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 الشكر والعرفان

 

 مصداقاً لقوله  صلى هللا علٌة وسلم

 (لم ٌشكر هللا الناس ٌشكر لم من)

 

فالعرفاااااان باليمٌااااال ٌقتضاااااً وفاااااام اهااااال ال ضااااال وباااااه اتقااااادم 

 ألسااااااااتاذيبيزٌاااااااال شااااااااكري وفااااااااا   تقاااااااادٌري واحترامااااااااً 

االشاااااااراي علاااااااى هاااااااذا  لقبولاااااااهالمشاااااااري سعلاااااااً ٌاساااااااٌنس 

مااااان يباااااد وصااااابر فاااااً تاااااويٌبً فاااااً  البحااااال ولمااااال بذلاااااه

عبااااااااارات الشااااااااكر والعرفااااااااان  البحاااااااال فلااااااااة منااااااااً اساااااااامى

واعماااااا  لمعااااااانً االمتنااااااانل كمااااااا ا اااااا  بالشااااااكر اليزٌاااااال 

اساااااااتاذي ساساااااااماعٌل ذٌاااااااال  لٌااااااالس الاااااااذي سااااااااعدنً ولاااااااو 

بكلماااااة فٌباااااة فلاااااة مناااااً اسااااامى معاااااانً االحتااااارام والتقااااادٌرل 

كماااااا اشاااااكر يمٌاااااا الفلباااااة واالصااااادقام الاااااذٌن سااااااعدونً فاااااً 

فلبااااام  هاااااذا  صوصااااااً صااااادٌقتًس اٌاااااان ٌوساااااي  الااااادس بحثاااااً

 منً اسمى االحترام والتقدٌر
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 :المقدمة

المثيػػػػػػر مػػػػػػن التحػػػػػػديات التػػػػػػي تمثلػػػػػػ  بأزمػػػػػػة ا تماعيػػػػػػة  3122شػػػػػػهدت سػػػػػػوريا منػػػػػػ  اذار    
سياسػػػية عميقػػػة فقػػػد بػػػدأت االزمػػػة فػػػي سػػػوريا نتيجػػػة لتأيرهػػػا باالزمػػػات التػػػي حػػػدي  فػػػي الػػػدوؿ 
العربيػػػػة بمػػػػا يسػػػػمى بثػػػػورات الربيػػػػع العربػػػػي حيػػػػث تطػػػػورت االحػػػػداث فػػػػي سػػػػوريا فػػػػي  ػػػػل واقػػػػع 

لة فػػػػػي اايػػػػػة التعقيػػػػػد تتيػػػػػمن روايػػػػػات سياسػػػػػية ودينيػػػػػة معقػػػػػد والػػػػػبي الصػػػػػراع فػػػػػي سػػػػػوريا مسػػػػػأ
وطائفيػػػة فقػػػد لانػػػ  المطالػػػب السػػػورية متواحػػػعة فػػػي بػػػدايتها حيػػػث انهػػػا لػػػم تتجػػػاوز بعػػػ  مػػػن 
الحريػػػػػػات ومحاربػػػػػػة الفسػػػػػػاد وبػػػػػػدأت بأحتجا ػػػػػػات سػػػػػػلمية ولمػػػػػػن سػػػػػػرعاف مػػػػػػا تحولػػػػػػ  هػػػػػػ   

سػػػػػقف المطالػػػػػب  االحتجا ػػػػػات الػػػػػى لػػػػػراع بػػػػػين النظػػػػػاـ السػػػػػوري والمعارحػػػػػة السػػػػػورية وارتفػػػػػاع
الػػػػى موا هػػػػة النظػػػػاـ السػػػػوري والنمطالبػػػػة بسػػػػقوط الػػػػرئيي بشػػػػار االسػػػػد ونظػػػػراً ألهميػػػػة الجيػػػػو 
سياسػػػػػػية التػػػػػػي تتمتػػػػػػع بهػػػػػػا سػػػػػػوريا تحولػػػػػػ  االزمػػػػػػة الػػػػػػى ازمػػػػػػة اقليميػػػػػػة دوليػػػػػػة تمثػػػػػػل الواليػػػػػػات 

 وروسػػػػيا االتحاديػػػػة الالعبػػػػين االساسػػػػيين فيهػػػػا مػػػػع بقػػػػاء ترليػػػػا وايػػػػراف قػػػػوتينالمتحػػػػدة االمريميػػػػة 
تػػػػػؤيراف فػػػػػي مجريػػػػػات االزمػػػػػة االقليميػػػػػة فػػػػػي  ػػػػػل ايػػػػػاب الػػػػػدوؿ العربيػػػػػة فقػػػػػد الػػػػػبح  سػػػػػوريا 
محػػػػػػوراً للتفاعػػػػػػل بػػػػػػين هػػػػػػ   القػػػػػػوى ومػػػػػػل للتنػػػػػػافي االمريمػػػػػػي الروسػػػػػػي نجػػػػػػد اف روسػػػػػػيا قػػػػػػد 
دعمػػػػ  النظػػػػاـ السػػػػوري وسػػػػاندت الدولػػػػة السػػػػورية فػػػػي  ػػػػل مجريػػػػات االزمػػػػة بينمػػػػا نػػػػرى دعػػػػم 

رحػػػػػة السػػػػػورية سياسػػػػػياً وعسػػػػػمرياً مػػػػػن ا ػػػػػل ت ييػػػػػر النظػػػػػاـ الواليػػػػػات المتحػػػػػدة االمريميػػػػػة للمعا
 السوري الى نظاـ ديمقراطي  ديد يتمايل مع مصالحها السياسية.
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 ماهو سبب التدخل المباشر لروسيا في حل االزمة السورية  -6

 فرحية البحث:

 يممن تحديد فرحية البحث بثالث نقاط رئيسية:

قػػػػػػد تنهػػػػػػب االزمػػػػػػة السػػػػػػورية بعػػػػػػد سػػػػػػنوات دوف تحقيػػػػػػق أي مػػػػػػن االهػػػػػػداؼ التػػػػػػي  -2
 قام  عليها المعارحة 

اف التػػػػػدخل الروسػػػػػي المباشػػػػػر فػػػػػػي االزمػػػػػة السػػػػػورية ورابتهػػػػػػا بأعػػػػػادة ممانتهػػػػػا قػػػػػػد  -3
 ؿ تؤدي الى بقاء ال يي السوري بشار السد في نظاـ الحمم لسنوات اطو 

اف التػػػػػدخالت الدوليػػػػػة فػػػػػي مجريػػػػػات االزمػػػػػة قػػػػػد يػػػػػؤدي الػػػػػى اسػػػػػتقرار االزمػػػػػة فػػػػػي  -4
 .سوريا الى فترة زمنية اطوؿ

 :اهمية البحث

تظهػػػر أهميػػػة الدراسػػػة مػػػن لػػػوف االزمػػػة السػػػورية أزمػػػة ذات بعػػػد داخلػػػي تحولػػػ  الػػػى شػػػمل مػػػن 
االمريمػػػػػي ممػػػػػا المنازعػػػػػات الدوليػػػػػة المرلبػػػػػة و علػػػػػ  سػػػػػوريا سػػػػػاحة للتنػػػػػافي الػػػػػدولي الروسػػػػػي 

ادت الػػػػػػى تحػػػػػػوؿ النظػػػػػػاـ الػػػػػػدولي الػػػػػػى نظػػػػػػاـ القطبػػػػػػين وخلقػػػػػػ  انتقامػػػػػػات داخليػػػػػػة ادت الػػػػػػى 
تشػػػػتي  وحػػػػدة سػػػػوريا بعػػػػد اف لانػػػػ  موحػػػػدة و علػػػػ  مػػػػن سػػػػوريا سػػػػاحة للصػػػػراع الػػػػدولي بػػػػين 

 القوى المبرى ل لك يجب دراستها



 

 

 :اهداؼ البحث

 :يأتييممن الهدؼ من البحث لما 

واسػػػػباب نشػػػػوءها وتطورهػػػػا فػػػػي  ػػػػل تحػػػػوؿ القػػػػوى االقليميػػػػة  بيػػػػاف االزمػػػػة السػػػػورية -2
 والدولية.

اسػػػػتعراض دوافػػػػع الػػػػدوؿ ذات العالقػػػػة وخالػػػػة روسػػػػيا االتحاديػػػػة مػػػػن التػػػػدخل فػػػػي  -3
 االزمة السورية.

  بياف و هة نظر روسيا االتحادية وموقفها من االزمة في سوريا. -4
 

 

 

 منهج البحث:

 )القوة والمصلحة(:سوؼ يتم االعتماد على المنهج الواقعي 

يعػػػػد هػػػػ ا المػػػػنهج بمثابػػػػة تعبيػػػػر عػػػػن الواقػػػػع الػػػػدوليف اذ يقػػػػـو بتحليػػػػل االحػػػػداث الجاريػػػػة فيػػػػ  
باالرتمػػػػػاز علػػػػػى فمرتػػػػػي القػػػػػوة والمصػػػػػلحةف فالسياسػػػػػة هػػػػػي مصػػػػػالي وال يممػػػػػن تحقيػػػػػق االخيػػػػػر 
مػػػػػػن دوف امػػػػػػتالؾ مصػػػػػػادر القػػػػػػو  ومقوماتهػػػػػػاف لػػػػػػ ا اف دعػػػػػػاة هػػػػػػ ا المػػػػػػنهج يػػػػػػروف اف المجتمػػػػػػع 

 ي ما هو اال عبار  عن ساحة للصراع بين الدوؿ.الدول

 

 

 

 



 

 

 هيملية البحث:

تػػػػػم تقسػػػػػيم البحػػػػػثف الػػػػػى مبحثػػػػػين رئيسػػػػػينف باإلحػػػػػافة الػػػػػى المقدمػػػػػة وال اتمػػػػػة التػػػػػي تحتػػػػػوي 
تحػػػػػػ  عنػػػػػػواف االزمػػػػػػة  :علػػػػػػى تولػػػػػػيات واسػػػػػػتنتا ات لالزمػػػػػػة السػػػػػػوريةف فيػػػػػػأتي المبحػػػػػػث االوؿ

ف امػػػػػا ماهيػػػػػة االزمػػػػػة وبػػػػػداياتهاوالتطػػػػػورف متيػػػػػمناً يػػػػػالث مطالػػػػػب رئيسػػػػػةف االوؿ  النشػػػػػأةالسػػػػػورية 
ف والمطلػػػػػػب الػػػػػػدوافع واالسػػػػػػباب التػػػػػػي ادت الػػػػػػى نشػػػػػػوء االزمػػػػػػة فػػػػػػي سػػػػػػوريا المطلػػػػػػب الثػػػػػػاني:

يتيػػػػمن اييػػػػاً يػػػػالث  ف امػػػػا المبحػػػػث الثػػػػاني:عالقػػػػة االزمػػػػة السػػػػورية باألزمػػػػات االخػػػػرى الثالػػػػث:
موقػػػػف روسػػػػيا مػػػػن ف امػػػػا المطلػػػػب الثػػػػاني: النظػػػػاـ السػػػػوريموقػػػػف روسػػػػيا مػػػػن ف مطالػػػػبف االوؿ

 .التدخل الروسي المباشر في االزمة السوريةف والمطلب الثالث: مؤتمر فينا االوؿ والثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االستنتاج

الػػػى الحمػػػم حػػػاوؿ انتهػػػاج سياسػػػية والػػػد ف مػػػع ا ػػػراء بعػػػ   منػػػ  ولػػػوؿ الػػػرئيي بشػػػار االسػػػد
وباتف حيػػػػػػػث الػػػػػػػطدم  الػػػػػػػالحات  عوا ػػػػػػػة المثيػػػػػػػر مػػػػػػػن الصػػػػػػػالتعػػػػػػػديالت السياسػػػػػػػيةف لمنػػػػػػػة 

ببقايػػػػا النظػػػػاـ التػػػػي عارحػػػػ  ا ػػػػراء الػػػػالحات سياسػػػػيةف االمػػػػر الػػػػ ي ادى الػػػػى ت ايػػػػد مطالػػػػب 
المعارحػػػػػػة االلػػػػػػالحيةف حيػػػػػػث حػػػػػػاوؿ السػػػػػػوريوف احػػػػػػداث الػػػػػػالحات وت يػػػػػػرات  وهريػػػػػػة فػػػػػػي 

ة والحرلػػػػػػػات بنيػػػػػػػة النظػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػي واالقتصػػػػػػػادي متػػػػػػػأيرين فػػػػػػػي ذلػػػػػػػك بػػػػػػػالتحوالت السياسػػػػػػػي
االحتجا يػػػػػػة التػػػػػػي سػػػػػػادت المنطقػػػػػػة العربيػػػػػػة والنظػػػػػػاـ االقليمػػػػػػيف لمػػػػػػن سياسػػػػػػة النظػػػػػػاـ التػػػػػػي 

داـ لػػػػػػػػل مػػػػػػػػن النظػػػػػػػػاـ تفميػػػػػػػػك ال صػػػػػػػػمف ونتيجػػػػػػػػة اسػػػػػػػػت  اسػػػػػػػػتراتيجيةاتبعػػػػػػػػ  منػػػػػػػػ  البدايػػػػػػػػة 
المفػػػػرط ادى الػػػػى انعػػػػداـ الثقػػػػة بػػػػين الممونػػػػات الوطنيػػػػة للدولػػػػة واسػػػػهم فػػػػي  والمعارحػػػػة العنػػػػف

لدولػػػػة الداخليػػػػةف وبػػػػين مػػػػدى هشاشػػػػتها حيػػػػث تحولػػػػ  االزمػػػػة الػػػػى لػػػػراع علػػػػى وحػػػػد  ا القيػػػػاء
اقليمػػػػي دولػػػػي ت لػػػػب فيػػػػ  الحسػػػػابات الجيوسياسػػػػية مػػػػا يجعػػػػل اممانيػػػػة التولػػػػل الػػػػى حػػػػل االمػػػػر 

سػػػػػالح  ار يػػػػػة والػػػػػدعم االمريمػػػػػي بالبعيػػػػػد المنػػػػػاؿ فػػػػػي الوقػػػػػ  الحاحػػػػػرف نتيجػػػػػة التػػػػػدخالت ال
أحػػػػداث ت ييػػػػر واحػػػػي فػػػػي نسػػػػق وتو هػػػػات لمػػػػا واسػػػػهم  االزمػػػػة الصسػػػػورية فػػػػي  للمعارحػػػػة.

