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 تمهيد:

جد لها مكانًا في مستقبل سوريا عن طريق تقويض النظام ة السورية، والسعودية تحاول أن تمنذ اندالع الثور

قدمت  عبد العزيزبن  عبد اهللالملك الراحل  وخالل حكمومصالحه بشكل كبير في سوريا الجديدة،  اإليراني

ومع وصول الملك  السعودية دعمًا سياسيًا وعسكريا للقوات المعارضة السورية المدعومة أمريكيا وخليجيًا.

صبح التخلص من أزاد الدعم السعودي للمعارضة بشكل كبير حتى  (5102م في المملكة )يناير الحكسلمان إلى 

 بشار األسد ونظامه هدف الرياض األول، وبات اآلن أهم من الملف اليمني.

، بأن قرار (لوزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان اإلعالميالمستشار )تصريحات العميد أحمد عسيري وجاءت 

حول جدية هذه التصريحات وحول  تالالتساؤ لتثير، (1) فيهتدخل العسكري في سوريا قرارًا ال رجعة الرياض بال

وهل ثمة تنسيق بين الرياض وأنقرة حول هذه  ؟قدام على هذه الخطوةالرياض على اإل دفعتالدوافع التي 

م بها، وهل ستكون عملية أما أن السعودية وحدها ستقو ؟الرياض فيها التي ستشاركوما هي الدول  ؟العملية

 ؟أيضاأنها ستشمل عملية برية  أماجوية فقط 

 

                                  
 الرابطعسيري قرار الحرب البرية ضد داعش في سوريا ال رجعة فيه، موقع قناة سكاي نيوز عربية.  (1)

http://www.skynewsarabia.com/web/article/815424/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%87
http://www.skynewsarabia.com/web/article/815424/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%87
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 واألهداف السعودية: الدوافع أواًل:

اصة خ تكتنفها،ثمة عدة دوافع باتت تجبر المملكة على اإلقدام على هذه العلمية العسكرية رغم المخاطر التي 

أصبح  سوريا والذي، ورغم سوء الوضع في ن الرياض ال زالت لديها جبهة مفتوحة مع الحوثيين في اليمنأو

 ، ومن ذلك:قدامها على هذه الخطوةإ، لكن الرياض لديها ما يبرر لكل المتورطين فيهمستنقعًا 

رغم قرابة انتهاء العام على العملية العسكرية في اليمن والمعروفة بعاصفة الحزم إال  التراجع في اليمن:ـ 0

أن الوضع لم يحسم بعد والزال الحوثيون يسيطرون على عدة محافظات من بينها العاصمة صنعاء، وال زالت 

ياسية الحرب ، مما دفع الرياض إلى انتهاج سخراآلو الحينالصواريخ الحوثية، تصل إلى مدن سعودية بين 

الذي أصبح يهدد السعودية  اإليرانيزحف الومحاولة فتح جبهات أخرى لوقف  ،الطويلة والمفتوحة في اليمن

 .(2) كبيربشكل 

في سوريا في حال تدخل  ًاانتصار ولو معنوي أيخر وهو تحقيق آهدف حيث يبرز  ـ االنتصار المعنوي:5

منذ وصول الملك  تحاول، على سمعة الرياض والتي إيجابيينعكس بشكل ، بما السعودي بعملية عسكرية

ة الفرصتكون ربما والسنية أمام التغول الشيعي،  اإلسالميةحامي الدول  هاأن تصدير فكرة، سلمان إلى الحكم

بسبب تطابق وجهة النظر السعودية مع تركيا فيما يخص الوضع في سوريا مما يساهم في ضمان  مواتيةاآلن 

 صلحة حقيقة في التدخل في سوريا وهذا األمر متمثل بشكل كبير في تركيا.وجود حليف قوي له م

 روتهذالسورية زاد التوتر بين الجانبين بشكل كبير حتى وصل إلى  األزمةمع بدء  تقويض النفوذ اإليراني:ـ 3

عندما قطعت الرياض عالقاتها الدبلوماسية مع طهران بعدما تعرضت السفارة السعودية في  5102في يناير 

ن ة لرجل الديالسعودي إعدامللتدمير والحرق جراء اإليرانية مشهد مدينة في للمملكة طهران والقنصلية العامة 

على زعامة المنطقة فقط بل وصل  هالم يعد يصارع اإليرانين النفوذ أالسعودية وتدرك  الشيعي نمر النمر.

