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  اإلهداء 
إىل روح سيدي و حبييب املصطفى حممد صلى اهللا عليه و سلم، راجية منه الشفاعة و ألهلي يوم احلساب، يف 

البداية أهدي عملي هذا إىل ينبوع العطاء و الثقة إىل من نزع من روحه راحته إلسعادي إليك أبتاه ، إىل مصدر 
 بنصائحها إليك أماه ، إىل أحلى بستان مبوج احملبة و احلنان إىل من سهرت و تعبت لراحيت إىل من أنارت دريب
ربيعة، فاطمة الزهراء، حكيمة، فرولة،ريان و : الفل و اليامسني و الرحيان ، إىل من يقامسين حضن الوالدين إخويت
و اإلميان سرتهم و إىل من شاركين احلياة  القرآنرضوان، و إىل إبنة خاليت فاطمة الزهراء،شق مشوار احلياة و جعل 

كل عائلة مالكي و   و إىل .إبتسام،خنساء، أمينة ، خبتة، أمساء ، مرمي،خرية:أسامة،و إىل صديقايت: لوها و مرهاحب
بكلية احلقوق و العلوم السياسية،و إىل مجيع عمال ملحقة  األساتذةمجيع و و خصوصا خااليت و جدايت متار،

بوبكر حممد الذي دعمين كثريا و األستاذة  قةحاملل رو خصوصا مديمنصب تكويين خبميس مليانة، 200املعهد 
و إىل أستاذي املشرف دهقاين أيوب،عاجزة هذه احلروف ، صغرية هذه الكلمات ، و تركية رضا  هين الزهور،

ر فياض،ال حترمين من  راجية من الزمن البعيد لتعلن تعطري باقيت بالورود  أنت اللطيف اجلميل و زهر الربيع،و 
حني يأذن درب العاملني، و إىل كل من ساعدين من  اللقاءو إىل  فرحي و حزين،يا رفيقيو رضاك يف   دعائك

  .كل من حيب مرمي قريب و بعيد و إىل
  
  
  

 مرمي       



اللهم لك الحمد حمدا طیبا مباركا فیه بجالل وجهك و عظیم سلطانك و حق 

قدرتك و الصالة على نبیك المصطفى محمدا صلى اهللا علیه و سلم بعد أن وفقني 

إلى تقدیم شكري و بإذن اهللا تعالى على إنجاز هذا العمل المتواضع الیسعني

و العلوم السیاسیةقتقدیري و عرفاني،بالجمیل إلى كل أساتذة الجامعة كلیة الحقو 

و اني أیوب على توجیهه و نصائحه القیمةقو على رأسهم األستاذ المشرف ده

.إلى جمیع عمال مكتبة العثیمیین الشكر الجزیل لهم



:خطــة البحــث  
 

 :خطة البحث

  :مقدمة      

  للدراسة النظرياإلطار المفاهيمي و : الفصل األول 
  اإلطار المفاهيمي للدراسة: المبحث األول 

  اخلارجيةمفهوم السياسة :األول املطلب  

  مصادر و أدوات السياسة اخلارجية:املطلب الثاين  

  .اإلطار النظري للدراسة:المبحث الثاني 

  .الدور اإلقليمي نظرية:األول املطلب  

  اجليوبوليتيكية النظرية:املطلب الثاين  

  .موقع سوريا في السياسة الخارجية الروسية: الفصل الثاني
  .السياسة الخارجية الروسية إتجاه الشرق األوسط: المبحث األول   
  .يف الشرق األوسط الروسية حمددات السياسة اخلارجية:املطلب األول     

  .أهداف السياسة اخلارجية الروسية يف الشرق األوسط:الثايناملطلب      

  .مؤسسات صناعة القرار يف السياسة اخلارجية الروسية:الثالث املطلب    

  .األزمة السورية في السياسة الخارجية الروسية: المبحث الثاني 

  سوريا نظرة عامة:األول املطلب    

  لسوريااجليوبولبتيكية املوقع و األمهية :املطلب الثاين   

  .العالقات السورية الروسية أثناء و بعد احلرب الباردة:الثالث املطلب  

  الحراك السياسي و بداية األزمة السورية: المبحث الثالث

  .أسباب األزمة يف سوريا:األول املطلب 



:خطــة البحــث  
 

  أطراف األزمة السورية: املطلب الثاين    

  .ة على التوازنات الداخلية و اإلقليميةتأثري األزمة السوري:املطلب الثالث   

  .إتجاه األزمة السوريةالسياسة الخارجية الروسية :الفصل الثالث 
  .موقف روسيا من األزمة السورية:المبحث األول  

  .يف سورياالقوى الدولية صراع :األول املطلب     

  .األوسطاألزمة السورية وصراع القوى اإلقليمية يف الشرق :الثاين املطلب     

  .موقف روسيا من األزمة السورية:املطلب الثالث   

  .جهود روسيا لحل األزمة السورية:المبحث الثاني 

  .املبادرات السياسية الروسية:األول املطلب     

  .الدور الروسي يف جملس األمن الدويل:الثاين املطلب    

  السوريةالوساطة الروسية بني أطراف األزمة :الثالث املطلب   

  .سيناريوهات حل األزمة السورية:المبحث الثالث 

  .التصور الروسي،اإليراين و الصيين: املطلب األول  

  .التصور األمريكي و دول جملس اخلليج:الثاين املطلب   

  .التصور األممي:املطلب الثالث   

  .يف ظل املتغريات الدولية مستقبل األزمة السورية:الرابع املطلب 

 الخـاتمـة 
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    :خطة البحث

 :مقدمة

تعرب روسيا من الدول املهمة على الساحة الدولية ، فبعد عقدين من زوال اإلحتاد السوفيايت، ال تزال العبا 
دوليا رئيسيا بصفتها عضوا دائما يف جملس األمن هلا سياستها اخلاصة، مستغلة يف ذلك ما متلكه من مقومات 

السوق كحل أمثل إلعادة دورها على  اقتصادو عسكرية مع تبنيها للرأمسالية و  اقتصاديةو  تارخيية و جغرافية
بل واصلت سعيها من خالل تطوير دورها و العمل على  صعيد السياسة الدولية،و مل تتوقف إىل هذا احلد

 مصاحلهامناطق نفوذها التارخيي يف آسيا و أوروبا و الشرق األوسط تدور حول صيانة و محاية وتعزيز  استعادة
  .و احلفاظ على حالة التوافق والتفاهم مع بقية القوى الدولية يف املنطقة

و ألن سوريا متثل حليف روسيا الوحيد فالصراع هنا يكمن حول أمهية روسيا يف منظومة التحالفات واملصاحل 
اليت قد تتكبدها  االقتصاديةهذا من جهة و من جهة أخرى التكلفة السياسية و اإلسرتاتيجية و  االقتصادية

 يف منطقة الشرق االستقرارزعزعت  هذه القوى بسبب هذه األزمة اليت خلفت صراعا و دمارا يف سوريا مع
األوسط ، هلذا مثة ضرورة القيام بعمل دويل مشرتك ، لكن اجلمود يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة حال 

لتدخل حلل األزمة السورية وهذا قصد تعزيز مصاحلها يف بادون ذلك ، لذلك قامت السياسة اخلارجية الروسية 
  :و حول هذا قمت بدراسة هذا املوضوع و هذا بطرح اإلشكالية التالية، املنطقة

األزمة السورية في ظل المتغيرات اإلقليمية و مع كيف تعاملت روسيا في سياستها الخارجية  -
 الدولية؟

  :التساؤالت الفرعية

  الخارجية الروسية في الشرق األوسط؟  السياسيةفيما تكمن محددات  -
  ماهي أهم المقاربات الفكرية التي تدرس موضوع السياسة الخارجية ؟ -
 السورية ؟ لألزمةفيما تكمن نظرة السياسة الخارجية الروسية  -
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  :فرضيات الدراسة

  :لإلجابة على األسئلة الفرعية ميكن صياغة جمموعة من الفرضيات أمهها

الوقع اجليوبولتيكي تدفع بالوحدات السياسية إىل إمتالك قدرا من القوةو هامش كبري  إن أمهية _
دف إىل احلفاظ  للتحرك على املستوى اخلارجي إىل إختاذ جمموعة من اإلجراءات أو السلوكات اليت 

  .على نفوذها ومصاحلها وإستمرار فعاليتها يف املنطقة

احملركة للسياسة اخلارجية للقوى العظمى لذا تسعى هذه القوى يعترب التهديد اخلارجي أهم العناصر  _
ا للتدخل يف مناطق الصراع أو األزمات وتنافس مع القوى أخرى معادية  ا وإمكانيا إىل تسخري قدرا

  .هلا من أجل احلفاظ على آمنها ومصاحلها 

  :أهمية الدراسة_
 :األهمية العلمية  - أ

التحوالت اليت يعرفها العامل من خالل بروز دول مهيمنة على الساحة يندرج هذا املوضوع بشكل عام يف إطار 
املصلحة العامة  وهذا يف ظل تعدد األنظمة باإلظافة إىل توزيع القوة بني الفواعل كذلك الدولية والعاملية و  

 ناحيةالقوى الكربى و الصاعدة من  الرئيسية، و بشكل أكثر التجديد ضمن تفاعالت و عالقات القوة بني
،إذ تتعلق املربرات العلمية مبتغريين رئيسيني مها املستقل و التابع فاملستقل والقوى العظمى من ناحية أخرى

خاص بروسيا بالنسبة لسوريا أما التابع فخاص بسوريا بصفة عامة، إذ تلعب روسيا دورا مهما يف الشرق 
ا للسياسة اخلارجية نظرة خاصة،بالنسبة للسياس ة اخلارجية عرفت تطورا ملحوظا سواء يف األوسط ونظر

االجتاهات التنظريية املتعلقة  بالسياسة اخلارجية أو تعدد الرؤى أو املدارس اليت حبثت يف الدور اخلارجي منها 
بالنظريات اجليوبوليتيكية من  االهتمامنظرية الدور أو نظريات السياسة اخلارجية،مع إعادة االعتبار لروسيا و 

تم باملوقع اجلغرايف إذ تعتمد على مستوينياملنظريفبل    :ن اليت 

 .اإلقليميتعتمد على النسق الدويل و النسق :مستوى التحليل -
  .وكذلك سلوك السياسة اخلارجية اليت هي وحدة التحليل -
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 :األهمية العملية  - ب

الواليات املتحدة  ترجع أمهية الدراسة العلمية إىل أمهية روسيا كقوة ثابتة يف الساحة الدولية يف مواجهة
األمريكية خصوصا من خالل تعاملها مع األزمة السورية و هذا يف ظل املتغريات اإلقليمية و الدولية، إىل 

جانب فهم إسرتاتيجيات القوى الكربى والصاعدة، وهذا بأخذ صورة عامة عن الديناميكيات احلاصلة بني 
  .سرتاتيجية اليت تضبط تلك الديناميكياتوالقوة العظمى املهيمنة و احملددات اإل القوى الكربى

  :مجاالت الدراسة

 :المجال الزماني  - 1

ال الزماين للدراسة من  مرحلة حتول كربى يف سوريا و كذا  باعتبارها 2014إىل غاية  2011ينطلق ا
ا روسيا حلل هذه األزمة   . حتديد اإلسرتاتيجيات اليت إعتمد

 :المجال المكاني  - 2

ا يتمثل يف روسيا  اإلحتادية بإعتبارها موضوع الدراسةإىل جانب باقي األقطاب الدولية اليت تدخلت يف تفاعال
  .معها باإلضافة إىل دولة عربية اليت تعترب قلب منطقة الشرق األوسط و حمور األزمة

 :المجال الموضوعي  - 3

ال املراد دراسته و حتليله و املتمثل يف اإلسرتاتيجيات و و نعين به هنا  السياسة اخلارجية لروسيا إجتاه األزمة ا
  .السورية

  :المناهج المستخدمة  

تعتمد هذه الدراسة على مجلة من املناهج العلمية اليت تراها ضرورية بغرض بلوغ األهداف املرجوة منها و مجلة 
  :تلك املناهج
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 التاريخي المنهج: 

و راء جناح أو فشل قادة الدول يف إتباع هذا املنهج الذي لديه القدرة على حتري األسباب اليت تكمن 
ا إختاذ قرارات السياسة اخلارجية و الدوافع  سياسات خارجية معينة،كما يساعد على تفهم الكيفية اليت يتم 

هلذه القرارات و إعتمدت يف دراسيت اليت متلئها و النتائج اليت تتبلور فيها، و ذلك اإلطار التارخيي احلقيقي 
  ,رجعيات التارخيية للدور الروسي يف منطقة الشرق األوسط عامة و يف سوريا خاصةبعض إستقراء امل

 منهج تحليل الضمون: 

ا روسيا إلعادة بعث دورها، و كذا  إستخدمت هذا املنهج ألمتكن من حتليل اإلسرتاتيجيات اليت إعتمد
  .يف السياسة الدوليةلتحليل سياسات القوى الكربى و ما تشكل من حتديات إزاء بعث الدور الروسي 

 منهج دراسة حالة: 

ونعين به دراسة حالة سوريا إجتاه األزمة و كيف تعاملت معها األطراف الدولية خصوصا روسيا اليت إختذت 
 .موقفا من ذلك و هذا ضد نظام بشار األسد

  :األدبيات السابقة

أحد أهم موضوعات ) 2014-2011(السوريةيعترب موضوع السياسة اخلارجية الروسية إجتاه األزمة 
السياسة الدولية الذي حظي بإهتمام فئة واسعة من الباحثني و األكادمييني و هذا ألنه موضوع جديد و 

ال هو حبسب  حساس تناولوه من خمتلف الزوايا، و إختلفت بذلك العناصر اليت مت الرتكيز عليها يف هذا ا
 :اإلطالع يف حدود املراجع املتوفرة فإن الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ما يلي

مذكرة ماجسرت إلسرتاتيجيات القوى الكربى يف مواجهة سياسات اإلحتواء األمريكية حاليت روسيا  -
 .والصني ملنري مباركية

ا على املنطقة العربية للمى مضر كتاب اإلسرتاتيجية الروسية بعد احلرب الباردة و  - إنعكاسا
 .األمارة

 .كتاب لنورهان الشيخ الذي يتضمن موضوع صناعة القرار يف روسيا و العالقات الروسية العربية -
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مذكرة املاسرت للثورات العربية بني التوازنات و التفاعالت اجليوإسرتاتيجية و متغريات املنطقة العربية  -
 .للطالب وليد ساعو

  :لحات المستخدمةالمصط

  .الشرق األوسطمنطقة ،،العالقات الدولية،جملس األمن الدويل،القوة األزمة

ا حلظة قرار حامسة يف  –مصطلح قدمي ترجع أصوله التارخيية إىل الطب اإلغريقي  :األزمة نقطة حتول مبعىن أ
اإلنسان، ففي القرن وهي تُطلق للداللة على حدوث تغيري جوهري ومفاجئ يف جسم  –حياة املريض 

السادس عشر شاع استخدام هذا املصطلح يف املعاجم الطبية، ومت اقتباسه يف القرن السابع عشر للداللة على 
ارتفاع درجة التوتر يف العالقات بني الدولة والكنيسة، وحبلول القرن التاسع عشر تواتر استخدامها للداللة على 

ل فا  .صلة يف تطور العالقات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعيةظهور مشكالت خطرية أو حلظات حتوّ

ا 1937ويف العام  - فت دائرة معارف العلوم اإلجتماعية األزمة بأ حدوث خلل خطري ومفاجئ يف : عرّ
  . العالقة بني العرض والطلب يف السلع واخلدمات ورؤوس األموال

اإلنسانية وبات يعين جمموعة الظروف واألحداث ولقد استعمل املصطلح بعد ذلك يف خمتلف فروع العلوم  -
ديد واضح للوضع الراهن املستقر يف طبيعة األشياء، وهي النقطة احلرجة، واللحظة  املفاجئة اليت تنطوي على 

مثل احلياة أو املوت، احلرب أو  -احلامسة اليت يتحدَّد عندها مصري تطور ما، إما إىل األفضل، أو إىل األسوأ 
  .جياد حل ملشكلة ما أو انفجارهاإل -السلم

ديدًا خطرًا أو غري متوقع ألهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات األفراد واملنظمات : كما تعرّف األزمة  - ا  بأ
 .والدول واليت حتد من عملية اختاذ القرار 

دف التفسري و التنبؤ ملسري العالقات بني الدول:العالقات الدولية كما تُعرف .  هي علم يالحظ و حيلل 
ا دراسة التفاعالت بني أصناف حمددة من الكيانات االجتماعية و تشمل أيضًا دراسة الظروف  أيضًا بأ

ذه التفاعالت و العالقات الدولية هي عالقات شاملة تنطوي على خمتلف اجلماعات يف .املناسبة اليت حتيط 
وينطوي مفهوم .مسية أو عالقات دولية غري رمسيةجمال العالقات الدولة سواء كانت هذه العالقات الدولية ر 

العالقات الدولية على مجيع االتصاالت بني الدول ومجيع حركات الشعوب و سلع و أفكار الدول عرب احلدود 
  . الوطنية
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جملس األمن أهم أجهزة األمم املتحدة ويعترب املسؤول عن حفظ السالم واألمن  :مجلس األمن الدولي
لس األمن سلطة قانونية على حكومات الدول . فصل السابع من ميثاق األمم املتحدةالدوليني طبقا لل و

لس من :األعضاء لذلك تعترب قراراته ملزمة للدول األعضاء   .عضوا 15املادة الرابعة من امليثاق، ويتكون ا
 ).حق الفيتو(منهم مخسة أعضاء دائمني وهلم حق النقض 

 .،فرنسا ،اململكة املتحدة والواليات املتحدةاالحتاد الروسي ،الصني 
لس لفرتات مدة كل منها  األعضاء العشرة اآلخرون تنتخبهم اجلمعية العامة ليكونوا أعضاء غري دائمني يف ا

 : سنتان وهم
، لبنان )2011(، نيجرييا )2011(، الغابون )2011(، الربازيل )2011(البوسنة واهلرسك 

، كولومبيا (2012)، أملانيا )2012(،الربتغال ) 2012(، اهلند )2012(، جنوب أفريقيا (2011)
)2012.( 

لس من ستة إىل عشرة أعضاء عام  عندما مت تعديل ميثاق  1965وقد زيد عدد األعضاء الغري دائمني يف ا
 .األمم املتحدة

لس صوت واحد وافقة تسعة على األقل وتتخذ القرارات بشأن املسائل اإلجرائية مب. ولكل عضو من أعضاء ا
وتتطلب القرارات املتعلقة باملسائل املوضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات  . 15من األعضاء ال 

، اليت كثريا ما تسمى حق "إمجاع الدول الكربى"وهذه القاعدة هي قاعدة . كافة األعضاء اخلمسة الدائمني
 ."الفيتو"

لس هو . ألمم املتحدة على قبول قرارات جملس األمن وتنفيذهاومبوجب امليثاق، يوافق مجيع أعضاء ا وا
اجلهاز الوحيد التابع لألمم املتحدة الذي يتمتع بسلطة اختاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها مبوجب 

ا تقدم التوصيات إىل احلكومات  امليثاق، أما األجهزة األخرى فإ
ع، وجيب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا يف وهو منظم حبيث يستطيع العمل بدون انقطا 

  .مقر األمم املتحدة طول الوقت

من أن الفالسفة والعلماء اإلجتماعيني واإلسرتاتيجيني العسكريني قد أفاضوا منذ القدم حول تناول : القوة
بالقدر الكبري، وذلك بالنسبة مفهوم القوة واختلفوا يف تعريفه إال أن اإلختالفات القائمة بينهم مل تكن جوهرية 

 . لألغراض العلمية اليت ختتلف كثريًا فيطبيعتها عن املداوالت األكادميية؛ على قدر أمهية األخرية

هي ببساطة القدرة على التأثري على اآلخرين وإخضاعهم إلرادة القوي الفاعل، لذلك   ( Power ) والقوة
م وكلمتهم  فاألقوياء يف أي موقف اجتماعي كان أم سياسي أم اقتصادي أم ثقايف هم الذين يفرضون إراد

ا ووفقًا ملصاحلهم اخلاصة  .ويسريون األمور كما يرو
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الدولة من العوامل اليت يعلق عليها أمهية خاصة يف ميدان العالقات الدولية، وذلك بالنظر إىل أن  تعترب قوة
ا بالقوى هذه القوة هي اليت ترسم أبعاد الدور، الذي تقوم به  تمع الدويل وحتدد إطار عالقا الدولة يف ا

ال يعين ذلك أن الدولة القوية واليت تسري األمور وفقًا ملصاحلها  وبطبيعة احلال ،اخلارجية يف البيئة الدولية
ا دولة سيئة ل أو أنانية أو مفسدة يف األرض، فالسوء واألنانية واإلفساد؛ أمور مستقلة عن القوة،ودلي ورغبا

اهللا من املؤمن الضعيف ويف   املؤمن القوي خري وأحب إىل" على ذلك قول الرسول حممد صلي اهللا عليه وسلم 
استخدامها يف اخلري واإلعمار دون إحلاق الضرر  ومن مثَ فإن العامل احملدد ألخالقية القوة هو" كٍل خري

  مبصاحل اآلخرين

منطقة الشرق األوسط: يستعمل هذا املصطلح لإلشارة للدول واحلضارات املوجودة يف هذه املنطقة 
مسيت هذه املنطقة يف عهد االكتشافات اجلغرافية من قبل املكتشفني اجلغرافيني بالعامل القدمي وهي . اجلغرافية

 .مهد احلضارات اإلنسانية وكذلك مهد مجيع الديانات السماوية

حيث شهد أكثر من  يعترب الشرق األوسط من أكثر مناطق العامل توترًا أمنياً  حروب منها احلروب العربية  10
العراقاإلسرائيلية واحلرب العراقية اإليرانية وغزو  2003غزو العراق وشهد  للكويت  االحتالل األمريكي  

الربيطاين لدولة العراق واملشكلة النووية اإليرانية واالحتالل اإلسرائيلي لفلسطني واحلرب اإلسرائيلية على لبنان 
اتيجية ومصاحل دول  وال نستطيع التكهن بأن احلروب يف هذه املنطقة ستنتهي ملا هلا من أمهية اقتصادية وإسرت 

 .كربى

يعاين سكانه من الفقر بشكل . شهد الشرق األوسط عرب تارخيه الطويل العديد من احلروب العربية اإلسرائيلية
يعتمد غالبية سكان الشرق األوسط على الزراعة كمصدر رزق عام وعدد ضئيل جدًا منهم فقط يعتمد . عام

إسرائيلدولة  باستثناءعلى الصناعة  اليت تعتمد على الصناعة والزراعة بنفس الوقت حيث تعد دولة غربية  
السعوديةوالدول العربية البرتولية اليت يعتمد اقتصادها على الصناعات البرتولية مثل . متطورة وحديثة   وقطر 

ما زالت إسرائيل . فتتميز بتطور هياكلها االقتصادية وارتفاع مستويات املعيشة والكويت وعمان واإلمارات
م بينها وبني األردن ومصرحىت اليوم تشهد خالفات مع باقي دول الشرق األوسط بالرغم من اتفاقيات السال . 

تم كثريًا بعدم  ا فالدول  ا بسبب سكا ً اهلجرة الداخليةمعظم دول الشرق األوسط نامية نسبي من املناطق  
ا املهاجرين  يار املدن حتت وطئة سكا .تؤدي إىل ا  

ا  . هناك دول يف الشرق األوسط تشتهر مبوارد النفط الكثرية كبعض دول اخلليج فقد تطورت دول اخلليج تطورً
ا بعد اكتشاف  ً ة من أكرب مدن العامل الرتفيهي ديبفأصبحت  ،فيها بسبب التزايد املستمر يف طلبه النفطكبري
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البىن التحتية واملراكز الرتفيهية والعلمية واهلندسة البنائية والكثري من : والسياحية حيث تطور هناك كل شيء
 .األشياء األخرى



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
:ل األولـــالفص  

ي للدراسةـري والمفاهيمـار النظـاإلط  
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  :مقدمة

  
 و الفكرية، و املعرفية اخللفية إىل الرجوع الدولية العالقات يف ظاهرة أو موضوع أي دراسة يف اخلوض يستدعي
 من العملي الواقع و جهة من النظري و املفاهيمي اجلانب بني عالقة تالزمية هناك أن أي هلا، النظرية املرجعية

 الذي العلمي التفسري على املبنية العلمية احلقيقة إىل لسبيلا العالقة هذه حتليل و فهم يعترب ى،و أخر جهة
  .األزمة السورية اجتاهعلى السياسة اخلارجية الروسية   فيها نبحث اليت دراستنا خالل من إليه نسعى

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلطار المفاهيمي و النظري للدراسة:الفصل األول
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 التحليلي الدور عن أمهية يقل ال الذي املفاهيمي اإلطار حتديد من لدراستنا العلمي التأصيل بداية يف ننطلق
 يتصور حتليلية ذهنية أداة بستمولوجيةاإل الناحية من املفاهيم تعترب حيث النظرية، املقاربات ملختلف والتفسريي

 دراسةال يف سنتطرق و علمية، دراسة ألي األساسية املنطلقات وضع طريقها عن يتم و حبثه، مادة الباحث
 :يلي كما هي و األساسية املفاهيم من مجلة إىل البحث حمل

  مفهوم السياسة اخلارجية  -1
  مصادر و أدوات السياسة اخلارجية -2

     اإلطار املفاهيمي للدراسة : األول املبحث
 لسياسات التارخيية التطورات ورصد العسكري، األمن بقضايا تم اخلارجية السياسة دراسة ظلت لقد    
 اليت التغريات ومع التعمق، مع منفردة حاالت على الدراسة تقتصر كانت حيث فهمها، وحماولة لالدو 

ا كبرية وحتوالت تطورات اخلارجية السياسة عرفت حصلت  على خاصة االجتماعية العلوم فروع بقية نأش شأ
 بزوايا اإلملام بيتطل وفهمها اخلارجية السياسة حتليل أضحى حيث تطرح أصبحت اليت املوضوعات مستوى
 . املوضوع هلذا عديدة

 الخارجية السياسة مفهوم : األول المطلب
 يف تدخل اليت والعناصر املكونات لتعدد نظرا وذلك اخلارجية للسياسة أعطيت اليت التعاريف تعددت لقد    

 بعض وبني بينها الكبري التداخل إىلو  ،1جهة من واألدوار واحملددات والتوجهات والوسائل كاألهداف تركيبها
 .ثانية جهة من واإلسرتاتيجية والدبلوماسية الدولية والعالقات العامة كالسياسة األخرى املفاهيم

 على بناءا اخلارجي عاملها جتاه إللدولة سلوكيات جمموعة وصناعة صياغة عملية هي اخلارجية السياسة إن
 على مباشر بشكل تؤثر واليت اإلجراءاتو  واألولويات األهداف من موعة ودقيق مسبق ووصف حتديد
  على   James Rosenau"روزنو   جيمس على توجيهها ويعرفها وتعمل اخلارجية السياسة فاعلية

ا جمموعة   اجلوانب على للمحافظة إما احلكومات باختاذها تلتزم أو تتخذها اليت السلطوية التصرفاتأ
 .املرغوبة غري جلوانبا لتغيري أو الدولية، البيئة يف فيها املرغوب

 والظروف التارخيية اخلربة متليها وقيم وإدراكات مواقف من تتألف التوجهات من جمموعة أيضا وهي
 . للمجتمعات الكربى والطموحات التقاليد يف واملتأصلة الدولية السياسة يف الدولة متيز واليت اإلسرتاتيجية

 واإلسرتاتيجية الدبلوماسية من كال تعترب حيث األخرى ماملفاهي بعض مع اخلارجية السياسة تعريف ويتداخل
 وسائل ستخدامإ على الثانية عمل ينطوي بينما اإلقناع على األوىل تعتمد اخلارجية، السياسة لتنفيذ أدوات
 وبالتايل ممكنة، تكلفة بأقل اخلارجية السياسة أهداف لتحقيق يسعى وكالمها عسكرية، تكون قد أخرى

                                                
   .21،ص  2001اجليل، دار:،بريوت 2،الطبعة الخارجية السياسة تحليل سليم، السيد محدأ - 1 
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 اخلارجية السياسة ضعف إىل يؤدي وقصورمها اخلارجية لسياسةا على اجيايب بشكل تنعكس فنجاعتهما
  .1وتبعيتها
 ولذا أخرى مؤثرة وقوى عوامل لوجود اخلارجية السياسة جمال من وأمشل أوسع الدولية العالقات جمال ويعترب
 الدولة إقليم لداخ اخلارجية السياسة حتضر حيث للدول، اخلارجية السياسات جمموع من تتشكل فهي

 عامة، أهداف ولتحقيق الدولة إقليم خارج تقع فهي الدولية العالقات أما حمددة، خارجية أهداف لتحقيق
  يكون أن جيب مبا فتعىن اخلارجية السياسة أما كائن هو مبا يعىن الدولية العالقات فعلم

 حمبذة خارجية سياسة متارس ال تامة سيادة متلك ال اليت فالدولة ،والسيادة اخلارجية السياسة بني عالقة وهناك
 أن كما السيادة جمال لتقلص آلية كنتيجة اخلارجية السياسة جمال يتقلص التبعية زادت كلما وعمليا ومعينة،
  . هلا التابعة للدول اخلارجية السياسة على تسيطر القوية الدول
 العامة والسياسة اخلارجية سياسةال بني الكبري التداخل "Howard H. Lentner"ليتنر هاورد ويظهر
م على مباشر تأثري هلا تكون قد واليت العاملية البيئية باالجتاهات اهتمامات هلم املواطنني أن حيث  حيا

 حتركت حيث وإسرائيل العرب بني 1973 حرب إثر على السبعينات يف النفطية األزمة مثال ويسرد اخلاصة،
 . االقتصادي وضعهم أضحى حني للتدخل املتحدة الواليات إىل "خاصة وأوروبا اليابان"الدول  من الكثري

 ووسائل أهداف من اخلارجية السياسة خمرجات إىل وبالتطرق الدولية باألحداث متأثرة معيشتهم ومستويات
 وضع يف الدولة إمكانات عيوترا القومية، املصاحل من قدر أكرب لتحقيق تسعى األهداف أن القول ميكن

 كربى أولوية يعترب الواسع مبفهومه للدولة القومي األمن فحماية واألمهية القيمة حبسب ختتلف هيو  األهداف
 دولة كل رؤية أساس على األمهية حيث من األخرى األهداف تتدرج بينما القدرات، كافة هلا تسخر

 الدولة أهداف لتحقيقو  اخلارج، يف الدولة وتراث ثقافة نشر على والعمل االقتصادي الثراء كزيادة وأوضاعها
 العسكرية والقوة الدبلوماسية أمهها الوسائل من العديد الستخدام تسعى فهي اخلارجية سياستها خالل من

 هذه توفر مدى إن التجسس، وأعمال كالدعاية أخرى أساليب إىل تلجأ قد كما االقتصادية واألدوات
و يذهب الدارسون إىل حتديد   اخلارج لسياسةا أهداف تنفيذ على أكرب وقدرة حرية للدولة يتيح الوسائل

  :مشكلتني حتول دون التمكن من تعريف دقيق و شامل للسياسة اخلارجية
أن السياسة اخلارجية ال تعرف كموضوع جمرد بل تعرف من خالل جمموعة مكونات وعناصر تدخل كلها : أوال

  املرادفة بني السياسة اخلارجية و  يف تركيبها،وتؤثر بشكل مباشر عليها، لذا مييل بعض الدارسني إىل
  

                                                
 ملتقى السياسة الخارجية الجزائرية بين تطلعات الداخل و ضغوطات(زائريةاألبعاد اإلستراتيجية للسياسة الخارجية الجحمند برقوق، -  1

  .2007نوفمرب  6-5جيجل، أيام  –،من تنظيم قسم العلوم السياسية جلامعة الصديق بن حيي )الخارج
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  Pol Sipirit، حبيـث جنـد يف هـذا السـياق تعريـف )1(بعض أجـزاء تلـك السياسـة كاألهـداف و السـلوكيات
ــا جمموعــة األهــداف و االرتباطــات الــيت حتــاول الدولــة بواســطتها مــن :" الــذي يعــرف السياســة اخلارجيــة علــى أ
  ..."امل مع الدول األجنبيةخالل السلطات احملددة دستوريا أن تتع

اختالف املدارس واملفكـرين املنتمني هلذه املـدارس وهذا حبسب رؤية كـل اجتــاه ملوضـوع السياسـة اخلارجيـة : ثانيا
، كما أن مكانة الدولة على املستـوى الدويل وقوة تأثيـرها ينعكسان بصفة مباشرة على أجندة مصاحلها وبالتايل 

  .ارجيعلى تعريفها لسلوكها اخل
ــالرغم مــن هــذه العقبــات جنــد أن هنــاك حمــاوالت جــادة مــن طــرف البــاحثني لوضــع حــدود مفاهيميــة  و لكــن ب

  :للسياسة اخلارجية، و نسوق فيما ياي بعض هذه التعاريف
ا Sharles Hermannحملاولة اخلروج من هذه اإلشكالية، حاول  -       : تعريــف السياسة اخلارجية بأ

م و الــيت يهــدفون مــن  تلــك الســلوكيات"  الرمسيــة الــيت يتبعهــا صــانعوا القــرار الرمسيــون يف احلكومــة أو مــن ميثلــو
  )2("خالهلا للتأثري يف سلوك الوحدات الدولية األخرى

جمموعـــة التصـــرفات : " تعريـــف أكثـــر مشوليـــة للسياســـة اخلارجيـــة بقولـــه Rosenau Jamesو قـــدم  -     
ختـاذها احلكومات إما للمحافظة على اجلوانب املرغوب فيها يف البيئة الدولية، السلطوية اليت تتخذها أو تلتزم با

 .)3( "أو لتغيري اجلوانب غري املرغوبة
ـا -      مــنهج للعمـل يتبعــه املمثلــون الرمسيـون للمجتمــع القــومي بـوعي مــن أجــل إقـرار أو تغيــري موقــف " أو بأ

  "ددة سلفامعني يف النسق الدويل، بشكل يتفق مع األهداف احمل
  .إذا يبدو ان السياسة اخلارجية هي جمموع سلوكات صانعي القرار يف البيئة اخلارجية -    
فإن السياسة اخلارجية، و بعيدا عن إشكاليات وضع مفهـوم مسـتقر و موحـد، تعـرب عـن : بصفة عامةو  -    

ميكـن هلـا التـأثري مـن أجـل حتقيـق  جمموع األهداف املراد الوصول إليها من خالل وسائل متاحة و قنوات معينة،
كــل تجميعـــي لمجموعــة التوجهــات و األهـــداف و : لتكــون السياســة اخلارجيـــة عبــارة عــن. تلــك األهــداف

 المخططات و االلتزامات التي تحركها وسائل لتمويلها و تحويلها إلى سلوك أو فعل خارجي
 تعين واليت أمناطها أو السياسة لتلك يسيةالرئ التوجهات فهم اخلارجية السياسة دراسة تتطلب آخر جانب ومن
 جلوء أو االحنياز عدم أو  احلياد أو اخلارجي الدولة تفاعل من باحلد كاالنعزال املتماثلة، التكرارية الوقائع تلك

  .األحالف ودعم إنشاء سياسة إىل الدولة
جت قرين  ثل نقطة البدء يف أن التحديد الدقيق ملاهية السياسة اخلارجية مي Bahgat Koranyيرى 

 هو اخلارجية صعبة واختيارات قرارات هي أم ،التحليل ، فهل تعين هذه األخرية أهدافا عامة ،أم أفعاال حمددة 

                                                
  .8ص ، 1998 ، 02ط مكتبة النهضة العربية، القاهرة، .تحليل السياسة الخارجيةحممد السيد سليم ، 1
 .9ص.نفسه املرجع  2
 .11ص.املرجع نفسه   3
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 الثابت بيئة حنو توجه فهي ذلك من أكثر و ا،توجها ترسم و اقرارا تصنع اليت اجلهات وا حمددا تعدد
  1.املستمر التغري هو فيها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 الدراسات و البحوث ركزجابر سعد عوض،الطبعة الثانية ، م:ترمجة ،السياسة الخارجية للدول العربية ،و علي الدين هالل جت قرين،  -  1