النظػػػػاـ الػػػػدولي حيػػػػث بػػػػات هنالػػػػك انقسػػػػاـ واحػػػػي فػػػػي المنظومػػػػة الدوليػػػػة بػػػػين مواقػػػػف القػػػػوى 
المبػػػرى  راءهػػػا مايحػػػدث فػػػي سػػػوريا وهػػػ ا مػػػؤير علػػػى حالػػػة التػػػأـز التػػػي باتػػػ  تصػػػب  السياسػػػة 
ة الدوليػػػػػػة خالػػػػػػة مػػػػػػع عػػػػػػودة تصػػػػػػاعد الػػػػػػدور الرسػػػػػػي فػػػػػػي الشػػػػػػرؽ االوسػػػػػػ  ويبػػػػػػدو اف لالزمػػػػػػ
السػػػػػورية تػػػػػأيير واحػػػػػي فػػػػػي النظػػػػػاـ الػػػػػدولي الػػػػػ ي لػػػػػرس  هػػػػػود  للقيػػػػػاـ بػػػػػدور فعػػػػػاؿ فػػػػػي ادارة 
االزمػػػػػػة حيػػػػػػث اف االزمػػػػػػة فػػػػػػي سػػػػػػوريا واالزمػػػػػػات العربيػػػػػػة تػػػػػػدفع بأتجػػػػػػا  نحػػػػػػو خريطػػػػػػة توازنػػػػػػات 
 ديػػػػدة يتوقػػػػف شػػػػملها النهػػػػائي علػػػػى قػػػػدرة الػػػػدوؿ العربيػػػػة فػػػػي فهػػػػم تلػػػػك التحػػػػوالت والتعامػػػػل 

 االيجابي معها.

 

 

 



 

 

 التوليات

 تولل  الباحثة الى مجموعة من التوليات بشأف االزمة السورية وهي: 

يجػػػػب العمػػػػل علػػػػى خلػػػػق منػػػػاخ سياسػػػػي عػػػػاـ مالئػػػػم يعػػػػ ز قػػػػيم الحريػػػػة والمسػػػػؤولية  -2
 وسياد  القانوف.

يجػػػػب عػػػػدـ النظػػػػر الػػػػى االزمػػػػة علػػػػى انهػػػػا لػػػػراع طػػػػائفي بشػػػػمل اساسػػػػي واعتمػػػػاد  -3
 االزمة.موحوعية البر في طريقة التعامل مع 

وحػػػع اسػػػػتراتيجية واحػػػحة ومحػػػػددة حػػػوؿ ليفيػػػػة حػػػماف االمػػػػن فػػػي مرحلػػػػة مػػػا بعػػػػد  -4
 انتهاء االزمة.

يجػػػػب اف تعػػػػي االطػػػػراؼ العربيػػػػة خطػػػػورة الموقػػػػف الػػػػراهن والمسػػػػتقبلي فػػػػي سػػػػوريا  -5
وخالػػػػة بمػػػػا يتعلػػػػق بيػػػػرورة مػػػػلء الفػػػػراغ السياسػػػػي فػػػػي حالػػػػة سػػػػقوط نظػػػػاـ بشػػػػار 

 االسد
الؿ وحػػػػػع السياسػػػػػية والعسػػػػػمرية مػػػػػن خػػػػػ المعارحػػػػػةالعمػػػػػل علػػػػػى توحيػػػػػد اهػػػػػداؼ  -6

برنػػػػػامج يوحػػػػػػي ر يتهػػػػػػا المسػػػػػػتقبلية لحػػػػػػل االزمػػػػػػة السػػػػػػورية وعػػػػػػدـ السػػػػػػماح الحػػػػػػد 
   بالتدخل في رسم سياستها الداخلية.

 

 

 

 

 

                                                      

 



 

 

 أقرار المشرؼ

( ( قػػػػػػػػػد وموقػػػػػػػػػف روسػػػػػػػػػيا منهػػػػػػػػػا االزمة السػػػػػػػػػوريةاشػػػػػػػػػهد اف اعػػػػػػػػػداد هػػػػػػػػػ ا البحػػػػػػػػػث الموسػػػػػػػػػـو
 ػػػػػػػرى تحػػػػػػػ  اشػػػػػػػرافي فػػػػػػػي لليػػػػػػػة القػػػػػػػانوف والعلػػػػػػػـو السياسػػػػػػػية/  امعػػػػػػػة ديػػػػػػػالى وهػػػػػػػو  ػػػػػػػ ء 

 من متطلبات نيل شهادة البمالوريوس في العلـو السياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 المشرؼ                                                                                

 عبد اهلل علي ياسيند.   
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 المبحث االوؿ:  االزمة السورية النشأة والتطور



 

 

التػػػػػػي  الثػػػػػػورةمسػػػػػػير  االلػػػػػػالح والت يػػػػػػر فػػػػػػي سػػػػػػوريا بحػػػػػػراؾ سػػػػػػلمي انػػػػػػتهج مػػػػػػنهج  بػػػػػػدأت     
لمػػػػػن االحػػػػػداث فػػػػػي سػػػػػوريا تطػػػػػورت سػػػػػريعا  رسػػػػم  الػػػػػى ت يػػػػػر الواقػػػػػع السػػػػػوري نحػػػػػو االفيػػػػػل

الػػػػػػى واقػػػػػػع معقػػػػػػد يتمثػػػػػػل فػػػػػػي عػػػػػػدـ الرحػػػػػػا عػػػػػػن منظومػػػػػػة القػػػػػػيم والتػػػػػػي يسػػػػػػتند عليهػػػػػػا النظػػػػػػاـ 
نحػػػػػو افػػػػػراد الشػػػػػعبف وبالتػػػػػالي ادت هػػػػػ    سياسػػػػػات العامػػػػػة ولػػػػػيااة  ممارسػػػػػات السياسػػػػػي فػػػػػي 

تػػػػػي األحػػػػػداث الػػػػػى خلػػػػػق ازمػػػػػة فػػػػػي سػػػػػوريا لػػػػػاف هػػػػػدفها ت يػػػػػر النظػػػػػاـ السياسػػػػػي فػػػػػي سػػػػػوريا وال
تحولػػػػ  تػػػػدريجياً الػػػػى أزمػػػػة اقليميػػػػة ودوليػػػػة والػػػػبح  محػػػػور للتفاعػػػػل بػػػػين القػػػػوى المبػػػػرى لمػػػػا 

 له   االزمة من تداعيات خطير  على مصالي تلك الدوؿ.

ب مطلػػػػػػف يتنػػػػػػاوؿ اليػػػػػػالث مطالػػػػػػب رئيسػػػػػػية وعليػػػػػػة سػػػػػػوؼ نقػػػػػػـو بتقسػػػػػػيم هػػػػػػ ا المبحػػػػػػث علػػػػػػى
تػػػػػػي ادت الػػػػػػى المطلػػػػػػب الثػػػػػػاني: الػػػػػػدوافع واالسػػػػػػباب ال ف امػػػػػػاماهيػػػػػػة االزمػػػػػػة وبػػػػػػداياتها االوؿ:

 نشوء االزمة في سورياف اما المطلب الثالث: عالقة االزمة السورية باألزمات االخرى.

 االوؿ: ماهية االزمة وبداياتهاالمطلب 

 اواًل: مفهـو االزمة 

الػػػػبي يعػػػػد مفهػػػػـو االزمػػػػة مػػػػن المفػػػػاهيم الواسػػػػعة االنتشػػػػار فػػػػي المجتمػػػػع المعالػػػػر حيػػػػث     
يمػػػػػي لافػػػػػة  وانػػػػػب الحيػػػػػا  التػػػػػي توا ػػػػػ  الفػػػػػرد والحمومػػػػػة والمنظمػػػػػات بػػػػػل المجتمػػػػػع الػػػػػدولي  
لافػػػةف فاألزمػػػػات تشػػػمل  ػػػػ ء رئيسػػػػي واساسػػػي فػػػػي واقػػػع البشػػػػرية والمؤسسػػػػية وهػػػو عػػػػالم حػػػػي 

الػػػػ ر لػػػػائن مو ػػػػود فػػػػي  ب  فتتػػػػأير بػػػػ  الػػػػدوؿ ويتػػػػأير بػػػػ وتتفاعػػػػل لػػػػ  اطػػػػوار  وخصائصػػػػ  واسػػػػبا
 ا المفهػػػػػـو يعػػػػػاني مػػػػػن امػػػػػوض شػػػػػديد نظػػػػػراً للطبيعػػػػػة اال تماعيػػػػػة المجتمػػػػػع البشػػػػػريف واف هػػػػػ

 .(2) المعقدة

لػػػػػػ لك فقػػػػػػػد طػػػػػػػرأ لمفهػػػػػػػـو االزمػػػػػػػة تعريفػػػػػػات م تلفػػػػػػػة والتػػػػػػػي سػػػػػػػوؼ نتناولهػػػػػػػا لػػػػػػػو هين االوؿ 
 تعريف االزمة ل تاً وتعريف الطالحاً 

                                                           

ف رسالة اير سهاـ فتحي سليماف ابو مصطفىف االزمة السورية في  ل تحوؿ التوازنات االقليمية والدولية ((2
  .23ف ص3123-3122ا  ف  - امعة االزهر للية اآلداب والعلـو االنسانيةف  منشور ف

(5) 



 

 

 

 تعريف االزمة ل تاً  (2)

ف اي استألػػػػلتهم زمػػػػاً الشػػػػد  والقحػػػػ  ويقػػػػاؿ الػػػػابتهم سػػػػنة أزمػػػػتهم أ تعنػػػػي االزمػػػػة فػػػػي الل ػػػػة   
المجاعػػػػػػػة والجػػػػػػػدب وتعنػػػػػػػي اييػػػػػػػا   ف(2)وأـز علينػػػػػػػا الػػػػػػػدهر يػػػػػػػأزـخ أزمػػػػػػػاًف أي اشػػػػػػػتد وقػػػػػػػل خيػػػػػػػر 

 .(3)واالوزاـ والسنوف والشدائد لالبواـز واـز عليهم العاـ والدهر

وللمػػػػة ازمػػػػة فػػػػي الل ػػػػة العربيػػػػة تعنػػػػي حػػػػدث عصػػػػيب يهػػػػدد ليػػػػاف وو ػػػػود الفػػػػرد او المنظمػػػػة    
 .(4)عل ت ير نحو االفيل ال تدؿاو الدولة وهي 

 

 تعريف االزمة الطالحاً  (3)

مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػن الظػػػػػػػروؼ واالحػػػػػػػداث المفا  ػػػػػػػة التػػػػػػػي لقػػػػػػػد عػػػػػػػرؼ البػػػػػػػاحثوف االزمػػػػػػػة انهػػػػػػػا     
تنطػػػػػوي عػػػػػل تهديػػػػػد الوحػػػػػع الػػػػػراهن المسػػػػػتقر فػػػػػي طبيعػػػػػة االشػػػػػياء فهػػػػػي نقطػػػػػة تحػػػػػوؿ تتطلػػػػػب 
قػػػػػػراراً ينػػػػػػتج عنػػػػػػة مواقػػػػػػف  ديػػػػػػدة سػػػػػػلبية لانػػػػػػ  اـ ايجابيػػػػػػة تػػػػػػؤير علػػػػػػى م تلػػػػػػف الميانػػػػػػاتف 

