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الحاكسة  األنطسةإلى التغييخ في  أدػحخاكًا  3122جت السشصقة العخبية عام شي
لبعس الجول العخبية، في حيغ شيج البعس اآلخخ نػعًا مغ عجم االستقخار الدياسي 
الجاخمي الحؼ نتج عشو تيجيخ وفػضى عارمة وقتل ألبشاء شعب تمظ الجول التي حجث 

مة الجول التي عرفت بيا رياح التغييخ فييا الحخاك الذعبي. وتأتي سػرية في مقج
 ات فيصالحلمكيام بإالعخبية، محاولة مغ الذعب الدػرؼ بالزغط عمى الشطام الحاكع 

 .بذجة إلنيائياالحاكسة لمبالد، إالَّ أنَّ الشطام الدػرؼ ترجػ ليحه السحاوالت  إدارتو
ي، إذ تحػلت تحػلت القزية الدػرية مغ قزية إندانية إلى صخاع إقميسي ودول    

األراضي الدػرية لسعارك وحخوب بالػكالة لقػػ إقميسية ودولية كبخػ تحاول الحرػل 
ن السػاششيغ أوالججيخ بالحكخ  ،عمى اكبخ قجر مغ السكاسب الدياسية واالقترادية ليا

ػن بجعع طوكحلظ الالجئيغ مشيع في دول أخخػ يح ،الدػرييغ داخل األراضي الدػرية
عغ السجتسعات السزيفة ليع في البمجان السجاورة كمبشان واألردن أمسي كبيخ فزاًل 

ن األمع الستحجة ال تدعى جاىجة إلصجار قخار أمسي صارم أفي حيغ  ،والعخاق ،وتخكيا
 يجيغ الشطام الدػرؼ ويػقف التجخالت اإلقميسية والجولية.

صالب بيا الحقػق التي ي في تبشيالجور التخكي حيال القزية الدػرية ويأتي      
أبشاء الذعب الدػرؼ ودفع الحكػمة الدػرية إلى االنفتاح وتحقيق السصالب لتفادؼ 

أضيخت بعس التغيخات، فتخكيا  ، إالَّ أنَّ دورىا ونػعيتوالسحشة التي قج تسخ بيا البالد
التي دششت سياستيا الخارجية إزاء األحجاث في سػرية، عمى أساس )الجعع السفتػح( في 

إلى سياسة )الجعع  3126إذ عسمت عمى تحػيل سياستيا في بجاية عام  بادغ األمخ،
السحجود(، والشطخ إلى إجخاء الحل الدياسي التػافقي، مبتعجًة بحلظ عغ سياسة التحجؼ 

الزغػط االقميسية والجولية في  اً ميس اً نيا اصبحت مؤثخ أ, فزاًل عغ بالذعارات
 السفخوضة عمى الشطام الدػرؼ.
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        In 2011, the Arab region witnessed a movement that led to a 
change in the regimes of some Arab countries, while others 
witnessed a kind of internal political instability that resulted in 
displacement, chaos and killing of the people of those countries 
where the popular movement took place. Syria comes at the 
forefront of countries hit by the winds of Arab change, an attempt 
by the Syrian people to put pressure on the ruling regime to carry 
out reforms in its governing administration of the country, but the 
Syrian regime strongly confronted these attempts to end. 
    The Syrian issue has shifted from a humanitarian issue to a 
regional and international conflict, as the Syrian territory has turned 
into proxy battles and wars for major regional and international 
forces trying to obtain the greatest political and economic gains. It 
is worth mentioning that the Syrian citizens inside Syrian territory, 
as well as refugees from other countries, enjoy a large international 
as well as host communities in neighboring countries such as 
Lebanon, Jordan, Turkey and Iraq, while the United Nations does 
not strive to issue a strict UN resolution condemning the Syrian 
regime and stop regional and international interventions. 
     The Turkish role towards the Syrian issue comes in adopting the 
rights demanded by the Syrian people and pushing the Syrian 
government to open up and fulfill the demands to avoid the plight of 
the country, but its role and quality have shown some changes. Then 
Turkey, which launched its foreign policy toward events in Syria on 
the basis of (Open Support) Initially, it sought to convert its policy 
in early 2015 to the policy of (limited support), and to consider a 
consensual political solution, away from the policy of challenging 
slogans, as well as it became an important influential regional and 
international pressure on the Syrian regime. 
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 : السقجمة
حاليا حال الجول العخبية التي عرفت بيا ثػرات الخبيع العخبي  ةسػريشيجت      

 سػريةفبجأت أحجاث الثػرة في  ،3122ومصمع العام 3121لتي حجثت نياية العام ا
ذ تحػلت الثػرة إ ،الحجيث سػريةوأصبحت حجثًا مفرميًا في تاريخ  3122مشح آذار 

استقصاب إقميسي ودولي نحػ سػرية بدبب مػقعيا أزمة وقزية نتيجة حالة  إلى
لحا  ،سرالح والرخاع عمى الشفػذالوسعة حجع  اإليجيػلػجي االختالفالجغخافي و 

ترخ األشخاف اإلقميسية والجولية الفاعمة في القزية الدػرية عمى التجخل وتحقيق 
 وأشيافاقتتال بيغ فئات  إلىما غيخ مغ مدار الثػرة وحػليا داخميًا  ،غاياتيا

 صخاع السرالح بيغ األشخاف الفاعمة. إلىالسجتسع الدػرؼ وخارجيًا 
التخكي مغ القزية الدػرية في بادغ األمخ ثابتًا في تبشي  وجاء السػقف     

وحاولت الحكػمة التخكية دفع قيادة الشطام  ،الحقػق التي يصالب بيا السحتجػن 
إالَّ أنَّ رفس الشطام الدػرؼ نرح  ،االنفتاح لتجاوز السحشة الجاخمية إلىالدػرؼ 

دابقة التي تستشع بسػجبيا التخمي عغ سياستيا ال إلىالحكػمة التخكية دفع األخيخة 
األعسال التي تفخضيا األسخة  أو سػريةفخض العقػبات عمى  إلىعغ االنزسام 

الدػرية بل عبخت عغ قجرتيا  رفزت تخكيا ان تربح وسيصًا في األزمةو  ،الجولية
وقج واجيت تخكيا األحجاث التي جخت في  ،قػة إقميسية مؤثخة في السشصقة يابػصف
زافة  الالجئيغ الدػرييغ وكحلظ استزافت قيادات وأفخاد مغ خالل است سػرية

فزاًل عغ مػقفيا في مرادرة األسمحة السيخبة  ،السعارضة  واحتزشت مؤتسخاتيع
وفخض العقػبات عمى الشطام الدػرؼ بعج قيامو  ،عبخ معابخىا الحجودية سػرية إلى

لعقػبات ضج ذ أعمشت تخكيا عغ مجسػعة مغ اإ ،باستعسال العشف ضج الستطاىخيغ
 الشطام والسدؤوليغ الحيغ ارتكبػا جخائع ضج اإلندانية مغ وجية نطخىا.

 ىجف البحث
الدياسات اإلقميسية تجاه األزمة الدػرية السختبصة  إضيار إلىييجف البحث      

 ،ليةقزية إقميسية ودو  إلىبالعجيج مغ السعصيات التي زادت مغ تعقيجىا وتحػليا 
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ىي احج الفاعميغ الستحكسيغ بالعجيج مغ السختكدات  دػريةة لن تخكيا الجار أالسيسا 
تحجيج السػقف والجور التخكي في  إلىلحا نيجف  ،البيئية السؤثخة في السمف الدػرؼ 

 تحقيق مرالحيع في السشصقة مغ القزية الدػرية.
 إشكالية البحث

 إلىمت وص سػريةن العالقات بيغ تخكيا و أمفادىا  يشصمق البحث مغ إشكالية     
وقج  ،سػريةحج التكامل والتػأمة في جسيع السجاالت قبل أحجاث الخبيع العخبي في 

في ضل ثػرة  دػريةاليبػط عشجما عرفت الحخكات االحتجاجية الذعبية ب أصابيا
 مغ خالل اإلشكالية وكاالتي: أسئمةويسكغ شخح عجة  ،التغييخ
ات مغ حالة التحالف عمى تخكيا وحػلت العالق أثختن الثػرة الدػرية إىل  -

 حالة الخالف االستخاتيجي. إلىاالستخاتيجي 
 .؟سػريةىي العػامل التي ساعجت عمى تغييخ سياسة تخكيا تجاه  ما -
ودولي تجاه ي شكمت استقصاب إقميس سػريةن ثػرة الخبيع العخبي في إىل  -

