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 زمة السوريةدوار الدولية للقوى الكبرى تجاه االاأل

 

 

 

 

Abstract 

         The nature of contemporary at international relations 

turned to a non-zero game between the central powers in the 

contemporary international system, where the spins interact 

on the basis of recognition of conflicting interests on the one 

hand and common interests on the other hand in the Middle 

East General and the Arab region in particular, after 

becoming the Arab regimes at the expiry phase which came 

after the Tunisian revolution, and which is designated as the 

spark to these crises and the Arab revolutions. 

            Since the Syrian crisis created an international 

conglomerates and worked on the detection of cracks within 

the international system and to disclose the differences that 

were covered with the international community and 

international legitimacy, which began crack and crumble in 

front of the interests of States, which is leading the global 

system and works to make interests based on the concept of 

power and possibilities away from the concept, who became 

traditional in the eyes of these countries. 

          It is clear that American policy in particular and the 

West in general aimed to continuing the quest to expand the 

NATO action circle in order to prevent check Russia 

 معتز عبدالقادر محمد الجبوري د.

 جامعة جيهان
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strategic objectives encirclement policy, while Russia seeks 

to counter this trend across several fronts, including the 

Syrian crisis that came to make these interactions between 

the major powers In field experiments, during attraction of 

the US position with the French and Russian position . 

 ملخص

الدولية املعاصرة إىل لعبة غري صفررةة نيفا الىفومل املرة ةفة ن ال  فا       حتولت طبيعة العالقات         

الدولي املعاصر، حيث ةدور التراعل على أساس اإلقرار مبصاحل مت اقضة من ناحية ومصاحل مشرتةة من 

ناحية أخرمل ن م طىة الشرق االوسط عامة وامل طىة العرنيية نيصفور  خاصفة نيعفد اص اصفبالت االن  فة      

حلة انتهاء الصالحية اليت دخلت عىب الثورة التونسية ،واليت اعتفتت مبثانيفة الشفرارة    العرنيية ن مر

 هلذ  االزمات والثورات العرنيية.

اذ أص االزمة السورةة قد خلىت تكتالت دولية وع لت على ةشف لشروخ داخل ال  فا  الفدولي          

والشرعية الدولية اليت نيدأت تتصفد   واالفصاح عن اخلالفات اليت ةانت مغطاة نيغطاء اجملت ع الدولي 

وت هار أما  مصاحل الدول اليت تت عم ال  ا  العاملي وتع ل على حتىيق مصاحلها ني اء على مرهو  الىفوة  

 تىليدي ن ن ر هذ  الدول. شيءواالمكانيات نيعيدًا عن مرهو  الىانوص الذي اصبح 

ية نيشكل عفا  تسفتهدم مواصفلة السفعي     ف ن الواضح أص السياسة األمريةية نيشكل خاص والغرني      

لتوسيع دائرة ع ل ال اتو نيهدم احليلولة دوص حتىق روسيا اهدافها االسفرتاتييية سياسفة التطوةفق ،    

الفيت جفاءت    نيي  ا تسعى روسيا إىل مواجهة هذا التوجه عت جبهات عدة ومن ض  ها االزمة السورةة

جتارب، من خال جتاذب املوقف االمرةكي مع  لكي جتعل هذ  التراعالت نيا الىومل الكتمل ن حىل

سوم ةفتم ت اولفه ن هفذا البالفث مفن خفالل        وهذا ما الررنسي وت افره ا مع املوقف الروسي الصيين.

 جم وعه من االدوار واملواقف الدولية.
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 املقدمة:

 ه يتها ماأجيو سياسية مه ة ن خرةطة السياسية العاملية ة ةد من  ٍةحي ى املشرق العرنيي مبكان     

االمر الذي ن الب ية االجت اعية السياسية،  ةت تع نيه من ت و  ن اهلوةة االث ية والدة ية ومن تعىيد

وهذا الواقع انعكس ، هعلى ارض مصاحل اقلي ية ودولية عدةدة متصارعةجيعل م ه ساحة مالئ ة لتراعل 

تغريات سياسية ن املشرق العرنيي  ةّةأوحدةثًا حبيث أص  على االوضا  السياسية فيه قدميًا ًا ةّليًاانعكاس

نيل تكوص شدةدة التأثري اجت اعيًا وسياسيًا ن حميطها  تتوقف عادة ض ن حدود الدولة الواحدة، ال

العرنيي نيالتغريات  جلواراثرت دول زمة السورةة من هذا االطار، اذ تأخترج اال وال اجلغران نيرمته،

جل دفع ان  تها اىل اتبا  سياسات ت سيم أة ا اثرت فيها من  ن سورةة، ارةةالسياسية واالم ية اجل

   واحملددات الداخلية واخلارجية ن ص اعة قرارها جتا  االزمة السورةة.

 املشكلة الدراسية:

 توتعدد السورةة، الثورة مسار على تؤثر اليت والداخلية واالقلي ية الدولية االطرام تتعدد

 الدول اليت تعتت أطرام الختيار الباحث دفع مما. السورةة الساحة على املختلرة لألطرام املصاحل

 من ختريه وما ةترها ما هلا سورةا جتا  اخلارجية سياساتها فأص الكتمل الىومل من ونياعتبارها الصرا 

 سورةا. ن األزمة مسار على ةبري نيشكل تؤثر أنها ة ا ومطامع، مصاحل

 نهج الدراسة:م

لىد استخد  الباحث ن هذ  الدراسة امل هج التارخيي من اجل التعرم على سري االحداث، 

 لتالليلي الذي ةساعد على معرفة مواقف الدول الراعلة ن هذ  األزمة.اةذلك مت الرتةي  على امل هج 

 الدراسة: فرضية

ص االزمة السورةة اصبالت نىطة جتاذب العدةد من الدول أدها رات طلق هذ  الدراسة من فرضية م  

الكتمل والراعلة ن ال  ا  الدولي، دوص اص حتسم هذ  االزمة لصاحل جهة معي ة سواء ن الداخل 
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وة ا  معي ة، وت طلق من هذ  الررضية عدة اسئلة، ةالسوري او لصاحل دولة ةتمل تسعى لدعم جه

 ةلي:

 ها.سباب االزمة السورةة وتداعيتأ -1

 مواقف احلكومة السورةة ومعاجلتها لالزمة السورةة. -2

 ن االزمة نياعتبارها الدول اليت لعبة دورًا ن تغري مسارات االزمة.م الكتمل الدولمواقف  -3

 تقسيمات الدراسة:

 ةلي: ت ىسم هذ  الدراسة اىل مبالثا وة ا      

 االزمة السورةة وتداعياتها. :املبحث االول-

 اسباب االزمة السورةة. املطلب االول:-

 تداعيات االزمة ومعاجلتها. املطلب الثاني:-

 املواقف الدولية من االزمة السورةة. :املبحث الثاني-

 من االزمة. الررنسي -االمرةكي املوقف املطلب االول:

 .الصيين من االزمة -الروسياملوقف  املطلب الثاني:
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 املبحث االول

 االزمة السورية

، الت ال االزمة السورةة وتداعياتها متثل اهم التطورات اليت  ةشهدها العامل العرنيي خالل الررتة     

عن أص ةل السي ارةوهات املختلرة واحملت لة  مازالت مطروحة وهو  سورةةحيث ةشرت االوضا  ن 

عات اجلهادةة ة ا اص ت اةد نشاط اجل ا االمر الذي سيكوص له تداعيات عدة على االستىرار االقلي ي،

 قد ة عكس على ال شاط السلري اجلهادي املتطرم ن امل طىة نيصره عامة. سورةةن 

متر االزمة السورةة حاليًا مبرحلة نيالغة االه ية وذلك ارتباطًا نيالتطورات اليت تشهدها  أذ

 اممو  لداخل.في ا ةتعلق نياحلراك السياسي لىومل املعارضة السياسية ن اخلارج وا مستوةات االزمة سواًء

حيث اصبح املتغري املكاني له دور  وأسرتتييية،ميكن اص ت عكس هذ  االحداث على املتغريات اجلي

ومن هذا امل طلق  امل طىة نيصورة عامة،ونيصورة خاصة  سورةةةبري ن العدةد من االحداث اجلارةة ن 

ى الداخل السوري من ناحية وتداعيتها عل جيب الرتةي  ن هذا البالث على اسباب االزمة من ناحية،

 ةلي: ة ا و اخرمل.

 سباب األزمة السورةة.أاملطلب االول:

 .السورةة األزمةتطورات املطلب الثاني:
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 املطلب االول

 اسباب االزمة السورية

نييكو على الرأي العا  السوري حدودًا مل ةستطع أص ةتىبلها، األمر  –فرضت اتراقية ساةكس 

االحساس نيالوالء للدولة الىطرةة ع د الكثري من املواط ا، وقد دفعهم هذا األمر إىل الذي أدمل إىل ضعف 

البالث عن مصادر أخرمل للهوةة الوط ية خارج حدود اإلقليم السوري. وت ازعت اهلوةات نيا ثالث 

سه اجتاهات، قومية عرنيية، سورةة قومية، وتيار داعي إلعادة احياء اخلالفة اإلسالمية. ون الوقت نر

لعشرية، ون نيعض األحياص للعائلة. هذا الوالء لعب دورًا لص على الوالء لل  طىة وللطائرة وحافظ السورةو

سلبيًا ن أوقات األزمات اليت عصرت على امل طىة، حيث نرمل أص مصطلالات من قبيل " الىبيلة، 

 (.1) اه ةالعشرية، الطائرة" تعود إىل ال هور ونيىوة على املسرح السياسي لألحداث الر

 أسباب االزمة:

 طبيعة ال  ا  احلاةم:-1

ترّرد ح ب البعث العرنيي االشرتاةي ن السلطة واحتكار  ممارسة الع ل السياسي ن نيعض 

قطاعات اجملت ع مبوجب املادة الثام ة ن الدستور، ووضع خطوط محراء أما  نياقي األح اب أث اء 

ن أوساط الشباب ع ومًا والطالب خصوصًا. ومل ال سي ا ممارستها للع ل السياسي ن الشار  السوري 

ةىف األمر ع د هذا احلد، فبعد انشغال ح ب البعث نيالسلطة ومتطلباتها ضعف اجلانب العىائدي ن 

ممارسته السياسية واالجت اعية وفتح نياب االنتساب أما  اجل يع من دوص وضع قواعد صارمة لطرق 

عداد هائلة من امل ترعا واالنتهازةا إىل صروفه لالسترادة من اختيار أعضائه، مما مسح نيدخول أ

هذ  الرئات تغلغلت ن ني ياص الدولة . (2)االمتيازات اليت ةت تع نيها عضو ح ب حاةم ن الدولة

