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مهخص انذراست
تناولت ىذه الدراسة العالقة بيف مكانة روسيا في النظاـ الدولي وادارة األزمة السورية ،حيث
أثبتت ىذه الدراسة وجود عالقة تأثير متبادلة بيف مكانة روسيا في النظاـ الدولي وادارة األزمة
السورية ،وتـ تقسيـ الدراسة إلى خمسة فصوؿ جاءت عمى النحو التالي:
الفصل األول :عبارة عف إطار عاـ لمدراسة اشتمؿ عمى إشكالية الدراسة وأىدافيا وأىميتيا،
وكذلؾ المناىج والنظريات العممية التي اعتمدت عمييا الد ارسة ،باإلضافة إلى األدبيات السابقة.
الفصل ال اني :تناوؿ ىذا الفصؿ التأصيؿ المفاىيمي والنظري ٍّ
لكؿ مف النظاـ الدولي واألزمة
الدولية؛ وطبيعة العالقة بيف ىيكؿ النظاـ الدولي وادارة األزمات الدولية ،والتي تتسـ بأنيا عالقة
تأثير متبادلة ،حيث يؤثر ىيكؿ النظاـ الدولي في طبيعة إدارة وحداتو (الدوؿ) لألزمات الدولية،
كما يتأثر ىيكؿ النظاـ الدولي ذاتو بالطريقة التي تدار بيا األزمات الدولية وبنتائج تسويتيا.
الفصل ال الث :يتناوؿ ىذا الفصؿ شكؿ النظاـ الدولي الراىف؛ ومكانة روسيا في ضوء التحوالت
الراىنة في النظاـ الدولي ،وكذلؾ التحوالت الراىنة في إدارة األزمات الدولية ،حيث استعادت
روسيا حيويتيا في النظاـ الدولي وأصبحت شريكاً أساسياً في رسـ السياسة الدولية بما يخدـ
مصالحيا ويحقؽ طموحاتيا في تغيير ىيكؿ النظاـ الدولي مف األحادية إلى التعددية القطبية.
الفصل الرابع :والذي يتناوؿ خمفيات األزمة السورية؛ وأىـ المصالح اإلقميمية والدولية في سورية،
وكذلؾ المصالح الروسية في سورية ،والتي تتنوع ما بيف اقتصادي وسياسي وجيواستراتيجي.
الفصل الخامس :يتناوؿ ىذا الفصؿ التأثيرات المتبادلة بيف مكانة روسيا في النظاـ الدولي وادارة
األزمة السورية والسيناريوىات المحتممة ،حيث وظفت روسيا قدراتيا وامكاناتيا في النظاـ الدولي
مف أجؿ توجيو األزمة السورية بالشكؿ الذي يخدـ رؤيتيا تجاه مستقبؿ ىذه األزمة ،واستطاعت
أف تُغيٍّر مجرى األحداث في سورية لمصمحة النظاـ .لـ تؤثر مكانة روسيا في النظاـ الدولي
عمى إدارة األزمة السورية فقط ،بؿ وانو ومف خالؿ األزمة السورية استطاعت روسيا أف تُثبٍّت
نفسيا كشريؾ أساسي في إدارة الشأف الدولي ،وبيذا تكوف األزمة السورية إحدى أىـ المحطات
في سياؽ عممية التحوؿ في النظاـ الدولي مف األحادية إلى التعددية القطبية.
ت

Abstract
The study clarifies the relationship of Russia position in the international
order and the Syrian crisis management. The study proved that there is an
impact exchangeable relationship between Russia's position in the
international order and the Syrian crisis management. The study is
divided to five chapters as followed.
The first chapter includes the layout of the study which includes the
problem of the study, the objectives, the importance, the methods, the
political theories that the study's idioms and the previous studies.
The second chapter includes the theoretical basis of the international
order, the international crisis and the relationship between them, which is
exchangeable impact. The international order body effects the states'
managements to the international crisis and the body affected of the
method that used to run the international crisis and the results.
The third chapter clarifies the current international order and the Russia's
position under the current changes due to international crisis
management. Russia brought back its role and activities in the world and
it became an important partner in the international policy that happened to
achieve its interests and ambitions so that it can change the world order
from unipolarity system to multilateral system.
The fourth chapter includes the Syrian's crisis background and the
international and regional interests in that crisis, especially the Russian
interests, which include economic, political, and geopolitical interests.
The fifth chapter includes the exchangeable impacts of the Russia's
position in the international order, the Syrian crisis of the probable
scenarios. Russia uses its possibilities and abilities in the international
order to direct the Syrian crisis in the way that serves its view and vision.
Russia could change the actions for the sake of the Syrian regime. The
management of Russia to the Syrian crisis helps it to be an active political
partner in the international order. The Syrian crisis considered as an
example of the change that happened to the world order, which changed
from the unipolarity system to multilateral system.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
 -1.1المكدمة :
َيعتبِر العديد مف الباحثيف في مجاؿ العالقات الدولية ،أف روسيا ليا مف الحضور عمى
المسرح الدولي ما يسمح ليا العمؿ بفعالية ونشاط متميز في مختمؼ تفاعالت الساحة الدولية،
ٍ
متعاط مع أحداث العالـ السياسية أف يتجاىميا أو يمغي دورىا .وروسيا بحكـ
بحيث ال يمكف ألي
المساحة والسكاف والثروات والموقع الجغرافي ،وعوامؿ أخرى ،ال يمكف ليا أف تغيب أو تحتجب

عف الدور الذي يميؽ ويتكافأ معيا ،ال سابقاً وال مستقبالً .كما أف روسيا نفسيا ،تسعى في الوقت

الراىف لمعودة بقوة إلى الساحة الدولية بعد أف تراجع حضورىا في ىذا المجاؿ في فترة التسعينات

مف القرف الماضي بعد تفكؾ االتحاد السوفييتي .ويظير ىذا واضحاً مف خالؿ السياسات

الروسية  -وخاصة منذ تولي بوتيف السمطة  -تجاه القضايا الدولية ،وخاصة ما يتعمؽ بإدارة
األزمات الدولية ،وحماية المصالح الروسية في مناطؽ األزمات.