 .؟والسشصقة سػرية
 فخضية البحث

ًا كبيخًا وميسًا في األحجاث الدػرية ن تخكيا ادت دور أتشصمق فخضية البحث مغ      
كسا  ،سػريةمحط قجم ليا في  أولمغ خالل فتح بػابو ليا في السشصقة العخبية تكػن 

حاولت تخكيا االستفادة مغ الثػرة الدػرية في ترحيح مػازيغ القػػ اإلقميسية 
 وإنذاءبالشطام الدػرؼ السؤيج إليخان  اإلشاحةعمى  إصخارىالسرمحتيا مغ خالل 

 نطام بجيل يكػن حميفًا ليا.
 مشيجية البحث

عجة مشاىج  ػن اعتسج الباحث ،عمسيًا بتفاصيل مػضػع البحث اإلحاشةمغ أجل      
 بحثية ذات صمو وثيقو بسػضػعو وكاالتي:

 الثػرة الدػرية. أثشاءالسشيج التاريخي وذلظ لتتبع األحجاث التي حرمت  -
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ب التي تقف وراء الحخاك األسبا وتحميل السشيج التحميمي بغخض عخض -
 والسػاقف اإلقميسية والجولية مغ الحخاك. سػريةالذعبي في 

السشيج االستذخافي وقج استعسمشا ىحا السشيج في محاولة الستذخاف السػقف  -
 .سػريةالتخكي تجاه 

 هيكمية البحث
ذ كان السبحث األول تحت إ وخاتسة ، مباحث ةإلى مقجمة وثالثقدع البحث      

وقج سمط الزػء فيو عمى بجايات الثػرة  ،انجالع الثػرة الدػرية وأسبابياعشػان: 
عشػان: تجاعيات الثػرة ليا . في حيغ جاء السبحث الثاني ب ةواألسباب السؤجج

ووضح فيو  ،ما السبحث الثالث تحت عشػان: تخكيا والقزية الدػريةأالدػرية. 
 أعصتزاًل عغ الخاتسة التي . فسػريةتخكيا تجاه  أدتياالتي  واألدوارالسػاقف 

 عغ السػضػع.  ػن لييا الباحثإالتي تػصل  األفكارمجسل 
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 املبحث األول 
 اندالع الثىرة السىريت وأسبابها 

وقج تراعجت  ،وكانت عمى شكل احتجاجات سػريةنذأت االضصخابات في     
 إلى االحتجام ن وصل األمخإلى أالدػرؼ األحجاث بيغ السحتجيغ وقػات األمغ 

 إلىاالحتجاجات الجاعية  بفسالدػرؼ  األمغالسيسا بعج قيام رجال و  ،السدمح
 تي:وسشبحث في ذلظ مغ خالل اآل ،اإلصالحات السشذػدة

  الثؽرة الدؽرية أواًل : بجاية 
مغ تػنذ ومخورًا  بسرخ  في بعس الجول العخبية ابتجاءً  اتالثػر  عانجال عشج     

ألن الشطام في  سػريةيكغ ىشاك مغ يتػقع ان تشجلع الثػرة في وليبيا واليسغ لع 
وكان مديصخا عمى األوضاع بذكل يرعب  حكسوم مخكديةكان يحكع بصخيقة  سػرية

 أؼ ال تذارك فييا ،لمجولة  كانت مغمقةمعو أؼ تحخك شعبي، فالحياة الدياسية 
ت سياسية حكيكية لسجتسع السجني وال نقابات حكيكية وال أحداب أو تجسعاامشطسات 

 ففية التي تاألمشمثل ىحه الديصخة  ومسا يجعل مغ الرعب انجالع ثػرة في بمج في
عمى  ػبجأت إرىاصات الثػرة الدػرية تصففعشجما ، لسجتسععمى كل شيء في حياة ا

طاىخات تزامشية مع تتشطيع كانت عمى شكل  3122 كانػن الثاني 26في   الدصح
ليع  ترجػاألمغ الدػرؼ إالَّ أنَّ  ،الدػرييغالشاشصيغ  بعس مغ قبل الثػرة السرخية
مغ قبل تع إغالق سػق الحخيقة في دمذق  3122شباط  28، وفي (2)وأنيى حخاكيع

ردد خالليا و  ،فتجسع التجار والدكان في السشاشق السحيصةقػات األمغ الدػرؼ 
ت اعترع عذخا 3122شباط  33، وفي عسل الحكػمةبتشجد  السحتجػن ىتافات

الدػرييغ أمام الدفارة الميبية في دمذق تزامشا مع الثػرة الميبية أشمق فييا 
 األمغقامت قػات و  ،ات ضج الحكػمات الجيكتاتػريةالسعترسػن ألول مخة شعار 

 األمغفي مجيشة درعا قام  3122 شباط 37، وفي (3)الدػرؼ بفس االعترام بالقػة
تشادؼ بالحخية وتصالب بإسقاط  باعتقال خسدة عذخ شفال إثخ كتابتيع شعارات

ضست  تطاىخاتخخجت  3122آذار  26الشطام عمى ججار مجرستيع، وفي 
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شخريات مغ مشاشق مختمفة مثل حسز ودرعا ودمذق وفزت بالقػة، وكانت 
تحت شعار )جسعة الكخامة(  3122آذار 29االنصالقة الحكيكية لمثػرة الدػرية في 

 رخامةب األمغوحسز وبانياس وقابميا في مجن درعا ودمذق  تطاىخاتخخجت ال
الدػرؼ في تمظ السجيشة،  األمغخرػصًا في درعا، فدقط أربعة قتمى عمى يج 

لت ال أحجاث دامية في محيط السدجج العسخؼ  إلىطاىخات لباقي األسبػع توتحػَّ
 211مقتل  إلىأدت  وذكخت مرادر ان ىحه العسميةومشاشق أخخػ مغ السجيشة، 

لمسخَّة األولى  تطاىخاتانتذخت ال 3122آذار 36. في (4)األسبػعنياية حتى محتج 
تحت شعار )جسعة العدة( لتذسل جبمة وحساة  سػريةلتععَّ العذخات مغ مجن 

والالذقية ومشاشق عجة في دمذق وريفيا كالحسيجية والسخجة والسدة والقابػن والكدػة 
 261إشالق الشار فاوقعت بالقػة و  األمغواجييا و  ،وداريا والتل ودوما والدبجاني

إلى ان أصبح السصمب االساسي ، واستسخَّت بعجىا بالتػسع والتسجد شيئًا فذيئًا قتيالً 
مجسػعة مغ الدياسات  ن ػ عسل السحتجواست ،إسقاط الشطاملمستطاىخيغ ىػ 

والتكتيكات مثل االعالم البجيل كالسػاقع االلكتخونية واالعترامات وكتابة الذعارات 
ثػرة عمى الججران وعمى البالػنات الصائخة لمتأكيج عمى سمسية الثػرة، إالَّ أنَّ السؤيجة لم

 . (5)ثػرة مدمحة إلىنجاح الثػرة ومغ ثع تحػلت  إلىكل ذلظ لع يؤد 
 أسباب الثؽرة الدؽرية  ثانيًا :

 ياانصالق شخارة الثػرة الدػرية ويسكغ تجسيع إلىأدت عجيجة ىشالظ أسباب     
 وىي :اع ضسغ ثالثة أنػ 

 ية األمشاألسباب الدياسية و  .1
حةةدب  تةةػليبةةالسعشى الحكيقةةي مشةةح  تػجةةج حيةةاة سياسةةية فةي سةةػرية حكيقةة لةةع تكةةغ    

الحكع، بسعشى أنو ليذ ىشاك رأؼ لمذعب في أوضاعو السختمفةة،  2:74البعث عام 
ع تػجج مذاركة مغ أشياف الذعب السختمفةة فةي قيةادة الةبالد وتػجيييةا، ولة أؼ أنو ال

فػز الحدب الحاكع في جسيع االنتخابات بشدب غيخ ي اذتكغ ىشاك انتخابات حكيكية 
فةةةي –واقعيةةةة ولةةةيذ ىشةةةاك تةةةجاول لمدةةةمصة، بةةةل إن الحيةةةاة الدياسةةةية اختدليةةةا الحةةةدب 
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إذ بأعزائو، ثع أصبحت أسخة األسج ىةي محةػر الحيةاة الدياسةية وجػىخىةا،  -البجاية
رئةةةيذ الجسيػريةةةة والقائةةةج األعمةةةى لمقةةةػات الدةةةمصات بيةةةجه فيةةةػ كةةةان  ان أغمةةةب قيةةةادة

السدمحة واألميغ العةام لمكيةادة القػميةة وكةحلظ لمكيةادة القصخيةة، وكةحلظ سةيصخ الحةدب 
حتى عمةى انتخابةات الشقابةات واالتحةادات مسةا جعةل الذةعب  األمغمغ خالل أجيدة  

