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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. 
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03/03/2020استالم البحث: 11/08/2020قبول البحث:   

 :الملخص
ث قليمية وعلى النظام الدولي برمته، حيوانعكاساته على موازين القوى اإل ،زمة السوريةأثر التدخل الروسي في األ الحالية الدراسة تناولت

لى إبدأ التكامل المنهجي حيث استندت وسط. اعتمدت الدراسة ممريكي في منطقة الشرق األازاة الدور األؤ تحاول روسيا لعب دور مؤثر في م
دراك والمعتقدات لدى لى توظيف مفهوم اإلإ باإلضافة ،وصنع القرار ،والبنيوية ،والواقعية الجديدة ،كثر من مقاربة بما فيها منهج تحليل النظمأ

دور في سوريا. وقد خلصت الدراسة ثار المترتبة على هذا الواآل ه،وتفسير جل فهم طبيعة التدخل الروسي في سوريا أوذلك من  ؛صناع القرار
في ظل نظام دولي تنفرد فيه الواليات  ،المكانة السابقة لروسيا كدولة عظمى فاعلةلى إبراز إدت أيمية ودولية إقل الى أن األزمة اكتسبت أبعاد  إ

ا شكل دافع  الذي  األمر، 2003و  2001فغانستان والعراق في عامي أصة على المنطقة العربية بعد غزو خا ،المتحدة بالقيادة والهيمنة
يمكن و زمة السورية. ة للواليات المتحدة على مفاصل األالسيطرة المطلق ضعافإو  ،ت حضورهاثباإل ؛زمة السوريةلروسيا للتدخل بقوة في األ

 .قطابيجاد نظام عالمي متعدد األإتحقيق جزء من تطلعات روسيا نحو  زمة السورية قد ساهمت فيقليمية والدولية لألبعاد اإلن األإالقول 
 النظام الدولي, توازن القوى, األزمة السورية, التدخل الروسي.   :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

، زمة السورية بظهور االحتجاجات المنهضة للنظام السياسيبدأت األ   
ل ما يقارب ربع مليون تلى قإلى حرب أهلية أدت إ والتي تطورت الحق ا

 ،راضي السوريةمليون سوري خارج األ 11ما يقارب  ولجوء ،شخص
ا ار عدد كبير من السوريين كنازحين.وكذلك فر   وروسيا لم تقف ُمشاهد 

بصورة غير مباشرة مع  للحرب بل دخلت في خط المواجهة منذ بدايتها
قامة وح وباعتراف روسي من خالل إلك بوضوبدأ ذ ،خرينحلفائها اآل

تم توسيعها وتجهيزها بالمعدات ، حيث قاعدة عسكرية في الالذقية
 ظهرت الواليات، ومن الجانب اآلخر أالعسكرية لتأمين الحماية لها

وعّدته نوع ا من  ،سي المباشرو مريكية انزعاجها من التدخل الر المتحدة األ
، وتشريد الف من المدنيينا اآللة مدة الحرب التي راح ضحيتهطاأنواع إ

 أعداد كبيرة من السوريين، وهناك أهمية كبرى للبحر األبيض المتوسط
حد وأ ،وروبابوابة أن البحر ، باعتبار أا الجيوسياسيةيفي حسابات روس

 روسيا على حد سواء.ومداخل  هامداخل
طلق عليها  أشهدتها بعض الدول العربية والتي دت التغيرات التي أ

اندالع الثورة السورية في عام  لىإ ،"ثورات الربيع العربي" :ةتسمي

 ة؛طراف المتنازعقها نشوب نزاع مسلح بين مختلف األ، والتي راف2011
لى إوالتوصل  ،قليمية على حسم النزاعطراف اإللى عدم قدرة األإى دأا مّ م

رت هذه التطورات المناخ المالئم لروسيا كي وفّ وقد تسوية لحل األزمة. 
 فاعل ورئيس في تفاعالت األزمة السورية.  كمحورتظهر 

في  ةزمة السورية تطورات مهملقد أحدث التدخل الروسي في األ
سعت  حيث ،قليمية ودوليةإوانعكاسات له تداعيات  تمسار الصراع، وكان
 ،ها في النظام الدوليزمة في سوريا كي تستعيد موقعروسيا الستغالل األ

ا يض  أوتسعى  ،مريكيةعظمى منافسة للواليات المتحدة األعالمية  ةكقو 
براطورية االتحاد مإها التاريخية كونها الوريث لعرش مجادأالستعادة 

. لقد وفرت التحوالت التي شهدتها األزمة السورية الدافع االسوفيتي سابق  
قدم في منطقة الشرق والفرصة لروسيا في أن تبحث لها عن موطئ 

وأنها قادرة على  ،ال يمكن تجاوزه لتبرهن للعالم أنها قطب رئيس ؛األوسط
زمة ال بد وأن ادلة الدولية، وأن أي حل لهذه األإحداث تغيير في المع

نتيجة  ،هدافها ومصالحها وتطلعاتهاوبالتوافق مع أ  ،يكون من خاللها
قليمية صراع وتنافس مصالح بين القوى اإل صبحت سوريا ساحةألذلك 
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ن يكون لها دور فاعل ومؤثر في أدركت روسيا ضرورة أوالدولية، وقد 
نفوذ لها بحكم عالقاتها التاريخية  منطقة   ُتعد  ألن سوريا  ؛األزمة السورية

 واالقتصادية معها.  
زمة السورية بحجة رفضها للتدخالت موقفها من األ وبررت موسكو

رعية في ولحماية الش ،حيانية في الشؤون الداخلية في بعض األجالخار 
روسيا من مؤامرة غربية وأصولية إسالمية مسلحة في بعض األحيان 

 زمة في سوريا.لذي كان له دور كبير في تعقيد األمر ااألخرى، األ
 :مشكلة الدراسة

تتمحور مشكلة الدراسة حول البحث بمجمل المتغيرات والدوافع 
ت الى التدخل الروسي العسكري المباشر في االزمة السورية التي اد

للحفاظ على بقاء النظام الحاكم في سوريا وبيان التداعيات االقليمية 
والدولية لهذا التدخل وانعكاسه على طبيعة النظام الدولي الراهن. بناء 
على ذلك فإن المشكلة التي تحاول الدراسة تناولها بالبحث والتحليل تتمثل 

التساؤل الرئيس: هل شكل التدخل الروسي في االزمة السورية تحوال  ب
دراماتيكيا مؤثرا  في تغيير موازين القوى في المنطقة، وهل أثر ذلك على 

 طبيعة النظام الدولي وما هي طبيعة ذلك التأثير؟ 
 تين هما: اسة من فرضيتين رئيستنطلق هذه الدر فرضيات الدراسة: 

التدخل وبقوة في الروسية الكبرى اقتضت  ستراتيحيةالمصالح اإل .1
لى ما كان عليه الستعداد إلعادة التوازن الدولي إل ؛زمة السوريةاأل

 .في السابق
كان للتدخل الروسي في االزمة السورية أثر حاسم في بقاء النظام  .2

 ضعاف مختلف فصائل المعارضة.إو  ،السوري 

 :سئلة الدراسةأ
سئلة صياغة مجموعة من األت الدراسة تم لإلجابة على فرضيا

 وهي:
زمة السورية بتغيير موازين القوى هل ساهم التدخل الروسي في األ .1

ثر هذا التدخل أوكيف  ،سدصالح نظام الرئيس السوري بشار األل
 على مختلف الفصائل المسلحة والمعارضة؟

وسط، في منطقة الشرق األ ا فاعال  ور  د ؤّدين تأهل يمكن لروسيا  .2
 على طبيعة النظام الدولي؟  االدور مؤثر   وهل سيكون هذا

السورية زمة لمترتبة على التدخل الروسي في األما هي النتائج ا .3
 قليمي والدولي؟على المستوى الداخلي واإل

  :أهمية الدراسة
الدراسة الحالية بتناولها موضوع ا على غاية من األهمية تمثلت أهمية 

زمة السورية من تحوالت لتوضيح ما أحدثه الموقف الروسي تجاه األ
سباب التي دعت ، من خالل الرجوع إلى األقليمية ودولية في المنطقةإ

 روسيا للتدخل في سوريا وتحليلها والبناء عليها في فهم التحوالت السياسية
اد السياسية للتدخل الروسي بعضافة إلى تحليل األالمقبلة في العالم، باإل

ز قليمي والدولي من خالل التركياإلفي األزمة السورية على المستوى 

وما لها من انعكاسات  ،زمة السوريةعلى مآالت التدخل الروسي في األ
 على طبيعة النظام الدولي.

