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 المقدمة
 

فراط آلة التدمير للنظام إفي تصعيد ووتتركز أساسا  ،يمر المشهد السوري بتطورات خطيرة
توفر له غطاءا خارجية معتمدا في ذلك على قوى  ،بقائه في سدة الحكم في سورياأجل السوري من 

ن المعارضة السورية المسلحة نجحت في مواقع كثيرة في أوبالرغم من . سياسيا ودعما عسكريا
الذي يتلقاه ن الدعم أصد الهجمات الضارية من قبل النظام وتحقيق مكاسب على األرض، إال 

وبالتالي فإن حسم  .ما قورن بالدعم الذي يتلقاه النظام إذاالزال متواضعا الحر الجيش السوري 
 . بعيد المنال قد ما يزالالمعركة لصالح الشعب السوري الذي يطالب بالحرية 

 
كان في الغالب في  -على حد سواء  -دعم النظام أو المعارضة لن التدخل في سوريا أوبالرغم من 

و أو معارضة للنظام أمن قبل دول مؤيدة  عسكري غير رسمي وأغير علني دعم مالي صورة 
ن التدخل العسكري لحزب هللا كان أال إد من العديد من الدول، اإضافة الى تدخل أفرالمعارضة، 

ة في يمن تنظيم له اعتراف رسمي ومشاركة سياسرسمي وتدخل خارجي علني  أولبل و، سبقا
ن أإال  ،يران في تغيير معادلة الحرب لصالح النظامإوكل من حزب هللا  سعىوقد  دولته.حكومة 

وتصده  صمد في وجه العدوانتن أ تبسالة الشعب السوري المتمثل في الجيش الحر استطاع
 . وتدحره

 
العربية دورا  ن يتخذ العرب والجامعةأوفي هذه المرحلة وبعد الدخول السافر لحزب هللا، كان البد 

ن يجابه ذلك أالرسمي في سوريا. وكان البد العلني ودانة حزب هللا في تدخله إأكبر من مجرد 
من أجل انقاذ سوريا وشعبها من الوقوع تحت الحكم الطائفي وعلني العدوان والتدخل بتدخل رسمي 

  لبنان الى إيران.جنوب الممتد من 
 
من خالل الجامعة العربية. الرسمي تهدف هذه الورقة الى عرض خيار التدخل العسكري العربي و

أن التدخل في سوريا يجب أن يكون من قبل العرب أنفسهم  :وهية قوتؤكد هذه الورقة على حقي
وذلك بسبب ما أثبته  .من غيرهم تظر العرب تدخالومن خالل الجامعة العربية، وال يجب أن ين

قسم العالم  قدالتدخل إبان عهد االستعمار وما بعد االستعمار مثل  ،خ من أن التدخل األجنبيالتاري
نقسام واالنغالق التوتر واال وتركت المنطقة العربية يغشاها ،العربي وأبرز فيه الطائفية والمذهبية

نقسام في اال زيادةأنتج والذي التدخل األمريكي في العراق وأفغانستان الداخلي. وليس ببعيد عنا 
هذا وخاصة في الدول التى تتميز بتعدد األعراق والطوائف. بين شعوب تلك الدول، الطاحن والعداء 

 تحت النفوذ اإليراني.  هعوبعد وق ،فضال عن ما آل إليه العراق
 
 العربية الجامعة في الالزمة رضيةاأل وجود مدىنماذج التدخل العسكري، والورقة تستعرض هذه و

وآلية العربي،  العسكري للتدخل ستراتيجيةاال مبرراتوالالعربي،  العسكري للتدخل قرار التخاذ
 . العربي لى بعض المخاطر التى ينبغي الحذر منها في حالة التدخل العسكريإضافة إالتدخل، 
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 نماذج للتدخل العسكري
 

المسلحة لغرض دعم المعارضة منها  :عدة له نماذجبشكل عام إن خيار التدخل العسكري 
التدخل العسكري األحادي، والتدخل العسكري طاحة بالنظام، والحظر الجوي، واإل

 . التكتليالتدخل العسكري أخيرا، و ،التحالفي
 

ويستخدم هذا النموذج في  النظام والقوى المسانده للنظام. ةمجابهتسليح المعارضة لأوال: 
مد المعارضة بكافة بتم تسقاط النظام. وإحالة الرغبة في تقوية المعارضة المسلحة من أجل 

ه ينبغي تجاهل حقيقة أنجل تحقيق مكاسب على األرض. وال أأنواع السالح المتطور من 
عظمى هناك دول  جل اسقاط النظام، فإنأوكما يتم مد الجيش الحر بالسالح الخارجي من 

وكذلك يران وفنزويال وكوريا الشمالية إقليمية مثل أمثل روسيا والصين وكذلك دول 
 ،بالسالح والعتاد أيضا السوري منظمات مسلحة مثل حزب هللا وغيرها تدعم النظام

وتعاظم وبالتالي ستعيد كفة التوازن القتالية في ميدان المعركة، مما ينذر بطول المعركة 
لذلك فإن استمرار االعتماد على هذا النموذج كما تفعله قطر . متلكاتخسائر األرواح والم

قد ال يكون مجديا، وأن مرحلته قد استنزفت بطول في دعم الثوار وغيرهما والسعودية 
 الفترة التى تم أخذها ولم تنتج عنها اسقاط النظام.