 .   (6)يعير في حالة اختشاق سياسي
ل الحيةةاة الصبيعيةةة فةةي سةةػرية أخةةخػ عص ةةل نطةةام األسةةج كةةل عػامةةومةةغ جيةةة 
، لةةحلظ الحةةاكعشطةةام العرةةب ي يةةة ىةةاألمشيةةة، فنانةةت األجيةةدة األمشوربصيةةا بةةاألجيدة 
كةةل شةةؤون السةةػاشغ مةةغ سةةفخ بوربةةط الشطةةام ىةةحه األجيةةدة  ،يةةةاألمشتعةةجدت األجيةةدة 

فةي كةل مفاصةةل ل غةوترةجيخ وبيةع وشةخاء وتجةارة وتعمةيع وإعةالم، وىةةحا مةا جعميةا تتػ 
فةي  اً عةاماًل رئيدةكانةت يةة األمش، لةحا يسكةغ القةػل بةأن األجيةدة الدةػرؼ  حياة السجتسع

 . (7)لمكيام بالثػرةدعػة الذعب الدػرؼ 
 األسباب االقترادية واالجتساعية  .2

ندبيا خالل  ةمختفع معجالت نسػشيج عمى الخغع مغ أن االقتراد الدػرؼ      
% إالَّ أنَّ نريب الفخد 5.56بسعجل نسػ  3121-3112الػاقعة بيغ عامي  سجةال

% ولع يرل نريب 3.1 إلىوصل  اذمغ إجسالي الشاتج السحمي انخفس بكثيخ 
مدتػػ الجول الشامية الشاجحة، وكان التحبحب مغ السعالع الخئيدة لعسمية  إلىالفخد 

، وكان قصاعي تجارة الجسمة والتجدئة والخجمات سػريةالشسػ االقترادؼ في 
ويمييسا  السجةساسيان في الشسػ االقترادؼ خالل تمظ الحكػمية السداىسان األ

اء، في شقصاعات الشقل والسػاصالت والرشاعات التحػيمية والعقارات والتذييج والب
وقج  اإلنتاجحيغ كان إسيام القصاعات االستخخاجية في الشسػ سمبيًا بدبب تخاجع 

شفط فيو مرجرا بعج أن كان ال 3117ة صافية مشح عام ددولة مدتػر  ت سػريةأصبح
رئيديا لمرادرات في السػازنة الحكػمية وشكل ىحا التحػل تحجيا جػىخيا لإلدارة 

شيج القصاع الدراعي أزمة حادة نتيجة الجفاف وإساءة استعسال و ، (8)االقترادية
الغحائي، فكان  األمغالسػارد السائية مسا أثخ سمبًا عمى فخص العسل وأسعار الدمع و 

ػ العامل االساسي لديادة نسػ االقتراد خاصة بعج ىجخة أعجاد االستيالك الخاص ى
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، بيشسا كان االستثسار العام 3114بعج عام  سػرية إلىكبيخة مغ العػائل العخاقية 
% تقخيبا وتدايج عجد الفئات السيسذة 9متػاضعًا، وكان معجل البصالة في حجود 

كة الدياسية الفعالة مغ خالل اقتراديا واجتساعيا تدامشًا مع عجم قجرتيع عمى السذار 
والجفاع عغ مرالحيع، وكان التػضيف في القصاع العام ضعيفًا وكان غالبية  التعبيخ

العسال في القصاع الخاص محخومػن مغ أؼ شكل مغ أشكال الزسان االجتساعي، 
حدب مؤشخ الفقخ  :311-3115بيغ عامي  سجةعجل الفقخ خالل الموقج ارتفع 

 .(9)% تقخيبا23الفقخ في سػرية  بمغ معجل اذاألعمى 
قامت بسرادرة األراضي بحجة استخجاميا  الحكػمة أن سمصةالججيخ بالحكخ و 

غ الحيغ صػدرت أراضييع ومدارعيع يألغخاض السشفعة العامة مسا اضصخ السػاشش
لمعير في ضػاحي السجن وفي مداكغ عذػائية محخومة مغ الخجمات الحياتية وقج 

الفقخ وفق التقخيخ الػششي الثاني وصمت في عام  حالة عغما أ%، 53ندبتيا  تبمغ
%  مغ إجسالي الدكان، وحدب التقخيخ نفدو وصل معجل 45.4ندبة  إلى 3121

% خالل األعػام 39 نحػ%، وانخفزت قجرة الشاس الذخائية 27.6 إلىالبصالة 
 . (:)العذخة الساضية

 أسباب تتعمق بعاىخة الخبيع العخبي .3
 إلىل السحاكاة أو االنتذار أو العجوػ مغ أحج األسباب التي تؤدؼ عام جيع    

حجوث الثػرات في دول متذابية مغ حيث السذاكل والطخوف االقترادية 
واالجتساعية والدياسية، وخاصة في الجول الستقاربة جغخافيا، وازدادت أىسية ىحا 

ي جعمت العالع بسثابة العامل مع الثػرة التكشػلػجية العالسية وثػرة االتراالت الت
الديصخة عمى  كتاتػريةيجأصبح مغ الرعب عمى الحكػمات ال ذإقخية صغيخة، 

العالع الخارجي وأن تحجب عغ شعػبيا معمػمات  إلىعسمية تجفق السعمػمات مغ و 
في الجول األخخػ، وليحا فإن نجاح الثػرة في دولة  كتاتػريةيجعغ سقػط األنطسة ال

ألخخػ عمى الكيام بالثػرة مغ أجل التخمز مغ ما سيذجع شعػب الجول ا
 .(21)أنطستيا
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 املبحث الثاني
 السىريت قضيتتداعياث ال 

 تغييخ جحرؼ في كافة االصعجة، لحا مغ السؤكج أن إلى الدعيالثػرة ىجف ن كا     
، ولػن مشع حجوثو تزخر مرالحيع مغ ذلظ التغييخ فيحاتتػجج أشخاف وأشخاص 
أخخػ تخغب في حجوث التغييخ مغ أجل أىجاف معيشة، وبالسقابل تػجج أشخاف 

أزمة مخكبة ومعقجة ججًا، وىي ليدت كأؼ  إلىالسيسا الثػرة الدػرية التي تحػلت 
إقميسية تع استجعت تجخال  اً ألزمة محمية استقصبت أشخاف اً تعج نسػذج إذأزمة أخخػ، 

عالسيًا يتصمب جيػدًا  دوليا مسا يعشي إنيا دخمت دائخة التجويل وبالتالي أفخزت وضعاً 
  وسشبيغ ذلظ في االتي: ،يامكبيخة لح
 الدؽرية عمى السدتؽى الخارجي  حجاثتجاعيات االأواًل : 

 زمغعاشتو في  وتيسيذاً  تقديساً  مجه شػيمةمشصقة الذخق األوسط ومشح  شيجت    
ػػ بيغ ق استخاتيجيةوباتت تعيذو في صػرة صخاعات  ،حتالل الفخندي والبخيصانياال

السذخق  السيساإقميسية ودولية ألجل تػسيع الشفػذ، وعشجما شيج الػشغ العخبي و 
مػجة مغ االحتجاجات والحخكات الذعبية  3122وبجاية  3121العخبي في أواخخ 

والقزاء عمى األنطسة  نحػ األفزل، والصامحة لمتغييخ الخافزة لمػضع القائع،
سقخاشية تشادؼ بسبادغ حقػق اإلندان، لتفتح الصخيق أمام أنطسة دي ،جيكتاتػريةال
احتجاجات  توؼ كان بجايحه الجول التي عايذت ىحا الػضع المغ ىح سػريةكانت و 

سدتػػ السمسية ذات أبعاد اجتساعية وسياسية وحتى اقترادية مصالبة بتحديغ 
مػاجيات عشيفة بيغ السؤيجيغ  إلىليتصػر الػضع فيسا بعج  ،(22)يسعيذال

 إلىأنػاع العشف إلخساد الثػرة، مسا حػل الثػرة  شتىالشطام  عسلاستو والسعارضيغ، 
عسل صخاع مدمغ  حالة سػرية تعيرلحلظ حخب أىمية دمػية بيغ مختمف الصػائف، 

وليحا نجج عمى الداحة  ،نػع مغ التغييخ في مػازيغ القػػ في السشصقةحجاث إعمى 
ًا في مدتقبل السشصقة، كػن ليسا دورًا وحزػر يكل مغ تخكيا وإيخان تحاوالن أن 

والقػػ  العخبيالخميج دول  فزاًل عغ تحاول حساية مرالحيا، (إسخائيل)وكحلظ 
 . (23)الكبخػ مثل أمخيكا وروسيا
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مغ االستقصاب اإلقميسي  اً الثػرة الدػرية حالة مغ االستقصاب الجولي وبؤر  شكمتً     
االيجيػلػجي  ختالفواالبذكل أكبخ نتيجة التقارب الجغخافي والتجاخل السحىبي 

