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 ممتحنا عضواأم البواقي         أستاذ مساعد              جامعةنجيم دريكش        

 
 

 .7102/7102: اجلامعية السنة



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –أم البواقي –جامعة العربي بن مهيدي   

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 ةقسم العلوم السياس

 

 األزمة السورية دور األطراف اإلقليمية والدولية في
 

 

 مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر

 شعبة العلوم السياسية ــ تخصص: "دراسات أمنية في المتوسط"

 

 إعداد الطالب:                                                                                     إشراف األستاذة:

 .أسماء مرايسي .جالل مرزوق

 

 المناقشة لجنة
 أستاذ مساعد أ            رئيساة أم البواقي          جامعمحمد حمشي       

 ومقررا مشرفاأسماء مرايسي       جامعة أم البواقي           أستاذ محاضر أ         
 ممتحنا عضواأم البواقي         أستاذ مساعد              جامعةنجيم دريكش        

 
 

 .7102/7102: اجلامعية السنة



 

 

 
 
 
 

 اإلهداء
 

 

 إيل كل املعذبني و املظلومني 

 العريب وطنناهتم احلرب يف الذين شرد

 أمتين لكم العيش ..

 سالم.حبرية و 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 عرفانالشكر و ال
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 الملخص:
اليددددددددددوم، وهددددددددددذا  ظددددددددددرا حل ددددددددددم  يالعددددددددددامل ة مددددددددددن بددددددددددني أعقددددددددددد األ مددددددددددا  الدددددددددد  هتدددددددددددد األمددددددددددنتعددددددددددد األ مددددددددددة السددددددددددو ي    

األطدددددددددددرا  سدددددددددددا أدس إىل استع ددددددددددداء احلدددددددددددل السياسدددددددددددي وتشددددددددددداب  م دددددددددددا  تلددددددددددد  التددددددددددددةال  اإلقليميدددددددددددة والدوليدددددددددددة 
واسددددددددددتمرا  اإلقتيتدددددددددداا الددددددددددداةلي، وقددددددددددد باتددددددددددي األ مددددددددددة السددددددددددو ية اليددددددددددوم  دددددددددد  أ ظددددددددددا  و اهتمددددددددددام القددددددددددوس اإلقليميددددددددددة 

 والدولية، وساحة صراع دويل بالوكالة.
 -7100األ مددددددددددددددة السدددددددددددددو ية يف اددددددددددددددل توا  ددددددددددددددا  القدددددددددددددو  اإلقليميددددددددددددددة والدوليددددددددددددددة يف ال دددددددددددددد ة تناولدددددددددددددي الد اسددددددددددددددة     

، وقددددددددددددددد  دددددددددددددداء يف الد اسددددددددددددددة  ماهيددددددددددددددة األ مددددددددددددددة والتدددددددددددددددةال  ا ا  يددددددددددددددة وت رقنددددددددددددددا إىل التعريدددددددددددددد  باأل مددددددددددددددة 7102
السدددددددددددددو ية وأسدددددددددددددبا ا ومسدددددددددددددا ها، واسدددددددددددددتعرا  القدددددددددددددوس ال اعلدددددددددددددة يف األ مدددددددددددددة السدددددددددددددو ية سدددددددددددددواء كا دددددددددددددي داةليدددددددددددددة أو 

 إقليمية أو دولية ومعرفة م ا  وأهدا  وإس اجتية  كل طر  من تدةله يف األ مة.
 ددددددددددددداء  الد اسدددددددددددددة يف ف دددددددددددددلني حيددددددددددددد  يشدددددددددددددمل ال  دددددددددددددل األوا مدددددددددددددن الد اسدددددددددددددة  ليدددددددددددددل البي دددددددددددددة الداةليدددددددددددددة وقدددددددددددددد 

لأل مددددددددددة السددددددددددو ية والتعريدددددددددد  علددددددددددى أطددددددددددرا  األ مددددددددددة حيدددددددددد  تت اعددددددددددل تلدددددددددد  األطددددددددددرا  علددددددددددى  ال ددددددددددة مسددددددددددتويا : 
  لي، إقليمي، دويل، وتنقسم إىل قسمني: حل اء النظام وة وم النظام.

ال كيددددددددددددز علددددددددددددى دو  ال ددددددددددددر  الروسددددددددددددي كالعدددددددددددد  دويل وال ددددددددددددر  ال كددددددددددددي  أمددددددددددددا يف ال  ددددددددددددل ال ددددددددددددا  فقددددددددددددد        
كالعدددددددددددد  إقليمددددددددددددي والتعددددددددددددر  علددددددددددددى أسددددددددددددباب و ددددددددددددددا   وم ددددددددددددا  تدددددددددددددةل كددددددددددددل طددددددددددددر  وا ددددددددددددر ذلدددددددددددد  علددددددددددددى 
التحدددددددددددوا يف تدددددددددددوا ن القدددددددددددوس علدددددددددددى األ مدددددددددددة السدددددددددددو ية مدددددددددددن منظدددددددددددو  العالقدددددددددددا  الدوليدددددددددددة، وأةددددددددددد ا قمندددددددددددا بد اسدددددددددددة 

بقائهدددددددددددا علدددددددددددى كدددددددددددل مدددددددددددن  أوحملتمدددددددددددل لسدددددددددددقو  النظدددددددددددام استشددددددددددرا  ملسدددددددددددتقبل األ مدددددددددددة مدددددددددددن ةدددددددددددالا سدددددددددددينا يوها  ا
  وسيا وتركيا.

وقددددددددددددددد ةل ددددددددددددددي الد اسددددددددددددددة إىل  تي دددددددددددددددة م ادهددددددددددددددا أن هنددددددددددددددا   دددددددددددددددددا  داةليددددددددددددددة وةا  يددددددددددددددة ل بدددددددددددددددي دو ا يف     
تعقيددددددددددد األ مدددددددددددة السدددددددددددو ية وإطالدددددددددددة مدددددددددددن أمددددددددددددها كمدددددددددددا كشدددددددددد ي األ مدددددددددددة عدددددددددددن و دددددددددددود م دددددددددددا  متداةلدددددددددددة إقليميدددددددددددة 

 ا عرب وسائ   لني و ولي إىل حرب بالوكالة.ودولية كا ي سو ية مسرحا لت  ية حساباهت
كمدددددددددددددا أن التددددددددددددددةل الروسدددددددددددددي  ددددددددددددداء للددددددددددددددت كيد علدددددددددددددى الددددددددددددددو  اجلديدددددددددددددد الدددددددددددددذس تلعبددددددددددددده  وسددددددددددددديا يف السددددددددددددداحة       

واحل دددددددددددا  علدددددددددددى  ةالدوليددددددددددة كقدددددددددددوس دوليدددددددددددة مدددددددددددد رة يف العالقددددددددددا  الدوليدددددددددددة و منددددددددددداف  للوليدددددددددددا  املتحدددددددددددة األمريكيددددددددددد
بدددددددددديم املتوسدددددددددد ، أمددددددددددا ال ددددددددددر  تركددددددددددي الدددددددددد  تتميددددددددددز سياسدددددددددديتها الن ددددددددددوذ الروسددددددددددي يف الشددددددددددر  األوسدددددددددد  والبحددددددددددر األ

ا ا  يددددددددددة يف سددددددددددو ية بالتقلبددددددددددا  فقددددددددددد الددددددددددي أهدافدددددددددده مددددددددددن األ مددددددددددة بددددددددددني حدددددددددددين أد مددددددددددا احل ددددددددددا  علددددددددددى الن ددددددددددوذ 
 ال كي يف سو ية وضمان م احله وصوال إىل إسقا  النظام و قيق املشروع ال كي القومي.

 

 
  



Abstract : 

    The Syrian crisis is one of the most serious crises that threaten global 

security today, This is due to the size of regional and international 

interventions and the intertwining of the interests of those parties, which 

led to the impasse in the political solution and the continuation of internal 

tensions, The Syrian crisis is now the focus of attention of the regional and 

international powers. 

    The study examined the Syrian crisis in light of the regional and 

international balances of power in the period 2011-2018, The study 

examined the nature of the crisis and the external interventions and 

discussed the definition of the Syrian crisis, its causes and its course, and 

reviewing the strong actors in the Syrian crisis whether internal, regional or 

international, Party of his intervention in the crisis. 

The study is divide din to two parts: the regime's allies and the regime’s 

opponents. 

    The  second chapter focused on the role of the Russian party as an 

international player and the Turkish side as a regional player, identifying 

the reasons, determinants and interests of each party’s intervention and the 

impact on the shift in the balance of power over the Syrian crisis from the 

perspective of international relations. Finally, we studied the future of the 

crisis through possible scenarios for the fall of the regime or its survival on 

both Russia and Turkey. 

    The study concludes ed that internal and extern a determinants played a 

role in complicating the Syrian crisis and prolonging the crisis, The crisis 

revealed the existence of overlapping regional and international interests. 

Syria was the scene of sett ling it sac counts through two modes and 

turning into a proxy war. 

     The Russian intervention came to emphasize the new role played by 

Russia in the international arena as an influential international force in 

international relations and a rival to the United States of America and 

preserve Russian influence in the Middle East and the Mediterranean Sea. 

The Turkish side, whose foreign policy is characterized by fluctuations, Of 

the crisis between the two extremes least maintain the Turkish influence in 

Syria and en sure its interests until the overthrow of the regime and the 

realization of the Turkish national project. 
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 مقدمة:
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 :ةدددددددددمقدم

الشعبية امل البة بت ي  األ ظمة والداعية لتحقيق  احلركا متتالية  ما يسمي ب و ا  الربيع العريب شهد  املن قة العربية    
كل   م يف7100وهي كلها م ال   اد   ا الشعوب العربية سنة  السياسية،العدالة اال تماعية إىل  ا   حق املشا كة 

سياسية إال أن احلالة السو ية اختذ  بعدا أةر تشابكي , ليبيا, سو يا واليمن.   فيها إسقا  النظم الرتو  , م من 
سامهي يف ت  م األوضاع وأةذ  من ةالهلا األ مة مسا ا  ا ا  ية،معها العوامل الداةلية واإلقليمية إىل  ا   العوامل 

 أك ر تعقيدا ي ع  ا  را ه وإجياد توافق لتسويته.

يف كددددددددددل مددددددددددن تددددددددددو     و ا  الربيددددددددددع العددددددددددريببددددددددددالمددددددددددا يسددددددددددمي يف سددددددددددو يا ضددددددددددمن سدددددددددديا   احلددددددددددرا  الشددددددددددعيبدددددددددددأ    
م ددددددددددالبني بسصددددددددددالحا  سياسددددددددددية ل ت ددددددددددع سددددددددددق  هددددددددددذه امل الدددددددددد  إىل الدددددددددددعوة بسسددددددددددقا   وم ددددددددددر وليبيددددددددددا والدددددددددديمن،

املعا ضدددددددددددددة النظددددددددددددام و حليددددددددددددده، سدددددددددددددرعان مددددددددددددا ت دددددددددددددو   األحددددددددددددددا  لتتحددددددددددددوا إىل صدددددددددددددراع عسدددددددددددددكرس مسددددددددددددل  بدددددددددددددني 
 .املسلحة والنظام السو س

حيدددددددددددددد  أ مددددددددددددددة إقليميددددددددددددددة ودوليددددددددددددددة،  سددددددددددددددو يا،  ولددددددددددددددي األ مددددددددددددددة السددددددددددددددو ية إىلو ظددددددددددددددرا لألمهيددددددددددددددة اجلوبوليتكيددددددددددددددة ل    
معسدددددددددددددكرين املعسدددددددددددددكر األوا ة دددددددددددددوم النظدددددددددددددام، واملعسدددددددددددددكر ال دددددددددددددا  حل ددددددددددددداء  بدددددددددددددنيل دددددددددددددراع ل أصدددددددددددددبحي سددددددددددددداحة

النظدددددددددام يتددددددددد ل  كدددددددددل منهمدددددددددا مدددددددددن  دددددددددال   موعدددددددددا  تت اعدددددددددل علدددددددددى  ال دددددددددة مسدددددددددتويا   ئيسدددددددددة،  ليدددددددددة وإقليميدددددددددة 
 .ودولية

يف هدددددددددددذه الد اسدددددددددددة موضدددددددددددوع األطدددددددددددرا  ا ا  يدددددددددددة املتدةلدددددددددددة يف األ مدددددددددددة السدددددددددددو ية و ظدددددددددددرا لل دددددددددددرو ة  وسدددددددددددنتناوا    
املنه يددددددددددة أ د ددددددددددا د اسددددددددددة  ددددددددددوذ ني هلددددددددددذه األطددددددددددرا  ا ا  يددددددددددة يتعلددددددددددق األمددددددددددر بكددددددددددل مددددددددددن  وسدددددددددديا وتركيددددددددددا حيدددددددددد  

امل ددددددددددددددا  ، كمددددددددددددددا سددددددددددددددنركز علددددددددددددددى ال كددددددددددددددي ك ددددددددددددددر  إقليمددددددددددددددي الدددددددددددددددو  الروسددددددددددددددي ك ددددددددددددددر  دويل والدددددددددددددددو  تندددددددددددددداوا 
احلسددددددددددابا  الدددددددددد  أد  إىل تدددددددددددةل كددددددددددل طددددددددددر  و اولددددددددددة ت سدددددددددد ها مددددددددددن منظددددددددددو  العالقددددددددددا  الدوليددددددددددة وال ايددددددددددا  و 

باسددددددددتظدام النظريددددددددة الواقعيددددددددة الدددددددد  تقدددددددددم مددددددددن و هددددددددة  ظر ددددددددا إطددددددددا ا  ظريددددددددا م يدددددددددا ل هددددددددم و ليددددددددل وت سدددددددد  ال ددددددددراع 
 الدائر يف سو يا وعليها.

بكدددددددددددددل وسدددددددددددددائل ال دددددددددددددراع يشدددددددددددددبه حالدددددددددددددة احلدددددددددددددرب بالوكالدددددددددددددة  ا  كدددددددددددددل معسدددددددددددددكر يددددددددددددددعم وكيلددددددددددددده احمللدددددددددددددي  وفيمدددددددددددددا
االقت ددددددددددددددددادية والعسددددددددددددددددكرية والدبلوماسددددددددددددددددية واإلعالميددددددددددددددددة يف اشددددددددددددددددتبا  بددددددددددددددددد  فيدددددددددددددددده سددددددددددددددددو يا مسددددددددددددددددرحا لت دددددددددددددددد ية 

 احلسابا  بني قوس إقليمية.
ودائمددددددددددا لل ددددددددددرو ة املنه يددددددددددة فقددددددددددد حاولنددددددددددا ح ددددددددددر الد اسددددددددددة يف فدددددددددد ة  منيددددددددددة أ ددددددددددا تسدددددددددداعد يف فهددددددددددم طبيعددددددددددة أدوا  

وهددددددددددددي السددددددددددددنة الدددددددددددد  شددددددددددددهد  التدددددددددددددةل  7102عددددددددددددام هددددددددددددذه القددددددددددددوس ا ا  يددددددددددددة، حيدددددددددددد   بدددددددددددددأ الد اسددددددددددددة مددددددددددددن 
 العسكرس الروسي كنق ة  و ية ومنع   هام يف األ مة.
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  :موضوعأهمية ال

والددددددددددددد  تشدددددددددددددهد  الدوليدددددددددددددة واحددددددددددددددة مدددددددددددددن أة دددددددددددددر األ مدددددددددددددا  تنبدددددددددددددع أمهيدددددددددددددة الد اسدددددددددددددة كدددددددددددددون املوضدددددددددددددوع يتنددددددددددددداوا -
 حلها.فهمها ومن مثة  تدةال  أطرا  إقليمية ودولية سا أدس إىل تعقيد

الدوليدددددددددددة شدددددددددددكلي األ مدددددددددددة السدددددددددددو ية هتديددددددددددددا  األطدددددددددددرا  بوجتددددددددددداذاإلقليميدددددددددددة    دددددددددددا  القدددددددددددو م وأمدددددددددددام تشددددددددددداب  -
اإل هددددددددددداب واهل دددددددددددرة ال ددددددددددد   مدددددددددددع تندددددددددددامي ةاصدددددددددددةالعددددددددددداملي سدددددددددددا  علهدددددددددددا هتددددددددددددد االسدددددددددددتقرا   ا للمن قدددددددددددة ككدددددددددددلأمنيددددددددددد

 الدوا. ما بنيشرعية واجلرائم البشرية وأ ما  

تنتمدددددددددددي الد اسدددددددددددة إىل حقدددددددددددل العالقدددددددددددا  الدوليدددددددددددة، وتعمدددددددددددل علدددددددددددى  ليدددددددددددل إحدددددددددددد  أهدددددددددددم مواضددددددددددديع العالقدددددددددددا   -
، الدددددددددد  سددددددددددا  األ مددددددددددة السددددددددددو يةو  ددددددددددوذ القددددددددددو  الكددددددددددرب  يف م ا  يددددددددددةا   طددددددددددرااألالدوليددددددددددة، وهددددددددددي تدددددددددد    تدددددددددددةل 

 تعترب من قة  يوس اتي ية هامة  داً،  ظراً ملوقعها يف الشر  األوس .

  الموضوع: اختيارأسباب 

البدددداح ني وا ددددرباء  ظددددرا ملددددا  ملدددده  باهتمددددامتعددددد األ مددددة السددددو ية مددددن بددددني أهددددم الق ددددايا الدوليددددة الراهنددددة الدددد    ددددي  -
 العالقا  الدولية.حقل من أمهية يف 

 إشكالية موضوع البحث:
ةاصددددة مددددع و ددددود ت ددددا ب  السددددو ية، األ مددددةالدددد  تددددد ر علددددى مسددددا   واإلقليميددددةوالدوليددددة  األطددددرا  الداةليددددةأن تعدددددد  

قدددددد عمدددددل علدددددى ت ددددداقم األ مدددددة وبتدددددايل اسدددددتمرا ها يف ادددددل تعندددددي األطدددددرا  و  بدددددة كدددددل طدددددر  يف  يف امل دددددا  لألطدددددرا 
 التالية: اإلشكاليةمحاية م احله بشكل ي من بقاء   وذه يف املن قة وعليه   ر  

 تدخل األطراف الخارجية وانعكاساتها في األزمة السورية؟حدود ما 
 األسئلة الفرعية:

 هي أسباب ودوافع األ مة السو ية؟ ما. 1
 ما هي أهم األطرا  ال اعلة يف األ مة السو ية؟. 2
 ؟وأفاقهال ر  الروسي   ددا . ما 3
 ما هي  ددا  التدةل ال كي يف سو يا؟. 4
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 ما ا عكاسا  املستقبلية لأل مة السو ية على  وسيا وتركيا؟. 5

 
 الدراسة: فرضية

 التالية: ةولإل ابة عن هذه اإلشكالية قمنا ب يا ة ال رضي
التدددددةال   يف األ مددددة السددددو ية، كلمددددا  اد مددددن ح ددددم  اد  امل ددددلحة القوميددددة لألطددددرا  ا ا  يددددةكلمددددا  -

 .وبتايل  دود أفعاهلا من ت و  األ مة  كوم مبعادلة امل لحة ا ا  ية
 الفرضيات الفرعية:

تددس إىل  سم ةري ة  ال ي سياسدية للت داعال  اإلقليميدة عدرب ت د  مدوا ين من ش ن األ مة السو ية أن  -
 .اإلقليمية القو 

تعددددد األطددددرا  اإلقليميدددة والدوليددددة املتدةلدددة يف األ مددددة السددددو ية، مدددن شدددد  ه أن يدددددس إىل تعقيددددد الوضددددع  -
 السياسي أك ر.

 أهداف الدراسة: 
 السو ية والالعبني األساسيني فيها وت س ها. اوا الد اسة فهم م ا  أطرا  الق ية . 1
 اهددددددددددددو   ال ددددددددددددا  معينددددددددددددة يف األ مددددددددددددة السددددددددددددو ية،إىل تتندددددددددددداوا هددددددددددددذه الد اسددددددددددددة امل ددددددددددددا  وال ايددددددددددددا  الدددددددددددد  أد  . 2

تقددددددددددم إطددددددددددا ا  والدددددددددد  الواقعيددددددددددة والليرباليدددددددددةوفدددددددددق منظدددددددددو  العالقددددددددددا  الدوليدددددددددة و اولددددددددددة ت سددددددددد ها باسددددددددددتظدام النظريدددددددددة 
  ظريا م يدا ل هم و ليل وت س  ال راع الدائر يف سو يا.

 التعر  على مواق  القو  الدولية ال اعلة يف الق ية السو ية وم احلها. . 3
إقليمدددددددددددي وطدددددددددددر  دويل واالسددددددددددد اتي يا  الددددددددددد  يتبعهددددددددددددا   و وسددددددددددديا كالعدددددددددددد الوقدددددددددددو  علدددددددددددى حسدددددددددددابا  تركيدددددددددددا . 4

 ه. كل منهما لتحويل ميزان القو  مل لحت
ح دددددددددددم التددددددددددددةل ال كدددددددددددي والروسدددددددددددي يف ت ددددددددددد  مدددددددددددوا ين القدددددددددددو  وا عكاسددددددددددده  لقيدددددددددددا  و ليدددددددددددلتسدددددددددددعي الد اسدددددددددددة  .5

 .سو ياعلى مسا  ال راع يف 

 أهمية الدراسة:

علدددددددى  تعمدددددددل حقدددددددل العالقدددددددا  الدوليدددددددة وبا  دددددددو  اىل النزاعدددددددا  الدوليدددددددة، إىلإن هدددددددذه الد اسدددددددة تنتمدددددددي  -
معاجلددددددة أحددددددد أهددددددم املواضدددددديع يف العالقددددددا  الدوليددددددة، وهددددددي األ مددددددة السددددددو ية ودو  األطددددددرا  اإلقليميددددددة تركيددددددا 
وال دددددددر  الددددددددويل املتم ددددددددل يف  وسددددددديا، حيددددددد  متكننددددددددا هدددددددذه الد اسددددددددة مدددددددن الوصدددددددوا ل هددددددددم أهدددددددم احملددددددددددا  

 والت اعال  الروسية وال كية يف سو ية.
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يعددددددة التحدددددددوال  والت ددددددد ا  القائمددددددة والوقدددددددو  عندددددددد أهدددددددم  دددددداوا الد اسدددددددة وضدددددددع  لدددددديال  تتكيددددددد  مدددددددع طب -
املت دددددد ا  الدددددد  تلعدددددد  دو ا يف التدددددد    علددددددى مسددددددا  األ مددددددة السددددددو ية لكددددددل مددددددن  وسدددددديا وتركيددددددا، وذلدددددد  مددددددن 
ةددددالا اسدددددتعماا األطدددددر النظريدددددة للواقعيدددددة والليرباليدددددة واملقا بددددا  الددددد   قددددد ب مدددددن ةالهلدددددا إىل فهدددددم واسدددددتيعاب 

 تحليل.الظاهرة  ل الد اسة وال
  وال  على ال وء تسلي ها ةالا من الدولية والعالقا  السياسية العلوم  اا يف للباح ني ة ديد أفا  ت ت  -

 .األ مة السو ية جتاه الروسية ال كية العالقا  يف ومهمة  ديدة
 األ مة السو ية.تكمن األمهية العلمية هلذه الد اسة يف  اولة فهم وتوضي  الت    الروسي وال كي جتاه مسا   -

 أدبيات الدراسة:

 (2111) باكير علي دراسة
 ."المستقبلية واالنعكاسات اآلنية اإلبعاد :السورية األزمة من التركي الموقف بعنوان: "محددات

 بددء مندذ املمتددة ال د ة يف السديما السدو ية األ مدة مدن ال كدي املوقد   دددا  التعدر  الد اسدة هدذه هددفي
 هدذا  ديدد يف املتداةلدة والعوامدل  دوان والظدرو  مدن األوا وحدى 2011 مدا   منت د  يف االحت ا دا 

 الد  واال عكاسدا  املوقد  هدذا أبعداد يف الد اسدة هدذه تبحد  كمدا " ال كيدة العدسدة" ةدالا مدن وذلد  املوقد ،
 الوصد ي املدنه  علدى سدةالد ا يف الباحد  اعتمدد قدد، و األ مدة هدذه ةدالا البلددين بدني العالقدة علدى سدي كها
 ال كددي املوقد  من لقدا   ددد أن  داوا أ دا يف سددةا  الد أمهيدة ومتكدن ،واالسدتنباطي والتحليلدي يرائواالسدتق
، وتبدلده املع يدا  ت د  حداا يف السدو ية األ مدة مدن الالحدق املوقد  تقددير يف عليهدا البنداء يدتم لكدي األ مدة ةدالا

 جلهدة أو املرحلدة هدذه يف الشددعبية امل الد  تلدي عميقددة إصدالحا  ءإل درا األسددد الدرئي  اسدت ابة جلهدة إن
 .االحت ا ا  لسحق العسكرية األمنية السياسة على االعتماد يف واستمر ذل  جتاهله

 السياسدة طبيعدة ي سدر الدذس اإلطدا  هدو اهلويدة ملكا دةالقدوة، ا مدن املتكدون ال دالو  أن إىل سدة االد ةل دي وقدد
  .الدولية الساحة يف سيةو الر  ا ا  ية

 يف الروسدية السياسدة و ركدا  تو هدا  يف الرئيسدي املدتحكم هدي الداةليدة احملدددا  أن إىل الباح دة وتوصدلي
،  دددد  أن هددددذه الد اسددددة  كددددز  أك ددددر علددددى املوقدددد  ال كددددي وأمهلددددي احلدددددي  عددددن أ ددددر األطددددرا  ا ا  يددددة علددددى ا ددددا  

 هذا املوق  وكي  سامهة يف  وله.
 (2115نجاة ) ،مدوخ دراسة
 الراهنة، التحوالت ظل في األوسط الشرق منطقة تجاه الروسية الخارجية السياسة" :بعنوان
 (.2115-2111سوريا: ) حالة دراسة
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  وسديا سياسدة يف ةاصدة وسدو يا عامدة األوسد  الشدر  من قدة  تلهدا الد  املكا دة تبيدان إىل الد اسدة هدذه هتدد 
 ويف ككدل الدوليدة السداحة يف و ابتدا تدد جييا تقددما األةد ة السدنوا  يف حققدي الد  السياسدة هدذه ا ا  يدة، 

