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 السقدمة
جوؿ الكبخػ في العالع انطار ال محط   كل االحجاث في سػريامغ الصبيعي اف تذ      

حخصت اف تدتغل كل السيسا ذات التاريخ الصػيل في االستعسار كبخيصانيا التي 
السيسا بعج خخوجيا مغ  مشصقة الخميج العخبي  ،الطخوؼ مغ اجل العػدة الى السشصقة

يعج مغ  امثل سػري ا  فزال عغ ذلظ اف بمج ،وقبمو مغ مرخ والعخاؽ ،ٜٔٚٔعاـ 
مغ  واحجة   ااذ تعج سػري ،البمجاف التي لصالسا كانت تتستع بسكانة لجػ القػػ الُعطسى

يت باىتساـ بخيصانيا مشح مجة ليدت بالقريخة السيسا في مجاؿ التسثيل الجوؿ التي حط
وما اف دخمت االزمة الدػرية  ،والسذاركة في العجيج مغ السشطسات الجولي ة ،الجبمػماسي

بسدتػػ قجرتيا في التأثيخ عمى السدتػػ الجولي  ،حتى وججنا بخيصانيا حاضخة
 واالقميسي.

لحلظ وججت بخيصانيا أف الفخصة اصبحت مػاتية لمتجخل في احجاث االزمة        
لحا يسثل البحث مجخال إلبخاز الدمػؾ الدياسي  ،الدػرية مشح االياـ االولى النجالعيا

اذ لع تجخخ بخيصانيا جيجا  في  ،اسػريانيا في مشصقة الذخؽ االوسط السيسا في لبخيص
السػقف السزاد مغ  تخحوكانت دائسا  ت ،الدػرية زمةمحاولة التأثيخ في احجاث اال

وتحاوؿ عمى اف ال تخخج بعيجا  عغ سياسة الػاليات الستحجة االمخيكية  ،الشطاـ الدػرؼ 
اذ تعج بخيصانيا الحميف االبخز لمػاليات الستحجة في سياستيا الخارجية في العالع 

 .بخاصةوالسشصقة 
واكجت مخارا  اف عمى الخئيذ االسج  ،في سػريةشالبت بخيصانيا ايقاؼ العشف        

ولع تكتف بحلظ فقج حخصت عمى التجخل عدكخيا  كمسا وججت اف  ،التشحي عغ الخئاسة
وكمسا تمسذ  ،الذعبيالخأؼ العاـ البخيصاني الخسسي و الحجج والحرائع يسكغ اف تقشع 

ة االمخيكية لمؿياـ بعسل االستعجاد مغ ِقَبل الجوؿ الغخبية السيسا فخندا والػاليات الستحج
يانا  اخخػ الى فرائل السعارضة واح ،لشطاـ الدػرؼ عدكخؼ مػجو احيانا  الى ا

 .والجساعات الستصخفة
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 :البحث أىسية
ييجؼ البحث الى ابخاز الدياسة الجولية تجاه االزمة الدػرية والتي ارتبصت        

وتحػليا مغ ازمة داخمية سػرية الى ازمة  ،بالعجيج مغ السعصيات مسا زاد في تعقيجىا
ويأتي الجور  ،اقميسية ودولي ة نفحت خالليا االشخاؼ االقميسية والجولية اجشجتيا الخارجية

والتي كانت احجػ االشخاؼ الجولية الفاعمة عمى ساحة االزمة  ،البخيصاني في شميعتيا
خيصاني وتأثيخه عمى الدػرية؛ لحا ىجؼ البحث الى تدميط الزػء عمى السػقف الب

 .(ٕٛٔٓ-ٕٔٔٓالداحة الدػرية خالؿ السجة )
 اشكالية البحث:

انصمق البحث مغ اشكالية الدياسة البخيصانية في السشصقة العخبية وعمى وجو        
محاوال  االجابة عغ : ىل االزمة الدػرية اوججت  ،الخرػص تجاه االزمة الدػرية
التي  القزايا الجولية السيسا في سػريا   بخيصانية تجاهمجاال  فاعال  لمدياسة الخارجية ال

كانت وما زالت مجاال  رحبا  تسارس مغ خاللو الجوؿ الكبخػ اجشجتيا وشسػحاتيا وايجاد 
 وعمى ىحا االساس يسكغ الػصػؿ الى االسئمة االتية: ،مػشئ قجـ ليا

 رجية؟.ماىي االزمة الدػرية وكيف بجأت وما ىي اسبابيا الجاخمية و الخا -
 الجولية تجاه االزمة الدػرية؟.التي لعبتيا االشخاؼ اإلقميسية و ما ىي االدوار  -
 ما الجور الحؼ انتيجتو بخيصانيا تجاه االزمة الدػرية سياسيا  وعدكخيا ؟.  -

 :فرضية البحث
انصمقت فخضية البحث مغ اف بخيصانيا لعبت دورا  ميسا  مشح انجالع االزمة        

مغ اجل  اإذ حاولت اف تسارس ضغصا  دبمػماسيا عمى سػري ،ٕٔٔٓالعاـ  الدػرية في
كسا حاولت اف تسارس  ،ايقاؼ تصػر االزمة الدػرية واندالقيا باتجاه الحل العدكخؼ 

في السحافل الجولي ة إلجبار الحكػمة الدػرية عمى تقجيع  اضغصا  سياسيا  عمى سػري
ما لبثت اف شاركت بخيصانيا في التحالف ثع  ،االصالحات التي شالب بيا السشتفزػف 

 الجولي السؤيج لإلشاحة بالؿيادة الدػرية  كدبيل وحيج ألنياء االزمة الدػرية.
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 :مشيجية البحث
اعتسج البحث خالؿ استعخاض مباحثو عجة مشاىج مغ اجل االحاشة بسػضػعو       

 وىي كاالتي:
)الجاخمية والخارجية( وسياسة السشيج التاريخي في تتبع اسباب االزمة الدػرية  -

 ( .ٕٛٔٓ-ٕٔٔٓالحكػمات البخيصانية خالؿ السجة )
 السشيج التحميمي بغخض تحميل وعخض الجور البخيصاني تجاه االزمة في سػرية. -
السشيج االستقخائي ُأستعسل ىحا السشيج بيجؼ استقخاء السػقف البخيصاني تجاه  -

 االزمة الدػرية.
 ليكمية البحث

االزمة اسباب تشاوؿ السبحث االوؿ  ،ثالثة مباحثو  مقجمة قدست الجراسة الىو        
في  الفاعمة ؼيسا تشاوؿ السبحث الثاني دور الجوؿ االقميسية والجولية ،الدػرية وتجاعياتيا

االزمة  تجاه الحكػمات البخيصانيةاما السبحث الثالث فقج تشاوؿ مػقف االزمة الدػرية، 
 .        خاتسةالفزال  عغ حدب السحافطيغ البخيصاني، تي الدػرية خالؿ مجة حكػم
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 :لالزمة الدؾرية االسباب والغروف الداخميةالسظمب االول: 

 االمشية:الدياسية و األسباب اواًل: 
الشاصخية بالتعاوف مع وتدمع القػػ القػمية و  ٖٜٙٔ / مارساذار ٛمشح انقالب 

اخحت الحياة الدياسية الدػرية بالتصخؼ  ،المجشة العدكخية لمدمصة في سػريا اعزاء
 ،ختمف مفاصل الحياة بؿبزة مغ حجيجوؾبزة الدمصة عمى م ،نحػ عدكخة السجتسع

( وانفديع غ اعادة انتاج )الثػرةمخة محاوليوانقدع مشفحوا االنقالب عمى انفديع اكثخ مغ 
الى اف تسكغ وزيخ  ،حة بالتيارات الشاصخية والقػميةكانت بجايتيا االشا ،مغ ججيج

 ،ٜٓٚٔ األوؿ/ نػفسبخالجفاع حافع االسج مغ الؿياـ بالحخكة الترحيحية في تذخيغ 
 .(ٔ)ٜٔٚٔ ويربح رئيدا  لمجسيػرية عاـ

اسذ اجيدة امشية متعجدة في مقجمتيا و  مذجدة، حافع االسج سياسة امشية اتبع    
وجعل حػلو نخبة مغ قػات الجير في شميعتيا سخايا الجفاع  ،(ٕ)السخابخات الجػية

شيجت حؿبة الخئيذ حافع االسج في بجايتيا العجيج مغ و  .(ٖ)رفعت االسج وبؿيادة شؿيق
 ،(ٗ)ٕٜٛٔوانتفاضة حساة سشة  ،ٜٓٛٔ سشة االنتفاضات مشيا انتفاضة جدخ الذغػر

التي لع تذيج مسارسات ديسقخاشية  الحياة الدياسية قي جكسا  ،ةالتي قسعيا االسج بالقػ و 
ولع يدسح  ،بعج حرػليا عمى االستقالؿ اوبخلسانية فاعمة كتمظ التي عخفت في سػري

)مجمذ الذعب( مشاقذة مدائل تتعمق باألمغ او رسع الدياسة  لمبخلساف الدػرؼ 
 .(٘)الخارجية او شؤوف الجفاع

اتبع الشطاـ الدػرؼ اتجاىا  شائؽيا  مغ خالؿ اسشاد الػضائف العميا في الجولة        
فسغ  ،حاكعالحدب اللسشاشؿية لمتقخب مغ الدمصة و ااو  ،النتساء لمصائفةعمى اساس ا

الى االستخبارات العدكخية والى فخوع االجيدة  ،السخابخات العامة الى االمغ الدياسي
ثع الى قصاعات الجير؛ ىجؼ الشطاـ بحلظ الى  ،االمشية االخخػ في السحافطات

مشجرجة  ،واالتحادات ،كسا اف مشطسات السجتسع ،تثبيت اركاف حكسو واستسخار سيصختو
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اسات ىحه الدي .تحت الديصخة الكاممة لمجولة والحدبضسغ بشى ومؤسدات نقابية 
ولع  ،مؤسدات الجولة عجـ الخضى داخلو الى حجوث ازمة الستبعة مغ الشطاـ ادت 

اما  .وعجدت عغ تأميغ حقػقو وضساف حخياتو ،تدتصع االستجابة لستصمبات الذعب
الدمصة التشفيحية والتي تذغل مػقع الدمصة السييسشة عمى باقي الدمصات فيتستع رئيديا 

و دوما  كمسة الفرل في جسيع القخارات والتذخيعات برالحيات تكاد تكػف مصمقة تعصي
وىػ ما جعل مغ السؤسدات عاجدة عغ تسثيل التعبيخ بحخية  ،بحكع تخػيل الجستػر لو

 .عغ ارادتو
عمى االوضاع  اؼ تحديشات ولع يجخِ  ،كل تمظ التخكة (ٙ)ورث بذار االسج     

  تػصل ليا السؤتسخ القصخؼ العاشخ في عاـ وكانت كل الشتائج التي  ،الدياسية واالمشية
 فزال عغ ذلظ ،حبخا  عمى ورؽ  ،والسديج مغ االصالحات( ،)مكافحة الفداد ٕ٘ٓٓ

التي كاف ليا الجور الفاعل في قسع  ،د ؾيادة الفخقة الخابعة الى اخيو ماىخ االسجااسش
 .(ٚ)ٕٗٓٓالحخكة الكخدية في القامذمي عاـ 

 : االقترادية واالجتساعية: األسباب ثانياً 
وسػء  ،نتيجة الجفاؼ وقمة االمصار ا تخاجعا  كبيخا  شيجت الدراعة في سػري

وىػ ما اثخ سمبا  عمى اسعار الدمع واالمغ الغحائي وتػفخ  ،استخجاـ السػارد السائية
التي  ااذ تشاولت االحرائيات الخسسية اف ندبة البصالة في سػري ،(ٛ)فخص العسل

ألف فخد مغ  (ٓ٘ٙ)اؼ انيا تعادؿ  ،ٕ٘ٓٓ%( مغ اليج العاممة عاـ ٘.ٔٔ) بػقجرت 
اخخػ تحكخ  غيخ اف معمػمات   .مالييغ ندسة ةوالتي بمغت خسد اػرياليج العاممة في س

وبصالة  ،واف ىشاؾ بصالة مقشعة ومػسسية ،مغ ذلظ بكثيخاف ندبة البصالة اعمى 
كسا في  ،متفاوتة في السشاشق الدػرية ا  ندب مسا يجعل ىشاؾ ،مياجخة مؤقتا  الى لبشاف

فقج  ،اما في دمذق ،%(1ٔ٘ٚ) %( وفي الدػيجاءٕٓنحػ )شخشػس التي بمغت فييا 
وتذيخ  .(%1ٚ٘بمغت ) إذجاءت الشدبة متجنية بالسقارنة مع السحافطات االخخػ 

التي تتخاوح ىع مغ فئة اعسار الذباب %( مغ العاشميغ عغ العسل ٔٚاالرقاـ الى اف )
السعصمة سل و و اف أكثخ مغ نرف االيجؼ القادرة عمى الع ،عاما   (ٕٗ -٘ٔبيغ ) ما

فزال  عغ فئة خخيجي الجامعات الحيغ يػاجيػف صعػبة كبيخة  ،ىع مغ سكاف االرياؼ
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-ٓٔبمغت ندبة البصالة في صفػفيع مغ) ، إذفي الحرػؿ عمى فخص عسل مشاسبة
والحيغ تخكػا  ،%(ٖٗحمة االبتجائية )في حيغ اف الحيغ تخكػا السجرسة في السخ  ،%(٘ٔ

 .(ٜ)ا%( مغ اصل عجد الصمبة في سػريٖٕالجراسة في السخحمة الثانػية )
ات االجتساعية اما اجتساعيا  فقج تخاجع دور الحكػمة الدػرية في تقجيع الخجم     

الى جانب ارتفاع اسعار الدمع في ضل غياب  ،الدكغ وغيخىاكالتعميع والرحة و 
االجػر لسػاجية تكاليف ميا السصالبة في زيادة الخواتب و يقاب ،الخقابة في مجاؿ التسػيغ

إذ ـبصت مدتػػ االجػر الى الشرف قبيل انجالع احجاث االزمة الدػرية  ،السعيذة
في تصػيخ االمخ الحؼ اضخ كثيخا  في تػزيع الجخل القػمي السصمػب  ،ٕٔٔٓفي 

 . (ٓٔ)مجاالت االقتراد
( وتخاجع االقتراد في ٜٕٓٓ-ٕٗٓٓكسا ارتفعت ندبة الفقخ خالؿ السجة )     

وادت الى تيسير  نعكذ عمى الػاقع االجتساعي ايزا ،ايجاد فخص عسل كاؼية مسا ا
شخائح كبيخة مغ السػاششيغ مغ الشاحية االجتساعية وحج ت مغ قجرتيع عمى السذاركة 

وفي مجاؿ عسل السؤسدات  .بحقػقيع الؿ التعبيخ والسصالبةة الفاعمة مغ خالدياسي
بجا واضحا  ضعف  كحلظ ،الدياسية عمى الدػاءقج تسثل الخمل في ضعف السذاركة ف

واالنفاؽ  ،الحؼ تسثل في سػء االدارة التحكع في الفداداداء الحكػمة في التذخيعات و 
قاد الى عجد اداء السؤسدات في الجولة  مسا ،العاـ وتعقيجات االجخاءات القزائية

 متكامال   ا  الدػرية في االستجابة لسصالب السجتسع في تأسيذ عسمية تشسػية تذسل نطام
الحج الة لتعديد العجالة االجتساعية و ورسع سياسات فع   ،ةائملسدانطاـ لمخصج والتقييع و 

 .    (ٔٔ)مغ الفقخ
مغ الدمصة التي تديصخ عمى  القخيبيغفجػة كبيخة بيغ  نتيجة لحلظ تذكمت     

السجتسع التي تعير تحت خط  شخائحوبيغ عامة فئات و  ،لجولة الدػريةكامل مقجرات ا
وازدياد الجور الحؼ لعبتو شبكات التػاصل  ،وفي ضل غياب العجالة االجتساعية ،الفقخ

 ،عغ الخأؼ جاال  ججيجا  لمتعبيخوفخت فزاء  وم التي ،االجتساعي في مقجمتيا الؽيدبػؾ
تصػرت الى جسيع فئات وافخاد السجتسع في السياديغ  ،وكػنت جبية معارضة الكتخونية

كل ىحه التخاكسات سػاء االمشية والدياسية او  ،والداحات لتصالب بحخيتيا وحقػقيا
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االجتساعية واالقترادية كانت ليا دور كبيخ في خخوج الكثيخيغ مغ اجل السصالبة 
 .(ٕٔ)رفعػىاكخ مغ شعارات بحقػقيع عمى حج ما ذ

 :(الثؾرات العربية) السظمب الثاني: االسباب الخارجية
مرخ و في الػشغ العخبي في كل مغ تػنذ  تلثػرات التي حجثكاف لشجاح ا    

لػاضح في انتقاؿ عجواىا االثخ ا (الخبيع العخبيػ)التي اصصمح عمى تدسيتيا ب ،ليبياو 
مغ الشػاحي  السا ىػ مػجػد في سػري ةالسيسا انيا حجثت في دوؿ مذابي ،الى سػريا

ووحجة  ،والتخكيبة الدكانية ،عػامل المغة وتجسعيا ،الدياسية واالقترادية واالجتساعية
والجغخاؼيا؛ لحا اصبح مغ الرعب عمى الحكػمات الديصخة عمى تجفق   ،السريخ

غ وىحا ما شجع الدػريي ،الحجيثة وصػؿ السعمػمات عبخ وسائل االتراؿ والتػاصل
 . (ٖٔ)مغ محاكاة تمظ الثػرات التي انصمقت مغ تػنذ

 :تؾنسثؾرة  اواًل:
 األوؿ/ ديدسبخكانػف  ٚٔلشفدو صبيحة يـػ  احخاؽ دمحم البػعديدؼ  كانت حادثة      
السجف كفيمة بإشعاؿ االحتجاجات في مختمف  ،في والية سيجؼ بػزيج ،ٕٓٔٓ