وحجع السرالح والرخاع عمى الشفػذ والتيجيجات التي قج تػاجييع نتيجة الثػرة 
 . (24)والفخص الستاحة أماميع لتحقيق أىجافيع

ثػرة عمى تخكيا أثخت الثػرة عمى العالقات التخكية الدػرية ال لتجاعيات فبالشدبة    
الخالف  إلىستخاتيجي تحػل تمظ العالقات مغ التحالف اال إلىبحيث أدت 

االستخاتيجي نتيجة دعع تخكيا لمسعارضة والجير الحخ وبالسقابل أستخجم الشطام 
الدػرؼ الكػرد كػرقة ضغط ضج الحكػمة التخكية مغ خالل سحب الجير مغ 

سجن الدػرية عمى الحجود التخكية وتخك أمخ حسايتيا لعشاصخ حدب االتحاد لا
 PKK حميفا لحدب العسل الكخدستاني التخكيالجيسقخاشي الكخدؼ الحؼ يعتبخ 

إلييا ولحلظ قجمت مقتخحا إلقامة  يةاألمشالسعارض وىي قمقة مغ انتقال األحجاث 
 إلىمشصقة عازلة في الذسال الدػرؼ لغخض حساية أمشيا مغ أية قػة قج تجخل 

 .(25)األراضي الدػرية مدتكبال
لتخكية االيخانية فػضعت حجوث تػتخ في العالقات ا إلىالثػرة الدػرية  أدت

اإلقميسية لكال  األجشجاتكال البمجيغ في مفتخق شخق وكذفت عغ وجػد تشاقس في 
 في نفػذىامغ السحػر االيخاني بيجف تقميز  سػرية خخاجإفحاولت تخكيا  البمجيغ،

إيخان خصخا  توالسشصقة كميا وتقجيع الجعع المػجدتي لمجير الحخ الدػرؼ مسا أعتبخ 
 . (26)لي تفاقع األزمة بيغ البمجيغالقػمي وبالتعمى أمشيا ا

حجوث تػتخ في العالقات اإليخانية  إلىقج أدت  الدػرية الثػرة نأوالججيخ بالحكخ     
ية ، فالجول الخميجسػرية تسجد الشفػذ اإليخاني فيتخذى مغ  الن األخيخةالخميجية  –

أمام شسػحات إيخان  الحؼ سيكػن عائقاً  بدط نفػذىا في السشصقةبالسقابل تدعى ل
تكخيذ حالة الرخاع في العالقة بيغ إيخان مغ جية  إلىاإلقميسية وسيؤدؼ ذلظ 

ودول مجمذ التعاون الخميجي مغ جية اخخػ بدبب الخالف حػل كيفية التعامل 
بعس دول  تقػموبالسقابل تجعسو لػجدتيًا مع الثػرة الدػرية، فإيخان تؤيج الشطام و 

السعارضة الدػرية وخاصة السجمذ الػششي  بجعع قصخو ية الدعػدالسيسا الخميج 



 

 

 

 

 

 

23 

الدػرؼ الحخ، فزاًل عغ ذلظ أثخت الثػرة الدػرية عمى عالقة إيخان بحخكة حساس، 
السعارضة الدػرية وعسمت عمى دعسيا مشح بجاية الثػرة مسا  إلىانحازت  فاألخيخة

جعع حخكة حساس كانت ت يحجوث تػتخ في العالقات بيشيا وبيغ إيخان الت إلى أدػ
ط في كثيخ مغ األحيان ضسغ سياساتيا الخارجية وبالتالي غوتدتعسميا كػرقة ض

تقميز الجور  إلىخدخت إيخان حخكة حساس كحميفة ليا في السشصقة، وىحا سيؤدؼ 
اإليخاني تجاه القزية الفمدصيشية بدبب الثقل الدياسي لحخكة حساس عمى الداحة 

 . (27)الفمدصيشية
كذفت الثػرة الدػرية عغ مجسػعة مغ  (اسخائيل)اعيات الثػرة عمى وبالشدبة لتج

 انييارمشيا اختالل تػازن القػػ في السشصقة في حالة  (اسخائيل)التجاعيات عمى 
الحكع وتربح نقصة جحب  إلىنطام االسج ووصػل حخكات اإلسالم الدياسي 

ة أمشية مغايخة بيئ إيجاد إلىلمحخكات والجساعات السدمحة الستذجدة بحيث يؤدؼ 
مسا  األمغية وزيادة ميدانية األمشتغييخ عقيجتيا  (اسخائيل)لدابقتيا مسا يفخض عمى 

يفخض عمييا أن تتقذف في مجاالت أخخػ مثل تقميز مخررات الزسان 
 .(28)االجتساعي األمخ الحؼ سيقػد لسخاشخ اجتساعية

في بجاية  األخيخةحاولت فقج أما بخرػص تجاعيات الثػرة الدػرية عمى اأُلردن، 
تربح  الجاخل األردني بيا وأن ال يتأثخاألمخ اتباع سياسة عجم التجخل لكي ال 

عمى الداحة الدػرية، وبدبب تصػر أحجاث الثػرة  التي حجثتاألردن ضحية الحخب 
محاولة دعع الثػرة  إلىحجث تحػل في السػقف األردني مغ محاولة احتػاء األحجاث 

األردن  تشطخ حكػمة اذجئيغ والجعع لمسعارضة السعتجلة، مغ خالل استكبال الال
باعتبارىا تسثل تيجيجًا ليا،  سػريةنذاشات الجساعات الستصخفة في  إلى شجيج بقمق

وتدايج خػف األردن مغ تيخيب األسمحة والستصخفيغ عبخ الحجود مسا سيؤثخ عمى 
أثخ بذكل كبيخ عمى أمشيا الجاخمي، ومغ جانب آخخ أن استسخار الثػرة الدػرية قج 

 . (29)االقتراد األردني بدبب زيادة عجد الالجئيغ الدػرييغ
ردود األفعال في  توبالشدبة لتجاعيات الثػرة الدػرية عمى العخاق، اختمف

العخاق تجاه الثػرة الدػرية، فالسػقف الذعبي كان يدانج الثػرة مشح البجاية إالَّ أنَّ 
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اتخحت الحكػمة العخاقية العجيج مغ  إذ ،السػقف الخسسي سانج الشطام الدػرؼ 
القخارات السدانجة لمشطام الدػرؼ مثل تحفع العخاق عغ الترػيت عمى قخار الجامعة 

 34ومشح مقعجىا لمسعارضة الرادر في  سػريةالعخبية الخاص بتعميق عزػية 
وكحلظ الحال بالشدبة لقخار مجمذ الجامعة الخاص بالعقػبات  3122 تذخيغ الثاني

، كسا ىػ معخوف أن الػضع الجاخمي لمعخاق لع (:2)قترادية عمى الشطام  الدػرؼ اال
خًا مغ تدايج نفػذ يتخػف كثيية قبل الثػرة، وأن العخاق األمشيكغ مدتقخا مغ الشاحية 

الجساعات الستصخفة والسدمحة عمى الحجود العخاقية الدػرية مسا أثخ كثيخًا عمى 
سػرية وتصػرت ىشاك ومغ ثع ي نذأت في ي فييا مثل داعر التاألمشالػضع 
مغ مجن العخاق وسيصخت عمييا وأحجثت فييا الجمار والخخاب وقامت  اً عجدىاجست 

بارتكاب السجازر ضج أىميا مغ السجنييغ األبخياء، ومغ جية أخخػ ساىست الثػرة 
حجاث نػع مغ التحػل في مػازيغ القػػ بيغ كل مغ إيخان والعخاق إالدػرية في 

، فإيخان باتت تبحث عغ حميف بجيل لمشطام الدػرؼ مغ أجل الحفاظ عمى ةسػريو 
 . (31)تدايج التجخل اإليخاني في العخاق إلى ػداية مسا مرالحيا اإلقميس

عتبخ لبشان مغ اكثخ دول الجػار يأما فيسا يتعمق بتجاعيات الثػرة عمى لبشان،     
 سػريةستجاخمة بيغ البمجيغ والتي تعج الدػرؼ تأثخًا بالثػرة الدػرية نطخًا لمعالقات ال

الصخف األقػػ فييا خاصة في ضل وجػد أحداب سػرية مؤيجة لمشطام الدػرؼ تحت 
 االخخػ  آذار والحؼ يزع حدب هللا وبعس األحداب الدياسية 9مدسى تحالف قػػ 