  وسدديا لسياسددة امل سددرة النظريددة املقا بددا  علددى الباح ددة تركيددز يف الد اسددة أمهيددة وتظهددر املن قددة دوا بعددم
 ت  دليهالو  قيقيدةاحل للمعلومدا  للوصدوا احلالدة د اسدة ومدنه  الوصد ي املدنه  الباح دة اسدتظدميكمدا    ا ا  يدة،

 الشددر  ملن قددة الروسددية العدودة حقيقدة أن إيل الد اسددة ةل ددي وقدددة، سددو ي تشددهدها الدد  األحددا  حدوا
 ال دريب للتحدر  للت ددس  وسديا سدعي يف يكمدن،  دا متدر الد  األوضداع   دم لسدو يا املسدتمر ودعمهدا األوسد 
 .الدولية الساحة يف مد رة قوة ت ب  ب ن طموحها و قيق، وإضعافها حملاصرهتا

سددددديا  و هدددددة النظدددددر السدددددو ية مدددددن هدددددذا التددددددةل الروسدددددي بشدددددكل واضددددد  و كدددددز  فقددددد  علدددددى  أمهلدددددي ددددد  أن الد اسدددددة 
 ة النظر الروسي.هو 
 

 (.2112معمر: ) خولي دراسة
 

 ."الروسية التركية العالقات على سورية في الشعبية االنتفاضة تأثير ":بعنوان
 استظدم حي , الروسية ال كية العالقا  على سو ية يف الشعبية اال ت اضة ت    على التعر  إىلالد اسة  هذه هدفي

 يف حدا األ أن إىل الباح  توصل حي  األحدا  للتتبع الد اسة يف والتحليلي الوص ي واملنه  التا خيي املنه  الباح 
 .جتاهه املت  م العاملي الوضع ال يف سو ية

 صعوبات الدراسة: 

سا يستدعي تدا   هذه األحدا  وفق منظو  أكادميي  ومتسا عة الت و ا بالنسبة لأل مة السو ية وهي حدي ة النش ة  -
 ، األمر الذس فيه مشقة كب ة.وعلمي

أ ل  الكتابا  ال  مسي موضوع د اس     موضوعية فهي إما متيل ملعسكر على حساب معسكر أةر أس ت لي   -
وأ اه يف الكت ، سا دفعين للتدقيق يف املعلوما  وامل  لحا  والبح  عن م اد  أك ر املوق  الشظ ي للكات  

 األمر يبقي  سي. موضوعية
الت اذب يف مواق  السياسية أ ر  يف صيا ة امل  لحا  وامل اهيم م ال جند حل اء النظام السو س يقولون: احلكومة  -

السو س،  م  لحا : النظاما يف حني ة وم النظام يستظدمون السو ية، اجليش العريب السو س، املدامرة على سو ي
 .، اال ت اضة الشعبيةقوا  األسد، ال و ة السو ية
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 مناهج الدراسة: 

 د اسة املوضوع قمنا باستظدام املناه  اآلتية: ول

إىل حدو  األ مة السو ية وت و ها،  وال  أد : والذس تناولنا من ةالله أبر  الوقائع التا خيية والشواهد المنهج التاريخي
ومدس ت    الت  ا  على النظام اإلقليمي والدويل، حي  إن املنه  يسرد األحدا  من من لقا  فكرية ويرب  الت و ا  

الت و ا  وإة اعها للتحليل  د  واستيعاب تل  الت و ا  وإة اعها  واستيعاب تل السياسية من أ ل فهم 
 ادة منها يف وضع  ؤية  ليلية للمستقبل.للتحليل  د  االست 

هذا املنه  يف املقا  ة بني الدو  الروسي والدو  ال كي الذس تلعبه هذه القو  يف ت    على ويت سد  المنهج المقارن:
 مسا  األ مة السو ية يف ال  ل ال ا .

وال  تستنب  عالقا  ترتب  بني مت  ا  خمتل ة تساعد على إجياد سينا يوها  وفهم  :االستشرافيتستخدم المنهج 
 مسا  األ مة.

الدو   ا ا  ية األطرا  ت    على ال كيز مع األ مة السو ية على ال وء تسلي  ةالا من وذل  :الحالة دراسة منهج
 مسا  األ مة. ه يف النزاع مسا  على الروسي وال كي

كما تتوسل الد اسة م ردا  وم اهيم النظرية الواقعية يف العالقا  الدولية ال  يقع ال راع يف قلبها وفق منظو  يرس أن  -
الدوا كلها تسعي إىل  قيق م احلها القومية بني حدين أد امها البقاء وأق امها اهليمنة ومن أهم امل اهيم ال  تعتمد 

الة السو ية وسبل  قيق امل ا  القومية ملظتل  األطرا  املعنية بيها مباشرة أو مداو ة عليها الد اسة يف  اولة فهمها احل
  موعة تسعي لت   موا ين القوس.األطرا  الالدولتية يف موا هة 

 ةديناميكييستظدم منه   ليل النظم ك داة لتحليل طبيعة النظام يف دائرة متكاملة ذا  صب ة  منهج تحليل النظم:     
من ةالا الت اعال  الدائرة وال   د  بني الوحدا  السياسية املكو ة للنظام الدويل من حي  املدةال  والت اعال  
ال   د  يف بي ة النظام، وين بق ذل  على النظام السو س الذس يعد احملو  الرئيسي لأل مة داةل سو يا و ل جتاذبي 

 إقليمية ودولية.

 حدود الدراسة: 
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 سو ية، تركيا،  وسيا.الحد المكاني: 

 .7102-7102الحد الزماني: 

 تبرير الخطة:

، لتكون شاملة للموضوع من ةالا قسمي الد اسة مبا يتناس  والت و  الكرو ولو ي ألحدا  األ مة السو ية      
 ف لني أو  او  كرب  كاآليت: 

، املبح  األوا قسمناه إىل  ال ة مباح  توضي  أهم امل اهيم عن املوضوع ا  القا من إىلال  ل األوا ت رقنا فيه 
، كما قمنا بتعري  م هوم األطرا  ا ا  ية وأ واعها م لبني، بدءا مب هوم األ مة وعالقتها ببعم امل  لحا  املتشا ة

يه إىل التعري  باأل مة السو ية من ةالا التعر  وأسباب تدةل األطرا  ا ا  ية يف األ ما ، أما املبح  ال ا  ت رقنا ف
إىل أسباب ودوافع األ مة السو ية يف امل ل  األوا، أما يف امل ل  ال ا  فقمنا باستعرا   مسا  األ مة السو ية، أما 

:  مستوياة بالنسبة للمبح  ال ال  فقمنا برصد األطرا  ال اعلة يف األ مة السو ية وال  تت اعل فيما بينها على  ال 
 مستوس دويل ومستوس إقليمي ومستوس  لي.

أما ال  ل ال ا  من د استنا، فقد ت رقنا فيه لنموذ  التدةل الروسي وال كي يف األ مة السو ية، وذل  عرب  ال ة 
سو ية،  و ددا  العالقا  الروسية ال وأفاقهمباح ، يف املبح  األوا ت رقنا حلدود التدةل الروسي يف الش ن السو س 

كما تناولنا الدوافع واألسباب الروسية من و اء التدةل يف سو ية، أما املبح  ال ا  فظ  ناه لدا سة الدو  ال كي يف 
كي و  زا  تدةله األ مة السو ية، األ مة السو ية عرب تنولنا حملددا  العالقا  ال كية السو ية والتعر  على املوق  ال  

فقد قمنا بتحليل التدةل الروسي وال كي من منظو  العالقا  الدولية وت س  حالة ال راع يف  وأة ا يف املبح  ال ال 
 سو ية واال عكاسا  اجليوبولتكية املستقبلية لأل مة السو ية على كل من  وسيا وتركيا.
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 امل ددددددداهيم  ديدددددددد  سدددددددت يع طريقددددددده فعدددددددن ،لد اسدددددددة موضدددددددوعنا مهمدددددددا مددددددددةال أمل ددددددداهيمي اإلطدددددددا  يعتدددددددرب  
 علددددددى مسدددددداعدته ةددددددالا مددددددن الباحدددددد  يو دددددده الددددددذس الدددددددليل فهددددددو ،وضددددددب ها الد اسددددددة ملت دددددد ا  احملددددددددة
 ةاصددددددة علميدددددة صدددددب ة املوضدددددوع تع ددددددي الددددد  والنظريدددددة املعلوماتيدددددة با ل يددددددة وميدددددده البحددددد  طريقدددددة  ديدددددد

 حيددددددددد  مددددددددن م ددددددددبو  و دددددددد  املندددددددداه ، متعدددددددددد ،األبعدددددددداد متشددددددددعبا موضددددددددوعا كو دددددددده د اسددددددددتنا موضددددددددوع
 .الد اسة معامل توضي  علينا تو   لذل  امل اهيم،

 
 .واألطراف الخارجيةمفهوم األزمة  المبحث األول:

 البح   اا يف كب ة أمهية هلا كو ا وامل  لحا  امل اهيم بعم على الوقو  علينا  تم حب نا موضوع طبيعة إن    
 أمل اهيمي الوضو  يعد لذل  ال رو ، وفر  النظريا  وصيا ة املناه  بناء يف أساسيا  كنا امل اهيم تعترب حي  العلمي،

 أمل اهيمي اإلطا  يعاجل كامال مبح ا خت يص د استنا استدعي األسا  هذا وعلى البح ، علمية شرو  أهم بني من
 واألطرا  ا ا  ية. الدولية للنزاعا 

 

 :ببعض المفاهيم األزمة وعالقاتها تعريفالمطلب األول: 
الدوليدددددة هدددددي عبدددددا ة   األ مدددددامدددددن بدددددني التعدددددا   الددددد  أع يدددددي لأل مدددددة تعريددددد  ماكليال دددددد الدددددذس اعتدددددرب فيددددده أن        

األحددددددا  هدددددي عبدددددا ة عدددددن  لدددددة مدددددن  األ مدددددةأس أن   1،عدددددن ت  ددددد ا  ق ددددد ة تتميدددددز بك دددددرة وك افدددددة األحددددددا  فيهدددددا 
 تالية املرتب ة مبدة  منية ق   مع ت و ا  ة  ة.تامل

 مدددددة ميكدددددن النظدددددر إىل األ ويدددددر  كدددددا ا سددددداليكي أن  األ مدددددة هدددددي حالدددددة مدقتدددددة مدددددن االضددددد راب واةدددددتالا التنظددددديم     
وبدددددرب   2،"ت ددددد  ف دددددائي وحددددداد يف النتدددددائ  علدددددى أ دددددا وضدددددع أو حالدددددة تتمدددددل أن يدددددددس فيهدددددا الت يددددد  يف األسدددددباب إىل

 وت اقمها. األحدا   تددس اىل ت   يف ال ،بعن ر امل ا  ة األ مةصاح  التعري  

ال عدددل، أس هدددي عمليدددة  فيشددد  إىل أن  األ مدددة الدوليدددة هدددي عبدددا ة عدددن ت دددعيد حددداد لل عدددل و د North أمدددا     
 3، واإلكراه التهديدد  ة د  ت ي ا  يف مستو  ال عالية بني الدوا وتددس إىل إذكاء    ا شقا

                                                           

الكويي:كاامة للنشر ( 0تر ة وليد عبد احلي،   ،الدوليةالمتضاربة في العالقات  النظريات داو يت  يم ، بالتس را   وبر ، -1 
 .120، )0822 ديسمرب والتو يعوال  ة 

 .071(،  7112للنشر والتو يع، األمني  م ر: دا،) 0،  التفاوض وإدارة األزمات، السبدع مان فا و   -2 
 12/12/7102،   ت    املوقع يومنموذًجا لألزمات واإلسرائيلية األميركية اإلدارة األزمات إدارة كماا، محاد -3 
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 األ مدددددة إىل النظدددددر ميكدددددن التنظددددديم، واةدددددتالا االضددددد راب مدددددن مدقتدددددة حالدددددة   هدددددي األ مدددددة أن  سددددداليكي كدددددا ا  ويدددددر 
 كمددددددا،    النتددددددائ  يف وحدددددداد ف ددددددائي ت دددددد  إىل األسددددددباب يف الت يدددددد  فيهددددددا يددددددددس أن تتمددددددل حالددددددة أو وضددددددع أ ددددددا علددددددى
 أ ا: على األ مة تعر 

 اجملتمددددددع أو املنظمددددددة أو اجلماعدددددة أو ال ددددددرد حيدددددداة يف  دددددوا  ق ددددددة ومي ددددددل التدددددوا ن بعدددددددم يتسددددددم ا تقدددددايل اددددددر  األ مدددددة-0
 .كب  ت ي  عنه ينت  ما و البا

  خمتلددددد علدددددى تدددددد ر اجيابيدددددة أو كا دددددي سدددددلبية  ديددددددة مواقددددد  عنددددده يندددددت  قدددددرا  تت لددددد  و ق دددددة تدددددوتر حالدددددة األ مدددددة-7
 العالقة. ذا  الكيا ا 

 4.حاسم ت ي  حدو  إىل تددس مستقرة    حالة أو حر ة، ف ة األ مة-1

  دددددوا و قدددددا  حر دددددة فددددد ا  يف ع ددددديبة مدددددد رة حالدددددة أو ا تقدددددايل ادددددر  األ مدددددة أن علدددددى السدددددابقة التعدددددا ي   كدددددز  لقدددددد
  الدولة. أو املنش ة كيان هتدد م ا ئ

فاأل مدددددة هدددددي  دددددوا ف دددددائي عدددددن السدددددلو  املعتددددداد مبعدددددب تدددددداعي سلسدددددلة مدددددن الت ددددداعال  ي تددددد  عليهدددددا  شدددددوب       
موقددددد  م دددددا ئ ين دددددوس علدددددى هتديدددددد مباشدددددر للقددددديم، أو امل دددددا  اجلوهريدددددة للدولدددددة، سدددددا يسدددددتلزم ضدددددرو ة اختددددداذ قدددددرا ا  

األ مدددددددة يف شددددددددكل صددددددددام عسددددددددكرس أو سدددددددريعة يف وقدددددددي ضدددددددديق ويف ادددددددرو  عددددددددم الت كددددددددد وذلددددددد  حددددددددى ال تن  دددددددر 
واأل مدددددا   البدددددا مدددددا تسدددددبق احلدددددروب، ولكدددددن ال تدددددددس كلهدددددا إىل احلدددددروب، إذ ميكدددددن تسدددددو  سدددددلميا أو جتمدددددد  5موا ددددده،
 6. أو هتدأ

علددددى عدددددد مددددن ا  ددددائص الدددد  متيزهددددا عددددن   هددددا مددددن ال ددددو  الدددد   لقددددد  كددددز البدددداح ون يف  ديدددددهم مل هددددوم األ مددددة   
 اعية بني الدوا. ومن بني هذه ا  ائص:توص   ا العالقا  النز 

 امل ا  ة، فاأل مة    متوقعة. .0
عناصددر األ مددة وأسددبا ا وكددذا تعدددد األطددرا  والقددو  املددد رة يف حدددو  األ مددة وت و هددا، وتعددا    وتشدداب  وتددداةلتعّقددد  .7

 م احلها.
  قص وعدم دقة املعلوما . .1
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 7ق ر أو ضيق الوقي املتا  ملوا هة األ مة.. 2

وذل  من ةالا تعري ها و ديد  ،ةر . وهي التوتر، النزاع واحلربتعري  األ مة ميكننا التمييز بينه وبني امل اهيم األبعد 
 أهم ال رو  بينها وبني األ مة.

 التوتر:.1
: هدو مد ا ما سديل حسد  والتدوتر  8،ال قدة وعددم الشد   تي دة وامليدوا املواقد  مدن  موعدة التدوتر إىل يعدود    

 األطددرا  ميدل إىل يعدود إ دا ،9املسدلحة القدوا  إىل الل دوء إىل األقدل علدى مرحليدا تدددس ال صدراعية مواقد 
 ال راع. سلو  إاها  أو الستظدام

 على للت    األطرا  بني متبادلة ت و ا  وت عيد حاد للوضع إىل يش  األة  هذا ألن كاأل مة، لي  إذن فالتوتر    
 يعد هذا وعلى امل ا ، بتباين وت و  وشكو  وختو  حالة عداء يكون أن التوتر يعدو ال حني ، يفالبعم بع هم

 .النزاع ب سباب و يقا ا تباطا أسبابه ترتب  ما وك  ا النزاع على سابقة مرحلة التوتر
 النزاع:. 2

 أو ل ويدة أو عرقيدة أو  موعدة قبيلدة )سدواء األفدراد مدن معيندة  موعدة فيده تكدون وضدع أ ده يعدر  الندزاع علدى      
  موعدا  أو  موعدة مدع واع   تعدا   يف آةدر( تنظدر  شديء أس أو سياسدية أو اقت دادية أو ا تماعيدة أو دينيدة

 10 .كذل  أ ا تبدو أو فعال متناق ة أهدا  لتحقيق تسعى اجملموعا  هذه كل ألن معينة أةر 

 وحددتني أو أو  داعتني شظ دني بدني تندا ع  تي دة أ ده علدى لندزاعا أ ون  ميدون يعدر  األسدا  هدذا وعلدى    
 11.مت ا سة    أهدا  لتحقيق للسعي أو اهلد      على للسي رة سياسيتني

إال أن تدددددد   ه ال  ،ويقدددددد ب م هددددددوم األ مددددددة مددددددن م هددددددوم النددددددزاع، الددددددذس جيسددددددد ت ددددددا ع إ ادتددددددني وت دددددداد م دددددداحلهما    
 النددددزاع ميكددددن  ديددددد أبعدددداده واجتاهاتدددده وأطرافدددده وأهدافدددده،يبلددددت مسددددتو  ت   هددددا الددددذس ي ددددل إىل د  ددددة التدددددم ، كمددددا أن 

وهدددددو مدددددا خيتلددددد  عدددددن األ مدددددة، الددددد   ،قدددددة النزاعيدددددة دائمدددددا باالسدددددتمرا يةوتت ددددد  العال، الددددد  يسدددددتحيل  ديددددددها يف األ مدددددة
 .تنتهي بعد  قيق  تائ ها السلبية أو التمكن من موا هتها
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 الحرب:  . 3
 باسدتعماا مدنظم أ دا عند  علدى التعدا ي  أ لد  يف  داء  وهلدذا العند ، باسدتعماا احلدرب م هدوم ا تدب    

 ب ن  احلرب صراع مسل  ودموس بني  اعا  منظمة .   استون بوتواير  و املسلحة،  القوا 
إىل أن  احلرب هي صو ة من صو  العن ...وتتميز بكو ا دامية، إذ أ ه عندما ال تددس احلرب إىل تدم   ويش      

 12بشرية ال تعدو أن تكون صراع أو تبادا هتديدا  .حياة ال
 مسدلحة هدي صدراعا  الددوا بدني احلدروب أن سدن ر دي يدد اعتدرب احلدرب، مشدروع بعندوان لده د اسدة ويف     
  13العام. يف قتيل أل  عن يقل ال ما وختل  النزاع، طريف يف الدويل النظام أع اء أحد األقل على ت م
 بني املسل  ال دام وهو ،واحد وب سلوب واحدة، صو ة يف إال تتم ال بكو ا األ مة عن ختتل  احلرب فسن وعليه     

، إيديولو يا أو اقت اديا يا أوسياس يكون فقدوأشكاله  مظاهره تتنوع أن األ مة ميكن أن حني يف، املتنا ع األطرا 
 للسلم وهتديدها ة و هتا د  ة حي  من تت او  لأل مة، مت ةرة أو متقدمة مراحل وال راع التوتر احلرب، مت ل وعموما
 إىل تقود قد وال  املد ، ق  ة أو ال ويلة النزاع مرحلة إىل مث ينتقل بالتوتر، األمر أوا يبدأ فاأل مة ،الدوليني واألمن
 .شاملة مث  دودة حرب

 

 المطلب الثاني: تعريف األطراف الخارجية:
 ا ا  ية باألطرا  وةاصا مباشرا تعري ا يع وا مل لكن، عامة ب  ة النزاع أطرا  الدولية النزاعا  باح و تناوا لقد    

 ا ا  ية. األطرا  خيص تعري  باستنبا   قوم مث النزاع أطرا  بتحديد سنقوم األسا  هذا وعلى الدولية، النزاعا  يف
تكون األطرا  أفراد أو  اعا  أو منظما  أو وميكن أن ،  يق د  م األطرا  املشا كون يف النزاعالنزاع:أطراف .1

  اعا  أو  تمعا  أو أمم .
 ميكن تقسيم األطرا  املش كة يف النزاع على املستويا  املظتل ة إىل  ال   موعا :

 أول   الذين هلم م لحة مباشرة يف النزاع.  الرئيسية: اجملموعة-أ 
  مباشرة يف النزاع. أول   الذين هلم م ا     ال ا وية: اجملموعة-ب
  14اجلا بية: أول   الذين هلم م ا  بعيدة يف النزاع. اجملموعة- 
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 ةا   تكون ال  األطرا  تل  كل " ب  م :ا ا  ية األطرا  تعري  ميكن النزاع ألطرا  التقسيم هذا ةالا من     
 طبيعتهم حس  على النزاع يف ا ا  ية األطرا  ت    د  ة وختتل ، النزاع يف مد ر دو  هلا يكون لكن النزاع، من قة

 . بالنزاع املعنيني باألطرا  وا تباطاهتم، ذاته حد يف بالنزاع وعالقتهم وة ائ هم،
 

  :إىل للنزاع ا ا  ية األطرا  بتقسيم "فلنستاين بي " قام لقد :للنزاع الخارجية األطراف تصنيف-2
 وتشمل اإلقليمية: األطراف-أ
هدددددي تلددددد  الددددددوا الددددد  متلددددد   دددددوا    دددددرايف مدددددع الددددددوا الددددد  تعدددددا  مدددددن الندددددزاع، تتميدددددز بكو دددددا أشدددددد  الجـــــوار:دول  -

 لت  رهددددا بددددالنزاع وتعددددد مددددن بددددني أكددددرب الدددددوا الدددد  تلعدددد  دو ا فدددداعال يف النددددزاع وهددددذا  ا ددددع جلوا هددددا اجل دددددرايف، حساسددددية
حلمايدددددددة  الندددددددزاع، أوية أن ينتقدددددددل إليهدددددددا م دددددددلحتها يف احتدددددددواء الندددددددزاع مدددددددن أ دددددددل محايدددددددة أمنهدددددددا القدددددددومي ةشددددددد وتتم دددددددل

  للحد من   وذ دوا أةر  منافسة هلا يف من قة النزاع. املباشرة، أو    م احلها املباشرة أو
وهددددددي تلدددددد  الدددددددوا الدددددد  متتلدددددد  قرابددددددة ا نيدددددده أو عرقيددددددة مددددددع أحددددددد أطددددددرا  النددددددزاع، تتميددددددز بكو ددددددا أشددددددد  دول القربــــــى: -

 ا دددددع لتدددددداةل النسدددددي   الندددددزاع وهدددددذاحساسدددددية لت  رهدددددا بدددددالنزاع، كمدددددا تعدددددد مدددددن بدددددني الددددددوا الددددد  تلعددددد  دو ا فددددداعال يف 
نتقددددددل إليهددددددا بسددددددب  التددددددداةل تتم ددددددل م ددددددلحتها يف احتددددددواء النددددددزاع ةشددددددية أن ي أحددددددد أطددددددرا  النددددددزاع، اال تمدددددداعي مددددددع

أو محايددددددددة م دددددددداحلها يف من قددددددددة  ال ددددددددر  الددددددددذس تتقاسددددددددم معدددددددده قرابددددددددة عرقيددددددددة أو ا نيدددددددده، أو ا ت ددددددددا  وسددددددددي رة القبلددددددددي،
 15النزاع.