 منهج الدراسة:
لالقتراب من المشكلة البحثية وتفسيرها وتحليلها اعتمدت الدراسة 

دام البحثية، ومزجت بينها، وقد شملت استخ الُمقارباتعلى مجموعة من 
أكثر من منهج فيما يعرف بالتكامل المنهجي. فمنهج تحليل النظم يساعد 

زمة السورية، لمترتبة على التدخل الروسي في األفي الوقوف على اآلثار ا
 ،ينتج عنها من تفاعالت تجري في البيئتين الداخلية والخارجية وما

ه، ئبقاادل لضمان استمرارية النظام و لى مبدأ االعتماد المتبإوصوال  
فتحليل النظم السياسية لدى )ديفيد ايستون( كما يظهر في المراجعة التي 

مع وجود  ،أن النظام هو وحدة التحليل إلىتشارلز د. فاريس يستند قدمها 
 . (12)عناصر مترابطة ومتفاعلة داخل كل نظام

طار تحليلي إعلى توظيف الواقعية الجديدة كالحالية تعتمد الدراسة 
يبين و في محاولة فهم الدوافع التي تقف خلف التدخل الروسي في سوريا. 

ن أو  ،من والبقاءهداف الدول في حفظ األأ طار المعرفي طبيعة هذا اإل
هداف المركزية يمثل األ ثيرأصالح والسعي المتالك النفوذ والتتحقيق الم

م مع لى التصادإلى تبني سياسات قد تؤدي إالتي تدفع الدول 
 . (25)خريناآل

وفي حين ركزت النظرية الواقعية الكالسيكية على مفهوم القوة 
ن طبيعة النسق الدولي وبنية النظام أالواقعية البنيوية  رأت ،والمصلحة

في حين ركز  ،جية للدولالدولي هي التي تؤثر على السياسات الخار 
 ،لدوليةفي مسرح العالقات ا ز مورجنثاو على الدول كفاعل رئيسهان

وقد ودور القوة والمصلحة في تحريك دوافع الدول في السياسة الدولية، 
ارتكزت الواقعية البنيوية كما وصفها جون ميرشيمر وكينيث والتز وغيرهم 

ا مّ م ،وعدم وجود حكومة مركزية عالمية ،على فوضوية النظام الدولي
من. تحقيق األ دة اكتساب القوة لغاياتلى محاولة السعي لزياإدى بالدول أ

ن تركيبة النظام الدولي هي المسؤولة عن نمط أولذلك تعتقد النظرية 
وراء ن السبب أس كما تعتقد الواقعية التقليدية ولي ،سياسات الدول

ا عن القوة نسانية التي تبحث دوم  تصرفات الدول هو الطبيعة اإل
يف تيارات هذه المدرسة بما يخدم والمصلحة. ضمن هذه المقاربة تم تصن

وما يتضمنه من  ،غراض البحث الذي يعالج مسالة التدخل الروسيأ 
على بنية النظام  اقليمية وتاثيرهكاسات على طبيعة موزاين القوى اإلانع

 .(24)الدولي
دراك لدى دراك وسوء اإللى موضوع اإلإشارة ا اإليض  أسوف يتم 

القرار الروسي تجاه سلوك صانع  وذلك لمحاولة تفسير ؛صناع القرار
فكار أن أ التأكيد علىزمة السورية. في هذا الصدد سيتم التدخل في األ

شكل واضح في حكمهم على تصرفات ومعتقدات صناع القرار تؤثر ب
دراك إن وذلك أل ،وبالتالي اتخاذ قرارات قد تجانب الصواب ،خريناآل

 إدراكيتجسد هذا المفهوم في و  ،و الحقيقةأا للواقع صانع القرار كان مغاير  



  2021-العدد األول–المجلد الواحد و الشعرون -ء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرقا

105 
 

الحفاظ عليها  ال بد من ، إذسوريا فيستراتيجية اإل تهامصلحلروسيا 
مر الذي قليمي، األزاء منافسيها على المستوى اإلإلتقوية وضع روسيا 
خرى من العوامل في اتخاذ قرار التدخل العسكري أ ةساهم ضمن مجموع

التداعيات التي ستترتب على قرار ا من مواجهة خوف   ،المباشر في سوريا
 .  (15)عدم التدخل

تي من خالل المفاضلة بين أن عملية صنع القرار تإمن هنا ف
دراك إلى طبيعة إا استناد   ،مجموعة خيارات وبدائل متنافسة فيما بينها

صانع القرار وتقديره للموقف، ويعتمد صنع القرار على مجموعة عوامل 
وطبيعة  ،والعقيدة ،يديولوجيةواإل ،والسلوكيلنفسي منها: العامل ا

غوط ويتأثر صنع القرار بالض ،ةالداخلية والخارجي تينوالبيئ ،الشخصية
على العقالنية والمنفعة والمصلحة  اوالحاجة التخاذ قرار اعتماد  
زمة الروسية خيار ضرورة التدخل في األواالستمرارية، وقد تبنت القيادة 

هداف يؤمن بها صانع القرار السياسي أ و السورية بحسب منطلقات 
 . (14)الروسي

 األدبيات السابقة: 
ثمة بعض الدراسات واألدبيات التي تطرقت لموضوع التدخل 
الروسي في االزمه السوريه وفيما يلي ملخص ألهم ما جاء في هذه 

 الدراسات :
 :جاءت هذه الدراسة بعنوان( 17) (Halalma, 2019)دراسة  -

 -2011في روسيا االسباب والمآالت في الفترة ) التدخل العسكري 
وذلك بدراسة األسباب التي دفعت روسيا إلى التدخل  (2018

عسكريا  في سوريا ومآالت هذا التدخل من النواحي العسكرية 
ي وما حققته واالقتصادية والسياسية، مع التركيز على البعد العسكر 

بدراسة اآلليات أو منهج صنع القرار وذلك  اعلى األرض، ومستخدم  
لروسي إلصدار قرار الظروف التي أحاطت بصانع القرار السياسي ا

ن ، ومنطلقة من فرضية ترى أن لدى روسيا ماالتدخل عسكري  
في سوريا، والتي ترى بوجود أن  ااألسباب الكافية للتدخل عسكري  

على مستوى دولي يمكن تحقيقها من خالل التدخل في  اهناك أهداف  
ا، كما بيَّنت يَّنت الدراسة صدق الفرضية وصحتهسوريا، وقد ب

 اا أرادته من وراء تدخلها عسكري  مّ مالدراسة أن روسيا حققت أكثر 
 .في سوريا

التدخل الروسي في األزمة " :بعنوان( 4)(Ahmed, 2017)دراسة  -
التدخل العسكري الروسي في منطقة الشرق  أنترى الدراسة ب ،"السورية

تنافس جديد على تقسيم النفوذ في  -وبالذات في سوريا-األوسط 
منطقة بين القوى الكبرى، لذلك فهو محكوم بقدرات روسيا في حماية ال

سيما عندما أدرك الرئيس فالديمير بوتين بأن مصالح  مصالحها، ال
ية ودولية، وأن المنطقة مقبلة بالده معرضة إلى التهديد من قوى إقليم

على إعادة رسم خارطة جديدة للمصالح اإلستراتيجية، وهو ما دفع بها 
للدخول بكل ثقلها العسكري والسياسي في األزمة السورية. إن الهدف 

ستمرار بقاء نظام احضور بقوة في األزمة السورية هو الروسي من ال
ة الوحيدة في ها العسكريالرئيس بشار األسد من أجل الحفاظ على قاعدت

مشهد " من الة المتطرفة، وإبعاد "القوى اإلسالميمنطقة الشرق األوسط
فة رتدادات العناصر المتطر االسياسي السوري، إضافة إلى مخاوفها من 

 .إلى األراضي الروسية نفسها -مستقبال  -المقاتلة في سوريا 
"التدخل الروسي في الوضع  :بعنوان( 2)(Abdullah, 2016)دراسة  -

 2011لقد كانت الثورة السورية سنة  ،السوري الراهن "العوامل والنتائج"
د والتأكي ،وسطوسيا بتعزيز مكانتها في الشرق األبمثابة فرصة لتقوم ر 

, 2015خاصة بعد توغلها ميدانيا سنة على الدور الروسي في المنطقة, 
لم بأن روسيا  ،1990الثانية عام زمة الخليج أي السائد منذ أا للر خالف  

ن أرسة التأثير في قضايا المنطقة, و و مماأتعد قادرة على حماية حلفائها 
ن أال إقليمي, وحد في الشأن الدولي واإلالواليات المتحدة هي الفاعل األ

 ،ا للتوقعاتوالصراع في سوريا جاء مغاير   ،زمةالموقف الروسي من األ
يا على الصعيد السياسي والعسكري ور روسيا في س قوم بهتن ما أو 

