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Abstract: 
This study identifies the implications of Russian military intervention in Syrian crisis on the regional balance 

of power and on world order as a whole, as Russia is trying to play an influential role in parallel to the American 

role in the middle east region. The study relied on Systematic integration to achieve its objectives and to provide 

deep understanding and analysis to the Russian role in Syria. As such, the study depends on the systems analysis 

approach and the neoclassical realism and constructivism in addition to perceptions of the policy makers and 

decision making approach. The study concluded that the crisis got regional and international dimensions which 

contributed to revive and show the importance of the Russian role as a great country in the world order that 

characterized by the US hegemony particularly in the Arab region after the occupation of Afghanistan and Iraq in 

2001 and 2003 respectively which provides strong motivation for Russia to intervene in Syria militarily to weaken 

the American absolute domination on the Syrian crisis. As a result, the regional and international dimensions of 

the Syrian crisis have contributed to achieve some or part of the Russian objectives towards creating a multipolar 

world. 

Keywords: World Order, Balance of Power, Syrian Crisis, Russian Intervention.  

Hammad Salem Mohammad ALqaisi Markram Ahmad Soliman al tarawneh 

Faculty of Art Faculty of Art 

Poltical Scince  

University of Jordan 

hammad.alqisi85@gmail.com 

Poltical Scince  

University of Jordan 

Markram.altarawneh@alghad.jo 

https://doi.org/10.12816/0057785

mailto:Markram.altarawneh@alghad.jo


 مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

بيع  مزة  السرية  واععكسسسه  لى   التدخل العسكري الروسي في اال

 النظسم الدولي
 

 مكرم احمد سليمان الطراونة حماد سالم محمد القيسي

 األدابكلية 

 قسم العلوم السياسية

 األدابكلية 

 العلوم السياسية

 الجامعة األردنية

hammad.alqisi85@gmail.com 

 األردنيةجامعة ال

Markram.altarawneh@alghad.jo 

 
30/30/0303استالم البحث: 11/30/0303قبول البحث:   

 :الملخص
أثر التدخل الروسي في االزمة السورية وانعكاساته على موازين القوى االقليمية وعلى النظام الدولي برمته، حيث  الحالية الدراسة تناولت

موازاة الدور االمريكي في منطقة الشرق االوسط. اعتمدت الدراسة مبدأ التكامل المنهجي حيث استندت الى تحاول روسيا لعب دور مؤثر في 
الى توظيف مفهوم االدراك والمعتقدات لدى  باإلضافةاكثر من مقاربة بما فيها منهج تحليل النظم والواقعية الجديدة والبنيوية وصنع القرار 

سير طبيعة التدخل الروسي في سوريا واالثار المترتبة على هذا الدور في سوريا. وقد خلصت الدراسة صناع القرار وذلك من اجل فهم وتف
لواليات الى أن األزمة اكتسبت أبعادًا إقليمية ودولية ادت الى إبراز المكانة السابقة لروسيا كدولة عظمى فاعلة في ظل نظام دولي تنفرد فيه ا

، ما شكل دافعًا لروسيا للتدخل 1002و  1002على المنطقة العربية بعد غزو افغانستان والعراق في عامي المتحدة بالقيادة والهيمنة وخاصة 
بقوة في االزمة السورية الثبات حضورها واضعاف السيطرة المطلقة للواليات المتحدة على مفاصل االزمة السورية. يمكن القول ان االبعاد 

 ساهمت في تحقيق جزء من تطلعات روسيا نحو ايجاد نظام عالمي متعدد االقطاب . االقليمية والدولية لالزمة السورية قد
 النظام الدولي، توازن القوى، األزمة السورية، التدخل الروسي.   :المفتاحّيةالكلمات 

. 

 :المقدمة

بددددأت االزمدددة السدددورية بظهدددور االحتجاجدددات المنهضدددة للنظدددام السياسدددي 
ليددة أدت الدى قددل مددا يقددارب ربددع مليددون والتدي تطددورت الحقددًا الددى حددرب أه

مليون سوري خارج االراضي السورية وكذلك  22شخص ولجوء ما يقارب 
فددرار عدددد كبيددر مددن السددوريين كنددازحين، وروسدديا لددم تقددف مشدداهدًا للحددرب 
بل دخلت فدي خدط المواجهدة مندذ بددايتها بصدورة غيدر مباشدرة مدع حلفا هدا 

مدددن خدددالل اقامدددة قاعددددة  االخدددرين وبددددأ ذلدددك بوضدددوو وبددداعتراف روسدددي
عسددكرية فددي الالذقيددة وتددم توسدديعها وتجهيزهددا بالمعدددات العسددكرية لتدد مين 
الحمايدددة لهددددا ومددددن الجانددددب االخددددر اظهددددرت الواليددددات المتحدددددة االمريكيددددة 
انزعاجها من التدخل الرسوي المباشر واعتبرته نوعدًا مدن اندواع اطالدة مددة 

وتشددريد اعددداد كبيددرة مددن  الحددرب التددي راو ضددحيتها االالف مددن المدددنيين
السدددوريين، وهنددداك اهميدددة كبدددرى للبحدددر االبددديا المتوسدددطة فدددي حسدددابات 
روسددا الجيوسياسددية باعتبدددار ان البحددر هددو بوابدددة اوروبددا والبحددر االبددديا 

 المتوسط وهي احد مداخل اوروبا وروسيا على حد سواء.

ادت التغيرات التي شهدتها بعا الدول العربيدة والتدي اطلدق عليهدا  
، 1022تسمية "ثورات الربيع العربي" الى  اندالع الثورة السدورية فدي عدام 

والتددي رافقهددا نشددوب نددزاع مسددلف بددين مختلددف االطددراف المتنازعدده مددا ادى 
الددى عدددم قدددرة االطددراف االقليميددة علددى حسددم النددزاع والتوصددل الددى تسددوية 
لحدددل األزمدددة. وفدددرت هدددذل التطدددورات المندددا  المال دددم لروسددديا كدددي تظهدددر 

 العب فاعل ور يس في تفاعالت األزمة السورية. ك
لقدد أحدددث التدددخل الروسدي فددي االزمددة السدورية تطددورات مهمدده فددي 
مسددار الصددراع، وكددان لدده تددداعيات وانعكاسددات اقليميددة ودوليددة. لقددد سددعت 
روسيا الستغالل االزمة فدي سدوريا كدي تسدتعيد موقعهدا فدي النظدام الددولي 

يددات المتحدددة االمريكيددة وتسددعى ايضددا كقددوى عالميددة عظمددى منافسددة للوال
السددددتعادة امجادهددددا التاريخيددددة كونهددددا الوريددددث لعددددر  امبراطوريددددة االتحدددداد 
السدوفيتي سددابقًا. لقدد وفددرت التحدوالت التددي شدهدتها األزمددة السدورية الدددافع 
والفرصددة لروسددديا فددي أن تبحدددث لهدددا عددن مدددوطر قددددم فددي منطقدددة الشدددرق 

يسدي ال يمكدن تجداوزل وأنهدا قدادرة علدى األوسط لتبرهن للعالم أنها قطدب ر 
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إحددداث تغييددر فددي المعادلددة الدوليددة، وأن أي حددل لهددذل االزمددة ال بددد وأن 
يكون من خاللها وبالتوافق مع أهدافها ومصالحها وتطلعاتها. نتيجدة لدذلك 
اصددددبحت سددددوريا سدددداحة صددددراع وتنددددافس مصددددالف بددددين القددددوى االقليميددددة 

يكددون لهددا دور فاعددل ومددؤثر فددي  والدوليددة، وقددد ادركددت روسدديا ضددرورة ان
األزمة السورية ألن سوريا تعتبر منطقة نفوذ لهدا بحكدم عالقاتهدا التاريخيدة 

 واالقتصادية معها.  
وبددددررت موسددددكو موقفهددددا مددددن االزمددددة السددددورية بحجددددة رفضددددها للتدددددخالت 
الخارجيددة فددي الشددؤون الداخليددة فددي بعددا االحيددان ولحمايددة الشددرعية فددي 

يددة واصددولية اسددالمية مسددلحة فددي بعددا االحيددان روسدديا مددن مددؤامرة غرب
 االخرى، االمر الذي كان له دور كبير في تعقيد االزمة في سوريا.