شعارات مشجدة بالدياسة الحكػمية مغ جخاء انتذار  ورفع الستطاىخيغ ،التػندية
وتحػلت تمظ  ،وسػء ضخوؼ السعيذة ،دمع والفدادارتفاع اسعار الو  ،البصالة

واعساؿ عشف ما بيغ الستطاىخيغ وقػات الجير والذخشة  السطاىخات الى صجامات  
 .  (ٗٔ)مغ الذيخ نفدو ٕٓو ٜٔخالؿ يػمي 

القيخواف وسػسة صفاقذ و  االحتجاجات إلى مجف أخخػ مشياوامتجت تمظ  
عغ سقػط العجيج مغ  ذتػن عجيجة في ا  وأدت تمظ السطاىخات التي شسمت مجنومجنيغ 

زيغ  القتمى والجخحى مغ الستطاىخيغ نتيجة ترادميع مع قػات األمغ، وأجبخت الخئيذ
يشيع وزيخ الجاخمية عمى إقالة عجد مغ الػزراء ب ،(ٕٔٔٓ-ٜٚٛٔ) العابجيغ بغ عمي

وتقجيع وعػد لسعالجة السذاكل التي نادػ بحميا الستطاىخوف، كسا أعمغ عدمو عمى 
 االنتخنت وتع بعج خصابو فتح مػاقع ،ٕٗٔٓ عجـ التخشح النتخابات الخئاسة عاـ

سشػات مغ الحجب، كسا تع تخؽيس أسعار  ٘بعج   كاليػتيػب السحجػبة في تػنذ
ا شؽيف ابعس السشتجات الغحائية  حتى وصمت إلى  لكغ االنتفاضة تػسعت ،تخؽيز 
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التشحي عمى  يعم التىوسي زيه العابديه أجبخ الخئيذ االمخ الحؼ  ،السباني الحكػمية
يـػ  السسمكة العخبية الدعػدية إلى بذكل مفاجئ  تػنذومغادرة  خئاسةعغ ال
 .(٘ٔ)ٕٔٔٓ / يشايخكانػف الثاني ٗٔ الجسعة
 ع اماـ الدفارة التػندية في سػرياغ الدػرييغ التجسالسحتجيوقج حاوؿ بعس     

االمغ الدػرية  قػات ياتتأييجا  لمثػرة التػندية اال اف محاولتيع تمظ لع تشجح اذ اعتخض
عمقت صحيفة الثػرة الدػرية عمى خخوج الخئيذ و  .(ٙٔ)وفزيا مغ غيخ عشف

يو القدع الجستػرؼ بعج تػلاف فؤاد السبدع رئيذ مجمذ الشػاب التػندي ادػ  ،التػندي
    .(ٚٔ)مغ غيخ االشارة الى االسباب مياـ رئاسة الجسيػرية في تػنذ

 ثؾرة مرر:ثانيًا: 
خخ وىػ مرخ في بمج عخبي آ الثػرة بجأت ،احجاث الثػرة في تػنذ انتياءبعج      

 ،فق ذلظ اليػـ عيج الذخشة السرخيةوقج وا ، ٕٔٔٓ يشايخ /الثاني كانػف  ٕ٘ في
وضست مجاميع السحتجيغ اتجاىات سياسية متعجدة ومغ السدتقميغ في يػـ حجد مغ 

واالخػاف  ،وحخكة كفاية ،ابخيل ٙمغ بيغ تمظ االتجاىات )حخكة شباب و  ،قبل
كحلظ مجسػعات مغ الذباب عبخ مػقع التػاصل االجتساعي )الؽيدبػؾ(  ،السدمسػف(

ج مغ خصج الى التجسع في العجيوالتي مغ اشيخىا مجسػعة خالج سعيج ومجسػعة ال
السياديغ اشيخىا ميجاف التحخيخ في القاىخة ومجف اخخػ السجف السرخية في الداحات و 

 . كاإلسكشجرية والدػيذ
تعػد اسباب الثػرة السرخية السباشخة والقخيبة الى احجاث انتخابات مجمذ      

 األوؿ/ أكتػبخيغ وانتخابات مجمذ الذعب في تذخ  ،ٕٓٔٓ / أبخيلالذػرػ في نيداف
التي وجيت ليا العجيج مغ االتيامات في التدويخ التي قاـ بيا اعزاء  ،مغ العاـ نفدو

 ،(ٕٔٔٓ-ٜٔٛٔ) الحدب الػششي الجيسقخاشي الحؼ يخأسو الخئيذ دمحم حدشي مبارؾ
 في قصاعات مختمفة مشيا تسمظ اراض  فزال  عغ الفداد الحؼ استذخػ في البالد 

 ،والبحخ االحسخ ،واخخػ سياحية عمى سػاحل البحخ الستػسط ،زراعية واراض  سكشية
ومشاشق اخخػ في  ،وسػاحل سيشاء الذسالية والجشػبية وفي مقجمتيا مجيشة شـخ الذيخ

وغديل االمػاؿ وتيخيبيا خارج مرخ مغ قبل  ،اسػاف والػادؼ الججيج وغيخىا
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في  ،واالمغ السخكدؼ  ،والسباحث الجولةامغ وتجاوزات رجاؿ الذخشة و  ،ستشفحيغال
 . (ٛٔ)وانتياؾ حقػؽ االنداف ،التعامل مع السػاششيغ

 فأقجمت الذخشة السرخية عمى تفخيقيعبخحيل الحكػمة،  مصالبيغ خخج الثػار     
ولع  .جاف التحخيخ وسط العاصسة القاىخةمي بالقػة، وقتل عجد مغ الستطاىخيغ في

 كانػف  ٕٛ في ت االحتجاجاتإذ تراعج، بسصالبيعيتػقف الثػار عغ االستسخار 
، واستخجمت الغزب" "بجسعة تعخف حاشجة مطاىخات انصمقتو  ٕٔٔٓ يشايخ /الثاني

عّجت بيا القاىخة ومشاشق أخخػ، وُرصجت آليات  قػات األمغ القػة لفس تحخكات  
ثػار وتراعج غزب ال ،يلالش األمغ السخكدؼ تجىذ متطاىخيغ عمى كػبخؼ قرخ

وتصػر األمخ سخيعا، وىػ ما تبعو  ؛لمحدب الحاكع في العاصسة وأحخقػا السقخ الخئيذ
حاوؿ الخئيذ مبارؾ تيجئة  .في القاىخة واإلسكشجرية والدػيذ إعالف حطخ التجػؿ

 الثػار مغ خالؿ جسمة مغ االصالحات الدخيعة واالنية مشيا اقالة رئيذ الحكػمة 
وتعييغ عسخ  ،ججيجة ج شفيق بتأليف حكػمةوتكميف احس ،احسج نطيف وحل حكػمتو

ف ىحه أ ال. إوحل السذاكل االقترادية ،ذ السخابخات السرخية( نائبا  لويسميساف )رئ
 / فبخايخشباط في األوؿ مغ مميػنيولسطاىخات ودعا الثػار  ،االجخاءات لع تجج نفعا  

التي سطاىخات ظ التمػا الجعػة إلى ػ  غّز ميجاف التحخيخ بالسحتجيغ الحيغ لبو  ،ٕٔٔٓ
في ذلظ اليػـ أعمغ مبارؾ عجـ نيتو  .مشح بجاية الحخاؾ الذعبيكبخ األوصفت انيا 

 معارضة مطاىخاتو  التخشح لػالية ججيجة، وقػبل خصابو بسديج مغ غزب السعارضيغ
عخفت تمظ  ،ٕٔٔٓ شباط مغ الثاني صباح دامية اشتباكات إلى تحػلت مؤيجة وأخخػ 

 "بالبمصجية"مبارؾ ومغ يػصفػف  مؤيجو، حيغ حاوؿ (ٜٔ)الجسل"األحجاث "بسػقعة 
مطاىخات مؤيجة  خخجت ايزا   ،اقتحاـ ميجاف التحخيخ بالقػة عمى ضيػر الخيل والجساؿ

"جسعة اما شعار ،"رفع مؤيجوه شعار "جسعة الػفاءق لسبارؾ في عجد مغ السشاش
في اليـػ و الخحيل"، ىػ االسع الحؼ اختاره معارضػ نطاـ مبارؾ والسصالبػف بإسقاشو، 

وضساف إجخاء انتخابات  ،حالت الطىارئ تعيج ؼيو بإنياء التالي، ألقى الجير بيانا  
 .(ٕٓ)ا إلى عػدة الحياة الصبيعية في البالدػديسقخاشية، ودع
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أعمغ المػاء عسخ حيغ شباط؛  ٔٔلكغ سخعاف ما تغّيخ وجو مرخ مداء يػـ       
سميساف نائب الخئيذ في ذلظ الػقت تشحي مبارؾ وتكميف السجمذ األعمى لمقػات 

 . (ٕٔ)السدمحة بإدارة شؤوف البالد
بذار أكج الخئيذ الدػرؼ اما ؼيسا يتعمق بالسػقف الدػرؼ مغ ثػرة يشايخ فقج      
مقابمة صحؽية اجختيا معو صحيفة )ووؿ ستخيت جػرناؿ( االمخيكية نذختيا في االسج 

"اف الصبقة الحاكسة في  بقػلو: ٕٔٔٓكانػف الثاني/ يشايخ  ٖٔالسػافق  يػـ االثشيغ
سخط  اوانو ال يػجج في سػري، دمذق شجيجة االلتراؽ بسا يؤمغ بو الذعب الدػرؼ" 

بأنو ال  :"واضاؼ ايزا   ،(ٕٕ)خ سياساتياعمى الجولة، لحا فال داعي لمحكػمة اف تغي
يػجج احتساؿ في اف تشتذخ االحتجاجات التي شيجتيا تػنذ ومرخ الى بالده التي 

 . (ٖٕ)"يحكسيا الحدب ألكثخ مغ خسديغ عاما  
فقج تشاولت مػضػع نجاح ثػرة يشايخ في مرخ وتشحي  اما الرحافة الدػرية     

باف" الفخحة  ،الخئيذ مبارؾ عغ مشرب رئاسة الجسيػرية اماـ ضغط وارادة الجساىيخ
وبسختمف شخائح شعبيا" وذكخت  ،عست جسيع السجف السرخية بداحاتيا وشػارعيا

خئيذ االمخيكي العخبية تجاه الثػرة اذ وصف نائب الايزا  ابخز ردود الفعل الغخبية و 
ورحبت السانيا بتشحي مبارؾ عمى لداف السدتذارة  ،نجاح الثػرة انو "يػـ تاريخي" 

 اما ابخز و اوؿ مػقف عخبي فقج ذكخ الجيػاف االميخؼ في قصخ انيا ،انجيال ميخكل
 . (ٕٗ)يسة" م"خصػة 
 :ةميبيالثؾرة الثالثًا: 

االنقالب عمى ( وعجد مغ العدكخييغ ٕٔٔٓ-ٜٜٙٔ) تسكغ معسخ القحافي
واعمشػا الشطاـ  ،ؼيسا عخؼ بػ)ثػرة الفاتح مغ ايمػؿ( ،ٜٜٙٔالشطاـ السمكي عاـ 

 .(ٕ٘)الجسيػرؼ 
كبت الحخيات الحؼ  ،ٕٔٔٓعاـ  ةوتحكخ السرادر اف مغ اسباب الثػرة الميبي    

الشذاشات الثقاؼية ؼيسا عمى وفخض الخقابة  ،االنداف وتجاوزات حقػؽ  ،مارسو الشطاـ
ازدياد اعجاد الدياسييغ واختفاء  ،الرحافة والخقابة عمى السصبػعاتيتعمق بحخية 
كاف  ،اف ترخفات وافعاؿ القحافي "الالمشصؿية" تجاه الذعب الميبي كسا ،االخخيغ مشيع 
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بيع الخ "تمػح في االفق السيسا بعج انصالؽ مػجة ثػرات  ةبسثابة اشعار اف الثػرة الميبي
 . (ٕٙ)"العخبي
عمى اثخ البياف  ٕٔٔٓ / فبخايخشباط ٚٔفي ليبيا يػـ  انصمقت االحتجاجات    
مسثمة لسجسػعة مغ القػػ الدياسية والتشطيسات والييئات  اتشخري وأصجرتالحؼ 

، مؤكجيغ حق عغ الخئاسة بتشحي العقيج القحافي يصالبػف ؼيو الحقػؾية الميبية بيانا
مزايقات أو تيجيجات  ةالتعبيخ عغ رأيو بسطاىخات سمسية دوف أيالذعب الميبي في 

وبعج يػـ واحج عمى صجور البياف سقط عجد مغ الميبييغ  .مغ قبل الشطاـ
التي تحػلت إلى معقل في ليبيا سجف كبخػ ال ثاني في بشغازؼ بخصاص الذخشة  قتمى

 ،دياسييغالشاء دجالباإلفخاج عغ  اشالبػ و اعترع عجد مغ السػاششيغ  إذ لمسعارضة،
بسا فييا  ليبياججيجة في جسيع أنحاء  اتدع نصاؽ السطاىخات حتى شسمت مجنا  و 

 فبخايخ /شباط ٕٓ في بشغازؼ  عمى الستطاىخوف  سيصخقج و  .العاصسة شخابمذ
وتػاصمت الرجامات لميػـ الثاني عمى التػالي مع اتداع نصاؽ  ،ٕٔٔٓ

الخصاص  والسختدقة قػات األمغ إثخ إشالؽ دمػيا   التي أخحت شابعا   االحتجاجات
، فدقط العجيج مغ السجنييغ ودرنةالحي عمى السحتجيغ في مجف بشغازؼ والبيزاء 

 بسا فييا ة في جسيع أنحاء البالداتدع نصاؽ السطاىخات حتى شسمت مجنا ججيجو  ،قتمى
 ٚ وفي .ٕٔٔٓ شباط ٕٓ في بشغازؼ  عمى الستطاىخوف  سيصخ، و العاصسة شخابمذ

 مخاؾبة شمعات )الشاتػ( األشمدي شساؿ حمف قػات بجأت ٕٔٔٓ مارس /ذارا
مجمذ األمغ  لألجػاء الميبية عمى مجار الداعة، وبعج مخور عذخة أياـ تبشى جػية

بإنذاء مشصقة حطخ جػؼ فػؽ ليبيا واتخاذ جسيع اإلجخاءات الالزمة  الجولي قخارا  
العدكخية ضج  ، "فجخ األوديدا  "عسميةوأعقب ذلظ انصالؽ  ،لحساية السجنييغ الميبييغ
لسشع الشطاـ  توبخيصانيا والػاليات الستحجة، والتي ىجففخندا  الشطاـ الميبي بسذاركة

الثػار  أحكع ٕٔٔٓ / اغدصذآب ٗٔوفي  .الميبي مغ استخجاـ القػة ضج السجنييغ
شخؽ  الػاقعة غخب شخابمذ فقصعػا بحلظ آخخ الداوية عمى مجيشة سيصختيع الميبيػف 

يػميغ أحكسػا الصػؽ عمى العاصسة شخابمذ وسيصخوا  وبعج ،الشطاـ الميبي مع الخارج
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مغ الذيخ  ٕٔثع تسكشػا مغ دخػليا يػـ  عمى أبخز الصخؽ الخئيدة السؤدية إلييا،
 (ٕٚ)عمى معطع أحيائيا وسيصخوا نفدو

قبل  بعج أسخه مغ ٕٔٔٓ / أكتػبختذخيغ األوؿ ٕٓمقتل القحافي في عغ  أعِمغ    
مع وزيخ دفاعو أبػ بكخ يػنذ وحخاس  ،ثػار ليبيا في مجيشة سخت )مدقط رأسو(

وذلظ خالؿ ىخبيع مغ غارة لمشاتػ يعتقج أنيا مغ قػات فخندية استيجفت  شخرييغ،
 . (ٕٛ)سشة ٕٗ الحؼ حكع نطاـ القحافي  ليشتيي بحلظ ،القافمة السكػنة مغ سيارات كثيخة

تجسع عذخات مغ فقج  ،مغ االحجاث الميبيةوؼيسا يتعمق بالسػقف الدػرؼ  
الدفارة الميبية في ساحة الخوضة في  اـما ٕٔٔٓ / فبخايخشباط ٕٕيػـ  السحتجيغ

بالحكػمة الميبية ومسارساتيا ورفع السعترسػف الفتات  مشجديغحي ابػ رمانة بجمذق 
نفس االمغ السعترسيغ عغ الدفارة وا عشاصختصالب بخحيل معسخ القحافي وقج ابعج 

  . (ٜٕ) االعتراـ دوف اية اشكاالت بيغ السعترسيغ وقػات االمغ الدػرية
 تداعيات االزمة الدؾرية :السظمب الثالث: 

الجوؿ بيع العخبي بعجد مغ بعج احجاث ما يعخؼ بالخ  بجأت االزمة في سػريا    
باحتجاجات تصالب بإصالحات سياسية  ،ٕٔٔٓوبجايات  ٕٓٔٓالعخبية اواخخ عاـ 

مشرة فقج تست الجعػة عبخ  ،تومؤيجة ألحجاث الثػرا ،واقترادية واجتساعية
واستسخت  ،ٕٔٔٓ / يشايخكانػف الثاني ٕ٘الى يػـ غزب سػرؼ في  (بػؾ)ؼيد

وقبل  ،قػات االمغ الدػرؼ فخقتيعاف اال  ،ٕٔٔٓ / فبخايخشباط ٕبذكل يػمي الى 
عمى ما  ٕٔٔٓ / يشايخكانػف الثاني ٖٔلدػرؼ بذار االسج في ذلظ صخح الخئيذ ا

:" ال يػجج احتساؿ في اف تشتذخ االحتجاجات التي  يحرل مغ احجاث في سػريا
 . (ٖٓ)التي يحكسيا الحدب ألكثخ مغ خسديغ عاما " اتذيجىا تػنذ ومرخ الى سػري

