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 االهداء 

 

 الى من بعث فً الروح ووهبنً الحٌاة ... ربً

 الى من ساندتنً دابماً ... أمً

 الى من كان عكازي ومن اتكا علٌه ... أبً

 الى من شجعنً ... شكرا إخوتً و أصدقابً

. 

 الى المرأة األولى فً حٌاتً ... دمِت فً قلبً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدٌر

 لم ،فإن العلماء فأحب تستطع لم فإن ، متعلما فكن تستطع لم فإن..  عالما كن"    

 "تبؽضهم فال تستطع  

 وجل عز هللا نحمد ، البحث هذا بإنجاز تكللت اجتهاد و جهد و بحث رحلة بعد

 بأسمى نخص أن إال ٌسعنا ال كما ، القدٌر العلً فهو علٌنا بها من التً نعمه على

 على ما " هدى مهدي صالح .م.م" األستاذة التقدٌر و الشكر عبارات

 . البحث هذا انجاز طٌلة معرفة و نصح و جهد من لنا قدمته
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 لمقدمةا

 

تعد سورٌا محور الصراع اإلقلٌمً والدولً فً المشرق العربً وساحته فهً مسرح جٌوستراتٌجً         

ومنطلق مثالً إلعادة رسم خرٌطة إقلٌم ، خاصة عندما اتخذ الصراع فٌها أبعاداً ومستوٌات مختلفة  مهم

أنطلق بثورة مجتمع سلبت كافة حقوقه ضد سلطة مستبدة لم تستثنً اي وسٌلة إرهابٌة فً سبٌل جمح 

وفق قاعدة توازن واقتالع تلك الثورة ثم رافقت تلك االحداث صراع إقلٌمً ودولً حاول إدارة األزمات 

المعادلة العسكرٌة ، األمر الذي دفع روسٌا كدولة حلٌفة للنظام بمحاولة اتخاذ دوراً فعاالً فً حل األزمة 

الستعادة مكانتها كقوة عظمى فً الشرق األوسط مع انحسار الدور األمرٌكً ، حٌث مثلت األزمة السورٌة 

ا على اتخاذ مواقؾ واضحة ودوراً فً العدٌد من للسلطات الروسٌة فرصة لتقدٌم نفسها واثبات قدرته

القضاٌا الدولٌة واإلقلٌمٌة وذلك عقب حالة من التخبط والسكون والتً شهدت تراجعاً واضحاً فً الدور 

فً فرض أٌقاع السٌاسة الدولٌة تجاه سورٌا الروسً على الصعٌدٌن الدولً واإلقلٌمً ، حٌث نجحت روسٌا 

األزمة( التً افرزت بقاء النظام الحاكم من خالل مساندته فً كافة المجاالت سواء عبر تكرٌس مبدأ )إدارة 

 عبر التسلٌح او الدعم االقتصادي او على الصعٌد المبادرات السٌاسٌة والدبلوماسٌة .

 أهمٌة البحث

خل حد من هذا التدتنطلق اهمٌة البحث فً التدخل الروسً فً سورٌا واألسس المتبعة فً كٌفٌة ال     

 الى صراع مسلح وتجنب سلبٌاته واالستفادة من اٌجابٌاته . وحدوثه ثم تحوله

 البحث  فرضٌة

الفرضٌة التً ٌطرحها البحث ٌمكن صٌاؼتها على شكل تساؤل مفاده هل أن التدخل الروسً خاض      

 افتراضطرح البحث االعتبارات براؼماتٌة بحتة أم أنه ذو بعد أعمق وأكثر تجذراً مما ٌبدو للوهلة األولى ٌ

 إنما هٌة تدخل ذات أكثر من بعد وهذا ما سٌتبٌن فً النتابج . أولً 
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 البحث إشكالٌة

ٌتناول البحث إشكالٌة مفادها : أن التدخل الروسً وفً خضم األزمة السورٌة قد دار حول أكثر من     

محور فمما ال شك فٌه أن المصالح الروسٌة لعبة دوراً ربٌسٌاً فً بلورة وتشكٌل هذا التدخل ،ولكن تبقى 

ح ،وما ٌمكن اعتباره امتدادات اإلشكالٌة التً ٌطرحها البحث هً حول مدى العالقة التناسبٌة بٌن هذه المصال

 جٌو سٌاسٌة أو جٌو إستراتٌجٌة ذات طابع أٌدٌولوجً ٌتعلق بجذور العالقات بٌن البلدٌن .    

 منهجٌة البحث 

لقد اعتمد الباحث على المنهجٌن الوصفً والتحلٌلً فقد اعتمد المنهج الوصفً من خالل وصؾ التدخل     

ات الروسٌة الخلٌجٌة من حٌث تعرٌفه وستراتٌجٌة إدارته واألسس الروسً فً سورٌا وأثره على العالق

والمراحل المتبعة فً هذا التدخل كما اعتمد المنهج التحلٌلً وذلك بتحلٌل األزمة السورٌة وأسبابها واألثار 

 المترتبة على حدوث األزمة السورٌة .

 البحث  هٌكلٌه

 تم تقسٌم البحث الى ثالث مباحث اساسٌة فضال عن مقدمة وخاتمة فقد تضمن :     

 وأسبابه .الروسً  فً المبحث األول/ ما هٌة التدخل

 وتناولنا فً المبحث الثانً / آلٌات التدخل الروسً فً سورٌا .

 األزمة السورٌة( . عد وبأما فً المبحث الثالث / العالقات الدولٌة بٌن روسٌا االتحادٌة ودول الخلٌج )قبل 
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 )) التدخل الروسي يف سورية وأثره على العالقات الروسية اخلليجية((

 -وأسبابه : الروسي املبحث االول: ما هي التدخل 

ٌكشؾ تتبع السٌاسة الخارجٌة الروسٌة فً السنوات األخٌرة عن تؽٌر ملحوظ فً  نهجها الخارجً لٌس فقط 

مقارنة بما كانت علٌه خالل التسعٌنات وانما مقارنة أٌضاً بحقبة االتحاد السوفٌتً السابق حٌث حولت بداٌة 

لبداٌة مرحلة جدٌدة بعد مجًء الربٌس )فالدٌمٌر  أسستاأللفٌة الثالثة مجموعة من المتؽٌرات الجدٌدة 

( والتً حرص ان تكون متعددة التوجهات 2000بوتٌن( الى الحكم وإعالنه لمبادئ السٌاسة الخارجٌة عام )

اي منطقة فً العالم ووفقاً لهذا النهج الروسً شهدت منطقة الشرق األوسط عودة تدرٌجٌة للنشاط نً ثت ال

فً المنطقة وقد ترافقت هذه العودة مع تزاٌد الرؼبة الروسٌة فً التوجه نحو مناطق الخارجً لهذه الدولة 

تخدم مصالحها وتساعدها على ضمان موقع فضل فً النظام الدولً ، لتفتح بذلك مجاالً حٌوٌاً جدٌداً لتعظٌم 

زاٌداً حٌث تمثل مصالحها لذا اهتمت السٌاسة الخارجٌة الروسٌة بما ٌحدث فً سورٌا من احداث اهتمامها مت

سورٌا موطا القدم األكثر أهمٌة فً منطقة الشرق األوسط بالنسبة لروسٌا وكما أنها تعتبر ذات أهمٌة 

إستراتٌجٌة بالنسبة لحسابات بوتٌن الدولٌة وان ٌعد موقع سورٌا المطل على البحر األبٌض المتوسط 

   (1)نفوذ الروسً فً منطقة الشرق األوسط .وإسرابٌل ولبنان وتركٌا واألردن والعراق ذات اهمٌة كبرى لل

 الروسً المطلب األول : مفهوم التدخل 

ان التدخل الروسً فً سورٌا هو تدخل جاء على اثر مصالح سٌاسٌة بٌن البلدٌن ،حٌث كان امتداد هذه 

السابق من أولى الدول التً اعترفت  التحاد السوفٌاتًا كان ،طوٌلةالمصالح الى سنٌن 

بشكل  الروسٌة السورٌة وتعززت العالقات 1994)( عالقات دبلوماسٌة معها فً عام وأقامت سورٌا باستقالل

إلى سدة  حافظ األسد كبٌر لترتقً إلى مستوى التحالؾ االستراتٌجً فً وصول الربٌس السوري الراحل

التً كرست حكمه فً استفتاء ) بالحركة التصحٌحٌة (وإعالنه انطالق ما عرؾ )1970( الحكم فً

الشرق  للبحث عن بدابل أخرى فً الكرٌملٌن اضطر مصر بعد طرد السوفٌات من )1971( عام

بدابل أفضل تلك ال حزب البعث العربً االشتراكً الذٌن ٌحكمهما وسورٌا العراق آنذاك كان كل من ,األوسط

فتدفق السالح إلى هذٌن البلدٌن، وباإلضافة إلى الدعم العسكري قدمت القٌادة السوفٌاتٌة دعم سٌاسً 

 فً بناء البنٌة التحتٌة لالقتصاد السوري االتحاد السوفٌاتً فً المحافل الدولٌة وساهم لسورٌا مشهود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالقات الدولٌة( ، أطار عام ، جامعة القاهرة ، كلٌة األقتصاد والعلوم السٌاسٌة  اسماعٌل صبري مقلد ، كتاب )اصول -1

 . 2015اؼسطس ، 21،الجمعة،
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متجاوب مع ا ووالري واعتبر البلدان التعاون بٌنهم والتعدٌن كالطاقة السٌما فً فروعه اإلستراتٌجٌة 

مصالحهما المشتركة، إال أن ثمة خالفات كانت قابمة بٌن الطرفٌن فً بعض المجاالت، هذه الخالفات كانت 

ٌطمحون إلى كما  واكان فالسورٌون ،لسورٌا االتحاد السوفٌاتً بدرجة الدعم الذي ٌمكن أن ٌقدمه تتعلق

الدعم السٌاسً والعسكري فً  لسورٌا ٌقدم االتحاد السوفٌتً كان ،ع أكبر من الدعم السوفٌاتًونو

لدول وبعض ا الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من إسرابٌلتحدٌا للدعم الكبٌر التً كانت تتلقاها إلسرابٌل مواجهتها