تمثل المصالح الجيو وحي بأن سوريا ي, في سوريا خاصة بعد توغلها
لتفريط فيها ن اأموطئ قدم لها, و  ، وتمّثلستراتيجية لروسياالسياسية واإل

 .وسط برمتهيعني خسارة الشرق األ

 الدراسات األجنبية:
 & Kemp( 16) (Geoffrey & Saunders, 2012) دراسة

Saunders  America , Russia , and the Middle East 

Greater Challenges and Opportunities  الباحثـان حـاول
مـن خالل هذه الدراسة توضـيح المصـالح الروسـية واألمريكيـة فـي 
المنطقـة، وتحديـد أهـم التحـديات التـي تهـدد هـذه المصـالح، وقـد 

 الدولية بعد هجمات الحـادي عشـر ئةتوصل الباحثان إلى أن البي
ا للتعـاون بـين الدولتين، وتوّصال وفرت فـرص   ،2001مـن سـبتمبر

بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا مرت بأربع  إلى أن العالقة
التطورات الحديثة التي برزت  أساسية، إال أّن الدراسة لم تغط   مراحل

 .2011في العام  بعد أحداث الربيع العربي التي بدأت

 :يميز الدراسة الحالية ما
ها بدراستها للتدخل الروسي في هذه الدراسة عن سابقات تتميز

قوى في منطقة الشرق األوسط، زمة السورية وانعكاساته على توازنات الاأل
زمة على يجاد حل لألإلى تضاؤل فرص إزمة دت تعقيدات األأفقد 

مام التدخالت ألى فتح المجال إدى أمر الذي األ ،قليميالمستوى اإل
حياء الدور الروسي إالذي ساهم ب ،الدولية وفي مقدمتها التدخل الروسي

طار النظام إعادة النظر بروسيا كقوة عظمى في إ و  ،وسطفي الشرق األ
 .الدولي

  :طر الدراسةأ
 الروسي في األزمة  طار الموضوعي: تتناول الدراسة التدخل: اإلأوال  
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ثير ذلك التدخل على أوت ،وارتباطه بالنظام الدولي الجديدالسورية، 
 توازنات القوى في المنطقة.

زمة السورية  تنطلق الدراسة من بداية ظهور األ طار الزمني:ا :اإلثاني  
 . 2019ولغاية عام  ،2011في العام 

  :قليمية والدوليةلية واإلالثورة السورية ومحدداتها الداخ
ظهرت مجموعة من المحددات التي أثرت في مسار األزمة السورية على 

 :اآلتيالنحو 

 المحددات الداخلية:
لى إالمصرية والتونسية  ينتنقل التجرب حاول ناشطون سوريون 

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

سقاط إ)الشعب يريد  :سوار إحدى مدارسهاأوتعذيبهم بسبب كتاباتهم على 
سورية مطالبة بالحرية والعدالة فعمت المظاهرات المدن ال ،النظام(

، وانطلقت الثورة 2011ذار آ 15ظام، وتم الحشد ليوم صالح النإو 
وعم العصيان المدني  ،سدري بشار األالسورية إلسقاط نظام الرئيس السو 

 . (19)سوريا
 ،حداث سقط  قتلى في المظاهرات بسبب قمع النظامومع تطور األ

لمانيا، أاألمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، و علنت كل من الواليات المتحدة أ و 
سد فاقد لشرعيته مع دعوته ن نظام األأ ،تحاد االوروبي، وكنداواال

نها قامت أرغم  ،وتم تعليق عضوية سوريا بجامعة الدول العربية ،للتنحي
 ،السورية تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية ةزمبإطالق مبادرة لحل األ

ال أن سوريا رفضت المقترح إسد سلطاته لنائبه فاروق الشرع، وتسليم األ
 .( 7) في شؤونها الداخليةعتباره تدخال  با

زمة العديد من على الساحة السورية منذ بداية األوقد ظهرت 
 ،سقاط النظامإحة التي تلتقي مصالحها على مطلب المجموعات المسل

تموز عام  29برزها الجيش الحر: وهو قوة عسكرية تأسست في أومن 
يدعى رياض ق من الجيش النظامي بقيادة عقيد سوري منش 2011

وينضوي تحت لواء  ،وتم دعم الجيش الحر من السعودية وتركيا ،سعداأل
ا جبهة يض  أكثيرة، كما ظهرت  ةفصائل مسلح الجيش الحر مجموعة

وهي خليط من  2011النصرة: وهي قوة مسلحة تشكلت في نهاية عام 
وبعض األوروبيين وكانت  ،فغانواأل ،تراكواأل ،والسوريين ،العرب

لى إضافة الجبهة إتم  2013من تموز  30ن قطر، وفي ممدعومة 
راضي على األ وجدالئحة المنظمات اإلرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، كما 

السورية تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش": وهو تنظيم مسلح انبثق عن 
لتنظيم من مجازر في وبسبب ما قام به ا ،تنظيم القاعدة في العراق

من  وضم كال   ،ن عن التحالف الدولي ضد داعشعالالعراق تم اإل
لمانيا، وكندا، أيا، و ستراليا، وبريطانأات المتحدة األمريكية، وفرنسا، و الوالي
راضي السورية قد تحولت ردن، وبذلك تكون األمارات، والسعودية، واألواإل

المصالح وتعدد  ،طرافبيئة للصراع والتنافس وتشابك األ لىإ
 .(7)هاوتناقض

 :قليميةالمحددات اإل
السورية وتشعبها تباينت المواقف اإلقليمية  ةزممنذ بداية األ

صراع بين الدول لل اوميدان   اصبحت الساحة السورية مسرح  أو  ،والدولية
قليمية، وسيتم التركيز في هذا الجزء على مواقف الدول الفاعلة والمؤثرة اإل

قف من تداعيات وما يترتب على هذه الموا ،في الساحة السورية
 وفيما يلي عرض لهذه المواقف. ،وانعكاسات

 :زمة السوريةيراني من األ الموقف اإل - 1
فهي في نظرها حليف موثوق  ؛إليران ةحوريتشكل سوريا نقطة م

فالموقع الجيوسياسي لسوريا يجعلها  ،به ضد الواليات المتحدة األمريكية
المنفذ الحيوي لها على حزب هللا  تعدّ إذ  ،ذات أهمية خاصة إليران

يران إت ينية، ومنذ بداية األزمة استغلّ اللبناني وفصائل المقاومة الفلسط
ذ إ لتحقيق مصالحها الذاتية، ا فاعال  قليمي  إا وسوقت نفسها لتكون طرف  

وسيضعف  ،قليميسوريا هو بمثابة شلل لتمددها اإل يران أن سقوطإتدرك 
في ميزان  وسيحدث خلال   ،جال ملفها النووي مفاوضاتها مع الغرب في م

 .(18)سرائيلإقليمي لصالح القوى اإل
سد ار األيران أن سقوط نظام الرئيس السوري بشإعالوة على ذلك، تدرك 

لسقوطها، فهي  ةال مقدمإفسقوطه ما هو  ،في المنطقة اسيحدث تغيير  
 ،ميقليإذها في المنطقة عن طريق لعب دور تسعى لتوسيع دائرة نفو 

 ،2003مريكي عام ال نظام صدام حسين بفعل الغزو األخاصة بعد زو 
لحق به من ثورات عام  وما ،وحالة الضعف التي يعيشها العالم العربي

لشيعي من خالل التمدد من لى رسم الهالل اإيران إذلك تسعى ، ول2011
لى الخليج العربي، ولذلك قدمت إ لى لبنان وصوال  إلى سوريا إالعراق 

رسال الدعم الالمحدود للنظام السوري من خالل المساعدات العسكرية، وإ
 ،لى تقديم الدعم الماديإيراني، باإلضافة مقاتلين من الحرس الثوري اإل

لورقة  يراني في سوريا في ظل امتالكهامتوقع تزايد الدور اإلومن ال
ويستند الموقف الرسمي ، راضي السوريةالميلشيات المسلحة على األ

ما يحدث في األراضي السورية  عدّ لى إيراني من الثورة السورية إلا
لى نشر الفتنة إوأن دول الخليج العربي تسعى  ،سرائيلإصنيعة أمريكا و 

 .(10)لى استمرار حالة الفوضى في سورياإقليمية تطمع إجود دول مع و 

 :زمة السوريةسرائيلي من األ الموقف اإل - 2
لى إفي البداية  ةودولي ةا إقليميأبعاد  دى اكتساب الثورة السورية أ

مريكا بمواجهة نفوذ التيارات أب اسرائيل دور المراقب، ومطالبة لع
 ،اإلسالمية الجهادية المتصاعد في سوريا، والسعي إلطالة أمد الحرب