 ٚٔالحخيقة في عمى خمؽية االحتجاجات اغمقت قػات االمغ الدػرية سػؽ و     
بجمذق فتجسع مػاششيغ مغ فئات مختمفة مغ بيشيع تجار في السشاشق  ،ٕٔٔٓشباط 

اال اف االحجاث اخحت تصػرا  اخخ  ،السحيصة ورددوا ىتافات مشجدة بإعساؿ الحكػمة
بكتابة  ٕٔٔٓشباط  ٕٙعمى خمؽية ؾياـ مجسػعة مغ التالميح في محافطة درعا 

وتفيج الخوايات اف قػات االمغ اعتقمتيع ورفزت  ،شعارات مشاوئة لمشطاـ الدػرؼ 



 

        

          

 

 

223 

 

 

 

:  

 

خخجت مطاىخات  ٕٔٔٓآذار  ٘ٔوفي  ،(ٖٔ)تدميسيع الى اىالييع بعج مصالبات عجيجة
غيخ  ،اال انيا فزت بالقػة كحسز ودرعا ودمذق في مشاشق متعجدة في سػريا مشجدة

 ،ٕٔٔٓآذار  ٛٔفي )الثػرة الدػرية( كاف بػاف االنصالقة الحؿيؿية لسا يصػمق عميػػػيا 
خخجت مطاىخات احتجاجا  عمى اعساؿ قػات االمغ  ،والتي رفعت شعار جسعة الكخامة

الدػرؼ في درعا قابميا االمغ مخة اخخػ بقػة واستسخت االحتجاجات في مشاشق اخخػ 
 .(ٕٖ)( قتيلٓٓٔفي درعا وراح ضحيتيا )

جسمة مغ بسج الخئيذ بذار اال ؾياـالى ا ادػ الحخاؾ الذعبي في سػري      
واصجر مخسػما    ،كمف عادؿ سفخ بتذكيل حكػمة ججيجةف ،(ٖٖ)االصالحات السدتعجمة

وتغييخ محافطي درعا  ،( مغ االكخاد الجشدية الدػرية1ٕٓٓٓٓٓآخخ بسشح أكثخ مغ )
وتخؽيس مجة الخجمة االلدامية وزيادة  ،ومشح الرحافة السديج مغ الحخية ،وحسز

وقخر تذكيل )ىيئة  ،واشالؽ سخاح عجدا مغ الدجشاء الدياسييغ ،رواتب القصاع العاـ
 . (ٖٗ)رضة(المحػار مع السع

التي قجميا الشطاـ في  اإلصالحات الدخيعةواصبح مغ الػاضح أف محاوالت    
ولع تعالج االوضاع التي قج اشمق ليا العشاف مشح صيف  ،متأخخةجاءت  اسػري

وكانو قج اعج مدبقا  مغ  اتعجدة مغ سػريواخحت الصابع السدمح في مشاشق م، ٕٔٔٓ
 .قبل اشخاؼ خارجية 

 التي راح ضحيتيا ٕٔٔٓحديخاف  ٙالذغػر في ادلب في  حادثة جدخ عمى اثخ   
خت فرائل مدمحة انتذ ،( مغ عشاصخ الذخشة الدػرية عمى يج مدمحيغٕٓٔ)

كسا قامت القػات العدكخية البخيصانية الستػاججة في  ،تجعسيا دوؿ اجشبية ومجربة
وكحلظ  ،ت والعسميات العدكخية داخل سػريةقبخص بالتشرت ومخاؾبة التحخكا

التي كانت تقجميا الى و  ،والسخابخات االمخيكية وجسع السعمػمات ،السخابخات االقميسية
خج االزمة لتخ ،الفرائل السدمحة في سػرية وفي مقجمتيا الجير الدػرؼ الحخ

 .(ٖ٘)الدػرية مغ ازمة داخمية الى ازمة اقميسية و دولية 
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كانت االزمة الدػرية في البجاية شأنا  داخميا  محميا ؛ غيخ اف مجخيات االحجاث  
الدػرؼ في التعامل معيا السيسا بعج استسخار واالجخاءات التي اتخحىا الشطاـ 

 سخعاف ما اخحت االزمة باالتداع لتأخح ُبْعجا  اقميسيا  ودوليا . ،اتاالحتجاج
 :السظمب االول: مؾقف الدول االقميسية الفاعمة في االزمة الدؾرية

 تخكياو  ايخاف) اة بدػريالدػرية الجوؿ االقميسية السحيص استقصبت االزمة
 .اوحجع مرالحيا وصخاعيا عمى الشفػذ في سػري ،ينتيجة التقارب الجغخاف ،واسخائيل(

 :ايران :اوالً 
فقج وقفت مػقف الجاعع لمحكػمة  ،مغ االزمة الدػرية إيخاف بالشدبة لسػقف

 ،وايخاف( ا)سػري حجود العالقات التي تخبط البمجيغ ذلظ أف ،الدػرية مشح بجاية االزمة
فقج امتجت العالقات بيغ  ،بل تتجاوز ذلظ بكثيخ ،فحدبعشج حجود التسيد ال تقف 

االيخاني االكثخ ثباتا  ويقجـ استثشاء  قل نطيخه في -وُعج التحالف الدػرؼ  ،البمجيغ لعقػد
ومغ الصبيعي اف تقف ايخاف الى جانب الشطاـ الدػرؼ في اوؿ اختبار  ،السشصقة

 .(ٖٙ)حؿيقي ىجد وجػده
ية السحتجيغ انيع مخخبػف ويشفحوف اجشجة خارجية وصفت وسائل االعالـ االيخان    

الجور األكبخ في ديسػمة الجورة ايخاف لعبت و  .(ٖٚ)مختبصة بالػاليات الستحجة واسخائيل
التي  ما تخكتو العقػبات االقترادية رغعاالقترادية لسشاشق سيصخة الشطاـ الدػرؼ 

فخضتيا عجد مغ الجوؿ عمى الشطاـ الدػرؼ، مغ أثخ سمبي كبيخ عمى معامالت 
الشطاـ الدػرؼ الشقجية والتجارية مع الجوؿ األخخػ، مسا تدبب في تخاجع معجؿ 

 وسعت إذ ،مميار دوالر (ٕٗ،ٔ )إلى حػالي ٕ٘ٔٓصادراتو الخارجية بحمػؿ عاـ 
 ايخاف مشحتكسا  ا،مع سػريجارؼ أنذصتيا االقترادية وتبادليا الت مغ إيخاف

سج العجد الحاصل لتجشب تػقفيا عغ  مغ اجلالسؤسدات الدػرية الساؿ الالـز 



 

        

          

 

 

225 

 

 

 

:  

 

كسا دعست العجد السالي الحؼ عانت مشو الحكػمة الدػرية بعج ىبػط إيخاداتيا  ،العسل
نطخ ا لمعقػبات التي ُفخضت عمييا و ، ٕٓٔٓإلى الشرف مقارنة بسا كانت عميو عاـ 

مشحيا الشطاـ الدػرؼ فقج  عخبية واخخػ وروبية ادوؿ و ل الػاليات الستحجة مغ قب
 . (ٖٛ) االـزدعع خالؿ سشػات  مغ لسا قجمتواألولػية في إعادة اإلعسار 

فقج  ،يعج تجخال  نػعيا   افاف التجخل العدكخؼ االيخاني في سػري ،اما عدكخيا       
وكاف لمقػات االيخانية الستػاججة عمى الداحة الدػرية دورا   ،ساىع في صسػد الشطاـ

وكاف لمديادة السدتسخة في اعجاد القػات االيخانية )الشطامية وغيخ  .كبيخا  في ذلظ
؛ وقج تكخرت اتراعج كبيخ في الشيج االيخاني وتعطيع قجراتو في سػري ،الشطامية(

ا ما ذكخه عمي رضا زاكاني الشائب ترخيحات السدؤوليغ االيخانييغ في ىحا الجانب مشي
زمة األالقخارات الحاسسة تجاه  اتخاذ في تأخخنا لػ"في مجمذ الذػرػ االيخاني: 

ادػ  . وقجالثػرة" بجاية انصالؽ مشح الدػرؼ  الشطاـ لدقط عدكخيا   نتجخل الدػرية، ولع
األسج،  لشطاـ بذار عسميا الى سيصخة إيخاف عمى القخار الدياسي والعدكخؼ  ىحا االمخ

 إشار في الدػرؼ  السمف ـالستخجا ذلظ وراء مغ يخافال وكاف ذلظ اليجؼ الخئيذ
دوؿ االقميع بسا يحقق  عمى إرادتو فخض عمى قادر إقميسي فخض نفديا كقصب

 قمقيا الشاجع عغ تصػرات وتيجئة السذخوع، ىحا في االساس حجخ سػريا كػف  مرالحو
 حػؿ أو دولي إقميسي تشديق حاؿ وجج أؼالحؼ قج يدتثشييا في  السذيج الدػرؼ 

 . (ٜٖ)اسػري مدتقبل
 تركيا:ثانيًا: 

دور  ريادؼ   وحاولت لعب بعيجة بسػاقفيا تخكيا لع تكغ األولى لالزمة األياـ مشح      
 دولة في الحجع بيحا ا  تتجاىل حجث أف تدتصيع ما كانت إذ ،تجاه ما يحرل في سػريا

 . (ٓٗ)اكدػري ليا وميسة ليا جارة
اف تزغط عمى الشطاـ الدػرؼ مغ جية في بجاية األزمة  وحاولت تخكيا 

مغ خالؿ قشػات االتراؿ  ،وتتبشى شخوحات السعارضة الدػرية مغ جية اخخػ 
كسا شسمت  ،اردوغاف واالسج بيغ الخئيديغ ىاتؽية اتراالت شسمت عجة إذ ،يالجبمػماس
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 جياز رئيذ الحؼ رأسو كحلظ زيارة الػفج ،اوغمػ داود الخارجية لػزيخ زيارات عجة
واستزافت  ،التخكي القػمي األمغ قخار مجمذ عمى بشاء   فيجاف حاقاف االستخبارات

/ حديخاف في والثاني ٕٔٔٓ / أبخيلنيداف في األوؿ الدػرية، لمسعارضة مؤتسخيغ تخكيا
والتغييخ  الجستػرية اإلصالحات لجعع بدقف زمشي التدمت أنيا إال ،ٕٔٔٓ يػنيػ

 الدمسي في سػريا.
 وانتقل الجاخمي الدػرؼ  السذيج تصػرات عمى بشاء   التخكي السػقف تجرج وقج    
 وحثو إصالحات، مغ بو وعج لتشفيح ما ودعسو بالخئيذ االسج الثقة إبجاء مغ سخيعا  
 القسعية األمشية السسارسات استسخارباالعتخاض عمى  مخورا   ،تشفيحىا في اإلسخاع عمى

 إلى الدمسي، التغييخ عمى الفخصة تفػيت لعجـ الجعػة إلى لمشطاـ تجاه السحتجيغ،
 . (ٔٗ)التخكي جخاء عجـ التداـ الشطاـ الدػرؼ بػقف العشف السػقف التيجيج بتغييخ

بعج فذل مداعي تخكيا في محاولة التػفيق بيغ السعارضة والشطاـ الدػرؼ     
السيسا بعج  قج فات عمييا الػقت األزمة تحتػؼ  حؿيؿية إصالحات ادركت اف إحجاث

وانقصاع سبل  ،الشطاـ مػاجية في ميجانيا   السعارضة التقجـ الحؼ احخزتو فرائل
 ،ٕٕٔٓسحب الدفيخيغ عاـ  بعج بيشيسا الكاممة الجبمػماسية التػاصل عبخ القشػات

 السجة ىحه خالؿ تخكيا قجمتو  ،عمى الشطاـ الزغط إمكانيات تخكيا وبحلظ فقجت
 والدياسي مشيا اإلعالمي وأبعاد، مدتػيات عجة عمى الدػرية لمسعارضة الجعع الصػيمة

 فقج استزافت ،عمش ا بحلظ االعتخاؼ يتع لع وإف العدكخؼ  وحتى والمػجدتي، واإلغاثي
ورافقت  السعارضة، مؤتسخات وأغمب الدػرية، لمسعارضة الدياسية الؿيادات معطع تخكيا

 الثػرة قػػ  ائتالؼ) إلى الػششي( )السجمذ مغ السعارضة ىحه تذكل مخاحل كل
 في وساىست ،سػريا أصجقاء مجسػعة اجتساعات في الدػرية(، وشاركت والسعارضة

 وتحجثت الجعع ليا قجمت التي الدياسية بالسعارضة الدػرية دولي اعتخاؼ تذكيل
 ضسغ سػرؼ  الجئ مميػني يقارب واستزافت ما الجولية، السشابخ مختمف في باسسيا
 الفرائل أمجت ببعس أنيا واسع نصاؽ عمى يعتقج السفتػح. كسا الباب سياسة
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والفرائل  اسػري شساؿ في الحخ الجير مجسػعات السيسا بالدالح العدكخية
 . (ٕٗ)بحلظ الترخيح عجـ رغع التخكسانية

/ آب ٕٗغيخ مدبػؽ أعمغ الخئيذ التخكي رجب شيب أردوغاف في وفي تصػر 
)درع الفخات( داخل الحجود  اشمق عمييا بجء عسميات عدكخية ٕٙٔٓ أغدصذ

الحفاظ عمى وحجة االراضي الدػرية ومحاربة التشطيسات  استيجفتالدػرية، والتي 
مػاجية السقاتميغ األكخاد، وىػ ما مغ شأنو أف يغيخ و الستصخفة فقط كسا ىػ معمغ، 

ة تخقب لسا ستؤوؿ إليو أمػر مػازيغ القػة عمى األرض، مسا يجخل السشصقة في حال
حتى مغ  األزمة الدػرية، وخاصة أف العسمية التخكية غيخ السدبػقة القت تأييجا دوليا  

مغ  تسكشت القػات السدمحة التخكية والجير الحخإذ  ،ات الستحجة االمخيكيةالػالي
 اشق السحخرةػشيجت السش ،ا( مغ األراضي شسالي سػريٕكع ٕ٘٘ٓ) تصييخ مداحة

جخابمذ الحجودية مخورا  بسشاشق وبمجات مثل الخاعي ودابق وأعداز ومارع وانتياء  )
تأسيذ مجالذ محمية بعج تحقيق األمغ واالستقخار، بجعع مغ و  ،بسجيشة الباب(

الدمصات التخكية، بػية تدخيع تخميع البشية التحتية وتقجيع خجمات السياه والكيخباء 
 .(ٖٗ) والشطافة وتشطيع البيئة

 :اسرائيل: ثالثا
 3122/ مارس مىتصف شهر آذار امع اوطالق شرارة االحتجاجاث في سىري

اإلسرائيليىن اهتماما أبدي السياسيىن والمحللىن
 

كبيرا  
(ٗٗ )

في  حتجاجاتاالبتطىراث 
عػامل الخرػصية التي تسثميا الحالة الدػرية بالشدبة إلى  ، انصالقا  مغاسػري

يرشف الشطاـ الدػرؼ عمى أنو دولة السػاجية العخبية الػحيجة التي مازالت  إذ إسخائيل،
حخكات السسانعة والسقاومة بفي حالة عجاء مع إسخائيل وىػ الشطاـ الحاضغ لسا يدسى 

 .(٘ٗ)دػ ىػ إزالة إسخائيل مغ الػج اأف ىجفي تعمغالتي و في فمدصيغ ولبشاف 
وفي اوؿ ترخيح لخئيذ  ،الدػرية مؤيجا  لالحتجاجاتوقفت اسخائيل مػقفا  

الحكػمة االسخائيمية )بشياميغ نتشياىػ( اماـ كتمتو البخلسانية )حدب الميكػد( في شباط 
واف اسخائيل لغ  ،شخعيتو كػنو يختكب محابح ضج شعبواف : "االسج فقج  ،ٕٕٔٓ
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 اؼيججور يوتػجو وزيخ الخارجية اإلسخائيم ،تدسح لو بترجيخ ازمتو الى حجودىا" 
يصمب مشيع وضع  ،الى الدفخاء في الخارج والسشجوبيغ في االمع الستحجة ليبخماف

طاـ االسج يحاوؿ اف التػضيح لمعالع اف نلدػرية عمى رأس سمع االىتساـ " و القزية ا
مع اسخائيل لكي يغصي عمى السحابح التي يختكبيا ضج شعبو بسا يخالف  يثيخ القالقل

 .(ٙٗ)قػانيغ حقػؽ االنداف"
مغ اجل حساية "االمغ  ،احجاث معخكة الحػلة في حسز نتشياىػ استغلكسا 

التي و  ،بخرػصيا ،، بيانا  ٕٕٔٓ / مايػأيار ٕٚفي القػمي االسخائيمي" إذ اصجر 
 (إيخاف وحدب هللا) إذ اتيع البيافالسجنييغ في مجيشة ِحسز،  ذىب ضحيتيا عذخات

عمى العالع أف  يجبالجاخمية و  الحخب الدػريةبػ" بسا وصفو البياف:يذاركاف  فالمحا
 .(ٚٗ)"ؾ ضجىسا أيزاخ يتح

عاـ  ة خالؿوبالتدامغ مع الحجيث عغ دخػؿ بعس عشاصخ حدب هللا إلى سػري
ما ، خخج السػقف )اإلسخائيمي( مغ حالة الرست إلى حالة التححيخ مغ ٕٕٔٓ

، وإضيار حخص شجيج عمى إبقاء مدار "اتغمغل السيميذيات اإليخانية في سػريوصفيع "
أمشيا "األزمة الدػرية في إشار سيصختيا التي تحػؿ دوف ضيػر خصخ حؿيقي عمى 

 الشطاـ الدػرؼ وحمفائو استخجاـ القػة العدكخية عمشا  تجاهأخحت تتبع سياسة و  ،"القػمي
وضيخت أوؿ حالة انتقاؿ في السػقف اإلسخائيمي حياؿ األزمة  ،مغ حدب هللا وإيخاف