 مشكلة الدراسة
تتمحدددور مشدددكلة الدراسدددة حدددول البحدددث بمجمدددل المتغيدددرات والددددوافع 
التدددي ادت الدددى التددددخل الروسدددي العسدددكري المباشدددر فدددي االزمدددة السدددورية 

لحددداكم فدددي سدددوريا وبيدددان التدددداعيات االقليميدددة للحفددداظ علدددى بقددداء النظدددام ا
والدوليددة لهددذا التدددخل وانعكاسدده علددى طبيعددة النظددام الدددولي الددراهن. بندداء 
على ذلك فإن المشكلة التي تحاول الدراسة تناولها بالبحث والتحليل تتمثل 
بالتسدداؤل الددر يس: هددل شددكل التدددخل الروسددي فددي االزمددة السددورية تحددواًل 

في تغيير موازين القدوى فدي المنطقدة، وهدل أثدر ذلدك علدى  دراماتيكيا مؤثراً 
 طبيعة النظام الدولي وما هي طبيعة ذلك الت ثير؟ 

 تنطلق هذل الدراسة من فرضيتين ر يسيتين هما: فرضيات الدراسة: 
المصالف االستراتيحية الروسية الكبرى اقتضت الى التدخل وبقوة فدي  .2

وازن الدددولي الددى مددا كددان عليدده االزمددة السددورية لالسددتعداد العددادة التدد
 .في السابق

كان للتددخل الروسدي فدي االزمدة السدورية أثدر حاسدم فدي بقداء النظدام  .1
 السوري واضعاف مختلف فصا ل المعارضة.

 اسئلة الدراسة
لإلجابددة علددى فرضدديات الدراسددة تددم صددياغة مجموعددة مددن االسدد لة 

 وهي:
وازين القدوى هل ساهم التدخل الروسي في االزمة السورية بتغيير م .2

لصدالف نظدام الدر يس السدوري بشدار االسدد وكيدف اثدر هدذا التدددخل 
 على مختلف الفصا ل المسلحة والمعارضة؟

هل يمكن لروسيا ان تلعب دورًا فاعاًل فدي منطقدة الشدرق األوسدط،  .1
 وهل سيكون هذا الدور مؤثرًا على طبيعة النظام الدولي؟ 

ي فددي االزمددة السددورية مددا هددي النتددا ج المترتبددة علددى التدددخل الروسدد .2
 على المستوى الداخلي واالقليمي والدولي؟

 أهمية الدراسة 
تمثلدددت أهميدددة الدراسدددة الحاليدددة بتناولهدددا موضدددوعًا علدددى غايدددة مدددن 
االهميدددة لتوضددديف مدددا احدثدددة الموقدددف الروسدددي تجدددال االزمدددة السدددورية مدددن 
 تحوالت اقليمية ودوليدة فدي المنطقدة مدن خدالل الرجدوع الدى االسدباب التدي

دعددت روسدديا للتدددخل فددي سددوريا وتحليلهددا والبندداء عليهددا فددي فهددم التحددوالت 
السياسية المقبلة في العالم، باالضافة الى تحليل االبعداد السياسدية للتددخل 
الروسددي فددي االزمددة السددورية علددى المسددتوى االقليمددي والدددولي مددن خددالل 

مدددن  التركيدددز علدددى مدددلالت التددددخل الروسدددي فدددي االزمدددة السدددورية ومدددا لهدددا
 انعكاسات على طبيعة النظام الدولي.

 منهج الدراسة:
لالقتددراب مددن المشددكلة البحثيددة وتفسدديرها وتحليلهددا اعتمدددت الدراسددة 
على مجموعة من االقترابات البحثية، ومزجت بينهدا، وقدد شدملت اسدتخدام 
أكثر من منهج فيما يعرف بالتكامل المنهجي. فمنهج تحليل الدنظم يسداعد 

اآلثار المترتبة على التدخل الروسي في االزمة السورية، في الوقوف على 
وماينتج عنها من تفداعالت تجدري فدي البي تدين الداخليدة والخارجيدة وصدواًل 
الى مبدأ االعتماد المتبادل لضمان استمرارية النظام وبقاؤل، فتحليدل الدنظم 

ز السياسية لدى )ديفيد ايستون( كما يظهر في المراجعة التدي قددمها تشدارل
د. فددداريس يسدددتند علدددى اعتبدددار أن النظدددام هدددو وحددددة التحليدددل مدددع وجدددود 

 . (21)عناصر مترابطة ومتفاعلة داخل كل نظام
تعتمددد الدراسددة علددى توظيددف الواقعيددة الجديدددة كاطددار تحليلددي فددي 
محاولة فهم الدوافع التي تقف خلف التدخل الروسي فدي سدوريا. يبدين هدذا 

ول فدي حفدظ االمدن والبقداء وان تحقيدق االطار المعرفي طبيعدة اهدداف الدد
المصددالف والسددعي المددتالك النفددوذ والتدداثير يمثددل االهددداف المركزيددة التددي 

 . (12)تدفع الدول الى تبني سياسات قد تؤدي الى التصادم مع االخرين
وفدددي حدددين ركدددزت النظريدددة الواقعيدددة الكالسددديكية علدددى مفهدددوم القدددوة 

ن طبيعة النسدق الددولي وبنيدة النظدام والمصلحة اعتبرت الواقعية البنيوية ا
الدددولي هددي التددي تددؤثر علددى السياسددات الخارجيددة للدددول. وفددي حددين ركددز 
هددانز مورجنثدداو علددى الدددول كفاعددل ر يسددي فددي مسددرو العالقددات الدوليددة 
ودور القددددوة والمصددددلحة فددددي تحريددددك دوافددددع الدددددول فددددي السياسددددة الدوليددددة، 

ميرشيمر وكينيث والتز وغيدرهم ارتكزت الواقعية البنيوية كما وصفها جون 
علدى فوضدوية النظدام الددولي وعدددم وجدود حكومدة مركزيدة عالميدة مددا ادى 
بالدددول الددى محاولددة السدددعي لزيددادة اكتسدداب القدددوة لغايددات تحقيددق االمدددن. 
ولدددذلك تعتقدددد النظريدددة ان تركيبدددة النظدددام الددددولي هدددي المسدددؤولة عدددن نمدددط 

تقليدية ان السبب وراء تصرفات سياسات الدول وليس كما تعتقد الواقعية ال
الدول هو الطبيعة االنسانية التي تبحث دوما عن القوة والمصلحة. ضدمن 
هددذل المقاربددة تددم تصددنيف تيددارات هددذل المدرسددة بمددا يخدددم اغددراا البحددث 
الدددذي يعدددالج مسدددالة التددددخل الروسدددي ومدددا يتضدددمنه مدددن انعكاسدددات علدددى 

 .(12)نية النظام الدوليطبيعة موزاين القوى االقليمية وتاثيرل على ب
سددوف يددتم ايضددا االشددارة الددى موضددوع االدراك وسددوء االدراك لدددى 
صدددناع القدددرار وذلدددك لمحاولدددة تفسدددير سدددلوك صدددانع القدددرار الروسدددي تجدددال 
التدخل في االزمة السورية. في هذا الصدد سيتم بيان ان افكار ومعتقدات 

خدددرين صدددناع القدددرار تدددؤثر بشدددكل واضدددف فدددي حكمهدددم علدددى تصدددرفات اال
وبالتددالي اتخدداذ قددرارات قددد تجانددب الصددواب وذلددك الن ادراك صددانع القددرار 
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كان مغايرا للواقع او الحقيقة. يتجسد هذا المفهوم في فهم روسيا ان سوريا 
مصدددلحة اسدددتراتيجية ال بدددد مدددن الحفددداظ عليهدددا لتقويدددة وضدددع روسددديا ازاء 

عددده منافسددديها علدددى المسدددتوى االقليمدددي، االمدددر الدددذي سددداهم ضدددمن مجمو 
اخددرى مددن العوامددل فددي اتخدداذ قددرار التدددخل العسددكري المباشددر فددي سددوريا 

 .  (22)خوفا من مواجهة التداعيات التي ستترتب على قرار عدم التدخل
من هندا فدان عمليدة صدنع القدرار تداتي مدن خدالل المفاضدلة مدا بدين 
مجموعدددة خيدددارات وبددددا ل متنافسدددة فيمدددا بينهدددا اسدددتنادًا الدددى طبيعدددة أدراك 

القدرار وتقدديرل للموقدف، ويعتمدد صدنع القدرار علدى مجموعدة عوامدل صانع 
منها: العامدل النفسدي والسدلوكي وااليديولوجيدة والعقيددة وطبيعدة الشخصدية 

ويتد ثر صددنع القدرار بالضدغوط والحاجدة التخدداذ  ةالداخليدة والخارجيدوالبي دة 
تبنددت  قددرار اعتمددادًا علددى العقالنيددة والمنفعددة والمصددلحة واالسددتمرارية، وقددد

القيادة الروسية خيار ضرورة التدخل في االزمة السورية بحسدب منطلقدات 
 . (22)واهداف يؤمن بها صانع القرار السياسي الروسي

 األدبيات السابقة: 
ثمدددة بعددددا الدراسدددات واألدبيددددات التددددي تطرقدددت لموضددددوع التدددددخل 
الروسددي فددي االزمدده السددوريه وفيمددا يلدددي ملخددص ألهددم مددا جدداء فددي هدددذل 

 ات :الدراس
جاءت هذه الدراسة بعنوان التدخل ( 21) (Halalma, 2019)دراسدة  -

 -1122العسكككككر  فككككا روسككككيا اتسككككبات والمكككك تت فككككا الفتككككر   
وذلددددك بدراسددددة األسددددباب التددددي دفعددددت روسدددديا إلددددى التدددددخل  (1122

