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 تماعية و اقتصادية و أمنية عانت روسيا من مشاكل عدة اج1990ا�يار االحتاد السوفيايت يف  بعد            

 2000 يلتيسني يفمن سلفه السابق بوريس و غريها و عليه سعت روسيا بقيادة فالدميري بوتني و الذي تسلم 

اىل اصالح السياسة الداخلية و اخلارجية و الرغبة يف استعادة التوازن على الساحة الدولية ، فمنذ وصوله اىل 

السلطة و توليه منصب الر�سة لثالثة عهدات و هو حياول استعادة اجماد االمرباطورية السوفيتية من جديد ،و قام 

  2010ة عود�ا ،و تعترب الثورات اليت شهد�ا بعض الدول العربية بداية �لعديد من التحركات اليت تؤشر لسرع

و مصر و ليبيا و من ابرز املؤشرات على عودت روسيا للعب دور دويل جديد فموقفها من الثورات  كتونس 

،فعند قيام  يكون حيادي يف بعض االحيان و أخرى احنيازي و ذلك حسب حمددات املوقف الروسي من الثورة

 .ورة السورية كانت روسيا من أوىل الدول اليت اختذت موقف مباشر و مساند للنظام االسدي الث

متثل سور� حليف روسيا الوحيد وهلذا الصراع كان حول امهية روسيا يف منظومة التحالفات و املصاحل االقتصادية 

اخرى ،و بسبب هذه األزمة و ما  من جهة و التكلفة السياسية و االسرتاتيجية اليت تتكبدها هذه القوى من جهة

خلفته من دمار يف سور� و زعزعة األمن و االستقرار يف املنطقة العربية و هذا استدعى القيام بعمل دويل موحد 

         لكن مجود األمم املتحدة حال دون ذلك، و لذلك قامت السياسة اخلارجية الروسية �لتدخل حلل االزمة

  :و حول دراسة هذا املوضوع قمت بطرح االشكالية التالية .نطقة ال ننسى ذلكو لتحقيق اهدافها يف امل

   السياسة  اخلارجية الروسية على األزمة السورية  ؟ اىل أي مدى أثرت-

  :التساؤالت الفرعية 

  حمددات السياسة اخلارجية الروسية ؟ماهي  -

  الروسية ؟ما هو موقع سور� يف السياسة اخلارجية  -
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  االجراءات املتخذة حلل األزمة السورية؟ماهي  -

  :فرضيات الدراسة 

  :لالجابة على األسئلة الفرعية ميكن صياغة جمموعة من الفرضيات أمهها

  .األزمة السورية هي فرصة البراز الدور األمين الروسي يف املنطقة- 

  .قوة بشار األسد التدخل الروسي يف األزمة زاد من- 

  األزمةحل .دور يفاألمم املتحدة كان هلا - 

  :اختيار املوضوع أسباب

من اعتبارات اختيار هذا املوضوع هو الرغبة يف تتبع ما الت اليه األوضاع الراهنة يف سور�  ، و �عتبار احلدث 

  .موضوع الساعة اضافة اىل التخصص اال و هو العلوم السياسية و العالقات الدولية 

  :مهية املوضوع العلمية و العملية أ

  .ان األمهية العلمية لدراسة هذا املوضوع هي اغناء املكتبة العربية مبرجع جديد :العلمية 

هي اعتبار هذا املوضوع احد املواضيع األساسية يف الدراسات املعاصرة خاصة الدور الروسي اجلديد  :العملية

  .كقوة عظمى على املسرح الدويل و الذيتعمل روسيا من خالله على استعادة مكانتها السابقة  
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 :الدراسات السابقة 

يعترب موضوع الدور الروسي اجتاه األزمة السورية احد اهم موضوعات السياسة الدولية الذي حظي �هتمام فئة 

واسعة من الباحثني و األكادميني ،النه موضوع جديد و حساس تناولوه من خمتلف الزوا�، و من الدراسات اليت 

  :مايليتناولت هذا املوضوع 

  مذكرة املاسرت الدور أألمين لروسيا بعد ثورات الربيع العريب - 

سور� (ت الراهنمذكرة ماجستري السياسة اخلارجية الروسية جتاه منطقة الشرق االوسط يف ظل التحوال - 

  .)2014 دراسة حالة

  :أهداف الدراسة 

،اضافة اىل ان اهلدف األساسي من هذه الدراسة هو ابراز مصاحل روسيا يف سور� و سياستها املتخذة يف املنطقة 

  ابراز الدور العريب و االمريكي يف املنطقة

  :االطار الزماين و املكاين

  :الزماين االطار-

  .حتول كربى يف سور��عتبارها مرحلة  2017اىل غاية  2011ا�ال الزماين للدراسة من ينطلق 

  :املكاين الطارا- 

و دولة سور� العربية �عتبارمها موضوع الدراسة اضافة اىل �قي الدول اليت تدخلت يف يتمثل يف روسيا االحتادية 

  .تفاعال�ا مع الدولتني
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  :االطار املفاهيمي

  :تعريف السياسة اخلارجية

املفكرين كل حسب اجتلهه العلمي ، و اىل تعقد الظاهرة  تعددت السياسة اخلارجية للدول اهتمامات الباحثني و

و ميكن تعريف السياسة اخلارجية يف .الدولية و السلوك اخلارجي للدول، و تعدد األبعاد اليت تندرج يف اطارها 

  :اطارها اللغوي و االصطالحي

  .السياسة من مصدر ساس و تعين مبادئ معتمدة تتخذ االجراءات بناء عليها:لغة

بقصد بلوغ الغاية العليا للمجنمع ،وهي تعين )الدولة(ان لكلمة السياسة معان خمتلفة فهي فن حكم احلاضرة 

السلطة و الطاعة القائمني من أجل حدث و كل عمل و كل وضع يعترب داخل مجاعة بشرية عن وجود عالقات 

ماعي ،اما اخلارجية ،مجع خارجي و و بشكل عام ترمي الوظيفة السياسية اىل ضمان اهلدف االجت.غاية مشرتكة 

فالسياسة اخلارجية اذن كل ما .هو اسم مؤنث منسوب اىل اخلارج ، تعين كل أعمال الدولة املوجه حنو اخلارج 

  .يتعلق �لسياسة مع البلدان االجنبية

  :اصطالحا

األخرى ،وضبط  مودلسكي على أ�ا ذلك النشاط الذي تقوم به ا�تمعات لتغيري سلوك الدوليعرفها جورج 

  .نشاطها على البيئة الدولية 

الدولية من خالل يركز مودلسكي على كيفية ضبط الدول أوا�تمعات سلوكيات الدول األخرى على الساحة 

  .قدر�ا على التأثري عليها و تغيري توجها�ا 
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، مت اختياره للتعامل مع كما عرفها سنايدر  ريتشارد على ا�ا منهج للعمل أو جمموعة من القواعد أو كالمها 

أي أ�ا اداة تعامل صناع القرار مع مشكلة .مشكلة أو واقعة معنية حتدث حاليا ، أو يتوقع حدوثها يف املستقبل 

  .او الواقعة اليت حدثت أو قد حتدث يف املستقبل

ثلون الرمسيون للوحدة بر�مج العمل الذي خيتاره املم" أما دمحم السيد سليم فانه يعرف السياسة اخلارجية ��ا 

اذ يركز على ".الدولية من بني جمموعة البدائل الربمناجية املتاحة من أجل حتقيق اهداف حمددة يف احمليط اخلارجي 

  .البدائل اليت خيتارها املمثلون الرمسيون لتحقيق اهداف الدولة 

تشري اىل جمموعة من االجراءات و انطالقا من التعاريف السابقة ميكن وضع تعريف اجرائي للسياسة اخلارجية ل

  ".وفقا للموارد املتاحة هلذه الدولةالسياسات اليت يضعها صناع القرار لتحقيق املصلحة الوطنية للدولة 

  :لقوةا

ان العلماء و الفالسفة االجتماعيني و االسرتاتيجيني العسكريني قد أضافوا منذ القدم حول تناول مفهوم القوة و 

ر الكبري ،و ذلك �لنسبة لألغراض مل تكن جوهرية �لقداال أن االختالفات القائمة بينهم  اختلفوا يف تعريفه

ة هي ببساطة القدرة على التأثري االكادميية ،على قدر امهية االخري العلمية اليت ختتلف كثريا بطبيعتها عن املداوالت 

ء يف أي موقف اجتماعي أم سياسي أم لذلك فالقوة لالقو�على اآلخرين و اخضاعهم الرادة القوي الفاعل ،

  .اقتصادي أم ثقايف هم الذين يفرضون اراد�م و كلمتهم و يسريون االمور كما يرو�ا و وفقا ملصاحلهم اخلاصة 

  :العالقات الدولية

يفسر و يتنبأ مبسار العالقات بني الدول ، كما تعرف كذلك ��ا دراسة التفاعالت بني أصناف حمددة هي علم 

والعالقات الدولية . من الكيا�ت االجتماعية و تشمل أيضا دراة الظروف املناسبة اليت حتيط �ذه التفاعالت 
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ية سواء كانت هذه العالقات الدولية هي فالقات شاملة تنطوي على خمتلف اجلماعات يف جمال العالقات الدول

و ينطوي مفهوم العالقات الدولية على مجيع االتصاالت بني الدول و مجيع .رمسية أو عالقات دولية غري رمسية 

  .حركات الشعوب و أفكار الدول عرب احلدود الوطنية

  :ملناهج املستخدمةا

  :لبلوغ األهداف املرجوة منها و هي كالتايل اليت كانت ضروريةتعتمد هذه الدراسة على جمموعة من املناهج 

  :ملنهج التارخييا

اليت وراء جناح أو فشل قادة الدول يف اتباع سياسة خارجية معينة ،  هذا املنهج لديه القدرة على حتري األسباب 

كما اعتمدت .كما يساعد على معرفة الكيفية اليت يتم �ا اختاذ قرارات السياسة اخلارجية ،و الدوافع و النتائج 

  .يف سور�  على استقراء املرجعية التارخيية للدور الروسي

  :منهج دراسة احلالة 

  .و نعين به دراسة حالة سور� اجتاه األزمة ، وكيف تعاملت معها الدول خاصة روسيا البراز موقفها من ذلك

على حتديد طبيعة التفاعالت اليت خاصة و أ�ا التزال مستمرة اىل يومنا هذا ، كما ساعد� هذا املنهج ايضا 

  .حتدث بني االطراف املؤثرة يف األزمة سواء الداخلية او اخلارجية 

  :االطار النظري لدراسة

  :اعتمدت الدراسة علىعلى النظر�ت التالية
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 فهي احدى النظر�ت السياسية اليت �تم بدراسة و حتليل السياسات الدولية من منظور واقعي:النظرية الواقعية

  .حتكمه املصلحة و القوة و اهليمنة يف الدراسة قمت بدراسة السياسة اخلارجية الروسية

عكس النظرية الواقعية فهي تؤمن �نه رغم الفوضى اليت متيز النظام الدويل اال أنه و هي تقريبا :النظرية الليبريالية

حقيق املصاحل النسبية و ليست مطلقة ميكن للدول أن تتعاون يف مثل هكذا بيئة دولية ألن الدول فيه تسعى لت

  .،كما تؤمن �لدور االجيايب للمؤسسات الدولية يف تلطيف الفوضى الدولية

  :خطة الدراسة

لالجابة على االشكاليات املطروحة و النظر اىل مدى مصداقية الفرضيات قمت بتقسيم البحث اىل ثالثة فصول 

، جاء الفصل األول متضمنا االطار املفاهيمي و النظري وفيه تناولت حمددات السياسة اخلارجية الروسية و 

سياسة اخلارجية و فيه ركزت على املوقع و تطرقت فيه اىل موقع سور� يف الالفصل الثاين فأما .مفهوم األزمة 

يف احلني متحور الفصل الثالث حول االجراءات .االمهية اجليوبولتيكية لسور�، و احلراك السياسي و بداية االزمة 

و أخريا أبرزت .املتخذة حلل االزمة و وضحت فيه حهود روسيا حلل االزمة و موقف األطراف األخرى من االزمة

  .يد األزمةسيناريوهات تصع

  : صعو�ت الدراسة

يف  تتمثل الصعو�ت اليت واجهت اعداد حبثنا هذا يف قلة املراجع االكادميية املتخصصة يف الدراسات الروسية 

  .منطقة سور� سواء �للغة العربية أو الفرنسية أو الفرنسية 
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 ،لفكريةوافية اخللفية املعر إىلع لرجوالية ولدت العالقاة يف اظاهرع أو موضوأي سة اخلوض يف درايستدعي 

لعملي من اقع الواو من جهة ي لنظروازمنية بني اجلانب  أملفاهيميتالقه عالك هناهلا، أي أن لنظرية اجعية املرو 

نسعى ي لذالعلمي ير التفساعلى املبنية لعلمية احلقيقة ا إىللسبيل العالقة اهذه حتليل و فهم ى،ويعترب خر أجهة 

  ريةلسوامة زألاجتاه اسية ولراجية اخلارلسياسة افيها  على  نبحث اليت ستنا ل دراليه من خالإ

  :حمددات السياسة اخلارجية الروسية: األولاملبحث 

إن دارسة حمددات السياسية اخلارجية ألي دولة، كمحددات مؤثرة يف صنع السياسة اخلارجية جيعل من الدارسني 

فهم  خمرجات القرار  علىسة حمددات السياسة اخلارجية الروسية تساعد رافهم سلوكيات الدول اخلارجية ، فد

  األولهو ما سيتم تفصيله من خالل ثالث مطالب ، حيث يتناول املطلب . السياسي إجتاه الوحدات الدولية

احملددات الداخلية، واملطلب الثاين احملددات اخلارجية، أما املطلب الثالث يتطرق إىل احملددات اخلارجية لروسيا 

  .اجتاه سور�
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  :الروسيةجية رلخاددات الداخلية للسياسة ااحمل:ولألالمطلب ا

 Joseph)يعرف جوزيف فرنكل   يتم استنادا إليها رسم السياسة و تشكل البيئة احمللية سياق اخللفية اليت 

Frenkel)  يف كتابه ) الداخلية و اخلارجية(البيئة عموماʺThe Making of Foreign Policy 

  .ʺ��ا احمليط الذي يصف مجيع عوامل البيئة ʺʺ

عموما تقع البيئة ,  ʺكل شأن داخلي ميس السياسة اخلارجيةʺكل شأن الداخلية هي ʺإن البيئة الداخلية هي 

املوقع اجلغرايف ,تشمل السياسات الداخلية و , انعو القرار قرارا�م من أجلهالداخلية يف إطار ا�تمع الذي يتخذ ص

  . التعداد السكاين, 

ما يعرف �لسياسات الداخلية والرأي يشمل  ʺفيعرف احمليط الداخلي �نه ) Snyder(أما سنايدر   

لرئيسية اليت بتطبع �ا السكان وطريقة تنظيم السمات  اكذالك الثقافة العامة و , للدول  املوقع اجلغرايفالعام و 

  .1أدائه لوظائفهو تمع ا�

  : املوقع اجلغرايف

يك، افيا السياسية  أو اجليوبولتهناك عالقة بني اجلغرافية الطبيعية والسياسية، وهو العلم الذي يطلق  عليه �جلغر 

  .ا اخلارجيةوهو علم خيتص بتأثري الظروف اجلغرافيا الطبيعية على احلياة الدولية السياسية وعلى عالقا�

صاحب نظرية ا�ال احليوي واليت تركز  (Ratzel)حيث اهتم كثري من الدارسني يف هذا العلم من بينهم راتزل 

دث عن منطقة احليوية يف العامل والذي أطلق الذي حت (Makinder)كذلك ماكندر و , على املساحة واملوقع 

                                                           

1- هندة رمحون،«السياسة اخلارجيةالروسية يف عهد بوتني :اعادة احياء الدور العاملي»(مذكرة لنيل شهادة ماسرت،كلية احلقوق و العلوم السياسية 

.28ص ) 2017جامعة دمحم خيضر بسكرة   
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بني ماكندر أن منطقة و ,وإفريقيا , آسيا , ط �اثالث قارات أرو�هي روسيا كدولة كربى حتيعليها مبنطقة القل و 

  .1القلب قد أعطت لروسيا ركزا عامليا و أن مستقبل القوة الربية ستنطلق من هذه املنطقة

حيث متتد من حبر  أسياالثلث الشمايل من ميتد يف النصف الشرقي من أرو� و لقد كان اإلحتاد السوفييت   

  .أفغانستان تشكل دوال جماورة لهو و كانت كل من تركيا وإيران ,الشرق يف  البلطيق يف املغرب إىل احمليط اهلادي

إال أن تفكك اإلحتاد  السوفييت غري من اخلارطة اجلغرافية لروسيا حيث فقدت العديد من املناطق اليت كانت �بعة 

 17.098.250.00.²اليت تبلغ عترب أكرب دولة من حيث املساحة و هلا إال أن روسيا االحتادية ال تزال ت

 °41تقع بني خطي عرض, أرو�العامل تتكون من قارة آسيا و هي إحدى قارات فتقع روسيا يف الشمال أوراسيا و 

حبر أخوستك , ة الشرق حبر برينغغر� حيد روسيا من اجله 169°شرقا و 10°خطي طول و ,مشاال   22°, 

خليج فنلندا ,استونيا,التفيا ,روسيا البيضاء أو , أما من جهة الغرب فتحدها كل من بيالروسيا , حبر اليا�نو 

من اجلنوب كل من حبر شرق سيرب� وحبر تشوكوتكا و ,حبرالبتيف,كاراحبر  ,من الشمال  البحر �رنتس, النرويجو 

  2.البحر األسود,جورجيا.أذربيجان,كازاخستان,منغوليا,الصني

  :كما هو موضح يف اخلريطة التالية

                                                           
29ھندة رحمون ،مرجع سابق،ص -

1
. 

29مرجع،نفسھ ص -
2
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1ملوقع اجلغرايف لروسيا

  

إن العامل الدميغرايف له �ثري على السياسة اخلارجية من الناحية االقتصادية و من الناحية العسكرية فمن 

أما عالقة .قوة عسكرية الناحية العسكرية كانت الدول تعترب بضخامة عدد سكا�ا ألنه مصدر قو�ا لتكوين 

على إحداث التنمية االقتصادية وتقويته لتأثري 

فقد تراجع , عليه يعد مشكل السكان من أكرب التحد�ت اليت تواجه السياسة اخلارجية الروسية كمحدد هام

م مليون نسمة عا 144إىل  1991

يتوقع أن يصل إىل و , سنو�  0.2%

45 :1.http://mawdoo3.com   
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ملوقع اجلغرايف لروسياتوضح ا خريطة )01(رقم الشكل 

  :  املصدر /10:45ttp://travel.mn9h.comعلى الساعة 

إن العامل الدميغرايف له �ثري على السياسة اخلارجية من الناحية االقتصادية و من الناحية العسكرية فمن 

الناحية العسكرية كانت الدول تعترب بضخامة عدد سكا�ا ألنه مصدر قو�ا لتكوين 

على إحداث التنمية االقتصادية وتقويته لتأثري السكان �القتصاد فالدول اليت متتلك عدد كبري من السكان قادرة 

  .2على الوحدات السياسية األخرى

عليه يعد مشكل السكان من أكرب التحد�ت اليت تواجه السياسة اخلارجية الروسية كمحدد هام

1991مليون عام  150عدد السكان روسيا �طراد منذ مطلع التسعينات من 

0.2بز�دة سكانية تقدر ب 2015عام  144.096.812

2025.  