 
 ،ةأيضا ان الجبهة القتالية للمعارضة السورية المسلحة ال تتسم بالوحد األخرى والمشكلة

مقاتلة تعمل بشكل منفصل وبغير تنسيق كامل في  مجموعاتوهناك  .اوإن كان العدو واحد
. إن عدم النظام أيضا في الحرب ضدوجبهاتها نطاقها تلك الجماعات ول .القتال ضد النظام

يضعف المواجهة ويشتت من شأنه أن الموحدة ادة العسكرية أو عدم االلتزام مع القيالتوحد 
االتصال ويضعف الكفاءة القتالية للمعارضة المسلحة المتمثلة في الجيش الحر. وقد تكون 

ال إمر يتعب النظام بتلقيه ضربات عشوائية من هنا وهناك، أالعشوائية في القتال ضد النظام 
على  يين بسبب مبالغة النظام وغطرسته في الردكبر من المدنأن ذلك قد يودي بحياة عدد أ

 . القرى والمدن التى تنطلق منها الضربات العسكرية
 

مداد السالح. فنظرا لعدم إ مشكلة يهالتي تكمن في نموذج تسليح المعارضة األمور ومن 
من الصعب مد المساعدات العسكرية لكل الفئات، وذلك إنه توحد الجيش الحر بشكل كامل ف

 ن مشكلة بروزأبسبب التنافس بين الفئات المقاتلة في تحقيق انجازات على األرض. كما 
ضعف الثقة في االستمرار في المساعدات ستو القاعدة أسالمية الفئات المنتمية للراديكالية اإل

الدول الغربية التى  تجاهلى الحرج إالح ض الدولة التى تمدهم بالسقد يعرّ و ،العسكرية
إعادة و التخوف من أعلى األرض الراديكالية تتخوف من تحقق انتصارات للمعارضة 

 . عموما الغربوكأوروبا  ،سلحة لتنفيذ هجمات على مصالح خارج سورياتصدير تلك األ
 

 ليبيا في للطيران حظر منطقة إقامة شأن من كان ة حظر للطيران الجوي.قإقامة منطثانيا: 
 الحربي للطيران الجائر القصف من المدنيين حمايةل خطوات من اتخاذه يمكن ما أهم من

 الدمار أمد وتقصير ،ليبيا في الشعبية الثورة انتصار في كثيرا الحظر وساعد بل الليبي،
 الساحة على تحركاتها في العربية الجامعة تقصر فلم السوري، الشأن في أما. فيها والقتل

 الخيار هذا نإ إال. سوريا على للطيران جوى حظر فرض نحو الدفع في الدولية السياسية
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 بهذا يتعلق فيما األمن مجلس جلسات كل في والصين روسيا قبل من مجابهته تمت قد
 روسيا لترفض بعيد، حد الى الجوي الحظر شأن في روسيا معارضة وبلغت. الخصوص

. سوريا في السوريين للنازحين مأوى لتكون الطيران من محظورة آمنة منطقة إقامة أيضا
 في المهم وموقعهم سوريا، في لهم استراتيجة بمصالح المدفوع الروسي التعنت ظل وفي

 .األمن مجلس خالل من مستبعدا أصبح الخيار هذا فإن األمن، مجلس
 

 ةفيكون عادة من قبل دولأما التدخل األحادي العسكري  األحادي. العسكري التدخلثالثا: 
وتقوم تلك الدولة المتدخلة عسكريا  .واحدة تتميز بالقوة العسكرية العالية ولها هيبتها الدولية

: ومن األمثلة العملية لهذا النوع من التدخل .بكسب التأييد الدولي لعمل التدخل العسكري
في مالي في يناير والتدخل العسكري الفرنسي  2007التدخل األمريكي في الصومال سنة 

 ،. ومن الواضح ان التدخل األحادي العسكري في سوريا سيجابه بمقاومة دولية2013
خاصة أن روسيا حذرت مرارا من أي تدخل من هذا الشكل. كما أن دخول دول كبرى في 

ن الدول الكبرى التى تؤيد أ، ذلك امعقد امواجهة عسكرية مع النظام السوري سيكون أمر
ية وتطالب بمغادرة النظام السوري مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا هي دول في الثورة الشعب

حتى لو من هذا النوع  نفس الوقت مؤيدة السرائيل، وتخشى الدول العربية من أن تدخلٍ 
كبر أمام مطالب أمن شأنه أن يضعف العرب بشكل  ،انتصار على النظام السورياستتبعه 

فضال عن زيادة تبعيتهم للغرب في االستعانة بهم كلما حل  ،كبرأاسرائيل وقبولهم لتنازالت 
 . بهم خطر

 

النموذج للتدخل العسكري يتمثل في تدخل عسكري وهذا  التحالفي. العسكري التدخلرابعا: 
من التأييد الدولي في القيام بتلك  المجموعة من الدول المتحالفة بعد أن تكسب ولو جزء

والتدخل  ،التدخل األمريكي واألوروبي في حرب البوسنةومن أمثلة هذا التدخل:  المهمة.
مع ناسب توهذا النوع من التدخل قد ال ي العسكري في العراق إبان حكم صدام حسين.

