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معلنًة عن مرحلة  بدأت روسيا تدخلها العسكري املباشر يف سياق األزمة السورية، 2015يف شهر أيلول /سبتمرب 
 ياق التقليدي للسياسات الروسية يف الشرق األوسط.جديدة من اإلجراءات العملية املختلفة عن الس  

بعد تفكك االحتاد  -التدخل الروسي مفاجئًا للكثريين، كوهنا كانت املرة األوىل اليت تتدخل فيها روسيالقد كان 
 2008يف دول ليست على حدود جوارها اجلغرايف املباشر إذ سبق وأن تدخ لت روسيا يف كل من جورجيا  -السوفيايت
قة يف اجلوار اجلغرايف املباشر لروسيا، ومن الواضح أنه كان وكلتا الدولتني مها من الدول السوفياتية الساب 2014وأوكرانيا 

 هلذا التدخل يف سورية أسبابه اخلاصة اليت ميكن تفصيلها وفق اآليت :

 األسباب البعيدة غري املباشرة : -

املكانة العاملية واالستثمارات االقتصادية  حاجات طلباإلجراءات الروسية يف سورية كانت حتركها كأسس عامة 
املستقبلية واالستقرار اإلقليمي، فعلى صعيد استعادة املكانة العاملية كانت العودة الروسية من البوابة السورية إىل الساحة 

نظام دويل قائم على الدولية كدولة حمورية مؤثرة بعد أن ختطَّت أزماهتا الداخلية من أجل تغيري مركز القوة العاملية وبناء 
، وهذا ما أدركه وزير اخلارجية األمريكي األسبق هنري كيسنجر عندما سخر من حماوالت دول 1أساس التعددية القطبية

إقليمية يف املنطقة إغراء روسيا ابملزااي املالية لتغيري موقفها من األحداث يف سورية معترباً أن ما حيدث هو حرب عاملية 
لة عامة كان املوقف الروسي من األزمة السورية هو إشارة إىل بدء ، وكمحص  2ر روسيا كدولة عظمىيرتبط بنتائجها دو 

يطرة اليت يسري عليها من اهليمنة والس   وازن مع الغرب واملشاركة بدالً سياسة دولية جديدة مبنية على أساس حتقيق الت  
كانت   االكتشافات الواعدة حلقول الغاز يف شرق املتوسط ميكن اإلشارة إىل أن  احية االقتصادية، من الن   .العامل اليوم

متتلك  حتمل العديد من املزااي االقتصادية ذات البعد االسرتاتيجي كوهنا تتعلق إبمدادات سوق الطاقة العاملية، حيث
 .3بليون مرت مكعب 47ر بقدَّ ت   كمية% من احتياطيات الغاز الطبيعي حول العامل ب25روسيا حوايل 

 

                                                           
 238، ص2013، 19جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد، ابن غان الصائغ: املوقف الروسي من األزمة السورية، جملة زيد رافع سلطان - 1
 .4ص، 2012، 56حممد عبد الرمحن يونس، الراصد اإلقليمي، املوصل، العدد - 2
  world-the-in-gas-natural-highest-the-with-countries-http://www.hazar.org/10/انظر الرابط : - 3

http://www.hazar.org/10-countries-with-the-highest-natural-gas-in-the-world/
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أي عدم استقرار فيها  موضوع االستقرار اإلقليمي، فقد كان من البديهي ويف ضوء املوقع االسرتاتيجي لسورية أن   أما يف
فاألزمة السورية محلت معها بذور التأثريات  ،على منطقة الشرق األوسط عموماً  السلبية املتعددة األبعادسيكون له آاثره 

تزايد نشاط وقوة التنظيمات اإلرهابية إىل درجة ال سابق هلا، والقضية الكردية اإلقليمية شديدة التعقيد املتمثلة بقضااي 
تعمل على إطالة حالة  راع مع "إسرائيل" اليت كانت وما زالت من األطراف اليتأببعادها اإلقليمية فضالً عن قضااي الص  

 عدم االستقرار يف سورية .