مٌناء  اقٌم مركز الدعم المادي التقنً لالسطول البحري السوفٌٌتً فً )1963( وفً عام الؽربٌة

ٌورد إلى سورٌا أسلحة وؼٌرها من السلع بكمٌات كبٌرة مما  االتحاد السوفٌٌتً وكان ،السوري طرطوس

 ،ملٌار دوالر( 133كان دٌن سورٌا لروسٌا ٌتجاوز مبلػ  1992أدى إلى تراكم المدٌونٌة الكبٌرة )فً عام 

% من الدٌون السورٌة آخذا بالحسبان ان المبلػ  73وقعت بٌن البلدٌن اتفاقٌة شطب2115وفً عام 

وتم ابرام هذه االتفاقٌة  ،ملٌار دوالر سٌتم صرفه لتنفٌذ العقود الروسٌة 2.111المتبقً وقدره

ملٌون كٌلومتر مربع 17على روسٌا االتحادٌة ، وتمتد )2008عام حزٌران / ٌونٌو( فً

اخذ جمٌع  قد بدأ )بوتٌن( فًكان ، البحر األبٌض المتوسط نافذتها على سورٌة وتعتبر وأوروبا آسٌا فً

إقامة تحالؾ جدٌد ضد قبل تدخله العسكري المباشر فً سورٌا على الدفع بأتجاه  احتٌاطاته ،وكان حرٌصاً 

عملٌاً، بإضافة ملٌشٌات  تحققهوما وً،اللبنان (حزب هللا)اإلرهاب، ٌجمع موسكو مع طهران ودمشق، و

اإلٌرانً، وعشرات الملٌشٌات الشٌعٌة العراقٌة  (الحرس الثوري(و)الكردٌة( (وحدات حماٌة الشعب)

االستعانة بأجسام ؼٌر وستفالٌة، لمواجهة تنظٌمات ؼٌر وستفالٌة، سبق إمدادها بعناصر بشرٌة  واألفؽانٌة

من قبل موسكو، هو أحد وجوه الحرب ؼٌر الخطٌة، التً تخوضها روسٌا فً سورٌا، وهو كفٌلٌ بنقض 

      (1).ة(السٌاد)ادعاء الدفاع عن 

 

تركزت اإلستراتٌجٌة الروسٌة تجاه سورٌا على العمل فً المجال الدولً لمنع الوالٌات المتحدة       

وحلفابها من تكرار السٌنارٌو اللٌبً ، وحتى نضمن االستمرار فً الحفاظ على العالقات الوطٌدة مع النظام 

لنظام ، وأٌضاً العمل على أقامة السوري ومواصلة تنشٌط العالقات االقتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة مع ا

 (2)عالقات متوازنة مع المعارضة السورٌة منذ بدأها سلٌماً وحتى تحولها الى مراحل النزاع المسلح . 
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ماعٌة( القاهرة مركز البحوث والدراسات السٌاسٌة ، جامعة القاهرة ، جابر سعٌد عوض )أقترابات البحث فً العلوم االجت -1

 م.1992

 المصدر نفسه. -2
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الرباسة )الشٌشان و جورجٌا و أوكرانٌا( وكسبها  سدةخاض )بوتٌن( ثالثة مواجهات منذ قدومه الى      

جمٌعا ولم ٌكن تدخله العسكري فً سورٌا استثناء ، الحقٌقة الواضحة للعٌان هً ان التدخل الروسً أوقؾ 

انهٌار النظام السوري ولو مؤقتاً ، وهو ما لم ٌستطع انجازه التدخل اإلٌرانً سواء مباشر أو من خالل 

خل الروسً استعاد النظام كامل الالذقٌة وتم ربطها بحلب واستعاد أجزاء من حمص فبعد التد)حزب هللا( 

وحماة واستعاد السٌطرة على قاعدة كوٌوس العسكرٌة ومدٌنة )تدمر( ، نجاح بوتٌن بالتدخل على هذا 

ته ، الصعٌد ٌظهر فً توقٌت االنسحاب فلم ٌكن بإمكانه تحقٌق انجازات جوهرٌة لصالح النظام أكثر مما حقق

فمهما استمر التدخل الروسً فلن ٌكون بمقدوره القضاء تماماً على المعارضة ، معتدلة كانت أم متطرفة ، أو 

استعادة كامل التراب السوري كما أصبح على النظام الذي صدم االنسحاب الروسً وعٌه ، صحٌح أن التدخل 

بٌض باراك أوباما( فالتدخل الروسً حصل الروسً فاجأ الكثٌرٌن ولكنه بالتأكٌد لم ٌفاجا )سٌد البٌت األ

    (1)بضوء اخضر امرٌكً واالنسحاب اٌضا بضوء احضر وتنسٌق امرٌكً . 

      

أن مبة ٌوم من التدخل فً سورٌا لم ٌكن الدب الروسً من تحقٌق انجازات كبٌرة أو السٌطرة على      

للوساطة بٌن النظام السوري لعب اي دور  مناطق واسعة تمهد لؽرض حل سٌاسً مما ٌعنً فقدانها امكانٌة

    (2)وبٌن المعارضة . 
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ٌثٌر التدخل الروسً فً الحرب الكارثٌة بسورٌا تساؤالت على المستوٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة       

وبما ٌكون اشعل شرارة الحرب العالمٌة الثالثة ولكن وسط الخشٌة من أن الربٌس الروسً )فالدٌمٌر بوتٌن( 

 لماذا تدخل بوتٌن فً سورٌا ؟ وما هً فرص نجاحه ؟ 

هذه اإلشارات واألسبلة هً المحور الذي تناولت من خالله صحؾ أمرٌكا بالنقد والتحلٌل ، التدخل      

الروسً فً األزمة المستعمرة فً سورٌا منذ خمس سنوات وفً ظل تساؤالت عن الدور األمرٌكً المحتمل 

نطن بوست فً تحلٌل فقد أشارت صحٌفة واش  إزاء هذه التطورات المتسارعة فً سورٌا والشرق األوسط

باالشتراك مع ؼرٌػ مٌلر و توماس ؼٌسون ، الى أن التدخل العسكري الروسً بسورٌا  و ٌونػ كارٌن كتبه

قواته وأن اإلجراءات العسكرٌة الروسٌة تتسبب بتؽٌٌر شكل  تقهقرت ٌأتً لدعم الربٌس بشار األسد بعد أن

)باراك أوباما( الرامٌة الى توسٌع نطاق الحملة  الحرب بسورٌا وفً تعقٌد إستراتٌجٌة الربٌس األمرٌكً

    (1)ضد تنظٌم الدولة اإلسالمٌة . الجوٌة 

فً الواقع ٌشٌر الى احتماالت عدٌدة قد ال تساعد على تحقٌق األهداؾ فٌما إذا كانت السٌاسة اال أن ما ٌجري 

الروسٌة تعمل من اجل تحقٌقها فعالً ، فالتدخل العسكري الروسً قصؾ مدٌنتٌن فً أكثر من مكان سواء 

التالً ٌتراكم فً وعٌه كان ذلك قصداُ أو بالخطأ ٌكن قسماً من الشعب السوري ٌعتبر األمر قصفاً مقصوداً وب

  ( 2)األعداء الروس ورفضاً لمقترحات روسٌا للحل . 

فً أطار السعً الروسً الى الحفاظ على نظام )بشار األسد( الذي بقاؤه مصلحة روسٌة ثم توقٌع اتفاقٌة      

فً عدة اسابٌع فابتة بٌن الدب الروسً ونظام األسد االبن وذلك بأرسال موسكو عدداً أكبر من الخبراء 

لتدخل الروسً بالنظام السوري بشكل والمستشارٌن العسكرٌٌن لسورٌا أي أن االتفاق كان ٌدور حول عقٌدة ا

رفعت روسٌا من مستوى ونوعٌة االنخراط العسكري الروسً فً سورٌا وذلكبأرسال عسكري وبعد ذلك 

ضباط رفٌعً المستوى وقٌام طٌارٌن روس بشن ؼارات جوٌة فضالً عن ارسال المبات من الخبراء الى 

 (3) مطار الالذقٌة .
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  الروسً  المطلب الثانً: أسباب التدخل

التً قام بها )حافظ األسد( أن من أسباب تدخل )الدب الروسً( فً األزمة السورٌة هً االتفاقٌات والصفقات  

خالل السنوات السابقة والتً كانت عبارة عن اتفاقٌات عسكرٌة وسٌاسٌة اقتصادٌة وحتى إستراتٌجٌة ، أن 

ا ٌعد أحد أسباب التدخل الروس التدخل الروسً فً سورٌا سوؾ ٌسهم فً أطالة أمر األزمة السورٌة وهذ

وانخراطه فً األزمة السورٌة ، كما ٌتوقع لهذا التدخل أعادة رسم خارطة العالقات الدولٌة فٌما ٌتعلق بطبٌعة 

العالقة بٌن روسٌا من جهة والؽرب والوالٌات المتحدة من جهة ثانٌة ولكن لن ٌكون بمقدور روسٌا وحدها 

بحاجة الى التنسٌق مع واشنطن وعواصم إقلٌمٌة تمتلك جزءاً من  صنع سالم فً سورٌا ، ستضل موسكو

مفتاح الحل السوري ، ناهٌك عن أن سورٌا حلٌؾ روسٌا الوحٌد فً المنطقة تبدو اآلن ضعٌفة ومنهكة 

، من جهة أخرى بدأ بوتٌن حرٌصاً قبل تدخله العسكري على الدفع باتجاه إضافة الى عزلتها إقلٌمٌاً ودولٌاً 

حالؾ جدٌد ضد اإلرهاب بجمع موسكو مع طهران ودمشق و )حزب هللا( اللبنانً هو ما تحقق علمٌاً أقامة ت

بإضافة ملٌشٌات )وحدة حماٌة الشعب الكردي( و )الحرس الثوري( اإلٌرانً وعشرات الملٌشٌات لمواجهة 

ؼٌر الخطٌة التً سبق اعدادها بعناصر بشرٌة من قبل موسكو هو أحد وجوه الحرب  وستفالٌةتنظٌمات ؼٌر 

  ( 1) تخوضها روسٌا فً سورٌا وهو كفٌل ٌنقض أدعاء الدفاع عن السٌادة .