ومراصلها الرئيسية، وشغلت م اصب رمسية ونيدأت تستغل الدولة وأجه تها ن سبيل حتىيق مطامعها 

 اخلاصة وخدمة ألهدافها غري املشروعة. 
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ومل ةىف األمر ع د هذا احلد فكثري من هؤالء نكصوا إىل ثىافتهم الدة ية السائدة واليت نيدأت 

 الطائريةتشدد شيئًا فشيئًا نتيية قراءة قادمة من خارج حدود الدولة ع لت على تغذةة متيل إىل ال

 (.3) نيسبب ما اعتتته احتكار السلطة من قبل فصيل معا ن سورةة

 الىضية الكوردةة:-2

الىضية الكوردةة واحدة من املسائل املعىدة ن العامل، فهي تت اول من ناحية احلىوق الىومية 

نيعضها لبعض، ونيي ها حدود  متامخةجد نيصرته أقليات قومية موّزعة على  أرنيعة دول لشعب متوا

دولية فاصلة، وهي ن الوقت ذاته حت ل تطّلعات شعب ةط ح إىل أص ةكوص أمة نيا األمم، وأص ةكوص 

ت أسرية له ةيانه الىومي املستىل نيا الكيانات الىومية ن العامل، السي ا اذا ما عل  ا أص امل طىة الزال

الرتتيبات اليت وضعتها الدول الكتمل ن املاضي نيكل ما حت له وما ةتداخل معها من مصاحل و توازنات 

و ن اعات وت اقضات حملية و إقلي ية ودولية. وشاءت ال روم التارخيية و التالالرات الدولية أص تضع 

اخل أطر دول مستىل نيعضها عن الشعب الكوردي موّزعًا نيا عدد من أقطار خمتلرة ، فأراضيه واقعة د

نيعض. ونيالتالي فإص حل الىضية الكوردةة نياعتبارها قضية قومية عامة ليس مرتبطًا نيسورةة وحدها، وال 

ةل األح اب  ت طلق .(4) نيالعرب مجيعهم، إال ن حدود معي ة، وإال نيصرتهم طرفًا من أطرام عدةدة

ساحة نضاهلا الرئيسية مع الت وةه نيأص انطالقها من ردةة ن سورةة من األرضية السورةة، وتعتتها والك

ردستاص ترةيا وردستاص العراق وةواألرضية السورةة ال ةعين عد  تعاطرها مع أني اء جلدتها ن ة

رد ن سورةة ج ءًا وعتت الكةة ا  ،ردستاص إةراص ونيشكل عا  مع األةراد ن مجيع أماةن وجودهمووة

ردستاص سورةة، وردةة ن سورةة تعبري ةو م األح اب الكمن الشعب السوري، وال تستخد  مع

تعتت نرسها ج ءًا من احلرةة السياسية الوط ية والتىدمية والدميىراطية ن سورةة، وحتدد أسلوب  نيل

نيال شاط السياسي اجل اهريي الدميىراطي السل ي، ونيرنيط نضاهلا مع نضال ةل الوط يا  ع لها

سورةة على اختالم انت اءاتهم، وهي تؤةد أنها لن ت ير إىل أساليب والتىدميا والدميىراطيا ن 

 . (5) الع ف، نيل إنها ترفض وتدةن نيشدة ةل أشكال الع ف، وةل أشكال االنتىا  واحلروب األهلية
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من ه ا ومما تىد  نالحظ اص الكورد ن سورةة ةانوا ة  روص وةسعوص اىل االندماج ن اجملت ع  

ره وال ةسعوص اىل االنرصال ة ا هو احلال ن اةراد العراق، ورمبا السبب ه ا السوري نياختالم طوائ

 ةرجع اىل طبيعة التعامل من قبل السلطة احلاة ة مع هذ  املشكلة.

 االسباب االقتصادةة: -3

 لدةهاتعتت سورةة نيلدًا غ يًا مبوارد  الطبيعية، فهي حتتوي سهواًل خصبة ومياهًا وافرة، و

وقد دأب احلكم على مصادرة  .هرة، ة ا حتتوي ت وعًا طبيعيًا نيا جبال وودةاص وسهولعاملة ما أةاٍد

األراضي واالدعاء نيأنها ألغراض وم افع عامة، مما اضطر أهلها للهيرة من مكانهم التارخيي )غادر 

ألف اجل ةرة، امل طىة اليت ةاص ةىال إنها ستطعم سورةة وج ءًا من الوطن العرنيي، ما نيا ثالمثائة 

ومليوص مواطن خالل األعوا  الستة املاضية، وقد نيدأت امل   ات الدولية توز  ه اك ثالثة وعشرةن ألف 

سلة غذاء ةوميًا(، وقد هاجر السورةوص الذةن صودرت أراضيهم وم ارعهم إىل مدص صريح ن ضواحي 

تها سكن عشوائي، املدص، حتيط مبدص صريح أقد ، حمرومة من مع م اخلدمات احلياتية، هي ن حىيى

 .(6)( نياملائة 8نياملائة من السورةا )املتوسط العاملي  42ةعيش فيها 

إضافة إىل هذ  الصورة الىامتة من ترشي البطالة وتدني مستومل املعيشة واخنراض الىدرة 

ة الشرائية وانتشار الرىر، فإص احلياة االقتصادةة مملوءة نيالرساد، فال نيد من الرشوة من أجل إجناز أة

 معاملة، وال نيد من إذالل املواطن نرسه أما  أجه ة األمن، ألص ةل شيء مرتبط نيأجه ة األمن املختلرة. 

أص سورةة أصبالت قس ا: األول: قلة من ال اس متلك  ونستطيع أص نىرر نيكل وضوح ودقة 

الشعب ال نهبوا ةل خريات ومىدرات سورةة. والثاني: هم مع م ، ةل شيء وهم آل األسد ومن حوهلم 

ميلكوص وال جيدوص قوتهم وهم ن فىر مدقع. مما أدمل إىل ضيق الشعب وانريار ، وةاص هذا العامل 

 .( 7)2111\3\15االقتصادي هو أحد العوامل اليت فيرت األزمة ن 
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 ترشي ال لم وانعدا  املساواة: -4

حىوقه ن أي جمال اقتصادي أو ةعاني املواطن السوري من ترشي ال لم وانعدا  املساواة، وال ةصل إىل 

مع املواطن اآلخر من أني اء الطائرة العلوةة،  جتاري أو سكين أو مالي أو تعلي ي إخل..... نيشكل متساٍو

، وإص إحساس السورةا نيعد  املساواة ةاص (8)وال ةصل إىل نيعض حىوقه إال من خالل األجه ة األم ية

 ا ال  ا .على هذ الثورةأحد العوامل اليت دفعتهم إىل 

 املطلب الثاني

 تطورات األزمة السورية

مطالبة: نياحلرةة والكرامة واملساواة والعدالة  2111\3\15خرجت امل اهرات ن سورةة ن       

االجت اعية، ونياملشارةة ن الىرار السياسي، وإنهاء الرساد، وإنيعاد الراسدةن، وةف قبضة األجه ة 

برية إخل.. لكن ال  ا  السوري استخف نياألزمة السورةة ن األم ية عن التدخل ن ةل صغرية وة

تها، واعتت أص ما حدث ن تونس ومصر ال ة طبق على سورةة، وأص سورةة غري تونس ومصر، انيداة

وظن أنه ميكن أص حيل مشكلة األزمة نيالىبضة األم ية اليت امتلكها، واليت عاجل نيها أزماته السانيىة، 

من ةل ات  ضائية،رخرجوا ن درعا متأثرةن مبا شاهدو  على الى وات اللذلك نيطش نياألطرال الذي 

ة ا نيطش نيأهاليهم، وهّدد احملاف ة مجيعها، وهّدد مجيع الوفود اليت توسطت حلل م ددة نيال  ا  

املوضو ، لكن است رار امل اهرات، وإصرار ال اس على مطالبهم جعله ةليأ إىل خطة ذات ثالث 

 : حماور

د مجاهري الشعب السوري نيىبضته األم ية، وختوةرهم، وإرهانيهم، من أجل أال ةعودوا إىل : تهدة األول

الت اهر، واستخدا  الىوة معهم، والليوء إىل االعتىال والتعذةب والىتل أحيانًا إخل...، لكن ةل ذلك مل 

 . (9)ةرهب اجل اهري ومل خيرهم، نيل است روا ن الت اهر واملطالبة نيإسىاط ال  ا 

الثاني: اعرتافه نيأص ه اك حاجة إلصالح األوضا  املرتدةة ن خمتلف اجملاالت االقتصادةة والسياسية 

واالجت اعية إخل... م ذ جميء نيشار إىل احلكم، وأةد ذلك ن املؤمتر الىطري الذي انعىد ن عا  

ةم األمن ، وتىد2113لسبب احتالل أمرةكا للعراق عا   -حسب زع ه–، لكن ذلك مل ةتالىق 2115
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على اإلصالح، لذلك فإص ال  ا  نيعد أص اشتعلت األزمة نيدأ نيدراسة تغيري الدستور ونيالذات املادة اليت 

ونيالرعل  ،(11) ترهن سورةة نييد ح ب البعث، واليت تعتت أص ح ب البعث هو قائد الدولة واجملت ع

قانونًا جدةدًا لألح اب  أجرمل نيعض الرتوشات على وضعه، فأصدر قانونًا جدةدًا لالنتخاب، وأصدر

من أجل انتخاب جملس شعب  2112إخل...، ثم أجرمل انتخانيات جدةدة ن شهر أةار )ماةو( من عا  

جدةد إخل..، لكن الشعب استخف نيكل هذ  اإلجراءات، واعتتها غري حىيىية، ألص ال  ا  ةاص قد 

البها ن احلرةة والعدالة فىد مصداقيته، لذلك است رت مجاهري الشعب ن الت اهر مصرة على مط

  .(11)واملساواة واألمن والكرامة إخل..