 األسباب القريبة )املباشرة( : -

اإلرهاب الدويل وسيطرته على مساحات شاسعة من أراضي سورية والعراق، مصدر قلق كبري لدى لقد مث ل تنامي 
 ،آاثره السلبية املستقبلية على األمن القومي الروسي ابلت أكيد اعتربوا مثل ذلك التهديد سيكون له ناملسؤولني الروس الذي

والقادة  2014ىل سورية أو العراق منذ عام سافروا إمن ذوي التابعية الروسية  3200 أن   على سبيل املثال حيث ن ِقل
من وجهة ، ف4لوا إىل الراديكاليةحتو  من احملتمل أهنم ومن الروس الذين  ن من املقاتلني األجانب العائدينيف موسكو قلقو 

يف الشرق ما نتيجة الصراعات احلديثة النظر الروسية مل يكن من شأن هذا التهديد إال أن يزداد مع الزمن، ال سي  
ل حافزًا مهمًا لنشاط وتوسع التنظيمات متث   وفري بيئة إقليمية غري مستقرة ، اليت كان من شأهنا أن تسمح بت5األوسط

 اإلرهابية .

يف ضوء األسباب السابقة ميكن االستنتاج أن مربرات اإلجراءات الروسية يف سورية كانت مدفوعة أبسباب منها ما 
 تريدأبمهية منطقة الشرق األوسط عموماً ألي قوة صاعدة سورية، ومنها ما هو متعلق لكي اهلام يتعلق ابملوقع اجليوبوليتي

                                                           
4 - Catherine A. Fitzpatrick: How Many Russians Are Fighting for ISIS? A Brief History of the 
Kremlin‘s Arbitrary Number), the Enterperter,20 December, 2016: 

http://www.interpretermag.com/how-many-russians-are-fighting-for-isis-a-brief-history-of-the-kremlins-arbitrary-
numbers/ 
 

blic RAND Center for Middle East Pu)ورشة عمل مركز السياسات العامة يف الشرق األوسط التابع ملؤسسة راند -5
Policy{CMEPP}،14، فقرة رقم 2016، وزارة خارجية االحتاد الروسي، 2016سبتمرب/ايلول (،لندن. 

http://www.interpretermag.com/how-many-russians-are-fighting-for-isis-a-brief-history-of-the-kremlins-arbitrary-numbers/
http://www.interpretermag.com/how-many-russians-are-fighting-for-isis-a-brief-history-of-the-kremlins-arbitrary-numbers/
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ابلتايل حىت يكون ابإلمكان فهم تلك أن يكون هلا دورها اجليوسياسي املؤثر على بنية النظام الدويل القائم حالياً، و 
يصبح نطقة الشرق األوسط عموماً حىت مب املتعلقةة املربرات البد من اإلضاءة بشكل مقتضب على االسرتاتيجية الروسي

 .سوريةال جتاه األزمةالروسي  وحيثيات الدوريناميات دفهم ابإلمكان 

 رق األوسط :لش  اب املتعلقةدات العامة لالسرتاتيجية الروسية احملد  

، إذ كان على الدوام للجوار ملوسكول منطقة الشرق األوسط أولوية أساسية يف االسرتاتيجية العامة كإطار عام ال تشك  
يف أورواب أو آسيا األسبقية يف هذا اجملال مع أفضلية للشرق األورويب بطبيعة احلال، ويبدو هذا األمر جلياً  الروسي سواءً 

إذ يرد الشرق األوسط يف كال ، 2016-2013املفاهيمية اليت تتناول السياسات اخلارجية الروسية لعامي  يف األوراق
، 6يف رؤية موسكو للعاملرتني قريباً من آخر القسم الذي يذكر "األولوايت اإلقليمية"، مما يوضح أولويته األدىن نسبياً النش

بفعل أحداث  رق األوسطغيريات الكربى اليت طرأت على منطقة الش   بفعل التَّ هذا املبدأ العام مل يتغريَّ  مع املالحظة أن  
 يف تلك السنوات. "الربيع العريب"