أن روسٌا تتطلع لتحوالت بنٌوٌة بالنظام العالمً بحٌث ٌنتقل هذا النظام من نظام أحادي القطبٌة الى       

مع مصالح الروس اطع نظام ثنابً القطبٌة وهً ترى بتدخلها بالملؾ السوري فرصة لتحقٌق ذلك حٌث تتق

مع الصٌن ومع دول الحلفاء اآلخرٌن وألن المٌدان بعد سنوات لم ٌحقق حسماً عسكرٌا واضح للعالم وشكل 

بروز تنظٌم )داعش( انتكاسة كبرى للثورة السورٌة ولمطالب الشعب السوري ، أن المؤشرات تؤكد أن 

ري ، ستقضً الى خروج بشار األسد من روسٌا ستقدم على أجراء تحوٌالت كبٌرة ، داخل النظام السو

    (2)السلطة . 
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صرحا دٌمستروا و هوالند حول أن هذه المفاوضات أخر نقطة أمل فً سورٌا ، وأن روسٌا تسعى ألقامة 

كٌان )علوي( فً الساحل ، فأنها لألسؾ تمتلك خٌارات ؼٌر منطقٌة فهناك من ٌسعى جاداً لقسمة العراق 

ات بٌن السورٌن ، ال شك فً أن وسورٌا ولٌس ساعٌاً لوقؾ الحرب والدمار والمساهمة فً انجاح المفاوض

التدخل الروسً المباشر فً سورٌا من شأنه أن ٌنقل الصراع الدابر هناك الى مرحلة أشد تعقٌداً بعملٌة خلط 

األوراق ترٌد من خاللها موسكو فرض مٌزان قوى جدٌد على األرض ٌقود الى تسوٌة سٌاسٌة تنسجم مع 

( وفً الوقت نفسه قد ٌشكل التدخل تحوالً مفصلٌاً فً السٌاسات الخارجٌة 1القراءة الروسٌة لبٌان )جنٌؾ 

الروسٌة خارج نطاق حزام دول االتحاد السوفٌتً السابق أال أنه من المبكر القطع بالنتابج التً ٌمكن أن 

روسٌة تترتب على هذا التدخل ، الجهة تحقٌق األهداؾ المروجة من قبل الكرملٌن وتأثٌر الؽارات الجوٌة ال

   ( 1)على المٌزان العسكري بٌن المعارضة المسلمة والجٌش النظامً . 

 

لم ٌعد الدعم الروسً لنظام )بشار األسد( باألسلحة والعتاد التأٌٌد السٌاسً ، بل انتقل الى دابرة المشاركة 

قص الطاقة البشرٌة الفعلٌة ، ثم التمهٌد لذلك فً الخطاب السٌاسً واإلعالمً الروسً بالتركٌز مؤخراً على ن

لدى النظام والتحذٌر من احتمال أنهٌار بنٌة الدولة السورٌة وفً الترجمة العملٌة للنقطتٌن السابقتٌن وٌبدو 

أن موسكو وصلت الى قناعة بأن تزوٌد النظام بالمزٌد من األسلحة الحدٌثة سٌكون دون جدوى وأن على 

تحت سٌطرته بل  زالت ماتمكٌنه من الدفاع عن المناطق التً روسٌا إن تقدم إسنادا عسكرٌاً مباشراً للنظام ل

ومحاولته استرجاع بعض المناطق التً فقدها فً األشهر األخٌرة ووجهت موسكو صفعة قوٌة للوالٌات 

المتحدة األمرٌكٌة لكنها على ما ٌبدو جاءت ضمن حسابات تستند الى تقدٌرات تفٌد أن رد الفعل األمرٌكً 

    (2)جدٌدة مع روسٌا .  تفهمات األدارة األمرٌكٌة ستعمل على سٌكون ضعٌفاً وأن
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أن روسٌا ترٌد أن ال تبق التفاهمات الجدٌدة التً تعمل علٌها أمرٌكا معها حبٌسة الضرؾ المؽلفة بل      

ذلك بإحراج واشنطن كما هو واضح خالل األشهر الماضٌة ثبت أن التقدٌرات ترٌدها معلنة حتى لو تسبب 

الدفاع األمرٌكٌة على الؽارات الروسٌة حول المواقؾ األمرٌكٌة كانت دقٌقة وتعلٌقات وزٌري الخارجٌة و

منه تأثٌر الضربات الجوٌة محدوداً نسبٌاً فً  المفروغالروسٌة األولى التً تصب فً هذا االتجاه ومن 

المٌزان العسكري العام األرض ، ؼٌر أنه إذا ما تأكدت األنباء عن وجود تعزٌزات برٌة إٌرانٌة ومن مقاتلً 

استعداداً لعملٌات برٌة فً رٌؾ حمص وحماة وأدلب وحلب فهذا )حزب هللا( الى جانب الجٌش النظامً 

   ( 1)بؽرض تقٌماً مختلفاً للؽارات الجوٌة الروسٌة من حٌث نطاق األهداؾ وما ٌمكن أن تحققه . 

 

توجد العدٌد من األسباب التً دفعت روسٌا للتدخل العسكري المباشر فً األزمة السورٌة وهذا التدخل 

اً للدعم الروسً )لنظام األسد( فً المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة حٌث العسكري جاء تتوٌج

قدمت روسٌا دعماً بمبات المالٌٌن من الدوالرات كما وفرت ؼطاءاً سٌاسٌاً كبراً فً مجلس األمن الدولً من 

ا أنها استمرت فً خالل استخدام حق النقض / الفٌتو للحٌلولة دون فتح ممرات إنسانٌة للمناطق المحاصة كم

تزوٌد النظام السوري باألسلحة والمعدات العسكرٌة المختلفة والذخابر وقطع الؽٌار الالزمة أما األسباب 

المباشرة وراء تدخل )الدب الروسً( واالنخراط فً األزمة السورٌة فتتمثل بالنجاحات العسكرٌة المٌدانٌة 

الشٌعٌتٌن و الفوعة  اكفرٌبلدتً إدلب باستثناء لجٌش الفتح والتً تمثلت فً السٌطرة على محافظة 

والسٌطرة على سهل الؽاب والتوقؾ اما )بلدة جورٌن( مما ٌفتح المنشارات الحٌوٌة الروسٌة علماً أنها أخر 

  (2)النقاط فً المٌاه الدافبة بعد أن خسر االتحاد السوفٌتً نفوذه فً سبعة دول عربٌة خالل العقود الماضٌة . 
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األمرٌكً فً اتخاذ القرارات إستراتٌجٌة حاسمة لنصرة المعارضة السورٌة المعتدلة مما نشأ  ترددالأن     

واالنتفاء األمرٌكً والذي خلؾ حالة من الفراغ أقتنصها )الدب الروسً( عنه حالة االستعصاء السٌاسً 

فً األزمة السورٌة فحاول إمالبها حالة العزلة التً تعانً منها األجزاء الشرقٌة من أوكرانٌا حٌث وجدت 

ٌر الجسر الذي تعبر منه إلعادة تواجدها على الساحتٌن اإلقلٌمٌة والدولٌة وتحقٌق ُحلم القٌصر )فالدٌم

بٌن  تتراوح إسالمٌةبوتٌن( حرص روسٌا على عدم انتصار المعارضة السورٌة وهً فً معظمها فصابل 

االعتدال والتطرؾ مما ٌعنً انتصار المحور السنً الذي ٌبدأ من الحجاز وتنتهً فً ؼرو زنً ، على حساب 

( مقاتل إسالمً من 2400الهالل الشٌعً الذي ٌبدأ من قُم وٌنتهً فً مارون الرأس ، وجود ما ٌقارب )

الجمهورٌات اإلسالمٌة داخل االتحاد الروسً وفً حال انتصرت الثورة السورٌة سٌعودون الى بلدانهم مما 

  (1)ٌفتح المجال لقٌام ثورات إسالمٌة مماثلة . 

 

التدخل العسكري الروسً من السورٌٌن أن هذا التدخل ٌهدؾ الى ضرب المنظمات  أنصاروٌقول     

والخالص منها وذلك استباقا وخشٌة من أن تقفز هذه المنظمات الى القوقاز وتصبح وأضعافها  بٌةاإلرها

   (2)مشكلة روسٌة ، أما الموالون للسلطة فقد رحبوا بهذا التدخل و تظاهروا تأٌٌداً له . 

  

هنالك أسباب جانبٌة أو تعد أسباب مباشرة الواضحة للعٌان أدت الى أنخراط )الدب الروسً( فً هذه     

 األزمة أو بالملؾ السوري ومن هذه األسباب :

 تمثل سورٌا المرتبة الرابعة من الدول التً تستورد األسلحة الروسٌة . -1

لسورٌة الساحلٌة التً تطل على البحر وجود قاعدة عسكرٌة بحرٌة روسٌة فً مدٌنة )طرطوس( ا -2

األبٌض المتوسط وهذا بعد إستراتٌجً هام لروسٌا فً ظل الهٌمنة األمرٌكٌة الؽربٌة على منطقة الشرق 

   (3)األوسط . 
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 المبحث الثانً

 آلٌات التدخل الروسً فً سورٌا 

 

( 2011أبدت روسٌا أهمٌة خاصة تجاه الثورة السورٌة فمنذ اندالع االجتماعات فً سورٌا منتصؾ مارس )

ونبذ العنؾ أكدت موسكو على حق الشعب السوري فً الحرٌة والتؽٌر والتأكٌد على أهمٌة التؽٌٌر السلمً 

طر القانونٌة وعلى أساس الوفاق الوطنً كما قامت القٌادة والدعوة الى الحوار والحل السٌاسً ضمن األ

الروسٌة بتوجٌه الكثٌر من االنتقادات للنظام السوري فً استخدامه القوة فً قمع المظاهرات ولكن على 

الرؼم من ذلك أال أن المرفق الروسً منذ بداٌة االحتجاجات ٌعبر عن الدعم والتأٌٌد الواضحٌن للنظام 

رجح الى أن تعتبر روسٌا أن سورٌا بمثابة حجر الزاوٌة فً أمن منطقة الشرق األوسط وأن السوري وذلك ٌ

عدم استقرار الوضع فٌها سٌؤدي بدوره حتماً الى زعزعة الوضع فً البلدان المجاورة والى صعوبات فً 

ة مع إٌران وحزب المنطقة بأكملها وأن سقوط نظام األسد بموقع سورٌا الجؽرافً المتمٌز وتحالفاته اإلقلٌمٌ

هللا سٌؤثر حتماً فً التوازن اإلقلٌمً بما ٌمثل تهدٌداً حقٌقٌاً لألمن اإلقلٌمً فً الشرق األوسط بشكل عام كما 

ٌمكن أن ٌوفر حضوراً روسٌاً أن حماٌة روسٌا للنظام السوري وكبح الجهود األمرٌكٌة والؽربٌة إلسقاطه 

ط وفً المستوٌات التً ٌمكن أن تحصل علٌها فً المستقبل وفً قوٌاً فً مختلؾ ملفات وقضاٌا الشرق األوس

بناء سلسلة تحالؾ جدٌدة ومن مبادئ السٌاسة الخارجٌة الروسٌة رفضها التدخل الخارجٌة وخاصة 

العسكري فً سورٌا وأكدت على احترام روسٌا للسٌادة الوطنٌة وعدم التدخل فً لشؤون الداخلٌة للدول 

    (1)األخرى . 