من وضعية أن تتحول رأت أهمية  والشمالية عبر سوريا والعراق، ولذلك، الجنوبية في اليمن هاحدودتهديد إلى 

ومن هنا ترى الرياض ضرورة التقدم خطوات على ، افي سوري يرانإ ، من خالل مواجهةرد الفعل إلى الفعل

 إيران عن السيطرة في المنطقة. وإبعاداإليرانيين في سوريا، لحسم القضية 

ل السعودي في سوريا هو التخلص من خدتلل األساسيرغم أن الدافع  :سالميةاإلالقضاء على تنظيم الدولة ـ 4

تدخل هدفه األساسي محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية، الذي لكن التصريحات السعودية تؤكد أن ال ،نظام األسد

لدول المنطقة وعلى رأسها السعودية خاصة وأن من أهم أهداف التنظيم الجهادي أصبح يمثل تهديدًا كبيرًا 

                                  
 الرابط، لةيف هشيتدون في اقتصاد السعودية، موقع أثار الحرب على اليم (2)

http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-18468203
http://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-18468203
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 السياسية من المرجعية شرعيتههو نزع الشرعية الدينية عن حكم آل سعود الذي يستمد جزًء كبيرًا من 

داعش سيقدم السعودية على  لمواجهةلها في سوريا ختدن أعالن الرياض إ كما أن .(3) يرفعها التي اإلسالمية

التي دائما ما تتهم بها الرياض منذ  "المنظمات اإلرهابية"ويبعد عنها شبهة دعم  "الفكر المنحرف"أنها تحارب 

 سبتمبر وحتى اآلن. 00

عن التحالف االستراتيجي الموقع بين الرياض وأنقرة في  بعيدًا :اإلسالميمنازعة تركيا على قيادة العالم ـ 2

، ال يزال هناك هاجسًا سعوديًا من تعاظم الدور التركي في المنطقة خاصة وان شرعية النظام  5102ديسمبر 

، التي ال ترغب الرياض أن يشاركها فيها أحد، اإلسالميةند في األساس على فكرة الدفاع عن الدول تالتركي تس

ن إ، ونجحت في أن تعيد ترتيب األوضاع الميدانية لصالح المعارضة السورية فا في سورياتدخلت تركي فاذا ما

م صورة تركيا لدى الشعوب العربية اإلسالمية التي تنظر إلى حكومة العدالة والتنمية على يعظذلك من شأنه ت

الرياض إلى الدخول في هذه من هذا المنطلق ستسعى وية واإلسالمية، أنها داعم لرغبات الشعوب العرب

يتم تصويره على سهمها لدى الشعوب العربية خاصة بعد وصول الملك سلمان والذي أالعملية من أجل رفع 

يا لترك اإلسالميالعالم ، ومن ثم لن يترك زعامة اإليراني" التغول الشيعي" في مواجهة أنه "المدافع عن السنة"

 .(4)وحدها

، موالتقسي الفوضىوتمدد مخططات مع تدهور األوضاع في سوريا  بنانية في سوريا:لاستنساخ التجربة الـ 2

م ذا ما تإقائمة على التعدد العرقي واإلثني بين أطياف الشعب السوري مستقبلية محاصصة وجود  واحتماالت

لها  نيس لضمان حليفيكون في سوريا اآلن  عوديتدخل السال فإنالتوصل لحل سلمي خالل الفترة المقبلة، 

 .الدور اإليراني والروسي فيهاموازانة الوضع في لبنان، تستطيع من خالله أن  على غرار

، شعرت 5102بعد التوافق بين إيران والغرب حول ملف طهران النووي في يوليو األميركي:ممارسات الحليف ـ 7

للتفكير في تبني سياسات لرياض ل ًافعادآخذة في التصادم، وهو ما شكل السعودية أن عالقتها بواشنطن 

 .(5) المنطقةفي  نييرااإل روسيال تتسم بالمبادرة لمواجهة التغلغل

 

                                  
 الرابطالجبير التدخل السعودي في سوريا يستهدف داعش، موقع سي ان ان عربية.  (3)

 الرابطوخالفاً على القيادة، موقع شؤون خليجية.  تكتيكياتعاوناً  والسعودية.تركيا  (4)

 الرابط عربية.أميركا خرقت تحلفاً مع الخليج الحتواء إيران، موقع سي أن أن  (5)