، وعشجما بجأت الثػرة الدػرية اتبعت لبشان سياسة الحياد واالبتعاد عغ سياسة 
 25، وبالسقابل كانت ىشاك تكتل لقػػ مشاىزة لمشطام الدػرؼ تدسى بقػػ السحاور

تدايج حجة االستقصاب بيغ االحداب الدياسية المبشانية قج  إلىآذار، ىحا ما أدػ 
وقػع حػادث ومذاحشات بيغ الصخفيغ، إالَّ أنَّ لبشان  إلىبعس األحيان في وصمت 

ثخ أ سػريةفإن استسخار األحجاث في  تسكشت مغ استيعاب األزمة الدػرية، ورغع ذلظ
اني مثل حجوث خمل أمشي عمى الحجود وحاالت مغ عجم االستقخار شعمى الجاخل المب

لمحجود بيغ البمجيغ، وازدياد ندبة البصالة نتيجة تدايج أعجاد  الستاخسةفي السجن 
  .(32)الجئ داخل األراضي المبشانيةمميػن  2.2 إلىالالجئيغ الدػرييغ الحؼ وصل 
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 الدؽرية عمى السدتؽى الجاخمي   حجاثتجاعيات االثانيًا : 
الشظ أن الثػرة الدػرية التي شال أمجىا والتي تدداد تعقيجاتيا يػما بعج يػم     

أزمة مخكبة وبالغة التعقيج في ضل تعجد أبعادىا واتجاىاتيا بحيث  إلىوالتي تحػلت 
جية وحخب بالػكالة بيغ الجول  ساحة لمحخب األىمية الجاخمية مغ إلى سػريةحػلت 

ػرة ةةحه الثةةتخك ىةةظ ستةةدون شمغ اإلقميسية والقػػ العطسى مغ جية أخخػ، 
ى السدتػػ الجاخمي ومغ حيث جسيع نػاحي ةمةػرة عةصةة الخةغةالةخة وبةيةبةات كةةيةجاعةت

 .الحياة سػاء سياسيا أو اجتساعيا أو اقتراديا أو ثقافيا
 ية لمثؽرة الدؽرية  األمشية و التجاعيات الدياس .1

ع يقدت عسمت عمى إذ إقميسيةتجيخىا قػػ حخب أىمية  إلىأدت الثػرة الدػرية     
أو  سيصخ كل كيان عمى مجيشةو   ،كيانات سياسية صغيخة إلىالسجتسع الدػرؼ 

انحدار سمصة الجولة وغياب دور الحكػمة  إلى ػمجسػعة مغ السجن، وىحا ما أد
داء واسعة مغ البالد وتخاجع قجرة السؤسدات الحكػمية عمى الكيام السخكدية عمى أج

الدمصة في بعس تسديق الجولة وانييار  إلىمسا أدػ  األمغبػاجباتيا في حفع 
 .(33)الدػرية السجن

قيادة سياسية وعدكخية مػحجة ومتساسكة  إلىالثػرة الدػرية  روبدبب افتقا
نفذ السشصقة يتجسعػن ليذكمػن  إلىسػن الثػرة ويشت إلىكان الذباب الحيغ يشزسػن 

واعتجة غشسػىا مغ الجير الدػرؼ، ومغ ثع  قميميذيات مؤقتة وكانػا يتدمحػن ببشاد
أن  ىحه القػػ  حاول كل مغلت سقاتميغالىؤالء بجأت القػػ اإلقميسية والجولية بتدميح 

إلشاحة ا بعج سػريةقجم في  مػشئ يكػن ليا حتى سثل أىجافيا الدياسيةتتجج قػة 
 . (34)األسج بشطام

 التجاعيات االقترادية واالجتساعية لمثؽرة الدؽرية   .2
ليا تجاعيات وآثار  أزمة بالغة التعقيج لحا كان إلىالثػرة الدػرية  تحػلت    

مغ ستة مالييغ شخز في دائخة  يا تدببت في إدخال أكثخإذ إنَّ  ،بيخةاقترادية ك
حجوث كػارث  إلىبصالة ووصػل بعس الحاالت فزاًل عغ ارتفاع معجالت ال ،الفقخ

القػات السعارضة و الحخب بيغ الشطام و السجن  عمىإندانية بدبب الحرار السفخوض 
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وارتفاع  اأدنى مدتػػ لي إلىتجىػر سعخ صخف الميخة الدػرية عغ  فزالً لو، 
فقجان  بدبب% 36إليخادات الحكػمية بشحػ معجالت التزخع نتيجة انخفاض ا

   .(35)ى الجدء األكبخ مغ األراضي الغشية بحقػل الشفطالشطام عم
عمى الشطام الدػرؼ وىجخة رؤوس األمػال  السفخوضة العقػبات االقترادية أدت    

كسا  % تقخيبا،51انكساش االقتراد الدػرؼ بشدبة  إلىخارج البالد  إلىوالخبخات 
نتيجة تػقف  لرشاعيتجميخ البشية التحتية وانييار القصاع ا ادت الحخب إلى

 . (36)اإلنتاجالرشاعية عغ العسل وتخاجع معجل الرادرات وارتفاع تكاليف ت السشذآ
حجثت أ اذكبيخة،  ةسمبي اً الثػرة الدػرية آثار  تخكتأما مغ الشاحية االجتساعية فقج     

تجىػر كبيخ في العالقات  إلىاختالالت كبيخة في البشية االجتساعية، وأدت 
با عمى قيع وسمػكيات انتذار التصخف والتعرب والتي أثخت سماالجتساعية نتيجة 

فقجان  إلىالسجتسع بحيث أدػ  فئاتالل تأجيج سمػك االنتقام بيغ خالسجتسع مغ 
االندجام والتزامغ بيغ شبقات السجتسع الدػرؼ، فزاًل عغ اختالل كبيخ في 

وكحلظ حجوث  التػزيع الدكاني عمى األراضي الدػرية بدبب اشتجاد العشف السدمح،
تدايج في التفاوت مغ حيث تػزيع الجخػل والثخوات وتشاقز في الخجمات السقجمة 

  .(37)لمقصاعيغ الرحي والتعميسي
حيغ قدخًا مغ مجنيع ز تدايج أعجاد الشا إلىأدت الدػرية  الثػرة  نَّ الججيخ بالحكخ إو     

ية التي تقػم بيا االعتقاالت العذػائمغ  في مشاشق التساس والرخاع خػفاً  السيسا
قخيبة  تػزيعيع في مشاشق أخخػ عادة إب خػفًا مغ قيام قػػ السعارضة أوقػات الشطام 

، سػريةمميػن نازح داخل  5.36أعجاد الشازحيغ نحػ  ت، وقج بمغمغ دوائخ الرجام
خارد البالد في دول الجػار  إلىيغ يىحا فزاًل عغ ىجخة أعجاد كبيخة مغ الدػر 

أكثخ مغ  إلىجول تمظ الفي  ىععجادأ وصمت  ذإ لالجئيغ، في مخيسات يعسكشو 
 أو ،ليع عمى البيئة االقترادية واالجتساعية بحيث شكمت ضغصاً  الجئمميػني 

 . (38)ليياإ مب المجػءالتي شُ  مجول األوربيةل
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 املبحث الثالث 
 لسىريتالقضيت ا يف رتكيالدور ال 

 اً ومػقف ورؤيةسػرية لحؼ حجث في اتخحت تخكيا تجاه تصػرات الحخاك الذعبي ا     
ذ أعمشت تخكيا عغ تعميق ، إليا يةاألمشبسا يتشاسب مع أىسية السرالح االقترادية و 

العالقات واالتفاقات السػقعة بيغ الصخفيغ وشالبت بإجخاء اصالحات لتمبية مصالب 
 سػرية .حج التيجيج بالتجخل العدكخؼ التخكي في  إلىوقج وصل التػتخ  ،السحتجيغ

قبل انجالع ثػرات الخبيع العخبي بقبػل  السجةبأن تخكيا حطيت في  البعس يخػ     
جيج مغ قبل شخفي السعادلة في العالع العخبي أؼ محػرؼ االعتجال والسسانعة، إالَّ 

حجوث خمل في ىحيغ السحػريغ وبجسيع تػازنات  إلىأنَّ ثػرات الخبيع العخبي أدت 
تحػل عسقيا  إذة الخارجية واإلقميسية لتخكيا، ىدت معيا أسذ الدياسو السشصقة، 

في  (صفخ مذاكل)وفذمت نطخية  ساحة لمرخاعات الجامية، إلىاالستخاتيجي 
وكحلظ  ،(صفخ ىجوء)إلى التجاوب مع التصػرات الستدارعة التي حػلت اإلقميع 

