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  دول المحتوياتج
 . الوطنية املصلحة: األول  املبحث

 
ا
 . :الوطنية املصلحة تعريف: أول

 
ا
 . الوطنية والقوة الوطنية املصلحة: ثانيا

 
ا
 . الوطني والدور  الوطنية املصلحة: ثالثا

 
ا
 . الدول  بعض في الوطنية املصلحة على أمثلة: رابعا

 . السورية الثورة: الثاني املبحث

 
ا
 . السورية الثورة أهداف: أول

 
ا
 . السورية الثورة وأدوات وسائل: ثانيا

 . السوري امللف مع التعامل في للدول  واملتغيرة الثابتة املصالح: الثاني الفصل

 
ا
 . الدولية األطماع: أول

 
ا
 . األوسط الشرق  منطقة تجاه األميركية املتحدة الوليات استراتيجية: ثانيا

 
ا
 . األوسط الشرق  منطقة في روسيا استراتيجية: ثالثا

 
ا
 . األوسط الشرق  منطقة في الصين استراتيجية: رابعا

 
ا
 . األوسط الشرق  في األوربي التحاد دول  استراتيجية: خامسا

 
ا
 . سورية اتجاه اإلقليمية الدول  استراتيجيات: سادسا

 . السوري للشعب الوطنية املصالح: الثالث الفصل

 
ا
 . سورية في الوطنية املصلحة تحديد مداخل: أول

 
ا
  . الدولية املصالح مع السورية والخالف اللتقاء نقاط: ثانيا
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 نبذة عن البحث
 , ولعبة سياسية تتجاذبهامزيد من الفوض ى, تحالفات ونزاعاتسوريا اليوم .. مزيد من الدماء , 

 طاولت املؤتمرات و الجتماعات.

أجلها ومصالح دول تدعمه أو  والشعب السوري الثائر يتخبط بين مصالحه و أهدافه التي ثار من

 تحاول قمع ثورته . وحده يدفع الثمن و وحده ضحية الولئم التي تصنع في مطبخ السياسة.

 و ا
ا
 لدى الباحثين. ثم يعرف مفهوم ينطلق هذا البحث بالتعريف باملصلحة الوطنية لغة

ا
صطالحا

ل عسكرية وسياسية عواماملصلحة الدولية والقوة والوطنية و يصوغ لنا مصادر قوة الدول من 

 وبشرية وغيرها.

ثم يتحدث عن املصلحة الوطنية والدور الوطني ويذكر لنا أمثلة على املصلحة الدولية في بعض 

 الدول.

وكيف استغل آل األسد الوحدة  ,يتعمق الحديث عن سوريافي العنوان الثاني من هذا البحث 

ظ( وتنكيله أيام السفاح األول )حاف, سواءا كان ذلك الوطنية كشعار ليالحقوا معارضيهم

 و خمس سنوات  ,خوان املسلمين في الثمانيناتبمعارضيه من جماعة اإل 
ا
أو بابنه األكثر إجراما

 
ا
 بحجة الدفاع عن أمنها وأمانهاحرق فيها سوريا بشرا

ا
وكيف اضطر الشعب الثائر  , وحجرا

 .حقبهاأ ية للسالح تحت ممارسات األسد وماللتحول من السلم

لساحة  أن سوريا قد تحولت املحللينبعد خمس سنوات من عمر الثورة السورية يرى الكثير من 

 في نهاية السلم. تن مصالح الشعب املكلوم قد أصبحأصراعات دولية وإقليمية وب

 ؟!زالت على طريق املصلحة الوطنية  وهنا يسأل الكاتب فيما إذا كانت الثورة السورية ما

في  سؤال وغيره عرض لنا البحث بشكل واٍف األطماع واملصالح الدوليةولإلجابة على هذا ال

فيبدأ باستعراض الستراتيجية األمريكية بالتعامل مع امللف السوري  ,التعامل مع امللف السوري

ها فهي من ثم انتهجت الزدواجية في تعامل ,عن قرب في بداية الثورة السورية التي اكتفت باملتابعة

( وقدمب الثائرجهة تدعم الشع
ا
 لالجئين السوريين)ظاهريا

ا
 ماليا

ا
, ومن جهة أخرى عرقلت ت دعما

 كاذبة للمعارضة السورية وساهمت في تشتيتها.
ا
 حظر الطيران وقدمت وعودا
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مجمل التحاليل السياسية لضبابية الدور األمريكي تجاه سوريا وتقلبه  يتضمن البحث عرض

 وريا خصوصوعالقته بالدور الروس ي في س
ا
 ودول املنطقة عموما

ا
وقد أفرد البحث زاوية متكاملة  ,ا

روسيا التي تحاول استعادة هيمنتها على منطقة الشرق  ,عن هذا الدور واستراتيجياته للحديث