الثالث: ادعاء ال  ا  أص جم وعات إرهانيية هي اليت تىود هذ  اجل اهري الثائرة، وأص هذ  اجمل وعات 

ممولة من اخلارج، وهذا اإلرهاب حتارب نيه الىومل اخلارجية سورةة عىانيًا هلا على موقرها ن التصدي 

واالمتةالية العاملية، ثم اتهم صراحة ةاًل من قطر والسعودةة نيأنه ا وراء هذ  احل لة إلسرائيل 

اإلرهانيية، لذلك  جلأ ال  ا  إىل الىتل والبطش والتدمري واالعتىال والتعذةب إخل.. مستخدمًا ةل 

ذ  أجه ته األم ية اليت ني اها، واليت ظن أنه ستالل له هذ  األزمة، لك ه جتاهل أنه هو سبب ه

األزمة، وأص أجه ته األم ية هي عامل رئيس ن هذ  األزمة، وجتاهل أص الشعب مصر على أص حييا 

  .(12) حياة جدةدة ملؤها الكرامة واحلرةة واملساواة والعدل والب اء واحلضارة والسلم إخل

 مشروع اجلامعة العربية حلل األزمة يف سورية: 

تراعلت  طالبة نياحلرةة والكرامة والعدالةاملاهرات إزاء است رار األزمة السورةة وخروج الت 

نيعض الدول العرنيية، وصاغت مشروعًا نياسم اجلامعة العرنيية طالب ال  ا  السوري نيوقف الىتل 

ونيالرعل اضطرت سورةة إىل املوافىة على مشرو   ،والتدمري، وإطالق سراح املعتىلا، والس اح نيالت اهر

ساومات وتعدةالت أدخلت على مشرو  الىرار، وقد ترأس وليد املعلم اجلامعة العرنيية نيعد مماطالت وم

وفد سورةة، ة ا ترأس نبيل العرنيي األما العا  لليامعة العرنيية وفد اجلامعة، واشرتك معه محد نين 

 . (13) جاسم رئيس وزراء قطر ن إجراء احلوار مع سورةة
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الضغوط عليها من أجل أص تكسب وةاص هدم سورةة من املوافىة على الىرار هو امتصاص 

م ةدًا من الوقت لعلها تستطيع الىضاء على األزمة، وقد أرسلت اجلامعة العرنيية وفدًا من املراقبا 

نيىيادة الررةق الدانيي من أجل التأةد من ت ريذ مشرو  اجلامعة العرنيية، وانتشر املراقبوص ن عدد من 

وب، واست ر الىتل واالعتىال والتدمري دوص احرتا  ألي املدص والىرمل، لكن سورةة مل ت رذ ما هو مطل

اتراق، مما حدا نيبعض الدول العرنيية مثل السعودةة إىل سالب ممثليها من نيعثة املراقبا العرب، ألنها 

مل تشأ أص تكوص شاهد زور ن مشرو  اجلامعة العرنيية، ثم تبعتها دول جملس التعاوص اخللييي ن 

راقبا، ثم أعلن عن فشل مشرو  اجلامعة الذي مل تطبق سورةة شيئًا م ه سالب ممثليها من نيعثة امل

 .(14)واست رت ن الىتل والتدمري والتشرةد

ومن اجلدةر نيالذةر أص تدمري حي نيانيا ع رو ن محص وتشرةد أهله م ه وقتل املئات م هم، قد       

 املتكررة له.  وقع أث اء قيا  نيعثة املراقبا نيع لها ن سورةة وأث اء زةاراتها

 مشروع األمم املتحدة بالتعاون مع اجلامعة العربية: 

اجتهت اجلامعة العرنيية إىل األمم املتالدة نيعد أص فشل مشروعها، واستصدرت مشروعًا مشرتةًا نيا 

اجلامعة العرنيية من جهة ونيا األمم املتالدة، واعت دت ةون ع اص األما العا  السانيق لألمم املتالدة 

 ، م ها: عدة مشرو  الىرار نىاط شت لإىل سورةة لت ريذ هذا الىرار، وقد اة بعوث 

 .سالب امل اهر املسلالة من املدص والىرمل .1

 .إطالق سراح املعتىلا .2

 .الس اح نيالت اهر السل ي  .3

 .وقف الىتل والتدمري .4

 وإرسال نيعثة مراقبا دوليا من أجل ت ريذ الب ود السانيىة. .5

على املشرو  من أجل ةسب الوقت، واستىبلت نيعثة مراقبا  -ةعادتها–سورةة فىد وافىت  اما      

( مراقب، لك ها مل ت رذ شيئًا من الىرار، واست رت الدنيانيات م تشرة نيا البيوت، واست ر 311من )
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ت اجليش م تشرًا نيكثافة ن الىرمل واملدص، وإطالق ال ار على املت اهرةن السل يا، وقد وقعت أة

وجم رة الىبرية  ،2112\5\25جم رتا نيوجود املبعوثا الدوليا وه ا: جم رة احلولة ن محص ن 

 .  (33)2112\6\6ن محاة ن 

ن نهاةة املطام ةرمل الباحث اص االزمة السورةة ةانت مرةبة من ازمات اقتصادةة واجت اعية 

ق طبىات اجت اعية مت افرة تعت د على وسياسية شكلتها طبيعة ال  ا  السياسي الذي حكم البالد وخل

احملسونيية والطائرية ن نيعض االحياص، ناهيك عن فلسرة التالالرات السورةة مع اةراص وح ب اهلل، 

هذا ما جعل سورةة حمط ان ار الىوة اليت تط ح نيأص ت هار هذ  التالالرات والسي ا الوالةات املتالدة 

عا اسرائيل نتيية للدعم الالحمدود حل ب اهلل االمرةكية اليت ترمل نيأص سورةة هي شوةة ن 

وعالقتها نيإةراص، وأص احلل هلذ  االزمة جيب اص ة بع من الداخل على غرار جترنية الي ن اليت 

جتسدت نياالنتىال السل ي للسلطة وهذا ما جيب االخذ نيه قبل اص تسترالل اجل اعات املسلالة 

 لد اىل اهلاوةة.واملتطرفة اليت هلا امتدادات خارجية وتأخذ الب

 املبحث الثاني

 التفاعالت الدولية من االزمة السورية

نىطة اشتباك نيا ن م إقلي ية ون م دولية،  2111شّكلت األزمة السورةة املست رة م ذ عا        

وامت ج الت افس الدنيلوماسي نيا أطرام دولية وإقلي ية نيعراك عضوي على الساحة السورةة، وتبّدمل 

الوالت الرارق نيا سياسات إدارة ال شاط الدنيلوماسي اليومي ونيا ال شاط الدنيلوماسي ن حل ات الت

، وهو ما جعل الكثري من احملللا الذةن أِلروا إةىا  الدنيلوماسية اليومية لبعض الىومل االسرتاتييية

ُةسىطوص هذا اإلةىا  على  (والصا -فرنسا-روسيا االحتادةة -)الوالةات املتالدة االمرةكية الكتمل 

السبب اصبالت الدول  ، هلذا، فأخذتهم مراجآت التغرياالسرتاتيييةدنيلوماسية حل ات التالول 

تت افس ن جماالت خمتلرة م ها الت افس صراعي او التعاوني، وذلك من اجل احلصول على املكاسب 

االسرتاتييية اليت اصبالت اةثر اه ية ن امل طىة ن ظل الثورات والروضى اخلالقة اليت اخذت 

مواقف ةل من   ة ازدواجيةتستشري ن جسد هذ  الدول صاحبة االن  ة املرتهلة، من ه ا ميكن مالح
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الوالةات املتالدة االمرةكية وفرنسا ن التعامل مع االزمات، فري الوقت الذي ةكوص هل ا مواقَف 

متشددة ن ليبيا وتصراص على انهاء ال  ا  اللييب، جند انه ا قد تهاونتا ن اختاذ موقرًا حازمًا حول 

 ورةة الصا الشعبية جتا  األزمة السورةةروسيا االحتادةة ومجهماحيدث ن سورةة، اما موقف  

االجتا  التارخيي ن سوء التىدةر الىائم على اعت اد للكثري من املراقبا ن ًرا لوقوعهم  مراجأًة احدث

ن الصا )ما نيعد نيرنامج التالدةثات األرنيعة(  1978الذي أخذته دنيلوماسية الدولتا خالل الررتة من 

)فرتة ميخائيل غورنياتشوم ونيورةس ةلتسا(، دوص األخذ ن االعتبار  ن روسيا االحتادةة 1985ومن 

-من ه ا ةاص للدور الروسي ه ا،يانعكست على دنيلوماسيت اليت  ع يىة ن ني ية الدولتاالتالوالت ال

الصيين فاعاًل  ن نيىاء االزمات تتأرجح دوص اص ُتالسم لصاحل جهٍة معي ٍة ، سواء معارضة لل  ا  او 

ه، وخلق فوضى خالقة وهو ما ارادته الىومل الكتمل، هلذا سوم نىو  نيهذا املبالث نيت اول لل  ا  نرس

الصيين من االزمة السورةة _والدور الروسي االول، دور الوالةات املتالدة االمرةكية وفرنسا ن املطلب 

 ن املطلب الثاني.

 املطلب االول

 الفرنسي –الدور االمريكي 

 

وفرنسا حول سورةة نيارزًا للعياص أةثر مع االمرةكية ةبدو الشىاق احلاصل نيا الوالةات املتالدة         

وذلك من خالل متانيعة مواقف ةل من الوالةات املتالدة االمرةكية وفرنسا، فري الوقت ، الوقتمرور 

الذي تشرتك فيه الدولتا نياجتا  تغري ال  ا  ،ولكن نيأدوات خمتلرة، نرمل اص املوقف الررنسي ةتأرجح 

نيا دعم املعارضة من جهة، والبالث عن حل سل ي ةرضي مجيع االطرام من جهة اخرمل، من ه ا 

أص املوقف الررنسي من األزمة السورةة ةعتت ضعيف التأثري على مسار الوضع الراهن الىول ميكن 

على  ُهأص ةرتك انعدا  التوافق عواقبميكن وهلذا السبب ؛  ، مىارنة نيالوالةات املتالدة االمرةكيةه اك

على خط االزمة  فرنسا والوالةات املتالدة االمرةكية. اما االخرية فىد دخلتاملدمل الطوةل نيا ةل من 

من اجل اص متسك ني ما  االمور من م طلق الصرا  مع روسيا ن هذ  امل طىة االسرتاتييية احلساسة ن 

حسانيتها اخلارجية، واليت فرضت عليها اص تسلك طرةق امل اورة نيا التهدةد نياحلل العسكري على 
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وص أص  ةكوص ه اك حٌل حاسٌم وهذا قرار ال  وذج اللييب، او احلل السل ي على قرار ال  وذج الي ين، د

 ما ميكن مالح ته نيصورة واضالة من خالل تتبع مسارات سياسة االدارة االمرةكية.

 هلذا سوم نت اول ن هذا املطلب موقف ةٍل من الوالةات املتالدة االمرةكية وفرنسا.    