 المطلب األول/ التدخل السٌاسً و األمنً 

لطالما ترى موسكو أن الحل الوحٌد لحل األزمة فً سورٌا هو الحوار السوري الوطنً حٌث أعلنت        

منح القٌادة السورٌة الوقت الكافً موسكو ترحٌبها بحزمة اإلصالحات التً أعلنها )األسد( ورأت ضرورة 

م اإلعالن عنها وقامت بأجراء اتصاالت مع المعارضة السورٌة فً محاولة لتنفٌذ وتطبٌق اإلصالحات التً ت

     (2)إلقناعها ببدء الحوار مع السلطات السورٌة . 
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ارضة كما حذرت أنها قد تؽٌر موقفها تجاه دمشق فً حال فشل الربٌس )بشار األسد( فً إقامة حوار مع المع

السابق )دٌمتري مٌدفٌدٌؾ( فً مؤتمر صحفً فً ختام قمة مجموعة الثمانً فً  الروسً حٌث دعا الربٌس

( فً فرنسا نظٌره السوري )بشار األسد( الى األنتقال من األقوال الى األفعال نحو عملٌة 2011ماٌو28)

   (1)اإلصالح وذلك بعدما أبدى الربٌس )األسد( استعداده ألجراء اصالحات فً سورٌا. 

 

مطالبهم بضرورة ( القٌادة السورٌة والربٌس )بشار األسد( 2011أؼسطس4حذر )مدفٌدٌؾ( فً ) ذلكك

البدء واإلسراع فً الحوار مع المعارضة ومباشرة اإلصالحات وحٌث صرح )مدفٌدٌؾ( فً لقاء مع )قناة 

روسٌا الٌوم( والقناة األولى القوقازٌة وإذاعة )صدى موسكو( قابالً: )حسب أحادٌثه الخاصة( والرسابل التً 

فوراً بتنفٌذ اإلصالحات والتصالح  ءدرالضرورة  ادهافمبعثت الى الربٌس السوري فأننً أطرح فكرة واحدة 

مع المعارضة واستبناؾ السالم المدنً وإنشاء دولة عصرٌة وأنه إذا لم ٌستطع فعل ذلك فسوؾ ٌنتظره 

   (2))بشار األسد( مصٌر محزن وسنضطر فً النهاٌة الى اتخاذ إجراءات معٌنة . 

 

لخارجً وخاصة العسكري فً سورٌا حٌث أكدت على وأٌضاً تؤكد روسٌا بشكل حاسم رفضها التدخل ا

على ضرورة احترام روسٌا للسٌادة الوطنٌة وعدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة للدول األخرى ، وأكدت أٌضاً 

أن ٌتولى السورٌٌن تسوٌة أوضاع بالدهم بأنفسهم دون تدخل خارجً وأنه لن تعارض رحٌل )األسد( ما دام 

ولكن الواقع أن رحٌل )األسد( لٌس مطلب كل الشعب وأنما جزء منه ٌتمثل فً الشعب السوري ٌرٌد ذلك 

    ( 3) المعارضة المسلمة .
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لى مبادئ سٌادة الدولة وعدم التدخل ال تكمن جذور اعتراضات روسٌا على تؽٌٌر النظام فً البلدان األخرى ع

فً الشؤون الداخلٌة للدول فقط ، بل أٌضاً فً القلق بشأن ما سٌحدث بعد خلع زعٌم ما ، ففً مرحلة ما بعد 

ألقذافً )لٌبٌا( ، ظل القلق ٌساور المراقبٌن الروس وبشأن الفوضى العامة واالنهٌار الفعلً للبالد وانتشار 

لوع ، لذلك أفشلت موسكو المساعً الؽربٌة المتكررة إلصدار قرار من مجلس مخزون أسلحة النظام المخ

      (1)األمن ٌدٌن السلطات السورٌة الستخدام العنؾ فً قمع المتظاهرٌن . 

 

أعلن الربٌس الروسً السابق )مدفٌدٌؾ( فً مناسبات عدة أن روسٌا لن تؤٌد قراراً ٌصدره مجلس األمن 

( حٌث ادان ممارسات الزعٌم 1973و  1970القرار بشأن لٌبٌا وهم القرارٌن )بشأن سورٌا على ؼرار 

اللٌبً وفرضت منطقة حظر جوي فوق البالد لحماٌة المدنٌٌن من مجزرة على أٌدي قوات النظام وأدت 

ولكن قد تم انتهاكها والتالعب بشكل ( 2011أكتوبر 1الجهود الدولٌة فً لٌبٌا الى سقوط نظام ألقذافً فً )

السورٌة خالل األشهر الستة واضح فقررت عدم السماح بتكرار النموذج اللٌبً خصوصا أن اشتداد األزمة 

لحلؾ )الناتو( فً لٌبٌا ، فساعدت هذه التجربة فً األولى لالحتجاجات ٌسٌر بالتوازي مع العملٌة العسكرٌة 

ولً خلفٌة موقؾ روسٌا من ترسٌخ موقؾ موسكو بشأن األزمة المتطورة فً سورٌا وكشفت للمجتمع الد

مسألة التدخل العسكري الخارجً فً النزاعات الداخلٌة وأنه ال توجد رؼبة لدى موسكو بأن تسٌر لألحداث 

ضد سورٌا وتصر فً سورٌا وفق النموذج اللٌبً وأن ٌستخدم قرار المجلس األمن لتبرٌر عملٌة عسكرٌة 

 (2)المتعلقة بصوت السلم واألمن الدولٌٌن .  موسكو على ضرورة أن ٌركز مجلس األمن على المسابل
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( عن رفض روسٌا للعقوبات التً ٌرفضها مجلس 2011أعلن الربٌس الروسً )مدفٌدٌؾ( فً أواخر )ماٌو 

( 2011أوابل )ٌونٌو األمن على النظام السوري كما حذر وزٌر الخارجٌة الروسً )سٌرجى الفروؾ( فً 

المجتمع الدولً بعنؾ من السماح بأي استفزازات تهدؾ الى تأمٌن تؽٌٌر النظام الحاكم فً سورٌا قابالً : 

ام( مضٌفاً أن مجلس األمن ال ٌتعامل مع الثورات وبما أن قرار مجلس األمن نحن لسنا فً وارد )تؽٌٌر النظ

رفض الدول التً تمتلك مقعد دابم فً مجلس األمن  ذا تمإ شروعاً مالدولً بالتدخل أو استخدام القوة لن ٌكون 

د مشروع استخدمت روسٌا ومعها الصٌن )الفٌتو( ض اإلطار)الفٌتو( مثل موسكو ففً هذا  النقضولدٌها حق 

( حٌث كان ٌنص على تهدٌد 2011أكتوبر 5قرار ٌدٌن النظام السوري بسبب قمعه حركة االحتجاجات فً )

مجلس األمن النظام السوري بعقوبات شدٌدة أن لم ٌوقؾ اعتقال المتظاهرٌن حٌث ساد االستٌاء والؽضب 

   (1)وبارٌس ولندن ـ رداً على موقفً موسكو وبكٌن . والتهدٌد والتندٌد بالعواصم األوربٌة ـ برلٌن و واشنطن 

 

تعرضت روسٌا للكثٌر من االنتقادات الدولٌة والعربٌة بسبب استخدامها ومعها الصٌن حق النقض )لفٌتو( 

وضوح  ضد جهود مجلس األمن التخاذ موقؾ اكثر حزما فً األزمة السورٌة ولكن الموقؾ الروسً واضح

     (2)ا ترفض االنحٌاز الى طرؾ ضد الطرؾ األخر . الشمس منذ البداٌة فروسٌ

 

ٌشكل استمرار الصراع السوري ومن جهة نظر موسكو خطراً ٌتمثل بمضاعفة إعداد الجاهدٌن المجهزٌن 

للقتال ممن تلقوا تلقٌناً عقابدٌاً ٌقدر عددهم اآلن بالمبات والذٌن ٌستطٌعون العودة الى بلدانهم األصلٌة وقد 

منة العناصر الجهادٌة بٌن القوى فعلوا ، بما فً ذلك روسٌا ودول أسٌا الوسطى المجاورة ، كما أن هٌ

   (3)المناهضة )لألسد( على األرض فً سورٌا ٌجعل من الصعب الترتٌب لتسوٌة سلمٌة . 
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  المطلب الثانً : اقتصادٌاً و عسكرٌاً 

 التدخل االقتصادي:

كدت روسٌا رفضها للعقوبات األمرٌكٌة واألوربٌة على سورٌا ورأت أن فرض العقوبات، البد وأن ٌكون من أ

أؼسطس  24)حٌث رفضت روسٌا فى ، قبل مجلس األمن الدولً، وفً حاالت الضرورة القصوى فقط

مشروع القرار المقدم إلى مجلس األمن لفرض عقوبات على سورٌا وهددت باستخدام الفٌتو ضده،  (م2011