عسددددكريًا فددددي سددددوريا ومددددلالت هددددذا التدددددخل مددددن النددددواحي العسددددكرية 
علدى البعدد العسدكري ومدا حققتده واالقتصادية والسياسية، مع التركيدز 

على األرا، ومستخدمًا منهج صنع القرار وذلك بدراسة اآلليدات أو 
الظروف التي أحاطت بصانع القرار السياسي الروسي إلصدار قرار 
التدددخل عسددكريًا، ومنطلقددة مددن فرضددية ى تددرى أن لدددى روسدديا مددن 

د أن األسددباب الكافيددة للتدددخل عسددكريًا فددي سددوريا، والتددي تددرى بوجددو 
هناك أهداف على مستوى دولي يمكن تحقيقها من خالل التدخل في 
سدددوريا، وقدددد بيدندددت الدراسدددة صددددق الفرضدددية وصدددحتهما، كمدددا بيدندددت 
الدراسة أن روسيا حققت أكثر من ما أرادته من وراء تدخلها عسدكريًا 

 .في سوريا
التدخل الروسكا فكا األةمكة  بعنوان "( 2) (Ahmed, 2017)دراسدة  -

يعدد التددخل العسدكري الروسدي فدي منطقدة الشدرق األوسدط  "ةالسوري
ب نه تنافس جديد على تقسيم النفوذ في منطقدة  -وبالذات في سوريا-

بدددين القدددوى الكبدددرى، لدددذلك فهدددو محكدددوم بقددددرات روسددديا فدددي حمايدددة 
مصالحها، السديما عنددما أدرك الدر يس فالديميدر بدوتين بد ن مصدالف 

إقليميدددة ودوليدددة، وأن المنطقدددة  بدددالدل معرضدددة إلدددى التهديدددد مدددن قدددوى
مقبلة على إعادة رسم خارطة جديدة للمصالف اإلستراتيجية، وهدو مدا 
دفع بها للددخول بكدل ثقلهدا العسدكري والسياسدي فدي األزمدة السدورية. 
إن الهدددددف الروسددددي مددددن الحضددددور بقددددوة فددددي األزمددددة السددددورية هددددو 

 إسددددتمرار بقدددداء نظددددام الددددر يس بشددددار األسددددد مددددن أجددددل الحفدددداظ علددددى
بعداد "القدوى  قاعدتها العسكرية الوحيدة في منطقة الشرق األوسدط ، واب
اإلسالمية المتطرفة " من المشهد السياسي السوري، إضدافة إلدى وأن 

 –مخاوفهددددا مددددن إرتدددددادات العناصددددر المتطرفددددة المقاتلددددة فددددي سددددوريا 
 .إلى األراضي الروسية نفسها -مستقباًل 

لتككدخل الروسككا فكككا بعنككوان "ا( 1) (Abdullah, 2016)دراسددة  -
لقدددد كاندددت الثدددورة  ،الوضكككل السكككور  الكككراهن "العوامكككل والنتكككائج"

بمثابة فرصة لتقوم روسيا بتعزيز مكانتهدا فدي  1022السورية سنة 
الشرق االوسط والت كيد على الددور الروسدي فدي المنطقدة، وخاصدة 

، خالفدددا للدددراي السدددا د مندددذ ازمدددة 1022بعدددد توغلهدددا ميددددانيا سدددنة 
بدد ن روسدديا لددم تعددد قددادرة علددى حمايددة  2990نيددة عددام الخلدديج الثا

حلفا هددددا او ممارسددددة التدددد ثير فددددي قضددددايا المنطقددددة، وان الواليددددات 
المتحدددة هددي الفاعددل االوحددد فددي الشدد ن الدددولي واالقليمددي، اال ان 
الموقددددف الروسددددي مددددن االزمددددة والصددددراع فددددي سددددوريا جدددداء مغددددايرا 

ى الصدعيد السياسدي للتوقعات وان ما يقوم بها روسيا في سوريا علد
والعسددكري وخاصددة بعددد توغلهددا، تددوحي بدد ن سددوريا تمثددل المصددالف 
الجيو السياسية واالستراتيجية لروسيا وموطر قدم لها، وان التفريط 

 .فيها يعني خسارة الشرق االوسط برمته

 الدراسات األجنبية:
 & Kemp( 11) (Geoffrey & Saunders, 2012) دراسة

Saunders  America , Russia , and the Middle East 

Greater Challenges and Opportunities  الباحثدان حداول
مدن خالل هذل الدراسة توضديف المصدالف الروسدية واألمريكيدة فدي 

المنطقدة، وتحديدد أهدم التحدديات التدي تهددد هدذل المصدالف، وقدد 
لحدادي عشدرة توصل الباحثان إلى أن البي ة الدولية بعد هجمات ا

وفرت فدرصا للتعداون بدين الدولتين، وتوّصال إلى  1002مدن سدبتمبر
بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا مرت ب ربع  أن العالقة

مراحل أساسية، إال أّن الدراسة لم تغطي التطورات الحديثة التي 
 .1022برزت بعد أحداث الربيع العربي التي بدأت في العام 

 الدراسة الحالية يمية ما
تتميز هذل الدراسة عن سابقاتها بدراستها للتدخل الروسي في 

االزمة السورية وانعكاساته على توازنات القوى في منطقة الشرق األوسط، 
فقد ادت تعقيدات االزمة الى تضاؤل فرص ايجاد حل لالزمة على 

ت الدولية المستوى االقليمي االمر الذي ادى الى فتف المجال امام التدخال
وفي مقدمتها التدخل الروسي الذي ساهم باحياء الدور الروسي في الشرق 

 االوسط واعادة النظر بروسيا كقوة عظمى في اطار النظام الدولي  
 
 

 اطر الدراسة
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تتناول الدراسة التدخل الروسي في االزمة  اتطار الموضوعا: أوت :
ثير ذلك التدخل على توازنات السورية، وارتباطه بالنظام الدولي الجديد وتا

 القوى في المنطقة.
تنطلق الدراسة من بداية ظهور االزمة السورية  في  ثانيا :اتطار الةمنا:

 . 1029ولغاية عام  1022العام 

 الثور  السورية ومحدداتها الداخلية واتقليمية والدولية 
لى ظهرت مجموعة من المحددات التي أثرت في مسار األزمة السورية ع

 النحو التالي:

 المحددات الداخلية:
حاول ناشطون سوريون نقل التجربة المصرية والتونسية الى 

بالدهم من خالل دعواتهم على مواقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك( 
للتظاهر، وتطورت األحداث في مدينة درعا بسبب اعتقال أطفال مدارس 

سها )الشعب يريد اسقاط وتعذيبهم بسبب كتاباتهم على اسوار إحدى مدار 
النظام( فعمت المظاهرات المدن السورية مطالبة بالحرية والعدالة 

، وانطلقت الثورة 1022اذار  22واصالو النظام، وتم الحشد ليوم 
السورية إلسقاط نظام الر يس السوري بشار االسد وعم العصيان المدني 

 . (29)سوريا
ت بسبب قمع النظام ومع تطور االحداث سقط  قتلى في المظاهرا

واعلنت كل من الواليات المتحدة األمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، والمانيا، 
واالتحاد االوروبي، وكندا ان نظام االسد فاقد لشرعيته مع دعوته للتنحي 
وتم تعليق عضوية سوريا بجامعة الدول العربية رغم انها قامت بإطالق 

ل حكومة وحدة وطنية وتسليم مبادرة لحل االزمه السورية تقضي بتشكي
االسد سلطاته لنا به فاروق الشرع، اال أن سوريا رفضت المقترو باعتبارل 

 .( 1)تدخال في شؤونها الداخلية
وقد ظهرت على الساحة السورية منذ بداية االزمة العديد من 

المجموعات المسلحة التي تلتقي مصالحها على مطلب اسقاط النظام 
تموز عام  19لحر: وهو قوة عسكرية ت سست في ومن ابرزها الجي  ا

بقيادة عقيد سوري منشق من الجي  النظامي يدعى رياا  1022
االسعد وتم دعم الجي  الحر من السعودية وتركيا وينضوي تحت لواء 

الجي  الحر مجموعة فصا ل مسلحه كثيرة، كما ظهرت ايضا جبهة 
وهي خليط من  1022النصرة: وهي قوة مسلحة تشكلت في نهاية عام 

العرب والسوريين واالتراك واالفغان وبعا األوروبيين وكانت مدعومة 
تم اضافة الجبهة الى ال حة  1022من تموز  20من قطر، وفي 

المنظمات اإلرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، كما ويتواجد على االراضي 
ق عن السورية تنظيم الدولة اإلسالمية "داع ": وهو تنظيم مسلف انبث

تنظيم القاعدة في العراق وبسبب ما قام به التنظيم من مجازر في العراق 
تم االعالن عن التحالف الدولي ضد داع  وضم كل من الواليات 

المتحدة األمريكية، وفرنسا، واستراليا، وبريطانيا، والمانيا، وكندا، 

حولت واالمارات، والسعودية، واالردن، وبذلك تكون االراضي السورية قد ت
 . (1)الى بي ة للصراع والتنافس وتشابك االطراف وتعدد وتناقا المصالف

 المحددات اتقليمية :
منذ بداية االزمه السورية وتشعبها تباينت المواقف اإلقليمية 

والدولية واصبحت الساحة السورية مسرو وميدان صراع بين الدول 
الدول الفاعلة والمؤثرة االقليمية، وسيتم التركيز في هذا الجزء على مواقف 

في الساحة السورية وما يترتب على هذل المواقف من تداعيات 
 وانعكاسات وفيما يلي عرا لهذل المواقف.