وهددددي الدددددوا الدددد  ال متتلدددد  ال قرابددددة ا نيددددة وال  ددددوا    ددددرايف ولكددددن  :الدوليــــة البعيــــدة عــــن منــــاطق النــــزاع األطــــراف-ب 
فيهدددددا ميكدددددن أن تكدددددون ذا  أ دددددر كبددددد  علدددددى  تي دددددة الندددددزاع، إضدددددافة إىل الددددددوا تو دددددد املنظمدددددا   وابددددد  باملشدددددا كني  هلدددددا

 واألطرا  العابرة للدوا كالشركا  املتعددة اجلنسيا . امليليشيا ، ا اصة، وشركا  األمن حكومية، ال  
 الدوليدة النزاعدا  يف فعداا دو  هلدم يكدون ة(والدوليد منها اإلقليمية) ا ا  ي األطرا  جتعل ال  العوامل من العديد هنا 

 :بينها من
 هذا ،اإلقليمي االستقرا  عدم على ب الله يلقي النزاعا  من النوع وهذا النزاعا ، ب ةر ، ا تشا  ااهرة من ا و  .1
 األطدرا  بدني القدوة توا  دا  يف ةلدل هندا  كدان إذا ةاصة بدايته، منذ بالنزاع اهتمامها تبدس ا ا  ية األطرا  جيعل ما

 16ةا  ية. أطرا  مع  ال  من ا لل  ذا يرتب  وما ،بينهما تسل  سبا  واهو  املتنا عة
 إضافة واألوب ة، األمرا  وا تشا  واجملاعا  الل وء ،اإل سا ية كاملعا اة ،الداةلية النزاعا  ال تشا  الوةيمة النتائ  .2

 17اإل سا ية. االعتبا ا  من لق من بذل  الدويل اجملتمع اهتمام إىل يددس ما وهذا اجلماعي القتل لعمليا 

                                                           

-2113حالة النزاع في دارفور  )دور األطراف الخارجية في النزاعات الدولية، دراسةعبد السالم  حيش وسليمان أبكر  مد،  -15 
 .20  ،7102،،برلني: املركز الدميقراطي العريب للد اسا  اإلس اجتية(2114

 .067املر ع   سه،   -16 
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 ةاصدة ت دعيده مث ومدن ما، دولة يف النزاع لتحري  والتقنية واإلعالمية االقت ادية القد ا  ا ا  ية األطرا  امتال  .3
، العرقية األقليا  مشكل كاست الا( اال تماعي النسي  يف تنوع ومن وبنيوية، هيكليةاةتالال   من تعا  ال  الدوا يف

 ال د و  كمما سدة قدد اهتا اسدتظدام مث ومدن الشرعية، احلكوما   دس إىل األقليا  هذه لدفع صاحلة كمادة واملذهبية
 18.)الشرعية احلكومة ضد واالقت ادية الدبلوماسية السياسية،

 متشدابكة الددوا م دا  باعتبدا  :الداةليدة الندزاع أطدرا  بعدم م دا  مدع ا ا  يدة األطدرا  م دا  تقداطع  .4
 كتهديد مل احلها سا يستدعي تدةل حلماية تل  امل ا .  إليهاوتنظر  ومتداةلة

 

 المبحث الثاني: التعريف باألزمة السورية.
شددددهد  األ مددددة السددددو ية منعر ددددا  ومراحددددل فا قددددة كددددان لكددددل منهددددا طبيعددددة ةاصددددة متيزهددددا عددددن   هددددا، فقددددد بدددددأ      

 وإصدددددالحا  سياسددددديةتدددددو   وم دددددر، م البدددددة باحلريدددددة  يفاأل مدددددة حبدددددرا  شدددددعي متددددد  رة مبو دددددة ال دددددو ا  العربيدددددة السددددديما 
 هدددددددذا املبحددددددد  أسدددددددباب األ مدددددددة السدددددددو ية يفتتنددددددداوا الد اسدددددددة  وصدددددددواًل إىل امل البدددددددة بسسدددددددقا  النظدددددددام، و  هدددددددذا اإلطدددددددا 

 :التايلومراحل ت و ها وذل  على النحو 

 أساب ودوافع األزمة السورية. :األولالمطلب 
لقددددددددد بدددددددددأ  األ مددددددددة يف سددددددددو يا  تي ددددددددة ت اعددددددددل تراكمددددددددي لعوامددددددددل متعددددددددددة بع ددددددددها سياسددددددددي وبع ددددددددها األةددددددددر       

سدددددو يا كدددددردة فعدددددل ع ويدددددة علدددددى واقدددددع  دددددتقن بسدددددب  اقت دددددادس وا تمددددداعي، فقدددددد بددددددأ  االحت ا دددددا  اجلماه يدددددة يف 
ق يف املشددددددددا كة السياسدددددددددية احلدددددددد ددددددددود البنيددددددددة السياسددددددددية وامل البددددددددة بسصددددددددالحا  سياسدددددددددية و قيددددددددق العدالددددددددة واملسدددددددداواة و 

 تل  العوامل يف: أهم ال اعلة، وتتم ل

 السياسة:  الدوافع-1

 الرئيسة التالية. دوافع شوب األ مة السو ية إىل ال ميكن تلظيص الدوافع السياسية ال  أد  إىل

  .مشولية النظام وح ره بشظص الرئي  أس حكم فردس م لق 
  .19  ياب التوا ن بني السل ا  وهيمنة السل ة التن يذية وشظ نتها 

                                                                                                                                                                          

 .771-777،  المرجع السابق مد أمحد عبد ال  ا  ، -17 
 (،  2009،  1  والتو يع للنشر  دالوس دا  )األ دن:األزمات،  إدارة وإستراتيجية الدولية السياسية ،العالقات ا ز  ى كامل -18 

  256. 
، ) سالة ماس  ،خت ص د اسا  أمنية وإس اجتية،  امعة و قلة، الدور األمني لروسيا في سوريا مع ثورات الربيع العربيأمساء بل م،  -19 

7102-7106 )،  11-12. 
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  . تو ي  السل ة حي  طال  الشع  السو س بسل اء العمل بنظام التو ي 
  زا  احلياة السياسية واحلزبية وهتميش اإلةوان املسلمني من الساحة السياسية االةتنا  املدسسايت بسب  استن

 .20وحرما ا من املشا كة
  .قوا ني ال وا ئ 
  .21هيمنة احلزب الواحد القائد شظ نه السل ة السياسية، أس يف شظص  ئي  اجلمهو ية 

 
   الطائفية والعرقية: الدوافع-2

باملائددددددددة مددددددددن  22، وم ّددددددددل السددددددددّنة  هدددددددداء 06ول ويددددددددة فبلددددددددت عدددددددددد طوائ هددددددددا ت ددددددددّم سددددددددو يا  اعددددددددا  دينيددددددددة وإ نيددددددددة     
بامل دددددددة مدددددددن السدددددددكان. وبلدددددددت عددددددددد  07باملائدددددددة، واملسددددددديحيون بنسدددددددبة  02 – 07السدددددددكان، يلددددددديهم العلويدددددددون بنسدددددددبة 

  22باملائة(. 1باملائة( واأل من ) 2اإل نيا  مخساً، أكربها العرب واألكراد )

يسي رون على القسم األكرب من  العلويني، أصب  0821وبعد اال قالب العسكرس الذس قاده حافظ األسد عام      
 اهلي ا  احلكومية   م عملية الدمقرطة ال  دةلي فيها البالد ةالا ال  ة األوىل من عهد الرئي  السو س بشا .

السنة ب ن الظرو  مدتية وطالبو يف احل وا على مت يل أف ل ومع وصوا احلرا  العريب إىل سو يا، شعر املتظاهرون من    
 داةل احلكومة السو ية.

وقد سا عي قو  إقليمية كالسعودية وإيران وتركيا لت ذية م ال  احملت ني ليتحوا إىل صراع طائ ي وعريقي بني     
 األقليا  الدينية العلوية والشيعية والسنية واإلةوان املسلمني واألكراد.

يت   من ذل  أن ال كيبة املعقدة للم تمع السو س ذا  ت    فاعل يف  ددا  اال تماء  تي ة هشاشة اهلوية       
الوطنية وفشل الدولة الوطنية يف إ  ا  ا تماء ي ل  اهلوية الوطنية على اال تماءا  ال رعية ال يقة لتسهيل احتكا  

 السل ة.

 

                                                           
، )حب  مقدم لنيل شهادة اجلدا ة يف علم نموذج سوريا والبحرينمقاربة الثورات العربية والمصالح األجنبية: عبد القاد  أسامة،  -20

 .62(،  7101 -7107اإل اع، اجلامعة اللبنا ية، 
،) حب  أعد لنيل شهادة مقاربة الثورات العربية والمصالح األجنبية نموذج سوريا والبحرينأسامة علي  مد عبد القاد ،  -21 

 .21(،  7101-7107عة لبنان،اجلدا ة،خت ص علم اال تماع السياسي،  ام
  الت    يوم:  ، 72/17/7107تا يخ النشر ، 7107، صحي ة األةبا ، ب و ، فهم األزمة السورية: موقف وحل  كماا دي ،   -22 

07/12/7102                                                               akhbar.com/Opinion/80842-https://al  

https://al-akhbar.com/Opinion/80842
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 اقتصادية واجتماعية:  أسباب-3

تددددددهو  األوضددددداع االقت دددددادية وا تشدددددا  ال سددددداد وال قدددددر، حيددددد  عا دددددي الق اعدددددا  االقت دددددادية مدددددن  وتتم دددددل يف:        
اإلدا يددددددة ةاصددددددة مددددددع تقلدددددديص اإل  ددددددا  العددددددام وا تشددددددا  الب الددددددة وعدددددددم و ددددددود عدالددددددة يف تو يددددددع ال ددددددروا  يف  الب وقراطيددددددة

حوا  دددددددي ةددددددد  أصدددددددب %12.1 ايلحدددددددو  مليدددددددون سدددددددو س2فدددددددسن حدددددددوايل  7101فحسددددددد  تقدددددددديرا   املنددددددداطق الري يدددددددة،
 23سنوا .01ةالا  %72الشرائية بد  القد ةال قر واخن  ي 

بشدددددكل كبددددد  بعدددددد أن بددددددأ حدددددافظ األسدددددد سياسدددددا  السدددددو  احلدددددرة يف  واالقت دددددادس اال تمددددداعي الت ددددداو   يدددددادة      
سدددددنواته األةددددد ة، وتسدددددا عي بعدددددد أن وصدددددل بشدددددا  األسدددددد إىل السدددددل ة. ومدددددع ال كيدددددز علدددددى ق ددددداع ا ددددددما ، أفددددداد  

معظمهدددددم مدددددن الندددددا  الدددددذين لدددددديهم صدددددال  مدددددع احلكومدددددة، وأع ددددداء مدددددن  البلدددددد،هدددددذه السياسدددددا  أقليدددددة مدددددن سدددددكان 
 24نية يف دمشق وحل .ال  ة الت ا ية الس

يف بدايددددددة احلددددددرب، قيددددددل أن السددددددظ   25وا دددددده البلددددددد أي دددددداً ا ت اعدددددداً شددددددديداً يف معدددددددال  الب الددددددة بددددددني الشددددددباب      
مشلددددي املدددددن الدددد   وقددددد 26،ضددددد احلكومددددة هددددو األقددددو  يف املندددداطق ال قدددد ة يف سددددو يا، ويف ال الدددد  بددددني السددددنة احملددددافظني

 محص، واملناطق ال ق ة يف املدن الكب ة.د عا و كل من ترت ع فيها معدال  ال قر  

سدددددددعي دوا ةلي يدددددددة إلقامدددددددة ةدددددددد  لأل ابيددددددد  ال دددددددا  ميتددددددددد مدددددددن اإلمدددددددا ا  والسددددددددعودية وق دددددددر عدددددددرب األ اضددددددددي        
السددددو ية وصددددواًل إىل تركيددددا ب يددددة تزويددددد أو وبددددا بال ددددا ، وتزامنددددا هددددذا املشددددروع مددددع   بددددة إيددددران بندددداء ةدددد  لأل ابيدددد  ي ددددل 

                                                           

، )مذكرة شهادة ماس  السياسية الخارجية الروسية إتجاه النزاع السوري بين المصالح المادية والمنطلقات المعياريةو دة  ليدة،  -23 
 .21  (، 7102-7106يف العلوم السياسية،  امعة اجلل ة، 

24  "Rebels in Syria's largest city of Aleppo mostly poor, pious and from 
rural backgrounds"، Fox News Channel، Associated Press، 16 /00/2012، Browsing 
days: 7102/12/02 https://goo.gl/CVYajE  
25-" Youth Exclusion in Syria: Social, Economic, and Institutional Dimensions" 

،Journalist's Resource، Browsing days: 8102/10/02  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1088037  
26  - Colin P. Kelley  ،Shahrzad Mohtadi ،“Climate change in the Fertile Crescent 
and implications of the recent Syrian drought”، Algeria: PNAS Sponsored ، PNAS 
March 17, 2015،  Browsing days: 8102/10/02

http://www.pnas.org/content/112/11/3241  
 

http://www.foxnews.com/world/2012/10/16/rebels-in-syria-largest-city-aleppo-mostly-poor-pious-and-from-rural/
http://www.foxnews.com/world/2012/10/16/rebels-in-syria-largest-city-aleppo-mostly-poor-pious-and-from-rural/
http://www.foxnews.com/world/2012/10/16/rebels-in-syria-largest-city-aleppo-mostly-poor-pious-and-from-rural/
http://www.foxnews.com/world/2012/10/16/rebels-in-syria-largest-city-aleppo-mostly-poor-pious-and-from-rural/
https://goo.gl/CVYajE
http://journalistsresource.org/studies/government/international/youth-exclusion-in-syria-economic/
http://journalistsresource.org/studies/government/international/youth-exclusion-in-syria-economic/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1088037
http://www.pnas.org/content/112/11/3241
http://www.pnas.org/content/112/11/3241
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األمدددددر الدددددذس اقت دددددي مدددددن دوا ا لدددددي  دعدددددم املعا ضدددددة املسدددددلحة  دددددد  إفشدددددداا  27األو وبيدددددة، عدددددرب سدددددو يا إىل السدددددو 
 املظ  ا  اإليرا ية يف سو يا.

 ية: بيئ أسباب-4

 7100إىل  7116وقددددددددد تددددددددزامن ذلدددددددد  مددددددددع اجل ددددددددا  الشددددددددديد الددددددددذس سدددددددد ل يف سددددددددو يا، والددددددددذس اسددددددددتمر مددددددددن     
وأسدددد ر عددددن فشددددل واسددددع الن ددددا  يف احملاصدددديل، و يددددادة يف أسددددعا  األ ذيددددة، وه ددددرة  اعيددددة لألسددددر الز اعيددددة إىل املراكددددز 

 0،211،111بتددددددفق حدددددوايل وقدددددد أد  هدددددذه اهل دددددرة إىل إ هدددددا  اهلياكدددددل األساسدددددية الددددد  أ قلدددددي بال عدددددل  احل دددددرية، 
ال تددددددزاا إمدددددددادا  امليدددددداه الكافيددددددة  العدددددداملي البشددددددرس املنشدددددد ،باالحتبددددددا  ا تددددددب  اجل ددددددا   28،حددددددرب العددددددرا  ال ددددددئ مددددددن

 .ا تكون هدفاً للعمل العسكرستشكل ق ية يف احلرب األهلية اجلا ية وك  اً م

 الجيوبولتكية: األبعاد-5
 وتتم ل األبعاد اجليوبولتكية لأل مة السو ية يف األيت: 

 .يا  الت   ال   اء  ا الربيع العريب من تو   وم ر واليمن وت  ر على الشع  السو س  
   يف و ه االحتالا اإلسرائيلي  وقو  سو يا إىل  ا   الق ية ال لس ينية واحت ان ودعم حركا  املقاومة

 واهليمنة األمريكية.
  .مواق  سو يا املما عة للتوا د األمريكي يف العرا  والتدةال  ا ا  ية يف الشدون العربية 
  . التقا ب اإليرا  السو س وما صحبه من خماو  ةلي ية من التوسع اإليرا  يف الشر  األوس 
  اا العسكرس وس  مساع أمريكة و ربية ملوا هة الن وذ الروسي يف الشر  تنامي التعاون الروسي السو س يف اجمل

 األوس .

 المطلب الثاني: مسار األزمة السورية.

وال واعددددددل اإلقليميددددددة والدوليددددددة،   ايددددددة يف التعقيددددددد بسددددددب  تددددددداةل األسددددددباب واألطددددددرا باتددددددي األ مددددددة السددددددو ية          
قدددددد بددددددأ  األ مدددددة السدددددو ية  تي دددددة ت اعدددددل تراكمدددددي للعديدددددد مدددددن العوامدددددل السياسدددددية واال تماعيدددددة واالقت دددددادية ا  لدددددق و 

باحت ا ددددددا  ع ويددددددة كددددددرد فعددددددل علددددددى الواقددددددع املدددددد دس بسددددددب   ددددددود البنيددددددة السياسددددددية واالسددددددتبداد املمددددددنه    بددددددة يف 

                                                           

  الت     ،02/18/7102  النشر يف تا يخ:  د اإللك و ،،تر ة موقع العهاألسباب الخفية للصراع في سوريا ألكسند  أون،  -27 
        https://goo.gl/KgKYYM    72/11/7102يوم 

 املر ع   سه. -28 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://goo.gl/KgKYYM
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ة تعدديددددددددة لتحقيددددددددق العدالددددددددة واملسدددددددداواة  قيددددددددق الت دددددددد  يف شددددددددكل السددددددددل ة و ويلهددددددددا مددددددددن سددددددددل ة اسددددددددتبدادية إىل سددددددددل 
 29وحقو  األقليا  يف املشا كة ال عالة.

الشعبية على  ظام بشا  األسد يف مدينة د عا اجلنوبية يف  االحت ا ا ت  ر  . التطورات الميدانية لألزمة السورية: 1
ة فاستظدم القوة يف قمعها، مدامرة ةا  ي االحت ا ا  تل  مت ةرة عن بقية الدوا العربية، واعترب النظام 7110

السو ية  و ة من أ ل احلرية ولقمة العيش وإسقا  احلكم ال ردس ةاصة مع فشل اإلصالحا  املعرضة واعتبا ها 
  قعتها االحت ا ية اتساعوقمعها يف النظام للتظاهرا  السلمية  فم سب  تلقد و ، ا النظام السو سالسياسية ال  قام  

 30ومعقد داةل سو يا، و عل منها حالة استق اب دويل وإقليمي.  زاع مسل  إىلو وهلا 

ولقدددددددد كا دددددددي أهددددددددا  اال ت اضدددددددة السدددددددو ية يف بددددددددايتها م الددددددد  اإلصدددددددال  والت ددددددد  الددددددددميقراطي بقيدددددددادة النظدددددددام       
  سدددددددده لددددددددذل  تباينددددددددي  دود األفعدددددددداا الدوليددددددددة واإلقليميددددددددة وتوحيددددددددد الدددددددددعوا  حددددددددوا وقدددددددد  العندددددددد  والبدددددددددء بعمليددددددددة 

  إن هدددددددذه االحت ا دددددددا  السدددددددلمية سدددددددرعان مدددددددا  ولدددددددي إىل موا هدددددددا  عسدددددددكرية أدةلدددددددي الدددددددبالد يف اإلصدددددددال   ددددددد
حددددددرب أهليددددددة لتددددددزاا   ددددددد اآلال  األ وا  ويعددددددود السددددددب  يف ذلدددددد  إىل  د ال عددددددل احلكددددددومي مددددددن  هددددددة ومددددددن  هددددددة 

ن مرحلددددددة أةددددددرس تنددددددوع م دددددداد  متويددددددل املعا ضددددددة السددددددو ية واةددددددتال  م دددددداحلهم بسددددددو يا سددددددا  قددددددل األ مددددددة السددددددو ية مدددددد
 31ال ددددد و  إىل مرحلدددددة االسدددددتق اب الدددددددويل و علهدددددا حدددددروب بالوكالددددددة للقدددددو  الدوليدددددة املهيمنددددددة علدددددى النظدددددام الدددددددويل.

 وسنحاوا  صد أبر  الت و ا  يف ساحة السو ية:

  سدالمية سدنية اإلسدي رة  اعدا  و  اإلقلديمترا دع سدي ر  النظدام علدى  ومدعاللبنانية: دخول حزب اهلل خط األزمة
علددى مندداطق حدوديددة مددع لبنددان تنامددي املظدداو  لدددس حددزب اا مددن ق ددع ة ددو  التواصددل واإلمددداد مددع حكومددة 

ه وما مش كا  وحزب ااأطلقي قوا  احلكومة حي   7101 أفريل 17يفالتدةل  إىلفسا ع حزب اا دمشق، 
 للسي رة على املناطق القريبة من الق  ، وبذل  أعلن حزب اللبنا  عن دةوله ة  األ مة السو ية.

 ا  ضحيتها امل ا  من  دمشق شر  ال وطة وقعي يف  ز ة هيو   7101 أو  70 وقد  : مجزرة الكيماوي 
د  اهل وم بعد  ال ة أيام من ح ب ا  األع اب ة عن ه ومسكان املن قة بسب  استنشاقهم ل ا ا  سامة  اجت

االهتاما  باملسدولية عن  وقد تبادا كل من النظام واملعا ضة املسلحة، وصوا بع ة امل تشني الدوليني إىل دمشق
 أعلني أ رها وعلى ، 32هذه اجملز ة، كما طالبي قو  عربية و ربية بتحقيق وببح  احلاد  يف  ل  األمن

                                                           

( 7100، 0ز د اسا  الوحدة العربية،  ، )مركالربيع العربي إلى أين، أفق جديد للتغير الديمقراطي، وآةروناملد  توفيق، يوس    -29 
 ،26. 

 .782(، 7101 الدا  العربية للعلوم الناشر العلمي العريب، )ب و :دور روسيا في الشرق األوسط وشمال إفريقيا اصر  يدان،   -30 
 . 68،  المرجع السابقو دة  ليدة،  -31 

: 12/10/7102  الت    يوم:  ،01/07/7101 ، اجلزيرة  ي،بسورياالتقرير أألممي يؤكد استخدام الكيميائي  -32 
https://goo.gl/bjH2Ls  

https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://goo.gl/bjH2Ls
https://goo.gl/bjH2Ls
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 األ مة لتسوية  وسيا عن ص قة األسد، ف علني  ظام ضد عسكرية ضربة شنّ   يتها عن األمريكية املتحدة الواليا 
إىل معاهدة حظر ا تشا  األسلحة الكيميائية، يف املقابل  سو يا ا  مامالكيميائية و ت كي  ترسا ة سو يا  ت ّمني

 .33إيقا  شّن ال ربة األمريكية على  ظام األسد
 :األواال  حققها مسلحون داعش ةالا الن    اإلقليمية دا على املكاس   التحالف الدولي لمحاربة داعش 

اجلماعة، وا تهاكا  حقو  اإل سان املبلت عنها وا و  من املزيد من واإلدا ة الدولية لوحشية ، 7102من عام 
 امتدادا  احلرب األهلية السو ية، بدأ  دوا عديدة يف التدةل ضد داعش يف سو يا والعرا .

  ومع ترا ع سي رة احلكومة السو س على األ اضي السو ية ل ا  تنظيم  الروسي في سوريا:التدخل العسكري
سبتمرب  11 ر واةتالا موا ين القوس على األ   أعلن عن اال  مام الرمسي لإل اد الروسيداعش واجليش احل

إىل احلرب يف سو يا، وكا ي ال ربا  اجلوية الروسية يف سو ية العام مد رة يف ت ي  س  املعا   على  7102
اإليرا ية وامليليشيا  األ نبية األ  ، وحسمي العديد من املعا   ال  كان فيها  يش النظام السو س والقوا  

 األمر الذس أدس إىل قل  موا ين القوس ل ا  النظام السو س وحل ائه. 34،التابعة هلا    قاد ين على حسمها

العسكرية من سو يا،  من قواتهبوتني عن قرا  سح  اجلزء األكرب  فالدمي أعلن الرئي   7106يف ما   من عام        
 35ن حبذ  من ا  وة الروسية امل ا  ة. ربيو  مس ولنيو ح  

 :أعلني السل ا  ال كية عن ة تها  7106فرباير  00يف يوم  التدخل العسكري التركي في الشمال السوري
 وبيني أن ة تها هي لدعم اجليش السو س احلر والقوا  املعا ضة األةر  يف سو يا. ،للتدةل براً يف األ مة السو ية

دةلي عدد من الدبابا  ال كية برفقة مقاتلني من املعا ضة إىل مدينة  رابل  السو ية لتبدأ  7106أو   72ويف       
د ع ال را  وال  قالي أن هدفها األساسي ت ه  احلدود ال كية من تنظيم الدولة وقوا  سو ية  عملية أطلقي عليها اسم

 36الدميقراطية ا  القا من  رابل .

                                                           

 .01   (،  2013األوا تشرين ،  1588العدد اجملّلة، ةل  بريجينيف،) وإرث روسيا حلفاء دياب، أمحد -33 
34  -Russia's military action in Syria – timeline, The Guardian, 14/3/2016 Browsing days: 
12/05/2018  ،https://goo.gl/sZEKBk  

 02/11/7102،   الت    يوم: بدء انسحاب القوات الروسية من سوريا -35 
https://goo.gl/jQzRr6  

  الت    يوم: ، 76/12/7106وكالة العني اإلةبا ية، ؟،2111كيف تطور الموقف التركي من األزمة السورية منذ  -36 
02/17/7102 ain.com/article/240586-https://al  

 

https://goo.gl/sZEKBk
https://goo.gl/sZEKBk
https://goo.gl/jQzRr6
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https://al-ain.com/article/240586
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وقاا بن علي يلد م  ئي  الو  اء  ،بسعالن من األمن القومي ال كي 7102 ما   78عملية د ع ال را  يوم ا تهي      
ال كي أن العملية حققي أهدافها وا تهي وأ ه من املمكن فيما بعد شن عمليا  مشا ة يف حاا كان هنال  ة ر على 

 .أمن بالده

  :بعملية عسكرية أطلقي عليها اسم 7102يناير  71ال كية، منذ تقوم القوا  عملية غصن الزيتون التركية ،
   ن الزيتون  ل رد قوا   وحدا  محاية الشع   الكردية من ع رين السو ية و ي ها، يشا كها يف ذل  اجليش 

 37السو س احلر.
  :في رس  02وم ي 06 أ  طرا  من إسرائيلية مقاتلة   ميإسقاط مقاتلة إسرائيلية اخترقت األجواء السورية

 اجليش أعلنه ما حبس  سو يا، داةل ه وم أ ناء السو ية اجلوية الدفاعا  بن ان إصابتها بعد 7102
 38.اإلسرائيلي

 استهدفي القوا   7102أفريل  02يف كرية لألسد: ي األمريكي الفرنسي على قواعد عسالهجوم البريطان
سو يا يف عملية ادعى ال رب أ ا  اء  ملعاقبة دمشق على شنها  األمريكية وال ر سية والربي ا ية عددا من املواقع يف

 39.ه وما كيميائيا يف دوما بال وطة الشرقية

  المسار التفاوضي:ثانيا: 

ال مة السو ية العديد من احمل ا ، إال أن متس  كل طر  بشروطه وت اعد املوا هة على األ   شهد املسا  الت اوضي ل
حلل األ مة وفيما يلي  ستعر  أبر  احمل ا  ال  مر بيه  حقيقي ات ا ا دون الوصوا إىل وتدةل األطرا  ا ا  ية حا

 املسا  الت اوضي السو س:

 يف مكت  األمم املتحدة يف  ني ، بدعوة من كويف عنان مبعو  األمم  7107 وان  11يف  0مدمتر  ني   ُعقد
، الذس ت من  قاطًا حلل املس لة السو ية 0املتحدة و امعة الدوا العربية إىل سو يا، وأس ر عن إصدا  بيان  ني  

 .ذية كاملةهي ة حكم ا تقايل ب الحيا  تن ي أبر ها ضرو ة العمل على ت سي 
  بناء على دعوة من األة ر اإلبراهيمي مبعو  األمم املتحدة و امعة 7102 ا  ي  77يف  7 اء مدمتر  ني ،

وكان املدمتر واحدًا من  تائ  التعاون الروسي األم كي، الذس أف ى إىل  زع سال  النظام ، الدوا العربية إىل سو يا
   تعيني ستي ان دميستو ا مبعو اً دولياً  ،دمشق الشرقيةالكيماوية  وطة أ دا  الكيميائي يف أعقاب 

                                                           

 18/12/7102،   الت    يوم:77/17/7102،عريب  sputnik، موقع عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية -37 
https://goo.gl/GqdThw  

، تم التصفح يوم: 21/10/1122اإلخباري،  BBC، موقع العربية السوريةإسقاط طائرة عسكرية إسرائلية من قبل الدفاعات  -38 

21/10/1122 :43014719-http://www.bbc.com/arabic/middleeast  

 21/12/7102  الت    يوم  ، 02/12/7102اإلةبا س، RT، موقع العدوان الثالثي على سوريا يعم ق الشرخ العربي -39 
https://goo.gl/qN61sG  

https://goo.gl/GqdThw
https://goo.gl/GqdThw
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-43014719
https://goo.gl/qN61sG
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   ه فشل، لكن7106 ا  ي  72هو  لسا  م اوضا     مباشرة، كان من امل    أن تبدأ يف  1مدمتر  ني 
 40 .وفد اهلي ة العليا للم اوضا  ياب بسب  

يف العاصمة  موا س، بدأ مسا  ت اوضي 7106تركية يف أواس  ديسمرب -بعد إةالء أحياء حل  الشرقية ب ما ة  وسية
الكا ةية أستا ة، وح ره س لون عن النظام وعدد من أبر  ال  ائل العسكرية ال  تقاتله، ويهد  إىل ت بيي وق  إطال  

 النا  بني النظام واملعا ضة.