، إذ ٖٕٔٓ / يشايخكانػف الثاني ٖٓفي  سباشخالدػرية مغ الرست إلى التجخل ال
قخب دمذق، ادعت احتػاءه عمى مػاد  عدكخيا   جػ مػقعا  -ضخبت برػاريخ أرض

  .(ٛٗ)كيسيائية، وضمػعو في نقل أسمحة مغ سػريا إلى حدب هللا
وحدب هللا( عمى  ،وايخاف ،اعادة سيصخة الشطاـ بجعع مغ حمفاءىا )روسياومع 

مشاشق واسعة وصػال  الى السشاشق الجشػبية السحاذية لسشصقة الجػالف السحتمة مغ قبل 
انيا ال مذكمة لجييا مغ بقاء االسج في  لاعمشت إسخائي ،ٕٛٔٓخالؿ عاـ  ،إسخائيل
 Yisraelزيخ االستخبارات يدخائيل كاتذ)فقج اعمشت اسخائيل عمى لداف و  ،الدمصة

Kats اسخائيل ال تخػ بجيال  افزل يحل محل  :اف ،ٕٛٔٓ / سبتسبخأيمػؿ ٘( في"
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االسج مغ بيغ جساعات السعارضة الدػرية ... واف افعالو قصعا  مخوعة وىي شيء 
 .(ٜٗ)نبغزو ونجيشو"

 االزمة الدؾرية : تجاه السظمب الثاني: مؾقف الدول الكبرى الفاعمة
 الؾاليات الستحدة االمريكية:أواًل: 

 ،االزمة الدػرية هالسػقف االوضح تجا الػاليات الستحجة االمخيكيةيعج مػقف 
-ٜٕٓٓ Barack Obama  باراؾ اوباما)االمخيكي  اصػجرت ادارة الخئيذقفج 

، "لمستطاىخيغالقسع الػحذػي "ؼيو  ادانت، بيانا  ٕٔٔٓ / مارسآذار ٕ٘في( ٕٚٔٓ
ودعت وزارة الخارجية االمخيكية دمذق الى السباشخة باإلصالح ومحاسػبة مغ ارتكبػا 

أنو يجػب عمػى الشطاـ الدػرؼ  القسع العشيفة، إلى جانب ذلظ أكج باراؾ اوباما اعساؿ
 ووجو اتياما  لمشطاـ:، قػة تجاه الستطاىخيغأف يػقف عمى الفػر استعسالو السفخط لم

شخيق القسع وبصمبو السداعجة االيخانية لقسع السػاششيغ الدػرييغ وذلظ باختيار "
 .(ٓ٘)"صخيقػة  نفديا التي سبق لحمفائو االيخانييغ أْف استعسمػىاالب

بفخض عقػبات  الػاليات الستحجة االمخيكيةقامت  ٕٔٔٓ / أبخيلنيداف ٜٕ وفي
الخئيذ و الشطاـ الدػرؼ  اركافاقترادية عمى العجيج مغ السدؤوليغ الدػرييغ شالت 

الخئيذ بذار  ،ٕٔٔٓ / مايػفي أيار دعا الخئيذ األمخيكي باراؾ أوباماو  ،بذار األسج
مغ  / أغدصذآب ٛٔوفي  .األسج إلى ؾيادة عسمية االنتقاؿ الدمسي أو االندحاب

 الغخبيػف لمسخة األولى الخئيذ بذار األسج إلى الخحيل، هُ العاـ نفدو دعا أوباما وحمفاء
العجيج مغ الجوؿ األوروبية بقصع العالقات و  الػيات الستحجة االمخيكيةوقامت 

 .(ٔ٘)الجبمػماسية مع نطاـ األسج
احتػاء األزمة وتصػػر األحػجاث وصػػال  عمىعجد الشطاـ الدػرؼ  مع استسخار

ححر اوباما في خصاب لو في   الجير الدػرؼ و بيغ السعارضة الى الرخاع السدمح 
بيػلػجية المغ مػبة استخجاـ االسمحة الكيسياوية او  الشطاـ الدػرؼ  ٕٕٔٓايمػؿ  ٚٔ

اف االسج فقج شخعيتو وعميو اف وقاؿ اوباما: " ،ووصف االمخ بػ) الخط االحسخ(
 .(ٕ٘)يتشحى"
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اتفق الخئيذ اوباما مع روسيا مغ خالؿ وزيخ خارجيتو جػف عمى الرعيج نفدو 
اذ وجيت  ،ٖٕٔٓالكيساوية الدػرية عاـ سمحة ( عمى ندع االJohn Kerryكيخؼ )

لمشطاـ الدػرؼ باستخجاـ األسمحة الكيسيائية لذغ  اتيامات   يات الستحجة االمخيكيةالالػ 
كسا ز شخ (ٓٓٗٔ) ىجػـ عمى السعارضة قخب دمذق، ما أدػ إلى مقتل نحػ

في بذغ ىجسة عدكخية لتجميخ البشية التحتية لمشطاـ الدػرؼ يات الستحجة الالػ ىجدت 
العاصسة دمذق، ولكغ الخئيذ األمخيكي باراؾ أوباما تخاجع عغ الزخبة العدكخية، 

لتفكيظ التخسانة الكيسيائية لمشطاـ  روسيافي أيمػؿ مغ العاـ نفدو مع  بعج إبخاـ اتفاؽ
 .(ٖ٘)الدػرؼ 

عمى مداحات شاسعة في التشطيسات الستصخفة  تسيصخ  ٕٗٔٓوبحمػؿ عاـ 
 بياأيمػؿ مغ العاـ نفدو تعيج أوباما بإلحاؽ اليديسة  ل، وفي أوائاشساؿ وشخؽ سػري

الػاليات ، بجأت مغ العاـ ذاتو أيمػؿ ٖٕوفي   ،"مغ خالؿ "تحالف دولي واسع الشصاؽ
 ، كسا نذختابسداعجة حمفائيا في تػجيو أولى ضخباتيا في سػري الستحجة االمخيكية

 .(ٗ٘) معطسيع مغ القػات الخاصة جشجؼ داخل األراضي الدػرية ٕٓٓٓ
التيجيجات االمخيكية السدتسخة خالؿ رئاسة بػاراؾ اوبامػا بتػجيػو  بالخغع مغ

ضخبات عدكخية ضج الشطاـ الدػرؼ، اال انيا بقيت مقيجة بقػخارات مجمػذ االمػغ 
وتحفع الكػنغخس االمخيكي بعجـ تػجيو ضخبات عدكخية ضج الشطاـ الدػرؼ؛ اال اف 

-Donald Trump 3122تخامب دونالج )مجيء االدارة االمخيكية الججيجة بخئاسة 

في السػقػف االمخيكي مختمف عغ االدارة الدابقة،  ا  واضػح ا  (، شيجت تغييخ 3132
والتي رأت في استسخار الشطاـ الدػرؼ في استخجاـ االسمحة السحطػرة السيسا 

استفدازا  ليا متجاىال  لجسيع القخارات الجولية بحقو مغ اجل التخمز  ة مشياالكيسياوي
وعمى اثخ ذلظ اصجر دونالج تخامب قخارا  بتػجيو ضخبة  ،سانة الكيسياويةمغ التخ 

، إذ قامت الػاليػات الستحػجة ٕٛٔٓ / أبخيلنيداف ٗٔعدكخية ضج الشطاـ الدػرؼ في 
 .(٘٘)كحلظ ثالثػة مشذػآت لألسمحة الكيسياوية ،بقرف مصار الذعيخات العدكخؼ 

يكية أصجر تخامب أوامخه بدحب القػات األمخ  ٕٛٔٓ / يشايخكانػف األوؿ وفي 
وعمقت الحكػمة البخيصانية عمى  ،معتبخا  انيا ىدمت تشطيع الجولة ،االسشتذخة في سػري
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قخار االندحاب بقػليا : "إف تشطيع الجولة االسالمية مازاؿ يذكل تيجيجا  عمى الخغع مغ 
اما الشطاـ الدػرؼ فقج حخص عمى  .التقجـ السيع الحؼ تع احخازه في األياـ األخيخة"

السصالبة بخخوج القػات االجشبية السػجػدة عمى االراضي الدػرية بذكل غيخ شخعي 
واكج اف الػجػد االمخيكي" عجواف واحتالؿ يشتيظ ميثاؽ  ،ودوف مػافقة الحكػمة الدػرية

 .(ٙ٘)ومبادغ االمع الستحجة"
 روسيا االتحادية: ثانيًا:

مغ االزمة الدػرية مػقف داعسا  لمجولة الدػرية عمى كل وقفت روسيا االتحادية 
وعسمت عمى تعصيل السبادرات العخبية  ،الرعج السيسا الجبمػماسية والعدكخية مشيا

واالقميسية والجولية التي ىجفت الى الزغط عمى الشطاـ الدػرؼ في مجمذ االمغ 
 Sergeyؼ)وىحا ما عبخ عشو وزيخ الخارجية الخوسية سيخجي الفخو  ،الجولي

Lavrov" : وكانت  .في مجمذ االمغ" لغ ترػت روسيا عمى قخار ضج سػريا( بقػلو
روسيا والريغ قج استخجمتا حق الشقس )الفيتػ( أكثخ مغ ست مخات خالؿ االزمة 

 .(ٚ٘)والتي تيجؼ الى ادانة مػقف الخئيذ بذار االسج في استخجامو لمقػة تجاه االزمة 
خالؿ  (devDmitry Medve)ستخؼ ميجفجيف قجـ رئيذ الػزراء الخوسي دي

الحؼ أؾيع في  (دػيدخا ب دافػس)مذاركتو في أعساؿ السشتجػ االقترادؼ العالسي في 
األزمة الدػرية، ومدتقبل  شامال  حػؿ رؤيتو لسجخيات ترػرا   ٖٕٔٓنيداف /أبخيل 

 ،وإمكاف إيجاد مخخج لمحخب السجمخة الجارية بيغ الشطاـ الدػرؼ والسعارضة الشطاـ
واتدست إجابات ميجفجيف عغ االسئمة بقجر عاؿ مغ الرخاحة والػاقعية الدياسية 
سػاء في تػصيفو لألخصاء الستكخرة التي ارتكبيا الخئيذ األسج أو حػؿ مريخه 

تسدظ السعارضة بإزاحة و  ،جة شػيمةمومدتقبمو، أو في رؤيتو مخاشخ استسخار الحخب 
كبيخ عمى  وكاف لخوسيا دور .(ٛ٘)الشخبة الدياسية الحاكسة كميا عغ السدخح الدياسي

اذ صخح وزيخ الخارجي  ،سخات السعارضة الدػرية مع الشطاـمدتػػ التجخل في مؤت
بعج القزاء عمى االرىاب اوال  ثع بعج ذلظ  سيخجي الفخوؼ : "اف االسج لغ يخحل اال

 .(ٜ٘)الحل الدياسي" 
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 الدػرؼ  مشطاـل عدكخية ضخبة تػجيوومع استعجاد الػاليات الستحجة األمخيكية 
/ أغدصذ آب ٕٔفي دمذق، ريػف في السجنييغ ضج الكيسياوية االسمحة الستخجامو

في  ،مغ العاـ نفدو / سبتسبخأيمػؿ ٜفي  سياسية تدػية بسبادرة روسيا تقجمت ٖٕٔٓ
 لسعاىجة اسػري انزساـ بعاد الشية االمخيكية في تػجيو الزخبة، وتزسشتمحاولة ال

 وقج وتجميخىا بالكامل، انتاجيا عغ مػاقع والكذف الكيسياوية، االسمحة انتذار حطخ
(  ٕٛٔٔ) رقع القخار باإلجساع الجولي األمغ مجمذ تبشي عغ الخوسية اثسخت السبادرة

 مغ الدػرية التخسانة مغ التخمز أو بتجميخ شالب الحؼ ،ٖٕٔٓايمػؿ  ٕٚفي 
العدكخية مغ  تأجيل الزخبة وادت الى ،ٕٗٔٓ مشترف بحمػؿ الكيسيائية األسمحة

 تقجيع واعصت الؿيادة الدػرية ميمو مغ الػقت مغ اجل االمخيكي اوباما، قبل الخئيذ
 .(ٓٙ)الدػػرية لألزمػة الدياسية الحمػؿ

غ خاللو مودعت  دبمػماسػيا تحخكػا روسيا قادت ٕ٘ٔٓ العاـ مشترف وفي
 مع الدػرؼ  الشطاـ جانب الى دولي تحالف انذػاء مغ اجل الدعػدية السسمكة العخبية

 غيخ َأف االرىاب السيسا الفرائل الستصخفة؛ لسحاربة السعارضة، اشخاؼ بعس
 ،سػريا في لمحل شخحتياالتي  بقبػؿ الريغة اقشاع الدعػدية في روسػيا فذمت مداعي
 حجا   ولتزع ،مغ انيياره الدػرؼ مشعا   جانػب الشطاـ الى السباشخ تجخميا روسيا وبجأت

 عدكخية بقػات ىديسة أللحاؽ احتساؿ أؼ وإزالة الدػرية، السعارضة قػات لتقجـ
 برػرة القػػ  مػازيغ جسيع قمب الخوسي العدكخؼ  التػجخل لحا فاف بالشطاـ الدػرؼ،

 في مؤثخو كبيخ  نفػذ ذات كقػة دولي ة االتحادية في سػريا روسيا وبخزت ميجانيا ، كبيخة
 ، جدءا  ٕ٘ٔٓأيمػؿ/ سبتسبخ في سػريا في الخوسية العدكخية القػات نذخ ويعج االزمة،

 السؤثخ عالسيا ، الخوسي الشفػذ استعادة الػاسعة التي تيجؼ الى العالسية سياستيا مػغ
 اسػري في الخوسي العدكخؼ  فالتجخل عالسيا ، الجولػة العطسى بػجور ؾياميا الحؼ يثبت

 الدعي في روسيا مع أكبخ بتشديق الستحجة الػاليات وعسمت دتيا،اعمى فخض ار  عسل
 االسجبذار  رحيل مصمب عغ تخاجعيا عغ فزال   االزمة، ألنياء تدػية الى لمتػصل

 .(ٔٙ)الييا التػصل يتع سياسي انتقاؿ عسمية أؼ خالؿ وعمى الفػر برػرة مباشخة
 



 

        

          

 

 

233 

 

 

 

:  

 

املبحث الثالث 
من االزمة السورية ة ربيطانيالاحلكوماتموقف   (62)

تحدشت العالقات مع بخيصانيا  االخئيذ بذار االسج الحكع في سػريبعج تػلي 
( رئاسة ٕٚٓٓ-ٜٜٚٔ Tony Blairتػني بميخ)بذكل واضح؛ خالؿ مجة تػلي 

الى السجتسع الجولي بعج  اإذ اسيست فخندا بعػدة سػري ،مجمذ الػزراء في بخيصانيا
عالقتيا  سػريالغخبية عقجت اماال  عمى قصع وكانت الجوؿ ا ،قصيعة دامت لدشػات

 ،ابخيصانيا تحديغ عالقتيا مع سػريوحاولت  ،وعقج معاىجة سالـ مع اسخائيل ،افبإيخ 
 ،مػضع تخحيب لبخيصانيا و"تفاءؿ الكثيخوف" فييا اكاف تػلي بذار االسج لخئاسة سػريو 

لشجف وتدوج مغ اسساء العاصسة البخيصانية درس شب العيػف في  األسج قج رإذ اف بذا
. في ىحا يقػد البالد عمى الصخيقة الغخبيةاالخخس السػلػدة في بخيصانيا الى انو سػؼ 

:  (David Hogerديفيج ىػغخ ) لدفيخ البخيصاني الدابق لجػ سػريايقػؿ ا الدياؽ
 لقج تػقعشا فجخا  ججيجا   ،بيع سياسيمقبمة عمى ر  ف االنصباع الدائج آنحاؾ أف سػريا"كا

ويزيف ايزا  اف الحخب عمى  ،لكغ ذلظ لع يحجث" ،ي ما يتعمق بالدياسة الجاخميةف
 ،وبخيصانيا ت الشذاط الدياسي بيغ سػرياقج اوقف ،ٖٕٓٓ/ مارس العخاؽ في آذار

/ وتجىػرت العالقات اكثخ بعج اغتياؿ رئيذ الػزراء المبشاني رفيق الحخيخؼ في شباط
تػني بميخ أف  ؼيسا اعمغ ،ػرؼ بالزمػع في اغتيالولحؼ ُأتيع الشطاـ الدا ،ٕ٘ٓٓ فبخايخ
ويقػؿ مجيخ مجمذ التفاىع العخبي  .ىي مفتاح الدالـ في الذخؽ األوسط سػريا

نب لقج كاف ىشاؾ دائسا فزػؿ غيخ عادؼ مغ جا" :البخيصاني في لشجف، كخيذ دويل
الجولية أف تعاوف دمذق مع السجسػعة واضاؼ : " ،"االحكػمة البخيصانية تجاه سػري

 .(ٖٙ)"سيجعل التعاشي مع السدألتيغ المبشانية والفمدصيشية أسيل بكثيخ
اتخحت بخيصانيا مػقفا واضحا  مشح بجاية االزمة الدػرية ضج الشطاـ الدػرؼ كسا 

 . ٕٕٔٓدعست السعارضة الدػرية بذقييا العدكخؼ و الدياسي مشح 
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 :مؽ االزمة الدؾرية رون يحكؾمة ديفيد كامالسظمب االول: مؾقف 
التي وكانت اولى الخدود  ،اغ في سػريوقفت بخيصانيا مع مصاليب السحتجي

 ػ ىي سحب دعػ  ،ٕٔٔٓ / أبخيلنيداف ٕٛفي اتخحتيا وزارة الخارجية البخيصانية 
بسػافقة  ،لحزػر الدفاؼ السمكي مػجو لمدفيخ الدػرؼ في بخيصانيا سامي خيسي