التدخل العسكري العربي من قبل الجامعة العربية في سوريا، وذلك حتى ال تثار الدول 
بالتحالف عسكريا مع كا العظمى األخرى مثل روسيا والصين إذا ما قام الغرب وأمري

العرب في إزالة النظام السوري. كما أن مشاركة أمريكا والغرب في التدخل العسكري 
التدخل العسكري العربي نظرا  دعمالعربي قد يضعف مساندة الرأي العام العربي في 

العرب مع تواطئ الستغالل الموقف من قبل النظام السوري ومؤيديه في بث فرضية 
 قضاء على المقاومة العربية التى مثلتها سوريا.الغرب في ال

 

يعتمد على تدخل عسكري من قبل كتلة أو منظمة  وفه التكتلي. العسكري التدخلخامسا: 
وهذا النموذج هو النموذج الذي نحن بصدد التركيز عليه في التدخل العسكري دولية. 

وتقرر تلك المنظمة . الجامعة العربيةمنظمة دولية وهي  عن طريق العربي في سوريا
التدخل العسكري على  ةو عضو فيها. ومن أمثلأتدخال عسكريا في دولة خارج المنظمة 

نهاء إ، وذلك للعمل على 1999تدخل الناتو في يوغسالفيا في عام هو دولة خارج المنظمة 
الحرب في دول البلقان. وكان ذلك التدخل من غير غطاء من مجلس األمن بسبب اصطفاف 

لى جانب صربيا التى عاثت فسادا وقتال في الكروات والمسلمين في البوسنة إالكامل روسيا 
نهاء الحرب من خالل إمن خالل منظومة الناتو على مع امريكا وروبا أوكوسوفا. ونجحت 
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جوي يضا تأمين غطاء أالهجوم الجوي الذي استمر قرابة الشهرين، واستهدف الهجوم 
 نسانية. للمساعدات اإل

 
لتدخل العسكري لمنظمة معينة على دولة عضو فيها، فقد حصل ذلك من تجربة ليست اأما 

ا: كانت األولى أن تن وقعتاحادث فهناك ،بعيدة على العرب ومن خالل الجامعة العربيةب
مصر أي ( المتحدة العربية والجمهورية السعودية من عربية قواتأرسلت الجامعة العربية 

الكويت لحمايتها من تهديدات عبدالكريم  إلى 1961سنة  والسودان) متحدتين سابقا وسوريا
حينما قررت الجامعة العربية التدخل الثانية فحصلت  اأم قاسم حاكم العراق حين ذاك.

من أجل تحرير دولة  1990العسكري مع االستعانة بقوات أجنبية وذلك في أواخر عام 
القرار قوبل بالرفض أو التحفظ أو ن أالكويت بعد غزوها من قبل العراق. وبالرغم من 

أن القرار صدر بشبه االمتناع عن التصويت من بعض الدول األعضاء في الجامعة، إال 
أن قوات من الدول العربية التى وافقت على القرار شاركت في تلك العملية جماع، وإ

 العسكرية.  
 

والذي يمثل التدخل العسكري لكتلة أو منظمة مثل الجامعة العربية ج التكتلي ذلذلك فإن النمو
هو األنسب في التعامل حاليا مع النظام السوري والوضع العام في سورية. ويبين القسم 

 العسكري التدخل قرار التخاذ العربية الجامعة في الالزمة األرضية جودالتالي مدى و 
لعربية باستصدار قرار التدخل العسكري في تفضيل قيام الجامعة ا الذي يبررالعربي 
 سوريا.

 
 

لتدخل العسكري ارضية الالزمة في الجامعة العربية التخاذ قرار مدى وجود األ
 العربي 

 

 تنجازاإالجامعة العربية  حققتلقد  السوري.  الشأن في العربي والتالحم التوافقأوال: 
قرارات مهمة و تاريخية تعكس الجامعة مهمة في التالحم من أجل انقاذ سوريا. وقد اتخذت 

عديدة في استصدار قرارات تمثلت  ،لجامعة العربيةالسياسية لممارسة لل إلى حد بعيدنجاحا 
ضرورة صدرت الجامعة تحذيرات وبلهجة تدرجت إلى القوة في أ. فقد بشأن سوريا وجريئة

ستجيب لمطالب الشعب وأن ت ،سلميبشكل السورية حل المشكلة بالحكومة السورية قيام 
والرد التعسفي والعسكري على مطالب شعبه  ب تعنت النظام السوريب. وبسالسوري

 اقرار 2012في نوفمبر  رسميا العربية الدول جامعة ت، فقد اتخذوإجراء القتل والتدمير فيه
  .منها سفرائها لسحب العربية الدول جميع دعوة مع الجامعة، فى سوريا عضوية بتعليق