وفها من وصول األسلحة وعرقلة تسليح المعارضة السورية بسبب تخ
سرائيل بتوجيه إقامت  2013/ 1/ 30المعارضة، وفي لى إالكيماوية 

من أجل  ؛ضربة عسكرية خاطفة لمنطقة )جمرايا( شمال غربي دمشق
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سرائيل للحيلولة مريكي الداعم إلحفاظ على أمنها، ويسعى الموقف األال
 ،ومنطقة جذب للفصائل المسلحة ة،لى دولة فاشلإدون تحول سوريا 

سرائيل، في حين أن اسرائيل قد تسعى إة وبالتالي قاعدة انطالق  لمحارب
وإلرسال رسائل  ،لتوسيع ضرباتها الجوية لضمان عدم حدوث ذلك

قليمي لى أنها قادره على رسم المشهد اإلألطراف الصراع الداخلي ع
بسبب حصولها  ؛وإلبعاد شبح الفصائل المسلحة عن الجوالن ،السوري 

 .مريكي لضرباتهاأعلى تأييد روسي 

 :زمة السوريةالتركي من األ  الموقف - 3
فمنذ  ،قليمية الفاعلة في المنطقةتركيا من أبرز األطراف اإل ُتعدّ 

وتركيا تتبنى  ،2002تسلم حزب العدالة والتنمية التركي مقاليد الحكم عام 
يران، وتسعى تركيا إتاح على سوريا إلبعادها عن محيط سياسة االنف

. ومع (6)قليمالعالقات بين دول اإلثير فاعل في قليمية ذات تأإلتكون قوة 
سد ورفض نظام الرئيس السوري بشار األ ،ظهور األزمة السورية

 ،وأيدت ثورة الشعب ،االستجابة لمطالب شعبه، وقفت تركيا ضد النظام
رغم تأثرها من تداعيات األزمة  ،واحتضنت الالجئين وفتحت أبوابها لهم

 لى إلى مسافة تصل إ ،السورية بسبب طول امتداد حدودها مع سوريا
لى أراضيها فهي إلى عدم انتقال النزاع المسلح إكم، وقد سعت  850

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

كونها ال  ،المتحدة ال بتفويض دولي من حلف األطلسي أو األممإالسورية 
 .(3)ترغب في دخول حرب تؤثر على أمنها واقتصادها

 المحددات الدولية:
أدى تفاقم النزاع المسلح بين الفصائل المتعددة في سوريا بالتزامن 

قليمية على حل وعدم مقدرة الدول اإل ،مع تعدد أطراف األزمة وتداخلها
فاتجهت  ،زمةاأللى تدويل إمة بسبب تعارض المصالح وتناقضها األز 

مريكية سيما الواليات المتحدة األ لى سوريا الإأنظار الدول العظمى 
عادة إ زمة وفق مصلحتها في لى هذه األإوروسيا. لقد نظرت روسيا 

مفتاح ذلك يكون من خالل استثمار  وعّدتتوازنات القوى العالمية، 
التي من شأنها التأكيد على تصدر روسيا  ،التدخل في الثورة السورية

 براز دورها المحوري في التفاعالت الدولية.إو  ،للمشهد

 الموقف األمريكي من األزمة السورية: -
 15ي في الفترة الممتدة بين في أول شهرين من عمر الثورة السورّية؛ أ

، راهنت الواليات المتحدة 2011مايو  / ومنتصف أيار ،مارس /آذار
ين؛ ركية على قيام النظام بإجراء إصالحات تلبي مطالب المحتجّ األمي

على الدعوة إلى  -آنذاك-لت التصريحات األميركية مقتصرة لذلك ظ
وقف العنف وتلبية مطالبهم. وبعد ذلك، انتقلت إدارة الرئيس أوباما إلى 
 ممارسة ضغوط على النظام السوري، تمثلت بفرض حزمة من العقوبات

شملت الرئيس بشار  2011مايو  /أيار 18تصادية في المالية واالق
ا من المسؤولين السياسيين واألمنيين في نظامه ،األسد  .(29)وعدد 

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

، وتنطلق رؤية أمريكا في األزمة السورية من لتحقيق مصالحها الخاصة
دارة األمريكية لنظام األسد وتنظر اإل ،قضية الحفاظ على أمن إسرائيل

وتسعى لإلطاحة به من خالل التدخل  ،على أنه نظام فاقد للشرعية
أو من خالل حلفائها باستخدام أدوات  ،المباشر في األزمة السورية

في مساعيها  ،قليميةنظمات الدولية واإلالدولي في الم عالم ونفوذهااإل
، ويفرض عليه عقوبات صارمة ،إلصدار قرار دولي يدين نظام األسد

وسط روسيا من التمدد في الشرق األلى منع إمريكية دارة األوتتطلع اإل
من  ؛في المنطقة هاودور روسيا وتحجيم نفوذ  ،عبر السيطرة على سوريا

ألن  هم؛وتحجيميران وسوريا( إالتقليديين )حلفاء روسيا خالل محاربة 
 .(14)في المنطقة الوجود الروسيسوريا هي التي تضمن 

مريكي بالسماح لروسيا بالتدخل منذ ن الموقف األإيمكن القول 
 ،ا في سورياوباما في التورط عسكري  أرئيس للى تردد اإيعود  ،2015عام 

يا تحييد روسي في سور حاول عبر الدور الاألمريكي ن الرئيس إولذلك ف
يراني في وتحجيم النفوذ اإل ،دلبإيران في إالمليشيات المدعومة من 

-مريكيةالحديث عن التقاء في المصالح األ سوريا. ومن هنا يمكن
رهابية. عالوة على ذلك قضاء على نفوذ الجماعات اإلالروسية ممثلة بال

ريا ربما يقود روسي الحاسم في سو ن الدور البأمريكي أهناك توقع  نكا
زمة سد للقبول بتسوية سياسية لألالضغط الدبلوماسي على الرئيس األ لىإ

 .(9)ستانةاآلمن خالل مفاوضات 
ا على ما سبق همية الدور أمريكي بن االعتراف األإ، يمكن القول تأسيس 

السوري في سوريا -مريكين التعاون والتنسيق األأو  ،الروسي في سوريا
وربما يكون هذا  ،زماتروسيا كطرف فاعل في األقوية موقع نه تأمن ش

صبحت تستعيد قوتها السياسية والعسكرية في أن روسيا أمدعاة لالعتقاد ب
ى النظام الدولي الذي تنفرد الواليات المتحدة بالهيمنة عليه. وهذا ما تجل

التعاون العسكري ضد  وباما على روسيا حولأفي االتفاق الذي عرضه 
روسيا لضغوط على نظام الرئيس  مقابل ممارسة ،يةرهابالجماعات اإل

 .(28)لتجنب استهداف القوات الموالية للواليات المتحدة ؛سداأل

 الموقف الروسي من األزمة السورية: -
ثر التحوالت في كأواحدة من م ٢٠١١لقد عرفت سوريا في مارس 

ل مجموعة من االحتجاجات والتي بدأت من خال، تاريخها المعاصر
هلية بين أ لـى أزمـة داخلية، وحرب إالشعبية التي تطورت بسرعة كبيرة 

زاء هذا وجدت إارضة التي تقود الحراك الشعبي، و النظام السوري والمع
ا لصادراتها، مام تحوالت جوهرية تحدث في بلد تعتبره سوق  أروسيا نفسها 

 خشية ،لتعامل مع هذه المتغيراتل ان تحدد لها مسار  أوهنا يجـب عليهـا 
وهو  ،في توجهاته عـن النظام الحاكم تبّدل نظام الحكم إلى آخر يختلف
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خارج  لـدفع روسيا ايكون سـبب  و القات مع سوريا، ما قد يهدد طبيعة الع
ومنطقة نفوذ تطل من خالله على البحر  المنطقة، ومن ثم خسارة سوق 

جد لها منطقة نفوذ لها فيه، لذلك المتوسط الذي طالما حلمت روسيا ان ت
ت على صرّ أألزمة، على دعم النظام السوري و اعملت روسيا ومنذ بداية 

التشكيك في القوى الثورية في سوريا من حيـث المنطلقـات التـي تحملها، 
لى استخدام إالنظام السوري  وهو ما جعلها تدافع عن مشروعية لجوء

 .(23)القـوة ضـد هـذه الثورة
الموقف الروسي للتدخل باألزمة السورية من منطلق  يستند

وهي  ،ستراتيجي لروسياإفسوريا حليف  ،العالقات التاريخية بين البلدين
عادة أجواء القطبية الثنائية في النظام الدولي، وبالتالي إ وسيلة تتيح لها 