وعمدت القيادة الروسية في اآلونة األخيرة إلى تَ ّبني نيج قوى تجاه المنافسيف الدولييف،
وأكدت أنو ال يجوز تحديد قواعد المعب في االقتصاد والسياسة الدولية مف وراء ظير روسيا ،أو

بمعزؿ عنيا وعف مصالحيا.

وبالنظر إلى األزمة السورية ،والدور الروسي في إدارتيا ،نجد أف روسيا تمعب دو اًر ميماً

وبار اًز في مجريات وتفاعالت تمؾ األزمة ،ما ذىب ببعض المحمميف إلى اعتبار روسيا الالعب

األبرز عمى اإلطالؽ في إدارة ىذه األزمة .حيث اتّخذت روسيا موقفاً واضحاً بشأف األزمة
السورية في وقت مبكر ،ولـ تتواف في التصدي لمواليات المتحدة وأوروبا عمى خمفيات موقفيا مف
األزمة السورية .ويخضع موقؼ روسيا مف األزمة السورية إلى مفيوميا الخاص لمنظاـ الدولي
الراىف ،أو ما يجب أف يكوف عميو ىذا النظاـ في المستقبؿ عمى أقؿ تقدير ،حيث تسعى روسيا

إلى أف يصبح النظاـ الدولي متعدد األقطاب ،وأف تكوف ىي أحد أقطابو .كما أف الدور الذي
تمعبو روسيا في مجريات ىذه األزمة لـ ِ
يأت إلثبات مكانتيا أو إثبات حضورىا المؤثر داخؿ ىذا
النظاـ فقط ،بؿ ساعدتيا تمؾ المكانة عمى لعب ىذا الدور المؤثر والفعاؿ في إدارة ىذه األزمة

وخاصةً في الجوانب السياسية والعسكرية.
ويبقى الدافع الرئيس لمموقؼ الروسي مف األزمة السورية ذو طبيعة جيوستراتيجية .حيث إنو

ومف وجية النظر الروسية باإلضافة إلى العديد مف الباحثيف ،فإف تحقيؽ المصالح الروسية في
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منطقة الشرؽ األوسط بصفة عامة ،وسورية بصفة خاصة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بميزاف القوى عمى

الصعيديف العالمي واإلقميمي .بمعنى أف روسيا تدرؾ تماماً مدى أىمية فوزىا بموقؼ األزمة

السورية لتحقيؽ طموحاتيا تجاه النظاـ الدولي ،كما أنيا وفي الوقت ذاتو تدرؾ أف خسارتيا
لموقؼ األزمة في سورية سيكوف لو تداعيات كبيرة عمى مستقبؿ النظاـ الدولي ،وتكريس التفرد

األمريكي في الشؤوف الدولية .حيث أكدت روسيا في مرات عديدة وعمى لساف كبار مسؤولييا أف
صورة النظاـ الدولي ستكوف مرىونة بكيفية تسوية الوضع في سورية.

وتعتبر سورية منطمقاً مثالياً لروسيا إلعادة رسـ خريطة الشرؽ األوسط بحكـ موقعيا

الجغرافي المتميز ،وتحالفاتيا اإلقميمية مع إيراف وحزب اهلل .ومف وجية النظر الروسية فسقوط
النظاـ في سورية يعني فقداف روسيا حميفيا القوي والحقيقي الوحيد في العالـ العربي ،وىذا بدوره

يعني أف روسيا ستخسر منطقة الشرؽ األوسط برمتيا .بعد أف تكوف حميفتيا إيراف قد خسرت ىي

أيضاً سورية ،كما أف النفوذ األمريكي في المنطقة سيتوسع بال حسيب أو رقيب ،وسيكوف مف

الصعب جداً عمى إيراف أف تستمر في صمودىا أماـ الضغط الغربي .باإلضافة إلى أف إيراف
وسورية ىما امتداد جغرافي لمحدود الجنوبية الروسية ،ومف ثـ فإف سقوط النظاـ السوري الحالي

يعني أف جبية المواجية مع الغرب سوؼ تقترب مف الحدود الروسية في منطقة القوقاز ،ومف
تكوف مجاؿ روسيا الحيوي ،بما ُي ٍّ
مكف الواليات المتحدة مف إحكاـ
جميوريات آسيا الوسطى ،التي ٍّ
الطوؽ حوؿ روسيا ،ومواصمة خططيا الرامية إلى نشر الفوضى في محيط روسيا والصيف.

(نوفؿ وآخروف ،2014 ،ص)302-301
مف خالؿ ما تقدـ يمكننا القوؿ ،أف بقاء النظاـ السوري في الحكـ طواؿ ىذه الفترة ،لـ يكف
ليتحقؽ لوال تدخؿ روسيا إلى جانبو في مواجية الضغوطات الدولية واإلقميمية والمحمية أثناء

األزمة ،كما أف روسيا نفسيا لـ تكف قادرة عمى حماية النظاـ في سورية لوال مكانتيا القوية عمى
الساحة الدولية ،وخاصة في الجوانب السياسية والعسكرية ،ويمكف القوؿ أيضاً ،أف الدور الذي
تمعبو روسيا في األزمة السورية يأتي نتيجة إدراكيا لمدى تأثير ىذه األزمة عمى ميزاف القوى عمى
الصعيديف العالمي واإلقميمي ،وبالتالي عمى ميزاف القوى داخؿ النظاـ الدولي.