  .29،ص 2002القاهرة، ،السياسية 
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  مصادر و أدوات السياسة الخارجية:المطلب الثاني

  :لسياسة الخارجيةاصادر م  -1

إن السياسة اخلارجية ألي دولة جيب أن تتمشى واملوارد املتاحة اليت جتسد عموما األبعاد التارخيية، واجلغرافية، 
  :، وتتمثل هذه املوارد أو املصادر يف التايل1والبشرية

  .ستويات اجلهوية واإلقليمية والعامليةمسعة الدولة على امل -
  .إقليم الدولة من حيث املوقع، واملناخ، والتنوع البيئي  -
  .املوارد الطبيعة املتاحة، مثل النفط والغاز  -
  .طبيعة السكان من حيث الكم والكيف  -
  .املوارد البشرية املتاحة، وتوفر املهارات من عدمها  -
  .الواقعالتصنيع والتنمية املتحققة على أرض   -
  .البنية التحتية املتاحة، ومدى تقدمها أو ختلفها  -

  :أدوات السياسة الخارجية -2

إن توفر املوارد وجناح الدول يف حتويلها إيل إمكانيات متاحة يقود فيما بعد إيل حتديد اهلدف أو األهداف 
وهلم ميكنها أن حتقق ما املنشودة للسياسة اخلارجية، حيث حيدد صانعوا القرار أي من اإلمكانيات املتاحة لد

  :ويالحظ يف هذا السياق األدوات املتاحة للسياسة اخلارجية جتسد األمناط التالية. هو مطلوب

   القدرة على إرغام اآلخرين لكي ميتثلوا إلرادة دولة ما، وعادة ما يتم ذلك عن طريق األساليب
  :التالية

  .استخدام القوة العسكرية  -
  .م القوةالردع، أو التهديد باستخدا -
  :القدرة على التأثري يف قرارات وسياسات اآلخرين، وذلك من خالل  -
  .تقدمي املساعدة  -
  .التأثري طويل املدى   -

                                                
  .68و علي الدين هالل،نفس املرجع السابق،ص  جت قرين،  1
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هو األداة املتاحة للسياسة اخلارجية، عليه يالحظ أن " hard power"وإذا كان خيار القوة الصلبة 
  :إيل الوسائل التالية ءللجو ااستخدام القوة أو الردع يعين 

  .القوة العسكرية  -
  .الدبلوماسية  -
  .املقاطعة االقتصادية  -
  .السعي إيل تدمري اخلصم  -

هو األداة املتاحة للسياسة اخلارجية، عليه يالحظ أن " soft power"أما إذا كان خيار القوة اللينة 
  :1إيل الوسائل التالية ءللجو ااستخدام اإلقناع أو التأثري يعين 

  .الدبلوماسية  -
  .الثقافية الدبلوماسية  -
  .الدعاية واإلعالم  -
  .تقدمي اإلغراءات، خاصة تقدمي املساعدات االقتصادية  -
  .التهديد باستخدام القوة العسكرية  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .70مرجع سبق ذكره،ص  ، السياسة الخارجية للدول العربية ،و علي الدين هالل ،جت قرين   1
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  اإلطار النظري للدراسة:المبحث الثاني
 السياسة ميدان يف الدور متغري أو مفهوم على بالرتكيز السلوك بدراسة نظري كإطار الدور اقرتاب يهتم

 على املهام بعض إجناز أو بتبين ملزمة دولته أن يفرتض أو يتخيل اخلارجية السياسة صانع ،حيث اخلارجية
ا العامل يصور دول فهو .الدويل أو اإلقليمي النظام مستوى  طبيعة وفق خمتلفة وظائف أو أدوارا تلعب وكأ
  .تعاونية أو كانت صراعية  الدوافع

 ليميقر اإلنظرية الدو :المطلب األول     
 دراسة على الرتكيز كان حيث نثروبولوجيا،ألوا االجتماعية العلوم حقل إىل الدور قرتابإ ظهور يرجع

 يف بأدوار يقوم اإلنسان أن على قائم تصور خالل من عامة تمعاو  االجتماعية احلياة داخل الفرد سلوكيات
تمع و يصف   :نظرية الدور  Bruce biddle  بيدل بروسا

 ومع معينة ظروف ضمن األشخاص تميز التي السلوكيات بدراسة يهتم الذي العلمب"
  1"عليها وتؤثر وتفسرها السلوكيات تلك تنتج انهأ يفترض متنوعة عمليات

 بيدل مشلها حتليلية مداخل عدة على اشتملت فقد االجتماع علم يف الدور نظرية تطبيقات لتنوع نظرا      
 :مداخل مخسة يف

 وتفسر تصف اليت املشرتكة املعيارية التوقعات نهأ على ضوئه على األدوار وتفهم :الوظيفي خلالمد 1-
م خالل من الفرد ايكو  اليت الذهنية للحاالت وفقا السلوكيات   .االجتماعية وعةا

 اليت عرفيةامل املفاهيم وخمتلف األدوار وتطور الفردية الفواعل أداء على يرتكز :الرمزي التفاعلي المدخل 2-
 .مسلوكيا ا ويفسرون أدوارهم الفاعلون خالهلا من يدرك
تمعية البىن على يركز :البنيوي المدخل 3-  ما وهذا ، السلوك مناذج نفس يتقامسون أشخاصا تضم اليت ا

موعة دوارأب هتمامإلا إىل  يؤدي  .األفراد ال جتماعيةاإل ا
 االجتماعية للوضعية وفقا تتحدد واليت االجتماعية النظم ضمن األدوار على يركز :التنظيمي المدخل 4-
 .النظام داخل للفرد
  اليت بالظروف االهتمام خالل من والسلوك الدور توقعات بني العالقة بدراسة تمو  :المعرفي المدخل 5-

  
  

                                                
Divergences, Intersections, : "Public Policy and Foreign PolicyHoward H. Lentner, - 1

Volume 23, Number 1 (2006),p.171. Policy Research,  Exchange", Review of 
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 .1االجتماعي السلوك وأداء التوقعات حتديد يف تؤثر 
 علم يف الباحثني بعض حاول االجتماعية، احلياة يف الفرد سلوكيات ليلحت يف قرتاباإل حققه الذي النجاح مع

 عام مقال بكتابة   kal holstiهوسيت  كال قام حيث ، السياسية الظواهر حتليل يف ستخدامهإ السياسة
  "اخلارجية السياسة دراسة يف القومي الدور تصورات ": بعنوان 1970

National role conception in the study of foreign policy »  «   و أكد  
 على. الدولة دوارأل اخلارجية السياسة صانع تصور حيدده اخلارجي املستوى على الدولة سلوك أن على

 .والظروف العوامل من جمموعة حيدده والذي اخلارجي املستوى
 القومي رالدو  تصورات" :ب املعنون مبقاله  S.WALKER ":وولكر ستيفن املوضوع نفس تناول كما

 National role conception and                      systemic"النسقية والنتائج
outcomes  ابأ حسبه تعرف اليت الوطنية األدوار مفهوم إىل تطرق حيث 1979 عام الصادر و 

 عأنوا  التصورات هذه وتشمل الدويل، النظام يف دوهلم "لمناصب" اخلارجية السياسات واضعي تصورات
  .الدولية املواقف ذه املرتبطة والوظائف لتزاماتواإل القرارات من عامة

ليبقى إهتمام الباحث ستيفن ولكر باملوضوع مستمرا حيث قام جبمع كل ما كتب حول إقرتاب الدور يف  
 بعنوان نظرية الدور و حتليل السياسة اخلارجية  1987كتاب عام 

"Role theory and foreign policy analysis   اخلارجية  
 مدى تأكيد أو ربط عملية إىل خالهلا من توصلوا أساسية أسئلة على" قرتاباإل أصحاب أحباث متحورت وقد

 :يف تتمثل واليت اخلارجية السياسة لتحليل نظري كإطار االقرتاب صحة
 ارجي؟اخل املستوى على دوهلم دوارأ حول اخلارجية السياسة صناع دراكاتإو  تصورات مصادر ماهي 1-
 املستوى على دوهلم ادوار حول اخلارجية السياسة صانع إدراك فيها وتكون نشا اليت الظروف طبيعة ما 2-

 اخلارجي؟
 اخلارجية؟ الدولة ونشاطات برامج على اخلارجية السياسة وحمددات عوامل تأثري ما 3-
  الربامج؟ هلذه الفعلي التطبيق مع اخلارجية بالسياسة املتعلقة واالسرتاتيجيات الربامج توافق مامدى 4-

 الدور ملفهوم أن نتيجة  الثالث، العامل لدول اخلارجية السياسات حتليل يف بالغة أمهية الدور قرتابإ يكتسي
 يتطابق ما وهذا ،اخلارجية السياسة لصانع واملعرفية اإلدراكية باملنظومة يتعلق األوىل بالدرجة سيكولوجي بعد

  دراكاتإو  تصورات نتاج هي إمنا اليت الثالث العامل دول يف اخلارجية السياسة صناعة ومميزات

                                                
 .08،ص  2007مارس  25، 2774جريدة اليوم اجلزائرية،العدد ، تحليل السياسة الخارجية في الدور بقتراإ صخري، سفيان  - 1 
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 بالسياسة األمر يتعلق عندما ،خصوصا موضوعية لقواعد خيضع تشاركي منطق نتاج 1وليس القرار صانع 
 املصري الرئيس مقولة تظهر وهنا اإلقليمية السيطرة مقومات متتلك اليت أو القوة املتوسطة للدول اإلقليمية

 : يقول حينما الناصر عبد المج
 نحن إننا  ....يلعبه بطل عن جدوى دون باحثا يتجول دور هناك المنطقة هذه في نهأ دائما أتصور"

  . "الدور هذا نلعب أن يمكن الذين وضعنا بحكم وحدنا ونحن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .09سفيان صخري ،نفس املرجع السابق،ص -  1
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  النظرية الجيوبوليتيكية: المطلب الثاني  
  

 وتداخل تكامل حيث من العصر احلايل طبيعة عن يعرب حيث اهلامة احلديثة مالعلو  من اجليوبوليتيك علم يعترب
 واالقتصادية االجتماعية مالعلو  من معقدة تركيبة من جذوره يستمد املعاش والواقع ،املختلفة اإلنسانية مالعلو 

جا منه همن جعل ليتيكوبو اجلي بعلم التشكيلةهذه  بأن إقرتا شك وال والعسكرية، والتكنولوجية والسياسية
 تفرض امليةالع أصبحت نأ بعد وخصوصا شاملة بصورة اإلشكاليات معظم حل على يعمل معاصرايا علم

 احمللية األحداث نعكاساتإ وأصبحت واألفراد، الشعوب حياة يف برياك دورا وتلعب ،ماليو  عامل على نفسها
 الصراع ذلك أمثلة ومن املعمورة أرجاء من كثري يف آثارها لتظهر احمللي ها اجلغرايفبعد تتعدى واإلقليمية

 . اليهودي الفلسطيين 
 : لجيوبولتيكا -       

 األرض ين تع "جيو Geo " األوىل نيكلمت أو جزئني  من يوناين متكون أصل من مصطلح يوبوليتيكجلا
 ينتع جمملها الكلمة نأ أي  الدولة سياسة ينوتع "تيكيبول Politique " والثانية رافيا،غاجل علم إىل وترمز
مريكيني األ اجلغرافيني  ن أ من بالرغم السياسية اجلغرافيا هذا مغاير ملفهومو  والسياسة األرض بني العالقة دراسة

 .فرقون بينهماي ال 
على اجلغرافيا و لكنه تطور ليشمل دالالت أوسع  السياسة تأثري  على الضيقه مفهوم يف هذا املصطلح ويطلق
 .اجلغرايف يف شروط حمددة والفضاء والسياسية السلطة بنيوالعالقات السببية  لروابطا على ليعرب

 وعلى سياسة الدول على والثقافية االقتصادية اجلغرافية  العوامل ثريتأ دراسة 1: تعين اجليوبوليتيك ما وغالبا
 التأثريو  للتحكم الدول إىل هذا املصطلح على أنه دراسة ألشكال التنافس بني ينظم كما الدولية، العالقات

 اليت الفاعلةو احلكم بني خمتلف اجلهات  السلطة عالقات دراسة هذا يعين وقاطنيها، نوالسكا األقاليم على
بتحليل أهداف اجلهات الفاعلة و املوارد و هذه اجلهات ملراقبة فضاء معني،فتقوم اجليوبوليتيك  سعي عن تتولد

الدول ، احلركات : هداف ، و عند قولنا األطراف الفاعلة نقصدالطرق اليت تستعملها لتحقيق تلك األ
أن يكون حسب مساحتها فالتحليل ميكن  فتتنوعالسياسية ، الشركات املتعددة اجلنسيات،أما عن الفضاءات 

املنطقة ، الدولة ، جمموعة الدول ،و :على مستوى وحدات مثل املدينة ،احلي،الشارع أو على نطاق واسع مثل
ا جزء من الفكر اإلسرتاتيجي الذي يهتم بأمهية القوى الربيةغالبا م و  ا تكون النظرة للجيوبوليتيك على أ

  .البحرية يف تاريخ العامل

                                                
، ص 2004دار الكتاب اجلديدة املتحدة،:،ترمجة عماد حامت،طرابلسمستقبل روسيا الجيوبوليتيكي:أسس الجيوبوليتيكادوغني ألكسندر،   - 1
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 ين يع : الفضاء يف كوحدة أو جغرايف ن ككيا أو كهيئة الدولة يدرس الذي العلم هو : اجليوبولتيكمن هنا 
 السياسية مالعلو  علم فمثال السائد، هو من يدرس خصوصية كثروبأ منطقة، أو إقليم أو كبلد، الدولة دراسة
 هبأن اجليوبولتيك علم تعريف كنمب كذلك .لةالدو  طبيعة فهم يف املسامهة وكيفية الوطنية الوحدة بدقة يدرس
 .اجلغرافية لظروفها وفقا اخلارجية سياستها وتكييف الدولة ومنو  اننيقو  يف يبحث الذي العلم

 السلطات باملنافسة الدولية، العالقات لدراسة املالزم الكالسيكي للجانب إضافة يتعلق، ليتيكللجيوبو  تعريفنا
على  تسيطر اليتو هذا يعين الصراع بني الدول  ما، إقليم على والصراع السيطرة وعالقات الدولية والقوى

و على املستوى  دويلعلى املستوى ال تنافس يف تدخل متعددة سلطات أيضا ولكن ،مناطق كبرية أو صغرية
 .البلد ذاته هذا داخل يف جانب على أو ما بلد على مباشرة، ريغ أو مباشرة السيطرة، أجل احمللي،من 

 : الجيوبوليتيك علم أهمية -      
 نيالسياسي للقادة العلمية الدراسات تضع اليت ،الساهرة وعينها ،احلي  الدولة اجليوبوليتيك ضمري  علم يعترب

 الوطنية، الوحدة : الوحدة تلك عناصر أهم ومن البالد، وسالمة ووحدة منأ علي للمحافظة ،ينيالعسكر 
 األسباب كانت مهما ،1الوطن تراب علي للمحافظة الوحيد السبيلهي  العسكرية والقوة  االقتصادي موالتقد

 األمن واجبات يهتقتض ال أمر املسلحة للقوات املستمر والتدريب والتسليح التجنيد  نهذا كاومن  ،املربراتو 
 .القادمة لألجيال واالستقرار البقاء ن مسرية لتؤمن ضرورة بل فحسب،

 :)األرض( الحيوي والمجال الجيوبوليتيك علم - 
 ورمز الدولة حمور األرض تعترب حيث ،لالدو  حدود علي واحملافظة باألرض نشأته منذ اجليوبوليتيك علم رتبطإ

ا،  .و جماهلا احليوي رقعتها لتوسيع بني الدول  و احلروب الصراع بدأ هنا ومن قو
 سياسية تيارات فيها ظهرت عندما عشر، الثامن نالقر  يف األوربية ل الدو  يف الفكرة هذه  جذور منت لقد

 كضرورة األرض على واحملافظة الوحدة، وحتمية بضرورة وتنادي تنشط وجعلتها القومية، مشاعر أهلبتهاعاصفة،
حتوالت كبرية يف خريطة  عشر التاسع نالقر  منتصف شهد فلقد والتوسع، والقوه البقاء حب ةالنزع تفرضها

 اإليطالية، الوحدة بوادر وظهور الربيطاين، االستعمار ضد األمريكية الثورة كانت حيث ،العامل السياسية 
كبري بني  دور الفرنسية لثورةل كانت ولقد نوبية،جلا أمريكا يف والربتقالية اإلسبانية حترير املستعمرات وكذلك

يف  جمده  ذروة نابليون بلغ وعندما أراضيها، من بريك جزء واستقطاع ،النابولييون لألراضي األملانية االكتساح
ذلك احلني كانت أملانيا ال تستهدف إال  ومنذ ،حتت موطئ قدميه  بروسيا صارت ، 1807 م عاجوان 

 هي  بروسيا وكانت ،املغتصبة أراضيها ستعادةإ من كنهامت ضاربة، ريةعسك قوة وخلق ،النهوض باألمة األملانية
 مثل كثريون  رواد كتابات يفاعر املش تلك جتسدت  ة،األملاني واليقظة النهضة كةحلر  والقلب الفكر

رست"  أوسع يف الربوسية إىل املسألة نظروا هؤالء كل .غريهمو  "هاردبنرج"و "ستاين"و "كالوزفتز"و "شار
                                                

  .07،نفس املرجع السابق،ص دوغني ألكسندر  -  1
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 ذلك ستعادةإل فقط حاجة يف ليس أن بالدهم  فرأوا أراضيها، من جزءأملانيا  تفقد ن أ عليهم وعز معانيها،
 وصار القومية، واليقظة ين الوط واألحياء غريبلا اإلصالح تعداها إىل  بل فحسب، البالد من اجلزء املغتصب 

م عن النظر ضغب اجلميع  هافي يشرتك أمنية نريان طغيان األجنيب الفرنسي من البالد حترير  الفكرية، توجها
كان الدايت األملاين   حيث واحدة، باإلجنيل األمة األملانية التبشري  علي والفالسفة الشعراء تعاون  حيث

مع(  كار منالد : مثل عدة تتجاذبه دول  سياسية، روابط أية بينهما جيمع  ال والية 39 املكون من )ملايناأل ا
 شخصية إىل ذلك يف الفضل ويرجع ،"األملان" نفوس يف الوحدة روح تأججت ذلك دبع ولكسمبورج،

 بعيدة سياسات ىل إ )1890-1962 (فرتة حكمه يف األملاين الشعب قاد حيث وجهوده، "كبسمار "
االت ،األهداف   للتوسع، ف د سياسة إىل ، 1870م عا عليها حصل اليت ملانيةاأل الوحدة تعددت ا

 القوة ق نطا ازداد والتنمية، مالتقد يف الدولة طموح ازدادت وكلما ،املدى بعيدة برامج تنفيذ على م تقو 
االت  اتسعت التسلح، قنطا زاد وكلما والتسلح،  .السياسة ا
 املفكرين من ثريكال على آثارها نعكستإو  ،األملاين  الشعب قأعما يف خصبة تربة املفاهيم  تلك وجدت
 أبرز ومن الدولة، قوة وتكوين منو يف تتحكم اليت غرافيةجلا العوامل وشرح تتبع يف دهم جهو  واركز  الذين ،األملان

 البيئة ريبتأث هتمإ حيث ،ليزج جامعة يف غرافياجلا أستاذ ) 1904- 1844 ( "لراتز  فردريك"هؤالء املفكرين
 ظفحتا احملدد حيوي الا يف قائم حي ككائن الدولة وصف يف وأسهب السياسية،  الوحدات على غرافيةجلا

 : بنا مبدأين على أساسا "لراتز " أفكار م وتقو  كربى، قوةن تكو  حىت هتوسيع  عل باستمرار وتعمل ،هعلي
ال احليوي  غرافيةجلا القيمةن حيددان اللذا املني مهالعا أن هذين واعترب غرايف،اجل املوقعو  ؛ )األرض( ا

 .1ةاألرضي الكرة سطح على دولة أي ومستقبل
 على والشعب اكمةحلا السلطة من كل لدى يتوفر جيب أن األرض ةيمهبأ اإلحساسن إ "لراتز " فوأضا

 ةري بك أجزاء تفقد فوسو  أراضيها، علي احملافظة من الدولة تتمكن فلن اإلحساس هذا يتوفر مل فإذا السواء،
  .صغرية دويالت إىل والتقسيم للتفتت تتعرض أو غرايف،جلا وارجلا بني الدول  البقاءعلى  صراع يف منها

  
  
  
  
 2: الجيوبولتيك علم ظهور تاريخ   -

 ."أملانيا" يف السيما الدولة أهداف وتوضيح لتعريف كقاعدة م ستخدإ أوربية، لأصو  من يوبوليتيكاجل علم
 .القوة عن نيالباحثت أو األقوياء خطاب هإن ،سرتاتيجياال خلطابا لدعم العلم هذا  م يستخد

                                                
  1 - دوغني ألكسندر، أسس الجيوبوليتيكا:مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي،مرجع سبق ذكره ،ص ص 10-09.

  .32 ص ،2000 اإلسكندرية، املعرفة اجلامعية، دار ،المعاصرة السياسية الجغرافيا ،العيسوي حممد فايز  - 2 
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 Friedrich Ratzel   ""لراتز  فريدريك" ملايناأل غرافياجلا  لعامل "جيوبوليتيك" صطلحم مدااستخ يرجع
  ويعود .األملاين للجيوبوليتيك املؤسس األب يعترب حيث (1904-1844)

دار :مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي،ترجمة عماد حاتم،طرابلس:دوغين ألكسندر، أسس الجيوبوليتيكا
  .2004ة،الكتاب الجديدة المتحد

  Rudolf Kjellen السياسية موالعلو  غرافياجلا عامل السويدي للعامل )اللفظ(للكلمة لاألو  لستعمااإل 
ا على أو "الكربى القوى" هكتاب يف اجليوبوليتيك فعر  والذي)1922-01904(  الدولة علم (( : أ

ا تتميز إقليم أو بلد وصفها يف الدولة نأ أي الفضاء، يف نكيا أو جغرايف ككائن  على مبسوط حكم بكو
 جغرافية كبنية الدولة علم" وبوليتيكاجل نأ يرى عندما السياسة العلم هلذا هتعريف طبعا ،))غرايفاجل هذا الكيان

 يوبوليتيكاجل وعلم ."كحكم الدولة ،قأد بشكل أو ،جمال كإقليم، الدولة أي ،نيمع فضاء ضمن نكيا أو
 إىل ويصل ينمو يولد حي كائن(( : هي الدولة Ratzel راتزل ل سبةوبالن .الدولة طبيعة فهم يف هميسا

 الدولة على جيب تعيش نأ أجل ومن  1897 السياسية، غرافياجلا) متوتو  تتقهقر( تتهالك مث تطوره، أعلى
 من "النازية ملانياأ" يف فكريناملفقام ،"حيوي جمال" للدولة أنه جيب أن يكون إذ أراضيها سنوحب تتوسع نأ

 الشعوب نأ حيث من اخلرائطية النظرة عرفت للعامل مبسطة نظرةيف أركان اجليش و بوضع  قياداتميني و دأكا
 .عريف ترتيب الشعوب باتوترتي حتالفات  أساس على األرضية الكرة تتقاسم الكربى

 وعلمية ةمنهجي قفرو  لوجود السياسية غرافيةجلا علم خطأ تعريفها ومن "يوبوليتيكجلا علم" نبأ نعتقد إننا
 فقد .وعميق ريكب بشكل مالعلو  بقية على ومنفتح متصل علم وهو حدودا هل نضع نأ من أكرب وهي ة،ثري ك

   - " إسرتاتيجية جيو أو " géoéconomie - " إكونومي -يواجل مثل جديدا علوما لنا أنتج
géostratégie " كيلتيغ يواجب بل ال " - géoculture ." 

 بني العالقة ليلحت سألةمب نيهتمو  والفالسفة املفكرون بدأ ن أ منذ العلم هذا  وتطور ونشوء مراحل تتبع كنمي
م  أثناء وذلك الطبيعية والبيئة ناإلنسا  ماالستسال ظاهرة تفسر إجياد قوانني يف غرافياجلا علم دراسةحماوال

 مث ومن وسلوكها لشخصيتهاة اخلاصة ومواردها مميز  هلا بيئتها دولة كل نأل ،والبيئة ناإلنسا بني والتحدي
 الحتمية النظرية : تان مهانظري الصدد هذا يف وظهرت .الشعوب من غريه عنمييزه  خاص وكسل شعب فلكل
  : االختيارية والنظرية البيئية

  
 : (Environmental Deteminism)  البيئية الحتمية النظرية

 نأ هذه املدرسة ترى حيث اإلنساين، والنشاط يةالطبيع العوامل نيب سببية عالقة وجود النظرية تفرتض هذه
 هقامت على وتؤثر ذلك تتعدى بل والسياسي، واالجتماعي االقتصادي ناإلنسا نشاط على تؤثر الطبيعية البيئة
 .سلوكه وحتدد مزاجه وتقرر شعره وشكل ن بشرتهولو 

 (Environmental Possibilism) :  اإلختيارية النظرية -       
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موعات ناإلنسا متنح يةالنظر  هذه  موعة يختيار اإل وإمكانية احملتملة البدائل من عددا البشرية وا  منني ا
 الدور تلعب اليت الدافعة القوة هي الصدد هذا يف ناإلنسا إرادة نوإ الطبيعية، البيئة هلم  تتيحها اليت الفرص
 .1ناإلنسا ريمص تقرير يف الرئيسي

 يف برياك دورا لعبت اليت واأليديولوجيات العقائد من العديد لظهور ،اال خصباجم نالنظريتا هاتان أوجدت وقد
 وثقافية سياسية برامج قوائم شكلت متكاملة، أهداف على القائمة النظريات من مميزة اطمنأ تشكيل

 .الشعوب من العديد وحياة ثقافة قرارات يف واضحة بصورة أثرت وعسكرية جتماعيةإو 
 :عشر التاسع القرن في سيةالسيا  الجغرافيا -
 من ستفادإ ممن هوو  السياسية، غرافياجلا أبو هعلي يطلق ") Friedrich Ratzel :  "*راتزل فريدريك"

 العضوية ارةضاحل عن "رتري" أستاذه كثريا مبفاهيم وتأثر الثورية "داروين" أفكار
 "لالدو  السياسية الوحدات نأ وأوضح لالدو  على ووظفها "الطبيعي ختباراإل" نظرية يطور نأ ستطاعإو 

ا ىأور  الدولة، حلل حيث " حية كائنات  لللحصو  دائم  صراع يف يعيش حي كائن وكأي . "حي كائن" أ
 يعد السياسية،والذي غرافيااجل هكتاب ويف .حجمها يكرب عندما ياةاحلو   البقاء هل لتكفل أكرب مساحات على

ا على الدولة "لراتز  فعر  .سيةالسيا غرافيااجل لعلم مييةأكاد ةجلمعا لأو   نكا وقد .باألرض مرتبطة كائنات أ
  .)بعد فيما حدث و هذا ما (  فقط اللفظي املضمون همقولت تأخذ ال نأ مهتما
 مع عالقتها لخال من من الدولة حيلل فهو تطورية، عملية لالخ متر احلية الكائنات سائر مثل الدولة نأ وأكد

ا ها،موقع ،فضائهاف غرافية،اجب ا حيث وتتالشى، تتحلل أو تنمو نأ إما وإ  .ساكنة البقاء تظل ال بطبيعتها إ
 وتباعد الدولة فأطرا امتداد نوأ البقاء، تستطيع لكي أكرب مساحة جيب أن تكون هلا القوية الدولة نأ وكتب
ا ا على دليل هلو جريا  النمو نيبقوان" فيعر  ما "لراتز " ووضع .ا نالسكا عدد وتزايد مونوب الداخلية قو

 غرافيااجب( ريالشه هكتاب نشر من معا قبل أي ، 1896 سنة نشرت حبثية ورقة يف "لللدو  يملساحا
  .)السياسية

  :العشرين القرن في السياسية الجغرافيا -2
 :الجيويوليتيك ونشأة "كيلين رودولف -"

 املرتبطة األخرى واألفكار حي، ككائن لدولةا لنظرية نيالدارس همأ أحد ميالد "لراتز " بعد ما ةالفرت  شهدت
 يف ستاذاأ نكا والذي ، (1822-1864) "نيكيل رودولف" السويدي العامل وهو أال السياسية غرافياجلبا

 املتعلقةو  السياسية غرافيااجليف  لتز ار  ا " بأفكار برياك تأثراني كيل" وتأثر (Geteberg) "جتبرخ جامعة
                                                

  .33املرجع السابق، ص،العيسوي حممد فايز  -  1

  .بأملانبا ،و كان صيدليا و زيولوجيست مث اجلغرافيا 1904أوت  09،و تويف يف 1844أوت  30ولد فريديريك راتزل يف * 
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 حيا، كائنا تبارهاباع الدولة ِرية يف "لراتز " ج "نيكيل" وأكمل .1كوماتحلا طبيعةو  عامليةال السياسة بدراسة
 مع واتفق ،ذهنيةو  أخالقية قدرة هل عاقال كائنا آهار  ولكن فقط، حي كائن الدولة نأ يرى مل ذلك ويف

 .)القوة( السلطة هو حتقيق الدولة لتطور النهائية املرحلة نأ يف "لراتز "
 أو التوسع يف البسيطة العضوية تتبع قوانني ال السلطة  حتقيقإىل سعيها يف الدولة نأ ضحأو  "نيكيل" ولكن
 .املرجوة هدافهاأ إىل لللوصو  حضارية تقنيات من لديها ما أيضا توظف ولكنها فحسب، املساحي التمدد
 السيادة، لىع لللحصو  دائم صراع يف متنافسة قوى ولكنها شرعية، كيانات ليست لالدو  نأ "نيكيل" ورأى

 متجانسة ووحدة خارجيا جيدة طبيعية حدود على صولاحل :هو للدولة السياسية القوة لتطور و اهلدف املطلق
 .داخليا
 جغرافية منطقة من األرض من قطعة خالهلا من لتتحو  اليت العملية بدراسة "لراتز " مثل "نيكيل" و إهتم
ا املميزة اشخصيته منها لكل وسياسية حضارية مناطق إىل بسيطة  مث الذات، على احلفاظو  البقاء يف وغريز

 هإقامت تسمتإو  مستمرة، بصفة األرض، من ما قطعة يف ناإلنسا توطن إذا "نيكيل" ويرى .والتوسع االنتشار
 الغريزة( "نيكيل"هعلي أطلق ما طريق عن أمة ميالد إىل يؤدي واالنتماء والوالء والتعايش بالتماسك ا
  : لالدو  حتديدي يف التالية اخلطوات "نيكيل" بىنت قدو  .)غرافيةاجل
 للدولة؛ الطبيعية البيئة أي Geopolitic :يوبلتيكاجل  - 
 الدولة؛ نسكا أي Demopolitic :السياسية رافياغميالد  - 

  االقتصادية؛ الدولة موارد هب يتنع Oekopolitic :السياسي قتصاداإل  -   
 للدولة؛ االجتماعي لبه اهليك ونقصد Sociopolitic :السياسي االجتماععلم  - 
 .الدولة حكومة Krato politic :السياسة حكومة   - 
 الذي )املسرح( الطبيعية البيئة دراسة  هب داملقصو و  يوبوليتيك،اجل لفظ ماستخد من لأو  "كيلني رودولف" عدي

 ملاناأل هاستخدم والذي االسم، هذا من اهلدف يف الفكري يرر التح هحسبان يف يضع ومل .الدولة عليه متقو 
 علم يعين  Geopolitic  جيوبوليتيك ولفظ ، 1924 سنة اجليوبولتيك معهد إنشاء بعد فيما وخاصة
 .الطبيعية السياسة

  :2العالميتين الحربين بين  Geopolitik (الجيوبلتيك (األلمانية السياسية  الجغرافيا -

                                                
  .34نفس املرجع السابق،ص  ،المعاصرة السياسية الجغرافيا ،العيسوي حممد فايز  - 1 

  .37،ص مرجع سبق ذكره،العيسوي حممد فايز  -  2
  .كان عسكريا مث حتول إىل رجل أكادميي  1946مارس  10،وتويف يف 1869أوت  27ولد يف  هوفراوسه"* 
  
  



للدراسة يالفصل األول                                                 اإلطار النظري و المفاھیم  
 

26 
 

 نوكا ،رب العامليةاحل بعد ملانياأ يف للدراسة شيوعا عات و أكثرهااملوضو  همأ من السياسية اجلغرافيا أصبحت
 غريو  مهينة صلح معاهدة لتوقيع ضطرتإ احلرب يف هاهلزميت فنتيجة .نفسها احلرب لذلك الرئيسي احلافز
 .مرغوبة

 هلزميةا تلك سبابأ يف نيفكرو  اأملانيبف نيالعسكري والقادة فكريناملو  الدولة لرجا كل هذه اهلزمية وجعلت
جذب  لالسؤا هلذا أجوبة جيادإل سعيهم ويف .املفقود القومي جمدهم سرتجاعل والوسائل قالطر  إجياد يف وشرعوا

 "نيكيل"و "لراتز " بواسطة إليهم نقلت اليت السياسية غرافيةاجل األخص وعلى غرافية،اجل علم دراسة إهتمامهم
 جزئيا تربيرا ملانياأ إعطاء يف هلذا املفهوم "نيكيل" توتعديال العضوية الدولة عن "لراتز " ممفهو  هموسا . 2

 احلريب الدفاع من لكل فعالة إسرتاتيجية هاوأعطا ،احلرببعد ما رتةلف ومتواضعة بسيطة لصحوة عمل وبرنامج
 .احياملس والتوسع

 ورغبة حوةبص وتعويضها احلرب يف هزميتهم ذنب من هروباو  كامال، يراترب  أرادو ،ملاناأل القادة نأل ونظرا
 لذلك ،هم و أهدافهمضحتقق أغرا لن "نيكيل"و لراتز " حاتمقًرت  نأ رأوا لذا ،)القوة( والسلطة للثراء كاملة
 فيما أصبحت واليت ،"نيوكيل ل راتز " بريينالك األستاذين أفكار إىل تعديالت وأضافوا جديدة نيقوان وضعوا

  ."نيوكيل لراتز " أفكار عن نيكو  ما أبعد منظا وهو  ،"الجيوبولتيك" هعلي أطلق جديد منظا مقيا أسس بعد
 Karl Haushofer *: و الجيوبوليتيك هوسهوفر كارل -

 للجغرافيا أستاذا أكادميية احلرب و عني ودرس ملانيابأ "ميونخ" يف 1869 سنة  "*هوسهوفر لكار " ولد
 ، 1924 سنة للجيوبوليتيك نخميو  معهد أسس مث ،األوىل ةمليالعا رباحل بعد "ميونخ يف العسكرية موالعلو 

 يوبوليتيك،اجل يف آراءه وتنشر ،هإشراف حتت  "الجيوبولتيكا مجلة" نبعنوا ملانيةاأل يوبوليتيكاجل جملةأصدر  مث
 ذلك يف الالمعني ملانينياأل نيغرافياجل من تأييدا اجلريدةو  املعهد ولقي ،ملعهد ا عن نإعال لأو  كانت واليت

 ملانيةاأل القومية للسياسة أداة أصبح أي .خمططها وجزءا كومةاحل يد يف أداة ملعهدا أصبح ما نوسرعا الوقت،
 .السياسية هولقيادت ،ملايناأل للشعب الشاغل الشغل احلرب جغرافيا وباتت التوسعية، وألغراضها

 الذي "لراتز " تعاليم تطبيق وأراد حي، كائن الدولة خصوصا أن "لراتز "و "نيكيل" بأفكار "رفو وسهه" وتأثر
ا(( نأ اعترب ا فكرة نأ ويبدو .))سياسية قوة لا  سنة فرنسا على انياملأ انتصار بعد تظهر خذتأ لا

 ممتلكات على ملاناأل فتعر  نأ وبعد والتجارة، الصناعة يف لربيطانيا منافسة قارية كقوة اهوظهور 1870
 سلسلة ولو يوبوليتيكاجل على كتب من أكثر "رهاورهوف" ويعد .جغرايف أساس على ةميالقد الدولية القوى

  .1935عام  شوراملن ))والعامل القوة(( هكتاب امههأ ومؤلفات دراسات
 1936 معا هكتب الذي ) : Otto Maul ( "لماو  أوتو( قدمه الذي للجيوبولتيك تعريف دقأ ولعل

 وراء تبحث يوبوليتيكجلاف ساكن، ممفهو  لخال من وليس حيا، كائنا ارهاباعتب بالدولة يوبولتيكجلا تم((
ا بالبيئة الدولة عالقة  - - .))ساحيةملا العالقات عن جتةالنا شاكلملا حتاول معاجلة مث مساحا
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 ساحيةملاف الظرو  بدراسة تم السياسية غرافيااجل حني أن  يف للدولة ساحيةملا تطلباتملتبا تم يوبوليتيكاجلو 
 على اإلجابة بىنتت يوبوليتيكاجل جند أن ،احلالية ساحيةملا لسياسةا خدمة يف غرافياجلا نضع وعندما .للدولة

 فكيف ،حققت قد تكنو إن مل  .للدولة؟ ساحيةملا تطلباتحتققت املت هل : أي ستقبلملبا ملتعلقةا األسئلة
 .؟ن حيدث التغيريأي إجتاه جيب أ ويف غرافية؟جلا ظروفها مع يتناسب ملتطلبات مباا تلك على لصو احل يتم

 Halford John Mackinder Mackinder et le وجزيرة *ماكيندر الفورده -
Heart land.                 