تػػػػؤدي الػػػػى و  والسػػػػيطرةوهنػػػػاؾ مػػػػن عرفهػػػػا بانهػػػػا حالػػػػة ايػػػػر اعتياديػػػػة ت ػػػػرج عػػػػن نطػػػػاؽ الحمػػػػم 
بحيػػػػث تػػػػؤدي الػػػػى تهديػػػػد االهػػػػداؼ  معتػػػػادةتوقػػػػف حرلػػػػة العمػػػػل او هبوطهػػػػا الػػػػى در ػػػػة ايػػػػر 

 .(5)وتحقيقها لنظاـ معين

                                                           

ف افعػيللر احمد بن محمد بن علي الفيوميف الصػحاح فػي الل ػةف المصػباح المنيػر فػي اريػب الشػرح المبيػر  (2)
 .24-23ص ت(ف -بيروتف الممتبة العلميةف )ب

 .236ت(فص -)ب ف دار المعارؼفالقاهرة االنصاريف لساف العربفابو الفيل  ماؿ الدين  (3)
 .3ف ص3123 امعة نايف العربية للعلـو االمنيةف الرياضف علي بن هلهوؿ الرويليف ادارة االزماتف  ((4

(7) 
اػػػ  ف المجلػػػد التاسػػػع عشػػػرف العػػػد الثػػػانيف  -رشػػػيد اليػػػاز يف مجلػػػة الجامعػػػة االسػػػالميةف فلسػػػطينلػػػبحي  ((5

 .435ف ص3122



 

 

ف لػػػػػػ لك تعػػػػػػد االزمػػػػػػة مػػػػػػن ألثػػػػػػر الملمػػػػػػات تػػػػػػداوالً فػػػػػػي م تلػػػػػػف االنظمػػػػػػة والت صصػػػػػػاتو     
واييػػػػػاً م تلػػػػػف المسػػػػػتويات مػػػػػن الفػػػػػرد الػػػػػى المجتمػػػػػع والمنشػػػػػأ والدولػػػػػة فهػػػػػي  ػػػػػرؼ انتقػػػػػالي 

لمنظمػػػػػػػػة ايتسػػػػػػػػم بعػػػػػػػػدـ التػػػػػػػػوازف وسػػػػػػػػيمثل نقطػػػػػػػػة تحػػػػػػػػوؿ فػػػػػػػػي حيػػػػػػػػا  الفػػػػػػػػرد او الجماعػػػػػػػػة او 
 .(2)ير لبيرمع الدولي واالباً ما ينتج عنة ت والمجت

ة التػػػػػي هػػػػػي محػػػػػل اخػػػػػتالؼ فػػػػػي تحديػػػػػد ر مػػػػػة مػػػػػن المصػػػػػطلحات المثيػػػػػويعػػػػػد مصػػػػػطلي االز    
معناهػػػػػػػا وذلػػػػػػػك نػػػػػػػابع مػػػػػػػن اخػػػػػػػتالؼ المسػػػػػػػتويات التػػػػػػػي تحػػػػػػػدد فيهػػػػػػػا االزمػػػػػػػةف فهنػػػػػػػاؾ ازمػػػػػػػة 

يممػػػػػػن اف تحػػػػػػدث فػػػػػػي اي  فاألزمػػػػػػةاقتصػػػػػػاديةف وسياسػػػػػػيةف وازمػػػػػػة دوليػػػػػػة واخػػػػػػرى ا تماعيػػػػػػةف 
مػػػػػػن الجهػػػػػػاتف وفػػػػػػي اي ممػػػػػػاف او زمػػػػػػافف ويممػػػػػػن بشػػػػػػمل او اخػػػػػػر منػػػػػػع وقػػػػػػوع بعػػػػػػ    هػػػػػػة

اف الػػػػبع  االخػػػػر ال يممػػػػن معالجتهػػػػا او السػػػػيطرة عليهػػػػا ممػػػػا قػػػػد تتحػػػػوؿ  االزمػػػػات فػػػػي حػػػػين
 .(3)الى ن اع مسلي

 

 يانياً: بداية االزمة السورية

بػػػػػػػين مموناتػػػػػػػ  الثقافيػػػػػػػةف ومرلػػػػػػػب يتميػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػع السػػػػػػػوري بتشػػػػػػػميل ا تمػػػػػػػاعي متنػػػػػػػوع      
الهويػػػػة دينيػػػػاً وطائفيػػػػاًف ممػػػػا يجعػػػػل سػػػػوريا لوحػػػػ  شػػػػديدة التعقيػػػػدف فمنػػػػ  توريػػػػث )بشػػػػار االسػػػػد( 
لمنصػػػػػػب الحمػػػػػػم لػػػػػػم يلقػػػػػػى اي معارحػػػػػػة تػػػػػػ لرف بػػػػػػل تطلػػػػػػع الشػػػػػػعب السػػػػػػوري الػػػػػػى بػػػػػػدايات 
 ديػػػػػد  مػػػػػن خػػػػػالؿ تصػػػػػريحات  ورفعػػػػػ  لشػػػػػعار االلػػػػػالحف فقػػػػػد حػػػػػاوؿ بشػػػػػار منػػػػػ  بدايػػػػػة عهػػػػػد  

ن والػػػػػد  فسػػػػػعى للتعامػػػػػل مػػػػػع المعارحػػػػػة وعمػػػػػل الموا هػػػػػة مػػػػػع السػػػػػلطة التػػػػػي وريهػػػػػا مػػػػػ تجنػػػػػب
علػػػػى تعػػػػديل سياسػػػػتهاف وذلػػػػك بهػػػػدؼ المحافظػػػػة علػػػػى السػػػػلطةف لمػػػػن هػػػػ   السياسػػػػة فشػػػػل  
ألنػػػػ  عػػػػاد الػػػػى سياسػػػػة القمػػػػع االمنػػػػي باعتبارهػػػػا االليػػػػة الوحيػػػػدة التػػػػي تحمػػػػم معاملػػػػة النظػػػػاـ مػػػػع 

                                                           

العػػدد  ف  امعػػة خيػػير محمػػد بسػػمر ف الج ائػػرفمجلػػة الجنػػدي المسػػلم مصػػطلي االزمػػةف ابػػراهيم المنيػػفف ((2
 .41ف ص3122 ف24
حسػػين الػػ ازف ادار  االزمػػة بػػين نقطتػػي التحػػوؿ وال ليػػافف بيػػروت ف المؤسسػػة الجامعيػػة للدراسػػات والنشػػر  ((3

 .24ف ص3112والتوزيعف 
(8) 



 

 

انػػػػػدالع االزمػػػػػة فػػػػػي ليبيػػػػػا التػػػػػي تطػػػػػورت  لسػػػػػورية اعقػػػػػابف وقػػػػػد  ػػػػػاءت االزمػػػػػة ا(2)المعارحػػػػػة 
تطػػػػػػػور االزمػػػػػػػة فػػػػػػػي ليبيػػػػػػػا نظػػػػػػػراً الخػػػػػػػتالؼ المميػػػػػػػ ات النوعيػػػػػػػة لمػػػػػػػال بشػػػػػػػمل م تلػػػػػػػف عػػػػػػػن 

 .(3)الدولتين

(ف واحػػػػػػػد مػػػػػػػن اخطػػػػػػػر التحػػػػػػػديات فػػػػػػػي 3122حيػػػػػػػث شػػػػػػػهدت سػػػػػػػوريا منػػػػػػػ  شػػػػػػػهر اذار )    
تاري هػػػػػا الحػػػػػديثف المتمثػػػػػل فػػػػػي ازمػػػػػة ا تماعيػػػػػة سياسػػػػػية عميقػػػػػة تصػػػػػاعدت لتصػػػػػل الػػػػػى نػػػػػ اع 
مسػػػػػليف وقػػػػػد اخػػػػػ  هػػػػػ ا الصػػػػػراع ابعػػػػػاد متعػػػػػددة ادت الػػػػػى مشػػػػػهد ايػػػػػر مسػػػػػبوؽ مػػػػػن العنػػػػػف 

راس هػػػػ   القػػػػوى الواليػػػػات  لػػػػىترافػػػػق مػػػػع تػػػػدخل قػػػػوى خار يػػػػة فػػػػي دعػػػػم اطػػػػراؼ النػػػػ اعف وع
ف واف مػػػػػا يحػػػػػدث فػػػػػي سػػػػػوريا هػػػػػو المراهنػػػػػة علػػػػػى قيػػػػػاـ االمريميػػػػػة وروسػػػػػيا االتحاديػػػػػةالمتحػػػػػدة 

 .(4)النظاـ السوري بأ راء الالحات تلبي مطالب المحتجين

حيػػػػث بػػػػدء الحػػػػراؾ الشػػػػعبي فػػػػي سػػػػوريا بهػػػػدؼ االحتجػػػػاج عػػػػل االوحػػػػاع المعيشػػػػية والرابػػػػة    
والديمقراطيػػػػػػػػة وحػػػػػػػػماف حػػػػػػػػق االقليػػػػػػػػات فػػػػػػػػي  مسػػػػػػػػاواةلعػػػػػػػػدؿ والفػػػػػػػػي الحريػػػػػػػػات والمطالبػػػػػػػػة با

الجػػػػػػ ري للمػػػػػػنهج المشػػػػػػارلة السياسػػػػػػية الفاعلػػػػػػة وال ػػػػػػاء نظػػػػػػاـ التوريػػػػػػث للسػػػػػػلطة مػػػػػػع الت يػػػػػػر 
ف لػػػػل ذلػػػػك لػػػػاف مػػػػن االسػػػػباب الرئيسػػػػة التػػػػي ادت الػػػػى علػػػػى الحمػػػػم السياسػػػػي فػػػػي السػػػػيطرة

وعلػػػػػػى ايػػػػػػر ذلػػػػػػك عمػػػػػػ  المظػػػػػػاهرات  ف(5)الحػػػػػػراؾ الشػػػػػػعبي فػػػػػػي سػػػػػػوريا حػػػػػػد نظػػػػػػاـ الحمػػػػػػم 
واالحتجا ػػػػػػات لافػػػػػػة المػػػػػػدف السػػػػػػوريةف وراػػػػػػم ال سػػػػػػائر البشػػػػػػرية والماديػػػػػػة نتيجػػػػػػة اسػػػػػػت داـ 
االسػػػػػػػلحة مػػػػػػػن  انػػػػػػػب الحمومػػػػػػػة والمعارحػػػػػػػة لانػػػػػػػ  االحتجا ػػػػػػػات مسػػػػػػػتمرة ممػػػػػػػا ادى الػػػػػػػى 
االسػػػػػػت داـ المفػػػػػػرط مػػػػػػن قبػػػػػػل النظػػػػػػاـ الػػػػػػى  هػػػػػػور حػػػػػػاالت التسػػػػػػلي ومقاومػػػػػػة ايػػػػػػر منتظمػػػػػػة 

لمنػػػػػػػػاطق الحدوديػػػػػػػػةف لمػػػػػػػػا حصػػػػػػػػل  انشػػػػػػػػقاقات فرديػػػػػػػػة داخػػػػػػػػل المؤسسػػػػػػػػات وخار ػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ا
                                                           

 .35سهاـ فتحيف مصدر سابقف ص ((2
ف مرلػ  عمػراف للدراسػات االسػتراتيجيةف متػاح ةتجػا  سػوريا منػ  احػداث الثػور  ةمعن طالعف السياسػة الروسػي ((3

  www.omran.orgعلى راب  المرل  االلمترونيف   
ربيػػع نصػػر وزلػػي محسػػنف االزمػػة السػػورية) الجػػ ور واالسػػباب االقتصػػادية واال تماعيػػة(ف دمشػػقف المرلػػ   (4)

 بعدها.وما  5ف ص3125السوري للبحوث والدراساتف 

مرل  امية للبحوث والدراسات االستراتيجيةف  اسطنبوؿف -ترليا ف(تاريخ الثورة)مجموع  مؤلفينف سورية  ((5
 (9)                                     5:ف ص3122
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العسػػػػمرية وذلػػػػك بعػػػػدما رفػػػػ  الجنػػػػود اطػػػػالؽ النػػػػار علػػػػى المتظػػػػاهرينف ممػػػػا ادى الػػػػى تشػػػػميل 
عػػػػػدة تنظيمػػػػػات تحػػػػػ  مسػػػػػميات م تلفػػػػػة داخػػػػػل سػػػػػورياف مثػػػػػل القػػػػػوى والمتائػػػػػب ذات التو ػػػػػ  

 .(2) االسالمي و ميعها معارحة للنظاـ الحالم في سوريا

 

 المطلب الثاني: الدوافع واالسباب التي ادت الى نشوء االزمة في سوريا.