ني ال يشبهان اسرتاتيجية راط روسيا اإلقليمي ومقاربتها ابلنسبة للعديد من املراقبني الغربي  خنكان اانطالقاً من املبدأ السابق،  
فعية والرباغماتية غري ها النَّ حترك  لروسية اياسات اخلارجية مبعىن أن الس   ،7ز على املدى القصريفما تفعله موسكو يرك   ،ما

روسيا تكون قادرة على القيام بصفقات، ولكن هذه ليست ابلضرورة  املصاحل فإن   ىوابلتايل عندما تتالقاأليديولوجية 
 .8مستدامة ميكن البناء عليها يف املستقبل حتالفات طويلة األمد أو حىت شراكات

، فقد دخل صندوق الثروة مع دول جملس التعاون اخلليجيدة فعلى سبيل املثال ترتبط روسيا بعالقات اقتصادية جي  
" يف صفقات استثمار مشرتك مع صناديق الثروة RDIF"السيادي لروسيا، والصندوق الروسي لالستثمار املباشر

 ، وهذه االستثمارات متتد عربالسيادية للبحرين والكويت وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة

                                                           
 .92، فقرة رقم 2016، 88، فقرة رقم 2013الروسي، السياسة اخلارجية لالحتاد وزارة خارجية االحتاد الروسي: مفاهيم  - 6

7 - James Sladden, Becca Wasser, Ben Conable, Sarah Grand- Clement: Russian strategy in the 
Middle East, RAND, 2017,p.2 

8 - OP.cit.,p.5. 
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يبقى االحتاد األورويب هو الشريك االقتصادي األهم ذلك  مع، ولكن 9شاريع جتارية متنوعة يف الزراعة والبنية التحتيةم
% من 42% من مجيع صادرات روسيا بينما كان ميثل 52اشرتى االحتاد األورويب ما نسبته  2012لروسيا ففي عام 

 منظومة الشرق األوسطيف إطار  اليت تنضوي توفرها أموال دول اخلليج، فرغم الفرص االقتصادية الواعدة اليت 10وارداهتا
ن ابالستثمارات والعالقات ورِ ، من املستبعد أن يكون االهتمام الروسي بتلك الدول ذو أمهية إذا ما ق  ابلنسبة لروسيا

 ورويب اجملاورة.طويلة األجل مع منظومة االحتاد األ االسرتاتيجية االقتصادية

واحلكومات ضد كل من التدخل اخلارجي ز على دعم اهليكليات القائمة للدول اآلخر لالسرتاتيجية الروسية يرك  ن كو  امل
وفقاً للقانون الدويل، مرد الداخلي، ويف هذا اإلطار ميكن فهم التأكيد الروسي بشكل دائم على مبدأ سيادة الدولة والت  

سواء ابلطرق ك السيادة وحق تقرير املصري والعمل على إسقاط األنظمة م على جتاهل تلالغريب القائوابلتايل رفض املنهج 
 .11ومنوذج الدميقراطية السيادية بشكٍل عام احملافظ الروسي هجنيتسق مع الوهذا ما املباشرة أو غري املباشرة، 

 :ة للشرق األوسطور الروسي يف سورية يف ضوء االسرتاتيجية العام  ديناميات الد  

ختلفة املساليب األو استخدام مزيج من السياسات  ية اسرتاتيجية عامة تقوم علىيف مقاربتها لألزمة السور اتبعت روسيا 
مقارابت فقد اختلفت ، حبسب ما تقتضيه الظروف وتشخيص روسيا ملا تعتربه جزءًا من مصاحلها احليوية يف سورية

حبسب  و ة تلك األبعادحبسب طبيعتتمحور بشكل رئيسي حول ثالثة أبعاد،  اليتتلك األزمة تعقيدات ل موسكو
 :هبامتطلبات كل مرحلة من املراحل اخلاصة 

