلية يتـ  .8
 التكافؽ امييا.

دة كطنية ائتبلفية برئاسة رئيس  ككمة يككف مقبكالن مف ةكل المعارضة تشكيؿ  ككمة ك  .9
المنررطة في اممية ال كار  كتعمؿ مع الرئيس كتت دد ميمتيا في إجرا  انترابات نيابية 

كتككف مفتك ة لمراةبي   يشرؼ امييا القضا  السكرم  شفافة تعددية  زبيان كفرديان 
 العاـ.كتنجز مياميا ةبؿ نياية  االنترابات

شكيؿ  ككمة تمارس صبل يتيا الكاممة بمكجب بتيكمؼ رئيس الكتمة النيابية األكتر اددان  .10
 القانكف.

ةرار  .11 تككف ميمة المجمس النيابي المنترب أف يعمف اف نفسو جمعية تأسيسية إلاداد كا 
 دستكر ديمكةراطي جديد يطرح لبلستفتا  العاـ.

 المبادرة.اتفاؽ امى برنام  زمني م دد لتنفيذ ىذه  .12

 .تشكيؿ آلية متابعة بما في ذلؾ كجكد فريؽ اربي لمتابعة التنفيذ في سكرية .13

 تشريف 16 في اقدتو اجتماع في طر تيا آليات الجامعة ااتمدت الرطة تنفيذ كلضماف
 لكةؼ السكرية بالقيادة اتصاؿ إجرا  ميمتيا اربية  كزارية لجنة متفشك  ـ2011 (أكتكبر) األكؿ
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 البلزمة االتصاالت إجرا  امى كالعمؿ المسم ة  المظاىر كؿ كرفع كاالةتتاؿ  العنؼ أاماؿ كافة
 يكمان  (15) ربلؿ راايتيا كت ت العربية الجامعة بمقر شامؿ كطني  كار مؤتمر اقد في لمبد 

 الشعب طمك ات تمبي التي السياسية التطمعات ت قيؽ أجؿ مف القرار ىذا صدكر تارين مف ااتباران 
 . (9 :2013 بدرراف ) السكرم

 لقطع الدستكر لصياغة لجنة تشكيؿ اف نفسو  الكةت في كأامف الرطة  امى النظاـ ظت فى 
 سقؼ ت ت الدارؿ في  كار إلجرا  كداا كالتويير  باإلصبلح الجامعة مطالب امى الطريؽ
 اضكية تجميد دكف لم يمكلة العربية الكزارية المجنة استقباؿ امى ككافؽ ااد النظاـ لكف  الكطف
 .(5 :2014  ةببلف) يتوير لـ األرض امى سمككو لكف الجامعة  في سكرية

 تجميد إلى العربية الدكؿ جامعة مجمس دفع بو  تعيد بما السكرم النظاـ كفا  ادـ إف
 امييا كافقت التي لتعيداتيا الكامؿ تنفيذىا ل يف كمنظماتيا العربية الدكؿ جامعة في سكريا اضكية
 العربية الجامعة امقت  ـ2011( نكفمبر) تانيال تشريف 16 في العربية  العمؿ رطة بمكجب
اطائيا العربية مبادرةالب التزاميا لعدـ اةتصادية اقكبات امييا كفرضت سكريا اضكية  تبلتة ميمة كا 

 كزرا  مجمس ةرر ذاتيا الجمسة كفي سكريا  إلى ارب مراةبيف إلرساؿ *برتكككؿ امى لمتكةيع ياـأ
  .(3 :2012ال سف  ) سكريا إلى مراةبيف إيفاد الرارجية

 كمركزىا المراةبيف بعتة مياـ امى السكرية كال ككمة الجامعة بيف التكافؽ تـ أف كبعد
 "الدابي م مد" السكداني الجنراؿ بقيادة السكرية األراضي امى مياميا البعتة بدأت القانكني 
 ـ 2012( يناير) تانيال كانكف مطمع سكرية إلى البعتة طبلئع درمت إذ العنؼ  كةؼ في لممساىمة

مقت أف تمبث لـ أاماليا لكف  الجامعة تقرر أف ةبؿ  †امييا ىجمات بسبب أسبكايف ربلؿ اي
                                                           

*
 ببرتكككؿ( 7438) رةـ القرار صدر ـ 2011( نكفمبر) تانيال تشريف في العرب الكزرا  مجمس اجتماع ربلؿ 

 ـ 2011( ديسمبر) األكؿ كانكف 19 في البرتكككؿ ىذا امى التكةيع تـ  يث العرب  المراةبيف بعتة بميمة راص
زالة القتاؿ  بكةؼ المطالبة اف فضبلن  العربية  كالجامعة السكرية  ال ككمة بيف  اف كاإلفراج مسم ة مظاىر أم كا 

 .البرتكككؿ تطبيؽ في لمبد  أكلى كرطكة المعتقميف

†
 تقرير في كرد لما ككفقان  العربية  الجامعة أمانة إلى البعتة ميمة اف تقريره الدابي مصطفى م مد البعتة رئيس ـسم 

 كأف الببلد  مف مرتمفة أرجا  في مسم ة بعمميات تقـك مسم ة جية ىناؾ بأف ااترافان  تمة فإف المراةبة  بعتة
 فيي كبالتالي الجمااات  ىذه يراطب ال البعتة  أساسو امى تعمؿ كالذم السكرية  ال ككمة مع المكةع البرتكككؿ

 غير كااتباره التقرير  لرفض معارضة سكرية جمااات اميو استندت الذم األمر كىك. العنؼ بكةؼ معنية ليست
 يكف لـ البعتة امؿ بأف األكبر النقد جا  المنظكر  ىذا إلى كاستنادا. السكرية لم ككمة كمن ازان  دةيؽ كغير منصؼ
 :2012 أبكطالب )آرر  شيران  البعتة امؿ لمد دااي فبل كبالتالي السكرييف  لممدنييف  ماية تكفير نا ية مف مجديان 
74). 
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  .(74 :2012 أبكطالب ) اإلنسانٌية األكضاع كتدىكر العنؼ استمرار نتيجة س بيا العربية

مجمس جامعة الدكؿ العربية امى المستكل  ـ  انعقد2012تاني )يناير( الكانكف  22في 
امى التقرير الذم ةدمو رئيس بعتة  طبلعببل كةاـالكزارم في دكرتو غير العادية المستأنفة بالقاىرة. 

كؿ األكانكف  24  اف ميمة البعتة في الفترة ما بيف امراةبي جامعة الدكؿ العربية إلى سكري
لممياـ المككمة إلى ىذه البعتة  كفقان ـ  2012اير( تاني )ينالكانكف  18ـ ك تى 2011)ديسمبر( 

لجامعة الدكؿ  بمكجب البركتكككؿ المكةع اميو بيف الجميكرية العربية السكرية كاألمانة العامة
االستماع إلى تقرير األميف العاـ  كؿ اإلطار ك  .ـ2011كؿ )ديسمبر( األكانكف  19في  العربية

منذ بد   اتجد مف تطكرات امى مسار األ داث في سكريالسياسي كالفني ليذه الميمة  كما اس
 . (9-8 :2012)الجزيرة لمدراسات أ   تعامؿ الجامعة مع ىذه األزمة

  كتطكرات الكضع في اكبعد أف تدارس المجمس تقرير رئيس بعتة المراةبيف إلى سكري
مف أزمتيا دكف أم تدربلت رارجية  اكالمسااي اليادفة إلى إرراج سكريلمجيكد  كاستكماالن   اسكري

 العربية الجامعة طر تأراضييا  كسبلمتو  ا رب أىمية  ك رصا امى ك دة سكري أك االنزالؽ ن ك
 (2012)شبكة فكلتير   تشتمؿ امى ما يمي: السكرية األزمة ل ؿ تانية مبادرة باإلجماع

 ضركرة كةؼ كافة أاماؿ العنؼ كالقتؿ مف أم مصدر كاف  ماية لممكاطنيف السكرييف.  .1

 مطالبة ال ككمة السكرية بما يمي:  .2

ربل  المدف كاأل يا  السكنية مف جميع المظاىر المسم ة  كفتح  - اإلفراج اف المعتقميف  كا 
ة لمتنقؿ ب رية في العربية كالدكلي المجاؿ أماـ منظمات الجامعة المعنية ككسائؿ اإلابلـ

 لبلطبلع امى  قيقة األكضاع كرصد ما يدكر فييا مف أ داث.  اجميع أن ا  سكري

س ب الجيش السكرم كأية ةكات مسم ة مف مرتمؼ التشكيبلت إلى تكناتيا كمكاةعيا  -
 األصمية. 

 ضماف  رية التظاىر السممي بمرتمؼ أشكالو كادـ التعرض لممتظاىريف.  -

ة إلى تسييؿ ميمة بعتة المراةبيف كالسماح بإدراؿ كافة المعدات داكة ال ككمة السكري -
 أجيزة االتصاالت. براصة ال

االستمرار في داـ كزيادة ادد بعتة مراةبي جامعة الدكؿ العربية كتكفير ما يمـز ليـ مف  .3
 الداـ الفني كالمالي كاإلدارم  كالتعاكف مع األميف العاـ لؤلمـ المت دة لداـ البعتة. 
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داكة ال ككمة السكرية ككافة أطياؼ المعارضة السكرية إلى بد   كار سياسي جاد ت ت  .4
رااية جامعة الدكؿ العربية في أجؿو ال يتجاكز أسبكايف مف ىذه الداكة كذلؾ لت قيؽ 

 : اآلتي

تشكيؿ  ككمة ك دة كطنية ربلؿ شيريف مف تاريرو تشارؾ فييا السمطة كالمعارضة  -
تككف ميمتيا تطبيؽ بنكد رطة الجامعة العربية  كاإلاداد   يابرئاسة شرصية متفؽ امي

النترابات برلمانية كرئاسية تعددية  رة بمكجب ةانكف ينص امى إجرا اتيا  بإشراؼ اربي 
 كدكلي. 

تفكيض رئيس الجميكرية نائبو األكؿ بصبل يات كاممة لمقياـ بالتعاكف التاـ مع  ككمة  -
 كاجباتيا في المر مة االنتقالية.  الك دة الكطنية لتمكينيا مف أدا 

إابلف  ككمة الك دة الكطنية  اؿ تشكيميا بأف ىدفيا ىك إةامة نظاـ سياسي ديمقراطي  -
كيتـ تداكؿ   تعددم يتساكل فيو المكاطنكف بوض النظر اف انتما اتيـ كطكائفيـ كمذاىبيـ

 . يالسمطة فيو بشكؿو سمم

اادة تنظيـ أجيزة   مف كاالستقرار في الببلدةياـ  ككمة الك دة الكطنية امى إاادة األ - كا 
الشرطة ل فظ النظاـ كتعزيزه مف ربلؿ تكلي المياـ األمنية ذات الطابع المدني  كتتعيد 

 الدكؿ العربية بتمكيؿ ىذا الجيد بالتنسيؽ مع جامعة الدكؿ العربية. 

نكف كالبت فييا إنشا  ىيئة مستقمة مفكضة لمت قيؽ في االنتياكات التي تعرض ليا المكاط -
نصاؼ الض ايا.   كا 

ةياـ  ككمة الك دة الكطنية باإلاداد إلجرا  انترابات لجمعية تأسيسية امى أف تككف  -
شفافة كنزيية برةابة اربية كدكلية  كذلؾ ربلؿ تبلتة أشير مف ةياـ  ككمة الك دة الكطنية 

ر استفتا  شعبي  كتتكلى ىذه الجمعية إاداد مشركع دستكر جديد لمببلد يتـ إةراره اب
 ككذلؾ إاداد ةانكف انترابات امى أساس ىذا الدستكر. 

 تكميؼ األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية بتعييف مبعكث راص لمتابعة العممية السياسية.  .5

 كطنية لتمكينيا مف تنفيذ مياميا.داكة المجتمع الدكلي إلى تقديـ الداـ ل ككمة الك دة ال .6

الطمب مف رئيس المجنة كاألميف العاـ إببلغ مجمس األمف لداـ ىذه الرطة طبقا لقرارات  .7
ىذه الفقرة تت فظ امى  الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أفيذكر ك مجمس الجامعة. 