ويقوم  ،(8)وضع حد لنزعة النفوذ والسيطرة االمريكية على المنطقة العربية
سوريا موطئ قدم لروسيا في المنطقة، وأن بقاء  عدّ وقف الروسي على الم

قامة إمن خالل  ؛نظام بشار األسد هو الذي يضمن وجودها وسيطرتها
صرار روسيا ومساعيها للعب دور إواعد عسكرية في المنطقة، وفي ظل ق

فاعل وحيوي ومتصاعد في النظام العالمي الدولي لمواجهة الواليات 
صدار قرارات أممية تدين إمريكية، سعت روسيا للحيلولة دون المتحدة األ

عالقات ومصالح متداخلة بين يضاف إلى ذلك . (14)نظام بشار األسد
ومن  ،روسيا والنظام السوري تتمثل بصفقات السالح التي تباع لسوريا

خالل احتكار الشركات الروسية للتنقيب عن النفط والغاز أمام الشواطئ 
لى الضغط إا من خالل توظيف الورقة السورية ى روسيالسورية، وتسع

على الواليات المتحدة األمريكية ومساومتها بغية تحقيق تنازالت أمريكية 
لى أنها ال إلعقوبات االقتصادية عنها، إضافة ورفع ا ،لها في أوكرانيا

ترغب بالخروج من سوريا دون تحقيق مكاسب على غرار ليبيا بعد سقوط 
مريكي في ضعاف التدخل األإالسابق. تحاول روسيا جاهدة  ليبيالنظام ال

)السعودية، قطر،  :قليم الحليفة ألمريكاسوريا عبر جهود دول اإل
زمة لك بالحد من دور هذه القوى في األويتمثل ذ ،مارات، تركيا(اإل

  .(20)السورية
وشكل حضور روسيا كطرف فاعل ورئيس أبرز سمات األزمة 

 فقد علق النظام ،2011ذ بداية األزمة منتصف ّاذارالسورية ومالمحها من
منه أن دعمها له يشكل صمام أمان له  االسوري آماله على روسيا؛ أدراك  

في ظل األزمة المعقدة التي تعيشها سوريا، فالنظام السوري من وجهة 
 اائها وجامعة الدول العربية فاقد  نظر الواليات المتحدة األمريكية وحلف

الجماعات المسلحة ونزاعها المسلح  فوجود ،ب عليه التنحيويج ،للشرعية
لى إأدى  ؛زمة وتطويقها للنظاموتقدمها الميداني في بداية األ ،مع النظام

تمسك النظام السوري بروسيا لتضمن له البقاء واالستمرار. وقد 
بسبب التقاء  ؛استطاعت روسيا السيطرة على جميع أوراق الملف السوري 

ح النظام السوري، إذ أصبحت روسيا تمثل خط الدفاع مصالحها ومصال
العسكري الروسي المباشر تم  من خالل التدخلو  ،األول عن النظام

ا بعد أن تم تضييق الخناق خصوص   ،يقاع أحداث األزمة لصالحهإضبط 
عليه من الفصائل المسلحة. وبسبب التدخل الروسي استطاع النظام 

الروسي نتائج أخرى تجسدت في كبح  الوجودا، وقد حقق الوقوف مجدد  
 جماح نزعة النفوذ األمريكية في الشرق األوسط.

 زمة السورية:التدخل الروسي في األ 
زمة السورية بغية الحصول على لقد تم التدخل الروسي في األ

 : اآلتيةامتيازات ومصالح في مختلف المجاالت وفق المبررات 

 المبررات السياسية:
لى تحول كبير في قلب إلتدخل الروسي في األزمة السورية أدى ا

فبدعمها الالمحدود له استطاعت  ،معطياتها لصالح نظام بشار األسد
 وتالقت مصالح النظام في بقائه ووجوده ،وقف انهياره وسقوطه

يجاد موطئ قدم لها في المنطقة وفق إواستمراريته مع مصالح روسيا في 
  .(11)اعتبارات مصلحية بحته

كان موقف الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها وجامعة الدول 
ا وداعي   ،ا لموقف النظام السوري العربية منذ بدء األزمة السورية رافض  

ع لمطالب ورفض استخدام القوة واالنصيا ،لوقف انتهاكاته ضد المواطنين
 ، وجاء الرد الروسي الصيني من(8)للشرعية االشارع كونه أصبح فاقد  

خالل استخدامهما لحق النقض الفيتو ضد أي مشروع قرار يدين النظام 
فبراير  4والفيتو الثاني في  ،2011أول فيتو في أكتوبر  وكانالسوري، 

وتوالى بعدها استخدام الفيتو عدة مرات، كان من أبرزها الفيتو  ،2012
الذي سجل ضد مشروع قرار تقدمت به فرنسا والسويد وبريطانيا الستخدام 

دلب في ابريل إالح الكيماوي في خان شيخون وريف نظام األسد للس
زاء استخدامها إمت روسيا بتبرير موقفها المتصلب وقد قا، (30)م2017

ن لداخلية للدول أليجوز التدخل في الشؤون ا نه الأالفيتو  لحق النقض
مم المتحدة الذي يقوم على مبدأ سيادة الدول ا لميثاق األمخالف   ُيعدذلك 

 . (3)ووحدة أراضيها
ر نفسه الذي واجهته علنت روسيا تخوفها من مواجهة سوريا للمصيأ وقد 

لواليات المتحدة ا بفعل تدخل ،سقاط النظام الليبي السابقإليبيا نتيجة 
ولذلك تبدي روسيا تخوفها  ،(30)لى دولة فاشلة ومفككةإوالناتو فتحولت 

ها بشن حرب استباقية ضد من تطورات األزمة الميدانية حتى أعلنت قيام
هاجسها وقلقها المتزايد من عودة بسبب  ؛رهابيين في سوريامعاقل اإل

لى صفوف تنظيم إخرين من محيطها كانوا قد انضموا رهابين روس وآإ
الداخلي على االستقرار  االتالي سينعكس سلب  وب ،داعش في سوريا والعراق

في حين أن السبب  ،(11)لى الداخل الروسيإفيها في حال عودة هؤالء 
كردة فعل طبيعية في إطار العالقات  الرئيس للتدخل العسكري جاء

قوبات اقتصادية رضها عنتيجة ف ،المتوترة مع الواليات المتحدة االمريكية
 . (31)وكرانياأضدها بسبب 

رافق التدخل الروسي العسكري رعاية روسيا لمفاوضات مكثفة  وقد
 23في  1فعقد اجتماع فينا  ،من أجل تسوية الصراع في سوريا

بمشاركة وزراء خارجية كل من السعودية، تركيا، روسيا،  2015أكتوبر
 2015أكتوبر  30في  2فينا  أعقبه اجتماع ،والواليات المتحدة االمريكية
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 ،والسعودية ،بمشاركة وزراء خارجية جميع الدول المعنية بالصراع
نتج عنه  ،وعدد من الدول األوروبية ،والصين ،ومصر ،وقطر ،ماراتواإل

جراء حوار بين بإسياسية برعاية األمم المتحدة تقضي  طالق تسويةإ
وإجراء  ،تور للبالدووضع دس ،وتشكيل حكومة وطنية ،المعارضة والنظام

في  3وإعالن هدنة سياسية. ثم جاء اجتماع فينا  ،انتخابات
وتم  ،وتم التوصل لوضع جدول زمني ينهي الصراع ،2015نوفمبر14

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

 .(33)م2017

 المبررات العسكرية:
دعى الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل كلمة ألقاها في 

لى تشكيل تحالف دولي ضد إ ،2015الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
أن الحكومة السورية طلبت  امؤكد   ،رهاب في منطقة الشرق األوسطاإل

والعمل على مساعدة السلطات السورية من  ،التدخل العسكري من روسيا 
للقضاء على منابع  ؛أجل اطالق عملية تسوية سياسية لألزمة السورية

رهاب في بيئة خصبة ومالئمة لنمو ظاهرة اإلرهاب، إذ تشكل سوريا اإل
ا أن دمار الدولة السورية ونظامها يعد ظل تنامي أعداد المسلحين مؤكد  

ن السبيل الوحيد إهاب وفرصة لزيادة نشاطه، ولذلك فر لإلر بمثابة انتصا
رهاب هو بدعم النظام السوري وتعزيز مؤسساته مكافحة التطرف واإلل

 .(5)الحكومية
عالن عن التدخل العسكري الروسي تم اإل ،2015نهاية سبتمبر  وفي

كنقطة تحول في تاريخ روسيا، كونه أول استخدام للقوة العسكرية خارج 
محيط الجوار الروسي منذ نهاية الحرب الباردة، وهو بمثابة مناورة نطاق 