 علمية، مناصب عدة ) Mackinder 1947 -1861"(ماكيندر الفورده" الربيطاين غرايفجلا شغل
 معيةاجل لرئيس ئباونا نلند جبامعة للجغرافيا وأستاذا والسياسية، االقتصادية مللعلو  نلند درسةمل مديرا نفكا

 .1امللكية اجلغرافية
 أوروبا يف الربيطانية اإلمرباطورية مصاحل عن والدفاع غرافيةجلا هنظريت يف ربيطاينال االستعمار خدمة ل وحاو 

 ."هاوسهوفر" بشهادة بريطاين جيوبوليتيكي شهرأ "ماكيندر ويعد ،والعامل
ا هو العامل قلب نأ "ماكيندر" عتربإ  قلب على يسيطر الشرقية أوروبا حيكم من أنو  سياوي،آ األورو لا

 القطب حبر إىل جنوبا اهلماليا لجبا ومن غربا، "الفولفا" ر إىل يبريياس قشر  من القلب منطقة متتدو  .العامل
 جزيرة القلب حتيط مبنطقةو  .البحر قوى من مجو اهل على عصية هذه املنطقة نأ "ماكيندر" ووجد .الشمايل

 آسيا قشر  جنوب إىل ووصوال وافريقيا املتوسطبالبحر  مرورا أوروبا غرب من ميتد امشه أو ي هاللو ه ،العامل
 .الياوأسرت  نياألمركيت على يشتمل باهلالل اخلارجي و هو  فيعر  آخرا نطاقا جند العامل جزيرة وبعد .نيوالص

 كائن الدولة  و هي أن( "لراتز " نظرية :مثل األسس بعض على معتمدة يوبوليتيكجلا إزدهرت
ال احليوي املتعلقة واألفكار "نيكيل" ضافهاأ اليت لتعديالتا،و )حي ا أساس على الديناميكية دوداحلو  با  أ

 بعض أبرزت واليت ) Heart land (العامل قلب عن "ماكندر  هالفورد" نظرية الستيعاب متغرية منطقة
 : التالية األسئلة لخال من رضهاع مت واليت ،امليةالع باإلسرتاتيجية املتعلقة النقاط

 ؛العامل قلب يف يتحكم ؟، أوروبا قشر  على يسيطر من -
 ؛العامل جزيرة يف يتحكم ؟، العامل قلب على يسيطر من -
 .هكل العامل يف يتحكم ؟، العامل جزيرة يتحكم من -

 نأل ذلك الرب، لقوى نستكو  الغلبة نوأ البحر، وقوى الرب قوى نيب الصراع على "ماكيندر" نظريةم  وتقو
 العامل يف توجد أرضية مساحة أعظم نوإ الكشف، تنتظر  جديدة أراض هناك وليس مضى قد البحري العصر

                                                
سسة اجلامعية للدراسات و النشر و ،املؤ 1،طالجغرافيا السياسية و اإلقتصادية و السكانية للعالم المعاصرعدنان السيد حسني،  - 1

  .63،ص1994التوزيع،
  .،و هو جغرايف و جيوبوليتيكي بريطاين1947مارس  06،و تويف يف 1861ي فيفر  15ولد هالفورد ماكيندر يف * 
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 ل احلربخال ملايناأل للجيش السوفيايت حتاد اال مقاومة نأ "ماكيندر" اعترب وقد . )وأوروبا وإفريقيا آسيا(ميالقد
  .تيجيةارت ساإل الناحية من دفاعي مركز بأقوى سيتمتع السوفيايت حتاداإل نوأ ،تهلنظري تدعيم الثانية مليةالعا

  Nicholas Spykman et le Rimland 1:الهامشي والهالل سبيكمان نيكوالس
 نظرية األمريكية، املتحدة الواليات يف الدولية للعالقات ) Yal ("ييل" معهد مدير بنقد "نسبيكما" مقا

 ربط قد فهو ))غرافيةاجل عواملها حدود يف الدولة أمن لسياسة ختطيط(( هي يوبوليتيكاجل نأ ماكيندرواعترب
 موقع دراسة إىل دعا هوأن خصوصا ،إسرتاتيجي ختطيطمن  ذلك يستتبع وما يوبوليتيكجلبا الدولة أمن بذلك
 كمحب من نأ "ماكيندر" نظريةف خال على "نسبيكما" اعترب .اخلارجية سياستها لتفهم للعامل بالنسبة الدولة

 .بالعامل يتحكمخرية األ ذه يتحكم ومن .أوراسيا كم حب - - )اهلامش  أو الداخلي هلاللا( الساحلية ناطقملا
 يف البحرية األساطيل نشر على الثانية مليةالعا رباحل بعد ركزت األمريكية جيةخلار ا السياسة نأ كيف ونالحظ

 حتادواال الشرقية بأوروبا احمليطة لالدو  بعض مع لفالتحا عالقات وإقامة ديهلاا واحمليط سطملتو ا البحر
يدل على اإلنسجام بني  ط مثال ممااألوس قالشر  فع إسرتاتيجيةبدوا تتمتع اليت تلك وخاصة السوفيايت،

  ."سبيكمان "السياسة اخلارجية األمريكية و أفكار
  
  
  
  
  
  
  

  :خالصة الفصل األول
 التحليل يبعد مبا للدراسة النظري بالتربير األوىل تتعلق لتنيأمس يف للدراسة النظري اإلطار أمهية تربز

 و املتاحة املعطيات مع التعامل كيفية أو اممو  أو الدراسة ببناء تعلق فيما سواء العشوائي السفسطائي
  .الدراسة حمل املوضوع عن موضوعية حقائق إىل الوصول من ميكن الذي بالشكل وتوظيفها وترتيبها تنظيمها
 يؤسس مبا اخلارجية السياسة حتليل مناهج يف األمهية من له الدور قرتابإ نأب فتتعلق الثانية املسالة ماأ       
 ميدان يف ظهرت اليت التحليل طرأ كافة على االعتماد من ميكن حيث املرجعيات و األصول متعدد ملنهج
 بشكل يساهم متغري أو لعنصر إمهال دون العموم، وجه على الدولية العالقات ونظرية اخلارجية السياسة حتليل

 .اخلارجية السياسة وأداء صياغة عملية تفسري و فهم يف األشكال من
 

                                                
  .65عدنان السيد حسني،نفس املرجع السابق ، ص    1
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  :مقدمة
  

 حيث ومتنوعة؛ كثرية والشواهد والتاريخ، باحلضارات العامل بالد أغىن من واحدة سوريا تعترب
 اإلنسانية، احلضارة من خمتلفا عهدا 20 من بأكثر تتعلق وتارخيية أثرية مواقع حيتوي كبري متحف تعترب
ا مبا القدمي، بالعامل يعرف مما القلب تشكل حضارية بيئة يف وتقع متعددة و هلا تاريخ  حضارات ادتس أ

 وتنتهي الصني إىل تتعمق كانت اليت التجارة امتداد على مهما مكانا حتتل كانت .املنطقة *يف متشابك
 وأرضها سوريا موانئ عرب حبرا و تركيا عرب أوروبا إىل برا الرحلة لتواصل املتوسط األبيض البحر مشارف عند

 الذي العامل من جزء سوريا أن كما ومشاهلا، اجلزيرة جنوب من ربيةالع القوافل جتئ كانت الشام، وبالد
 .مرة ألول الكتابة فيه اكتشفت

  
  
 
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 العربو الرومانو البطالمةو السلجوقيونو اإلغريقو الفرسو ،العموريونو الفينيقيونو السومريون :الشعوب من الكثري سوريا على تعاقب*
 مث .الفاطميونو اإلخشيديونو الطولونيونو العباسيونو األمويون سوريا حكم على تعاقب حيث واإلسالمي العريب الفتح كان مث ،البيزنطيونو

 مث ،التتارو المغول غزوات إىل إضافة ،المملوكيةو األيوبيةو النوريةو األتابيكيةو السلجوقية العهود يف املتعددة اإلفرنج حلمالت سوريا تعرضت
 أفريل 17 يف استقالهلا على حصلت وأخريا الفرنسيني، قبضة يف سوريا وقعت مث األوىل العاملة احلرب اية حىت وبقوا ونالعثماني األتراك دخلها

  .نفسه العامل يف العربية الدول جامعة إىل انضمت م1946
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موقع سوريا في السياسة الخارجية الروسية:لفصل الثانيا  
منطقة الشرق األوسط حيث تكمن أمهية سوريا من الناجية  تعترب سوريا احلليف اإلسرتاتيجي لروسيا يف

بينهم و من  االلتقاءعلى كل من العراق و تركي و مصر اليت تشكل سوريا نقطة  القبضةاإلسرتاتيجية بإحكام 
.يسيطر على هذه النطاقات اجليوسياسية الثالث ميكنه اإلحكام و السيطرة على الشرق األوسط  

اسة الخارجية الروسية إتجاه األزمة السوريةالسي:المبحث األول       
 متثل سوريا املالذ األخري ملوسكو بعد سيطرة الواليات املتحدة األمريكية و حلفائها على منطقة الشرق األوسط
ديد املصاحل الروسية يف املنطقة كإقامة الدرع الصاروجي يف تركيا و حماولة إستمالة أكرانيا إىل جانب الغرب  و 

.سة اخلارجية الروسية أهداف و مصاحلفللسيا  
محددات السياسة الخارجية الروسية في الشرق األوسط:المطلب األول         

ا شأن الدول العظمى، توازن بني احملددات احمللية والدولية، وبني االعتبارات  ميكن القول بأن روسيا شأ
وعند احلديث عن . ة مبا يتفق ومصاحلها الداخليةالداخلية واخلارجية، بل وتسعى ألن توظِّف السياسة اخلارجي

الدور الروسي يف املنطقة العربية، فال ميكن فهم احملددات دون النظر إىل تارخيية هذا الدور، ال سيما يف ظل 
فقد ارتبطت بعض دول ، احلقبة السوڤييتية، كمدخل لقراءة الدور الراهن، أو فهم مدى إمكانية إعادة تفعيله

قات إسرتاتيچية مع السوڤييت، وهي اآلن يف طور تعميق هذه العالقات مع وريثتها الروسية، وذلك املنطقة بعال
من خالل متابعة املواثيق واملعاهدات املربمة مع االحتاد السوڤيييت السابق، مع األخذ بعني االعتبار اختفاء 

هذه العالقات الروسية مع دول املنطقة ال و . الطابع األيديولوجي الذي كان ينطلق منه النظام السوڤيييت املنهار
ا، خاصةً أن روسيا ما زالت متسك بأكثر من ورقة من أوراق اللعبة السياسية، من  ا وأسبا تزال حتتفظ مبررا

ا املتميزة والتارخيية مع اجلزا هذا القول مفاده أنه ومنذ ،وفلسطني ئر وسوريا والعراق وإيران ولبنانخالل عالقا
يار اال حتاد السوڤيييت، فقد شهدت السياسة اخلارجية الروسية عملية إعادة هيكلة أصبحت مبقتضاها أكثر ا

ا حبجم ما متلكه من قوة، ومبقدار ما حتققه تلك التحركات والتوجهات من  ا واجتاها واقعية، تقيس حتركا
  .فائدة للمصاحل الوطنية الروسية

العامل يتغري بسرعة، ومسارات "ي بوتني عندما أكد على أن ويظهر هذا واضًحا من مقولة الرئيس الروس
ا متنوعة، فيما األزمة االقتصادية واهل تشجع بعضهم  زات اليت تشهدها مناطق من العاملالعوملة ختفي أخطارً

وبالتايل فإن بروز قوى هدامة يف . على حل مشاكله على حساب آخرين باستخدام وسائل الضغط العسكري
امل يهدد أمن الشعوب، كما أن الدول اليت حتاول تصدير الدميقراطية، وال تتواىن عن انتهاك بعض مناطق الع

  1."القانون الدويل وسيادة الدول من أجل ذلك تبقى حليفةً هلذه القوى
                                                

مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية، : القاهرة(، 34، جملد 136، العدد السياسة الدولية، "السياسة اخلارجية الروسية"نبية األصفهاين،    .1
  .228، ص )1999
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وتعترب منطقة الشرق األوسط إحدى تلك املناطق اليت تشهد هزات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية 
ففي تلك املنطقة املرتامية األطراف، يوجد العديد من امللفات . ودينية شديدة التعقيد واخلطورة وطائفية وعرقية

ا ا، وهلا امتدادا ا دولي كما أن التعامل مع تلك امللفات ال ميكن حبال من األحوال ،احلساسة اليت تأخذ طابعً
ا ع لى متاس مع قضايا تتعلق مبستقبل أن يتجاهل التداخالت والصراعات ذات األعاد اإلسرتاتيچية؛ كو

  .البشرية بشكل عام، ومبصري العديد من الدول، ومبوازين القوى الدولية بشكل أكثر خصوصية

وعلى هذا، ميكن حتديد ثالث مصاحل كربى وأساسية حتدد منط السلوك الروسي يف الشرق األوسط 
  :نحو التايلبصفة عامة، ومنطقة الوطن العريب على وجه اخلصوص، وذلك على ال

 العمل على إنهاك الواليات المتحدة األمريكية إستراتيجيا عن طريق مزاحمتها في :األولى
والشرق األوسط أحدها -وذلك من خالل استدراج واشنطن يف مشاغبات على أكثر من ساحة  :المنطقة

دة حساب موازين القوى العاملية وهذا نابع من إدراك القيادة الروسية أنه حينما يأيت الوقت إلعا - بطبيعة احلال
ا ال تستطيع معادلة القوة االقتصادية أو العسكرية األمريكية يف أي – على الرغم من معرفة موسكو التامة بأ

فإنه ميكنها حينئٍذ رفض بقائها كقوة عاملية من الفئة الثانية، واإلصرار على ضرورة إعادة  -وقت قريب شاءت
نِهكة للواليات تشكيل ميزان القوى العاملي ُ ، وإحدى وسائلها إىل ذلك هي تلك املشاغبة املستمرة وامل

يف  Vladimir Masorinومثال ذلك ما جاء على لسان قائد األسطول الروسي األدمريال ،املتحدة
من اإلعالن عن دراسة تقضي بإعادة األسطول الروسي من جديد إىل البحر املتوسط  2007أغسطس 

ا بقاعدة عسكر  ية روسية تُفضَّل أن يكون مقرها سوريا؛ وذلك ردا على إعالن الواليات املتحدة عن مدعومً
  .2015نيتها بناء نظام جديد للدفاع اجلوي حبلول عام 

إضافةً إىل هذا، فإن روسيا تسعى إىل استغالل حاالت الفشل العسكري األمريكي يف الشرق األوسط، 
ا حلليفتيها إيران وسوريا من ناحية، وعلى رأسها العراق، يف زيادة مكاسبها ون فوذها يف املنطقة؛ وذلك دعمً

ا من حساب الواليات املتحدة بالطبع من ناحية أخرى، وختفيًفا  وتقوية التقارب الروسي مع دول املنطقة خصمً
  .من قوة التواجد األمريكي االقتصادي والتجاري الكبري يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى

سيا االحتادية للحرب على العراق كان إثباتًا واضًحا على سعي موسكو إىل إفشال ولعل معارضة رو 
املشروع األمريكي األحادي يف العامل بشكل عام، ويف الشرق األوسط على وجه اخلصوص؛ حيث أدركت 
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 يف موسكو أن املستنقع العراقي لن يكون حبال أسهل من املستنقع األفغاين الذي وقع فيه االحتاد السوڤيييت
ايتهموفمثانينيات القرن العشرين، وكلَّف الس ا، وكان من بني عوامل  ا ومعنوي   1.ييت مادي

ا أن اإلخفاق األمريكي يف العراق وأفغانستان أو أي مكان تتورط فيه واشنطن  ولذلك أدركت روسيا متامً
ا جديًدا يف نعش التفردية األحادية األ ا يف منطقة الشرق األوسط سيدق مسمارً مريكية، وسيخلِّف فراغًا سياسي

ال أمامها للعودة مرة ثانية إىل الساحة الدولية والشرق  ا يف خارطة النظام العاملي اجلديد، مما يتيح ا وعاملي
  .أوسطية، ولكن هذه املرة بقوة

هد فروسيا قد جنحت يف ع :ترتبط بالمصالح االقتصادية الروسية في منطقة الشرق األوسط :الثانية
وهنا . الرئيس بوتني يف التوفيق بني أهدافها االقتصادية باملنطقة، ومصلحتها اإلسرتاتيجية السابق ذكرها أعاله

ا عما كان عليه احلال يف الفرتات  جتدر اإلشارة إىل أن طبيعة التعامالت الروسية مع دول املنطقة خمتلفة حالي
يديولوجي الذي كان يتغلب يف معظم األحيان على املنطق السابقة اليت كانت تعتمد باألساس على العنصر األ

  .االقتصادي

تها قواعد الجغرافيا والديمغرافيا :الثالثة إذ ميكن القول إن السياسة اخلارجية الروسية  :أمنية َحتَّمَ
ا-اجلديدة تنطلق من رؤية ترتكز  ملنطقة على إيالء أمهية للقيمة اجلغرافية واإلسرتاتيجية  -يف إحدى مرتكزا

الشرق األوسط؛ باعتبارها متثل مكان الصدارة يف سلم االهتمامات العاملية، وأنه ال ميكن ألي نظام عاملي أن 
حيث يتقرر فيها مراكز التوازنات والقوى : يتشكل بعيًدا عن تلك املنطقة اإلسرتاتيجية؛ ملا متثِّله من قلب العامل

  .ة ألي دور حمتمل ألية قوة أمريكية كانت أو روسية أو أوروبيةالدولية، ومتثِّل منصة ارتكاز ورافعة سياسي

ا احلالية تؤهلها حلجز مكان بارز يف خارطة  ا وإرثها السياسي وتوجها وتعتقد موسكو أن إمكانا
ومع ذلك تعمل روسيا حبذر يف هذه املنطقة املليئة باأللغام السياسية، وحتاول أال ختسر . تشكيل العامل اجلديد

  فمثالً تدعم موسكو طهران، مع حماولة األوىل أال جيلب ذلك عليها استعداء دول . ا من األطرافأحًد 

ا أال يثري ذلك قلق الدول العربية األخرى   2.جملس التعاون اخلليجي، كذلك تدعم دمشق، مع مراعا

ا غري حمكم األطراف حييط جبمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز اللتني تعتربمها  والشرق األوسط ميثل حزامً
ا ملنع أي تعدٍّ يهدد تلك املناطق ا هلا، وتُسخِّر كل إمكانا لذا كان اهتمام موسكو منذ . روسيا جماالً حيوي

ما أكثر دولتني يف الشرق األوسط رغبةً  يار االحتاد السوفيييت بشكل خاص بكلٍّ من تركيا وإيران؛ ذلك أل ا
                                                

لد 175، العدد الدوليةالسياسة  ،"بوتين وسياسة روسيا الخارجية"السيد أمني شليب، . د       1 مركز الدراسات السياسية : القاهرة(، 44، ا
  .257، ص )2009واإلسرتاتيجية، يناير 
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ا لوجود نوع من االرتباط الديين يف النفاذ إىل هاتني املنطقتني، و  حماولة اخرتاقهما والسيطرة عليهما؛ وهذا نظرً
أو العرقي أو اللغوي الذي بني هاتني الدولتني وبني الشعوب القوقازية ويف آسيا الوسطى، ناهيك عن أن توثيق 

ا من إيرانالعالقات مع إيران يفيد بقدر ما يف إزعاج الواليات املتحدة، ويف جين أرباح اقتصادية    .ال بأس 

وبالتايل فإن حماولة التقارب اليت سعت إليها موسكو مع طهران كانت تعترب إحدى الوسائل اهلامة اليت 
قدَّر عددهم  ُ استخدمتها روسيا يف حتجيم طهران عن استعمال الورقة اإلسالمية بني مسلمي روسيا الذين ي

تعاين فيها موسكو مشكالت حادة، عالوًة على منطقة  مليونًا، وباألخص يف منطقة القوقاز اليت 20بنحو 
ا عليها ا جيب أن يظل مقصورً   .آسيا الوسطى اليت تعتربها جماالً حيوي

كذلك مثَّلت مسألة اإلسالم السياسي العابر للحدود، والذي اقرتن لدى غالب دول الغرب والشرق 
األسباب الرئيسة اليت جعلت روسيا ، أحد 2001بفكرة اإلرهاب منذ أحداث احلادي عشر من سبتمرب 

ا مع بلدان تلك املنطقة، وهو ما دفع  بوتني تزيد اهتمامها مبنطقة الشرق األوسط، والعمل على توسيع قاعد
موسكو لالهتمام املتزايد بتلك املنطقة يف الوقت احلايل، ال سيما بعد أحداث الربيع العريب؛ ختوفًا من وصول 

ِرف باسم -يط احليوي لروسيا شعلة تلك األحداث إىل احمل وذلك  - "الثورات امللونة"والذي شهد من قبل ما عُ
  .يف ظل الصعود اإلسالمي يف احلكم الذي شهدته معظم دول أحداث الربيع العريب

ا يف  واجلدير بالذكر أن األمر مل يقتصر آنذاك على فتح قنوات بني أجهزة االستخبارات الروسية ونظريا
ا مع بلدان املنطقة، ومنها إسرائيل اليت بلدان الشرق ا ألوسط العربية، وإمنا استطاعت روسيا توسيع عالقا

تدريبات مشرتكة على مكافحة اإلرهاب، ناهيك عن قيام  2004جتري روسيا معها منذ عام 
DmitryKozak -قة املمثل الرئاسي املفوض للمقاطعة الفيدرالية اجلنوبية اليت تشمل مشال القوقاز ومنط
بعدة زيارات إىل إسرائيل أسفرت عن توقيع عدد من  2004فور تعيينه يف مارس  -روسيا األوروبية اجلنوبية

االتفاقيات بشأن مكافحة اإلرهاب، من بينها بيع طائرات إسرائيلية بدون طيار إىل روسيا ملراقبة احلدود حول 
  .مجهورية الشيشان

عسكري األمريكي يف الشرق األوسط، يف زيادة مكاسبها تسعى روسيا إىل استغالل حاالت الفشل ال -
  .1ونفوذها يف املنطقة

  
لخارجية الروسية في الشرق األوسطأهداف السياسة ا:لمطلب الثانيا  

  :إجتاه الشرق األوسط مايليفمن أهم أهداف السياسية اخلارجية الروسية        
                                                

  . 259ص مرجع سبق ذكره، ،ياسة روسيا الخارجيةبوتين وس"السيد أمني شليب، . د   1
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  ا جتنب حرب النووية ووضع التهديد حبرب العاملية جانب -
  .بناء عالقات حتالف و تعاون بني الدميقراطية الصناعية  املتقدمة  -
  .1إنعاش االقتصادي الروسي و حتسني مستوى معيشة الشعب  -
  .تعزيز الدميقراطية يف روسيا -
السعي إىل تعزيز النفوذ روسيا يف ضوء الفضاء السياسي لالحتاد السوفييت سابقا مع الصراعات  -

  .ية اليت تؤدي إىل عدم استقرار يف آسيا الوسطىالسياسية والعسكر 
تأييد التمسك مببدأ الشراكة الغرب بني روسيا والغرب وهذا يعين قبول ضم حصن للجمهوريات  -

  .السوفيتية السابق
أمهية الشرق األوسط وما حتويه من ثروات برتولية وغريها، ويعد برملان كوف من أفضل خربائها بعد  -

  . عالقات بني موسكو وهذه املنطقة املهمةمرحلة من تراجع يف
  . دعم التقارب مع مجهوريات االحتاد السوفييت السابق -
السعي إىل عالقات متميزة وتعاون اسرتاتيجي مع أصدقاء االحتاد سوفييت السابقتني وخصوصا مع  -

  .اهلند وإيران والصني
واالستقرار يف املنطقة التوصل إىل التسوية  االتفاق مع دول اجلوار اإلقليمي حول كيفية إقرار السالم -

) CIS(عادلة للمشاكل اليت تواجه املنطقة الرباغماتية والتعاون يف العالقات مع كومنولث الدولة املستقلة 
ا  صفاء الطابع القومي على السياسة اخلارجية الروسية والتأكيد على ضرورة استرياد روسيا املكانة اليت افتقد

اء االنفراد األمريكي مبوقع القمةمنذ قيامها و    .إ
ستغالل حيز دبلوماسية القوى الكربى، كانت هذه قمة أولويات السياسة إالسعي إىل وضع مساو و  -

  .اخلارجية الروسية يف تطوير العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية ودول أوروبا الغربية
متارس دورا رئيسيا و يف نفس الوقت تسعى  لكي(OSCE)تقوية منطقة األمن والتعاون األورويب -

  .ملنع التوسع شرق خللف األطلسي و تقييد من لعب دور رئيس يف شؤون الشرق
خدمة إسرتاجتية، حب و اقتصاد الروسي، و حماولة جتاوز الصعوبات احلديد خصوصا نقص ألصدر  -

  .ستثمار و تراكم املشاكل االجتماعية والبطالةالشمالية و صعوبات اإل
راسية و توضيح إقامة اجليوسرتاجتية حول احلدود الغربية الوقف و التأثري الروسي كقوة أو  تقوية -
 .الروسية

مرحلة النمو ومدى االستقرار السياسي و االقتصادي و يف كل هذه الدوائر كان اهلدف األساسي  -
  .2بعيدة املدىالهو حتقيق اإلسرتاجتية األمنية 

                                                
  .10، ص 2000،موسكو،معهد تاريخ روسيا األكاديمية الروسيةساخروف، تاريخ روسيا،   1
  .11ساخروف،نفس المرجع السابق، ص  2
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ي على السياسة اخلارجية الروسية، والتأكيد على ضرورة اسرتداد روسيا املكانة إضفاء الطابع القوم     -
اء االنفراد األمريكي مبوقع القمة ا منذ قيامها، وإ وحسب رؤية القيادة الروسية، . اليت افتقد

فيجب إتباع خطة إسرتاتيچية وعقالنية تفضي إىل إحالل التعددية القطبية حمل هذا االنفراد، وعلى 
  .و يتناسب أكثر واجتاهات العامل اجلديدحن

السعي إىل عالقات متميزة وتعاون إسرتاتيچي مع أصدقاء االحتاد السوڤيييت السابقني، ال سيما      -
  .اهلند وإيران والصني

  .االتفاق مع دول اجلوار اإلقليمي حول كيفية إقرار السالم واالستقرار يف املنطقة     -
  .، وزيادة التعاون وتعزيز العالقات مع كومنولث الدول املستقلةالواقعية يف التفكري     -
  .السعي إىل تعزيز النفوذ الروسي يف الفضاء السياسي لالحتاد السوڤيييت السابق     -
  .منع انتشار الصراعات السياسية والعسكرية املؤدية لعدم االستقرار بآسيا الوسطى     -
  .تعزيز الدميقراطية يف روسيا     -

ان من أهم اخلطوات اليت اختذها لتقوية سياسة بالده اخلارجية يف مواجهة القوى العاملية الكربى وك
األخرى اندماج روسيا يف العديد من نشاطات السياسة اخلارجية مثل جمموعة الدول الصناعية الثماين الكربى، 

، ومؤمترات القمة الروسية مع باسيفيك للتعاون االقتصادي، ورابطة األمم جلنوب شرق آسيا -ومنتدى آسيا
  .إخل... االحتاد األورويب

   
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مؤسسات صناعة القرار في السياسة الخارجية الروسية:المطلب الثالث
  : -الحكومية-فواعل الرسمية -



 الفصل الثاني                                        موقع سوریا في السیاسة الخارجیة الروسیة
 

38 
 

تلعب اجلوانب احلكومية دورا بالغ األمهية يف حتديد توجهات السياسة اخلارجية للدول حيث تتحدد 
فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية . ذا املتغري حسب طبيعة النظام السياسي املنتهج من طرف الدولةدرجة تأثري ه

الروسية فإنه من املهم أن نتساءل عن األجهزة والفواعل اليت تساهم يف عملية صناعة السياسة اخلارجية 
  .الروسية

  الدستور الروسي :  
ديسمرب  12أجواء استفتاء عام على دستور إىل غاية  1978لقد تبىن االحتاد السوفييت دستور 

يتكون هذا األخري من ديباجة وجزأين اجلزء األول وهو اجلزء األكرب الذي حيتوي على أحكام . 1993
أسس النظام الدستوري، حقوق وحريات : الدستور يف تسعة فصول حيث تتضمن على الرتتيب ما يلي

ة، الربملان، السلطة القضائية، احلكومة احمللية، أحكام متعلقة اإلنسان واملواطن، الدولة الروسية، رئيس الدول
تعترب روسيا وفقا للدستور الروسي دولة فدرالية . أما اجلزء الثاين، يتضمن تسعة تدابري ختامية. بتعديل الدستور

مانية وهي دولة عل" الروبل"وتعتمد عملة " الروسية"ذات طابع مجهوري وعاصمتها موسكو، لغتها الرمسية هي 
املشاركة موسكو بالعديد من الصالحيات منها ال تتبىن دين رمسيا للدولة تتمتع احلكومة الفدرالية الروسية يف 

يف رسم السياسة االقتصادية واالجتماعية فضال عن املشاركة يف رسم السياسة اخلارجية وكذا توقيع املعاهدات 
واإلنتاج احلريب ناهيك عن األمور املتعلقة باحلدود والدفاع باإلضافة إىل جماالت الدفاع الوطين واألمن القومي 

إخل بالرغم من الصالحيات الواسعة للحكومة الفدرالية إال أن موارد الدستور ...عن اإلقليم والطاقة النووية
مبوجب  1اجلديد تعطي صالحيات واسعة للرئيس على حساب بقية املؤسسات األخرى، حيث يعترب الرئيس

ديد ضامنا وحيدا لتنفيذ الدستور وحاميا حلريات املواطنني حبيث خيول له الدستور اختاذ القرارات الدستور اجل
ا، كماله الصالحيات واسعة يف توجيه  املتعلقة باحلفاظ على وحدة األراضي الروسية واستقالهلا وسيد

  .السياسات العامة للدولة يف كافة القطاعات وخاصة النشاط اخلارجي للدولة
رب رئيس اجلمهورية ممثال يف الداخل واخلارج حيث حيدد احملاور الكربى يف السياسة الداخلية يعت

سلحة بدون موافقة املواخلارجية وله صالحيات تشكيل رئاسة جملس األمن القومي وتعيني قادة القوات 
لقوات املسلحة لرئيس الدولة  الربملان، باإلضافة إىل حتديد السياسة الدفاعية للدولة حبيث يعترب القائد األعلى ل

كذلك احلق يف إعالن حالة احلرب والطوارئ إضافة إىل الدعوة إىل إجراء انتخابات أو استفتاء عام وكذا 
اقرتاح تعديل القوانني، كما يقوم برتؤس جملس رؤساء االحتاد السوفييت وله احلق يف تعيني ممثله يف خمتلف أحناء 

  .لبنك املركزي وقضاة احملاكم العليا واحملكمة الدستوريةالدولة فضال عن تعيني الرئيس ا

                                                
  .13، ص 1998ة، مركز دراسات الوحدة عربي: ، بريوت1، طالعربية-صناعة القرار في روسيا العالقات الروسيةورهان الشيخ، ن   -1
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ليست املتباطئة بل  1993ينبغي القول أن الصالحيات الواسعة املخولة لرئيس اجلمهورية وفقا لدستور 
ا روسيا بعد تفكك االحتاد السوفييت حيث فرضت املرحلة االنتقالية والظروف  هي الظروف اليت مرت 

ا روسيا يف بداية التسعينات ختفيف الثقل البريوقراطي من خالل تقليص عدد األجهزة األزموية اليت عرفته
دف ربح الوقت يف عملية البناء الداخلي وجتاوز  املشاركة يف عملية صناعة القرار يف رسم السياسات العامة 

جهزة األخرى مبا فيها املعارضة الداخلية اليت ميكن أن متارس ثقال بريوقراطي كبريا على صانع القرار أن األ
احلكومة ال تعد أن كون إال أجهزة استثمارية معاونة يف صناعة القرار وليس لديها القدرة على معارضة قرارات 

  .الرئيس
ائي يف  يظهر مما تقدم أن الرئيس هو مركز الثقل يف عملية صنع قرار يف روسيا، فإليه يرجع  القرار 

 Pouvoir–كن وصف السلطة يف روسيا بالشخصانية تسيري كافة القطاعات وبالتايل مي
Personnifie -  مما ال شك فيه أن الرئيس له دور كبري يف توجيه النشاط اخلارجي لروسيا باعتباره أحد

أهم قطاعات السياسة العامة وإدارة حتقيق املصلحة القومية وهذا ما يربر وصف النشاط اخلارجي الروسي 
رئيس االحتاد السوفييت سابق على . لقد علق ميخائيل غورباتشوف. ةبالسياسة اخلارجية الشخصاني

الصالحيات الواسعة للرئيس بالقول أن الرئيس الروسي حاليا ميلك صالحيات مل ميلكها قيصر روسيا قبل 
  .1الثورة البلشفية

 وزارة الخارجية الروسية :  
ة حبيث يظهر ذلك خاصة يف شخص وزير وزارة اخلارجية دورا معتربا يف توجيه السياسة اخلارجية الروسي

  .اخلارجية
ميثل تعيني برمياكوف وزيرا للخارجية الروسية حتوال يف السياسة اخلارجية حنو منظور اهليمنة ودليال على 

  .إعادة تقسيم روسيا لسياستها اجتاه اجلمهوريات املستقلة
منطقة نفوذ طبيعية بروسيا يف حني  ينتمي الوزير برمياكوف إىل مدرسة تؤمن بأن اجلمهوريات اإلسالمية

ال اجليوبولتيكي يهدف إىل نقل احلضارة إىل  ينتمي سلف كوزير يف إىل مدرسة تؤمن بأن الدور الروسي يف ا
  .اجلناح األسيوي البدائي

  
 البرلمان : 

من جملسني حبيث ال بد من موافقتها وموافقة الرئيس  1993يتكون الربملان الروسي وفقا لدستور 
  :قرار القواننيإل

                                                
.14،نفس املرجع السابق،صورهان الشيخن   -  1  
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عضوا أي عضوين اثنني لكل وحدة من  178يتكون من : جملس الفيدرالية: المجلس األعلى -
الوحدات املكونة لروسيا االحتادية، على أن يكون أحد العضوين من السلطة التشريعية للوحدة املمثلة ويكون 

لك املتعلقة باستخدام القوات املسلحة خارج األخر من السلطة التنفيذية، يتوىل األمور املتعلقة بالفدرالية كت
  .روسيا املوافقة على األحكام احلرفية وحالة الطوارئ املتخذة من طرف الرئيس

لس النيايب   450هو جملس التشريعي األول الغرفة السفلى يف الربملان تتكون من ) جملس الدوما(ا
ني باالنتخاب الفردي املباشر والدوائر االنتخابية، عضوا حبيث ينتخب نصفهم من املرتشحني اجلزئيني واملستقل
من أصوات الناخبني لكي يتم متثيل احلزب  %5أما النصف اآلخر ينتخب عن طريق التمثيل النسيب حبد أدىن

  1.يف الربملان
أما النسب الباقية اليت حتصل عليها األحزاب اخلاسرة فتوزع مقاعدها على األحزاب الفائزة وفق النسبة 

وية اليت حتصل عليها كل حزب، يتوىل جملس املوافقة على تعيينات الرئيس لرئاسة جملس الوزراء و البنك  املئ
املركزي و كذا حتديد الضرائب ومراقبة اإلصدار النقدي فاز القومني بزعامة جريينوفسكي يف االنتخابات 

صدمة الكرملني الذي  حيث احدث %22.8ويف االستفتاء على الدستور بنسبة  1993التشريعية عام 
 بأكربنسبة1995يطمح يف تشكيل الربملان يسيطر عليه االصطالحيون وليرباليون، يف حني فاز الشيوعيون عام

احتفظ، شيوعيون يف .11.30%برملانيا،يليهم القومني بنسبة  مقعدا 450مقعدا من جمموع  175أي 
دا و مل تتغري اخلريطة الربملانية كثريا يف مقع 113باكري نسبة من مقاعد الدوما أي 1999تشريعها عام  

حيث تراجعت األحزاب الربملانية و حتصل حزب روسيا املوحدة املدعوم للرئيس على املرتبة 2004تشريعات 
  .مقعدا 52األوىل يف حني حتصل احلزب الشرعي على املرتبة الثانية حبصوله على 

ا أفكار لقد كان لرتكية الربملانية تأثري نسب مع سياسية ي لتسني اخلارجية نظرا للشعبية اليت يتمتع 
احلزب الشيوعي و القومي حيث كيف الكرملني سياسته مع االجتاه اجلديد وأصبح ينادي باستعادة مكانته 
روسيا و عظمة أمتها بالرغم من اختالف التوجهات اإلسرتاجتية واإليديولوجية للقومني والشيوعيني إال أن 

داية التسعينيات أفرز تنسقا علينا و ضمنيا بينهما مما آثر نسبيا مع السياسة الروسية داخليا الوضع الروسي يف ب
وخارجيا تنادي التيارات يف الربملان بضرورة ال تساعده،استعادة روسيات ألجمادها التارخيية من خالل اهليمنة 

م تتبناه معظم القوى السياسية حىت على اجلمهوريات املستقلة و أحياء اجتاه السوفييت، أن هذا التوجه العا
     2الربملانية ينبغي العود إىل النهج التارخيي ومواجهة حماوالت الغرب بتطويق  روسيا

 : المؤسسة العسكرية
لقد كان للجيش الروسي دورا كبريا يف وصول إىل السلطة و لكن عجز الرئيس على حل األزمات اليت 

  .1995إىل األحزاب القومية والشيوعية يف انتخابات التشريعية يف يعرفها اجليش الروسي دفع هذا اخلري 
                                                

  1-  نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا العالقات الروسية- العربية،مرجع سابق،ص ص 16-15.