 .مف القرار
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 كااتبرتيا رفضتيا السكرية ال ككمة أف غير بالمبادرة  السكرم الكطني المجمس ر ب
 إنشا  ألىداؼ فاض ان  ررةان  كااتبرتيا الكطنية  لسيادتيا كانتياكان  الدارمية شؤكنيا في سافران  تدربلن 

 28 فيك . (6 :2014 ةببلف ) السكرم الشعب مصالح مع تناةضيا إلى باإلضافة العربية  الجامعة
 أاماؿ كةؼ تـ العرب الرارجية كزرا  مف ادد مع التشاكر كبعد  ـ2012( يناير) تانيال كانكف
 األزمة  ؿ في تقدـ أم ت قيؽ اف اجزت ةد الجامعة تككف كبالتالي العربية  الجامعة بعتة

 .(101 :2012 كآرركف  أ مد) اناف ككفي ياألمم المبعكث جيكد رمؼ بتقميا كألقت  السكرية

 لقد جرل التركيز في مبادرة جامعة الدكؿ العربية األكلى امى مسألتيف رئيسيتيف: األكلى
كتتكجو بالطمب مباشرة إلى ال ككمة  اتت دث اف ضركرة الكةؼ الفكرم ألاماؿ القتؿ في سكري

كالمسألة التانية   ؿ لجنة مف رمسة كزرا  ارب لمتابعة المكضكعيلمقياـ بذلؾ  كتشك ةالسكري
كالمعارضة ت ت مظمة جامعة الدكؿ  النظاـ السكرمتت دث اف ضركرة البد  ب كار شامؿ بيف 

  في ىذه المبادرة لـ يجر ال ديث اف اليدؼ المنشكد مف ال كارك العربية ربلؿ رمسة اشر يكمان. 
أما في  كىك االنتقاؿ إلى نظاـ ديمقراطي  بؿ تركت األمر إلى  كار المعارضة مع السمطة.

منت رارطة طريؽ مفصمة لبلنتقاؿ إلى المبادرة التانية الصادرة اف جامعة الدكؿ العربية فقد تض
  .ميف بيئة مبلئمة لذلؾأنظاـ ديمقراطي  كاشترطت لبد  ال كار بيف السمطة كالمعارضة ت

إةميمية  كإيراف ك زب اهلل   لفتمة ةك لينجح  أف تطبيؽ الرطة العربية لـ يكف يمكف القكؿ ب
الرئيس بشار مف المشيد  ضد أم مسعي إلرراج دكلية  كركسيا كالصيف  تقؼ جميعان  لكأرر 

كما يرل البا ث بأف فشؿ المبادرات العربية كضوكط دكؿ الرمي  أدل إلى إنيا  السياسي السكرم. 
كؿ إةميمية ال سيما الرميجة  ؿ األزمة السكرية ت ت مظمة جامعة الدكؿ العربية  كبسبب ضوكط د

  .األزمة تدكيؿأدل إلى  منيا
 :عنان كوفي مبادرة 2.1.4.4

 أصدرت المت دة  األمـ دارؿ الرميجية لمجيكد ككنتاج األفؽ  انسداد  الة مف لمرركج
 بتعييف  (A/RES/66/33) رةـ القرار ـ 2012( فبراير) شباط 16 في المت دة لؤلمـ العامة الجمعية
 الدكؿ كجامعة المت دة لؤلمـ مشتركان  راصان  مبعكتان  اناف ككفي المت دة لؤلمـ السابؽ العاـ األميف
-الركسي الفيتك بعد الجمكد تفادمل ركسي -يكيأمر  تفاىـ امى بنا ن ك  السكرية  األزمة ل ؿ العربية
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 .(4 :2012 ال سف ) ـ2012( فبراير) شباط 4 في األمف مجمس في *الصيني

 مقيدان  ونفس كجد جية فمف اناف  ككفي لميمة ضماف أم يكفر لـ التفاىـ ىذا لكف 
 ىذا امى معو التعاطي مف بد كال السكرية الدكلة ممتؿ أنو فييا األسد يرل كالتي  السكرية بالمعايير
 مجمس مف مفكضان  كاف أررل جية كمف دكلي  كسيط أم تجاه تنازؿ بأم ويمزم شي  كال األساس 

 بو  ظيت ما كىذا  المعنكم الداـ ىك ويأمم أف يمكف ما كأةصى ضمانات  أم دكف لكف األمف
( ابريؿ) نيساف 10 تارين ك دد ـ 2012 (مارس) آذار منتصؼ طر يا التي الست النقاط رطة

 بنكد ستة اناف ككفي رطة كتضمنت. (9ص  2013 بدرراف )النار إطبلؽ لكةؼ مكادان  ـ2012
 : (Smith, 2012: 30-31)ىي

 السااة في ـ2012( أبريؿنيساف ) مف العاشر في المعارؾ كةؼ: العنؼ أاماؿ كةؼ .1
 نيساف 12 كفي السكرية  لمقكات( جرينتش بتكةيت التالتة) دمشؽ بتكةيت صبا ان  السادسة

 األمـ إشراؼ ت ت لممعارضة  بالنسبة جرينتش بتكةيت التالتة السااة اند (أبريؿ)
 .المت دة

 المشركاة لممطالب تمبية السكريكف  يقكدىا مفتك ة سياسية اممية كضع: السياسي ال كار .2
 .ذلؾ المكفد يطمب اندما البلزمة  السمطات بكؿ يتمتع مفاكض كتعييف لمشعب 

 المناطؽ كؿ إلى المناسب الكةت في اإلنسانية المساادة إرساؿ ضماف: اإلنسانية المساادة .3
 سااتيف  تدـك ويكمي ىدنة كتنفيذ فكران  التصديؽ ذلؾ أجؿ كمف معارؾ  فييا تدكر التي

 امى فييا بما فعالة  آلية إطار في اليدنة  لتمؾ الم ددة كاإلجرا ات التكةيت كتنسيؽ
 .الم مي الصعيد

 بشكؿ المكةكفيف اف اإلفراج إجرا ات مف كالتكتيؼ اإلسراع: التعسفية االاتقاالت كةؼ .4
 فكرية إجرا ات كاتراذ ااتقاليـ  كفاكأم المكةكفيف األشراص كؿ الئ ة كنشر تعسفي 
 .األماكف تمؾ إلى الكصكؿ لضماف

 ال سياسة كتبني الببلد  أن ا  كؿ في الص فييف تنقؿ  رية ضماف: الص فييف تنقؿ  رية .5
 .الببلد لدركؿ تأشيرات من يـ بشأف التمييز امى تقكـ

                                                           
*
 لرطة" ت فظ بدكف المجمس داـ" العربية الدكؿ كجامعة األكربية الدكؿ بو تقدمت الذم القرار مشركع تضمف 

 ل قكؽ" كالمعممة الفاض ة االنتياكات"ػب يندد كما  سكريا في ديمقراطية انتقالية اممية أجؿ مف العربية الدكؿ جامعة
 .(4 :2012 ال سف ) السكرم النظاـ يرتكبيا التي اإلنساف
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 .سمميان  التظاىر في كال ؽ جمعيات  تشكيؿ  رية ا تراـ: لمسكرييف ال ريات .6

 المراةبكف كصؿ المرة كىذه  بيا التزامو النظاـ كأامف  المعارضة رضا المبادرة ىذه كنالت
 18 في ميمتيـ تعميؽ إلى اضطرت المت دة لؤلمـ العامة األمانة لكف أكبر  بسراة الدكليكف
 تقديـ يتـ كلـ سبلمتيـ  ىددت ل كادث منيـ العديد تعرض بعدما ـ 2012( يكنيك)  زيراف

 .(81 :2012  الشين)  صؿ مما لمت قؽ المناسب الكةت في ليـ البلزمة لتسييبلتا

 يميؿف مبادرة ككفي اناف ل ؿ األزمة أرذت بال سباف تكازف القكل الدارمي الذم أيمكف القكؿ ب
لصالح النظاـ السكرم  ككذلؾ مراااة الكضع الدكلي الذم رمقتو كؿ مف ركسيا كالصيف في مجمس 

 .لممساادة في تطبيؽ رطة اناف جدية القكل الدكليةضافة لعدـ األمف  باإل
   :(1) جنيف مؤتمر 3.1.4.4

 (يكنيك)  زيراف 30 في   (Geneva Communiqué)(1) جنيؼأك إابلف  بياف صدر
  *سكريا  كؿ الدكلي العمؿ مجمكاة لدكؿ السكيسرية جنيؼ مدينة في ايقد اجتماع اقب  ـ2012

 تسكية أم أف البياف كأامف الصراع في سكريا: النظاـ السكرم  كالمعارضة  اكلـ ي ضره طرف
 أف يمكف مستقبؿ تكفير: رصائصيا مف انتقالية مر مة تتضمف أف يجب السكرية لؤلزمة سياسية
 ذلؾ ت قيؽ باتجاه  اسـ زمني جدكؿ كفؽ كاض ة رطكات كت ديد كافة  السكريكف فيو يشارؾ

 كأف لمجميع  كاالستقرار كاليدك  األمف مف مناخ في لمت قؽ ةابمة التسكية ىذه تككف كأف المستقبؿ 
. (Gaub, 2013: 1) كالعنؼ الدما  إراةة مف مزيد دكف بسراة االنتقالية المر مة ليذه التكصؿ يتـ

  :(81 :2012 الشين ) كأىميا االنتقالية المر مة في الرئيسة الرطكات البياف ك دد

 السكرية ال ككمة مف أاضا  تتضمف كاممة  تنفيذية بصبل يات انتقالي  كـ ىيئة تأسيس .1
 .    الطرفيف مف المتبادؿ القبكؿ أساس امى تشكيميا كيتـ كالمعارضة 

 مف ىادؼ  كطني  كار اممية في السكرم المجتمع كأطياؼ اناصر جميع مشاركة .2
 المراجعة نتيجة أما ةانكنية  إصبل ات إلى إضافة لمدستكر بمراجعة البد  الممكف

 الدستكرية المراجعة مف االنتيا  يتـ ك الما الشعب  لمكافقة ترضع أف فيجب الدستكرية

                                                           
*
لؤلمـ المت دة كالجامعة العربية تشكمت مجمكاة العمؿ الدكلية مف أجؿ سكريا برئاسة المبعكث الراص المشترؾ  

األاضا  الدائميف في مجمس األمف  إضافة إلى تركيا بكصفيا رئيسة منظمة التعاكف ت ضممف أجؿ سكريا  ك 
ترأس ت تكان التي  كالككيت لجنة المتابعة العربية  كؿ سكريا في الجامعة العربيةاإلسبلمي  كةطر بكصفيا رئيسة 
بي  كاألمـ ك   كمفكضية االت اد األكر ـ2012ااـ  العربيةةتيا  كالعراؽ رئيس القمة مجمس كزرا  الرارجية العرب ك 

 .  باإلضافة لؤلميف العاـ لؤلمـ المت دة كاألميف العاـ لمجامعة العربيةالمت دة
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 .    كافة األ زاب أماـ كمفتك ة  رة نتراباتال اإلاداد يجب

 .    االنتقالية العممية جكانب كؿ فى كامؿ بتمتيؿ النسا  ت ظى أف يجب .3

 إطبلؽ يتـ كأف تضرران  األكتر المناطؽ إلى اإلنسانية المساادات إيصاؿ مف التمكف يجب .4
 .    المعتقميف سراح

 .القضا  أماـ تعكيضات امى ال صكؿ مف  اليان  الدائر النزاع ض ايا يتمكف أف يجب .5

 التفسيرات تعارضت  تى  (1) جنيؼ بياف تطبيؽ في رطكاتو اناف ككفي يباشر أف كةبؿ
 كركسيا األسد  تن ي يعني أنو أكدت ك مفاؤىا األمريكية المت دة فالكاليات  لمضمكنو أاطيت التي
 (أغسطس) آب 2 في استقالتو تـ كمف  اناف ككفي ميمة تعترت كبالتالي  ذلؾ نفت

 لـ أنو" مف اناف اشتكى كةد التسكية  ت قيؽ في بفشمو أةرٌ  أف بعد  (Smith, 2012: 32) ـ2012
 بيف التكافؽ كجكد ادـ أف إلى ان أيض ان مشير  الدكلي  المجتمع مف المطمكب الداـ امى ي صؿ
 إلى التكصؿ في أناف ميمة كالستكماؿ". لمسبلـ رطتو تنفيذ دكف  اؿ الدكلي األمف مجمس أاضا 
 سكريا إلى اربي دكلي كمبعكث اإلبراىيمي األرضر تكميؼ جرل ة سكري في سياسية تسكية

 .(9 :2013 بدرراف )

يرل البا ث أف ةرا ة النظاـ السكرم لمتكازنات الدكلية كانت دةيقة  كتمتؿ ذلؾ في ك 
بيف مكاةؼ الكاليات المت دة األمريكية كركسيا لتكجيو األزمة   استفادتو لمسا ة الفرص المتا ة لو

ضافة إلى تشرذـ صفكؼ كةد سااده في ذلؾ مكاةؼ كداـ  مفائو باإل  في االتجاه الذم يريده
بدبمكماسية  (1)المعارضة سياسيان كاسكريان  لذلؾ كاف تصرؼ النظاـ السكرم  ياؿ اتفاؽ جنيؼ 

أم بالقكؿ نعـ أكالن  كالتصرؼ امى أساس ال ال قان لدل الب ث في التفاصيؿ كااتمادان امى  ةم ترف
 "شيطاف التفاصيؿ".ػما يعرؼ ب

مصير لشكؿ ةاطع ب (1بياف جنيؼ ) بأف ذلؾ تجمى في ادـ  سـأيضان كيمكف القكؿ 
طراؼ األزمة أ كؿ طرؼ مف  مؿ تفسيرات كتأكيبلت متضاربة مف جانب  بؿ ك الرئيس بشار األسد

انصر أساسي االجتماع  رغـ أنيا  تمتؿ لممشاركة في إيراف  ادـ  ضكركؿ كفؽ رؤيتو. بجانب 
أدل فشمو إلى  يث   المت دة األمريكية ركسيا كالكالياتبيف  لكجكد ربلؼ   باإلضافةال ؿ في

ةميمى كالدكلى فى سكريا ن ك تكجيو الجيكد المرتمفة ن ك ت كيؿ  الة االستقطاب كالربلؼ اإل
كما م اكلة تويير مكازيف القكل امى األرض   تى يذاف أ د الطرفيف لكجية النظر األررل. 