 الموقف اتيرانا من اتةمة السورية : - 2
تشكل سوريا نقطة محوريه إليران فهي في نظرها حليف موثوق به 

سياسي لسوريا يجعلها ذات ضد الواليات المتحدة األمريكية فالموقع الجيو 
أهمية خاصة إليران إذ تعتبر المنفذ الحيوي لها على حزب اهلل اللبناني 
وفصا ل المقاومة الفلسطينية، ومنذ بداية األزمة استغلت ايران وسوقت 

نفسها لتكون طرفًا اقليميًا فاعاًل لتحقيق مصالحها الذاتية، اذ تدرك ايران 
لتمددها االقليمي وسيضعف مفاوضاتها أن سقوط سوريا هو بمثابة شلل 

مع الغرب في مجال ملفها النووي وسيحدث خلل في ميزان القوى 
 .(21)االقليمي لصالف اسرا يل

عالوة على ذلك، تدرك ايران أن سقوط نظام الر يس السوري بشار االسد 
سيحدث تغييرًا في المنطقة فسقوطه ما هو اال مقدمه لسقوطها، فهي 

ا رة نفوذها في المنطقة عن طريق لعب دور اقليمي تسعى لتوسيع د
 1002خاصة بعد زوال نظام صدام حسين بفعل الغزو االمريكي عام 

وحالة الضعف التي يعيشها العالم العربي ومالحق به من ثورات عام 
، ولذلك تسعى ايران الى رسم الهالل الشيعي من خالل التمدد من 1022

صواًل الى الخليج العربي، ولذلك قدمت العراق الى سوريا الى لبنان و 
رسال  الدعم الالمحدود للنظام السوري من خالل المساعدات العسكرية، واب

مقاتلين من الحرس الثوري االيراني، باإلضافة الى تقديم الدعم المادي 
ومن المتوقع تزايد الدور االيراني في سوريا في ظل امتالكها لورقة 

ويستند الموقف الرسمي ، اضي السوريةالميلشيات المسلحة على االر 
االيراني من الثورة السورية الى اعتبار أن ما يحدث في األراضي السورية 

هو صنيعة أمريكا واسرا يل وأن دول الخليج العربي تسعى الى نشر 
الفتنة مع وجود دول اقليمية تطمع الى استمرار حالة الفوضى في 

 .(20)سوريا

 اتةمة السورية : الموقف اتسرائيلا من - 1
أدى اكتساب الثورة السورية أبعادًا إقليميه ودوليه في البداية الى 

لعب اسرا يل دور المراقب، ومطالبة امريكا بمواجهة نفوذ التيارات 
اإلسالمية الجهادية المتصاعد في سوريا، والسعي إلطالة أمد الحرب 

األسلحة وعرقلة تسليف المعارضة السورية بسبب تخوفها من وصول 
قامت اسرا يل بتوجيه  1022/ 2/ 20الكيماوية الى المعارضة، وفي 
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ضربة عسكرية خاطفة لمنطقة )جمرايا( شمال غربي دمشق من أجل 
الحفاظ على أمنها، ويسعى الموقف االمريكي الداعم إلسرا يل للحيلولة 

دون تحول سوريا الى دولة فاشله ومنطقة جذب للفصا ل المسلحة 
اعدة انطالق  لمحاربة اسرا يل، في حين أن اسرا يل قد تسعى وبالتالي ق

لتوسيع ضرباتها الجوية لضمان عدم حدوث ذلك وإلرسال رسا ل ألطراف 
الصراع الداخلي على أنها قادرل على رسم المشهد االقليمي السوري 

وإلبعاد شبف الفصا ل المسلحة عن الجوالن بسبب حصولها على ت ييد 
 .اتهاروسي امريكي لضرب

 الموقف التركا من اتةمة السورية : - 3
تعتبر تركيا من أبرز األطراف االقليمية الفاعلة في المنطقة فمنذ 

وتركيا تتبنى  1001تسلم حزب العدالة والتنمية التركي مقاليد الحكم عام 
سياسة االنفتاو على سوريا إلبعادها عن محيط ايران، وتسعى تركيا 

. ومع (6)ت ثير فاعل في العالقات بين دول االقليم لتكون قوة اقليمية ذات
ظهور األزمة السورية ورفا نظام الر يس السوري بشار االسد االستجابة 

لمطالب شعبه، وقفت تركيا ضد النظام وأيدت ثورة الشعب ضد النظام 
واحتضنت الالج ين وفتحت أبوابها لهم رغم ت ثرها من تداعيات األزمة 

متداد حدودها مع سوريا الى مسافة تصل الى السورية بسبب طول ا
كم، وقد سعت الى عدم انتقال النزاع المسلف الى أراضيها فهي 120

امتداد طبيعي لسوريا، ولذلك سعت إلقامة مناطق عازلة داخل األراضي 
السورية لضمان أمنها فسياسة تركيا تقوم على عدم التدخل في االزمة 

األطلسي أو األمم المتحدة كونها ال  السورية اال بتفويا دولي من حلف
 .(2)ترغب في دخول حرب تؤثر على أمنها واقتصادها

 المحددات الدولية:
أدى تفاقم النزاع المسلف بين الفصا ل المتعددة في سوريا بالتزامن 

مع تعدد أطراف األزمة وتداخلها وعدم مقدرة الدول االقليمية على حل 
قضها الى تدويل االزمة. فاتجهت األزمة بسبب تعارا المصالف وتنا

أنظار الدول العظمى الى سوريا السيما الواليات المتحدة األمريكية 
وروسيا. لقد نظرت روسيا الى هذل االزمة وفق مصلحتها في اعادة 

توازنات القوى العالمية، واعتبرت أن مفتاو ذلك يكون من خالل استثمار 
الت كيد على تصدر روسيا  التدخل في الثورة السورية التي من ش نها

 للمشهد وابراز دورها المحوري في التفاعالت الدولية.

 الموقف األمريكا من األةمة السورية: -
في أول شهرين من عمر الثورة السورّية؛ أي في الفترة الممتدة بين 

، راهنت الواليات المتحدة 1022مايو  / مارس ومنتصف أيار / آذار 22
لنظام بإجراء إصالحات تلبي مطالب المحتجين؛ األميركية على قيام ا

على الدعوة إلى  -آنذاك  -لذلك ظلت التصريحات األميركية مقتصرة 
وقف العنف وتلبية مطالبهم. وبعد ذلك، انتقلت إدارة الر يس أوباما إلى 

ممارسة ضغوط على النظام السوري، تمثلت بفرا حزمة من العقوبات 

شملت الر يس بشار  1022مايو  / يارأ 21المالية واالقتصادية في 
 .(19)األسد وعدًدا من المسؤولين السياسيين واألمنيين في نظامه

تسعى الواليات المتحدة األمريكية للهيمنة على النظام الدولي بسبب 
التفوق االقتصادي والعسكري، مما دفعها للتدخل بشؤون الدول الداخلية 

أمريكا في األزمة السورية من لتحقيق مصالحها الخاصة، وتنطلق رؤية 
قضية الحفاظ على أمن إسرا يل وتنظر االدارة األمريكية لنظام األسد 

على أنه نظام فاقد للشرعية وتسعى لإلطاحة به من خالل التدخل 
المباشر في األزمة السورية أو من خالل حلفا ها وباستخدام أدوات 

القليمية في مساعيها االعالم ونفوذها الدولي في المنظمات الدولية وا
، إلصدار قرار دولي يدين نظام األسد ويفرا عليه عقوبات صارمة

وتتطلع االدارة االمريكية الى منع روسيا من التمدد في الشرق االوسط 
عبر السيطرة على سوريا وتحجيم نفوذ ودور روسيا في المنطقة من 

ا( ألن سوريا خالل محاربة وتحجيم حلفاء روسيا التقليديين )ايران وسوري
 .(22)هي التي تضمن لروسيا التواجد في المنطقة

يمكن القول ان الموقف االمريكي بالسماو لروسيا بالتدخل منذ 
يعود الى تردد ار يس اوباما في التورط عسكريا في سوريا  1022عام 

ولذلك فان الر يس حاول عبر الدور الروسي في سوريا تحييد المليشيات 
ن في ادلب وتحجيم النفوذ االيراني في سوريا. ومن هنا المدعومة من ايرا