                                                           
 Mubadala Establish CoRussian Direct Investment Fund and-الصندوق الروسي لالستثمار املباشر) -  9

Investment Fund"2013اير، أ/مايو 20، موسكو، (،"الصندوق الروسي لالستثمار املباشر ومبادلة يؤسسان صندوق استثمار مشرتك : 
https://rdif.ru/Eng_fullNews/253/ 

 
10- Federal Service of State Statistics, Retail in Russia 2013, website, 2015. As of February 18, 
2015: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_58/Main.htm 

 
 .6، ص2019توازن لألحباث والدراسات، آذار/مارس : دور القيم احملافظة يف إعادة بناء القوة الروسية، نوار ملحم، لؤي ابراهيم - 11

https://rdif.ru/Eng_fullNews/253/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_58/Main.htm
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 : اإلرهاب الدويل على األراضي السورية بظاهرةالبعد األول املتعلق  -

ه من فيه أن األهداف النهائية للتدابري الروسية يف هذا اجملال هتدف إىل القضاء على تلك الظاهرة أقل   مما ال شك   
يحتاج إىل اسرتاتيجيات سكون القضاء على اجلذور الفكرية للعنف والتطرف ،  على األرض انحية سيطرهتا املباشرة

على أساليب متنوعة  فاق مع احلكومة السوريةابالت ، ويف هذا اإلطار أيضًا اعتمدت روسياوآليات عمل خمتلفة
دعم العمل العسكري املباشر ...(، وابلتأكيد مت حتقيق ، املصاحلات، يف إطار آستانة )اتفاقيات خفض التصعيد

وبقيت منطقة خفض التصعيد اخلاصة مبحافظة إدلب بشكل أساسي اليت  ،الكثري من اإلجنازات كما هو معروف
كانت املقاربة   هناو ، شك ل التعامل معها أحد اإلشكاليات واملعضالت اهلامة يف سياق تتابع األحداث السورية

اريخ حيث مت توقيع سوتشي بني الطرفني بتالروسية متيل إىل العمل بشكل منفرد مع تركيا حلل تلك اإلشكاليات 
املسامهة يف حل موضوع إدلب وعودهتا بدون معارك كربى إىل أيلول/سبتمرب، على أمل أن تتمكن تركيا من  17

 سلطة احلكومة السورية.
يف تلك  -طبعًا إن صدقت النوااي-ب هلا النجاح كت  يف احلقيقة لقد كان من الواضح أن تركيا ال ميكن أن ي  

ن تتحول الشخصية التكفريية املتطرفة إىل شخصية معتدلة خالل بضعة املهمة، إذ كان من املستبعد جدًا أ
قدير كان ولكن سوء الت   ،أن املعركة العسكرية املتدرجة ال بد منها يف هناية املطاف أيضاً  من الواضحكان ، و أشهر

حصارها ابلدرجة األوىل بعامل الوقت الذي مسح للوالايت املتحدة األمريكية على سبيل املثال بتشديد 
كون هلا املبادرة عرب ت، والذي مسح أيضًا لتلك التنظيمات أبن االقتصادي على الدولة والشعب السوريني

على 12وقاعدة محيميم الروسية واملدنيني القوات السورية استهدافخفض التصعيد و  لنظاماخلروقات املتعددة 
هي على األقل جعل املعركة أكثر صعوبة ورمبا أطول أمدًا يف املستقبل لة املتوقعة ايل فإن احملص  ت  لوابسواء،  حد  

األزمة السورية وأتخري عملية الوصول إىل احللول السياسية، وهو ما يتعارض مع كل من  استمراروكنتيجة هنائية 
 االستنتاج أن املقاربةميكن  وهناسواء ابلنسبة لسورية أو روسيا، األهداف البعيدة املدى 