يمكف االستنتاج مف ادـ  ضكر طرفي الصراع: النظاـ السكرم  كالمعارضة لم ادتات جنيؼ  
 الدكلية الفاامة في األزمة. بأف ىذه األطراؼ تنفذ ما تمميو امييـ القكل
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   :اإلبراىيمي األخضر مبادرة 4.1.4.4

 سيناريك كيطرح دمشؽ إلى ليت رؾ األرضر الضك  العربي الدكلي المبعكث إاطا  تـ
 إلى الصبل يات نقؿ األسد رفض أماـ انيار المسعى ىذا لكف  (1) جنيؼ اتفاؽ بتنفيذ لمبد 

 ( 9ص  2013 بدرراف ) انتقالية  ككمة

 اإلبراىيمي األرضر العربي ممياأل المبعكث ةاـ  2012( ديسمبر) كؿاأل كانكف 24 يف
 الرئيس إلى كةدميا  سكريا في األزمة إلنيا  ركسية أمريكية رطة ربلليا  امبلن  دمشؽ إلى بزيارة
 يككنكف كزرا  مف مككنة انتقالية  ككمة بإنشا  الص يفة   سب الرطة  تقضيك  األسد  بشار
 كىي ـ 2014 ااـ  تى السمطة في األسد يبقى أف امى سكريا  في الصراع طرفي مف ةبكؿ م ؿ
 أال الرطة   سب لو  ينبوي كما صبل يات  دكف كلكف االنترابية وكاليت فييا تنتيي التي السنة
 سؾمتم كلكنو صبل ياتو اف التنازؿ األسد بشار الرئيس ةبؿ  يث الرئاسية  لبلنترابات يترشح
 .ـ2014 لعاـ الرئاسة النترابات بالترشح

رض في مسرح العمميات كالكضع امى األيرل البا ث بأف مكازيف القكل العسكرية الدارمية 
أصب ت كالدكلية التي لتكازنات القكل اإلةميمية ضافة باإلالعسكرية  بعد أف استعاد زماـ المبادرة  

أدت إلى ادـ ةبكؿ  كاةعيةكتر السيناريك األتميؿ لصال و  كأصبح سيناريك ال سـ العسكرم لؤلزمة 
 جاد  ؿ لبلزمة.يبراىيمي كبالتالي فشمت جيكده إلاألسد لرطة اإل

  :(2) جنيف مؤتمر 5.1.4.4

 في تمتمت جديدة دكلية ت كالت بعد جا  ككنو مف( 2) جنيؼ مؤتمر اقد أىمية تأتى
 كبعد كاإلةميمي  النككم بشقيو األكسط الشرؽ منطقة في اإليراني بالمشركع الدكلي االاتراؼ
 الركسية المبادرة امى بنا  السكرية  الكيماكية األسم ة ترسانة مف لمترمص دكلي التفاؽ التكصؿ

 مع كاإلةميمي الدكلي التفااؿ امى انعكاساتو لو كانت الذم األمر ـ 2013( سبتمبر) أيمكؿ في
 التي كمرجعيتو المأمكؿ  السياسي ال ؿ طبيعة  يث مف سكا   (2) جنيؼ ابر السكرية  األزمة
 ,Shabaneh) المفاكضات لمسار المتكةعة السيناريكىات  يث مف ـأ  (1) جنيؼ مقررات في تتمتؿ

2013: 2-6). 

امى المؤتمر  كمع استمرار الضوكط  مارست ركسيا ضوطان كبيران امى األسد لييعمف مكافقتوي 
 االئتبلؼأامنت ةيادة   األمريكية امى االئتبلؼ الكطني  كالضوكط السعكدية التي تكصي بالتميؿ

تشريف التاني  11سطنبكؿ في إالكطني لقكل التكرة كالمعارضة بعد اجتماع ااصؼ اقد في 
بياف االئتبلؼ إلى ضركرة  ـ  االستعداد لممشاركة بصكرة مشركطة   يث داا2013)نكفمبر( 
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فراج اف المعتقميف  كتقديـ استبعاد إيراف بصفتيا شريكان في ال رب  كفتح ممرات إغاتة إنسانية كاإل
 .(4-3 :2013  )الجزيرة لمدراسات الداـ لممعارضة المسم ة

يرل البا ث بأف نجاح الضوكط الدكلية امى طرفي األزمة في سكريا: النظاـ كالمعارضة  ك 
لرغبة تمؾ األطراؼ لعقد تمؾ الم ادتات  امى الرغـ مف رفض المعارضة الجمكس مع ممتمي  يعكد

 إال تنفيذ ما يرسمو ليا اآلرركف. تممؾال النظاـ السكرم  كىك ما أشرنا إليو سابقان بأف المعارضة 

  :األولى الجولة – (2) جنيف مؤتمر 1.5.1.4.4

 ىدؼ يككف أف كىي األسد   ككمة مع كالتفاكض المؤتمر ل ضكر شركطو االئتبلؼ أامف
 كافة تمنح كأف منيا  جز ان  ليس األسد انتقالية   ككمة تشكيؿ ىك المأمكؿ السياسي ال ؿ

 كأجيزة كالشرطة  الجيش  امي اإلشراؼ أم األمنية  الصبل يات فييا بما التنفيذية الصبل يات
 جند جمااات ممتمك أامف كما. شفافة انترابات تنظيـ ميمة ال ككمة تمؾ تكمؼ كأف االستربارات 

 إذا السكرم  المعارضة كفد في لممشاركة استعدادىـ المجاىديف كجيش سكريا  تكار كجبية الشاـ 
 . (ACRPS, 2014: 5-7) المؤتمر  ضكر رفضيا اإلسبلمية الجبية أامنت بينما ذلؾ  منيـ طمب

 أكتر تبدك السياسية المعارضة أف نظره كجية فمف االئتبلؼ  شركط السكرم النظاـ رفض
 كتفكؾ انييارىا  امى كيراىف بؿ  (1) جنيؼ في امييا كانت التي ال الة اف كتشرذمان  ان ضعف

 يقاتؿ " الذمال ر السكرم الجيش" العسكرم ذراايا أف كما. القادمة المر مة ربلؿ االئتبلؼ
لـ يعد ةكة  النيصرة كجبية  "دااش" كالشاـ العراؽ في اإلسبلمية الدكلة كتنظيـ المتطرفة الجمااات

 النظاـ يرل كبالتالي . الكيماكم اتفاةيا لتطبيؽ دكليان  دمشؽ فيو تتكاصؿ الذم الكةت في  فاامة
 امى القادر القكم الرجؿ ككنو األسد  بشار يقكدىا أف يجب القادمة االنتقالية المر مة أف السكرم
 . (2014 أ مد ) كاإلرىاب التطرؼ مكاجية

 بمدينة  (2) جنيؼ مؤتمر مف األكلى الجكلة بدأت ـ 2014( يناير) تانيال كانكف 22 في
 باالئتبلؼ المتمتمة السكرية كالمعارضة السكرم  النظاـ الصراع  طرفي ب ضكر السكيسرية مكنترك
 المعنييف الدكلييف الفااميف جانب إلى *أاضائو بيف كبير جدؿ بعد مشاركتو  سـ أف بعد السكرم

                                                           
*
 مف اضكا (58) المشاركة أيد أف بعد( 2) جنيؼ مؤتمر فعاليات في مشاركتو المعارض السكرم االئتبلؼ  سـ 

 ردان  االئتبلؼ مف اضكا (44) انس ب بينما  (3) كامتنع  (14) كاارض اضكا  (120) اددىـ البالغ أاضائو
 كما المعارضة  صالح في ليست المؤتمر فييا يعقد التي الظركؼ أف معتبريف المؤتمر  في المشاركة ةرار امى

 االئتبلؼ مع المساكاة ةدـ امى ممتمة تككف أف في لرغبتيا المؤتمر فعاليات في المشاركة التنسيؽ ىيئة اارضت
 االئتبلؼ في األكراد تمتيؿ أف رأل الذم الكردم الديمقراطي االت اد  زب اترذه نفسو المكةؼ ضمنو  كليس

 .برازاني مسعكد العراؽ كردستاف إةميـ زايـ ةبؿ مف المداكميف الكردم الكطني المجمس أاضا  امى مقصكر
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 التي فإيراف . انعقاده إشكاليات إ دل مشاركتيا كاف كالتي إيراف  باستتنا  كدكليان  إةميميان  باألزمة
 داكتيا تتـ أف تتكةع كانت المت دة  كاألمـ الكبرل القكل مع النككم اتفاةيا أجؿ مف تنازالت ةدمت

 في تأتيران  األكتر الدكلة بااتبارىا اإليرانية  ال ككمة المت دة األمـ دات كبالفعؿ المؤتمر  ل ضكر
 ال ضكر  بعدـ السكرم االئتبلؼ تيديد ت ت الداكة س بت ما سرااف كلكف السكرية  األزمة
 .(2014  مد أ) المؤتمر في لممشاركة إيراف لداكة السعكديةالمممكة العربية  كرفض

 فييا التقى  ـ2014(فبرايرشباط )  مطمع  تى المفاكضات مف األكلى الجكلة استمرت
 أ مد برئاسة كالمعارضة المعمـ  كليد الرارجية كزير برئاسة ال ككمة كفدم مع األممي  المبعكث
 المساادات تكصيؿ امى الطرفيف بتكافؽ بدأت  يث الطرفيف  بيف التقة بنا  كيفية  كؿ الجربا 

 مف التالث اليـك في اإلبراىيمي األرضر إابلف ذلؾ تبع الم اصرة   مص لمدينة اإلنسانية
 المت دة  األمـ مقر في كا دة غرفة في لكجو كجيان  معان  الجمكس امى كافقا الكفديف أف المفاكضات

 االجتماع كفشؿ الرياح  أدراج ذىب ما سرااف اإلابلف ىذا كلكف  (1) جنيؼ مقررات أساس امى
 صافي ) االجتماع ىذا اقد فشؿ اف كليةؤ بالمس االتيامات تبادؿ كسط يبدأ  أف ةبؿ التبلتي
2014) . 