 العربية الجامعة في سوريا مقعد بتسليم 2013في مارس  قرارا آخر الجامعة تصدرأكما 
ومضت  .والمعارضة الثورة لقوىالسوري  الوطني اإلئتالف إلى المختلفة ومنظماتها

الجامعة لتصدر ومقاومته للظلم والطغيان الجامعة في تالحمها في نصرة الشعب السوري 
جميع تلك القرارات مع العلم بأن . حزب هللا في سوريايدين تدخل  2013في يونيو  اقرار

غلبية الدول األعضاء في الجامعة العربية. وهذه هي األرضية السياسية أتم اتخاذها بالعربية 
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ية األعضاء داخل الجامعة العربية ببين أغلالكبير تتسم بشكل عام بالتالحم والتعاون التى 
  ظالم وقاتل لشعبه.في التعامل مع دولة مارقة ونظام حكم 

 
الجامعة العربية هي بيت العرب وهي   العربي. البيت السورية في المشكلة حل فكرةثانيا: 

المشكلة ن سوريا هي عضو في الجامعة العربية، فإن أالجامعة لألسرة العربية. وبما 
 الشؤون فيوالعرب لهم األحقية واألولوية في النظر  .هي مشكلة في البيت العربي ةسوريال

ن يكون هناك طرحا قويا لشعار البيت العربي وعدم التدخل أالتى تتعلق بهم، وبالتالي يجب 
من روسيا  ن يحرج كالأالخارجي في أي قضية تتعلق بالبيت العربي. وهذا من شأنه 

 .يران والصين في التعامل مع القضية السورية التى هي جزء ال يتجزأ من البيت العربيإو
هي الكيان الرسمي والمعتمد  ،التى تمثل العرب في هذه المرحلة ،معة العربيةالجاكما أن 

 . أكثر من غيرهاوشرعية بأحقية و ،السوري الشأنفي التعامل مع 
 

القرارات الدولية المهمة إن   العربية. الجامعة في اأعضاء واليس نيونوالصي وسالرثالثا: 
مجلس األمن جوبهت بالفيتو الروسي  منبشأن سوريا في استصدارها العرب  عىالتى س
شكل الفيتو الروسي كما  .وكانت النتيجة دمار شامل في النفس والمال في سوريا ي،والصين

 فيطرسته ممارسة غفي السوري غطاءا مهما للنظام بشأن سوريا المتعدد والصيني 
بالحرية  بةتدمير كل المدن التى خرج سكانها للمطالوفي  ،القضاء على المنادين بالحرية

لوقت. ولهذا السبب فإن لمرا مستبعدا ومضيعة ألى مجلس األمن إصبح الذهاب أ. ولذلك بها
وسيكون استصدار القرار العربي ، مهماصبح أحل المشكلة السورية في البيت العربي 

 ،الروس والصينيينالتحكم المباشر من قبل اطار  ا عنخارجللتدخل العسكري في سوريا 
  كما هو شأنهم في مجلس األمن.

 
ن النظام السوري أضحى اليوم غير ممثل للشعب إ العربي.  التدخل قانونية مدىرابعا: 

صبح يعتبر اإلئتالف أوالجمهورية السورية، وأن الجامعة العربية وكثير من دول العالم 
السوري الممثل الوحيد للشعب السوري، وأن مقعد سوريا حل محله اإلئتالف السوري بدال 
من النظام السوري. وإذا اعتبرنا أن حزب هللا هي منظمة مسلحة قامت باالعتداء على 

ن يعتبر دخول أالشعب السوري الذي يمثله اإلئتالف السوري، فيمكن لالئتالف السوري 
عتداء عليه هو اعتداء على كافة أعضاء سوريا هو غزو أجنبي. لذلك فإن االهللا إلى حزب 

الجامعة العربية، حيث تنص المادة الثانية التفاقية الدفاع المشترك لجامعة الدولة العربية 
أي دولة أو اكثر منها، أو على قواتها، اعتداء عليها  ىبقولها أن "كل اعتداء مسلح يقع عل

عن كيانها، تلتزم  –الفردي والجماعي  –ذلك فإنها، عمال بحق الدفاع الشرعي ول .جميعا
و الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة أإلى معونة الدولة بأن تبادر 

استخدام القوة المسلحة لرد ذلك وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في  ،جميع التدابير
كون كما أن قرار مجلس الدفاع المشترك ي ".األمن والسالم الى نصابهما االعتداء وإلعادة

عضاء (حسب المادة السادسة من معاهدة الدفاع المشترك ساريا في حال موافقة ثلثي األ
ن الدول العربية قد اعترفت باإلئتالف السوري على حساب النظام أللجامعة العربية). وبما 

لتى تم توقيعها مع النظام السوري وخاصة االتفاقيات السوري، فإن كافة االتفاقيات ا
فيجب الوقوف  ،العسكرية او اتفاقية الدفاع المشترك بين النظام السوري والدول األخرى