  .12،ص1999،مركز الدرايات و حبوث الدول النامية،1999حول نتائج اإلنتخابات التشريعية لعام ماجد صاحل ، 2 
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يعمل اللويب العسكري الروسي على التأثري على سياسيات الكرملني من خالل مطالبة معظم جنراالت 
املؤسسة العسكرية الروسية بإحياء اإلمرباطورية الروسية، حيث يركز هؤالء مع إعادة بناء اجليش بصورة حديثة،  

ؤكد معظم إطارات املؤسسة العسكرية على فكرة روسيا العظمى والدولة الوطنية القومية ورفض تقليص كما ي
مع الصناعي على السياسة الروسية   .الدور العاملي لروسيا ونفوذها العسكري ويظهر ذلك يف تأثري ا
دور كبري يف من خالل كشف دور اجلوانب احلكومية، يظهر يف النظام السياسي الوطين الروسي له 

حتديد توجهات السياسة اخلارجية، فمنذ القدمي ال يزال النظام الداخلي جيسد احنصار عملية بلورة النشاط 
  .اخلارجي يف شخص الرئيس

إال أن طول احلقبة محلها يف العهد " يلتسني وبوتني"بالرغم من العقلية الرباغماتية لكل من الرئيسني 
ا حيث أن كليهما ما زال يؤمن بأن الدولة الروسية القوية هلا سوفييت قد رسخ العقلية السوفيت ية يف حتركا

ال السوفييت السابق لذلك يصر كل من الرئيسني على ضرورة إبقاء تلك   مشروعية احتكار اهليمنة على ا
  .1اجلمهوريات حتت التأثري االسرتاتيجي الروسي

  " :غير حكومية " الفواعل غير الرسمية /2
  : السياسيةالنخب  -

إن االمتداد اجلغرايف الواسع لروسيا االحتادية على قارتني أدى إىل تباين مواقف النخب السياسية 
موعة األطلسية واالوراسية، أمهية النخب السياسية تظهر يف إعدادها لكوادر  والثقافية حبيث تتأرجح ما بني ا

  : النخبة السياسية الروسية إىل ثالثة اجتاهات رئيسيةتنقسم . الدولة فمنها تتشكل املؤسسات الرمسية الروسية
موعة األطلسية : اليمني أو االصطالحيون الراديكاليون  -   ا

منفذ برنامج االصطالحيون االقتصادي، ينظر هذا التيار إىل الغرب " أناتويل تشوباييس"من أهم رواده 
فتح األبواب أمام االستثمار األجنيب باإلضافة إىل على أنه منوذج لذلك ينادي بالتوجه إىل اقتصاد السوق و ال

  .إلصالح االقتصاد الروسي therapy shockتيين العالج بالصدمة 
أما يف جمال السياسة اخلارجية، فيسعى إىل توثيق العالقات مع الغرب و خاصة الواليات املتحدة 

  .األمريكية
مو :اليسار أو القوميون و احملافظون و الشيوعيون -   :عة األوراسية ا

يتبىن موقفا سلبيا جتاه الغرب حيث يتفوق من املساعدات الغربية و يدعو إىل اإلصالح :  التيار القومي
انطالقا من املوارد الذاتية كما يتمسك بالثقافة الروسية القومية ووحدة األراضي الروسية، يرى هذا التيار يف 

من الغرب و يدعو روسيا إىل إتباع سياسة توسعية لسيطرة جمال السياسة اخلارجية أن مشكالت روسيا تنبع 
على اجلمهوريات السوفيتية السابقة اليت يعتربها جزءا ال يتجزأ من احلدود الروسية السوفيتية أن تصورات هذا 

                                                
  .470، ص 2006بريوت، الدار العربية، ) بسام شيحا.ت(، وسيا بوتينر شيقتوسوقا،  ليليا  1
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لكيان التيار من  الثقافة الروسية التقليدية اليت تؤكد تفرد األمة الروسية  اليت حتمل تدفعها  على  احلفاظ على ا
  .الروسي و احتالل مكانته و مهمته يف أوروبا و آسيا 

يدعو هؤالء إىل التخطيط املركزي و العمل مع زيادة القدرات العسكرية الروسية، كما يرفضون : احملافظون
ا روسيا يف جمال الرتتيبات األمنية يدعو هؤالء،   تتمتع دول اجلوار بامتيازات تتساوى مع تلك اليت تتمتع 

  .إىل بناء دولة روسية قوية قادرة على العودة إىل احلدود التقليدية و محاية األقليات الروسية يف اخلارج  كذلك
 الشيوعيون:  

يدعو التيار ذو التوجهات القومية إىل توسع نطاق األسواق و النقود الروسي و كذا توثيق العالقات مع 
  .ود الغريب يف آسيافاد السوفييت وحماصرة النالدول األسيوية، كما  ينادي كذلك بإعادة أحياء اإلحت

  
 األحزاب السياسية:  

تتباين درجة تأثري األحزاب السياسية  يف عملية صناعة القرار السياسي اخلارجي من دولة آخرة إىل 
لألحزاب السياسية تأثري معترب يف بلورة السياسية اخلارجية  1أخرى نظرا التباين أنظمتها السياسة، حيث يكون

خالل حتريك ألردي يف حني يتقلص دورها يف األنظمة الشمولية و فيما يلي توضح املوقف األحزاب  من
  .السياسية يف روسيا من سياستها اخلارجية

  
   :الحزب الشيوعي- أ

ظهر خالل العهد السوفييت بزعامة جينادي زيوجانوف حيث كان يسطر على احلياد السياسية،لكن 
ظهر مخسة عشر حزبا شيوعيا مثل حزب البالشفة واحلركة الدميقراطية شيوعيون و  بعد تفكك اإلحتاد السوفييت 
و لكن ظل احلزب الشيوعي القدمي يتمتع بقاعدة عريضة من املناضلني من ... كذا حزب العمل الشيوعي 
  :مبادلته يف السياسة اخلارجية

  .زيادة قوة روسيا -
  .التعددية القطبية -
  .ق املصاحل القومية لروسيا انتهاج سياسة خارجية حتق -
  .2إحياء اإلحتاد السوفييت بالرسائل السليمة من خالل توثيق العالقات مع اجلمهوريات املستقلة -

  : الحزب الوطني الليبرالي-ب

                                                
.471،نفس املرجع السابق،ص ليليا شيقتوسوقا   -  1  
  .472نفس املرجع السابق ص  2
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من عام بزعامة أحد ابرز قيادات اإلحتاد  1990تعترب أول األحزاب غري الشيوعية، تأسيس يف مارس 
  :هم مبادئه يف السياسة اخلارجيةالقومي جريينوفسكي، من أ

  .تشجيع جتارة األسلحة -
  .االهتمام باألقاليم اليت طرد منها الروسي -
  .إبعاد الغرب من اجلنوب الروسي -
  االنطالقة األخرية"التوجه حنو املياد الدافئة حيث يؤكد زعيم يف كتابة -

البحر املتوسط كبري وحيد إلنقاذ األمة  بأنه يريد خروج روسيا حنو شواطئ احمليط اهلندي و" حنو اجلنوب
  .الروسية

يدعو إىل اإلمرباطورية القدمية و العودة إىل السوفيتية و بالتايل فإن التقارب مع األحزاب الشيوعية و  -
  .التطلع إىل التوسع هي مبادئ ثابتة يف برنامج احلزب

  : حزب روسيا الموحدة  - ج
اليت قادها رئيس هيئة اإلنقاذ "وحدة"عدد حركات هيباحتاد  2001ديسمرب  1تأسيس احلزب يف 

الطوارئ سريغي شويغو، و حركة الوطنية بقيادة عمدة موسكو أنذاك يوري لوبكوف،و حركة عموم روسيا  
يف  2007بقيادة رئيس تاتارسان السابق مينت ميريشاميييف و أعرب رئيس فالدمري بوتن يف شهر أكتوبر 

لس دوما أس القائمة االنتخابية حلزب روسيا املوحدة يف انتخابات موسكو عن موافقته على أن يرت  الربملانية 
كان بوريس غريزلوف رئيس جملس   20081و عام  2002،و يف الفرتة ما بني عام 2007الروسي عام 

فالدمري ربوتني الذي ال يزال يرتأس احلزب حلد  2008الدوما يتوىل رئاسته احلزب ، حل حمله يف ماي عام 
إىل تشكيل اجلبهة الشعبية املوحدة لعموم  2011اآلن، و بادر رئيس الوزراء الروسي فالدمري بوتني يف ربيع 

  ة اجلماهريية حلزب روسيا املوحروسيا و ذلك بغية توسيع  القاعد
األزمة السورية في السياسة الخارجية الروسية:المبحث الثاني  

ة السورية اليت نتجت عنها نتائج هامة يف األزمة السورية و على نظرا لألحداث و التطورات القائمة يف األزم
:املطالب التاليةضوء ذلك وجب دراسة سوريا دراسة معمقة و هدا من خالل   

  سوريا نظرة عامة:المطلب األول
 املتوسط، األبيض البحر شرق آسيا لقارة الغريب اجلزء يف السورية العربية اجلمهورية تقع :الموقع -أ 

 .شرقا و العراق مشاال وتركيا جنوبا واألردن غربا املتوسط والبحر وفلسطني لبنان اوحيده
 احملتلة فلسطني مع كلم 76 و قلعراا مع كلم 605 منها 2كلم   200253 :الكلية الدولة حدود
  .كلم 193 الساحلي الشريط طول تركيا، مع كلم 822 و لبنان، مع 375 األردن، مع كلم 276

                                                
  .473ص ،املرجع السابقنفس  1
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 184050 األرض مساحة و 2 كلم 185180 السورية العربية للجمهورية اليةاإلمج :المساحة -
 .2كلم

 يف ومعتدل ورطب حار، الساحلية املناطق يف البالد، مناطق معظم يف صيفا وجاف حار :المناخ  -
 .املرتفعات بعض على الثلوج تساقط مع ماطر و فبارد شتاءا أما املرتفعات،
 ساحلية سهول أمهها الرعوية، والسهوب الصحاري عليها تغلب ضبةه عن عبارة سطحها :التبوغرافية

  .املتوسط البحر على يطل ضيق ساحلي شريط وهي
 1.مشال خط اإلستواء 38-33 عرض درجيت بني السورية العربية اجلمهورية تقع :الموقع -
 داماع 2 كلم 185180 مساحتها وتبلغ الشام، بالد من الشمايل القسم سوريا تشغل :الحدود -

 من سوريا حيد كلم، 2413 فيبلغ حدودها طول أما ،2 كلم 5000 ومساحته إسكندرون لواء
 اجلنوب ومن تركيا، الشمال ومن ،العراق الشرق ومن وفلسطني، ولبنان املتوسط األبيض البحر الغرب
  .األردن

 :الطبيعية المالمح -أ
 الساحلية املنطقة مناطق أربع إىل الطبيعية اجلفرافية الوجهة من العربية سوريا تقسيم ميكن

 البالد مشال من املمتدة املرتفعات و اجلبال تضم اليت و اجلبلية املنطقة والبحر، اجلبال بني حمصورة
ا إىل   .املتوسط األبيض للبحر موازية جنو
 واحلسكة ومحات وحلب ومحص دمشق سهول وتضم السهول منطقة أو :الداخلية المنطقة  -

  .وذرعة
 األردن حدود على البالد من الشرقي اجلنوب يف الواقعة الصحراوية السهول وهي :البادية منطقة -

  .و العراق
 :السوري الجوار حدود - ب       

 2:العراقية السورية الحدود - 

 حسب ورمست ،ريمو سان اتفاقية يف بدء ذي بادئ العراقية-السوريا احلدود أسس وضعت
 الدجلة خابور مصب من تسري وكانت .وفيصل كوكس بيرسي بين نليشما باتفاق املعروف االتفاق

                                                
تمع مكتبة :عمان .العربي الوطن جغرافية اجلبايل، موسى نبيل   1      . 72.ص ، 2012 والتوزيع، للنشر العريب ا
  
  .73،نقس املرجع السابق،ص اجلبايل موسى نبيل   2
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 جبل ينصف غريب جنويب اجتاه ذا مستقيما خطا احلدود ترسم مث ،سنجار مشال حىت دجلة لنهر مسايرة
 العراق، لصاحل بعد فيما تغري الذي وهو احلدود خط من األخري واملقسم ،البوكمال عند وينتهي سنجار

 .1932 عام احلايل ةالعراقي-لسوريةا احلدود خط أقر ولقد
 :األردنية-السورية الحدود- 

 وثبتت ،ريمو سان معاهدة رمستها كما بقيت اليت الوحيدة احلدود هي األردنية-السورية احلدود
 احلمة إىل شرقا التنف من البادية عرب ومتتد 1931 األول تشرين 31 يف املوقع احلدود بروتوكول يف

  .كم 365 بطول
 :الفلسطينية-السورية ودالحد -

 70 طوهلا يتجاوز ال إذ جماور قطر مع لسورية حدود أقصر فلسطني مع السورية احلدود تشكل
 حساب على العاملية الصهيونية لصاحل ومساومات وتنافس لصراع جماال كانت ذلك رغم لكنها فقط، كم

 .و أراضيها العربية األمة
 -السورية احلدود حول رميو سان مؤمتر يف إجنليزية-فرنسية ومفاوضات مناقشات وبعد

 الجليلو الحولو منطقة مبوجبها أصبحت اليت ، 1920 األول كانون 23 اتفاقية انبثقت الفلسطينية

 جنويب-مشايل اجتاه ذي مستقيم خط بشكل يسري وأصبح احلدود، خط وتغري فلسطني، ضمن األعلى
 .للطرفني مشرتكة حمطة تكون أن على أتفق اليت سمخ حىت منتصفها من طبريا بحيرة خيرتق

 احلدود هذه على املصادقة ومتت ،سمخو بانياس بني ممتدة وفلسطني سوريا بني احلدود أصبحت وهكذا
 .1922 شباط 23 يف اجلديدة
 الفلسطينية القضية يف الثانية املرحلة بدء اإلسرائيلية-السورية اهلدنة إعالن عام 1949 عام اعتبار وميكن
 احلدود تغريت إذ خاص، بشكل الفلسطينية-السورية للحدود وبالنسبة ،عام بشكل

 سهل من صغرية مساحات وكذلك ،بانياس جنوب من صغري قسم فدخل طفيفا، تغريا 1926 عام
 مناطق واعتربت السورية، األراضي ضمن الحمة لسانو منطقة مع طبريا شرق وجنوب الشرقي الحولة
األراضي السورية  باجتاه زاحفا جديد من فتقدم ، السالحو عاد خط الحدود  منزوعة

 الذي االستعماري-التوسعي للمخطط تنفيذا الجوالن منطقة الصهاينة عندما إحتل . 04/06/1967يف
 حرب بعد لسوريا أعيدت صغرية جيوب باستثناء حمتال و الزال العريب، الوطن من زء ا أج الحتالل رمسوه
 .1973عام

 :لبنانيةال-رية السو الحدود- 
 البقاع وادي تقطع مث حرمون جبال وترتقي الحاصباني ضفة من اللبنانية السورية احلدود تبدأ
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 .كلم 359احلدو هذه طول ويبلغ طرابلس مشال العريضة قرية عند عكار سهل إىل
 1:التركية-السورية الحدود -

 حيث 1939عام  أخريا و 1921 عام مث 1920 عام من ءابد تركيا لصاحل احلدود هذه تغريت
 .األسكندرون لواء سلخ

 عام تركيا إىل ضمها مت سوريا مقاطعة وهو ،إسكندرونة لواء غرب مشال يف مدينة اإلسكندرون
 البحر على إسكندرون خليج رأس يف اإلسكندرونة تقع بذلك، تعرتف مل سوريا ان إال ، 1939
 .اليوم تركيا يف املوانئ أهم وهي املتوسط

 أنه كما األنابيب، عرب إليها القادم النفط لتصدير ميناؤها ويستخدم جتاريا ركزام املدينة تعترب
 قدميا كانت ،الفرس على النتصاره ختليدا م.ق 333 عام األكرب اإلسكندر بناها هام، سياحي منتجع

  عام ويف السوري، والشمال حلب مدينة لسكان حبريا منفذا واستخدمت والغرب، الشرق بني للتجارة مركز
  .لرتكيا إسكندرونة لواء على بالتنازل وقتئذ، سوريا يف املنتدبة السلطة فرنسا، قامت1939
 فرنسا خالفت الثانية، العاملية احلرب بداية يف للحلفاء تركيا تأييد لضمان حدث ذلك بأن ويعتقد
 مل ليها،ع انتدبت اليت االراضي على احلفاظ املنتدبة السلطة على يوجب الذي االنتداب صك بذلك
 عدد سوريا، أراضي ضمن ترمسه والعربية السورية اخلرائط زلت ا وما للواء، تركيا بضم قط سوريا تعرتف
 .2009 تقرير يف نسمة 203.600 اإلسكندرون سكان

 :اإلدارية التقسيمات - ج

 وكل مناطق إىل عامة بصورة حمافظة كل وتقسم حمافظة 14 إىل سوريا يف األراضي تقسم
 كما حمافظ احملافظة و يرأس إدارية، وحدة أصغر هي القرى من جمموعة الناحية وتضم نواحي، إىل منطقة
 على يشرف الذي املختار ويرأسه القرية جملس القرية وميثل الناحية مدير والناحية املنطقة مدير املنطقة يرأس
 الداخلية، وزراء قبل من والنواحي ناطقامل مديرو ويعني مبرسوم، احملافظون ويعني هلا، التابعة و املزارع القرية

 الناحية ومدير الناحية، 2مدير أمام مسؤوال عادة املختار ويكون باحملافظ إداريا فريتبطون املخاتري أما
 اليت مراكز فإن ذلك، إىل وباإلضافة .احملافظ أمام مسؤوال يكون بدوره وهذا املنطقة مدير أمام مسؤوال
 احملافظات عدد ويبلغ بأمسائها، املناطق مسيت اليت املدن هي املناطق زو مراك بأمسائها، احملافظات مسيت
  .ناحية 610 النواحي وعدد منطقة، 61 املناطق وعدد حمافظة 14

                                                
  . 7ص ،   نفس املرجع السابق ،العربي الوطن جغرافية اجلبايل، موسى نبيل 1 
  
 .109 ص ، 2000 والتوزيع، للنشر العبيكان مكتبة :الرياض ،المعاصر العربي العالم تاريخ ياغي، أمحد إمساعيل 2 
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 :البشري العنصر - د

 الكثافة وتقدر .نسمة 16728000 :السكان عدد السورية العربية اجلمهورية سكان عدد بلغ
 حلب نسمة، 2041000 دمشق :املدن بأهم السكان عدد .2 كلم/نسمة 90السكانية

 .نسمة 1590000
 عدد ونسبة 65 املدن سكان عدد نسبة وتبلغ .نسمة 320000 الالذقية نسمة، 549000 محص

 :الوفيات معدل أما شخص ألف لكل والدة 30.64 :الوالدات معدل يقدر ،46األرياف سكان
5.21 

 السكان منو نسبة .طفل ألف لكل وفاة حالة 33.08 األطفال وفيات معدل .شخص ألف لكل
 :الوالدة عند احلياة مدى لتوقعات بالنسبة .إمرأة لكل مولود 3.95 )اخلصب( اإلخصاب معدل
 املتحدة األمم تقرير حسب 2009 لسنة اإلحصائيات هذه وكل سنة، 68.8 اإلمجايل %2.54.

 على اإلسرائيلية والقوانني اهلوية وفرض والناجل يف احملتلة السورية األراضي بضم 1981 يف إسرائيل قامت
ا  األراضي ضم أعترب الذي 1981 لعام 397 رقم قراره األمن جملس فأصدر سكا
  .باطال السورية
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  خريطة توضح موقع سوريا
تمع مكتبة :عمان .العربي الوطن جغرافية اجلبايل، موسى نبيل: المصدر  . 80 صوالتوزيع، للنشر العريب ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقع و أهمية سوريا الجيوبوليتيكية:المطلب الثاني
 للمنطقة، الطبيعية اخلارطة اعتماد يف أكثر لسوريا إسرتاتيجيةواجليو  ةاإلسرتاتيجي األمهية تظهر

 جبال حىت املمتدة حبدودها الطبيعية سوريا من بدءا للمنطقة، املعاصرة السياسية احلدود رسم قبل أي
 يف غروساز  و جنوبا، سيناء مع احلجاز مشايل ومابني قربص، فيها مبا غربا واملتوسط مشاال، طوروس
 .النهرين بني ما بالد مع التارخيي اجلغرايف االمتداد حبكم الطبيعية سوريا مع متجاورة إيران حيث الشرق؛

 ملسألةا عن نتجت اليت الدولية، السياسية املتغريات حبكم فشيئا شيئا تقلصت احلدود هذه لكن
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اية الشرقية،   على االنتداب سياسة اقتضتها دولية اتفاقات من خالهلما مت وما العامليتني احلربني و
 سورية حدود فأصبحت ،بيكو-سايكس معاهدة مبوجب 1916 عام عقدت واليت العريب، املشرق

 اجلنوب من العراق ومع الشرق من "واسكندرون كيليكيا " تركيا مع الشمال من مشرتكة اجلديدة السياسية
 العامل على مهمة نافدة املتوسط األبيض البحر على مفتوحا الغريب احلد وبقي وفلسطني، األردن مع

 وأوروبا، آسية مابني اتصال جسر أهم يشكل الذي العربية املنطقة قلب سوريا تشكل وبذلك
  دائما كانت سوريا إن ":بقوله 1860 سنة هنري بولوروافريقيا،و على رأي  أسيا ومابني

 عتيد ختطيط أي عليه يبنون الذي اخلاص املرتكز الشرق، يف أنشؤوا إمرباطوريتهم الذين أولئك لدى تعد
  ."أخرى جهة من اآسي و جهة من إفريقيا بني اتصال حلقة الواقع يف فهي .الشرقية للفتوحات

 :الخارجية السياسة -أ
ا والدولية، ميةاإلقلي بيئتها جتاه اخلارجية سوريا سياسة متيزت  تكمن موضوعية عوامل نتاج بكو

ا الشخصي والتأثري الطابع استبعاد دون ،1والثقافيةاجلغرافية و  التارخيية أوضاعها يف  صياغة يف لقاد
 .املعاصر تارخيها خالل خاص شكل يف اخلارجية سياستها

ال، هذا يف تكزأر  الذي السياسي للنظام الشرعية مصادر أهم أحد شكلت عقود مدار وعلى  ا
 وظفت الواقع هذا من وانطالقا العسكرية، االنقالبات منط سيادة نتيجة ،"الثورية الشرعية" يسمى ما إىل

 متيزت سياسية أمناط صوغ خالل من احلكم، يف االنقالبيني مواقع لتثبيت سوريا يف اخلارجية السياسة
امب  مينع مل ذلك أن غري .إسرائيل جتاه اللفظي والتشدد الغرب معاداة جلهة خصوصًا  الشعيب، مزاجلل حاكا

 املوقف مسايرة عرب والدولية، اإلقليمية بيئة يف النظام تقوية هدف خلدمة السياسة هذه توظيف من أيضا
  ."الربغماتية صفة السورية اخلارجية السياسة على أصبغ ما وهو معينة، إقليمية حلظة يف الدويل

 بعد خصوصًا  اإلسرائيلي العريب الصراع يف مركزية لسوريا اجليوسياسية صاخلصائ شكلت أخرى جهة من
ا عن فضالً  ،راعالص معادلة من مصر خروج  ،"املهمة األمريكية القاعدة" لرتكيا حماذا
ا يفمؤثرا   .معينة سياسية حتالفات بناء جلهة توجها

 تصوراته تطابقت طاملا عال، رتاتيجيإس حبس األسد حافظ اخلارجية السياسة صانع متيز مع ذلك و ترافق
 شاملة حسابات إطار يف وذلك الدويل، النسق يف احملتمل الدويل التغيري حلجم توقعاته مع سوريا، ملركز

  .)املتبعة اإلسرتاتيجيات( والوسائل األهداف بني للعالقة
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ا على إليها نظر منطقتها، يف مهمة أدوارا تلعب أن لسورية أتاح مما ا وقد حجمها من أكرب أ  را
 الدور أن اعتبار على سليب، أثر أيضا لذلك كان أنه غري االقتصادي، الصعيد على خصوصًا  احلقيقية،
 دولية وظروف ظرفية وقائع على وتأسس بين ما بقدر حقيقية، مقومات على يبىن مل السوري

 .عابرة
 :اإلقليمي سوريا دور - ب

 سياستها وتوجهات اإلقليمي، دورها وجه يف كبرية عقبات ياسور  واجهت الدوليةاملتغريات  وبتسارع
و  األحادية، القطبية هيمنة ظل يف الدويل النسق بنيان يف مهمة متغريات نتيجة ذلك وكان .اخلارجية

 لنهج والداعمة املوازية اإلسرتاتيجية املنظومة هيمنة ملصلحة وسواها...الفرعية والنظم األنساق دور تراجع
  1.العامل يف الوحيدة العظمى قوىال وسياسات

 على مهمة جناحات وحتقيق اخلارجية، السياسة صنع يف كبري أثر له كان مهم متغري حدوث يرى من ومثة
 قدرته جلهة خباصة قيادية، و قدرات خبصائص متيز طاملا الذي األسد حافظ الرئيس غياب وهو صعيدها،

 لسوريا أتاح ما توجهاته وطبيعة متطلباته حلقيقة همهوف الدويل، الظرف مقتضيات مع التصرف حسن على
 القضية أن غري .والدولية اإلقليمية مواقعها وتعزيز اخلارجية سياستها صعيد على مهمة مكاسب حتقيق
 وتدخل املوضوعية، البيئة متغريات مع اخلارجية، السياسة لصانع النفسية البيئة تطابق مسألة إطار عن خترج

 لعب يف اإلقليمية القوى فرص من قلل والذي توجهاته وواقع الدويل، النسق يف البنيوية اتاملتغري  إطار يف
 القيام األمر يتعدى فلن معينة بأدوار مسح وان هامشيني، العبني جمرد إىل حتويلها إىل ويسعى مؤثرة، أدوار

ا، يةالدول السياسة معطيات أن يف شك ال .العظمى القوى مصاحل إطار يف خدمية مبهمات  وحتوال
 إطار يف العمل سوى أمامها يبق مل لدرجة اخلارجية، سوريا سياسة على متعددة قيوداً  تفرض كانت

 شبهة طياته يف حيمل ذلك أن غريالعراق بف األمريكي املشروع فشل على كالرهان معينة سياسية رهانات
 مؤشراتو  معطيات أساس على تبىن للدول السياسات هذه أن باعتبار اخلارجية السياسة يف "رشادة" عدم

ا أي معقدة؛ إسرتاتيجية وحسابات منطقية  فيه كانت الذي الوقت ويف  األوىل بالدرجة عقالنية عملية أ
 األدوات من جمموعة خالل من وتنفذ معينة، قضايا سياق يف تصاغ ما، لدولة اخلارجية السياسة

 الدويل النسق متغريات وطبيعة السورية القومية لظروفا واقع فإن ،)والعسكرية الدبلوماسية االقتصادية،(
 دولتها، يف تؤثر اليت املتغريات مع التكيف السورية اخلارجية السياسة صانع من تتطلب باتت وتوجهاته،

 النسق يف دولته موقع عليه يكون أن جيب ملا ورؤيته يتفق شكل يف املتغريات تلك يف التأثري وحماولة
 سوريا مصاحل االعتبار يف تأخذ التعامل، يف جديدة أمناط صوغ يتطلب شك ندو  من وذلك الدويل،

ا وكذلك احلقيقية، ا قدرا  وذلك والعربية، اإلقليمية بيئتها يف املميز دورها على احملافظة مع وإمكانا
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 يف رتبكةامل املمارسات عن ومعناها مبناها يف خمتلفة إسرتاتيجية معادلة صياغة السورية القيادة من يتطلب
  .1يةاحلال اخلارجية السياسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  العالقات السورية الروسية أثناء و بعد الحرب الباردة:المطلب الثالث
تلقى اهتماما من املفكرين او حىت من احملللني غري املفكرين، لكن التاريخ يعيد نقسه مل تعد النظرية القائلة بأن 

السياسة األمريكيني واإلسرائيليني ينتمون للفئات األخرية فهم يعتقدون ان يبدو ان صانعي القرار وصانعي 
هذا ما يدل عليه املوقف الذي تبنوه إزاء زيارة الرئيس السوري بشار . وطبق األصل ...التاريخ يعيد نفسه

  .األسد لروسيا مؤخرا
ا الرئيس السوري بشار األسد ملوسكو أعادت ملف العالقات السورية ـ الروسية  زيارة رمسية ملدة يومني قام 

                                                
 .17- 12ص  ص ، 2012 أكتوبر 22 رقم حتت ،"السورية السياسية المعارضة وضع :السياسة إال شيء أي "األوسط، الشرق تقرير  1 
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  .أي إىل حقبة احلرب الباردة.. بالكامل يف دوائر صنع القرار األمريكية إىل عهد العالقات السورية ـ السوفياتية
ا إىل ما يشبه األخبار الرمسية ا أو ختمينا   :فجأة حولت الدوائر الرمسية األمريكية توقعا

ملوسكو وأزمة جورجيا اليت فّجرت اخطر أزمة بني الواليات املتحدة وروسيا  إن مثة عالقة بني زيارة األسد -
بل ... فهذه الدوائر تعتقد أن التعاقب الزمين بني هذين احلدثني ليس جمرد صدفة ،منذ تفكك النظام السوفيايت

ا ترى أن الدعوة وجهت إىل األسد حملادثات رمسية مع الرئيس الروسي ميدفيديف قبل وقت قص ري للغاية من إ
واهلدف هنا هو اإلحياء بأن روسيا إمنا ترد يف سوريا على الدرع الصاروخي األمريكي . اندالع األزمة اجلورجية

  .والذي تفكر واشنطن يف مده إىل جورجيا الحقا بعد ضم هذه إىل حلف األطلسي.. يف بولندا وتشيكيا
وهو أمر وصفته الدوائر  .ا الصواريخ الروسية لسورياان سوريا وروسيا عقدتا صفقة أسلحة كربى، أهم بنوده -

  .1الرمسية األمريكية بأنه يثري قلق واشنطن إىل أقصى احلدود
إن روسيا طلبت وسوريا وافقت ـ هكذا قالت واشنطن ـ على إعادة نظام حبري وصاروخي روسي يطل   -

ا خرب مؤكد من طرفيه . على املياه السورية ـ السوري والروسي ـ قبل أن يؤكد أطلقت هذه الشائعات وكأ
  .الطرفان أن روسيا مل تطلب وسوريا مل توافق وأن هذه تكهنات زائفة

إن العالقات الروسية ـ السورية تعود اآلن وبسرعة إىل ما كانت عليه إبان ذروة احلرب الباردة بني  -
كانت عالقات اقرب إىل التبعية   ما الذي كانت عليه وفقا للرؤية األمريكية؟. الكتلتني الشرقية والغربية

 .للشبكات الدفاعية السوفياتية، وإن التسلح السوري من روسيا كان الضمان الوحيد للدفاع عن سوريا
يار النظام السوفيايت - ار با األمر الذي أدى حسب ... يف مواجهة إسرائيل ـ وإن هذا الضمان قد ا

يار الدفاع السوري ا وليس من . جلوي الصاروخي والبحري بصورة تكاد تكون تامةالدوائر األمريكية إىل ا
فال الدفاعات السورية . الصعب اآلن إدراك نصيب الوهم والتفكري باألماين يف هذا التصور األمريكي

ا ارت وال العالقات السورية ـ الروسية انقضى زما   .ا
واقتصاديا ـ أية منطقة يف العامل كما أضرت واملشكلة هنا أن احلرب الباردة مل تضر ـ اسرتاتيجيا وسياسيا  -

إمنا احلقيقة أن الشرق األوسط لكونه مركزا ملصاحل  ،وليس هذا لغزا وال هو تناقض ،مبنطقة الشرق األوسط
هدفا خلطط حماصرة االحتاد السوفيايت يف حقبة احلرب : أمريكية إسرتاتيجية يبقى هدفا يف كل األحوال

االمربيايل األمريكي يف حقبة ما بعد احلرب الباردة وهذه اخلطط استمرار  الباردة وهدفا خلطط التوسع
ا   .لسابقا

ا عامل مشرتك أساسي يف احلقبتني، والتحالف االسرتاتيجي األمريكي ـ اإلسرائيلي حمرك  إسرائيل وسياسا
  .أساسي يف كليهما