                                                           
 https://arabic.sputniknews.com/radio_event/201905181041145155انظر الرابط:  - 12

https://arabic.sputniknews.com/radio_event/201905181041145155
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ت قد أضر  أو غريها الروسية اليت أرادت احلصول على بعض الفرص قصرية األمد املتعلقة ابلتقارب مع تركيا 
عامل يف سورية، إذ كان من سوء التقدير الت   ابهلدف االسرتاتيجي البعيد املدى املتمثل مبنع انتشار اإلرهاب الدويل

 النفعية قصرية املدى. -ق املقارابت املعامالتيةهرة اخلطرية مبنطامع تلك الظ  

 ابلدور "اإلسرائيلي" يف سورية :لبعد الثاين املتعلق ا -
املدعوم د الداخلي هي أحد املستفيدين األساسيني من استمرار األزمة السورية والتمر   "إسرائيل" لقد كان من اجلل ي أن   

ضد احلكومة السورية ألطول فرتة ممكنة، وهي برهنت على ذلك بشكل عملي من خالل دعمها املباشر خارجيًا 
وغريها من اجملاالت عندما اخلدمات الطبية تقدمي للتنظيمات التكفريية سواء ابلدعم العسكري واللوجسيت املباشر أو 

حل موضوع اجلنوب  ، وعندما متَّ 13ن احملتلكانت تلك التنظيمات على متاس مباشر مع "إسرائيل" يف منطقة اجلوال
بدأت "إسرائيل" العمل على اسرتاتيجية أخرى من يف إجرائها، السوري عرب املصاحلات اليت كان لروسيا دور هام 

دعوى تكثيف ضرابهتا اجلوية على األراضي السورية ب عربهبا سورية  عف اليت متر  خالل االستفادة من حالة الض  
هتدف إىل إطالة  "يةسرائيلاإل" دابريكانت الت    يف واقع األمرممارسة الضغوط على الوجود اإليراين يف سورية، ولكن 

أي حماولة سورية إلعادة بناء القدرة الذاتية، إذ  إعاقةاالستقرار والضعف اليت متر هبا سورية عمومًا و  عدمحالة 
احلجج "اإلسرائيلية" واقعية حول حماربة الوجود اإليراين يف سورية، فكيف ميكن فهم دعمها جلبهة لو كانت 

 ؟!يف السابق الراديكالية املتطرفةالنصرة وغريها من التنظيمات 
تقرار يف ور "اإلسرائيلي" املزعزع لالسوهنا أيضًا تعاملت روسيا بشيء من الغموض وعدم الوضوح حول الد  

حتذيرات ذات مصداقية إىل "إسرائيل" كي تكف عن مثل تلك  موسكوه في غالب األحيان مل توج  ، فسورية
كون حالة الضعف   ،اإلجراءات اليت تساهم بطرق مباشرة أو غري مباشرة بدعم اإلرهاب الدويل الذي ختشاه روسيا

 وعدم االستقرار يف سورية ستسمح على املدى البعيد لتلك التنظيمات إبعادة بناء قدرهتا

                                                           
13-Ehud Yaari: Tough Dilemma in Southern Syria, The Washington Institute, October 6, 2014: 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/tough-dilemma-in-southern-syria 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/tough-dilemma-in-southern-syria
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كما أن بعض السياسات واإلجراءات الروسية اليت توحي ابلس عي لتغيريات حمتملة يف منط العالقة بني سورية   من جديد،

 راءات، فمن غري املفهوم أن تكونو"إسرائيل" تطرح تساؤالت عميقة حول الغاية من تلك اإلج
هناك رمب ا حماوالت لتغيري أسس تلك العالقة وحلحلة كافة اإلشكالي ات املتعلقة هبا يف مثل هذه األوقات اليت تعاين 

 منها سورية من حالة الض عف بفعل األزمة اليت متر هبا.
ل أيضاً وفق منطق املقارابت الرباغماتية قصرية أيضاً يف هذا البعد كما ي الَحظ فقد اختارت روسيا على األغلب العم

ل هتديداً جداًي مستقبليًا لألهداف الروسية يف سورية يف حال استمرار منطق العمل مبثل تلك األمد وهذا ما سيشك  
 املقارابت.