 لٌنؤوالمسوتضمن المشروع الحظر الكامل على تورٌد األسلحة إلى دمشق، وتجمٌد أرصدة العدٌد من 

مت بدعمها فى السورٌٌن ومن بٌنهم بشار األسد واستمرت فً عالقاتها االقتصادٌة والتجارٌة مع دمشق وقا

فرضت واشنطن عقوبات  م(2011أؼسطس  18)وفى ،مواجهة العقوبات األمرٌكٌة واألوربٌة والعربٌة

جدٌدة على سورٌا شملت تجمٌد كل األصول السورٌة الموجودة فى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أو التى تقع 

ت أٌضاً على األمرٌكٌٌن إجراء أى للوالٌات المتحدة ،كذلك تحظر العقوبا القضابً االختصاصتحت طابلة 

استثمارات أو تقدٌم أى خدمات تصدٌرٌة لسورٌا، كما حظرت واشنطن استٌراد المنتجات النفطٌة السورٌة 

النفط )وشركة ”سٌترول“إلى الوالٌات المتحدة، وأضافت شركات سورٌة إلى القابمة السوداء منها شركة 

ة جدٌدة فً روسٌا الستبدال األوراق المهتربة ودفع المرتبات كما تم طبع أوراقاً نقدٌة سورٌ (،السورٌة

والنفقات الحكومٌة بعد أن رفضت الشركة التابعة للبنك المركزي النمساوي الطبع منذ فرض عقوبات االتحاد 

وأكدت موسكو على عدم مشاركتها بأى شكل من األشكال فى العقوبات  (،2011)األوربً على سورٌا عام 

على سورٌا وأنه تم فرضها دون تشاور مع موسكو فى  األوروبًتم فرضها من قبل االتحاد  التً االقتصادٌة

وشملت قطاع البترول ،ومنع شراء السندات الصادرة عن الحكومة السورٌة ،ومنع  م(2011سبتمبر )

،أو الدخول فى مشروعات مشتركة مع  األوروبًالبنوك السورٌة من فتح فروع لها فى دول االتحاد 

 االستثمارالمؤسسات المالٌة األوروبٌة ،ومنع سورٌا من االستفادة من التسهٌالت المالٌة التى ٌقدمها بنك 

كما أن منطقة شمال القوقاز وبأطاللها على البحر األسود ؼرباً وتمثل المنفذ الربٌسً والمباشر ،(1)األوروبً

ور و الدردنٌل الى البحر المتوسط ، ومنه الى مٌناء طرطوس )سورٌا( ، نقطة لموسكو عبر مضٌقً البوسف

ارتكازها فً الشرق األوسط عالوة على الخسابر الفادحة التً ستتلقاها موسكو فً حال قٌام الجهادٌٌن 

 بعملٌات تخرٌبٌة تجاه خط أنابٌب )السٌل التركً( المنطلق من القوقاز الروسً عبر البحر األسود وتعد

الحالة السورٌة نقطة خالؾ جوهرٌة من موسكو وواشنطن حول تدبٌرها ومخرجاتها السٌاسٌة رؼم االتفاق 

 .منطقة الشرق األوسط منطقة لتماس النفوذ والمصالح األمرٌكٌة والروسٌة األخٌر بٌن الوزارتٌن، وتعد
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حٌث تهدؾ إستراتٌجٌة واشنطن فً المنطقة الى حماٌة أمن إسرابٌل بحسبانها نقطة ارتكاز للنفوذ األمرٌكً 

والسٌطرة على نفط وؼاز الخلٌج للتحكم فً مصادر الطاقة العالمٌة وقلب أنظمة الحكم المناوبة لها عن 

وجودها العسكري بالمنطقة  طرٌق دعم تٌار األسالم السٌاسً ، وفً حٌن تهدؾ موسكو الى الحفاظ على

       (1)أسلحة .  أبرام عقود لتورٌدوعقد شركات اقتصادٌة مع دولها بما فٌها )سورٌا( ومزاحمة النفوذ األمرٌكً 

ة الروسٌة فً استمرار الحضور فً المٌاه الدافبة )البحر المتوسط( كانت دابماً حلماً روسٌاً من أٌام أن الرؼب

لها عدة مواطا قدم فً المنطقة قبل انهٌار االتحاد السوفٌتً لم ٌبقى حالٌاً إال القٌاصرة وبعد أن كان 

  (2)سورٌا

تسعى روسٌا الى تطوٌر العالقات الروسٌة السورٌة على الصعٌد االقتصادي لتقدٌم الدعم حتى أن الوضع 

لشعب الروسً االقتصادي الداخلً فً روسٌا مرتبط بما ٌحدث فً سورٌا ، وقال )ٌوشنكا( عضو مجلس ا

لٌس لدى روسٌا خٌار أال دعم الحكومة السورٌة فهً اظهر الؽرب قوته وعناده ، فأن روسٌا ستواصل عن 

طرٌق هٌبة األمم المتحدة والمنظومات الدولٌة وفً حصرها وحفاظها على وقفها تجاه دمشق الفتاً الى أن 

ابٌة التً تحتاجها سورٌا وأٌصالها فً روسٌا ستعطً أولوٌة قصوى تتمثل فً تأمٌن القمح والمواد الؽذ

كأن اؼلب المناطق التً ٌخرج منها القمح تقع تحت سٌطرة المسلمٌن ، تقدٌم  نظراً أسرع وقت ممكن 

أطنان( من المواد الؽذابٌة واألدوٌة وحلٌب األطفال وكراسً 3المساعدات اإلنسانٌة التً بلؽت نحو )

شعباً وقٌادًة ، علما أن الحكومة سورٌا ثبت للعالم أن روسٌا ما زالت جانب تللتضامن السٌاسً ، ولللمعوقٌن 

الؾ طن من القمح( كذلك  26الروسٌة أرسلت أول دفعة من المساعدات الى الشعب السوري التً بلؽت )

أعلن )جٌنادي جاتٌلوؾ( نابب وزٌر الخارجٌة الروسٌة أن روسٌا ستزٌد من كمٌة المساعدات اإلنسانٌة 

ٌا عبر إرسال كمٌات أضافٌة الى برنامج الؽذاء العالمً التابع لألم المتحدة والى الٌونٌسٌؾ و عبر لسور

     (3)القوات الثنابٌة الروسٌة السورٌة . 
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 2015سبتمبر16مع )إسرابٌل علوٌة( صحٌفة الحٌاة اللندنٌة قٌود لوكٌانوؾ ، التدخل الروسً فً سورٌا ضد )داعش( و -1

-10-10،الجزٌرة ، قسم المعرفة ، مقاالت رأي )وجهات نظر(  هشام جابر،روسٌا فً سورٌا ..األهداؾ والنتابج المقدرة، -2

2015، http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions 

 :م،2115أبرٌل1، 1222، صحٌفة العرب، العددنفوذها لدعم األوسط الشرق أزمات تستؽل روسٌا -
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( قام 2012 أؼسطس 18كما قامت روسٌا بدعمها فً مواجهة العقوبات األمرٌكٌة والعربٌة والتركٌة ففً )

الناتجة عن العقوبات للشؤون االقتصادٌة وفد برباسة )قدري جمٌل( نابب ربٌس الوزراء السوري آنذاك 

المفروضة علٌها وتم االتفاق على أن تقوم موسكو بتقدٌم قرض الى سورٌا وكمٌة من العملة الصعبة 

واالستمرار فً تصدٌر النفط ومشتقاته الى سورٌا ، كما أن تقوم إٌران وروسٌا والصٌن بدعم نظام األسد 

مالٌة تمثل صادرات النفط وخطوط تأمٌن مفتوحة ملٌون دوالر شهرٌاً( من العمالت ال 500مالٌاً مقداره )

  (1)وأٌضاً ستساعد سورٌا ضد ما سماه المؤمرة األجنبٌة ألؼراق اللٌرة السورٌة . 

 التدخل العسكري

( عندما عرضت موسكو تزوٌد سورٌا بمساعدة 1955بدأت العالقات العسكرٌة بٌن روسٌا وسورٌا عام )

أجل االنضمام الى حلؾ بؽداد الذي تم تشكٌله تحت رعاٌة برٌطانٌة اقتصادٌة وعسكرٌة دعماً لدمشق من 

أمرٌكٌة ،كما منح االتحاد السوفٌتً الدعم السٌاسً والعسكري لسورٌا فً مواجهتها مع إسرابٌل وتدفقت 

 على نشاطات  السوفٌت( وأشرؾ المستشارون العسكرٌون 1973سلحة الروسٌة الى سورٌا قبل حرب )األ

ٌة القٌادٌة ، وذلك تحدٌداً للدعم الكبٌر الذي كانت تقدمه الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبعض المواقع السور

التقنً لألسطول البحري السوفٌتً سابقاً ( أقٌم مركز الدعم المادي 1963الدول الؽربٌة إلسرابٌل وفً عام )

بٌن البلدٌن وقد تعززت  والروسً حالٌاً فً مٌناء طرطوس السوري تأخذ أشكال العالقات اإلستراتٌجٌة

( ، 1980العالقات بٌن البلدٌن عند توقٌع الربٌس األسد ولٌونٌد برجنٌؾ معاهدة صداقة وتعاون بٌن عام )

وهو األمر الذي منح موسكو موطا قدم فً الشرق األوسط وازداد التبادل التجاري بٌن موسكو ودمشق 

ٌن مصدراً ربٌسٌاً لتسلٌح الجٌش السوري مما وخاصة فً مجال األسلحة ، وأصبحت موسكو منذ ذلك الح

ملٌار دوالر( ، وفً عهد الربس الروسً )فالدٌمٌر  13نتج عن تراكم المدٌونٌة على سورٌا لتتجاوز )

بوتٌن( تتطور العالقات الروسٌة السورٌة بشكل ملحوظ فمنذ لقابه بالربٌس السوري بشار األسد فً )ٌناٌر 

حجم الدٌون المستحقة على سورٌا ودفع البلدان أتفاقٌة تتضمن شطب  فً تجاوز الخالفات حول( 2005

ملٌار دوالر( سٌتم صرفه لتنفٌذ العقود  3.6%( من الدٌون السورٌة أخذاً بالحسبان أن البلػ المتبقً )73)

