
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



   
 
 
 
 
 
 

 

 مقدمة:  

مستِقرَّة يتأثَّر الداخل السوري بكل اهتزازات اإلقليم والعالم، نظًرا لحالة  حصين من أّي عوارض عابرة أو ظواهردونما ت 

ستقرار وتوازن األوطان في حال الظروف نهيار التام في البنى المجتمعّية والقدرات اال سيادّية التي تحفظ ا األمنّية وال

 ستثنائّية المحيطة. اال

سات اآلنّية المنظورة، والبعيدة المتوّقعة  سات  فينناقش في هذه الورقة االنعكا سيا سوري الناجمة عن ال الملف ال

ـ دول مجلس البينّية  لتأثير الُمضاد الذي ستفرضه الحالة السورّية الُمهشَّمة على الشكل وكذلك مدى ا التعاون،الحاّدة ِل

 الكالسيكي القديم ِلـمنظومة الوجود والعمل الخليجي. 

 السوري:  مستنقعالالخليج و -

سم صريحات الر سريبات اإلعالمّية والت سوري عن مجمل الت ضعت للدول ال ّيةرغم غياب الملف ال معنّية في األزمة و

ي حقل بالسير ف ًاشبيهد عليه حس  ُت موقف الالحالة الخليجّية الُمستجّدة المعارضة السورّية الضعيفة والمفككة في 

 لّية عن المشهد الُمعلن خليجيًّا!؟ فأين وِلماذا غاب الملف األكثر إشكاألغام، 

حّد  علىد خصومها وحلفاءها والذي ُيفِقستمرارّية األداء المترّنح واالرتجالي ِلـــلواليات المتحدة، ان اإلجابة في قد تكم

   .نات األرض الُمَقسَّمة تحت ُسلطات متعددةِللحّل المحكوم بتوازسواء قدرة التكهن بالمستقبل وبناء خطط مستدامة 

  سورّية:األداء األمريكي وتأثيره على خارطة النفوذ الخليجي في 

ام كره النظ اميين كان يجمعهميلِلاعبين إقل اكان غياب الفعل األمريكي سبب في ترك المسرح الداخلي السوري فارغ -

سكري _ِبــــإلى ليات التنفيذ التي كثيًرا ما تحّولت آويفرقهم االختالف في النظرة و شق ناري وع الوكالة_ نفذته ترا

ضافة  صائل على األرض، هذا إ سياف ــل في قّمة  لقاء قيادات عربّية وفريق ترامبعلى بة سات االنفعالية الُمت ر تِِّلـ

 .األخير في حالة التضاد الخليجي يةالرئيس ةمالمته الرياض

 

 

 



   
 
 
 
 
 
 

   ورّية خالل مرحلتي أوباما/ ترامب، قبل البدء بموازين التأثير الخليجي: تاج فهم الموقف األمريكي في سولهذا نح

سافي إدارة الديمقراطيين:  -آ سيا سّية في االغير ت الباردة وكانت ال سطّية هي الخط التقني النغما شرق أو ملفات ال

 ةعيفترتيبات ضلتأثير المباشر في المشهد لصالح إلدارة األمريكّية في عهدة باراك أوباما الذي تخّلى عن اِلـوالتنفيذي 

 . 1(أحياًنا أخرىCIAومترددة للبنتاغون حيًنا ولوكالة االستخبارات المركزّية )

رب ض عدم وضوح السياسات التي أعقبت إلى ضجيج يّمثل ردة واالنطوائّية اتحولت السياسات البفي إدارة ترامب:  -ب

ــلنظام، و شعيرات الجوّية ِلـ ستراتيجّية قاعدة  ضربة اال ستثمار تلك ال ــمن ثّم عدم ا داخل ردع النظام وحلفائه  ِلـ

صالح األمريكّية مناطق  صالح الخليج المتقاطعةالم شاريع إعادة اإلعمارسواء  مع م شاريع خطوط الغاز  أو، 2في م م

  .3العمالقة المارة عبر الصحراء والبادّية السورّية

ناء على  ةوب لدول توزعّت الهالمّي كل ا حل يوافق نظرات  بات ِل قار عدم وجود أي م كاز النفوذ في الملف ، و قاط ارت ن

 . مبني على نظرات استراتيجّية بعيدةالغير التأثير _المادّي_ السريع والخليج من خالل  الذي مأله السوري