 -1.2إشكالية الدراسة :
بالنظر إلى الدور الذي تمعبو روسيا في مجريات األزمة السورية نجد أف قوة الموقؼ الروسي
وتشدده في إدارة ىذه األزمة ليس فقط مف أجؿ الحفاظ عمى مصالحيا الجيوستراتيجية ،بؿ
ساعدىا في أداء ىذا الدور موقعيا المتميز داخؿ النظاـ الدولي ،الذي استطاعت مف خاللو

إسقاط أي مشروع دولي في مجمس األمف مف الممكف أف يمس تمؾ المصالح ،كما أف روسيا
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تعي تماماً أف صورة النظاـ الدولي ستكوف مرىونة بكيفية تسوية الوضع في سورية ،وأف األزمة

السورية مف الممكف أف تؤثر سمباً عمى مكانتيا داخؿ النظاـ الدولي إذا ما تـ تسوية ىذه األزمة

دوف حضور مؤثر ليا ،أو دوف األخذ باالعتبار مصالحيا االستراتيجية في تمؾ المنطقة.
ويمكف تحديد مشكمة الدراسة مف خالؿ طرح التساؤؿ الرئيس التالي :

ما مدى تأ ير مكانة روسيا في النظام الدولي عمى إدارة األزمة السورية ؟
ولكي تتضح المعالـ الكاممة لمدراسة يجب اإلجابة عمى التساؤالت الفرعية التالية :
• ما العالقة بيف ىيكؿ النظاـ الدولي وادارة األزمات الدولية؟
• ما أىمية موقع روسيا في بنية النظاـ الدولي الراىف؟ وما الدور الروسي في مواجية األحادية

القطبية وادارة األزمات الدولية؟

• ما أىـ الدوافع الروسية تجاه األزمة السورية؟
• ما مدى تأثير مكانة روسيا في النظاـ الدولي عمى إدارة األزمة السورية؟
• ما التأثيرات المحتممة لألزمة السورية عمى مكانة روسيا في النظاـ الدولي؟

 -1.3أىداف الدراسة :
تيدؼ دراسة ىذا الموضوع إلى ما يمي :
• إدراؾ طبيعة العالقة بيف ىيكؿ النظاـ الدولي وادارة األزمات الدولية.
• معرفة موقع روسيا وأىميتيا داخؿ بنية النظاـ الدولي الراىف ،ودورىا الدولي في إدارة األزمات
الدولية ومواجية األحادية القطبية.

• محاولة إدراؾ ماىية األزمة السورية وأىـ محددات الموقؼ الروسي منيا.
• التعرؼ إلى حدود الدور الروسي في األزمة السورية ،وتأثيره في مجريات ونتائج األزمة.
• إدراؾ مدى تأثير مكانة روسيا في النظاـ الدولي عمى إدارة األزمة السورية.
• محاولة استشراؼ مستقبؿ األزمة السورية ،ومدى تأثيرىا عمى مكانة روسيا في النظاـ الدولي.
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 -1.4أىمية الدراسة :
• تكمف أىمية الموضوع محؿ الدراسة كونو ُي ٍّ
ركز عمى مجاؿ ميـ لدى باحثي ودارسي العالقات
الدولية ،وىو مجاؿ إدارة األزمات الدولية وعالقتيا بييكؿ النظاـ الدولي ،حيث إف فيـ ومعرفة
موقع الدوؿ الكبرى داخؿ النظاـ الدولي يساعدنا عمى فيـ وتتبع السموكيات الخارجية ليذه الدوؿ،

وفيـ وتفسير مجريات األحداث في الساحة الدولية.

• إضافة لبنة معرفية حتى ،ولو كانت بسيطة لخدمة الباحثيف والدارسيف في ىذا المجاؿ وتقريبيـ
ولو بشكؿ جزئي مف حقيقة األمر.

• تأتي أىمية الدراسة أيضاً مف حيث أىمية الحالة التي تتناوليا وىي األزمة السورية ،ومحاولة
فيـ التطورات المستجدة في األزمة مف خالؿ توضيح المكانة التي تحتميا ىذه المنطقة في

محددات السياسة الروسية .باإلضافة إلى أف "األزمة السورية" باتت تمثؿ اىتماماً كبي اًر لمباحثيف
واألكاديمييف ،وصانعي القرار مف منطمؽ أنيا جزٌء ال يتج أز مف "النظاـ أو الصراع الدولي".

• كما وتأتي أىمية ىذه الدراسة أيضاً مف خالؿ محاولتيا تقريبنا مف واقع األحداث التي تمر بيا
منطقتنا حالياً ،ومحاولة تحميميا والتعرؼ إلى خمفياتيا وآفاقيا.

 -1.5فرضية الدراسة :
مف خالؿ اإلشكالية المطروحة تـ وضع الفرضية التالية:
• بقدر ما اعتبرت روسيا األزمة السورية ذات بعد استراتيجي ألمنيا القومي وأف شكؿ النظاـ
الدولي سيكوف مرىوناً بطبيعة تسوية ىذه األزمة ،بقدر ما أدى ذلؾ إلى فرض قوتيا وحضورىا
في تمؾ األزمة مستغمة بذلؾ موقعيا المتميز في بنية النظاـ الدولي.