 -الدور األمريكي يف األزمة السورية: اواًل:

بعد احتالل ف تارًة واملرونة تارًة اخرمل؛ ا  سورةة نيالرتدد والغ وضجت األمرةكياتسم املوقف      

، نيعد أص ال  ا  السوري مراجعة سياساتها جتا مشغولة ن ةانت االدارة األمرةكية  2113العراق عا  

ملصاحل اإلسرائيلية ا تهددو تتعامل مع سورةة على أنها من الدول الداع ة لإلرهاب هذ  اإلدارة  ةانت

تغري هذا املوقف نيروز لكن  .(16)مسألة ضرورةة تغيري ال  ا  الىائماص و ،حل اس وفصائل املىاومة انيدع ه

أص سياسات اجل هورةا إلدراةهم  2118عا   ن يرس األمرةكگالدميىراطيا نيأغلبية املىاعد ن الكوص

تغيري  لذلك ترسخت لدةهم ق اعات نيضرورة ،جتا  سورةة فشلت ن حتىيق املصاحل األمرةكية

 نياعتبار تغيري ال  ا  السوري حير االساس ن هذ  االسرتاتييية، االسرتاتييية األمرةكية جتا  سورةة

نيدأت مرحلة جدةدة ن العالقات ومن ه ا نيارك أونياما،  يمع رغبة الرئيس األمرةك ًاةاص متوافى ما وهذا

 األمرةكية السورةة.

تضع االدارة االمرةكية اما  ادراك املخاطر لجاءت األزمة السورةة نيعد ذلك نيبضعة اعوا  

املرافىة لرغبتهم نيتغيري ال  ا ، لتشّكل هذ  املخاطر عىبات حىيىية ن جدةة املوقف االمرةكي من تغيري 

 ، وجتّسدت هذ  التالدةات نياآلتي:(17)ال  ا 

 :يالسور يغياب السيطرة على السالح الكي او -1

نيشار األسد  يحماولة من جانب الرئيس السور ّةةأعل ت واش طن أص أ  ذ اندال  األزمة السورةة ف     

 ين استخدا  السالح الكي اوغ أيلضرنية عسكرةة أمرةكية،  هسيعرض ياويالستخدا  السالح الكي 

أغسطس  21ن  )الغوطة(ن م طىة ه ال جيب االقرتاب م ه. ولذلك جاء استخدام ًاأمحر ًاميثل خط

ضالية من املدنيا. ورغم  1411أسرر عن مىتل ما ةىرب من ي محر والذجتاوز هلذا اخلط األ 2113
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حيث أشار وزةر اخلارجية  ،ن سورةة هذا ال و  من االسلالةةستخد  فيها  أنها ليست املرة األوىل اليت

مرة ن وقت سانيق، ولكن استخدا  السالح على نطاق  11األمرةكى إىل استخدامه من جانب ال  ا  

 .( 18) ية وضع مصداقية الرئيس األمرةكى ونيالد  أما  اختبار حىيىواسع هذ  املر

 :الدروس والعت من غ و أفغانستاص والعراق -2

تلعب اخلسائر اجلسي ة اليت ُم يت نيها الوالةات املّتالدة أث اء غ وها أفغانستاص والعراق، دورًا 

لتدّخل  أص ترّسر على أنها استعداٌدةبريًا ن التأثري على الىرار األمرةكي إزاء أي خطوة من شأنها 

حمت ل ن سورةة أو على أنها الت ا  نيتدخل. إذ ةعتىد الكثري من صّ ا  الىرار األمرةكي أص قرار التدّخل 

على معلومات خاطئة، وأّص الوالةات املّتالدة  ًااألمرةكي ن أفغانستاص والعراق ةاص قرارًا خاطئًا مت ني اء

ذا التدخل، سياسيًا واقتصادةًا وعسكرةًا وأم يًا، وأّص ةل تدخل عسكري هو ًا نيسبب هضدفعت مث ًا نياه

قرار خاطئ نيالضرورة، وت سيم هذ  ال تيية أةضًا مع توجهات أونياما الشخصّية م ذ جميئه إىل البيت 

األنييض وسياساته الىاضية نيعد  الدخول ن مغامرات عسكرةة خارج البالد، إضافة إىل تىليص ال رىات 

 ًاةبري ًااعّية وانتهاج سياسة احلوار والتراهم مع األعضاء الراعلا ن اجملت ع الدولي وتسليم ج ءالدف

من األعباء اإلقلي ّية إىل الدول اإلقلي ية الراعلة والىوّةة والىادرة على حتّ ل هذ  األعباء نيداًل عن 

 .(19)الوالةات املّتالدة

 :محاةة أمن اسرائيل -3

ف يد أص  لالراظ على أمن إسرائيل،لتسعى الوالةات املتالدة األمرةكية ما  دائ ًاواضح جدًا أنه 

م ع سىوط ترسانة  تت ثل ن اليتالتالرةات األمرةكية ةانت تسعى للالراظ على مصاحل إسرائيل 

وما ساعد على  ،ع اصر متطرفة أو ن ةد ح ب اهلل أو إةراص ياألسلالة البيولوجية والكي اوةة ن أةد

ن أغسطس  ة(الغوط)م طىة  ن يحتىيق هذا اهلدم هو استخدا  الرئيس نيشار األسد السالح الكي او

وافىت عليها أمرةكا ودع تها إسرائيل من أجل ن   السالح  ، وجاءت املبادرة الروسية اليت2113

صاحلها من خالل  ةصب ن اسرتاتييي . واعتتت إسرائيل أص االتراق مكسب يالسور ياويالكي 

وض اص عد  وقوعها ن  يالسالح الكي او يامتلكتها سورةة قدميًا أ اليتالتخلص من قدرات الرد  
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إسرائيل مت تعة  بىىت يأةدمل ت  ي ات مسلالة ميكن أص تستخدمها مستىباًل ن مواجهة إسرائيل ونيالتال

 .21) )ي تىليدالوغري  ينيتروقها ن السالح التىليد

 :لية األخالقية للوالةات املتالدة األمرةكيةؤواتسا  حيم الكارثة اإلنسانية واملس -4

جتا  سورةة، وهذا أثار اجلدل  ياألمرةكية نيشكل عا  متخلية عن واجبها اإلنسان اإلدارةةبدو أص      

حول جدومل عبارات حىوق اإلنساص وقيم احلرةة والعدالة وما متثله من معاةري عاملية ال جيوز ألحد أص 

 انتهتأسىاط أن  ة  ةتخطاها. وأص هذ  العبارات ال تستخدمها أمرةكا إال من أجل حتىيق مصاحلها ن

وجود ما ةس ى نياملسئولية الدولية  البداةة. والتشكك ن ذم  هلا ًةمصلالتها معها أو أن  ه مل تكن موالي

من تعرةضه  ؛ضد شعبها يغري قانونوترتكب ع اًل دوليًا  اليتجمال حىوق اإلنساص ملواجهة الدولة  ن

 .(21) لع ليات قتل وع ف تصل إىل حد جرائم اإلنيادة

جتا  اجملازر اإلنسانية التى حتدث ن سورةة على  ًاحامس ًاوهذا ما أةد  عد  اختاذ أمرةكا موقر       

لتأثري دوليًا من على ا ًة، جيعلها قادرواقتصادةًا وعسكرةًا  ا متلكه أمرةكا من قوة نافذة سياسيًاّمالرغم 

 .(22)السورةة يوتراثه الذمل ةدمر حتت أقدا  الصرا  الشرس على األراض يأجل انىاذ الشعب السور

مسار  التى تتالكم ن ةالوحيد ةالدولليست الدة األمرةكية تالوالةات امل ول أصمن ه ا ميكن الى     

لألزمة السورةة، ف  ذ أص نيدأ نىاش  وأتضح ذلك ن فشل جملس األمن ن اجياد حاًل يالصرا  السور

نيعد شهر ونصف من اندال  األزمة، ةانت  يأ 2111أنيرةل  21الىضية السورةة ن جملس األمن م ذ 

، نيي  ا ةاص ه اك للسلطة سل يًا الوالةات املتالدة األمرةكية والدول الغرنيية تؤةد انتىااًلوجهة ن ر 

، وهذ  املواقف املبدئية تكاد مل داخليًا تدخل ن سورةة نياعتبار  شأنًا يِّأل رافٌض وصيين يموقف روس

 و هذا ما س  اقشه ن املبالث الىاد  تتغري رغم تطور األحداث ن سورةة.

 الدور الفرنسي: ثانيًا:

السورةة طانيعًا خاّصًا لكوص سورةة قد خضعت لالحتالل الررنسي، -العالقات الررنسية بتكتس

حيث انتهى التواجد العسكري الررنسي على  1946و 1921نيانتداٍب من عصبة األمم، نيا أعوا  

ةانت فرنسا   ة الثانيةاألراضي السورةة متامًا. وهذا التارةخ األخري الذي ةعىب انتهاء احلرب العاملي
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. نيل إص 2112تشرةن الثاني عا   -ن نوف ت أول نيلد غرنيي ةعرتم نياالئتالم الوطين السوري املعارض 

"الطرم   فرانسوا هوالند ذهب إىل حد التأةيد ةو  االعرتام نياالئتالم على أنه  الرئيس الررنسي احلالي 

الحىا "احلكومة الدميىراطية" اليت ةاص  ره جيسد الوحيد الذي ميثل الشعب السوري" وة  ر إليه نيوص

 .(23)اخليارهو   األسد" ة ت ر أص تس ح نيإنهاء "ن ا  نيشار 

ةانت أةضا سباقة إىل دعم أحد  ومل تكتف فرنسا نياالعرتام نياالئتالم الوطين السوري املعارض. نيل 

االحتاد األورونيي لرفع ح ر مبيعات األسلالة جتا  سورةة.  مطالب االئتالم والذي ةاص ةدعو دول 

للس اح   ك، وذلاالحتاد احل ر نيضغوط مورست عليه من قبل نيعض دوله م ها فرنسا رفع  وفعاًل( 24)

من قبل جملس األمن الدولي واحلىيىة أص  التسوةة  لل عارضة نياحلصول على أسلالة تساعدها على

دفعت فرنسا إىل الرتةي  ن التعاطي مع األزمة  على ملف ال  ا  السوري  معطيات جدةدة طرأت مؤخرًا

ع وما  لدول الغرنيية خماوم ا ،حل سياسي للخروج م ها. ومن أهم هذ  الع اصر على م طق البالث عن 

دخول اجل اعات اجلهادةة وت  يم  وغالبية الدول العرنيية اليت تدعم املعارضة السورةة من عواقب 

انتداب مواط ا غرنييا ن الىتال وحتوةلهم شيئا فشيئا إىل ق انيل  الىاعدة ن ال  ا  وحرصها على 

 .(25)  نيال سبة إىل نيلدانهم األصلية موقوتة 

نيالتالدةد نيعد اهليو  الكي يفائي علفى الغوطفة     2113شهد املوقف الررنسي نىله نوعية صيف         

الع ل، فىد نيدمل واضفالًا مفن خفالل اخلطفاب الفذي الىفا  الفرئيس         والذي اودمل حبياة مئات املدنيا

وا الررنسي اما  السرراء الررنسيا خالل افتتاح مؤمتر الدوري الس وي ن نيارةس، وقفد نيفدمل اص فرانسف   