 برعاية تركيا و وسيا وإيران، وت من بيا ا ا تامي ضرو ة وضع  7102  ا  ى  72و 71ستا ة يف عقد  أوىل  وال  أ
آلية ملراقبة ت بيي وق  إطال  النا ، الذس يست ين داعش و بهة الن رة، ودعَم املباح ا  السياسية يف  ني  برعاية 

 . 7102في رس 71يف  2بالتوا س مع مسا  أستا ة، ُعقَد   اد ا   ني  ، األمم املتحدة
   و اقش فيها دميستو ا يف  لسا  متتالية مع الوفدين املسائل األ بعة 7102ما   71 يف 2بدأ   اد ا   ني ،

تقدماً يف »املت ق على  قاشها، وهي احلكم اال تقايل والدستو  واال تظابا  ومكافحة اإل هاب، وأعلن دميستو ا أن هنا  
 41ال علية مل تبدأ بعد.احملاد ا    م أن امل اوضا  

ال يزاا النظام السو س يقوا إن أولويته هي احلرب على اإل هاب، يف حني ال تزاا اهلي ة العليا للم اوضا  تقوا إن       
أولويتها هي اال تقاا السياسي، مدكدة على  ف ها بقاء األسد يف املرحلة اال تقالية، وهو امل ل  الذس ترا ع أ ل  

 عن دعمه، أو اعتبا ه الشر  األساسي الال م إل اء ال راع يف سو يا. حل اء املعا ضة

  السياسا  لبحو  السو س املركز  ملنظمة وفقا ،7106سبتمرب حى أل ا 221 ال راع  راء القتلى عدد بلتوقد      
 وفقا جلوء، طال  مليون 2.2و  ا   مليون 2.0مع أليمة، إ سا ية أ مة إىل وت اعده القتاا توّسع أد  ،املستقلة البح ية

 أل  002 من أك رويقبع حاليا  ،7106 عام منت   حبلوا . اإل سا ية الشدون لتنسيق املتحدة األمم مكت   لد
 7100.42 عام منذ يف س ون شظص

 السورية: األزمة الفاعلة في طرافالمبحث الثاني: األ

 ق ة اشتبا  بني  ظم إقليمية و ظم دولية، وباتي سو ية ساحة  7100شكلي األ مة السو ية املستمرة منذ عام      
إقليميا فقد أدس تداةل األطرا  اإلقليمية ية سو    ا  ا لت اذبي السياسية وهذا  ا ع لألمهية اجليوبولتكية ال  

مزيد من تعقيد الوضع، حي  باتي األطرا  الداةلية أدوا  بيد القوس اإلقليمية والدولية، لت ب  أشبه  إىلوالدولية 
                                                           

 72/12/7102 م  الت    يو ، 11/17/7102موقع اجلمهو ية،  مسار المفاوضات السورية، محطات وتواريخ، -40 
https://www.aljumhuriya.net/ar/37536                        

 المرجع نفسه. -41 

، 22/10/1122،  تم تصفحه يوم: 11،1122/22/1122التقرير العالمي حول احداث سورية  -42 

chapters/298280-report/2017/country-g/ar/worldhttps://www.hrw.or  
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أبر  القو  ال اعلة يف األ مة السو ية الدولية  البح  هذا يتناوا، و  قيق أكرب قد  من امل لحةحبرب الوكالة  د  
 ية.السو   األ مة يف معينة  ال ا  هو ا إىل  أد ال  وال ايا  امل ا  واإلقليمية واحمللية و

 األطراف الدولية:المطلب األول: 

  النظام:خصوم أوال: 

 المتحدة األمريكية: الوليات-1

مندددددذ البدايدددددة تولدددددي الواليدددددا  املتحددددددة األمريكيدددددة وفر سدددددا قيدددددادة التحدددددر  السياسدددددي ال دددددريب يف التعددددداطي مدددددع األ مدددددة      
باال تبدددددددا  ةاصدددددددة يف املراحدددددددل األويل لال ت اضدددددددة، كمدددددددا كا دددددددي جتددددددداه معظدددددددم  دددددددو ا  السدددددددو ية إال أن  دودمهدددددددا متيدددددددز  

 الربيع العريب.

السددددددو ية م ا دددددد ة كبدددددد ة هلدددددداتني الدددددددولتني، فقددددددد كا ددددددي إدا ة الددددددرئي  أوبامددددددا منشدددددد لة مبهددددددام إمتددددددام   مددددددةم لددددددي األ     
اد األم كدددددي وال دددددريب عمومدددددا، ومدددددع اال سدددددحاب األمريكدددددي مدددددن العدددددرا  وا دددددرو  مدددددن األ مدددددة املاليدددددة الددددد  شدددددلي االقت ددددد

ا ددددددالع األ مدددددة السدددددو ية مل خت دددددي واشدددددن ن ةشددددديتها مدددددن ا عكدددددا  حالدددددة عددددددم االسدددددتقرا  يف سدددددو يا علدددددى وضدددددع قواهتدددددا 
يف العددددرا ، لددددذل  كا ددددي ت  ددددل  قيددددق أكددددرب قددددد  مددددن اهلدددددوء اإلقليمددددي حددددى تددددتمكن مددددن إجنددددا  سددددح  قواهتددددا، مددددا 

 43 ية لت   موا ين القوس.ي سر تلكدها يف است الا األ مة السو 

السدددددو س ضدددددالتها، فقدددددد أقدددددر الكدددددو  ر  األمريكدددددي قا و دددددا حملاسدددددبة سدددددو يا الددددد    مدددددةو دددددد  اإلدا ة األمريكيدددددة يف األ     
أّل دددددا تددددددعم اإل هددددداب املتم دددددل يف حدددددزب  8،44ة املا قدددددة لددددد:  الدو دوصددددد تها إدا ة الدددددرئي  األسدددددبق  دددددو   والكدددددر بدددددو  بددددد

اا  نددددددوب لبنددددددان وحركددددددة محددددددا  يف ق دددددداع  ددددددزة، ومددددددن هنددددددا فقددددددد اهددددددر حلكومددددددة الددددددرئي  بددددددا ا  أوبامددددددا أن إضددددددعا  
وأل ددددددا كا ددددددي تعددددددد اال سددددددحاب مددددددن العددددددرا   مواقدددددد  ودو  دمشددددددق يف لبنددددددان وفلسدددددد ني سدددددديظدم احلليدددددد  ال ددددددهيو ،

  أوبامدددددددا وإلعدددددددادة متوضدددددددع اسددددددد اتي ي علدددددددى مسدددددددتوس املن قدددددددة والعدددددددامل أولويدددددددة لتحقيدددددددق وعدددددددد ا تظدددددددايب أطلقددددددده الدددددددرئي
وباعتبا هددددددددا كا ددددددددي  دددددددد   ا بددددددددة يف القيددددددددام مب ددددددددامرا  عسددددددددكرية  ديدددددددددة  تي ددددددددة ال ددددددددعوبا  االقت ددددددددادية والتعقيدددددددددا  

 اجليوسياسية للمشهد السو س.

                                                           

 :71/12/7107بيان صحفي للسيناتور جون ماكين بخصوص الوضع في سورية،  -43 
“Statement by Senator John McCain (R-AZ) on the President’s announcement today and 
-http://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm/press ”,the situation in Syria

dd426a1d192b-c677-f982-c760-releases?ID=e00eba98 
 السياسا ، ود اسة لألحبا  العريب املركز :الدوحةالراهن، ) التاريخ في محاولة :الحرية نحو اآلالم درب سورية بشا ة، عزمي -44 

2013   ،) 2. 
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نظدددددام اقت ددددداديا وسياسددددديا وإ اكدددددده اتبعدددددي إدا ة أوبامدددددا مندددددذ البدايدددددة سياسدددددية الت ددددددعيد امل دددددبو  إىل اسدددددتنزا  ال       
عسددددددكريا وأمنيددددددا، أمددددددا علددددددى املسددددددتوس الدددددددويل فقددددددد تولددددددي واشددددددن ن وحل ائهددددددا األو وبيددددددون عمليددددددة عددددددزا النظددددددام و ددددددزع 

  45شرعيته بقرا ا  أسية.

لددددددذل  يعددددددد  حيددددددل النظددددددام مكسدددددد  كبدددددد  للواليددددددا  املتحدددددددة األمريكيددددددة تدددددددو  امل ددددددلحة األمريكيددددددة يف اسددددددتمرا       
ائم واسددددددتنزا  حل دددددداء النظددددددام السددددددو س يف املسددددددتنقع السددددددو س، ويبقددددددي اهلددددددد  األبددددددر  هددددددو إعددددددادة تشددددددكيل الوضددددددع القدددددد

مدددددددوا ين القدددددددوس اإلقليميدددددددة، إذ تنظدددددددر الواليدددددددا  املتحددددددددة إىل ال دددددددراع باعتبدددددددا ه  دددددددزءا مدددددددن حالدددددددة املوا هدددددددة مدددددددع  وسددددددديا 
وإيقدددددا  الددددددعم القدددددادم  46يف سدددددو يا،وإيدددددران، وعندددددد سدددددقو  النظدددددام السدددددو س تسدددددق  معددددده املشدددددا يع الروسدددددية واإليرا يدددددة 

 من طهران ودمشق حلركا  املقاومة الذس يهدد أمن حل تها يف الشر  األوس  إسرائيل.

م الواليددددددا  املتحدددددددة يف  زاعددددددا  ال مت ددددددل م دددددداحلها، ي  ددددددل عدددددددم إقحدددددداالددددددذس ترامدددددد  ومددددددع قدددددددوم الددددددرئي  دولنددددددد     
 وبددددداألةص التددددددةل العسدددددكرس لدددددذل  يسدددددعي ترامدددددد املباشددددددر يف سدددددو يا تبدددددذ التددددددةل وعلدددددى هدددددذا األسدددددا  فهدددددو ال 

 النظددددددام السددددددو س تددددددا ب  األ مددددددة قدددددداا: مددددددر ف ددددددي حدي دددددده عددددددنة دون أن يتدددددددةل بشددددددكل مباشددددددر يف األتحقيددددددق املن عددددددل
املتحددددددة يف  ايدددددة  الواليدددددا عليندددددا أن  ددددددعهم تدددددا بون بع دددددهم الدددددبعم وتتددددددةل لدددددذل  قدددددوا  تنظددددديم داعدددددش  حاليدددددا

   ترامددددد  التددددددةل الروسدددددي يف سدددددو يايعدددددا  ال داعدددددش ، كمدددددا للق ددددداء علدددددى تنظددددديم امل دددددا  إذا مدددددا  أ  أمهيدددددة ذلددددد  
 47وتر   وسيا تق ي عليه.تنظيم داعش  د   ا بة 

الددددد   وال وضدددددىاألسدددددد يف سدددددل ة أف دددددل مدددددن حالدددددة ال دددددرا  وفيمدددددا يتعلدددددق مب ددددد  األسدددددد، أشدددددا  ترامددددد  إىل أن بقددددداء    
يف الددددداةل السددددو س  السددددو يني، يقدددد   ترامدددد  إقامددددة مندددداطق آمنددددةوخب ددددو  مسدددد لة الال  ددددني ، سددددي كها عنددددد  حيلدددده

 السدددددددو ين بعيددددددددا عدددددددن منددددددداطق احلدددددددروب، إال أن موقددددددد  ترامددددددد  مدددددددن األ مدددددددة السدددددددو ية مل يت ددددددد  املدددددددد نييعددددددديش فيهدددددددا 
 بشكل كامل بعد، فهو تا ة يريد أن ي   الق ية للرو ، وتا ة أةر  يديد استظدام القوة ضد األسد.

 :فرنسا-2

دعدددددي فر سدددددا إىل  حيدددددل األسدددددد، وهدددددو مدددددا دلدددددل عليددددده ال ر سددددديون يف السدددددابق عدددددرب أك دددددر مدددددن موقددددد  منهدددددا املددددددمتر       
، وقددددددددد قدددددددداا آ ددددددددذا  و يددددددددر ا ا  يددددددددة 7102ال دددددددح ي الددددددددذس عقددددددددده و يددددددددرا ا ا  يددددددددة ال كددددددددي وال ر سددددددددي يف أكتددددددددوبر 

                                                           
45  -Jon Alterman, “Getting Syria Right”, Center for Strategic and International Studies 
(CSIS), 20/4/ 201 .2  

right-syria-http://csis.org/publication/getting 
 .01(  7102مركز الد اسا  العربية، الدوحة،  الدوحة) ،معادالت القوة والصراع في سورياقبالن مروان،  -46 
 ، )غزة: مركز للدراسات واألبحاث(،أبرز مالمح السياسية الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسطمنصور أبو كريم،  -47 
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مشدددد ا إىل ا دددده  وبربريددددة األسددددد ، ال ر سددددي، لددددو ان فددددابيو : أ دددده جيدددد  أال خنتددددا  بددددني  بربريددددة مددددا يسددددمي بتنظدددديم داعددددش
ومدددددع بددددددايا  الق ددددد  الروسدددددي يف  48،جيددددد  تعزيدددددز املعا ضدددددة السدددددو ية املعتدلدددددة الددددد  توا ددددده مدددددا يسدددددمي بتنظددددديم داعدددددش

سددددددو يا اسددددددتنكر  فر سددددددا ال ددددددا ا  الروسددددددية بسددددددب  أ ددددددا تدددددددعم  ظددددددام األسددددددد وال تسددددددتهد  تنظدددددديم الدولددددددة، حيددددددد  
جلويددددددة الروسددددددية يف سددددددو يا مل تسدددددددتهد  مقدددددداتلي مددددددا يسددددددمي بتنظددددددديم أعلنددددددي فر سددددددا أ دددددده مددددددن ال ريددددددد  أن ال ددددددربا  ا

 49داعش.

ال كيدددددددز يف املوا هدددددددة مدددددددع داعدددددددش و علهدددددددا  إىلولكدددددددن بعدددددددد ت  ددددددد ا  بدددددددا ي  بددددددددا أن فر سدددددددا أصدددددددبحي أقدددددددرب       
يف سدددددو يا بدددددالر م ا وفر سدددددا يسددددد كيدددددد علدددددى العمدددددل بشدددددكل منسدددددق بدددددني  و أولويتهدددددا يف املرحلدددددة احلاليدددددة، مث تدددددال ذلددددد  الت

وقدددددددد أكدددددددد الدددددددرئي  ال ر سدددددددي يف لقائددددددده بدددددددالرئي  الروسدددددددي، بعدددددددد  اد دددددددا  يف  مدددددددن ا الفدددددددا  حدددددددوا م ددددددد  األسدددددددد،
 50الكرملني، أ ه  سيتم تك ي  ال ربا  ضد داعش وستكون موضوع تنسيق مع  وسيا .

 روسيا:الدولي  على المستوي حلفاء النظامثانيا: 

است لي  وسيا األ مة السو ية الستعادة دو ها كالع  أساسي وقوة فاعلة على الساحة الدولية واإلقليمية و ظرا        
الذس تلعبه سو يا من هنا  اء الدعم الروسي للنظام السو س ل مان احل ا  على امل ا   االس اتي يلألمهية والعمق 

 .قاعدة طرطو لشر  األوس  مبا فيه الروسية يف سو يا أوال وا

إذ شكلي العالقة مع دمشق لبنة أساسية يف  تعترب سو يا حلي  مهم بالنسبة لروسيا يف الشر  األوس ،      
الروسية يف الشر  األوس  منذ ما قبل عهد الرئي  حافظ األسد، ومع قيام بداية األ مة السو ية على ت كيد  االس اتي ية

حي  ختشى أن يكون ذل    اء  يا أو فر  مزيد من العقوبا  عليها،موق ها يف منع أس تدةل عسكرس يف سو  
 را فس ا ترفم بشدة تك فسذا كا ي قد عا ضي تدةل الناتو يف ليبيا، ل ر  مزيد من اهليمنة األمريكية يف املن قة،

 51العرا .  يف حد  كما بالنظام اإلطاحة بعد سو يا قل  يف أمريكيةألن ذل  سيتي  موطئ قدم  الت ربة يف سو يا،

و كان هذا الدو  من أهم  لع  املوق  الروسي دو ا دبلوماسيا مك  ا لت ادس التدةل العسكرس ال ريب ضد سو يا،      
ومن هنا يتبني أمهية دو   وسيا حب و ها القوس يف من قة الشر  األوس  و ة وصا و  التحركا  الدبلوماسية عامليا،

                                                           

  الت    يوم:  ،01/12/7102، العربية  ي،فرنسا وتركيا :نظام األسد وداعش وجهان لعملة واحدةاملسعودس سعد،  -48 
02/17/7102 http://goo.gl/4YbLKR  . 

  02/17/7102  الت    يوم: ، 10/12/7102 غارات روسيا تدعم بشار االسد، فرنسا تستنكر:  -49 
https://goo.gl/jhsZR9  

، 02/17/7102  الت    يوم:  72/00/7102سكاس  يو  عربية، تنسيق فرنسي روسي رغم الخالف حول األسد، -50 
http://goo.gl/vOM2Mt  

  الت     ،11/12/7107، للد اسا  اجلزيرة مركز ،السورية األزمة تجاه الصينية و الروسية السياستين محددات احلي، عبد وليد-51 
  https://goo.gl/rJ5c6v  ،12/12/7102يوم:

http://goo.gl/4YbLKR
https://goo.gl/jhsZR9
https://goo.gl/jhsZR9
http://goo.gl/vOM2Mt
http://goo.gl/vOM2Mt
https://goo.gl/rJ5c6v
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هذا يتقاطع مع امل لحة السو ية ال  تكمن يف و ود حلي  قوس هلا يدافع عنها يف و  و  ال ها مع سو يا، وقوفها
 وسيا  استظدامو ما  و يقلص من حدة العقوبا  ال  تتعر  هلا و ةاصة من قبل الواليا  املتحدة األمريكية، األ ما ،

 52يف  ل  األمن أكرب دليل على ذل .مرا  حلق ال يتو أ بعة 

 طراف اإلقليمية:األالمطلب الثاني: 

 .اإلقليمينأوال: خصوم النظام 

 الخليج )السعودية وقطر(. دول-1

 ظرا لألمهية األ مة السو ية فقد تبايني مواق  الدوا األع اء ا لي ية جتاهها كان املوق  السعودس والق رس الذس     
األ مة السو ية ت   ه املباشر يف املواق  العربية لع  دو ا  و يا يف اد اة األ مة السو ية، وقد كان للموق  ا لي ي إ اء 

 53التالية، ال   اء  متنا مة مع امل ال  ا لي ية عمومًا والسعودية ة وصًا بتبين مواق  متشددة إ اء  ظام األسد،
 وقد مت لي امل ا  السعودية يف إسقا  النظام السو س كالتايل:

   أن إسقا  النظام السو س من ش  ه أن تد من تدةال  إيران وق ع احلد من   وذ إيران: حي  تعتقد السعودية
 .ال ريق حنو لبنان وفلس ني، حي  إن سو ية هي احللي  العريب األكرب إليران

   قيق التوا ن يف املن قة: كالع  إقليمي  و س وقوس يف موا هة برو  أدوا  كل من إيران وتركيا، فلقد است اعي 
 .54مرا الظرو  يف املن قة العربية ل احلهما وأن ترب ا كقو  مد رة على شدون املن قةهاتان القوتان أن تست 

 . سقو  النظام السو س من شا ه أن يددس إىل إبعاد  وسيا أو تقليص دو ها يف الشر  األوس 
 .التظو  من ا تشا  املد الشيعي وت دير مبادئ ال و ة اإليرا ية للدوا ا لي  العريب 

 

 

                                                           

شهادة املا ست   ،)2114-2111ألوسط، دراسة حالة سوريا التنافس األميركي الروسي في منطقة الشرق اعبد الر ا  بو يدس،  -52 
 .011(،  7102/7102يف العلوم السياسية،  امعة  مد ةي ر، بسكرة، 

هل هو صراع مصالح؟ بينما ترتكب الجرائم ضد اإلنسانية  –المواقف العربية والدولية من الثورة السورية  ادية حسن عبدا ا،   -53 
 ،77/10/7102  الت    يوم: ،72/17/7107،  1620احلوا  املتمدن، العدد: بحق الشعب السوري،

https://goo.gl/QTgj9Y   ،  
  الت    يوم ،08/12/7107، مركز أمية للبحو  والد اسا ،الموقف العربي من الثورة السورية -54

07/12/7102 ،https://goo.gl/b2mVcd    

https://goo.gl/QTgj9Y
https://goo.gl/QTgj9Y
https://goo.gl/QTgj9Y
https://goo.gl/b2mVcd
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 اإلسرائيلي:  الموقف-2

 ال ربية الدوا م ا  عن سو يا يف إسرائيل م ا  ك  ًا ختتل  ال راع، من قة من القري  إسرائيل موقع من بالر م     
 السنة للمت رفني اإلقليمي الت    على باألسا  وأو وبا األمريكية املتحدة الواليا  تركز الذس الوقي ف ي .هنا  األةر 

 أمريكية أ اضي على ه ما  على اجملموعتني هاتني  ر  أن واحتمالية املن قة، استقرا  و عزعتهم والقاعدة داعش م ل
 55اإلسرائيلية. احلدود من قريبة مناطق على إيران متا سه الذس الت    على األوا املقام يف إسرائيل تركيز ين   وأو وبية،

 السو س:لد  إسرائيل عدٌد من األهدا  الرئيسية يف ال راع 
  ا. الن وذ اإليرا  والروسي يف سو يا، وإيقا   قل األسلحة املت و ة إىل حزب احلد من 
  ذل . منع سو يا من تشكيل هتديد عسكرس ملمو  على إسرائيل أو السما  إليران ب عل 
  تقويم شرعية امل ال  السو ية مبرت عا  اجلوالن 
  كما هو احلاا يف  نوب لبنان  حدود اإلسرائيليةللللمقاومة متامخة تشكيل  بهة  ديدة  منع. 

وقد قام ال  ان احلريب اإلسرائيلي ب لعا   وية يف سو يا وق   مواقع لل يش السو س وطر  إمداد عسكرس حلزب 
قامي الدفاعا  السو ية بالتعاون مع ةرباء إيرا يني بسسقا  طائرة حربية إسرائيلية قامي  7102في رس  01ويف اا، 

 56بق   وحدا  إيرا ية يف سو يا.
 التركي: الموقف-4

دعي تركيا النظام السو س  األ مةاتسم املوق  ال كي من األ مة السو ية بالتقلبا  والت عيد يف مواق ه فمع بداية      
 إصالحا   قيق حنو النظام دفع يف فشلي ال كية احملاوال  تل  لكنعليه من أ ل ذل   وال   لقيام بسصالحا  

 لت ي  ب  قرة حدا سا ال كية للن ائ  م اير جتاه يف يس  السو س النظام أن م اداهتا  تي ة إىل توصلي وبذل  حقيقية،
 محلة شن ةالا من ال ري  العداء شكل واختذ  سو يا ضد ال    أو ا  بت عيل وبدأ  األسد الرئي  جتاه هل تها
 عن بالتنحي األسد بشا  الرئي  م البة سو يا يف احلكم  ظام ضد والتنمية العدالة حلزب املوالية ال ح  عرب منسقة

 57.احلر السو س لل يش اً  أمن ئمل  تركيا أصبحي وقد السل ة،

 عملها لت وير اللو ستية و املادية التسهيال  منحتها إذ فيها    والت السياسية املعا ضة دعم يف  ش ا ادو   لعبي ما      
 تشكيل بعد ة وصا املعا ضة لت مع مركز أهم أصبحي كما األسد، بشا  الرئي   ظام سقا إل  هودها وتنسيق

                                                           

 .CORPORATIONRAND  ،7106، 2، مركز مصالح إسرائيل وخيارتها في سورياال س ها و ،  -55 
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 دولياً   ا  اواالع   السو ية املعا ضة لدعم كيةال   الدبلوماسية و ش ي،  2011 األوا تشرين2 يف الوطين اجملل 
 س الً  الوطين باجملل  اع   الذس ال ا  سو يا أصدقاء مدمتر يف حد  كما التم يلية، بالشرعية  ظى أن يف ومساعدهتا

 بدةوا مسحي كما ال كية، املدن من العديد يف هلا مكات  تا بافت للمعا ضة مسحي أي اُ  السو س، للشع  شرعياً 
 58أ ضيها.  ربالسال  ع

 أمام احلدود فتحي أ ا إال السابق، يف الكردستا  العماا حزب ملقاتلي سو يا است افة من تركيا استياء و  م     
 أمام األبواب فتحي كما النظام، على ة ر تشكيل يف أسهم سا ا تماعاهتم بعقد هلم والسما  السو ية املعا ضة
 سعي حي  للنظام الداعمة الدوا على وأةالقياً  سياسياً  ض  اً  عددهم زايدت  شكل ما سرعان الذين السو يني الال  ني

 عسكرية إ راءا  لتربير استظدامها  اولة أو  سا اإل طا اإل ةا   وتواي ها السو يني، الال  ني ق ية الست الا تركيا
وسيتم الت  يل أك ر يف املوق  ، العسكرس التدةلو  سو يا يف الشمالية ملن قة على انال    حظر فر  م ل سو يا ضد

 ال كي من األ مة السو ية يف ال  ل ال ا .