 -1.6المكاربات المنيجية :
اعتمدت الدراسة عمى عدة مناىج لمعالجة الموضوع :
 -1منيج تحميل النظم :يعتبر منيج تحميؿ النظـ مف أكثر المناىج شيوعاً في دراسة النظـ
السياسية عمى وجو الخصوص والنشاطات السياسية عمى وجو العموـ ،ويستخدـ ىذا المنيج

كوسيمة لتطوير ،وفيـ العالقات بيف الدوؿ وتعتبر الخطوة األولى أو مفتاح ىذا المنيج ىي

استراتيجية إدراؾ ومعرفة ظواىر مختمفة مف خالؿ العالقات القائمة بيف عناصر الظاىرة ثـ

إطالؽ صفة النظاـ عمييا انطالقاً مف تحديد أي عنصر مف المشكمة ىو األكثر صمة بيا.
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ويرتكز مفيوـ النظاـ كطريقو لمتحميؿ عمى أربع ركائز متفاعمو تتمثؿ في النظاـ والبيئة ،وعممية

التفاعؿ واألثر الراجع ،فيذا المنيج يقوـ عمى دراسة النظاـ الدولي ومكوناتو الفرعية ،ويحاوؿ أف
يصؿ إلى قوانيف وافتراضات نظرية واستنتاجات عامو بشأف الكيفية التي تتفاعؿ بيا الدوؿ مع
بعضيا البعض داخؿ ىذا النظاـ .ويتخذ منيج تحميؿ النظـ مف النظاـ وحدة لمتحميؿ باعتباره

مجموعة مف العناصر المترابطة والمتفاعمة .كما أف التفاعؿ قد يحدث أفقياً بيف الوحدات

الموجودة عمى نفس المستوى أو رأسياً بيف الوحدات الموجودة عمى أكثر مف مستوى (العنبكي،
العقابي ،2015 ،ص .)66وتُ ٍّ
ركز الدراسة وفقاً ليذا المنيج عمى التفاعؿ بيف القوى العظمى عند
قمة النظاـ الدولي في مجاؿ إدارة األزمات الدولية.

 -2المنيج الوصفي التحميمي :فكرة ىذا المنيج ىو أف الباحث يقوـ بالحصوؿ عمى معمومات
صور الواقع وتُس ِيـ في تحميؿ ظواىره ،كما ييتـ ىذا المنيج بدراسة العالقة بيف ما ىو
دقيقة تُ ٍّ
كائف وبيف بعض األحداث السابقة والتي قد تكوف أثرت أو تحكمت في تمؾ األحداث والظروؼ

(ابراش ،2009 ،ص .)151وسيتـ االستعانة بيذا المنيج في وصؼ وتحميؿ موقع روسيا داخؿ

النظاـ الدولي ،وكذلؾ وصؼ األىمية االقتصادية واألمنية واالستراتيجية لسورية في محددات

السياسة الخارجية الروسية ،كما سيتـ االعتماد عميو أيضاً في وصؼ األحداث والتطورات الراىنة

التي تشيدىا األزمة السورية.

يعد ىذا المنيج بمثابة تعبير عف الواقع الدولي ،إذ يقوـ بتحميؿ األحداث
 -3المنيج الواقعيّ :
الجارية فيو باالرتكاز عمى فكرتي القوة والمصمحة ،فالسياسة ىي مصالح ،وال يمكف تحقيؽ
األخيرة مف دوف امتالؾ مصادر القوة ومقوماتيا ،لذا فدعاة ىذا المنيج يروف أف المجتمع الدولي

ما ىو إال عبارة عف ساحة لمصراع بيف الدوؿ  -كونيا العناصر األساسية ليذا المجتمع  -األمر

الذي ُيحفٍّز تمؾ الدوؿ نحو زيادة قوتيا باستمرار بالشكؿ الذي ُي ّمبي ليا أكبر قدر ممكف مف
المصالح القومية ليا مما يفضي إلى التأثير في مصالح الدوؿ األخرى( .العنبكي ،العقابي،

 ،2015ص)88

وييدؼ ىذا المنيج إلى تفسير األمور واألحداث بطريقة واقعية قابمة لمتحميؿ ،والبعد عف

النظريات الرشيدة والمثالية .مف خالؿ التركيز عمى مفيومي" :المصمحة" و"القوة".

• المصمحة :ىي اليدؼ األسمى الذي تسعي إليو الدولة مف خالؿ استخداـ قوتيا مف أجؿ
التأثير في الدوؿ األخرى وتحقيؽ مصالحيا ،فالعالقة بيف الدوؿ تبادلية قائمة عمى تحقيؽ
المصالح واألمور المشتركة ،وال توجد دولة تقوـ بأي أمر تطوعياً .ويوجد دائماً صراع مستمر مف
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أجؿ زيادة قوة الدولة ،وزيادة مصالحيا أو اإلبقاء عمييا في أقؿ تقدير( .جندلي،2007 ،

ص)156

• الكوة :تعتبر القوة في الفكر الواقعي بمثابة الناظـ العممي والحاكـ الفعمي لمعالقات القائمة بيف
الدوؿ ،وتتيح مقارنة العالقات الدولية مف زاوية القوة لفت انتباه الباحثيف والمفكريف إلى ضرورة
عدـ االنزالؽ وراء المثاليات في تفسير الواقع الدولي ،كما تساعد عمى فيـ ومعرفة األسباب
العميقة وراء اندالع الحروب واألزمات الدولية .والقوة ىي التأثير النسبي الذى تمارسو الدوؿ في