                                        
45، على الساعة 10/05/2018لى الخریطة    یومأین تقع روسیا ع:موقع روسیا ،متحصل علیھ 

 
29ھندة رحمون،مرجع سابق،ص

 الفصل األول                                                  االطار المفاھیمي و النظري للدراسة

 

على الساعة  10/05/2018: بتاريخ    

  :السكان /2

إن العامل الدميغرايف له �ثري على السياسة اخلارجية من الناحية االقتصادية و من الناحية العسكرية فمن   

الناحية العسكرية كانت الدول تعترب بضخامة عدد سكا�ا ألنه مصدر قو�ا لتكوين 

السكان �القتصاد فالدول اليت متتلك عدد كبري من السكان قادرة 

على الوحدات السياسية األخرى

عليه يعد مشكل السكان من أكرب التحد�ت اليت تواجه السياسة اخلارجية الروسية كمحدد هامو 

عدد السكان روسيا �طراد منذ مطلع التسعينات من 

144.096.812إىل  2002

2025مليون نسمة  126

                                                           
موقع روسیا ،متحصل علیھ  -1

ھندة رحمون،مرجع سابق،ص
2
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إال أن رئيس الروسي فالدميري بوتني أبدى اهتمامه مبشكلة النمو الدميغرايف موضحا أن تعداد سكان روسيا 

  : يتناقص تدرجييا و هذا راجع إىل مجلة من األسباب

من  %41إذ بلغ نسبة ,النفسية للمجتمع الروسي الذ�عقبت فرتة ا�يار اإلحتاد السوفييت األمراض )1

 .ا�تمع الروسي أكثرها مرتبطة بفئة الشباب

  1انتشار ظاهرة اهلجرة بسبب تدين مستوى املعيشة )2

  : العامل اإلقتصادي/3

  :ية اإلقتصاديةهناك جمموعة من العناصر اليت تؤثر على صنع السياسة اخلارجية من الناح

ملوارد األولية لكن ال تستغلها فكثري من الدول متتلك ا, استخدامهايز بني امتالك املوارد األولية و التمي )1

 .هو ما يشكل نقطة ضعف عليهاو 

حيث ال تكون �بعة لدولة ,على الدول املالكة للموارد األولية حتكم السيطرة على إقليمها السياسي )2

و كذلك خضوع دول أورو� ,الدول النامية خاصة خالل احلقبة االستعمارية:مثلأجنبية تستغل ثروا�ا 

 .الشرقية لإلحتاد السوفييت سابقا

 .لتايل تقيد األهداف الوطنيةو�السياسة اخلارجية إن النقص يف املوارد يؤدي إىل ضعف القرارات  )3

 .2ساحة الدوليةإن امتالك الوحدات السياسية املواد األولية جيعلها ذات �ثري يف ال )4

فالدول  الغنية �ملوارد االقتصادية ,بناء عليه حتظى  العوامل االقتصادية الدور كبري يف صنع السياسة اخلارجية و 

سياسة صراعية  إنتاجتكون سياسا�ا اخلارجية اجتاه الدول األخرى إما إنتاج سياسة التعاون لتحقيق األهداف أو 

  لتحقيق نفس األهداف

                                                           
31-30المرجع سابق، ص 

1
 

2-سعد حقي توفيق،«مبادئ العالقات الدولية» ،جملة العلوم السياسية ،بغداد :دار وائل للنشر،العدد 43 ،2006،ص 145 .
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عملية التحول االقتصادي الذي شاهد�ا روسيا اليوم حنو اقتصاد السوق نتج عنها تراجع يف اإلنتاج احمللي  إن

تقريبا %  13 حيث حقق منوا سلبيا بنسبة 1994- 1991نصف قيمته خالل سنوات فقط من  إىلاإلمجايل 

  .1994عام %15، و 1993عام %12و, 1992عام % 18.5و 

سي السابق يلتيسن يف عملية التحول حنو اقتصاد السوق على ما يسمى بنظرية العالج و قد اعتمد الرئيس الرو 

  :�لصدمة و اليت تتمثل جوانبها كالتايل

  .تقليصه بشدةالدعم احلكومي هلا و  إلغاءو اخلدمات و  حترير أسعار/1

لحة غريها �دف السيطرة القوات املسو  اجلهاز اإلداريالعامة و  التقليص احلاد لإلنفاق احلكومي على اخلدمات/2

  .السريعة على عجز املوازنة 

  .حترير سعر الصرف للعملة الروسية /3

  .اخلصخصة السريعة لقطاع الدولة / 4

دمي االئتمان هلا بشروط إلغاء الدعم احلكومي عن ما يتبقى يف يد الدولة من مؤسسات اقتصادية ووقف تق/5

  1ةتقليصه بشد أوتفضيله 

  

 إفالس الصناعة الروسية هذا ما ادخل الدولة يف أزمةز�دة حالة التضخم و  إىلأدت سياسة العالج �لصدمة 

معارضة شعبية و برملانية هلذه السياسة مما اضطر يلتسني اىل االستعانة اسي داخلي و قيام توتر سياقتصادية ،و 

خنبة  إىلذلك النخبة الشيوعية اليت حتولت  إالأن،�جليش حلل الربملان و فرض دستور جديد  مينحه القوة للتنفيذ 

                                                           
31ھندة رحمون، مرجع سابق،ص -

1
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كبرية من   أجزاءليربالية تسعى حنو التحول االقتصاد اجلديد نتيجة لسياسة املعاجلة �لصدمة ،حيث قامت بشراء 

و  خاصةبنوك  �نشاءوقام عدد منهم رمزية مستغلني نفوذهم ومكانتهم يف النظام اجلديد ،  �سعارالقطاع العام 

على عقود و تصاريح للحصول على  األخرع اقتصادية جديدة مبساعدة الدولة ،فيما حصل البعض مشاري

من اجل عقد صفقات يتم مبوجبها  ذلكمتدنية مدعومة من الدول و  أسعاراعتمادات مالية من الدولة مقابل 

نشوء  أد�ىلت هلم هذا ما املتدنية اليت مبوجبها مت بيع هذه القطاعار �ضعافاألسعامن القطاع العام  أجزاءبيع

  .املليارات يف روسيا األثر�ءأصحابطبقة من 

الذي  األمرمن ضباط الصف  اآلالفالعسكري تعرض للتقليص احلاد من خالل تسريح مئات  أ�إلنفاقكما 

تراجع اخلدمات الصناعية ماعية �لنسبة للضباط العاملني و تدهور اخلدمات االجتتفاقم مشكلة البطالة و  أد�ىل

 أوتسعر الصرف الروبل يف  و املعدات ،هذه املشاكل االقتصادية اجنر عليها ا�يار لألسلحةالعسكرية 

  1.فشل العالج �لصدمة من قبل بر�مج صندوق النقد الدويل إعالن،و 1998

ة ،فقد ركز الرئيس الروسي على فرتة وصول الرئيس فالدميري بوتني للحكم غريت من موازين القوة االقتصادي إالأن

اقتصادية من خالل طرحه على جملس الدوما عدة تعديالت تشريعية على  أهدافلتحقيق  اإلصالحا�ألمنية

قوانني تتعلق بتقييد حرية التنقيب عن النفط و الغاز الطبيعي و ضبط جتارة الذهب و املعادن ،ضمن 

مدونة "اليت جاء �ا الرئيس  اإلصالحيةالقوانني  أهمبني ، و من  األجانباالستثمارات اخلارجية و متليك 

  %.13بلغت  (flat-tax،و اليت طبقت مبوجبها الضريبة الثابتة 2000عام " التشريعات الضريبية 

 (wto)كما اعتمد الرئيس الروسي فالدميري بوتني على اليربالية االقتصادية و حرية العاملية 

                                                           

32ھندة رحمون ،مرجع سابق،ص 1 
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اخلارجية يف ا�ال االقتصاد الروسي الذي حقق منوا مقارنة �لسنوات الوىل من انفتاحه على الغرب يف السياسة و 

  1.ا�يار االحتاد السوفيايت

يف جمال التصدير السلعي للخارج  األهمهي االعتبار للصناعات العسكرية ،و  إعادةالرئيس الروسي يف  أيضاجنح و 

و الصني و  أمريكاالسمك بعد اليا�ن ، إنتاجيف صناعة السمك حيث حتتل روسيا املركز الرابع يف  كذلكو  

 1999ملياردوالر عام  2000ارتفاع الدخل القومي الروسي من و %   70اخنفضت الديون اخلارجية بنسبة

  .2006مليار عام  920اىل

يت يف ا�يار االحتاد السوفيا إىلالناتج احمللي لالقتصاد الروسي و هذا يرجع  هدت فرتة التسعينات منوا بطيئا يفش

و هذا يرتبط %10 إىل%3لريتفع الناتج احمللي من 2000وصل فالدميري بوتني احلكم   إلىأنهذه الفرتة 

انه بدا  إالليت عرفها القطاع االقتصادي ،�االصطالحاجمموعة من  �إلضافةإىلل النفط يف هذه الفرتة يداخمب

مع تويل الرئيس السابق دميرتي مديفديف  2009الرتفاع ااالقتصادية العاملية مث عاود  األزمةينخفض بسبب 

التدخل الروسي  إىلنقطة وصل هلا الناتج احمللي ،و هذا يرجع �لطبع  كأضعف% 0,7 إىلللسلطة حىت وصل 

  2%  .3,7 إىل�رتفاع نسيب  2015سنة  ذلكو سور� مث عاود لريتفع بعد  أوكرانيايف 

  :العامل العسكري/4

القوة العسكرية وجهني و  ارجية ،فنجد كل من الدبلوماسيةري من العوامل املهمة يف السياسة اخليعد العامل العسك

  .لعملة واحدة يف السياسة اخلارجية

                                                           

-ناصر زیدان ،دور روسیا في الشرق األوسط و شمال افریقیا من بطرس األكبر حتى فالدمییر بوتین،ط2،لبنان:الدار 
. 190،ص2013العربیة ناشرون، 1 

. 191ناصر زیدان ،مرجع سابق،ص- 2
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و تفوق عليها  األمريكيةو قد كان االحتاد السوفيايت يشكل قوة عسكرية عظمى متكافئة مع الوال�ت املتحدة 

  % 90االحتاد السوفيايت التقليدية ،حيث ورثت روسيا عن  األسلحة

من القوات البحرية % 85التكتيكية النووية، األسلحةمن القوات %85النووية، اإلسرتاتيجيةمن القوات 

التدهور  إالأننووي اسرتاتيجي،  ألفرأس12من أكثرمن القاذفات بعيدة املدى و %95من الغواصات،58%

كرية بسبب تراجع الطلب تراجع القوات العسكرية الروسية و الصناعات العس أد�ىلاالقتصادي و السياسي 

  .الفساد مع قطاع الصناعة العسكرية يف فرتة التسعينات حالة الفوضى و انتشار الداخلي واخلارجي و 

دور  إلعادة 2000سريجييف منذ  أيغورو مع تويل الرئيس فالدميري بوتني احلكم جتاوز صالحيات وزير الدفاع 

من عدد ضباطه و عسكريني  365.000ملؤسسة العسكرية بعد سقوط االحتاد السوفيايت حيث قام بتخفيض   ا

  1.وظيفة مدنية �بعة خلدمة اجليش و البحرية الروسية 120.000 وإلغاءاملتفرغني ،

العسكرية  حىت وافق جملس الدوما على سياسة بوتني األحباثالرئيس االعتبار للصناعات العسكرية و  أعادكما 

يف حني بلغت موازنة املركز % 40 األقاليمعلى موازنة الدفاع ،و مت ختفيض موازنة % 40من خالل ز�دة 

، و مت ختفيض مدة اخلدمة االلزامية اىل سنة واحدة بعد ان كانت ثالث سنوات للخدمة يف القوات 60%

  .دمي خدمات مؤقتة للجيشالبحرية و سنتني يف القوات الربية و مت التعاقد مع اختصاصني اتق

ان هدفه االسرتاتيجي  2003وقد اعلن الرئيس الروسي بوتني يف خطابه السنوي امام جملس الدوما يف مارس 

اعادة حتديث و جتهيز اجليش و قد مسحت عائدات النفط بتطوير الرتسانة العسكرية الروسية يف شىت ا�االت و 

مليار  189ك نظام جوي جديد و بناء حامالت الطائرات بتكلفة مشروع تطوير القوات املسلحة ،مبا يف ذلل

دوالر على اثر اعالن الوال�ت املتحدة االمريكية خطة انشاء درعها الصاروخي يف مجهورييت تشيكا و بولندا ، 
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كشف �ئب رئيس الوزراء سرييت ايفانوف ان روسيا تعيد جتهيز كل القوات االسرتاتيجية �نظمة   2007ويف عام 

، و جناح موسكو يف  400تشغيل جديدة متطورة ، و مبعدات حديثة مثل نظام االعرتاض الصاروخي اس 

االف كلم ، و بلغت موازنة االنفاق العسكري السنوي  8اصالح صاروخ جديد عابر للقارات يصل مداه 

  2007.1مليار دوالر عام 28للقوات الروسية 

  :ة اخلارجية الروسية احملددات اخلارجية للسياس:املطلب الثاين 

كل   تتأثرترتبط احملددات اخلارجية �لنسق الدويل و يقصد به جمموعة من الوحدات املرتابطة فيما بينها،حيث 

، و حيتوي النسق الدويل حيدث داخل النسق الدويل ليس ي،و�لتايل فالتفاعل الذ األخرىواحدة بسلوك الوحدة 

 أربعةتفاعل  منطي ميكن مالحظته و تفسريه و التنبؤ به ،و حيتوي النسق الدويل على  إمناتفاعل عشوائي و 

  2:و هي  أساسيةعناصر 

ويقصد �ا جمموع الفاعلني الذين هلم دور معني يف النسق الدويل ،كما حيتوي على انساق فرعية :الوحدات 

  .تتفاعل مع النسق الكلي

املكونة للنسق �لنسبة لبعضها البعض ، حيث يتحدد هذا الرتتيب و يقصد به كيفية ترتيب الوحدات :البنيان

  .طبقا لدرجة الرتابط بني تلك الوحدات و درات بني الوحدات املكونة للنسق وفقا لتوزيع مق

العرفية اليت تنظم سلوك الفاعلني الدوليني القانونية و  إلجراءاتواو يقصد �ا جمموعة من القواعد :املؤسسات 

  . العاملية اجتاه القضا�
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القانوين املنظم  كاحلرب  إطارهاو يقصد �ا  جمموعة من التفاعالت العاملية اليت حتدث يف :العمليات السياسية 

  .الباردة و سياسة االنفراج الدويل و غريها

 إىلطبية نتقالية من الثنائية القالسياسة اخلارجية حبالة النسق الدويل ،فقد عرف النسق الدويل مرحلة ا تتأثرحيث 

  .نسق دويل يتميز �نفراد دولة واحدة بعد سقوط االحتاد السوفييت

كما تعتمد السياسة اخلارجية على الفعل و رد الفعل ، فغالبا ما يكون القرار اخلارجيهو عبارة عن رد فعل ازاء 

  . أخرىفعل اختذته دولة اجتاه دولة  أوقرار 

يف تركيا ،هذا ما جعل العالقات  األمريكيةالصواريخ الكوبية كانت جمرد رد فعل على نصب الصواريخ  فأزمة

على  �ثريهاتكون حرب نووية و �لتايل  أنعلى  أوشكتتتصاعد من خالل احلرب الباردة  األمريكيةالسوفياتية 

  1.النظام الدويل

  :السياسة اخلارجية الروسية يف  اإلقليميومن هنا ميكن حتليل املستوى الدويل و 

  :املتغريات الدولية/1

على النظام العاملي عسكر� و اقتصاد� و من  األمريكيةسقوط االحتاد السوفيايت و هيمنة الوال�ت املتحدة  إن

،و �اية االديولوجية و تبين  أسياو اليا�ن و الصني ودول شرق  أخرىكأورو�اقتصادية  أقطابظهور  أخرى�حية 

سيطرة  إلغاءاقتصاد السوق و  إىلليربالية الغربية بشقها السياسي التعددية احلزبية ، و شقها االقتصادي التحول ال

  .الدولة عليها

  خالل بداية التسعينات  األمريكيةن مع الوال�ت املتحدة او صانع القرار الروسي ضرورة التع ىرأحيث 

                                                           

41ھندة رحمون ،مرجع سابق،ص- 1 



 الفصل األول                                                  االطار المفاھیمي و النظري للدراسة
 

 19 

خاصة ،و قدر�ا احملدودة على املقاومة ،و  أمريكاالسياسة اخلارجية الروسية ختضع ملؤشرات دولية غربية و  آذأن

  :يف هذا الصدد أمثلةميكن ذكر 

وهذا يعين  أمريكياحلملة االنتخابية للرئيس السابق  بوريس سلتسني لتجديد عهدته الثانية كان يديرها فريق /1

  .لروسيا  التدخل يف الشؤون الداخلية

حيث �دف  مر�ألفبعد املساومات البريوقراطية الداخلية بني الوزارات املعنية  إيرانالصفقة النووية الروسية مع /2

وزارة الطاقة الروسية المتام الصفقة لتحقيق مصاحل اقتصادية و فنية ،لكن نتيجة للضغوط االمريكية مت الغاء بند يف 

املركزي املستخدم يف اثراء اليورانيوم و هنا اصبحت الصفقة جمرد مفاعل النتاج  الصفقة و املتمثل يف جهاز الطرد

  .الطاقة الشمسية

املراقبة االمريكية للمنشات النووية الروسية و اليت تعترب مصدر �ديد للةال�ت املتحدة نتيجة عدم كفاية /3

االقمار الصناعية على مدار اربع و عشرون  اجراءات االمان النووي الروسي املطبق يف تلك املنشات �لكمبيوتر و

  1.ساعةيف اليوم

  :املتغريات االقليمية /2

اطلسيا يف مفهوم السياسة اخلارجية الروسية قائمة على - بعد ا�يار االحتاد السوفيايت اعتمدت روسيا توجها اورو

القوة و املصاحل الوطنية ،و على النزعة الرباغماتية و الواقعية و تبادل املنافع مع القوى اخلارجية ، اال ا�ا واجهت 

جهة و عرقلة الغرب هلذا التوجه من جهة �نية ،هذا ما ادى �لسياسة  انتقادا من قبل القوى القومية الشيوعية من

اخلارجية تتجه حنو الشرق حيث تسعى روسيا اىل بناء عالقات شراكة مع القوى االسيوية كاهلند و الصني بدءا 
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ني و توقيع معاهدة معاهدة تعاون ب 1996،و ز�دةرة يلتسني لبكني 1994من ز�رة الرئيس الصيين ملوسكو 

  .و ز�دة ترابط العالقات خالل فرتة بوتني من خالل توسيع الشراكة البلدين

يشكل عامل استقرار ليس فقط يف اسيا و احمليط اهلادي،و امنا  ان التعاون االقتصادي بني روسيا و هذين البلدين

  .من خالل سعي روسيا الستعادة دورها يف شرق اورو� و العامل

  .ن لتطوير العالقات بني الطرفني يف حل مشكلة جزر الكوريلمع اليا� اضف اىل ذلك مساغي روسيا

اما خبصوص اجلمهور��ملستقلة التابعة لالحتاد السوفيايت فقد سعت روسيا لتفعيل كومنولث الدول املستقلة �دف 

  1تطوير هذه العالقات 

  .حمددات السياسة اخلارجية لروسيا اجتاه سور�:املطلب الثالث 

فرضت جلغرافيا �رخييا االهتمام  �لشرق االوسط حبكم ا�ا تشغل احليز االكرب من الكتلة االورواسيوية املالصقة  

للشرق االوسط يف بؤرة سياستها اخلارجية منذ زمن بعيد وذلك من اجل السيطرة على القوقاز و البحر االسود و 

كن القول ان الشرق االوسط ميثل حزاما غري حمكم االطراف رغبة يف الوصول من خالله اىل املياه الدافئة ،اذ مي

حييط جبمهور�ت اسيا الوسطى و القوقاز التني تعتربمها روسيا جماال حيو� اها و تسخر كل امكانيا�ا ملنع اي 

اد تعدي يهدد تلك املناطق ، وقد بقيت السياسة السوفييتية تعطي اهتماما �لغا للشرق االوسط حىت ا�يار االحت

السوفيييت ،ومع ا�يار االحتاد السوفيييت و مع تدهور االوضاع الداخلية يف روسيا و انتهاء احلرب الباردة على 

الصعيد الدويل تراجعت املنطقة العربية نسبيا يف سلم اولو�ت السياسة الروسية بسبب االنشغال حبل مشاكلها 

الغرب والوال�ت املتحدة بغيت االندماج يف احلضارة الغربية و الداخلية املتفاقمة من �حية و اجتاهها الواضح حنو 

  .احلصول على املساعدات االقتصادية االزمة لنجاح االصالح االقتصادي يف روسيا من �حية اخرى
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السلطة عام الفني شهدت السياسة اخلارجية الروسية نشاطا ملحوظا واكثر " بوتني "و لكن بعد تويل الرئيس

ة الشرق االوسط ة املنصدطقة العربية و حددت روسيا مصاحلها يف املنطقة و الذي يتمثل امهها يف فعالية يف منطق

حتقيق االمن للحدود اجلنوبية و العمل على تنشيط العالقات االقتصادية و التجارية بني روسيا و الدول العربيةو 

ن الدول تقف يف وجه القطبية االحادية و احلصول  على املعاملة التفضيلية ،و السعي الروسي على اجياد كتلة م

تساهم يف ممارسة الضغط على الوال�ت املتحدة كي تتاح لروسيا الفرصة يف اثبات ان لديها قدرة و مكانة على 

الساحة الدولية و اقامة عالقات مع الدول املناهضة للوال�ت املتحدة األمريكية لكي تستطيع مواجهة اهليمنة 

  .األمريكية 

القول انه منذ بداية القرن احلادي و العشرون ،استطاعت روسيا إعادة بناء عالقا�ا مع مع عدد كبري من  وميكن

الدول العربية تتضمن حلفائها التقليديني و يف مقدمتهم سور� ، حيث تعد سور� دولة حمورية �لنسبة إىل 

نطقة �لنسبة لروسيا كما أ�ا ذات أمهية التطلعات الروسية حيث متثل سور� موطئ القدم األكثر أمهية يف امل

رئيسية يف حسا�ت موسكو فموقع روسيا املطل على البحر املتوسط و إسرائيل و تركيا و العراق و لبنان و األردن 

و انطالقا من ذلك بدأت العالقات الروسية .جيعلها ذات أمهية كربى �لنسبة لروسيا من ان يسمح خبسار�ا 

م و شهدتن تطورات كبرية و قفزات مهمة على مجيع النواحي السياسية و االقتصادية و 1944السورية عام 

العسكرية و الثقافية جعلت دمشق و موسكو تتجاوزان حدود الصداقة التقليدية ،و تؤسسان ملستو�ت جديدة 

ما يتصل �لقضا� من التعاون االسرتاتيجي و التنسيق الشامل يف مجيع امللفات وفق رؤية واضحة و مشرتكة لكل 

  1.الدولية و املسائل ذات االهتمام املشرتك 

و من مث يرجع متسك روسيا بدعمها لسور� اىل العديد من االعتبارات املنبثقة من متانة العالقات الثنائية بني 