روسية لسوريا تعيد سياسات احلرب قد تكون أمريكا وامهة يف حتليلها القائل بأن صفقات األسلحة ال -

                                                
  .20ص ، 4دالعد الدولة، السياسة ،"العربي العالم في التغيير محركات "وحيد، مرمي شحاتة، دينا   1   
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ولكن األوهام تلعب يف كثري من األحيان . الباردة، إمنا األحرى أن أمريكا هي مصدر الرتويج هلذا الوهم
أي سواء كانت واشنطن ال تعي ... أدوارا فاعلة يف سياسات الدول سواء كانت أوهاما صادقة أو خمادعة

ا غري حقيقية   .حقيقة أوهامها أو تعي أ
إمنا جمرد االدعاء بعودة احلرب الباردة من أبواب أو نوافذ العالقات السورية الروسية حيدث التأثري نفسه إذا  

: فأدوات احلرب الباردة موجودة ومستعدة لالستجابة هلذا االدعاء كحقيقة. كان االدعاء صحيحا أو زائفا
البنتاغون باملثل، . اسي احدى اخطر هذه األدواتوزارة اخلارجية األمريكية، بالنشأة والثقافة والرتكيب السي

جملس األمن القومي . وقد زاد نفوذه يف عهد احملافظني اجلدد حىت جتاوز احلدود اليت تعرفها وزارة اخلارجية
كذلك حلف مشال األطلسي بأكمله، بعالقاته . 1)أي البيت األبيض يف دوره االسرتاتيجي(األمريكي، 

وإسرائيل إحدى اخطر أدوات .  يزال يتسع ويتغذى على أفكار احلرب الباردةوأدواره وإيديولوجيته ال
  .احلرب الباردة يف يد االسرتاتيجيني وصانعي القرار األمريكي

وال غرابة إذا ما بدأنا نلمس أن اتفاقات األسلحة الروسية لسوريا تتحول ـ يف أيدي هذه األدوات اهلائلة ـ 
ا يف ذلك أن امللف النووي اإليراين.. .إىل مشكلة حرب باردة بامتياز ومن املؤكد أن مشكلتني من . شأ

هذا احلجم يف منطقة واحدة أكثر من كافيتني مبا يفوق احتماله من صناعات احلرب الباردة، خاصة ان 
مشكلة جورجيا تبدو بسبب دور إسرائيل شرق أوسطية بقدر ما هي أوروبية كمظهر جديد للحرب 

  .الباردة اجلديدة
ليس يالئم سوريا، كما ال يالئم روسيا، أن تستعيد احلرب الباردة طبيعتها الساخنة السابقة ـ طبيعة احلقبة 

اية الثمانينات من القرن املاضي ـ فإن البلدين يدخالن مرحلة جديدة من  من بداية اخلمسينات إىل 
  .ردة بكل السبل لسجنهما فيهالتطور العام وخيرجان باقتدار من وضع احلصار الذي سعت احلرب البا

ولعل من أكثر العوامل اجيابية يف صف مقاومة سياسات احلرب الباردة وجود رأي عام عاملي مناهض هلا، 
خاصة داخل الواليات املتحدة، واستعداد هذا البلد لفتح أبوابه إلدارة جديدة لديها فرصة إلعادة النظر 

هل تستخدم هذه الفرصة أو ال تستخدمها أمر قد يؤثر فيه  .. .يف أخطاء إدارة احملافظني اجلدد احلالية
  .كثريا اتضاح الطابع الدفاعي لالتفاقات السورية الروسية مع الوقت

يف كل األحوال فإن معركة صواريخ احلرب الباردة اليت فتحتها أمريكا وإسرائيل ضد روسيا وسوريا لن حتقق 
  :أيا من أهدافها

  .ال سياسيا وال إعالميا.. لن تغطي على الدور األمريكي واإلسرائيلي يف أزمة جورجيا  -
  .لن تثين سوريا عن سياسة حتقيق التوازن االسرتاتيجي، احلتمي يف مواجهة إسرائيل  -

                                                
  .21نفس املرجع السابق،ص وحيد، مرمي شحاتة، دينا   1  
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 .لن تباعد بني سوريا وأي من إيران وروسيا  -
  .ور سوريا اإلقليميولن تؤثر يف فاعلية د.. لن تعيد سوريا إىل حالة حصار  -

  :بعد الحرب الباردة
إلطالق احللقة الثانية من احلرب الباردة بني روسيا  ةدمهد 2013إىل  2011من  تعترب الفرتة املمتدة
يمن  حيث أدركحول سوريا، والواليات املتحدة بوتني أن سوريا أهم وأخطر من أن ترتك لعناصر متطرفة 

بوتني، وغريه  طرحهالسؤال الذي  ،راق ولبنان واألردن ورمبا أيضا تركيا عليها وتتحكم يف مصريها ومصري الع
من املفاوضني الروس مع األطراف األخرى املشاركة يف احملادثات حول سوريا هو ماذا ينوى األمريكيون عمله 

 .يف شأن املتطرفني اإلسالميني بعد سقوط حكومة األسد؟ 

تمع الد ويل ضد روسيا والصني يف األمم املتحدة من أجل شن احلرب على قامت الواليات املتحدة حبشد ا
سوريا ولكن احلرب الباردة امتدت معاركها إىل داخل أروقة اجلمعة العامة وجملس األمن ومت إحباط التصويت 

 . على شن حرب على النظام السوري من خالل الفيتو الروسي والصيين

قيادة روسيا والصني وإيران وبعض دول أمريكا الالتينية يف العامل حتزب حول سوريا بني القطب الشرقي ب
 1.مواجهة القطب الغريب بقيادة أمريكا ودول االحتاد األورويب وبعض الدول العريب

ا تكون قد  وتعد روسيا أن قضية سوريا هي أهم معركة هلا يف البحر املتوسط ألن خبروجها من هذه املياه فإ
أن خرجت من ليبيا والعراق، ويثبت هذا حترك األساطيل واالستعراض بالقوة  غادرت الشرق األوسط كله بعد

األمريكي وبعض  حل السوري وتواجد األسطول السادسالبحرية من خالل تواجد األسطول الروسي أمام السا
عد وقد هدأت املعركة العسكرية ب،سفن األسطول الفرنسي والربيطاين يف عرض املتوسط وأمام السواحل الليبية

كة مل تنتهي يف أروقة االتفاق بني القطبني على نزع السالح الكيماوي اخلاص باألسد يف لقاء جنيف لكن املعر 
 . 2الدبلوماسي

  
  
  
  
  

                                                
  .22مرجع سبق ذكره،ص   1

  .24نفس املرجع السابق،ص  ،"العربي العالم في التغيير محركات "وحيد، مرمي شحاتة، دينا  2  
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  الحراك السياسي و بداية األزمة السورية:المبحث الثالث
 اإلقليمية، و الثورات النزعات قادت االستقالل، منذ الرمسية املؤسسات تطور من غنيا تارخيا سوريا متتلك

 واالعتداءات أو احلروب سوريا، اإلسرائيلي ألراضي واالحتالل الغريب االستعمار وضمنها
  .الدولة سياسيات عسكرة إىل املنطقة يف املتواصلة اإلسرائيلية

  أسباب األزمة في سوريا:المطلب األول   
 :السياسية األسباب -

 النظام طبيعة على أثره ترك مما األمن، وقوات للجيش املنتجة تنشاطاال من هائلة موارد خصصتلقد
 تتغري ومل ،و النقابات االحتادات ذلك ضمن ومن الدولة، على  1963ومنذ سوريا، يف احلكم وشكل
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 احلراك النطالق نتيجة ، 2011 يف اجلديد الدستور يف )08 المادة( إلغاء بعد إال دستوريا اهليمنة هذه
  1.االجتماعي

 بني الفجوة تزايدت الوقت ذلك ومنذ ،1963 عام الطوارئ بقانون العمل البعث حزب أعاد
 األمر ومؤسسات ،و املسألة اإلنسان حقوق على تؤكد واليت القانون، حبكم القائمة املؤسسات

 إىل إضافة العالية، الرتب ذوي من واجليش األمن ضباط من املؤلفة للنخبة، حمابية تكون كي الواقع
 :التالية العوامل على البعث حزب فعالية وتظهر .اخلاص القطاع من األعمال الرجال كبار

 .اجلوالن ومرتفعات العربية األراضي وحترير العربية الدول توحيد إىل اهلادفة العربية القومية تبين  -
 املنخفض، دخلال ذات الطبقة أقل درجة واىل الوسطى، الطبقة دعمت اليت االشرتاكية السياسيات تطبيق
 واخلارجية، الداخلية النزعات من النظام اخنرط الثمانينات، خالل .التحتية البنية وبناء والطاقة الغذاء ودعم

 وبالتايل املسلمني، اإلخوان مع املسلح و النزاع 1991-1975بنانية لال األهلية احلرب ذلك ويشمل
 .السياسية واحلركات 2املدنية احلريات قمع إىل أفضى الذي األمر السياسي، يف النظام األمن دور تنامي
 ما وخلقت سياسات تبىن باجتاه النظام دفع املاضي، القرن من التسعينات منذ وخاصة احلني ذلك ومنذ

 .والسياسية التنموية األبعاد يف مطروح جدي إصالح مثة كان  2000عام ويف احملسوبية، برأمسالية يسمى
 اجلوانب بعض يف شامل وغري تدرجيي إصالح طبق حني يف علق، صالحاإل هلذا السياسي اجلانب لكن

 جدي بإصالح للقيام ثانية حماولة جرت 2005 عام ويف .العامة باإلدارة املتعلقةو اجلوانب  االقتصادية
 من أخر شكال ليكون االقتصادي اإلصالح مسار وحول السياسي اإلصالح تأجيل مت املرة هذه وأيضا
  .التحريرية السياسات تطبيق

 3:الضعيف المؤسساتي األداء -
تمع، يف اللعبة قواعد حيدد من هي الواسع، بتعريفها املؤسسات إن  فئتني ضمن تصنيفها وميكن ا

  والتوازن السياسي، القرار صنع  تؤطر  اليت واألنظمة القواعد ومنها السياسية، املؤسسات :رئيسيتني
موعات، األفراد متثيل وقواعد والقوانني، السياسية، ءلةاملسا وأنظمة السلطات، خمتلف مابني  وا

  .التعاقدية واملؤسسات امللكية حقوق ضمنها ومن االقتصادية، ملؤسساتا وأ
 وثقافة أقل، وفقر اجتماعية، ومساواة تضمينية، تنمية وجود وبالتايل املستدامة التنمية حتقيق إن

 فهذه للمساءلة، وخاضعة وشفافة، كفوءة، مؤسسات جودو  تتطلب أمور كلها صحية وبيئة وحية غنية
                                                

  .  28ص ص ، 2011 التوزيع، و للنشر املسرية دار :األردن ،المعاصر و الحديث العرب تاريخ جنم، الدين مشس العابدين زين 1 
  . 12ص ص ، 1970 ن،.د.د :القاهرة ،الجالء حتى اإلحتالل من سوريا األرمنازي، جنيب  2 
  
 .108 ص ص ، 2005 اجلامعية، املعرفة دار :اإلسكندرية ،المعاصر و الحديث العرب تاريخ في عمر، العزيز عبد عمر 3 
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 .للجميع الكرامة احلقوق وصون متساوية، فرص إجيادو  البشرية، لقدراتا بناء تضمن املؤسسات
 العاشرة، اخلماسية للخطة املدة منتصف تقييم يثبته أمر هو سوريا يف املؤسسايت األداء فضعف

 لتنفيذ التام شبه والغياب هلا، املخطط املؤسساتية الحاتلإلص الضعيف التنفيذ عن التقييم كشف فقد
 للتنافسية الوطين التقرير أظهر كما الفساد، ومكافحة اإلصالح إىل و املبادرات الرامية اإلصالحات

اإو  احلكومة مساءلة وضعف معقدة، تعاين سورية أن  السياسات وغياب العامة، للموارد دار
 .الشفافة العامة

 :لألزمة أساسي كمحرك لسياسيا االختناق -
 الناتج إمجايل منو كان جهة فمن متضاربة، نتائج إىل سورية يف االقتصادية السياسات أفضت
 املايل العجز من كل حيث متينة، تبدو الكلية االقتصادية األسس وكانت % 4.45 نسبيا مرتفعا احمللي

 و ترافقت فائضا، اجلاري احلساب ميزان حقق الذي الوقت يف نسبيا منخفضة البطالة ومعدل العام والدين
و  احمللي الناتج إمجايل من كل يف النفط حصة اخنفاض وحتديدا االقتصاد، يف هيكلي بتغري املؤشرات هذه

  .املصنعة الصادرات يف هام ارتفاع مع ،راتوالصاد العامةاإلرادات 
 لألسر احلقيقي االستهالك يف خنفاضاال ذلك وجتلى تضمينيا، االقتصادي النمو يكن مل أخرى جهة ومن

 السكاين النمو مع تتماشى بسرعة العمل فرص خلق يف االقتصاد أخفق ذلك، إىل افةإضو  السورية،
و تزايد  الضريبيني، والتهرب التجنب من املالية السياسة وعانت الئقة، عمل فرص إجياد عن ناهيك

  .العام االستثمار ءةكفا وعدم املباشرة، حساب على املباشرة غري رائبضال
يمن واالحتكار، الفساد يعوقها أعمال بيئة االقتصاد كاهل أثقل ذلك على عالوة  عليها و

 السياسات ظهور بعد املاضي القرن من تسعينات أوائل يف برزت اليت اجلديدة املصاحل جمموعات
 ذوي األعمال رجال خنبة تاخنرط وقد .املستدام التنموي البعد عن تغاضت اليت االقتصادية التحريرية

 احتكارهم عزز الذي املر العقارية، املضاربة يف شركائهم مع جنب إىل جنبا القوي، السياسي النفوذ
  .كبري بشكل االقتصادية الفعاليات ملختلف
 134 بني من 78 العاملية التنافسية مؤشر حبسب لسوريا املتدنية املرتبة يف جزئيا ذلك ويظهر

 سوى االقتصادية السياسة ترتك مل وعليه ، 2010 يف دولة 139 بني من 97 و 2008 عام يف دولة
 األمر الوطنية، االقتصادية للحياة رئيسية مسة اإلحتكارات وظلت األعمال، بيئة على عنيف إجيايب أثر

 ويف .حقيقية السياسية أو اقتصادية إصالحات أي تدعم مل اليت املصاحل جمموعات نفوذ عكس الذي
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 أثر أي األسعار، بإستقرار يتمثل تقليدي هدف عليها يهيمن اليت النقدية، للسياسة يكن مل ذلك غضون
 1 .يذكر تنموي

 كان حيث عميقة؛ إصالحات را إلجراء تصو  العاشرة اخلماسية اخلطة وضعت 2005 يف
 بشريةال التنمية أجندة تبين عن عوضا ولكن اخلطة، يف الرئيسية املوضوعات من املؤسسي اإلصالح

  التقليدية، التحريرية االقتصادية السياسات حنو التنفيذ وجه اخلطة، صلب يف موضوعية كانت اليت
 وحررت العام، القطاع إصالحات وأجلت املباشرة، غري رائبضال وزيدت العام، اإلنفاق خفض بالتايل
 وكانت والتقييم، لرصدا أنظمة ضمنها ومن هلا، املخطط االجتماعية احلماية تنفيذ أوقف الطاقة أسعار

 احلادي اخلماسية للخطة اإلعداد وأتى اخلطة، مضمون مع صريح بشكل متناقضة اإلجراءات هذه كل
 .ليرسخ فكرة عدم جدية اإلصالحات 2015- 2011عشر للفترة 

 كما تشاركية، تضمينية تنموية عملية إىل احلاجة تلبية يف سورية يف السياسية املؤسسات فشلت
ا  .االجتماعي والتفاوت للفقر فعال بشكل التصدي بغية للمساءلة صارم نظام إجياد يف أخفقت أ

 الفقر بني الوثيق واالرتباط املياه، وندرة الغذائي باألمن املتعلقة التحديات جسامة من رغم وعلى
 ةالبيئي للتحديات كاف بشكل التصدي من السورية احلكومة تتمكن مل الطبيعية، املوارد إدارة وسوء

 الكارثية البعثات يف بوضوح اإلمهال هذا مضاعفات وجتلت الطبيعية، املوارد تدهور فيها مبا الرئيسية،
 الفرار فاقم كما مواطن، ألف 300 يقارب ملا الداخلية واهلجرة الفقر على آثار من تاله وما للجفاف
 اجلدير ومن ،املزارعني على أصال الثقيل االقتصادي العبء من والسماد الطاقة أسعار بتحرير احلكومي

 قدرة ويضعف املائي، التحدي من يزيد مما البلد، حدود خارج من السورية املائية املوارد معظم أم بالذكر
  .النادرة املائية مبوارده التحكم على البلد
 من نسبيا مستقر اقتصادية وضع إىل الكلية صاديةتاإلق املؤشرات فيه تشري الذي الوقت ويف

 أن إال االقتصادي، والنمو التجاري، و امليزان احلكومية، املوازنة وعجز العام، والذين ضخمالت حيث
 و تزايد العمل فرص خلق وضعف اإلنتاجية واخنفاض املؤسسايت، األداء سوء من يعاين السوري االقتصاد

 .السوري االقتصاد تواجه عميقة حتديات عن يكشف مما املتوازنة غري اإلقليمية والتنمية الفقر
 :االقتصادية األسباب 3-
 يبلغ وسطي منو مبعدل املاضي، العقد خالل نسبيا مرتفعة منو معدالت السوري االقتصاد حقق

 من الفرد نصيب منو أن بيد . 2010 و 2001 العامني بني الواقعة الفرتة خالل % 4.45 يقارب ما
 بالمئة2.0 حدود عند بكثري أخفض كان ن،للسكا املرتفع النمو معدل ضوء ويف احمللي، الناتج إمجايل

                                                
يد عبد زهيدي  1   و للنشر القدس مجاعة مع بالتعاون التوريدات و للتسويق املتحدة العربية الشركة :القاهرة ،المعاصر لعربا تاريخ مسور، ا

  .08-07ص  ص ،  2008 ، التوزيع
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 الفرد نصيب غري الوسطي، املعدل من بقليل أعلى سوريا يف النمو أداء كان العربية، املنطقة مع وباملقارنة
  .الناجحة النامية الدول مستوى مع تقارب حيقق ومل نسبيا منخفضا يزال ال كان احمللي الناتج إمجايل من

 وقد سواء، حد على واخلارجية الداخلية باألزمات سلبيا اإلنتاج عوامل اإلنتاجية جممل منو تأثر عام بشكل
 مبا املستقرة، غري اإلقليمية بالبيئة وتأثر اإلنتاجية، على اعتماده من أكثر العوامل تراكم على النمو اعتمد

 االقتصادي لنموا من كل على سلبا أثر والذي اإلسرائيلي العريب الصراع عن نتجت اليت احلروب ذلك يف
 .1العربية املنطقة يفو الدميقراطية 

 البنيوي للتحول الرئيس احملرك املنظم، غري القطاع فعالية والسيما اخلدمات قطاعات توسع شكل
 على القيود تراجع احمللي االستهالك تنامي مع والتجزئة اجلملة جتارة توسعت فقد السوري، لالقتصاد

 اخللوي اهلاتف ألسواق السريع للنمو نتيجة االتصاالت خدمات توسعت كما .النهائية املنتجات استرياد
 توسعت ذلك على عالوة .واملالية العقارية املضاربات يف والزيادة املايل للقطاع الكبري التوسع إىل إضافة

 .العام القطاع يف األجور وارتفاع احلكومية االجتماعية اخلدمات زيادة جراء احلكومية اخلدمات
 ةئبالم 7.1 التحويلية الصناعات النمو معدل بلغ فقد متباينة منو توجهات اإلنتاجية القطاعات تشهد
  أفضل بيئة وفرت اليت الصناعية، املناطق إنشاء إىل جزئية بصورة ذلك ويعود املاضي العقد خالل

 على سلبيا اراآث ترتك ظلت االقتصادي العام القطاع منشآت معظم أن هنا بالذكر اجلدير ومن ،للمنشآت
  .اإلنتاج تراجع بسبب سلبية النمو
 من عقد بعد ذلك ،2006 عام يف الطاقة حلوامل صافية مستوردة دولة سورية أصبحت وقد

 التحول هذا شكل احلكومية املوازنة يف الصادرات و اإليرادات من لكل رئيسا مصدرا فيه النفط كان الزمن
 على رئيسية تعديالت إدخال عرب التجاوب إىل احلاجة من زد ا و االقتصادية، لإلدارة جوهريا حتديا

 والتنفيذ املائية، املوارد إدارة إساءةو  اجلفاف، جراء حادة أزمة الزراعي القطاع شهد خرياأو  السياسيات
 حلوامل التحريرية السياسات تبين إىل ضافةإو  احلديث، الري ذلك ضمن ومن احليوية، للمشاريع املتأخر
 أسعار الغذائي، واألمن العمل، فرص خلق على أثر الزراعي االنكماش هلذا وكان السماد، أسعارو  الطاقة،
 املعمقة التحديات هيكلي حتليل تقصي بعد ظهر وقداالقتصادي   النمو على احلال، وبطبيعة السلع،

 : والكامنة
 وبيئة النفط، اتصادر  يف واخنفاضا املستوردات، يف سريعا منوا اجلاري احلساب زياد يواجه  -

 .ضعيفة تنافسية ذات عمل

                                                
 السوري املركز ،)لألزمة التنموية الجذور (اإلجتماعية و اإلقتصادية اآلثار و الجذور :السورية األزمة وآخرون، حمشي زكي نصر، ربيع  1 
 .48، ص بحوثلل
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 حصيلة معو املرتافق  احمللي، الناتج إمجايل من العام اإلنفاق يف رجع ا ت املنخفض املايل العجز خيفي  -
 .املباشرة الضريبية لإليرادات منخفضة

 حلكومةا حررت عندما وبالتايل للوقود، الكبري الدعم 2008مالعا حىت منخفضا التضخم معدل بقى  -
 .قياسيا ارتفاعا التضخم معدل شهد كبري، بشكل الوقود أسعار
 مستقر مستوى على العربية، للمنطقة الوسطي املعدل دون يقع والذي سوريا يف البطالة معدل حافظ

 بني1 البطالة معدل احتل باملقابل 2010 و 2003 بني الواقعة الفرتة خالل % 08 يقارب ما يبلغ
 كما العربية الدول يف املستويات أعلى الثانية املرتبة %22 حبدود كان والذي 2010 العامل يف إناث
 هام باخنفاض رفقت ا ت املستقرة البطالة أن غري ، 2011 العربية الدول يف التنموية التحديات تقرير بني
  .جديدة عمل فرص خلق معدالت يف وبضعف العمل، قوة يف املشاركة معدالت يف
 :لثقافيةاو  تماعيةاالج األسباب - ج

 ماهرة، عاملة أيادي وحتتوي وافرة، ومياهًا  خصبة سهوالً  حتتوي فهي الطبيعية، مبوارده غنياً  بلداً  سورية تعترب
ا واالدعاء األراضي مصادرة على احلكم عمل وقد ،وسهول ووديان جبال بني طبيعياً  تنوعًا  حتتوي كما  بأ

 املدن، ضواحي يف صفيح مدن إىل أراضيهم ومزارعهم صودرت الذين السوريون هاجر وقد .العام للصاحل
 فيها يعيش عشوائي، سكن حقيقتها يف هي احلياتية، اخلدمات معظم من حمرومة أقدم، صفيح مبدن حتيط
 .)باملائة8 العاملي املتوسط( السوريني من باملائة 42

 عام تقديرات فوفق ، الفقراء السكان سبةن زيادة إىل التوزيع وعدالة الفقر عن الثاين الوطين التقرير توصل
 الفقر، خط حتت أصبحوا السكان، إمجايل من % 34.3 نسمة مليون 7 حوايل فإن 2010

 يف دوالر بثالثة الفقر عتبة احتسبت حال يف باملائة % 37 ب قدره اقتصاديًا  رً  ا خيب أن حني يف
 أن إىل للسكان الثاين الوطين التقرير توصلو   .دوالرين من احلساب انطلق حال يف باملائة52 وب اليوم،
 األعوام خالل % 28 حبوايل الشرائية القدرة بالمئة و لقد إنخفضت 16.5 إىل وصل البطالة معدل
  .الوطين الدخل من % 24 إىل سوري مليون 16  العاملة القوى استهالك نسبة وتدنت املاضية، العشرة

 :السوري المواطن كرامة   نعدامإ  -
 حىت ال و مربرات دون لالعتقال معرض فهو له، قيمة وال كرامة ال بأنه السوري املواطن أحس
 عشرات مع حدث قد األمر وهذا شيء، عليه يعرف أن دون عودة بدون أحيانا يعتقل وقد اعتقاله مكان

 العوامل من عامالً  النظام هذا عند لهكرامة  ال بأنه املواطن إحساس إن السوريني، املواطنني من اآلالف 

                                                
 .21 ص السابق، املرجع ،وآخرون حمشي زكي نصر، ربيع  1
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 عاجز احلالة هذه يف النظام يصبح حيث ؛الكرامة يف حقه تثبيت أجل من الثورة إىل املواطن دفعت اليت
تمعأفراد  على اخلناق تضييق يف مبدع و األمن توفري على  .ا
 :المساواة وانعدام الظلم تفشي  -

 أبسط على احلصول على قدرته بعدم وذلك املساواة، وانعدام الظلم تفشي من السوري املواطن يعاين
 ويمتسا بشكل .تعليمي أو مايل أو سكين أو جتاري أو اقتصادي جمال أي يف وسالسة ببساطة حقوقه

و  األمنية األجهزة خالل من إال حقوقه بعض إىل يصل وال العلوية، الطائفة أبناء من اآلخر املواطن مع
  .النظام هذا على الثورة إىل دفعتهم اليت العوامل أحد كان هذا
ل  -    :السوري المواطن على األمنية األجهزة تغوّ

 واقتصادية، واجتماعية سياسية حياة من سورية يف الطبيعية احلياة عوامل كل األسد نظام عّطل
 لذلك 1العابدين زين فرتة يف تونس يف احلال هو كما البوليسي النظام أتباع أي األمنية؛ باألجهزة وربطها

 ً◌، جهازا)17(عددها وأصبح األمنية األجهزة تعددت لذلك األمنية، األجهزة هو األسد نظام عصب يعد
 -األجهزة هذه– وشكلت السوري، اجليش ميزانية ضعف ميزانيتها وبلغت ألف، 365 فيها العاملني عدد

 اخلوف وبث وسكناته، حتركاته كل على وحاسبه أنفاسه، وأحصى باملواطن أحاط خطبوطاأ جمموعها يف
 ذه النظام وربط أحدها، قبضة يف يقع أن من رً  ا راومتوت قلقًا  وجعله كيانه، كل يف الالحمدود الرعبو 

 تتغول جعلها ما وهذا عالم،إو  وتعليم وجتارة و شراء وبيع وتصدير سفر من املواطن شؤون كل األجهزة
 السوري دعوة يف رئيسياً  عامالً  وتغوهلا األمنية األجهزة هذه كانت ولقد .األفراد حياة يف كابوساً  وتصبح

 اليت العوامل أحد األخرى هي لتصبح.األمنية األجهزة هذه عذابات من األبد واىل ليتخلص الثورة إىل
 يف ويساهم وواجباته، حقوقه فيها ميارس عادية حياة يعيش أن يريد ألنه الثورة، إىل السوري املواطن دفعت

 إىل املواطنني بعض فتنادى ومصر، تونس يف الثورتان انتصرت أن عدوب متواضعة البداية لتكون وطنه، بناء
 قام مثلكن تلك المظاهرات قمعت و لوحقت من قبل األجهزة  15/03/2011 يف السلمي التظاهر

 األطفال فاستدعى النظام وحشية بدت وهنا األسد، حبكم تندد شعارات بكتابة درعا أطفال بعض
 ،درعا أهل لنصرة األخرى احملافظات فتنادت البداية، كانت هنا ومن بشدة، وعوقبوا األهايل واستدعى

 واإلصالح باحلرية مطالبة و قراها السورية املدن معظم املظاهرات وعمت الثورة، فتيل اشتعال استمر وهكذا
- املتظاهرين عشرات وقتل بالقوة، قمعها النظام لكن سلمية، املظاهرات وكانت وغريها، والعدل واملساواة

 ستة ملدة املنوال، هذا على األمر واستمر الثورة سلمية على الشعب وأصر اآلالف، واعتقل -البداية يف

                                                
 .07-02 ص ص ، 2012للدراسات، اجلزيرة مركز ،السورية الثورة في اإلجتماعية القوى ديناميكية :الغضب سعيفان، مسري1  
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 اليت القيادات على التمرد إىل والضباط اجلنود بعض اضطر مما األرض على شيء يتغري أن دون 1أشهر
 املدنيني، محاية أجل نم املنشقني هؤالء من "الحر الجيش" تشكل وقد عنها، واالنشقاق بالقتل تأمرها
ذا  الوحشي النظام منبطش ورعايتهم املدنيني عن الدفاع منه القصد كان للثورة، عسكري جناح تشكل و

 : شعب ثالث ذات خطة أمام مهددة املوضوع حلل توسطت اليت الوفود مجيع نفسها لتجد  وتنكيله
م،إو  م،وختويفه األمنية، بقبضته السوري الشعب مجاهري ديد :األولى  إىل يعودوا أال أجل من رها

 يرهب مل ذلك كل لكن ،أحيانا والقتل والتعذيب االعتقال إىل واللجوء معهم، القوة واستخدام التظاهر،
 اشتد كلما العكس هو حلظناه ما و النظام بإسقاط واملطالبة التظاهر يف استمروا بل خيفهم، ومل اجلماهري

 .لإلستمرار جهودهم وتضافر أكثر للصمود عزميتهم من املتظاهرين زاد قمع
االت خمتلف يف املرتدية األوضاع إلصالح حاجة هناك بأن هإعرتاف :الثانية  والسياسية، االقتصادية ا

 لكن 2005 عام يف انعقد الذي القطري املؤمتر يف ذلك وأكد احلكم، إىل بشار جميء منذ واالجتماعية،
 فإن لذلك اإلصالح، على األمن وتقدمي ، 2003 عام للعراق أمريكا احتالل لسبب يتحقق مل ذلك

 البعث، حزب بيد سورية ترهن اليت املادة وبالذات الدستور تغيري بدراسة بدأ الثورة اشتعلت أن بعد النظام
تمع، الدولة قائد هو البعث حزب أن تعترب واليت  قانوناً  فأصدر فيه، لتغريات ابعض أجرى وبالفعل وا

 عام من ماي شهر يف جديدة انتخابات أجرى مث ،لألحزاب جديدًا  قانونًا  وأصدر نتخاب،اال جديدًا 
 واعتربها ، اإلجراءات هذه بكل استخف الشعب لكن جديد، شعب جملس انتخاب أجل من 2012

 على مصرة التظاهر يف الشعب مجاهري استمرت لذلك مصداقيته، فقد قد كان النظام نأل حقيقية غري
 .وغريها...و الكرامة الدميقراطية واألمن واملساواة والعدالة احلرية يف مطالبها
موعات هذه وأن الثائرة، اجلماهري هذه تقود اليت هي إرهابية جمموعات أن النظام إدعاء :الثالثة  ا
 التصدي يف موقفها على هلا عقابًا  سورية اخلارجية القوى به حتارب اإلرهاب وهذا اخلارج، من ممولة
م صراحة مث العاملية، واالمربيالية ائيلإلسر  ما والسعودية قطر من كالً  إ  اإلرهابية، احلملة هذه وراء بأ

 كل ًا  مستخدم .العنف أعمال وكافة والتعذيب واالعتقال والتدمري والبطش القتل إىل النظام جلأ لذلك
 هذه سبب هو أنه جتاهل لكنه زمة،األ هذه حل على املقدرة هلا أن أتمل واليت بناها اليت األمنية أجهزته
 حييا أن على مصر الشعب أن 2وجتاهل الوضع، تفاقم يف رئيسي عامل هي األمنية أجهزته وأن األزمة،

 .والسلم واحلضارة والبناء والعدل واملساواة واحلرية الكرامة ملؤها جديدة حياة

                                                
  .80-79ص ص ، 2012 التوزيع، و للنشر بيةالعر  النيل هبة :اجليزة ،القومي باألمن وعالقته العربي الربيع الرمحن، عبد أسامة  1
  
 العدد ،"سياسية شهرية "السياسية العرب ،"منصبه؟ في للبقاء األسد بشار فرصة  2جنيف يعد هل "المذبوح رقصة ،الكواكيب سالم 2 

  .11- 08ص ص ، 2012 نوفمرب 1589
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  أطراف األزمة السورية: الثاني لمطلبا

النظامي الرمسي العامل يف  اجليشهو  القوات المسلحة العربية السوريةأو  ش العربي السوريالجي
،  .رئيس الدولةخيضع إلمرة القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة وهو نفسه  السورية اجلمهورية العربية حاليًا

ونائب القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة  بشار األسد الفريقعلى للجيش والقوات املسلحة هو القائد األ
له أشقاء (غري وحيد  ذكرلكل  سوريااخلدمة العسكرية إلزامية يف  .1فهد جاسم الفريج العمادووزير الدفاع 

                                                
 .100 ص ، 2009 والتوزيع، للنشر أيلة دار :عمان ،القومي العربي األمن مقومات نبهان، حممد حيى  1 
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مدة اخلدمة اإللزامية مثانية عشر شهرًا تبدأ من تاريخ . جتاوز الثامنة عشر من عمره) ذكور من كال الوالدين
سوق املكلفني من املناطق التجنيدية إىل معسكرات السوق وتنتهي يف اليوم األول من الشهر الذي يلي تاريخ 

أما املكلفون الذين مل ينجحوا يف الصف  .انقضائها وتعد األيام الزائدة عن الثمانية عشر شهرًا خدمة إلزامية
بعد . م اإللزامية واحدًا وعشرين شهراً اخلامس من مرحلة التعليم األساسي وما دون فتعترب مدة خدمته

ا قبل ذلك وكانت  .2007التعديالت األخرية يف القوانني السورية للخدمة العسكرية عام  تفاوتت فرت
لدى اجليش ترسانة من الصواريخ القادرة على ،تستغرق سنتني ونصف أو أكثر يف أوقات العمليات العسكرية

يف أوائل التسعينات، . من إسرائيل املعادية لسورية منذ أمد طويل يف املنطقةالوصول إىل معظم املناطق املأهولة 
يصل مداها إىل أكثر من د -وصواريخ سكودكيلو مرت،   300يصل مداها إىل أكثر من س -وصواريخ سكود

نتيجة ملشاركة اجليش ، 55-ويت64-ويت72-يت90- يتكيلومرت كما ميتلك اجليش دبابات من نوع   700
، أقدم بعض عناصر من اجليش على 2011املظاهرات الشعبية سنة السوري يف العمليات األمنية خالل 

اورة مثل اجليش السوري احلرواالنضمام إىل  دمشقاالنشقاق عن قيادته يف  ، وذهب بعضهم إىل الدول ا
رياض موسى  اجليش احلرووفق تصرحيات رئيس أركان   محالت اجليشجتنبا للمشاركة يف والعراق ولبنانتركيا

بلغ  األسعد َ ومن أبرز القيادات اليت ،2011سبتمربجندي حىت شهر  40,000فإن إمجايلَّ عدد املنشقني ي
رياض موسى والعقيد  حسني اهلرموش واملقدم مناف طالس يف احلرس اجلمهوري العميدانشقت عن اجليش 

نيني مما حلماية املد واجليش السوري احلر،لواء الضباط األحراروقد شكلت الفرق املنشقة الحقًا حركيت ،األسعد
ا هجمات تشنها القوات املوالية لنظام  قولون أ َ ،قبل أن تعلن احلركتان عن توحدمها حتت لواء بشار األسدي