هوالند ةاص مىت عا جدا نيضرورة توجيفه ضفرنية عسفكرةة لل  فا  السفوري تسفتهدم م شفئاته احليوةفة         

وتضعره ونيالتالي سىوطه، ومل حتصل هذ  الضرنية اىل ةفاص مفن املرفرتض اص تىودهفا الوالةفات املتالفدة       

مبدا املشفارةة  ونيرةطانيا الع  ية و فرنسا نيسبب تراجع رئيس الوزراء التةطاني والرئيس األمرةكي عن 

، وميكفن   ( 26)فيها السباب خاصة نياللعبة السياسية ن نيرةطانيا الع  ية والوالةفات املتالفدة األمرةيفة    

د ةاص الرئيس الغرنيي األّول الذي طالفب نيالتفدّخل ن سفورةة )م عفًا     هوالنالرئيس الررنسي مالح ة أص 

، ن اعىاب 2113ه اقرتح ن صيف نيأّن اإلخبارةة BFMTVلل يازر(، نيل وةشف ن مىانيلة مع ق اة 

(، التدّخل ن سورةة عسكرةًا وضفرب ال  فا    2113أغسطس/آب  21ية )ئكي اال    استخدا  األسلالة 
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وانتىد املوقف الغرنيي وخاّصفة األمرةكفي قفائاًل    ، حتى من دوص تروةٍض أو قراٍر دولّي من جملس األمن 

ه وحمّ اًل روسيا مسؤولية تعطيل حتّرك اجملت ع تاقرتحنيأّص أمرةكا فّضلت أص تسلك طرةىًا مغاةرًا للذي 

الدنيلوماسفية  البعثفة  . ة فا ةشفف رئفيس    (27)ن جملس األمن ًادولي ًاالدولي من خالل عرقلة اّتخاذ قرار

ن أمستهم نياملىاتلا الررنسية لوراص فانييوس، ن مىانيلة مع الى اة املذةورة ذاتها، نيأّص فرنسا قد زّودت م

 واملعدات العسكرةة.  ةاملعارضة السورةة نياألسلال ن  املعتدلا

لكّن املوقف الررنسي األخري ن االمت ا  عن املشفارةة ن ضفرب أهفداٍم داخفل سفورةة ن إطفار              

محلة التالالف الدولي على ت  يم داعش اإلرهانيي ةبدو ن ظاهر  مت اقضًا مع املوقف الررنسفي امل فدفع   

 (28)تساؤالت وحرية لدمل املتانيعا للشأص السفوري واملوقفف الررنسفي م فه     حيال الوضع ن سورةة وةثري

للتالّرك العسكري وجود مّ لة دولية شرعية أو طلفب رمسفي مفن الدولفة املع يفة       فرنسا اشرتطت .وقد

نيالتدّخل على أراضيها وهو ما حصل ن احلالة العراقية من خفالل دعفوة احلكومفة العراقيفة اجملت فع      

ّخل العسكري األمر الذي ال ةتوّفر ن احلالة السورةة، وةذلك إذا ما عل  ا أّص التالفالف  الدولي إىل التد

أورنيي ة ّرذ الع ليات على  -حتالٌف أمرةكي ؛وظيريًا إىل حتالرا ًاالدولي امل اهض لت  يم داعش مىّس 

 هفا ادرك الفرئيس   حي.عرنيي ة ّرذ الع ليات على األراضي السورةة-وحتالٌف أمرةكيٌّ ،األراضي العراقية

فرانسوا هوالند اص الرئيس األمرةكي طع ه ن ظهر   نيعدولة عن مشرو  التدخل العسكري ن سورةة ألص 

اإلدارة األمرةكية ةانت تتراوض آنذلك م ذ اشهر مع طهراص ن اخلراء نيشأص التنامج ال ووي اإلةراني، 

ف الفدول األقفومل علفى السفاحة السفورةة      من ه ا ميكن أص نىول اص املوقف الررنسي تالشى نيرعل مواق

 )الوالةات املتالدة االمرةكية وروسيا(.

 املطلب الثاني

 الصيين_الدور الروسي 

لىد شّكلت مواقف ةل من روسيا االحتادةة ومجهورةة الصا الشعبية جتا  األزمة السورةة       

للكثري من املراقبا ن ًرا لوقوعهم أسرمل االجتا  التارخيي الذي أخذته دنيلوماسية الدولتا  مراجأًة

ن روسيا االحتادةة  1985ن الصا )ما نيعد نيرنامج التالدةثات األرنيعة( ومن  1978خالل الررتة من 
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ني ية الدولتا )فرتة ميخائيل غورنياتشوم ونيورةس ةلتسا(، دوص األخذ ن االعتبار حتوالت ع يىة ن 

الصيين من األزمة السورةة ن ظل  -مما تىد  ميكن الىول أص دور الروسي انعكست على دنيلوماسيته ا،

وضع دولي ةتسم نيأزمة مالية ةتمل  تعصف نياقتصادةات اورونيا والوالةات املتالدة وهو عامل له اه ية 

ةع يه ذلك من تىلص الدور  حيث ة عكس ن حماولة إدارة اونياما وختريض ال رىات العسكرةة مبا

العسكري األمرةكي وصياغة اسرتاتييية عاملية جدةدة تستبدل االنتشار الواسع للىوات، مبرهو  قائم 

على أص الىوات املشرتةة االصغر حي ا اةثر سرعة؛ وفىًا أله ية دائ ة للتالرةك االنتشار والت ي  نيالىدرة 

خرمل نرمل حماوالت من روسيا والصا الستعادة نيعض على التيدةد والتوفق التك ولوجي، من ناحية ا

مواقع الىوة  وال روذ على املسرح العاملي ) خاصة نيال سبة للروس( وتوسيع جماالت األهت ا  

االسرتاتييية مع ت امي الرئه االقتصادةة نيال سبة اىل الصا، لذك سوم نتطرق ن هذا املطلب ال 

 ة السورةة.الصيين(ن األزم _حىيىة الدورةن)الروسي

 اواًل:املوقف الروسي من االزمة السورية:

السورةة فرتة رةود ن مرحلة التسعي ات، واست رت حتى عا  -شهدت العالقات الروسية     

%من الدةوص البالغة حوالي عشرة مليارات ونصف املليار ةورو، وتشكل االص 81،ع دما شطبت 2115

% من التيارة اخلارجية السورةة، ونيلغ حيم 3والي نسبة التبادل التياري نيا روسيا وسورةة ح

-التبادل التياري قبل االزمة السورةة اقل من مليار دوالر، من ه ا ةاص واضالًا اص التعاوص الروسي

السوري ةاص ضعيرًا قبل األزمة، وماةؤةد ذلك أةضأ قلة زةارات ةبار املسؤولا نيا البلدةن. وقد اعرب 

غي الفروم اث اء األزمة ن مصر أص روسيا الترحب نيهذ  االحداث ؛ وزةر اخلارجية الروسي سري

وةىصد ه ا احداث الثورات واالزمات اليت متر نيها امل طىة العرنيية، من ه ا ةتالتم علي ا معرفه ملاذا نيدأ 

 (29)املوقف الروسي ةتغري والسي ا حيال الوضع ن سورةة.

فري البالث عن اسباب تدخل روسيا ن ساحة االزمة السورةة ةتوجب علي ا اص نرجع اىل الوراء       

الغرنيي ن عدة دول متثل مبثانية ضرنية لل صاحل الروسية وهذا -قلياًل، فىد ةاص التدخل املباشر االمرةكي

حتالل العراق جتسَّد ن تدخل ةوغسالفيا والتدخل ن افغانستاص وظهور حرةة طالباص املتشددة، وا
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واخراج الشرةات الروسية م ه، واخريًا استخدا  الغرب لىرار جملس األمن ضد ليبيا، الذي امت عت 

روسيا عن التصوةت عليه ن اسىاط ن ا  الىذان، الذي ادمل اىل خسارة روسيا مبليارات الدوالرات 

املؤملة ن سياسة روسيا نتيية فىداص الشرةات الروسية لعىود اقتصادةة مه ة، نيعد تلك احملطات 

، فىررت روسيا نيشكل قطعي الدفا  عن 2111اخلارجية، نيدأت االنتراضة الشعبية ن سورةة ن اذار 

ال  ا  السوري، الص حسانياتها اجليوإسرتاتييية تىول اص سىوط ال  ا  السوري هو نيداةة ومىدمة إلسىاط 

 . (31)سيا ال  ا  االةراني وةشكل ذلك خسارة اسرتاتييية ةتمل لرو

ولىد اختذت روسيا قرارها االسرتاتييي ن الدفا  عن ال  ا  السياسي السوري معتتًة اةِّا  رةي ًة        

أساسية من وجودها االقلي ي وحلىة جوهرةة ن تراعالتها ن امل طىة، ةونه ميثل امتدادًا جغرافيًا 

ورًا نيالعراق، ة ا انها )روسيا( قد تبّ ت لتالالرها امل تد من اةراص شرقًا حتى ج وب لب اص غرنيًا مر

مواقف حازمة إذ اعتتت اص معرةة دمشق هي معرةة موسكو وذلك من م طلق اص انتصار األزمة ةعين 

وصول االسالميا املتشددةن اىل السلطة وسيكوص لذلك انعكاسات دولية واقلي ية خطرية، ف ن جهة 

راص، واحت ال انهيار حكم الشيعة ن العراق، وسيتبع ذلك سيأتي دور ال  ا  الش ولي االوتىراطي ن اة

اص اختاذ روسيا موقف ةدعم انتىال االسال  اىل دول اسيا الوسطى والىوقاز واليت تعتت ق بلة موقوته، 

ٍ عّدة ،  سورةة ةعود  ؛ ليارات الدوالرات مىّدرة مبمل احلصول على عوائد مالية أفروسيا تألسباب

ذلك اص دعم اىل السل ية. اضافة  لألغراضمع طهراص ن جماالت الذرة  مداألنتيية لتعاوص طوةل 

موسكو تسعى اىل اقامة عالقات  ، ة ا اصسيالسن صورة روسيا ةوسيط ن ةه ومؤثر ن امل طىةو موسك

ص الوالةات املتالدة االمرةكية، وأطيبة مع ةافة االطرام امله ة ن الشرق االوسط الكبري، على خالم 

. وهذا املوقف غري (31)"تالرك ن سياستها اخلارجية ن اطار مبدأ اقامة " ن ا  تعدد االقطابروسيا ت

السي ا واص روسيا اليو  تسعى لتي ب اثارة ن ا  سواء مع االصدقاء الىدماء او  ورنيا.مرةكا او ألمعادي أل

الرتهيب والرتغيب  اجلدد مبا ن ذلك  امريةا او اورنيا، وحتاول على خمتلف املستوةات اص تدمج نيا

دةة اةرتاح للسياسة االمريةية " اح ومن الواضح اص الغرب نرسه ال ن املوقف من قضاةا االمن الدولي.