حتى ال تنساق دول أخرى إلى تبرير الدخول عسكريا في  ،على مدى القدرة على إبطالها
 ة للتدخل العسكري.سوريا للدفاع عن النظام في حال إقرار الجامعة العربي
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التدخل العسكري  يلقى نمن المتوقع أ  العسكري. العربي للتدخل الدولي الدعمخامسا: 
مم المتحدة لألة العامة يالجمعفي  176من أصل دولة  133هناك ف .دعما دولياالعربي 

. يتضمن رحيل نظام األسدقدمه العرب وعلى قرار  2012صوتت في أغسطس من عام 
 بغالبيةو ساندحينما ممثال بالجمعية العامة لألمم المتحدة الدعم الدولي أيضا كما استمر 

 بشار الرئيس نظام انتهاكات الذي يدين العربي القرار مشروع 2013في مايو صوت  107
 الوطني باالئتالف عترافيطالب باالو سوريا في العنف استمرار مسؤولية وتحمله األسد
كل هذا مؤشر إيجابي على أن  .سياسي انتقال عملية أي في السوري الشعب عن ممثال

الجامعة العربية في قراراتها التى تتخذها في حق النظام  إلى جانبيقف  يالمجتمع الدول
 السوري.

 
 

  ستراتيجية للتدخل العسكري العربيإمبررات 
 

 سوريا. ومنها:هناك العديد من المبررات التى يمكن صياغتها لتبرير أي تدخل عسكري عربي في 
 

خذت الدول تبعد أن ا  .ودولها على الجامعة العربيةوتأثيره صار النظام السوري تخطر انأوال: 
الجامعة العربية على سعي بعد وضد النظام السوري،  -سابقا ناكما ذكر - من القرارات اعددالعربية 

فمن المؤكد أنه لو د النظام السوري، ض يمم المتحدة ومجلس األمن باستصدار قرار دولصعيد األ
تجاه الدول العربية ذلك النظام إن نظرة ففي القتال في سوريا خرج النظام السوري منتصرا 

فيما  حلفائه عكبر مأسيعمل النظام السوري بتنسيق ، بل وعدائيةالسلبية وبال متسمةوأعضائها ستكون 
تصار النظام ن. وسيكون من تبعات االعربيةص بأي شأن يتعلق بالدول العربية والجامعة تيخ

ن مصلحة أليس على أساس معه نه سيتعامل أعلى مستقبل منظومة الجامعة العربية هو  السوري
وبالتالي سيكون تعايش الجامعة والدول . العرب هي األولية، بل مصلحته كطائفة ومن تحالف معه

لذلك فإن وجود نظام بديل  والشك والقطيعة. العداءمن جواء أطر عليه ييسسالعربية مع هذا النظام 
 يات الجامعة العربية.ويحكم سوريا غير النظام السوري الحالي هو من أول

 
أن المرتكز الطائفي كان من أهم ما عول عليه النظام في لم يعد مستبعدا  الخطر الطائفي. ثانيا: 
من كل من مدا عسكريا استقبل وسياسيا  ايديفقد حشد تأ .الشعب السوريضد العسكرية  هأعمالتنفيذ 

من رؤية كانت تبدو واضحة لدى الكثير يران وحزب هللا وعناصر من العراق واليمن. وهناك إ
التى لها تأثير االنتشار وكسب القلوب و -الطائفية  ةالدينيالصبغة  ااإليراني ذوذ فن النأمن المراقبين 

على مساحة ورقعة واسعة  النفوذذلك يمتد حتى مدروسا ومخططا له كان  - ةفخاصة في ذات الطائ
وتقاطعا مشتركا في . وبما أن سوريا تمثل عمقا في الرابط الطائفي مع إيران من الجغرافيا العربية

في مواجهة ونظام السوري ال في صفيران اليوم مع حزب هللا إ اصطفافالبعد االستراتيجي، فإن 
و موت للوجود الطائفي ولعمق أوحياة بل  ،محتوم بالنسبة لهم يمصيرل عمالمعارضة هو بمثابة 

فهم الرأي تبل وسي ،لهذا فإن التدخل العسكري العربي سيحرج إيران .في المنطقة ييراناإلالنفوذ 
بعضو عربي في يتعلق مشروع قرار عربي أي العام العالمي أن إيران ليس لها الحق في مواجهة 

 .وغير منطقي يران تركز على بعد طائفي ضيق غير مشروعإ، في مقابل أن الجامعة العربية
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انطوى على نقاذ نظام إكل هذا الكم من المساعدات من أجل تقدم كل هذا الضجيج وتثير  إيرانف
وممارساته المكشوفة  تهبسياس كتراث، دون االوحياة ليه عقيدةإينتمي صبح أنه أوانكشف  طائفيته

  سوريا.في  هالممتلكات من أجل الحفاظ على مقاليد حكمرواح واألهالك إفي 
 

في الجنس العربي في حروب  ىحيث سجلت حصيلة القتل  وقف إهالك الجنس العربي.ثالثا: 
. كما والمبتورين لمعاقين، فضال عن الماليين من الجرحى واعربي يالعراق وليبيا أكثر من مليون