عجدت قػتيا الشاعسة عغ تحقيق انجازات ميسة في السشصقة بعج أن أصبحت تخكيا 
في حالة االستقصاب بدبب مػاقفيا مغ ثػرات الخبيع العخبي بذكل عام والثػرة شخفا 

 .(39)الدػرية بذكل خاص
ييا ؛ ألنيا لع دورا ف ؤدؼفسشح األيام األولى لمثػرة الدػرية حاولت تخكيا أن ت    

 ،سػرية مثلولة جارة ليا وميسة بالشدبة ليا كيحا في د ميع   تدتصع تجاىل حجث  
جور التخكي بعجة مخاحل تبعًا لتصػرات األحجاث في الجاخل الدػرؼ وليحا مَخ ال

    .(:3)األزمة الدػرية سياسيا وأمشيا وكحلظ تبعا لمسػاقف الجولية مغ
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  الزغط عميو إلجخاء إصالحات شاممةالسخحمة األولى : مطالبة الشعام الدؽري و 
وحتى سحب  3122ر الدػرية في آذا تطاىخاتامتجت ىحه السخحمة مشح بجاية ال    

، ففي بجاية األمخ رأت تخكيا بأن السذكمة 3123الدفيخ التخكي مغ دمذق في آذار 
و ليذ في مرمحتيا إذ إنَّ حاولت مبكخا تفادؼ األحجاث و الدػرية ىي أزمة داخمية 

فػضى ألنو سيػثخ  إلىلداحة الدػرية االجارة ليا وأن تتحػل  سػريةتأزم وضع يأن 
ا الجاخمية، لحا تحخكت تخكيا عمى الرعيج الجبمػماسي فأصجرت عمى أمشيا وأوضاعي

الخارجية التخكية عجة بيانات أكجت فييا عمى العالقات الخاسخة بيغ البمجيغ، وأعخبت 
وإشالق  حجاثاألالستػرشيغ في  لسا نتج مغ وفيات وشالبت بسحاسبة  فياساعغ 

 .(41)سخاح السعتقميغ
الجيػد الجبمػماسية إقشاع الخئيذ الدػرؼ بذار حاولت تخكيا مغ خالل بحل        

األسج بإتباع نطام ديسقخاشي تعجدؼ اصالحي عمى السدتػػ الجاخمي يداعج عمى 
فزاًل عغ عجم  ،(42)تمبية نجاء الجساىيخ الغاضبة ضج الدمصة الحاكسة مغ جية

 استغالل تمظ االحجاث والتجخل في الذأن الدػرؼ سياسياً بالدساح لمجول الكبخػ 
 .(43)وعدكخيًا مغ جية أخخػ 

، وبعج ذلظ أبعس االصالحات لتجشب األسػ  ءالشطام الدػرؼ بإجخا توشالب
قام الخئيذ التخكي رجب شيب أردوغان  بإجخاء إتراليغ ىاتفييغ مع نطيخه الدػرؼ 

التخكية فأصجرت الخارجية  بذار األسج وقجم لو الشرح مغ أجل احتػاء السػضػع ،
اآلمخ  ،سػريةشجد عمى العالقات الخاسخة التي تخبصيا مع  3122آذار 36بيانًا في 

الحؼ دفعيا أن تعصي أىسية كبيخة لمقزية في سبيل تحقيق الخفاة واالستقخار لمذعب 
ة وزيخ الخارجية التخكي آنحاك أحسج داود أوغمػ ر فزاًل عغ زيا ،(44)الدػرؼ الذقيق

ة وفج يخأسو رئيذ جياز ر لحات الدبب وكحلظ زيا 3122نيدان  7دمذق في  إلى
مخئيذ الدػرؼ ونطامو لالكثيخ مغ الشرح واإلرشاد  عيقجلت االستخبارات حاقان فيجان

وعجم  مصالب الذعب الدػرؼ،عمى  واالنفتاحلمكيام بسجسػعة مغ االصالحات 
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استعجادىا وابجت الحكػمة التخكية دعسيا الكامل و  ،استعسال القػة ضج الستطاىخيغ
 .(45)زمة لتحقيق االصالح في اسخع وقتالدبل واالمكانات الال افةلتػفيخ ك

بأن جسيع االتراالت التي أجخيت بيغ الشطام الدػرؼ  البعس ويزيف
الدػرية تخكدت عمى ضخورة  تطاىخاتوالسدؤوليغ األتخاك في بجاية االحتجاجات وال

كيام بإصالحات داخمية عمى جسيع وقف االستخجام السفخط لمقػة ضج الستطاىخيغ وال
   .(46)الذعب السذخوعة دون تأخيخالسدتػيات واالستجابة لسصالب 

السػقف التخكي نابعا مغ عجة اعتبارات مشيا دعع تخكيا لعسمية التغييخ في جاء 
وكحلظ نطخا لعالقاتيا الجيجة مع الشطام الدػرؼ  سػريةالجول العخبية التي سبقت 

مدتػػ العالقات العائمية الجيجة بيشيسا قبل انصالق  إلىمت وبذار األسج التي وص
كانت بيشيسا عجة اتفاقيات اقترادية فزاًل عغ التعاون االستخاتيجي  إذالثػرة 

فػضى عارمة تزخ  إلىبيشيسا، وكحلظ خذية تخكيا مغ اندالق األحجاث وتجحخجيا 
 .(47)بكال البمجيغ

التخكية واستسخ في قسع الستطاىخيغ لع يقبل الشطام الدػرؼ الشرائح والسذػرة 
األسج ودعسو شطام التخمي عغ نيج إبجاء الثقة ب إلىوىحا األمخ دفع تخكيا  ،ضجه

بسسارسة الزغػط  الحكػمة التخكية ومغ ثع أخحت ،لتشفيح ما وعج بو مغ إصالحات
عمى الشطام الدػرؼ عمى جسيع األصعجة الدياسية واالقترادية واالجتساعية وقامت 

ع جسيع القخارات التي أصجرتيا الييئات والسؤسدات اإلقميسية والجولية ضج بجع
 .(48)الشطام الدػرؼ 

وىشاك مغ يخػ بأن تخكيا حاولت اقشاع الشطام الدػرؼ بتذكيل حكػمة وحجة 
وششية تذسل مسثميغ عغ االخػان السدمسيغ السعارضيغ لمشطام بحيث يزسغ لتخكيا 

 إلىنَّ محاولتيا ىحه باءت بالفذل مسا دفع تخكيا إالَّ أ سػريةنفػذا واسعا داخل 
إعالن تأييجىا لمثػرة ومعارضتيا لمشطام عغ شخيق احتزانيا لقػػ السعارضة 

 .(49)الدػرية
 السخحمة الثانية : القطيعة مع نعام األسج ودعػ السعارضة  
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تخكيا في الثػرة الدػرية فخصة ذىبية في ترحيح مػازيغ القػػ  حكػمة رأت    
إلقميسية لسرمحتيا مغ خالل إصخارىا عمى االشاحة بالشطام الدػرؼ السؤيج إليخان ا

أن تخكيا عسمت وبتشديق مع  الججيخ بالحكخو ، وإنذاء نطام بجيل لو يكػن حميفا ليا
الػاليات الستحجة األمخيكية مغ أجل إسقاط الشطام الدػرؼ فبجأت تجعع السصالب 

 . (:4)الدياسية لمسعارضة الدػرية
باستعسال القػة ضج يخػ آخخون بأنو نتيجة الستسخار الشطام الدػرؼ و     

وعجم التعامل مع الشرائح السقجمة مغ قبل تخكيا  تطاىخاتواتداع الالستطاىخيغ 
تخاجع عجة خصػات في عالقاتيا الأن تعيج تخكيا حداباتيا وأخحت ب إلىبججية، أدت 

 مميػني نحػ استزافتإذ  عمييا، وأعمشت إنيا مزصخة لمكيام  بسا يجب اسػريمع 
 بالده "أن :أردوغان التخكي الخئيذ قالو  السفتػح، الباب سياسة ضسغ سػرؼ  الجئ

 التخكية الجولة خدانة ذلغ كمف لؽ حتى الدؽري  الذعب امام أبؽابيا تغمق لؼ
وكحلظ وفخت تخكيا السشاخ السشاسب الستزافة  ،(51)الجوالرات" مؼ السالييؼ عذخات

مثل مؤتسخ  يعواحتزشت أغمب مؤتسخات ،الدياسية ياقيادات ومعطع ةالدػري ةعارضسلا
وكان مغ أىع مقخراتو دعع الثػرة ( تسخ الدػرؼ لمتغييخؤ الس) أنصاليا تحت اسع

 . (52)الدػرية والجعػة إلسقاط الشطام الدػرؼ 
ية( واليجف مشو سػر أصجقاء )مجسػعة  تأسيذ في اجتساعات تخكيا شاركت    