 (2).الروسٌة 
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  ، 12632ان وروسٌا والصٌن ، صحٌفة الشرق األوسط ، العدد ملٌون دوالر من إٌر 500سورٌا: تتلقى دعماً شهرٌا بـ   -1

        http://archive.aawsat.com/details.asp?sectionم .   2013ٌونٌو 
 ـ وٌكٌبدٌا الموسوعه الحرة ،التدخل العسكري الروسً فً سورٌا .2
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بعٌداً عن أهداؾ الكرملٌن المعلنة لتبرٌر التدخل العسكري والروسً فً سورٌا تتضح ٌوماً بعد أخر ،  

واألسباب الحقٌقٌة للتدخل وإقامة وتأثٌراته على متقلب روسٌا وسورٌا على حد سواء واستؽلت موسكو فشل 

المٌة رؼم مرور عام على ؼارات التحالؾ الدولً فً تحقٌق نتابج ملموسة للقضاء على تنظٌم الدولة اإلس

التحالؾ وأسهمت أمكانٌة اإلعالمٌة الروسٌة فً التروٌج لمخاطر سقوط )دمشق( على ٌد مقاتلً )داعش( 

المنتشرٌن فً جنوبها ، ومن ثم بدأت فً نهاٌة سبتمبر / اٌلول الماضً ، التمهٌد األول للتدخل العسكري 

بررت موسكو تدخلها العسكري ، م 1991لسابق منذ انهٌاره عام الروسً فً خارج بلدان االتحاد السوفٌتً ا

بحصولها على طلب رسمً من عاصمة سورٌا )دمشق( للمساعدة فً محاربة اإلرهاب وقررت العمل بعٌداً 

عن )التحالؾ الدولً( الذي تراه ؼٌر شرعً وال ٌمكن أن ٌنجح فً مهمة القضاء على )داعش( ألنه ال 

الموجة الى الرأي العام الروسً ، ركزت  الخطابرٌة الشرعٌة( على األرض وفً ٌنسق مع )الحكومة السو

موسكو على أنها ترؼب فً شن حرب استباقٌة ضد )اإلرهابٌٌن( فً سورٌا وكرر الربٌس الروسً )فالدٌمٌر 

ٌقاتلون بوتٌن( ورؤساء األجهزة األمنٌة أن نحو إلفً روسً وثالثة أالؾ من بلدان االتحاد السوفٌتً السابق 

فً صفوؾ )داعش( وانهم ٌشكلون فطراً كبٌراً على األمن القومً الروسً واالستقرار فً اسٌا الوسطى فً 

    (1)حال عدد منهم من سورٌا والعراق . 

ٌـرى محللون مقربون من السٌاسة الروسٌة كما سربت األوساط أن هذا التدخل سٌكون محدود المدة وله     

اهداؾ شاملة ؼٌر ما ٌطفوا على سطح اإلعالم وٌؤكدون ان هدؾ السٌاسة الروسٌة إٌصال السلطة السورٌة 

  (2)وبعدم جدوى الحل العسكري. الى قبول محادثات التسوٌة وافناعها بالحل السٌاسً الذي ترفضه حتى األن 

قامت روسٌا أٌضاً بتدعٌم النظام السوري عسكرٌاً وتعمل على تزوٌده باألسلحة وااللتزام باالتفاقٌات الموقعة 

بٌن الجانبٌن وصوالً الى التحالفات لمحاربة اإلرهاب فبعد اندالع األزمة السورٌة قامت روسٌا بعقد اتفاق 

فً  فرةكالالى مطار  2015بٌن سورٌا وبناءاً على ذلك أرسلت روسٌا عام ٌتضمن خطة للتسلٌح بٌنها و

( ورافقت الطابرات الروسٌة طابرة نقل وقود لتزوٌدها فً الجو 31طابرات من طراز مٌػ ــ  6دمشق )

( المتطورة كما 5وتستمر روسٌا فً تسلٌح سورٌا وقد تسلمت العدٌد من الصوارٌخ من طراز )كورنت 

ٌعها منذ سنوات بٌن روسٌا ملم( ضمن خطة التسلح التً تم توق130مٌدان روسٌا من عٌار ) تسلمت مدفعٌة

  (3).وسورٌا
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 2012، أكتوبر  190مجلة السٌاسة الدولٌة ،السٌاسة الروسٌة تجاه الشرق األوسط ،مؤسسة األهرام ،القاهرة ،العدد  -1

 . 2015سبتمبر  24التدخل الروسً فً سورٌا وأبعاده السٌاسة ، موقع ٌورو نٌوز ،  -2

 2015 ــ 8ــ 17، موقع سبوتٌنك ، بتارٌخ  31طابرات مٌػ ــ  6روسٌا تسلح سورٌا بـ  -3
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الروسٌة ( حٌث شهد مناورات عسكرٌة قامت بها البحرٌة 2013وٌعود بروز هذا الدعم العسكري الى عام )

( وصفت بأنها 2013ٌناٌر  29ٌناٌر الى 19قبالة الشواطا السورٌة فً البحر المتوسط استمرت من )

األضخم من نوعها التً أجرتها القوات البحرٌة الروسٌة منذ انهٌار االتحاد السوفٌتً وقد شارك فٌها أكثر 

روسً المتمركزة فً البحر ؼواصات( أنظمت الى المناورات من الجٌش ال 3 سفٌنة حربٌة و 20من )

األسود وبحر البلطٌق وقد حملت هذه المناورات وسابل واضحة الى الؽرب بعدم التفكٌر فً أي تدخل 

      (1)عسكري فً سورٌا . 

 

( شهد خطوة أضافٌة فً تقدٌم الدعم 2015أستمر الدعم العسكري الروسً للنظام الى أن جاء عام )

سبتمبر( قامت روسٌا بتقدٌم أسلحة عسكرٌة )نوعٌة( للقوات  22)العسكري للنظام السوري حٌث فً 

السوري خمس طابرات مقاتلة وكذلك طابرات استطالع ومعدات عسكرٌة ، ثم فً الروسٌة ثم تسلٌم الجٌش 

خالل هذا العام تم موافقة مجلس االتحاد الروسً على منح )بوتٌن( تفوٌضا رسمٌاً لنشر قوات عسكرٌة فً 

داً على طلب األسد مساعدة عسكرٌة من موسكو وهذه القوات العسكرٌة تتضمن القوات سورٌا وذلك ر

سبتمبر( فً استهداؾ مواقع  30الجوٌة ولٌس البرٌة وبعد ساعة من الموافقة بدأت المقاتالت الروسٌة فً )

      (2)عسكرٌة تابعة لتنظٌم )داعش( فً سورٌا وثم أٌضاً مخازن أسلحة وذخٌرة تابعة لهم . 

أعلنت لربٌس فالدٌمٌر بوتٌن فجأة عن قرار سحب الجزء األكبر من قواته  2116وفى مارس من عام 

العسكرٌة من سورٌا، ورحب مسؤولون ؼربٌون بحذر بهذه الخطوة الروسٌة المفاجبة، وقالوا إنها قد تضؽط 

لقوات الروسٌة من على الحكومة السورٌة لالنخراط فً التفاوض بشكل جدي، وقال بوتٌن إن قرار سحب ا

سورٌا جاء بالتنسٌق مع الربٌس السوري بشار األسد وأن روسٌا ستتابع تنفٌذ الهدنة فً سورٌا وإٌجاد 

الظروؾ لمواصلة الحوار السٌاسً، وأن القوات التً ستبقى فً سورٌا كافٌة للقٌام بالمهام العسكرٌة 

 (3). لمكافحة داعش والنصرة والجماعات االرهابٌة األخرى
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 المبحث الثالث

 األزمة السورٌة(العالقات الدولٌة بٌن روسٌا االتحادٌة ودول الخلٌج )قبل وبعد 

 

بعد خمسة اعوام من عمر الثورة السورٌة ، التً استمرت معها مطلب اسقاط بشار األسد ونظامه، تحولت 

سورٌا الى أرض معركة بٌن اطراؾ اقلٌمٌة ودولٌة تتنازع فٌها النفوذ وٌبدو ان التدخل الروسً فٌه 

لتعقٌد خاصة أمام الدول التً وقفت مع خٌار سبتمبر( الماضً قد اوقع األزمة فً المزٌد من التشابك وا30)

الشعب السوري منذ بداٌة ثورته المطالبة برحٌل األسد وبذلت جهود دبلوماسٌة وقدمت دعمهها للمعارضة 

السورٌة فً سبٌل سورٌا الموحدة البعٌدة عن الهٌمنة اإلٌرانٌة ، ومن تلك الدول السعودٌة وتركٌا وقطر ، 

ا بالوقوؾ ضد التنظٌمات اإلرهابٌة التً واجهتها الحكومة الشرعٌة فً سورٌا وروسٌا بدورها بررت تدخله

على حد زعٌم روسٌا )بوتٌن( والذي قال أن اإلرهاب ٌشكل خطراً على أمن روسٌا اٌضاً ، وهو ما اعتبرته 

لنظام السعودٌة ومعها تركٌا وقطر تصعٌداً خطٌراً ٌضر بمسار األزمة السورٌة ، إذ ٌشكل دعماً واضحاً ل

)بشار األسد( كما ترى هذه الدول ، واثبتت اٌام التدخل الروسً األولى استهدافاً مبكراً لفصابل ثورٌة معتدلة 

تتولى السعودٌة وتركٌا دعمها ، تال ذلك قٌام )األمٌر محمد بن سلمان( بزٌارة الى وكتابب من الجٌش الحر 

مواجهة اإلرهاب فً سورٌا مع االختالؾ القابم على  موسكو وقد انتهى لقابه )ببوتٌن( بتأكٌد الطرفٌن على

  (1)بقاء بشار أو رحٌله . 