عالقاتيا المتبادلة ،وىي تختمؼ مف موقؼ آلخر ومف دولة ألخرى .كما أف القوة يدخؿ في
حساباتيا عوامؿ كثيرة مثؿ حجـ الدولة وقدرتيا في المجالت المختمفة( .النوري،2006،ص)25

 -1.7المكاربات النظرية :
إف النظريات الرئيسة التي يدور حوليا البحث ىي :
" -1الواقعية البنيوية" :تُ ٍّ
ركز ىذه النظرية عمى بنية النظاـ الدولي كمشكؿ لمعالقات السياسية
التي تحدث بيف مختمؼ وحداتو .كما تُ ٍّ
ركز عمى أف ىذه البنية ىي التي تحدد بدرجة كبيرة مسألة
السموؾ الخارجي لمدوؿ ،ومصطمح البنية يدؿ عمى الطريقة التي تنتظـ بيا مختمؼ أجزاء النظاـ.
وتَعتِبر ىذه النظرية أف بنية النظاـ الدولي ىي بنية فوضوية ،حيث تتموضع الوحدات الدولية

وفقاً لعالقة عمودية بيف بعضيا البعض ،وبفضؿ طبيعة ىذه البنية فإف الوحدات الدولية تجد
نفسيا في حاجة إلى االعتماد عمى نفسيا ،وعمى الترتيبات التي تضمف بقاؤىا وتحسٍّف مف

وضعيا األمني .كما أف حالة الفوضى في بنية النظاـ الدولي تؤدي إلى خمؽ ما أسمتو ىذه

النظرية بمعضمة الالأمف وتدفع الدوؿ إلى القمؽ بشأف أمنيا .ىذه الصياغة ٍّ
تؤشر عمى وجود
عالقة تفاعمية/ثنائية االتجاه بيف البنية الفوضوية لمنظاـ الدولي ،وكوف الوحدات الدولية تعتمد

عمى نفسيا لحماية أمنيا مف تيديدات الوحدات األخرى؛ بعبارة أخرى ،البنية الفوضوية لمنظاـ

الدولي تزيد مف اعتمادية الدوؿ عمى نفسيا ،تماماً كما أف ىذه األخيرة تفاقـ مف حدة األولى.

(عبد القادر ،2009 ،ص)20

" -2نظرية توازن الكوى" :حسب ىذه النظرية فإف توازف القوى ىو الذي يحدد بنية النظاـ

الدولي ،وأف التغيُّر في ىذه البنية يكوف بفعؿ التغيُّر في توازف القوى ،وىي نظرية تُ َم ٍّكف الباحث
مف التنبؤ بما سيحدث بدؿ التنبؤ بمتى سيحدث ،بمعنى أف الت َغيُّر في موازيف القوى تُشير إلى أف

تو ُازناً جديداً سيحدث ،وستترتب عميو نتائج معينة مف حيث توزيع القوة ،واتجاه بعض الدوؿ إلى
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تبني سموكيات معينة ،ولكف دوف التركيز عمى الفترة التي سيحتاجيا ىذا التغيير( .والتز،
ّ
 ،2003ص)37
" -3إدارة األزمات الدولية" :بدأت ىذه النظرية في التبمور خالؿ الستينيات مف القرف العشريف
خصوصاً أثناء" :فترة الحرب الباردة" ،حيث كانت ىناؾ جيود مستمرة مف أجؿ صوغ إطار

مفاىيمي ومجموعة مف الفرضيات التي مف الممكف تطبيقيا عمى تحميؿ حاالت إدارة األزمات

الدولية المختمفة .وتعمؿ" :إدارة األزمات الدولية" عمى التغمب عمى األزمات مف خالؿ األدوات

المناسبة لتجنب سمبياتيا واالستفادة مف إيجابياتيا ،أي إدارة التوازنات ،ورصد حركة واتجاىات
القوة والتكيؼ مع المتغيرات المختمفة .وتيدؼ عممية" :إدارة األزمات" إلى العمؿ عمى( :شمبي،

 ،2016ص)3

• أىداف ما قبل وقوع األزمة :وتشمؿ االستجابة السريعة ،والفعالة لألسباب التي تؤدى إلى نشوء
األزمة ،واعادة النظاـ ومنع التيديد وتحقيؽ االستقرار.
• أىداف أ ناء األزمة :التحكـ في تطورات األزمة واتخاذ ق اررات حاسمة ،وتقميؿ أضرارىا وتنسيؽ
الجيود وتنظيميا لتكوف أكثر فاعمية في مواجية األزمة.
• أىداف ما بعد األزمة :توفير الدعـ الضروري إلعادة التوازف إلى الكياف الذي حدثت فيو
األزمة واعادتو إلى وضعو األصمي أو إلى وضع أفضؿ منو ،وتوثيؽ األزمة وكيفية إدارتيا
والدروس المستفادة منيا والتي يمكف االستفادة منيا ،في مواجية األزمات المستقبمية.
" -4نظرية الصراع" :تنطمؽ ىذه النظرية مف االفتراض القائؿ بأف "النظاـ السياسي الدولي
المرتكز في أساسو عمى مبدأ السيادة القومية يشكؿ المصدر األساسي لكؿ أشكاؿ الفوضى
والصراعات الدولية" .يضاؼ إلى ذلؾ ،أف االتجاه العاـ لمدوؿ لمبحث عف مصادر إضافية أو

بديمة لدعـ قوتيا وقدراتيا الوطنية عمى استعادة أو تصحيح التوازف في عالقاتيا مع األطراؼ

األخرى ،يؤدى بدوره إلى تقوية ،وتعضيد االتجاه نحو الصراع بيف الدوؿ ،أو عمى األقؿ زيادة

احتماالت تورطيا بدرجة أو أخرى في ىذا الصراع.