فدعمت نظام األسد حتى الصميم و  ,جدت في الثورة السورية ما يخدمهااألوسط والتي و 

 ناهيك عن تدخلها ال, كل القرارات األممية التي تدينه عارضت
ا
سافر في سوريا عسكريا

شأنها شأن إيران التي يعرض لنا البحث دورها ومطامعها في منطقة الشرق األوسط  ,واقتصاديا

وما وراء دعمها الالمحدود لنظام األسد و تحويلها األراض ي السورية لساحة صراع سني شيعي 

كل هذه التنازعات الحاصلة في سوريا  ,سني املمثل بدول الخليج في وجههابهدف دحر التمدد ال

فحسبما ذكر في البحث يخاف الكيان الصهيوني  ,كيان الصهيونيخدمت وبشكل كبير مصلحة ال

 لذلك نجد ,ارضة تهدد كيانه وأمنه واستقرارهأن يتسلم الحكم في سوريا قوى معمن 
ا
ه داعما

 .وهما حليفان خفيان منذ عقود بشكل صريح لنظام األسد  وكيف ل

فيعرضها في  ,ة للشعب السوريثم يطوي البحث الفصل الثاني منه ليتحدث عن املصالح الوطني

 منها بشكل واضحجدول بشكل 
ا
وانتقل البحث بعد ذلك للحديث عن نقاط  ,منظم و يعرف كال

وعزى ضعف تجاوب , لشعب السوري مع املصالح الدوليةالتقاء واختالف املصالح الوطنية ل

د يمثل مع قضية الشعب الثائر لنقاط عدة منها عدم وجود جسم سياس ي موح   املجتمع الدولي

والتحزب للقوى الدولية بل كانت معارضة ضعيفة يمكن وصفها بالفئوية  ,املعارضة السورية

ولم تتوحد إلى اليوم تحت راية واحدة تخدم املصلحة الوطنية للشعب السوري ول  ,املختلفة

 حورية في العالم.تتعارض مع مصالح الدول امل
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 تي:آلخالصة القول في قضية دراسة املصلحة لدى قوى الثورة هي او 

 على مستوى الجسم على مستوى الخطاب

 عن 
ا
الخطاب عاطفي يحمل الكثير من الستجداء بعيدا

التفكير في سؤال املصلحة للطرف املقابل وكيف نستطيع أن 

 نلبيه.

الدول من ثورة لم يكن ثمة جسم سياس ي يدرس مصالح 

الشعب ويعمل على إيجاد نقاط اللتقاء, في مواجهة األسد 

 الذي استفاد من خبراته الدولية في هذا الجانب.

 عن الستناد للداخل 
ا
خطاب موجه للخارج في معظمه بعيدا

مما جعل الدول تتلقى هذا الخطاب, كخطاب ضعيف 

 جوهره. قطفت منه ما يخصها ولم تلب  

القوى السياسية وبعض القوى الثورية بمنطلق عملت أغلب 

 عن حسابات املصالح 
ا
املصلحة الفئوية أو الحزبية, بعيدا

 الوطنية للثورة.

 ما تم مخاطبة الشعب السوري بمنطلق املصلحة 
ا
نادرا

الوطنية, أو العمل على تنمية هذه املبادئ ضمن صفوف 

 الثورة.

 أن أغلب هذه هدف توحيد املعارضة مصلحة عليا للثورة, إل

الكتب ركزت على الخارج بدل اعتماده على القوى الداخلية, 

 مما جعلها سهلة النصياع لألطماع الخارجية.

 

 النتائج والتوصيات:

 :لهاب  ومن س   الدولية القضايا في الوطنية املصلحة تعظيم أسباب أبرز  القوة تعزيز

 الخارج. على النكشاف درجة وتقليل الداخل, في التنموية واملشاريع الستثمارات تشجيع -

 عليه. املتفق الجسم خزينة إلى وتحويلها واملياه الطاقة موارد على السيطرة -

 والتاريخي. الحضاري  سورية دور  وابراز للشعب الحضاري  الجانب استثمار -

 حر. وطني جيش تشكيل على العمل -

 النتقالية: املرحلة مأسسة

 التالية: الكيانات البحث قيام النظام. ويقترح إسقاط بعد الراهنة الوطنية املصالح أولى من تعتبر

 هيئة العدالة النتقالية. -

 بناء نظام لمركزية الحكم املحلي. -

 هيئة البناء القتصادي. -

 هيئة حكم انتقالية. -

 هيئة مكافحة العنف والرهاب. -

  هيئة شؤون الالجئين واملهجرين. -
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