البخيصانية مػقف  بياف صادر عغ وزارة الخارجيةب بخيصانيا توادان ،القرخ السمكي
عمى ضػء ىجػـ قػات األمغ الدػرية عمى " : جاء ؼيو ،ه االزمةاالشطاـ تج

قخرت وزارة الخارجية البخيصانية أف حزػر الدفيخ  ستطاىخيغ ىحا األسبػع الحؼ أدناهال
"انو : قػلوؼ عمى ذلظ بر وعمق الدفيخ الدػ  "الدػرؼ لمدفاؼ السمكي غيخ مخغػب بو

 .(ٗٙ)وبخيصانيا" افزل الخوابط السسكشة بيغ سػرياعسل خالؿ سشػات عمى الحفاظ عمى 
 / مايػأيار ٖٔكسا استجعت وزارة الخارجية البخيصانية الدفيخ الدػرؼ في  

تفخض عقػبات عمى وأبمغتو اف الحكػمة البخيصانية سػؼ  ،الػزارة الى مقخ ٕٔٔٓ
وزارة ت ثع ما لبث ،السحتجيغ" جإذا لع تػقف "حسالت القسع ض الحكػمة الدػرية

في  ،ٕٔٔٓ / يػنيػحديخاف ٕٛفي  الخارجية البخيصانية اف استجعت الدفيخ الدػرؼ 
لو اف  واوضح الػزارة كخيدتياف تػرنخفي لالجتساع مع مجيخ قدع الذخؽ األوسط لشجف 

تفيج اف دبمػماسيا سػريا  يدتخجـ أساليب  الحكػمة البخيصانية مدتاءة مغ مداعع اعالمية
: "إف ىحا الشذاط  قائال   واكج ،لالحتجاجات الدػريةلتخىيب سػرييغ في لشجف مؤيجيغ 

إذا تأكجت ىحه السداعع،  ،سيكػف بسثابة خخؽ واضح لقػاعج الدمػؾ الجبمػماسي السقبػؿ
 . (٘ٙ)بدخعة وبذكل مشاسب"ستخد وزارة الخارجية 

وبي مذخوع عقػبات عمى الػاليات الستحجة االمخيكية واالتحاد االور قج شخحت و 
في ذات  ،عبخ مجمذ االمغ اال انيا تػقفت بدبب الفيتػ الخوسي والريشي سػريا

( اماـ مجمذ William Hague) الػقت ذكخ وزيخ الخارجية البخيصاني ولياـ ـيغ
غيخ  ةحكػمة البخيصانياوضح لو اف الو استجعى الدفيخ الدػرؼ الخيسي و العسػـ ان

سػرييغ تجاه السحتجيغ السؿيسيغ في بخيصانيا واف  غراضية عغ ترخفات دبمػماسيي
كسا دعا الخئيذ الدػرؼ بذار االسج الى  ،ىحه الترخفات غيخ مقبػلة ومخفػضة
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( مػجني مشح بجء ٜٕٓٓوايقاؼ العشف الحؼ اودػ بحياة ) ،التشحي عغ الحكع
واضاؼ ـيغ في ترخيح لو : "لقج  . (ٙٙ)االحتجاجات السصالبة بالجيسقخاشية واالصالح

فذمت الحكػمة الدػرية في االستجابة لجعػات السجتسع الجولي الستكخرة لزبط الشفذ 
 .(ٚٙ)ج العشف"... وسشػاصل العسل مع شخكائشا لزساف محاسبة السدؤوليغ ض

 ،ٕٕٔٓ / فبخايخعمى اثخ القرف الحؼ نفحتو قػات الشطاـ مشح مصمع شباط
)صشجاؼ تايسد( االمخيكية مارؼ صحؽية عمى حسز والحؼ ادػ مقتل مخاسمة 

 ،(Remy Uchlik( والسرػر الفخندي ريسي اوشميظ )Mary Colvinكػلفيغ)
استجعى السجيخ الدياسي في وزارة الخارجية البخيصانية سيخ جيفخؼ ادامد 

(Geoffrey Adams)  الدفيخ الدػرؼ سامي خيسي واكج لو بياف وزيخ الخارجية
عغ رغبة الحكػمة البخيصانية في وعبخ لو  ،حػؿ اسفيا عغ حادثة مقتل الرحفييغ

في وقف جسيع اعساؿ العشف تجاه  تشفيح الشطاـ الدػرؼ تعيجاتو اماـ الجامعة العخبية
عمى مشصقة بابا عسخو في  ات القرف الحؼ تذشيا قػات الشطاـالسيسا عسمي ،السجنييغ

والبجء في االنتقاؿ  ،شارع الحاكػرة في حسز التي راح ضحيتيا مجنييغ بيشيع اشفاؿ
وتكميف نائبو فاروؽ الذخع لتذكيل حكػمة وحجة وششية  الدمسي لمدمصة في البالد

 .(ٛٙ)زسغ انتقاؿ البالد إلى السخحمة الجيسػقخاشيةت
الدفيخ  ٕٕٔٓ / فبخايخشباط ٙاستجعى وزيخ الخارجية البخيصاني ولياـ ـيغ في 

وفي الػقت  ،لجػ سػرية احتجاجا  االوضاع االزمة الدػرية سايسػف كػليدالبخيصاني 
خمؽية وقػؼ روسيا خ الدػرؼ عمى الدفي استجعتنفدو كانت الخارجية البخيصانية قج 

وقاؿ ـيغ :  ،الريغ ضج اصجار قخار مغ مجمذ االمغ يجيغ الشطاـ الدػرؼ و 
اشسئدازنا مغ  ""سشدتخجـ جسيع القشػات الستبؿية لجيشا مع الشطاـ الدػرؼ لشػضح ليع

هالحؼ نع" العشف وجاءت خصػة بخيصانيا  ،"غيخ مقبػؿ مصمقا بالشدبة لمعالع الستحزخ جُّ
وسحب مغ تبقى مغ  ااغالؽ الػاليات الستحجة االمخيكية سفارتيا في سػريبعج ىحه بعج 

الستخجاـ القػة ضج السعارضيغ  اجاجا  عمى تكثيف الشطاـ في  سػريمػضفييا احت
 .(ٜٙ)لو
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غيخ  في دمذق اجخاء   جدئيا   اعالف بخيصانيا إغالؽ سفارتيا اعجت سػري 
ضخورؼ السيسا في ضػء استجابة الخارجية الدػرية لجسيع الصمبات" السعقػلة 

واكجت الخارجية الدػرية اف  ،والسشصؿية" التي تكفل الحفاظ عمى امغ الدفارة والعامميغ
تسجة في بمجنا محفػظ تساما امغ جسيع الدفارات والبعثات الجبمػماسية والقشرمية السع

وال حاجة التخاذ احتياشات امشية استثشائية وذكخت وزارة بمج امغ ومدتقخ  اوسػري
الخارجية الدػرية باف اغالؽ قدع مغ مكاتب الدفارة البخيصانية في دمذق يعػد 

في وفي الشياية عمقت وزارة الخارجية  ،العتبارات امشية قجرتيا الدمصات البخيصانية
الدمصات البخيصانية الشطخ ؼيو : "نعبخ عغ اسفشا ليحا االجخاء امميغ اف تعيج بياف ليا 

 .(ٓٚ)"اال اذا كانت ىشاؾ دوافع اخخػ وراء مثل ىحه االجخاءات
 ٕٕٔٓشباط  ٜٕفي  دمذق بذكل كاملاغمقت بخيصانيا سفارتيا في  ؼيسا

وغادر الدفيخ البخيصاني وجسيع السػضفيغ الجبمػماسييغ العامميغ في الدفارة بدبب 
الدفارة البخيصانية نذاشيا الجبمػماسي  توبحلظ اوقف ،اتجىػر الػضع االمشي في سػري

وعمى الرعيج نفدو سمست الدفارة البػلشجية وزارة الخارجية الدػرية كتاب  ،اسػريفي 
مغ تدييالت في نقل جثساف الرحؽية  اشكخ مغ الخارجية االمخيكية لسا قجمتو سػري

فارة البػلشجية في األمخيكية مارؼ كػلفيغ مغ حسز إلى دمذق وتدميسيا إلى الد
 .(ٔٚ)ةومغ ثع إلى الػاليات الستحجة األمخيكي ،دمذق التي تع نقمتيا إلى باريذ

لشجف سامي الخيسي  بخيصانيا مغ بدحب سفيخىا في (ٕٚ)ردت الحكػمة الدػرية
احتجاجا  عمى مػقف الحكػمة البخيصانية تجاه الرخاع الجائخ في  ،ٕٕٔٓأذار  ٔٔفي 

لى الخارجية وكاف الخيسي قج وجو رسالة ا ،واغالؽ الدفارة البخيصانية في دمذق اسػري
"انو بشاء  عمى تعميسات مغ حكػمتي سأنيي ميستي كدفيخ  :البخيصانية ذكخ فييا

يا في وسأغادر بخيصان ،ة ابتجاء  مغ يػـ الخامذ مغ آذارلمجسيػرية العخبية الدػري
 .(ٖٚ)االياـ القميمة السقبمة"

بعج اف  ،ابيغ بخيصانيا وسػري يظ انقصعت جسيع سبل الحػار الجبمػماسوبحل 
مغ خالؿ  االبخيصانية في التأثيخ في االحجاث الجائخة في سػري ةعجدت الجبمػماسي



 

        

          

 

 

237 

 

 

 

:  

 

الزغط ومحاولة تػجيو رسالة الى الحكػمة الدػرية اف ما يحرل يسكغ احتػائو مغ 
ى مغ مصالب وتمبية الحج االدنخالؿ تخؽيف العشف مغ جانب الحكػمة الدػرية 

 السحتجيغ.
صخح رئيذ اركاف الجير فقج  ،حاولت بخيصانيا بعج ذلظ التمػيح باستخجاـ القػة

انو مغ السسكغ التجخل  ،ٕٕٔٓ تذخيغ الثاني ٔٔالبخيصاني ديفيج ريتذادز في 
ديمي ستار ) خالؿ فرل الذتاء، إذ كذفت صحيفة االعدكخؼ السباشخ في سػري

لخئيذ الػزراء البخيصاني ديفيج  االبخيصانية عغ وجػد خصة عدكخية في سػري (صانجؼ
 اكاميخوف بأف تقػـ مقاتالت تابعة لدالح الجػ البخيصاني بجوريات في سساء سػري

 االتجخل العدكخؼ لبخيصانيا في سػريواشار الى اف : " ،صيخافلممشاشق حطخ  إلقامة
فالػضع اإلنداني في البالد  ،لػقت الخاىغىػ بال شظ ما يشبغي عميشا دراستو في ا

وأضاؼ   ،يدداد سػءا  يػما  بعج آخخ، وىػ ما قج يؤدؼ إلى تجخل محجود في ىحا البمج" 
 ،ية السشاسبة لتشفيح ىحه العسمية"الجولي أف يحّجد الصخيقة والكيؽ عالسجتسقائال : "عمى 

ججوؿ أعساؿ مجمذ  في مقجمة ف اف مػضػع االزمة الدػرية سيكػ  رحيفةال اضافتو 
: "وحجات مغ أف   الى الرحيفة ؼيسا اشارت ،األمغ القػمي التابع لمحكػمة البخيصانية

القػات الخاصة البخيصانية تداعج في تجريب فخؽ اغتياؿ تابعة لمستسخديغ الدػرييغ 
، وفي تجريب قػات ىحه الفخؽ عمى شخريات كبيخة في الشطاـ الدػرؼ عمى استيجاؼ 

 .(ٗٚ)ة ومتفجخات ججيجة"استخجاـ أسمح
عغ  ،ٕٕٔٓتذخيغ الثاني  ٕٔؼيسا اكج رئيذ اركاف الجير البخيصاني في 

بشاء  عمى الخصة التي وضعيا ديفيج  ارساؿ شائخات بخيصانية الى سػريا احتسالية
؛ إال  اف شق آمشة لحساية السجنييغ في سػرياالتي تتزسغ اقامة مشاو  ،(٘ٚ)خوف يكام

مغ كبار قادة الجير  وزيخ الخارجية ولياـ ـيغ و وزيخ الجفاع فمييب ىامػد ومجسػعة
معمميغ ذلظ اف الشطاـ الدػرؼ يستمظ قػات مدمحة كبيخة فزال  عغ  رفزػا الخصة،
الجخػؿ في  ف زارة الجفاع اف قادة الجير البخيصاني ال يخيجو واكجت و  ،الجعع الخوسي

الػقت تعسل قػات بالدىع بسا يفػؽ شاقتيا" االمخ الحؼ وضع وفي ذات  ،حخب اخخػ 
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يبجو مغ ذلظ اف السػقف مغ االزمة الدػرية داخل و  .(ٙٚ)خوف في ِصجاـ مع قادتويكام
 الجير كاف متخددا  ولع يكغ رئيذ الػزراء يسمظ اصجار قخار حاسع بذأنيا.
الحػار الحؼ رد الخئيذ الدػرؼ بذار االسج عمى الرحافة البخيصانية خالؿ 

شحيو عغ الدمصة ال اف ت ،ٖٕٔٓ /مارسآذار ٖاجختو معو صحيفة صشجاؼ تايسد في 
وصف و  ،الى الحيغ وصفيع باإلرىابييغ اتيع بخيصانيا بتقجيع الدالحو  ،يحل االزمة

وذكخ اف الجولة الدػرية مدتعجة لمحػار مع  ،العجائية"دياسة البخيصانية بػ"الدصحية و ال
بسا  ،: "نحغ مدتعجوف لمتفاوض مع اؼ  كافحل االزمة واضاؼالسعارضة مغ اجل 

بييغ" في ذلظ السقاتمػف الحيغ يدمسػف سالحيع... لكغ ال يسكششا اقامة حػار مع االرىا
الػاليات الستحجة االمخيكية تأييجىا لفتح حػار بيغ و  ،وفخندا ،واعمشت بخيصانيا

لتأكيج عمى مدألة تشحي االسج مع ا ،السعارضة الدػرية ومسثميغ عغ الشطاـ الدػرؼ 
 .(ٚٚ)عغ الدمصة

اختتست قسة الثسانية في مجيشة لػخ ايخف في ايخلشجا الذسالية التي انعقجت  
فقج  بقجر تعمق االمخ باألزمة في سػرياو  ،ٖٕٔٓ / يػنيػ( حديخافٛٔ-ٚٔخالؿ )

 تػصمت القسة باتفاؽ وصف بانو "الحج االدنى حػؿ سػرية" إذ دعا الى عقج مؤتسخ
خوف : "اف التػصل يوذكخ رئيذ الػزراء ديفيج كام ،اسالـ مغ اجل حل الشداع في سػري

قادة مجسػع الثساني في البياف الشيائي لمقسة واكج  ،اتفاؽ ليذ باألمخ الديل "الى 
وادانت القسة اؼ استخجاـ  ،ةعمى الجمػس عمى شاولت السفاوضات مع السعارض

مغ  اوشالبػا بجخػؿ بعثة تحقيق االمع الستحجة الى سػري المدالح الكيسياوؼ في سػري
 . (ٛٚ)وىػ االمخ الحؼ يخفزو الشطاـ الدػرؼ  ،اجل التحقيق في السػضػع

/ آب ٕٔعمى الغػشة في  (ٜٚ)لمشطاـ الدػرؼ  يجػـ الكيسياوؼ العمى اثخ حادثة 
ي اعمشت الحكػمة البخيصانية انيا سػؼ تخفع الى مجمذ االمغ الجول ٖٕٔٓأغدصذ 

وشمبت بخيصانيا ايزا  مغ  ،تقاريخ تجيغ الشطاـ الدػرؼ باستخجاـ الدالح الكيسياوؼ 
ؼيسا صخح وزيخ  ،الدساح لسفتذي االمع الستحجة بالػصػؿ الى مكاف اليجػـ اسػري

"يذعخ بقمق بالغ ازاء التقاريخ بسقتل السئات مغ  الخارجية البخيصاني ولياـ ـيغ انو:
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غارات جػية وىجػـ بأسمحة كيسياوية عمى مشاشق واقعة  االشخاص و بيشيع اشفاؿ في
 .(ٓٛ)تحت سيصخت السعارضة الدػرية قخب دمذق

يفػض المجػء الى  رفعتو الى مجمذ االمغسدػدة قخار بتقجمت بخيصانيا 
القػة ضج الشطاـ الدػرؼ الستيع باستخجاـ سالح كيسياوؼ ضج مػاششيو في استخجاـ 

آب  ٕٛدة الجائسػف في مجمذ األمغ الجولي انيى األعزاء الخسو  ،ريف دمذق
 ،بخيصانيالقخار المدػدة  بذأفجتساع مغ دوف أف يتػصمػا الى اتفاؽ الا ٖٕٔٓ

وأجخػ سفخاء الجوؿ الخسذ الجائسة العزػية في مجمذ االمغ الجولي محادثات في 
 يدسح بكل اإلجخاءات الالزمة بسػجبآخخ " مقخ االمع الستحجة لسشاقذة مذخوع قخار

 ،افي سػري "الفرل الدابع في االمع الستحجة لحساية السجنييغ مغ االسمحة الكيسيائية
سفيخا  ةغادر اال اف القخار تعخقل بدبب م ،يجيد الفرل الدابع استخجاـ القػةالحؼ و 

وأعمشت متحجثة باسع  ،دؾيقة مغ بجئيا( ٘ٚ)الجمدة السغمقة بعج نحػ  روسيا والريغ
 "تعشت"ال ما وصفتو ة اف السذاورات لع ترل الى نتيجة بدببوزارة الخارجية االمخيكي

 حستػاصل الػاليات الستحجة مذاوراتيا وستتخ" :وتابعت ،حياؿ السذخوع خوسيال
الفتة الى اف الخد )ال يسكغ اف يتأخخ( بدبب  "خصػات مالئسة لمخد في االياـ السقبمة