  :البلدين ة املمتدة منذ عقود ،و ذلك على النحو التايل
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  العالقات السياسية الروسية السورية/1

م و 1944وسيا ممثلة �الحتاد السوفييت من أوائل الدول اليت أعلنت اعرتافها بسور� عقب استقالهلا عام كانت ر 

أقامت عالقات معها ،و �لرغم من أن االحتاد السوفيييت كان دولة عظمى عسكر� إال انه مل يكن ميلك مقومات 

ي يسعى إىل توسيع دائرة نفوذه العاملي و نظام الدولة العظمى  و �لتايل كانت املصلحة متبادلة بني نظام شيوع

أقلوي يبحث عن شرعية بقائه ،و ذلك يعد تفسريا للعالقات العضوية اليت نشات بني نظام االسد و االحتاد 

و إضافة إىل ما سبق جاء إصرار موسكو على ادراج سور� .السوفيييت الذي كان مبثابة االب الروحي لنظام األسد

املؤسسة هليئة االمم املتحدة رغم معارضة بريطانيا لتمتني العالقات السياسية بني البلدين ،كما  ضمن قائمة الدول

م مطلب سور� بسحب القوات الربيطاين 1946ايد االحتاد السوفيييت بصفته عضوا دائما يف جملس االمن عام 

ة بشكل كبري لرتتقي اىل مستوى الفرنسية من اراضيها ،و تعززت العالقات السورية العالقات السورية الروسي

م و اعالنه انطالقا ما 1970التحالف االسرتاتيجي فور وصول الرئيس الراحل حافظ االسد اىل سدة احلكم عام 

  1.م1971اليت كرست حكمه يف استفتاء عام " احلركة التصحيحية" عرف ب 

  العالقات العسكرية الروسية السورية/2

م عندما عرضت موسكو تزويد سور� مبساعدة اقتصادية و 1955بدات  العالقات العسكرية بن البلدين عام  

عسكرية دعما لدمشق من اجل رفضها االنضمام اىل حلف بغداد الذي مت تشكيله حتت رعاية بريطانية امريكية 

تها مع اسرائيل و تدفقت االسلحة ،كما منح االحتاد السوفيييت الدعم السياسي و العسكري لسور� يف مواجه

م و اشرف املستشارون العسكريون السوفييت على نشاطات املواقع السورية 1973الروسية اىل سور� قبل حرب 

القيادية و ذلك حتد� للدعم الكبري الذي كانت تقدمه الوال�ت املتحدة االمريكية و بعض الدول الغربية 

مركز الدعم املادي التقين لالسطول البحري السوفييت سابقا و الروسي حاليا م اقيم 1963و يف عام . الرسرائيل 
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يف ميناء طرطوس الروسي كاحد اشغال العالقات االسرتاتيجية بني البلدين عند توقيع الرئيس االسد و ليونيد 

الشرق  ،و هو االمر الذي منح موسكو موطئ قدم يف 1980برجنيف معاهدة صداقة و تعاون بني البلدين عام 

االوسط و ازداد التبادل التجاري بني موسكو و دمشق خاصة يف جمال االسلحة،واصبحت موسكو منذ ذلك 

  .مليار دوالر 13احلني مصدرا رئيسيا لتسليح اجليش السوري مما نتج عنه تراكم املديونية على سور� لتتجاوز 

ية بشكل ملحوظ فمنذ لقاءه �لرئيس السوري تطورت العالقات الروس" فالدميري بوتني"ويف عهد الرئيس الروسي

  .م مت جتاوز اخلالفات حول حجم الديون املستحقة على سور� 2005بشار االسد يف يناير 

مليار  3.6من الديون السورية اخذا �حلسبان ان املبلغ املتبقي و قدره % 73ووقع البلدان اتفاقية تتضمن شطب

معهد ستوكهومل الدويل "ووفقا ل.ية،و ازدادت جتارة االسلحة بني البلدين دوالر سيتم صرفه لتنفيذ العقود الروس

،كما  2012و  2007من مشرت�ت سور� من االسلحة بني عامي %78شكلت روسيا " الحباث السالم

مليار دوالر ،و من ضمنها  7.4اىل  2010و  2007وصلت مبيعات االسلحة الروسية اىل سور� عامي 

تبيع انظمة صواريخ جو دفاعية متقدمة اىل سور� فذلك يوضح انه عاد الدعم الروسي  وافقت روسيا على ان

على الرغم من توقف هذا الدعم العسكري يف عهد الرئيسني غور�تشوف " بوتني"لسور� بقوة يف عهد الرئيس 

و جتديد عتاد ويلتسني ، و مت عقد صفقات عسكرية كبرية بني البلدين منها تقدمي خرباء عسكريني و اسلحة 

اجليش السوري من اسلحة حديثة على الرغم من املعارضة االمريكية و االسرائيلية و مع ذلك كان يسعى بوتني 

االبقاء على عالقات وثيقة مع كل من اسرائيل و سور� يف ان واحد و جنح  �لفعل يف حتقيق التوازن اىل حد  

  .كبري

  

  



 الفصل األول                                                  االطار المفاھیمي و النظري للدراسة
 

 24 

  العالقات االقتصادية الروسية/3

مشروعا،من  63م بتعاون جتاري نشيط و قام االحتاد السوفييت بتشييد1957القات االقتصادية عام بدات الع

امهها سلسة احملطات الكهرومائية على �ر الفرات و العقدة املائية مع احملطة الكهرومائية البعث و املنشاة املائية 

الف كيلومرت من السكك 1.5ارية تشرين و مد مع احملطة الكهرومائية  تشرين و املرحلة االوىل للمحطة الكهرحر 

  .االف كيلومرت من خطوط الكهر�ء و بناء عدد من منشات الري 3.7احلديد و 

و اكتشف االحتاد السوفييت حقول النفط يف مشال شرقي سور� و قام �نشاء خط ا�بيب لنقل املشتقات النفطية 

من الطاقة الكهر�ئية %22وية ما مسح بتوفري نسبة كم، و معمل االمسدةالكيما  180بني محص و حلب بطول 

  .الف هكتار من االراضي املروية  70من النفط و مساحة %27و نسبة 

و بدا التبادل السلعي يزداد �طراد يف السنوات .و اخنفض حجم التجارة املتبادلة اىل حد كبري مطلع التسعينات 

مليون دوالر  459.8م مبلغ 2005حني كان يعادل يف عام ، يف  2007االخرية متجاوزا مليار دوالر يف عام 

مليار دوالر  2قيمة  2008مليون دوالر ، و بلغ التبادل السلعي بني الدولتني عام 635م 2006و يف عام 

م و اليت تشكلت مبوجبها اللجنة الروسية السورية 1993كما مت توقيع اتفاقية التعاون االقتصادي و التقين عام .

م 2009وعقد يف موسكو عام .اخلاصة �لتعاون يف جمال التجارة و االقتصاد و العلم والتقنيات املشرتكة 

  .االجتماع السابع هلذه اللجنة

مت تشكيل جملس االعمال الروسي السوري برعاية جملس االعمال الروسي  العريب ، �الضافة اىل  2004ويف عام 

من امجايل %20السورية – لروسيا اذ تشكل التجارة الروسية انه تعد سور� احد اهم شركاء العرب التجاريني

مليار دوالر عام 1092السورية اىل –الروسية ،كما ا�ا تشهد تناميا اذ ارتفعت التجارة الروسية –التجارة العربية 

  .م2010عن عام %58م بز�دة تصل اىل 2011
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كما ان الشركات الروسية ال %مليار دوالر  20 من �حية اخرىل تصل االستثمارات الروسية يف سور� اىل حوايل

سيما يف القطاع الطاقة تعد من ابرز الشركات العاملة يف سور� مثل شركة �نتفت و شركة سويوز منتغاز و بعض 

مت توقيع اتفاق روسي سوري للتعاون الصناعي و التكنولوجي يف الز�رة  2005فروع شركة غازبروم، و يف عام 

س االسد اىل موسكو و مت ابرام اتفاقيات ومشاريع كبرية زادت على مائة مشروع جتاري و اليت متت للرئي

  1.اقتصادي

  العالاقات الثقافية الروسية السورية/ 4

م ،و هي مبثابة قاعدة للعالقات الروسية السورية يف جمال 1995مت توقيع اتفاقية التعاون الثقايف و العلمي عام 

يف كونسريفاتتوار دمشق االساتذة الروس ، و تقوم البعثة اال�رية الروسية بتنقيبات يف العلم و الثقافة ،و يعمل 

منطقة مدينة حسك و يتم تبادل الوفود و اخلرباء و العلماء بني اكادمييت العلوم للدولتني ،و قام وزير الثقافة 

م وال يزال اجلانب 2012-2010الروسي الكسندر افدييف بتنفيذ بر�مج التغتون يف ا�ال الثقايف العوام 

الروسي خيصص منحا دراسية حكومية للطلبة السوريني الدارسني يف روسيا ، و يصل اىل روسيا كل سنة حوايل 

طالب لتلقي تعليمهم يف اجلامعات و املعاهد الروسية ، هذا �الضافة اىل عمل املركز الثقايف الروسي يف 200

  .وسية دمشق ، و مجعية الصداقة السورية الر 

�الضافة اىل كل هذه االعتبارات و العالقات الثنائية اليت حتدد املوقف الروسي من سور� و خصوصا عند نشاة 

االزمة السورية فان اهم ما  يدفعها اىل التدخل يف وضع سور� و تدعيم النظام السوري هو االحتفاظبقاعد�ا 

موقع حبري السطول روسيا يف البحر املتوسط ، و هي العسكرية يف ميناء طرطوس حيث تعد هذه القاعدة اخر 

خمصصة خلدمة السفن الروسية و سالح البحرية اليت تؤدي مهمات عسكرية يف البحر املتوسط و خليج عدن، و 

م على حتويل ميناء طرطوس اىل قاعدة �بتة للسفن الروسية و سالح البحرية اليت 2008قد وافق االسد عام 

                                                           
. 291نورھان الشیخ ،مرجع سابق ،ص-

1
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م على حتويل ميناء 2008يف البحر املتوسط و خليج عدن و قد وافق االسد عام تؤدي مهمات عسكرية 

طرطوس اىل قاعدة �بتة للسفن الروسية يف الشرق االوسط لذلك اعل نبوتني دعمه لبشار االسد و للنظام 

  .السوري ،و اصبحت االزمة السورية هي القضية االوىل �لرعاية يف السياسة اخلارجية الروسية

خالل ما تقدم تعترب احملددات الداخلية و اخلارجية و حمددات روسيا اجتاه سور� ، من احملددات االساسية من 

لفهم اي قرار خارجي روسيا ،فروسيا تعتمد يف قرارها اخلارجي على بناء قوة اقتصادية و سياسية و عسكرية 

دميريبوتني كشخصية حتمل جمموعة من للتاثري على العامل اخلارجي، كما ان من روسيا من خالل شخصية فال

  .املعتقدات و القيم املرتبطة �لدفاع عن الرتاب الروسي و سعيه العادة روسيا ملكانتها الدولية

  

  

  مفهوم األزمة:املبحث الثاين

  ماهية األزمة:املطلب األول

متالزمة لإلنسان     و هي تنشا يف أي حلظة تعترب أالزمة ظاهرة إنسانية و جزء من نسيج احلياة عرفت منذ العصور القدمية فهي 

و قد تكون يف ظروف مفاجئة داخلية أم خارجية تنشئ نوع من التهديد للدولة والفرد أو املنشاة ينبغي التعامل معها للقضاء 

لضروري االهتمام فأصبح من ا.عليها أو للتقليل من حد�ا و القضاء على اخلسائر االقتصادية و االجتماعية والنفسية اليت تسببها

�او �راد�ا كأسلوب عنه وقائي يف املستقبل وللتكيف مع املتغريات املفاجئة اليت قد تكون سبب يف اندالع األزمة أو أثناء 

  .حدوثها

و قد ازدادت خطورة االزمة يف الوقت احلايل حبيث اصبح مصطلح االزمة اكثر املصطلحات شيوعا و استخداما على كافة 

  .زمة االقتصادية و االزمة السياسية و االجتماعية و الصحية كما يوجد كذللك ازمة دولية و ازمة اقليمية االصعدة اال



 الفصل األول                                                  االطار المفاھیمي و النظري للدراسة
 

 27 

ومن هنا جند ان االزمة موقف مضطرب و متوتر ينتج االحساس �خلطر يتطلب جهدا جبارا للتعرف على متغرياته و تفسريه و 

التعرف على معرفة اسباب االزمة و ظروف نشا�ا مع القاء النظر على  حماولة السيطرة على احداثه  وجتنب املخاطرة من خالل

مستقبل معمق ينبئ مبا سيحدث من تطورات
1

  

  :مفهوم االزمة

  :الشدة و الضيق اما يف قاموس الرافدين فلها مفهومان:مصطلح االزمة يشمل عدة معاين و هي 

  .راض احلادةو هو التغيري املفاجئ حنو األفضل اواالسوء يف األم:البحران 1

 2أزمة سياسية أو أزمة اقتصادية أو مرحلة يف العمل املسرحي 2

  .أما مفهومهاطبقا لقاموس لسان العرب فهي تعين القحط أو ا�اعةأو اجلدب

  .و كلمة أزمة �للغة العربية الدارجةتفهم عن طريق حدث عصيب يهدد كيان وجود الفرد أو الدولة أو املنظمة

  :هو كما يليأما تعريفها اصطالحاف

األزمة ظرف انتقايل يتميز بعدم التوازن و هو نقطة حتول يف حياة الفرد أو اجلماعة أو املنظمة أو ا�تمع ينتج  - 1

  .عنه تغيري كبري

األزمة حالة توتر و نقطة حتول تتطلب قرار ينتج عن ذلك مواقف جديدة قد تكون اجيابية تؤثر على خمتلف  - 2

  .الصالت ذات العالقة

  .األزمة موقف عصيب ميكن ان يؤدي اىل نتائج سلبية - 3

  األزمة فرتة حرجة و غري مستقرة قد حتدث تغيري حاسم - 4

                                                           

 1الرويلي علي بن هلهول،,ادارة االزمات ,(السعودية:الر�ض,2011) ص1

العلوم السياسية جملة ، )دراسة يف االطار النظري.....ماهية االزمات الدولية (,متعب الربيع غيث السفاح  و حسني الطاهر قحطان-2

4ص  ،جامعة بغداد،42العدد,  
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  1األزمة خربة متعلقة مبعوق  غري مألوف- 5

ان التعاريف السابقة هي مشولية تركز على ان االزمة ظرف انتقايل او حالة مؤثرة و مواقف عصيبة يف 

  ونقاط حتول حرجة �دد كيان الدولة و املنشاة .فرتات حرجة 

 ماظــلنــر اي عناصــفــوازن تــدم عول ــا خلــنهأى ــعلــرف ي تعــة فهــالجتماعياة ــلناحيــن اة مــمزألفا    

ت قامة عالقاإعلى درة لقدم اعراد وألفــدى الز العجــبور عــلشــق والقلر واتــولتــن امت االــل حظــي ــاعي فــالجتما

  2دة  لسائاللثقافة رة مغاي. ة   ـخالقير أاييـمعم ويـقـور هوظة ـجتماعيوانسانية إ

ل ــــخن داليوئــــلمســـدى الـــرة لحير واتـــولتن اـــمنوعا ا ـــة بأنهـــيدارإلت ااـــلتخصصاي ـــة فـــمزألـــت افرعو 

ور عالقتها بالجمهوتيجية بقائها راستان اــــكين وامليــــلعوأداء اة ــــيدارإلــــب انوالجاى ــــعلــــك لــــر ذثوأة ــــسسؤلما

  .عليها ب ترلتي تداف األهوا

ا ــها ممطاــلة نشــصواموة ــــلمالياة ــــسسؤلمــــدرة اى قــــعلر ثــــؤي تــــلتاي ــــفه تصاديةالقت ااالـلمجاي ــــة فــمزألاا ــمأ

  م  لمتعلقة بهاية دلمااحي والناعلى ن لعاملياعلى ر أثيــلتوى اتــمسك لــذكء والــلعمور واالجمهــا بــى عالقتهــعلر ثــؤي

بط ايضا   ترتول دولت واماولحكن ايـــــبـــــزاع لنوالي ـــــدولـــــراع الصر ااهظـــــمة بـــــلمتعلقاي ـــــية فهـــــلسياساة ـــــمزألاا ـــــمأ 

  ل دوني للوطلن األموالية دولاللمصالح د يدلتهر ابعنص

مع دول اخرىً  أو لحة  ــلمســوات القاه ــفيدم تخــلح تســمســراع صــن ة عــية ناتجركــلعساة ــمزألأن اا ــكم

  .  نية وطلالمصالح ــدد اتهــد ي قــلتر ااطــألخر واتــولتــن امتخدامها خيلق نوعا ــد�سيدلتها

                                                           

3لرويلي علي بن هلهول،مرجع سابق،صا 1
 

4 3المرجع نفسھ، ص 
2
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ر أو رد اهـــد ظـــا تجـبأنهت اـمزألإدارة اة ـمة في كتابزألا Alastair Buchan ن خاوبرلستاافها ركما ع    

  .    لصالحه داث ألحـــرى اجل مـــيوتحم نهـــل مـــل كواـــحـــدة أطـــارف عن أو فين طـــريـــل بـــفع

بيعة ر طبتغيدد يهوى ى مستـلت إعاـارلصع ااـتفارمة بأنها زألت اتفاقياافتها في كتابها رعد ل بل فقوارما كأ  

  .   ل دولن الية بيدولت العالقاا

ورد ل ــللفعد اــحد عيـتصـن عرة اـلية عبدولامة زألأن الى إ) Robert North(ورت     نرت بر رويشيو

جة ء دركاأذلى ؤدي إتو.ل دولن   ايــة بــلفعاليوى اتــي مســفـرات تغييــدث تحق قاــنشاة ــي عمليــهأي ل ــفعلا

ـــروب لحاى ـــلإ ا ـــكلهـــؤدي ال تـــن لكـــروب ولحق ابـــا تسـغالبت اـمزألأن اى ـلـورت إنر يـيشوه ـارإلكـد وايدلتها

مالية ـــلشاا ـــيوركن يـــبن آلـــدث اا يحـــكموي ـــبرلغواقي ـــرلشن ايركـــلمعسن ايـــبردة اـــلبـــرب الحاي ـــفـــدث ا حـــكم

  .  ر كشميب بسبن لباكستاد والهنن ابيو. ة ـــبيولجناا ـــيوركو

و نحر كثن أو أفيرن طيــبت اــلعالقاه ــه فيـاجئ تتجــمفــف قوي مـة هــليدولأو اة ــإلقليمياة ـمزألن اإــفك لــذلووفقا  

  1املواجهة بشكل تصعيدي نتيجة لتعارض قائم بينهما يف املصاحل

ل ــفع يمثــدالمــر  اآلخطــرف الاه ــدل يعــعمم يتحدى اــلقياى ــعلطـراف ألــد احــدام أة ألقــنتيجــداف أو ألهوا

وسريعا للحفاظ على تللك املصاحل مستخدما يف مضادا ا ــكرتحزم تلــا يســة مــيولحياة ــقيموالحه ــلمصــدا   يدته

  .ذلك خمتلف وسائل الضغط و �نواعها املختلفة سواء كانت اقتصادية او سياسية او عسكرية 

خلي ـــــدالن ااألمـــــبــف ي تعصــلتوااملة ــلشاة ــمزألاي ــهو: ني ــوطلوى اتــلمساى ــي علــلتاة ــمزألاا ــمأ   

قبل ن مت يولكامة زباحتاللها كأـــــد يدلتهأو اة ـــــلدواحتالل ـــــل كـــــة بالكامـــــلدولن ااـــــكيـــــدد تهوجي راـــــلخوا

  1ئيل راسإقبل ن من يـطة فلسـلدوتالل ـحافي ط سوأل رق الشامة العراق وأز
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  األزمة أسباب: املطلب الثاين 

حد بعيد  إىل  يرتبط  األزمةنوع  أنالبعض ،ويرى  يةالدول األزماتاندالع  أسبابالباحثني حول  آراءتعددت 

 األزمةكانت   إذااندالعها ترتبط بعوامل اقتصادية ،يف حني  أسباباقتصادية فان  األزمةكانت   فإذا، �سبا�ا 

 فإ�اذات دالالت سياسية 

 �سبابيرتبط  وإمنااليرتبط بعامل واحد فقط ،  األزمةترتبط بعوامل سياسية ،و يؤكد البعض على ان اندالع 

من الصعوبة مبكان حصرها و  األسبابهذه  أنجوهرية تتضمن عوامل خمتلفة و متعددة الندالعها ،كما 

مل تراكمت و عوا أسبابكنها نتاج تفاعل لوليدة حلظة اندالعها ،و  األزمة�ا،وفقا هلذا املنظور ال تعترب  اإلحاطة

،و ميكن  أزمةإلىأخرىالدولية متعددة و متباينة من  تاألزمااندالع  سبابأ�و تعددت قبل ظهورها ،

  2.الدولية األزماتو عوامل اندالع  اإلشارةإلىأمهأسباب

  :حتقيق التماسك و الوحدة الداخلية

الداخلية ، ذلك  األزماتا�تمع عن املشاكل و  أنظارلصرف  خارجيةعلى خلق مشكلة  لالدو تعمل بعض 

اندالع  أسباباحد  أن"تشارلز ماكليالند"�دف تعزيز وحدة و متاسك ا�تمع الداخلي ،وفقا هلذا الفهم يرى 