بلغ عدد ليمنذ أكثر من سنتين  لجنس العربيفي اعلى نطاق واسع في سوريا قتيل التحالة  تاستمر
طفال والشباب والكهول المدنيين، وفيهم ف عربي، معظمهم من النساء واأللأ 100كثر من أالقتلى 

جرين في أصقاع اهذا فضال عن الالجئين والمهصحاب المهن والكفاءات العالية. هم من أمن 
 يالطائف البعدن إبل  .التي طالما كان يدندن عليهاسوري بالعروبة النظام اللم يعد يبالي األرض. و
وقد برهنت أعماله وطبيعة من يؤيده بالنزعة  من خاللها ويبني عليها.العدسة التى ينظر كان بمثابة 

نما إيرقب في العربي إال وال ذمة، و. ولم يعد هذا النظام للحرب في سوريا تهدارإالطائفية في 
  .سقاط البيوت على أهلهاإو ،التقتيل والتعذيب والترويع والقصففن ممارسة 

 
ن تتحول هذه الحرب بين النظام والمعارضة أهناك خشية من   الحرب. استمرار أمداحتمال رابعا: 

جولة بجولة، وتكون المحصلة النهائية استنزاف سجال وو رابح، بل أالى حرب ليس فيها خاسر 
وقد تكون الساحة السورية حرب للتوازنات بين القوى  .السوريةبشري ومادي وتدمير لألرض 

من القوى العظمى  هميومؤيديران وحزب هللا إالنظام السوري و من بين كلوالعالمية، االقليمة 
الغرب كأوروبا تي يؤيد مواقفها الدول العربية الوالمعارضة السورية و جهة،كروسيا والصين من 

 . على نطاق أوسع شارهاتنوا مهد استمرار الحرب لفترة طويلة، مما يمن جهة أخرى وأمريكا
 

حتى وإن لم يأخذ ذلك طابعا  ها،لى تقسيمإل نتيجة القتال في سوريا وقد تؤ  خطر التقسيم.خامسا: 
الفرق ذات النفوذ والمد الخارجي. فتكوين  وأسيكون هذا التقسيم قائم على الطائفية  كمارسميا. 

ل يكون له مد يلبنان جاء نتيجة لتقسيم مناطق لبنان داخليا، مما جعل هذا الفصحزب هللا مثال في 
ت نفسها على ضصبح جسما يتميز بالقوة العسكرية التى فرأيران وسوريا، بحيث إخارجي من 

لى مناطق، إن يتكرر نفس المشهد في سوريا لو تم تقسيمها أالساحة السياسية اللبنانية. ومن الممكن 
القوى تلك وجود عسكري وسياسي قوي له مدد من لجهات خارجية مناطق الموالية للكون يبحيث 

وهذا ما سيكرر  .والمنطقة بأسرها مستقبل البالدمسار وويكون لتلك الطائفة تأثير على  ،الخارجية
عالة على الجامعة العربية وعلى لبنان تقسيمها الطائفي والسياسي النموذج اللبناني الذي أصبح 

فيها يجنى من ورائه التنمية الشاملة تحقيق استقرار دائم في  فشل المحاوالت العديدةلنتيجة  ،نفسها
 .فردلوا وطنفي ال

 
للنظام السوري الذي مبالغا في التحيز يران إلقد كان موقف   تضييق النفوذ اإليراني.سادسا: 

على أعماله الشنيعة ضد و محايدا، بل أعانه أ، ولم يكن له ناصحا مارس القتل والقمع في شعبه
في اإليراني السياسي والعسكري النفوذ التدخل العسكري العربي حبل يقطع من المتوقع أن . وهشعب

هو في أي لحظة قادمة انتصار النظام السوري ن ، ألغدا ةالمواجهة اليوم خير من المواجهوسوريا. 
ستغل في هذه الحالة ستُ ن سوريا أ كما ،وضعف كبير للعرب ،هايوموال إيرانكقوة إقليمية لانتصار 

 ،بسط نفوذها السياسي ونشر مذهبها الصفوىفي إيران الستمرار بوابة مهمة بشكل كامل لتكون 
المشكلة التى ستواجه العرب الحقا وإليران.  ةممتدذراعا صبح أكما هو الحال اليوم لحزب هللا الذي 

يران إن ذلك أ، يرانية السوريةاإل التركيبةتلك  كتفكي ةبوصع يه في حال انتصار النظام السوري
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يغير من أن ذلك ومن شأن . لصالح نفوذها بكل ما أوتيت من قوة السوريستعمل على تقوية النظام 
يطة وخاصة الدول العربية مثل األردن والخليج في ح، وستكون الدول المفي المنطقة موازين القوى

، وذلك بعد أن تداركت دول البوابة السوريةمن ي وضع ال يحسد عليه لو تم بسط الثقل اإليران
 . البحرين فيالخليج ونجحت إلى حد ما في غلق تلك البوابة 

 

 عداد للتدخل العسكري العربيخطوات مهمة لإل
 

فكرة تتم مناقشة ن أيجب   .التدخل لفكرة ةشقالمناالدول العربية التدرج في دائرة أوال: 
طراف األكثر توافقا داخل الجامعة بين األعلى مستوى مصغر العربي التدخل العسكري 