االزمػػػػػػة فػػػػػػي سػػػػػػوريا نتيجػػػػػػة تفاعػػػػػػل ترالمػػػػػػي لعوامػػػػػػل متعػػػػػػددة بعيػػػػػػها سياسػػػػػػي  بػػػػػػدأتلقػػػػػػد    
االحتجا ػػػػػػات الجماهيريػػػػػػػة فػػػػػػػي سػػػػػػػوريا   بػػػػػػػدأتوبعيػػػػػػها االخػػػػػػػر اقتصػػػػػػػادي وا تمػػػػػػاعيف فقػػػػػػػد 

لػػػػػردة فعػػػػػل عفويػػػػػة علػػػػػى واقػػػػػع محػػػػػتقن بسػػػػػبب  مػػػػػود البنيػػػػػة السياسػػػػػية واالسػػػػػتبداد الممػػػػػنهج 
مػػػػػػن ا ػػػػػػل تحقيػػػػػػق الت يػػػػػػر فػػػػػػي شػػػػػػمل السػػػػػػلطة مػػػػػػن سػػػػػػلطة اسػػػػػػتبدادية تعدديػػػػػػة الػػػػػػى سػػػػػػػلطة 
ديمقراطيػػػػػػة تعدديػػػػػػة مػػػػػػن ا ػػػػػػل تحقيػػػػػػق المسػػػػػػاواة والعدالػػػػػػة فػػػػػػي المشػػػػػػارلة السياسػػػػػػية الفاعلػػػػػػة 

 .(3)ثل ه   العوامل فيما يليوتتم

 شمولية النظاـ السياسي. -2
 اياب التوازف بين السلطات وهيمنة السلطة التنفي ية وش صنتها. -3
 توريث السلطة. -4
 االختناؽ المؤسساتي -5
 تدهور االوحاع االقتصادية. -6
 استشراء الفساد. -7

يػػػػػتها علػػػػػى قب بأحمػػػػػاـوتلعػػػػػب المؤسسػػػػػة العسػػػػػمرية فػػػػػي سػػػػػوريا دور فعػػػػػاؿ داخليػػػػػاً وذلػػػػػك    
الػػػػى ذلػػػػك الػػػػدور الػػػػ ي  باإلحػػػػافةالحيػػػػاة السياسػػػػية للشػػػػعب السػػػػوري وخالػػػػة قمػػػػع المعارحػػػػة 

                                                           

للنشػػر والتوزيػػعف  اآلدابلبنػػافف دار  -ي بػػك سػػعدف تقػػاطع نيػػراف )مػػن يوميػػات االنتفاحػػة السػػورية(ف بيػػروت ((2
 .بعدها وما 263ف ص3123

 .:4-48سهاـ فتحيف مصدر سابقف ص ((3
(:) 



 

 

ري اعتمػػػػد علػػػػى المؤسسػػػػة العسػػػػمرية فػػػػي الحيػػػػاة السياسػػػػية فػػػػي سػػػػوريا فػػػػاف النظػػػػاـ السػػػػو  تلعبػػػػ 
منيػػػػة معقػػػػدة الترليػػػػب ي لػػػػب عليهػػػػا الطػػػػابع العسػػػػمري وتحػػػػاف  ا هػػػػ   االسػػػػت بارات مؤسسػػػػة أ

عػػػػػالي مػػػػػن السػػػػػرية وت يػػػػػع إلدارة مرل يػػػػػة لػػػػػارمةف لػػػػػ لك حػػػػػعف االداء  السػػػػػورية علػػػػػى قػػػػػدر
المؤسسػػػػػاتية الم طػػػػػ  لهػػػػػا وال يػػػػػاب  ي فػػػػػي سػػػػػوريا والتمثيػػػػػل اليػػػػػعيف ل لػػػػػالحاتالمؤسسػػػػػات

 الشػػػػػػػبة تػػػػػػػاـ لتنفيػػػػػػػ  االلػػػػػػػػالحاتف والمبػػػػػػػادرات الراميػػػػػػػة الػػػػػػػػى اإللػػػػػػػالح وممافحػػػػػػػة الفسػػػػػػػػاد
وايػػػػػػاب السياسػػػػػػات العامػػػػػػةف نتيجػػػػػػة فوحػػػػػػعف مسػػػػػػائلة الحمومػػػػػػة وادارتهػػػػػػا للمػػػػػػوارد العامػػػػػػة (2)
هػػػػػ   العوامػػػػػل وانفػػػػػراد الػػػػػرئيي السػػػػػوري بالهيمنػػػػػة علػػػػػى مؤسسػػػػػات الدولػػػػػة وتجػػػػػاوز المؤسسػػػػػة ل

االمنيػػػػػػة علػػػػػػى بػػػػػػاقي المؤسسػػػػػػات واالحػػػػػػ اب السياسػػػػػػةف وهيمنػػػػػػ  حػػػػػػ ب واحػػػػػػد وهػػػػػػو الحػػػػػػ ب 
البعػػػػث العربػػػػي االشػػػػتراليف الػػػػ ي يعتبػػػػر لحػػػػ ب قائػػػػد للمجتمػػػػع والدولػػػػةف لػػػػل ذلػػػػك ادى الػػػػى 

علػػػػػى ا هػػػػػ ة االمػػػػػن در  الحيػػػػػاة السياسػػػػػية بالمامػػػػػل واعتمػػػػػاد النظػػػػػاـ السياسػػػػػي السػػػػػوري مصػػػػػا
منيػػػػػة اولويػػػػػة علػػػػػى لافػػػػػة المسػػػػػائل االخػػػػػرى واحمػػػػػاـ )بشػػػػػار االسػػػػػد( قبيػػػػػت  ومػػػػػني المسػػػػػالة األ

علػػػػى السػػػػلطة بطريقػػػػة ايػػػػر قابلػػػػة للتقيػػػػد او ال ػػػػاء ممػػػػا ادى الػػػػى تػػػػرالم المشػػػػمالت السياسػػػػية 
 .(3) واال تماعية واالقتصادية

ادى  اقتصػػػػػاد مشػػػػػارلة المػػػػػواطن فػػػػػي انتػػػػػاج واعػػػػػادة  ـأف سػػػػػوء االوحػػػػػاع االقتصػػػػػادية وعػػػػػد    
الػػػػػى الحػػػػػد مػػػػػن قػػػػػدرة الدولػػػػػة علػػػػػى خلػػػػػق و ػػػػػائف اقتصػػػػػادية منتجػػػػػة ف ممػػػػػا ادى الػػػػػى ترا ػػػػػع 

ات ملحػػػػػوظ فػػػػػي مؤشػػػػػرات المشػػػػػارلة فػػػػػي قػػػػػوة العمػػػػػلف ممػػػػػا خلػػػػػق هػػػػػ ا االمػػػػػر ارتفػػػػػاع مسػػػػػتوي
الػػػػػػى  تحقيػػػػػػق مػػػػػػداخيل ماديػػػػػػة البػػػػػػر لسػػػػػػد  المػػػػػػواطن سػػػػػػعيالبطالػػػػػػة وتفشػػػػػػي الفسػػػػػػاد نتيجػػػػػػة 

الحا ػػػػػػة المعاشػػػػػػيةف باإلحػػػػػػافة الػػػػػػى العوامػػػػػػل الداخليػػػػػػةف هنػػػػػػاؾ عوامػػػػػػل خار يػػػػػػة ايػػػػػػرت بشػػػػػػمل  
لبيػػػػػر فػػػػػي تػػػػػػأـز االوحػػػػػاع فػػػػػي سػػػػػػورياف ومنهػػػػػا ارتفػػػػػاع االسػػػػػػعار للبيػػػػػائع االساسػػػػػية ومنتجػػػػػػات 

                                                           

عبػد الػػرزاؽ بػػو زيػدف التنػػافي االمريمػػي الروسػي فػػي منطقػػة الشػرؽ االوسػػ ف رسػػالة ما سػتير ايػػر منشػػور ف  ((2
 .221ف ص3125 امعة محمد خيير بسمرةف للية الحقوؽ والعلـو السياسيةف الج ائرف 

ومجموعػة بػاحثينف ريػاح الت يػر فػػي الػوطن العربي)حلقػات نقاشػية عػن مصػرف الم ػربف سػػوريا(ف   ميػلطػر م( (3
 .2:1ف ص3122العربيةف  ةمرل  دراسات الوحدبيروتف 

(21) 



 

 

 لك العامػػػػػل ال ػػػػػار ي لػػػػػبع  ف ولػػػػػ(2)الطاقػػػػػة لػػػػػاف عب ػػػػػاً اقتصػػػػػادياً احػػػػػافياً علػػػػػى لاهػػػػػل الفقػػػػػراء
الػػػػدوؿ ومنهػػػػا روسػػػػيا والواليػػػػات المتحػػػػدة االمريميػػػػةف لػػػػل ذلػػػػك لعػػػػب دوراً فػػػػي تحريػػػػك الطبقػػػػة 

العربيػػػػػة والنظػػػػػاـ االقليمػػػػػي  وحػػػػػاع فػػػػػي المنطقػػػػػةالوسػػػػػطى والشػػػػػعب السػػػػػوري الػػػػػ ي اسػػػػػت ل اال
للمطالبػػػػػػػة بػػػػػػػالت ير واعطػػػػػػػاء مسػػػػػػػاحة مػػػػػػػن الحريػػػػػػػة  والمشػػػػػػػارلة فػػػػػػػي الحيػػػػػػػاة السياسػػػػػػػية ودفػػػػػػػع 
الحمومػػػػػػػػة للترا ػػػػػػػػع عػػػػػػػػن سياسػػػػػػػػتها والعمػػػػػػػػل علػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػق المسػػػػػػػػاواة والعدالػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية 

( 3122واال تماعيػػػػػة بػػػػػين الطوائػػػػػفف وقػػػػػد انطلقػػػػػ  االحتجا ػػػػػات فػػػػػي )ال ػػػػػامي مػػػػػن مػػػػػارس 
دايتها سػػػػػػػلمية بحتػػػػػػػة ل يرهػػػػػػػا التػػػػػػػي حػػػػػػػدي  فػػػػػػػي المنطقػػػػػػػة العربيػػػػػػػةف وتطػػػػػػػورت ولانػػػػػػػ  فػػػػػػػي بػػػػػػػ

ف االحػػػػػػػداث وتحولػػػػػػػ  مػػػػػػػن مظػػػػػػػاهرات سػػػػػػػلمية الػػػػػػػى اسػػػػػػػت داـ السػػػػػػػالح مػػػػػػػن قبػػػػػػػل الطػػػػػػػرفين
 .(3)اال ه ة االمنية للنظاـ السوري والمعارحة التي طالب  بالت ير نحو االفيل 

 

 

 

 

 

 

 الخرىالمطلب الثالث: عالقة االزمة السورية باألزمات ا

يػػػػرة ف مػػػػن مجموعػػػػة مػػػػن االحػػػػداث المث(3122)دايػػػػة عػػػػاـ تشػػػػمل  يػػػػورات الربيػػػػع العربػػػػي ب   
وراػػػػػػم االنتماسػػػػػػات التػػػػػػي عانػػػػػػ  منهػػػػػػا  فوالتػػػػػػي سػػػػػػتموف لهػػػػػػا بػػػػػػدوف شػػػػػػمك اهميػػػػػػة تاري يػػػػػػة

                                                           

ربيػػػع نصػػػر واخػػػروفف االزمػػػة السػػػورية )الجػػػ ور وااليػػػار االقتصػػػادية اال تماعيػػػة(ف دمشػػػقف المرلػػػ  السػػػوري ( (2
 .37-35ف ص3124للبحوث والسياساتف 

 .51سهاـ فتحيف مصدر سابقف ص ((3

(11) 



 

 

ي القػػػػػوى هامػػػػػةف ففػػػػػي تػػػػػوني لانػػػػػ  فرنسػػػػػا هػػػػػ بمماسػػػػػالثػػػػػورات اال انهػػػػػا حققػػػػػ  للشػػػػػعوب 
ديمتػػػػػػػاتور الػػػػػػػبالدف امػػػػػػػا مصػػػػػػػر فقػػػػػػػد لانػػػػػػػ  الهيمنػػػػػػػة ف وقػػػػػػػد دعمػػػػػػػ  االسػػػػػػػتعمارية المهيمنػػػػػػػة

متػػػػػاتور البالد)حسػػػػػني يللواليػػػػػات المتحػػػػػدة االمريميػػػػػة وبريطانيػػػػػا وقػػػػػد سػػػػػاندت تلػػػػػك القػػػػػوانين د
مبػػػػارؾ(ف اف مػػػػا حػػػػدث فػػػػي تػػػػوني ومصػػػػر شػػػػجع الشػػػػباب السػػػػوري واعطػػػػاهم االمػػػػل فػػػػي الت يػػػػر 

نهػػػػا خلػػػػق واقػػػػع  ديػػػػدف وأعػػػػاد لهػػػػم الشػػػػعورف اف الجهػػػػود يممنهػػػػا اف تػػػػؤير وت يػػػػر الواقػػػػع ويمم
فقػػػد لانػػػ  الشػػػرارة االولػػػى للثػػػورة فػػػي تػػػوني حيػػػث يػػػار النػػػاس حػػػد النظػػػاـف يػػػم اسػػػت ل  هػػػ   