اجلانب" و "ذات الىطب الواحد" ، وخاصة ن ظل ظروم است رار ال  ا  ن العراق دوص معرفة دقيىة 

ص ةل هذا ةعين اص روسيا ستدعم سورةة لضغط الغرب، حلد اص احلرب ه اك ، وألالسباب اليت تتر 
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ضد فرض عىونيات على سورةة ة ا أص موسكو  هلا. ومرحبًا ةكوص الث ن السياسي هلذا املوقف مىبواًل

ولكن من املستبعد اص متضي موسكو لل واجهة  نيذرةعة عد  تعاونها مع جل ة التالىيق نياغتيال احلرةري.

   .(32)ورنيي نيسبب هذ  الىضيةمع واش طن واالحتاد اال

ُتشكِّل أحد أهم الشرةاء العرب التيارةا لروسيا إذ تشكِّل التيارة من ه ا ميكن الىول اص سورةة 

إذ  ،الروسية، ة ا أنها تشهد ت امًيا-% من إمجالي التيارة العرنيية21السورةة ما نسبته -الروسية

% عن عا  58ني ةادة تصل إىل  2111دوالر عا  مليار  1992السورةة إىل -ارترعت التيارة الروسية

ة ا أص  مليار دوالر، 21. من ناحية أخرمل، تصل االستث ارات الروسية ن سورةة إىل حوالي 2111

الشرةات الروسية ال سي ا ن الىطا  الطاقوي ُتعد من أنيرز الشرةات العاملة ن سورةة مثل شرةة 

 .(33) رةة غازنيرو تانترت، وشرةة سوةوز م تغاز، ونيعض فرو  ش

الىاعدة الوحيدة لروسيا على شواطئ البالر تعتت الىاعدة البالرةة ن سورةة )طرطوس( ة ا أص        

، ولكن است رارها ةّلف روسيا 1971املتوسط، وهي موجودة ع اًل نياتراقية قدمية نيا البلدةن تعود لعا  

إىل جانب حصول روسيا على نيعض ، 2116مليار دوالر عا   998إعراء لسورةة من دةوص نيلغت 

 .(34)التسهيالت ةذلك ن الالذقية

ُتعد سورةة إحدمل الدول امله ة ةسوق للسالح الروسي إذ شّكل نصيب سورةة من جتارة ةذلك       

مليوص دوالر، ة ا أص سورةة متعاقدة مع  711، واليت نيلغت 2111% عا  7روسيا العسكرةة حوالي 

مليوص دوالر عا   961، م ها 2113نيىي ة أرنيعة مليارات دوالر حتى عا  روسيا على صرىات عسكرةة 

طبًىا ملرة  حتليل اإلسرتاتيييات والتك ولوجيا ن موسكو  2112مليوص دوالر عا   551، وحوالي 2111

؛ 2111-2116)ةاست(، وهي تىرةًبا نرس قي ة املبيعات العسكرةة الروسية لسورةة خالل الررتة من 

 .(35) حوالي مثانية مليارات دوالر 2113-2116 ة املبيعات العسكرةة خالل الررتة من مما جيعل قي

مما تىد  ميكن مالح ة أص نيىاء ال  ا  السوري هو نروذ جيوسرتاتييي لروسيا حتى لو ةاص هذا       

 وذلك نيعد اص ظهرت اجليوسرتاتيية نيشكل جلي وواضح ن هذ  املرحلة احلساسة اليت ال  ا  ضعيرًا،

هلذا قررت روسيا م اهضة األزمة  متر نيها ان  ة امل طىة نيعد اص انتشرت عدوة الروضى ن هذ  االن  ة،
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ص استخدمت نيالتوافق مع الصا حق ال ىض ثالث مرات ن جملس األمن، أ نيعد ومواجهة من ةؤةدها،

من األزمة السورةة  واعاقت نيذلك نيلورة ادانة او اجراءات دولية رادعة ضد ال  ا  السوري،هذا املوقف

 .(36)وضع روسيا ن موقف تضاد مع اجتاهات الرأي العا  العرنيي

ن ال هاةة ةرمل الباحث اص روسيا جنالت اىل حد ةبري ن فرض اةىا  السياسة الدولية جتا  سورةة 

حتى االص، واستطاعت اص تكوص الالعب األنيرز جيوسرتاتيييًا حلد االص ن ظل عد  رغبة الغرب 

ن التدخل مباشرة، على خط األزمة،  ولكن هذا املوقف الروسي عرضة للتغري نيشكل ممكن اص وترةيا 

ةكوص سرةعًا جدًا ، وهذا ما أثبتته التيارب التارخيية ع دما ترةت العراق وهو اةت حليف أسرتاتييي 

، 1991راق عا  هلا ن امل طىة ن فك التالالف الدولي الذي تىود  الوالةات املتالدة االمرةكية ضد الع

  .وما تكرر اةضًا ن ليبيا وادمل اىل انهيار ال  ا  اللييب

 املوقف الصيين من االزمة السورية: نيًا:ثا

 إص جوهر السياسة الصي ية هو السعي إىل حتىيق التعاوص ن إدارة الشؤوص الدولية. نيالتالي، ما     

نيالعالقات على صعيد االقتصاد أو الطاقة، أ  خيتّص  تسعى إليه الصا ن الشرق األوسط، سواء في ا

اإلسرائيلي، أو نيالوضع ن ليبيا وسورةة، فهو التعاوص -ةتعّلق نيال  اعات، ةالصرا  الرلسطيين في ا

 .(37)والتراوض وحّل ال  اعات

 نياإلضافةعلى معطيات أةدةولوجية،  ني اًءجاء دعم الصا لسورةة  ونيالعودة اىل التارةخ جند اص       

ىل اعتبارات أخرمل. فتالّث العىيدة الكونروشيوسية اليت تعتت مرتك ا رئيسا ن الركر السياسي إ

الصيين، على التآخي والسال  وفعل اخلري، االمر الذي ةرسر سيادة طانيع التعامل نيالىوة ال اع ة، نيداًل 

رجية على املبادئ من الصلبة ن سياسة الصا اخلارجية ع ومًا. ة ا تعت د الصا ن سياستها اخلا

اخل سة للتعاةش السل ي، اليت أقّرها احل ب الشيوعي الصيين، م ذ نشأة اجل هورةة الصي ية الشعبية 

 ، اليت تتىاطع تىاطعا تاما مع تلك املبادئ الكونروشية. 1949عا  

ت ، وأدان1956أةدت الصا املوقف العرنيي ع ومًا، وشيبت العدواص الثالثي على مصر عا         

. ونيىت 1973، ودع ت مصر ن حرب عا  1967االعتداء اإلسرائيلي على الدول العرنيية ن حرب عا  



 عاشرالعدد ال                                     بار للعلوم القانونية والسياسية         مجلة جامعة األن
 
 

633 
 

الصا تىف إىل جانب احلىوق العرنيية املشروعة، املت ثلة ن اسرتداد اجلوالص وإقامة الدولة 

 .  ( 38)الرلسطي ية

لثبات واملوضوعية م ذ جتا  األزمة السورةة اتسم نيا الصا أص موقفومما تىد  ميكن مالح ة 

ضرورة احرتا  رغبة الشعب السوري وعد  التدخل ن الشؤوص  وذلك من خالل تأةيدها علىالبداةة، 

الداخلية لسورةة. وألص الصا تسعى دائ ًا إىل ض اص حصتها من الطاقة، وهي تعت د ن ذلك على 

، خشية الدخول ن خالم سياسي ةتبعه خالم اقتصادي مع امل طىة العرنيية، فىد أعل ت مرارًا

أص جوهر السياسة الصي ية هو السعي إىل حتىيق التعاوص ن إدارة الشؤوص واخلليج الغين نيال رط، 

م طىة الشرق ن الدولية، وأص موقرها ةتلخص نيضرورة التعاوص والتراوض حلل هذ  ال  اعات املوجودة 

ن جملس األمن من استيائها املت اةد حيال ما ” الريتو“صا ن استخدامها انطلىت الهكذا . (39) األوسط

 هدفها حرمانها من الوصول إىل مصادر الطاقة ن الشرق األوسط.” سياسة أمرةكية“تعتت  

وخصوصًا الضرنية األمرةكية اليت ةانت مرتىبة  ،أما عن معارضتها التىليدةة للتدخل العسكري

ة تعود ولو ج ئيا إىل تارخيها الذي ةسيل معاناتها من التدخل االج يب ن ضد سورةة، فهذ  املعارض

اواخر الىرص التاسع عشر واوائل الىرص العشرةن، فضاًل عن العىونيات اليت فرضت عليها نيىيادة الوالةات 

املتالدة لس وات طوةلة أث اء احلرب الباردة، األمر الذي جعل الصي يا حساسا للغاةة إزاء ةل من 

لتدخل والعىونيات، وهم نيالتالي مرتددةن ن دعم هاتا اخلطوتا، حتى واص ةانتا تستهدفاص أن  ة ا

 .(41) سلطوةة ن الشرق األوسط، مثل ال  ا  ن سورةة

الدوافع اإلسرتاتييية هي احملرك لل وقف الصيين من األزمة السورةة ن ظل أص  من ه ا نرمل     

السياسية واالقتصادةة ن امل طىة . وةرمل مراقبوص نيأّص ترسري املوقف  حماولة لرتمجه أهدافها ومصاحلها

الصيين من األزمة السورةة والذي جتّلى نيتبين الريتو مرتا )مع روسيا( ال ةتعلق مبدئيًا نيالعالقة 

تدور نيا الىومل الكتمل  -غري األزمة السورةة  -السورةة الصي ية املباشرة، نيل إّص مشكالت أخرمل 

ها الصا انعكست على املشهد السوري ميكن أص تساهم ن قراءة هذا املوقف فالعالقة نيا ومن نيي 

تأخذ نيعدًا إسرتاتيييًا مه ًا نيال سبة للصا، فإّص وجود مصاحل اقتصادةة مشرتةة  الصا و روسيا،
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اص حاضرة ن نيي ه ا مه ة للدولتا ةع ز أةضًا من فرص الت سيق على املسرح الدولي. وإقلي يًا فإّص إةر

 .(41)لصااىل اإسرتاتييية الصا الدولية، فإةراص تعد ثاني أهم مورّ د لل رط 

ن ال هاةة نرمل نياص املصاحل)الطاقة( هي مرتاح السياسة اخلارجية الصي ية خالل الىرص 

احلادي والعشرةن، فري ظل الطلب املت اةد من نرط اخلليج العرنيي من جانب الصا، إذ تؤةد املصادر 

مليوص نيرميل ةوميا( ةأتي اةثر من نصرها من دول  593%من احتياجاتها ال رطية)حوالي55على اص 

العرنيية، وهذا ما ميكن اص ةؤشر لدة ا نيأص الصا ميكن اص حتل حمل الوالةات املتالدة االمرةكية ن 

الةات املتالدة الشرق االوسط، والسي ا اذا ماعل  ا نيأص الصا ثاني اةت اقتصادةات العامل نيعد الو

 ص االمرةكية جند اص الصا ستكوص االول اقتصادةًا.وولكن ع د االخذ ني  ر االعتبار الدة .(42)االمرةكية

تكرتث ةثريا مبواقف سياستها جتا  الىضاةا نيامل طىة والسي ا  هلذا السبب ميكن الىول اص الصا ال

م اطق نروذ تؤمن هلا احتياجاتها من  تبالث عن واليت هي حمور دراست ا نيىدر ما ،سورةةاالحداث ن 

 الطاقة.