 النفوذ:  الخليج ونطاق -

 :عسكريًّا -1

سيطرة الخليج على هذا   سلحة برزت  صائل م الملف مبكرة جًدا من خالل انطالق موجات من دعم مادي غير محدود ِلف

ساهم  سورّية، مما  ساكر ما كان يعرف بجيش الدولة ال ضباط وع شقاقات األولى ل بدأت تظهر على األرض إّبان االن

 ابلة ظهرت أكثر تماســكأمام كتلة مقا اومهزوز االذي بدا مترّنح 4بتشــكيل نواة حقيقية لقّوة مضــادة لجيش النظام

 وشعبية من جيش يضرب شعبه بالطيران والمدفعية الثقيلة.  اوأخالق

ت السياسّية بين دوله إلى بقي هذا الدعم غير متوافق مع أبجديات مجلس التعاون الخليجي بحيث انعكست التناقضا

تفتيت سلطة النظام  جديًّا على دون العمل ،تثبيت مواقف تلك الدّولفصائل وأجندات على األرض تهدف ِلـــتسليح 

  عافيته مستنًدا على: الذي بدأ يستعيد

                                                           
1- https://goo.gl/nmAOTw  // وكالةAA  :مـ. 911111112نشر . هاقان جوبور، ملفات "فاشلة" 5ترامب يرث من أوباما األناضول 
9- https://goo.gl/btjnFu  ،مـ. 9115111191. نشر الوليمة بدأت إعادة إعمار سوريا// دمشق اآلن، صفحة تواصل اجتماعي 
3- https://goo.gl/Y0kKQr  شبكة //RT  :مـ. 9112119131يّة. نشر ورأحد أسباب الحرب في س لغازاالروسيّة 
4- https://goo.gl/eKWYbV //  :مـ. 91111111. نشر السعودية تدعم الجيش الحر بصواريخ جديدةالعربيّة 

https://goo.gl/nmAOTw
https://goo.gl/btjnFu
https://goo.gl/Y0kKQr
https://goo.gl/eKWYbV%20/


   
 
 
 
 
 
 

ستطالع بالنيران لدعم وتثقيل  -آ ضائي واال ستطالع الف سعة في اال ستخدًما قدرات وا سي م سالح الجو الرو دخول 

 .5الحرب الروسّية أنها كانت على وشك االنهيار التام خارجّيةموقف قوات لنظام التي وصفتها 

ــ استغالل الخالفات -ب  ــ الدخول عبر فراغات تتركها  6استراتيجّية القضم المكاني البطيءبين الكتائب والبدء ِبـ ِبـ

 . 7الداعمين الماليين عن صراعات ةالناجم اقتتالها أو خالف أجنداتها الداخلّيةتلك الكتائب نتيجة 

صراعات بين كتائب محسوبة على قطر  صيل ال سعودّية ووبدون الخوض في تفا التي أّدت إلى وأخرى محسوبة على ال

لى عبين الكتائب تسير األمور في الداخل إلى مرحلة تطهير مناطقي متبادل  _أيًضا_والمدنيين  ضحايا من العسكريين

بين هيئة تحرير الشــام المتهمة بالقرب من قطر، ومعها فيلق الرحمن من جهة، ا يحدث في غوطة دمشــق غرار م

ــلنظام الذي الزال يمار  رة واص  ح القريب من السعودّية مع العلم أّن الغوطة ُموجيش اإلسالم  ــ العودة ِلـ مهددة ِبـ

 . 8خطة دبيب النمل بالتوافق مع انشغال الكتائب بقتال ذواتها تحت بند الوصايات المالّية

 سياسيًّا:  -2

 انب االستثماري للدّول المعنّيةهذا الملف دخول الج لم يقل التأثير الخليجي في هذا الملف عن العسكرة، ولكّن ما يمّيز

سورّية وهذا أّدى لعدم قدرة هذه الدول  ضّية األكثر تأثيًرا في المحيط وهي  لتعزيز موقفها وليس لفرض حّل في الق

ئل يخرج رأ  النظام ودائرته اتوافقي اأن تتبنى منهج بدا وحرب على غرار البلقان  الضــيقة من المشــهد ويوجد 

سنة والب ًصا حلًّو سعودي خصو صربي ميلوسوفيتش وفريقه  االتي أنتج الثقل الخليجي فيها وال أطاح بمجرم الحرب ال