أما في دائرة صراع المصالح بيف الدوؿ ،فإف الفرض الرئيس ليذا المدخؿ يتمثؿ في أف "القوة

الرئيسة المحركة لسياسات الدوؿ الخارجية تتمثؿ في السعي المستمر نحو حماية وتنمية المصالح
القومية" وأف السبيؿ إلى تحقيؽ ذلؾ إنما يتمثؿ في" :مضاعفة الدولة لمواردىا مف القوة" .وعمى

ذلؾ ،يرى القائموف بيذا المدخؿ ،ومف أبرزىـ( :كينيث تومسوف ،وفردريؾ شوماف ،وريموف

آروف) ،أف "الصراع عمى القوة باعتبارىا الركيزة التي تستند عمييا المصمحة القومية ،يعد حقيقة
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ثابتة" .وىكذا يصبح "الصراع وليس التعاوف ىو الطابع المميز لمعالقات الدولية ،وأف الدولة

تستمد مقدرتيا عمى البقاء مف قوتيا الذاتية أو مف الحماية التي يوفرىا اآلخروف ليا إذا عجزت

منفردة عف تأميف حؽ البقاء لنفسيا"( .بدوي ،1997 ،ص)29-28

 -1.8مصطمحات الدراسة (تعريفات إجراكية) :
مكانة روسيا في النظام الدولي :
ويقصد بيا موقع روسيا في تراتبية القوة داخؿ بنية/ىيكؿ النظاـ الدولي ،واذا كانت بنية

النظاـ الدولي ىي بنية نظرية باألساس ،باإلضافة إلى أف ىذه البنية ىي متغيرة بتغيُّر توزيع
القوة عمى الدوؿ( :الوحدات المشكمة لمنظاـ الدولي) ،فإف مكانة الدوؿ داخؿ ىذه البنية ىي
نظرية أيضاً ،وىي في حالة غير مستقرة ،أي أف ىذه المكانة متغيرة مف فترة إلى أخرى .وال

اء أكانت
تكتسب الدوؿ عموماً مكانتيا داخؿ النظاـ الدولي وفقاً لما تمتمكو مف مقدرات قومية سو ً
ثروات طبيعية أـ مساحة أـ موقع جغرافي أـ قوة بشرية فحسب ،بؿ ترتكز باألساس إلى مدى
قدرتيا عمى توظيؼ تمؾ المقدرات في خدمة سياساتيا وتحقيؽ مصالحيا مف خالؿ خمؽ أدوات

تأثير في محيطيا الدولي بأشكاؿ متعددة( :اقتصادية ،سياسية ،عسكرية) .حيث تسعى الدوؿ

دائماً إلى زيادة قوتيا مف خالؿ زيادة مقدراتيا القومية أو الحفاظ عمييا مف االعتداء عمى أقؿ
تقدير ،وكمما استطاعت الدولة أف تُعظٍّـ مف أدوات تأثيرىا في المحيط الدولي ،كمما زادت مف

فرص تحسيف موقعيا ومكانتيا داخؿ بنية النظاـ الدولي ،وبالتالي تصبح أكثر قدرة عمى ممارسة

دور أكثر فاعمية وتأثير في ىذا النظاـ ،كما أف الدوؿ األخرى ال تستطيع تجاىؿ وجودىا أو

دورىا؛ وتسعى عموماً إلى إقامة عالقات قوية معيا ،األمر الذي يجعؿ مف الدوؿ ذات التأثير
القوي في النظاـ الدولي تكتسب المزيد مف النفوذ والسيطرة مف خالؿ تمؾ العالقات ،والتي يمكف

أف يطمؽ عمييا بالتحالفات.
األزمة السورية :

انطمقت في سورية مظاىرات شعبية في مارس2011/؛ لممطالبة بإصالحات اقتصادية
واجتماعية وسياسية ،تحولت فيما بعد إلى مطالبات برحيؿ النظاـ الحاكـ في سورية ،وتحولت

ىذه االحتجاجات إلى صدامات مسمحة بيف األطراؼ المحمية في سورية( :النظاـ والثوار) ،في

ضوء ىذه االحتجاجات والمطالبات الشعبية برحيؿ النظاـ الحاكـ في سورية ،ورفض النظاـ
االستجابة لتمؾ المطالب ،انقسمت مواقؼ األطراؼ اإلقميمية والدولية بشأف ىذه األحداث بيف
مؤيد لمنظاـ ومؤيد لممعارضة ،ولـ يتوقؼ األمر عند ىذا الحد؛ بؿ وصؿ إلى تقديـ األطراؼ
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اإلقميمية والدولية الدعـ لطرفي النزاع في سوريةُّ ،
كؿ حسب رؤيتو وأىدافو المتوخاة في سورية.
ووصؿ األمر إلى حد التدخؿ المباشر في ىذا النزاع السوري( :عسكرياً وسياسياً ولوجستياً)،
األمر الذي أدى إلى اندالع أزمة بيف ىذه األطراؼ اإلقميمية والدولية بشأف كيفية تسوية

األوضاع في سورية.