  :()إيران على المستوي اإلقليمي ثانيا: حلفاء النظام

مددددن حيدددد  علما يددددة  ياأليددددديولو تتميددددز العالقددددا  اإليرا يددددة السددددو ية بالتحددددال  والت ددددرد، علددددى الددددر م مددددن التباعددددد      
النظدددددام السدددددو س وإسدددددالمية النظدددددام اإليدددددرا  إال أن امل دددددلحة السياسدددددية واملاديدددددة املتبادلدددددة واملوقددددد  مدددددن الواليدددددا  املتحددددددة 
األمريكيددددددة وإسددددددرائيل قددددددد  عتهمددددددا حيدددددد  أن سددددددو يا مت ددددددل  افددددددذة وعمددددددق اسدددددد اتي ي إليددددددران ت ددددددل مددددددن ةاللدددددده علددددددى 

حدددددددزب اا واملقاومدددددددة ال لسددددددد ينية، ومدددددددع ا ددددددددالع  دددددددو ة السدددددددو ية ا داد  العدددددددامل العدددددددريب وحلقدددددددة وصدددددددل حلل ددددددداء إيدددددددران 
العالقددددددددا  اإليرا يددددددددة السددددددددو ية صددددددددالبة و عملددددددددي إيددددددددران علددددددددى دعددددددددم النظددددددددام السددددددددو س يشدددددددد  الوسددددددددائل الدبلوماسددددددددية 

 :كااليتوتتم ل  ددا  العالقا  اإليرا ية السو ية   59،والعسكرية

 على العامل العريب والبحر املتوس  وإفشاا املظ  ا  ا لي ية الرامية لعزا  مت ل سو يا بالنسبة إليران  افذة لإلطاللة
 إيران عربيا.

  ،يشكل املوقع االس اتي ي لسو يا محزة وصل بني إيران وحركا  املقاومة اللبنا ية وال لس ينية ة  )طهران، ب داد
 دمشق، ب و ، فلس ني(.

  ال لس ينية وال راع مع إسرائيل ومن السياسة األمريكية يف الشر  تقا ب املواق  اإليرا ية والسو ية من الق ية
 األوس .

                                                           

 .212  المرجع السابق، عزمي بشا ة،  -58 
،   الت    يوم 7102 /00/11 ،اإلس اجتية، مركز طو ان لألحبا  والد اسا  تطور العالقات السورية اإليرانيةابراهيم قسيون،  -59 
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   تعزيز العالقا  مع  وسيا عرب دعم سو يا وبتايل ةلق  و  شرقي لكسر اهليمنة األمريكية يف ا لي  العريب والشر
 األوس .

وما مت له من تداعيا  ة  ة على 60وختشي إيران من سقو  النظام السو س الذس قد يددس إىل ا كما  دو ها اإلقليمي،
 حل اء إيران يف املن قة.

بالنتي ة، تشّكل األ مة السو ية بالنسبة إىل القو  الرئيسة الكرب  يف النظام الدويل حد ًا مهمًّا وذل  من  اوية قد هتا 
 حة الدولية.على الت    يف موا ين القو  اإلقليمية، وال  تد ّر بدو ها يف م ا  هذه الدوا على السا

 المطلب الثالث: األطراف المحلية.

 اية احلرب وإ نيا ، فمع ا ملع لة أمنية داةلية بني طوائ  لة النزاع يف سو يا أن النزاع  و اجيمع الدا سون حل    
إىل  زاعا  البا دة، يرس املنظرون الواقعيون اجلدد أن طبيعة النزاعا  الدولية، حي  أ ا  ولي من  زاعا  بني الدوا 

 داةل الدوا، وبتايل بنقل مقا بة املع لة األمنية من مستو  التحليل الدويل إىل مستو  التحليل الوطين/ داةل الدوا.

عندما تبدأ الدوا متعددة اإل نيا  يف اال يا ،  الناش ة  د  مقا بة ال وضىهذا ال دد يرس  با س بو ان  أن ويف      
، وذل  يف  ياب سل ة مركزية فعالة حدس سها  ربة على   يل أمنها ا ا   ا كل على فت د اجملموعا  الوطنية  

تتوىل هذه املهمة، وبذل  ت ب  هذه اجملموعا  يف وضعية اعتماد على الن   شبيهة إىل حد كب  بتل  ال  متيز الدوا 
 61يف النظام الدويل.

 واملسيحيني.يتكون من طوائ  دينية أبر ها السنة والشيعة العلوين  فاجملتمع السو س السو ية،وباملقا  ة مع األ مة     
ومع فشل النظام يف فر  سي رته على اإلقليم، تسعي كل  موعة لت مني بقائها بذاهتا عرب  والكرد.وعرقيا  كالعرب 

 أهلية.التسل  العسكرس وهو ما ةلق حالة من الش  والاليقني لدس باقي اجملموعا  وأدةل البالد يف حرب 

اإل نية الذس اق حه با س بو ان، ألن الشواهد  واقعي للنزاعا  الداةلية الت س  النيو صدقيههنا  إ اع على       
التا خيية )يف يو سالفيا م ال( تش  فعال إىل أن متز  الدوا متعددة اإل نيا  ميكن أن ي ع اجملموعا  اإل نية أمام وضع 

القوة فوضوس، حبي  ي   هذا الواقع اجلديد خماو  كل طر  اجتاه ال ر  اآلةر، ويقود كليهما إىل  اولة استعماا 
لتحسني وضعه النسي، هذه الوضعية تتعقد أك ر عندما تكون يف اإلقليم، امل هوا من طر   موعة معينة،  يوب 

                                                           

، 7102ما ست  د اسا  الشر  األوس ،  امعة األ هر،  زة:  ، األزمة السورية في ظل التحوالت اإلقليمية والدولية،سهام فتحي -60 
  86. 

 .02 امعة باتنة،    ،قسم العلوم السياسية مقاا،المقاربات الواقعية للنزاعات الدولية،  مد محشي،  -61 
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تسكنها إ نيا  أةر . ذل  أن كل طر  تاوا تن يذ ت  ية إ نية )استباقية( إ اء و ود أية أقليا  دةيلة، ما يسم  
 ملتوا دين ةا   احلدود احلالية إلقليمهم.بالتوسع ل م كل األفراد املنتمني جملموعتهم وا

 وميكن  ع أبر  األطرا  احمللية واملباشرة يف األ مة السو ية يف اجلدوا التايل:

  دوا يوض  األطرا  املباشرة لأل مة السو ية : -

 املتحا بون الرئيسيون
ةالتنظيما  اإل هابي السو سحل اء النظام  ة وم النظام السو س القوا  الكردية   

 
تنظيم الدولة  -

العرا  اإلسالمية يف 
، وي م مقاتلني والشام

 من خمتل  اجلنسيا .
 

 
 الوحدا  الكردية:  -

 .سو يا الدميقراطيةقوا  
 وحدا  محاية الشع . -

 
اإلتال  السو س املعا  ، )اجليش  -

 احلر(.
 ) يش اإلسالم.(الشام: أحرا   -
  بهة الن رة. -

 السو س.اجليش العريب  -
شيعية )لواء أبو ال  ل الاملليشيا   -

العبا ، لواء فاطميون، لواء 
 القد ...(

 .األطرا  الدولية ال  دةلي على ة  األ مة السو ية
 
قوا  التحال  الدويل بقيادة الوليا  املتحدة األمريكية   -

 .7102منذ

 
.7106 ال كي منذاجليش  -  
إسرائيل. -  

 
 .7101حزب اا منذ  -
 .7102 وسيا منذ  -
 احلر  ال و س اإليرا . -

 
  دوا من إعداد ال ال   الا مر و . -

 :كااليتسا سبق ذكره خنلص إىل  موعة من النتائ  هي  
 خمتل  يف وأي ا والتظ  ا  األ ظمة خمتل  يف تداوال امل  لحا  أك ر منم هوم األ مة الذس  إىلفقد ت رقنا      

، فاأل مة ومستواها األ مة  وع حس  وتنوعي تعدد  تعري اهتا أن حى والدولة واملنش ة اجملتمع إىل ال رد من، املستويا 
 واألمن الدولية للم ا  التهديد بعن ر أي ا وترتب  والدوا احلكوما  بني والنزاع الدويل ال راع مبظاهر متعلقة السياسية

 تداعيا  إد ا  وعدم وا ا  ية الداةلية البي ة ت   بسب  م ا ئ هتديد عن عبا ة هي، فاأل مة عبا ة عن للدوا الوطين
 يف  مين ق  . الت   هذا
كما ت رقنا إىل م هوم األطرا  ا ا  ية وكي  ت  ر يف مسا  ال راع حي  يتحوا ال راع الداةلي إىل صراع بني     

 أطرا  إقليمية ودولية يسعي كل طر  لتحقيق أهدافه واحل ا  على م احله.
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أسباب األ مة السو ية السياسية واال تماعية واالقت ادية  الد اسة األ مة السو ية فقد تناولنالبح ي  قنااسيويف    
الوضع السو س الذس  وا أل مة سياسية  م اكمة لت  رووفق لد استنا فقد شكلي هذه األسباب عوامل  ةولتكيواجليب

من تعقيد املشهد السو س، كما مس  لنا تتبع املسا  والت و   يوفاقمالة داةلية حولتها التدةال  ا ا  ية حلرب بالوك
الكر ولو ي لبداية األ مة على التعر  ب بر  احمل ا  والت و ا  يف املشهد السو س والذس شهد منعر ا   اية يف ا  و ة 

  مة.والتعقيد عرب دةوا فواعل  لية وإقليمية على ة  األ
تدةال  ةا  ية   تناوهلا  لسو ية يف الشر  األوس  إىل ياجليواس اتي وأد  حالة ال راع يف سو ية و ظرا ملوقع     

على  ال ة مستويا ، املستوس الدويل ويظم كل من الواليا  املتحدة األمريكية ومن و ائه دوا  ربية و وسيا، أما على 
وق ر وإسرائيل يف ال ر  املقابل جند إيرا د أما على ال عيد املستوس  املستوس اإلقليمي وت م كل من تركيا والسعودية

 احمللي فن د مشهد األطرا  أك ر تعقيد وتشاب  وقد حاولنا تقسيمه النظام السو س وحل ائه واملعا ضة السو ية.
ني يقاتلون ء  لوقد ت اعلي هذه املستويا  ال ال ة يف بينها حي  جند لكل  موعة أهدا  وم ا  ةاصة  ا ووكال

على األ   بنيابة عنه



 

 

 الفصل الثـــاني:
الدولية واإلقليمية في األزمة السورية: تدخل األطراف 

الدور الروسي والتركي نموذجا.
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واإلقليميدددددددددددة الدددددددددد  وإن تشددددددددددابكي م ددددددددددداحلها األ مددددددددددة السدددددددددددو ية تدددددددددددةل العديددددددددددد مدددددددددددن األطددددددددددرا  الدوليددددددددددة  شددددددددددهد 
أحيا دددددددددددا والتقدددددددددددي أحيا دددددددددددا أةدددددددددددرس، إال أ ددددددددددددا تشددددددددددد   يف أن تددددددددددددةلها يف األ مدددددددددددة السددددددددددددو ية بيددددددددددده مدددددددددددا يدددددددددددرب ه مددددددددددددن 

ةدددددددددددالا هدددددددددددذا ال  دددددددددددل سدددددددددددنت ر  ل دددددددددددرفني هلمدددددددددددا دو  كبددددددددددد  يف األ مدددددددددددة مندددددددددددذ بددددددددددددايتها إىل   ظرهدددددددددددا، ومدددددددددددنو هدددددددددددة 
، وسددددددددددنركز ةددددددددددالا هددددددددددذا ال  ددددددددددل علددددددددددى تبدددددددددداين هددددددددددذا اآلن، األمددددددددددر يتعلددددددددددق بكددددددددددل مددددددددددن  وسدددددددددديا اال اديددددددددددة وتركيددددددددددا

 الدو  و قا  االةتال  والتشابه يف تدةلهما يف األ مة.
 

 .وأفاقهالمبحث األول: حدود التدخل الروسي 
العالقا  الروسية السو ية ملراحل تا خيية منذ اال اد السوفي  سابقا، وهذا  ا ع باألسا  ملا مت له سو ية من أمهية متدد  

هذه العالقا  بني الدولتني  ي و ية يف معادلة التوا ن اإلقليمي والدويل وتناف  مع الوليا  املتحدة األمريكية، وقد تنادم
 أق ي أو ها مع الدعم والتدةل الروسي قي األ مة السو ية. إىلبوتني لت ل  يف ف ة الرئي  الروسي فالدمي 

 
 :ةالروسي في سوري وأسباب التدخل محدداتالمطلب األول: 

تقالهلا عام اسمنذ  وال اعلة يف الشر  األوس ، وال  بدأ  بسقامة عالقا  دبلوماسية ةتعد  وسيا من القو  املد ر      
اكية يف ت و ها لالش   نحا ةممنذ م لع ا مسينيا  وأصبحي سو يا وقد ت و   تل  العالقا   مع سو يا  62 ،0826

ظي ترس د إىل احلكماألسا الرئي  حافظ وصو فمنذ  63، األوسر  الشبقا يف سا من أهم حل اء اال اد السوفي و 
في  السو ادية، حي  عمل اال اد واالقت  يةالسياس  ، وتعمقي الرواب  بني البلدين يف  يع اجملاال  املش  التعاون أس

  64. ئيلاتي ي يف موا هة إسر ااالس   اعدهتا على  قيق التوا ن وال قلومس يا سو   ليتسعلى 
 0828ئيلية عام اإلسرارية امل الم السادا  ات اقية السبعد توقيع الرئي  أ و   ومع تو ه م ر السياسي حنو ال رب      

  65، وسر  األالشفي  ومكا ته يف من قة السو فيتية،  د  احل ا  على دو  اال اد لسو ا   يةالسو  يد تعزيز العالقا اتز 
  اواحنسيد ا كما  ا ، وقد تز األوسر  الش  ع للدو  السوفي  يفاوبالر م من ذل  تعد ات اقية السالم امل رية بداية تر 

على بعد وصوا ميظائيل  و باتشو  إىل احلكم، بدأ باال ك اء    ال ما ينيا منت منذ  إقليميهذا الدو  جتاه النظام 

                                                           
62 - Micha ,Van Dusen , Political Integration and Regionalism in Syria,) The Middle 

East Journal , Vol , 26 , Nov ,1972(,pp 123-125. 
ملحق ةا ، خمتا ا  ال ح  العربية، مدسسة  )ب و :تحرير رندة حيدر، لماذا تقف روسيا إلى جانب سوريا؟ ةلبنكو ،  -63 

 .1(  7100الد اسا  ال لس ينية، 
يناير   22، اجمللد 080، العدد 72القاهرة: د اسا  إس اجتية العددإستراتجية التفاوض السورية مع إسرائيل، )عبد القاد   مد،  -64 

0888 )  72. 
 .2،  المرجع السابقألك  ةلبكو  ،  -65 
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في  يف السو  ع مكا ة الدو  ار تيد افي ، وقد تز السو املعقد املو و ة عن اال اد  الداةلي وموا هة املشكال   إصال
 66. ا  الوطن العريبسياسعلى ة أمريكي سي رةوال    مبو به  0880ا عقاد مدمتر مد يد    معاألوسر  الش
تي ي للنظام ا  االس التوا ن اةتل 7110بتمرب سكية، وبدء أحدا  ا   االشفي  واملنظومة السو ومع ا يا  اال اد     

لحة الت رد األمريكي م يف  ةت داملس الت اعال  هميأس، وقد املقر ة للقوةالدويل و ولي الواليا  املتحد األمريكية 
 إسرائيلا  على ت و  باحل  إيران وااللتزام ةالا احتواء م بالتو ها  األمريكية مناومن مث  عل الدوا العربية يف االلتز 

  67.النوعي
 س مدددددن السدددددو ي الدددددداعم للنظدددددام الروسدددددت لة  يددددداب الددددددو  مسددددد يا سدددددو  وطا  األمريكيدددددة علدددددى ال ددددد د ايددددد  تز وبدددددذل    

ا تباطاهتددددا   يا علددددى فدددد سددددو  إ بددددا  كمددددة مددددن أ ددددل  وإقليميددددةادس، وفددددر  عزلددددة دوليددددة االقت ددددييق ا نددددا  ت دددد ةددددالا
 ال دد وطا  تلدد  مبقاومددة  يا بدددأ سددو األمريكددي يف املن قددة، لكددن  املشددروعأمددام تن يددذ  الدد  مت ددل عائقددا قليميددةاإل

 مدع التد قلم مدن متكندي حيد  ا ا  يدة، تهاسياسد مرا عدة إعدادة ةدالا مدن عليهدا امل روضدة العزلدة أ دا  وت كيد 
 وكدذل  يةاألساسد مواق هدا علدى احل دا  هلدا أتاحدي تقلةمسد ةا  يدة  سدااسي إتبداع عدرب ذلد  اجلديدد عالوضد
 وال ربيدة األمريكيدة، السياسدة مسدا  عدن بعيدد حلركدةا حريدة هلدا  تسدو  وإقليميدة الدوليدة العالقدا  مدن بكةشد بنداء
 .68دعمها إىل حبا ة كا ي ال  السو ية ا ا  ية السياسة  او  أهم أحد  وسيا كا ي وقد

 إىل نيبدوت فالدميد  اوصدو  بعدد ةةاصد يالروسد الددعم جتديدد إىل حبا دة كا دي  ياسدو  أن ذلد  مدن ويت د      
 يف  ياسدو   دا تتمتدع الد  املكا دة  و يدة إىل تسدتند أوسد ية الشدر  سياسدتها فدسن موسدكو إىل بالنسدبة أمدا السدل ة،
 يف للتد    يا وسد عيسد لدذل  ق،دمشد دون مدن ملشدا إسدرائيلي عدريب المسد إىل لالتوصد تحالةواسد املن قدة،
و   ياسدو  مدن كدال أن ذلد  مدن ويتبدني 69، انر إيد مدع وت اعلهدا  ياسدو  مدع كتهاشدرا  ةدالا مدن قليميدةاإل اآلليدا 

 وتدرب  ية،الروسد ابا احلسد يف حيدزا  لتشد  يافسدو  ،اإلسد اجتية ومكا تده دو ه علدى للح دا  لألةدر حبا دة يا وسد
  :يف تتم ل وال  اجتاها  عد يف لروسيا بالنسبة لسو يا اجتية  ساإل األمهية هذه
  تُعددددددّد سددددددو يا ذا  أمهيددددددة  ئيسددددددة يف احلسددددددابا  الروسددددددية  فموقددددددع سددددددو يا اجليوبددددددوليتيكي اإلسدددددد اجتيةأمهيّددددددة سددددددو يا ،

  70.احليوية ال  تتشاب  فيها امل ا  العامليةاملهّم يف الشر  األوس  املن قة 

                                                           

، )الدوحة: املركز العريب لألحبا  ود اسة السياسا ، روسيا والعرب: أول البراغماتية ونهاية األيدلوجيةعبد احلميد عاط ،  -66 
7110  ،)2. 

 :11/12/1027يوم ملسلم،  الت    موقع ا مشروع الشرق األوسط الكبير: مقدمات وتساؤالت،ةل  اجلراد،  -67 
http://old.almoslim.net/node/84511 . 
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  وتت ظدددددون أي ددددداً  طرطددددو ،القواعددددد العسدددددكرية الروسدددددية، تددددت ظ الدددددرو  بقاعدددددة حبريدددددة عسدددددكرية يف احل ددددا  علدددددى
حبيددددد  أ دددددا تعتدددددرب املعقدددددل الوحيدددددد للدددددرو  يف حدددددو  البحدددددر  71مبركدددددز تنّ دددددي جتسسدددددي  ئدددددي  يف  بددددداا الالذقيدددددة،

 املتوس  والشر  األوس .
 ، ال سدددددديما يف  دددددداال   مت ّددددددل سددددددو يا أحددددددد أهددددددّم الشددددددركاء العددددددرب الت ددددددا يني لروسدددددديا، يف من قددددددة الشددددددر  األوسدددددد

، كدددددام ةكا  ال اقدددددة الروسدددددية تعمدددددل يف سدددددو ي ، فهنالددددد  عددددددد كبددددد  مدددددن شدددددر والسدددددالاالسدددددت ما  والت دددددا ة وال اقدددددة 
 72مهّم لروسيا. سال تشّكل سو يا سو  

 وما له من تداعيا  على امل ا  الروسية يف سو يا وهتديد الن وذ الروسي يف  ةشية  وسيا من سقو  النظام السو س
 الشر  األوس .

  املشرع ختو   وسيا من تنامي الن وذ الروسي األمريكي وأن ت ب  سو يا  ي اهليمنة األمريكية سا يساهم يف
 كي الذس يسعي لت ويق  وسيا يف أو وبا الشرقية وحبر القزوين.يمر األ

 العالقا   يفلدولية وعودة  وسيا كق   مد ر الروسي يف موا ين القوس ا الدولية، لت كيد على الدو  املكا ة ترسيخ
 األو ويب. واال اد األمريكيةالدولية يف موا هة الواليا  املتحدة 

  الروسي موقعها اهو  احت ا ا  مناه ة لسياسة النظام  طبيعة بسب   وسيا ختشى س حي ال و   املدّ  من التظو
 من باملزيد اإلسالمية للم البة الو ود ذا  م لما حد  يف دوا الربيع العريب وأوكرا يا وتركيا ةاصة يف املناطق

 73الدميقراطية. احلريا 
 ال  اإلسالمية متّدد احلركا  بو ه متقّدم دفاع ة  مب ابة سو يا يف و ودها  وسيا تعدّ مية، اإلسال احلركا   ا بة 

 74الروسي. والداةل احلدود إىل ت ل أن املمكن من
  الحتماامكا تها املهيمنة على سو  ال ا  األو بية كنتي ة   عزعةختشي  وسيا أن يددس سقو  النظام السو س إىل 

 75مد ال ا  الق رس عرب السعودية وسو ية وتركيا إىل أو وبا.
 
 

                                                           

  44  ذكره، سبق م د  للد اسا ، اجلزيرة ، مركزوالمآالت األسباب :سوريا في الروسية الحرب   -71 
 سالة ما ست   زة، امعة  ،2113 -2111 األزمة السورية في ظل تحو ل التوازنات اإلقليمية والدوليةسهام فتحي سليمان، -72 

 .072،  7106-7102، السياسيةوالعلوم  اآلداباأل هر،كلية 
االس اتي ي،العدد التاسع، لندن، لة  أال تيادس، )لندن: التقرير الموقف الروسي من الثورات العربية رؤية تحليلية و هان الشيخ،   -73 

 .722(   7107البيان،
  الت    يوم:  ،00/01/7102األمن والدفاع العريب، دوافع روسيا للتدخل في األزمة السورية،  يا  األمحد، -74 

02/17/7102،http://sdarabia.com/?p=25439  
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 أشكال التدخل الروسي في األزمة السورية:المطلب الثاني: 
 أوال: التدخل السياسي: 

 وسيا موق ًا سياسياً  فاختذ ، الي املواق  السياسية الروسية داعمة للنظام السو س منذ بداية األ مة السو ية       
ال  ائل املعا ضة للنظام وذل  ألسباب عديدة من بينها  البعد اإلسالمي للمعا ضة، مواالة املعا ضة إ اء وخمتل   واضحا

ةاصة، هتديد امل ا  الروسية عرب الدعوة إلسقا  حلي  موسكو يف  األمريكيةالسو ية لل رب والواليا  املتحدة 
 داةليا تل  أ واع الدعم السياسي والدبلوماسيمي له خموقدوق ي  وسيا إىل  ا    ظام األسد،  وباملقابل  76،دمشق

والدستو ية، بيد أ ا اعتربته  للقيام باإلصالحا  السياسية األسد،وبالر م من دعوة احلكومة الروسية لنظام  ،وةا  يا
 اجلهة الشرعية الوحيدة يف البالد.

يف  أ واع الدعم السياسي لوفد النظام امل او ومع بدء امل اوضا  بني النظام السو س واملعا ضة، قدمي  وسيا ش       
النظام، أطلقي عليها  واملعا ضة  ليس  بنيمن احملاد ا   ني ولت موسكو است افيكما م،   7102م و  7107 ني  

أّن هذه املشاو ا  مل ت   ب ما   بسب  عدم مشا كة  م، إ ال 7102السو س   –السو س  ألتشاو ساسم  اللقاء 
 احملاد ا  هلذه الراعي أن امك  77النظام، مع املت احلة املعا ضة فيها شا كي وإ ا السو ية، املعا ضة من سةاألطرا  الرئي

 من األسد ةرو  فكرة وترفم املعا ضة السو ية، أطرا  مع با تقائية وتتعامل للنظام، منحا ة باألسا  -  وسيا وهو -
 .السل ة

 عقوبا  أس فر  و ف ي السو ية، الق ية تسوية إىل هتد   هود أس ضد  وسيا وق ي ا ا  يأما على ال عيد 
 :من ال ني مع بالتعاون ومتكني األسد،  ظام لىع دولية

  القرا  مشروع أحب ي مث السو س، النظام إدا ة إىل يهد  م، 2011أكتوبر 4 يف األمن جملل  قرا  مشروع إحبا 
 لتنّحي و ف ها النقم، حقّ  باستظدامها م، 2012أو   5يف وإحبا  قرا  األمن مب ل  ال ريب – العريب

   78األسد،
 وفر سا، بري ا يا به تقّدمي األمن،  ل  يف  ريب قرا  عرو شمل م، 2012ما   19 يفالنقم  حقّ  استظدامها 

 سو يا، يف العن  وق  بش ن

                                                           

 7102. حزيران 2إس نبوا: مركز عمران للد اسا  اإلس اتي ية، السياسة الروسية تجاه سورية منذ أحداث الثورة، )معن طالع،  -76 
  ،)12. 

