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 تداعيات األزمة السوريّة على دول الجوار
 2015، 2االثنني، آذار، 

 
تداعيات األزمة السوريّة على دول "أقام معهد عصام فارس للعالقات العاّمة والشؤون الدولّية ندوة بعنوان 

عياهتا وخماطراها على ، موضوع األزمة السورية وتداريان األمنيعهد املنائب رئيس اها وتناوَلت الندوة، اليت سّيَ  "اجلوار.

 توّزَعت على حماور ثالثة.قد و الدول اجملاورة. 

 ،رئيس مركز الشرق األوسط للدراسات االسرتاتيجّية )أُرسام( ،يف احملور األّول، عرض د. شعبان كرداش

املبيّن على السياسّي  تتبّّن احللّ اجلارة الشمالّية لسوريا،  ،فرأى أّن تركيا .ةاألزمة السوريّ  جتاهسياسات الدولة الرتكيا 

اهيئة حاكمة سورية تقود ي  حب، حنو نظام دميقراطيّ  سياسي   عملية انتقال  دعم بويقضي  .(1)نيف جمؤمتر  وثيقة

األمر املنّظمات املتطرّفة يف صفوف املعارضة،  ةر ااهظعلى  كرداش مثّ عرّج .اهذه العملّيةجتمع بني املعارضة والنظام 

 رتكيا وأمنها. لايًدا متز هتديًدا شكِّل ي الذي

، أّوهلا :، وناقش أبعاده السبعةاألزمة السورية على العراق ناول د. فرحات بّيينيسي أثرتفأّما يف احملور الثاين، 

م خبيف العراق،  جئنيالالّ  أزمة ّّ مليون عراقي نازح داخليًّا( والجئني سورّيني  2.2الجئني داخلّيني ) توّزعون علىياّصة أ

. ةتطرّفاملبني املنّظمات و  ةبنية الدولة العراقيّ العالقة بني ، ثانيها (.دألف سوري معظمهم من األكرا 245)ما يقارب 

تطّرف على أّن  .العراقخمتلف البالد العربّية ومنها طال يل سعاتّ سوريا و  جغرافيًّا من انطلق امتطرّفً  اتنظيمً ّثل ميفداعش 

ففي حني تقول تركيا بوجود أزمة يف بنية  .االقتصاديّة العراق زمة، أثالثهااقية. الفئات العر  خمتلفعّم ي أخذاهذا التنظيم 

، رابعها .أخذ بتهريب نتاجهاو  ،تقع يف مناطق يف قبضته عراقّية حقول  نفطّية داعش على استوىلالعراق االقتصاديّة، 
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، البعد االجتماعي خامسها. عاقبةتاألحداث األمنية امل نتيجة اخنفاض أعداد الزّوار جرّاء تضّرَرتاليت  السياحةأزمة 

 .النزوح الداخليسياسة  السلطات العراقية تباعوبا وبالتطّرف املستشري ويرتبط اهذا البعد بأزمة الالجئني .لألزمة

، ما أّدى إىل جيش جديد استحدثو بعد سقوط نظام صّدام حسني، ُحّل اجليش فسادسها، األزمة العسكريّة. و 

العراق حتالفات ها، أثر األزمة السورية على سابع. بعينها طائفة مياعتباره جيًشا حيببداعش  يب فئة من الشعبترح

  .اإلقليمّية والدولية

الالجئني  وضع فذكراألوضاع االنسانّية، تناول الباح  أويتون أوراهان يف احملور الثال  ، إضافًة إىل ذلك

اليت تعمل على استيعاهبم ودجمهم يف اجملتمع  الجئ مسّجل رمسيًّا(مليون  1.5) ايف كّل من تركيالسورّيني ومعاناهتم 

 ؛(، معظمهم من األكرادمسّجل رمسيًّا ألف الجئ 245والعراق ) ؛مليون الجئ مسّجل رمسيًّا( 1.3) واألردن ؛احملليّ 

ما يقارب  لالجئني الفلسطينيني،، إذا احتسبنا االذي يوازي عدد الالجئني إليه الجئ مسّجل رمسيًّا( 1.2) ولبنان

البلد، خاّصًة أن عودة الالجئني السورّيني ال قد خيّل، حبسب أوراهان، بدميغرافّية اهذا ما واهذا  .سّكانهعدد نصف 

 تبدو متاحة يف املدى القريب. 

 شيعي؛ ودورالصراع السيّن ال يفأثراها ة على التجارة؛ و حول أثر األزمة السوري األسئلة دارت ،الندوة يف ختام

 . وتسليحها املعارضةدعم يف  تركياودور  لمعارضة؛ل هادعمآلّيات و السورّي يف الصراع  حدةالواليات املتّ 

  