رئيذ الػزراء البخيصاني ديفيج كاميخوف اجخػ  ؛ وعمى الرعيج نفدوخصػرة الػضع
 اتراال   (ٕٚٔٓ-ٕٕٔٓ  HollandFrancois ندػا ىػالنجافخ )والخئيذ الفخندي 

تػجيو ضخبة  دػغي الحؼ بخيصانيالقخار المذخوع مػضػع حػؿ تذاورا خاللو  ا  ىاتؽي
 وقفيا ضج السذخوع البخيصاني وعممت روسيا االتحادية ،عدكخية الى الشطاـ الدػرؼ 

 اخؾ لسجمذ االمغ الجولي بذأف سػريانو مغ الدابق ألوانو مشاقذة اؼ تح"مغ جيتيا 
وكاف ، "قبل اف يقجـ مفتذػ االمع الستحجة تقخيخىع عغ استخجاـ االسمحة الكيسيائية

 اف مفتذي االمع الستحجة" :اكج في ترخيح لو الستحجة باف كي مػف  لألمعاالميغ العاـ 
يحتاجػف الى اجسالي اربعة اياـ لالنتياء مغ  االحيغ يحققػف عمى االرض في سػري

بحب الجولي تجاه ما يجخؼ في وقج انعكذ التح ،"قخيبا  عسميع اؼ اف التحقيق قج يشتيي 
الحكػمة البخيصانية انيا لغ تذارؾ  جسعتأ فقج ،عمى السػقف الجاخمي البخيصاني سػريا
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اال أف وزيخ  ؛خفة نتائج تحؿيقات خبخاء االمع الستحجةفي اؼ تحخؾ عدكخؼ قبل مع
يسة ضج االندانية اف التحخؾ واجب لػقف الجخ " :الخارجية البخيصاني ولياـ ـيغ اعتبخ

حتى مغ دوف مػافقة االمع الستحجة متػقعا  في الػقت نفدو مديجا مغ  افي سػري
المع الستحجة حػؿ االسمحة ، وقاـ مفتذػ ا"السشاقذات في نيػيػرؾ خالؿ االياـ السقبمة

 تحت سيصخة مقاتمي فالػاقعتا الذخؾية لغػشةوا ،سية الذاـمعط   بديارةالكيسيائية 
وأخحوا عيشات مغ السرابيغ لمتحقيق في صحة حرػؿ  اليجػـ الكيسيائي  السعارضة

الى اخالء بعس  تمظ السجةخالؿ  وعسجت قػات الشطاـ الدػرؼ  ،(ٔٛ)"تخضفالس"
تبجيل و  ،اعمى سػرياحتساالت تػجيو ضخبة عدكخية غخبية  مػاقعيا او تبجيميا مع تدايج

بذكل تسػييي وشسمت عذخات السخاكد والؿيادات العدكخية وؾيادات الفخؽ  قػاتيا مػاقع
 .(ٕٛ)ليذ فقط في دمذق بل في حسز وحساة والدػيجاء ودرعا

ساف  غ فيقسة مجسػعة العذخي خوف فييت ديفيج كاماوخالؿ مذارك 
مى استخجاـ اف بخيصانيا لجييا ادلة ع أكج ،ٖٕٔٓ / سبتسبخأيمػؿ ٘في  ،بصخسبخغ

كيساوية تحجيجا )غاز الداريغ( في ريف دمذق خالؿ اليجـػ الشطاـ الدػرؼ لألسمحة ال
"لقج فحرشا في مختبخ بػرتػف أضاؼ: و  ٖٕٔٓآب  ٕٔنفحتو قػات الشطاـ في الحؼ 

انجمتخا عيشات أخحت في دمذق تطيخ مججدا استخجاـ أسمحة كيسيائية في داوف في 
 .(ٖٛ)ريف دمذق
عمى تػسيع نصاؽ  ٕ٘ٔٓ / ديدسبخكانػف االوؿ ٕفي البخلساف البخيصاني  وافق

 ساعات بأغمبية ٓٔوبعج نقاش ساخغ داـ أكثخ مغ  ،االيجسات لتذسل أىجافا في سػري
حكػمي أف مقاتالت بخيصانية نفحت أولى أعمغ مرجر و  ،( صػتا  ٖٕٕ)مقابل (ٜٖٚ)

بعج ساعات مغ مػافقة البخلساف  اؼ   ،كانػف االوؿ ٖفي  اضخباتيا الجػية في سػري
 (تػرنادو)السرجر إف مقاتالت واضاؼ  ،صخؼالست الجولة(لتشطيع )عمى قرف أىجاؼ

نفحت التابعة لدالح الجػ السمكي البخيصاني في قبخص، و  (أكخوتيخؼ )أقمعت مغ قاعجة 
 . (ٗٛ)ثع عادت إلى قاعجتيا اضخبات ضج أىجاؼ في سػري
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وسط مطاىخات مدتسخة جاء الشقاش والترػيت  ومغ الججيخ بالحكخ اف 
، يقػدىع خفقج قاـ أكثخ مغ ألف متطاى ،ااحتجاجا عمى التجخل العدكخؼ في سػري

 ٕ٘ٔٓ ديدسبخ/ كانػف االوؿ ٕائتالؼ "أوقفػا الحخب"، بسطاىخة أماـ البخلساف يػـ 
" و"ال تقرفػا امخدديغ ىتافات وحامميغ الفتات مكتػب عمييا "ارفعػا أيجيكع عغ سػري

ذكخ وزيخ الخارجية البخيصاني فيميب و و"قػلػا ال لمسديج مغ الحخب االمبخيالية"،  "اسػري
ـ" التي اتخحىا أعزاء البخلساف اليػ ىامػنج أف "بخيصانيا أكثخ أمشا بدبب اإلجخاءات 

أنو "سعيج ججا بأف عجدا كبيخا مغ أعزاء البخلساف عغ حدب العساؿ صػتػا  :ؼوأضا
 .(٘ٛ)"معشا لمقزاء عمى ىحه السشطسة اإلرىابية

اجخاء استفتاء الخخوج مغ  ٕٙٔٓ / يػنيػحديخاف ٖٕقخرت بخيصانيا في  
وبعج فػز الجاعيغ لمخخوج مغ  ،(ٙٛ)تيما يعخؼ بقانػف بخكد بي وىػو االتحاد االور 
خوف استقالتو مغ الحكػمة البخيصانية يبي قجـ رئيذ الػزراء ديفيج كامو االتحاد االور 

( رئاسة الحكػمة البخيصانية التي تذغل ٜٕٔٓ-ٕٙٔٓ) لتتػلى بعجه تيخيدا ماؼ
السيسا ما  ةمشرب وزيخ الجاخمية في حكػمتو لتجخل سياسة بخيصانيا مخحمو ججيج

 . (ٚٛ)خوف يوتدتكسل ما بجأه ديفيج كام ،زمة الدػريةيخز اال
 :مؽ االزمة الدؾرية حكؾمة تريزا مايالسظمب الثاني: مؾقف 

إذ كاف ليا  ،لع تكغ تيخزا ماؼ غائبة عغ مجاؿ الدياسة البخيصانية الخارجية 
 (ٛٛ)عمى العخاؽ والحسالت الجػيةؼيسا يخز الذخؽ االوسط  يامػاقف متعجدة بذأن

نيا حخب أىمية تتجاوز أووصفت االزمة الدػرية " ،ٕ٘ٔٓو ٕٗٔٓ لعامي اسػريو 
إف  ... و الرخاعات األخخػ في الذخؽ األوسط في ىسجيتيا ووحذيتيا وسفظ الجماء

ا واسعقػات بذار األسج تختكب جخائع حخب عمى نصاؽ  ، وتدتيجؼ السجنييغ عسج 
 .(ٜٛ) ويةّسع مػاششييا باألسمحة الكيسياوتد

 ا  لشجف في مدتيل حكػمة تيخيدا ماؼ اجتساعبخيصانيا في العاصسة احتزشت  
/ تسػز ٜٔفي  ،بي(و التحاد االور لػزراء خارجية كل مغ )السانيا وفخندا وايصاليا وا

واكج خالؿ االجتساع وزيخ الخارجية البخيصاني  البحث الرخاع في سػري ٕٙٔٓ يػليػ
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"اف  ثابت مغ االزمة الدػرية:( مػقف بخيصانيا الBoris Johnsonبػريذ جػندػف)
ف جسيع إواضاؼ: " ،معاناة الذعب الدػرؼ لغ تشتيي شالسا بقي االسج في الدمصة"

 .(ٜٓ)"بأكسميا تػاجو كارثة اندانية االقػػ الغخبية متفقو عمى ذلظ واف سػري
آب  ٕٕلحل االزمة الدػرية في شخحت بخيصانيا عمى مجمذ االمغ مذخوعا  

صانيا مشجوب بخي (Matthew Rycroft)الدفيخ ماثيػ رايكخوفتوالتي حجدىا  ٕٙٔٓ
وىي وقف القرف واليجسات العذػائية عمى السخافق الصبية  الجائع لجؼ األمع الستحجة،

والسجنييغ، وضساف الػصػؿ اآلمغ والسدتجاـ لمػكاالت اإلندانية لمسحاصخيغ، 
إنشي أدعػ روسيا " واضاؼ قائال : ،األزمة شخاؼاواستئشاؼ السحادثات الدياسية بيغ 

لى ضخورة أف تدتخجـ االى وضع حج الستخجاـ األسمحة الحارقة في الحسمة الجػية، و 
 .(ٜٔ)"نفػذىا عمى الشطاـ لػضع حج لجسيع اليجسات عمى السجنييغ

 ،(ٕٜ)ردا  عمى عسميات القرف التي قامت بيا روسيا وقػات الشطاـ عمى حمب 
إف : "ٕٙٔٓ/ نػفسبختذخيغ الثاني ٖٕ في تيخيدا ماؼ، اقالت رئيذ وزراء بخيصاني

 ةبالدىا تعسل مع حمفائيا الجولييغ إلنياء اليجسات السخوعة عمى حمب، شسالي سػري
"عميشا الؿياـ بكل ما ندتصيع مع حمفائشا  :وأضافت  "ولديادة الزغط عمى روسيا

دالجولييغ مغ أجل وقف اليجسات عمى حم التػصل إلى اتفاؽ مغ أف نخػ  ب... و نػ 
 .(ٖٜ) انتقاؿ سياسي "بجوف األسج ولتحقيق مخحمة  ةأجل سػري
ومغ خالؿ ما تقجـ غجا الػاضح اف تخيدا ماؼ لع تختمف كثيخا  في سياستيا   

بذأف االزمة الدػرية مغ خالؿ الترعيج والقاء السدؤولية عمى عاتق الخئيذ بذار 
 يحىب ضحيتيا العذخات يػميا .االسج وحكػمتو ؼيسا يتعمق مغ احجاث 

أوضح بياف لػزارة الجفاع كسا دعست بخيصانيا قػػ السعارضة الدػرية فقج  
لسحاربة  "السعارضة الدػرية السعتجلة" البخيصانية أنيا في صجد تكثيف عسميات تجريب

التجريبات ستذسل األساليب التكتيكية : "ولفت البياف إلى أف التشطيسات" الستذجدة"
سية لمسذاة، وميارات الؿيادة واإلدارة، باإلضافة إلى دورات شبية ودورة خاصة األسا

 .(ٜٗ) "بالسػاد الستفجخة
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عمى اضعاؼ مػقف الخئيذ االسج عقب  حخصت رئيدة الػزراء تيخيدا ماؼ 
 ٕٚٔٓ / أبخيلنيداف ٗالحؼ وقع في  (ٜ٘)عمى مشصقة خاف شيخػف  سياوؼ ياليجػـ الك

الخئيذ الخوسي تخامب عمى دعػة  الخئيذ االمخيكي دونالج مغ خالؿ اتفاقيا مع
فخصة فخيجة" إلقشاع روسيا، بأف تحالفيا "ىشاؾ  بػتغ لمتخمي عغ االسج واففالدميخ 

 .(ٜٙ) "ي مرالحيا االستخاتيجيةال يمب   مع الخئيذ الدػرؼ بذار األسج
في مجمذ االمغ مغ خالؿ الزغط عمى  احاولت بخيصانيا استخجاـ تأثيخى 

إذ وصف الدفيخ البخيصاني ماثيػ رايكخوفت لجػ االمع الستحجة  قرف خاف  ،روسيا
شيخػف :"مغ الػاضح أف ىحه جخيسة حخب ... وادعػ اعزاء مجمذ االمغ الحيغ 
استخجمػا في الدابق حق الشقس )الفيتػ( لمجفاع عغ ما ال يسكغ الجفاع عشو لتغييخ 

 . (ٜٚ)"مدارىع
بذكل مدتسخ مثار  اوؼ التي تحجث في سػريايكانت ىجسات الدالح الكيس 
جػندػف وزيخ الخارجية البخيصاني بػريذ قة الدياسة البخيصانية فقج تحجث رو حجيث ا

األسج يدتخجـ األسمحة الكيسيائية ليذ ألنيا فطيعة وال تفخؽ عغ تمظ اليجسات بقػلو :"
كشو أف يأمل "اف االسج ال يس: كحلظواضاؼ  "مخوعةبيغ الزحايا فحدب، بل ألنيا 

تدبب الشداع الدػرؼ بسقتل أكثخ مغ  ومغ الججيخ بالحكخ ."بأف يحكع شعبو ثانية
شخز وأدػ إلى ندوح أكثخ مغ نرف الدكاف داخل البالد وخارجيا  (1ٓٓٓٗٓٓ)

 . (ٜٛ)وبجمار ىائل في البشى التحتية ،في حيشو
وقعت حادثة ىجػـ دوما في محافطة ريف  ٕٛٔٓ / أبخيلنيداف ٚفي  

مغ ضسشيا  اعزاء في مجمذ االمغ تدع دوؿ وشالبت ،دمذق بالدالح الكيساوؼ 
لبحث  ٕٛٔٓنيداف  ٜمسجمذ في بسبادرة مغ فخندا عقج اجتساع عاجل ل ،بخيصانيا
إف السؤشخات تفيج بأف :"الجياز األوروبي لمعسل الخارجي  ذكخ في حيغ ،الترعيج

فتح تحقيق حػؿ عمى  "بذجة" بخيصانيا واصخت ،آخخ سياويا  يكالشطاـ شغ ىجػما  
التقاريخ السقمقة أف الحريمة التي أوردتيا مشطسة الخػذ البيزاء )الجفاع السجني في 
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قتيال  جخاء القرف بالغازات  ٓٚو ٓٗتخاوحت بيغ  مشاشق سيصخة الفرائل(
 . (ٜٜ)الدامة

أف بخيصانيا والػاليات " ت ؼيو عمى:أكج ببيافلػزارة الخارجية البخيصانية ا عمقت
باستخجاـ ما ُيذتبو بأنو غاز  االستحجة اتفقتا أمذ عمى أف اليجػـ الحؼ وقع في سػري

وقالت  ،" ساـ يحسل نفذ سسات ىجسات كيساوية ششتيا في الدابق الحكػمة الدػرية
بيغ وزيخ الخارجية  جخػ  أعقاب اتراؿ ىاتفي فيالخارجية البخيصانية  باسع متحجثة

القائع بأعساؿ وزيخ  (John Sullivan)وجػف سػليفاف ،البخيصاني بػريذ جػندػف 
عمى أف ىحا اليجـػ يحسل سسات ىجسات سابقة خاللو الخارجية األمخيكي اتفقا 

اإلعالـ اوية ششيا نطاـ األسج وذلظ بشاء عمى التقاريخ الحالية لػسائل يباألسمحة الكيس
ية و األسمحة الكيسياحطخ وأكجا التداميسا باتفاؾية  ،وتقاريخ مغ السػجػديغ عمى األرض

شجدت تيخيدا ماؼ عمى الؿياـ بعسل و  .(ٓٓٔ)اليجػـ وضساف محاسبة السدؤوليغ عغ
نتطار ترػيت مغ مجمذ االمغ دوف ا عدكخؼ ضج االسج في اسخع وقت ومغ

لظ بصاقة اال فاف نطاـ االسج سيعتبخ ذو  ،دومامى العالع اف يخد عمى ىجـػ  ع: "وقالت
 . (ٔٓٔ)"مفتػحة لسديج مغ اليجسات الكيسياوية

الػاليات الستحجة ؼ الجعفخ في االمع الستحجة بذار  السسثل الجائع لدػريا تيعوأ
عمى معمػمات  لسجمذ االمغ بشاء   بتقجيع معمػمات "مزممة" وبخيصانيا وفخندا 

مغ أزمة عسيقة يخيجوف مشيا تػريط بؿية أعزاء  جدءا   تبات" وقاؿ انيا: "مفبخكة"
لقج نقمشا إلى "وأضاؼ الجعفخؼ: واتيسيا بالكحب ، "مجمذ االمغ فييا إلى أبعج الحجود

عشاية كل مغ مجمذ االمغ ومشطسة حطخ االسمحة الكيسيائية وما كاف يعخؼ سابقا 
تزسشت  ٕٛٔٓيداف ن ٔرسالة كاف آخخىا بتاريخ ( ٘ٗٔ)بآلية التحقيق السذتخكة 

معمػمات دؾيقة عغ امتالؾ السجسػعات اإلرىابية السدمحة لسػاد كيسيائية سامة وال 
سيسا الكمػر والداريغ وححرنا مخارا وتكخارا مغ أف ىحه السجسػعات تحزخ لجخائع 

 بخيصانياإلى  اتياما مباشخا   الجعفخؼ ووجو  ،"استخجاـ السػاد الكيسيائية ضج الدػرييغ
ية و السجسػعات اإلرىابية بالسػاد الكيسيا مغ عذخاتعخبية ودولية بتدويج واشخافا  
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بارتكاب ىحه السجازر وفبخكة االدلة لتػجيو  اتيسيعالدامة الستخجاميا ضج الدػرييغ، و 
االتياـ الباشل لمحكػمة الدػرية باستخجاـ السػاد الكيسيائية الدامة مغ أجل تييئة 