 الثػػػػػػورةالمطالبػػػػػات بػػػػػػالت ير نحػػػػػو االفيػػػػػػل فػػػػػي مصػػػػػػرف الػػػػػػى اف ولػػػػػل  سػػػػػػوريا فقػػػػػد انطلقػػػػػػ  
اذار  26)االنطالقػػػػػة االولػػػػػى فػػػػػي  بػػػػػدأتبنظيرتهػػػػػا التونسػػػػػية والمصػػػػػريةف حيػػػػػث  متػػػػػأير السػػػػػورية 
يػػػػػػم بعػػػػػػد ذلػػػػػػك  الػػػػػػالحات سياسػػػػػػية واقتصػػػػػػادية وا تماعيػػػػػػة بػػػػػػأ راءف للمطالبػػػػػػة (3122عػػػػػػاـ 

تطػػػػورت االحػػػػداث والػػػػبي لػػػػدامات وقتػػػػاؿ دمػػػػوي سػػػػق  ايرهػػػػا العديػػػػد مػػػػن اليػػػػحايا وتشػػػػرد 
الماليػػػػػػين وخػػػػػػراب الػػػػػػبالدف وبػػػػػػ لك الػػػػػػبي الحػػػػػػاؿ فػػػػػػي سػػػػػػوريا اشػػػػػػد واخطػػػػػػر مػػػػػػن حػػػػػػاؿ بقيػػػػػػة 

حة وفقػػػػدت الثػػػػورة اييػػػػا عامػػػػل مهػػػػم الثػػػػورات حيػػػػث انقلبػػػػ  وسػػػػائل الثػػػػورة الػػػػى هجمػػػػات مسػػػػل
وهػػػػػو القيػػػػػادة السياسػػػػػية والعسػػػػػمريةف وبػػػػػدت القػػػػػوى اال نبيػػػػػةف بتسػػػػػليي المعارحػػػػػةف ولػػػػػل مػػػػػن 

 .(2)ه   القوى ل   وانب المصلحة من الدعم ال ي يقدـ اما للمعارحة واما للنظاـ 

 

 

 

 المبحث الثاني: الموقف الروسي من االزمة السورية

ف نقطػػػػػة اشػػػػػتباؾ بػػػػػين نظػػػػػم اقليميػػػػػة (3122)شػػػػػمل  االزمػػػػػة السػػػػػورية المسػػػػػتمرة منػػػػػ  عػػػػػاـ     
ونظػػػػػػم دوليػػػػػػةف وامتػػػػػػ ج التنػػػػػػافي الدبلوماسػػػػػػي بػػػػػػين اطػػػػػػراؼ دوليػػػػػػةف واقليميػػػػػػة بحػػػػػػراؾ عيػػػػػػوي 

                                                           

مجلة دورية تصدر عن مرل  بالدي للدراسات  الدور الروسي في االزمة السوريةفعلي عبد الحسينف   (2)
   omwww.biladi.cف متاح على راب  المرل  االلمترونيف  3123واالبحاث االستراتيجيةف 

(23) 

http://www.biladi.com/


 

 

علػػػػى السػػػػاحة السػػػػوريةف حيػػػػث انقسػػػػم  الػػػػدوؿ المبػػػػرى بػػػػين مؤيػػػػد ومعػػػػارض للنظػػػػاـ السػػػػوريف 
السػػػػوري وقػػػػدم  لػػػػ  الػػػػدعمف علػػػػى العمػػػػي مػػػػن الواليػػػػات فقػػػػد أيػػػػدت روسػػػػيا والصػػػػين النظػػػػاـ 

 المتحدة االمريمية التي عارح  النظاـ و ه ت المعارحة بالسالح لقتاؿ النظاـ. 

ف االوؿ يتنػػػػػاوؿ يػػػػػالث مطالػػػػػبوعلػػػػػى اسػػػػػاس ذلػػػػػك سػػػػػوؼ نقػػػػػـو بتقسػػػػػم هػػػػػ ا المبحػػػػػث الػػػػػى 
الوؿ فينػػػػا اموقػػػػف روسػػػػيا مػػػػن مػػػػؤتمر  لنظػػػػاـ السػػػػوريف امػػػػا المطلػػػػب الثػػػػاني:موقػػػػف روسػػػػيا مػػػػن ا

 والثانيف اما المطلب الثالث: التدخل الروسي المباشر في االزمة السورية.

 

 المطلب االوؿ: موقف روسيا من النظاـ السوري

منػػػػ  بدايػػػػة االزمػػػػة فػػػػي سػػػػوريا عملػػػػ  روسػػػػيا علػػػػى التشػػػػميك فػػػػي القػػػػوى المعارحػػػػة السػػػػورية     
فػػػػي سػػػػوريا مػػػػن حيػػػػث المنطلقػػػػات التػػػػي تحملهػػػػا ومػػػػن حيػػػػث اهػػػػدافهاف وهػػػػ ا مػػػػا  علهػػػػا تػػػػدافع 

ف وقػػػػػػد سػػػػػػاهم هػػػػػػ ا الموقػػػػػػف ى اسػػػػػػت داـ القػػػػػػوة حػػػػػػد شػػػػػػعب عػػػػػػن مشػػػػػػروعية لجػػػػػػوء النظػػػػػػاـ الػػػػػػ
جيع النظػػػػػاـ السػػػػػوري علػػػػػى السػػػػػير فػػػػػي طريػػػػػق الحػػػػػل الروسػػػػػي منػػػػػ  االزمػػػػػة فػػػػػي سػػػػػوريا فػػػػػي تشػػػػػ

االمنػػػػػػػي فػػػػػػػػي تعاملػػػػػػػ  مػػػػػػػػع الشػػػػػػػعب السػػػػػػػػوريف لمػػػػػػػا عملػػػػػػػػ  علػػػػػػػى اعطػػػػػػػػاء فرلػػػػػػػة للمنػػػػػػػػاورة 
ف ففػػػػي قيػػػػي  الحػػػػراؾ الشػػػػعبي الػػػػ ي عرفتػػػػ  بعػػػػ  الػػػػدوؿ العربيػػػػة لػػػػم تعلػػػػن روسػػػػيا (2)السياسػػػػية

هػػػػػا عػػػػػن موقفهػػػػػا وتأييػػػػػدها الصػػػػػريي ألي حػػػػػراؾ شػػػػػعبي فػػػػػي أي بلػػػػػد عربػػػػػيف وذلػػػػػك عمػػػػػي موقف
التػػػػػػي لانػػػػػػ  داعمػػػػػػة لمػػػػػػل الحرلػػػػػػات التحػػػػػػرر الػػػػػػوطني خػػػػػػالؿ العهػػػػػػد السػػػػػػوفيتيف فػػػػػػي الوقػػػػػػ  

 .(3)ال ي ابدت في  لل الدوؿ اهتمامها بالحراؾ الشعبي ال ي عرفت  الدوؿ العربية 

                                                           

ف 3122سػبتمبر  22خديجة لعريبيف السياسة ال ار ية الروسية تجاـ منطقة الشرؽ االوسػ  بعػد احػداث  ((2
رسػػػػالة ما سػػػػتير ايػػػػر منشػػػػور ف  امعػػػػة محمػػػػد خيػػػػير بسػػػػمر ف لليػػػػة الحقػػػػوؽ والعلػػػػـو السياسػػػػيةف الج ائػػػػرف 

 .265ف ص3125ف3124
(24) 

ف مجلػة ( ديدة)السياسة الروسية تجػاـ المنطقػة بعػد الثػورات العربيػةنورهاف الشيخف مصالي يابتة ومعطيات  ((3
 .225ف ص:311 (ف289) السياسة الدوليةف العدد



 

 

 

فقػػػػػد عرقلػػػػػ  القيػػػػػادة الروسػػػػػية القػػػػػرارات التػػػػػي لػػػػػدرت مػػػػػن المجتمػػػػػع الػػػػػدولي والتػػػػػي تػػػػػدين    
ف حيػػػػث اعلػػػػن الػػػػرئيي الروسػػػػي فػػػػي اواخػػػػر عقوبػػػػات دوليػػػػة عليػػػػ وري وتفػػػػرض عليػػػػة النظػػػػاـ السػػػػ

ف عػػػػن رفػػػػ  روسػػػػيا العقوبػػػػات التػػػػي يفرحػػػػها مجلػػػػي االمػػػػن الػػػػدولي علػػػػى النظػػػػاـ 3122مػػػػايو 
جلػػػػي االمػػػػن الػػػػدولي السػػػػاعي السػػػػوريف لػػػػ لك عرقلػػػػ  لػػػػل مػػػػن روسػػػػيا والصػػػػين تمريػػػػر قػػػػرار م

  نفسػػػػػػة وزيػػػػػػر فػػػػػػرض عقوبػػػػػػات اقتصػػػػػػادية علػػػػػػى نظػػػػػػاـ بشػػػػػػار االسػػػػػػدف لمػػػػػػا حػػػػػػ ر فػػػػػػي الوقػػػػػػل
ال ار يػػػػة الروسػػػػي )الفػػػػروؼ( المجتمػػػػع الػػػػدولي مػػػػن السػػػػماح بػػػػاي اسػػػػتف ازات تسػػػػتهدؼ الػػػػى 
تػػػػػامين حػػػػػدوث ت يػػػػػر النظػػػػػاـ الحػػػػػالم فػػػػػي سػػػػػوريا ميػػػػػيفا الػػػػػى اننا)نعتقػػػػػد بو ػػػػػوب قمػػػػػع تلػػػػػك 

فلػػػػػػ لك اف روسػػػػػػيا لػػػػػػن تسػػػػػػمي لمجلػػػػػػي االمػػػػػػن الػػػػػػدولي بالتػػػػػػدخل العسػػػػػػمري (2) المظػػػػػػاهرات(
سػػػػػتراتيجي لهػػػػػاف السػػػػػوري لمػػػػػا هػػػػػو عليػػػػػة هػػػػػو نفػػػػػوذ  يوأ بقػػػػػاء النظػػػػػاـفػػػػػي سػػػػػورياف اذا تػػػػػرى اف 

حتػػػى لػػػو لػػػاف هػػػ ا النظػػػاـ حػػػعيفاف فهػػػي تػػػػرى فػػػي موقػػػع سػػػوريا الجيوسياسػػػي مػػػوط  قػػػدـ علػػػػى 
شػػػػػػػواط  البحػػػػػػػر المتوسػػػػػػػ  ومنفػػػػػػػ  ألسػػػػػػػطولها البحػػػػػػػري فػػػػػػػي البحػػػػػػػر االسػػػػػػػودف لػػػػػػػ لك هنػػػػػػػاؾ 

ف لػػػػػ ا اف روسػػػػػيا تػػػػػدافع عػػػػػن مشػػػػػاريع للطاقػػػػػة وال ػػػػػاز مػػػػػن قطػػػػػر والعػػػػػراؽ عبػػػػػر سػػػػػوريا الػػػػػى أوربػػػػػا
 تجنػػػػب دبلوماسػػػػياً  روسػػػػيا سػػػػع  وقػػػػدف حالهػػػػا ومصػػػػالحها فػػػػي هػػػػ  الر يػػػػة االسػػػػتراتيجية الروسػػػػية

 مػػػػػع الروسػػػػػي ال ار يػػػػػة وزيػػػػػر التقػػػػػى حيػػػػػث عليهػػػػػاف وشػػػػػيمة لانػػػػػ  عسػػػػػمرية حػػػػػربة مػػػػػن سػػػػػوريا
 حظػػػػػػػر لمنظمػػػػػػػة قػػػػػػػرار مشػػػػػػػروع علػػػػػػػى اتفػػػػػػػاؽ الػػػػػػػى وتولػػػػػػػال( ليػػػػػػػري  ػػػػػػػوف) االمريمػػػػػػػي نظيػػػػػػػر 

 فػػػػي لافػػػػة النػػػػ اع اطػػػػراؼ فيػػػػ  يطلػػػػب والػػػػ ي سػػػػورياف فػػػػي منهػػػػا والػػػػت ل  الميماويػػػػة االسػػػػلحة
 .(3) الدولي المجتمع مع بالتعاوف سوريا

                                                           

دور عػػالمي  ديػػد لروسػػيا فػػي الربيػػع العربػػي(ف مصػػرف ممتبػػة المستنصػػريةف باسػػم رشػػيدف المصػػالي المتقاربػػة) ((2
 .52ف ص3124وحدة الدراسات المستقبليةف 

(25) 
لبناف هاتف الشاميف تداعيات االزمػة السػورية علػى المنطقػة العربيػةف مجلػة قيػايا سياسػيةف  امعػة النهػرينف   ((3

 . 46ف ص3124ف 45للية العلـو السياسيةف ب دادف العدد



 

 