      

وجاء فً المؤتمر الذي عقده وزٌرا خارجٌة السعودٌة وروسٌا توالت ردود الفعل الخلٌجٌة برفض       

التدخل الروسً من خالل تأكٌد وزٌر الخارجٌة السعودي )عادل الجبٌر( خالل لقابه بنظٌره التركً بأن 

وفً تصرٌح أخر لوزٌر  التدخل الروسً خطٌر ، وأن السعودٌة وتركٌا تتباحثان من أجل رحٌل )األسد( ،

الخارجٌة السعودي أعتبر إٌران دولة محتلة لسورٌا ، وهو تصعٌد جدٌد تجاه الدول الداعمة لنظام )بشار 

      (2) األسد( .
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مركز صناعة الفكر للدراسات واألفكار ، التدخل الروسً فً سورٌا ورد الفعل الخلٌجً ، قسم: وحدة الدراسات واألبحاث ،  -1

 . 52،ص 2015أكتوبر  29تارٌخ النشر 

( وخالؾ 1، توافق روسً سعودي على حل األزمة السورٌة وفق )جنٌؾ ـ  rtنً ، اسأل أكثر وكاالت ، الموقع االلكترو -2

 . 11/8/2015على مصٌر األسد ، تارٌخ النشر: 

 ــ 21ــ 



 المطلب االول : العالقات الدولٌة بٌن روسٌا االتحادٌة ودول الخلٌج )قبل االزمه السورٌة (

( كأساس للتسوٌة فً سورٌا اال انهما اكدتا فً اعقاب 1-أكدت موسكو والرٌاض تمسكهما ببٌان )جنٌؾ

جولة محادثات استضافتها موسكو الٌوم ،ان الخالفات مازالت قابمة فٌما ٌخص مصٌر )األسد( ماكانت االزمة 

سرؼً الفروؾ( )وعادل السورٌة ومحاربة تنظٌم )داعش( االرهابً فً حلب محادثات وزٌري الخارجٌة )

اؼسطس/اب ( علماً بأن اللقاء فً موسكو جاء بعد مرور اسبوع فقط على محادثاتهما 11الجبٌر( )الثالثاء 

كما ومن  )اؼسطس/اب3فً الدوحة التً جرت بمشاركة وزٌر الخارجٌة االمرٌكً )جون كٌري( ٌوم )االثنٌن 

عدة وفود للمعارضة السورٌة الى روسٌا ،واكد وزٌر االفت ان زٌارة )الجبٌر( الى موسكو تأتً قبل وصول 

بمبادرة الربٌس )بوتٌن( الخارجٌة الروسً أثر المحادثات انه اجرى تحقٌق بعض النتابج االولٌة فٌما ٌتعلق 

الخاصة بأنشاء تحالؾ اقلٌمً لمحاربة )داعش( وقال فً مؤتمر صحفً مشترك عقد فً موسكو 

من اننا سنواصل بحث المبادرة وقد تم تحقٌق نتابج اولٌة محددة،وأضاؾ اؼسطس/اب( انا واثق 11)الثالثاء

ان لدٌنا موقؾ متطابق من ضرورة توحٌد الجهود فً مكافحة الخطر الذي ٌهدد الجمٌع والمتمثل فً تنظٌم 

)داعش( وجماعات اراهابٌه اخرى انه خطر واقعً على روسٌا وعلى المملكة العربٌه السعودٌة ودول اخرى 

 (1)لمنطقة وخارجها .فً ا

 

كان الكرملٌن قد اعلن مؤخراً على لسان )دٌمٌتري بٌسكوؾ( الناطق الصحفً باسم الربٌس الروسً أن 

الجانب الروسً ال زال ٌهدؾ الى تحقٌق مبادرته الخاصة بأنشاء تحالؾ اقلٌمً واسع لمحاربة تنظٌم 

 ( 2)سعودٌة . )داعش( فً الشرق األوسط بمشاركة سورٌا وتركٌا واألردن وال
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، توافق روسً سعودي على حل األزمة السورٌة وفق  rtمصدر سبق ذكره: وكاالت ، الموقع االلكترونً ، اسأل أكثر  -1

 . 11/8/2015( وخالؾ على مصٌر األسد ، تارٌخ النشر: 1)جنٌؾ ـ 

، اتصاالت مكثفة بٌن موسكو والرٌاض من اجل التسوٌة السورٌة ، تارٌخ  rt وكاالت ، الموقع االلكترونً ، اسأل أكثر -2

 .  2015/8/7النشر: 

 ــ 21ــ 



مع التسلٌم بأن االهتمام الخلٌجً عموماً والسعودي على نحو خاص بالدور الروسً سواء على الصعٌد 

السعودي )األمٌر محمد بن سلمان( الدولً أو األقلٌمً لٌس باألمر الجدٌد فان الزٌارة التً قام بها ولً العهد 

لروسٌا خالل )ٌونٌو( الجاري قد اكتسبت أهمٌة بالؽة من حٌث التوقٌت والمضمون والنتابج سواء بالنسبة 

الى المملكة العربٌة السعودٌة أو دول مجلس التعاون ، فعلى صعٌد التوقٌت فقد جاءت الزٌارة قبٌل أنتهاء 

( ، بافتراض سلمٌة 1+5لنووي النهابً بٌن إٌران ومجموعة دول الـ )المهلة المحددة لتوقٌع واألتفاق ا

البرامج النووٌة اإلٌرانٌة فأن المملكة العربٌة السعودٌة ومعها دول مجلس التعاون تعٌن أن ٌكون لدٌها 

ت البرامج ذاتها لألؼراض السلمٌة التً تعد روسٌا أحد وجهاتها الربٌسٌة فً هذا الشأن من ناحٌة ثانٌة جاء

ستخدم فٌه االزمات االقلٌمٌة وتتشابك بشكل كبٌر فً ظل ما تتسم به الرؤى الؽربٌه تلك الزٌارة فً وقت ت

لحل تلك االزمات بالببطا وعدم الوضوح ومن ثم فأن الرواٌة االستراتٌجٌة السعودٌة كانت تقتضً تنوٌع 

الى تأثٌر روسٌا على بعض اطراؾ النزاع خٌاراتها الدولٌة من اجل تحقٌق التوازن االقلٌمً ٌعد مهاً بالنظر 

فً دول الجوار فظالً عن الرؤٌة الروسٌة ألمن منطقة الخلٌج والتً تنهض على خمس أسس :اولها : ان 

ٌتركز ذلك االمن على احكام ومواثٌق القانون الدولً ،وثانٌهما :ان ٌراعً مصالح كافة االطراؾ االقلٌمٌة 

وضرورة ان ٌرتبط تحقٌق  بالوسابل السلمٌة وعلى مراحل ،ورابعهما : والدولٌة ،ثالثهما :حل النزاعات

   (1)االمن فً منطقة الخلٌج العربً من االسلحة الدمار الشامل. 

 

أن المستوى الحالً للعالقات بٌن الدولتٌن ال ٌتناسب مع دورهما على الساحة  السابق أكد الوزٌر السعودي

الدولٌة ، مضٌفاً أن موسكو والرٌاض قررتا تفعٌل التعاون فً كافة المجاالت بما فً ذلك األمن والتعاون 

ربٌس جدد الدعوى التً وجهها الالعسكري والتعاون السٌاسً ، بدوره قال )الفروؾ( أن الجانب الروسً 

 (2))فالدٌمٌر بوتٌن( الى العاهل السعودي لزٌارة روسٌا فً الوقت الذي ٌراه مناسباً . 
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الموقع االلكترونً العربً،  ، تطور العالقات السعودي ــ الروسٌة : الدالالت واالنعكاسات على األمن الخلٌج أشرؾ كشك ، -1

 www.drasat.net، 2017/3/29دراسات، تارٌخ النشر: 

، اتصاالت مكثفة بٌن موسكو والرٌاض من اجل التسوٌة  rtوكاالت ، الموقع االلكترونً ، اسأل أكثر  - مصدر سبق ذكره: -2

 .  2015/8/7السورٌة ، تارٌخ النشر: 

 

 

 ــ 22ــ 



 المطلب الثانً: العالقات الدولٌة بٌن روسٌا االتحادٌة ودول الخلٌج )بعد األزمة السورٌة(

 

جاء التدخل الروسً فً سورٌا مفاجباً لدول الخلٌج ، ومع موقؾ هذه الدول المعروؾ دعم المعارضة        

السورٌة لمحاربة النظام السوري الذي تدخلت روسٌا لدعم بقابه ، تبنت الدول الخلٌجٌة )سٌاسة عقالنٌة( 

ة ومن أبرز معالم هذه السٌاسة كما ٌقول المحللون السٌاسٌون بهدؾ حماٌة مصالحها الوطنٌة واإلقلٌمٌ

( الذي أكد على 2015أكتوبر/ تشرٌن األول  23( فً )1األلتزام بما تم االتفاق علٌه فً اجتماع )فٌٌنا ـ 

اهمٌة توافق المعنٌٌن باألزمة السورٌة على ضرورة اٌجاد مخرج لألزمة السورٌة وفق عملٌة سٌاسٌة 

ة وضمن عدم تقسٌمها الى دوٌالت ،هناك عدة تحدٌات تواجه السورٌومرحلة انتقالٌة تحفظ وحدة األراضً 

الخلٌجٌة ،اولها طبٌعة العالقات األٌرانٌة الروسٌة التً تدعم الصراع فً سورٌا والعراق -العالقات الروسٌة

والٌمن ،فروسٌا حلٌؾ استراتٌجً ألٌران وداعمه لبرنامجها النووي ،وفٌما ٌتعلق بالموقؾ األبرز وهو 

ري ٌرى المحللون السٌاسٌون ان : المملكة العربٌة السعودٌة لن تسعى الى التصعٌد بحكم انها الوضع السو

 (1)دولة براؼماتٌة تعً حجم مسؤولٌاتها والتزاماتها فً المنطقة والترٌد مواجهة مباشرة مع روسٌا .