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/02/19/jubair-syria-russia-isis-assad
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/02/19/jubair-syria-russia-isis-assad
http://alkhaleejaffairs.info/c-19917
http://alkhaleejaffairs.info/c-19917
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/11/vali-nasr-dean-johns-hopkins-school-advanced-international-studies
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/11/vali-nasr-dean-johns-hopkins-school-advanced-international-studies
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 ثانيًا: سيناريوهات التدخل السعودي في سوريا:

 سيناريو الحرب الكالمية:ـ 0

الرياض لن يمكنها خوض عملية عسكرية في سوريا ال سيما وان األمر في اليمن يقوم هذا السيناريو على أن 

توقع نتائج هذا التدخل مما يزيد األمور القدرة على الوضع في سوريا وعدم  لتعقيدلم يتنه بعد وكذلك 

 جولةتعقيدًا، وأن األمر ال يخرج عن الحرب الكالمية بين أطراف النزاع في سوريا، وخاصة بعد الحديث عن 

 من هذه التصريحات هو تعظيم موقف الهدف األساسيأن ، مما يعني حول سوريامفاوضات جنيف جديدة ل

 المعارضة السورية في المفاوضات.

بريل المقبلين، أالسعودية أشارت إلى أن موعد العملية العسكرية ما بين مارس وأن  :االحتمالما يعضد هذا وم

. كما أن (6) مارسالنار بين األطراف المتقاتلة في سوريا مطلع شهر  إطالقمع أن هناك حديث دولي عن وقف 

السعودية ليس لديها فائض من القوات يمكنها الدفع به في هذه العملية العسكرية، خاصة بعد إعالن مصر 

قة أيًا من الدول المشاركة في مناورات رعد الشمال مواف إبداءتدخل عسكري في سوريا، وعدم  أليعن رفضها 

الذي يستبعد معه حدوث على التدخل في هذه العملية، ما يعني أن الرياض ستكون بمفردها وهو األمر 

 .(7) التدخل

 

 :سيناريو الضربات الجويةـ 5

السعودية ستقوم بعملية جوية فقط عبر قصف بعض األماكن التي يتمركز فيها يقوم هذا السيناريو على أن 

التنسيق مع قوات التحالف الدولي دون خوض معركة برية على األرض، طار إفي  اإلسالميةتنظيم الدولة 

لوعورتها وعدم توقع نتائجها وفي نفس الوقت تحدث هذه الضربات تقدما مهمًا للمعارضة السورية في 

 مناطق التماس بين قوات المعارضة وداعش.

وزير الخارجية  وإعالن، يةالترك أنجرليكعودية إلى قاعدة وصول مقاتالت س :االحتمالما يعضد هذا وم

السعودية عادل الجبير أن العملية العسكرية ستكون تحت مظلة التحالف الدولي الذي تقوده أميركا ضد داعش 

 .(8) والتركيةمناورات جوية بين القوات الجوية السعودية  وإجراءفي سوريا، 

                                  
 الرابطتدريبات عسكرية الشهر المقبل لحرب سوريا، موقع سي أن أن.  ستبدأعسيري: السعودية  (6)

 الرابطح شكري قرار السعودية بالتدخل البري في سوريا قرار منفرد، صحيفة اليوم السابع المصرية سام (7)

 الرابطقع روسيا اليوم. بدء مناورات جوية تركية سعودية، مو (8)

http://arabic.cnn.com/world/2016/02/05/saudi-arabia-isis-syria
http://arabic.cnn.com/world/2016/02/05/saudi-arabia-isis-syria
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89--%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%86/2587845#.VsccePkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/2/16/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89--%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%86/2587845#.VsccePkrLIU
https://arabic.rt.com/news/811327-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/811327-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9/
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س الوقت وفي نف واإلسالميالعربي  ي العامأحفظ ماء وجه السعودية أمام الرومثل هذا السيناريو من شأنه 

عليها  طريستلقوى المعارضة في المناطق التي  اً جوي غطاًء، كما أنه يمكن أن يوفر تقليل الخسائر بشكل كبير

، كما أن من شأن، بعدما سيطرت عليه قوات كرديةتجاه حلب افي تركيا  ت فتح الطريق أماموفي نفس الوق

 .(9) واإليرانيةبين القوات السعودية المباشرة عسكرية تفادي المواجهة الهذا السيناريو 

 

 سيناريو عملية برية محدودة بمشاركة تركية:ـ 3

ية عسكرية برية محدودة بالتنسيق مع تركيا، إلعادة لمشن عيقوم هذا السيناريو على أن السعودية ستقوم ب