 . 9وأوصلهم للمحاكم الدولّية

سوري  سوري فقد انعكس في حرب الوجود بين االئتالف ال سي ال سيا سلبي القديم/ المتجدد في الملف ال أّما الدور ال

شّكلة من جهة المعارض  سامه الُم ضة التي حاولت تجديد  اوالتي باتت عبئمن قبله من جهة أخرى، وأج على المعار

سها وتعزيز ثقلها ضات في الرياض الهش بتوافق خليجي نادر أّدى نف شكيل الهيئة العليا للمفاو ــ والتي 2015 10لت مـ

سكه أحد جناحي ن بحد كبير نتيجة لتأّذت اآل سورّية التي تعتمد على اقّوة المعلخالف الخليجي الذي يعتبر تما ضة ال ر

 التركي. وقفين العربي الخليجي وقّوة الم

                                                           
5- https://goo.gl/4U6hsU ( //tubeyou  :أورينت ) مـ. 911112111. شوهد أسابيع 3لوال تدخل روسيا لسقط نظام األسد في 
2- https://goo.gl/tGufu3  :مـ. 911213192. نشر ستراتيجية األسد لبلوغ حدود تركياالنمل".. دبيب ا"// الجزيرة 
1- https://goo.gl/J87RXG  :مـ. 9113111119. نشر المسلحة تتفاقم’ المعارضة السورية’الخالفات بين // موقع العهد اإلخباري 
1- https://goo.gl/NvfVCy  :مـ. 11111519. نشر ، خالد عبد المنعمالسعودية وقطر تناحر الفصائل بسوريا يعكس خالف// البديل 
2- https://goo.gl/fPiWGR  :مـ. 911112194، بدر الخريف. نشر الدعم السعودي للبوسنة والهرسك// الشرق األوسط 

11- https://goo.gl/wLHsv6  :مـ. 9115119111نشر . هيئة العليا للتفاوض"شكيل "الت في مؤتمر الرياض// السوريّة نت 

https://goo.gl/4U6hsU
https://goo.gl/tGufu3
https://goo.gl/J87RXG
https://goo.gl/NvfVCy
https://goo.gl/fPiWGR
https://goo.gl/wLHsv6


   
 
 
 
 
 
 

 

 

 إغاثيًّا:  -3

نتيجة لعدم التفريق بين الدعم اإلنساني اإلغاثي من  ي الملفين السياسي والعسكرييتداخل هذا الملف بشكل كبير ف

صائل من جهات أخ سكري ِللف ضات، والع سي للمعار سيا ميزات الدعم الخليجي أّنه كان من جانبين  رى، ومنجهة وال

 خر شعبي نشط في مجال العمل الخيري غير الُمنظم. ما رسمي تحكمه تجاذبات المواقف وآأحده

ا أّن نكران الجهد الخليجي في هذا المجال مادي مهول للمنظمات الخيرية التي  مخالف للحقائق التي تتحدث عن جهد إَل

ستثمارّية للشعب المهّجر والنغّطت الجانب اإلنساني ولكن  سادون العمل على إيجاد بدائل ا سيا الل ت السازح، فكانت 

سانّية خليجّية قّدمت جهد معتبر رغم افتقار هذا الجهد  سريع وآني قادته منظمات إن ستراتيجيةوالخيام بديل   لال

 البعيدة. 

ساني الخليجي تزايد متفاوت في حجم الد شاط اإلن شهد الن ضيات األممّية على م الذي حعو صت المفو تحييده عن ر

إريك ســولهايم، الوزير الســابق في الحكومة النرويجية الذي يترأ  لجنة بين الدول وفي هذا الصــدد أكَّد  الصــراعات

ناير  نذ ي ية م مائ عدة اإلن ــا ه  2013المس لديأّن مانحين الخليجيين على أن  فة نحو كان ُينظر إلى ال هم توجهات مختل

قال: "إذا كنت ترغب في الركض حول العالم بحثًا عن االختالفات، فإنك ستجدها دائمًا. ولكن، إذا كنت ترغب والمعونة 

ضًا، ونحن بحاجة إلى مناقشة واقعية حول ما يصلح وما  في الجمع بين دول العالم، فإن هناك فرصة للقيام بذلك أي