الحكػمة الدػرية لتمبية السصالب والكيام باإلصالحات السصمػبة مغ  الزغط عمى
وساىست في تذكيل اعتخاف دولي بالسعارضة الدػرية  ،(53)قبل الذعب الدػرؼ 

الدياسية التي قجمت ليا الجعع المػجدتي والسادؼ وأمجت بعس فرائل السعارضة 
 .(54)سانيةالدػرية بالدالح وخاصة مجسػعات الجير الحخ والفرائل التخك

عذائخ )خخ لدػرية سسي بسؤتسخ رعت تخكيا عقج نذاط معارض مغ نػع ا    
تسػز  27 في، كسا عقج مؤتسخ آخخ لمسعارضة الدػرية في اسصشبػل (سػرية

الحؼ أعمغ عغ حكػمة ضل وحزخ فييا نحػ  (إلنقاذ الػششي)اسع مؤتسخاب 3122
ا مغ الخارج عمى ان يتع معارض 36وانتخبػا مجمذ انقاذ مكػن مغ  معارضاً  461
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 سػريةنقل الدمصة في  إلىعزػا آخخيغ مغ الجاخل ودعا السؤتسخ  61انتخاب 
سثل جسيع أشياف السعارضة الدػرية إلدارة السخحمة تحكػمة وششية  إلىسمسيا 

 .(55)االنتقالية
 طاىخات مدتسخة ضج الشطام الدػرؼ أمام الدفارة الدػريةتبتشطيع  تخكيا قامت    

رضة الدػرية في تخكيا، اتغصية مؤتسخات السعوحثت اإلعالم التخكي عمى  ،قخةفي أن
ليغ و وتختيبات إقامة السخيسات لالجئيغ الدػريغ، ىحا فزاًل عغ تختيب زيارات لمسدؤ 

الجولييغ بخرػص الالجئيغ مثل مدؤولي مفػضية شؤون الالجئيغ ومفػضية 
ورأت بأنو مغ  .(56)باو ذ اور ومجمالستحجة  ألمعييئة الحقػق اإلندان التابعة 

الزخورؼ قصع العالقات مع الشطام الدػرؼ بذكل تام والتػجو نحػ دعع السعارضة 
الدػرية السعتجلة والعسل مع السجتسع الجولي مغ أجل تغييخ الشطام الدػرؼ، فقامت 

، وعسمت تخكيا 3123ايار  42 فيبصخد جسيع الجبمػماسييغ الدػرييغ مغ أنقخة 
سعي روسيا مغ خالل الف دولي خارج مجمذ األمغ الجولي بدبب عمى تذكيل تح

استعساليا لمفيتػ أربع مخات في مجمذ األمغ الجولي إلفذال إصجار قخار دولي يجيغ 
وقامت  ،(58)وشالبت بإقامة مشصقة حطخ جػؼ في شسال سػرية ،(57)نطام األسج

عمى حجودىا  (لشاتػا)بشذخ قػاعج صػاريخ الباتخيػت التابعة لحمف الذسال األشمدي 
ت جَّ واع في مػاجية الشطام، وعج ذلظ دعسًا ميجانيًا لمسعارضة الدػرية، (59)الجشػبية

تخكيا بأن نطام األسج فاقج لمذخعية ونادت بزخورة إسقاشو وإنقاذ سػرية والذعب 
الدػرؼ مشو، وىحا األمخ كان متشاقزا بذكل تام مع تػجيات الشطاميغ الخوسي 

با المحيغ ركدا عمى و أور و سػرية، وكحلظ كان مختمفا مع رؤية أمخيكا واإليخاني بذأن 
 .(:5)مكافحة اإلرىاب في سػرية

قامت تخكيا بتذجيج الخقابة عمى جسيع معابخىا الحجودية وإقميسيا البحخؼ والجػؼ     
مغ الذحشات السيخبة مغ إيخان  العجيجلسشع تيخيب األسمحة لمشطام الدػرؼ، فأوقفت 

في عبخ أجػائيا  سػرية إلىوأجبخت الصائخات اإليخانية الستجية  ىاعبخ  سػرية إلى
احتجدت و وبالفعل قامت بسرادرة حسػلة بعس الصائخات،  ،اليبػط مغ أجل تفتيذيا
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كسا قامت الصائخات  ،سػرية إلىكانت تشقل أسمحة مغ إيخان  اً ت التخكية سفشاصمالد
باليبػط عمى  سػرية إلىادمة مغ روسيا الحخبية التخكية بإرغام الصائخة االرمشية الق

األراضي التخكية لػجػد معمػمات استخباراتية عمى انيا محسمة بقصع غيار لخادارات 
 .  (61)ضج الرػاريخ ارض_ جػ سػريةروسية الرشع تدتعسميا 

لشطام الدػرؼ ا عمى قامت تخكيا بفخض مجسػعة مغ العقػبات الساليةو 
ل تعميق العسل بسجمذ التعاون االستخاتيجي التخكي الكبار مث الدػرييغ والسدؤوليغ

الحكػمة الدػرية، وإيقاف القخوض السقجمة رمػز الدػرؼ وتجسيج امػال بعس –
  .(62)ليا

 الدؽرية  القزيةفي  العدكخي  متجخلتأىب تخكيا ل: لثةالسخحمة الثا
لعدكخؼ ي وااألمشمشح بجاية األزمة الدػرية أىتست تخكيا وركدت عمى التعاشي      

فػض البخلسان التخكي الحكػمة بذغ عسميات عدكخية خارج  إذواالستخباراتي معيا، 
الحخب  نحػالحجود التخكية وداخل األراضي الدػرية وكان ىحا األمخ بسثابة انتقال 

مغ أسمػب الحخب الشاعسة الستسثمة في  بجالً  الدػرؼ العدكخية السباشخة مع الشطام 
فأعصى أردوغان تػجييات لمسؤسدة  ياسيا وعدكخيا،جعع السعارضة الدػرية سب

الدػرية، ودراسة  القزيةالعدكخية لالستعجاد ألؼ تصػرات أمشية محتسمة ناتجة عغ 
كافة الخيارات لمكيام بيا عشج الزخورة، والكيام بخصػات أمشية فعالة مغ أجل حساية 

نذخ قػات كبيخة مشيا  ،الحجود وقامت باتخاذ خصػات وتختيبات االحتياط العدكخؼ 
عدكخية لع يدبق ليا مثيل، وقامت بإجخاء مشاورات  الدػرية التخكية عمى الحجود 

عمى الحجود التخكية الدػرية فزاًل عغ نذخ مجافع وصػاريخ مزادة لمصائخات عمى 
 . (63)الحجود بيغ البمجيغ

 3123 حديخان 33وخيخ دليل عمى ذلظ ىػ قيام سالح الجػ الدػرؼ في      
تػتخ  إلى ػاط شائخة عدكخية تخكية كانت تحمق داخل األراضي الدػرية مسا أدبإسق

بختيا تخكيا حادثا خصيخا وتيجيجا مباشخا تالعالقات بيغ البمجيغ بذكل أكبخ والتي اع
مغ  سػريةأصبحت تمظ الحادثة مبخرا إلمكانية التجخل العدكخؼ التخكي في  إذليا، 
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أبمغت تخكيا الػاليات الستحجة األمخيكية بأن تمظ  أجل الحفاظ عمى أمشيا القػمي، كسا
ذكخت  اراعتحتقجيع ب سخعان ما قامت دمذق الحادثة تدتحق التجخل العدكخؼ، لكغ

الدػرية تذكل  القزيةأن تمظ الحادثة حجثت بالخصأ، وبحلظ اعتبخت تخكيا أن  فيو
ىا عمى أمشيا القػمي وخاصة في ضل تصػر العامل الكخدؼ عمى حجود خصخاً 

الدػرية، لحا حاولت تخكيا  القزيةالجشػبية والستفادة السعارضة التخكية مغ تجاعيات 
بالقخب إقامة مشصقة عازلة أو مشصقة حطخ جػؼ داخل األراضي الدػرية التي تقع 

إذ إنَّ رغبة تخكيا ومحاولتيا بإقامة السشصقة العازلة سيجعل مغ تخكيا  ،حجودىا مغ
)استشداخ( ةةةةةةةةالصسػحات الكخدية الخاصة ب يحبطو  اريسػ الفاعل الخئيذ في شسال 

 . (64)تجخبة شسال العخاق
إالَّ أنَّو بالسقابل ىشاك مغ يخػ بأن تخكيا التخيج تػريط نفديا مشفخدة في حخب 

لعجة اعتبارات مشيا: خدارة محبة الذعػب العخبية ليا وتعاشفيع  سػريةمباشخة مع 
ىات القػػ التخكية أعمشت معارضتيا الذجيجة ألؼ معيا، وكحلظ أن العجيج مغ اتجا