شعب الكردية التي حققت تقدماً كبيرًا السيطرة على المدن التي فقدتها المعارضة السورية أمام قوات حماية ال

 حلب الممر الرئيسي لقوات المعارضة إلى تركيا.وخاصة  ات،تجاهافي عدة  5102خالل شهر فبراير 

، اعزاز السوريةمقاتل من المعارضة السورية إلى مدينة  211سماح تركيا بعبور نحو  :االحتمالما يعضد هذا وم

استعداد أنقرة لعملية ، وت حماية الشعب السوري داخل سورياقواقصف المدفعية التركية لمواقع حزب و

 لة الخسائر التي منيتعسكرية برية في شمال سوريا تعيد ترتيب أوراق المعارضة السورية من جديد بعد سلس

حق تركيا في الدفاع عن  إلثباتاستدعاء أنقرة لسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس األمن ، وبها مؤخراً 

 جريح. 21قتيال وأكثر من  52بعد عملية التفجير التي استهدفت رتاًل عسكريًا في أنقرة وخلف  نفسها

 اقأورزيادة التعاون وإعادة ترتيب ، وتركياو بين السعوديةتقاسم أعباء المعركة ومثل هذا السيناريو من شأنه 

الخسائر المحتملة الناجمة عن تقليل ، ووجود غطاء دولي للتدخل، وطرفيناألوضاع في سوريا لخدمة كال ال

 الحرب.
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تقدم واسع ية وعدة دول عربية وإسالمية على تركيا بالتنسيق مع السعود إقداميقوم هذا السيناريو على 

في األراضي السورية من ناحية الشمال السوري، لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية ضد قوات بشار األسد 

الروسي حول حسم القضية في  األمريكينظيم الدولة اإلسالمية من أجل حسم المعركة في ظل حالة التماهي وت

  .خطوط الحمراءمر الذي تعتبره أنقرة من الاتجاه تقسيم سوريا إلى دويالت صغيرة من بينها دولة كردية وهو األ

                                  
 الرابطإيران في سوريا، موقع هافينغتون بوست عربي وهل تحدث المواجهة المباشرة بين السعودية  (9)

http://www.huffpostarabi.com/2016/02/06/story_n_9175210.html
http://www.huffpostarabi.com/2016/02/06/story_n_9175210.html
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 ،ضاع بينها وبين األكراد في سوريادهور األوعزم تركيا على التدخل العسكري بعد ت :االحتمالما يعضد هذا وم

بين تركيا وروسيا حول التدخل في سوريا وأن هذه الخطوة ستقود إلى حرب عالمية  المتشددةالتصريحات و

ظل انشغال الداخل األمريكي والتحسب الحتماالت تراجع االهتمام األمريكي بقضايا المنطقة، في  ،(10) ثالثة

 الملفات إلى الرئيس الجديد.هذه وترحيل  الرئاسية في شهر نوفمبر المقبل اتباالنتخاب

روسيا  إقليمية بينوقوع حرب ، والصراع في سوريا إلى فترة كبيرة إطالة أمدومثل هذا السيناريو من شأنه 

ى إقليمية دخول أطراف أخر، وما يدفع المنطقة إلى الفوضىمدية، وتركيا والسعودية وإيران والتنظيمات الجها

 اتجاه حرب عالمية ثالثة.ب وربما الدفعودولية على خط الحرب 

 

 خاتمة:

أصبح شديد التعقيد في ظل هذا التشابك اإلقليمي والدولي واالنقسام الداخلي، وهو ما الوضع في سوريا إن 

لفات وخلط ال يمكن توقع نتائجه في ظل حالة تداخل المالتدخل البري في سوريا هو بديل قرار يعني أن 

أمرًا بحجم كبير التدخل العسكري مثل هذا ، ومن ثم تظل احتماالت المنطقة اآلنعاني منها تاألوراق التي 

، ليس فقط داخل سوريا ولكن في كل الدول ينجم عن هذا التدخليمكن أن مستبعدًا نظرًا لحجم الدمار الذي 

، ومن ثم يظل سيناريو الضربات الجوية لى ذلكالمتورطة في الصراع، ولعل تفجيرات أنقرة األخيرة مؤشر ع

 التشابك والتعقيد.االحتمال األرجح  في ظل هذا أو التدخل البري المحدود هو لبعض المناطق 

                                  
 الرابطكيف يمكن لسوريا أن تسحب العالم لحرب عالمية، موقع بي بي سي العربية.  (10)
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