حتى يتم تبدأ لتزيد دائرة الدول الداعمة للتدخل ثم  ،في مواجهة النظام السوريالعربية 
تلك ضمان الحصول على ف .الحصول على األغلبية المبررة للتدخل داخل الجامعة العربية

 في القمة العربية. التدخل العسكري العربي التخاذ قرار الطريق مهد يسغلبية األ
 

 ،نيوهذا من اختصاص القادة العسكري  وضع خطة فاعلة للتدخل العسكري العربي.ثانيا: 
سؤال مهم لم ننقاشه في هذه الورقة، وهو مدى استعداد العرب لوقوف على حتى يتم ا

العربية مثل األردن في مواجهة النظام السوري، حيث يظن كاتب الورقة أن الدول  عسكريا
والخليج والمغرب في وضع عسكري مناسب، كما أن كل من مصر وتونس وليبيا على 

الربيع تداعيات ن كان الزل يشغلهم إاستعداد للمساعدة في التدخل العكسري العربي، و
 ،لعمل العسكريلكما ويجب الوقوف أيضا على وضع خطة ي وترتيب البيت الداخلي. بالعر

أن يكون نجاح التدخل العسكري العربي خالل على تصمم بحيث  ،فاعليةة الوتكون في غاي
 ء آثار التدخلوبشكل يمكن احتوا .أقل خسائر في األرواح والممتلكاتبممكنة وأقصر فترة 

 .والدولة المساندة له احتواء ردة الفعل من النظام السوريكذلك دون اتساع نطاقه، و
 

وهذا الكسب مهم للغاية خاصة   بالعمل العسكري العربي. كسب الدعم الدولي للقيامثالثا: 
ساند قرارات الجامعة العربية في تعاملها مع سوريا. كما  ين المجتمع الدولأكما ذكرنا ونه أ
مد الجيوش العربية األمر  ىاستدعيضا في حالة ما إذا أن كسب الدعم الدولي مهم أ

  .واالمداد اللوجستي والفنيباألسلحة المتطورة 
 

ن يحكم اإلئتالف أن كان جوهرها إهذه الخطة و  لحكم سوريا.مسبقة وضع خطة رابعا: 
صدرت عدة بيانات وتصريحات من السوري بشكل انتقالي في سوريا كما هو اآلن، إال إنه 

بدعوى  ،بعدم االعتراف باالئتالف الوطنيفي ميادين القتال في سوريا بعض المجموعات 
تكمن أن اإلئتالف ال يمثل سوريا ميدانيا على األرض السورية. وخطورة هذه التصريحات 

جابه بكثير من تالتدخل العسكري العربي سوالتي يتخللها ن المرحلة االنتقالية في أ
لنظام السوري. وبالتالي التى تقاتل ااالعتراضات والتمرد والعصيان من قبل المجموعات 

حكم سوريا في المرحلة كيفية االعتراضات على ول من أجل تقليل يجب العمل على عدة حل
حتى ال تغرق الجامعة العربية في مستنقع التنازع بين مجموعات مسلحة و ،االنتقالية
ممثلين فاعلين في الميدان لى إن يؤول حكم سوريا ألذلك فإن الحل المقترح هو وعقدية. 

شراف الجامعة العربية التى بإالوطني و تحت مسمى االئتالفالسوري الداخلي والخارجي 
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 .بما فيها الجماعات المسلحة ،طياف السوريةصيغة مقبولة تتوافق عليها كل األعلى ستعمل 
 :يجب التركيز على عدة نقاط مهمة منهالي اوبالت

 

 .العمل على تكوين المؤسسة السياسية التوافقية  
 شراف عليهتنظيم اقتناء السالح واإل. 
  مثل الصحة والتعليم  في االهتمام،ولوية مؤسسات الدولة ذات األتحديد

 وغيرها.والبنى التحتية الهامة 
  عماراإلإعادة بدء إزالة مخلفات الحرب وااللغام والشروع في . 
  بث الوعي الديني والسياسي المدعوم من مؤسسات دينية وشخصيات دينية

قد التي تكفيرية الأو راديكالية لتحرير عقول الشباب من األفكار المعروفة 
 .وال تتعايش معهلغير اتلغي 

 

 قبل وعند القيام بالعمل العسكري العربي الشعارات التى يمكن التركيز عليها
 

عند القيام بالعمل العسكري العربي حتى ال قبل ون تكون هناك حملة دعائية جادة أمن المفترض 
 تؤثر على الرأي العام العربي والعالميمضادة قد من يفسد ذلك العمل بشعارات يبرز على الساحة 

 :، وهيفي صياغة تلك الشعارات . ويمكن التركيز على اآلتيالتدخل العربي ال يستحسنف
 

o  في البشر والممتلكات الكبير االستنزاف لحالة  قسرىأن التدخل العسكري العربي هو وقف
 .في سوريا

o ي ال يستهدف ضرب المقاومة. أن التدخل العرب 
o الطائفي في الصراع على األرض السوريةمنحى أن التدخل العسكري العربي هو وقف لل.  
o  السوري و الجيشأالتدخل العسكري يستهدف النظام الحاكم وليس الشعب السوري أن. 
o النظام ن مشكلة سوريا هي مشكلة في البيت العربي، ومهما تقاطعت مصالح اآلخرين مع أ

، فإن المصلحة العربية ومصلحة االنسان العربي هي رأس هذه المصالح، واليمكن السوري
 ر.ونحن نرى شعبا ودولة عربية تدمويتكلم نيابة عنه له طرفا فيه أن ن يدعي أللغير 

o  ةجل انقاذ دولأمن  هو عمل عربي مانإبالوكالة، والتدخل العسكري العربي ليس حربا أن 
 عربية وشعب عربي.