 بعج تفػيس البخلسان لمجير، وكحلظ أيزا أن أؼ حخب سػريةحخب تخكية عمى 
مشيا  ،اتخاذ بعس الخصػات السزادة إلىسػريا قج يجفع  سػريةتخكيا عمى  تقػم بيا

مى يجه بالدالح الستصػر مسا قج يؤثخ كثيخا عدو دعع حدب العسال الكخدستاني وت
مثل إيخان  سػريةعامل حمفاء ل ادراك تخكيا جيجاً  الجاخمي التخكي، فزاًل عغ األمغ

في حال حجوث حخب تخكية  أن ىحة الجول لغ تقف مكتػفة االيجؼبوروسيا والعخاق 
عجم احتسالية تػرط تخكيا مشفخدة في حخب عدكخية مع لحا يؤكج البعس ، سػريةضج 

 .(65)سػرية
كيا وعمى نصاق واسع إمكانية التجخل في الثػرة وعمى صعيج آخخ درست تخ 

الدػرية دوليا، فحاولت التشديق مع كل مغ الػاليات الستحجة األمخيكية وفخندا 
 األمغوبخيصانيا وألسانيا في قخاءة السػضػع الدػرؼ وتييئتو لعخضو عمى مجمذ 

ق الجولي، حيث جخت بيغ كل مغ رجب شيب أردوغان وباراك أوباما بذأن التشدي
مغ  األمغبيغ الجانبيغ في السػضػع الدػرؼ واالتفاق عمى عسل مذتخك في مجمذ 
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الشطام  أجيدة أمغ لحساية السجنييغ مغ قسع سػريةأجل إقامة مشصقة حطخ جػؼ في 
الدػرؼ، فزاًل عغ العسل مغ أجل تفعيل دور السؤسدات الجولية مثل مفػضية 

مداعجة يسكغ االستعانة بيا  الالجئيغ ومفػضية حقػق اإلندان لتكػن مؤسدات
ربط سياستيا في  إلىنيا سعت تزح مػقف تخكيا ىحا أوا ،لمتجخل في الثػرة الدػرية

 .(66)السشصقة بالسػاقف الغخبية وتخمت عسميًا عغ التسدظ بكيادة الشطام اإلقميسي
ومغ جانب آخخ بخز التشديق بيغ تخكيا وعجد مغ الجول العخبية مغ أجل السديج 

ذلظ، ألن كل مغ عمى بعج أن حثتيع الػاليات الستحجة  ل في الثػرة الدػريةمغ التجخ
تصمب سياقا عخبيا، وأن كانت يسػرية تخكيا والغخب كانػا يجركػن أن التجخل في 

الجول العخبية متخددة في كيفية التعامل مع الػاقع الدػرؼ، إالَّ أنَّو بعج ذلظ قامت 
دية والبحخيغ والكػيت وتػنذ بدحب سفخائيا مغ العجيج مغ الجول العخبية مثل الدعػ 

 آنحاكوتع إجخاء العجيج مغ االتراالت والمقاءات بيغ وزيخ الخارجية التخكي  ،سػرية
في تصػرات  االخيخفػجو  ،العخبي نبيل أميغ جساعة الجول العخبيةو  ػأحسج داود اوغم

خ اجتساع شارػء انتقادات شجيجة لمدمصات الدػرية وأصجر بيانا إث لمقزية الحقة
 احتخام حق الذعب الدػرؼ في الحياة الكخيسة إلىلػزراء خارجية العخب دعا 

وفي اشار العسل اإلقميسي والجولي دعست تخكيا كافة  ،وتصمعاتو السذخوعة
السقتخحات السقجمة مغ قبل جامعة الجول العخبية والسبعػث الجولي )كػفي عشان( مغ 

فزاًل عغ مػقفيا الخسسي خالل اجتساع وزراء  ،(67)الدػرية لمقزيةأجل إيجاد حل 
الحؼ  3125تذخيغ الثاني  25خارجية مشطسة السؤتسخ االسالمي في جيبػتي في 

ادلى بو وزيخ خارجيتيا بأن تخكيا تعتخف باالئتالف الدػرؼ مسثاًل شخعيًا لمذعب 
 .(68)وأكج عمى ضخورة دعع السشطسة ليحا االئتالف واالعتخاف بو ،الدػرؼ 
ن تخكيا تعاممت مع األحجاث الدػرية في بادغ أشاًء عمى ما تقجم يتزح ب 

اذ  ،أكثخ مغ صعيجعمى و  سػريةاألمخ بذفافية تامة نطخًا لمعالقات التي تخبصيا مع 
نيا تستمظ مغ الشفػذ ما يؤىميا إلقشاع الشطام الدػرؼ أاعتقجت الحكػمة التخكية 

إالَّ أنَّ  ،االنتقال الجيسقخاشي لمدمصةبإقامة اصالحات سخيعة وجحرية بغخض تحقيق 
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 ،سج بتبشي سياسة قسع السحتجيغ في اخساد الثػرةخعان ما جاء الخد مغ نطام األس
سصالبة الشطام الدػرؼ بالتشحي عغ الدمصة وزيادة الزغط لمسا دفع الحكػمة التخكية 

 عميو في ضػء تراعج السػاقف الجولية.
ية عمى تخكيا مغ جخاء قيام الشطام الدػرؼ تجاعيات أمشية لمقزية الدػر  حجثت

بالدساح لحدب العسال الكخدستاني بسداولة نذاشو في السشاشق الكخدية القخيبة مغ 
مسا ولج ىاجدًا أمشيًا لجػ تخكيا بدبب العجاء القائع بيشيا وبيغ  ،الحجود التخكية

 االكخاد.
  : الخاتسة

ة بسا يحقق مرالحيا والحفاظ التعاشي مع القزية الدػري إلىسعت تخكيا      
فانصمقت  ،عمى أمشيا القػمي مغ خالل تفعيل دورىا اإلقميسي السؤثخ في السشصقة

بزخورة احتخام حق الذعب الدػرؼ  سػريةرؤيتيا الجاعسة لالحتجاجات الذعبية في 
وتصمعاتو السذخوعة بعيجه عغ القسع واالستبجاد والسطاىخ البػليدية مغ قبل الشطام 

اتدست السجة بعج قيام االحتجاجات  سػريةونتيجة لمتجخل التخكي بذأن  ،الحاكع
بالعجاء بيغ البمجيغ وقصع العالقات بيشيسا حتى وصمت في  3122 الدػرية في آذار

اقامة  ةً فمجات الحكػمة التخكية محاول ،إمكانية إعالن الحخب إلىأحيان عجيجة 
ى الحكػمة الدػرية في حال بغخض قصع الصخيق عم سػريةالججار العازل شسال 

تدويجىا لحدب العسال الكخدستاني باألسمحة الحجيثة والستصػرة التي مغ شأنيا ان 
 تكػن ورقة ضغط ضج تخكيا. 

فكان لتذابظ السرالح اإلقميسية والجولية ومحاولة بعس القػػ عمى ان يكػن  
ة الدػرية فقج القت ىحه القػػ بطالليا عمى القزي ،ليا مػشئ قجم في السشصقة

وتحالفاتيا مع بعس القػػ اإلقميسية  ،اوالً  سػريةنتيجة السػقع الحيػؼ الحؼ تتدع بو 
 الستسثمة بإيخان ولبشان)حدب هللا( ويقف وراء ىحه القػػ دوليًا كل مغ روسيا ،ثانياً 

وقج شكل ذلظ عقجة مدتعرية يرعب ايجاد حل ليا بدبب التشافذ  ،والريغ
وفي السقابل ىشاك دعع  ،مغ جية ىحه القػػ  سػريةلحاكع في والجعع السػجو لمشطام ا
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لػجدتي لمسعارضة واحتزانيا مغ قبل أشخاف إقميسية أخخػ تدعى لإلشاحة بالشطام 
ويقف مغ ورائيع دوليًا الغخب بجشاحيو  ،ودول الخميج العخبيالدػرؼ متسثمة بتخكيا 

ياتو مغ ارباك القزية وجسيعيع يحاول االستفادة بتحقيق غا ،األوربي واألمخيكي
 إلىصخاع إقميسي دولي أدػ  إلىوعمى غخار ذلظ تحػلت القزية الدػرية  ،الدػرية

نذػب حخب فعميو بالػكالة تجعسيا ىحه األشخاف التي تحاول تحقيق اكبخ قجر 
مسكغ مغ السكاسب الدياسية واالقترادية والعدكخية ليا عمى حداب الذعب 

 والقتل والتيجيخ. ذاق ويالت الحخبالدػرؼ الحؼ 
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