 :لسببيف ال كار ربلؿ نتائ  إلى التكصؿ ادـ المعمـ كليد السكرم الرارجية كزير برر
 امى كالتعنت مرة  مف أكتر االجتماع بنسؼ كتيديده اآلرر الطرؼ كجدية نض  ادـ األكؿ"

 الجك كالتاني   كنذىب  شي  كؿ فييا نسمميـ كا دة لسااة ةادمكف نناأ لك كما كا د مكضكع
 كتدرميا جنيؼ اجتماع بو تومؼ أف الكاليات المت دة األمريكية أرادت الذم كالمتكتر المش كف
 اترذه الذم التسميح ةرار إلى كصكال اآلرر الطرؼ بتسيير كت ديدان  االجتماع شؤكف في السافر

 كالمعارضة التكرة لقكل الكطني االئتبلؼ رئيس أكد متصؿ صعيد كامى". األميركي الككنورس
  تى سيزداد التسميح أف مؤكدان  األرض  امى الدفاع كسائؿ امى المعارضة  صكؿ الجربا  مدأ

    .(2014 أ مد ) االنتقالي ال كـ ىيئة بتشكيؿ السكرم النظاـ التزاـ

ل اؽ دااش  تنظيـ امى ىجكـ شف في اإلسبلمية الجبية نجاح ذلؾ صا بلقد   كا 
المممكة العربية  كت ديدان  اإلسبلمية لمجبية المساندة الدكؿ أف يعني مام فيو  مؤترة اسكرية ضربات
 في نفسو لتسكيؽ ذريعة يترذىا التي" اإلرىاب م اربة" كرةة مف األسد نظاـ تجرد أف تريد السعكدية

 في االستمرار األكلى :لجبيتيف المسم ة بالمعارضة الدفع استمرار كةررت مستقبمية  تسكية أية
 لمكاليات يككف ال  تى بالقاادة  المرتبطة التنظيمات م اربة كاألررل النظامي  الجيش م اربة
. اإلرىاب مكاجية في أىميتو بداكل األسد امى اإلبقا  في  جة كالورب األمريكية المت دة

 كجبية القاادة بتنظيـ المرتبطة التطرؼ ةكل تقكيض في يرغب األكركبي األمريكي المكةؼف
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 . (2014  صافي) دااش كتنظيـ النصرة 

 كالت كؿ المسمح السكرم الصراع دارؿ السعكديةالمممكة العربية  بيا تدفع التي فالتطكرات 
 ريارات أماـاألمريكية  المت دة الكاليات تضع أف ربلليا مف تريد القاادة  تنظيـ م اربة باتجاه
 بركز أماـ الباب يفتح مما  جكىريان  أمران  يعد لـ اإلرىاب لم اربة األسد بقا  أف بينيا مف جديدة 
 السكرم  النظاـ امي ال فاظ تضمف كالركسي  األمريكي الشريكاف امييا يتكافؽ ةد جديدة معادلة
 ال ر  السكرم الجيش جانب إلى دكران  ستمعب التي األمنية مؤسساتو السيما االنييار  مف ك مايتو
 المت دة كالكاليات ركسيا مصالح ي قؽ الذم األمر اإلرىاب  م اربة في اإلسبلمية كالجبية

 . (2014 أ مد ) معان األمريكية 

 بعد ـ 2014 (فبراير) شباط مف التاني في المؤتمر مف األكلى الجكلة فعاليات انتيت كةد
 العاشر في المبا تات طاكلة إلى المتنازاة األطراؼ تعيد دبمكماسية مفاكضات أجندة امى االتفاؽ

 األرضر سكريا إلى الدكلي المبعكث اقد المقا  انتيا  كبعد. ـ2014( فبراير) شباط شير مف
 امى يصر ال ككمة كفد" ةاؿ  يث االجتماع فشؿ أسباب فيو أكضح ص فيان  مؤتمران  اإلبراىيمي

 .  (2014  صافي) "االنتقالي ال كـ ىيئة امى يصر كاالئتبلؼ اإلرىاب مناةشة

(  نتيجة الضوكط التي مارستيا ركسيا اميو  ك تى 2النظاـ السكرم إلى جنيؼ )ىذا كةد ذىب 
ف الكضع الميداني امى األرض كالكضع اإلةميمي أيرفض ال ؿ السممي  كىك يرل  بأنواليظير 

ف مف الم ادتات بنا  امى طمب المعارضة السكرية  كاف سببان   ككذلؾ استبعاد إيراأصبح لصال و
 رر لمفشؿ.آ

  :الثانية الجولة – (2) جنيف مؤتمر 2.5.1.4.4

 النظاـ كفد بيف ـ 2014( فبراير) شباط 10 في( 2) جنيؼ مؤتمر مف التانية الجكلة بدأت
 المعارضة ككفد الجعفرم  بشار نيكيكرؾ في المت دة األمـ لدل السكرم الممتؿ يترأسو السكرم
 سياسية تسكية إيجاد المبا تات بد  مف الرئيس اليدؼ ككاف السكرم  الكطني باالئتبلؼ ممتبلن 
 .(2014)ك يد   ليا  د كضعك  كدكلي إةميمي كداـ بمساادة األزمة طراؼأ كم اكلة األزمة ليذه

 جنيؼ فى المت دة األمـ مقر إلى المعارضة ككفد  السكرم الرسمي الكفد مف كؿ ذىب
 اضك أكد  يث  (2014)اربي اكف اليف   كلكياتاأل في مرتمؼ كترتيب مرتمفة أجندة منيما كلكؿ
 السبؿ كافة دراسة تككف أف يجب المر مة ىذه في األساسية القضية أف العبدة أنس المعارض الكفد

 تطبيؽ ربلليا مف يمكف م ايدة أرضية إلى التكصؿ بيدؼ كذلؾ  انتقالية ىيئة لتشكيؿ كاآلليات
 الدائر كالصراع العنؼ ككةؼ النار إطبلؽ كةؼ إلى ربللو مف الكصكؿ يتـ أف يمكف اتفاؽ أم



 األزمة السورية أثر توازى القوى الدولية
 
 

147 
 

 الفصل الرابع

 امى المرة ىذه ستركز التفاكض أجندة أف السكرية ال ككمة كفد أكد  يف في. (2014 ك يد )  اليان 
 كذلؾ ينتقالاال ال كـ ةليآ تأسيس فى التفكير ذلؾ كبعد  اإلرىاب كمكاجية العنؼ كةؼ اممية
 .(2014)اربي اكف اليف   أررل ةضايا أم في البت ةبؿ  (1)جنيؼ بياف مع اتساةان 

 الييئة بأف المعارضة كفد فسر  يث االنتقالية  الييئة معنى تفسير إلى كذلؾ الربلؼ امتد   
 يفسر بينما  األسد بشار ر يؿ يعني ما أم" االنتقالي ال كـ آلية"  مبدأ امى التأكيد ىي االنتقالية

 ةبؿ مف فسر ما كىك  انتقالية ب ككمة متعمقة بأنيا االنتقالية الييئة ابارة ال ككمي السكرم الكفد
 المؤتمر في األررل ةميميةكاإل الدكلية األطراؼ ـأ المعارضة مف سكا  كالمشاركيف الم مميف
 تويير إجرا  ربللو يمكف كزارم تعديؿ إجرا  ربلؿ مف انتقالية  ككمة تشكيؿ يرتبط أف بإمكانية
 السكرية ال ككمة ممتؿ رفض إضافة إلى األسد  بشار ككضعية بشرصية المساس دكف سياسي
 ك يد ) االنتقالي ال كـ كىيئة اإلرىاب ةمكاف  يممف بيف متكازية مفاكضات إجرا  مالجعفر  بشار
2014). 

 التانية الجكلة فى المشاركيف المعارضة كفد أاضا  ةائمة كذلؾ ليشمؿ الربلؼ امتد
 ةائمة امى سكرم معارض (1500)  كالي بإدراج السكرم العدؿ كزارة أصدرت  يث لممؤتمر 
 إلي باإلضافة المؤتمر  فعاليات في مشاركتيا المدرج األسما  بعض بينيـ مف ككاف  اإلرىاب
 الرااية أف ـ 2012 لعاـ اإلرىاب مكاف ة ةانكف بمكجب كذلؾ المعارضيف بعض أصكؿ تجميد
 كت قيقو نجا و تؤمف التي المكضكاية األسباب تصنع لـ كلكنيا المؤتمر اقد في نج ت الدكلية
 . قيقية لنتائ 

 كاضح مكاد ت ديد دكف ـ 2014( فبراير) شباط 15 في المبا تات مف الجكلة ىذه انتيت
 المعارضة باسـ المت دث "الصافي لؤم" اميو أكد ما ىكك  المفاكضات  مف تالتة لجكلة مبدئي كأ

 كالدكلي العربي المبعكث ةاـ كلذلؾ سياسي  انتقاؿ اف ال ديث دكف مف تالتة جكلة ال بأنو السكرية
 مسار امى تقدـ أم إ راز لعدـ السكرم الشعب إلى صريح ااتذار بتقديـ يبراىيماإل األرضر
 النظاـ إلى (2)جنيؼ فشؿ كليةؤ مس السعكدية العربية المممكة  ك ممت .المأمكلة السياسية التسكية
كفي التالث اشر مف  .(2014)اربي اكف اليف   المؤتمر ربلؿ مركنة أم بدا إ كادـ لتعنتو السكرم

ستقالتو مف ميامة كمبعكث أممي في األزمة اـ  ةدـ األرضر اإلبراىيمي 2014آيار )مايك( 
 .(2014)سانا   السكرية إلى األميف العاـ لبلمـ المت دة

 صفكؼ بيف كالتشرذـ االنقساـ امقت كأبعادىا تطكراتيا بكؿ (2) جنيؼيمكف القكؿ بأف ك 
 المقا  ىك التفاكض مف الجكالت ىذه في ال قيقي نجازاإل فإ القكؿ كما يمكف السكرية  المعارضة
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 يرل البا ث بأفك  .السكرية األزمة بد  منذ األكلى لممرة تـ كالذم كالمعارضة ال ككمة بيف المباشر
النظاـ السكرم ال يزاؿ يفضؿ ال سـ العسكرم دكف تقديـ أم تنازالت  جكالت  يعكد لككفال ىذه فشؿ

سيما أف الكضع امى األرض يسير لصال و  مستندان بداـ إةميمي كدكلي ةكم  كفي كاللممعارضة  
 رىابية متطرفة مف بيف مككناتيا.إككجكد  ركات ظؿ ازدياد تشرذـ المعارضة كاالةتتاؿ فيما بينيـ  

 :السورية زمةاأل  حل معوقات 2.4.4
 تعقيدان  يضيؼ ال ؿ  إيجاد في تأرير يكـ كؿف كتيرة  السكرية زمةلؤل تسكية إيجاد معكةات

   :األتي في المعكةات تمؾ أىـ تمريص يمكفك  .إضافيان  ت ديان  كيمتؿ جديدان 

 المجمس باستتنا  أغمبيا  كرفض السكرية  المعارضة ةكل بيف الكاضح االنقساـ .1
 إسقاط امى إال شي كؿ امى مرتمفكف نيـأ كما الرارجي  لمتدرؿ السكرم الكطني
 .األسد

 بيف الدكلية التفاابلت سياؽ في كالمكانة النفكذ امى الكبرل القكل بيف الصراع .2
 جانب مف االت ادية كركسيا كالصيف جانب  مف ك مفائيا األمريكية  المت دة الكاليات

 ليبيا  فياألمريكية  المت دة الكاليات بقيادة الوربية القكل فعمتو بعدما راصة رر آ
 مستفيدان  كبيرة  اةتصادية مكاسب ك قؽ ردايما الورب أف كالصيف ركسيا ترل  يث
 في تتمتؿ م تممة تطكرات مف المستقبؿ ي ممو ما إلى باإلضافة  الميبية التركات مف

 ل ؽ اما فضبلن  الدكلتاف  بشأنو تت فظ أمر كىذا ال كـ  امى اإلسبلمييف سيطرة
 بالتشدد مكةفيما اتسـ تـ كمف ضرار أ مف كالصينية الركسية اإلستراتيجية بالمصالح
 الممؼ مع التعامؿ ك مفائيااألمريكية   المت دة الكاليات م اكالت تجاه الكاضح
 .السكرم

  يث  األزمة تفاةـ في السبب كانت التي السكرية زمةلؤل كالدكلية اإلةميمية بعاداأل .3
 كتركيا إيراف ىي القكل كىذه اإلةميمية  القكة ليذه بالككالة  رب سا ة سكريا أصب ت

 دكف مف تمارىا تؤتي لف سكريا  كؿ السبلـ فم ادتات. السعكديةالمممكة العربية ك 
 .سكريا في الدائر الصراع تؤج  التي كالدكلية اإلةميمية القكل بيف تسكية إلى التكصؿ
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  المبحث الرابع
 السيناريوىات المتوقعة لألزمة السورية وتداعياتيا المحتممة

فػػػي إطػػػار الم اكلػػػة الستشػػػراؼ مسػػػتقبؿ األزمػػػة السػػػكرية  كذلػػػؾ ضػػػمف المػػػؤترات ال اليػػػة 
كطبيعػػة العبلةػػات المتشػػابكة بػػيف كافػػة أطػػراؼ األزمػػة  فاألزمػػة السػػكرية باتػػت تشػػكؿ مشػػكمة إةميميػػة 

ف ىػػػذه األزمػػػة تجػػػاكزت ال ػػػدكد الجورافيػػػة السػػػكرية  إ   يػػػث اإلةميمػػػيتمقػػػي بظبلليػػػا امػػػى النظػػػاـ 
كجسػػػدت تصػػػادـ   كتعػػػددت أطرافيػػػا لترػػػرج اػػػف نطػػػاؽ الطػػػرفيف التقميػػػدييف )ال ككمػػػة كالمعارضػػػة(

المصالح اإلةميمية كالدكلية  فتداايات األزمة السكرية كنتائجيا ستترؾ تأتيراتيا كبصماتيا امػى دكؿ 
األمريكيػػػة تػػػرتبط بأجنػػػدات دكؿ أرػػػرل كبػػػرل كالكاليػػػات المت ػػػدة  -بطبيعػػػة ال ػػػاؿ-الجػػػكار  كالتػػػي 

يػػا فػػي المنطقػػة  كمػػنح ئكركسػػيا كالصػػيف  كبالتػػالي تكػػكف معنيػػة بت قيػػؽ مصػػال يا مػػف رػػبلؿ  مفا
الفرصػػة ليػػؤال  ال مفػػػا  بت قيػػؽ مصػػػال يـ أيضػػان  ااتمػػادان امػػػى أف أشػػكاؿ تكازنػػػات القػػكل القادمػػػة 

مصالح القكمية لكؿ طرؼ في ىذه الت الفات المشاركة كالفاامة في كت الفاتيا ترضع في األساس لم
 األزمة.