 
 في سوريا العربي العسكريمخاطر التدخل 

 
هناك بعض المخاطر التى يمكن مواجهتها في إطار االعداد للتدخل العسكري العربي، ومن 

 هذه المخاطر:
 

يمكن وكردة فعل فورية أن   .مواجهته وكيفية والخليج العربي األردن على الخطرأوال: 
ومصر بطائراته وصواريخه المتوسطة والبعيدة  والخليجيهاجم النظام السوري األردن 

يمكن مواجهة هذا الخطر من خالل الضربة يرانية. وإو نووية أالمدى وبرؤوس كيماوية 
طالق الصواريخ ومحطات إالجوية العربية على األهداف السورية كالمطارات ومنصات 
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يوت المضادة منصات لصواريخ باتروبوقت كاف ن تنصب أاالتصال والرادار. كما يمكن 
  لصواريخ سكود وغيرها.

  

فعل  ةبشكل رسمي كردويران عسكريا إن تتدخل أمن الممكن   االيراني.الرد  خطرثانيا: 
هداف في أبضرب بأرسال قوات كبيرة الى سوريا أو وذلك العربي، على التدخل العسكري 

ترسل  يرانأن إبسبب كان هو كذلك اآلن  إناالحتمال األول واردا، وقد يكون الخليج. 
قد تستمر ولكن امدادات عسكرية بالمال والعتاد والجنود ولكن دون تصريح رسمي بذلك. 

ن أمعلنة رسميا حتى لو تدخل العرب عسكريا في سوريا. كما الإيران بهذه السياسة غير 
سرائيلية إهداف يق ضرب النظام السوري ألسرائيل عن طرإيران قد تحاول استدراج إ

يران والنظام إوترمي  على خط المواجهة ضد النظام السوري.كطرف رائيل سأحتى تدخل 
تحالف أو الجامعة العربية تشن حملة وبن العرب ألى هذه الخطوة لتسويق فكرة إالسوري 

سرائيل في هذه الحرب إلذلك يجب عدم تدخل  مريكا ضد سوريا المقاومة.أمع اسرائيل و
ذا يكون وه .تدخل العسكري العربي النقاذ سورياحتى ال يفسد مشروع ال مهما كان الثمن

 . كما حصل ذلك في حرب العراق ،سرائيلإمريكي على ط األغعن طريق ممارسة الض
 

سيكون   .ثالثا: خطر فشل مناقشة التدخل العسكري العربي بسبب التوجس اإلسرائيلي
في اتخاذ قرار  و توحدهم من خالل الجامعة العربيةأسرائيلي من قوة العرب إهناك تخوف 

، وبالتالي قد تعمل على الضغط التوحد تلك من قوةإسرائيل ، وقد تتوجس التدخل العسكري
وبالرغم من أن الصراع العربي  .على أمريكا لوقف مشروع التدخل العسكري العربي

و أالهدوء، فإن تشكيل تلك القوة هو سنة  30كثر من كان طابعه في المجمل وألسرائيلي اإل
رسالة بقدر ما هو  سرائيلأنه تهديد مباشر إلعلى  فسرقد ال يُ في سوريا العسكري  التدخل

غطا نفسيا اوضمانعا هذا التوحد وسيكون  .كثر توحداأصبحوا أسرائيل من أن العرب إل
 غطرستها في فلسطين المحتلة.  استمرار سرئيل في إعلى 

 
 الخاتمة
 

كثر من أي وقت مضى. فبعد أما اليوم وملحا محتّ مرا أصبح خيار التدخل العسكري العربي ألقد 
أول تصريح رسمي للتدخل العسكري األجنبي في سوريا من قبل حزب هللا والصبغة الطائفية لهذا 
التدخل، كان ال بد من تدخل عربي الحتواء األزمة في سوريا، وانقاذ سوريا من التدخل والعدوان 

ن التدخل العسكري العربي يمكن أجامعة العربية. كما بما يقتضيه ميثاق الو ،الخارجي على شعبها
ن للجامعة أن سوريا جزء من األسرة العربية والجامعة العربية، وأن يتفهمه العالم على أساس أ

الحق في التدخل في سوريا من أجل انقاذها ووقف حمام الدم بها، بما يحقق األمن للشعوب العربية 
 . اشعوب ويحفظ حرياتها وحق العيش الكريم في بالدهويرفع الظلم والعدوان على تلك ال
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