 -1.9الدراسات السابكة :
ال يمكف دراسة أي موضوع دوف االعتماد عمى أدبيات سابقة تصب في المجاؿ نفسو ،لذلؾ

سنتطرؽ إلى بعض األدبيات التي تخدـ موضوع الدراسة :

 -1دراسة مروان قبالن بعنوان "ال ورة والصراع عمى سورية :تداعيات الفشل في إدارة لعبة
التوازنات اإلقميمية" ,مجمة سياسات عربية ,الدوحة – قطر: (2016) ,
تنطمؽ ىذه الدراسة مف فرضية مؤداىا أف التدخالت الخارجية في األزمة السورية ،والتي حولت
الثورة إلى صراع إقميمي ،ثـ دولي ،لـ تأت نتيجة عوامؿ برزت خالؿ الثورة ،بؿ كانت في

غير
حقيقتيا امتداداً لسمسمة طويمة مف التفاعالت التي بدأت مع الغزو األمريكي لمعراؽ ،والذي ّ
بصفة درامية موازيف القوى والتحالفات اإلقميمية لصالح أطراؼ غير عربية ما وضع سورية بيف
قطبيف إقميمييف كبيريف ،ىما( :تركيا وايراف) ،ويرى الباحث في ىذه الدراسة أف الصراع عمى

سورية لو عالقة بميزاف القوى عمى الصعيد اإلقميمي ،وليس الدولي وأف روسيا تطمح مف خالؿ
تدخميا في سورية إلى تسوية ممفات مع الواليات المتحدة األمريكية أكثر أىمية ليا مف سورية

نفسيا كأزمة شبو جزيرة القرـ مثالً.

 -2دراسة عبد الرازق بوزيدي بعنوان "التنافس األمريكي الروسي في منطكة الشرق األوسط,

دراسة حالة األزمة السورية  ,"2014 - 2010رسالة ماجستير ,جامعة محمد خيضر –

بسكرة – الجزاكر (: )2015
ركزت ىذه الدراسة عمى محاولة معالجة ،وتحميؿ التنافس بيف الواليات المتحدة وروسيا في
منطقة الشرؽ األوسط عموماً وسورية خاصة منذ سنة ) .(2010وحاولت فيـ ما يحدث في
سورية مف منظور التنافس األمريكي الروسي ،وكانت أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

• أساس التنافس بيف الواليات المتحدة وروسيا حوؿ منطقة الشرؽ األوسط ال يمكف حصره في

مجاؿ واحد فقط وىو الوصوؿ إلى مصادر الطاقة التي تزخر بيا المنطقة ،بؿ ىناؾ مجاالت
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دور ميماً في رفع وتيرة التنافس بينيما في بعض
أخرى ال تقؿ أىمية عف الطاقة وتمعب اً
األحياف ،والتي مف بينيا المجاؿ الجيوبوليتيكي لممنطقة ومجاؿ تجارة السالح.

• تنظر روسيا إلى األزمة السورية والموقؼ األمريكي منيا؛ كتيديد لمصالحيا االستراتيجية في
منطقة الشرؽ األوسط ،فيي تدرؾ بأف إسقاط النظاـ السياسي السوري الحميؼ ليا واقامة نظاـ
سياسي آخر مكانو سيميد الطريؽ إلى إعادة رسـ الجغرافية السياسية لمنطقة الشرؽ األوسط بما

يخدـ مصالح الواليات المتحدة األمريكية ،ويؤدي إلى إخراج روسيا مف منطقة الشرؽ األوسط.

 -3دراسة نورىان الشيخ بعنوان "روسيا والتغيرات الجيوستراتيجية في الوطن العربي" ,في
كتاب التداعيات الجيوستراتيجية لم ورات العربية ,أحمد سعيد نوفل وآخرون ,المركز العربي

لألبحاث ودراسة السياسات ,بيروت – لبنان (: )2014
تنطمؽ الباحثة مف اعتبار ثورات الربيع العربي التي بدأت في تونس في ديسمبر،2010/
كانت متغي اًر استراتيجياً ميماً فرضت تحديات جديدة عمى روسيا منذ بدأت الييمنة األمريكية عمى

شؤوف المنطقة تتزايد في ظؿ التفاىـ بيف واشنطف وقوى "اإلسالـ السياسي" ،التي صعدت إلى

السمطة في بعض دوؿ "الربيع العربي" .وتعتقد أف األزمة السورية تطور مفصمي لف يتوقؼ عميو
تطور العالقات الروسية  -العربية فحسب ،بؿ مستقبؿ المنطقة ككؿ وتوازنات القوى بيا ،وشكؿ

النظاـ العالمي الجديد.

وكاف أىـ ما طرحتو ىذه الدراسة ىو تداعيات الموقؼ الروسي مف األزمة السورية ،ودالالتو

في ما يتعمؽ بمسار الثورة السورية ،ومستقبؿ توازف القوى اإلقميمي وىيكؿ النظاـ الدولي.
وتوصمت الدراسة إلى أف األزمة السورية ستؤثر عمى المصالح الروسية في الشرؽ األوسط،

وكذلؾ عمى توازف القوى اإلقميمي والدولي.

 -4دراسة باسم راشد بعنوان "المصالح المتكاربة  :دور عالمي جديد لروسيا في الربيع
العربي" ,وحدة الدراسات المستكبمية ,مكتبة اإلسكندرية – مصر (: )2013
ركز الباحث عمى تحميؿ الدور الروسي في ظؿ الثو ارت العربية ،منطمقًا مف سؤاؿ رئيس ىو:
ىؿ يعيؽ الصعود الروسي نجاح الثورات العربية؟ وأبرز أف التحوالت التي مرت بػ"روسيا

اإلمبراطورية" ،مع اختالؼ مسمياتيا ،أحد العوامؿ الرئيسة في تحديد شكؿ النظاـ الدولي في

مرحمتو المعاصرة ،وفي تحديد اتجاىات تطوره المحتممة .وفي الوقت الحالي ،فقد باتت مؤشرات

الصعود في القوة والدور الروسييف مف أبرز محددات التحوؿ المحتمؿ في بنية ىذا النظاـ .ويبدو

أنو بات يقع في القمب مف ىذا التأثير السياسة الروسية تجاه ثورات ما يسمى بػ" :الربيع العربي".
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العقد األخير ،والتي تكشؼ عف
كما تناولت الدراسة التطورات التي شيدىا العالـ في َ
مجموعة مف المؤشرات تُبرز  -في مجمميا  -أف النظاـ الدولي لـ يعد مميداً لتقبؿ قوة واحدة
تييمف عميو ،وأنو نفض عف نفسو غبار األحادية القطبية ،وأعطى الضوء األخضر ألكثر مف

قوة لمدخوؿ في ىذا المعترؾ مف أجؿ السيطرة.