مع مشطسة حطخ االسمحة  "غيخ السحجود" اوف بالدهتعكج عمى ااالجػاء لمعجواف كسا  
اتفاؾية حطخ االسمحة الكيسيائية ومشع تكجيديا  بتصبيق تشفيح التدامياو الكيسيائية 
 . (ٕٓٔ)واستخجاميا

، الحجج ٕٛٔٓ نيداف ٕٔاالجتساع الحكػمي يػـ خالؿ ماؼ تيخيدا شخحت 
بخيصانيا اجسعت عمى اال اف غالبية االحداب في  ا،عسل عدكخؼ ضج سػري لتشفيح

لسذاركة في أؼ عسل عدكخؼ الػقػؼ ضج رئيذ الػزراء ماؼ، لحسميا عمى عجـ ا
ما تقجمت بو  خلساف، بعج أف وافقت حكػمتيا عمىمغ غيخ التذاور مع الب اضج سػري

لمقػات السدمحة تػجيو ضخبات مشدقة لتقميز قجرة الشطاـ  اجازتاال انيا  ،(ٖٓٔ)
يا في وجاءت مذاركة بخيصان ،ية ومشع استخجامياو الدػرؼ عمى استخجاـ أسمحة كيسيا

إلى جانب الػاليات الستحجة وفخندا، وعمقت ماؼ عمى  االزخبات العدكخية عمى سػري
بحثشا وبخرت ذلظ بقػليا: " ،"تمظ الزخبة قائمة إنو: "ال يػجج بجيل عغ استخجاـ القػة

إال أنيا سارعت  ، عغ كل الػسائل الجبمػماسية، لكغ جيػدنا تع إحباشيا باستسخار
إنيا ضخبة محجودة وضج أىجاؼ معشية وال تسثل ترعيجا آخخ لمتػتخات في " وقالت:
 ٕٗ)  أف الرػاريخ استخجمت ضج مبشى عدكخؼ يقع عمى بعج" :وأوضحت ،"السشصقة

تخدف ؼيو مخكبات أولية ألسمحة  اغخبي حسز حيث مغ السعتقج أف سػري ،كع(
 ،"كيساوية...ومغ أجل تأميغ الحج األقرى مغ تجميخ التخسانة الكيسيائية الدػرية

 .(ٗٓٔ)واضافت: "أقػـ بحلظ ألنشي أعتبخ أنو يخجـ السرمحة القػمية" لمسسمكة الستحجة 
بطالليا عمى  مغ ججيج بيو ر مدألة خخوج بخيصانيا مغ االتحاد االو  القت

تيخيدا ماؼ البقاء في الدمصة مغ اجل تشطيع عسمية  ومحاولةالدياسية البخيصانية 
الحدب اكثخ مغ و الخخوج السيسا بعج استقالة وزراء مغ حكػمتيا لترصجـ بػالبخلساف 

حتى اضصخت الى تقجيع استقالتيا لتشيي دورىا الدياسي بعج تػلييا لسشرب رئاسة  خةم
 .رب الثالث سشػاتاالػزراء لسا يق
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 الخاتسة
-ٕٔٔٓ االزمة الدػرية انية تجاهبخيصال الحكػمات مػقفبعج اف تشاوؿ البحث 

 :البحث كسا يأتي االستشتاجات التي خخج بيااإلشارة إلى أىع ، يسكغ ٕٛٔٓ
خصيخ في تاريخيا السعاصخ بدبب الطخوؼ التي كانت تجار  مخت سػريا بتحج   -1

إذ اصبحت االجيدة التشفيحية والتذخيعية عاجدة عغ مػاكبة التقجـ الحاصل  ،بيا  الجولة
االجتساعية واحجة ية الجاخمية، وكحلظ االقترادية و فكانت االوضاع الدياس ،في العالع

لعذخات مغ السحتجيغ السصالبيغ بتحديغ تمظ مغ االسباب السباشخة في خخوج ا
 االوضاع .

اف الطخوؼ واالحجاث التي مخت بيا السشصقة التي اصصمح عمى تدسيتيا  -ٕ
عجمت بخخوج السصالبيغ بتحديغ الطخوؼ واالوضاع الجاخمية  (الخبيع العخبيب)

 مسا يثبت اف اؼ حجث البج واف لو انعكاس عمى البمجاف السجاورة.    ،الدػرية
فتح الباب عمى  قج ب السحتجيغاستيعاب مصالعغ  اف عجد الشطاـ في سػريا -ٖ

 مرخاعيو لمتجخالت االقميسية والجولية في الذأف الدػرؼ الجاخمي.
مشح بجاية  اكانت بخيصانيا واحجة مغ الجوؿ التي تجخمت بذكل مباشخ في سػري -ٗ

، وكاف ٕٔٔٓاالحجاث الدػرية والتي اشمق عمييا االزمة الدػرية التي انصمقت عاـ 
 ومغ ثع التمػيح باستخجاـ القػة، يمغ خالؿ الزغط  الجبمػماس تجريجي،بذكل تجخميا 

الحيػية في  تالى استخجاـ القػة مغ خالؿ تػجيو ضخبات جػية مباشخة لمسؤسدا
قجرة العدكخية الدػرية عمى مػاجية فرائل السعارضة ومحاولة ارباؾ ال ،سػرية

 السدمحة.  
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 والسرادر اليؾامش
                                                 

التظؾرات الدياسية الداخمية فيي  ،لسزيد مؽ التفاصيل يشغر: فيرل ابراليؼ دمحم عمي الحاج عباس (1)
 ،جامعييية السؾصيييل ،كميييية التربيييية ،رسيييالة ماجديييتير )شيييير مشذيييؾرة ( ،1971-1961سيييؾرية 
2012. 

ىي واحدة مؽ االجيزة االمشية التي اسديا حافظ االسد مشذ تؾليو مشريب قائيد القيؾة الجؾيية وىيي  (2)
ي باىتسيام حيافظ االسيد حتيب اصيب  جياز امشي استخباراتي مدمج بالقؾة الجؾية الدؾرية وقيد حغي

لسزييد ميؽ التفاصييل يشغير : ادارة السخيابرات الجؾيية  ،واحد مؽ اقؾى االجييزة االمشيية فيي سيؾرية 
Human Rights Watch، https://www.hrw.org ،  (.1/7/2020)اخر زيارة لمسؾقع 

وىيؾ الذيقيا االصيلر لميرئيس حيافظ االسيد بعيد  1937ولد في القرداحية فيي مديشية الالةقيية عيام  (3)
شيبا  23وصؾل الحزب الب الدمظة دخل الكمية العدكرية ثؼ دخل كمية االركيان شيارك فيي انقيالب 

عيشيو حيافظ االسيد قائيدًا لديرايا اليدفاط ارتبظيم  فيي عسمييا   1970و الحركة التريحيحية  1966
ئيس حافظ االسد وكان تدميحيا يتفؾق عمب تدمي  باق وحدات الجيش الدؾري وصل تعيدادىا بالر 

 ،1982( ألي  عديكري وكيان لييا دور كبيير فيي قسيع حركية االخيؾان السديمسيؽ 55الب أكثر ميؽ)
دار  ،2  ،سيييييييؾرية مزرعييييييية االسيييييييد  ،لسزييييييييد ميييييييؽ التفاصييييييييل يشغييييييير: عبيييييييد  الدىاشيييييييسة

 (.  2012،)بيروت،الشؾاعير
( أليي  ندييسة مييع تييدمير ىائييل لمسديشيية وبشاىييا 25-5راح ضييحيتيا عييدد كبييير مييؽ القتمييب قييدرت ) (4)

ترجسية  ،تيدمير وطيؽ الحيرب االىميية فيي سيؾريا ،التحتية ومدياكؽ السيؾاطشيؽ . نيقيؾالس فيان دام 
 ،( 2018،)بيروت،دار جشيب تيامر لمدراسيات و الشذير ،1 ،كسيال دييب  ،احسيد بذيارة،لسب بؾادي 

 .  128-127ص ص
مركيز االميارات  ،1  ،دور االمؼ الستحدة في تدؾية االزمة الديؾرية ،عالء عبد الحسيد عبد الكريؼ (5)

 .18ص ،(2018 ،)ابؾ عبي،لمدراسات و البحؾث االستراتيجية
في دمذا واكسل دراستو االبتدائية و الثانؾية فييا ثؼ ارسل الب بريظانيا مؽ اجيل  1966ولد عام  (6)

التخرص بسجال طب العيؾن االنو عاد بعد وفاة شكيقة االكبر الرائد السغمي باسل دراسة الظب و 
ومشيذ تميػ المحغية اعيد بذيار ميؽ اجيل وراثية  1994االسد  في حادث سيارة يكتشفو اللسيؾ  عيام

 2000حافظ االسد في الحكؼ ورقيي فيي الجييش حتيب وصيل اليب رتبية عقييد وبعيد وفياة ابييو عيام 
ع عسره في رئاسة الجسيؾريية  منيش  رتبية فرييا ركيؽ واصيب  قائيدًا اعميب عدل الدستؾر ليتشاسب م

 ،لسزييد ميؽ التفاصييل يشغير : اييال زيدير  ،لمجيش والقؾات السدمحة ثؼ انتخب اميشيًا عاميًا لمحيزب

https://www.hrw.org/
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 ،)بيييروت ،ناشييرون -الييدار العربييية لمعمييؾم  ،باسييؼ االب  بذييار االسييد الدييشؾات االولييب فييي الحكييؼ
2003 .) 

 ، مركييز الكتيياب االكيياديسي،االزميية الدييؾرية الجييذور االسييباب الفؾاعييل االدوار ،ابييؾ حشيفييةوليييد  (7)
 . 12-11ص ص  ،(2019 ،)عسان

" الحكؾميية التركييية وتظييؾرات القزييية الدييؾرية دراسيية فييي العالقييات و  ،اييياد رشيييد دمحم واخييرون  (8)
 .50ص  ،2020كانؾن الثاني  ،( 43العدد ) ،السؾاقف" مجمة دراسات اقميسية

 ،) بييروت ،دار الشييار  ،2  ،2011تاريخ سؾرية مؽ االنتداب الفرندي الب صيف  ،كسال ديب  (9)
 .  758-757ص ص  ،(2012

 . 16-15ص ص  ،السردر الدابا ،ابؾ حشيفة  (10)
السركيز الديؾري  ،االزمية الديؾرية الجيذور واالثيار االقتريادية واالجتساعيية ،ربييع نرير و اخيرون  (11)

 .   8ص ،(2013 ،) دمذا، لبحؾث الدياسات
 .25ص ،السردر الدابا ،عبد الكريؼ (12)
 .51ص ،السردر الدابا ،دمحم واخرون  (13)
 ،السركيز العربيي لحبحياث ودراسية الدياسيات ،تؾنس ثؾرة السؾاطشة ثيؾرة بيال رأس ،العربي الرديقي (14)

 .18ص  ،(2011 ،)الدوحة
 ،14/6/2017،الثيييييييييييييؾرة التؾنديييييييييييييية ميييييييييييييؽ البدايييييييييييييية اليييييييييييييب ىيييييييييييييروب بيييييييييييييؽ عميييييييييييييي (15)

https://www.aljazeera.net (.2020/ 3/7)آخر زيارة لمسؾقع 
)آخيييييير زيييييييارة  https://www.aljazeera.net ،3/5/2012،ىكييييييذا بييييييدأت الثييييييؾرة الدييييييؾرية (16)

 (.2020/ 7/10لمسؾقع
 .2011كانؾن الثاني 16(، 11376العدد ) ،)دمذا(،جريدة الثؾرة  (17)
؛ 84 -83ص ،(2011 ،)القياىرة ،دار الجسيؾريية لمريحافة ،ثيؾرة بيال قائيد ،رأفم ششيسيي الذييخ (18)

 ،لسرييرية عمييب القزييية الفمدييظيشيةيشيياير كييانؾن الثيياني ا 25أثيير ثييؾرة  ،عييافر فييؾاز يؾسيي  جبيير
 .  20ص ،2013 ،شزه ،جامعة الشجاح  ،كمية الدراسات العميا ،رسالة ماجدتير )شير مشذؾرة(

 ،السدار التحيديات الدياسيات 2011يشاير 25العدالة االجتساعية في مرر مشذ ثؾرة  ،عبد  خميل(19)
 .  44-43ص ص  ،(2017)القاىرة  ،ال دار نذر

)آخيير زيييارة  ،https://www.aljazeera.net،25/1/2016،يشيياير ثييؾرة مدييتسرة ضييد الفرعييؾن  (20)
 (.3/7/2011لمسؾقع 

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
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 .47ص ،السردر الدابا ،خميل  (21)
 31/1/201،بذييييييييييييار االسييييييييييييد : ال احتسييييييييييييال النتذييييييييييييار االحتجاجييييييييييييات الييييييييييييب سييييييييييييؾريا (22)

https://www.bbc.com   السرييدر الدييابا ،(؛خميييل 5/7/2020)آخيير زيييارة لمسؾقييع فييي، 
 . 47ص

باحييث لمدراسييات الفمدييظيشية و االسييتراتيجية  ،ثييؾرة يشيياير ثييؾرة شييعب حيير ،مجسؾعيية مييؽ البيياحثيؽ (23)
 . 255ص  ،(2012 ،)بيروت ،1 ،

 .2011شبا   12 ،(11376)دمذا(،  العدد ) ،جريدة الثؾرة (24)
رسيييالة  ،2017-2011االزمييية الميبيييية وتيييداعياتيا عميييب دول الجيييؾار  ،عميييي دمحم فيييرج الشحميييي (25)

 ،)عسييييييان  ،جامعيييييية الذييييييرق االوسيييييي  ،كمييييييية ا داب و العمييييييؾم ،ماجدييييييتير)شير مشذييييييؾرة (
 .27ص،(2018

 .30-29ص ص  ،السردر نفدو  (26)
 ،https://www.aljazeera.net ،23/2/2016 ،فبرايييير الذيييعب يديييا الجساىيريييية 17ثيييؾر (27)

 (.3/7/2011)آخر زيارة لمسؾقع 
 .33ص  ،السردر الدابا ،الشحمي  (28)
 ،دار الشيار ،2013-2011ازمة في سؾرية انفجار الداخل وعؾدة الرراط الدولي ،كسال ديب (29)

 .72ص ،(2013 ،)بيروت ،1 
، 1  ،يشياير السريرية ثيؾرة شيعب حير 25ثيؾرة  ،تحرير عبد القيادر ياسييؽ ،مجسؾعة مؽ الباحثيؽ (30)

 .225ص  ،(2012 ،)بيروت ،باحث لمدراسات الفمدظيشية واالستراتيجية
)31) Sarah Scott, British Foreign Policy towards Syria: Its Importance, Its 

Distinctiveness and Its Relations to The Policy of Other Actors in The 

Region,  thesis is submitted in partial fulfillment for the degree of PhD, 

University of St Andrews, p.376. 

"الحكؾمييية التركيييية وتظييييؾرات القزيييية الديييؾرية دراسيييية فيييي العالقييييات  ،ايييياد رشييييد دمحم واخييييرون  (32)
 :49-48ص ص  ،2020كانؾن الثاني  ،(43العدد ) ،مجمة دراسات اقميسية ،والسؾاقف"

Doi: 10.33899/regs.2020.163660  

(33) Scott, Op.cit., P.377. 

 .74-73ص ص  ،ازمة في سؾرية ،ديب (34)
 .78-77ص ص ،السردر نفدو (35)

https://www.bbc.com/
https://www.bbc.com/
https://www.aljazeera.net/
http://dx.doi.org/10.33899/regs.2020.163660


 

                 
  

 

 

250 

 

 

 

 

 

:  

 

                                                                                                         

التركيية السيقزق الحيالي والدييشاريؾىات –" الثؾرة الديؾرية فيي السعيادل االيرانيية  ،حديؽ باكيرعمي  (36)
 .6ص ،(2012 ،)الدوحة،الستؾقعة" السركز العربي لالبحاث ودراسة الدياسات

 .10ص ،السردر نفدو  (37)
 https://www.ida2at.com ،11/4/2019؟ كيف سيظرت إيران عمب مدتقبل سؾريا االقترادي (38)

 ( .5/7/2020زيارة لمسؾقع في )آخر 
)  ،ةطؾران لحبحاث والدراسات االستراتيجي ،ارتدادات التدخل العدكري االيراني في سؾريا ،رشيد حؾراني (39)

 .  12ص ،(2017،د.م
  .  58ص ،السردر الدابا ،اياد واخرون  (40)
 لمدراسيييييات إدارك مركيييييز ،سيييييؾريا  إزاء الترکيييييية  الدياسييييية  الخارجيييييية محيييييددات ،سيييييعيد الحييييياج (41)

 (6/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع  https://www.idraksy.net ،10/4/2016،واالستذارات
 .61ص  ،السردر الدابا  ،اياد واخرون  (42)
)آخيير  ،  https://www.aa.com.tr،22/8/2018،مشظقيية درط الفييرات وجييو سييؾريا الجديييد  (43)

 (.6/7/2020زيارة لمسؾقع 
بجسمة مؽ ( السظاِلبة بإسقاطوو)( تقثر السؾقف اإلسرائيمي مؽ الّشغام الدؾري ومؽ الثؾرة الدؾرية 44)

فة والستزاربة في بعض األحيان فيشاك مؽ ناحيٍة العؾامل التي تدفع الستليرات والعؾامل السختم
نحؾ تفزيل إسقا  الشغام الدؾري، وثّسة في السقابل عؾامل تذد في االّتجاه  السؾقف اإلسرائيمي

السعاكس. فقد تسّدػ الّشغام الدؾري في الدشؾات الساضية بسؾقفو الرافض لذرو  الّدالم 
عمب اندحاب إسرائيل مؽ الجؾالن إلب حدود الرابع مؽ  ، وعل مرراً ( األميركية –اإلسرائيمية )

مع إيران وحزب   وبعض التشغيسات الفمدظيشية،  وأقام الشغام الدؾري تحالفاً  1967  حزيران
وعمب  األميركية في السشظقة -في مشاىزة الدياسة اإلسرائيمية  ميساً  وأصب  ىذا التحال  محؾراً 