وقػػػػػػف علػػػػػػى توفيمػػػػػػا يتعلػػػػػػق بػػػػػػالموقف الروسػػػػػػي مػػػػػػن االزمػػػػػػة السػػػػػػوريةف هنػػػػػػاؾ امػػػػػػور لثيػػػػػػرة ت    
مواقػػػػػػف وسياسػػػػػػات الحمومػػػػػػة الروسػػػػػػية تجػػػػػػا  التطػػػػػػورات االخيػػػػػػرة فػػػػػػي االزمػػػػػػة السػػػػػػوريةف بعػػػػػػد 

اؿ االتحػػػػاد السػػػػوفيتيف مػػػػات اؿ روسػػػػيا العبػػػػاً دوليػػػػاً رئيسػػػػياً بصػػػػفتها عيػػػػواً دائمػػػػاً زو عقػػػػدين مػػػػن 
فػػػػي مجلػػػػي االمػػػػنف حيػػػػث تتبنػػػػى روسػػػػيا االتحاديػػػػة منظػػػػوراً متميػػػػ اً ي تلػػػػف علػػػػى نحػػػػو مت ايػػػػد 

ال ربػػػػيف وهػػػػي ال تتػػػػوانى عػػػػن طػػػػرح حلػػػػوؿ بديلػػػػة لمجموعػػػػة مػػػػن القيػػػػايا الدوليػػػػةف  عػػػػن نظيػػػػر 
لواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة وهػػػػػػ ا مهػػػػػػم بشػػػػػػمل خػػػػػػاص ألنهػػػػػػا تملػػػػػػك القػػػػػػدرة علػػػػػػى عرقلػػػػػػة سياسػػػػػػات ا

حيػػػػػث  ف(2)ي االمػػػػػنف وتجعلهػػػػػا ايػػػػػر قانونيػػػػػة مػػػػػن ناحيػػػػػة القػػػػػانوف الػػػػػدولي االمريميػػػػػة فػػػػػي مجلػػػػػ
االحػػػػػداث التػػػػػي  ػػػػػرت فػػػػػي مصػػػػػر وتػػػػػوني الػػػػػى نجػػػػػد اف الموقػػػػػف الروسػػػػػي اتسػػػػػم بالحيػػػػػاد ازاء 

حػػػػين نيػػػػجها وازحػػػػ  االنظمػػػػة القائمػػػػةف بينمػػػػا اتسػػػػم  بالحيػػػػاد والػػػػب ء فػػػػي ردود الفعػػػػل تجػػػػا  
ها ايػػػػدت بوحػػػػوح االنظمػػػػة القائمػػػػة فػػػػي داالحػػػػداث التػػػػي  ػػػػرت فػػػػي الػػػػيمن والبحػػػػرينف لمػػػػن نجػػػػ

منػػػػ  البدايػػػػة فػػػػي لػػػػاف واحػػػػحا   ؼ در ػػػػة التايػػػػد ونمطػػػػ ف اال اف التأييػػػػدليبيػػػػا وسػػػػوريا مػػػػع اخػػػػتال
ف فقػػػػػػػد قامػػػػػػػ  روسػػػػػػػيا بػػػػػػػدعم النظػػػػػػػاـ (3)االزمػػػػػػػة السػػػػػػػوريةف اينػػػػػػػاء الحػػػػػػػراؾ الشػػػػػػػعبي السػػػػػػػوري 

حػػػػػد القػػػػػرارات باألسػػػػلحة والطػػػػػائرات واسػػػػت دم  حػػػػػق الػػػػنق  )الفيتػػػػػو( بالتعػػػػاوف مػػػػػع الصػػػػين 
ا علػػػػػى النظػػػػػاـ السػػػػػوريف فمنػػػػػ  البدايػػػػػة لانػػػػػ  رويػػػػػا تعتبػػػػػر المعارحػػػػػة والعقوبػػػػػات المػػػػػراد فرحػػػػػه

الرئيسػػػػػي فػػػػػي تفػػػػػاقم االزمػػػػػة فػػػػػي سػػػػػوريا باعتبارهػػػػػا طرفػػػػػاً مسػػػػػلحاً مقابػػػػػل الجػػػػػي  هػػػػػي السػػػػػبب 
 .(4)النظامي

   

 لمطلب الثاني: موقف روسيا من مؤتمر فيناا

                                                           

الػػـر حسػػاـف االزمػػة السػػورية وتػػداعياتها علػػى العػػراؽ ودوؿ الجػػوارف مرلػػ  ب ػػداد للدراسػػات واالستشػػارات  (2)
  www.baghdad.center.netف متاح على الراب  االلمتروني للمرل ف   3122واالعالـف 

 .224نورهاف الشيخف مصدر سابقف ص ((3
 .354مطر  ميلف مصدر سابقف ص ((4

(15) 

http://www.baghdad.center.net/


 

 

ف االزمػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػورية ومنػػػػػػػػػ  انطالقهػػػػػػػػػا تحولػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػاحة لػػػػػػػػػراع اقليمػػػػػػػػػي ومجػػػػػػػػػاؿ أ     
للتػػػػػدخالت الدوليػػػػػة حيػػػػػػث الػػػػػبي العامػػػػػػل الػػػػػدولي االلثػػػػػر ايػػػػػػراء فػػػػػي مجريػػػػػػات  االزمػػػػػة وقػػػػػػد 
حاولػػػػػ  روسػػػػػيا طػػػػػرح القيػػػػػية السػػػػػورية الػػػػػى المفاوحػػػػػات مػػػػػع الواليػػػػػات المتحػػػػػدة االمريميػػػػػةف 

إلدخػػػػػػاؿ سػػػػػػوريا مػػػػػػن خػػػػػػالؿ القيػػػػػػايا  وذلػػػػػػك مػػػػػػن خػػػػػػالؿ محاولػػػػػػة الػػػػػػرئيي الروسػػػػػػي )بػػػػػػوتين(
الدوليػػػػة الحساسػػػػة المشػػػػترلة بػػػػين روسػػػػيا واالمػػػػم المتحػػػػدة وذلػػػػك مػػػػن ا ػػػػل ايجػػػػاد حػػػػل للنػػػػ اع 

 .(2)القائم في سوريا 

حرالػػػػػػاً دبلوماسػػػػػػيا  3126وقػػػػػػد شػػػػػػهدت العالػػػػػػمة النمسػػػػػػاوية فينػػػػػػا ا خػػػػػػر شػػػػػػهر التػػػػػػوبر     
جػػػػػػي  النظػػػػػػامي والمعارحػػػػػػة دوليػػػػػا بشػػػػػػأف تسػػػػػػوية الصػػػػػػراع المسػػػػػػلي القػػػػػػائم فػػػػػػي سػػػػػػوريا بػػػػػػين ال

المسػػػػلحة وبعػػػػ  التنظيمػػػػات االرهابيػػػػة التابعػػػػة لػػػػداع  والنصػػػػرةف وقػػػػد تمثػػػػل هػػػػ ا الحػػػػراؾ فػػػػي 
دولػػػػة الػػػػى  انػػػػب االتحػػػػاد االوربػػػػي والواليػػػػات االمػػػػم  27عقػػػػد مباحثػػػػات ايػػػػر مسػػػػبوقة حػػػػم  

لة السػػػػػورية اال انػػػػػ  يعػػػػػد خطػػػػػو  اػػػػػم اف اال تمػػػػػاع لػػػػػم يحقػػػػػق انجػػػػػاز بشػػػػػأف المسػػػػػأالمتحػػػػػدةف ور 
ولػػػػػى مهمػػػػػة تتبعهػػػػػا خطػػػػػوات دبلوماسػػػػػية ممايلػػػػػة تبحػػػػػث نفػػػػػي ال ػػػػػالؼ بػػػػػين اطػػػػػراؼ الصػػػػػراع ا

 .(3) الحمم وتحديد مصير الرئيي السوري بشار االسد في المرحلة القادمة من

ولػػػػػػ لك مػػػػػػن المت يػػػػػػرات التػػػػػػي ت امنػػػػػػ  مػػػػػػع ذلػػػػػػك الحػػػػػػراؾ الدبلوماسػػػػػػي فػػػػػػي فينػػػػػػا بشػػػػػػأف     
و  بال ػػػػػػة االهميػػػػػػة فػػػػػػي االمريميػػػػػػة علػػػػػػى خطػػػػػػ لواليػػػػػػات المتحػػػػػػدةاالزمػػػػػػة السػػػػػػوريةف هػػػػػػو اقػػػػػػداـ ا

مسػػػػار الصػػػػراع السػػػػوري والمتمثلػػػػة بسػػػػعي واشػػػػنطن الػػػػى نشػػػػر مجموعػػػػة مػػػػن القػػػػوات المسػػػػلحة 
لػػػػػػدعم المعارحػػػػػػة السػػػػػػوريةف حيػػػػػػث دعػػػػػػى الػػػػػػرئيي االمريمػػػػػػي الػػػػػػى تنحػػػػػػي بشػػػػػػار االسػػػػػػد عػػػػػػن 
 السػػػػلطة نػػػػ والً لرابػػػػة الشػػػػعب السػػػػوري فػػػػي الوقػػػػ  نفسػػػػة اقتصػػػػرت  هػػػػود الواليػػػػات المتحػػػػدة

                                                           

ف 31/3/3125المواقػػف الدوليػػة المسػػتبدلة واالزمػػة السػػوريةف مرلػػ  الشػػاـ للبحػػوث والدراسػػاتف بتػػاريخف  (2)
 et.shers.nwwwمتاح على الراب  االلمتروني للمرل   

نػػوفمبر  :ف سػػورياف بدايػػة الحػػل اـ مجػػرد اختػػ اؿف مجلػػة ال لػػيجمػػؤتمر فينػػا حػػوؿ  مافينػػاز محمػػد احمػػدف ((3
 .comwww.gulfmazineف متاح على الراب  االلمتروني للمجلة   3126

(27) 
 

http://www.shers.net/
http://www.gulfmazine.com/


 

 

علػػػػػػى الػػػػػػدعم العسػػػػػػمري لحػػػػػػ ب االتحػػػػػػاد الػػػػػػديمقراطي المػػػػػػردي وتسػػػػػػليي وحػػػػػػدات  األمريميػػػػػػة
 .(2)لحرب حد تنظيم داع  والنصرة االرهابيينفي ا ل الحماية الشعبية التابعة 

 

اال اف ال طػػػػػة الروسػػػػػية للحػػػػػل السياسػػػػػي فػػػػػي سػػػػػوريا تؤيػػػػػد ا ػػػػػراء محاديػػػػػات بػػػػػين حمومػػػػػة     
الػػػػػػرئيي السػػػػػػوري و ميػػػػػػع اطيػػػػػػاؼ المعارحػػػػػػة السػػػػػػورية حيػػػػػػث اقترحػػػػػػ  روسػػػػػػيا تعهػػػػػػداً ممتوبػػػػػػاً 

لنهايػػػػةف وقػػػػد االحاليػػػػة حتػػػػى  واليتػػػػ بعػػػػدـ ترشػػػػيي االسػػػػد لالنت ابػػػػات الرئاسػػػػية علػػػػى اف يممػػػػل 
الحػػػػل السياسػػػػي  ال تقبػػػػلداؼ مشػػػػترلة بػػػػين الػػػػدوؿ التػػػػي تيػػػػمن  ال طػػػػة الروسػػػػية تحديػػػػد اهػػػػ

وتؤيػػػػد بقػػػػاء النظػػػػاـ السياسػػػػي بقيػػػػادة االسػػػػدف وبػػػػين الػػػػدوؿ التػػػػي تقػػػػف مػػػػع المعارحػػػػة فػػػػي سػػػػوريا 
مػػػػػن ا ػػػػػل خلػػػػػق نظػػػػػاـ ديمقراطػػػػػي  ديػػػػػدف واف هػػػػػ ا العػػػػػرض الروسػػػػػي القػػػػػى قبػػػػػوالً للنقػػػػػاش مػػػػػن 

ال منيػػػػػػة  علػػػػػػى الفتػػػػػػرة بعػػػػػػ  االطػػػػػػراؼ المشػػػػػػارلة فػػػػػػي اال تمػػػػػػاع مػػػػػػع تحفػػػػػػ  الجانػػػػػػب الترلػػػػػػي
فػػػػػػػي ال طػػػػػػػة حيػػػػػػػث اعتبػػػػػػػرت أف المػػػػػػػدة سػػػػػػػتملف السػػػػػػػوريين م يػػػػػػػداً مػػػػػػػن الػػػػػػػدماء  المعروحػػػػػػػة

 .(3)وتشريد الال  ين السورين

أشػػػػػار )سػػػػػيراي الفػػػػػروؼ(ف فػػػػػي مػػػػػؤتمر لػػػػػحفي  معػػػػػ  مػػػػػع نيػػػػػير  االمريمػػػػػي ) ػػػػػوف   وقػػػػػد   
ليػػػػػري(ف والمبعػػػػػوث االممػػػػػي الػػػػػى سػػػػػوريا )سػػػػػتافاف دي سػػػػػيتورا(ف الػػػػػى لقػػػػػاء فينػػػػػا قػػػػػائالً ) اتفقنػػػػػا 