ولتجاوز أزماتها  ،عسكرية جاءت لكسر العزلة التي عاشتها روسيا
ن يطمح من ي، وكان بوت(33)االقتصادية الداخلية ولتحقيق مكاسب دولية

 ،وراء التدخل العسكري الروسي دعم الجبهة الداخلية له وزيادة شعبيته
لى رؤية القوة العسكرية لبالده في المحيط إفالشعب الروسي يطمح 

الخارجي، رافق ذلك طموحاته لرؤية دور بارز لبالدهم خارج المحيط 
عادتها إ بد من  وال ،لقناعاتهم أن روسيا لها دور فاعل ومهم ،الروسي

 .(26)كدولة عظمى
لح العسكري الروسي مجرد دعم معنوي لصا الوجودويرى البعض أن 

ا على حسم الصراع بسبب صعوبة استمرار ولن يكون قادر   ،نظام األسد
وكذلك  ،طار زمني مفتوحإفي حملتها العسكرية المكلفة وفق روسيا 

خر شبيه بما حصل معها آفها من تكرار وقوعها في مستنقع تخو 
فقد تم  ،بدليل محدودية التدخل العسكري الروسي، وذلك (11)بأفغانستان

ولم يكن التدخل  ،مروحية وطائرة مقاتلة 50و ،ديجن 4000نشر 
صدر تحليل عن مؤسسة استراتفور في  حيث ،العسكري واسع النطاق

 4يقول بأن روسيا تستطيع تحمل نفقات الحرب لفترة ال تتجاوز  2015
 .(33)مليار دوالر 2ألن تكلفة اليوم الواحد من غير قتال تبلغ  ،شهور

 المبررات االقتصادية: 
لى سوريا، وقد بلغت مشتريات إسلحة وسيا من أبرز مصدري األتعد ر 

 2011، وفي العام 2010السالح الروسي نحو مليار دوالر عام 
حصدت سوريا المرتبة الثانية في قائمة مشتريات األسلحة الروسية بعد 

( من مبيعات السالح التي تقدر بنحو %15فاستحوذت على ) ،الصين
 :وطائرات تدريب ،(29دوالر شملت شراء طائرات )ميغ  مليارات( 6)

 ،(72-ودبابات )ت ،(17-و)سام ،وصواريخ )بانتيسر( ،(130)ياك 
وتطمح روسيا من خالل مبيعات السالح تعويض خسائرها من العقود 

فسقوط سوريا سيضر بمصالحها واستمرار  ،المبرمة مع النظام الليبي
 ،أجل شراء المزيد من السالح األزمة السورية يصب في صالحها من

 . (1)ن سقوط النظام سيوقف حتما مبيعات السالحإولذلك ف
لها في المياه الدافئة،  وجودوتسعى روسيا من خالل سوريا للحفاظ على 

 ،1971فهي تمتلك قاعدة بحرية في مدينة طرطوس السورية وفق اتفاقية 
 ،عدة "احميميم" الجويةوقا ،لى قاعدة للسفن النوويةإا والتي حولتها مؤخر  

وسقوط نظام األسد يعني خسارة كبيرة لها. لذا سارعت روسيا في عام 
لتوقيع اتفاقية مع سوريا لتضمن بقائها في قاعدة طرطوس  2017

كما تم االتفاق على تأسيس قواعد عسكرية  ا،عام   49البحرية لمدة 
ستخراج روسية أخرى على ساحل البحر المتوسط، وتم منحها تسهيالت ا

 .    (30)ا في تدمرعام   50الفوسفات لمدة تصل 
الدور الروسي وتوازنات القوى مع الواليات المتحدة االمريكية عهدي 

 )أوباما و ترامب(:
زمة السورية في ظل إدارة مريكية في التعامل مع األ ستراتيجية األاإل

 الرئيس األمريكي أوباما: 
رئاسة  2008أوباما في تشرين الثاني منذ تسلم الرئيس األمريكي باراك 

قام بتغيير سياسته في تبني نهج االنكفاء  ،الواليات المتحدة االمريكية
 ،قحام أمريكا في الصراعات والحروبإوعدم  ،والحفاظ على الوضع القائم

جورج بوش االبن الذي كان يعتمد  األسبقبعكس إدارة الرئيس األمريكي 
ية وعلى الحروب خدام القوة العسكر سياسة توسعية قائمة على است

كارثية على الواليات المتحدة  الحقت هذه السياسة آثار  أاالستباقية، حيث 
كما حدث  ،مريكية نتيجة المبالغة في استخدام القوة والتدخل العسكري األ

، وما نتج عنها من تداعيات سلبية 2003في الحرب على العراق عام 
ستراتيجية صبحت اإلأوسط. ولذلك األقليمي في الشرق من اإلى األعل
يجاد حلفاء إوباما تقوم على أمريكية في عهد الرئيس األمريكي األ
وتحقيق مصالحها دون تدخل  ،هدافهاأ اليات المتحدة االمريكية لتنفيذ للو 

وهذا ما حدث في تعامل الواليات المتحدة مع  ،مريكي مباشرأعسكري 
يقاع إغير المباشر بضبط  لى التحكمإورية، حيث سعت زمة الساأل
وتغيير مسارات األزمة من خالل حلفائها ووكالئها بدال  من  ،حداثاأل

 .  (10)االصطدام المباشر واالنخراط في الحرب
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رة الرئيس األمريكي ها خالل فتؤ دارة األمريكية وحلفالقد تعاملت اإل   
 ؛السوري  ستنزاف النظاماتقوم على زمة السورية وفق سياسة أوباما مع األ

، وقد (27)لعزله اا تمهيد  ا وعسكري  ا واقتصادي  من خالل إحكام حصاره سياسي  
زمة السورية من خالل مريكية تتعامل مع األكانت الواليات المتحدة األ

رهاب، وقد بدأ ( دولة بهدف محاربة اإل79سع يضم )تحالف دولي وا
 23ا في التحالف مهامه بقرار رسمي من الرئيس األمريكي أوبام

، وأعلن عن بدء ضرباته الجوية على معسكرات تنظيم 2014سبتمبر
ديسمبر  9لى هزيمتها في إمما أدى  ؛داعش والفصائل المتحالفة معها

 .(32)وإعالن قوات التحالف هزيمة تنظيم داعش في العراق ،2017
يراني الممتد من غرب لى وقف المد اإلإوتسعى الواليات المتحدة 

ى الساحل الشرقي للمتوسط لخطورته على مصالحها أفغانستان حت
 -يرانيإألنه قد ينشأ عن هذا المد تحالف ومصالح حلفائها في المنطقة؛ 

 في ويحدث خلال   ،روسي يهدد نفوذ الواليات المتحدة في المنطقة-صيني
 . (1)توازنات القوى في المنطقة لصالح هذه القوى 

زمة السورية في عهد األ  ية في التعامل معمريكستراتيجية األاإل
  :ترامب

شكالية ليست مع ريكية في عهد الرئيس ترامب أن اإلدارة األمترى اإل
يراني وتزايد النفوذ اإل ،بقدر ما هي مع تنظيم داعش ،النظام السوري 

والحفاظ على أمن اسرائيل، وقد بنى الرئيس األمريكي ترامب إستراتيجية 
مها عدم المطالبة باإلطاحة بنظام في التعامل مع األزمة السورية قوا

إللحاق الهزيمة بتنظيم داعش. وفي  ،األسد مقابل التحالف مع روسيا
قام الرئيس األمريكي ترامب بقطع الدعم عن فصائل  ،م2017تموز 

سيما بعض فصائل الجيش الحر التي كانت تتلقى  المعارضة السورية ال
ترامب أهمية سوريا عت زمن فتراج ،الدعم المباشر في فترة أوباما

. لقد ركزت (23)عالن عن القضاء على داعشا بعد اإلوخصوص  
ستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية على القضاء على ما تبقى من إ

والعمل على  ،يراني في سورياوالوقوف في وجه النفوذ اإل ،تنظيم داعش
لى إئين ة الالجعادإ والعمل على  ،إيجاد تسوية سياسية لألزمة السورية

 . (13)عمارقراهم ومدنهم وبدء عملية اإل
يران الحتواء إرئيس األمريكي ترامب التصعيد ضد ولتحقيق ذلك أعلن ال

من خالل محاولة فك ارتباط روسيا بإيران في  ،نفوذها المتزايد في سوريا
ا ألمريكية بقاء نظام األسد تمهيد  مقابل قبول الواليات المتحدة ا ،سوريا