الروسية ممثلة بالقضاء -يمكن الحديث عن التقاء في المصالف االمريكية
على نفوذ الجماعات االرهابية. عالوة على ذلك كام هناك توقع امريكي 
ان الدور الروسي الحاسم في سوريا ربما يقود الى الضغط الدبلوماسي 

سد للقبول بتسوية سياسية لالزمة من خالل مفاوضات على الر يس اال
 .(9)استانة

هكذا، يمكن القول ان االعتراف االمريكي باهمية الدور الروسي في 
السوري في سوريا من شانه تقوية -سوريا وان التعاون والتنسيق االمريكي

موقع روسيا كطرف فاعل في االزمات وربما يكون هذا مدعاة لالعتقاد 
ا اصبحت تستعيد قوتها السياسية والعسكرية في النظام الدولي بان روسي

الذي تنفرد الواليات المتحدة بالهيمنة عليه. وهذا ما تجلى في االتفاق 
الذي عرضه اوباما على روسيا حول التعاون العسكري ضد الجماعات 

االرهابية مقابل ممارسة روسيا لضغوط على نظام الر يس االسد لتجنب 
 .(11)قوات الموالية للواليات المتحدةاستهداف ال

 الموقف الروسا من األةمة السورية: -
واحدة من اكثر التحوالت في م ١١٢٢لقد عرفت سوريا في مارس 

والتي بدأت من خالل مجموعة من االحتجاجات ، تاريخها المعاصر 
الشعبية والتي تطورت بسرعة كبيرة الدى أزمدة داخلية، وحرب اهلية بين 

السوري والمعارضة التي تقود الحراك الشعبي، وازاء هذا وجدت  النظام
روسيا نفسها امام تحوالت جوهرية تحدث في بلد تعتبرل سوقا لصادراتها، 

وهنا يجدب عليهدا ان تحدد لها مسارًا للتعامل مع هذل المتغيرات والتي 
لربما ستغلق نظامه حكم يختلف في توجهاته عدن النظام الحاكم وهو ما 
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د يهدد طبيعة العالقات مع سوريا، وهو من المحتمل ان يكون سدبب ق
لددفع روسيا خارج المنطقة، ومن ثم خسارة سوقا ومنطقة نفوذ تطل من 

خالله على البحر المتوسط الذي طالما حلمت روسيا ان تجد لها منطقة 
نفوذ لها فيه، لذلك عملت روسيا ومنذ بداية ألزمة، على دعم النظام 

واصرت على التشكيك في القوى الثورية في سوريا من حيدث السوري 
المنطلقدات التدي تحملها، وهو ما جعلها تدافع عن مشروعية لجوء النظام 

 .(12)السوري الى استخدام القدوة ضدد هدذل الثورة
يستند الموقف الروسي للتدخل باألزمة السورية من منطلق 

حليف استراتيجي لروسيا وهي العالقات التاريخية بين البلدين فسوريا 
وسيلة تتيف لها اعادة أجواء القطبية الثنا ية في النظام الدولي، وبالتالي 

ويقوم  (1)وضع حد لنزعة النفوذ والسيطرة االمريكية على المنطقة العربية
الموقف الروسي على اعتبار أن سوريا هي موطر قدم لروسيا في 

و الذي يضمن وجودها وسيطرتها المنطقة، وأن بقاء نظام بشار األسد ه
من خالل اقامة قواعد عسكرية في المنطقة، وفي ظل اصرار روسيا 

ومساعيها للعب دور فاعل وحيوي ومتصاعد في النظام العالمي الدولي 
لمواجهة الواليات المتحدة األمريكية، سعت روسيا للحيلولة دون اصدار 

عالقات ومصالف متداخلة . ثمة (22)قرارات أممية تدين نظام بشار األسد
بين روسيا والنظام السوري تتمثل بصفقات السالو التي تباع لسوريا ومن 
خالل احتكار الشركات الروسية للتنقيب عن النفط والغاز أمام الشواطر 

السورية، وتسعى روسيا من خالل توظيف الورقة السورية الى الضغط 
ية تحقيق تنازالت أمريكية على الواليات المتحدة األمريكية ومساومتها بغ

لها في أوكرانيا ورفع العقوبات االقتصادية عنها، إضافة الى أنها ال 
ترغب بالخروج من سوريا دون تحقيق مكاسب على غرار ليبيا بعد سقوط 
النظام الليبي السابق. تحاول روسيا جاهدة اضعاف التدخل االمريكي في 

يكا )السعودية، قطر، االمارات، سوريا عبر جهود دول االقليم الحليفة ألمر 
  .(10)تركيا( ويتمثل ذلك بالحد من دور هذل القوى في االزمة السورية

وشكل حضور روسيا كطرف فاعل ور يس أبرز سمات األزمة 
فقد علق النظام  1022السورية ومالمحها منذ بداية األزمة منتصف ّاذار

يشكل صمام أمان له  السوري آماله على روسيا؛ أدراكًا منه أن دعمها له
في ظل األزمة المعقدة التي تعيشها سوريا، فالنظام السوري من وجهة 
نظر الواليات المتحدة األمريكية وحلفا ها وجامعة الدول العربية فاقدًا 

للشرعية ويجب عليه التنحي فتواجد الجماعات المسلحة ونزاعها المسلف 
وتطويقها للنظام أدى الى  مع النظام وتقدمها الميداني في بداية االزمة

تمسك النظام السوري بروسيا لتضمن له البقاء واالستمرار. وقد 
استطاعت روسيا السيطرة على جميع أوراق الملف السوري بسبب التقاء 
مصالحها ومصالف النظام السوري، إذ أصبحت روسيا تمثل خط الدفاع 

اشر تم ضبط األول عن النظام ومن خالل التدخل العسكري الروسي المب
ايقاع أحداث األزمة لصالحه وخصوصا بعد أن تم تضييق الخناق عليه 
من الفصا ل المسلحة. وبسبب التدخل الروسي استطاع النظام الوقوف 

مجددا، وقد حقق التواجد الروسي نتا ج أخرى تجسدت في كبف جماو 
 نزعة النفوذ األمريكية في الشرق األوسط.

 لسورية:التدخل الروسا فا اتةمة ا
لقد تم التدخل الروسي في االزمة السورية بغية الحصول على 

 امتيازات ومصالف في مختلف المجاالت وفق المبررات التالية: 

 المبررات السياسية:
أدى التدخل الروسي في األزمة السورية الى تحول كبير في قلب 

معطياتها لصالف نظام بشار األسد فبدعمها الالمحدود له استطاعت 
وقف انهيارل وتداع سقوطه وتالقت مصالف النظام في بقا ه ووجودل 

واستمراريته مع مصالف روسيا في ايجاد موطر قدم لها في المنطقة وفق 
  .(22)بحته اعتبارات مصلحية

كان موقف الواليات المتحدة األمريكية وحلفا ها وجامعة الدول 
العربية منذ بدء األزمة السورية رافضا لموقف النظام السوري وداعيا 

لوقف انتهاكاته ضد المواطنين ورفا استخدام القوة واالنصياع لمطالب 
ني من ، وجاء الرد الروسي الصي (1)الشارع كونه أصبف فاقدًا للشرعية

خالل استخدامهما لحق النقا الفيتو ضد أي مشروع قرار يدين النظام 
فبراير  2والفيتو الثاني في  1022السوري، وكان أول فيتو في أكتوبر 

وتوالى بعدها استخدام الفيتو عدة مرات، كان من أبرزها الفيتو  1021
خدام الذي سجل ضد مشروع قرار تقدمت به فرنسا والسويد وبريطانيا الست
نظام األسد للسالو الكيماوي في خان شيخون وريف ادلب في ابريل 

وقد قامت روسيا بتبرير موقفها المتصلب ازاء استخدامها ، (20)م1021
لحق النقا الفيتو انه اليجوز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الن 

دول ذلك يعتبر مخالفا لميثاق االمم المتحدة الذي يقوم على مبدأ سيادة ال
 . (2)ووحدة أراضيها

وقد اعلنت روسيا تخوفها من مواجهة سوريا للمصير نفسه الذي واجهته 
ليبيا نتيجة اسقاط النظام الليبي السابق بفعل تدخل الواليات المتحدة 

ولذلك تبدي روسيا تخوفها  ، (20)والناتو فتحولت الى دولة فاشلة ومفككة
قيامها بشن حرب استباقية ضد من تطورات األزمة الميدانية حتى أعلنت 

معاقل االرهابيين في سوريا بسبب هاجسها وقلقها المتزايد من عودة 
ارهابين روس وآخرين من محيطها كانوا قد انضموا الى صفوف تنظيم 

داع  في سوريا والعراق وبالتالي سينعكس سلبًا على االستقرار الداخلي 
في حين أن السبب  ،(22)فيها في حال عودة هؤالء الى الداخل الروسي