 . "11صلح، عندما يتعلق األمر بالمعونةال ي

 عقائديًّا/ أيديولوجًيا:  -4

سية الخوض فيه  سابقيه وهذا لحسا ولكّن يبقى هذا الملف هو المسؤول األّول يبقى هذا الملف أبعد من الظهور كما 

من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي إلى حالة  العاطفية المؤّيدة ِللحراك الســوري _الشــعبي_ الحالة  عن تحويل

ما ال يحتمل من الضغط ِبـ اتجاه الحرب المقدّسة بين أهل السّنة والجماعة  _في بدايته_مر تبشيرّية دعوّية حّملت األ

صة  انحًةممن جهة ثانية، عالمّية انبرت لهذه المهّمة إالحاكمة من خالل منابر  من جانب، والطائفة العلوّية النظام فر

ش ستقطاب دعم طائفي مالي وتب ــ ا ستي غير محدود من يِبـ صبة عبر خط طهران ري ولوج شيعّية متع شيات  ملي

شق، على عكس الجانب اآل صر تأييددم ست إلمارات  هخر الذي اقت س سال دفعات من متطرفين أ على تحريض أّدى ِلإر

                                                           
11- https://goo.gl/984d4R  إيرين //IRIN :مـ. 911412111. نشر تنامي دور دول الخليج في مجال المعونة 

https://goo.gl/984d4R


   
 
 
 
 
 
 

سورّية سيطرتها داخل  شيريين ا، والغريب أّن هؤالء الدعاة أو 12وكيانات راديكالّية في مناطق  سهم من لتب هم أنف

ـ ـ عالقات مع ، وال13اع عن مواقف دولهم في حصار وتطويق قطر الدولة العربّية المسلمةلدفانبرى مؤّخًرا ِل متهمة ِب

سماء ذات الدول المقاطعة لقطر، وهذا قد يؤّدي ِلكارثة تنعكس نتائجها  إيران سفاراتها خفاقة في  التي التزال أعالم 

مغلفة بلبو  خارجّية تتبع ألجندات  14تكفيرمبني على فتاوى ي الذي بدأ فعليًّا مرحلة صراع دام على الداخل السوري

 . 15ديني

 ف السوري/ وانعكاسات صدع الخليج: التأثير المضاد على المل -

 د ِلـــشرحالتوازنات الخليجّية في سورّية ُنعيد تفكيك المشهوهذا التقرير حول حدود النفوذ ه ضبعد السرد الذي عر

 السورّية.  الخليجّية على الحربزمة لألالتأثير السلبي 

 : اعسكريًّ -آ

صائلبين الشّظي الداخلي زيادة الت -1 سيق مع النظاف ستي ا، وزيادة التن سيا صالحات، التي لهدنم من خالل  / والم

 باتت تتبناها المعارضات المسلحة بشكل متزايد. 

شددة والعابرة ِللحدود عافيت -2 ستعادة التنظيمات المت ضات الدول الداعمةها نتيجة لتنا صفياتاق  ، وتغذية الت

ــ سيناريوي أفغانستان الذي أفضى الداخلية ظهور قاعدة الجهاد، والشيشان الذي أدى لنهاية حلم ل، وهو تكرار ِلـ

الجمهورّية ونجاح الفريق المتشــدد في الشــيشــان والداغســتان على الخط الذي مثله الرئيس الراحل أصــالن 

 . 16مسخادوف

سيطرته على المناطق التي كلفت  -3 ستكمال طوق  ستعادة وا سيتمدد النظام نحو ا سابقين  نتيجة للبندين ال

سي والعالقات الدولية لتثبيت مواقعها  سيا سوري الكثير من الدماء، وكلفت الخليج كثير من المال ال شعب ال ال

 فيها. 

 _طريبيلمحور التنف/ طريق بري من طهران إلى  اإلى بوابة الخليج عبر وصــلهوصــول مليشــيات تتبع ِلإيران  -4

 . 17السورّية العراقّية األردنّية الكرامة في مثلث البادّية

 