ن العالقات بين البلدين عادت أال إاء روسيا ونفوذها في سوريا. حتو ال
يران في سوريا، إستراتيجية بب عدم تخلي روسيا عن حليفتها اإلللتوتر بس

ا وهما مع   ،رضيران تسيطر على األإو  ،ن روسيا تسيطر على الجوإذ إ
 ،يران بقاء قوتها العسكريةإسيما مع إعالن  بأمس الحاجة لبعضهما ال

 .(32)تمثلة بالحرس الثوري حتى بعد انتهاء المعارك في سورياالم
مريكية مع الملف السوري كانت في دارة األن المفارقة في تعاطي اإلإ
عن سحب  2018ديسمبر 19عالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في إ 

من  دفع كال   األمر الذيقواته من سوريا في أعقاب هزيمة تنظيم داعش، 
والمبعوث األمريكي للتحالف الدولي  ،"جيمس ماتيس"وزير الدفاع 

ن هدف أ ذلكلى تقديم استقالتيهما. إلمحاربة االرهاب "بريت ماكجورك" 
لى تقليص إبل كانت تهدف  ،الواليات المتحدة لم يكن تدمير داعش فقط

زمة السورية تضمن االستقرار يراني، وتحقيق تسوية سياسية لألالنفوذ اإل
 الوجود عن ذلك يمكن أن يحقق . فضال  (3)لم يحدثما ا في المنطقة وهذ

الرئيس  والتمسك بمطلب رحيل نظام ،العسكري األمريكي في سوريا
ا عن القضاء على عالن مؤخر  ن تم اإلأبعد  -السوري بشار األسد

موقفها  ويقوي  ،ويدعم المعارضة ،رضقوى على األلل اتوازن   -داعش
قوى الي حلول روسية مبنية على موازين أويمنحها القدرة على رفض 

 . (32)لصالحها
مريكية في عهد الرئيسين ستراتيجية األا في اإلن هناك تشابه  أالمالحظ 

تمثلت  ،وسطلة التعاطي مع منطقة الشرق األأفي مس ،وباما وترامب(أ)
ولذلك كان التعامل  ،بعدم التورط مباشرة في نزاعات وحروب جديدة

 لويالترار لعدم االنج ،ة يشوبه الحذر الشديدية السور زممريكي مع األاأل
 مريكية. حرب ال تحقق المصالح األ

 :الدور الروسي وانعكاساته على طبيعة النظام الدولي
عادة بناء سياستها وفق إ عضلة التي تواجه روسيا هي كيفية كانت الم

االقتصادية ا مع األوضاع منظور جديد في ظل نظام دولي جديد، مترافق  
 ،اهيار االتحاد السوفيتي سابق  الصعبة التي شهدتها روسيا االتحادية بعد ان

 :مثل ،التي تعيشها مع صعود أقطاب عالمية أخرى  عدم االستقراروحالة 
 .(22)االتحاد األوروبي والصين والهند

لى تراجع مصداقية إالل األمريكي للعراق وأفغانستان دى االحتألقد 
ا في ظل تاح لروسيا الظهور مجدد  أو  ،تحدة األمريكيةالواليات الم

 .(6)مساعيها مع الصين إلقامة نظام دولي متعدد األقطاب
ن بالبراغماتية ياتسمت السياسة الخارجية للرئيس الروسي فالديمير بوت

الفراغ في جواره الجغرافي من خالل الهيمنة  ءوبدأ بسياسة مل ،والواقعية
سيا الوسطى، وقامت بتعزيز آودول  ،اتي سابق  على دول االتحاد السوفي

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

ا ا دولي  حياء دورها لتكون قطب  إو  ،وحيوي في النظام العالمي الجديد
 . (13)فاعال  

جراء تعديل في إا لمحاولة روسيا  مالئم  زمة السورية مدخال  كانت األلقد 
نها أقطاب. ترى روسيا متعدد األ ابحيث يصبح نظام   ،النظام الدولي

 ،ا من خالل الورقة السوريةوتحديد   ،وسطمن خالل الشرق األتستطيع 
وسط العالمي، حيث تعد منطقة الشرق األاستعادة موقعها في النظام 

سيما روسيا في ظل مساعيها  وال ،للدول العظمى استراتيجي  إا و حيوي  مجاال  
 .(21)كدولة عظمى في النظام الدولي الظهور مجدد  ومحاوالتها ل
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ستراتيجية سعى للبحث عن مصالحها الحيوية اإلن السياسة الروسية تإ
دوار يتم اختيارها على ألى الساحة الدولية عبر لعب إجل عودتها أمن 

 ،تبرز روسيا كطرف فاعل في العالقات الدولية ،اغماتي واقعيساس بر أ
ومن ثم الشرق  ،قليميوتأثيرها في جوارها اإل وذلك يقتضي تفعيل وجودها

 . (13)الى استعادة دورها عالمي  إلالنطالق  ،وسطاأل
مريكية على روسي انكفاء الواليات المتحدة األيرافق هذا التوجه ال

 ،سيويةناء عالقات اقتصادية مع الدول األوسعيها لب ،وضاعها الداخليةأ
جل الظهور كدولة عظمى في أن الفرصة سانحة لروسيا من أا يعني مّ م

ة في تنمية لى نظرتها البراغماتية والواقعيإا استناد   ،الساحة الدولية
قامة عالقات التعاون مع هذه الدول إوفي  ،خرى عالقاتها مع الدول األ

وطرف فاعل وقوي  ،عزيز الثقة بروسيا كدولة عظمىالتي من شأنها ت
لى إروسيا  قادر على القيام بدور مؤثر في النظام الدولي. لقد سعت

وجاءت  ،محاوالت إصالح النظام العالمي بالتعاون مع الصين
تحقيقها حتى عام إلى ستراتيجية األمنية الوطنية التي تطمح روسيا اإل

 ،عي إلقامة عالم متعدد األقطابومن أولوياتها القصوى الس ،2020
فالصين ترى  ،(6) نهاء الهيمنة األمريكيةإليحل محل نظام القطب الواحد و 

وأنها  ،سياآبالمحيط الهادي وجنوب شرق   اطماع  أواليات المتحدة ن للأ
خالل السيطرة على خطوط ضرار بمصالحها من تسعى لمحاصرتها واإل

 . (1)مدادات الطاقةإالتجارة و 
، من الموقف الصيني الداعم للموقف الروسي تعزيزلى ذلك، إضف أ

ذ ترفض الصين سياسات إ ،سياسة روسيا في النظام الدولي خالل دعم
 -حليفة سوريا-يران إن أمن الواضح و واشنطن المناهضة لمصالحها. 

 ،يران في واردات النفطإهمية خاصة للصين التي تعتمد على تشكل أ 
ل التنقيب عن يران في مجاإات تجارية مع ط الصين كذلك بعالقوترتب

سقاط إيرانية. ولذلك أدركت الصين أن راضي اإلالنفط والغاز في األ
ا يؤدي مّ ميران لصالح الواليات المتحدة، إضعاف إلى إاألسد سيؤدي 

 ،بمصادر الطاقة الصينية هاوتحكملى سيطرة الواليات المتحدة إبالتالي 
 .(1)ويشكل ورقة ضغط عليها

السورية على زمة د دلل الدور التركي الفاعل في األفق ،عالوة على ذلك
ثير في توازنات أقليمية ذات التطراف اإلحد األأدور تركيا المحوري ك

زمة في وعكست السياسات التركية تجاه األ ،قليميوى على المستوى اإلالق
لى إية زمة. فقد دخلت القوات التركمريكي في األسوريا محدودية الدور األ

كتوبر أ ، في"نبع السالم" اسم: تركيا أطلقت عليهاا في عملية سوريا مؤخر  
لمحاربة المجموعات الكردية في الشمال السوري الطامحة  ؛2019

وتركيا وسوريا. ويدل االنسحاب لتكوين دولة كردية مشكلة من العراق 
ة على تبدل مريكي من الشمال السوري قبيل دخول القوات التركياأل

ورية على زمة السالتي ركزت منذ بداية األ ،مريكيةالحسابات السياسية األ
لى تسوية سياسية لحل إوالدعوة  ،رهابيةهدف محاربة الجماعات اإل

تلبي  -من منظور صانع القرار االمريكي-ستراتيجية ن هذه اإلأل ؛زمةاأل
ن أدركت روسيا منذ البداية أمريكية. بينما الطموحات والمصالح األ

رك الميدان وعدم ت ،تدخلها الفاعل والحاسم في دعم النظام السوري 
 ،همية بمكانخرى هو من األقليمية األطراف اإلللواليات المتحدة واأل

قليمي اإل يينموازين القوى على المستو لى تعديل إلتلبية طموحها الرامي 
ع لى جنب مإا جنب   ،ا في النظام الدوليا قيادي  خذ موقع  ألت ،والدولي