 .2011تمرب عام اجليش السوري احلر يف أواسط شهر سب

كما تقول بعض األطراف أن قوام اجليش السوري احلر هو مئات اجلنود املنشقني إضافة إىل مقاتلني جهاديني 
لدعم النشاط املسلح ضد النظام يف سوريا، وتدعي هذه األطراف أن أولئك  وليبيا ولبنان العراقاستُقدموا من 

دف إىل إسقاط النظام السورياملقاتلني مدعومون لوجستيًا وعسكريًا وم  .اديًا من الدول اليت 

  :المعارضة الداخلية

ولقد  .حكومة حزب البعثوالذين يعارضون  سورياموعات واألفراد الذين يطالبون بتغيري النظام يف ا مها 
ا جديًدا عام  ً حيث توحدت تلك  األزمة السوريةعقب  2011سلكت مجاعات املعارضة يف سوريا درب

ا كـ شريك يف احلوار دعم دويلوحظيت بـ  االئتالف الوطين السورياجلماعات لتشكيل  ولقد . ومت االعرتاف 
ولقد تشكل يف شهر نوفمرب عام . اعرتفت باالئتالف الوطين السوري دولة واحدة على األقل وهي ليبيا

ولقد اعرتف  االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السوريةجمموعة معارضة شاملة جديدة حتت اسم  2012
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" ممثل طموحات الشعب السوري"وباعتباره " املمثل الشرعي للشعب السوري"كـ  ليجيجملس التعاون اخلبه 
  1.الدول العربية جامعةلدى 

عندما استوىل حزب البعث على السلطة يف  1963لقد ظلت سوريا خاضعة حلكم قانون الطوارئ منذ عام 
 حافظويف أثناء فرتة تويل . أحد أفراد عائلة األسد 1971ولقد كان رأس الدولة منذ عام . انقالب عسكري

رئيسية لتعمل  ومت إنشاء مخس هيئات أمنية. لبعث، مت حظر املعارضة لنظام ا1980رئاسة سوريا، منذ عام 
وتعين دولة الطوارئ حماكمات عسكرية وتطبيق القانون  .بصورة أساسية على مراقبة املعارضة السياسية

وكان . واحملاكمات اخلاصة للقضايا السياسية دون اعتبار حقوق اإلنسان أو عملية التقاضي الطبيعية العسكري
وعقب وفاة حافظ األسد يف يونيو من عام  .السجناء يعذبون بصورة دورية ويتحفظ عليهم يف ظروف مزرية

أ املتظاهرون السوريون ، بدالربيع العريبوعندما اندلعت ثورات . رئيًسا لسوريا بشار، مت تنصيب ولده 2000
  .يف تشكيل ائتالفات معارضة

بني داعم ملقرتح موسكو ورافض من  قسمني املعارضة السورية اىل قسم  تباين املواقف حيال املبادرة الروسية
ومتوقع، أعلن كل مما يسمى االئتالف السوري املعارض   ففي تطور سريع حيث املبدأ حماورة النظام السوري

اعتذارهم عن عدم تلبية دعوة » تيار بناء الدولة السورية«و   لالئتالف أمحد معاذ اخلطيب والرئيس األسبق
  .»منتدى موسكو«موسكو حلضور اللقاء التمهيدي والتشاوري الذي أطلق عليه 

بيانا حددت فيه موقفها السياسي من املبادرات  أصدرتجمموعة عمل قرطبة السورية املعارضة فقد  أما
ينطلق من ”ية إىل إجياد حل سياسي لألزمة السورية، واعتربت فيه أن احلل سياسي، جيب أن السياسية الساع
، ويعمل على احلفاظ على مؤسسات الدولة، مع إعادة بناء املؤسستني العسكرية واألمنية ١مبادئ جنيف 

  .”وفق مهام وطنية مهنية بعيدا عن العمل السياسي 

معارض عقد لقاءه التأسيسي يف مدينة قرطبة اإلسبانية يف فرتة  وجمموعة عمل قرطبة هي جسم سياسي سوري
  .سابقة

 وحترير دء بإطالق املعتقالت واملعتقلني،من أجل ضمان جناح هذا احلل جيب الب”وأضاف البيان أنه 
علی حقوق أسر الشهداء واملتضررين، والتخفيف  لتأکيدل املهجرين والنازحني،معا  املخطوفني، وضمانات عودة

م معنويا وماديا  من   .”معانا
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يف سوريا فقد أصدرت بيانًا رفضت فيه املبادرة الروسية الساعية للبحث عن خمرج  املسلمني اإلخوانمجاعة  أما
  .1"األزمة السورية "لـ 

يئة التنسيق الوطنية لقوى التغيري  يف غضون، ذلك كشف منذر خدام، رئيس املكتب اإلعالمي فيما يسمى 
فصيال معارضا لإلعداد لعقد  ٢٠للمعارضة السورية عن بدء التنسيق األسبوع القادم بني أكثر من   الدميقراطي

دف التوصل إىل رؤية سياسية واحدة حتت عنوان  ميكن التوجه " خريطة الطريق إلنقاذ سوريا"لقاء يف القاهرة 
  .ا إىل لقاء موسكو املوسع بالنسبة للمعارضة 

  :الحكومة السورية -

انبها أعلنت سوريا استعدادها للمشاركة يف لقاء متهيدي تشاوري يضم وفدًا من احلكومة ووفدًا من من ج
دف التوصل إىل توافق على عقد مؤمتر للحوار بني السوريني  املعارضة تسعى روسيا لعقده يف موسكو 

ا البالد منذ حنو أربع  وأوضح . سنوات أنفسهم دون أي تدخل خارجي من أجل حل األزمة اليت متر 
املصدر، أن قرار املشاركة يأيت انطالقا من حرص سوريا على تلبية تطلعات السوريني إلجياد خمرج هلذه األزمة 
مع تأكيدها على استمرارها مبكافحة اإلرهاب أينما كان ويف أي بقعة على الرتاب السوري توازيا مع حتقيق 

  .من منطقة املصاحلات احمللية اليت أكدت جناعتها يف أكثر 

ا كانت ومازالت على استعداد للحوار مع من يؤمن بوحدة سوريا أرضًا  وأضاف املصدر إن سوريا تؤكد أ
ا وقرارها املستقل مبا خيدم إرادة الشعب السوري ويليب تطلعاته يف حتقيق األمن واالستقرار  وشعبًا وبسياد

  .وحقنًا لدماء السوريني كافة 

  :األمم المتحدة

السياق، أعلنت األمم املتحدة دعمها للمبادرة الروسية الرامية إىل تنظيم لقاء يف موسكو، جيمع  ويف هذا
  .2السوريةالنظام واملعارضة السورية، من أجل التوصل إىل حل لألزمة 

وأفاد املكتب اإلعالمي ألمني عام األمم املتحدة بان كي مون يف بيان له، إن األمم املتحدة تتابع عن كثب 
  .بادرة الروسية امل
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اء األزمة يف سوريا  ا، دعمها للحل السياسي الرامي إل حبسب البيان،  " املدمرة"وأكدت األمم املتحدة يف بيا
ا تقليص العنف يف سوريا    .كما أعربت عن ترحيبها بكل أنواع املبادرات اليت من شأ

قواعد على أية قواعد سينتظم هذا احلل، حتتاج سوريا إىل احلل السياسي، الذي هو مطلب للجميع، لكن" إذا
  من روسيا وامريكا؟"مشرتكة بني املعارضة واحلكومة السورية، أم القواعد اليت يرمسها كال 

, ترتبط باملعارضة السورية وإمنا بالسعودية وقطر أن هناك فصائل جهادية ال إىللكن وقبل اخلتام ال بد اإلشارة  
 االعتبارتأخذ بعني  مبادرة ال أيحدوده لتدفق األسلحة واملقاتلني وعليه فإن الدور الرتكي الذي فتح "  وأيضا

ا  إىلعلى املبادرة سيؤدي  أمريكاجمرد موافقة  إنلكن يرى مراقبون , هاتني املسألتني فإن املبادرة سرتاوح مكا
  .قبول خليجي وتركي 

   

  

  

  
  

  .خلية و اإلقليميةتأثير األزمة السورية على التوازنات الدا:المطلب الثالث
 تقاطعات وظفت اليت السورية فالقيادة معقد، جيوسرتاتيجي واقع ظل يف السورية الثورة انطلقت
 حنو اجتهت قد احلكم، نظام على السياسية الشرعية إضفاء أدوات كإحدى السورية اخلارجية السياسة
 عن البحث إىل التجأت التوتر، تجبها تربيد واقع ضمن األمريكية، املتحدة الواليات الغرب من التقرب

 وحافظ .منه األمريكي االنسحاب قبيل العراق خصوصا خمتلفة، جيوساسية ساحات يف امللحية التقاطعات
 إىل وعمد األمين، بالبعد يتعلق ما يف خاصة ،إيران مع اإلسرتاتيجي حتالفه على السوري السياسي النظام
 .إسرتاتيجيا حتالفا النظام عده" تركي آخر حتالف إنتاج
 عليه فرضت منطية بصورة حمكوما كان إذ إليه، الثوري التغيري عدوى بانتقال السوري النظام تفاجأ رمبا

تمع قابلية تقدير سوء  اخلارجية السياسة سلة يف بقائه شرعية وضع عندما سيما ال الحتجاج، السوري ا
 .شعبيا املقبولة
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 1تردد عناصر أهم من للعيان، املاثل العراق تمعا مصري من السوري املصري من اخلوف كان
 سورية مبوقع عديدة ملفات ارتباط ذلك إىل ويضاف الثورة، هذه لدعم االندفاع يف والدولية احمللية القوى
 فقد ليبيا يف العسكري التدخل مبعطيات املنشغلة الكربى الدول أما قليميا،إو  عربيا ودورها ،جغرافيا املهم

   .والعنف القمة أسلوب ضد التصعيدية لهجةال عن تراجعت
 الركبة نزل عندما السياسية، املطالب مع إجيابيا التعاطي يف سياسيا النظام وفشل السوري احلراك اتسعت

 مدة بطول قياسا وتطور قائما يكن مل الذي اخلارجي والتدخل والصهيونية، املؤامرة خطاب يف االحتجاجية
 و النظام، تبناه الذي العسكري احلل أمام املدنيني بني سقطوا الذين ياالضحا و القمع حجم و الثورة
 االنقسامات تدب وبدأت تتفاعل، الدولية املواقف بدأت الثورة، يف اإلستمرار على السوري الشعب إصرار

 .اإلقليميني والالعبني الكربى القوى بني
 بني الشارع مع السورية الثورة يف العربية جلامعةا دور وتفاعل .الثورة مع العريب العام الرأي تعاطف دفع فقد

 الرتكية الدبلوماسية اللهجة وتصاعدت التنحي، إىل األسد داعية الغريب اخلطاب نربة علت والعريب، السوري
 .أعوام ستة على يربو ما استمر وسورية تركيا بني التحالف من فصال لتنهي
 ولوجستيا، سياسيا السوري النظام جانب إىل نإيرا وقفت جيوسياسيا، اجلديد الواقع هذا أمام
 جهة، من اخلليجي التعاون جملس يف مركزية دول مع جيوسرتاتيجيا االشتباك إلستمرار الباب فاحتة

 نوري نظام لوقوف وكان املنطقة، يف اإلقليميني اجليوإسرتاتيجي الفاعلني أبرز تركيا، مع و إستطرادا
 األجنيب العسكري التدخل نتاج كونه آخر عامل إىل املنتمي وهو وريالس النظام مع العراق يف المالكي
 بالنظام التحالف طابع تعميق يف الكبري أثره العريب العام الرأي مستوى على جدا سلبية نظرة وصاحب
 .السوري

 يف روسيا ترى ال إذ حبث، جيوإسرتاتيجي منظور من سورية يف الثورة قاربت فقد روسيا أما
 وال اإلقليمي، حميطها يف تراه ما أكثر القومي أمنها أو مصلحتها لتعظيم مكانا األوسط الشرق منطقة
 .إليها بالنسبة احلساسية ذات املناطق من سوريا تعد لكنها الوسطى، أسيا دول بعض سيما
 يف البحري ألسطوهلا منفذا يتيح املتوسط، شواطئ على قدم موطئ اجليوسياسي موقعها يف ترى فهي

 ضمن جاء سورية يف موقفها أن بيد .املتوسط البحر مياه إىل " سيفاستوبول" قاعدة يف ألسودا البحر
 روسيا ونزوغ املباشر التدخل عن املتحدة الواليات بانكفاء ويتعلق املبسط، التفسري هذا تتعدى معطيات

 ليبيا يف جرى فيما رأت وقد .األمريكية سرتاتيجيةلإل مقابال ودورا نفسها لتمنح االنكفاء هذا استغالل إىل

                                                
1 - Joseph Yacoub، les minorites dans le monde : faits et analyses , ( PARIS: DESCLE 
DE BROUWER ، 1988، p 33. 
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 وقف هلا سبق أن بعد جمددا، متدد عملية إىل الناتو حيوله أن ورفضت هذه، التطور لنزعة معاكسا حدثا
 بعد ذات بتوجهات الدولة سياسات يف احلياة نفخ بوتين حماولة جاءت هنا من جورجيا، يف التمدد هذت
 1.ياإلقليم حميطها خارج دويل
 ضعيفا، النظام هذا كان لو حىت هلا جيوسرتاتيجي نفوذ هو السوري نظامال بقاء أن روسيا وترى
 خطاب بتطوير بدئها عرب حاضرة ستبقى أهلي،إقتتال  منزلقات إىل األوضاع تدهورت حال يف أنه كما
 واضحا أصبح فلقد هلا، يسيء الذي األقليات، محاية خطاب وهو االستعمار، عن موروث عناصره أبرز
 كأقليات يعاملوا أن يقبلون ال املختلفة الطوائف من العرب املواطنني أن بعيد عهد منذ، أن جيوز وال

 بعد يؤيدها، من مواجهة و الثورة مناهضة روسيا قررت لقد .االستبداد أو االستعمار محاية عليهم تفرض
 أو إدانة بلورة وأعقاب األمن، جملس يف مرتني "الفيتو" النقض حق الصني مع بالتوافق استخدمت أن

 الثورة من روسيا مواقف يفاإلسرتاتيجيون  ا احملللون ري أ وقد .السوري النظام ضدرادعة   دولية إجراءات
 أو اجلماعة هي األقلية أن على ينص والذي باألقلية املتعلقة واملميزات اخلصائص من قدر أكرب جلمع وحماولة

 الساللة حيث من السكان من غريها عن تتمايز واليت اجمتمعه يف األقل البشري الكم ذات العرقية اجلماعات
 ساعني ومتايزهم، ذاتيتهم قوماتمل مدركني أفرادها ويكون الثقافة أو الدين أو اللغة أو الفيزيقية السمات أو

 ذلك يف مسيطر غري وضع يف اجلماعات أو اجلماعة هذه تكون ما وغالبا عليها، احلفاظ إىل الدوام على
تمع،   .القطاعات شىت يف واالستبعاد واالضطهاد التمييز من متفاوتة بدرجات منها كثري يعاين كما ا
 روسيا ولكن .الدويل النظام يف املتحدة الواليات مواجهة يف املتصاعد دورها منو على دليال السورية
  .النهاية يف تقرر سوف اليت السوري الشعب إرادة مجل على قادرة غري البعيدة
 فرض ما العريب، العام الرأي اجتاهات مع تضاد يف وضعها السورية الثورة من روسيا موقف
 ،عنان كوفي خطة يف جتلت والغرب العربية اجلامعة مع توافقات بإنتاج "تكتيكي" إجراءات أرجع عليها
 غري أمر الثورة بقمع عسكريا السوري النظام انتصار وأن منه، مناص ال سوريا يف التغيري أنأرت  عندما
 األبرز الالعب تكون أن واستطاعت اآلن، حىت السياسي احلل إيقاع فرض يف فنجحت واقعي،

 وغياب التدخل، يف العربية واجلامعة وتركيا الغرب رغبة عدم ظل يف السورية، الثورة يف جيوإسرتاتيجيا
 يف مراراالست على السوري الشعب إصرار وبقي ن،اآل حىت فاعل دور هلم يكون أن على لديهم الصمت

 التدخل على البداية منذ أرهنت اليت السورية السياسية القوى وأخطأت الرئيس، الدفع عامل هو ثورته
ا موقفها وحددت اخلارجي  .املوضوع هذا مناقشة يف مثينا وقتا وضيعت األساس هذا على وخالفا

                                                
 .100 ص ، 2009 والتوزيع، للنشر أيلة دار :عمان ،القومي العربي األمن مقومات نبهان، حممد حيى  1 
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 األزمة أن حيت 1املعادلة، تعديل على وتعمل دولية عناصر على تعمل قد السورية احلالة ورمبا
 نضاال بثورته الشعب يقود بل فحسب، العاملي التقاعس رغم متضي ال فهي ، املؤامرة نظرية فيها السورية

 السوري النظام حتالفات تبدو ولذلك .هلم معادية السورية الثورة عدوا الذي وحلفائه السوري النظام ضد
 للنظام السماح دعم إىل النهاية يف تؤدي سوف هاولكن الرئيسة، بقائه عوامل و العراق وروسيا إيران مع

 احملور هلذا كانتصار النظام بقاء فتشخيص أهدافها، حتقيق حىت املستمرة الثورة على باالنتصار السوري
 .دوليا منعه يف يسهم سوف

 يف معقدا جيوإسرتاتيجيا واقعا السورية الثورة أنتجت فقد اإلقليمية، التفاعالت صعيد على أما
 الدول إعطاء يف الدويل النظام يف السابقة املرونة أسهمت إذ ،و إيران تركيا بني التنافس يف يربز ليماإلق

ا سياستها عن به تعرب فعالية أكثر دورا اإلقليمية  ميكن  املباشرة، ملصاحلها احليوية املناطق يف وطموحا
 نظام مع الشديد والعداء السياسية تاخلالفا جتاهل إذ السورية، الثورة من المالكي نوري مواقف تفسري
 يف أسهمت اقتصاديةو إجراءات  له، داعمة سياسية مواقف وأنتج سابقة، مراحل يف األسد بشار الرئيس
 تباعدت .األجنبية العمالت من النقدي باالحتياطي ماتعلق سيما وال األوروبية، العقوبات تأثري تاليف

 لتصريح العملية الرتمجة بدأت حيث السورية، الثورة بشأن احلادة فاتللخال تبعا الرتكية اإليرانية العالقات
 من وذلك شك، بال سورية خنتار فسوف وسوريا، تركيا بني وخلرينا اإليرانية، اخلارجية باسم املتحدث

 على لالحتجاج اإليراين السفري تركيا استدعت أن بعد العلن إىل الرتكي اإليراين التوتر ظهور خالل
ا الستضافة لبغداد إيران وترشيح سورية، أصدقاء مؤمتر استضافتها خلفية على هلا إيرانية انتقادات  حمادثا

  2.أنقرة عن بدال النووي برناجمها بشأن الدولية القوى مع
 يف مصاحلة منها لكل مذهبيا، خمتلفتني إقليميتني دولتني بني التنافر من حالة السورية الثورة أفرزت لقد

  .العريب الوطن
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .14-  12ص ص ،2012 للدراسات، اجلزيرة مركز عن ،بسوريا والحوار القتال وقف محنة :عنان خطة للدراسات، اجلزيرة مركز 1  
  
  .15،مرجع سابق،ص للدراسات اجلزيرة مركز   2
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  :خاتمة الفصل الثاني
أصبحت األزمة السورية متثل نقطة حتول يف سياسة موسكو اخلارجي، فلم تعد روسيا ذلك املتفرج السليب 

، أو املرافق العاجز و احلزين ،  2003الذي ال يفعل شيئا سوى الغضب كما كان حاهلا يف العراق يف العام 
الدخول ومل تتوان عن واضحا  روسيا موقفا اختذت،فمنذ وقت مبكر، 2011يف عام يف ليبيا  كما كان حاهلا

الشعوب الغربية والعربية هلا  ازدراءيف خالف قوي جدا مع الواليات املتحدة و أوروبا كما حتملت وطأة 
ع للتعاون م استعدادهافها ، يف الوقت نفسه،أظهرت موسكو قاليت موست عليها لتغيري مو  الضغوطورفضت 

املطلوب للقانون الدويل  االحرتام  األطراق األخرى و خاصة واشنطن على أساس الند للند مع مراعاة
  . التقليدي
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  :ثـل الثالـالفص
 األزمةة الخارجية الروسية اتجاه السياس

  ةــالسوري
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  :مقدمة الفصل الثالث
 موقفا يف متثلت الثالث العامل دول تشهدها وقضايا اليت تعد موقف روسيا من األزمة السورية من أهم املواقف

 ضـد شـك أدىن وبـدون سـتأيت هلـا والنهائيـة الكـربى الغايـة فإمنـا معينـه أوقـات يف القضـايا لـبعض مناصـرا
ـا الـدول هـذه يـتهم العـريب الشـارع جيعـل مـا هـذا املنطقـة ، يف الكـربى ومصـاحلنا قضـايانا  العـرب ضـد بأ

 بكـل مسـتهدفة العربيـة األمـة أن ليؤكـد املـؤامرة بنظريـة ينـادي حينمـا ذلـك مـن أبعـد إىل يسري بل واملسلمني
ا ـا و قـدرا ـا طاقا  علـى احلفـاظ يف الكـربى القـوى تلـك مصـاحل اسـتمرار لضـمان واملاديـة البشـرية وثروا

ا ا ممتلكا  .العربية منطقتنا يف عششت اليت وإقطاعيا
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 األزمة السورية اتجاهالسياسة الخارجية الروسية :الفصل الثالث
التنافس الدبلوماسي بـني  أمتزجبني النظم اإلقليمية و النظم الدولية،و  اشتباكلقد شكلت األزمة السورية نقطة 

ة النشـاط الدبلوماسـي ار و تبـدى الفـارق بـني سياسـات إد أطراف دولية و إقليمية و هذا على السـاحة السـورية،
  .اليومي و بني النشاط الدبلوماسي يف حلظات التحوالت اإلسرتاتيجية

  موقف روسيا من األزمة السورية:المبحث األول 
منعرجا مهما على الساحة الدولية خصوصا يف ظل النزاع القـائم قوى الدولية شكلت مواقف ال لقد

  .يف سوريا و تردي األوضاع فكل دولة كان له دورا مهما و أساسيا خيدم مصاحلها
 صراع القوى الدولية في سوريا:المطلب الثالث

 الصیني الدور: 

ة دوافـع الصـيين للـدور   عظمـى صـناعية دولـة أصـبحت الـيت فالصـني ،الروسـي للموقـف مـا حـد إىل مشـا
 يف األمريكـي فاالستئثار .وأوروبا املتحدة للواليات املنافسة الدول أهم عاملياً من االقتصادي منوها يف باتت

 يدفعها للصني مهماً  هاجساً  و خاصة سوريا يشكل  األوسط الشرق يف والطاقة النفط منابع على السيطرة
 واالدعـاءات املواقـف أنّ  تـدرك عنـدما وخاصـة مصـاحلها، عـن للـدفاع دوليـاً  املالئمـة املواقـف اختـاذ إىل

 سـوابق وختلـق الـدويل، القـانون يف صـلبة أسـس إىل تسـتند ال واألوروبيـني، العرب احللفاء وبعض األمريكية،
   .املستقبل يف الصني منها تعاين قد األمن جملس يف خطرية
 كيریاألم الدور: 

 تلعـب الصـهيونية، للسـيطرة املقاومـة القـوى دعـم يف سـوريا لـدور وخباصـة السوري، للنظام املعادية اجلبهة يف
 يف ونشـاطها املتحـدة الواليـات ملواقـف الرئيسـية الـدوافع يشـكالن األساسي،هدفان الدور املتحدة الواليات

 1:السورية األزمة
 .عنها املخاطر ودرء اإلسرائيلية  املصاحل عن الدفاع -
 الدول وحكومات أنظمة على السيطرة فباستمرار وخباصة األمريكية، املصاحل محاية -

 .العريب اخلليج دول وحتديدًا  للنفط، املنتجة
 األوسـط الشـرق يف سياسـي موقـف باختـاذ أمريكيـة إدارة قامـت أن حيـدث مل املاضـية، سـنة اخلمسـني ففـي

صانع  على الصهيوين الضغط أدوات نفوذ درجة كثب ومن يراقب عن مصاحلها، خيدم ال أنّه تعترب إسرائيل
 يف الواليـات العـام للـرأي الصـانع اإلعـالم عـن فضـالً  والتنفيذيـة، التشـريعية السـلطتني يف األمريكـي القـرار

                                                
  .06 -05ص  ص ، 2012 للدراسات، اجلزيرة مركز ،السورية األزمة تجاه والصينية الروسية السياستين محددات احلي، عبد وليد 1
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 احملتل الظامل يؤرق هاجس ال أنّه يعي الصهيونية ومن باملشيئة املتحدة الواليات إلتزام مدى يدرك املتحدة،
 يـدرك بنجاح، وميارسها الواقع لألمر وعدم االستسالم املقاومة ثقافة أرضه احملتلة املظلوم يتبّىن  أن من أكرب
 الـذي العـريب احملـيط يف ثقافـة وانتشـارها ممارسـة، املقاومـة علـى القضـاء إىل واحلاجـة اإلسـرائيلي القلق مدى
 إطاحة يف رغبتها يف املتحدة الواليات تشدد فهم ميكن املنطلق، هذا من اإلسرائيلي الظلم من ويعاين عاىن

ا يف عجزت بعدما السوري، النظام  قنـاعيت وفلسـطني لبنـان يف املقاومة واحتضان دعم عن إلبعاده حماوال
ر سـواه، ولـيس املتحـدة الواليـات ملوقـف األساسـي الـدافع هـو هـذا أنّ   الواليـات أنّ  للحظـة ولـو والتصـوّ

 إرادة ومصـاحل يعكـس دميقراطـي، حكـم سـوريا يسـود أن يف منهـا رغبـة أو إنسـانية بـدوافع تتحـرك املتحـدة
 انتهـاك ضـد أمريكيـة حكومـة وقفـت أن حيـدث فلـم .احلقيقـة علـى وجتـّن  للواقع إنكار هو العربية، الشعوب
ـة يف وال فلسـطني يف ال العـريب، اإلنسـان حقـوق ّ  األنظمـة أقـرب إنّ  بـل ال العـريب، العـامل بقـاع مـن بقعـة أي
 عـن نأيـاً  وأكثرهـا اإلنسـان، عـن الدميقراطيـة ومراعـاة حقـوق ابتعـادًا  أكثرهـا هـو املتحـدة للواليـات العربيـة

ا من إرادة املستمدة الشرعية  .بالفساد التصاقاً  وأشدها شعو
 إما فهي سوريا يف األحداث جمرى على الضغط يف املتحدة الواليات تعتمدها اليت الوسائل أما

 واملـال العـام للـرأي الصـانع اإلعـالم علـى رئيسـية بصورة وتعتمد هلا، عمالء أو حلفاء خالل من أو مباشرة
 حـض جلهـة إن األمـريكيني، املسـؤولني تصـرحيات إىل وباإلضـافة واإلقليميـة، الدوليـة املنظمـات يف والنفـوذ

 التخلي وعليه للشرعية فاقدًا  السوري الرئيس اعتبار أو )كلينتون( السالح إلقاء عدم على السورية املعارضة
 الداخليـة يف الشـؤون التـدخل جييـز ال الـذي الـدويل القانون ألحكام خمالف ومجيعها ،)أوباما( السلطة عن

 إطاحة منها املتحدة اهلدف األمم منظمة داخل بنشاطات وتقوم املتحدة الواليات قامت ،1األخرى للدول
 مواقف الختاذ العربية الدول وجامعة األطلسي احللف منظمة داخل هلا شركاء حتفيز وكذلك السوري النظام
  .األوىل بالدرجة السوري الشعب ضحيتها عقوبات وفرض السوري، للنظام معادية
  :الروسي الدور

 أهم كانت ورمبا .املواقف واختاذ اخلارجية السياسة النتهاج الدوافع أهم الوطنية املصلحة تعد
 يف الروسية املصلحة وهي الدولية، احملافل من وسواه األمن جملس يف الروسي املوقف وراء الدوافع

ل دو  وبعـض األمريكيـة املتحـدة الواليـات قبـل مـن هلـا تعرضـت خدعـة روسـيا اعتربتـه مـا وكـذلك املتوسـط،
 هـذا اسـتعمال أسـيء وقـد ليبيـا، يف اإلنسـاين التـدخل إجـازة يف األمـن جملـس فـرار بشـأن األطلسـي حللـفا

 فبعـد إخـراج .اإلنسـانية بالـدوافع هلـا عالقـة وال الليـيب الـنفط علـى بالسـيطرة تنحصـر أهـداف لبلـوغ القـرار

                                                
  .14-13ص ص ، 2012 للدراسات، اجلزيرة مركز ،إخفاقات أوباما في الشرق األوسط العايدي، زكي   1
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عتهـا قـد كانـت الـيت العقـود وخباصـة مصـاحلها، علـى والقضاء ليبيا من 1روسيا  بشـأن السـابق النظـام مـع وّق
 دول يف ملوسكو األخري املالذ سوريا بقيت السودان، يف الروسية املصاحل على القضاء وبعد النفط،

 .املتوسط
ل سياسة ذلك إىل أضف  بشأن األوروبيني حلفائها وبعض املتحدة الواليات تعتمدها اليت التغوّ

 الصاروخية الدرع إقامة مثلإستفزازية  مواقف واختاذ العربية، الدول يف النفط على السيطرة يف االستئثار
 .اإليرانية للقوة استهدافاً  تكون أن قبل الروسية، للقوة استهدافاً  روسيا تعتربها اليت تركيا يف

 دور لعب على صراركاإل سوريا، يف جيري ما بشأن الروسي للسلوك أخرى دوافع شك ال هناك
 وحلفائهـا املتحـدة الواليـات مواقـف يف يكون عندما وخباصة العاملي، السلم على احلفاظ قضايا يف أساسي
  .األمن جملس مهمات ممارسة يف الدويل للقانون تام جتاهل

و مل يتغــري الــدور الروســي يف األزمــة الســورية كثــريا علــى الــرغم مــن أن موســكو تــويل أمهيــة خاصــة لعالقتهــا مــع 
النظام السـوري وتتحـدث عـن عـدم مساحهـا بتكـرار النمـوذج الليـيب ، مـع أن روسـيا تعـي متامـا أن سـورية ليسـت 

ورية ،و لكن الساسة الروس حتدثوا عن ليبيا و أن املعارضة السورية ترفض أي تدخل عسكري أجنيب لألزمة الس
ضرورة اإلصالح و عن اخلطوات اإلصالحية و عن احلوار، وال يتحـدثوا عـن الـدماء السـورية بـل يريـد بتصـحيح 
خطإمهـا باملوافقـة علــى الفـرار الـدويل بشــأن التـدخل يف ليبيــا مـن خـالل التهديــد بعـد متريـر قــرار يف جملـس األمــن 

ــ ــا بشـأن ســورية،قيما يـرى احملتجــون السـوريون بــأن موقــف  ام لـن يكــررو حيـال الوضــع يف سـورية و أ الغلطـة ذا
روسيا و مع الصني و بعض الدول يدعما النظام السوري و يؤمنا هلا الغطاء الدويل لإلستمرار يف احلل األمين و 

ـــــل احملتجـــــني املســـــلمني ويف كـــــال احلـــــاالت املواقـــــف الروســـــية مغـــــايرة ملـــــا حتمل هـــــا الثـــــورات و بتربيـــــر قمـــــع و قت
  .االنتفاضات،العربية من متغريات و تطورات،لذلك فإن الدور الروسي يف املنطقة العربية يف املنطقة الراهنة

األعــالم  اأحرقـو يثـري مشـاعر الغضـب و الســخط يف الشـارع العـريب و خصوصــا لـدى اجلمهـور املختصــني الـذين 
م يف ســــابقة مل تســــجل مــــن قبــــل و  ذو املواقــــف الروســــية الداعمــــة الداعمــــة لألنظمــــة إدانــــة الروســــية بتظــــاهرا

ـــة مـــن قبـــل السياســـة  االنتقـــاداتإذ تعـــرب ردات الفعـــل و  االســـتبدادية ـــة للـــدور الروســـي يف املنطقـــة العربي العربي
  .اخلارجية الروسية و عن شرح كبري يف مرحلة احلرب الباردة

منها يرجـع إىل ختـوف روسـيا مـن تـأثر الوضـع و الواقع هو أن دوافع حيثيات الدور الروسي ترجع إىل أمور عدة 
إىل روســـيا حيـــث قـــدرت مبيعــــات  بالنســـبةالـــداخلي ،و الشـــك أن املصـــاحل الروســـية يف ســـورية كبـــرية ومهمـــة 

األسـلحة إىل سـورية مبليــارات الـدوالرات يضـاف إىل ذلــك عشـرات املشــاريع املشـرتكة الـيت يــتم التوافـق والتقاعــد 
                                                

لد 175، السياسة الدولية، العدد "بوتين وسياسة روسيا الخارجية"السيد أمني شليب،  1  مركز الدراسات السياسية: القاهرة(، 44، ا
  .257، ص )2009 فيفريواإلسرتاتيجية، 
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ا وتقــدر قيمـــة عقودهــا  09/01/2012يف  اتفاقيـــاتمبليـــارات الــدوالرات حيـــث جــرى توقيـــع أربعــة  1بشــأ
و العلميـة إىل جانــب تعهــد  و التجــاري االقتصـاديةختـتص بالتعــاون يف جمـال الغــاز و الـنفط و تطــوير العالقــات 

روســيا بتقـــدمي الــدعم لســـورية عســكريا و الوقـــوف إىل جانبهـــا سياســيا، و تبـــدو حيثيــات و حســـابات املصـــاحل 
  .وسية راجحة يف حتديد الدور الروسي و هو أمر ينطبق على سائر الدول الغربية و العربية الر 
  

  
  

  خريطة تمثل الموقع الجغرافي لروسيا
  .79،ص 2000،موسكو،معهد تاريخ روسيا األكادميية الروسية.تاريخ روسياساخروف،   : المصدر

  
 األوروبياإلتحاد  دور: 

 إطار يف األورويب اإلحتاد مع شراكة باتفاقية املتوسط األبيض البحر دول من كغريها سوريا ترتبط
 حلفائهـا و أمريكيـا تصـنفها الـيت العربيـة الـدول إحدى سوريا تعترب ، 2005 عام الصادر برشلونة إعالن

 .واألمريكية الصهيونية للمشايع الممانعة محور تتزعم اليت األبرز الدولة العربية املنطقة يف
 مع متناغمة سوريا يف أحداث من جيري ما جتاه الكربى والدول األورويب اإلحتاد تصرحيات جاءت

                                                
  .258، نقس املرجع السابق، ص السيد أمني شليب  1
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 إىل كثـب عن البداية يف األوضاع مراقبة من وتدرجت ليبيا يف األحداث جتاه السابق يف أطلقت اليت تلك
 وعقد املعارضني واستضافة التحريض إىل بعد فيما لتنتقل اإلدانة مث ومن النفس لضبط الدعوات

 للتـدخل الكـربى الـدول لـدفع للقضـية التـدويل بداية حنو خطوة يف هلم واملساعدة العون يد املؤمترات وتقدمي
 .مسبقا ليبيا يف حدث كما لسوريا الداخلية بالشؤون
 السوري النظام على الشديد الضغط يف يتمثل بسورية جيري مما األوروبية الدولية املواقف وخالصة

اء حماولة يف  الوضـع بـأن،1 نشـعر جيعلنـا اليـوم إىل سـورية يف حيدث ما ولعل األسد بشار الرئيس حكم إل
 علـى االقتصـادية العقوبـات تشـديد و هـذا العربيـة اجلامعـة قـرارات بعـد وخاصة التدويل حنو يتجه سوريا يف

 .املتحدة األمم على جيري ما وعرض الفضية تدويل حنو لالجتاه منها حماولة يف سوريا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  .األزمة السورية و صراع القوى اإلقليمية في الشرق األوسط:الثانيالمطلب    

 :المنطقة فيني اإليرا الدور -

 الشروط مضى وقت أي من أكثر بدأت ترتاكم العربية املنطقة تشهدها اليت التحوالت وقع على  
                                                