غام الدؾري في العسمية الدياسّية الدمسّية مشذ مؤتسر مدريد، ولكؽ مؽ ناحية شؼ مؽ دخؾل الشر ال
- مريحا ندبياً  إال أنيا في الؾقم نفدو تعده عدواً   الشغام الدؾري عدواً تعد أّن إسرائيل فان  أخرى 

ؾقف اإلسرائيمي مؽ الثؾرة الس ،1974مشذ تؾقيعو اتفاقية فرل القؾات ووقف إطالق الشار في عام 
)آخر زيارة لمسؾقع  ، https://www.dohainstitute.org،26/6/2012،ومدتجداتو دؾريةال
6/7/2020.) 

https://www.ida2at.com/
https://www.idraksy.net/
https://www.aa.com.tr/
https://www.dohainstitute.org/
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آيييار  1 ،2133العييدد،)بيروت( ،مركييز الزيتؾنيية لمدراسييات و االستذييارات ،ارشيييف نذييرة فمدييظيؽ (45)
 ،28/4/2011،السؾقف االسيرائيمي ميؽ االنتفاضية الديؾرية ،؛ فراس ابؾ ىالل17ص  ،2011

https://www.dohainstitute.org ،  (.6/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع 
مركييز  ،1  ،2018-2011االسييتراتيجية اإلسيرائيمية تجيياه االزمية الدييؾرية  ،باسيؼ جييالل القاسيؼ (46)

 .23ص ،(2019 ،)بيروت ،الزيتؾنة لمدراسات و االستذارات
مشتيييييدى الدياسيييييات  ،"2011" الدياسييييية اإلسيييييرائيمية تجييييياه سيييييؾريا بعيييييد عيييييام ،جيييييالل سيييييمسي (47)

 (.6/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع  ،  https://www.alsiasat.com،19/10/2019،العربية
 ،21/8/2015 ،تدمدل زمشي لملارات اإلسرائيمية عمب سؾريا (48)

https://www.aljazeera.net،  (.6/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع 
 .25ص ،السردر الدابا ،القاسؼ (49)
شركة السظبؾعات  ،1 ديفيد دبميؾ ليش، سؾرية سقؾ  مسمكة االسد، ترجسة: انظؾان باسيل،  (50)

 .201-202ص ص ، (2014بيروت،)لمتؾزيع والشذر، 
 ،)بيروت،دار الشيار ،1  ،2015-1970الحرب الدؾرية تاريخ سؾريا السعاصر  ،كسال ديب (51)

 .504ص ،(2015
 :20/9/2012،اوباما لحسد: االسمحة الكيساوية " خ  احسر" (52)

http://archive.arabic.cnn.com                                (6/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع      
 .2013 أيمؾل 14(، 2104دد )عال ،)بيروت(،جريدة االخبار (53)
 .2014 أيمؾل 24(، 2402دد )عال ،)بيروت(،جريدة االخبار (54)
"تداخل السؾاقف الدولية الؾاليات الستحدة االمريكية   ،حسيد شياب احسد وعساد مزعل ماىؾد  (55)

 .9ص ،2019كانؾن االول  ،(58العدد ) ،مجمة العمؾم الدياسية  ،وروسيا االتحادية"
 :21/12/2018 سؾريا: ماةا بعد اعالن ترامب سحب القؾات االمريكية؟ (56)

https://www.bbc.com/arabic/worldnews            (7/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع    
 .14-13ص ص  ،السردر الدابا ،احسد وماىؾد (57)
مجمة  ،روسيا واالزمة الدؾرية مرال  جيؾ استراتيجية وتعقيدات مع اللرب ،نزار عبد القادر (58)

 .81ص ،2013نيدان  ،(84العدد) ،الدفاط الؾطشي

https://www.dohainstitute.org/
https://www.dohainstitute.org/
https://www.alsiasat.com/
https://www.aljazeera.net/
http://archive.arabic.cnn.com/
https://www.bbc.com/arabic/worldnews
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عمب مكانة روسيا  2011"اثر التدخل الروسي في الذرق االوس  بعد العام ،دمحم وائل الكيدي  (59)
 ،2019تذريؽ االول  ،(42مجمة دراسات اقميسية العدد ) ،االتحادية ودورىا في الشغام العالسي "

 . 138ص
مجمة  ،ربية "" االزمة الدؾرية واستراتيجية التدخل الروسي في السشظقة الع،خمؾد دمحم خسيس (60)

 .131ص ،2015كانؾن الثاني  ،(60العدد) ،دراسات دولية
 .18ص  ،السردر الدابا ،احسد و ماىؾد (61)
شكل ديفيد كامرون حكؾمتو االولب االئتالفية  بالتحال  مع حزب الديسقراطييؽ المبرالييؽ بعد  (62)

رون مؽ يتسكؽ حزب السحافغيؽ وزعيسو كام 2015وبعد انتخابات عام  ،2010انتخابات عام 
( مقعدًا داخل 650( مقعدًا في البرلسان البريظاني مؽ اصل )331حرد )
 (.6/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع  ،https://www.aljazeera.net،البرمان

 ،11/5/2011 ،العالقات البريظانية الدؾرية عمب السحػ (63)
https://www.emaratalyoum.com، ( 7/7/2020آخر زيارة لمسؾقع.) 

 ،28/4/2011،سحب دعؾة الدفير الدؾري لمزفاف السمكي (64)
https://www.bbc.com/arabic/worldnews ،  (.7/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع 

 لشدن تدتدعي الدفير الدؾري و واششظؽ ترى تقدمًا بعد اجتساط السعارضيؽ  (65)
 (.7/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع  ، www.albawaba.comhttps//:،29/6/2011،بدمذا

 .2011تذريؽ االول13(، 416العدد) ،)بلداد( ،جريدة الررا  السدتكيؼ (66)
)67) Scott, Op. cit., P.378. 

 :بريظانيا تدتدعي الدفير الدؾري في لشدن (68)
 https://elaph.com                                          (7/7/2020لمسؾقع )آخر زيارة   

 .2012شبا   6(، 1512العدد) ،)الكؾيم( ،جريدة الجريدة (69)
 نقس  لإلجراء :مدؤول في الخارجية الدؾريةبعد اشالق الدفارة البريظانية في دمذا  (70)

 :19/2/2014 ،البريظاني ونتسشب إعادة الشغر فيو
 https://elaph.com                                         (7/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع 

 :7/3/2012،سؾريا تدتدعي سفيرىا في لشدن (71)
 http://arabic.people.com                                (7/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع   

حسل الكثير مؽ االنذقاقات التي ادت الب ضع  مؾقف  2012مؽ الجدير بالذكر ان صيف  (72)
تسؾز انذا الدفير الدؾري في العراق نؾاف فارس وفي  11ففي  ،والسيداني  يسؾرية الدبمؾماس

مقتل ابرز اعزاء تسؾز وقع انفجار ادى الب  18وفي  ،تسؾز انذا العسيد مشاف طالس17

https://www.aljazeera.net/
https://www.emaratalyoum.com/
https://www.emaratalyoum.com/
https://www.bbc.com/arabic/worldnews
https://www.bbc.com/arabic/worldnews
https://www.albawaba.com/
https://elaph.com/
https://elaph.com/
http://arabic.people.com/
http://arabic.people.com/
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 25وفي  ،تسؾز انذقم الدفير الدؾرية في قبرص 24وشادر الب باريس وفي  ،الكيادة الدؾرية
تسؾز انذا الدفير الدؾري لدى االمارات عبدالمظيف الدباغ والسمحا االمشي في سفارة سؾرية 

آب انذا  6وفي ،تسؾز قدم القائؼ باألعسال في الدفارة الدؾرية في لشدن 30وفي  ،في مدق 
 ،بتديير اعسال  الحكؾمة مؤقتاً  ،رئيس الؾزراء حجاب فكم  بذار االسد السيشدس عسر شالونجي

ازمة في سؾريا،  ،. كسال ديب 2012آب 9واصدر مرسؾمًا بتكميف الحمقي براسة الؾزراء في 
 .115ص

 :11/3/2012 ،دمذا الدفير الدؾري في بريظانيا يلادر لشدن متؾجيا الب (73)
https://ainnews.net                                        (7/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع  

 .2012تذريؽ الثاني13(، 187العدد) ،)بيروت( ،جريدة االخبار (74)
 1988عام  اكسل دراستو فييا وتخرج جامعة أوكدفؾرد 1966ولد ديفيد كاميرون في لشدن في  (75)

 2005كانؾن األول في العام  6تؾلب  مشرب رئيس حزب السحافغيؽ بعد استقالة مايكل ىاورد 
أيار  11شكل حكؾمة ائتالف بيؽ السحافغيؽ والديسؾقراطييؽ الميبرالييؽ وفي  2010في انتخابات 

دعؼ كاميرون  2014في  ،أصب  ديفيد كاميرون أصلر رئيس وزراء بريظاني 2010مؽ العام 
حيث أجري  بريظانياالتي عارضم انفرال اسكؾتمشدا عؽ  Better Together ))حسمة معًا أفزل

سجل الحزب  2015وفي  استفتاء حؾل ةلػ وكانم نتيجة االستفتاء ىؾ أشمبية "ال" لالستقالل
السحافغيؽ فؾز حاسؼ باالنتخابات العامة وتسم إعادة انتخاب ديفيد كاميرون رئيدًا لمؾزراء 

عامًا حاسسًا في تاريخ بريظانيا الدياسي حيث تؼ تشغيؼ  2016كان عام  مجمس العسؾم، بقشمبية
استفتاء حؾل خروج بريظانيا مؽ االتحاد األوروبي ونتج عؽ االستفتاء قرار الذعب البريظاني 

مؽ  ،بالخروج مؽ االتحاد األوروبي وأعمؽ بعدىا كاميرون عؽ تخميو عؽ مشرب رئيس الؾزراء
 :30/6/2018،امرون ىؾ ديفيد ك

https://www.arageek.com                              (7/7/2020آخر زيارة لمسؾقع  ) 
 .2012تذريؽ الثاني 13(، 1858العدد ) ،)بيروت( ،جريدة االخبار (76)
 .2013حزيران  19(، 14874العدد ) ،)الريا ( ،جريدة الجزيرة (77)

https://ainnews.net/
https://www.arageek.com/
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 :6/2013/ 17،انظالق قسة الثساني وس  خالفات مع مؾسكؾ حؾل سؾريا (78)
 https://www.dw.com                                   (7/7/2020آخر زيارة لمسؾقع  ) 

 21سياوي في يوقع ىجؾم بالدالح الك ،خالل الرراط الدائر بيؽ السدمحيؽ وقؾات الجيش الدؾري  (79)
ت اصابع االتيام الب قؾات واشار  ،راح ضحيتو السئات مؽ الزحايا بيشيؼ مدنييؽ ،2013آب 
فيسا  ،وادت الحادثة الب اضعاف مؾقف الشغام الدؾري  ،باليجؾم وفيسا نفب الشغام ضمؾع ،الشغام

اتيؼ الشغام الدؾري قؾات السعارضة بتشفيذ اليجؾم وىي ليدم السرة االولب التي يتبادل اطراف 
واششظؽ ترفض اتيام الحكؾمة الدؾرية لمسعارضة  ،ي الكيساو الدالح  باستخدامالشزاط التيؼ 

  :19/3/2013،باستخدام سالح كيساوي ومؾسكؾ تدعؼ االتيام
https://www.bbc.com                                  (.10/7/2020آخر زيارة لمسؾقع )

  ،6/12/2014بريظانيا ترفع تقارير لسجمس االمؽ استخدام الكيساوية في سؾريا  (80)
https://www.syriahr.com                               (12/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع  

  .2013آب  29 ،(14945العدد ) ،)الريا ( ،جريدة الجزيرة (81)
  .2013آب 29 ،(2071العدد ) ،)الكؾيم( ،جريدة الجريدة (82)
 .2015أيمؾل  6 ،(7532العدد ) ،)لشدن( ،جريدة القدس العربي (83)
  .2015كانؾن االول 4 ،(15772العدد ) ،)الريا ( ،جريدة الجزيرة (84)
لبرلسان البريظاني يؾافا عمب شؽ ضربات جؾية ضد تشغيؼ الدولة )داعش( في ا (85)

 :3/12/2015،سؾريا
 http://arabic.news.cn                                    (15/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع   

أو خروج بريظانيا وتعشي ملادرة بريظانيا لالتحاد  (British exit) ىذه الكمسة اخترار لعبارة  (86)
ح بحرية الحركة والحياة والعسل لسؾاطشييا داخل االتحاد اسالد مع دولة 28األوروبي الذي يزؼ 

مارس/آةار عام  29يحدث فؾرا وإنسا في  الالخروج اال ان  ىذه الدول مع بعزيافزال عؽ تجارة 
2019، 11/11/2011: 

 https://www.bbc.com                                   (15/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع    
 .2016حزيران 24(، 2919العدد ) ،)بيروت(،جريدة االخبار (87)
الشؾاب في مجمس العسؾم البريظاني مذكرة تقدم بيا رئيس الؾزراء ديفيد  تبشم أشمبية كبيرة مؽ (88)

كاميرون الذي دعا إلب "تدمير شبكة السؾت"، العبارة التي استخدميا باراك أوباما في األمؼ 

https://www.dw.com/
https://www.dw.com/
https://www.bbc.com/
https://www.syriahr.com/
http://arabic.news.cn/
http://arabic.news.cn/
https://www.bbc.com/
https://www.bbc.com/


 

        

          

 

 

255 

 

 

 

:  

 

                                                                                                         

 ،ويدس  الشص الذي أقره مجمس العسؾم بالمجؾء إلب الزربات الجؾية في العراق فق  ،الستحدة
 .2014أيمؾل  27(، 2456) العدد ،)الكؾيم(،جريدة الجريدة

 :15/7/2016،ما ىؾ مؾقف رئيدة وزراء بريظانيا الجديدة تجاه الذرق االوس  ،اليكس رويل (89)
 https://www.noonpost.com (                          15/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع     

 :20/5/2020،وزير خارجية بريظانيا اللرب متفا عمب ضرورة رحيل االسد (90)
 https://www.alarabiya.net                               (15/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع  

 .2016آب 23(، 8564العدد ) ،)لشدن(،جريدة القدس العربي (91)
السرصد الدؾري لحقؾق اإلندان بقن عدد القتمب الذيؽ سقظؾا جراء القر  الجؾي والسدفعي  أفاد (92)

بيشيؼ ثسانية أطفال. وأوض  السرصد أنو  54والراروخي عمب أحياء حمب الذرقية ارتفع إلب 
تقكد مقتل ستة أشخاص عمب األقل مؽ عائمة واحدة، ىؼ رجل وزوجتو وأربعة مؽ أطفاليسا، إثر 

الستفجرة عمب مشاطا في حي الراخؾر بالقدؼ الذرقي مؽ  ئرات السروحية بالبراميلقر  لمظا
ومؽ الجدير بالذكر ان  20/11/2016السؾافا  ألحدامديشة حمب في ساعة مبكرة مؽ صباح 

واستسرت الب نياية العام مخمفو ورائيا عدد كبير مؽ  2016نيدان  22معارك حمب انظمقم في
تذريؽ  21(، 16125العدد ) ،)الريا (،جريدة الجزيرة . انغر:القتمب والدمار لسعالؼ مديشة حمب

 .2016الثاني 
مب حمب ولزيادة الزل  عمب ماي: نعسل مع حمفائشا عمب وقف اليجسات" السروعة" ع (93)

 :23/11/2016،روسيا
 https://www.aa.com (                                   15/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع     

 .2016تذريؽ االول  26(، 3017العدد ) ،)بيروت( ،جريدة االخبار (94)
نيدان  4في  في مشظقة خان شيخؾن  اعمب شسال شرب سؾريتدبب قر  جؾي بلازات سامة  (95)

العالؼ التي  دوليجؾم تشديدًا واسعًا مؽ اثار الطفاًل  11مدنيًا اختشاقًا بيشيؼ  58بسقتل  2017
في حيؽ نفب  ،أصابع االتيام لمشغام الدؾري  الؾاليات الستحدة االمريكيةوجو عدد مشيا وبيشيا 

خدام أسمحة كيسائية في مديشة خان شيخؾن وقال أحد أفراد الظاقؼ است الجيش الدؾري نفيًا قاطعاً 
)الكؾيم(، العدد ،جريدة الجريدة،تذير الب االختشاق بلار سام  السرابيؽ   اعرا  الظبي إن

 .2017نيدان  5(، 3371)
 :11/4/2017،ماي وترامب: ىشاك فرصة إلقشاط روسيا بالتخمي عؽ األسد (96)

 https://www.newlebanon.info   (                      15/7/2020)آخر زيارة لمسؾقع   

https://www.noonpost.com/
https://www.alarabiya.net/
https://www.alarabiya.net/
https://www.aa.com/
https://www.newlebanon.info/
https://www.newlebanon.info/
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)97 ) “Syria chemical attack: UK, France, US demand action”, 12 October, 

2018: https://gulfnews.com                                

 .2017نيدان  16(، 3382العدد ) ،جريدة الجريدة ، )الكؾيم( (98)
 .2018نيدان  9(، 1949)العدد  ،جريدة القدس العربي، )لشدن( (99)
 .2018نيدان  10(، 16630)العدد  ،)الريا ( ،الجزيرة جريدة  (100)
 .2018نيدان  11 ،(9151العدد ) ،)لشدن( ،جريدة القدس العربي (101)
 .2018نيدان  10(، 16658العدد ) ،)دمذا( ،جريدة الثؾرة  (102)
 .2018نيدان  13 ،(1439العدد ) ،)الكؾيم( ،جريدة الجريدة (103)
 .2018نيدان 15(، 1955العدد ) ،)لشدن( ،جريدة القدس العربي (104)

https://gulfnews.com/