 اخلامتة

معها ةثري جم وعة من التساؤالت حول هل العامل ةتالول إىل  راعل الدولياألزمة السورةة والتص إ      

ني ية  ن ياألمرةكية مع هذا التغيري اجلوهرن ا  التعددةة الىطبية؟ وةيف ستتعامل الوالةات املتالدة 

؟ وهل تراجع دور الوالةات املتالدة ق ته م ذ أنهيار االحتاد السوفييتالذمل ترتنيع على  يال  ا  الدول

تأةيد هلذ  التساؤالت فه اك  اإلجانيةامل طىة العرنيية؟ ومع االختالم على  ن يعل رئيساألمرةكية ةرا

األخر جند ال  ا  الدوىل. وعلى اجلانب  ن ةمن الىومل الكتمل الراعل تاعلى أص روسيا والصا أصبال

ال ة ال طور التشكيل،  يال  ا  الدوىل الذ ات املتالدة ست ل الىوة الراعلة نالبعض ةعتىد أص الوالة

وأنها قادرة على استعادة نروذها وسيطرتها من جدةد على ال  ا  الدوىل نيعد جتاوزها أزمتها االقتصادةة 

لوالةات املتالدة األمرةكية من أزمتها ا حال تعان نعلى دورها الىيادمل. والتى متر نيها وتأثريها 

ظل عد  متتع ال  وذجا  ناالقتصادةة، فإنها ستض ن دورا فاعال على املستومل العاملى، خاصة 

الصي ى والروسى نياجلاذنيية لدمل الدول األخرمل. ة ا ةادت الوالةات املتالدة األمرةكية ختسر 
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سيعرضه لضرنيه  ياستخدامه للسالح الكي اوأص نيمصداقيتها أما  العامل نيعد تهدةدها للرئيس نيشار 

، ة(الغوط) ن يعسكرةة أمرةكية، وعلى الرغم من هذا التهدةد استخد  الرئيس األسد السالح الكي او

مأزق لوال تدخل روسيا وطرح مبادرتها ل    السالح  نوأصبالت مصداقية الوالةات لت ريذ تهدةدها 

ثالث هل ا)املعسكر االمرةي واملعسكر  نيا معسكرةن الزمة  السورةة لذلك اصبالت األ .يالكي او

حتصيل حاصل نتيية للعالقات اليت ترنيطه ا  الدور الررنسي والصيين فانه ةاصالروسي( اما 

على فرنسا والصا ن امل اورة ن  ةفرض نو  من املرون ومصاحله ا مع اي من املعسكرةن، وهذا ما

وضع الصا حاليًا حرج ومثري لالهت ا . فدنيلوماسيتها لصا فأص وفي ا ةتعلق نيا .موقره ا جتا  االزمة

ومىارنيتها للشؤوص الدولية والشرق أوسطية است دتا أساسًا إىل رغبتا ه ا ض اص حّصتها من الطاقة، 

 وزةادة عالقاتها االقتصادةة ن امل طىة إمجااًل، مع أص الرغبة األخرية ليست هامًة إىل اآلص.

 االزمة:سيناريوهات 

جلها  ،رةوهات وآفاق حلل األزمة السورةةذ نيداةة األزمة ُطرحت عدة حلول على شكل سي ام 

وهذ  التشتت  ةصب ن خانة تعىيد األمور، لكن نيدرجات متراوتة، ومل ت ل تراوح مكانها ن احلسم.

رجية ع لت على ن السي ارةوهات ةأتي نتيية لتعىد االزمة السورةة وتداخلها االقلي ي مع اج دة خا

سالب البساط من الثوار وخلق ت  ي ات اصبح ة  ر اليها على انها رأس االفعى اليت جيب اص ةىطع، 

ن أسرتاتييية ال  ا  السوري حتت ن رةة الضغط اىل الداخل موهذا ةله مل ةكن عن مع ل او نيعيد 

لكن جب يع احلسانيات فأص و اما  هذ  االن  ة الراسدة، ًانيعد اص اصبح اخلارج مغلى وليس اخلارج ،

اما وةالت  الشعب هو الضالية، حتى املعارضة السياسية فهي جتلس ن اخلارج وتصرح وتست كر فىط،

 ميلكوص قوت ةومهم. فتىع على الذةن ال واملآسياحلروب والرىر 

عاتىه ن املرغوب فيه لدمل ال  ا  السوري احلاةم خاصًة، هو أخذ األمور على هو و االول: السيناريو 

 وذلك«. أمنوذج مدة ة محاة»أسوًة نيف ، التعامل مع حرةة االحتياج املطالبة نيتركيك ال  ا  السياسي

ما ةؤدي إىل حدوث ةارثة  هذا ،من ق ع وانهاء نيطرةىة االسد الشهرية نيإمكانه تكرار نرس التيرنية،

او ت اسه نيشكل او نيأخر نيأص ولكن ال  ا  السوري نسى اجت اعية وإنسانية ووط ية واحدة على األقل، 
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ال  ا  الدولي والبيئة االقلي ية اختلرت عن قبل ن عهد حافظ اسد فاليو  العامل مرتنيص والوالةات 

 .حىوق االنساص واحلرةات االساسية  نياسمللتدخل املتالدة االمرةية خطانيتها جاه ة 

دولي، ن حماولة إلق ا  ال  ا  نيالت الي عن السلطة،  -هو تدخل عرنيي أو عرنيي  :السيناريو الثاني

واالسترادة من مناذج تونس وليبيا ومصر والي ن، ونيىية دول العامل. ةاص ذلك االجتا  مرفوضًا من جانب 

الى ع، فّضل ال  ا  التعامل مع األمور نيطرةىة غاةة ن الىسوة وفىد ال  ا  السوري، مجلًة وترصياًل. 

ني عتها نيالع الة للىومل اخلارجية واملعادةة. من  ريرفض حتى فتح حوار خيول مع املعارضة، واةتو

جانبها، فاملعارضة، وخاصًة اخلارجية، رفضت التعامل مع ن ا  ال ةىبل طرح ني د جوهري ةدعو إىل 

 إمكانية ت اّلي الرئيس ة ىدمة للتخلص من ال  ا .

ولي أةثر ح مًا، نيالذات حتت م لة الب د السانيع ن قانوص األمم هو تدخل د :السيناريو الثالث

ال روم احمليطة نياألزمة السورةة فاألمر.  تطّلباملتالدة، الذي جيي  استخدا  الىوة املسلالة إذا ما 

تدعو نيإحلاح إىل استخدا  الىوة العسكرةة، ألص األطرام املتصارعة ميالة الستخدا  الىوة املررطة ضد 

مدص نيكاملها قد ُت سح من الوجود الرعلي، إذا ما ُأطلىت أةدي ال  ا  ن استخدا  وأص عض. نيعضها الب

اجليش نيغية التخلص من خصومه السياسيا. ةرمل ال  ا  أص املعارضة مسلالة، وتتخذ من التي عات 

 املدنية أمك ًة لالختباء واالنىضاض على قومل األمن املوالية لل  ا . 

ما جرمل حتى اآلص، وهو ترك الساحة للصرا ، واملراقبة الراعلة عن ةثب.  ، هوالسيناريو الرابع

جيري ذلك من م طلق أص أهالي الشا  أدرمل نيالشعاب، وةعرفوص أقصر الطرق للتخلص من نيعضهم 

وتطبق ن رةة اخلالص واهلالك نيا اوالد البلد الواحد وذلك من اجل اص  البعض نيالتدمري واإلهالك.

 السلطة.ة عم نيشار االسد ني

اص سي ارةو التدخل الدولي من اجل انهاء ف ،املتواضعة حسب وجهة ن ر الباحثأخريًا و

ع ه  السد نيعد اص ختلتاالزمة السورةة سوم ةكوص اةثر خيار مطروح، وذلك من اجل ع ل نيشار ا

على صرىة سياسية تكوص سيادة سورةا وثرواتها رهي ه نييد الدول الكتمل، ومن ثم حماولة  روسيا ني اءًا

 هو موجود ن العراق ولب اص.  خمتلرة على قرار ما ألج دةاجراء انتخانيات لتشكيل حكومة موالية 
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 هوامش البحث

                                                             

.على املوقع 11/6/2111اجل ةرة نت،‘( ع مي نيشارة، افكار حول األزمة السورةة  (1

  .www.aljazeera.netااللكرتوني

واالجت اعية"،املرة  السوري لبالوث السياسات ن  ( جم وعة مؤلرا، االزمة السورةة"اجلذور واآلثار االقتصادةة 2)

 .16،ص2113اجل عية السورةة للثىافة واملعرفة،

،نيتارةخ 4164،احلوار املت دص،قراءة و معاةشة لألسباب اليت أدت لألزمة ن سورةة( جاك جوزةف أوسي،(3

16/4/2113  .  

 املوقع االلكرتوني، ، اجل ةرة نت، علىالىضية الكردةة ن سورةة (حم د موسى حم د،4)

http://www.aljazeera.net 

 - 591العدد  -صاليرة الوسط البالرة ية  ،تراعالت حوادث الىامشلي: إىل أةن تتيه؟ ،فاروق حيي مصطري(5)

 .هف1425صرر  28  املوافق 2114أنيرةل  19اإلث ا 

سورةة(جم وعة مؤلرا،املرة  العرنيي نبيل مرزوق،الت  ية املرىودة ن سورةة،ن ةتاب)خلريات األزمة دراسات  ((6

 .46،ص2113لالحباث ودراسة السياسات،نيريوت، الطبعة االوىل،

ة دا ومدةر مرة  أحباث العوملة غلونيال  -وقد حددّ  الكاتب ميشيل خوسودوفسكي أستاذ اإلقتصاد ن جامعة أوتاوا((7

،ورة  على ذةر االسباب االقتصادةة ةانت هي رةسريتش ن مىاله املع وص: "سورةة: من ةىف وراء حرةة االحتياج

قيا  دمشق نيإتبا  وصرة احملور والرةي ة االساسية اليت است د عليها االزمة ن انطالق شرارتها االوىل وذلك نيسبب 

 ، وهي الوصرة اليت فرضت على سورةة الىيا  نيانتهاج سياسات  2116ص دوق ال ىد الدولي اخلاصة نيسورةة ن عا  

تطبيق اإلجراءات التىشرية الصارمة الىائ ة على مبدأ ختريض ال رىات واحلد من  -1ترة  على اآلتي:  اقتصادةة

مستومل األجور واملرتبات، وذلك مبا ةتض ن عد   جت يد -2الواردات، وإلغاء الدعم وتىليل اإلنراق على اخلدمات.. 