الر يسي للتدخل العسكري جاء  كردة فعل طبيعية في إطار العالقات 
المتوترة مع الواليات المتحدة االمريكية نتيجة فرضها عقوبات اقتصادية 

 . (22)ضدها بسبب اوكرانيا
وقد رافق التدخل الروسي العسكري رعاية روسيا لمفاوضات مكثفة 

 12في  2وريا فعقد اجتماع فينا من أجل تسوية الصراع في س
بمشاركة وزراء خارجية كل من السعودية، تركيا، روسيا،  1022أكتوبر

 1022أكتوبر  20في  1والواليات المتحدة االمريكية أعقبه اجتماع فينا 
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بمشاركة وزراء خارجية جميع الدول المعنية بالصراع والسعودية 
األوروبية نتج عنه  واالمارات وقطر ومصر والصين وعدد من الدول

اطالق تسوية سياسية برعاية األمم المتحدة تقتضي اجراء حوار بين 
جراء  المعارضة والنظام وتشكيل حكومة وطنية ووضع دستور للبالد واب

عالن هدنة سياسية. ثم جاء اجتماع فينا  في  2انتخابات واب
وتم التوصل لوضع جدول زمني ينهي الصراع وتم  1022نوفمبر22

على استحقاقات العملية السياسية بتشكيل دستور وانتخابات عامة  االتفاق
وتشكيل حكومة وطنية بحيث تنتهي العملية السياسية في ديسمبر 

 .(22)م1021

 المبررات العسكرية:
دعى الر يس الروسي فالديمير بوتين خالل كلمة ألقاها في 

لي ضد الى تشكيل تحالف دو  1022الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
االرهاب في منطقة الشرق األوسط مؤكدًا أن الحكومة السورية طلبت من 
روسيا التدخل العسكري والعمل على مساعدة السلطات السورية من أجل 

اطالق عملية تسوية سياسية لألزمة السورية للقضاء على منابع االرهاب، 
نامي إذ تشكل سوريا بي ة خصبة ومال مة لنمو ظاهرة االرهاب في ظل ت
أعداد المسلحين مؤكدا أن دمار الدولة السورية ونظامها يعد بمثابة 
انتصار لإلرهاب وفرصة لزيادة نشاطه، ولذلك ف ن السبيل الوحيد 

لمكافحة التطرف واالرهاب هو بدعم النظام السوري وتعزيز مؤسساته 
 .(2)الحكومية

سي تم االعالن عن التدخل العسكري الرو  1022وفي نهاية سبتمبر 
كنقطة تحول في تاريخ روسيا، كونه أول استخدام للقوة العسكرية خارج 

نطاق محيط الجوار الروسي منذ نهاية الحرب الباردة، وهو بمثابة مناورة 
عسكرية جاءت لكسر العزلة التي عاشتها روسيا ولتجاوز أزماتها 

، وكان بوتن يطمف من  (22)االقتصادية الداخلية ولتحقيق مكاسب دولية
وراء التدخل العسكري الروسي دعم الجبهة الداخلية له وزيادة شعبيته 

فالشعب الروسي يطمف الى رؤية القوة العسكرية لبالدل في المحيط 
الخارجي، رافق ذلك طموحاته لرؤية دور بارز لبالدهم خارج المحيط 

الروسي لقناعاتهم أن روسيا لها دور فاعل ومهم والبد من اعادتها كدولة 
 .(16)عظمى

ويرى البعا أن التواجد العسكري الروسي هو مجرد دعم معنوي لصالف 
نظام األسد ولن يكون قادرا على حسم الصراع بسبب صعوبة استمرار 

روسيا في حملتها العسكرية المكلفة وفق اطار زمني مفتوو وكذلك تخوفها 
، (22)من تكرار وقوعها في مستنقع ّاخر شبيه بما حصل معها ب فغانستان

جندي  2000بدليل محدودية التدخل العسكري الروسي فقد تم نشر وذلك 
مروحية وطا رة مقاتلة ولم يكن التدخل العسكري واسع النطاق وقد  20و

يقول ب ن روسيا تستطيع  1022صدر تحليل عن مؤسسة استراتفور في 
شهور ألن تكلفة اليوم الواحد من  2تحمل نفقات الحرب لفترة ال تتجاوز 

 .(22)مليار دوالر 1قتال تبلغ  غير

 المبررات اتقتصادية: 
تعد روسيا من أبرز مصدري االسلحة الى سوريا، وقد بلغت مشتريات 

 1022، وفي العام 1020السالو الروسي نحو مليار دوالر عام 
حصدت سوريا المرتبة الثانية في قا مة مشتريات األسلحة الروسية بعد 

من مبيعات السالو التي تقدر بنحو ( %22الصين فاستحوذت على )
( وطا رات تدريب )ياك 19( مليار دوالر شملت شراء طا رات )ميغ 6)

( وتطمف 11-( ودبابات )ت21-( وصواريخ )بانتيسر( و)سام220
روسيا من خالل مبيعات السالو تعويا خسا رها من العقود المبرمة مع 

ار األزمة السورية النظام الليبي فسقوط سوريا سيضر بمصالحها واستمر 
يصب في صالحها من أجل شراء المزيد من السالو ولذلك ف ن سقوط 

 . (2)النظام سيوقف حتما مبيعات السالو
وتسعى روسيا من خالل سوريا للحفاظ على تواجد لها في الميال الداف ة، 

 2912فهي تمتلك قاعدة بحرية في مدينة طرطوس السورية وفق اتفاقية 
خرا الى قاعدة للسفن النووية وقاعدة "احميميم" الجوية والتي حولتها مؤ 

وسقوط نظام األسد يعني خسارة كبيرة لها. لذا سارعت روسيا في عام 
لتوقيع اتفاقية مع سوريا لتضمن بقا ها في قاعدة طرطوس  1021

عام كما تم االتفاق على ت سيس قواعد عسكرية روسية  29البحرية لمدة 
لمتوسط، وتم منحها تسهيالت استخراج أخرى على ساحل البحر ا

 .    (20)عاما في تدمر 20الفوسفات لمدة تصل 
الدور الروسا وتواةنات القوى مل الوتيات المتحد  اتمريكية عهد  

  أوباما و ترامت(:
اتستراتيجية اتمريكية فا التعامل مل اتةمة السورية فا ظل إدار  

 الرئيس األمريكا أوباما: 
ر اسة  1001الر يس األمريكي باراك أوباما في تشرين الثاني منذ تسلم 

الواليات المتحدة االمريكية قام بتغيير سياسته في تبني نهج االنكفاء 
والحفاظ على الوضع القا م وعدم اقحام أمريكا في الصراعات والحروب 
بعكس إدارة الر يس األمريكي السابق جورج بو  االبن الذي كان يعتمد 

وسعية قا مة على استخدام القوة العسكرية وعلى الحروب سياسة ت
االستباقية، حيث الحقت هذل السياسة آثارا كارثية على الواليات المتحدة 
االمريكية نتيجة المبالغة في استخدام القوة والتدخل العسكري كما حدث 

، وما نتج عنها من تداعيات سلبية 1002في الحرب على العراق عام 
القليمي في الشرق االوسط. ولذلك اصبحت االستراتيجية على االمن ا

االمريكية في عهد الر يس األمريكي اوباما تقوم على ايجاد حلفاء 
للواليات المتحدة االمريكية لتنفيذ اهدافها وتحقيق مصالحها دون تدخل 
عسكري امريكي مباشر وهذا ما حدث في تعامل الواليات المتحدة مع 

سعت الى التحكم غير المباشر بضبط ايقاع  االزمة السورية، حيث
االحداث وتغيير مسارات األزمة من خالل حلفا ها ووكال ها بداًل من 

 .  (20)االصطدام المباشر واالنخراط في الحرب
لقد تعاملت االدارة األمريكية وحلفا ها خالل فترة الر يس األمريكي    

إستنزاف النظام السوري أوباما مع االزمة السورية وفق سياسة تقوم على 
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،  (11)من خالل إحكام حصارل سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا تمهيدًا لعزله
وقد كانت الواليات المتحدة االمريكية تتعامل مع االزمة السورية من 

( دولة بهدف محاربة االرهاب، وقد 19خالل تحالف دولي واسع يضم )
 12مريكي أوباما في بدأ التحالف مهامه بقرار رسمي من الر يس األ

، وأعلن عن بدء ضرباته الجوية على معسكرات تنظيم 1022سبتمبر
ديسمبر  9داع  والفصا ل المتحالفة معها مما أدى الى هزيمتها في 

عالن قوات التحالف هزيمة تنظيم داع  في العراق 1021  .(21)واب
وتسعى الواليات المتحدة الى وقف المد االيراني الممتد من غرب 

انستان حتى الساحل الشرقي للمتوسط لخطورته على مصالحها أفغ
 -ومصالف حلفا ها في المنطقة؛ ألنه قد ينش  عن هذا المد تحالف ايراني

روسي يهدد نفوذ الواليات المتحدة في المنطقة ويحدث خلال في -صيني
 . (2)توازنات القوى في المنطقة لصالف هذل القوى