ىناؾ رطر كشيؾ ككبير ييدد سكريا  ةد يككف أرطرىا تقسػيميا أك  تػى اةتطػاع مسػا ات 
مػف رػبلؿ المب ػث مف أراضييا كضميا إلى دكؿ الجكار  كىذا ما سن اكؿ استشرافو مف ربلؿ ىذا 

ة  فػػػي ضػػػك  مػػػا ىػػػك متكةػػػع مػػػف سػػػيناريكىات سػػػتؤكؿ إلييػػػا األزمػػػة تنػػػاكؿ أبعػػػاد الرريطػػػة اإلةميميػػػ
السػػكرية  ب يػػث سػػيتـ تصػػنيؼ ىػػذه السػػيناريكىات ااتمػػادان امػػى  ػػالتيف: األكلػػى تقػػكؿ بعػػدـ  ػػدكث 

 ث تدرؿ اسكرم رارجي.ك تدرؿ اسكرم رارجي  كال الة التانية تقكؿ ب د

 :في حالة عدم التدخل العسكري الخارجي 1.5.4
- مػؼ النػاتك كمػا كػاف ال ػاؿ فػي ليبيػا  -العسػكرم الرػارجي كرصكصػان مػف ادـ التدرؿ 

في زيادة ًئو سيترؾ المعركة ألطرافيا األصمييف  كؿ طرؼ سي اكؿ ةدر اإلمكاف االاتماد امى  مفا
ةدرتػػو امػػى الصػػمكد فػػي أرض المعركػػة  ىػػذا الصػػمكد يتكةػػؼ امػػى الػػداـ بكافػػة أشػػكالو السياسػػية 

كربلفػػو  كلكػػف تظػػؿ ىنػػاؾ مسػػألة أال كىػػي طبيعػػة الت ػػالؼ نفسػػو  فػػالطرؼ  كاالةتصػػادية كالعسػػكرية
  سػػػيظؿ ىػػػك األكتػػػر ةػػػدرة امػػػى التميػػػز  مفائًػػػواألةػػػكل ت الفػػػان كأكتػػػر ارتباطػػػان كتشػػػابكان لممصػػػالح مػػػع 

 بسياسة النفس الطكيؿ  كتكفر اإلمكانيات التي تؤىمو لت قيؽ أىدافو.
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 النظام السوري:السيناريو األول: انتصار  1.1.1.4
يتميػػز بت الفػػات ةكيػػة  ومػػف رػػبلؿ ةػػرا ة مكضػػكاية لشػػكؿ ت الفػػات النظػػاـ السػػكرم  نجػػد أنػػ

كمتينة كذات مصالح متشابكة كمترابطػة  فالنظػاـ السػكرم يتمتػع بت ػالؼ اسػتراتيجي مػف اػدة اقػكد 
كرصكصان  -ف مع النظاـ اإليراني  كالذم بدكره يتمتع بعبلةات إستراتيجية مع كؿ مف ركسيا كالصي

إضػافة بتقميمػا امػى السػا ة الدكليػة كاضػكيتيما فػي مجمػس األمػف   -فيما يتعمؽ بػالنفط كاالةتصػاد
أف  إضػافة إلػىتمتع النظاـ السػكرم نفسػو بعبلةػات متينػة كراسػرة مػع كػؿ مػف ركسػيا كالصػيف   إلى

زب اهلل كال ركػػػات يػػػا فػػػي المنطقػػػة العربيػػػة  ك ػػػئإليػػػراف مػػػع  مفا ان آمنػػػ ان النظػػػاـ السػػػكرم يعتبػػػر ممػػػر 
اإلسبلمية في فمسطيف  ناىيؾ اف التآلؼ كالتكافؽ الفكػرم كالمػذىبي بػيف النظػاـ السػكرم كاإليرانػي  
كما سبؽ يكضح الدكافع رمؼ ةياـ ركسيا كالصيف بإ باط أكتػر مػف ةػرار فػي مجمػس األمػف لمتػدرؿ 

 العسكرم الدكلي في األزمة السكرية.

عارضة السكرية  فإف ت الفاتيما أةػؿ صػبلبة مػف تمػؾ التػي في مقابؿ ذلؾ كفيما يتعمؽ بالمك 
يتميػػػز بيػػػا النظػػػاـ السػػػكرم  فالمعارضػػػة السػػػكرية تسػػػتمد ةكتيػػػا السياسػػػية مػػػف دكؿ مػػػا يسػػػمى دكؿ 

  كىذا مػا ةػد يػأتي بنتػائ  اكسػية امػى المسػتكل األمريكية االاتداؿ العربي كتركيا كالكاليات المت دة
الصػػكرة السػػمبية  إضػػافة إلػػىبالمطػػامع التركيػػة فػػي المنطقػػة العربيػػة   الشػػعبي العربػػي  نظػػران لػػئلدراؾ

فػػػي ظػػػؿ داميػػػا المطمػػػؽ إلسػػػرائيؿ كغيرىػػػا مػػػف الممارسػػػات  فت الفػػػات األمريكيػػػة لمكاليػػػات المت ػػػدة 
المعارضػػة السػػكرية تعتمػػد فػػي األسػػاس امػػى ميػػزاف المصػػالح  بعيػػدان اػػف التكافػػؽ الفكػػرم كالمػػذىبي  

الممكػف  مػفؿ الػدكؿ  إال أف ىنػاؾ اػدة طػرؽ لت قيقيػا بمعنػى أنػو إذا كػاف كرغـ أىمية المصالح لكػ
ف اسػترداـ القػكة ةػد إت قيقيا بعيدان اف استرداـ القكة  يصبح ىذا الريار مفضبلن كلػو األكليػة ب يػث 

يرىػؽ الػػدكؿ اةتصػاديان كسياسػػيان ك تػػى امػى مسػػتكل الكضػػع الػدارمي  ممػػا ةػػد ييػدد النظػػاـ السياسػػي 
 الدكؿ كيضعيا في ميب التويرات كاال تجاج كالمعارضة.نفسو ليذه 

المتكةػع كفقػان ليػذا السػيناريك أف يػتمكف نظػاـ األسػد مػف  يسترمص البا ػث أف مػفمما سبؽ 
يممػػػؾ الت ػػالؼ األةػػػكل  وكذلػػػؾ ب كػػـ أنػػ  تجػػاكز أزمػػة الصػػػراع الػػدائر فػػي سػػػكريا  ك سػػمو اسػػكريان 

نيػػػاؾ ةػػػكل المعارضػػػة لدرجػػػة ىزيمتيػػػا اسػػػكريان  كاألكتػػػر اسػػػتدامة  ممػػػا يمن ػػػو الفرصػػػة السػػػتنزاؼ كا 
كالقضا  امييا  مما يعني استمرار  كـ نظػاـ األسػد لسػنكات طكيمػة  كفػي ىػذه ال الػة سػيككف امػى 
الرئيس األسد تكظيؼ كاستتمار كؿ جيكده كطاةاتو في تقكية  كتكطيد أركاف كداائـ  كمو كنظامػو 

ؽ اسػػتعادة كتعزيػػز شػػرايتو فػػي السػػا ة الدكليػػة السياسػػي  كالعمػػؿ امػػى إ ػػداث إصػػبل ات فػػي طريػػ
سرائيؿ.  بشكؿ ااـ  بعيدان اف دركؿ مكاجية مسم ة أررل مع جيات رارجية كتركيا كا 
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 :السيناريو الثاني: استمرار حالة الجمود في الوضع الراىن 5.1.1.4
ت قػػؽ كىػػذا السػػيناريك يػػرتبط بػػالتكازف فػػي  جػػـ الػػداـ المقػػدـ مػػف  مفػػا  كػػؿ طػػرؼ  بمعنػػى 

مصػػػم ة معينػػػة لم مفػػػا  الػػػدااميف  أك اػػػدـ تقػػػاطع أم مصػػػالح لم مفػػػا  الػػػدااميف  أك بقػػػا  مسػػػتكل 
المصالح اند درجة معينة ال تسمح بتيديدىا أك انييارىا  بمعنى ادـ دفع أ د األطراؼ امى اتراذ 

ف ايممكػالصػراع ال  مدمرة  كفي ىػذه ال الػة يصػبح طرفػا رطكات متيكرة  ةد تشعؿ المنطقة ب ركب
القػػػػدرة امػػػػى ال سػػػػـ العسػػػػكرم الشػػػػامؿ أك  تػػػػى السياسػػػػي  مػػػػع اإلبقػػػػا  امػػػػى  معػػػػدؿ الصػػػػدامات 
كالمكاجيات دكف مؤشر الكارتة كلكف ىناؾ تركؼ ةد يدفع أ د األطراؼ كت ت طائمػة اليػأس كاػدـ 
ال سـ  امى إشعاؿ الصراع بشكؿ ةد ييدد المنطقة بأكمميا  مف ربلؿ كةػكع اآلالؼ مػف الضػ ايا  
نتيجة السترداـ أسم ة غير تقميدية  ةد يمتد تأتيرىػا إلػى دكؿ الجػكار المت فػزة  كالمتربصػة لمتػدرؿ  

 مما ةد يدفع إلى التدرؿ العسكرم الرارجي  كيمنح المبرر ليذا التدرؿ.

 :السيناريو الثالث: سقوط النظام السوري 5.1.1.4
ظاـ السكرم ةكية كمتشعبة  كتقؼ امػى كىذا السيناريك األةؿ ا تمالية لت قيقو  فت الفات الن

أف النظػاـ السػكرم  إضػافة إلػىأرض صمبة معتمدة امى أسس سياسية كاةتصادية كفكرية كمذىبيػة  
مسػػيطران امػػى معظػػـ األراضػػي  كنظامػػو السياسػػي ةػػكم بدرجػػة معقكلػػة فػػي ظػػؿ ك ال يػػزاؿ متماسػػكان  

كتشػػابؾ  كمػػا أف المعارضػػة باتػػت  األزمػػة  فػػي مقابػػؿ المعارضػػة التػػي تتمتػػع بت الفػػات أةػػؿ صػػبلبة
منقسمة امى نفسيا  ككؿ فصيؿ منيا يتبع ألجندة راصة  كمصم ة ترتبط بدرجة الداـ الذم يتمقاه 

يديكلكجيػػػة بػػػيف ةػػػكل المعارضػػػة كصػػػمت ل ػػػد مػػف الػػػدكؿ الداامػػػة  كظيػػػرت االرتبلفػػػات الفكريػػػة كاأل
ت ا تماليػػػة انتصػػارىا امػػػى النظػػػاـ االةتتػػاؿ الػػػدارمي  ممػػا أدل إلػػػى ضػػعفيا نسػػػبيان  كبالتػػػالي ضػػعف

 السكرم.

مستبعدان  إال أنو في  اؿ كةكاػو سػيؤدم  -كفقان لممعطيات ال الية -كرغـ أنو ىذا السيناريك
لى انييار ال كـ المركزم السكرم  كةياـ دكيبلت صويرة  كما تنظيـ )دااػش( إال دليػؿ امػى المػآؿ إ

سػػػكريا سػػػتعيش فتػػػرة طكيمػػػة مػػػف انعػػػداـ االسػػػتقرار الػػػذم سػػػتؤكؿ إليػػػو سػػػكريا  كىػػػك مؤشػػػر امػػػى أف 
كالصرااات الدارمية  األمر الذم مػف شػأنو إضػعاؼ الدكلػة أكتػر  إضػافة إلػى تعزيػز كتنػامي القػكل 

الشػيعية  كا تماليػة زيػادة نفػكذ كتػدرؿ دكؿ الجػكار فػي الشػأف السػكرم  ـالمتطرفة سكا  تمؾ السػنية أ
 بشكؿ ف  كسافر.