احلفاظعلى موقفهم،ووضعهم القيادي من خالل البحث عن مصدر  إىليتمحور حول حالة سعي القادة  األزمة

  3.يق الوحدة الداخليةخارجي للتهديد و �لتايل الدخول يف صراع خارجي لتحق

  

  

                                                                                                                                                                                     

6الرویل علي بن ھلھول ،مرجع سابق ، ص  
1 
ألزمة الملف النووي اإلیراني نموذجا اإلدارة األمریكیة :،الدینامیكا السیاسیة و إدارة األزمات الدولیةھیا عدنان عاشور-

.32ص .2013،مذكرة ماجستیر ،كلیة االقتصاد و العلوم اإلداریة،جامعة األزھر،غزة، 2000-2012 2
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  :و املصاحل �ألهدافالتمسك 

 األزماتصراعات حادة ،ومن مث التعجيل بظهور  إىلتؤشر التطورات يف النظام الدويل لتحول صراعات حمددة 

�دد �ستخدام القوة العسكرية ، و ترتفع فيها حدة  إلىأزماتتتحول بعض صراعات املصاحل  أنومن املمكن 

تصبح احلرب حمتملة احلدوث،عادة حتاول الدولة �مني وضمان مصاحلها ، ويف حالة تعرض  أنالعداء لدرجة 

 تاألزمااندالع  إىل،ما يؤدي  �مينها�ديدفان رد فعل الدولة سيكون قو� دفاعا عن مصاحلها و  ألياملصاحل 

احل االقتصادية للوال�ت �لتجارب الدالة على ذلك ، فاملص مليءبني الدول ،و تشكل خربة التاريخ مرجعا 

الصراع بني  أن،كما  األزماتاملتحدة يف منطقة اخلليج العريب شكلت و الزالت سببا لنشوب العديد من 

برلني  أزمةلتصاعد  أدى 1945الشرقية بعد عام ارو�على - سابقا-و االحتاد السوفييت األمريكيةالوال�ت املتحدة 

الشرقية  أرو�و مصاحله و تتطلب احلفاظ على مناطق النفوذ يف  أهدافهاالحتاد السوفييت على حتقيق  إلصرارنظرا 

  1.ذلك ما رفضته الوال�ت املتحدة

  :التباين و االختالف االديولوجي

تفسري ظواهر اجتماعية  إىليسعى ) واقعية و معيارية(هي نسق من املعتقدات و املفاهيم  إذناالديولوجيات  

  .و اجلماعات لألفرادمعقدة من خالل منظور يوجه ويبسط االختيارات السياسية االجتماعية 

منثل هذا التعريف ليست لديه القدرة على توضيح إذاو هذا هو ما ميكن وصفه �ملعىن احليادي للمصطلح ،

مدى التوازن بني ار هإظية العديدة اليت عملت على الفكر  األنساقالدالالت املختلفة و املتنوعة اليت اكتسبها من 

  2.اللذين ميثالن مقومات االديولوجية األخالقياجلانبني الواقعي و 
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جمتمع ما  أواليت تؤمن �ا مجاعة معينة )األساطريكاملعتقدات والتقاليد و مبادئ (املتداخلة  األفكارهي نظام  أو

و الدينية و السياسية و االقتصادية و النظامية ،وتربرها  األخالقيةو تعكس مصاحلها و اهتماما�ا االجتماعية و 

يف نفس الوقت و تقوم االديولوجيات مبهمة التربيرات املنطقية و الفلسفية لنماذج السلوك و االجتاهات ، و 

 إعادةو شعب تنطوي على تفسري  أياحد اديولوجية  أناحلياة العامة السائدة و جدير �لذكر  أوضاعو  األهداف

هناك من يرى ان عناصر االديولوجية حقائق صادمة و مذاهب �بتة  أنصياغة اطر مرجعية اديولوجية بديلة على 

  .تتوافق مع كل تغري يف الظروف االجتماعية و الثقافية أنو نظرية ميكن أو ليست صيغا فلسفية 

ملا يعرف فرتة  السوفييتو االحتاد  يكيةاألمر و مثال تطبيقي على االختالف االديولوجي بني الوال�ت املتحدة 

و ا�يار االحتاد السوفييت يف مرحلة ما بعد  األمريكيةاحلرب الباردة بني الدولتني انتهت �نتصار الوال�ت املتحدة 

1991.1  

 

  

  

  

  األزمةمراحل :املطلب الثالث 

 أمهيةي كائن حي ،و هذه الدورة متثل أة بدورة حياة ،مثلها يف هذا مثل متر االزمة �عتبارها ظاهرة اجتماعي

يف ، فكلما كان متخذ القرار سريع التنبه  إلداريا االحاطة �ا من جانب متخذ القرارقصوى يف متابعتها و 
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مبهم قلق بوجود شيئ ما يلوح يف )

غالبا ال تنشا  األزمة،و  إليهو املدى الذي سيصل 
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و بتكون عواملها كان اقدر على عالجها و التعامل معها ،و ذلك للحد من أ، األزمة

  1.كاسات سلبية

  )02:(الشكل رقم

  :األزمةاملراحل الرئيسية لتطور 

:  

)إحساس(مرة يف شكل  ألولالوليدة يف الظهور  تبدأاألزمة

و املدى الذي سيصل أاحلجم  أواالجتاه  أودد املعامل ،و ينذر خبطر غريب غرب حم

و من هنا ميكن .من فراغ و امنا هي نتيجة ملشكلة ما مل يتم معاجلتها �لشكل املالئم
                                        

34مرجع سابق ،ص 
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األزمةاالحاطة ببداية ظهور 

كاسات سلبيةو ما ينتج عنها من انع

  

  

املراحل الرئيسية لتطور 

:امليالد/املرحلة االوىل 

تبدأاألزمةيف هذه املرحلة 

،و ينذر خبطر غريب غرب حماألفق

من فراغ و امنا هي نتيجة ملشكلة ما مل يتم معاجلتها �لشكل املالئم
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يف مرحلة امليالد ،و يكون حمور هذا التعامل هو  األزمةفيالتعامل مع  األساسيةمدى نفاذ   بصريته،هيالعوامل 

أي حتقق  أندون القضاء عليها يف هذه املرحلة  أومرتكزات النمو ،ومن مث جتميدها إفقادهاو  األزمةنفيس ت

  :درجة الصدام العنيف ،و تكون عملية التنفيس يف حمورها العام هي ىلإن تصل حد�ا أو دون أخسارة 

تكمن عواملها و  أينمعرفة .قيمة له  شيئ �نوي ال إىل،و حيوهلا  �ألزمةخلق اهتمام جديد يغطي على االهتمام 

  . إنشاءاألزمةالتوتر الذي  أسبابالتعامل معها �لعالج الناجح للقضاء على 

  1. أخرىامتصاص قوة الدفع احملركة لالزمة و تشتيت جهودها يف نواح 

  النمو و التسارع:املرحلة الثانية

يف النمو و االتساع من  �خذاألزمةيف الوقت املناسب حيث  -امليالد– األوىلو تنشاء نتيجة لعدم معاجلة املرحلة 

  :خالل نوعني من احملفزات مها

  .تكونت معها يف مرحلة امليالد األزمةمغذ�ت و حمفزات ذاتية مستمدة من ذات :األول

فع جديدة ، وقدرة قوة د أضافتإليهاوتفاعلت معها و �ا ،و  األزمةمغذ�ت و حمفزات خارجية استقطبتها :الثاين

  .على النمو و االتساع 

يتجاهلها نظرا لوجود ضغط مباشر  أووال يستطيع متخذان ينكر وجودها اإلحساسباألزمةيف تلك املرحلة يتعاظم 

 إليهمسواء الن خطرها امتد  اإلحساسباألزمةجمال  إىلجديدة  أطرافيزداد ثقله يوما بعد يوم ، فضال عن دخول 

يف هذه املرحلة يكون على متخذ القرار التدخل من  إليهممن خطرها سوف يصل  أوئجها خلوفهم من نتا أو،

  :روافدها احملفزة و املقوية هلل على النحو التايل إفقاداألزمةاجل 
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و خلق تعارض مصاحل بينها و بني استفحال أملدعمة لالزمة ،سواء �ستقطا�ا حتديد و عزل العناصر اخلارجية ا

  . األزمة

وعدم السماح بتطورها ،وذلك عن طريق استقطاب  إليهعند املستوى الذي وصلت  األزمة�يقافهاجتميد منو 

  1.األزمةعوامل النمو الذايت اليت حركت 

  :النضج/املرحلة الثالثة 

مثل هذه املرحلة،و حتدث عندما يكون متخذ القرار  األزمةإىلتصل  أن،ومن النادر  األزمةتعد من اخطر مراحل 

هذه الذات  أوإحاطةانغالقه على ذاته  برأيهمجلهل و التخلف و االستبداد على درجة كبرية من ا اإلداري

،وبذلك تصل ....حسنات  أخطاء،وحباشية من املنافقني الذين يكيلون له املديح و يصورون له التالية�لقدسية و 

وهنا قد تكون .مفر من الصدام العنيف معها  قو�ا وعنفها ،و تصبح السيطرة عليها مستحيلة والاألزمةإلىأقصى

يكون متخذ  أنأو و املشروع الذي يعمل فيه ،أسسة �لغة الشدة ،شديدة القوة تطيح مبتخذ القرار و �ملؤ  األزمة

عنده ،وتنتهي �ستقطاب عناصر  األزمةكبش فداء ،و مهي تتفتت   األزمةإىل�جتاه قرار قد استطاع بدءها حتويل ال

   . �خرأوقوة فيها و السيطرة عليهم بشكل ال
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  االحنساروالتقلص  /املرحلة الرابعة

�الحنسار و التقلص نتيجة للصدام العنيف الذي مت اختاذه و الذي يفقدها جزءا هاما من قو�ا ،على  تبدأاألزمة

يف  األزماتو تصبح  حتقيقأهدافه،عندما يفشل الصدام يف  أخرىتتجدد هلا قوة دفع  األزماتهناك بعض  أن

  1.البحر ،موجة تندفع وراء موجة  كأمواجهذه احلالة  

  االختفاء/املرحلة اخلامسة

و لعناصرها حيث تتالشى أشبه كامل قوة الدفع املولدة هلا يف هذه املرحلة عندما تفقد بشكل  األزمةو تصل 

الضرورة االستفادة من الدروس املستفادة منها لتاليف  انه من إالمظاهرها و ينتهي االهتمام �ا و احلديث عنها ،

  .ما قد حيدث مستقبال من سلبيات 

التكيف  إلعادةالبناء و ليس  إلعادةاالحنسار لالزمة يكون دافعا للكيان الذي حدثت فيه  أنو احلقيقة

البناء  أماإعادةسارها بعد احن األزمةو نتائج  أ�رسيبقى على  هألنمرفوضا و غري مقبول  امرأ،فالتكيف يصبح 

خربة يف  أومناعة  إكسابهو  أدائهو النتائج و من مث استعادة فاعلية الكيان و  اآل�ربعالج هذه  أساسافيتصل 

  2.األزماتونتائج هذا النوع من  أسبابالتعامل مع 

  

  ، حيث تعترب متحف تعترب سور� واحدة من اغىن بالد العامل �حلضارات و التاريخ ،و الشواهد كثرية و متنوعة

عهدا خمتلفا من احلضارة االنسانية ،و تقع يف بيئة حضارية  20كبري حيتوي مواقع اثرية و �رخيية تتعلق �كثر من 

كانت حتتل .تشكل القلب مما يعرف �لعامل القدمي ،مبا ا�ا سادت حضارامتتعددة و هلا �ريخ متشابك يف املنطقة 
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ة اليت كانت تتعمق اىل الصني و تنتهي عند مشارف البحر االبيض املتوسط مكا� مهما على امتداد التجار 

كانت جتئ القوافل العربية .لتواصل الرحلة برا اىل اورو� عرب تركيا و حبرا عرب موانئ سور� و ارضها و بالد الشام 

  .ول مرةمن جنوب اجلزيرة و مشاهلا ، كما ان سور� جزء من العامل الذي اكتشفت فيه الكتابة ال
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  موقع سور� يف السياسة اخلارجية :الفصل الثاين

  السورية يف السياسة اخلارجية  األزمة:األولاملبحث 

السورية و على ضوء  األزمةالسورية اليت نتجت عنها نتائج هامة يف  األزمةو التطورات القائمة يف  لألحداثنظرا 

  :ذلك وجب دراسة سور� دراسة معمقة و هذا من خالل املطالب التالية 

  سور� نظرة عامة : األولاملطلب 

املتوسط ،و حيدها  األبيضشرق البحر  أسياتقع اجلمهورية العربية السورية يف اجلزء الغريب لقارة :املوقع  -

 .جنو� و تركيا و العراق شرقا  األردنو املتوسط غر�  األبيضلبنان و فلسطني و البحر 

كلم مع فلسطني احملتلة 76كلم  مع العراق و 605منها   2كلم200253:حدود الدولة الكلية -

 .كلم   193كلم مع تركيا طول الشريط الساحلي 822مع لبنان و 375،األردنكلم مع 276

 . 2كلم  184050 األرضو مساحة  2كلم  185180للجمهورية السورية  اإلمجالية:املساحة -

معظم مناطق البالد ،يف املناطق الساحلية حار ، و رطب و معتدل يف حار وجاف صيفا يف :املناخ -

 .لى بعض املرتفعات ع ما شتاءا فبارد و ماطر مع تساقط الثلوجأ،  املرتفعات
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سهول ساحلية  أمههاالرعوية ،  لضبة تغلب عاليها الصحاري و السهو سطحها عبارة عن ه:التبوغرافية -

 .و هي شريط ساحلي ضيق يضل على  البحر املتوسط

 1.االستواءمشال خط  38- 33تقع اجلمهورية العربية السورية بني درجيت عرض : املوقع  -

ما عدا  2مساحتها كلم 185180تشغل سور� القسم الشمايل من بالد الشام ،و تبلغ مساحتها: احلدود-

كلم،حيد سور� من الغرب   2413، أما طول حدودها فيبلغ  2كلم   5000و مساحته  نإسكندر و لواء 

البحر األبيض املتوسط و لبنان و فلسطني ،و من  الشرق العراق ، و من الشمال تركيا ، و من اجلنوب 

  .األردن

 : املالمح الطبيعية  -  أ

مناطق املنطقة الساحلية حمصورة بني ميكن تقسيم سور� العربية من الوجهة اجلغرافية الطبيعية إىل أربع  - 

جبال و املرتفعات املمتدة من مشال البالد إىل جنو�ا موازية قة اجلبلية و اليت تضم اجلبال و البحر، املنط

 .للبحر األبيض املتوسطة

حلسكةو امنطقة لسهول و تضم سهول دمشق  ومحص  وحلب ومحات و  أو:  املنطقة الداخلية- 

  2.العراق

  :اجلوار  السوريحدود - ب

  :احلدود السورية العراقية- 

العراقية �دئ ذي بدءيف إتفاقية سان رميو، و رمست حسب االتفاق - ةوضعت أسس احلدود السوري

املعروف �تفاق ليشمان بني بريسي كوكس و فيصل و كانت تسري من مصب خابور الدجلة مسايرة 

                                                           
.72،ص 2012مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع،:نبیل موسى الجبالي،جغرافیة الوطن العربي،عمان -

1
 

.73مرجع سابق، ،ص نبیل موسى الجبالي، -
2
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قيما ذا اجتاه جنويب غريب ينصف جبل سنجار لنهر دجلة حىت مشال سنجار،مث ترسم احلدود خطا مست

من خط احلدود و هو الذي تغري فيما بعد لصاحل العراق، و  األخريو ينتهي عند البوكمال ، واملقسم  

  .1932العراقية احلايل عام  - لقد اقر خط احلدود السورية

  

  

  

 األردنيةاحلدود السورية 

اليت بقيت كما رمستها معاهدة سان رميو،و ثبتت يف األردنية هي احلدود الوحيدة  - احلدود السورية

احلمة  إىلقا شر عرب البادية من التنف  تدو مم 1931تشرين األول عام ى 13 الربتوكول احلدود املوقع يف

  .كلم365بطول 

 :الفلسطينية–احلدود السورية  -

كلم   70ز طوهلا  إذ ال يتجاو ،تشكل احلدود السورية مع فلسطني أقصر احلدود لسورية مع قطر جماور

فقط،لكنها رغم ذلك كانت جماال لصراع و تنافس و مساومات لصاحل الصهيونية العامية على حساب األمة 

  .العربية و أراضيها 

الفلسطينية انبثقت  -إجنليزية يف مؤمتر صانرميو حول احلدود السورية–و بعد مناقشات و مفاوضات فرنسية 

مبوجبها منطقة احلولو و اجلليل األعلى ضمن فلسطني،و  أصبحتاليت  1920عام  األولكانون   23اتفاقية 

جنويب خيرتق حبرية طرب� من  - تغري خط احلدود ، و أصبح يسري يف شكل خط مستقيم ذي  إجتاه مشايل

 .منتصفها حىت مسخ اليت أتفق على أن تكون حمطة مشرتكة للطرفني 
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ني ممتدة بني �نياس و مسخ ،و متت املصادقة على هذه احلدود احلدود بني سور� و فلسط أصبحتوهكذا 

  1922شباط   23اجلديدة يف

االسرائيلية بدء املرحلة الثانية يف القضية الفلسطينية  –اهلدنة السورية  إعالنعام 1949و ميكن اعتبار عام 

تغريا طفيفا  1926د عام تغريت احلدو  إذالفلسطينية بشكل خاص ،  -بشكل عام ،و �لنسبة للحدود السورية 

،فدخل قسم صغري من جنوب �نياس ،و كذلك مساحات صغرية من سهل احلولةالشرقي و جنوب شرق طرب� 

و عاد خط احلدود ، فتقدم  السورية ، و اعتربت مناطق منزوعة السالح األراضيمع منطقة لسان احلمة ضمن 

عندما احتل الصهاينة منطقة اجلوالن تنفيذا .04/06/1967 األراضيالسورية يفمن جديد زاحفا �جتاه 

من الوطن العريب ،و الزال حمتال �ستثناء جيوب  أجزاءاالستعماري الذي رمسوه الحتالل –للمخطط التوسعي 

  1973لسور� بعد حرب علم  أعيدتصغرية 

  :اللبنانية –احلدود السورية -

سهل عكار عند  إىلجبال حزمون مث تقطع وادي البقاع  احلدودالسورية اللبنانية من ضمن احلاصباين و ترتقي تبدأ

  .كلم 359قرية العريضة مشال طرابلس و يبلغ طول هذه احلدود 

  

  1:احلدود السورية الرتكية - 

حيث سلخ لواء  1939عام  أخرياو  1921مث عام  1920تغريت هذه احلدود لصاحل تركيا بدءا من عام 

  .االسكندرون

                                                           
.74نبیل موسى الجبالي،مرجع سابق،ص -

1
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سور�  إالأن،1939تركيا عام  إىلون مدينة يف مشال غرب لواء اسكندرونة،و هو مقاطعة سور� ضمها ر االسكند

  .املوانئ يف تركيا اليوم أهمخليج اسكندرونعلى البحر املتوسط و هي  رأسمل تعرتف بذلك ، تقع االسكندزونة يف 

  ، كما انه منتجع سياحي هام  األ�بيبعرب  إليها تعترب املدينة مركزا جتار� و يستخدم ميناؤها لتصدير النفط القادم

م ختليدا النتصاره على الفرس ،كانت قدميا مركز للتجارة بني التسوق بني .ق333عام  األكرببناها االسكندر 

قامت 1939الشرق و الغرب ،واستخدمت منفذا حبر� لسكان مدينة حلب و الشمال السوري ،و يف عام 

  .رتكيال ، �لتنازل على لواء اسكندر رونةذوقتئيف سور� سا ،السلطة املنتدبةفرن

تركيا للحلفاء يف بداية احلرب العاملية الثانية ، فخالفت فرنسا بذلك صك  �ييدذلك حدث لضمان  أنو يعتقد 

اليت انتدبت عليها ،مل تعرتف سور� بضم تركيا  األراضياالنتداب الذي يوجب على السلطة املنتدبة احلفاظ على 

يف  203.600سور�، عدد سكان االسكندرون  أراضيللواء ، ومازالت اخلرائط السورية و العربية ترمسه ضمن 

  .2009تقرير 

  : اإلداريةالتقسيمات -ج

  نواحي  إىلنطقة مناطق و كل م إىلحمافظة و تقسم كل حمافظة بصورة عامة  14 إىليف سور�  األراضيتقسم 

احملافظ حمافظكما يرأس املنطقة مدير املنطقة و  يرأس، و  إداريةوتضم الناحية جمموعة من القرى هي اصغر وحدة 

الناحية مدير الناحية و ميثل القرية جملس القرية و يرأسه املختار الذي يشرف على القرية و املزارع التابعة هلا ، 

 ار�إداملخاتري فريبطون  أماويعني احملافظون مبرسوم ،و يعني مديرو املناطق و النواحي من قبل وزراء الداخلية ، 

مدير املنطقة و هذا بدوره يكون  أماممدير الناحية ، و مدير الناحية مسؤوال  أمام�حملافظ و يكون مسؤوال 