، وترد د الواليات المتحدة المباحثات الجديدة حول سوريا تسلط  الضوء على بروز روسيا،آ ا بو ش سكايا و يم   ي رس،  -77 
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 احملكمة إىل السو س املل  إلحالة فر سا به تقّدمي قرا ، مشروع ضد م 2014 ماس 22استظدام حق النقم 
 79.الدولية اجلنائية

 ،السو س النظاموال  تدين  املتحدة األمم توالي بعد ذل  استظدام  وسيا لل يتو وبذل  إفشاا قرا ا  ال اد ة عن    
  يدة، بعالقا  معها تتمتع ال  الدوا مع وذل  األسد،  ظام يسا د دويل،  و  شكيلت لىع  وسيا عمليكما  80

  81هدفها دعم شرعية النظام السو س يف احملافل الدولية. الربيك  ودوا وإيران كال ني

 لألسلحة استظدامب  ظام األسد اهتام بعد وقد بر  الدو  الروسي يف مس لة األسلحة الكيميائية وال ربة األمريكية      
  ظام ضد عسكرية ضربة شنّ   يتها عن األمريكية املتحدة الواليا  أعلني أ رها لىوع م، 2013 أيلوا 9 يف الكيميائية

معاهدة  إىل سو يا ا  مامت كي  ترسا ة سو يا الكيميائية و  ت ّمني األ مة لتسوية عن ص قة  وسيا ف علني األسد،
هنا يظهر أّن التدةل  82املقابل إيقا  شّن ال ربة األمريكية على  ظام األسديف حظر ا تشا  األسلحة الكيميائية، 

األسد، وكس  الت ييد الدويل له، وتع يل أس   ظاملى أسا  احل ا  ع لىاملل  السو س يرتكز ع السياسي الروسي يف
   الدولية، ميكن أن ي د  ضّده.اقرا  من املنظم

 :. التدخل العسكري2

 على السي رة ا النظام فيه وفقد  السو ية، الدولة أوصاا فيه تق عي وقي يفالعسكرس الروسي  التدةل هذا  اء      
 إىل داةلية أ مة من السو ية الساحة يف عرا ال  معها و وا وتشتي، املعا ضة  بها  وتعدد  اإلقليم،  من كب   زء

 حسمه، يتم مل عسكرس مسا  بني م ر ة حلقة يف تدو  األ مة هذه  عل سا  ،رااألط متعدد دويلو  إقليمي  صراع
 اء قرا   وسيا  ،وتناق ها املعنية  رااألط م ا  بني الواسع للتباين م مو ه  ديد ي ع  سياسي ملسا  ومالم 

جتاو ها أو  بالتدةل العسكرس يف سو ية كقرا  إلعادة  سم موا ين القوس والت كيد على الدو  الروسي كقوة عاملية ال جيو 
 بدأ ، يا والبحر املتوس سقو  ملشروعها يف سو   وبتايلإ  اهلا، وأل ا ال ميكنها  تمل تداعيا  سقو  النظام السو س 

، وقد 83بعمليا  مش كة اىل  ا   حل ائها من اجليش العريب السو س والقوا  اإليرا ية  7102 وسيا محلتها العسكرية 
ترا ع املسلحني وةسا هتم ملناطق  إىلال ائرا  الروسية باستهدا   قا  وجتمعا  املسلحني األمر الذس أدس  بدأ 

يل ل ا  النظام السو س وحل ائه إس اجتية أمام تقدم قوا  النظام على  بها  مت رقة من سو يا سا  عل ميزان القوس مي
املعادية مواقع على الق   اجلوس  دعم قوا  النظام اجلوية يف عمليا بتقدمي المهام القوا  الروسية يف سو يا وتتم ل 
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واملشا كة  ةاجلوي ا الدفاعاحد   إىلوصوال  أ واع األسلحة من طائرا  ودبابا   يش سو ية ، وتزويد القوا  الامللنظ
 84.يف املعا   القتالية، وتقدمي االستشا ا  وتد ي  قوا  النظام العسكرية

 األهدا وتسعي ال ربا  العسكرية حبس  ت ري  و ير ا ا  ية الروسي س  ي الفرو  ةالا مدمتر صح ي أن 
 وجت ي  منابعالعمليا  الروسية يف سو يا ب ر  مكافحة اإل هاب واملتم ل يف   بهة الن رة  و تنظيم داعش  

 85اجلماعا  منابع التمويل هلذه اجلماعا .

 التركي في سورية.الدور المبحث الثاني: 
بني تركيا وسو ية تا يخ طويل من العالقا  بني البلدين، متيز  هذه العالقا  بالتوترا  السياسية أحينا، والتوافق والتعاون 
أحيينا أةرس وهذا بر وع إىل العديد من الق ايا واملل ا  املتداةلة بني الدولتني حبكم اجلوا  اجل رايف، ومع ا دالع 

 ية متيز املوق  ال كي بالتد   وصوال إىل ما هو عليه اليوم.األحدا  السو  

 .محددات الدور التركي في سوريةالمطلب األول: 
 م   ى برئاسة احلدي ة ال كية اجلمهو ية تسيي  منذ وتركيا سو يا بني العالقا  يف  م والت التوتر يتبلو  بدأ لقد     

املائية ومس لة  اجل رافيا واملوا د و النزاع على التا خيية لذاكرًةا م ل ا الفية الق ايا من عدد إ ر على وذل  أتاتو  ، كماا
اىل االع ا  ال كي بدولة  إضافة 0818 عام سو يا عن وف له إليها هلواء اسكند و  تركيا ضم يعودوق ية  األكراد ،
 حا سا أصبحي وبذل   0827،86 عام األطل  مشاا حل  إىل واال  مام ال رب حنو وتو هاهتا  1949عامإسرائيل 

 ، ومع كل ذل  فقد متيز  العالقا  بني تركيا وسو يا يف عهد حزب العدالة والتنميةالشيوعي املد موا هة يف ألو وبا
بالتقا ب وتعاون يف العديد من الق ايا الشر  األوس ية، وفيما يلي  قوم برصد ألبر  احملددا  يف العالقا  ال كية 

 السو ية:
 :اإلسكندرونة لواء قضية .أ

 عام ال ا ية ةأ قر  ات اقية توقيع إىل فر سا عمد  بعدما ،لواء اإلسكند و ية حوا وسو يا تركيا بني ا الفا  بدأ      
 إىل أد  سا احلدود موضوع يف السو يني ةاستشا   دون تركيا إىل فعليا وضمه اللواء سلخ مبو بها   وال  ، 1939

 املوقعة األوىل ةأ قر  الت اقية خمال ا ذل  امعترب  تركيا اإلسكند ون إىل لواء ا  مام بشرعية االع ا  و ف ها سو يا اع ا 
 0870.87عام 
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 تعلن والي سو يا، ضياأ   من يت زأ ال  زأ اسكند و ة لواء أن االستقالا منذ املتعاقبة السو ية احلكوما  وقد  أ     
 الظرو  لوال اللواء على تركيا سي رة و ه يف كعقبة بدا الذس األمر للبالد الرمسية ا رائ  ضمن ذل  ويظهر به، متسكها
 88سكند و ه.ا لواء على السي رة من تركيا متكني يف  وهريا دو ا لعبي ال  والدولية إقليمية

 كموضوع اهر  قلما أ ا إال للدولتني البينية العالقا  يف التنافر عوامل أحد كا ي اللواء ق ية أن من وبالر م     
 على مباشر ةاليف كموضوع جتلي ما اد  او  األحيان، معظم يف كامنة بقيي حي  املاضية، العقود ةالا بينهما مباشر

 أن تعي سو يا ألن امللحة  السياسة ق ايا من كواحد مباشر بشكل ل رحها إمكا ية أس تبدو ال كما الرمسي، املستو 
 89بينهما. تيزم أو توتر أس ةل ية يف دوما تكمن أ ا يد كان ال رفان لكن الك   سي قدها اسكند و ة واءل بل امل البة

 المياه: قضية-ب
 فسن وبالتايل حوهلا، بيينصراع  يف الدةوا قابلية إىل النظر بال ة وحساسية أمهية للحدود العابرة املياه ق ية اكتسبي     

 أةر ، أحيا ا متوافقة مائية سياسا  بناء يف لتقا ب فرصة تشكل أوقد أحيا ا للتناف  أداة تتحوا أن ميكن املياه م اد 
 . وإقليمية ال نائية العالقة توتر يف سببا كا ي ل املا وال   دال املوضوعا  أك ر من وسو يا تركيا بني املياه لةمس  وتعد
 شر  يف املائية واالحتيا ا  املوا د و ديد وال را ، د لة حلوضي املائية اجل رافية التحديدا  من الر م علىف     

 وفر سا تركيا بني 1920 عام منذ املائية العالقة  كم ال  االت اقيا  من الر م وعلى والعرا ، وسو يا تركيا و  املتوس 
 ختتل ان وتركيا سو يا فسن ،الدولية األ ا  مب ا س ا اصة الدولية االت اقيا  عن وف ال سو يا على منتدبة دولة باعتبا ها

 حني يف الدولية، باأل ا  ا اصة االت اقيا  شرو  عليه تن بق دويل ال را   ر أن تعترب فسو يا القا و ية النظر ف ي و هة
 90.امل لقة   السيادة حق وهلا للحدود عابرا را  تعتربه تركيا أن

ذلدددددد  قدددددداا  لتحقيددددددق م دددددداحلها يف مبادلددددددة امليدددددداه بددددددالن   ويف  القددددددا مددددددن ب يتهددددددا اسددددددتظدام امليدددددداه كو قددددددة ضدددددد   او     
وم دددددداد  الددددددن     إن م دددددداد  امليدددددداه هددددددي م دددددداد  ل كيددددددا 0887حزيددددددران األسددددددبق سددددددليمان دمي يددددددل يف  الددددددو  اء ئددددددي  

ضددددددي اعددددددن هددددددذه األ   هددددددي م دددددداد  للدولددددددة الدددددد  متتلكهددددددا، وكددددددذل  األ   هلددددددم أ ضدددددديهم ولنددددددا أ ضددددددينا وحنددددددن ال  قددددددوا
   91. بيننامش كة فيما 

من مياه % 22ومن مياه  ر د لة  % 22السبعينيا  باعتبا ها دولة منبع متتل   ومن هنا بدأ  تركيا منذ منت      
 ليكون هلا دو  يف ترتيبا  األمن واالقت اد يف وابتزا  سياسيوأدا ترهي   ،هذه املياه كو قة ض   تستظدم ال را  ر 

                                                           

 .02   ،7100 سالة ما ست ،  امعة األ هر،  فلس ني: ،السياسة الخارجية التركية تجاه سورية مد التلويل،  -88 
 .102(،   7118، )ب و : مركز د اسا  الوحدة العربية، سوريا وتركيا: الوضع الراهن واحتماالت المستقبل عقيل   و ، -89 
 .106،    المرجع السابقعقيل   و ،  -90 
(، 0882 0، )ب و : دا  الري  للكت  والنشر،  تركيا في الزمن المتحول قلق الهوية وصراع الخيارات و  الدين  مد،   -91 

 027. 



سوريـةـــــــــــــــ تــأثير الـدور الروســي والتركـي في األزمـة الــــــــالفصل الثـاني: ــــــــــــــــــ  

-40- 
 

إىل دوا  املا ةاملياه  و تقليص كميا  را من ةالا التحكم يف مياه  ر  د لة وال  تي يةاإلس ا و قيق أهدافهااملن قة، 
  92.سرو  أ ابي  السالم و مشروعال اب  كمشروعامل   من ةالا إقامة السدود واملشا يع املائية داةل احلدود ال كية  

ض   على  إقليمية، حي  استظدمي املياه كوسيلةقت ادية و اسياسية   ولقد هدفي تركيا من ذل   قيق م ا     
 ضيا  أ من ال كية  الذين يتد بون وين لقون وفقا للسل ا  رادلك  يد الدعم للمقاتلني األك را  حكوم  سو يا والع

  % راالع ت ل وال  %40مبقدا  عاملشرو  هذا استكماا بعد لسو يا ت ل ال  املياه كمية ستنظ م وبذل  الدولتني
مب ابة اصيل الز اعية ال كية ال  تعد على ال الا واحمل معتمدتان الدولتان وتبقي التنموية، املشا يع عرقلة يف يسهم سا21

 وق  مقابلوالعرا   سو يا إىل املياه من  /3 م 500 مترير لكن تركيا تعهد  باست ما لة  ذاء للمن قة ب  ة عامة، س
  0822.93 عام لربتوكوا وفقا وسو يا البقاع يف الكردستا  العماا حزب أ ش ة

 سدو ياقدد ة  تقلديص يف جنحدي كمدا الكرديدة، ةواملسد ل والدن   امليداه ةمسد ل بدني الدرب  يف تركيدا جنحدي ذلد ومبو        
 .م احلها  قيق مع يتوافق مبا املائية سياستها يف الت    على

 ج. المسألة الكردية:
 مثسيا، ومن أ قا ة بني الدوا يف ترمسيها  يدا ملشكلة سوء خت ي  احلدود السياسية و تعد ق ية األكراد جتسيدا      

وقد  ف ي األقلية  متعددة،مي لون أقلية سكا ية احت ظي بل تها وعقيدهتا وعاداهتا وقوميتها فيبلدان  راداألك  أصب
دولة هلم بعد أن توافر  هلم كل مقوماهتا من  بس شاء ةالكردية أن تنظر  وتندم  يف الدوا احلاضنة أماًل يف  قيق الوحد

يف  سق اال س ام والتماس  يف كل من تركيا  ست نائياا تنا منامت ل   د  األقلية الكردية مثومن ة، أ   وشع  وقياد
يد إمهاا حكوما  هذه الدوا هلذه ا  مع تز اللتوتر وعدم االستقر  م د اوأص   وسو يا، حي  ا داد ة ره والعرا  وإيران

القالقل من ةالا  إل ا ة راداألك اإلمهااإحساسها بالن و  من تل  احلكوما ، وبالتايل دفع هذا  من توالد  اداألقلية سا 
 94. لال   اا عن الدولة األم  اوالهتا

الق ية الكردية اعترب  من أك ر  هنا فسن الدوا، ومن أطرا  تل وقد سا دها يف ذل  وقوعها يف مناطق هامشية على  
، كما وتعد واحد من أك ر املشكال  الداةلية لوحدة أ ضيه الق ايا هتديدا لألمن والتوا ن داةل اجملتمع ال كي وهتديدا

منذ م لع ال ما ينا  ةاصة مع بدء العمليا   وبدأ  ترب لة املس ت اقمي هذه  ض  ا على احلكوما  ال كية، حي 
 0822.95 يف تركيا أواةر عام الكردستا  ب العمااالعسكرية حلز 

 القوةباعتبا ها  الكردستا ولقد ات قي القياد والنظبة احلاكمة يف تركيا على الرب  بني سو يا وحزب العماا        
 0822 اعمة لعمليا  حزب العماا منذ بداية شنها عاموالدضة احملر األساسية 
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  ضيها.أ  داةل ااحلزب وتد يبهم يف معسكر  عناصروإيوائها 
ال   0822باملياه من ةالا عقد ات اقية  رادمن  ب  مشكلة األك  ااتو و   أو   ء تركيا األسبق  اومتكن  ئي  و       

  مقابل توقيع سو يا الت اقية أمنية تق ي باحلد من  شا  حزب رامن مياه ال  / 1م  211  مبو بها تزويد سو يا ب 
لكن سرعان ما عاد التوتر يف العالقا    96،ةالا تسليم امل لوبني وإ ال  مكات  احلزب لعماا الكردستا  منا

يد دعم احلكومة اذل  يف تز  فيسهم 0881السو ية ال كية بعدما حاولي تركيا  ويل مياه  ر ال را  إىل سد أتاتو   عام 
  تركيا أن هنا  ا تبا  ضمين بني سو يا أحي     97،راداملائي بق ية األكالسو ية حلزب العماا بعدما  ب ي تركيا املل  

املياه  لةمس هلا موقع أف ل للت او  على   تركيا ب ريقة مد وسة تتي را ُتدويه وتعز ه من أ ل  عزعة استق فهي وإ هاب
فية يف بعم املناطق ااجل ر  اواحل وا على أف ل الشرو  الت ا ية، ومن ةالا ذل  فهي تذكر بينها مل تتظل عن م البه

 98.لة األمنية ا تركيا مشكالهتا األساسية مع سو يا يف املساال كية بعد اةتز 
يف معاجلة األ مة،  ومع ت اعد التوتر يف العالقة بني البلدين ةالا التسعينيا  ا قسمي النظ  السياسية ال كية      

وق  الدعم حلزب العماا الكردستا   ا على  رب إىل سو يا  ال را ة م تدفق مياه  ضرو ةالرئاسة ال كية   أ حي  
ا ا  ية أن البد من ال  ل بني املسائل السياسية  أ  و ا ة   لتد   أمهية احل ا  على عالقا   يد مع تركيا، بينما

يف  ة هو احلل األم لالعسكري القوةاملدسسة العسكرية أن استظدام   أ يف حني  99 ،واالقت ادية عند التعامل مع سو يا
 اإليرا يةالوساطة امل رية  وبدأ  بس ساا قواهتا إىل املناطق احلدودية مع سو يا، لكن ،ة الكرديةاملس لموا هة سو يا وحل 

إىل ت اهم حلل األ مة من ةالا ات ا  َأضَنة األمين  سا  ت  عنه توصل ال رفني ،يف خت ي  حد التوتر بني البلدين العبي دو  
عم حلزب العماا الكردستا  وطرد  عيم احلزب عبد اا الد أشكاا  الذس تعهد  سو يا مبو به بوق   يع 0882
  100.أو الن

 وإ ال العماا يف سو يا  ال    مبو بها وق   شا  حزب ،تعد ات اقية أضنه  ق ة  وا يف العالقا  السو ية ال كية     
حي   101،الذس خيال ه قد  كب  من ال دد   السياسي والتقا ب احلذ ا   ر املل  األمين ودةوا البلدين مرحلة من اال

بناء ال قة  ةوأعادجيابية، اص حة  ديد لتبادا العالقا    دليل على حسن  وايا سو يا يف فت فسر  تركيا طرد أو الن أ ه
 طويلة من العداء واالستهدا  املتبادا.  بعد عقود

                                                           

 .088(   0882 0  العربية،)ب و : مركز د اسا  الوحدة  صناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية، ، الا معو  -96 
 .22   7118 المرجع السابق، مد   و ،  -97 
 .072  ، المرجع السابق  الا معو ، -98 
 .088   المرجع السابق، الا معو ،  -99 
،)ب و : شركة العالقات السوريةــ التركية نموذجاوالتحالفات الدولية واإلقليمية  العالقات التركية: دور اليهود وليد  ضوان، -100 

 .116(   7116والتو يع، ب و  امل بوعا  للنشر 
 .22(،  7117،)دمشق: مركز القد  للد اسا  السياسية تركيا والشرق األوسطعماد ال م س،  -101 
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 ساء العالقا  ال نائية على أسا  سليم، لذل  فتحي إلأولياً  املظاو  بني البلدين كان هدفاً واُ الصة تش  إىل أن تبدد 
من ةالا إسقا  مشكلة دعم حزب العماا الكردستا  من أ ند املباح ا   تركيا عهدًا  ديدًا لتعزيز ال قة لد  سو يا

 بينهما.

 : سورية ومحفزات التدخل العسكري فيالتركي المطلب الثاني: الموقف 
 

 وال   ذ ية مسحي بسعادة  7117يف  والتنمية احلكمالعدالة  بشهد  سياسة تركيا ا ا  ية مع تسلم حز       
تعري  موقع تركيا ودو ها يف املن قة والعامل، وبسحدا   قلة  وعية أتاحي هلا  قيق ما ميكن أن  سميه بال عود 

 102.اإلقليمي
ي يت هذا ال عود ضمن  ؤية العمق االس اتي ي وسياسية ت    النزاعا  ال  صا ها أمحد داود أ لو، وهتد       

ليشمل الشر    هة  اوال  عزهلا وهتميشها، وبالتايل توسيع حيزهاتوسيع ةيا اهتا يف موا إىلالسياسة ا ا  ية ال كية 
 إىلعلى أطرا  القا ا  كما يرس صموئيل ها تن تون، ال قيمة هلا وال رب والشماا واجلنوب لتتحوا من دولة هامشية و 
سو ية  يوس اجتيا بالنسبة ل كيا يف أ ا تشكل  وتكمن أمهية 103،دولة حامسة من  احية اجليوبوليتكية ذا  ت    إقليمي

 احملو  األسا  لسياسة تركيا على ال عيدين: 
م ر تركيا توا  ا  ة  شر   م ل  سو يةوتوا  اهتا، حي  يشكل  ةاألوس يبالسياسة ال كية الشر   األوا: مرتب 

 املتوس .
 اإلس اجتيةاملشرقية وكالمها يدل   زءا أساسيا من  اإلس اجتيةضمن  األوس ال ا : مرتب  بالسياسة ال كية يف الشر  

 104  تركيا عمق اس اتي ي . الكرب ال كية 
بني الدولتني أطوا حدود برية مش كة  تل فيها سو يا موقع البوابة على الشر  األوس ، ومي ل هذا املوقع أمهية كربس     

عالقا  و يقة وم مرة يف  اال  الز اعة والت ا ة والنقل، ف ال  إلقامةالال مة  اإلمكا يةالذس يتي   االقت ادسيف اجملاا 
  105عن املناطق املائية املش كة.

استقرا  إقليمي، الذس  إىلتتا   إقليمية ودولياقوة اقت ادية  إىل، فتحوا تركيا ال لس ينيةتعترب سو ية املدةل للق ية      
فان  واأل ما من قة ملي ة بال راعا   األوس صي ي من أ ل سياسة  ت    النزاعا   بشكل عام، والن الشر  

                                                           

 .207   المرجع السابق،مروان قبالن و موعة مدل ني، -102 
( يف أ قرة، USAkاالس اتي ية ) اضرة للرئي  السابق عبد اا  وا عن السياسة ا ا  ية لبالده ألقاها يف منظمة البحو   -103 

     Turkish-Russian Relations in The Post-Cold War Period: Currentوطبعي يف كتي : 
Dynamics, Future Prospects 

)ب و  : ، تر ة  مد  ابر  ا ي وطا   عبد اجلليل، العمق االستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدوليةأمحد داود أ وا، -104 
 .221 -212-212(،   7101الدا  العربية للعلوم ،

 .218و 212،  المرجع نفسه -105 
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ميكن أن يتم إال مع  ةالا  قيق السالم وحل الق ية ال لس ينية، وهو ما ال من إالميكن اجنا ه  ال اإلقليمياالستقرا  
 106 قيقه. إىلحقوقها، واستعادهتا أ اضيها احملتلة، و قيق السالم العادا والشامل الذس تسعي تركيا استعادة سو ية 

أو بعملية  107حبزب العماا الكردستا ،، املتعلقة األمنيةتركيا من الناحية  إىلسو ية بالنسبة  أمهيةف ال عن         
إسرائيليا فحس  بل أن تع ي  –السالم، حي  تر  تركيا أن عملية السالم ينب ي أال ينظر إليها بوص ها ةالفا عربيا 

 األمنيةفحس ، بل يف حساباهتا  اإلقليمي تركيات     إطا ، لي  يف اإلقليمية ديدة يف سياسة تركيا  لةم هوما ودال
 مراحل: مخسة إىلوميكن تقسيم الدو  املواق  ال كية حس  تسلسلها الزمين  108،أي ا

وهو موق   ابع من عدة اعتبا ا  أمهها دعم تركيا السابق  سة في سوريا،اإصالحات سي األول: الضغط إلحداث
  اجليدة ال  ترب ها للحركا  الشعبية يف عدة دوا سابقة على سو يا، ودعمها لعملية الت   يف العامل العريب، العالقا

اتي ي مشلي عشرا  االت اقيا  االقت ادية وت سي   ل  أعلى للتعاون االس   7100قبل عام  ما األسدبسو ية و ظام 
  7118.109عام 
وح  سح  الس   ال كي من دمشق يف ما   7100وقد امتد  هذه املرحلة من بداية التظاهرا  يف ما       

وقد تد   املوق  ال كي بناء على الت و ا  املشهد السو س الداةلي وا تقل سريعا من إبداء ال قة باألسد  7107،110
 إىلإىل ا تقاد املما سة األمنية  112إىل ال    على اإلسراع يف تن يذها، 111ودعمه لتن يذ ما وعد به من إصالحا ،

الدعوة لعدم ت ويي ال رصة على الت   السلمي، إىل التهديد بت   موق  أ قرة ال  متل  بدائل بعد ساطلة النظام 
 113وةداعه.

بعد أن فقد  تركيا إمكا ية ال    على النظام إ ر الق يعة الدبلوماسية الكاملة اط األسد: ضة إلسقر دعم المعا: ثانيا
 مد هذه ال  ة على  ومتدد تقدم ف ائل املعا ضة ميدا يا يف موا هة النظام،  بينها بعد سح  الس رين، ف ال عن

   ال ة سنوا  تقريبا.
                                                           

صحي ة احلياة   ،السياسةالتركي: الموازنة  بين أمزجة الشعوب ومتطلبات  اإلقليمياالستثمار العربي في المشروع حسني باك ،  -106 
16/12/7101. 