 الواليات المتحدة. 
حداث الربيع العربي التي أالنظام الدولي بتطورات وتداعيات ثر ألقد ت

حداث طبيعة التناقض في وبينت تلك األ ،2011ت في العام أبد
النظام الدولي. ولذلك وحسب  أقطابهداف والمصالح بين مختلف األ
ن إف ،الدولية والنظرية البنيوية في العالقات ،طروحات النظرية الواقعيةال

يير موازين القوى على المستوى ا لتغا مهم  زمة السورية شكلت منعطف  األ
يران في هذه إن دور كل من تركيا و إذ إوسط، قليمي في الشرق األاإل
لى إوزيادة تعقيدها، حيث تنظر تركيا مدها أطالة إزمة قد ساهم في األ
وجود جماعات كردية منها القومي مع ا ألنها تمثل تهديد  أزمة على األ

وهو ما  ،من تركياأمر الذي يهدد األ ،مسلحة على الحدود التركية السورية
ومحاربة هذه  ،لى سورياإلى اتخاذ القرار بالدخول إردوغان أدفع الرئيس 

نها ألى سوريا على إيران إخرى تنظر أ الجماعات المتطرفة. من جهة
ساوم عليها يوراقها التي أوورقة من  ،قليمي من معاقل نفوذها اإلمعقال  

ن مصالحها أمجها النووي. في حين تدرك روسيا الغرب في موضوع برنا
ومن ثم  ،قليميالتدخل في سوريا لزيادة وزنها اإلستراتيجية تقتضي اإل

ا ا ونظير  كانت حتى عهد قريب ند   ،استعادة مكانتها الدولية كقوى عظمى
ن الدور الروسي العسكري إيمكن القول  من هنا،للواليات المتحدة. 

قليمية الرافضة ا مع مواقف وسياسات القوى اإلمتزامن  جاء المباشر 
لى إمحصلة دى بالاألمر الذي أ ،لسياسات الواليات المتحدة في المنطقة

ي زمة السورية على نحو يبرز دور روسيا التتفاعل النظام الدولي مع األ
دانة النظام إلى إمن التي كانت ترمي نقضت الكثير من قرارات مجلس األ

سلوك الصيني ن نجد الأة استعمال القوة ضده. وال غرابة جاز إو  ،السوري 
لى إشارة صريحة إمن قد عزز موقف روسيا في التصويتي في مجلس األ

ل من ورغبة ك ،مريكية المطلقة على النظام الدوليرفض الهيمنة األ
 ،يرانإوسط بما فيها ي الشرق األقليمية فروسيا والصين وبعض القوى اإل

خرى تسهم أطراف أا بوجود كثر توازن  أفي تعديل النظام الدولي ليصبح 
مريكية على شؤون العالم. ا للهيمنة األوتضع حد   ،دارة هذا النظامإفي 

 انوع   تمارس  لزمة السورية وفرت الفرصة لروسيا ن األأمما ال شك فيه و 
قليمية طراف اإلوعلى مختلف األ ،كيةدارة االمريمن الضغوط على اإل

ث كان انخراطها العسكري زمة السورية، حيثير في مجريات األأذات الت
المبادرة لحل خذ زمام أمريكي في حد العالمات على التردد األأالمباشر 

العظمى التي انتزعت من  ةوظهرت روسيا بمظهر القو  ،زمة السوريةاأل
الواليات المتحدة دور القيادة والهيمنة في سوريا. ولذلك وبغض النظر 

كون سوريا ال  ،ذا كانت الواليات المتحدة تركت المجال لروسياإعما 
ن الواليات المتحدة ال تريد و ألأ ،مريكيةأستراتيجية إتمثل مصلحة 

ا الحالتين بات من في كلتف ،االنخراط في حروب جديدة في المنطقة
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سيا كطرف قادر على التعامل همية رو أا با ضمني  ن هناك اعتراف  أالواضح 
كبر أوربما يكون هذا مقدمة العتراف  ،وسطزمات في الشرق األمع األ

قطاب النظام أهمية روسيا كقطب فاعل من أفي المستقبل القريب ب
 الدولي. 

 :الخاتمة
 نبأ ُتفيدوالتي  ،على فرضية البحثجابة حاولت هذه الورقة البحثية اإل

زمة التدخل وبقوة في األستراتيحية الروسية الكبرى اقتضت المصالح اإل
كان لى ما كان عليه في السابق، كما ؛ إلعادة التوازن الدولي إالسورية

حاسم في بقاء النظام السوري  زمة السورية أثرللتدخل الروسي في األ
جابة حاولت الورقة البحثية اإلو ، ضعاف مختلف فصائل المعارضةإو 

والتي تمحورت حول الدور  ،على مجموعة التساؤالت التي تم صياغتها
الدور على طبيعة النظام وانعكاسات ذلك  ،الروسي باألزمة السورية

زمة السورية في األالتدخل الروسي العسكري المباشر  أنذ تبين إالدولي، 
 ،صالح الرئيس السوري بشار األسدا للى تغيير موازين القوى داخلي  إدى أ

طراف عن بعاد بعض األإلمستوى اإلقليمي ساهم التدخل في وعلى ا
لها  توالتي كان ،امريكي  أطراف المدعومة سيما األ ال ،الساحة السورية

طماع في سوريا، وعلى المستوى الدولي انعكس التدخل في سوريا على أ
من خالل تغيير  ؛تهوطبيع مساعي روسيا في تغيير شكل النظام الدولي

ظهار روسيا كطرف فاعل في إوقدرتها على المناورة و  ،موازين القوى فيه
 مسرح العالقات الدولية.   

 النتائج:
 :اآلتيةخلصت الدراسة الى النتائج 

 عادة رسم مالمح إ لى إروسيا من خالل تدخلها في سوريا  سعت
يضم  ،ثنائي القطبيةو أ ،إلقامة نظام متعدد القطبية ،النظام الدولي

يران وسوريا مقابل القطب إيضم و  ،اقليمي  إا و روسيا والصين دولي  
 .هئمريكي وحلفااأل
 لى إدى أ ، األمر الذيزمة السوريةدور محوري في األبروسيا  قامت

في  ومحاولة تحييده كالعب رئيس ،مريكيالتأثير على الموقف األ
مدى قوة روسيا وتأثيرها زمة السورية على حيث برهنت األ المنطقة،

وازن قوى مع وقدرتها على خلق ت ،في الشأن السياسي العالمي
 مريكية.الواليات المتحدة األ

 دوات إلحداث تغيير على صبحت األزمة السورية إحدى أهم األأ
مستوى النظام الدولي، ففي ضوء التطورات الدولية واإلقليمية، يمكن 

تؤكد ظهور مالمح نظام دولي الخروج باستنتاج أن هناك معطيات 
جديد، أو على أقل تقدير خارطة جديدة من التحالفات والتوازنات 
الدولية في منطقة الشرق األوسط، وصعود روسيا االتحادية لتشارك 
في قيادة النظام الدولي، فالنظام الدولي القائم يمر بمرحلة تحول من 

 قطبية قيد التشكيل.األحادية القطبية إلى نظام أقرب إلى التعددية ال

  ،تعد األزمة السورية من التطورات المهمة في تاريخ العالقات الدولية
إذ إن ما يحدث على الساحة السورية من اقتتال وعنف ما هو إال 
انعكاس لما يجري على المستوى الدولي من تنافٍس وصراٍع للقوى 

شرق والالكبرى التي تسعى إلى تحقيق أهدافها ومصالحها في سوريا 
ا على ن حل األزمة السورية لم يعد متوقف  إاألوسط بشكل عام. ولذلك ف

التفاهم بين أطراف النزاع، بل على حدوث صيغة توافقية وتقارب في 
والتوصل إلى حل  ،الرؤى بين الواليات المتحدة وروسيا االتحادية

 يضمن تحقيق مصالح الجميع.
 مريكي والتردد األ ،ةزمة السوريأليشير التدخل الروسي الفاعل في ا

على فاعلية روسيا في حل  ،الواضح في التدخل العسكري في سوريا
ا على قدرة روسيا على تغيير يض  أويدل  ،وسطزمات في الشرق األاأل

ما ورب ،حيث تصدرت المشهد في سوريا ،موازين القوى في المنطقة
لى االعتراف بدور روسيا على إيؤدي ذلك في المستقبل القريب 

وبالتالي تعديل تركيبة النظام الدولي الحالية لتضم  ،ستوى الدوليالم
قطاب فاعلة ومركزية أك ،لى جنب مع الواليات المتحدةإا روسيا جنب  

 في النظام الدولي.
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