، و مراكز املناطق هي املدن اليت  �مسائهاذلك فان مراكز اليت مسيت احملافظات  �إلضافةإىل. احملافظ أماممسؤوال 
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منطقة ، وعدد النواحي  61حمافظة و عدد املناطق  14ت ، و يبلغ عدد احملافظا �مسائهامسيت املناطق 

  1.�حية610

  :العنصر البشري–د 

 90وتقدر الكثافة السكانية .نسمة  16728000:بلغ عدد سكان اجلمهورية العربية السورية عدد السكان  

  .نسمة 1590000نسمة ظن حلب 2041000دمشق :املدن  �همعدد السكان . 2كلم%نسمة 

 5.21:معدل الوفيات  أماشخص  ألفوالدة لكل  30.64:سمة ،يقدر معدل الوالدات ن549000محص 

نسبة منو السكان معدل .طفل  آلفحالة وفاة لكل  33.08 األطفالمعدل وفيات .شخص  ألفلكل 

 اإلمجايل% 2.54:�لنسبة لتوقعات مدى احلياة عند الوالدة .مولود لكل امرأة  3.95)اخلصب(اإلخصاب

بضم  1981يف  إسرائيلاملتحدة قامت  األممحسب تقرير 2009لسنة  اإلحصائياتو كل هذه .سنة  68.8

قراره  األمنعلى سكا�ا فاصدر جملس  اإلسرائيليةالسورية احملتلة يف اجلوالن و فرض اهلوية و القوانني  األراضي

  .السورية �طال األراضيالذي اعترب ضم  1981لعام  397رقم

  

                                                           
،مذكرة ماستر ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة خمیس 2.014-2011مریم مالكي ،السیاسة الخارجیة الروسیة اتجاه األزمة السوریة -1

. 44،ص 2015- 2014ملیانة،الجزائر   
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 )03(رقم الشكل 

  :اجليوبوليتيكية لسور�  األمهيةاملوقع و :املطلب الثاين 

يف اعتماد اخلارطة الطبيعية للمنطقة ،أي قبل رسم  أكثراالسرتاتيجية و اجليواسرتاتيجية لسور�  األمهيةتظهر 

مشاال ،واملتوسط احلدود السياسية املعاصرة للمنطقة ،بدءا من سور� الطبيعية حبدودها املمتدة حىت جبال طوروس 

متجاورة مع  إيرانغر� مبا فيها قربص، وما بني مشايل احلجاز مع سيناء جنو� ، و زاغروس يف الشرق ،حيث 

  .سور� الطبيعية حبكم االمتداد اجلغرايف التارخيي مع بالد ما بني النهرين 

لكن هذه احلدود تقلصت شيئا فشيئا حبكم املتغريات السياسية الدولية ،اليت تبحث عن املسالة الشرقية ، و�اية 

 عقدتاحلربني العامليتني و ما مت خالهلما من اتفاقات دولية اقتضتها سياسة االنتداب على املشرق العريب ،و اليت 

ورية السياسية اجلديدة مشرتكة من الشمال مع حدود س فأصبحتبيكو ،- مبوجب معاهدة سايكس 1916عام 

و فلسطني ،وبقي قلب املنطقة  األردنمن املشرق و مع العراق من اجلنوب مع "كيليكيا و اسكندرون"تركيا 

هنري بولور سنة   رأي،و على  إفريقياو  أسياو ارو� ،وما بني  آسياجسر اتصال ما بني  أهمالعربيةالذي يشكل 
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يف الشرق ، املرتكز اخلاص  إمرباطوريتهم انشئواالذين  أولئك� كانت دائما تعد لدى سور  أن":بقوله 1860

من  أسيامن جهة و  إفريقيافهي يف الواقع حلقة اتصال بني .ختطيط عتيد للفتوحات الشرقية  أيالذي يبنون عليه 

  1." أخرىجهة 

  :السياسة اخلارجية-أ

و الدولية ، بكو�ا نتاج عوامل موضوعية تكمن يف  قليميةاإلمتيزت سياسة سور� اخلارجية جتاه بيئتها 

و اجلغرافية و الثقافية ،دون استبعاد الطابع و التأثري الشخصي لقاد�ا يف صياغة سياستها  ةأوضاعهاالتارخيي

  .اخلارجية يف شكل خاص خالل �رخيها املعاصر

ما يسمى  إىليف هذا ا�ال ، مصادر الشرعية للنظام السياسي الذي ارتكز أهموعلى مدار عقود شكلت احد  

،نتيجة سيادة منط االنقال�ت العسكرية ،وانطالقا من هذا الواقع وظفت السياسة اخلارجية يف "الشرعية الثورية"

 مزاج الشعيب سياسية متيزت مبحاكا�ا لل أمناطسور� لتثبيت مواقع االنقالبيني يف احلكم ، من خالل صوغ 

من توظيف هذه السياسة  أيضاذلك مل مينع  أنغري . إسرائيلالغرب و التشدد اللفظي جتاه  معاداةجلهة  خصوصا

معينة ،و هو  تقليميةو الدولية ،عرب مسايرة املوقف الدويل يف حلظة  اإلقليميةخلدمة هدف تقوية  النظام يف بيئة 

شكلت اخلصائص اجليوسياسية لسور� مركزية يف  أخرىمن جهة .ية ما اصبغ على السياسة اخلارجية الرباغمات

   .جلهة بناء حتالفات سياسية معينة،مؤثرا يف توجها�ا "املهمة األمريكيةالقاعدة " الصراع ،فضال عن حماذا�ا لرتكيا 

ركز سور� ،مع حبس اسرتاتيجي عال، طاملا تصوراته مل األسدو ترافق ذلك مع متيز صانع السياسة اخلارجية حافظ 

و  األهدافحسا�ت شاملة للعالقة بني  إطارتوقعاته حلجم التغيري الدويل احملتمل يف النسق الدويل،و ذلك يف 

اكرب من  أ�اعلى  إليهامهمة يف منطقتها ،نظر  أدواراتلعب  أنلسورية  أ�حمما )االسرتاتيجيات املتبعة(الوسائل

                                                           
.49مریم مالكي ،مرجع سابق،ص -

1
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اثر سليب ، على اعتبار  أيضاحجمها و قدرا�ا احلقيقية ،خصوصا على الصعيد االقتصادي ، غري انه كان لذلك 

  .على وقائع ظرفية و دولية عابرة  �سسالدور السوري مل يبين على مقومات حقيقية ،بقدر ما بين و  أن

  :اإلقليميالدور سور�  - ب

،و توجهات سياستها اخلارجية  اإلقليميعقبات كبرية يف وجه دورها  و بتسارع املتغريات الدولية واجهت سور�

املوازية و الداعمة لنهج و  اإلسرتاتيجيةو سواها ملصلحة هيمنة املنظومة ...و النظم الفرعية  األنساقوكان دور .

  1.سياسات القوى العظمى الوحيدة يف العامل 

صنع السياسة اخلارجية ،و حتقيق جناحات مهمة على و مثة من يرى حدوث متغري مهم كان له اثر كبري يف 

الذي طاملا متيزت خبصائص و قدرات قيادية خباصة جلهة قدرته على  األسدصعيدها ،وهو غياب الرئيس حافظ 

لسور� حتقيق  أ�ححسن التصرف مع مقتضيات الظرف الدويل ، وفهمه حلقيقة متطلباته و طبيعة توجهاته ما 

 إطارالقضية خترج عن  أنغري .و الدولية  اإلقليميةسياستها اخلارجية و تعزيز مواقعها  مكاسب مهمة على صعيد

املتغريات  إطارمسالة تطابق البيئة النفسية لصانع السياسة اخلارجية ،مع تغريات البيئة املوضوعية ،و تدخل يف 

 إىليف لعب ادوار مؤثرة ،و يسعى  اإلقليميةالبنيوية يف النسق الدويل ،وواقع توجهاته و الذي قلل من فرص القوى 

مصاحل القوى  إطارالقيام مبهمات خدمية يف  األمرجمرد العبني هامشيني ، وان مسح �دوار معينة  إىلحتويلها 

معطيات السياسة الدولية و حتوال�ا ،كانت تفرض قيودا متعددة على سياسة سور�  أنالشك يف .العظمى 

 األمريكيرها�ت سياسية معينة كالرهان على فشل املشروع  إطارسوى العمل يف  أمامهاق اخلارجية ،لدرجة مل يب

هذه السياسات للدول  أنيف السياسة اخلارجية �عتبار " رشادة"ذلك حيمل يف طياته شبهة عدم  أنفبالعراق غري 

 األوىلة عقالنية �لدرجة عملي �اأ�معقدة ، إسرتاتيجيةمعطيات و مؤشرات منطقية و حسا�ت  أساستبين على 

و يف الوقت الذي كانت السياسة اخلارجية لدولة ما،تصاغ يف سياق قضا� معينة ،و تنفذ من خالل جمموعة من 

                                                           
50مالكي،مرجع سابق،صمریم 
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،فان واقع الظروف القومية السورية وطبيعة متغريات النسق الدويل )االقتصادية ،الدبلوماسية و العسكرية(األدوات

السياسة اخلارجية السورية التكيف مع املتغريات اليت تؤثر يف دولتها ،و حماولة  و توجهاته ،�تت تتطلب من صانع

يكون عليه موقع دولته يف النسق الدويل و ذلك من  أنعلى تلك املتغريات يف شكل يتفق و رؤيته ملا جيب  التأثري

ة ،وكذلك قدرا�ا و يف االعتبار مصاحل سور� احلقيقي �خذجديدة يف التعامل ، أمناطدون شك يتطلب صوغ 

و العربية ،وذلك يتطلب من القيادة السورية صياغة  اإلقليميةمع احملافظة على دورها املميز يف بيئتها  كا��امإ

  1.معادلة خمتلفة يف مبناهاو معناها عن املمارسات املرتكبة يف السياسة اخلارجية احلالية

  و بعد احلرب الباردة أثناءالعالقات السورية الروسية : املطلب الثالث

حملللني غري املفكرين ،لكن حىت من ا أونفسه تلقى اهتماما من املفكرين مل تعد النظرية القائلة �ن التاريخ يعيد 

ن أفهم يعتقدون  األخريةو االسرائليني ينتمون للفئات  األمريكينيالقرار و صانعي السياسة  ن صانعيأيبدو 

سد ألز�رة الرئيس السوري بشار ا إزاءهذا ما يدل عليه املوقف الذي تبنوه . األصلوطبق ....التاريخ يعيد نفسه 

  .لروسيا مؤخرا

الروسية .ملف العالقات السورية  أعادتملوسكو  األسدز�رة رمسية ملدة يومني قام �ا الرئيس السوري بشار 

حقبة احلرب الباردة  إىلي أ... وفيتيةالس.لعالقات السورية عهد ا األمريكيةإىل�لكامل يف دوائر صنع القرار 

  :الرمسية  اإلخبارما يشبه  إىلو ختمينا�ا أتوقعا�ا  األمريكيةحولت الدوائر الرمسية  فجأة.

بني الوال�ت املتحدة و روسيا منذ  أزمةجورجيا اليت فجرت اخطر  أزمةملوسكو و  األسدمثة عالقة بني ز�رة  إن- 

 أ�ابل ... ن التعاقب الزمين بني هذين احلدثني ليس جمرد صدفة أ،فهذه الدوائر تعتقد  السوفييتتفكك النظام 

حملاد�ت رمسية مع الرئيس الروسي ميديفيديف قبل وقت قصري للغاية من اندالع  إلىاألسدالدعوة وجهت  أنترى 

                                                           
.51مریم مالكي،مرجع سابق،ص 
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يف بولندا و  األمريكيرع الصاروخي ترد يف سور� على الد مناإ�ن روسيا  اإلحياءواهلدف هنا هو .اجلورجية  األزمة

  .األطلسيحلف  إىلجورجيا الحقا بعد ضم هذه  إىلو الذي تفكر واشنطن يف مده ..تشيكيا 

وصفته الدوائر  أمربنودها الصواريخ الروسية لسور� و هو  أهمكربى ،  أسلحةسور� و روسيا عقد� صفقة  إن - 

  .احلدود صىإلىأقيثري قلق واشنطن  األمريكية�نهالرمسية 

نظام حبري و صاروخي روسي يطل على املياه  إعادةهكذا قالت واشنطن على .روسيا طلبت و سور� وافقت  إن

ن روسيا أيؤكد الطرفان  أنالسوري و الروسي قبل .من طرفيه خرب مؤكد  كأ�اهذه الشائعات و   أطلقت.السورية 

 1. ن هذه تكهنات زائفة أتوافق و مل تطلب و سور� مل 

  

  

  األزمةاحلراك السياسي و بداية :املبحث الثاين 

  يف سور�  األزمة أسباب: األولاملطلب 

،منها  إقليميةغنيا �ملؤسسات الرمسية اليت تطورت على مدار سنني مليئة بنزاعات و ثورات  ا�رخيمتتلك سور� 

عسكرة  إىلاملتواصلة  اإلسرائيليةو احلروب أسور�، و االعتداءات  اإلسرائيليألراضياالستعمار الغريب و االحتالل 

  .سياسات الدول

  :يف سور�  األزمةخلفيات 

                                                           
.51مریم مالكي،مرجع سابق،ص
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السورية  إالأ�ألزمةحتت غطاء ما يسمى �حلراك السياسي العريب  2011مارس  15يف سور� يف  الزمةا بدأت

سور�  أصبحتتقسيم املنطقة و ز�دة حدة الصراع بني اجتاهني ، حيث  إعادةشكلت حمور تغري النظام الدويل و 

  1،و روسيا و حليفتها الصني  األوروبيةو حلفائها من الدول  األمريكيةساحة للصراع بني الوال�ت املتحدة 

عية يف االقتصادية واالجتما األوضاعتردي النظام السياسي و  إىلالداخلية  األسبابتعود :الداخلية  األسباب

  .سور�

احتكر حزب البعث احلياة السياسية يف سور� ، حماولة جتنب سور� الدخول يف الصراعات الدولية و :سياسيا

للسلطة حاول حتديث بيئة النظام السياسي عن طريق ) األسدجنل حافظ ( األسد، فقد قام حافظ  اإلقليمية

القطاع اخلاص ، و فسح ا�ال حلرية التعبري  أمامعلى احلياة العامة ،و فتح ا�ال  أجهزةاألمنالتخفيف من قبضة 

  2002- 2000املنتد�ت و التجمعات السياسية ما عرف بربيع دمشق بني عامي أمامو املشاركة السياسية  

ة بعد خاص األمنيةمن طرف املصاحل  2002عن العمل يف عام  أوقفتن هذه املنتد�ت و التجمعات أإال

مل لزعزعة النظام نتيجة للتحول السريع هذا من جهة و تشعب عاعلى سور� كالضغوط اخلارجية اليت مورست 

من  2005بعد التحول حنو اقتصاد السوق خالل عام  األعمالمع طبقة جديدة من رجال  أجهزةاألمنمصاحل 

  2.الطبقة املتوسطة و انتشار الفسادجهة �نية ،حيث استفاد من هذا التحول الطبقة الربجوازية على حساب 

التوازن بني السلطة  إقامةيف  األخرىفشلت القوانني يف سورية  كما يف الدول العربية :تضعضع سيادة القانون  - 

كفة احلرية ، فضال عن عدم قدرة النصوص   إضعافتقوية كفة السلطة السياسية و  إىلو احلرية ،بل اجتهت 

،مما جنم عنه عدم تساوي اجلميع يف اخلضوع "حيث توجد السلطة توجد املسؤولية" القانونية على تطبيق قاعدة

  .سيادة القانون  مبدأللقانون ، مما شكل خرقا واضحا و اعتداءا صرحيا على 

                                                           
.211،ص2014مجلة كلیة االقتصاد العلمیة ، العدد الرابع ، جامعة النیلین،جانفي ،"التدخل الروسي في األزمة الروسیة"مایسة دمحم مدني،-
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و النهي من طرف احلاكم و اخلضوع و  األمرحيكم :ضعف قنوات احلوار والتواصل بني السلطة و الشعب - 

تنشأ قنوات  أنالطاعة من قبل الشعب طبيعة العالقة بني السلطة و الرعية ، و يف مثل هذه العالقة من الصعوبة 

  1.حوار بني الطرفني ،فلو كانت مثل هذه القنوات موجودة ملا انتفض الشعب على حكامه

السياسية للدول اليت تعرف اهلشاشة يف سياستها  األنظمةعزعة للعوامل االقتصادية دور كبري يف ز : اقتصاد�

  . 2011االقتصادية و يتضح ذلك جليا خالل احلراك السياسي العريب مع بداية 

اثر تبين بر�مج  علىاالقتصادية  ةالليرباليمنط اقتصادي يعتمد على املبادئ  إىللقد انتقلت سور� يف الثمانينات 

هذه  إالأن.ريق سياسة التثبيت اهليكلي املوصى �ا من طرف صندوق النقد الدويل االصالح االقتصادي عن ط

 �إلضافةإىلالسياسة عرفت عجز يف حتقيق التنمية االقتصادية و ز�دة معدالت الركود على االقتصاد السوري 

، وكذلك  إلنتاجيةاغياب الرؤية الشاملة يف سياسة التشغيل و احلد من البطالة ،و التصنيع و تطوير القاعدة 

  .السياسات الزراعية 

املعلنة يف التنمية الصناعية و دعم املشروعات ،قد  لألهدافالسياسة املالية و النقدية السورية كانت مناقضة  أن

تضييق النطاق على القطاع  أد�ىلحافت على معدالت فائدة مرتفعة و قيود على االفرتاض و االئتمان مما 

  .قدرا�م على املنافسة أضعفتكبرية   أعباءدعم على الطاقة محل املنتجني ال وإلغاءالصناعي ، 

ز�دة  إىلالز�دات الكبرية يف القوة البشرية منذ مطلع التسعينات من القرن املاضي  أد�ىلانتشار البطالة ،  أنكما 

  عرض قوة العمل اليت مل يرافقها منو اقتصادي مع نسبة

  .2011عام  1409النتيجة ز�دة نسبة الشباب البطال و الذي بلغ معدالت النمو السكاين و كانت 

                                                           
. 124ص.،مجلة سیاسیةو دولیةالبعد االقلیمي لالزمة السوریةابتسام دمحم العامري ، 
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حققت سور� حتسنا نسبيا يف معدالت التنمية  إذجنز عليه تراجع يف معدالت التنمية أتراجع معدالت التنمية  إن

حققت سور� حتسنا نسبيا يف معدالت التنمية البشرية  إذعليه تراجع يف معدالت التنمية البشرية  أجنزاالقتصادية 

دولة و حتصلت على  169من بني 111ما جعل سور� يف املرتبة  0.589ما يعادل  2010الذي بلغ عام 

عامليا ،و هذا يفسر الرتاجع يف معدالت التنمية مقارنة  61و قد احتلت سور� املرتبة  2011عام 119املرتبة 

  .مع  اجلوار 

البلدان �ملوارد الطبيعية فهي حتتوي على سهول خصبة و مياه وافرة و تنوع  أغىنتعد سور� من احد :عيااجتما

 ��او االدعاء  األراضيطبيعي يف بني اجلبال و السهول،ويد عاملة ماهرة ،و قد عمل احلكم على مصادرة 

مدن صفيح يف ضواحي املدن ،حتيط  ىلإو مزارعهم  أراضيهمو قد هاجر السوريون الذين صودرت .للصاحل العام 

�ملائة من 42حمرومة من معظم اخلدمات احلياتية ،هي يف حقيقتها سكن عشوائي يعيش فيها  أقدممبدن صفيح 

  ).�ملائة 8املتوسط العاملي (السوريون 

 2010ديرات علم ز�دة نسبة السكان الفقراء ففوق تق إىلتوصل التقرير الوطين الثاين عن الفقر و عدالة التوزيع 

  .حتت خط الفقر  أصبحواالسكان  إمجايلمن %34.3مليون نسمة  7فان حوايل 

املواطن السوري انه ال كرامة له و ال قيمة له ،فهو معرض لالعتقال دون  أحس:انعدام كرامة املواطن السوري

  .دون عودة أحيا�مربرات و ال حىت مكان اعتقاله و قد يعتقل 

يعاين املواطنون السوريون من تفشي الظلم و انعدام املساواة ، وذلك بعدم قدر�م :تفشي الظلم وانعدام املساواة

أو مايل  أوسكين أو جتاري  أوجمال اقتصادي  أيابسط حقوقهم ببساطة و سالسة يف على احلصول على 

من خالل إالحقوقه  إىلو ال يصل .الطائفة العلوية أبناءمن  اآلخرونتعليمي بشكل متساوي مع  املواطنون 

  .الثورة  ضد النظام إىلو هذا كان سببادفعهم  منيةاأل األجهزة
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عوامل كل من احلياة السياسية و االجتماعية و  األسدربط نظام  على املواطن السوري األجهزةاألمنيةتغول 

فتعددت .ما هو احلال يف تونس يف فرتة زين العابدين النظام البوليسي ك �تباع األمنية �ألجهزةاالقتصادية  

،و بلغت ميزانيتها ضعف ميزانية  ألف 365جهازا عدد العاملني فيها  17عددها  أصبحو  األجهزةاألمنية

و حاسبه على كل حتركاته و  أحصىأنفاسهن و ط�ملوا أحاطاجليش السوري ،فكانت يف جمموعها اخطوبوطا 

كل شؤون املواطن من سفر و تصدير و بيع و   األجهزةسكناته وبث فيه اخلوف و الرعب ، و ربط النظام �ذه 