 .202،   السابقالمرجع مروان قبالن و موعة مدل ني،  -107 
 .216،  ، المرجع السابقداود أمحد او لو  -108 
  ت    املوقع يوم: ،18/07/7118العربية،  BBC، السوري –اتفاقية خالل مجلس التعاون التركي  51توقيع  -109 

07/11/7102  https://goo.gl/aDH13m  
 02/17/7102  الت    يوم:  7107ما    76،  وسيا اليوم، دمشقأنقرة تغلق سفرتها في  -110 

https://goo.gl/RJMZNZ  
: 72/10/7102،   الت    يوم 11/7100/ 72،بتا يخ 7100لعام  27أ ظر اىل بيان و ا ة ا ا  ية الروسية  قم  -111 

http://www.mfa.gov.tr                                 
112  -four messgees for Assad DaliysabahK.7 April :
https://www.dailysabah.com/world/2011/04/07/four-messages-for-assad.  

 10/10/7102،   الت    يوم 17/12/7107، اجلزيرة  ي، أردوغان بحذر من تكرار مذبحة حماة  -113 
https://goo.gl/qq4geg  

https://goo.gl/aDH13m
https://goo.gl/RJMZNZ
https://goo.gl/RJMZNZ
http://www.mfa.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
https://www.dailysabah.com/world/2011/04/07/four-messages-for-assad
https://www.dailysabah.com/world/2011/04/07/four-messages-for-assad
https://goo.gl/qq4geg
https://goo.gl/qq4geg
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فاقد للشرعية، وباشر  تركيا بتقدمي الدعم للمعا ضة السو ية على عدة مستويا   األسد ظام  أنواعترب  تركيا      
السياسية اللقاءا   كما است افي تركيا معظم العسكرس،   حىمي والسياسي و اال ا ي واللو س  و منها اإلعال وأبعاد،

ائتال   إىلكل مراحل تشكيل هذه املعا ضة من  ل  الوطين   ة، وأ ل  مدمترا  املعا ضة، و افقيللمعرضة السو ي
 وسامهي يف تشكيل اع ا  ،يف ا تماعا   موعة أصدقاء سو ياالوطين قو  ال و ة واملعا ضة السو ية، كما شا كي 

تركيا ما  است افييف خمتل  املنابر الدولية، كما  بامسهاال  قدمي هلا الدعم و د ي  السياسيةالسو ية دويل باملعا ضة 
تقدمي الدعم العسكرس والسال  لبعم ال  ائل املسلحة  ضمن سياسية الباب امل تو  ،يربو على مليو  ال ئ سو س

 114هذه املواق  بتنسيق واض  بني تركيا و ق ر.، وتبلو   ةاصة اجليش احلر يف مشاا سو يا
أس التظلي عن شعا  إسقا  األسد والقبوا خب ة اال تقالية و دوهلا الزمين وفق االت ا  ثالثا: القبول بالحل السياسي: 

 دها يفعقيف فينا مبا يعين املوافقة ال منية على بقاء األسد على  أ  السل ة حى اال تظابا  املزمن  الروسي-األمريكي
  ايتها،   م عديد الت رتا  برفم بقائه يف السل ة بعدها

وحل ائه من هذا املربع حالة الركود واملراوحة يف الوضع امليدا  بني النظام  إىلومن العوامل ال  سامهي يف ا تقاا تركيا      
وسي بعد التدةل العسكرس الر  هة وف ائل املعا ضة من  هة  ا ية، وترا ع الدو  ال كي بشكل واض  يف سو يا 

على سق  وةا طة طريق احلل و دوهلا الزمين وشكل سو يا املستقبلية ضمن بنود  الروسياألمريكي املباشر، واالت ا  
 115مشلي هتديدا مب نا باإل هاب أو دعم اإل هاب ملن خير  عن هذا االت ا .

عليها من مت  ا  داةلية وةا  ية أ ر  على صا ع القرا  كما ختلل هذه املرحلة ا تظابا  حزيران يو يو وما ترت       
ا ا  ية كما سبق ذكره، وشهد  هذه املرحلة فت  قاعدة إجنرلي  العسكرية  سياستهال كي، ودفعته إلعادة تقييم 

 116.ملكافحة داعشال  الدويل واخنرا  أ قرة بشكل فعلي يف التح ل ائرا  التحال  الدويل
، وقد فقد  اآلن حىأ قرة للمقاتلة الروسية واملمتدة  إسقا ميكن ت  خيها حباد ة و  المبادرة للدفاع:رابعا: االنتقال من 

السو ية على  األ مةالقومي من ت و ا   وأمنهاةالهلا تركيا أس أمل يف إحدا  اة ا  كب  يف احلالة السو ية حدودها 
 :مستويني

العقابية الروسية ضد ا قرة، على كافة املستويا  االقت ادية والت ا ية  باإل راءا العام املتعلق األوا السيا      
ية من  ليق والسياسية والعسكرية، ويف مقدمتها فر  موسكو حالة حظر ط ان فعلي فو  سو يا ومنعي ال ائرا  ال ك

 مشاا سو يا. أمنة يفمن قة  إ شاءتن يذ تركيا ملشروع  واحلدوا دونفو  األ واء السو ية 

                                                           

 72/10/7102  الت    يوم  ،02/00/7102اإلةبا س، BBC، موقع الدعم التركي لجيش الحر -114 
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/11/151127_mit_tirlari_neler_olmustu  

 02/7/7102،   الت    يوم 81/7102/ 10سكاس  يو  عربية،  "، 2بنود التفاهم المشترك في "فينا  -115 
https://goo.gl/XXjMAU  

 املر ع   سه. -116 

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/11/151127_mit_tirlari_neler_olmustu
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/11/151127_mit_tirlari_neler_olmustu
https://goo.gl/XXjMAU
https://goo.gl/XXjMAU
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الذا ع العسكرس حلزب اال اد الدميقراطي  الكردية، وهيا ا  املتعلق بتقدمي قوا  محاية الشع   ال ا  لسيا ا    
 والواليا تدعمه  وسيا عسكريا  مسعىالذس تعتربه أ قرة االمتداد السو س حلزب العماا الكردستا ، يف مشاا سو يا يف 

 117السو ية.  كيةة شري  كردس  اذ للحدود الاملتحدة إلقام
 خامسا: التدخل العسكري:

شنَّي تركيا عملية عسكرية يف سو يا أطلقي عليها  د ع ال را   تستهد   مسيًّا  7106أو  72يف  :ال را  د ع-0
وسي ر م ا  من املعا ضني السو يني مدعومني بدبابا  وطائرا  تركية، يف ب ع ساعا   ،املليشيا  الكردية واإل هابية

 . رابل  السو ية قرب احلدود ال كية وطردوا اإل هابيني منها على بلدة
و  ي تركيا ال   اء  عمليتها األة ة بعد أيام من اعتداء  س  لتنظيم داعش يف  ا س عنتاب  نوب شر  تركيا     

 .118قتياًل مد يًّا(، ق عيًّا تركيز عملياهتا على األكراد السو يني 22)
 باالش ا    ن الزيتون  يسمي بد  عملية ما 7102 ا  ي  06بدأ  القوا  ال كية يف وقد   ن الزيتون:  عملية-7

دةلي تركيا حرب ع رين  د  واحد معلن، وهو الق اء على وحدا  محاية الشع  الكردية، ، مع عناصر اجليش احلر
 119وال  ت ن ها أ قرة على أ ا منظمة إ هابية.

حى اآلن  دودة، وينح ر هدفها الرئي  يف إبعاد تنظيم الدولة عن احلدود ال كية،  تبدو العملية العسكرية ال كية     
  الذس خيل ه احنسا  التنظيم، ومن مث السي رة على الشري  احلدودس را ومنع وحدا  محاية الشع  الكردية من ملء ال 

كية على قيادة املدسسة العسكرية لقد ة احلكومة ال   اةتبا . كما    ّل ال را  مع سو ية ةاصة يف مناطق  رب
للسل ة املد ية، و قيق حالة من التوا ن بني الدعم األم كي املشرو ، و م ال ر  الروسي املق ود، وتوافق  وإة اعها

 120االستقاللية. راد امل ا  مع إس ا  ن للحد من ت لعا  األك
إل با   دا هتا يف موا هة تنظيم الدولة، ومن ةالله إعادة يف الوقي   سه، ميّ ل هذا التدةل فرصة للمعا ضة السو ية 

 فر    سها طرفًا ال ميكن جتاو ه يف أس تسوية سياسية للمس لة السو ية.
بعد الت و ا  األة ة مل تعد األ مة السو ية بالنسبة ل كيا مشكلة دولة  :التدةل ال كي يف سو ية   زا  وأسباب    

 داةليا تركيا، ل ال ة سياقا  مهمة ومتزامنة: ا ة بقد  ما أضحي ش  ا 
 واللو س  مع تركيا. والسياسيةنق املعا ضة وف لها عن التواصل اجل رايف  إىلاألوا، ت و ا   بهة حل  ال  هتد  

                                                           

: 71/12/7102  الت    يوم  17/7106/ 70، عريب الروسي على دعم أكراد سوريا–التنافس األمريكي سعيد احلا ،   -117 
https://goo.gl/YZu8td  

  الت    يوم ،76/12/7106،وكالة العني اإلةبا ية؟،2111كيف تطور الموقف التركي من األزمة السورية منذ  -118 
02/12/7102 ain.com/article/240586-https://al  

،   الت    سوم 76/17/7102عريب BBCموقع  عملية "غصن الزيتون" في عفرين؟ ما الذي يسعى أردوغان لتحقيقه من -119 
07/12/7102 ،42968068-http://www.bbc.com/arabic/interactivity  

 2،  7106العريب لألحبا  ود اسة السياسية، ، املركز دوافع التدخل التركي في سورية واحتماالت توسعه -120 

https://goo.gl/YZu8td
https://goo.gl/YZu8td
https://al-ain.com/article/240586
http://www.bbc.com/arabic/interactivity-42968068
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التقسيم أو  بسينا يوها الكردس من مشاا سو يا، والذس يهدد على املد  البعيد  دا تركيا  السياسي املشروع ا يا: 
 احلكم الذايت ألكرادها.

 72ال ال : اهتام أ قرة لقوا  احلماية بالوقو  مشا كة مع حزب العماا الكردستا  ةل  ت    أ قرة أودس حبياة 
 يف سو يا ... ال كي امل   هذه الت و ا  ال  تس  على قدم وسا  ت ر  التدةل العسكرس  شظ ا

تنامي قد ا  العسكرية  بوص ها ق ية أمن قومي بالد  ة األوىل، وعمقا إس اتي يا هلا، ةاصةتنظر تركيا إىل سو يا      
صع  يف املشهدين امليدا  والسياسي، بسي رته على حنو  ل   الت و ا  كرقم الكردس معحلزب اال اد الدميقراطي 

 : كااليتلتدةل ال كي يف سو يا  وتتم ل أسباب ا 121،مساحة البالد بدعم من واشن ن، وهو ما ي   قلق تركيا.
 عرب تداةل املشهد السو س مع الوضع ال كي الداةلي بعد ا تبا  األ مة السو ية بشكل مباشر ب منها القومي ،

 .ت   ا  أ قرة
   تنامي التهديدا  األمنية القادمة من سو ية من قبل تنظيم الدولة وحزب العماا الكردستا ، ةاصة مع الت   ا

 تعر  هلا الداةل ال كي ةالا السنوا  املاضية.ال  
 مكن أكراد سو يا من كيا أن يتر ت ةشييحي   ،التقدم امل  ر للمشروع الكردس السياسي على حدودها اجلنوبية

  رايف ُمت ل على حدود تركيا قبالة احملافظا  اجلنوبية ال  تق نها أ لبية ُكرديَّةإقامة كيان  
  دعم تركيا ملشروع اإلسالمي يف العامل العريب أس السعي لوصوا  اعة اإلةوان املسلمني إىل السل ة يف سو يا أو

قد  7100مع األسد يف أو   أو لوااملشا كة يف السل ة، فبحس  تقرير لوكالة  فرا   بر    فسن ا تماع داود 
من ةالا ضم و  اء منهم، باإلضافة إىل إتاحة اجملاا  األسد اإلةوان املسلمني يف احلكمت من اق احا ب ن يشر  

 يتوافق مع حزب ديين ال اإلةوانسو يا، بوص هم مي لون السنة، ولرفم األسد ال كرة على أسا  أن  إىللعودهتم 
 122.فكرة علما ية الدولة

  املقاتلة يف سو ية.القد ا  العسكرية الكب ة والت و  العسكرس الذس يتمتع بيه اجليش ال كي على ال  ائل 
 

 المبحث الثالث: التدخل الروسي التركي من منظور العالقات الدولية وانعكاساته المستقبلية.
 على للح ا   وسيا سعي ال ال كية، ف ي الروسية امل ا  تناقم على األبر  امل اا ة تقدم لناالسو ي األ مة طبيعة نإ

 أس عا ضي املتوس  فقد البحر يف الوحيدة البحرية قاعدهتا على واحل ا األوس   الشر  يف حل ائها أهم مع م احلها
 املن قة، وأاهرها يف  دًدا دو ها أبر  السبل ما بشى النظام ودعمي سو ية يف ةا  ي عسكرس ل أس تدةلتدة
وال    على اجملتمع ، يف حني تو هي تركيا لدعم ة وم النظام يف املعا ضة واجليش احلر عليه االعتماد ميكن ي كحل

 الدويل ملعاقبة النظام السو س وعزله دوليا.
                                                           

 .02  (،7106مركز إد ا  الد اسا  واالستشا ا ، محددات السياسية الخارجية التركية إزاء سوريا، )سعيد احلا ،  -121 
(، 7102، 0 ، مركز االما ا  للد اسا  والبحو  االس اجتية ،أبواي)تركيا:استراتجية طموحة وسياسة مقيدة، عماد يوس ،  -122 

  22. 
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 : تحليل التدخل الروسي والتركي من منظور نظريات العالقات الدولية.لمطلب األولا

 أوال: التدخل الروسي وفق منظور العالقات الدولية.

، فروسيا ال  وسي يف سو ياذل  يف التدةل الر  ويت لىتعد الواقعة من أك ر النظريا  ح و ا يف ت س  احلالة السو ية     
ترس يف األ مة السو ية هتديدا واضحا مل احلها القومية أس هتديد الن وذ الروسي يف سو يا فبحس  الواقعية فسن الدوا 
تت ر  وفقا مل احلها القومية، فالسياسة الدولية حس  مو  ا تو  كومة مب هوم امل لحة املعر  يف إطا  قوة 

  124.القوة بالكي ية ال  متليها عليها م احلها أو إس اتي يتها فالدوا تسعى لزيادة قوهتا، واست الا تل  123ولة،الد

وسيا بتعظيم ف ي ال  ظام دويل و ياب سل ة مركزية حلماية الدوا من بع ها ومع تنامي التهديدا  األمنية قامي        
جي  على كل دولة أن  افظ على بقائها  الواقعية عسكرية، فبحس سو يا  ديدا إ شاء قواعد  قوهتا العسكرية يف

ومع ترا ع سي رة النظام السو س احللي  لروسيا أمام  125منه،اعتمادا على ذاهتا فالنزاعا  يف ال النظام فوضوس ال م ر 
ل قد ي ب  ضرو يا تقدم املعا ضة السو ية أعلني  وسيا عن تدةلها العسكرس املباشر  د  ت   توا ن القو  فالتدة

 للح ا  على توا ن القو .

 وسيا ومن ةالا تدةلها العسكرس تسعى إىل  قيق م احلها القومية وهو احل ا  على بقاء  نفس وفق منظو   الواقعي
 126امل ا  والذس يقت ي بقاء النظام السو س احللي  لروسيا.

الواقعني تعظيم القوس ق عي  وسيا مشو ا طويال يف السبا  و د  احل ا  على توا ن القوس والذس يقت ي حبس       
حنو التسل  وقامي بت وير القد ا  العسكرية ه ومية لتدافع عن   سها وتوسع من   ا  سي رهتا، وهذا يبدو بشكل 
 قو  من ةالا تزويد النظام السو س ب حد  الوسائل العسكرية وأحد  املنظوما  ال ا وةية على اإلطال  يف سبيل

فاملنظو  الواقعي يركز على عن ر القوة من أ ل  قيق الدوا  127 احل ا  على بقاء النظام وت لي  امل لحة الوطنية،
 128مل احلها أو الدفاع عنها.

                                                           
123  -Hoffmann Stanley, contemporary theory in international relations, fifth edition. 

United States of America: prentice-hall, Inc, June 1965. Pp56 
 

 .23 (،   02005،والتو يع،   للنشر د ھاا دا :م ر،) إشكاليات و نظريات :الدولي النظام اد، ه عودة- 124 
 .012  ،المرجع السابق  وبر ، بالتس را   يم ، داو يت -125 
 .226:    المرجع السابقمروان قبالن و موعة مدلقني،  -126 
   ،78،7102/12/7102، املركز الدميقراطى العرىب، األزمة السورية من رؤية: نظريات العالقات الدوليةحسني ةل  موسى،  -127 

  http://democraticac.de/?p=676، 01/12/7102الت    يوم: 
، بعد الحرب الباردة لنظريات التفسيرية للعالقات الدولية بين التكيف والتغير في ظل تحوالت عالم ماعبد الناصر  نديل،  -128 

 .072   ، امعة باتنةاجلزائر: 
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 م لحتها الوطنيةحبس  الواقعية ال تنظر إىل املبادئ واألةال  والقا ون الدويل إال مبا يتوافق مع  الكرب فالدوا      
 أسذا ما يت    ليا حنو تو ه النظام السو س على احل ا  على توا ده يف احلكم ومتاسكه كنظام مقابل ، وهوالقومية

 129ت حيا  تكون يف املقابل ب م النظر عن احلقو  والوا با  جتاه شعبه.
و  واقعي على والقا ون الدويل من منظ اإل سا يةلذل  تنظر  وسيا إىل ق ية حقو  اإل سان يف سو يا واال تهاكا         

أ ا ليسي إال فكرة ليربالية يستظدمها ال رب كو قة ض   من أ ل عرقلة التقدم امليدا  لروسيا وحل ائها على األ  ، 
لذا فالتدةل يف ش ون الدولة يكون مبب على أسا  امل لحة القومية واإلح ام يكون لعدم توا د تل  امل لحة فالدوا 

فتدةل يف شدون دوا أةرس إذا كان ذل  ينس م  با تقائيةويل وحقو  اإل سان تتعامل مع القا ون الد الكرب 
وم لحتها القومية، ومن مث مبدأ عدم التدةل لي  له قيمة يف عالقا  بني الدوا العظمى فالدوا العظمى م ل أمريكا 

 وأف ا ستاند  يف العرا  وفر سا قد تر  م لحة وأهدا  سياسية من و اء التدةل وان كان العتبا ا  إ سا ية م لما ح
 وليبيا.

ف ال عن كل ما سبق يت   أن الربادامي الواقعي هو األ س  لتحليل اهلد  الروسي من التدةل املباشر يف األ مة     
 سم موا ين القوس  ديدة يف املن قة والت كيد على الدو  الروسي كقوة عاملية السو ية، ألن يف احلقيقة ما يهم  وسيا هو 

لروسيا يف الشر  جتاو ها، وضمان م لحتها القومية واحل ا  على بقاء النظام السو س الذس يعد حلي ا اس اجتيا  جيو ال 
 األوس .

 السياسية التركية الخارجية من منظور العالقات الدولية:ثانيا: 

 ال كية ا ا  ية للسياسة أساسية من لقا -ال كية ا ا  ية للسياسة األساسي املنظر-أو لوا داوود امحد وضع لقد      
 ت    واألمن، احلريا  بني التوفيق( يف العام م مو ا يف املن لقا  هذه مت لي وقد والدويل، اإلقليمي املستو  على

 يف تركيا دو  تعري  وإعادة الدبلوماسي األسلوب ت وير واألبعاد، املسال  متعددة ةا  ية سياسة إتباع املشكال ،
 كل مع والتواصل الدائمة احلركة إىل الدبلوماسي والكمون اجلامدة السياسة من اال تقاا إىل باإلضافة الدولية، الساحة

 لل ميع، املش   األمن  قيق ضرو ة يف مت لي األوس  الشر  ملن قة ا ا  ال عيد وعلى ل كيا املهمة العامل بلدان
 اقت اديا  بني املتبادا االعتماد وتعزيز املن قة، أ ما  معاجلة يف والسلمية الدبلوماسية واآلليا  احلوا  ل ة وت لي 
 .والتعددية ال قايف التعايش على الت كيد إطا  يف املتعدد وطابعها القائمة، الكيا ا  وحدة على احل ا  إىل إضافة املن قة،

 كمت   األةالقي املت   على اعتمد  ال  امل الية، املد سة على الدولية للعالقا  ت س ها يف اعتمد  وقد       
 فكرة على تقوم امل الية فاملد سة .والقا و ية السلمية بال ر  وال راعا  النزاعا  وحل الدولية، العالقا  مسا  يف  ئيسي

 وسبا  القو ، توا ن م اهيم إتباعها  فم حي  كائن، هو ما على ولي  الدولية العالقا  عليه تكون أن جي  ما

                                                           

 املر ع   سه. -129 
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 واحلقو  االلتزاما  على ت كد األوىل، فهي العاملية احلرب قبل عقدها   ال  السرية واملعاهدا  القوة واستظدام التسل ،
 اجملتمع أو  ،للدوا األ ا ية النزعة من تد املتبادا االعتماد نأو  السلم، حالة يف الدوا م ا  وتوافق الدولية، القا و ية

 م ل النظام  ياب حالة على للق اء ال رو ية املدسسا  ةلق معه ميكن بشكل   سه تنظيم إعادة عليه يتو   الدويل
 130 ديد. وقيم وأعرا  قواعد وةلق املتحدة، واألمم األمم ع بة

 قد ة وان الدولية، للم موعة اجلماعية املس ولية من تن لق وال  الن عية، الليربالية النظرية إىل وفقا ت س ها ميكن كما     
  ا، احملي ة والشعوب الدولية اجملموعة م ا  مع وتتسق وتت ابق مالءتت شعبها م ا   عل يف تتم ل احلاكمة النظ 
 اجملتمعا  يف التنمية واقع  سني يف مسامهتها بقد  اإلقليمي، املتبادا التعاون إطا  يف اإلجيابية ال اعلة مشا كتها وبقد 
 .والدولية اإلقليمية الشرعية على ح وهلا فر  وتزداد أعلى، م داقية من  ظى ما بقد   ا احملي ة

 على سلوكه يبين الذس العقال  ال اعل النموذ  من تن لق النظرية هذه أساسها على بنيي ال  التو ها  أن      
 مكو ة ف ة لكل بل فق ، ا ا  ية األة ا  من آمنها على واحل ا  البقاء أ ل من لي  واهلد ، حساب التكل ة

 ةالفا التعاون فر  على تشدد فهي   عي، تعاو  أسا  على الدوا ت اعال  تبين الليربالية أن أس اإلقليمي، للمحي 
 على احل ا  يف أمهيتها العسكرية القوة فقدان ذل  يعين وال الواقعية، النظرية يف كما القوة ةالا من األمن عن للبح 

 131الوطنية. امل لحة جتاه األةر  باملدا   مقا  ة  حبة  ظرة هلا الليربالية املد سة أن يعين ما وهو الوطنية، امل لحة

 وصوله وبعد احلكم سدة إىل والتنمية العدالة حزب وصوا قبل تركيا منها تعا  ال  املت ذ ة ا الفا  ال ويف     
 سياسة إتباع تركيا على ي ر  كان ذل  كل و  ها، وسو يا إيران مع وةالفا  الكردية، واملشكلة العرا ، كت ك 
 واملهددة العالقة ا الفا  كل إل اء امل ا  فيه تتقاطع تعاو  إطا  يف اإلقليمي  ي ها مع التعاون على تقوم حكيمة
  ا تتمتع ال  وعناصرها مبقد اهتا سي علها  تمعاته ومع معه والسمو اإلقليمي  ي ها مع فتعاو ا وبالتايل لكمن،
 املنه ي اإلطا   ليل إطا  يف كان ذل  كل .اإلسالمي والعامل األوس  الشر  من قة تتزعم االس اتي ي وموقعها
 ال كية العالقا  إليه ألي ما لكن ا ا  ية، السياسة يف   هم يف عري ة كظ و  األترا  الساسة وضعها ال  واملبادئ

 املقا بة جيعل العربية، ال و ا  إبان لن سها  مسته الذس اإلطا  هذا   ا  عن ا ا   وسلوكها ال اعلني، من العديد مع
 132.ال كية ا ا  ية السياسة سلو  ت س  يف األقرب هي البنيوية الواقعية

                                                           

 للنشر ا لدو ية دا  :اجلزائر ،التكوينية والنظريات التفسيرية االتجاهات بين الدولية العالقات في التنظير  نديل، الناصر عبد -130 
 .22،    2001 األوىل، القبعة والتو يع،

Teffery. T، The Con Turn in International Relations، World Politics، Vol50، N:2، 
1998، P.324. 