 

لجهات الفاعلة على تدهورت العالقات بٌن روسٌا ومجلس التعاون بشكل جاد ،بسبب خالفات بٌن كل ا      

( حٌث دعمت روسٌا )األسد( 2011مستقبل الربٌس السوري )بشار األسد( منذ اندالع الحرب السورٌة عام )

بقوة بدعوى ان نظامه البعثً هو حصن ضد التطرؾ األسالمً ،ولكن فً الطرؾ المقابل ،دعمت مجلس 

ن نفوذ اٌران األقلٌمً ،وقد ٌتسبب هذا الخالؾ التعون الخلٌجً بقٌادة السعودٌة االطاحة )باألسد( ،للتقلٌل م

سعودٌة حول اسعار النفط ،مما دفع العدٌد من خبراء الشرق األوسط الى القول بأن -فً حرب روسٌة

 (2)العالقات بٌن روسٌا ودول مجلس التعاون الخلٌجً وصلت الى الحضٌض .
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تدٌر دول الخلٌج عالقتها مع روسٌا بعد تدخلها فً سورٌا ، ــ ، كٌؾ  sasa postالموقع االلكترونً ساسة بوست ــ  -1

 . 2016ٌناٌر  20تارٌخ النشر منذ سنة ، 

 

ــ ، مقاالت، تارٌخ  noon postموقع االلكترونً نون بوست ــ كٌؾ تحاول روسٌا مؽازلة الخلٌج ،ال ساموٌل رامانً، -2
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رؼم أن العالقات الخلٌجٌة الروسٌة بدأت مؤخراً تتجه نحو التحسن فقد ظلت خالل الحقب الماضٌة      

تراوح مكانها لعدة اسباب منها المخاوؾ الخلٌجٌة من المد الشٌوعً القادم خالل الفترة السوفٌاتٌة وبعد 

( بدأت مالمح متؽٌرات إقلٌمٌة كبٌرة تظهر فً المنطقة كان من أبرزها 2011أندالع األزمة السورٌة عام )

الحقاً الدور الروسً فً قواعد اللعبة فً األحداث الجارٌة على األرض السورٌة من جهة أخرى هذا الدور 

ة الروسً كان فً حقٌقة األمر أٌذاباً رسمٌاً ومباشرا بتؽٌٌر السٌاسة الروسٌة وعودة من باب واسع لممارس

النفوذ الحٌوي لها فً العالم عبر البوابة السورٌة بعد فترة لٌست بالقصٌرة تمٌزت بالتحفظ مارسها الربٌس 

الروسً )فالدٌمٌر بوتٌن( ، ورؼم وضوح حجم معظم دول الخلٌج لتؽٌٌر مواقفها تجاه روسٌا حٌث كل 

ربً على موقؾ ؼربً ٌضمن التناقض بٌن الطرفٌن واضحاً كالملؾ السوري ، لقد كانت دول الخلٌج الع

التوازن فً المنطقة حتى توصل الؽرب الى االتفاق النووي مع إٌران وقد أنار توقٌع أتفاق النووي فً حقٌقة 

بهذه الدول عذر بوابتها الخارجٌة: لدى الدول الخلٌجٌة خصوصاً وأن إٌران أحاطته  باإلحباطاألمر شعوراً 

حاجت دول الخلٌج العربً للخروج من المأزق السوري بشكل مرٌض  العراق والشام والٌمن ، أن تفهم روسٌا

ٌوقؾ نزٌؾ الصراع المسلح وٌركن الى الحسم السٌاسً الممثل باستقالة بشار األسد من منصب الربٌس 

 (1)قٌادته الجدٌدة .  الختٌاروترك الشعب السوري 

 

التؽٌر فً الموقؾ الروسً بشأن األزمة  رؼم ما ٌثار حول إمكانٌة استمرار الدعم الروسً للنظام السوري، 

روسٌة لحل تلك األزمة كما أشارت إلً ذلك صحٌفة  –السورٌة، وكذلك رؼم ما أثٌر بشأن صفقة سعودٌة 

المسبولٌن السعودٌٌن ٌعتقدون أن لدٌهم بعض النفوذ علً بوتٌن )نٌوٌورك تاٌمز فً تقرٌر جاء فٌه أن 

إال أن تصرٌحات  (النفط، وهو ما سٌدفع األسعار إلً االرتفاعبسبب قدرتهم علً الحد من المعروض من 

المسبولٌن الروس نفت ذلك قطعا كما جاء علً لسان دمٌتري بٌسكوؾ، السكرتٌر الصحفً للربٌس الروسً 

أن هذا ال ٌعدو كونه مجرد افتراء واختالق، وهو ما أكده أٌضا ربٌس لجنة العالقات الدولٌة فً مجلس “

بل إن ما جاء  (إن المعلومات حول تلك المفاوضات عارٌة من الصحة)بوشكوؾ، بقوله:  الدوما، ألٌكسً

علً لسان الربٌس بوتٌن نفسه، خالل زٌارة محمد بن سلمان موسكو ٌؤكد استمرار الموقؾ الروسً فً 

ا الحد، نحن ال نرٌد أن ٌبلػ تطور األوضاع فً سورٌا مثل هذ“مساندته للنظام السوري، حٌث أكد ذلك بقوله 

  (2)وذلك ما ٌفسر موقفنا من تأٌٌد الربٌس األسد وحكومته.
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-10-13،موقع الجزٌرة ، المعرفة ، مقاالت رأي )وجهات نظر( فارس الخطاب،روسٌا والخلٌج ..تقارب محفوظ بالعوابق، -1

2015، http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions . 
 
 ،2015دٌسمبر27والدراسات،السعودٌة تحول جذري ام تؽٌر لحظً،مركز الروابط للبحوث  -العالقات الروسٌة -2

 http://rawabetcenter.com/archives/17235 
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 الخاتمة

       

تعتبر األزمة السورٌة ورقة مهمة تسعى من خاللها روسٌا الى تعزٌز نفوذها فً المنطقة حٌث ٌبدو أن 

الرؤٌا العامة التً تتبناها الدول الؽربٌة باتت مقنعة بأنه ال ٌمكن حل األزمة السورٌة بدون روسٌا التً 

فً المنطقة ومن هنا ا الحٌوٌة اعتبرت دعم نظام األسد فً مواجهة قوى المعارضة ٌمثل دفاعا عن مصالحه

اصرت موسكو على عدم الحدٌث عن مستقبل األسد أال بعد محاربة تنظٌم )داعش( والتنظٌمات اإلرهابٌة 

القول أن التحركات العسكرٌة الروسٌة األخٌرة  نااألخرى ، وذلك للحفاظ على مؤسسات الدولة السورٌة وٌمكن

فً تجمٌد الجهود المبذولة لتسوٌة األزمة خاصة فً ظل اعتراض تدفع باألزمة نحو مسارٌن: ٌتمثل األول: 

 11قوة المعارضة السورٌة ، حٌث أدان اإلتالؾ الوطنً لقوة الثورة والمعارضة السورٌة فً )

( التحركات الروسٌة مشٌراً الى أن روسٌا باتت شرٌكة للنظام بتدخلها العسكري المباشر . 2015سبتمبر

الى القوة العسكرٌة التً أمتدت بٌن روسٌا وسورٌا على مدى لمساعً الروسٌة تشار الثانً : الى استمرار ا

األربع سنٌن وٌنصرؾ للتواصل الى تسوٌة سٌاسٌة تضمن بقاء األسد وتشٌر اتجاهات عدٌدة الى أن ثمة 

الملحوظ اعتبارات بما تدعم هذا المسار ، على ؼرار المكاسب التً ما زال ٌحققها نظام األسد ، رؼم الضعؾ 

الذي بدت علٌه المؤسسة العسكرٌة السورٌة فً الفترة األخٌرة وهناك ثمة تقارٌر عدٌدة تشٌر الى أن هدؾ 

موسكو باألساس هو حماٌة المنافذ البحرٌة والجوٌة لها هناك فً النهاٌة فأن مستقبل األزمة السورٌة وما 

 المنطقة . ستبول الٌه األوضاع سٌنعكس بالطبع على المستقبل الروسً فً
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  االستنتاج

وباألخص  األوسطالشرق  إلىوالتً تمثلت فً أن توجهها  االتحادٌةروسٌا  ألٌهاأن القناعات التً توصلت 

تطمح  لن تحقق ما أنها أالالجمهورٌة العربٌة السورٌة فهً معقل روسٌا  والبلد الذي ٌكمن فٌها سر قوتها ،

سورٌة وبنظر بعض السورٌٌن جاء هذا التدخل  -فً هذا التدخل الذي جاء على اثر مصالح روسٌة إلٌه

 المتواجدة فً األراضً السورٌة، وتبدأ االستنتاجات من : اإلرهابٌةمخلصاً لهم من الكثٌر من الجماعات 

ة، قبل استالم التدخل الروسً فً سورٌا جاء على أثر مصالح بٌن البلدٌن امتدت لسنٌن طوٌل أن -1

 الربٌس)حافظ األسد( سدة الحكم .

(خالل األسدالسورٌة هً االتفاقٌات والصفقات التً قام بها )حافظ  األرضالتدخل الروسً فً  أسبابمن  -2

 أسباب، وهناك  وإستراتٌجٌةعسكرٌة وسٌاسٌه واقتصادٌة  اتفاقٌاتالسنوات السابقة والتً كانت عبارة عن 

 : األسباب هذهالنخراط )الدب الروسً( فً الملؾ السوري ومن  أدتللعٌان  وواضحةمباشرة 

 الروسٌة . األسلحةتمثل سورٌا المرتبة الرابعة من بٌن الدول التً تستورد -أ

وجود قاعدة عسكرٌة بحرٌة روسٌة فً مدٌنة )طرطوس( السورٌة الساحلٌة التً تطل على البحر  -ب

الؽربٌة على منطقة الشرق  األمرٌكٌةالمتوسط وهذا بعد استراتٌجً هام لروسٌا فً ظل الهٌمنة  األبٌض

 .األوسط

،ودخل فً  واالقتصادٌةالتدخل الروسً  فً سورٌا جاء فً االتجاهات السٌاسٌة واألمنٌة والعسكرٌة  أن -3

 لسورٌا . بالنسبة األولىة مركز الحكومة السورٌة ورسم هٌكلٌة واضحة لتبقى روسٌا الدولة المساعد

بٌنهم عالقات دولٌة ومصالح اقتصادٌة  وأصبحتلقد بنت الدولة الروسٌة جسراً مع دول الخلٌج  -4

 إالهور مبادرات للحلول فً هذه الحرب من كال الطرفٌن وظالسورٌة  األزمةالتدخل فً  إلىوسٌاسٌة وامتدت 

لخالفات حول نقاط معٌنة من التدخل الروسً ودعمه ظهور كثٌر من اهشة بسبب  أصبحتهذه العالقات  إن

 )بشار األسد(.
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