  .16زكي العايدي، نفس املرجع السابق،ص  1
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 يعكس ما وذلك ودورها، اإلقليمية املصاحل معادلة يف التغيري أو للعب إقليمية قوى لتنافس املوضوعية
 .ا اتسمت اليت الواضحة االرتباك حالة ويفسر ، اإلقليمية الدول موقف

ا وبفضـل األوسـط، الشـرق منطقـة يف رئيسـية إقليميـة قـوة إيران تعد  و البشـرية والعسـكرية االقتصـادية قـدر
 يف خمتلفـة، مراحـل خـالل جنحـت إغفالـه، ميكن ال الذي واإلمرباطوري احلضاري إرثها جانب إىل الكبرية،

 اإلقليمـي الـدور حيـظ مل رمبـا لكـن ،1املنطقـة يف اإلقليميـة الرتتيبـات صـياغة يف متباينـة أدوار متـارس أن
 اإلطاحـة يف اإلسـالمية الثـورة جنـاح بعـد مـا حظـي اللـذين والـزخم األمهيـة بـنفس مضى وقت يف اإليراين،
 . بهلوى رضا محمد بالشاه

 أهم أحد املاضي القرن من السبعينات عقد من بتداءا وبالتحديد الشاه عهد خالل كانت أن فبعد
 العسـكرية الركيـزة شـكلت اخلصـوص، وجـه علـى واألمريكيـة العمـوم علـى مصـاحلهم محايـة يف الغـرب حلفاء

 عـدو إىل حتولـت إيـران حبيـث السـعودية، مثلتهـا الـيت االقتصـادية الركيـزة مـع "نيكسون بمبدأ" يسمى فيما
ا يف ألن إيران الغرب؛ ملصاحل ديد ومصدر  هذا يف عتمدتاو  اإلقليمي طموحها عن تتخلى مل عهد ثور
 تـوتر إىل أدت والـيت ،"اخلـارج إىل الثـورة تصـدير"ب يسـمى مـارأسـها  علـى كـان جديـدة ركائز على السياق
ا  تعرضـها عـن فضـال سـنوات مثـاين دامـت العـراق مـع احلـرب يف ودخوهلـا العربيـة، الـدول معظم مع عالقا

 وخارجيـا داخليـا األيـديولوجي اخلطـاب تراجـع أمهيـة مثـل عديـدة، عوامـل وبفعـل ،وإقليمية دولية النتقادات
 الثورة حالة من التحول مرحلة" ب يسمى ما وتدشني الدويل االستقطاب عصر وانتهاء الخميني وفاة بعد
 ".الدولة حالة إىل

 تأسيس على وعملت اإلقليم،تطورات  مع تعاملها يف الثورة تصدير سياسة إيران استبعدت كما
 مـع تواصـل قنـوات وفـتح اإلقلـيم، يف متـددها ـدف سـورية غرار على رئيسية عربية قوى مع وثيقة عالقات
 فضال .الفلسطينيتين اإلسالمي والجهاد حماس وحركتي اللبناني اهللا حزب :مثل املنظمات، من العديد

 مـا بعـد السـيما والدوليـة، اإلقليميـة القـوى مـن العديـد ارتكبتهـا الـيت اإلسـرتاتيجية األخطـاء اسـتثمار عـن
 لـدعم وذلـك ،العـراقو  أفغانسـتان مـن كـل بـاحتالل انتهـت الـيت اإلرهـاب علـى األمريكيـة بـاحلرب يسـمى

ا  اإلقليمي، الصعيد على جمملها يكن مل إن اإلقليمية، امللفات معظم يف مهما رقما تصبح أن يف طموحا
 تعرضـها ومـن عزلتهـا مـن يزيـد سـوف سـوريا يف احلليـف النظـام علـى القضـاء يف النجـاح أنّ  إيـران تـدرك

 نافـذة يقفـل إليـران املعـادي والـدويل اإلقليمـي التجمـع إىل سـوريا انتقـال أنّ  عـن فضـالً  اخلارجيـة، للضـغوط
 ومع .النووي برناجمها على القضاء حبجة عليها املسلح العدوان احتماالت من ويزيد املتوسط، على طهران
ل موعـة صـفوف إىل السـوري النظـام حتـوّ  األمريكيـة، املشـيئة ركـاب يف وتسـري إسـرائيل ـادن الـيت العربيـة ا

                                                
 488 العدد (الدولية، السياسة ،"العربية الثورات تجاه العرب غير اإلقليميين الفاعلين مواقف:معاكسة إتجاهات "إدريس، السعيد حممد1  
 .19 ص ، 2011 ريلفأ
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 أنّ  وخاصـة فلسـطني، ويف لبنـان يف الصـهيونية للهيمنـة املقاومة القوى دعم على إيران قدرة تنحسر سوف
ا جيدًا  تدرك رن ا إي ّ  التيـار دعـم خـالل ومـن الفلسـطيين، البـاب مـن العـريب العـامل دخـول مـن متكنت أ

 ،إسـرائيل مـع العالقـة بقطـع بـدءًا  وذلـك اإلسـالمية، اجلمهوريـة قيـام منـذ اإلسـرائيلي لالغتصـاب املقـاوم
 الغيـاب ظل يف أنّه يقيناً  إيران وتعلمطهران، يف اإلسرائيلية السفارة حمل الفلسطينية التحرير منظمة وإحالل
 الـدور علـى القضـاء فـإنّ  فعـال، حنـو علـى فلسـطني يف العـريب للحـق الـداعم القيـادي بالـدور للقيـام العـريب
 إيـران إسـرتاتيجيا يضعف لكنّه ،اإلسرائيلية واألمنيات األهداف أهم فقط حيقق ال للمقاومة الداعم اإليراين
 .األوسط الشرق يف املؤثر دورها ويقلص

  :اإلسرائيلي الدور  - 
نظرت إسرائيل إىل ما حيدث حاليا يف سورية خماطرا مباشرة على املصاحل اإلسرائيلية كما أن تأثري هذه الدولة يف 
ـا  تشكيل الشرق األوسـط مسـتقبل يبـق حمـدودا ، ومـا آلـت إليـه احلالـة السـورية جـذب اإلهتمـام إلسـرائيل لكو

ا جزءا من احملـور الر  اديكـايل املعـادي إلسـرائيل يف املنطقـة و املكـون مـن إيـران و حـزب جبهة قتال معها و لكو
اهللا و حركة محاس ممـا وضـع إسـرائيل يف حالـة مراقـب للوضـع حبـذر شـديد جلميـع تطـورات الثـورة يف سـورية الـيت 
ديدا ألمنها و مصاحلها يف املنطقة فهي ختشى حتول سياسة جديـدة عنهـا علـى حنـو ال يتوافـق مـع  رمبا تسبب 

صاحل اإلسرائيلية كما تتخوف من تويل قوى معادية احلكم يف العواصم الكربى أو حدوث تقارب شيعي سين امل
حدوث تقارب بني الواليات املتحدة األمريكية و الدول العربيـة الـيت تشـهد حتـوال دميقراطيـا  احتمالو تتحسب 

  . انبني الفلسطيين و السوريو ممارسة ضغوطا أمريكية على إسرائيل لتحريك مفاوضات السالم على اجل
  :الدور السعودي -

باتت هـذه السياسـة نافعـة أو  سواءمن األزمة السورية مع األحداث  منخفضبالنسبة للسعودية كان هلا موقف 
، إال أن اململكــة الســعودية أثــارت إطــالق العنــان لإلعــالم الســعودي اخلــاص  1غــري جمديــة يف زمــن الربيــع العــريب

صــفا  كقنــاةليتــوىل مســؤولية القيــام حبملــة إعالميــة مســاندة للثــورة الســورية، و ال تــزال القنــوات مدعومــة ســعوديا  
لسـوري و الذي ال خياطب الشعب لسوريا أكثر من خماطبته للداخل اتلعب دورا مهما على املستوى اإلعالمي 

  .إن كان بطريفة غري مباشرة
  :دور حزب اهللا -

هو حركة محـاس و  ميثل هذا احلزب أحد أهم األوراق الداعمة ملا تسميها إليران مبعسكر املقاومة الذي جيمعها
و عســكريا حليفــا إليــران و حــزب اهللا  اسياســيالنظــام السياســي يف ســوريا لــذلك دعمتهــا إيــران دعمــا معنويــا و 

تجــاوز ســقف السياســة ليعمــل علــى التحــالف املرجعــي ليســمع إليــران بإطاللــة جغرافيــة و سياســية و اللبنــاين ي

                                                
  .13،ص 2011، 393املستقبل العريب،العدد .إنعكاسات التحركات العربية من أجل الديمقراطية على الشارع العربيحممد بن صنيتان،  1
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مـن الوضـع السـوري علـى  من واقع و إبتـداءا انطالقااملنشآت العسكرية يف مشال إسرائيل  استهدافميكنها من 
علــى قــوى عــرب تروجيــه و  التـدخل اللبنــاين فإنــه مل يعــد بعــد خافيــا أن احلــزب يعمــل عـل جتيــيش الشــارع اللبنــاين 

امـــاتتبنيـــه  ـــاورة  االحتجاجـــاتبـــالوقوف وراء حركـــة  الســـورية ضـــد دمـــار املســـتقبل لال يف املنطقـــة الســـورية ا
منـذ إسـقاطهم حكومـة سـعد احلريـري املنتخبـة شـعبيا حـىت اليـوم و  حيـث أن احلـزب مل يسـتطع بنانيةلللحدود ال

امات أخرى من داخل األكثرية اجلديدة تصفه بأنـه يريـد  الضغط على حلفائها لتشكيل حكومة جديدة فإن إ
الفراغ السياسي مما بات واضـحا أن حـزب اهللا يسـتطيع أن حيـد مـن طلبـات حليفـه ميشـال عـون املتزايـدة بشـأن 

مــن جنــوب لبنــان و  ،1ج منهــا احلليــف املســيحير يف حــال خــ املعارضــةكوميــة خوفــا مــن أن تصــبح احلصـص احل
بإمجاع لدى قيادي احلرب بأن ما جيري يف هذه الـدول سـيكون هلـا تـداعيات كبـرية يف املسـتقبل وهـو سـينعكس 

  .إمجاال مبصلحة قوى املقاومة و هذه املواقف قبل حصول التطورات األخرية يف سوريا
  :ر التركيالدو  -

 للنهج تنظر جعلها الرتكية الدفاعية السياسة على اجلغرافية السياسية يف التغريات ساإن إنعك
ا اإلقليمية السياسة صنع يف اإلسرتاتيجي م علىو جريا  ثـالثضـم  مـن ،احتوائـه جيـب ممـا ألمنهاديـد أ

 جبهات عن موجهة دولة إلى تركيا تحولت لقد و،  والدويل وإقليمي التعاون عالقات أي ثنائي؛ اجتاهات
 الممكـن ومـنإسـتقرارا  العـالم منـاطق أقـل فـي وضعها الذي، الجيوسياسي لموقعها نظرا  وذلك متعددة

 .ظةلح أي في تركيا وتطوق تمتد أن المناطق هذه في تقع التي و النزاعات زماتلأل
 احلساسياتسية و السيا العوائق فوق خطت ،أوغلو داود أحمد بقيادة اإلقليمية الرتكية السياسة لكن

 اجلديدة الرتكية اإلقليمية حيث الغياب، من عقود بعد واحلضاري اجلغرايف جوارها إىل تركيا لتعيد التارخيية،
 أوروبا حنو األخص وعلى طويلة، لفرتات األذهان يف استقرت اليت الثنائيات تلك

  اجلنوب أو الشرق حنو التوجه أوالشرق  حنو واجلسور الروابط مد عن تنازال يتطلب و الذيلغرب،ا وأ
 األسـلوب وبـنفس العـراق يف انتهجتهـا الـيت السياسـة نفـس ضـدها وإتبـاع سـورية بتهديـد تركيـا قامـت حيث

 فـرتة منـذ قاداتـه و ملقاتليـه وإيوائهـا الكردسـتاين العمل حلزب دعمهاإستمرار  خماطر منو حتذيرها  العدواين،
ـا بلغـت حـىت التهديـدات تلـك وتصـاعدت اخللـيج، أزمـة بعـد مـا ذ تركيـا قامـت عنـدما 1998 عـام ذرو

 لرتكيـا القـومي األمـن جملـس ذختـاإ و سـورية، بإشـتياح والتهديـد السـورية احلـدود علـى الرتكـي اجلـيش حبشـد
 يتزعمـه الـذي احملضـور الكردسـتاين العمـال حـزب مقـاتلي بـإيواء قيامهـا حبجـة سـوريا ملعاقبـة ذ قـراراتبإختـا

 املعـارض احلـزب ذلـك لعناصـر تـدريب معسـكرات وإقامـة أراضـيها يف أوجـالن اهللا عبـد الكـردي السياسـي
 وكـادت السـورية،ن األراضـي مـل األراضـي الرتكيـة انطالقـا داخـ عسـكرية عمليـات بشـن بالقيـام لـه والسـماح

                                                
  .87، ص 2008مركز الدراسات اإلسرتاتيجية،ربيع : ، بريوت128العدد .روسيا و العالم العربيشامل سلطانوف،  1



 الفصل الثالث                                  السیاسة الخارجیة الروسیة إتجاه األزمة السوریة
 

83 
 

أو  بينهمـا للوسـاطة اإلقليميـة األطـراف بعـض تـدخل لـوال البلـدين بني عسكريا صراعا تفجر أن األزمة تلك
 و إغـالق املعسـكرات السـورية األراضـي مـن الكـردي إخـراج الـزعيم يف متثـل لألزمـة سـلمي حـل إىلالوصـول 

  .ولبنان سورية من كل يف املوجود احلزب لذلك التابعة
 بني جيمع سوريا، يف األوضاع تطورات مع التعامل يف مزدوجا موقفا تبنت تركيا أنو املالحظ 

 جهـة مـن ملطـالبهم هلـم الضـمين والتأييـد الثـوار مـع والتعـاطف جهـة مـن ودعمـه لرتكيا الصديق النظام محاية
تمع دور تنشيط مع أخرى،  .الرتكيةاألراضي  على أنشطتهم استضافة يف اليت املدين ا

 عسكرية أمنية أدوار بروز إىل املنطقة دول تشهدها اليت األزمات أدت فقد األمنية الناحية ومن
 حضـر لفـرض النـاتو محلـة يف الرتكيـة املشـاركة إطـار يف ،1خـاص بشـكل ليبيـا يف ظهـر مـا حنـو علـى تركيـة

  .اإلنسانية املساعدات وإيصال التسلح
 املنطقة، يف األجنبية العسكرية التدخالت من احلد على تركيا قدرة حدود عن كشفت كما

 يف نفسـه وفـرض الليبيـة، احلالـة يف ظهـر مـا وهـو بـآخر أو بشـكل الرتتيبات هذه يف للمشاركة أو اإلضطرار
 اليوم تركيا أن يف يتمثل األوسط الشرق يف إقليمية كقوة الرتكي فالصعود األوضاع؛ بتصاعد السورية احلالة
ـا يف الـدقيق بـالتوازن للرباعـة ف اإلحتفـاظ منوذجـا تقـدم  أقصـى حتقيـق يف و اإلقليميـة، القـوى مـع عالقا

  .العريب العامل مع تنطبق اليت مصاحلها
  
  
 
 
 
 
 

                                                
  .60، ص 2011،  185العدد  الدولية، السياسة . العربية الثورات ظل في التركي تحليل أولي للدور على، معوض   1 



 الفصل الثالث                                  السیاسة الخارجیة الروسیة إتجاه األزمة السوریة
 

84 
 

  
  

  خريطة تمثل موقع دول الشرق األوسط    
جابر سعد عوض،الطبعة الثانية :ترمجة .السياسة الخارجية للدول العربية ،و علي الدين هالل جت قرين، -: المصدر

  .65، ص 2002القاهرة، ،السياسية  الدراسات و البحوث ركز، م
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  الدعم الروسي للنظام السوري:الثاني المطلب
 تربز املنطقة، ودول روسيا بني والتقارب التعاون من مزيد إىل السابقة العوامل تدفع حني يف

 مع املواجهة وحدود وإقليميا دوليا لدورها روسيا رؤية من ينبع بعضها ،الروسي للدور عدة حتديات
 باعتبـاره الروسـي للـدور واإلقليميـة الدوليـة القـوى بعـض مقاومة عن ناجم اآلخر والبعض املتحدة، الواليات

 1.املنطقة يف ومصاحلها وجودها يهدد
 الواليات مع الصراعو  املواجهة وليس التعاون على تقوم رؤية من تنطلق الروسية السياسة أن

 األسبق الرئيس فرتة ىف احلال كان كما التبعية وال ،السوفييت االحتاد ظل يف احلال كان كما املتحدة
 بينها من العامل تقود الكربى القوى من جمموعة وإمنا غرب أو شرق هناك يعد فلم .يلتسين بوريس
 ورغم .الكربى القوى من وغريها املتحدة الواليات مع حقيقية ومصاحل تعاونية بعالقات ترتبط واليت روسيا،
 يتسـم القـوى، متعـدد دويل نظـام وجـود وأمهيـة القطبيـة األحـادي للنظـام معارضتها على الدائم روسيا تأكيد

 األمـمرأسـها  وعلـى الدوليـة للمنظمـات أوسـع وبـدور الدوليـة والشـرعية الـدويل القـانون و احـرتام بالعدالـة
  .املتحدة الواليات مع وحقيقية إسرتاتيجية مبصاحل ترتبط روسيا فإن املتحدة،

 أحد، منازعة تنوى ال روسيا" أن إىل أشار حيث مناسبة من أكثر يف ذلك بوتين الرئيس أكد لقد
 الدولية العالقات صرح يكون لكي اجلديد، يالعامل النظام تشكيل عملية على تؤثر أن متلك ولكنها

 كال فإن هنا ومن العامل، ىف نوويتني دولتني أكرب وروسيا املتحدة الواليات أن" و متوازن املستقبلي
 حل وىف .النووية األسلحة انتشار ومنع ،الدويل األمن قضايا مع التعامل يف لآلخر طبيعي شريك منهما

  ."...كبرية اقتصادية عالقات وبينهما ،الدويل اإلرهاب مشاكل
 خاصة أمهية تويل موسكو أن من الرغم على ،كثريا السورية األزمة يف الروسي الدور يتغري ومل

ا  متاما تعي روسيا أن مع اللييب، النموذج لتكرار مساحها عدم عن وتتحدث السوري، النظام مع لعالقا
 لكـن السـورية، األزمـة يف أجنـيب عسـكري تـدخل أي تـرفض السـورية املعارضـة وأن ليبيـا، ليسـت سـورية أن

 عـن يتحـدثون وال احلـوار، وعـن اإلصـالحية اخلطـوات وعـن اإلصـالح، ضرورة عن يتحدثون الروس الساسة
 بشـأن الـدويل رارقـال علـى باملوافقـة خطـأهم تصـحيح يريـدون بـل يـوم، كـل يف تسـيل الـيت السـورية الـدماء

ـم سـورية، يف الوضـع حيـال األمـن جملـس يف قـرار متريـر بعـدم التهديـد خـالل مـن ليبيـا يف التـدخل  لـن وأ
ا الغلطة يكرروا  وبعـض الصـني ومعهـا روسـيا موقـف أن السـوريون احملتجـون يرى فيما سورية، خبصوص ذا
 وقمـع قتـل وتربيـر األمـين، احلـل يف لإلسـتمرار الـدويل الغطـاء لـه يـؤمنو  السـوري، النظـام يـدعم الـدول

 .احملتجني
                                                

  .88، املرجع السابق، ص بوتين و سياسة روسيا الخارجيةالسيد أمني شليب،    1
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  جهود روسيا لحل األزمة السورية:المبحث الثاني
  المبادرات السياسية الروسية:المطلب األول

مــن أزمــة داخليــة تعــاين منهــا روســيا،  ، وقــد تكــون نابعــة أصــلتطروحــا املبــادرة الروســية ال تــزال جمــرد أفكــار و
ا ال تتحـدث عـن مرجعيـات متفـق عليهـا، مـع العلـم إن املرجعيـة  ا من خالل امللف السوري، كما إ وتريد إدار
السياسية املقبولة ألية مفاوضات سياسية جتريها املعارضة مع النظام، ال تزال هي اليت على أساسها انعقد مؤمتر 

، وبضمانات دولية، وال تلوح يف األفق حىت 1ملفاوضات من النقطة اليت وصلت إليهامع ضرورة بدء ا 2جنيف 
اآلن بـوادر أرضـية مناســبة للتفـاوض، حيــث ال يـزال النظـام مصــرًا علـى اقــتالع البشـر واحلجـر مــن كـل األراضــي 

، مرا ــًا علــى انتصــاره الســورية، مســتخدمًا كــل أنــواع األســلحة اخلفيفــة والثقيلــة، وحــىت األســلحة احملرمــة دوليــًا هن
العســكري علــى املعارضــة، وانشــغال العــامل بــاحلرب علــى تنظــيم داعــش اإلرهــايب ومــا يشــكله مــن خطــر علــى 

  .البشرية

ــة الروســية هــذه إىلالوقــت عــاد احلــل السياســي  املــرة وعــادت معــه الدبلوماســية  األزمــة الســورية ولكــن مــن البواب
ـا موســكو  , بامتيـازالتحـرك بعــد أن ثبـت للجميــع أن احلـل هـو سياســي  إىلالعامليـة  فليســت احلركـة الـيت تقــوم 
ــدف فقــط للوقــوف عنــد وجهــات نظــر حمــددة"مــؤخرا  فــالروس حيملــون , باجتــاه طــريف األزمــة الســورية عــابرة أو 
املعارضـــة واحلكومـــة ( أشـــبه خبارطـــة طريـــق واضـــحة املعـــامل وضـــعوا اجلـــانبني, خطـــة متكاملـــة حلـــل األزمـــة" حاليـــا

 .يف تفاصيلها) السورية

املبادرة الروسية، كمـا أعلنتهـا جولـة بوغـدانوف األخـرية يف بـريوت واسـطنبول ودمشـق، هـي اآلليـة األنشـط  هذه
، تتحـرك يف االجتـاه نفسـه، بـالنظر إىل معطيـات  فاعلية يف األثناء، وآخر األخبار تؤكد أن واشنطن باتـت، أيضـًا

. مريكي املفوض مبلف سوريا ومعارضني سوريني يف سويسرا على صلة بتحضريات مؤمتر موسكولقاء السفري األ
  .كل ذلك يعقب زيارة بوتني األخرية إىل تركيا ومباحثاته مع أردوغان

بـأن حتظـى " سـاعيا , يف جـدار األزمـة" ليحدث ثغـرة"حتريك الدبلوماسية قليال  اآلن إىللقد استطاع الروسي -
  .شروط الدولة السورية واملعارضة تتأرجح بني" احلد األدىن من التوافق عندما عرض بنودااملبادرة ب هذه

  

  :تفاصيل المبادرة

                                                
  .78،  ص السياستين الروسية والصينية تجاه األزمة السورية محدداتاحلي، عبد وليد  1
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تعـديل " أوال: الـيت تـنص علـى  فلقد كشفت مصادر سورية مقربة من احلكومة السورية فحـوى املبـادرة الروسـية 
التوافـق علـى تعيـني رئـيس حكومـة " ثانيـا ،مبكـرةدستوري بالتنسـيق مـع املعارضـة يضـمن إجـراء انتخابـات نيابيـة 

علـى , األسـدعلـى وزاريت الداخليـة والـدفاع بيـد الـرئيس بشـار  اإلبقـاء" مثمن املعارضة ال يستفز النظام السوري 
لــرئيس احلكومــة 1إعطــاء بعــض صــالحيات رئــيس اجلمهوريــة " أخــريا. تكــون بــاقي الــوزارات مفتوحــة للنقــاش أن

   . الرئاسية مع احلفاظ عل حق األسد بالرتشح تاالنتخابا عادةإتتم  أنعلى , السين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدور الروسي في مجلس األمن الدولي:المطلب الثاني

                                                
  .79،نفس املرجع السابق،صاحلي عبد وليد1
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يف  هــو وقــف القتــال و اإلخنــراط 2011دعــت مشــاريع القــرارات الــيت قــدمتها روســيا إىل جملــس األمــن يف عــام 
احلوار و كان من شأن وقف إطالق النار وفقا لتلك الشروط أن تبقى حكومة األسد يف السلطة و هو مل يكن 
مقبــوال بالنســبة للــدول الغربيــة و ال إىل املعارضــة الســورية ،و علــى النقــيض مــن ذلــك كانــت اإلقرتاحــات الغربيــة 

اهـا و لـيس املعارضـة باإلنسـحاب مـن املـدن و قـد املضادة تلقي باملسؤولية على عاتق احلكومة السورية ملزمة إي
إســتخدمت موســكو وبكــني حــق الــنقض ضــد تلــك اإلقرتاحــات مــرتني و نتيجــة لــذلك أصــيب جملــس األمــن 
بالشلل مما أدى إىل إثارة األسئلة جمددا يف دول اخلليج و غريها حول شرعيته و خاصة يف ضوء الدور املتضخم 

  .لروسيا
ا كان الدبلوماسيون الروس  لس األمن لغة من شأ يف األمم املتحدة حريصني جدا على أال يتضمن أي قرار 

أن تعطـي ميــزة تكتيكيــة للمعارضــة و تكــون مبثابــة الذريعـة للتــدخل ، وعنــدما رأت موســكو أن مشــروعي القــرار 
ا مل تـرتدد مييالن لصاحل معارضي األسد أو يفرضان على احلكومة السورية عقوبات مبوجـب الفصـل السـابع،فإ

  .يف إستخدام حق النقد ضدمها 
ــرميلني مبعوثــــا رئاســـيا خاصــــا إىل ســــوريا و هـــو نائــــب وزيـــر اخلارجيــــة ميخائيــــل  2012يف فيفـــري    عــــني الكـ

بوغـدانوف الــذي يتمتـع مبعرفــة ممتـازة بشــؤون الشـرق األوســط و الرسـالة الــيت كـان يتعــني عليـه إيصــاهلا إىل طــريف 
ـاء العنـق " مـن أجـل مصـاحلة وطنيـة اباحلوار و إعملو  ا و إبدأ"النزاع يف سوريا كانت  وقـد حضـت روسـيا علـى إ

  .يف سوريا 
إقرتح الروس على دمشق أن تعمل علـى حتريـر نظامهـا السياسـي املنغلـق بشـدة و التواصـل مـع املعارضـة و لكـن 

أو مـن أنقـرة الـيت من دون جدوى إذ مل يكن لألسد و أعوانه حباجة إىل نصيحة من اخلارج سـواءا مـن موسـكو 
حاولـت أيضـا اإلصــالح  لكنهـا ســرعان مـا توقفـت و علــى الـرغم مــن أن موسـكو كانـت جتمعهــا عالقـة جتاريــة 
مزدهرة مل تكن هلا القدرة للتأثري عليه فالتحالف السوري الروسي كان جمرد أسطورة أو خيال و كـم قـال الـرئيس 

أكثر مما يرتدد على موسـكو و نتيجـة حلالـة العـداء الـيت بوتني ساخرا يف وقت الحق إن السد يرتدد على باريس 
نشأت بني روسيا واملعارضة السورية ، فإنه بإستثناء بضعة أشخاص متواجدين يف دمشق، مل يكن هنـاك عمليـا 

  .1يف املعارصة من هو مستعد لقبول جهود املصاحلة املدعومة روسيا
الروسية، الغربيـة حـول سـورية بالدقـة البالغـة و ذلـك علـى حنـو يفـوق كثـريا  إتسم الواقع الدبلوماسي باإلتصاالت

ــاردة فقــد ســاندت روســيا و الغــرب بعثــة .تلــك الصــورة العامــة للتنــافس بينهمــا ضــمن إطــار مــا يشــبه احلــرب الب
ــا كــويف عنــان و املبعــوث املشــ رتك لألمــم املــراقبني التابعــة للجامعــة العربيــة، و مــن بعــدها بعثــة الســالم الــيت قــام 

املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة علمــا أن ثقــة موســكو بقــدرة عنــان علــى  حتقيــق النجــاح كانــت أكــرب مــن ثقــة 
،دعمــت موســكو والعواصــم الغربيــة بشــكل رمســي مــا مسيــت خطــة عنــان و الــيت  2012واشــنطن يف ربيــع عــام 

                                                
يف  اسرتمذكرة خترج لنيل شهادة امل. الثورات العربية بين التوازنات و التفاعالت الجيو إستراتيجية متغيرات المنطقة العربيةوليد ساعو،  1

  .78،ص 2013/2014ر بسكرة، ضالعلوم السياسية و العالقات الدولية،جامعة حممد خي
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ب بــدا و للمــرة الثانيــة أكثــر تنبــأت حبصــول حــوار وطــين يفضــي إىل حــل يقــوده الســوريون علــى الــرغم أن العــر 
  .تشككا من روسيا حيال ذلك

أكـد الرئيسـان أوبامـا و بـوتني  2012و لدى إجتماعهما يف قمة العشـرين يف السـكابوس باملكسـيك يف أوت 
جمددا دعمهما هلذا املبدأ العام و كان رأي الروس هو أن حل األزمة السورية جيب أن يكون يف أيدي السوريون 

يتعني علـى األطـراف اخلارجيـة علـى الضـغط علـى الشـركاء السـوريني الـذين لـديهم تـأثري علـيهم ،  أنفسهم و أنه
حبيــث تضــغط موســكو علــى دمشــق يف حــني تضــغط واشــنطن وحلفائهــا علــى املعارضــة بغيــة دفعهــم عنــوة إىل 

  1.اجللوس إىل طاولة املفاوضات بطريقة ما
وريني كانت عبثية إىل حد كبري إىل أن ينسـب هلـا الفضـل على الرغم من حماوالت موسكو لدعم احلوار بني الس

يف قبول األسد مببادرة سالم اجلامعـة العربيـة مث ببعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة إىل سـورية و موافقتـه بعـد ذلـك علـى 
خطة كويف عنان و أخريا قرار االسد يعد بيان جنيـف بتعيـني مفـاوض مـع املعارضـو ووفقـا للـروس ام تلقـى هـذه 

  .وات التقدير الكايف من جانب الغرب يف حني سخرت املعارضة منها بوصفها نفاقااخلط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الوساطة الروسية بين أطراف األزمة السورية:المطلب الثالث
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املتحــدة بشــار  األمــمعقــدت مشــاورات غــري رمسيــة بــني وفــد احلكومــة الســورية يرتأســه ممثــل ســورية الــدائم لــدى 
واختتمـت  فيفـري، 29و 28ممـثال مـن خمتلـف فضـائل املعارضـة السـورية يف موسـكو يـومي  30اجلعفـري وحنـو 

ساســا احلــل السياســي وفــق أاملتضــمنة " مبــادئ موســكو"املشــاورات باتفــاق األطــراف املشــاركة علــى مــا مســي بـــ
ق توصـــل غالبيـــة املعارضـــة الســـورية وغيـــاب التحـــالف الـــوطين للمعارضـــة الســـورية مل يعيـــ ،"واحـــد –جنيـــف "

الســورية  األزمــةممــا تعـد خطــوة جديــدة يف حــل  ،حــل سياســي لالزمـة الســورية إىلواحلكومـة الســورية ألول مــرة 
 1.سياسيا، وذات أمهية رمزية اكرب منها عملية

 :ن تفسر زخم العملية السياسية حلل األزمة السوريةأاليت ميكن  األسبابوأهم 

وقـد شـهدت . التوافق على رؤية موحدة بني احلكومة واملعارضة السورية جتاه احلل السياسي لالزمة السورية -1
واجلماعـــات " اإلســـالميةالدولــة " خصوصـــا بعــد صـــعود تنظـــيم  األزمـــةســوريا حالـــة مــن الفوضـــى منـــذ انــدالع 

الجـئ، وخسـائر اقتصــادية  ألـف نسـمة ومـا يقـرب مــن مليـون 100وفـاة حــوايل  إىل أدى، ممـا األخـرىاملتطرفـة 
و يرغـب غالبيـة النـاس يف حتقيـق االسـتقرار السياسـي وحتسـني معيشـة الشـعب  ،أمريكيبلغت مائة مليار دوالر 

ويف هــذا . املتطــرفني للســلطة اإلســالمينيبعــد معاناتــه مــن االضــطرابات الواســعة النطــاق، كمــا يعارضــون صــعود 
 اإلرهــابرورة التوحيــد والتوافــق يف اآلراء مــن اجــل مكافحــة طــراف يف ســوريا ضــالســياق، بــدأت تــدرك مجيــع األ

 .ومحاية الوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية

بأغلبيـة سـاحقة يعكـس رغبـة الـرأي العــام يف  األسـدأوال، انتخـاب بشـار  ،حتسـني وضـع احلكومـة السـورية -2
ـذه االنتخابـات إ وبالرغم مـن أن الغـرب مل  ،ترسيخ مكانة السلطة ثانيـا، . ال أنـه ال حـول هلـم وال قـوةيعـرتف 

موعــة احلاكمــة الســورية علــى الوحــدة الداخليـة، وتســيري أعمــال احلكومــة بشــكل ســلس دون خســائر  حمافظـة ا
ففي اآلونة األخرية، استعادت احلكومة  ،ذلك، سيطرة القوات احلكومية على ساحة املعركة إىلباإلضافة  ،ثقيلة

 األمــمرابعــا، اخــذ احلكومــة الســورية مــع  ،يت اســتولت عليهــا املعارضــة الســوريةالــ األراضــيالســورية الكثــري مــن 
مـع ممثلـي املعارضـة يف  أوىلحـل سياسـي لالزمـة السـورية، حيـث عقـد لقـاءات  إىلاملتحدة زمام املبادرة للتوصـل 

ــا خطــوة  يل خامســا، تشــك. حــل سياســي إىلللتوصــل  أوىلغرفــة واحــدة، وإن مل يتحــدث عــن النتــائج، إال أ
ـــة تنظـــيم  أمريكـــا ـــة " حتـــالف دويل حملارب ـــع، . املتطـــرفني املســـلحني يف ســـوريا" اإلســـالميةالدول  يســـاعدهويف الواق

مكافحة اإلرهاب يف سوريا على اسـتعادة احلكومـة السـورية لألراضـي املفقـودة، وللحـد مـن الضـغط علـى بشـار 
 .موضوعيا

                                                
   41 .ص ، 2011 والتوزيع، للنشر زهران دار :عمان ،المشرق عرب جدار إنهيار ،الطالب عبد إبراهيم  1
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تواجـه العديـد مـن فضـائل املعارضـة السـورية اختالفـات خطـرية  ،ردود فعـال إثارةفشل املعارضة السورية يف  -3
" جبهـة النصـرة"يف حني أن القتـال احلقيقـي يف الغالـب يكـون مـع تنظـيم . يف تعيني الزعيم وتشكيل قوة مشرتكة

اسـتياء ومعارضـة مـن قبــل  األراضـيلالسـتيالء علـى "الدولـة اإلسـالمية " ثـار التعـاون مـع تنظـيم أوقـد . املتطـرف
بالتغيري السياسة الغربية اجتاه سوريا وحتسني العالقات بني اململكة العربيـة السـعودية  أيضاوذلك يقرتن . بالشع

 1.، كما جعل املعارضة تنظر يف وضعه املربكوإيران

أن تضـمن  اإلسـرتاتيجيةوميكـن هلـذه  .السـورية املعنيـة طـرافاألالوساطة الروسية النشـطة تسـهل احلـوار بـني  -4
 األزمـةثانيـا، ختفيـف العزلـة الدوليـة لروسـيا بسـبب  ،األوسـطيا يف سوريا، وتوسيع نفوذها يف الشرق مصاحل روس
املعنية يف الصـراع يف سـوريا، وتعزيـز الكفـاح  األطرافثالثا، ميكن خلق جو من التهدئة بني . أوكرانياالنامجة عن 
بعا، ميكن أن تساعد على ختفيـف حـدة التـوتر را. اآلخرينوغريها من املتطرفني " اإلسالميةالدولة " ضد تنظيم 