، )اجلزائر:  امعة احلا  ة ر باتنة، األمنية الجديدة المعيقاتالبعد اإلقليمي للسياسة الخارجية التركية في ظل عبد املال   زم،  -131 
 . 20 - 22م(،    7110 سالة ما ست     منشو ة، 

والدراسات اإلنسانية الفلسطينية، دار صالح ابو ختلة، السياسية الخارجية التركية والثورات العربية، فلسطين: مجلة البحوث  -132 

 .02،  ص 11المنظومة، العدد: 
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 طبيعة أن من تن لق كو ا يف الن عية الليربالية النظرية مع تتوافق البنيوية املد سة أو اجلديدة البنيوية الواقعية فالنظرية     
 حساباته أن يف ختتل  لكنها املتاحة، املوا د لكل بعقال ية حساباته يبين الذس العقال  ال اعل  وذ  شكل تتظذ ال اعل
 .الذاتية م لحته من تن لق ا اصة، أهدافه لتحقيق

 .وال وائد للتكالي  عقال ية حسابا  من سلوكهم ين لق حبي  أ ا ية، ك واعل السياسية ال واعل ت هم تت و  فهي     
 ا ا  ية السياسة ةيا ا  كل تشكل ال  هي الدويل النظام بنية ب ن  أ   والتز كين   النظرية هلذه األساسي فاملنظر
 العناصر هي والدوا حاسم، ال وضوية فمن ق، ال واعل سلو   دد ال  هي الدويل للنظام ال وضوية ال بيعة نوأ للدولة
 اجلديدة الواقعية أن جند لذا، ملحة األمنية املع لة فيها تكون وال  الذاتية، املساعدة بي ة يف املو ودة الرئيسية ال اعلة
 هدفها ويبقى األةر ، الدوا يف ال قة عن عا زة فيها الدوا تظل وال  البنيوية، ال وضوية حدود ضمن للعمل تسعى

 إىل تددس ال وضى أن م ادها معادلة يف ي و ه ما وهذا الذا ، على احملافظة أو البقاء ح ظ على العمل يف   و ا
 133. واهلدوء والقوة امل لحة عن البح  إىل يددس االهتمام وهذا البقاء، حب ظ االهتمام

 فهي البنيوية، الواقعية إىل ت س ه يف أقرب هو ا ا  ي سلوكها أن جند ال كية ا ا  ية السياسة طبيعة إىل وبالنظر     
 فبي ة ،سياسي فعل وال هلا  قل ال كا ي أن بعد إقليمية كقوة لتعود األوس  الشر  يف البي ة واقع من االست ادة  اوا
 عدم حالة واستمرا   ديدة، أ ظمة وقيام أ ظمة ا يا  عرب األة ة اآلو ة يف ال واعل فيها تتشكل ال  األوس  الشر 

 ال اعلني يف  ل لتحل ل كيا  احبة فرصة أو د ذل  كل فيها، السياسيني ال اعلني أهم مت ل كا ي أ ظمة يف االستقرا 
 خيدم م لحتها مبا اإلقليمية ت اعالهتا وإدا ة املن قة، وقيادة تزعم است اعي لو دوليا  قال مينحها مبا اإلقليمية الدائرة هذه

 134.إقليمية قوة وجيعلها القومية

 .على روسيا وتركيا السوريةلألزمة االنعكاسات الجيوبوليتكية المستقبلية  المطلب الثاني:
أصب  اال قسام يف املوق  الروسي وال كي جتاه النظام واضحا بشكل علين و مسي، ت اقم أحدا  األ مة السو ية  مع    

يما وق ي تركيا يف اجلا   فموق  ال ر  الروسي إىل  ا   النظام السو س بكل  قله سياسيا واقت اديا وعسكريا، ف
وبدا واضحا أي ا أن االست ما  ال كي السياسي مع النظام السو س  135مع املعا ضة ومعسكر إسقا  النظام، األةر

 األسدةالا السنوا  املاضية لكس  سو ية إقليميا مل ين  ، حي  فشل اجلهد ال كي يف إقناع الرئي  السو س بشا  
 اإليرا يةالن ائ   إىلبامل ي يف طريق اإلصالحا  احلقيقة ال اعلة والعا لة، يف الوقي الذس ف ل فيه األة  االستماع 

 ملوا هة احلرا  يف سو يا. واألمينيف ا يا  العسكرس   األماموامل ي قدما حنو 

                                                           

 كردستان مركز :العرا  ، المعاصرة النظريات ضوء في مقارنة نقدية دراسة الدولية، العالقات في الواقعية نظرية فر ،  مد  و أ -133 
 22-62،  2001 ،اإلس اتي ية للد اسا 

 .04ص صالح ابو ختلة، المرجع السابق،  -134 

 الدوحة: التركية: المأزق الحالي السيناريوهات المتوقعة، تقيم حالة، –الثورة السورية في المعادالت اإليرانية على حسني باك ،  -135 
 .22-22،  7107لسياسيا ،املركز العريب لألحبا  ود اسة ا
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د  ة أن  إىلروسي وال كي وضوحا، وص   اد اال قسام الة يالسو   مالحظة ا ه كلما اشتد  األ مة باإلمكانكان     
كمناف  على امل ا  الروسية يف   إليهايف ف ة من ال  ا ، أصبحي تنظر  إقليميا وسيا ال  كا ي تعترب تركيا شريكا 

عرب  قل أسلحة وأمواا ودعم عدو بعد إسقا  تركيا ملقاتلة  وسية تن يذ أ ندة  ربية وأمريكية  إىلسو يا مث  ولي 
 136 أطماعها.سو يا    ا ل ز عسكرس متليه  وإ هابيني إىلع ابا  مسلحني 

ميكن  والدويل بشكل حا م وقاطع باعتبا  النظام السو س ة ا أمحر، إذا ال اإلقليميوقد برهني  وسيا عن موق ها     
د  ة أن الرئي  الروسي  إىلذل  اشتباكا مع أ قرة،  ملوسكو أن ت   حلي ها االس اتي ي يسق  بسهولة، وإن ت ل 

الذس أكده أي ا و ير  األمر 137بوتني ،أعلن صراحة   لو ة  ا بني تركيا وسو ية فس نا سنظتا  سو ية بال ش   فالدمي 
  على  عليه  وأنهو  ما استمر الوضع على ما إذاستظتا  سو ية ةا  ية  وسيا  س  ي الفرو  الذس أشا  أن   وسيا 

 أن  قق أس طموحا  يف املن قة إال من ةالا التحال  مع تركيا وسو ية  باست اعتهاه  لي  تركيا أن تعي أ 
أعمق وابعد من احلد  السو س، ومبا يعك  األمهية اجليوبوليتكية لسو ية  إقليميااكتس  التناف  الروسي ال كي بعدا     

الرئي  الروسي  ، عندما أعلنأةرسمن  هة  ح م االةتال  الروسي ال كي وماهيته إىليف املن قة من  هة، ويش  
بعد حاد ة إسقا  ال ائرة الروسية على  138بشكل  ذ س سياستهاتعيد الت ك  يف  أنه جي  على تركيا أ بوتني  فالدمي 

 وإاليف العامل العريب،  اإلسالميةللعلما ية   وذ االناتو و شر  و ادا يتعلق بسو ية  فيماة وصا  ،احلدود السو ية ال كية
  .سيكون عليها موا هة مشكال 

 :األسدالجيوبولتكية لسيناريو بقاء  االنعكاسات-1
، وسب  بقاء النظام األسدالكب  للنظام  واإليرا املتوس  ة وصا مع الدعم الروسي  املد وهو السينا يو األ    على 

الق    املد ختر  سو ية ضعي ة على  أن وسيا بشكل أسا  يف هذه احلالة، من املنتظر القائم يعود بال  ل على 
االس ضاء ال  يقوم  ةاس اتي ي أي ا وتقدمي تنا ال  أك ر يف  واملتوس ، وهو ما يدفعا لال  واء أك ر  ي املظلة الروسية

كون إعال ا ال ت ا   وسيا وحل ائها وكسر لنظام لكس  مزيد من الدعم الروسي من الناحية اجليوسياسية سي األسد ا 
 139.السوفي الق بية الذس ال مهيمنا منذ سقو  اال اد 

 يادة الن وذ الروسي يف الشر  األوس  ةاصة يف العرا  وم ر ال  أيد   إىلستددس  اإلقليميعلى صعيد توا ن القو   
الروسي يف  اإليرا ةاصة بعد جنا  التنسيق  اإليرا يةالعالقا  الروسية  ستتنا ميالتدةل العسكرس يف سو يا، كذل  

 إىل:  سيددسيف سو يا سا  اإليرا  يادة الن وذ  إىلسو يا ويددس 
  ا   الروسي يف سو ية. إىل اإليرا مع تنامي الدو   األوس  ةاصةمن دو ها يف الشر     يمعزا تركيا و  
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  الرامية للع  دو  املد ر يف الق ايا اإلقليمية وهتديد م احلها يف العامل العريب.إفشاا املظ  ا  ال كية 
  والسياسي يف سو ية األيدلو يالسياسية واالقت ادية على تركيا من أ ل ت   تو هها  ال  و سا سة 
  الواقع، سواء  ألمرامن ةالا سياسة  األ ظمة األةر سيكون هذا احملو  يف موقع يسم  له بتحديد طبيعة عالقته مع

 اال  تا  على تركيا. إعادةيف الت عيد أم يف 
  احلالة اهل ومية،  إىل اإلقليميعلى ال عيد  أالناال تقاا من احلالة الدفاعية  األ   سيظتا  هذا احملو  على

ية، وسيكون يف يف الوقي احلاضر، ومها تركيا والسعود اإلقليميعلى ال عيد  وأمهيةفاعلية  األك ر الدولتنيمستهد  
 أهدافهم.لتحقيق  أف لموقع 

  ةاصة )لبنان وفلس ني  األوس التواصل مع من قة الشر   إعادةمتنع تركيا من  أنويف هذا السينا يو تست يع سو ية
 أسا ا  ية، وان تقو   السياسةسابقا يف املن قة على صعيد  حققتهاال   املكتسبا والعرا  واأل دن(، وتنهي كل 

  اولة تركية لتوسيع دائرة اال  تا  االقت ادس مع املن قة.
  من قة ا لي  العريب  إىليف موقع خيوهلا منع تركيا من التوسع  نوبا باجتاه العرا ، والوصوا  إيرانويف مقابل ستكون

نوب، ف ال ما يعين عمليا   يمها وعزهلا عن أس حيز إقليمي يف الشر  أو اجل 140،ودوا  ل  التعاون ا لي ي
 عن ال رب حي  توا ه صعوبا  اال  مام اىل اال اد األو ويب.

 
 الجيوبوليتكية لسيناريو سقوط النظام السوري. االنعكاسات-2

وفاعلية يف   باتاإذا سق  النظام السو س فسيكون ذل  يف منزلة  لزاا  يوبوليتيكي يسق  معه أهم وأك ر التحال ا      
سق  النظام السو س، فسن املشا يع الروسية يف املن قة بشكله  إذاةالا العقود ال ال ة املاضية، مبعين أةر،  األوس الشر  

والبحر املتوس   األوس   يم الدو  الروسي يف الشر   إىل وسيددساملو ود واملعرو  حاليا سيكون يف حكم املنتهي، 
ا  القا من كون سو ية مدةل  وسيا إىل الشر  األوس  والعامل ملن قة،   وذ  موسكو املباشر يف اوالعامل العريب، وسينتهي 

العريب والبحر املتوس ، فسن سقو   ظام األسد سيكون له تداعيا  عميقة على السياسية ا ا  ية لروسيا يف العامل، 
وسيكون لذل  تبعا    حبي  ست قد  وسيا حلي ا اس اتي يا تا خييا ال ميكن تعوي ه، مهما كا ي املكتسبا  الالحقة

 .كب ة لروسيا
 الشر  مكا تها العاملية كقوة منافسة للسياسا  األمريكية يف زء مهم من ويف هذا اإلطا  أي ا ست قد  وسيا     

 وال كية. واألمريكيةال ربية ، وبذل  ي ب  الشر  األوس  مساحة م توحة أمام األطماع األوس 
تركيا، إذ من املتوقع أن ي يت النظام السو س اجلديد، بناء على أما بالنسبة ل كيا فان سقو  النظام سي   يف م لحة     

إ ادة شعبية، مبا يعرب عن ت لعا  الشع  السو س، ومن ش ن ذل  أن يقربه من تركيا من قاعدة الدميقراطية وامل ا  
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ف ال عن أن أ قرة تكون قد  141  ال كية حلزب العدالة والتنمية،املش كة، ة وصا أن ذل  ينس م  مع السياسيا
 ظام  ديد قادم يف  أسمتوضعي بشكل  يد من ةالا دعم املعا ضة السو ية يف مكان يدهلها  س  عالقا  بناء على 

 الروسي أي ا.يسرع من وت ة املشروع  سو يا، األمر الذس يتي  هلا العمل بشكل أك ر فاعلية يف الشر  األوس ، ما
 

وفق  ددا  ال كي على ة  األ مة السو ية كان و  ستنت  سا سبق ذكره يف ال  ل األة  أن التدةل الروسي      
 إعادة توا ن القو  على عرب والدولية وذل اإلقليمية  مكا تهتعزيز وم ا  قومية ويهد  كل منها من ةالا تدةله إىل 

 تسوية مستقبلية.وإجياد مكا ة له يف أس  األ  

د كش ي األ مة السو ية عن ح م ا ال  يف امل ا  واألهدا  بني الرو  واألترا  يف الش ن السو س، وما عز  وق    
  متمس  ب هدافه إسقا  ال ائرة احلربية الروسية من قبل تركيا، و  م امل احلة ال  تلي احلاد ة ضل كل طر  ذل  حاد ة

 القري . املد سا يوحي ب عوبة إجياد تسوية سياسية على  وم احله القومية

للنظرية الواقعية يف  ليل التدةل الروسي ال كي  إسقاطنافبمن و  العالقا  الدولية وكما  اء يف حب نا وعرب    
 أد امها ين حد بني ةيالقوم م احلها  قيق إىل تسعى كل من  وسيا وتركيا نفس ،صلبها يف عرا ال  يقع وال  وم اهيمها،

 امل ا   قيق وسبل السو ية احلالة فهمها  اولة يف سةاالد   عليها تعتمد ال  امل اهيم أهم ومن، اهليمنة وأق امها البقاء
 .والتحال ا  القو  موا ين هي ،ة مباشر املعنية  ااألطر  ملظتل  القومية

سينا يو بقاء النظام وسينا يو سقو  النظام وتداعياته على كل من وأة ا فقد   تناوا سينا يوها  األ مة السو ية،     
  وسيا وتركيا، والذس قد تن م عنه ت   يف ا ا طة اإلقليمية للتحال ا  السياسية.
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ن الت و ا  امل ا  ة يف وقي ضيق،  تي ة  قص يف املعلوما  حدو   لة م األ مة يعينأن م هوم  يت   سا سبق   

األحدا ، وعليه فاأل مة تعد مرحلة قد تت و  مث تنتقل إىل مرحلة النزاع ال ويل أو الق   وال  قد تقود إىل  وتسا ع
و عين باألطرا   ،ومسا  النزاع ديناميكية يف املد رة رالعناص من ا ا  ية األطرا  تعتربكما مث شاملة،   حرب  دودة

 الق رس إىل احمللي إطا ه من النزاع  قل إىل تسعى فهي ،النزاع مناطق يف جيرس مبا ال لة ذا  ا ا  ية تل  األطرا 
 . قيق أكرب قد  من املكاس  وامل ا ويسعي كل طر  إىل  فاإلقليمي

على تو يع السل ة وال روة يف مناخ إقليمي  الداةليتقليدية من ال راع  ل حالةشكبدأ  األ مة السو يّة على وقد     
لكن موقع ، احلاكمةامل البة باحلرية والدميقراطية وإصال  األ ظمة  م  رب ومتقل   تي ة ما يسمي ب و ا  الربيع العريب

وال راع العريب  ةاةنة كالق ية ال لس ينيالشر  األوس ية الس اوالدو  الذس تلعبه يف الق اي سو ية اجليوسياسي املهم
ال راع  من  علاإلسرائيلي والعالقا  السو ية اإليرا ية ودعم حركا  املقاومة والق ية الكردية والتقا ب الروسي السو س، 

ةا  ية وت  ية حساباهتا عرب دعم  سو ية إىل ساحة صراع بني القوس يو ول ة،ودوليا من موا هة إقليمّية احمللي  زء
 ت ل  وتوا  اهتا، املن قة  ال ا   سم إلعادة مدةال ةالسو ي األ مة سا ساهم يف تعقيد األ مة، وقد شكلي وكالء  لني

 .املناا بعيد راأم بش  ا حلّ  إىل التوّصل إمكا ية جيعل ما ة،اجليوسياسي احلسابا  يهاعل

 مستويا   ال ة على تت اعل  موعا   ال  من منهما كل  ليت  معسكرين من يف سو ية ال راع حالة تتكون    
عا ضة املويشمل  ،السو س النظام إطاحة إىل يسعى الذس الت ي  معسكر وهو األوا يشمل ،ودولية قليميةإ و يةل  : ئيسة

 ومن ، ديدا اململكة العربية السعودية وق ر العربية ا لي  ودوا تركيا من كل اإقليمي ويدعمهم ،املنت  ة على النظام
 ويشمل القائم الوضع على احل ا  معسكر هو اآلةر ملعسكرا أما ،واألم كي األو ويب جبناحيه ال رب يق  ا يع ئهما  و 

اإلشا ة  معوتق  و ائهما  وسيا  (اا حزب) ولبنان  االعر  يف وحل اءها ناإير  من كل إقليميا يدعمه الذس السو س النظام
على األ    حل ائه دعم يف وح م التدةل د  ةعلى  ا عك امل ا  اجليوسياسية لكل طر  األمر الذس  إىل ت او 

 عنهم. والدفاع

 أك ر ب ريقة وال روة السل ة تو يع إعادةإسقا  النظام و  حوا تتمحو  ،داةلية ق ايا على احمللية ال راع  اأطر  زترك    
 مد ية دولة إىل،  يلتس  ظام ديكتاتو س من والتحوا بني خمتل  املكو ا  ال ائ ية للشع  السو س واملساواة عدالة
 دوا بال رو ة تعين ال األهدا  وهذه، اإل سا ية مةاوالكر  ةياال تماع العدالة من معقولة د  ة فيها قتتحق طيةادميقر 

 سو ية سياسة تعد والدولية ةاإلقليمي موعةاجمل إىل فبالنسبة تسا دها، ال  الدولية القو  ئهااو   من و وتركيا العريب ا لي 
 .سياساته ت ي  أو السو سّ  النظام ت ي  إىل سعيها يف ويةاالز  ح ر والدولية اإلقليمية ومواق ها ا ا  ية

 ال قد أمر وهو وسا ساته، وأ هزته حزب البع  العريب و مو ه شظ ية بشا  األسد بقائه عن يدافع فهو النظام، اأم    
 هذه ضمني ولو ،والدولية ةياإلقليم وعالقاهتا ةيا ا   سو ية سياسا  يف ذل  ر يد  ما مبقدا إال  ئهحل ا بال رو ة يعين

 ستدد تسوية بالت كيد تعا   لن فهي ،واحل ا  على م احلها بسو ية السو ية ا ا  ية السياسة  يةااستمر  م ال  ااألطر 
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ومنه فهذه القو   حل ائها جتاه   سها السياسا  ببت أةر  ها ل و ل النظام و وه بعم مبو بها خيت ي  دود ت ي  إىل
 القومية. ام احلها وضمان  ديد ةا  ية سياسا   ااستمر  عن بل ،شظا األ  ااستمر  عن تدافع ال

  قيق إىل تسعى الدوا  يع أن ير  ،صلبها يف عا ال ر  يقع وال  ،يةالدول العالقا  يف يالواقع فبوفق املنظو     
  اولة يف سةاالد   عليها  عتمدا ال  امل اهيم أهمّ من و  ،اهليمنةأق امها و  البقاء أد امها حّدين بني القومية م احلها

 الدواإذ تسعي  والتحال ا  القو  موا ين هي املعنية،  ااألطر  ملظتل  القومية امل ا   قيق وسبل السو ية احلالة فهمها
والتسلي ، سا ساهم يف  شد املع لة  على تعظيم قوهتا العسكرية عرب الدعم ا ا  ي موا هة يف الالدولتية  ااألطر  أو

 ة بني اإل نيا  الدينية والعرقية األمنية الداةلي

 الساحة على العودةحي  تسعي  وسية يف  ،ال كية الروسية امل ا  تناقم على وقد عربة طبيعة األ مة السو ية      
 واإلقليمية الدولية الق ايا يف املد ر دو هاكقوة إقليمية وت كيد على  واإلقليمي الدويل املستو  على مكا تها وتعزيز الدولية
 وتكوين تشكيل على قد هتا ةالهلا من ،هلا ساحنة فرصة السو ية األ مة وتعترب ،األوس  الشر  من قة وةاصة اهلامة

 إىل  بوتني فالدمي   الروسي الرئي  يسعى حي ، وال رب املتحدة الواليا  فعلته ما  را  على ديدة  إقليمية  ال ا 
  وسيا جنا  منذ ذل  ات   فقد البا دة، احلرب  اية بعد ما ف ة منذ وعزهلا  وسيا إلضعا  ال ربية القو  مساعي دحر

 حل   ل  يف ال رب  اوال  إفشاا مث ومن التحر ، على ال رب قد ة دون 7102 يف األوكرا ية القرم  زيرة ضم يف
و ظرا لألمهية اجليوبلوتكية املد رة  املن قة  يف الروسية امل ا  على احل ا   اإلقليمي املستو  على  وسيا أعتاب إىل الناتو

 سو يا يف طرطو  ميناء يف حبرية عسكرية قاعدة هلا يو د إذ، توا دها على للح ا لسو ية فقد سعي  وسيا  اهدة 
 بعد واسعة  ال ا  بناء يف  وسيا   بة عن ف ال هذا، األوس  الشر  من قة يف هلا الوحيدة العسكرية القاعدة وهي

، كما أن  وسيا قدمي   سها اليوم للعامل كقوة فاعلة يف  ا بة اإل هاب العاملي األوس  الشر  من قة يف هلا طويل  ياب
 مسامهتها ال اعلة يف الق اء على تنظيم ما يسمي بالدولة اإلسالمية وهذا بالتنسيق مع اجليش السو س.من 

وال  جتمعها حدود وق يا مش كة مع سو ية كق ية املياه العابرة للحدود وق ية لواء اسكند و ية والق ية  أما تركية    
 ةيذهب فرصة السو س، فشكل ت  م الوضع سو ية يف الت ي  ةعملي من األكرب املست يد تكون أن أ اد الكردية، فقد 

 بديل  ظام وإ شاء دمشق يفو وسيا  ناإلير  املديد النظام إسقا  على  هااإصر  ةالا من مل لحتها القو  موا ين لت حي 
إال  ،معا ضة السو يةللتقوم بتقدمي الدعم املادس والسياسي  تركيا  ةذ ف هلا تي يااإس   ا حلي لويشك منها قريبا يكون

سا استدعى  أن تركي كا ي تراق  التحركا  الكردية بعني الريبة وس  تنامي الن وذ الكردس يف مناطق حدودية مع تركية
 تد من تقدم القوا  الكردية على احلدود ال كية السو ية.تدةل عسكريا 

يف األ مة السو ية مرتب  أساسا بامل احلة القومية ومن وكس ابة عن اإلشكالية امل روحة فسن تدةل األطرا  ا ا  ية     
ستنا ملوضوع دو  األطرا  ا ا  ية يف األ مة السو ية يتنب لنا أ ه كلما  اد  امل ا  القومية للدوا كلما  اد  اةالا د  

ولتحقيق هذه حدة التدةل يف األ مة فالدوا تسعي ل مان م احلها يف سو يا عرب  قيق أكرب حد سكن من املكاس  
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ين بق على ال ر  الروسي وال كي، فتعد  وسيا أكرب املت ر ين  وهذا ما األهدا  البد من ت   موا ين القو  ل احلها
من حاا سقو  النظام احللي  هلا بدمشق، وقيام  ظام  ديد حلي  ألمريكا وال رب، سا يعين سقو  امل ا   الدوليني

ما  الدو  الروسي يف الشر  األوس ، أما تركيا وال  باتي األ مة السو ية هتديدا واضحا واملشا يع الروسية يف سو ية وا ك
ومباشرا ألمنها القومي، عرب تنامي الن وذ الكردس يف مشاا سو ية والذس ح ل على الدعم العسكرس من الوليا  املتحدة 

 الكردية يف احلدود ال كية السو ية. األمريكية، سا أدس ب كيا للتدةل العسكرس املباشر ملوا هة التوسعا 

فمن ش ن بقاء  ،حدو  ت  ا  يف ةري ة التحال ا  اإلقليمية يف املن قة إىلوقد يددس سقو  أو بقاء النظام      
 وسيا كمناف  للم ا  األمريكية، كما يسم  لن وذ اإليرا   الدو  الروسي يف الشر  األوس  وبرو يعز  من النظام أن 

كب ة   ةاصرةيف عواصم العربية وإفشاا املشروع ال كي جتاه الشر  األوس ، ويف حالة سقو  النظام سيكون  بالتمدد
، يف حني يددس إىل صعود الدو  لروسيا إذ ست قد   وذها يف الشر  وينكمش الدو  الروسي املد ر يف الق ايا اإلقليمية

  سو ية وهذا السينا يو مستبعد.ال را  الذس سيظل ه اال سحاب الروسي من  مللءال كي 

 وأ ندةن املل  السو س با  متعلقا بقو  ، بل إداةلياعد ش  ا   عن مسا  التسوية يف السو ية فهو مل يوباحلدي     
ةا  ية، كالوليا  املتحدة األمريكية و وسيا وتركيا وإيران والسعودية، وأن أس تسوية مستقبلية ينب ي أن تشمل هدالء 

بني  تقا ب أو تباعد يف و ها  النظر أس فقد أ بتي السنوا  املاضية من عمر األ مة السو ية أن و ود ،األطرا 
األطرا  ا ا  ية املعنية باأل مة السو ية ينعك  ذل  بشكل مباشر على حي يا  ال راع الداةلي، كما جي  على 

أن تد   أن حل يف سو ية يكون عرب  ،ل  ائل الكرديةالداةلية السو ية و ق د هنا بالنظام السو س واملعا ضة وا األطرا 
أ بي فشله وحوا سو ية لساحة صراع ةا  ي، كما جي  على األطرا  الت او  السلمي ولي  بالعمل العسكرس الذس 

للحد من النزي  واالقتتاا ةا   اإلمالءا    عرب امل اوضا  قاعدة مش كةل الداةلية املت ا عة تعمل على الوصوا
 األ نبية ال  تزيد  من تعقيد املشهد السو س.
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 91...........................................أل مة السو ية واألطرا  ا ا  ية.....ل م اهيمهال  ل األوا: مقا بة 

 11.............................. ..........................ا ا  ية.... واألطرا  م هوم األ مة : املبح  األوا

 01.........................................ببعم امل اهيم................ امل ل  األوا: تعري  األ مة وعالقاهتا

 01...........................................................امل ل  ال ا : تعري  األطرا  ا ا  ية: .........

 02............. ............................................بح  ال ا : التعري  باأل مة السو ية:............امل

 02....................................................امل ل  األوا: أسباب ودوافع األ مة السو ية.............

 02.....................................................السو ية:.....................  األ مة اامل ل  ال ا  مس

 77............... ...............................السو ية: ............ األ مةاملبح  ال ا : األطرا  ال اعلة يف 
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