ت ققػػػو سػػػيككف فرصػػػة لتركيػػػا لمتػػػدرؿ السػػػافر فػػػي سػػػكريا  كتنفيػػػذ  ىػػػذا السػػػيناريك فػػػي  ػػػاؿ
في اتجاه آرر فإنو مػع انييػار النظػاـ السػكرم ك   نياأطماايا في األراضي السكرية كاةتطاع أجزا  م
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سػػكرية  صػػ يح أنػػو مػػع كجػػكد  سػػتقكـ إسػػرائيؿ بالضػػـ الكامػػؿ ليضػػبة الجػػكالف كاػػدـ ااتبارىػػا أراضو 
سيؤدم إلى زيادة المناكشات ال دكدية مع إسرائيؿ  إال أنو كمع غياب  تنظيمات إسبلمية في سكريا 

النظػػػاـ كاالسػػػتقرار فػػػي سػػػكريا ةػػػد يػػػؤدم ذلػػػؾ إلػػػى مػػػنح إسػػػرائيؿ المبػػػرر لضػػػـ المزيػػػد مػػػف األراضػػػي 
 السكرية  ت ت دااكم إنشا  مناطؽ اازلة كآمنة ليا.

يػػراف  فركسػػيا البا تػػة اػػف  كسيشػػكؿ سػػقكط النظػػاـ السػػكرم ىزيمػػة دكليػػة لركسػػيا كالصػػيف كا 
 ةمػػة أىػػدافيا كت قيػػؽ كجكدىػػا كمػػكازو يػػا  كبالتػػالي ار ئالعػػكدة بقػػكة كزرػػـ إلػػى المنطقػػة سػػتفقد أىػػـ  مفا

فػي المنطقػة العربيػة  ممػا سػينعكس سػمبان امػى  جميػا الػدكلي  كمكانتيػا األمريكيػة لمكاليات المت دة 
ف كاف  بدرجة أةؿ  كأما إيراف  فبسقكط النظاـ في النظاـ الدكلي ال الي  ككذلؾ ال اؿ مع الصيف كا 
ىػا فػي لبنػاف كفمسػطيف  نتيجػة لقطػع ؤ السكرم ستفقد  ميفيا اإلستراتيجي في المنطقة  كسػينيار  مفا

الجسر الكاصؿ بينيػا كبيػنيـ  ممػا ةػد ييػدد مشػركايا النػككم كمشػاريعيا األرػرل  كيضػعؼ مكانتيػا 
 .كةكة تأتيرىا كةدرتيا امى المكاجية مع إسرائيؿ

 في حالة التدخل العسكري الخارجي:خيارات النظام  2.5.4
يرضػػع التػػدرؿ الرػػارجي فػػي األزمػػة السػػكرية إلػػى ااتبػػارات تتعمػػؽ بػػالقكل الدكليػػة  كت ديػػدان 

كركسيا  كىذا التدرؿ مف ادمو يرتبط بمصال يما  فإف بقا  مصػال يما األمريكية الكاليات المت دة 
لكمييمػػا  فإنػػو يصػػبح مسػػتبعدان  كلكػػف إذا تيػػددت مصػػالح أ ػػدىما ضػػمف ال ػػدكد المعقكلػػة كالمقبكلػػة 

تزداد ا تمالية ىػذا التػدرؿ  مػع م اكلػة ت ييػد األمريكية كبشكؿ مباشر كرصكصان الكاليات المت دة 
 بيا. اسركسيا برمؽ المبررات كمنح ضمانات الستمرار المصالح الركسية كادـ المس

رة  إف  ػدث  كأف ا تماليػة متػؿ ىػذا التػدرؿ تبقػى التدرؿ الرارجي سيككف لو تداايات كتيػ
معقكلة  كراضعة لممستجدات امى السا ة الدارمية كاإلةميمية كالدكلية  كبالتالي يمكػف ال ػديث اػف 
نػكايف مػف التػػدرؿ العسػكرم الرػارجي  ككػػؿ نػكع لػو سػػيناريكىاتو  كىمػا تػدرؿ دكلػػي امػى غػرار مػػا 

  دث في ليبيا  كتدرؿ إةميمي.

 :السيناريو األول: تدخل عسكري دولي 1.5.1.4
يػػا فػػي ئك مفااألمريكيػػة األكؿ: ةيػػاـ الكاليػػات المت ػػدة  فكىػػذا النػػكع ينػػدرج فػػي إطػػاره ا تمػػاال

 مػػؼ النػػاتك بتكجيػػو ضػػربة اسػػكرية إلػػى النظػػاـ السػػكرم  كذلػػؾ بشػػكؿ انفػػرادم بعيػػدان اػػف مجمػػس 
أممػي بسػبب الفيتػك الركسػي كالصػيني  األمف كاإلجماع األممي  كنتيجة لتعذر ال صػكؿ امػى ةػرار 

كنتيجة لكصكؿ األزمة في سكريا إلى درجة التيديد الجدم لممصالح األمريكية كالوربية في المنطقة  
لمتػػػػؿ ىػػػػذا اإلجػػػػرا  لت ػػػػافظ امػػػػى مكانتيػػػػا كىيبتيػػػػا  األمريكيػػػػة إضػػػافة إلػػػػى لجػػػػك  الكاليػػػػات المت ػػػػدة
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كلكػف متػؿ   جيتا ركسيا ليا في سكريا كأككرانياكصكرتيا في العالـ  إضافة إلى رد الصفعات التي ك 
غيػػػر معنيػػػة فػػػي الػػػدركؿ بمكاجيػػػة األمريكيػػػة ىػػػذا السػػػيناريك بعيػػػد نسػػػبيبان كػػػكف أف الكاليػػػات المت ػػػدة 

 إضػػػافة إلػػػىمكشػػػكفة كامنيػػػة مػػػع ركسػػػيا  فػػػي ظػػػؿ كضػػػع دارمػػػي بأزمػػػات اةتصػػػادية تعصػػػؼ بيػػػا  
نتيجػػػة لتػػػدارميا المباشػػػر فػػػي العػػػراؽ ألمريكيػػػة االتجػػػارب القاسػػػية التػػػي مػػػرت بيػػػا الكاليػػػات المت ػػػدة 

مػف تطػكر األمػكر امػى  ػرب إةميميػة ةػد األمريكيػة كأفوانستاف  إضافة إلى تركؼ الكاليات المت دة 
تمتد لتككف دكلية  كلكف لك  دث ىذا التدرؿ بدكف كةكع ما سػبؽ  كتػـ إسػقاط نظػاـ األسػد  فسػكؼ 

 ألةػػػػكل كامتبلكيػػػػا  فػػػػي العػػػػالـاألمريكيػػػػة لمت ػػػػدة الكاليػػػػات ادكر تكػػػػريس كتعزيػػػػز إلػػػػى يػػػػؤدم ذلػػػػؾ 
يـ كبلابػػػيف مػػػؤتريف إةميميػػػان ئا كبقػػػائػػػاإلمكانيػػػات كالنفػػػكذ فػػػي العػػػالـ  إضػػػافة إلػػػى تقكيػػػة كتعزيػػػز  مفا

كدكليان ت ت المظمة األمريكية  مقابؿ ذلؾ ىزيمة ركسيا بشكؿ كاضح كتراجػع دكرىػا  كالقضػا  امػى 
اػػادة صػػياغة النظػػاـ الػػدكلي إلػػى اػػالـ تنػػائي القطبيػػة  أك متعػػدد ىػػدفيا فػػي العػػكدة إلػػى المنطقػػة   كا 

 األةطاب.

فػي استصػدار ةػرار أممػي األمريكية أما اال تماؿ التاني: فيتمتؿ في نجاح الكاليات المت دة 
لمتػػػدرؿ العسػػػكرم فػػػي سػػػكريا  كذلػػػؾ بعػػػد اقػػػد صػػػفقة مػػػع ركسػػػيا كالصػػػيف بضػػػماف ال فػػػاظ امػػػى 

تػػدرؿ فػػي بػػؤر الصػراع التػػي تعنػػييـ  كفػػي ىػذه ال الػػة سػػيتـ إسػػقاط اػدـ الك مصػال يـ فػػي المنطقػػة  
يػػا تقريبػػان نفػػس نتػػائ  اال تمػػاؿ ئك مفااألمريكيػػة النظػػاـ السػػكرم  كسػػتككف النتػػائ  لمكاليػػات المت ػػدة 

ف ىػذا اال تمػاؿ سػي فظ مػا  الكجػو لركسػيا كالصػيف  إاألكؿ  كلكف مع ركسيا الفارؽ يرتمػؼ  يػث 
 كلكف ليس بالشكؿ الراص باال تماؿ األكؿ.  نسبيان سيتراجع دكرىا  كاميو

 ي تدخل عسكري إقميمي مباشر:السيناريو الثان 5.5.1.4
نػو فػي ظػؿ النتػائ  المترتبػة إكىذا السيناريك امى درجة معقكلية مػف ا تماليػة الكةػكع   يػث 

  كمرػػاطر كةػػكع صػػداـ مباشػػر األمريكيػػة اػػف التػػدرؿ العسػػكرم المباشػػر مػػف ةبػػؿ الكاليػػات المت ػػدة
بينيػػا كركسػػيا  كفػػي  الػػة اةتػػراب المصػػالح األمريكيػػة فػػي المنطقػػة مػػف دائػػرة التيديػػد ال قيقػػي  يػػأتي 

يػا فػي المنطقػة بالػدركؿ ئبأ ػد  مفااألمريكيػة ريار ال ػرب باإلنابػة  كىنػا ةػد تػدفع الكاليػات المت ػدة 
تيديػد لؤلمػف القػكمي أك اسػتيداؼ مػكاطني في مكاجية مباشرة مع النظاـ السكرم  ت ػت أم مبػرر ك

أ ػػد ال مفػػا  الػػكاةعيف امػػى  ػػدكد التمػػاس أك المنػػاطؽ ال دكديػػة  كغيرىػػا مػػف األسػػباب التػػي سػػيتـ 
تسػػػكيقيا فػػػي إطػػػار العػػػدكاف المباشػػػر أك غيػػػر المباشػػػر مػػػف ةبػػػؿ النظػػػاـ السػػػكرم امػػػى أ ػػػد ال مفػػػا  

قػػانكني كالشػػراي لمتػػؿ ىػػذه المكاجيػػة  كيػػداـ   ممػػا ةػػد يمػػنح الوطػػا  الاألمريكيػػة لمكاليػػات المت ػػدة
كيقطػػػع الطريػػػؽ امػػػى ركسػػػيا  كيجعميػػػا تترػػػذ مكةفػػػان جامػػػدان أك األمريكيػػػة مكةػػػؼ الكاليػػػات المت ػػػدة 
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ليػػا  ةمػػة لمعػػب متػػؿ ىػػذا الػػدكر  ككنيػػا دكلػػ م ايػػدان  كبػػالنظر إلػػى مػػا سػػبؽ تكػػكف تركيػػا األكتػػر مبل
 مشتركة مع سكريا. تماس  دكدىا كنقاط

يا مصال يا كأجندتيا الراصة كالتي تتكةع  دكتيا مف نتائ  األزمة السكرية  إضافة  تركيا ل
كسياسػيان بإسػرائيؿ  كبالتػالي ىنػاؾ  بط اةتصػاديان ت  كتػر األمريكيػة أنيا أ د  مفا  الكاليات المت دة إلى

سػرائيؿ( إ األمريكيػة مصالح مشتركة كمتشابكة تجمػع التػالكث )الكاليػات المت ػدة ضػافة إلػى كتركيػا كا 
ىا ليا  أيضان أطماع تركيا المائية  ؤ   لتكاجد أةميات كالاأطماع تركيا في األراضي الشمالية مف سكري

أمػػاـ ت قيػػؽ ىػػذه األطمػػاع  كىنػػاؾ أيضػػان المكانػػة اإلةميميػػة فػػي المنطقػػة  ان تشػػكؿ اائقػػ اككػػكف سػػكري
مػف ريػكط المعبػة  كبالتػالي  العربية  كالتي تسعى تركيا جاىدة الستعادتيا كبلاب مؤتر كيممؾ جز ان 