                                                           
19- https://goo.gl/tMvdRu  :مـ. 91141911. نشر ل دعاةاتهامات التحريض تطا«: السوري»د الجها// جريدة الحياة 
13- https://goo.gl/xHYdW8  مـ. 911112115// برق للدرسات: مقال/ حكم هللا_ أزمة الفقهاء في األزمة الخليجّية. شوهد 
14- https://goo.gl/GJBWkg مـ. 911212199عقيل حسين. نشر خالف يتجاوز السياسي لصالح الفقهي، : // جريدة المدن 
15- https://goo.gl/gcSvNi  ،مـ. 911111115، أكرم البنّي. نشر عن اقتتال فصائل المعارضة السورية المسلحة// كلنّا شركاء 
12- https://goo.gl/L2bM3F  مـ. 911513114// مدونة الكاتب الفلسطيني نضال حمد، مقال للقدس العربي. نشر 
11- https://goo.gl/1FrujB  ،مـ. 911112112. نشر بؤرة انطالق الميليشيات الشيعية الستهداف األردن"التنف" // بغداد بوست 

https://goo.gl/tMvdRu
https://goo.gl/xHYdW8
https://goo.gl/GJBWkg
https://goo.gl/gcSvNi
https://goo.gl/L2bM3F
https://goo.gl/1FrujB


   
 
 
 
 
 
 

 : اسياسيًّ -ب

 بثق عنه من هيئة تفاوض.نكذلك ما او ائتالف قوى الثورةوالمتمثل في كل ِلـلمعارضات انهيار الهيكل المتآ -1

 لى أي تأثير في شكل الملف السوري، ومخرجات حّله. فقدان منظومة مجلس التعاون قدرتها ع -2
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ضافة الرتباطه بالملف األمني من  سابقة، إ ــ اعتبار تداخله مع كل الملفات ال سيكون هذا الملف هو أخطر الملفات ِبـ

ضحلة مستعّدة لتلقي الغسيل الفكري إذا ارتبط إحيث  ستغالل الخالف لبث أفكار متطرفة في بيئات فقيرة  مكانّية ا

 بـ:

 ل يتبنى منهج التكفير والتطّرف.نشاط تبشيري ُمضلِّ أوًلا: 

 رقابة.  تغذية مالية ِبـال ثانًيا:

 ومتوسط مرفق بشعارات الجهاد المقّد .  تسليح وتقوّية نفوذ جماعات ضمن هذه البيئات بسالح خفيف ثالًثا:
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 خاتمة: 

زمة األ لىفي تصريح لصالح هذه الورقة قال الدبلوماسي الُمنش ق عن الخارجّية السورّية بشار حاج علي في تعليقه ع

 في الوضعالفصل ليست صاحبة كلمة السعودية وقطر واإلمارات  كونعلى الرغم من " :وتأثيراتها على الوضع السوري

ام انقسسوى نزاع و لم يكن ينقص الثورةالحرجة ِفي هذه الظروف لألسف لثورة وـداعمة ِل ها دول شقيقةّنأ إّلاالسوري 

 نّ أيرحب بذاك معتبرا ُمرتاح وا بالنسبة للنظام فهو ّمأ ،المعارضةهيئات أداء ووجود على  ينعكس سلًباالذي سشقاء األ

ضرر على األقل حاليا بسبب آلية التشكيل  ولهذا، داء هو انتصار لهصراع األع ال تستطيع هيئات الثورة التقليل من ال

 ". والتمويل والدعم

ت التي ضــربت منظومة مجلس التعاون، إّلا أّنه يجب تحديد رغم المســعى أن يكون هذا التقرير خارج إطار التجاذبا

سطحي  صراع الخطأ الذي وقعت فيه دول هذه المنظومة في تعاملها ال سورّية وتحويلها من  صير النظر مع الثورة ال ق

بين شــعب ونظام ســلطوي دكتاتوري إلى أزمة اســتقطاب وجذب تحالفات إقليمّية ودولّية واالســتثمار في األزمة 

صّناعها يوًما أّن جذب األنظار  صراعات الخليج الداخلّية والتي ظن  سا  الذي فّجر  وتدويرها بدل حّلها كان المقتل األ

سيكون  عن شعارات الكبرى  سة وال صراع إقليمي متأّزم تعلو فيه نداءات الحروب الُمقّد صالح  أخطاء دولهم الداخلّية ل

 نقاذ لمنظومات دول شاخت وباتت خارج سياق التطور الفكري والتاريخي الحتمي لألحداث. إ

سانيًّا وتاريخيًّا جزء ضة التي تتحّمل إن شة اإّلا أن المعار شا سوري ال تملك  كبير من ه الكثير من خيارات الموقف ال

 أمور:  ةبين ثالث تها محصورةامواجهة األزمة وقد تكون خيار
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