عامل مل اتةمة السورية فا عهد اتستراتيجية اتمريكية فا الت
 ترامت 

ترى االدارة األمريكية في عهد الر يس ترامب أن االشكالية ليست مع 
النظام السوري بقدر ما هي مع تنظيم داع  وتزايد النفوذ االيراني 

والحفاظ على أمن اسرا يل، وقد بنى الر يس األمريكي ترامب إستراتيجية 
قوامها عدم المطالبة باإلطاحة بنظام  في التعامل مع األزمة السورية

األسد مقابل التحالف مع روسيا إللحاق الهزيمة بتنظيم داع . وفي 
قام الر يس األمريكي ترامب بقطع الدعم عن فصا ل  م1021تموز 

المعارضة السورية السيما بعا فصا ل الجي  الحر التي كانت تتلقى 
ترامب أهمية سوريا الدعم المباشر في فترة أوباما فتراجعت زمن 

. لقد ركزت  (12)وخصوصًا بعد االعالن عن القضاء على داع 
استراتيجية الواليات المتحدة األمريكية على القضاء على ما تبقى من 
تنظيم داع  والوقوف في وجه النفوذ االيراني في سوريا والعمل على 

ن الى إيجاد تسوية سياسية لألزمة السورية والعمل على اعادة الالج ي
 . (22)قراهم ومدنهم وبدء عملية االعمار

ولتحقيق ذلك أعلن الر يس األمريكي ترامب التصعيد ضد ايران الحتواء 
نفوذها المتزايد في سوريا من خالل محاولة فك ارتباط روسيا بإيران في 

سوريا مقابل قبول الواليات المتحدة األمريكية بقاء نظام األسد تمهيدًا 
ونفوذها في سوريا. اال ان العالقات بين البلدين عادت إلحتواء روسيا 

للتوتر بسبب عدم تخلي روسيا عن حليفتها االستراتيجية ايران في سوريا، 
اذ ان روسيا تسيطر على الجو وايران تسيطر على االرا وهما معا 
ب مس الحاجة لبعضهما السيما مع إعالن ايران بقاء قوتها العسكرية 

 . (21)لثوري حتى بعد انتهاء المعارك في سورياالمتمثلة بالحرس ا
ان المفارقة في تعاطي االدارة االمريكية مع الملف السوري كانت في 

عن سحب  1021ديسمبر 29أعالن الر يس األمريكي دونالد ترامب في 
قواته من سوريا في أعقاب هزيمة تنظيم داع ، ما دفع كل من وزير 

ألمريكي للتحالف الدولي لمحاربة الدفاع "جيمس ماتيس" والمبعوث ا

االرهاب "بريت ماكجورك" الى تقديم استقالتيهما. اذ ان هدف الواليات 
المتحدة لم يكن تدمير داع  فقط بل كانت تهدف الى تقليص النفوذ 
االيراني، وتحقيق تسوية سياسية لالزمة السورية تضمن االستقرار في 

يمكن أن يحقق التواجد  . فضال عن ذلك (2)المنطقة وهذا لم يحدث
العسكري األمريكي في سوريا والتمسك بمطلب رحيل نظام الر يس 

بعد ان تم االعالن مؤخرا عن القضاء على  -السوري بشار األسد
توازن قوى على االرا ويدعم المعارضة ويقوي موقفها ويمنحها  -داع 

 . (32)القدرة على رفا اي حلول روسية مبنية على موازين قوى لصالحها
المالحظ ان هناك تشابها في االستراتيجية االمريكية في عهد الر يسين 
)اوباما وترامب( في مسالة التعاطي مع منطقة الشرق االوسط تمثلت 

بعدم التورط مباشرة في نزاعات وحروب جديدة ولذلك كان التعامل 
 االمريكي مع االزمة السورسة يشوبه الحذر الشديد لعدم االنجرار التون

 حرب ال تحقق المصالف االمريكية. 

 الدور الروسا وانعكاساته على طبيعة النظام الدولا
كانت المعضلة التي تواجه روسيا هي كيفية اعادة بناء سياستها وفق 

منظور جديد في ظل نظام دولي جديد، مترافقا مع األوضاع االقتصادية 
حاد السوفيتي سابقًا الصعبة التي شهدتها روسيا االتحادية بعد انهيار االت

وحالة الالاستقرار التي تعيشها مع صعود أقطاب عالمية أخرى مثل 
 .(11)االتحاد األوروبي والصين والهند

لقد ادى االحتالل األمريكي للعراق وأفغانستان الى تراجع مصداقية 
الواليات المتحدة األمريكية واتاو لروسيا الظهور مجددا في ظل مساعيها 

 .(6)قامة نظام دولي متعدد األقطابمع الصين إل
اتسمت السياسة الخارجية للر يس الروسي فالديمير بوتن بالبراغماتية 

والواقعية وبدأ بسياسة ملر الفراغ في جوارل الجغرافي من خالل الهيمنة 
على دول االتحاد السوفيتي سابقا ودول ّاسيا الوسطى، وقامت بتعزيز 

ضاء على الفروقات مع الدول الغربية حتى قدراتها العسكرية والنووية للق
استطاعت روسيا بناء جبهتها الداخلية لتكون قادرة على لعب دور مهم 

وحيوي في النظام العالمي الجديد واحياء دورها لتكون قطبا دوليا 
 . (22)فاعالً 

لقد كانت االزمة السورية مدخال مال ما لمحاولة روسيا اجراء تعديل في 
حيث يصبف نظام متعدد االقطاب. ترى روسيا انها من النظام الدولي ب

خالل الشرق االوسط وتحديدا من خالل الورقة السورية تستطيع استعادة 
موقعها في النظام العالمي، حيث تعد منطقة الشرق االوسط مجااًل حيويًا 

واستراتيجيًا للدول العظمى والسيما روسيا في ظل مساعيها ومحاوالتها 
 .(12)كدولة عظمى في النظام الدولي للظهور مجدداً 

ان السياسة الروسية تسعى للبحث عن مصالحها الحيوية االستراتيجية 
من اجل عودتها الى الساحة الدولية عبر لعب ادوار يتم اختيارها على 
اساس براغماتي واقعي تبرز روسيا كطرف فاعل في العالقات الدولية 
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جوارها االقليمي ومن ثم الشرق  وذلك يقتضي تفعيل وجودها وت ثيرها في
 . (22)االوسط لالنطالق الى استعادة دورها عالميا

يرافق هذا التوجه الروسي انكفاء الواليات المتحدة االمريكية على 
اوضاعها الداخلية وسعيها لبناء عالقات اقتصادية مع الدول االسيوية ما 

مى في يعني ان الفرصة سانحة لروسيا من اجل الظهور كدولة عظ
الساحة الدولية استنادا الى نظرتها البراغماتية والواقعية في تنمية عالقاتها 

مع الدول االخرى وفي اقامة عالقات التعاون مع هذل الدول التي من 
ش نها تعزيز الثقة بروسيا كدولة عظمى وطرف فاعل وقوي قادر على 

حاوالت القيام بدور مؤثر في النظام الدولي. لقد سعت روسيا الى م
إصالو النظام العالمي بالتعاون مع الصين وجاءت االستراتيجية األمنية 

ومن أولوياتها  1010الوطنية التي تطمف روسيا تحقيقها حتى عام 
القصوى السعي إلقامة عالم متعدد األقطاب ليحل محل نظام القطب 

دة فالصين ترى ان للواليات المتح ،(6) الواحد وانهاء الهيمنة األمريكية
اطماع  بالمحيط الهادي وجنوب شرق اسيا وأنها تسعى لمحاصرتها 

واالضرار بمصالحها من خالل السيطرة على خطوط التجارة وامدادات 
 . (2)الطاقة

اضف الى ذلك، عزز الموقف الصيني الداعم للموقف الروسي سياسة 
روسيا في النظام الدولي اذ ترفا الصين سياسات واشنطن المناهضة 

حها. من الواضف ان ايران حليفة سوريا تشكل أهمية خاصة لمصال
للصين التي تعتمد على ايران في واردات النفط وترتبط الصين كذلك 

بعالقات تجارية مع ايران في مجال التنقيب عن النفط والغاز في 
االراضي االيرانية. ولذلك أدركت الصين أن اسقاط األسد سيؤدي الى 

يات المتحدة، ما يؤدي بالتالي الى سيطرة اضعاف ايران لصالف الوال
وتحكم الواليات المتحدة بمصادر الطاقة الصينية و يشكل ورقة ضغط 

 . (2)عليها 
عالوة على ذلك فقد دلل الدور التركي الفاعل في االزمة السورية على 
دور تركيا المحوري كاحد االطراف االقليمية ذات التاثير في توازنات 

وى االقليمي وعكست السياسات التركية تجال االزمة في القوى على المست
سوريا محدودية الدور االمريكي في االزمة. فقد دخلت القوات التركية الى 

لمحاربة  1029سوريا مؤخرا في عملية اسمتها تركيا "نبع السالم" اكتوبر 
المجموعات الكردية في الشمال السوري الطامحة لتكوين دولة كردية 

لعراق وتركيا وسوريا. ويدل االنسحاب االمريكي من الشمال مشكلة من ا
السوري قبيل دخول القوات التركية على تبدل الحسابات السياسية 

االمريكية التي ركزت منذ بداية االزمة السورية على هدف محاربة 
الجماعات االرهابية والدعوة الى تسوية سياسية لحل االزمة الن هذل 

ر صانع القرار االمريكي تلبي الطموحات االستراتيجية من منظو 
والمصالف االمريكية. بينما ادركت روسيا منذ البداية ان تدخلها الفاعل 

والحاسم في دعم النظام السوري وعدم ترك الميدان للواليات المتحدة 
واالطراف االقليمية االخرى هو من االهمية بمكان لتلبية طموحها الرامي 

على المستوى االقليمي والدولي لتاخذ موقعا  الى تعديل موازين القوى
 قياديا في النظام الدولي جنبا الى جنب مع الواليات المتحدة. 