 سػػػػػيحدد اف مسػػػػػتقبل سػػػػػوريا  فيػػػػػ حػػػػػوار سياسػػػػػي مؤلػػػػػداً  ألطػػػػػالؽعلػػػػػى ال طػػػػػوات االساسػػػػػية 
واف االتفاقػػػػػػات  بأنفسػػػػػػهمياسػػػػػػي يػػػػػػديرها السػػػػػػوريوف واف عمليػػػػػػة الحػػػػػػوار الس بأنفسػػػػػػهمالسػػػػػػورين 

 .(4) في فينا تتماشى مع مقررات  نيف

                                                           

االقليميػػػة والدوليػػػةف مرلػػػ  الج يػػػرة للدراسػػػاتف متػػػاح علػػػى الموقػػػع  التػػػدفقاتاالزمػػػة السػػػورية ف اتجاهػػػات  ((2
  centerwww.aljazeera.االلمتروني للمرل ف 

شػػػػبمة لػػػػػوف االخباريػػػػةف مػػػػػؤتمر فينػػػػا يمشػػػػػف خطػػػػػة روسػػػػيا فػػػػػي سػػػػورياف متػػػػػاح علػػػػى الػػػػػراب  االلمترونػػػػػي  ((3
www.konnews.com  

(28) 
ف لقػػػػػاء فينػػػػػا يػػػػػدعم اطػػػػػالؽ حػػػػػوار سياسػػػػػي بػػػػػين السػػػػػورين قبػػػػػل نهايػػػػػة العػػػػػاـف نشػػػػػر بتػػػػػاريخ RTقنػػػػػاة  (4)  
  www.arabic.rt.com .   متاح على الموقع االلمتروني للقناة 26/22/3126

http://www.aljazeera.center/
http://www.konnews.com/
http://www.konnews.com/
http://www.arabic.rt.com/


 

 

 

تػػػػم االتفػػػػاؽ علػػػػى اف الجهػػػػود الدبلوماسػػػػية يجػػػػب اف  احػػػػاؼ ليػػػػري فػػػػي المػػػػؤتمر انػػػػ  وقػػػػد    
الحػػػػرب فػػػػي سػػػػورياف وقػػػػد اوحػػػػي ليػػػػري اف  إلنهػػػػاءتترلػػػػ  علػػػػى الحػػػػل السياسػػػػي ل يػػػػار وحيػػػػد 

االطػػػػراؼ مجتمعػػػػة اتفقػػػػ  علػػػػى اف تطلػػػػب مػػػػن مجلػػػػي االمػػػػن اف تػػػػدعو السػػػػوريين الػػػػى عمليػػػػة 
الػػػػػى دسػػػػػتور  ديػػػػػد وانت ابػػػػػات بأشػػػػػراؼ االمػػػػػم المتحػػػػػدةف والػػػػػد اييػػػػػاً ليػػػػػري  سياسػػػػػية تػػػػػؤدي

ات فينػػػػػا هػػػػػاء مػػػػػن االزمػػػػػة السػػػػػوريةف واف مػػػػػؤتمر تبانػػػػػة ال يممػػػػػن ه يمػػػػػة داعػػػػػ  والنصػػػػػرة دوف االن
لػػػػػم تػػػػػأتي لمػػػػػي تملػػػػػي علػػػػػى السػػػػػوريوف مػػػػػا يجػػػػػب فعلػػػػػ  لتحديػػػػػد مصػػػػػيرهمف وانمػػػػػا  ػػػػػاء لفػػػػػ  

  .(2) الن اع وخلق سوريا ديمقراطية  ديدة

أال اف االطػػػػػػػراؼ فػػػػػػػي المػػػػػػػؤتمر لػػػػػػػم تػػػػػػػنجي فػػػػػػػي تػػػػػػػ ليل ال الفػػػػػػػات بشػػػػػػػأف بشػػػػػػػار االسػػػػػػػدف    
لػػػػػػى طاولػػػػػػة وتيػػػػػػيق الجماعػػػػػػات االرهابيػػػػػػة المسػػػػػػلحةف وقػػػػػػد اتفػػػػػػق المجتمعػػػػػػوف علػػػػػػى العػػػػػػودة ا

ف وعقػػػػد  ولػػػػة  ديػػػػد  للمباحثػػػػات بشػػػػأف 1المفاوحػػػػات فػػػػي فينػػػػا بعػػػػد اسػػػػبوع مػػػػن ا تمػػػػاع فينػػػػا
 .(3)االزمة السورية

 

حػػػػػوالي تسػػػػػعة عشػػػػػر دولػػػػػة ومنظمػػػػػات دوليػػػػػةف حيػػػػػث  فينػػػػػا الثػػػػػاني الػػػػػ ي حػػػػػم أمػػػػػا ا تمػػػػػاع    
شػػػػػارؾ فيػػػػػ  وزراء خار يػػػػػة ايػػػػػراف وروسػػػػػيا والواليػػػػػات المتحػػػػػدة االمريميػػػػػة باإلحػػػػػافة الػػػػػى ممثلػػػػػو 

 .(4)عن االتحاد االوربيف لبحث سبل عملية التسوية السياسية لالزمة السورية 

ادلػػػػػة الدوليػػػػػة التػػػػػي  ويبػػػػػدو اف بػػػػػالورة التػػػػػدخل الروسػػػػػي فػػػػػي سػػػػػوريا ايمػػػػػر اعػػػػػادة ارسػػػػػاء المع    
عػػػػدـ  ئمػػػػاً بػػػػين الشػػػػرؽ وال ػػػػربف وهػػػػ ا يعنػػػػيا االتفػػػػاؽ الػػػػدولي المعلػػػػن داهػػػػهملانػػػػ  قائمػػػػةف وأ

                                                           

اتفػػػػاؽ علػػػػى وحػػػػدة سػػػػوريا وبقػػػػاء مؤسسػػػػات الدولػػػػةف بتػػػػاريخ  –قنػػػػاة الحػػػػرةف اهػػػػم االخبػػػػارف ا تمػػػػاع فينػػػػا  ((2
   www.Alhurra.comف متاح على موقع القنا  الرسميف   3126/التوبر/41

الػوطنف لػػوت عمػاف فػي العػػالم ف يوميػة سياسػية  امعػػةف فينػا يصػطدـ بتصػػنيف  ماعػات االرهػػابف  ة ريػد ((3
  www.alwatan.comف   ف متاح على الراب  االلمتروني3127/ابريل/27

(29) 

  ريدة الوطنف مصدر سابق. (4)

http://www.alhurra.com/
http://www.alwatan.com/


 

 

المسػػػػػػاس بحػػػػػػدود اتفاقيػػػػػػة سػػػػػػايمي بيمػػػػػػو التػػػػػػي  علػػػػػػ  ال ارطػػػػػػة العربيػػػػػػة علػػػػػػى مػػػػػػاهي عليػػػػػػة 
ارلة فػػػػػػي المػػػػػػؤتمر الػػػػػػ ي يهػػػػػػدؼ الػػػػػػى ايجػػػػػػاد حػػػػػػل لالزمػػػػػػة ف وحػػػػػػم  الػػػػػػدوؿ المشػػػػػػ(2)اليػػػػػػـو

 .(3)الحرب في سوريا  ياسية  ديدة يؤمل اف تنتهي بمو بهاالسوريةف اسي عملية س

الهػػػػػوة الفالػػػػػلة بػػػػػين الواليػػػػػات المتحػػػػػدة وحلفائهػػػػػا  فقػػػػػد لػػػػػاف اال تمػػػػػاع يعتمػػػػػد الػػػػػى تقريػػػػػب   
الػػػػ ين يػػػػدعموف المعارحػػػػة السػػػػوريةف ومػػػػن ابػػػػرز حلفػػػػاء الحمومػػػػة السػػػػوريةف روسػػػػيا وايػػػػراف وقػػػػد 
اتفػػػػػػػق الحاحػػػػػػػروف علػػػػػػػى تشػػػػػػػميل حمومػػػػػػػة ذات مصػػػػػػػداقية وتشػػػػػػػمل الجميػػػػػػػعف وايػػػػػػػر طائفيػػػػػػػة 

اتفقػػػػػ   وقػػػػػد ينيػػػػػاتف ميػػػػػع السػػػػػورين و ميػػػػػع االطػػػػػراؼ واأل وتػػػػػنظم انت ابػػػػػات  ديػػػػػدة تشػػػػػمل
معلقػػػػة لمػػػػا هػػػػػيف  الػػػػدوؿ المشػػػػارلة فػػػػي ختػػػػػاـ المػػػػؤتمر علػػػػى ابقػػػػػاء نقػػػػاط االخػػػػتالؼ الرئيسػػػػػية

وفػػػػػي مقػػػػػدمتها معيػػػػػلة تحديػػػػػد مصػػػػػير الػػػػػرئيي السػػػػػوري بشػػػػػار االسػػػػػدف حيػػػػػث الػػػػػرت ايػػػػػراف 
وروسػػػػػيا علػػػػػى التمسػػػػػك ببقػػػػػاء االسػػػػػد تحػػػػػ  ذريعػػػػػة اف الشػػػػػعب السػػػػػوري هػػػػػو الػػػػػ ي يجػػػػػب اف 

عودية وحلفائهػػػػا ال لػػػػيج وترليػػػػا اف يمػػػػوف لبشػػػػار اي دور فػػػػي يقػػػػرر مصػػػػير ف بينمػػػػا رفيػػػػ  السػػػػ
ف بينمػػػػا لػػػػاف موقػػػػف الواليػػػػات المتحػػػػدة قػػػػد تبلػػػػور فػػػػي تصػػػػريي وزيػػػػر ال ار يػػػػة  مسػػػػتقبل سػػػػوريا

) ػػػػوف ليػػػػري( الػػػػ ي الػػػػد علػػػػى اف سػػػػوريا تحتػػػػاج الػػػػى خيػػػػار اخػػػػر ايػػػػر االسػػػػد وهػػػػ ا يتطلػػػػب 
 (4)ة  اع السوري وانهاء االزمالعمل مع لافة االطراؼ في الن

 

 

 
                                                           

ف 3126/التػوبر/41ف وساـ االمينف مؤتمر فينا الثػاني ينهػي الحلػم االيرانػيف بتػاريخ قناة الجنوبية االخبارية ((2
  www.janoubia.comمتاح على الموقع االلمتروني لقناة   

ف متػػاح علػػى الموقػػع 3126/التػػوبر/ 41العربيػػةف تمثيػػف  هػػود الحػػل السػػلميف بتػػاريخف   BBCقنػػاة  ((3
  www.bbc.comف االلمتروني

(2:) 
ف متاح على الموقع 3126/التوبر/42 ريدة الصباح فشؤوف دوليةف تشميل حمومة سورية عابر  للطائفيةف  (4)

   www.newsabah.com االلمتروني للجريدةف 
(31) 

http://www.janoubia.com/
http://www.bbc.com/
http://www.newsabah.com/


 

 

 

 المطب الثالث: التدخل الروسي المباشر في االزمة السورية

 3122ة بأسػػػػػقاط النظػػػػػاـ منػػػػػ  مػػػػػارس فػػػػػي سػػػػػوريا والمطالبػػػػػ علػػػػػى الػػػػػرام مػػػػػن انػػػػػدالع الثػػػػػورة   
وحتػػػػى هػػػػ   اللحظػػػػة مػػػػن لتابػػػػة سػػػػطور هػػػػ ا البحػػػػث فػػػػي  ػػػػل مػػػػا يعػػػػرؼ بثػػػػورات الربيػػػػع العربػػػػي 

السػػػػػوري وال المعارحػػػػػةف وير ػػػػػع هػػػػػ ا االمػػػػػر الػػػػػى لػػػػػم يحسػػػػػم هػػػػػ ا االمػػػػػرف ال مػػػػػن قبػػػػػل النظػػػػػاـ 
التػػػػػدخالت الدوليػػػػػة فػػػػػي هػػػػػ   االزمػػػػػةف وعلػػػػػى راس ذلػػػػػك التػػػػػدخل الروسػػػػػي واالمريمػػػػػيف وفػػػػػي 
 ػػػػل ذلػػػػك سػػػػوؼ نقسػػػػم هػػػػ ا المطلػػػػب الػػػػى فػػػػرعين ي ػػػػت  االوؿ فػػػػي بيػػػػاف مفهػػػػـو التػػػػدخلف 

 والثاني بياف التدخل السياسي العسمري الروسي المباشر.