  ال وامله يا.زةادة األجور، وعد  فتح الوظائف اجلدةدة لتعيا املوظرا والع

( جهازًا، عدد 17هو األجه ة األم ية، لذلك تعددت األجه ة األم ية وأصبح عددها ) سوريأص عصب ال  ا  ال(  ( 8

ن جم وعها  -هذ  األجه ة–ألف، ونيلغت مي انيتها ضعف مي انية اجليش السوري، وشكلت  365العاملا فيها 

ه على ةل حترةاته وسك اته، ونيث اخلوم والرعب الالحمدود ن أخطبوطًا أحاط نياملواطن وأحصى أنراسه، وحاسب

ةل ةيانه، وجعله قلىًا ومتوترًا من أص ةىع ن قبضة أحدها، ورنيط ال  ا  نيهذ  األجه ة ةل شؤوص املواطن من سرر 

ن ل وتصبح ةانيوسًا ن عىل املواطوغوتصدةر ونييع وشراء وجتارة وتعليم وإعال  إخل.....، وهذا ما جعلها تت

دراسة قدمت اىل مؤمتر األمة اإلسالمية امل عىد ن ،األزمة السورةة: األسباب والتطوراتة  ر:غازي التونية،ونرسه.

 .،مرة  الشرق العرنيي للدراسات احلضارةة واالسرتاتييية،امل لكة املتالدة،ل دص2112-17-1استامبول ن 

تىدةم )ةاسا احلاج صاحل (،مرة  الىاهرة امحد حسو، اخلالص ا  اخلراب ؟ سورةة على مررتق طرق،   ((9

 .24،ص2114لدراسات حىوق االنساص،الطبعة االوىل

 ،مصدر سبق ذةر .  قراءة و معاةشة لألسباب اليت أدت لألزمة ن سورةةجاك جوزةف أوسي، ((11



 عاشرالعدد ال                                     بار للعلوم القانونية والسياسية         مجلة جامعة األن
 
 

636 
 

                                                                                                                                                                              

 .134،ص2112،سورةة ثورة من فوق،رةاض الرةس لل شر والكتب،لب اص،راميوند هي بوش ((11

 .89مرزوق،الت  ية املرىودة ن سورةة،ن ةتاب)خلريات األزمة دراسات سورةة( ، مصدر سبق ذةر ، صنبيل  ((12

نتائج اجت ا  جملس جامعة لدول العرنيية نيشأص تطورات الوضع ن سورةة،املوقع الرمسي جلامعة الدول العرنيية  ((13

 http://www.lasportal.org/wps/portal            ،على شبكة املعلومات الدولية:22/1/2112،

                        

هل اجلامعة العرنيية قادرة على انىاذ سورةة  ؟ورقة تىدةر موقف ، املرة  العرنيي لالحباث ودراسة السياسات  ((14

 http://www.dohainstitute.org/release                    ، على الرانيط التالي:31/11/2112،

                                       

حم د مجال نيرةات،العىد االخري من تارةخ سورةة:جدلية اجل ود واالصالح،املرة  العرنيي لالحباث ودراسة  ((15

 .67،ص2112وت،السياسات،نيري

 . 2113ةوليو  -هف، ةونيو 1434شعباص  312جملة البياص العدد (علي حسا نياةري، 16)

ع مي نيشارة، سورةة : درب األال  حنو احلرنيية معادلة، ن تارةخ الراهن، مرة  العرنيي لألحباث، دراسة (17)

 .461. ص 2113السياسات الطبعة األوىل، نيريوت، اغسطس 

التوافق الروسى األمرةكى حول ن   الكي اومل السورمل هل تراجعت احت االت الع ل ” لىاسم، حم ود محدمل أو ا(18)

   .114 -113( ص ص 2113، أةتونير، 226ملف األهرا  االسرتاتييى: العدد ”) العسكرمل؟

، جملة السياسة الدولية ،العدد األزمة السورةةدانية اخلطيب، حىيىة املوقف األمرةكي من ( 19)

 .138،ص198،2114

/ متوز  337العدد  - جملة اجليش(أن ر: إحساص مرتضى،الدور اإلسرائيلي ن األزمة السورةة، قضاةا اقلي ية، 21)

2113. 
مىتضيات متباة ة: االلت امات الدولية حلىوق اإلنساص ن ال طاق الداخلى، جملة السياسة  عبدالعال الدةرنيى،(21)

 .42 -32، ص 2114، ة اةر، 195الدولية: العدد 
( صاليرة البياص،اخلالم األمرةكي الررنسي نيشأص سورةة ة داد وضوحًا، 22)

www.Oreint_news.ne6/4/2115   

(23)Michael Young, US and France need to see eye to eye on Syria, 
National, Opinion, March 25, 2115.          

( معت  عبدالىادر حم د،التراعالت الدولية ن االزمة السوري،املرة  العرنيي الدميىراطي،على شبكة املعلومات 24)

                                                        www.democraticac./?p=14182الدولية، االنرتنت:

                                                   

http://www.lasportal.org/wps/portal
http://www.dohainstitute.org/release
http://all4syria.info/Archive/239178
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/armymagazine/?issue=337
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(حساص التليلي، األحتياجات ن سورةة، فرانسو هوالند األئتالم الوطين لىومل األزمة، واملعارضة السورةة، 25)

عسكري اىل م طق احلل السياسي،على شبكة املعلومات املوقف الررنسي من األزمة السورةة من م طرق التدخل ال

 doullira.com-www.m.mcالدولية.
 2/  11/  2114 - 4591العدد: -احلوار املت دص، ن املوقف الررنسي من الوضع ن سورةة،( ان ر: حسا ع ر26)

،  5272العدد   ثرةا شاها، الدعوات الررنسية لن تغّير موقف واش طن حول سورةة، صاليرة املستىبل،( 27)

 .2ص ،  2115الثاني  ةانوص 23اجل عة 
( محد الباهلي، سورةة ... سباق عسكري على املراوضات، مرة  الشرق العرنيي للدراسات احلضارةة 28)

                                        . على شبكة املعلومات الدولية:                                                      13/9/2115واالسرتاتييية، ل دص،االحد

http://www.asharqalarabi.org.uk       

       .1382،19/7/2115فاحل احل راني، قراءة ن موقف روسيا من سورةة،احلوار املت دص، العدد    (29)

اص سورةة هي املعرةة االخرية ن الصرا  عاملي وممتد لعدة قروص نيا الدول وفىًا لرأي  الرئيس الروسي نيوتا  (31)

 العل انية واالسالمية الس ية نيدأت اواًل ن افغانستاص مع طالباص ثم انتىلت اىل الشيشاص وم قت عدد من الدول العرنيية.

رجية لروسيا والصرا  الدولي حم ود مح ة،حماضرة الىيت ن معهد موسكة للعالقات الدولية نيع واص السياسة اخلا

 أسرتاتييي على االرض السورةة-اجليو

 .123،ص2114،اةتونير،198، جملة السياسة الدولية،العددالدور الروسي ن سياق إقلي ي متغريسالمة،معت    ((31

ترمجة ملى  ،ةصاليرة ةومرسانت الروسي ؟ماهي أسباب موقف روسيا من سورةة ،ماةسيم ةوسا ((32

 .22/2/2118،تارةخ1281،جرةدة االحتاد.العددالش ري

 .235ع مي نيشارة،سورةة:درب ااًلال  حنو احلرةة،مصدر سبق ذةر ،ص ((33

(34) BBC, Syria crisis: Where key countries stand, 18 February 2114. 

د والصا واجل ائر ( قبل األزمة ةانت سورةة ن مرتية متأخرة على قائ ة مبيعات االسلالة الروسية نيعد اهل (35

واةراص وف  وةال ومالي ةا وةورةا الش الية وفيت ا  واجملر واليوناص واالمارات العرنيية املتالدة،لكن نيعد األزمة السورةة 

مليار دوالر، اي اص  198حنو  2114ازدادت مبيعات االسلالة الروسية اىل سورةة،ومن املتوقع اص تبلغ نهاةة العا  

ة اخلامسة على قائ ة مبيعات االسلالة. ة  ر:هادي شادي،صادرات السالح الروسي نيا تصبح سورةة ن املرتب

،على املوقع 15/2/2114زم ا،السرري،

                                      http://www.assafir.com/article.aspx?Articledااللكرتوني

                                                :  
 األوسط، اجل ةرة نت: الشرق م طىة ن الررنسي ع ر ةوش، الدور ((36

.                       2111/1/4http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/

                                                 

http://www.asharqalarabi.org.uk/
http://www.asharqalarabi.org.uk/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/1/4
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، حتوالت إسرتاتييية جدةدة ن امل طىة؟ …األزمة السورةة جتا  الصا سياسة تعكس هل ( س ية احلسين،37)

 .2115/انيرةل/13 صاليرة الىدس العرنيي،

 أن ر: ة ةد صاةغ ، موقف الصا حيال سورةة،موسسة ةارة غي،على شبكة املعلومات الدولية: (38)

2112/12/11http://carnegieendowment.org/    

         
،  الصا تتياوز موقرها السياسي من األزمة السورةة وتطور عالقاتها االقتصادةة نياخلليجعدناص ةرمية،  ((39

      . 23/1/2114صاليرة رأي اليو ، نيريوت

  .  2113ة ةد الصاةغ، املوقف الصيين حيال سورةة، مرة  ةارنيغي للشرق االوسط، شباط  (41)

،  2111السياسة الصي ية حيال م طىة الشرق األوسط نيعد عا  حم د ةرةم ةاظم ، انيتسا  حم د العامري ،  ((41

 114( ، ص  2113(،) جامعة ال هرةن ، ةلية العلو  السياسية ،  33-32جملة قضاةا سياسية ، العدداص :)

 ،مصدر نيق ذةر .ة ةد الصاةغ، املوقف الصيين حيال سورةة (42)

http://carnegieendowment.org/2012/02/10
http://www.raialyoum.com/?p=45005