 : البعد الثالث املتعلق ابلقضية الكردية يف سورية  -
، وهو موقف ابستمرار أهنم مع وحدة األراضي السورية وسالمة أراضيهاغالباً ما يكرر املسؤولون الروس  يف هذا البعد

على أرض ة يتفق بطبيعة احلال مع موقف احلكومة السورية، ولكن أيضًا رمبا حتتاج تلك املواقف إىل إجراءات عملي  
 عموماً.اجلزيرة السورية  مناطق الواقع ستستلزم العمل على تقويض النفوذ األمريكي يف

 واالستنتاج :اخلامتة 

كان لروسيا دور أساسي يف اإلجنازات اليت مت حتقيقها حىت اآلن يف سياق مقاربتها متعددة االجتاهات ابلنسبة 
قصرية املدى بعض السلوكيات الروسية املعامالتية  متثل، ولكن رغم ذلك ويف بعض املفاصل رمبا لألزمة السورية

فغالباً ما تنتج مثل تلك السلوكيات واملقارابت  ،وسورية على املدى الطويلهتديداً للمصاحل احليوية لكل من روسيا 
 غري األيديولوجية  السياسات، كما أن انتهاج روسيا لتلك 14ناقضات اليت تقيد السلوك الروسي نفسهجمموعة من الت  

 

                                                           
14- Caley Ben-David and Ilya Arkhipov :Russia Missile Sale to Iran Involved Unseen Deals with 
Israil, Bloomberg News, 4May, 2015.  
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، 15وابلتايل حيدُّ مما ميكن حتقيقه يف املنطقةللشرق األوسط حيدُّ من العالقات اليت ميكن هلا بناؤها والنفعية )الرباغماتية( 
وقد تقضي على أية إمكانية بشكٍل دائم تلك اإلجراءات املعتمدة على املوارد والفرص قد ال تكون مناسبة  فأحياانً 
 يف املستقبل.مثل تلك الفرص واملوارد د وجتد  لتوافر 

يف بعض  من غري املفهوم أن تقف على احلياد سوف يكونبقة ميكن القول أن روسيا كقوة عظمى اوضمن األطر الس
، ورمبا يكون من املنطقي القول أن اإلجراءات القضااي احملورية )االعتداءات "اإلسرائيلية املتكررة على األراضي السورية(

حيث تدرك كل من روسيا وسورية اتباع مثل تلك املقارابت،  استمرارالروسية نفسها ستكون معرضة للخطر يف حال 
ء عدم وجود أي ، خاصًة يف ضو 16أن تقود إىل خسارهتم هم للسلطةأي شريك يتعرض للضعف، ميكن  وإيران أن  

منظومة حتالف دولية جتمع روسيا مع غريها من القوى على غرار حلف الناتو على سبيل املثال، وابلتايل سيكون 
وأن كاء املوثوقني يف جمال مكافحة اإلرهاب روسيا على التنسيق عايل املستوى مع الشر  رمبا من احلكمة أن حتافظ

إذ من املؤكد أن موسكو ستكون غري قادرة على ، األساسي هو إعادة االستقرار لسورية يف أسرع وقتيكون اهلدف 
د يهد  17، مع احتمال أن تعاين سورية من "مترد" طويل األمدفعلية إىل قوة اسرتاتيجيةترمجة النجاح النسيب الذي حتقق 

جمرايت األحداث يف بلد شديد اخلصوصية ن موسكو لوحدها من ضبط الدولة السورية، ومن املستبعد أن تتمك  أسس 
 .والتعقيد كسورية

 

 

 

 

                                                           
 .2016 ملؤسسة راند، لندن، سبتمرب/أيلولورشة عمل مركز السياسات العامة يف الشرق األوسط التابع  - 15
 .2019 أاير/مايو 17شرق األوسط، بريوت، : أي عالقات أمس واليوم بني حزب هللا وسورية؟، مركز كارينغي للمهند احلاج علي - 16

17 - James Sladden and others, op.cit,p.11 
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