ووفقـا للتقــارير، ســوف يقــوم ". اإلســالميةالدولــة " ، باملســاعدة غـري املباشــرة يف محلتهــا حملاربــة تنظـيم أمريكــامـع 
 .بزيارة موسكو قريبا األمريكيوزير اخلارجية 

" وء علـى املعركـة ضـد تنظـيم الضـ أمريكـاخـالل هـذا العـام، تسـلط . سياسـتها اجتـاه سـوريا أمريكـاتعـديل   -5
ــة  وغريهــا مــن " خراســان"و مجاعــة تســمى " جبهــة النصــرة " ، تنظــيم" القاعــدة" وتنظــيم " اإلســالميةالدول

ونشر موقع . بشكل ملحوظ األسدبنظام بشار  اإلطاحةوخفض خطاب . يف سوريا األخرىاملنظمات املتطرفة 
حتــول يف  إىلخلطــة الســالم الســورية يشــري  أمريكــادعــم "  ينــاير مقــاال بعنــوان 19يــوم " نيويــورك تــاميز"صــحيفة 

ـاءممـا يسـلط الضـوء علـى كيفيـة . السـورية األزمـةاملبـادرات الدبلوماسـية حلـل  أمريكا، ودعم وتشجيع "الرتكيز  إ
دوء مـن طلـب تنحـي رئـيس بشـار األمريكييف سوريا، التحول يف الرأي  األهليةاحلرب   األسـد، تراجع الغرب 

  .املتطرفني للسلطة اإلسالمينيال تريد صعود  أمريكاوبالنظر ملا جيري حاليا فإن . عن احلكم فورا

  
  
  

  .سيناريوهات حل األزمة السورية: المبحث الثالث       

 أزمة إىل وصلت حىت تطورت عارمة لثورة نتيجة والتغيري السياسي اإلصالح يكون أن حالة يف
 مصطلح عنه يعرب ما وهذا سوريا، يف االستبدادي املاضي مع قطيعة يشكل سياسي ملستقبل تتطلع

                                                
  .42السابق،ص،نفس املرجع الطالب عبد إبراهيم 1
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  .التقليدي مبعناه اإلصالح من متدرجة بطيئة عملية عن يعرب اإلستشرافية الذي الرؤية

 العمل جيب اليت حماور من بالعديد مرتبط املستقبل لسورية السياسية الرؤية اإلستشرافية إىل التنبه من والبد
 االسـتعانة ـا دون خاصة متكاملة رؤية إىل الوصول وحماولة أحدها ةدراس يستحيل حبيث بالتوازي؛ عليها

  .الداخلي على وهذا احملاور باقي إليه وصلت مبا
  .التصور الروسي،اإليراني و الصيني: المطلب األول  

 و يتمثل فيما يلي:التصور الروسي: 

باملئـة  20تشكل سوريا أهـم الشـركاء العـرب التجـاريني لروسـيا إذ تشـكل التجـارة الروسـية السـورية مـا نسـبته  -

ـا تشـهد تناميــا، إذ إرتفعـت التجـارة الروسـية   1.92الســورية إىل  –1مـن إمجـايل التجـارة العربيـة الروســية كمـا أ

، مـن ناحيـة أخـرى تصـل اإلسـتثمارات 2010باملئـة عـن عـام  58، بزيادة تصـل إىل 2011مليار دوالر عام 

مليــار دوالر كمــا أن الشــركات الروســية الســيما يف القطــاع الطــاقوي تعــد مــن  20الروســية يف ســوريا إىل حــوايل 

  ....شركة تانتافت،و شركة سويوز منتغاز و بعض فروع شركة غاز بروم:أبرز الشركات العاملة يف سوريا ،مثل

القاعــدة الوحيــدة لروســيا علــى شــواطئ البحــر املتوســط و هــي ) طرطــوس(ا تشــكل القاعــدة البحريــةيف ســوري -

، و لكـن إسـتمرارها كلـف روسـيا إعفـاء لسـوريا مـن 1971موجودة عمال بإتفاقية قدمية بني البلدين تعود لعام 

  إىل جانب حصول روسيا على بعض التسهيالت يف الالذقية 2006مليار دوالر عام  9.8ديون بلغت 

إحدى الدول املهمة كسوق للسالح الروسـي،إذ شـكل نصـيب سـوريا مـن جتـارة روسـيا العسـكرية تعد سوريا  -

ـــة عـــام  07حـــوايل  ـــى  700، و الـــيت بلغـــت  2010بالئ ـــدة مـــع روســـيا عل ـــون دوالر كـــم أن ســـوريا متعاق ملي

 550و حـوايل  2011مليـون دوالر عـام  960منها  2013صفقات بقيمة أربعة مليارات دوالر حىت عام 

و هـي تقريبـا ) كاسـت(طبقا ملركز حتليل اإلسرتاتيجيات و التكنلوجيات يف موسـكو  2012ون دوالر عام ملي

                                                
 .85، ص 2012 ، ) 42العدد(.جنيف أمام تحديات تخلق السورية المعارضة و األسد مواقفبلدي، عنب  1
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ممــا جيعـــل قيمــة املبيعـــات  2010-2006نفــس قيمــة املبيعـــات العســكرية الروســـية لســوريا خـــالل الفــرتة مـــن 

  .مليارات دوالر  08حوايل  2013-2006العسكرية خالل الفرتة من 

وماسية املتبادلة بني البلدين فإذا كانت روسيا قـد سـاندت سـوريا يف مواقـف عديـدة فـإن سـوريا  املساندة الدبل -

الروسـية يف جورجيـا لعـام  كانت من بني القلة مـن الـدول الـيت أعلنـت بشـكل واضـح تأييـدها للعمليـة العسـكرية

إلسـرائيلي إضـافة إىل تأييـد و تأييدها للعب روسيا دورا يف اجلهـود الدبلوماسـية لتسـوية الصـراع العـريب ا 2008

  .السياسة الروسية يف الصراع الداخلي يف داغستان و الشيشان

سة الروسية على املعارضة الصرحية لتغيري النظم السياسية بالتدخل العسـكري اخلـارجي و قـد دلـت اتدل السي -

بفـوزه  انتهـتالرئاسـية الـيت  لالنتخابـاتحتضـريا –سلسلة املقاالت اليت كتبها بـوتني مـؤخرا يف الصـحف الروسـية 

أطلق بوتني علـى السياسـات الغربيـة " روسيا و العامل املتغري " على موقف واضح يف هذا اجلانب ،فتحت عنوان

و األمريكيــة خباصــة لنشــر الدميقراطيــة أنــه دميقراطيــة الصــواريخ و القنابــل الــيت ال تقبلهــا روســيا بــأي شــكل نــن 

  .األشكال

  :1تتمثل فيما يلي:صينيال التصور*            

الناجتة عن العقوبـات األوروبيـة علـى سـوريا  التكنولوجيةتساعد الشركات الصينية سوريا يف مواجهة املشكالت  

  باملئة من إمجايل الناتج احمللي السوري 20يف القطاع النفطي الذي ميثل 

مليـار دوالر مـن بـني مئـة مليـا دوالر متثـل التجـارة  2.48التجاريـة بـني الـدولتني حـوايل  كذاك حجم التبادالت

مليون دوالر  4.82مليار كعقود هندسية صينية يف سوريا و  1.82إضافة حلوايل  2011العربية الصينية،عام 

 مليــــــون دوالر علــــــى شــــــكل 16.81شــــــركة صــــــينية يف ســــــوريا و  30حتــــــويالت عمــــــال صــــــينيني يف حــــــوايل 
                                                

  ،2012،العربية اجلزيرة مركز .جديدة مقاربة مالمح األوسط الشرق و الصينشحرور، عزت  1
 :على الرابط التايل

www.studies.aljazeera.net       
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إســـتثمارات صـــينية مباشـــرة،و حتتـــل الصـــني املرتبـــة األوىل يف الشـــركات التجـــاريني لســـوريا و بالتــــايل 

و هـذا  حتتويـه روسـيا علـى ثـروات هائلـة فإشتشراف الدولة الصينية لسوريا مهم جـدا و هـذا نظـرا ملـا

  .1 األسدد سقوط دولة بشار ضيدعم الصني لكي تكون 

  :التصور اإليراني

 هو السوري النظام أن جيد الثوريو يراقب احلراك  السوري للواقع هلا تطرقنا اليت املعطيات حسب
 مع تعامله يف انتهجها اليت املمارسات خالل من بالداخل األوضاع إليه آلت ما إىل احلقيقي الدافع
 من ليس ذلك أن رغم السورية األراضي ضمن اإليراين للمشروع تسيري ذلك و البداية، منذ األزمة

 أال مصـلحته مـن ألن واضـح غـري إليـران الزال األفعـال بتلـك قيامـه وراء مـن الـدافع لكـن أبـدا، مصـلحته
 جيعل
 مييل املقنعة األسباب معروف غري بتصرف ولكن العلوية، الطائفية بقاء يضمن حىت مذهبية الثورة هذه

  .جدا غاليا يكون سوف تدويله يتم عندما املذهيب البعد تدويل إىل السوري النظام

 جـدا، حـرج موقـف يف نفسـه جيـد سـوف اللبنـاين اهللا فحـزب املرحلـة، هـذه يف لبنـان نعـزل أن ميكـن وال
 الثالثة القوة بني سيجري الذي اجلديد التحالفات عقد نتيجة جزئيا عنه تزاح سوف اإليرانية فالتغطية
 وهنا األمريكية، املتحدة الواليات وبني السوري الداخل يف السياسيني النشطاء و احلر باجليش املتمثلة
 مبعزل وهو العراق اجلوار من أيضا وجند الذاتية، قوته على العتماد مضطرا نفسه اهللا حزب جيد سوف

 سـيخلق ممـا الداخليـة باألوضـاع تزعزعـا إقليميـة جمريـات هكـذا ظـل يف ستشـهد حيـث التطـور، هـذا عـن
  .السوري امليداين للوضع مسايرة العراق يف حالةجديدة

 .التصور األمريكي و دول مجلس الخليج:المطلب الثاني

  :التصور األمريكي -

 املتحدة الواليات ترى إذ باديا، جنيف اتفاق تفسري على الكربى الدول  بني االختالف و الزال        
يف  األسـد مشـاركة عـدم علـى واضـح بشـكل يـنص االتفـاق أن سـوريا أصـدقاء دول وجمموعـة األمريكيـة

 صندوق خالل من إال يتنحى أن األسد أن وتعترب روسيا ترفضه الذي األمر االنتقالية، املرحلة

                                                
  .82، ص سابق مرجع شحرور، عزت   1
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 الـدائر اجلـدل أن الكثـريون ويـرى فيـه فـاعال شريك األسد يكون أن من البد سياسي حل أي االنتخابات
 احلالـة أن إذ سـوريا يف املعطيـات مل تتغـري إذ خصوصـا جبديـد يأيت لن اإلقليمية والدول الكربى القوى بني

 ينضـج مل القائمـة السـورية لألزمـة عسـكري أو سياسـي حـل أي أن علـى واضـح بشـكل تدل اليوم القائمة
  بعد

 اجليش فعالية من يزيد مما احلديثة، االتصاالت ومعدات واألموال باألسلحة احلر السوري اجليش دعم زيادة
 القـوات مـع حامسـة معـارك وجـود سـيحتم الـذي األمـر الـداخل، يف النشـطاء قـوة زيـادة إىل باإلضـافة وقوته

 .األرض على األوضاع سري تتوىل ثالثة قوة بصعود عنه يعرب ما وهو احلكومية
ريـات تصـل وعنـدما  لعقـد تضـطر سـوف األمريكيـة املتحـدة الواليـات فـإن التطـور مـن املرحلـة هـذه إىل ا

 البقـاء تضـمن حـىت ،)الـداخل يف السياسـيني والنشـطاء احلـر اجلـيش( اجلديـدالطـرف  مـع جديـدة حتالفـات
 مباشـرة1 مواجهـة يف تـدخل سـوف احلالـة هـذه ويف سـورية، يف املتغـريات طبيعة مع وتتواءم ملصاحلها اآلمن

  روسيا، مع
 :تصور دول مجلس الخليج - 

جملــس التعــاون اخلليجــي تشــبثه بضــرب نظــام بشــار األســد، وقــال إن موقفــه مل يتغــري، عقــب قبــول دمشــق  أكــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدويل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ال ــانتها الكيميائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للمجتمـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم ترســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .تســـــــــــــــــ

لـس يتشـبث مبوقفــه الـداعي لضــرب  فقـد أوضـح وزيــر خارجيـة البحــرين الشـيخ خالـد بــن حممـد آل خليفــة أن ا
قد علـى هـامش اجتمـاع وزراء خارجيـة دول  حفيف يف مـؤمتر صـوأضـا ،"من أجل وقـف نزيـف الـدم"سورية  ُ عــ

ـــــس التعـــــاون اخلليجـــــي يف جـــــدة  ـــــة ا"أن ،جمل ـــــى دعـــــم اجلـــــيش احلـــــر وضـــــرورة محاي ـــــس متفـــــق عل ل   لشـــــعبا
تمع الدويل إىل  ، مشـريا إىل أن "جتنب التسويف واملماطلـة ووقـف نزيـف الـدم يف سـورية"ودعا الوزير البحريين ا

اخلليجي متفق على أن املبادرة الروسية لن توقف قتـل املـدنيني، وحنـن مل نتـأثر بـأي موقـف دويل جملس التعاون "
ــــــــــــــــــــــــــف دم شــــــــــــــــــــــــــعبنا الســــــــــــــــــــــــــوري الشــــــــــــــــــــــــــقيق ــــــــــــــــــــــــــف نزي ــــق بضــــــــــــــــــــــــــرورة وق ــــــــــــــــــــــ  ."يف مــــــــــــــــــــــــــا يتعل

 
  :و تصور الخلیج لحمایة السوریین یكمن في 

                                                
1 J.Doughrty and R.Pfaltzgraff, Contending Theories of International Relation. 
NeYork:Harper and Row Publishers, 1981.pp.564-565. 
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كرية لســورية، ولــديها قــال الشــيخ آل خليفــة إن دول اخللــيج تتحمــل مســؤوليتها يف حــال توجيــه ضــربة عســأنــه 

 .1"تصور واضح حلماية املنطقة وأمنها ومحاية بلدان جملس التعاون اخلليجي وأمنها القومي"

، قـــال عضـــو جملـــس الشـــورى الســـعودي حممـــد عبـــد اهللا آل ُزلفـــى إن دول جملـــس "راديـــو ســـوا"ويف حـــديث لــــ 
  .التعاون مل تغري موقفها الداعم ألي إجراء عسكري ضد النظام السوري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .التصور األممي:المطلب الثالث   

                                                
 .96املرجع السابق،ص.جنيف أمام تحديات تخلق السورية المعارضة و األسد مواقفبلدي، عنب 1
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التفاصيل للوصـول إىل هدنـة موضـوعية مؤقتـة و  األخري يفيعترب التصور األممي من أهم التصورات إذ حبث هذا 
لوقـف القتـال   اختبـاردي ميستورا أنه طلب من النظام السوري تسهيل وصول بعثة لألمـم املتحـدة و هـذا  أشار

  1.بنقل مساعدات والتمهيد ملفاوضاتو هذا يشجع الوضع حلل سياسي،و بالتايل السماح 

مبهمـة إجيـاد حـل ينهـي احلـرب الـيت متـزق سـوريا منـذ حنـو  2014 فيفـريكذلك فان دي ميستورا املكلـف منـذ 
الحقـــا، علـــى توضـــيح أعـــوام، حـــرص يف إحاطتـــه أمـــام جملـــس األمـــن، كمـــا يف تصـــرحيه أمـــام الصـــحافيني  أربعـــة

ـاء األسدوربط فيه بني  فبيناالتصريح املثري للجدل الذي أدىل به اجلمعة يف  املبعـوث الـدويل حيـث أن  النـزاع وإ
احلكومـة السـورية الـيت متتلـك قـدرات جويـة ومدفعيـة عليهـا "أوضح أن ما قصده بقوله هذا هو بكل بسـاطة أن 
، مؤكــدا أنــه مل يقصــد مطلقــا "العنــف ضــد الســكان املــدنينيأن تشــارك يف أي حــل ميكــن أن حيــد مــن أعمــال 

  .استشراف دور الرئيس السوري يف أي تسوية سلمية للنزاع

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  مستقبل األزمة السورية في ظل المتغيرات الدولية:المطلب الرابع

                                                
  .130نفس املرجع السابق ،ص ،بلدي عنب 1
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اإلقتصــادية و العســكرية علـــى يعتمــد رســم الصــورة املســتقبلية علـــى قــدر غــري يســري مــن املتغـــريات السياســية و 
  :املستويات احمللية و اإلقليمية و الدولية،و تتمحور مالمح الصورة املستقبلية حول األبعاد احملتملة التالية

يف  االســتمرارإقــرار أطلســي بــأن روســيا قــد تــدفع املواجهــة حلــدها األقصــى يف حالــة اإلصــرار علــى  -
يف جماهلـا احليــوي املتبقـي يف غــرب آسـيا، و هــو  هــاارتكاز إسـرتاتيجية التطويــق هلـا،أو ضــرب قواعـد 

أمـر دفـع الـدول الغربيـة للرتاخـي يف األزمـة السـورية و يعـين أن روسـيا لـن تتخلـى عـن تأييـد املوقـف 
الســـوري لكنهـــا ســـتعمل علـــى دفـــع النظـــام حنـــو حتـــوالت مهمـــة علـــى مســـتوى بنيتـــه و لكـــن عـــرب 

ا ، و  ــة تســهل الســيطرة علــى تــداعيا قــد تــنجح يف جــذب أطــراف مــن املعارضــة خطــوات تدرجيي
 .السورية مما يعزز من هذه اإلسرتاتيجية الروسية

و تــدرك روســيا أن تراجعهــا عــن هــذا التوجه،ســيؤثر علــى أمنهــا احليــوي و مصــاحلها األخــرى الــيت 
أشرنا هلا من ناحية، و يضع مصداقيتها لـدى حلفائهـا يف املنطقـة السـيما إيـران موضـع مناقشـة و 

  .ن ناحية أخرىم ارتياب

إجتــاه املنطقــة  تبــدو الصــني يف موقــف أقــل رســوخا مــن املوقــف الروســي بســبب طبيعــة إســرتاجتيتها -
ـا الدوليـة بشـكل عـام ، غـري أن بعـض العوامـل قـد جتعـل الرتاجـع الصـيين  بشكل خـاص و توجها

ان الـيت املوقـف احلـايل أمـرا لـيس هينـا، ويتجلـى ذلـك يف حرصـها علـى العالقـة مـع إيـر  استمرارعن 
ـــل مـــوردا مهمـــا  يف املصـــادر النفطيـــة، ورغـــم أن الســـعودية متثـــل املـــورد األول للصـــني لكـــن  هلـــامتث

احلساب اإلسـرتاتيجي الصـيين يقـوم علـى أسـاس أن أيـة أزمـة حـادة بـني الصـني والواليـات املتحـدة 
 .1راناألمريكية قد جتعل من السعودية طرفا ال يؤمن جانبه،خالفا هلا هو عليه الوضع يف إي

الواليات املتحدة هلموم األقليات الصينية و خباصـة األقليـة املسـلمة يف سـينكيانج  استثمارمشكلة  -
قد جيعل الصني أقل ترحيبا بنجاح احلركات اإلسالمية يف الربيع العـريب يف تـويل السـلطة يف الشـرق 

 أن التغــري يف األوســط لكــي ال يكــون هنــاك قواعــد إرتكــاز حتــرك تلــك األقليــة مســتقبال إضــافة إىل
الروسـية الـيت تـزداد متاسـكا و تسـتند لقواعـد  –للعالقـات الصـينية  ارتباكـااملوقف الصيين فـد خيلـق 

 2.مشرتكة

                                                
  . 41ص ، 2011، والتوزيع للنشر زهران دار :عمان ،المشرق عرب جدار إنهيار ،الطالب عبد إبراهيم   1 
  
  .42، نفس املرجع السابق، ص الطالب عبد إبراهيم  2
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السـورية ،و قـد تغطيهـا أزمـة كـربى يف منطقـة أخـرى ، و قـد  األزمـةذلك يعين أن الظالل ستزحف تدرجييا على 
  .تؤدي التفاعالت السلبية داخل مصر و ليبيا و اليمن إىل مزيد من زحف اخلريف على الربيع العريب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :خاتمة الفصل الثالث
  
 مبيعات تقدر حيث روسيا، إىل بالنسبة ومهمة كبرية سورية يف الروسية املصاحل أن يف شك وال

 مت اليت املشرتكة املشاريع عشرات ذلك إىل يضاف الدوالرات من عدة مبليارات سورية إىل األسلحة



 الفصل الثالث                                  السیاسة الخارجیة الروسیة إتجاه األزمة السوریة
 

100 
 

ا، والتعاقـد االتفـاق  يف اتفاقيـات أربـع توقيـع جـرى حيـث ،ليـارات الـدوالراتمب عقودهـا قيمـة وتقـدر بشـأ
 والتجارية االقتصادية العالقات وتطوير والغاز النفط جمايل يف بالتعاون ختتص ،2012 عام جانفي 09

 حيثيات وتبدو ،سياسيا جانبها إىل والوقوف عسكريا لسورية الدعم بتقدمي روسيا تعهد جانب إىل،والعلمية
 الغربيـة الـدول سائر على ينطبق أمر وهو الروسي، الدور طبيعة حتديد يف راجحة الروسية املصاحل وحساب

ا إال وسواها، واألطلسية  وخارجيـة، داخليـة عوامـل مـع ومتشـابكة قصـوى أمهيـة متتلك الروسية احلالة يف أ
ا حتسني من املاضية القليلة السنوات يف متكنت روسيا وأن خاصة  مبـا العربيـة، الـدول مـن عـدد مع عالقا

ـا عـن فضـال العـريب، اخللـيج دول فيهـا ـا عالقا  هلـا صـار وبالتـايل ،إسـرائيل مـع والتقـين العسـكري وتعاو
 األساسـية الضـمانة هـو االسـتقرار أن تعتـرب باتـت لـذلك العربيـة، املنطقـة يف اجلاريـة بـاملتغريات تتأثر مصاحل

 التدخل رفض مبدأ تؤكد إذ الشعوب، مطالب وعن األنظمة ممارسات عن النظر بصرف الروسية، للمصاحل
  .األنظمة قمع مع معركتها يف وحيدة الشعوب وترك العربية، الداخلية األوضاع يف اخلارجي

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتـــمـة
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  :الخاتمة

إىل تلمُّس طريقها حنو الوصول إىل مكانتها اليت تصبو إليها يف النظام ،تسعى السياسة اخلارجية الروسية
ومن أجل ذلك، حاولت موسكو جاهدًة حتقيق العديد من األهداف اليت متثِّل خطوًة هامة يف سبيل ،الدويل

  .اجلديد املتعدد األقطاب الذي ترغب يف تدشينهاعتالء روسيا االحتادية مكانة سامقة يف النظام الدويل 

كان من أهم تلك األهداف احلفاظ على الوضع األمين واستقراره الداخلي، وتعميق أواصر العالئق مع 
دول اجلوار يف الفضاء السوڤيييت السابق، وتطوير العالقات االقتصادية والسياسية والثقافية مع قوى كربى 

دون تدخل الدول األخرى يف شئون روسيا االحتادية أو منطقة  و ذلكند واليابان، أخرى يف آسيا كالصني واهل
  .نفوذها يف احمليط السوڤيييت السابق

وقد جلأت موسكو يف سبيل حتقيق ذلك إىل عدد من الوسائل واألساليب اليت مل تقتصر على الناحية 
قتصادية وما يسمى بالقوة الناعمة من السياسية فحسب، وإمنا امتدت لتشمل باقي املناحي العسكرية واال

فقد أعلنت موسكو عن عزمها على تقوية اجليش الروسي وإمداده بأحدث األسلحة . إعالم وثقافة وغري ذلك
القتالية، وكذلك سعت حنو تعزيز دور ومكانة املنظمات الدولية ذات الثقل الدويل مثل منظمة األمن والتعاون 

ة النفوذ األطلسي الذي صار أداًة أمريكية للتغلغل والتوغل يف أوروبا، ومنظمة شنغهاي للت ا عاون؛ وذلك 
  .يف الشئون الدولية، ال سيما يف منطقة الشرق األوسط

ال سيما -موسكو حنو إرساء نظام اقتصادي وجتاري يقوم على التبادل التجاري  سعت كما 
سط وأمريكا الالتينية وآسيا، مبا يساعد على مع الدول احلليفة والصديقة يف منطقة الشرق األو  ،العسكري

  .إنعاش االقتصاد الروسي بشكل كبري

وفيما يتصل باملصاحل الروسية يف منطقة الشرق األوسط، فقد عملت موسكو على وضع إسرتاتيچية 
ية متثلت أوىل مالمح تلك اإلسرتاتيچ. سعت من خالهلا إىل الوصول إىل تلك املصاحل وحتقيقها واحلفاظ عليها

اك قوة ونفوذ الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة من خالل مزامحتها يف القضايا الشائكة  يف حماولة إ
  .واحلساسة بالشرق األوسط

،  2003فمثالً، رفضت روسيا القيام بعدوان على العراق، مستخدمةً حق الڤيتو يف جملس األمن يف فرباير 
وال . 2001نستان يف أعقاب أحداث احلادي عشر من سبتمرب كما أدانت العدوان األمريكي على أفغا

أن تكون روسيا إحدى اجلهات اليت متد حركة طالبان  - من وجهة نظره الشخصية-يستبعد الباحث 
واملسلحني املناهضني للوجود األمريكي يف أفغانستان باألسلحة واملعدات والذخرية الالزمة ملواصلة املواجهات 
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حىت  2001األمريكية وحلف مشال األطلسي، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية عام  العسكرية مع القوات
  .تاريخ انسحاب القوات األجنبية من البالد

ويعد احلفاظ على األمن وما متثِّله الناحية اجلنوبية القوقازية اهلشة وغري املتماسكة من خماطر لروسيا االحتادية  
نة اليت وقعت يف . يهاثاين مالمح اإلسرتاتيجية املشار إل لوَّ ُ فالقيادة الروسية ال زالت تتذكر مآسي الثورات امل

ومن هذا املنطلق، أعلنت موسكو يف . بعض دول الكومنولث الروسي، وما سبَّبه ذلك من مشكالت لروسيا
كره عند بدء تلك األحداث، وهو ما سريد ذ -" الربيع العريب"وسائل اإلعالم الروسية أن أحداث ما ُمسِّي 

ا البعض من أجل إزاحة السلطات الشرعية عن  -الحًقا جمرد حركات مترد، وتظاهرات وأعمال شغب قام 
  .احلكم

له على االستقرار   كذلك ال تزال احلكومة الروسية ختشى من خطر التطرف الديين اإلسالمي، وما يشكِّ
ديدات حلركة التقدم  والنمو االقتصادي واالستثماري والسياسي، واألمن الداخليني الروسيني من خماطر و

خاصةً مع وجود بعض اجلماعات املسلحة اإلسالمية املتطرفة املوجودة ببعض دول القوقاز وآسيا الوسطى، 
وما حرب الشيشان عن الذاكرة الروسية . وكذلك ببعض اجلمهوريات املندرجة حتت مظلة االحتاد الروسي نفسه

  .ببعيدة

كرة القائمة وامللحة والشديدة األمهية لدى القيادة الروسية اليت تتمثل يف سعي موسكو كل ما سبق يؤكد الف 
وعلى املدى -احلثيث واجلاد حنو إجياد موطئ قدم هلا على قمة النظام الدويل احلايل؛ ليساعدها ذلك فيما بعد 

القائم، واستبداله بنظام على تغيري هيكل النظام الدويل  - املتوسط والطويل، وبالتعاون مع قوى كربى أخرى
دويل متعدد األقطاب، يراعي مصاحل كافة أطرافه من القوى الكربى، دون تفرد إحدى تلك القوى باهليمنة 

على النظام من ناحية، ودون إحداث حالة من الصراع أو الصدام بني تلك القوى فيما يتصل بقضية هنا أو 
  .هناك من ناحية أخرى

ولذلك يرى بعض األكادمييني ودارسي العلوم السياسية أنه برغم تأكيد روسيا الدائم على معارضتها للنظام  
األحادي القطبية، وأمهية وجود نظام دويل متعدد القوى، يتسم بالعدالة واحرتام القانون الدويل والشرعية 

، فإن روسيا ترتبط مبصاحل إسرتاتيچية الدولية، وبدور أوسع للمنظمات الدولية وعلى رأسها األمم املتحدة
ومن َمثَّ فهي أكثر ميالً إىل احتواء اخلالفات اليت تنشب من آن آلخر . وحقيقية مع الواليات املتحدة األمريكية

وبالتايل فإن روسيا . مع واشنطن، وتسويتها على النحو الذي يضمن لروسيا محاية مصاحلها وأمنها القومي
هذه اخلالفات حد اخلالف بني الشركاء، وليست على استعداد للتضحية بشراكتها  حريصة على أال تتجاوز

  .مع الواليات املتحدة
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ا اليت املتغريات وتعترب  اليت مؤشرات التفكك بروز إىل أدى الثورات الراهنة ظل يف العربية املنطقة شهد

ا  والقاعدة الدولة بني االنسجام حتقيق على املقدرة عدم إىل رجع ا وهذا الثورات دول من العديد شهد
ا حد يف الدولة إدارة عن العجز ذلك ويربز  وتقاليد للخربة فاقدة خنب لتصبح األمة بناء وإعادة ذا

 ما وهذا أطيافها، جبميع االجتماعية والقواعد السياسية القمة بني هوة خلق مما السلطة؛ موقع يف املمارسة
 وضعية يف مباشرا سببا كان ما وهذا السياسي، التوافق جوانب إىل الوصول على املقدرة صعوبة إىل أدى

 النظام على بصمة تركت اليت احلالية االضطرابات مشهد عجل مما الداخلي السياسي و الصراع  االنقسام
 داخلي صراع  :األول للصراع أو شكلني بعدين احلالية األزمة أظهرت فقد سورية حالة يف أما اإلقليمي

تمعية لرتكيبه راجع وذلك األصعدة مجيع على سوريا انقسام إىل أدى  وزن إىل فيعود الثاين أما املعقدة، ا
 أطياف بتبين الصراع تتجاذب الدولية القوى وخمتلف اإلقليمي واجلوار اجلوار دول جعل مما اإلقليمي سوريا

 تغيري على جيوإسرتاتيجية فواعل مراهنة بسبب الوضوح عدم من حالة تعيش سورية جعل مما داخلية؛
 .املنطقة يف والتوازنات التفاعالت معادلة
 ، والدولية واإلقليمية احمللية القوى بني العالقات بتطورات  مرتبط العريب النظام مستقبل يبدو هكذا

 املستقبلية سيناريوهات برتجيح السورية الثورة فسرته ما حبسب سورية يف األوضاع بتطورات أخص وبشكل
 اجلامعة أولويات وقائمة العربية، اهلموم قائمة إىل سوريا ستضاف واألساس العريب، اإلقليمي للنظام املختلفة
و  اإلسرائيلي العريب بالصراع اخلاصة الفلسفة بعقيدة متأثرا النظام قلب قضية يف تدرجييا يغري ما وهو العربية

 ل إسرائيلوتدخ اإلقليمي النظام تفاعالت جممل على وأخطار حتديات يطرح الذي السوري الدور بقدرات
 يشري أن شأنه من الذي احلر اجليش وتسليح لبنان مع حدث ما غرار على سوريا مع حدودية أماكن يف
  . للدول خمتلفة لقرارات الباب وتفتح العريب اإلقليمي النظام جوهر يف عميقة حتوالت إىل
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عـمة المراجـقائ  
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  :صــالملخ

ا تلعب دور العبا دوليا رئيسا يف جملس األمن ،وكذلك  تعترب روسيا من أهم الدول على الساحة الدولية وهذا أل
تسعى اىل أن تستعيد مناطق نفوذها ،ونظرا ألن سوريا متثل حليف روسيا الوحيد خصوصا يف لعبة 

،ولتعزيز مصاحلها ،حول ذلك قمت بدراسة هذا املصاحل،والصراع الذي حدث يف سوريا جعلها تتدخل يف األزمة 
املوضوع وتقيمه إىل ثالث فصول وهذا بتحديد وضبط املفاهيم األساسية لدراسة مع رصد أبعادها ،مث دراسة 

  .املقاربات النظرية املناسبة للتحليل هذا بالنسبة للفصل األول

اخلارجية الروسية مع حتليل أهداف الرئيسية  ما الفصل الثاين فعززة دراسايت بدراسة موقع سوريا يف السياسةأ
للسياسة الروسية يف الشرق بإضافة اىل مؤسسات صنع القرار مث دراسة سوريا من حيث تعريفها تعريفا مفصال 

خزصوصا املوقع وأمهية اجليو بوليتكية والعالقات السورية قبل وبعد احلرب الباردة مع تفصيل يف األسباب الرئيسية 
زمة السورية وأطراف األزمة وكيف أثرت األزمة السورية على التوازنات الداخلية واإلقليميو ،بإعتبار أن مع بلورة األ

  .األزمة السورية ونقطة حتول كبري يف سياسة موسكو اخلارجية 

زمة  السورية بتحليل دور القوى اإلقليمية أما يف الفصل الثالث فكان هناك حتليل وتفسري ملوقف روسيا من األ
والدولية وكيف دعمت روسيا النظام السوري وما نظرة القوى الطربى لسوريا باإلضافة اىل أهم املبادرات الروسية 

ودورها يف جملس األمن الدويل وكيف لعبت دور الوساطة ،وأخريا إستشراف حل األزمة السورية من خالل التصور 
ي مع ذكر مستقبل األزمة السورية يف ظل املتغريات الروسي ،اإليراين ،الصيين ،األمريكي ،ودول اخلليج واألمم

  .يف اإلستقرار السوري هنا هو الضمان األساسية ملصاحل الروسية.الراهنة
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La Russie est l'un des pays les plus importants de la scène internationale 
et ce parce qu'ils jouent le rôle d'un acteur international en tant que 
Président du Conseil de sécurité, ainsi que la recherche de regagner 
leurs zones d'influence, et parce que la Syrie est le seul allié la Russie, en 
particulier dans le jeu des intérêts, et le conflit qui est arrivé en Syrie 
leur faire intervenir dans la crise, et à promouvoir intérêts, alors je 
étudiés sur ce sujet et a organisé trois saisons et cette identification et 
d'ajuster les concepts de base de l'étude du suivi de ses dimensions, et 
ensuite étudier les approches théoriques appropriées à l'analyse de ce 
pour le premier semestre. 

Le deuxième chapitre Fez mes études examinent le site Syrie dans la 
politique étrangère russe avec une analyse des principaux objectifs de la 
politique russe au Moyen ajoutée aux institutions décisionnelles et étude 
Syrie définies comme étant la définition détaillée Khozsossa le site et 
l'importance de géo Politis relations syriennes avant et après la guerre 
froide avec la ventilation dans les principales causes avec cristalliser la 
crise syrienne et les parties à la crise et comment la crise syrienne a 
affecté les équilibres internes et Alakulaimao, comme le point de la crise 
syrienne et un changement majeur dans la politique étrangère de 
Moscou. 

Au troisième trimestre, il était l'analyse et l'interprétation de la position 
de la Russie sur l'analyse de la crise syrienne sur le rôle des pouvoirs 
régionaux et internationaux et comment la Russie a soutenu le régime 
syrien et de regarder les forces Tabari à la Syrie, en plus des plus 
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importantes initiatives russes et son rôle dans le Conseil de sécurité des 
Nations unies et de la façon dont il a joué un rôle de médiation et, 
enfin, prévoir la solution à la crise syrienne par le biais la perception 
russe, iranienne, chinoise, américaine, et les États du Golfe et de l'ONU 
ainsi avec l'avenir de la crise syrienne à la lumière des variables de 
stabilité Alrahenh.vi syrienne ici est la garantie fondamentale pour les 
intérêts russes. 
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