تعزيػز العبلةػات  ـالبد مف استوبلؿ ذلؾ لت قيؽ مكتسبات سكا  باالنضماـ إلى االت اد األكركبػي  أ
   كما ينعكس ذلؾ مف ت قيؽ مكاسب ىائمة لتركيا اةتصاديان كسياسيان.األمريكية مع الكاليات المت دة

تميف األكػػػػراد فػػػػي  ػػػػزب العمػػػػاؿ فػػػػي اتجػػػػاه آرػػػػر تترػػػػكؼ تركيػػػػا مػػػػف تعزيػػػػز ةػػػػدرات المقػػػػاك 
الكردسػتاني المعػػارض لمنظػػاـ التركػي  كشػػف اليجمػػات امػى تركيػػا  كمػػا أف تركيػا تترػػكؼ أيضػػان مػػف 
إمكانية أف يتمتع األكراد في سكريا بال كـ الذاتي  كما ىػك ال ػاؿ مػع األكػراد فػي العػراؽ بعػد سػقكط 

التركػي بشػكؿ نػكاي  ةػد ييػدد األمػف  نظاـ صداـ  سيف  مما يعني تعزيز ةػدرات المعارضػة لمنظػاـ
القكمي التركي كسبلمة أراضييا  كمػف ىنػا ت ػاكؿ تركيػا بكػؿ السػبؿ السػيطرة امػى األجػزا  الشػمالية 

   ضمانان لعدـ  دكث ذلؾ األمر.امف سكري

ةػػد األمريكيػػة كلكػػي تتػػدرؿ اسػػكريان لت قيػػؽ أىػػدافيا  فإنيػػا كبالتنسػػيؽ مػػع الكاليػػات المت ػػدة 
تسػػػتوؿ أم  ادتػػػة تػػػربط بأمنيػػػا بشػػػكؿ مباشػػػر أك غيػػػر مباشػػػر  كسػػػقكط ضػػػ ايا مػػػف مكاطنييػػػا فػػػي 

السكرية ال دكدية  كتقـك بالتدرؿ المباشر كمػا  ػدث مػع ةياميػا بإسػقاطيا طػائرة  –المناطؽ التركية 
لكاسػعة سكرية  أك إطبلؽ النار ابػر ال ػدكد التركيػة بيػدؼ اسػتفزاز النظػاـ السػكرم كجػره لممكاجيػة ا

إضافة إلى ت قيؽ أىداؼ دارمية كالرركج مف مأزؽ   كالمباشرة  لت قيؽ ادة أىداؼ تـ ذكرىا سابقان 
المشاكؿ الدارمية التي تكاجييا  ككمة أردكغػاف كتيػددىا  كاليػركب مػف ةضػايا الفسػاد التػي ضػربت 

الن لم ككمة  كسػتدفع معقك  إف المكاجية الرارجية ستمنح غطا ن أركاف ال ككمة التركية ال الية   يث 
الجميع لبللتفاؼ  ػكؿ ال ككمػة  كػكف أف الرطػر يتيػدد األمػف القػكمي التركػي  كال مجػاؿ لمربلفػات 

 الدارمية في ىذه المكاجية.

كىذا السيناريك في  اؿ ت ققو ةد يؤدم إلى اشتعاؿ المنطقة  ف مفا  النظاـ السػكرم ) ػزب 
يػػراف( لػػف يقفػػكا مكتػػكفي األيػػدم  كسػػي  اكلكف ضػػرب المصػػالح التركيػػة كتعطيميػػا  إضػػافة إلػػى اهلل كا 
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إمكانيػة جػر إسػرائيؿ إلػى المكاجيػة  كبالتػالي رفػػع الوطػا  اإلسػبلمي اػف الػدكر التركػي ال قيقػي فػػي 
ظيارىػػا ك ميػػؼ إسػػتراتيجي لمكاليػػات المت ػػدة  سػػرائيؿ  كبالتػػالي مػػنح الفرصػػة األمريكيػػة المنطقػػة  كا  كا 

ظياره كرأس  رب سػرائيؿ  ممػا ةػد يػدفع األمريكيػة ة لممكاجية مع الكاليات المت ػدة لمنظاـ السكرم كا  كا 
ركسػػػيا كال ػػػاؿ كػػػذلؾ إلػػػى التػػػدرؿ بمػػػا ليػػػذا التػػػدرؿ مػػػف نتػػػائ  كأسػػػ ة مػػػدمرة امػػػى النظػػػاـ الػػػدكلي 

 كاالستقرار األممي.



 أ
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 الهتائج والتوصيات

 والتوصيات النتائج. 5
 الدراسة نتائج 1.5

في ضك  استعراض الدراسة لفصكليا  كمبا تيا  تـ اتبات ص ة الفرضيات  كاإلجابة امى 
 التساؤالت كذلؾ امى الن ك اآلتي:

الفكرة الكامنة في جكىر تكازف القكل في العبلةات الدكلية ىي أف الطابع المميز ليذه  إف -
صراع ال تمميو اكامؿ االرتبلؼ في المصالح القكمية فقط  بينما العبلةات ىك الصراع  كىذا ال

 ينبع في الجانب األكبر منو م اكلة كؿ دكلة زيادة ةكتيا القكمية امى  ساب غيرىا مف الدكؿ.
 دكؿ مف دكلة ت صؿ اندما الدكلية التكازنات تتوير فالتوير في النظاـ  الة مألكفة   يث

 تككف أف في أ قيتيـ أىميا يرل بيكية ةكمي  س يصا بيا جديدة إستراتيجية ةكة امى العالـ
 التأتير في سياسية رغبة مع ذلؾ يجتمع كاندما الدكلية  السياسة كنفكذ في فاامة ةكة لدكلتيـ
 ت صؿ أف أجؿ مف الدكلية التكازنات تشكيؿ تعيد أف الدكلة تمؾ ت اكؿ الدكلية  السا ات امى
 .إلييا الكصكؿ في تطمح التي أك بيا  البلئقة المسا ة امى

 فالقكة  (Might is right) ااتبارات مف غيرىا دكف القكة ااتبارات امى الدكلي النظاـ يقكـ -
 أرادت فإذا ك دىا  القكة ااتبارات  سب الدكؿ ترتيب كيتـ الدكلي  النظاـ في ال ياة أساس

 .القكمية ةكتيا مصادر مف تزيد أف فعمييا  الدكلية كمكانتيا كضعيا ت سيف الدكؿ مف مجمكاة
 ااتبارات  مف اداىا ما امى القكمية المصم ة أكلكية أساس امى الدكؿ بيف العبلةات كتقكـ
 بو يسيـ اما كليس لشعبو  ي ققو اما كأريران  أكالن  ؿؤ مس دكلة كؿ في القرار صانع ألف كذلؾ
 . الدكلي النظاـ تجاه

ؿ سقكط النظاـ االشتراكي انتصاران لمنظاـ الرأسمالي الميبرالي  كأدل ذلؾ إلى ظيكر ما متٌ  -
يديكلكجيتو ت ت ستار أيسمى بالنظاـ الدكلي الجديد الذم يداك إلى النظاـ الرأسمالي  كتبني 

كىدفت إلى ت كيؿ الدكؿ امى السا ة الدكلية إلى   العكلمة التي استبا ت فيو سيادة الدكؿ
  كدكؿ تابعة أك ىامشية (Dominant States)  أك مسيطرة (Core States)ركز دكؿ م

(Peripheral States).تعتمد امى دكؿ المركز كتككف تابعو ليا   

 غير أررل في العراؽ كأفوانستاف  لجأت إلستراتيجيات األميركية بعد إرفاؽ الكاليات المت دة -
 الرمفية القنكات في تمتمت أ ادية القطبية امى العالـالمباشرة  لتكريس ىيمنتيا  العسكرية القكة

 تقسيـ المنطقة  إلاادة معادية أنظمة تفكيؾ إلى تيدؼ كالتي الربلةة  الفكضى امى المبنية
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كىك ما يفسر سمكؾ الكاليات السياسة   ىذه امى" الربلةة الفكضى" مصطمح إطبلؽ تـ كةد
 .المت دة األمريكية في أ داث "الربيع العربي"

ف النظاـ الدكلي بدأ يت كؿ مف نظاـ الييمنة أ ادية القطبية بزاامة الكاليات المت دة األمريكية إ -
  بيف م كريف: الكاليات المت دة األمريكية ك مفائيا  ةطاباالٍ  متعددإلى نظاـ تكازف القكل 

 الصيف ك مفائيـ.-كركسيا

رة امييا  كمشركع الشرؽ األكسط كالسيط كتقسيميا إف المشاريع السياسية  ال تكا  المنطقة -
إلى نظاـ تكازف القكل  بسبب بداية الت كؿ  فشمتالكبير  الذم طر تو اإلدارة األمريكية  

 ض ةكل دكلية فاامة كمؤترة امى السا ة الدكلية لممشاريع كالمرططات األمريكية.فكر 

 فرصة انتظار في السكرية  األزمة أمد إطالة في كمؤتر كبير دكر الدكلية القكل لتكازف كاف -
 كالمبادرات الجيكد كؿ أرفقت فمقد. مصال يـ أكبر لكؿ طرؼ مف األطراؼ الفاامة ت قؽ

 األطراؼ مصالح جميع تراعً  لـ ألنيا  السكرية لؤلزمة مررج إيجاد  اكلت التي كالمؤتمرات
سكريا لعبة غير  كالدكلية   يث ال يزاؿ الصراع الدكلي في منيا اإلةميمية األزمة في الفاامة

صفرية امى الرغـ مف أف طبيعة الصراع الدكلي في سكريا ذات مجمكع صفرم أم أف كؿ 
 .طرؼ يريد ت قيؽ فكز كامؿ فييا

التي سبقتيا في كؿ مف تكنس كمصر   "الربيع العربي"إف التكرة السكرية انطمقت متأترة بتكرات  -
سكرم التي كانت تتطمع إلى ال رية كبسبب اإل باط الذم أصاب ةطااات كاسعة مف الشعب ال

صبلح نظاـ ال كـ كا تراـ  قكؽ اإلنساف  كت سيف الكضع المعيشي  لكف سرااف  السياسية  كا 
ما ت كلت ىذه التكرة إلى أزمة ممتدة كمعقدة بعد أف ت كلت إلى مكاجيات اسكرية انيفة بيف 

ف السكرييف إلى دكؿ الجكار  النظاـ السكرم  كمعارضيو سقط فييا مئات اآلالؼ  كتشريد مبليي
 كةد ال تقؼ  دكد ىذه األزمة اند ىذا الرصد.

تطكرت األزمة السكرية كتشابكت أبعادىا كتزايدت تعقيدان كرطكرة  كت كلت سكريا ربلليا إلى  -
بؤرة جيادية جديدة استقطبت إلييا ال ركات الجيادية السمفية "المتطرفة" بكؿ تصنيفاتيا 

دركؿ ةكل إةميمية كدكلية امى رط األزمة اف طريؽ مساندة كؿ منيا كجنسياتيا  فضبلن اف 
لطرؼ أك مككف مف أطراؼ األزمة بالداـ السياسي كالمعنكم كالمادم  غير أف النظاـ السكرم 

نجازات اسكرية كتقدـ امى األرض  كيسيطر إال يزاؿ متماسكان  كيمسؾ بزماـ األمكر  كي قؽ 
استعاد زماـ المبادرة كأااد التكازف العسكرم الدارمي امى معظـ مسا ة سكريا  بعد أف 

لصال و راصة بعد معركة القصير التي تعتبر ابلمة فارةة في ت كؿ ميزاف القكل الدارمي 
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لصالح النظاـ  كأتبتت فشؿ امميات التسميح كاإلمداد بالمقاتميف التي ةامت بيا الدكؿ الداامة 
 لممعارضة.