وتغول هذه .األفرادو هذا ما جعلها تتغول و تصبح كابوسا    يف حياة  عالمإشراء و جتارة و تعليم و 

من عذا�ت هذه  إلىاألبدالثورة ليتخلص و  إىللسوري دعوة ا كان عامال رئيسيا يف  منيةاألجهزةاأل

  1.األجهزةاألمنية

  

  يف سور� األزمة أطراف:املطلب الثاين 

هو اجليش النظامي الرمسي العامل يف اجلمهورية  القوات املسلحة العربية السوريةأو اجليش العريب السوري 

للجيش و القوات املسلحة و هو نفسه رئيس الدولة حاليا ،القائد  األعلىالقائد  إلمرةالعربية السورية خيضع 

للجيش و القوات املسلحة و  األعلىو �ئب القائد  األسدللجيش و القوات املسلحة هو الفريق بشار  األعلى

من  ذكور  أشقاءله (يف سور� لكل ذكر غري وحيد إلزاميةالعسكرية  اخلدمة.وزير الدفاع العمادفهد جاسم الفريج 

مثانية شهرا تبدأ من �ريخ سوق املكلفني من  زاميةإلمنة عشر من عمره، مدة  اخلدمة جتاوز الثا)كال الوالدين 

من الشهر الذي يلي �ريخ انقضائها و تعد  األولمعسكرات السوق و تنتهي يف اليوم  إىلاملناطق التجنيدية 

املكلفون الذين مل ينجحوا يف الصف اخلامس من مرحلة  أما. إلزاميةالزائدة عن مثانية عشر شهرا خدمة  األ�م

يف القوانني  األخريةبعد التعديالت .واحدا و عشرين شهرا  إلزاميةو ما دون فتعتربمدة خدمتهم  األساسيالتعليم 

                                                           
. 07-02، ص  2012ة،مركز الجزیرة للدراسات ،دینامیكیة القوى االجتماعیة في الثورة السوري:سمیر سعیفان،الغضب-

1
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تفاوتت فرت�ا قبل ذلك و كانت تستغرق سنتني و نصف أو أكثر يف .2007لخدمة العسكرية عام السورية ل

و أكثر أذلك و كانت تستغرق سنتني و نصف  عام تفاوتت فرت�ا قبل. 2007عام  األساسيليات العم أوقات

 املأهولةمعظم املناطق  إىلالعمليات العسكرية ، لدى اجليش ترسانة من الصواريخ القادة على الوصول  أوقاتيف 

سيصل مداها –،و صوايخ سكود  ناتالتسعي أوائليف .طويل يف املنطقة  أمداملعادية  لسورية منذ  إسرائيلمن 

كيلومرت كما ميتلك اجليش   700من  إلىأكثريصل مداها  –كيلومرت ،و صواريخ سكود   300من  ىأكثرإل

خالل  األمنية،نتيجة ملشاركة اجليش السوري يف العمليات 55- ويت64- ويت72-يت90- د��ت من نوع يت

لى االنشقاق عن قيادته يف دمشق و االنضمام بعض عناصر من اجليش ع أقدم،2011املظاهرات الشعبية سنة

الدول ا�اورة مثل تركيا و لبنان و العراق جتنبا للمشاركة يف  إىلاجليش السوري احلر ، و ذهب بعضهم  إىل

عدد املنشقني يبلغ  إمجايلفان  األسعداجليش احلر ر�ض موسى  أركانمحالت اجليش ووفق تصرحيات رئيس 

، ومن ابرز القيادات اليت انشقت عن اجليش العميد يف احلرس  2011تمرب جندي حىت شهر سب 40.000

، وقد شكلت الفرق املنشقة  األسعداجلمهوري مناف طالس و املقدم حسني اهلرموش و العقيد ر�ض موسى 

القوات هجمات تشنها  أ�ا، و اجليش السوري احلر حلماية املدنيني مما يقولون  األحرارالحقا حركيت لواء الضباط 

شهر  أواسطتعلن احلركتان عن توحدمها حتت لواء اجليش السوري احلر يف  أن، قبل  األسداملوالية لنظام بشار 

  2011.1سبتمرب عام 

  :املعارضة الداخلية  

ولقد . الذين يطالبون بتغيري النظام يف سور� و الذين يعارضون حكومة حزب البعث  األفرادمها ا�موعات و 

السورية حيث توحدت تلك  األزمةعقب   2011سلكت مجاعات املعارضة يف سور� در� جديدا عام 

د ولق. اجلماعات لتشكيل االئتالف الوطين السوري و حظيت بدعم دويل و مت االعرتاف �ا كشريك يف احلوار 
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ولقد تشكل يف شهر نوفمرب عام . و هي ليبيا  األقلاعرتفت �الئتالف الوطين السوري دولة واحدة على 

جمموعة معارضة شاملة جديدة حتت اسم االئتالف الوطين لقوى الثورة و املعارضة السورية و لقد اعرتف  2012

لدى "ممثل طموحات الشعب السوري" و �عتباره"املمثل الشرعي للشعب السوري"به جملس التعاون اخلليجي ك

  .جامعة الدول العربية 

السلطة يف  اعليعندما استوىل حزب البعث  1963لقد ظلت سور� خاضعة حلكم قانون الطوارئ منذ عام 

ويف فرتة تويل حافظ ر�سة . األسدعائلة  أفراداحد  1971الدولة منذ عام  رأسولقد كان .انقالب عسكري 

رئيسية لتعمل بصورة  أمنيةمخس هيئات  إنشاءو مت .،مت حظر املعارضة لنظام البعث 1980سور� منذ عام 

على مراقبة املعارضة السياسية و تعين دولة الطوارئ حماكمات عسكرية و تطبيق القانون العسكري و  أساسية

وكان السجناء .و عملية التقاضي الطبيعية اإلنسا�احملاكمات اخلاصة للقضا� السياسية دون اعتبار حقوق 

يف يونيو من عام  األسدوعقب وفاة حافظ . يعذبون بصورة دورية و يتحفظ عليهم يف ظروف غامضة مزرية 

السوريون يف  املتطهرونو عندما اندلعت ثورات الربيع العريب ،بدا .، مت تنصيب ولده بشار رئيسا لسور� 2000

  .تشكيل ائتالف معارضة

قسمني بني داعم ملقرتح موسكو و رافض من حيث  إىلالروسية قسم املعارضة السورية تباين املواقف حيال املبادرة 

كل مما يسمى االئتالف السوري املعارض و الرئيس   أعلناملبدأحماورة النظام السوري ففي تطور سريع و متوقع ، 

اعتذارهم عن عدم تلبية دعوة موسكو "تيار بناء الدولة السورية "لالئتالف امحد معاذ خطيب و  األسبق

  ".منتدى موسكو"عليه  أطلقالذي  ألتشاوريحلضوراللقاء التمهيدي  و 

يف مدينة قرطبة االسبانية يف فرتة  التأسيسيو جمموعة عمل قرطبة هي جسم سياسي سوري معارض عقد لقائه 

  .سابقة 
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املعتقالت و املعتقلني ،و حترير  �طالقمن اجل ضمان جناح هذا احلل جيب البدء " البيان انه  ضافأو 

على حقوق اسر الشهداء و املتضررين ، و  للتأكيداملخطوفني ،وضما�ت عودة املهاجرين و النازحني ،معا 

  ".التخفيف من معا��م معنو� و ماد�

لعقد لقاء يف  إلعدادبيا� رفضت فيه املبادرة الروسية الساعية  أصدرت� فقد املسلمني يف سور  اإلخوانمجاعة  أما

  ".السورية األزمة"القاهرة لبحث عن خمرج ل

فيما يسمى �يئة التنسيق الوطنية لقوى التغيري الدميقراطي  اإلعالمييف غضون ذلك منذر خدام ،رئيس املكتب 

لعقد لقاء يف  اإلعدادفصيال معارضا  20من  أكثرقادم بني ال األسبوعللمعارضة السورية عند بدء التنسيق 

كما ميكن التوجه �ا " سور�  إلنقاذخريطة الطريق " رؤية سياسية واحدة حتت عنوان  إىلالقاهرة �دف التوصل 

  .1لقاء موسكو املوسع �لنسبة للمعارضة  إىل

 :احلكومة السورية -

سور� استعدادها للمشاركة يف لقاء متهيدي تشاوري يضم وفدا من احلكومة و وفدا من املعارضة  أعلنت

 أيدون  أنفسهمتوافق على عقد مؤمتر للحوار بني السوريني  إىلتسعى لعقده يف موسكو �دف التوصل 

أن املصدر، ضحأو و .سنوات  أربعةاليت متر �ا البالد منذ حوايل حنو  األزمةتدخل خارجي من اجل حل 

مع  األزمةخمرج هلذه  إلجيادانطالقا من حرص سور� على تلبية تطلعات السوريني  �يتقرار املشاركة 

بقعة على الرتاب السوري تواز� مع حتقيق  أيكان و يف   اإلرها�ينماعلى استمرارها مبكافحة  ها�كيد

  .من منطقة أكثرجناعتها يف  أكدتاملصاحلات احمللية اليت 
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يؤمن بوحدة سور� املصدران سور� تؤكدا�ا كانت و مازالت على استعداد للحوار مع من  أضافو 

الشعب السوري و يليب تطلعاته يف حتقيق  إرادةبسياد�ا و قرارها املستقل  مبا خيدم  أرضا و شعبا و 

  .و االستقرار و حقنا لدماء السوريني كافة   األمن

  :املتحدة األمم- 

تنظيم لقاء يف موسكو ،جيمع  إىلاملتحدة دعمها للمبادرة الروسية الرامية  أعلنتاألممو يف هذا السياق ، 

  1.السورية األزمةحل  إىلالنظام و املعارضة السورية ، من اجل التوصل 

عن   املتحدة تتابع أ�ألمماملتحدة �ن كي مون يف بيان له ،  لألممالمني عام  اإلعالمياملكتب  أفادو 

  .كثب املبادرة الروسية

حبسب "املدمرة"يف سور�  �اءاألزمةإلاملتحدة يف بيا�ا ، دعمها للحل السياسي الرامي  أكد�ألممو 

  . املبادرات اليت من شا�ا تقليص العنف يف سور� أنواععن ترحيبها بكل  أعربتالبيان ، كما 

 ن على أية قواعد سينظم هذا احلل احلل السياسي ، الذي هو مطلب للجميع ،لك إىلحتتاج سور� "  إذ

  ". أمريكامن روسيا و "قواعد مشرتكة بني املعارضة و احلكومة السورية ،ام القواعد اليت يرمسها كال 

�لسعودية  أمناهناك فصائل جهادية ال ترتبط �ملعارضة السورية و  اإلشارةإلىأنلكن و قبل اخلتام ال بد 

مبادرة ال  أيو املقاتلني و عليه فان  األسلحةالدور الرتكي الذي فتح حدوده لتفق "  أيضاو قطر و 

على املبادرة  أمريكابعني االعتبار هاتني املسالتني فان املبادرة سرتاوح مكا�ا ،لكن يرى مراقبون  �خذ

  2.قبول خليجي و تركي إىلسيؤدي 
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  . اإلقليميةية و لالسورية على التواز�ت الداخ زمة�ثرياأل:املطلب الثالث 

السورية يف ظل واقع جيوسرتاتيجي معقد ، فالقيادة السورية اليت وظفت تقاطعات السياسة  لثورةانطلقت ا

الشرعية السياسية على نظام احلكم ،قد اجتهت حنو التقرب من الغرب  كإحد�دوا�ضفاءاخلارجية السورية  

البحث عن التقاطعات امللحية يف  التجأ�ىل، ضمن واقع تربيد جبهات التوتر ، األمريكيةالوال�ت املتحدة 

منه ، و حافظ النظام السياسي  األمريكيساحات جيوسياسية خمتلفة ، خصوصا العراق قبيل االنسحاب 

تركي  آخرحتالف  إلىإنتاج، و عمد  األمين،خاصة فيما يتعلق �لبعد  إيرانمع  االسرتاجتيعلى حتالفه  السوري

  .عده النظام حتالفا اسرتاتيجي"

كان حمكوما بصورة منطية فرضت عليه سوء تقدير   اإذ، إليهرمبا تفاجأ النظام السوري �نتقال عدوى التغيري الثوري 

  .بقائه يف سلة السياسة اخلارجية املقبولة شعبيا شرعيةقابلية ا�تمع السوري الحتجاج ،ال سيما عندما  وضع 

تردد القوى احمللية و الدولية يف  أهمكان اخلوف من املصري السوري من مصري ا�تمع العراق املاثل للعيان ، من 

  ذلك ارتباط ملفات عديدة مبوقع سورية املهم جغرافيا ،و دورها عربيا  إىلفاع لدعم هذه الثورة ،و يضاف االند

 صعيديةتالالدول الكربى املنشغلة مبعطيات التدخل العسكري يف لبيا فقد تراجعت عن اللهجة  أما،  إقليمياو 

  .القمة و العنف أسلوبضد 

اسيا يف التعاطي اجيابيا مع املطالب السياسية ،عندما نزل الركبة اتسع احلراك السوري و فشل النظام سي

املؤامرة و الصهيونية ، و التدخل اخلارجي الذي مل يكن قائما و تطور قياسا بطول مدة  االحتجاجية يف خطاب

 رإصرااحلل العسكري الذي تبناه النظام،و  أمامالثورة و حجم القمع و الضحا� الذين سقطو بني املدنيني 
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تدب االنقسامات بني القوى  بدأتالشعب السوري على االستمرار يف الثورة ،بدأت املواقف الدولية تتفاعل ، و 

  1.اإلقليمينيالكربى و الالعبني 

العام العريب مع الثورة و تفاعل دور اجلامعة العربية يف الثورة السورية مع الشارع بني  الرأيفقد دفع تعاطف 

التنحي ،و تصاعدت اللهجة الدبلوماسية الرتكية  األسدإىلنربة اخلطاب الغريب داعية السوري و العريب علت 

  .  أعواملتنهي فصال من التحالف بني تركيا و سورية استمر ما يربو على ستة 

جانب النظام السوري سياسيا و لوجيستيا ،فاحتة الباب  إيرا�ىلهذا الواقع اجلديد جيوسياسيا ، وقفت  أمام

يف العراق مع النظام نوري املالكي يف املنطقة ،و كان لوقوف نظام  اإلقليمينيالستمرار االشتباك جيوسرتاتيجي 

و صاحب  نظرة سلبية جدا على  األجنيبكونه نتاج التدخل العسكري   آخرعامل  إىلالسوري و هو املنتمي 

  .الكبري يف تعميق طابع التحالف �لنظام السوري أثرهالعام العريب  أيالر مستوى 

روسيا فقد قاربت الثورة يف سورية من منظور جيوسرتاتيجي حبث ،اذ ال ترى روسيا يف منطقة الشرق  أما

 أسيا،و ال سيما بعض دول اإلقليميما تراه يف حميطها  أكثرالقومي  أوأمنهامكا� لتعظيم مصلحتها سطو األ

  . إليهاالوسطى ، لكنها تعد سور� من املناطق ذات احلساسية �لنسبة 

موقفها يف سورية جاء ضمن  أنبيد .املتوسط  األبيضمياه البحر  إىل"سيفاستوبول"يف قاعدة  األسودالبحر 

 إىلا معطيات تتعدى هذا التفسري املبسط ،و يتعلق �نكفاء الوال�ت املتحدة عن التدخل املباشر و نزوغ روسي

فيما جرى يف ليبيا حد�  رأتو قد . لإلسرتاتيجيةاألمريكيةاستغالل هذا االنكفاء لتمنح نفسها دورا مقابال 

ن سبق هلا وقف هذا التمدد يف أعملية متدد جمددا ،بعد  إىلالناتون حيوله أمعاكسا لنزعة التطور هذه و رفضت 
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نفخ احلياة يف سياسات الدولة بتوجهات ذات بعد دويل خارج حميطها  بوتنيجورجيا ،من هنا جاءت حماولة 

  . اإلقليمي

بقاء النظام السوري هو نفوذ جيواسرتاتيجي هلا حىت لو كان هذا النظام ضعيفا ،كما انه يف  أنو ترى روسيا 

صره موروث ،ستبقى حاضرة عرب بدئها بتطوير خطاب ابرز عناأهليمنزلقات اقتتال  األوضاعإىلحال تدهورت 

منذ عهد  أنواضحا و ال جيوز  أصبح، الذي يسئ هلاظن فلقد  األقلياتعن االستعمار ، و هو خطاب محاية 

 أوتفرض عليهم محاية االستعمار  كأقلياتيعاملوا   أناملواطنني العرب من الطوائف املختلفة ال يقبلون  أنبعيد 

استخدمت �لتوافق مع الصني حق  أنمن يؤيدها ، بعد لقد قررت روسيا مناهضة الثورة و مواجهة .االستبداد 

و قد راء .ضد النظامالسوري  رادعةدولية  إدانةأوإجراءاتبلورة  أعقاب،و  األمنمرتني يف جملس  "الفيتو"النقض

احملللون السرتاتيجيون يف مواقف سور� من الثورة و حماولة جلمع اكرب قدر من اخلصائص و املميزات املتعلقة 

يف جمتمعها و اليت  األقلاجلماعات العرقية ذات الكم البشري  أواجلماعةهي  ألقليةأ�ص على و الذي ين لية�ألق

 إفرادهاالثقافة و يكون  أوالدين  أواللغة  أوت الفيزيقية السما أوربها من السكان من حيث الساللة تتمايز عن غ

 أوا ،وغالبا ما تكون هذه اجلماعة احلفاظ  عليه إىل، ساعتني على الدوام .مدركني ملقومات ذاتيتهم و متايزهم

اجلماعات يف وضع غري مسيطر يف ذلك ا�تمع ،كما يعاين منها بدرجات متفاوتة من االضطهاد و االستبعاد يف 

و لكن .واجهة الوال�ت املتحدة يف النظام الدويل دورها املتصاعد يف م منوشىت القطاعات السورية دليال على 

  1.الشعب السوري اليت سوف تقرر يف النهاية  إرادةروسيا البعيدة غري قادرة على مجل 

ارجع  إجراءاتالعام العريب ،ما فرض عليها  الرأيموقف روسيا من الثورة وضعها يف تضاد مع اجتاهات 

التغيري  نرأ�،عندما  كويف عنانبية و الغرب جتلت يف حلظة يف خطة مع اجلامعة العر  ات�نتاجتوافق" تكتيكي"

غري واقعي ، فنجحت يف فرض  أمرانتصار النظام السوري عسكر� بقمع الثورة  أنيف سور� ال مناص منه، و 
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جيوسرتاتيجيا يف الثورة السورية، يف ظل  األبرزتكون الالعب  آن، و استطاعت  اآلناحلل السياسي حىت  إيقاع

يكون هلم دور يف فاعل  أنعدم رغبة الغرب و تركيا و اجلامعة العربية يف التدخل ، وغياب الصمت لديهم على 

القوى  أخطأتالشعب السوري على االستمرار يف ثورته هو عامل الدفع الرئيس ،و  إصرار،و بقي اآلنحىت 

 األساسالتدخل اخلارجي و حددت موقفها و خالفا�ا على هذا  علىمنذ البداية  نتأرهالسياسية السورية اليت 

  .و ضيعت وقتا مثينا يف مناقشة هذا املوضوع

السورية فيها نظرية  �ألزمةأو رمبا احلالة السورية قد تعمل على عناصر دولية و تعمل على تعديل املعادلة ،حيث 

عاملي فحسب ،بل يقود الشعب بثورته نضاال ضد النظام السوري و املؤامرة ، فهي المتضي رغم التقاعس ال

و روسيا و العراق  إيرانو لذلك تبدو حتالفات النظام السوري مع .حلفائه الذي عدوا الثورة السورية معادية هلم

ثورة دعم السماح للنظام السوري �النتصار على ال إىلالرئيسة ، و لكنها سوف تؤدي يف النهاية  بقائهعوامل 

  .، فتشخيص بقاء النظام كانتصار هلذا احملور سوف يسهم منعه دوليا  أهدافهااملستمرة حىت حتقيق 

يربز يف  قليماإلواقعا جيوسرتاتيجيا معقدا يف  الثورة السورية أنتجت،فقد  اإلقليميةعلى صعيد التفاعالت  إما

فعالية  أكثردورا  اإلقليميةالدول  إعطاءام الدويل يف املرونة السابقة يف النظ أسهمتإذ، إيرانالتنافس بني تركيا و 

من  نوري املالكيتعرب به عن سياستها و طموحا�ا يف املناطق احليوية ملصاحلها املباشرة ،ميكن تفسري مواقف 

يف مراحل سابقة ،و  األسدجتاهل اخلالفات السياسية و العداء الشديد مع نظام الرئيس بشار  إذالثورة السورية ، 

،و ال سيما ما  األوروبيةالعقو�ت  �ثرييف تاليف  أسهمتاقتصادية  إجراءاتمواقف سياسية داعمة له ،و  أنتج

الرتكية تبعا للخالفات احلادة بشان  اإليرانيةتباعدت العالقات . األجنبيةتعلق �الحتياطي النقدي من العمالت 

،و خلري ما بني تركيا و  اإليرانيةة العملية لتصريح املتحدث �سم اخلارجية الثورة السورية ، حيث بدأت الرتمج

استدعت  أنالعلن بعد  إىلالرتكي  اإليراينسور� ، فسوف ختتار سورية بال شك ،و ذلك من خالل ظهور التوتر 
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سورية ، و ترشيح  قاءأصدهلا على خلفية استضافتها مؤمتر  إيرانيةلالحتجاج على انتقادات  اإليراينتركيا السفري 