لقد تاثر النظام الدولي بتطورات وتداعيات احداث الربيع العربي التي 
وبينت تلك االحداث طبيعة التناقا في االهداف  1022بدات في العام 

ظام الدولي. ولذلك وحسب طروحات والمصالف بين مختلف فواعل الن
النظرية الواقعية والنظرية البنيوية في العالقات الدولية فان االزمة السورية 

شكلت منعطفا مهما لتغيير موازين القوى على المستوى االقليمي في 
الشرق االوسط، اذ ان دور كل من تركيا وايران في هذل االزمة قد ساهم 

دها، حيث تنظر تركيا الى االزمة على انها في اطالة امدها وزيادة تعقي
تمثل تهديدا المنها القومي مع وجود جماعات كردية مسلحة على الحدود 
التركية السورية االمر الذي يهدد امن تركيا وهو ما دفع الر يس اردوغان 
الى اتخاذ القرار بالدخول الى سوريا ومحاربة هذل الجماعات المتطرفة. 

يران الى سوريا على انها معقال من معاقل نفوذها من جهة اخرى تنظر ا
االقليمي وورقة من اوراقها التي تساوم عليها الغرب في موضوع برنامجها 
النووي. في حين تدرك روسيا ان مصالحها االستراتيجية تقتضي التدخل 

في سوريا لزيادة وزنها االقليمي ومن ثم استعادة مكانتها الدولية كقوى 
عهد قريب ندا ونظيرا للواليات المتحدة. على هذا  عظمى كانت حتى

النحو يمكن القول ان الدور الروسي العسكري المباشر متزامنا مع مواقف 
وسياسات القوى االقليمية الرافضة لسياسات الواليات المتحدة في المنطقة 

ادى بالمحصلة الى تفاعل النظام الدولي مع االزمة السورية على نحو 
انة روسيا التي نقضت الكثير من قرارات مجلس االمن يبرز دور ومك

التي كانت ترمي الى ادانة النظام السوري واجازة استعمال القوة ضدل. وال 
غرابة ان نجد السلوك الصيني التصويتي في مجلس االمن قد عزز 

موقف روسيا في اشارة صريحة الى رفا الهيمنة االمريكية المطلقة 
ة كل من روسيا والصين وبعا القوى االقليمية على النظام الدولي ورغب

في الشرق االوسط بما فيها ايران في تعديل النظام الدولي ليصبف اكثر 
توازنا بوجود اطراف اخرى تسهم في ادارة هذا النظام وتضع حدا للهيمنة 

االمريكية على شؤون العالم. ان مما ال شك فيه ان االزمة السورية وفرت 
تمارس نوع من الضغوط على االدارة االمريكية وعلى  الفرصة لروسيا كي

مختلف االطراف االقليمية ذات التاثير في مجريات االزمة السورية، حيث 
كان انخراطها العسكري المباشر احد العالمات على التردد االمريكي في 

اخذ زمام المبادرة لحل االزمة السورية وظهرت روسيا بمظهر القوى 
عت من الواليات المتحدة دور القيادة والهيمنة في العظمى التي انتز 

سوريا. ولذلك وبغا النظر عما اذا كانت الواليات المتحدة تركت 
المجال لروسيا كون سوريا ال تمثل مصلحة استراتيجية امريكية او الن 

الواليات المتحدة ال تريد االنخراط في حروب جديدة في المنطقة ففي كلتا 
واضف ان هناك اعترافا ضمنيا باهمية روسيا كطرف الحالتين بات من ال

قادر على التعامل مع االزمات في الشرق االوسط وربما يكون هذا مقدمة 
العتراف اكبر في المستقبل القريب باهمية روسيا كقطب فاعل من 

 اقطاب النظام الدولي. 
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 الخاتمة :
 فادها انحاولت هذل الورقة البحثية االجابة على فرضية البحث والتي م

المصالف االستراتيحية الروسية الكبرى اقتضت الى التدخل وبقوة في 
االزمة السورية لالستعداد العادة التوازن الدولي الى ما كان عليه في 

كان للتدخل الروسي في االزمة السورية أثر حاسم في بقاء السابق، كما 
قة حاولت الور ، و النظام السوري واضعاف مختلف فصا ل المعارضة

البحثية االجابة على مجموعة التساؤالت التي تم صياغتها والتي تمحورت 
حول الدور الروسي باألزمة السورية وانعكاسات ذلك الدور على طبيعة 
النظام الدولي، اذ تبين ان التدخل الروسي العسكري المباشر في االزمة 

وري بشار السورية ادى الى تغيير موازين القوى داخليا لصالف الر يس الس
األسد وعلى المستوى اإلقليمي ساهم التدخل في ابعاد بعا االطراف 
عن الساحة السورية السيما االطراف المدعومة امريكيا والتي كان لها 

اطماع في سوريا، وعلى المستوى الدولي انعكس التدخل في سوريا على 
مساعي روسيا في تغيير شكل وطبيعة النظام الدولي من خالل تغيير 

موازين القوى فيه وقدرتها على المناورة واظهار روسيا كطرف فاعل في 
 مسرو العالقات الدولية.   

 النتائج:
 خلصت الدراسة الى النتا ج التالية:

  سعت روسيا من خالل تدخلها في سوريا الى اعادة رسم مالمف
النظام الدولي إلقامة نظام متعدد القطبية او ثنا ي القطبية يضم 

لصين دوليًا واقليميًا يضم ايران وسوريا مقابل القطب روسيا وا
 االمريكي وحلفاؤها.

  لعبت روسيا دورًا محوريًا في االزمة السورية ادى الى الت ثير على
الموقف االمريكي ومحاولة تحييدل كالعب ر يس حيث برهنت 

االزمة السورية على مدى قوة روسيا وت ثيرها في الش ن السياسي 
تها على خلق توازن قوى مع الواليات المتحدة العالمي وقدر 

 االمريكية.
  أصبحت األزمة السورية إحدى أهم االدوات إلحداث تغيير على

مستوى النظام الدولي، ففي ضوء التطورات الدولية واإلقليمية، يمكن 
الخروج باستنتاج أن هناك معطيات تؤكد ظهور مالمف نظام دولي 

جديدة من التحالفات والتوازنات  جديد، أو على أقل تقدير خارطة
الدولية في منطقة الشرق األوسط، وصعود روسيا االتحادية لتشارك 
في قيادة النظام الدولي، فالنظام الدولي القا م يمر بمرحلة تحول من 

 األحادية القطبية إلى نظام أقرب إلى التعددية القطبية قيد التشكيل.
 مة في تاريخ العالقات تعد األزمة السورية من التطورات المه

الدولية، إذ إن ما يحدث على الساحة السورية من اقتتال وعنف 
ما هو إال انعكاس لما يجري على المستوى الدولي من تنافٍس 

وصراٍع للقوى الكبرى التي تسعى إلى تحقيق أهدافها ومصالحها 
في سوريا والشرق األوسط بشكل عام. ولذلك فان حل األزمة 

د متوقفا على التفاهم بين أطراف النزاع، بل على السورية لم يع

حدوث صيغة توافقية وتقارب في الرؤى بين الواليات المتحدة 
وروسيا االتحادية والتوصل إلى حل يضمن تحقيق مصالف 

 الجميع.
  يشير التدخل الروسي الفاعل في االزمة السورية والتردد

فاعلية  االمريكي الواضف في التدخل العسكري في سوريا على
روسيا في حل االزمات في الشرق االوسط ويدل ايضا على 

قدرة روسيا على تغيير موازين القوى في المنطقة حيث 
تصدرت المشهد في سوريا وربما يؤدي ذلك في المستقبل 
القريب الى االعتراف بدور روسيا على المستوى الدولي 

وسيا جنبا وبالتالي تعديل تركيبة النظام الدولي الحالية لتضم ر 
الى جنب مع الواليات المتحدة كاقطاب فاعلة ومركزية في 

 النظام الدولي.
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