 

 التدخل الفرع االوؿ: مفهـو

اخػػػػػػرى  لدولػػػػػػةالتػػػػػػي تػػػػػػؤير علػػػػػػى الشػػػػػػؤوف الداخليػػػػػػة  يعنػػػػػػي التػػػػػػدخل الممارسػػػػػػات ال ار يػػػػػػة    
ف بينمػػػػا يشػػػػير بعػػػػ  المحللػػػػين الػػػػى هػػػػ ا المعنػػػػى الػػػػى االشػػػػارة للتػػػػدخل بػػػػالقوة فػػػػي ذات سػػػػيادة

الشػػػػػؤوف الداخليػػػػػة لدولػػػػػة مػػػػػاف ويعتبػػػػػر هػػػػػ ا المبػػػػػدأ مػػػػػن المبػػػػػاد  المهمػػػػػة فػػػػػي القػػػػػانوف الػػػػػدولي 
مبػػػدأ التػػػدخل ارتباطػػػاً وييقػػػاً بفمػػػر  السػػػيادة الوطنيػػػة للدولػػػةف احػػػافة الػػػى انػػػ  ايػػػر  العػػػاـف ويػػػرتب 

مػػػػن ايػػػػار مبػػػػدأ السػػػػيادةف وذلػػػػك فػػػػاف احتػػػػراـ سػػػػيادة الدولػػػػة واسػػػػتقاللها يتطلػػػػب عػػػػدـ التػػػػدخل 
فػػػػػػي الشػػػػػػؤوف الداخليػػػػػػة سػػػػػػوى لػػػػػػاف ذلػػػػػػك التػػػػػػدخل لػػػػػػادر مػػػػػػن دولػػػػػػة او احػػػػػػدى المنظمػػػػػػات 

عمليػػػػػػة تػػػػػػوازف للحفػػػػػػاظ علػػػػػػى تػػػػػػوازف القػػػػػػوى اليػػػػػػروري الدوليػػػػػػةف ويعتقػػػػػػد الػػػػػػبع  اف التػػػػػػدخل 
 .(2) الستقرار النظاـ الدولي وتت   ه   العملية شملين هما

                                                           

مايسة محمد مدنيف التدخل الروسي في االزمة السوريةف مجلة للية االقتصاد العلميةف  امعة النيليينف للية  ((2
 .2:7-2:6ص ف3125 فالسودافقتصادية قسم العلـو السياسيةف الدراسات اال

(32) 



 

 

التػػػػػػدخل الػػػػػػدفاعي الػػػػػػ ي يهػػػػػػػدؼ الػػػػػػى منػػػػػػع احػػػػػػداث ت ييػػػػػػػر فػػػػػػي تػػػػػػوازف القػػػػػػػوى  -2
 المو ودة وذلك ألن  سيير بمصالي الدولة المتدخلة.

القػػػػػػوى المو ػػػػػػودة  التػػػػػػدخل الهجػػػػػػومي الػػػػػػ ي يقػػػػػػاـو االحػػػػػػداث بت ييػػػػػػر فػػػػػػي تػػػػػػوازف -3
واحػػػػداث ت يػػػػر فػػػػي نظػػػػاـ الحمػػػػم للدولػػػػة المسػػػػتهدفة بطريقػػػػة تيػػػػمن  البػػػػر قػػػػدر 

   مممن من النتائج االيجابية للدولة المتدخلة.

 

 

 الفرع الثاني: التدخل الروسي السياسي والعسمري في االزمة السورية

لػػػػػػػل انػػػػػػػواع الػػػػػػػدعم السياسػػػػػػػي والدبلوماسػػػػػػػي والعسػػػػػػػمري للنظػػػػػػػاـ   بعػػػػػػػد اف قػػػػػػػدم  روسػػػػػػػيا    
السػػػػوري علػػػػى مػػػػدى خمػػػػي سػػػػنواتف قػػػػررت اف ت طػػػػو روسػػػػيا خطػػػػوة احػػػػافية وتتػػػػدخل بشػػػػمل 

(ف اخػػػػػ ت سػػػػػفن االمػػػػػداد العسػػػػػمري 3126مباشػػػػػر فػػػػػي االزمػػػػػة السػػػػػويةف وابتػػػػػداء مػػػػػن تمػػػػػوز )
  والمطػػػػػػػارات السيوشػػػػػػػين( تصػػػػػػػل الػػػػػػػى المػػػػػػػوانالروسػػػػػػي وطػػػػػػػائرات النقػػػػػػػل العمالقػػػػػػػة مػػػػػػػن طراز)

السػػػػػػورية حاملػػػػػػة الػػػػػػ خائر والتجهيػػػػػػ ات والمعػػػػػػدات وايرهػػػػػػا مػػػػػػن المسػػػػػػتل مات ألنشػػػػػػاء قاعػػػػػػدة 
صػػػػػػػراع السػػػػػػػوري عسػػػػػػػمرية روسػػػػػػػيةف فقػػػػػػػد مثػػػػػػػل التػػػػػػػدخل العسػػػػػػػمري الروسػػػػػػػي المباشػػػػػػػر فػػػػػػػي ال

السػػػػعودي فػػػػي شػػػػأف ايجػػػػاد  –اء علػػػػى خلفيػػػػة ازديػػػػاد التوالػػػػل الروسػػػػي مفا ػػػػأة للمثيػػػػرين اذ  ػػػػ
 .(2)حل للمسألة السورية 

ف روسػػػػػيا لػػػػػم تقػػػػػف متفر ػػػػػة مػػػػػن الحػػػػػرب بػػػػػل دخلػػػػػ  علػػػػػى خػػػػػ  الموا هػػػػػة منػػػػػ  بػػػػػدايتها أ     
قاعػػػػػػدة  أقامػػػػػػ بصػػػػػػورة ايػػػػػػر مباشػػػػػػر  مػػػػػػع حلفائهػػػػػػا االخػػػػػػرينف وبػػػػػػدأ ذلػػػػػػك واحػػػػػػحاً مػػػػػػن خػػػػػػالؿ 

عسػػػػمرية فػػػػي سػػػػورياف واف هػػػػ ا التػػػػدخل اقلػػػػق بػػػػدور  )الميػػػػاف الصػػػػهيوني( ممػػػػا دفػػػػع )نتنيػػػػاهو( 
سػػػػرائيل بػػػػأف التػػػػدخل فػػػػي سػػػػورية لػػػػن ييػػػػرها ابػػػػداًف لمػػػػا اف الػػػػى زيػػػػار  موسػػػػمو بهػػػػدؼ طمأنػػػػ  ا

                                                           

رلػػػػ  العربػػػػي ملػػػػدوافع واالحػػػػداث والتػػػػداعيات(ف المشػػػػارلوفف التػػػػدخل العسػػػػمري فػػػػي سػػػػوريا ) امجموعػػػػة  ((2
   www.Arabcentr.com  ف متاح على الراب  االلمتروني للمرل ف3126ودراسة السياساتف  لألبحاث

http://www.arabcentr.com/


 

 

االمريميػػػػػة علػػػػى ت ويػػػػػد المعارحػػػػػة  المتحػػػػدةهػػػػ ا التػػػػػدخل ا بػػػػر اطػػػػػراؼ اخػػػػرى مثػػػػػل الواليػػػػػات 
االزمػػػػة فػػػػي سػػػػوريا بػػػػدؿ حسػػػػػمها  ف ولػػػػم يعػػػػد مسػػػػتبعد مػػػػن ال ػػػػرب ادارةااللثػػػػر فتمػػػػاً  بالسػػػػالح

ينتهػػػػػا المنهمػػػػػة الػػػػػالً  ػػػػػراء مػػػػػن ا ػػػػػل اسػػػػػتن اؼ موسػػػػػمو اقتصػػػػػاديا وزيػػػػػادة االعبػػػػػاء علػػػػػى خ  
 .(2)االزمة 

اً بػػػػػػػػنفي االهميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدفاع عػػػػػػػػن االسػػػػػػػػد السػػػػػػػػيما مػػػػػػػػن خػػػػػػػػالؿ لقػػػػػػػد أدت روسػػػػػػػػا دور      
ف ولػػػػػػاف لهػػػػػػ ا النػػػػػػوع مػػػػػػن اسػػػػػػتمرارها بيػػػػػػع االسػػػػػػلحة وقطػػػػػػع ال يػػػػػػار وتوفيرهػػػػػػا للجػػػػػػي  السػػػػػػوري

الػػػػػدعم اهميػػػػػة خالػػػػػة بمػػػػػا اف الجػػػػػي  السػػػػػوري مجهػػػػػ   فػػػػػي ال الػػػػػب بمعػػػػػدات روسػػػػػيةف وقػػػػػد 
شػػػػػمل  الػػػػػ خيرة وقطػػػػػع ال يػػػػػار والػػػػػالح المروحيػػػػػات فػػػػػي روسػػػػػياف شػػػػػمالً حاسػػػػػماً فػػػػػي الػػػػػدعم 
لنظػػػػػاـ االسػػػػػدف امػػػػػا علػػػػػى الصػػػػػعيد الدبلوماسػػػػػي وبػػػػػنفي القػػػػػدر مػػػػػن االهميػػػػػةف فمػػػػػاف اسػػػػػتعداد 
روسػػػػيا السػػػػػت داـ حػػػػق الػػػػػنق  الفيتػػػػو داخػػػػػل مجلػػػػي االمػػػػػن لحمايػػػػة النظػػػػػاـ السػػػػوري مػػػػػن اي 

ميثػػػػػػاؽ االمػػػػػػم المتحػػػػػػدةف لػػػػػػ لك فػػػػػػأف الػػػػػػرئيي السػػػػػػابع مػػػػػػن  لتحػػػػػػرؾ دولػػػػػػي بمو ػػػػػػب الفصػػػػػػ
السػػػػػوري اسػػػػػتفاد مػػػػػن الػػػػػدعم العسػػػػػمري المبيػػػػػر الػػػػػ ي قدمػػػػػة حػػػػػ ب اهلل اللبنػػػػػانيف حيػػػػػث قػػػػػدـ 
دعمػػػػػاً مهمػػػػػاً للجػػػػػي  النظػػػػػامي السػػػػػوري مػػػػػن حيػػػػػث عػػػػػدد االفػػػػػراد وال بػػػػػرات العسػػػػػمرية فػػػػػي 

 .  (3) القتاؿ

  قيػػػػادة بشػػػػار االسػػػػد وبػػػػ لك لعبػػػػ  روسػػػػيا الػػػػدور المبيػػػػر فػػػػي دعػػػػم النظػػػػاـ السػػػػوري تحػػػػ     
فػػػي موا هػػػة المعارحػػػة المسػػػلحة لػػػيي فػػػي مجلػػػي االمػػػن فقػػػ  عبػػػر الفيتػػػوف ولػػػيي فقػػػ  عبػػػػر 
ال طػػػػػػاب السياسػػػػػػي للقػػػػػػادة الػػػػػػروسف بػػػػػػل تعػػػػػػدى ذلػػػػػػك الػػػػػػى مػػػػػػد روسػػػػػػيا بػػػػػػال براء العسػػػػػػمرين 
والتقنيػػػػػػػات العسػػػػػػػمرية المتطػػػػػػػورةف والصػػػػػػػفقات العسػػػػػػػمرية المباشػػػػػػػرةف وقػػػػػػػدم  اييػػػػػػػا الػػػػػػػدعم 

حالت الروسػػػػػية المباشػػػػػرة لػػػػػدعم ونقػػػػػل الجرحػػػػػى وااللػػػػػابات ال طيػػػػػرة الػػػػػى المػػػػػالي وتسػػػػػيير الػػػػػر 
روسػػػػػياف واف حيويػػػػػة هػػػػػ   العالقػػػػػة بػػػػػين روسػػػػػيا وسػػػػػوريا واهميتهػػػػػا االسػػػػػتراتيجية دفعػػػػػ  بػػػػػالروس 

                                                           

سػػػػػرمد حمػػػػػدف مجلػػػػػة لتابػػػػػاتف التػػػػػدخل الروسػػػػػي فػػػػػي سػػػػػورياف متػػػػػاح علػػػػػى موقػػػػػع المجلػػػػػة االلمترونػػػػػيف   ((2
bat.comKitawww.  

(33) 

ف 3125 ةف: تحليػل المشػػهد العسػمري فػي سػػورياف مرلػ  برولنجػ ف الدوحػػالمسػتمرةتشػارل  ليسػترف االزمػػة  ((3
  www.Brookingsdoho.comف   متاح على راب  المرل  االلمتروني

http://www.kitabat.com/
http://www.kitabat.com/
http://www.brookingsdoho.com/


 

 

الػػػػػػػى دعػػػػػػػم سػػػػػػػوريا بم تلػػػػػػػف انػػػػػػػواع االسػػػػػػػلحة حيػػػػػػػث بل ػػػػػػػ  لػػػػػػػفقات بيػػػػػػػع االسػػػػػػػلحة بػػػػػػػين 
 .(2) (3122الجانبينف قيمة اربع مليارات دوالر حتى عاـ )

                                                           

 .261عبد الرزاؽ بو زيدف مصدر سابقف ص( (2
(34) 