  . أنقرةلبغداد الستضافة حماد��ا مع القوى الدولية بشلن بر�جمها النووي بدال عن  إيران

كل منها مصاحلة يف الوطن خمتلفتني مذهبيا ،ل إقليميتنيالثورة السورية حالة من التنافر بني دولتني  أفرزتلقد 

  العريب 
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  األزمةجهود روسيا حلل :األولملبحث ا

  املبادرات السياسية الروسية :األولاملطلب 

داخلية تعاين منها روسيا،و  أزمةمن  أصل،وقد تكون �بعة  تأطروحاو  أفكاراملبادرة الروسية ال تزال جمرد 

املرجعية  أنتتحدث عن مرجعيات متفق عليها ، مع العلم  أ�امن خالل امللف السوري، كما  إدار�اتريد

انعقد مؤمتر  أساسهامفاوضات سياسية جتريها املعارضة مع النظام ،ال تزال هي اليت على  أليةالسياسية املقبولة 

حىت  األفق،وبضما�ت دولية ،وال تلوح يف  إليهامع ضرورة بدء املفاوضات من النقطة اليت وصلت 2جينيف 

 األراضيالنظام مصرا على اقتالع البشر و احلجر من كل  ال يزالمناسبة للتفاوض ،حيث  أرضيةبوادر  اآلن

،مراهنا على انتصاره احملرمة دوليا  األسلحةاخلفيفة و الثقيلة،و حىت  أنواعاألسلحةالسورية ، مستخدما كل 

   و ما يشكله من خطر على البشريحلرب على تنظيم داعش االرهايبلى املعارضة،وانشغال العامل �ع العسكري

السورية و لكن من البوابة الروسية هذه املرة و عادت معه الدبلوماسية العاملية  إلىاألزمةالوقت عاد احلل السياسي 

�جتاه "�ا موسكو مؤخرا  ماليت تقو احلل هو سياسي �متياز ، فليست احلركة  أنثبت للجميع  أنالتحرك بعد  إىل

خطة متكاملة "�دف فقط للوقوف عند وجهات نظر حمددة فالروس حيملون حاليا  أوسورية عابرة ال ةاألزمطريف 

  .تفاصيلهايف )املعارضة و احلكومة السورية(خبارطة طريق واضحة املعامل وضعوا اجلانبني  أشبه، األزمةحلل 

  :تفاصيل املبادرة

تعديل "أوال:املبادرة الروسية اليت تنص على فلقد كشفت مصادر سورية مقربة من احلكومة السورية فحوى 

 التوافق على تعديل رئيس حكومة من"انتخا�ت نيابية مبكرة ،�نيا إجراءدستوري �لتنسيق مع املعارضة يضمن 
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،على السين  األسدعلى وزاريت الداخلية و الدفاع بيد الرئيس بشار  اإلبقاء"ملعارضة ال يستفز النظام السوري مث ا

  1.�لرتشح األسدى حق حلفاظ علاالنتخا�ت الر�سية مع ا دةإعاتتم  أن،على 

  

  

                                                           
-ولید عبد الحي ،محددات السیاستین الروسیة و الصینیة تجاه االزمة السوریة.مركز الجزیرة للدراسات،2012،ص 78.

1
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    الدويل  األمنالدور الروسي يف جملس :املطلب الثاين

و االخنراط يف احلوار  هو وقف القتال 2011يف عام  األمنجملس  إىلدعت مشاريع القرارات اليت قدمتها روسيا 

السلطة و هو مل يكن مقبوال  يف األسدتبقى حكومة  أنالنار وفقا لتلك الشروط  إطالقو كان من شأن وقف 

من ذلك كانت االقرتاحات الغربية املضادة تلقي  املعارضة السورية ، و على النقيض إىل�لنسبة للدول الغربية وال 

و ليس املعارضة �النسحاب من املدن و قد استخدمت  إ�هاعلى عاتق احلكومة السورية ملزمة  ة�ملسؤولي

�لشلل مما  األمنجملس  أصيبموسكو و بكني حق النقض ضد تلك االقرتاحات مرتني و نتيجة لذلك 

  .ل اخلليج و غريها حول شرعيته و خاصة يف ضوء الدور املتضخم لروسيا جمددا يف دو  أد�لىإ�رةاألسئلة

 أنلغة من شا�ا  األمنقرار �لس أال يتضمنأياملتحدة حريصني جدا على  األممكان الدبلوماسيون الروس يف 

مييالن مشروعي القرار  أنتعطي ميزة تكتيكية للمعارضة و تكون مبثابة الذريعة للتدخل ،و عندما رأت موسكو 

مل ترتدد يف  فإ�ايفرضان على احلكومة السورية عقو�ت مبوجب الفصل السابع ،  األسدأولصاحل معارضي 

  استخدام حق النقد ضدمها 

سور� و هو �ئب وزير اخلارجية ميخائيل بوغدانوف  إىلمبعو� ر�سيا خاصا  الكرملنيعني  2012يف فيفري 

طريف النزاع يف سور� كانت  إيصاهلاإىلو الرسالة اليت كان عليه  سطو األالذي يتمتع مبعرفة ممتازة بشؤون الشرق 

  .العنق يف سور�  إ�اء�حلوار و اعملوا من اجل مصاحلة وطنية و قد حضت روسيا على  ابدؤوا"

تعمل على حترير نظامها السياسي املنغلق بشدة و التواصل مع املعارضة و لكن من  أندمشق اقرتح الروس على 

اليت حاولت  أنقرةمن  أومن موسكو  سواءمن اخلارج نصيحة  إىلحباجة   أعوانهو  لألسدمل يكن  إذدون جدوى 

ا توقفت و على أيضااإلصالمحأنقرة اليت حاولت  وأمنوسكو ألكنها سرعان ما توقفت و على الرغم من  اإلصالح

عليه فالتحالف السوري الروسي   للتأثريموسكو كانت جتمعها عالقة جتارية مزدهرة مل تكن هلا القدرة  أنالرغم من 
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مما را سد يرتدد على �ريس أكثاأل أنأو خيال و كم قال الرئيس بوتني ساخرا يف وقت الحق  أسطورةكان جمرد 

 أشخاصبني روسيا و املعارضة السورية ،فانه �ستثناء بضعة  نشأتة العداء اليت يرتدد على موسكو ونتيجة حلال

  .متواجدين يف دمشق ،مل يكن هناك عمليا يف املعارضة من هو مستعد لقبول جهود املصاحلة املدعومة روسيا

حنو يفوق كثريا تلك اتسم الواقع الدبلوماسي �التصاالت الروسية ،الغربية حول سورية �لدقة البالغة و ذلك على 

فقد ساندت روسيا و الغرب بعثة املراقبني .ما يشبه احلرب الباردة  إطارللتنافس بينهما ضمن  العامةالصورة 

دة و جامعة املتح لألممالتابعة للجامعة العربية و من بعدها بعثة السالم اليت قام �ا كويف عنان و املبعوث املشثرك 

وسكو بقدرة عنان على حتقيق النجاح كانت أكرب من ثقة واشنطن يف ربيع عام ثقة م أنالدول العربية علما 

،دعمت موسكو و العواصم الغربية بشكل رمسي ما مسيت خطة عنان و اليت تتنبأ حبصول حوار وطين  2012

  .أكثر تشككا من روسيا حيال ذلك ةللمرة الثانييفضي اىل حل يقوده السوريون على الرغم أن العرب بدا و 

 اكد الرئيسان او�ما و بوتني جمددا2012ولدى اجتماعهما يف قمة العشرين يف السكابوس �ملكسيك يف أوت 

و  يتعني  أنفسهمن يكون يف أيدي السوريون أالسورية جيب  األزمةحل  أنلعام وكان الروس هو ا دعمهما هلذا املبدأ

و على عليهم حبيث تضغط موسك �ثريذين لديهم اخلارجية على الضغط على الشركاء السوريون  ال األطرافعلى 

  طاولة املفاوضات بطريقة ما  إىلاجللوس  إىلحلفائها على املعارضة بغية دفعهم عنوة دمشق يف حني تضغط واشنطن و 

ينسب هلا الفضل يف  إلىأنحد كبري  إىلعبثية  على الرغم من حماوالت موسكو لدعم احلوار بني السوريني كان

سورية و موافقته بعد ذلك على خطة   إىلاملتحدة  األمممببادرة سالم اجلامعة العربية مث ببعثة مراقيب  األسدقبول 

تلقى هذه  أنو وفقا للروس  ناملعارضو ض مع يعد بيان جنيف بتعيني مفاو  األسدكويف عنان و أخريا قرار 

  1. فها نفاقااخلطوات التقدير الكايف من جانب الغرب يف حني سخرت املعارضة منها بوص

                                                           
89مریم مالكي،مرجع سابق،ص -

1
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  السوري األزمة أطرافالوساطة الروسية بني :املطلب الثالث

املتحدة بشار اجلعفري  األممعقدت مشاورات غري رمسية بني وفد احلكومة السورية يرتأسه ممثل سورية الدائم لدى 

فيفري ،و اختتمت املشاورات  29و  28ممثال من خمتلف فضائل املعارضة السورية يف موسكو يومي  30و حنو 

- جنيف"احلل السياسي وفق  أساسااملتضمنة "مبادئ موسكو "املشاركة على ما مسي ب األطراف�تفاق 

ق توصل غالبية املعارضة السورية و احلكومة السورية ،و غياب التحالف الوطين للمعارضة السورية مل يعي"واحد

 أمهيةالسورية سياسيا و ذات  األزمةمما تعد خطوة جديدة يف حل .حل سياسي لالزمة السورية  إىلل مرة و أل

  .رمزية اكرب منها عملية 

  :السورية األزمةن تفسر زخم العمليات السياسية حلل أاليت ميكن  األسبابوأهم 

و قد شهدت .التوافق على رؤية موحدة بني احلكومة و املعارضة السورية جتاه احلل السياسي لالزمة السورية - 1

 األخرىو اجلماعات " اإلسالميةالدولة "خصوصا بعد صعود تنظيم  األزمةسور� حالة من الفوضى منذ اندالع 

ون الجئ،و خسائر اقتصادية بلغت مائة مليار ألف نسمة و ما يقرب من ملي100وفاة حوايل  أد�ىلاملتطرفة،مما 

دوالر أمريكي ، و يرغب غالبية الناس يف استحقاق االستقرار السياسي و حتسني معيشة الشعب بعد معا�ته من 

ويف هذا السياق بدأت مجيع .املتطرفني للسلطة  اإلسالمينياالضطرا�ت الواسعة النطاق ، كما يعارضون صعود 

و محاية الوحدة الوطنية و  اإلرهابمن أجل مكافحة  اآلراءضرورة التوحيد و التوافق يف يف سور�  األطراف

  . اإلقليميةالسالمة 

سيخ ساحقة يعكس رغبة الرأي العام يف تر  أألسد�غلبية،انتخاب بشار  أوالحتسني وضع احلكومة السورية ،- 2

�نيا،حمافظة .انه ال حول هلم وال قوة  إال�ت �ذه االنتخا نيعرتفن الغرب مل أمكانة السلطة ، و �لرغم من 
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ا�موعة احلاكمة السورية على الوحدة الداخلية ،و تسري أعمال احلكومة بشكل سلس دون خسائر ثقيلة ، 

،استعادت احلكومة السورية  اآلونةاألخريةغلى ساحة املعركة ،ففي  احلكوميةذلك سيطرة القوات  �إلضافةإىل

املتحدة زمام  األمماليت استولت عليها املعارضة السورية ، رابعا ، اخذ احلكومة السورية مع  األراضيالكثري من 

مع ممثلي املعارضة يف غرفة واحدة ،و  أوىل،حيث عقد لقاءات  حل سياسي لالزمة السورية إىلاملبادرة للتوصل 

  .حل سياسي إىلللتوصل  أوىلخطوة  إالأ�امل يتحدث عن النتائج ، أن

ويف الواقع  . املتطرفني املسلحني يف سور�" اإلسالميةالدولة "حملاربة تنظيم 1حتالف دويل  أمريكاخامسا ، تشكيل 

املفقودة ،ة للحد من الضغط على  األراضيالسورية  احلومةيف سور� على استعادة  اإلرهابيساعده مكافحة 

  2.بشار موضوعيا

أفعال ،تواجه العديد من الفضائل السورية اختالفات خطرية يف تعيني ردود  إ�رةفشل املعارضة السورية يف  - 3

و املتطرف " جبهة النصرة "ع تنظيم يف حني أن القتال احلقيقي يف الغالب يكون م.الزعيم و تشكيل قوة مشرتكة 

وذلك .استياء و معارضة من قبل الشعب  األراضيلالستيالء على " اإلسالميةالدولة " قد أ�ر التعاون مع تنظيم 

،كما  إيرانيقرتن أيضا �لتغيري السياسة الغربية اجتاه سور� و حتسني العالقات بني اململكة العربية السعودية و 

  .جعل املعارضة تنظر يف وضعه املربك

تضمن  اإلسرتاتيجيةأن و ميكن هلذه. السورية املعنية  األطرافالوساطة الروسية النشطة تسهل احلوار بني  - 4

 األزمة،�نيا ، ختفيف العزلة الدولية لروسيا بسبب األوسطنفوذها يف الشرق  توسيعمصاحل روسيا يف سور�،و 

املعنية يف الصراع يف سور� ، تعزيز الكفاح  األطراف�لثا ،مينكن خلق جو من التهدئة بني . أوكرانياالنامجة عن 

تساعد على ختفيف حدة التوتر أن رابعا، ميكن . اآلخرينتطرفني و غريها من امل" اإلسالميةالدولة " ضد تنظيم 

                                                           
90مریم مالكي ،مرجع سابق،ص

1
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و وفقا للتقارير ،سوف يقوم وزير " .  اإلسالميةالدولة "مع أمريكا ،�ملساعدة غري املباشرة يف محا�ا حملاربة تنظيم 

  .بز�رة موسكو األمريكياخلارجية 

الدولة "الضوء على املعركة ضد تنظيم  أمريكاهذا العام تسلط  سياستها اجتاه سور� ،خالل أمريكاتعديل  - 5

و غريها من املنظمات املتطرفة "خراسان " و مجاعة تسمى " ، تنظيم جبهة النصرة " داعش" و تنظيم" اإلسالمية

نيويورك "و نشر موقع صحيفة . بشكل ملحوظ دساألبنظام بشار  اإلطاحةو خفض خطاب .يف سور� األخرى

و دعم و تشجيع "حتول يف الرتكيز  إىلدعم أمريكا خلطة السالم السورية يشري " يناير مقاال بعنوان  19وم ي" �ميز

يف سور� ،  األهليةاحلرب  إ�اءء على كيفية السورية مما يسلط الضو  األزمةأمريكا املبادرات الدبلوماسية حلل 

و �لنظر ملا جيري .عن احلكم فورا  األسدتراجع الغرب �دوء من طلب تنحي بشار  األمريكيالتحول يف الرأي 

  .للسلطة اإلسالمينيال تريد صعود  أمريكاحاليا فان 

  

  

  

  

   

  األزمةمن  األخرى األطرافموقف :املبحث الثاين

 األمريكياملوقف :األولاملطلب 
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السوري اسرتاتيجيا و تكتيكيا، مما يعكس عدم تبلور موقف أو تتباين مواقف البلدان املعنية و املؤثرة يف الصراع 

إرادة موحدة لوقف احلرب األهلية السورية ،على رغم خماطر استمرارها الشديد ة على أمن و استقرار املنطقة و 

  1.بلدا�ا

يكية و جمموعة �د� إذ ترى الوال�ت املتحدة األمر  جنيف والزال االختالف بني الدول الكربى على تفسري اتفاق

دول أصدقاء سور� أن االتفاق ينص بشكل واضح على عدم مشاركة األسد يف املرحلة االنتقالية ،األمر الذي 

ترفضه روسيا و تعترب أن األسد أن يتنحى إال من خالل صندوق االنتخا�ت أي حل سياسي البد أن يكون 

وى الكربى و الدول اإلقليمية لن �يت جبديد خصوصا شريك فاعال فيه و يرى الكثريون أن اجلدل الدائر بني الق

 إذ مل تتغري املعطيات يف سور� إذ أن احلالة القائمة اليوم تدل بشكل واضح على أن أي حل سياسي أو عسكري

  2.لألزمة السورية القائمة مل ينضج بعد

يف .يكشف العديد من التشابك أكدت دراسات الشرق األوسط  إىل أن املوقف األمريكي اجتاه األزمة يف سور� 

حني دور إسرائيل و اللويب الصهيوين يف حتديد هذا املوقف يعد عامال حامسا كما بدا ذلك يف صفقة تدمري 

  .أألسلحة الكيماوية السورية بني الوال�ت املتحدة و روسيا 

موقف :، ومن أبرزها  حسن عددا من هذه احملددات.و يف حتليله حملددات املوقف األمريكي من العراق ذكر أ

، إضافة إىل "الطني السوري"الرأي العام األمريكي ، ووجود شخصيات سياسية و عسكرية حتذر من الغوص يف 

ويف قراءة مقارنة للموقف األمريكي من . أن املعارضة السورية ال زالت غري موحدة و تتصارع مع بعضها البعض 

ت املتحدة تعلمت ، وأن جزئيا ، من التجربة العراقية، وال سيما فيما العراق و سور� ،أوضح األنباري �ن الوال�

                                                           
1عبد هللا عبد االمري،"الدور الروسي اجلديد يف سور� ......االسباب و النتائج "السياسة اخلارجية و لشؤون الدولية ،مركز البيان للدراسات و التخطيط ،(03 

).2015أكتوبر  1
 

95 94ص مرمي مالكي،مرجع سابق،- 2 
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يتعلق بتطور موقفها من الصراع يف سور� ،و عدم اإلقدام على خطوات دون حساب العواقب ،إضافة إىل حماولة 

ا يف و قال االنباري إىل أن الوال�ت املتحدة ليست يف عجلة من أمره.القضاء على التطرف النشط يف سور� 

سور� حىت إ�اك  اجليش النظامي و قوى املعارضة املسلحة يف وقت واحد ،بعد التخلص من األسلحة الكيماوية 

  1.الوال�ت املتحدة يف املنطقة ،و خاصة إسرائيل 4.السورية اليت كانت تشكل خطرا على حلفاء

األمريكية و غري معلنة ،إذ أنه اليوجد  يرى الدارسون إىل أن هناك فرق بني السياسات املعلنة للوال�ت املتحدة

موقف واضح من الصراع يف سور� ،حيث أعلنت الوال�ت املتحدة األمريكية �ييدها للحرية و الدميقراطية و 

الكرامة اإلنسانية ، إال أن هذا املوقف الذي اعترب �ييدا للثورة السورية مل يرق إىل درجة التدخل العسكري كما 

وظل املوقف األمريكي جتاه سور� يعد استكماال ملفهوم اسرتاتيجي �ستمرار إضعاف احلسم  حصل يف ليبيا ،

  .العريب و محاية إسرائيل 

الثورة و احلرب األهلية يف سور� ،حيث  خاملوقف األمريكي مر بعدد من التحوالت خالل األعوام األربعة من �ري

مل مع املتغري اجلديد ، ومن مث عمد إىل مراقبة سلوك النظام وردات تفاجأ بداية �نطالق الثورة ، و ارتبك يف التعا

الفعل الشعبية ،و سعى إىل تشجيع املعارضة السورية و دفع بقوى ترتبط به لقياد�ا ،كما شجع تركيا على اختاذ 

اء جمموعات موقف و االبتعاد عن دور الوسيط يف األزمة ، مث اجته املوقف األمريكي إىل تغيري التحالفات و إنش

 فمتطرفة تقاتل بعضها بعضا ، واستمرار العمل على إضعاف النظام ، وهو ما يعين استمرار سياسة االستنزا

  .الداخلي يف سور� جلميع أطراف الصراع لصاحل إسرائيل 

ية و فاملوقف األمريكي اليوم مييل إىل إمكانية التفاهم مع النظام القائم بتعديل سلوكه و خفض قدراته العسكر 

و حلل هذه األزمة جيب تقدمي تنازالت من مجيع . استقطاب سياسة إيران اإلقليمية و الدولية من خالل احلوافز 

                                                           

:متحصل عليه من 2018/ 16/05لصالون السياسي ،املوقف األمريكي جتاه األزمة يف سور�،�ريخ االطالع ا-1  

Mex.com.jo ̷ ac�vi�es ̷actsaloon-17html. 
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اإلطراف املعنية ، وذلك بدل الرهان على السياسات الدولية املرتبطة مبصاحل هذه الدول و �ملصاحل االسرائيلية ، 

  .صالحات السياسية هدفا أساسيا  هلا واليت ال تعترب أمن الشعب السوري و ال تقدم اإل

  انفراج يف املوقف األمريكي من تسليح الثوار :االئتالف السوري 

قال مسؤول �الئتالف لال�ضول أن ذلك على خلفية خماوف استخدام النظام السوري السالح الكيماوي ضد 

  .املدنيني 

ن هناك انفراجا يف املوقف األمريكي من تسليح قال منري ماخوس ،سفري االئتالف السوري املعارض يف �ريس ،أ

  .الثوار 

املنعقد مبراكش املغربية "أصدقاء سور� "و أضاف ماخوس يف تصرحيات ملراسلة وكالة األ�ضول على هامش مؤمتر 