 لشعب سممية تكرة مف ت كلت فقد  تكرة كليست  معقدةممتدة ك  أزمة ىك سكريا في ي دث ما فإ -
  المشيد اف تمامان  الشعبية المظاىر فييا ارتفت  اسكرية مكاجية إلى ب قكةو يطالب

 كلدييـ األجانب مف معظميـ السكرم النظاـ مع مرتمفة اسكرية ةكل فبي الصراع ن صراك 
 .السكرم الشعب كتطمعات بمطالب ليا ابلةة ال رارجية أجندات

 الػذم الممانعػة م ػكر فػي كجػكدىـ امػى األسػد بشػار كرئيسػيا لسػكريا م اسػبة ىك ي دث ما فإ -
 . الفمسطينية المقاكمة فصائؿ كلدامو اهلل ك زب كسكريا إيراف مف كبلن  يشمؿ

بػيف ةػكل  بالككالػة  ػرب كسػا ة  كبيػرة كدكلية إةميمية  سابات ةتصفي سا ة إلى سكريا ت كلت -
كالصػراع بػيف  المنطقػة  فػي كالمصػالح النفػكذ أجػؿ مػف تتصارع ك مفائيا مف ةكل دكلية إةميمية 

ىػػذه الم ػػاكر سػػي دد شػػكؿ الشػػرؽ األكسػػط القػػادـ  كتػػكازف القػػكل اإلةميميػػة الػػذم سػػينعكس امػػى 
تػػكازف القػػكل امػػى المسػػرح الػػدكلي  كسػػكريا فػػي ةمػػب ىػػذا الصػػراع  كليػػذا ي ػػاكؿ كػػؿ م ػػكر مػػف 

 تمؾ القكل ت قيؽ نصر فييا لم فاظ امى مصال و كمكانتو اإلةميمية كالدكلية. 

ت اإلةميمية  كالدكلية في األزمة السكرية ينبع مف أىمية سكريا كدكلة مؤترة في إف التدربل -
المنطقة كتشكؿ مركزان لمتكازف في العبلةات اإلةميمية كالدكلية  إضافة إلى إرتباطات النظاـ 

 السكرم مع جيات إةميمية ليا أىداؼ متعددة.

 توييػػر فػػي ميمػػان  دكران  الكبيػػر ائفيكالطػػ جتمػػااياال نػػكعتال ذات السػػكرم المجتمػػع مككنػػات لعبػػت -
 األزمػػة بدايػة فػي كانػت أف بعػد السػكرم النظػػاـ لصػالح السػكرية السػا ة امػى األ ػداث مجريػات
  النظػػاـ لتأييػػد كاػػادكا لمتػػكرة تأييػػدىـ اػػف المككنػػات تمػػؾ معظػػـ تراجػػع  يػػث  المعارضػػة لصػػالح
 كربػػط صػػكر الػػذم السػػنية الطائفػػة أبنػػا  مػػف بعضالػػ تبنػػاه الػػذم الطػػائفي الػػديني الرطػػاب نتيجػػة
 . معينة طائفة ضد تكرة كأنيا السنية الطائفة في التكرة

 فػي ميػـ دكر األزمػة فػي السػمفية الجياديػة دكر كتصااد المتطرؼ اإلسبلمي الطابع لبركز كاف -
 امػػى الجمااػػات تمػػؾ سػػيطرة رشػػية  النظػػاـ لتأييػػد كالعػػكدة  التػػكرة اػػف األرػػرل الطكائػػؼ ابتعػػاد
 . النظاـ سقكط  اؿ سكريا

 سػكريا لمسػتقبؿ أطيافيػا بكافة السكرية لممعارضة كاضح تصكر  تى أك  قيقي مشركع يكجدال  -
 . األسد بشار السكرم الرئيسنظاـ  إسقاط امىإجماع أغمبيـ  إال شي  كؿ امى مرتمفكف فيـ
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 نيايػة فػي تػؤدم فاشػمة دكلة ترمؽ سكؼ التي الفكضى ىك السكرم النظاـ سقكط اف البديؿ إف -
 . سكريا امى أساس طائفي تقسيـ إلى المطاؼ

مف تنكع مككنات  مستفيدان  الرصـ تفكيؾ إستراتيجية األزمة بداية منذ السكرم النظاـ اترذ -
المجتمع السكرم  كمف الرطابات الطائفية لممعارضة   يث امد إلى تركيؼ تمؾ المككنات 

ة الجيادية. في المقابؿ فقدت المعارضة لبعضيا البعض  كتركيفيا مف سيطرة الجمااات السمفي
السكرية الكتير مف التعاطؼ الذم  ظيت بو اند اندالع التكرة السكرية في آذار )مارس( 

فيـ مرتمفكف امى كؿ شي إال –ـ  بسبب ادـ كضكح الرؤيا  كاالرتبلؼ في األىداؼ 2011
لديف في الطائفة كبسبب الرطاب الطائفي لرجاؿ ا -سقاط نظاـ الرئيس بشار األسدإامى 

السنية الذم أدل لعزكؼ الكتير مف طكائؼ كمككنات المجتمع السكرم اف المشاركة في التكرة 
  كالعكدة لتأييد النظاـ ركفان مف الجمااات المسم ة الجيادية. 

  السياسػي لمنظاـ اندراست ربلؿ مف تكصمنا  يث  دةيقة غير السكرم النظاـ لطائفة التركي  إف -
مكاػة جنظامػان شػمكليان فرديػان تركػزت فيػو السػمطة بيػد م كجػدناما يشير إلى الطائفية  بؿ  نجد كلـ

 ةكا ػػػد نظػػػـ فػػػي كاأليػػػديكلكجيات كالمػػػذاىب الفػػػرؽ جميػػػع يضػػػع ةميمػػػة مػػػف اائمػػػة األسػػػد  ككػػػاف
لمنظػاـ  كال ىاتبتت أكالمؤسسة العسكرية  ان كمازاؿ الجيش متماسك .كا د بمصير جميعان  كيربطيـ

 بالرغـ مف تنكع كارتبلؼ مرجعيات ةادتيا.

 الدراسة توصيات 2.5
 :يمي بما الدراسة تكصي السابقة  النتائ  ضك  في

   فػػالت كالت التػػي تشػػيدىا المنطقػػة العربيػػػةمػػف األطمػػاع الوربيػػةالعربيػػة  مايػػة المنطقػػة يجػػب  -
مػػػكازيف القػػػكل اإلةميميػػػة كالدكليػػػة سػػػيما األزمػػػة السػػػكرية  سػػػتؤدم إلػػػى توييػػػر الك  "الربيػػػع العربػػػي"

تػار السػمبية لتويػر تمػؾ المػكازيف  لذلؾ يجب  ماية المنطقػة العربيػة مػف اآل  السائدة في المنطقة
اطػػػا  دكر  قيقػػػي كفعػػػاؿ  بموػػػة المصػػػم ةمػػػع الوػػػرب كال ػػػديث   كذلػػػؾ اػػػف طريػػػؽ التعامػػػؿ كا 

 .في المنطقة متؿ جامعة الدكؿ العربية العربية لمتكتبلت

إاػػػػػادة بنػػػػػا  شػػػػػرؽ أكسػػػػػط جديػػػػػد يرػػػػػدـ أىػػػػػداؼ كتطمعػػػػػات دكؿ المنطقػػػػػة  كتطػػػػػكير األكضػػػػػاع  -
االةتصػػادية كاإلجتماايػػة كالسياسػػية فييػػا  ككفقػػان لرؤيػػة كمصػػالح تمػػؾ الػػدكؿ  كلػػيس كمػػا يريػػده 

امػػػى أسػػػاس بنػػػا  الشػػػرؽ األكسػػػط الجديػػػد يقػػػـك   السػػػيما الكاليػػػات المت ػػػدة األمريكيػػػةك اآلرػػػركف 
اف طريؽ كذلؾ  في تمؾ المنظقة كاالستفادة مف مكاردىا كريراتيا"  ة العيش معان اإلرادة "أم إراد

 .صبلح كالشفافيةكالتعاكف  كاإلساف  كالعمؿ المؤسسي  ننشر تقافة الديمقراطية ك قكؽ اإل
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كركسػػيا كالصػيف كالينػػد  إيجػاد تػػكازف  قيقػي لمقػػكل  مػا بػػيف القػكل الصػػاادة دكليػان  فػػي المسػاادة -
اتضػػػ ت  أفالسػػػيما فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط  كذلػػػؾ بعػػػد ك الكاليػػػات المت ػػػدة األمريكيػػػة   مػػػع

  ب يث تشكؿ ىذه القكل تكازف الصكرة ال قيقية لمكاليات المت دة األمريكية ك مفائيا في المنطقة
كذلػػؾ بتكطيػػد العبلةػػات   ةػػكل  قيقػػي فعػػاؿ كمػػؤتر مقابػػؿ الكاليػػات المت ػػدة األمريكيػػة ك مفائيػػا

اطاياسػػية كاالةتصػػادية مػػع تمػػؾ الػػدكؿ ك الس  فػػي  ػػؿ األزمػػات كالمشػػاكؿ ان كمػػؤتر  ان  قيقيػػ ان دكر  ئيػػاا 
 التي تكاجيو المنطقة.

 يكػكف كدكلي إةميمي بإجماع ت ظي السكرية األزمة ةتسكي  ياؿ دكلية إةميمية مقاربة في الب ث -
 كسػػبلمة سػػكريا ةك ػػد ي فػػظ  ػػؿ  السػػكرية لؤلزمػػة ك قيقػػي رمذجػػ  ػػؿ ن ػػك التكجػػو شػػأنيا مػػف

 الصػػػراع طرفػػػي مػػػف النػػػار إطػػػبلؽ بكةػػػؼ المطالبػػػة أسػػػاس امػػػى المقاربػػػة ىػػػذه قػػػكـتك . أراضػػػييا
 مسػػبقة  شػػركط دكف  ػػكار كفػػتح  السػػكرييف  المتمتمػػيف فػػي النظػػاـ السػػكرم كالمعارضػػة السػػكرية

مككنػػات المجتمػػع السػػكرم  أك ممػػف يرغػػب بالمشػػاركة  مػػف مكػػكف مأك إةصػػا  أل اسػػتبعاد كدكف
 . ةتؿ كجرائـ بأاماؿ متكرطان  كاف إذا إال السكرييفمف 

 سػػ ب رػػبلؿ مػػف األمريكيػػة  العسػػكرية الضػػربة تفػػادم امػػى العمػػؿ السػػكرم النظػػاـ امػػى يجػػب -
 رابػػ الكيماكيػػة األسػػم ة بتػػدمير الراصػػة الركسػػية المبػػادرة بنػػكد بتنفيػػذ بػػااللتزاـ المتمتمػػة الػػذرائع
 . امييا كالمتفؽ المنصكص مرا ميا

كيجػػب أف تسػتعيد دكرىػػا المػػؤتر فػػي المنطقػػة    سػػكريا مػػعالسياسػة  العبلةػػات إاػػادة مصػػر امػى -
 العربػػػػي لم يطيػػػػا القػػػػكم نفكذىػػػػا لعػػػػكدة مصػػػػر بكابػػػػة السػػػػكرية األزمػػػػة تكػػػػكف أف يمكػػػػف  يػػػػث

 . كاإلةميمي

يػػػة  كاالت ػػػاد اسػػػتمرار ابلةاتيػػػا مػػػع الكاليػػػات المت ػػػدة األمريك مػػػعامػػػى الػػػدكؿ العربيػػػة  ك تػػػى  -
العبلةػػػات معيمػػػا  كامػػػى كػػػؿ  كتكػػػكيفو إلػػػى مكسػػػكك كبكػػػيف كاالنفتػػػاح امييمػػػا األكركبػػػي  التكجػػػ
ةتصػادية كالسياسػػية  كالعسػكرية  كذلػؾ  تػػى تكػكف فػي مكةػػع أفضػؿ تسػتطيع مػػف المسػتكيات اال

 ربلليا ت قيؽ مصال يا القكمية بدرجة أكبر مف الفاامية كالكفا ة.
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الدبموماسية  –العالقات الدولية )الظاىرة والعمم (. 2004أبك اامر  ابل . ) .1
 . اماف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.واالستراتيجية(

القوى: دراسة شاممة لنظرية توازن القوى الحروب وتوازن (. 1999أبكرزاـ  إبراىيـ. ) .2
 . اماف: األىمية لمنشر كالتكزيع.وعالقتيا الجدلية بالحرب والسالم

. )الطبعة األكلى(. األسكندرية: العالقات الدولية المعاصرة(. 2008أبكاامكد  م مد. ) .3
 دار الفكر الجامعي.

 االردف. . اماف:إدارة االزمات: مدخل متكامل(. 2009أبكفارة  أ مد. ) .4

 : معضالت التغيير وافاقو2012-2011حال األمة العربية (. 2012رركف. )آأ مد ك  .5
 )الطبعة األكلى(. بيركت: مركز دراسات الك دة العربية.

عنف البنية المتحضرة. استراتيجية سمطة االستبداد في (. 2014برةاكم  أ مد. ) .6
ى(. ت رير يكسؼ فرر الديف. . )الكتاب األكؿ( )الطبعة األكلمواجية الثورة السورية

 مركز دراسات الجميكرية الديمقراطية بداـ مف شبكة  نطة لمدراسات كالنشر.
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