  .أن هذا االنفراج على خلفية اخلوف من وجود أسلحة كيماوية و استعمال النظام السوري هلا ضد املدنيني 

ماخوس فان املوقف األمريكي و الربيطاين قطع أشواطا مهمة القتناعهما بضرورة دعم الثوار السوريني و حبسب 

أن اليو�ن و بعض دول أورو� "ا�ضول"من �حية أخرى قال األمني العام لالئتالف الوطين السوري ،ل.�لسالح 

  1.الشرقية مل تعرتف �الئتالف الرتباطها بنظام األسد

  

  

  ئتالف املعارضة السورية خطوة سياسية و ليست قانونية االعرتاف �:ألمريكيةاخلارجية ا

                                                           

:،متحصل عليه من16/05/2018زهري سليم،مقاالت و حتليالت يف حقيقة املوقف األمريكي من الثورة الروسية،�ريخ االطالع  

www.asharqalarabi.org.u k̷  barq ̷  b-qirrat1285-htm. -
1
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�ما االعرتاف �الئتالف الوطين السوري ممثال شرعيا قرار الرئيس �راك أو  أوضحت وزارة اخلارجية األمريكية أن

  .لسورية للشعب السوري ميثل خطوة سياسية وال يعين االعرتاف القانوين �الئتالف كحكومة شرعية 

انه خطوة سياسية "وقالت فيكتور� نوالد الناطقة الرمسية �سم وزارة اخلارجية األمريكية يف مؤمتر صحفي بواشنطن 

وأوضحت نوالند هذا القرار  يرمي إىل تشجيع الذين يعملون على االنتقال السياسي يف سورية " و ليست قانونية 

  .و خيططون ملستقبل دميقراطي و تعددي 

الذين يقاتلون  ارت الدبلوماسية إىل أن املعارضة السورية جيب أن تتخذ إجراءات من اجل عزل املتطرفنيو أش

  حاليا يف صفوفها

  

  املوقف العريب  :املطلب الثاين

ما بني متحفظ و رافض و مراقب ،تباينت مواقف الدول العربية جتاه األزمة السورية ، واليت خلفت أكثر من 

  .سنوات  4و ملدة 2011جريح و مفقود منذ اندالعها يف منتصف مارس مليوين قتيل و 

مثانية أشهر ،مل حتدث يف أي بيان هلا أو أمينها العام السابق  8جامعة الدول العربية ظلت صامتة ألكثر من 

وري ،عن االستجابة ملطالب السوريني بتغيري النظام أو تنحي الرئيس الس)نبيل العريب(و احلايل )عمرو موسى(

  .بشار األسد

، بتجميد عضوية سور�  2011سبتمرب 20الربملان العريب أوصى يف ختام دورته العادية الثانية و اليت عقدت يف 

  .55عضوا من أصل  31يف اجلامعة العربية و املنظمات العربية املتخصصة ،مبوافقة 
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قررت فيه تعليق عضوية سور� يف اجلامعة اجلامعة العربية  عقدت اجتماعا على مستوى وزراء اخلارجية العرب ،و 

و تعليق مشاركة الوفود السورية يف اجتماعا�ا حىت قيامها �لتزاما�ا كاملة ،مع فرض عقو�ت سياسية و اقتصادية 

فيما دعت سور� إىل عقد قمة عربية طارئة لبحث أزمتها ،و .و املطالبة بسحب السفراء العرب من دمشق 

  1.دولة عربية  15القمة يتطلب موافقة  اجلامعة ترد �ن عقد

  :سنوات على األزمة نرصد فيما يلي مواقف أبرز الدول العربية حيال األزمة السورية 4وبعد 

  :مصر

الرئيس السيسي شدد على أن اهتمام مصر ينصرف إىل احلفاظ على الدولة السورية " قالت الر�سة املصرية ،أن

، كما أكد سامح "ار ،مؤكدا أمهية التوصل إىل حل سياسي شامل لألزمة ذا�ا و محاية مؤسسا�ا من اال�ي

 عريب إلنقاذ سور� ، الفتا إىل أن مصر سعت لتوحيد لتدخلشكري ، وزير اخلارجية ، أن احلاجة أصبحت ملحة 

  .بلاملعارضة الوطنية السورية و تتطلع إلجياد حل سياسي من خالل املؤمتر الذي يعقد �لقاهرة ابريل املق

  :ألردن ا

أكد وزير الدولة لشؤون األعالم و االتصال الناطق الرمسي �سم احلكومة دمحم املومين ،أن األردن يصر بشكل 

لنا مصلحة إسرتاتيجية عليا جبارة مشالية أمنة و : واضح على الوقوف مع احلل السياسي لألزمة السورية و أضاف 

  .داخل حدودها ، و كان هذا دائما اإلطار الذي نعمل من خالله مستقرة و قادرة على إبقاء مشاكلها األمنية 

  :تونس

  .حمذرة من تداعياته السلبية .عرب وزارة اخلارجية التونسية ، عن معارضتها ألي تدخل أجنيب �لشأن السوري

                                                           

:،متحصل عليه من17/05/2018جتاه األزمة السورية؟،�ريخ االطالع دمحم مكاوي،ماهي مواقف العرب-  

www.masrawy.com̷ news ̷ news-publicaffairs ̷ 2015̷ 03̷ 16.1 
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  .و دعت إىل احلوار و الوسائل السلمية حلل األزمة مبا حيفظ وحدة و سيادة سور�

  :اجلزائر

اجلزائر تدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى ا�تمع الدويل البحث و دعم األطراف " خارجية اجلزائر أن قالت 

السورية على الدخول يف مسار سياسي إلجياد خمرج من األزمة ،و أ�ا ترفض أي تدخل عسكري يف بلد ذي 

  ".سيادة خارج معايري القانون الدويل

  :جملس التعاون اخلليجي

  )لسعودية و اإلمارات و الكويت و قطر و البحرين و عمان ا(و يضم كل من 

قال بيان صادر عن جملس التعاون اخلليجي ،أن مأساة الشعب السوري تزداد منذ أكثر من أربع سنوات ، وال 

يزال النظام السوري تزداد منذ أكثر من أربع سنوات ،و ال يزال النظام السوري متشبثا �لسلطة و لو على مجاجم 

األطفال و النساء و الشيوخ ، و ال زالت أعداد الضحا� و املهجرين و النازحني تتزايد كل يوم فضال عن تفاقم 

  .األوضاع اإلنسانية للشعب السوري داخل سور� و خارجها 

 و أكد البيان أن الوضع السوري يستلزم التدخل السريع و الفعال من قبل األمم املتحدة و ا�تمع الدويل خاصة

جملس األمن ،الختاذ اإلجراءات الكفيلة و الرادعة ،حلماية املواطنني العزل ، و �مني إيصال املساعدات اإلنسانية 

للشعب السوري يف األماكن احملاصرة و يف عموم األراضي السورية و خارجها ، و يتوجب علينا حنن أيضا اخذ 

  .زمام املبادرة لوضع حد ملأساة الشعب السوري
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  :عمان 

موقف سلطنة عمان عن جملس التعاون اخلليجي قليال ، فقال مسؤول عماين ،أن بالده مل تطرد السفري اختلف 

السوري من مسقط ،و أن السفري العماين سحب من دمشق ألسباب أمنية و ليس ألسباب سياسية ، و ترى 

ما جيري يف سور� من قتل و دمار يقع على عاتق اجلميع ،النظام و  ةأن مسؤولي–وفق املسؤول العماين –مسقط 

حبسب الكاتب الصحفي سليمان النمر ،املستشار  –التقوى و الدول اليت تدخلت و تتدخل �ملوضوع السوري 

  .الصحفي للعاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز 

  :لبنان 

 اللبنانيني ، أهم مشكلة تواجه لبنان هي اإلرهاب و النزوح السوري قال جربان �سيل ، وزير اخلارجية و املغرتبني

  .اللذين يشكالن ضغطا على الرسالة اليت حيملها لبنان يف التسامح و التوازن 

ألف �زح سوري مسجل لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون  200و يقيم يف لبنان أكثر من مليون و 

من  جمموع سكان لبنان مما جيعله البلد األول على صعيد إيواء الالجئني  ةيف املائ 30ة الالجئني أي ما ميثل قراب

  1.يف العامل 

  

  

 

 

                                                           
.دمحم مكاوي،مرجع سابق -

1
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  .السورية األزمةاملطلب الثالث سيناريوهات تصعيد 

  .يتجه املشهد السوري حنو واحد من ثالثة سيناريوهات مرجحة يف العام اجلديد 

، مبعىن أن األمريكيني قد "واردة يف نظر الكثري من املراقبني ،هي أفغنة سور�أول تلك السيناريوهات ، اليت ما تزال 

هذا السيناريو الذي �اوت احتماالته يف .هبون بعيدا �جتاه استنزاف الروس و االيرانني و حليفهم األسد يذ

عاد إىل الواجهة يف األ�م إىل أولوية لإلسرتاتيجية األمريكية يف سور� ، " داعش"السنتني األخريتني ، بسبب حتول 

، حيث أهلبت مؤشرات عديدة ، تصورات املراقبني خبصوصه ،أبرزها الصاروخ احلراري  2017األخرية من العام 

الذي أسقط طائرة للنظام قبل أ�م يف ريف محاة ، والذي قالت منصات إعالمية و رمسية روسية أنه من منشأ  

  .أمريكي 

صوص تلك احلادثة ، أن الصاروخ املستخدم هو من أصناف الصواريخ اليت حصلت ورغم أن الرواية األرجح خب 

وهو صاروخ ال يفيد إال يف استهداف .عليها فصائل معارضة من ترسانة أسلحة النظام ، يف فرتات سابقة 

إال أن الضجيج ..طائرات على ارتفاع منخفض ، و متهالكة ، من صنف طائرة النظام اليت أسقطت �لفعل 

، و مساع أمريكية لتخريب النجاحات الروسية "اإلرهابيني "عالمي و الرمسي الروسي ، حيال دعم أمريكي لاإل

إىل الواجهة ، ودفع ثلة من املراقبني اىل التأكيد �ن األمريكيني يدبرون أمرا "أفغنة سور�"يف سور� ، أعاد سيناريو 

  .ما للروس يف سور� 

ستغرب ، قبل أسابيع ، حينما وقف األمريكيون متفرجني على تقدم قوات النظام يدعم ذلك ،املوقف األمريكي امل

و امليليشيات الشيعية الداعمة ، للسيطرة على البوكمال ، أحد ابرز املنافذ الربية الرئيسية بني العراق و سور� و 

ربي بني طهران و دمشق أين ذهبت التأكيدات األمريكية بعدم السماح �لوصل ال:حينها ، تفاقمت التساؤالت 

، والذي حتقق أخريا ، على مرمى حجر من مواقع للقوات األمريكية و قريبا من غطائها اجلوي ؟، وهو ما فسر 
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فيما ات عسكرية بعيدة املدى يف سور� حينها يف قرائتني ، إحدامها أن األمريكيني غري مستعدين لالخنراط بنشاط

أن األمريكيني يريدون فتح ا�ال للمزيد من التورط اإليراين و الروسي  تذهب األخرى إىل خالف ذلك ، ومفادها

  .،يف املستنقع السوري ،الذي ال ينوي األمريكيون جتفيفه قريبا 

و خبالف السيناريو األول سابق التفصيل ،و الذي حيظى بنسب ترجيح منخفضة ، يربز السيناريو الثاين مبؤشرات 

ة خمتصرة مفادها ، وجود تفاهان شبه كاملة بني الروس و األمريكيني لرتتيب دعم عديدة ، و يعتمد على مقول

املشهد السوري ،و أن ما بقي فقط اللمسات األخرية اليت ترك للروس إخراجها كي تكون اخلامتة للصراع يف 

  1.البالد

ىل تشكيل يف دعم األمريكيني ملبدأ مناطق خفض التصعيد و تطورت الحقا إ 2017تفامهات متثلت خالل 

يف اجلنوب السوري   أمريكية ، بشراكة أردنية ،وضوء أخضر إسرائيلي ،–منطقة خفض تصعيد مشرتكة ، روسية 

  .مرورا �حلديث املتواتر عن عدم وجود اعرتاض أمريكي جازم على بقاء نظام األسد بعد �هيله ، برعاية روسية

ة شرسة للقضاء على اخر القوى املتمردة على التفامهات ، مبحاولة روسي 2018ووفق هذا السيناريو سيبدأ العام 

و هي حماولة بدأت بوادرها منذ األسابيع األخرية من عام .الدولية يف سور� ، وهي جبهة حترير الشام ،يف ادلب 

قبل أن يتم العمل .و ستتصاعد لتشكل حمور األسابيع األوىل،و رمبا األشهر األوىل ،من العام اجلديد  2017

حتظى الحقا بقبول دويل ، يف جنيف ، وبضوء .تركية ،يف سوتشي -إيرانية–سورية –ترتيب تسوية سورية على 

  .أخضر أمريكي

                                                           

:متحصل عليه من2018 /30/05 ،�ريخ االطالع2018ثالثة س��اریوهات لعام :ا�د جعفري،سور�-  

https ̷̷ ̷ www.almodon.com ̷opinion ̷2017̷12̷ 30.
1
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و يبقى تفصيل مهم نعلق يف هذا السيناريو ، وهو مصري املنطقة اخلاضعة لسيطرة األكراد ، برعاية أمريكية ، يف 

الروسي على فدرلة –وهو تفصيل يعتقد مراقبون أنه سيجد طريقه للحل عرب التوافق األمريكي .اجلزيرة السورية 

  .ن سور� ،حسب الكثري من التصرحيات الرمسية ملسئويل البلدي

، يتمثل بذهاب األمريكيني بعيدا يف تدعيم الكيان  2018أما السيناريو الثالث ،و هو األكثر ترجيحا يف العام 

الصراع  السوري على ميزاجهم يف  خامتةالكردي يف اجلزيرة السورية ،�لتزامن مع رفضهم النفراد الروس برتسيم 

حيات و مواقف  عديدة ملسؤولني أمريكيني أبرزها وهو سيناريو بدأت مؤشراته تظهر جلية يف تصر .سوتشي 

حديث وزير الدفاع األمريكي عن ز�دة الوجود املدين األمريكي ، على مستوى اخلرباء و الدبلوماسيني ، �دف 

  ".داعش"إعادة البناء يف اجلزيرة السورية ،و احلرص على عدم عودة 

، املدعومة يف معظمها من األمريكيني ،واليت رفضت  و يدعم هذا السيناريو ، موقف فصائل البادية السورية

األمر الذي يوحي بعدم رضا األمريكيني عن تفرد الروس برتسيم احلل السياسي يف سور� ، .حضور مؤمتر سوتشي 

  .و رغبتهم يف ختريب احملاولة الروسية

أحدمها يتبع النفوذ األمريكي و  و إن ذهب هذا السيناريو إىل أقصاه قد يكون مقدمة لتقسيم البالد بني كيانني ،

االيراين ، - يضم أكثر من ربع مساحة البالد ،و جزءا كبريا من ثروا�ا ، مقابل لكيان أخر يتبع النفوذ الروسي

ويضمر اجلزء األكرب يف الدميغرافيا السورية ، ويعاين من متاعب اقتصادية مجة فيما قد يبقى ملف اجلنوب السوري 

  .الروسي،األويل ، على إبقاء تلك املنطقة خارج النفوذ امليداين اإليراين - ألمريكيعالقا وسط التفاهم ا

، حماوالت متكررة من جانب النظام و اإليرانيني ،بدفع روسي حذر 2018ووفق هذا السيناريو ، قد يشهد العام 

ة ، وهو أمر حذر منه لتلمس مدى جدية االمريكني يف الدفاع عن الكيان الذي حيظى بدعمهم يف اجلزيرة السوري

  .مسئولون أمريكيون ، صراحة 
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، ورقة يلعب �ا الطرفان األمريكي و الروسي 2018فمن املرجح أن تبقى خالل العام "داعش"أما �لنسبة  ل

، على جبهات متعددة إال أنه من املستبعد أن يستعيد هذا النظام ألقه �لصورة اليت كان )األسدي –االيراين (

  .2017العام عليها قبل 

أما �لنسبة لفصائل املعارضة و قواها املختلفة ستبقى خاضعة ملعادالت الالعبني اخلارجيني ،و أجندا�م ، مع 

، سيواجه حر� روسية شعواء لتقليم أظافره بصورة "هيئة حترير الشام " ترجيح أن الفصيل األكثر متردا ، وهو 

  .نوعية ، وسط المباالة تركية و أمريكية 

  ا �لنسبة إىل مللف الوجود اإليراين قرب هضبة اجلوالن احملتلة ، فسيبقى ملفا يستخدمه اإليرانيون و إم

لكنه لن خيرج عن قواعد اللعبة اليت مت . اإلسرائيليون ، على حد  سواء يف ابتزاز بعضهما ، واألطراف احلليفة هلما 

هداف أي نشاط إيراين يرون فيه �ديدا ألمنهم داخل و اليت مسح مبوجبها لإلسرائيليني �ست 2017إرساؤها يف 

  1.األراضي السورية 

بسيناريوهات غري متوقعة ؟هناك سيناريوهان مستبعدان نسبيا ، لكنهما واردان 2018هل ميكن أن يفاجئنا العام 

ا يتشكيل قوة األول أن تفاجأ بتكتل نوعي لقوى املعارضة امليدانية و السياسية ،بصورة تسمح هل.بطبيعة احلال 

مستقلة قادرة على التأثري يف جمر�ت املشهد السوري ، وتطويع أجندات بعض الالعبني اخلارجيني ،وفق مصاحلها 

  أما السيناريو الثاين ، أن تفاجأ بتطور االحتجاجات يف إيران إىل منحى غري مسبوق من االضطراب

سوري ، األمر الذي سيغري كل املعادالت يف السياسي ،بصورة تضطر اإليرانيني لالنسحاب من املشهد ال 

  .الساحة السورية

  

                                                           
.ایاد حعفري ،مرجع سابق-

1
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األخرية أن تؤسس لنفسها سياسة خارجية مستقلة و منفتحة ختلت فيها ستطاعت روسيا يف السنوات ا          

عن كل األسس االديولوجية اليت متيزت �ا خالل االحتاد السوفيايت و مكنتها من استعادة هيبتها يف الساحة 

  .الدولية وفقا لنموذج معاصر جيمع بني اخلصوصية اهلو�تية الروسية ، واالندماج يف عامل اقتصاد السوق

  :لقد مكنتنا دراستنا للدور الروسي يف األزمات العربية ودراسة أزمة سور� كنموذج من التوصل اىل النتائج التالية 

ساحة الدولية بعاملني رئيسيني مها االقتصاد وحنكة القيادة السياسية ، تتحدد السياسة اخلارجية الروسية يف ال-

، فهي تدرك جيدا ان عاملنا اليوم يشهد تغري .ا السياسيةفروسيا استطاعت أن تعايف اقتصادها بفضل قياد�

  .تدرجيي يف ترابيت الدول يف سلم القوة ، وهو يتوافق مع طموحا�ا الستعادة مكانتها يف النظام الدويل

أن املكانة اجليوبوليتيكية اليت حتتلها سور� يف السياسة اخلارجية الروسية مرتبط حبفظ بقاء هذه الدولة اليت - 

تعرض حسب رأي قاد�ا إىل حماوالت إضعاف من طرف بعض الدول الغربية و هذا إلضعافها و منعها من ت

  .استعادة مكانتها الدولية

تسعى كذلك روسيا إىل توطيد عالقتها االقتصادية مع سور� إىل كسر تعاملها بشكل مباشر أو غري مباشر مع - 

  .دي و العسكريالوال�ت املتحدة األمريكية يف ا�ال االقتصا

أبرزت األزمة السورية الدور الروسي املتصاعد و الرئيسي يف املنطقة و الذي أثبتت قدرته على موازنة الدور - 

األمريكي و الدول اإلقليمية و الدول األخرى يف املنطقة ، كما أثبتت قدرة روسيا على احلد من  جتاوز الوال�ت 

  .املتحدة األمريكية �لس األمن

روسيا برز يف عرقلتها  اإلسرتاتيجية األمريكية يف سور� و ذلك مبنع استخدام حق الفيتو سور� ،كما دور  - 

  .منعتها من إقامة منطقة احلظر اجلوي
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اجليش السوري احلر كاد أن ينهار و تراجع و انعزل يف املدن الرئيسية،لكن بتدخل روسيا و تشجيعها له بتزويده  - 

دعمه خرج من عزلته ووصل حىت احلدود العراقية السورية و استوىل على األراضي اليت   مبعدات و أسلحة متطورة و

كما روسيا مركز للمصاحلة إلخراج املدنيني من املناطق اخلاضعة ".داعش"كانت خاضعة للتنظيمات املسلحة 

 2014.للقوات و املنظمات املسلحة
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اللهم لك احلمد محدا طيبا مباركا فيه جبالل  وجهك و 

عضيم سلطانك و حق قدرتك و الصالة على نبيك 

هللا عليه و سلم بعد أن وفقين املصطفى دمحما صلى 

�ذن هللا تعاىل على إجناز هذا العمل املتواضع ال 

يسعين اال تقدمي شكري و تقديري و عرفاين ، �جلمبل 

إىل أساتذة اجلامعة كلية احلقوق  العلوم  السياسية و 

على راسهم األستاذة املشرفة بقلوش حبيبة على 

 .توجيهها و نصائحها القيمة 
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