كما اعتبر" :راشد" في دراستو أف النظاـ الدولي في طريقو إلى نظاـ "متعدد األقطاب" ،أو ما

يطمؽ عميو البعض نظاـ" :الالقطبية" ،بحيث ستسيطر العديد مف القوى عمى ىذا النظاـ ،ولف
تعود لمواليات المتحدة الييمنة عمى مسار النظاـ كما كاف في السابؽ ،رغـ أنيا ستظؿ القوة

األكثر تأثي اًر ،وفاعميةً في النظاـ الدولي.

5- "Russia’s Interests in the Syrian Conflict: Power, Prestige, and
Profit", Azuolas Bagdonas, Fatih University, Turkey, (2012) :
تناولت ىذه الدراسة األسباب الكامنة لمسياسة الروسية تجاه األزمة السورية في الفترة ما بيف
مارس - 2011/يوليو ،2012/وترى أف عقيدة السياسة الخارجية الروسية الحالية تتجو نحو
العمؿ عمى تغيير ميزاف القوى في الشرؽ األوسط ما يسمح باالنتقاؿ بالنظاـ الدولي مف األحادية

القطبية إلى التعددية القطبية ،وترى الدراسة أف الدعـ الروسي لمنظاـ السوري الذي يقوـ بجرائـ
ضد اإلنسانية ،ىو الذي ساىـ في وقوؼ النظاـ في وجو الضغوط الدولية المتزايدة بيذا الشأف.
6- "The Syria Crisis and the Making of Russia’s Foreign Policy",
Ekaterina Stepanova, Russian Academy of Sciences, June, (2012) :
حاولت ىذه الدراسة إبراز تأثير األزمة السورية عمى النمط العاـ لمسياسة الخارجية الروسية،

وتناولت فييا محددات السياسة الخارجية الروسية عامة ،ثـ ركزت عمى التحدي السوري الذي
دفع صناع القرار الروس اعتماد أسس جديدة لمتعامؿ مع ىذا التحدي.
 -7دراسة خميل عرنوس سميمان بعنوان "األزمة الدولية والنظام الدولي ,دراسة في التأ ير
المتبادل بين إدارة األزمات االستراتيجية الدولية وىيكل النظام الدولي" ,المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ,معيد الدوحة – قطر (: )2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى محاولة إدراؾ التأثيرات المتبادلة بيف إدارة األزمات الدولية وىيكؿ

النظاـ الدولي ،مف خالؿ تتبع األزمات االستراتيجية الدولية ،وشكؿ النظاـ الدولي وقت حدوث
تمؾ األزمات وادراؾ مدى التأثير المتبادؿ بينيما .ومف أىـ ما جاء في نتائج ىذه الدراسة ىو

إثبات صحة المقولة البحثية بوجود عالقة تأثير متبادلة بيف ىيكؿ النظاـ الدولي ،وادارة األزمات
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الدولية .بمعنى أف ىيكؿ النظاـ الدولي يؤثر في طبيعة إدارة وحداتو لألزمات الدولية ،كما أف
تحوؿ في بنية النظاـ الدولي.
بعض األزمات الدولية تؤدي إلى ُّ

 -8د ارسة حميد حمد السعدون بعنوان "الدور الدولي الجديد لروسيا" ,مجمة دراسات دولية,
بغداد – العراق: (2009) ,
تناولت ىذه الدراسة مسألة الدور الروسي الجديد في النظاـ الدولي الراىف ،حيث توصؿ
الباحث إلى وجود تنامي في القوة الروسية عمى كافة األصعدة السياسية واالقتصادية

والعسكرية...الخ ،ما عزز التطمعات الروسية لتحوالت بنيوية في النظاـ الدولي ليصبح نظاماً

متعدد األقطاب ،باإلضافة إلى اإلرث التاريخي الذي تمتمكو روسيا في ىذا المجاؿ.
تعكيب عمى الدراسات السابكة :

ال شؾ أف ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت مسألة الدور الروسي في األزمة السورية،

إال أنو وبعد االطالع عمى ىذه الدراسات ،وفي حدود اطالعنا ،فقد تبيف لنا أف ىذه الدراسات
وبالرغـ مف أىميتيا العممية ،إال أف معظميا لـ يتطرؽ إلى الدور الروسي في ىذه األزمة مف

منظور بنيوي ،حيث إف مسألة البنيوية في النظاـ الدولي ىي محؿ إجماع كافة النظريات العممية
الحديثة التي حاولت تفسير السياسات الخارجية لمدوؿ ،وبخاصة منذ نياية الحرب الباردة ،حيث

تجمع ىذه النظريات أف السموؾ الخارجي لدولة ما تجاه قضية ما أو أزمة ما يخضع إلى مدى
القدرة التي تمتمكيا ىذه الدولة لمتأثير في مسار تمؾ األزمة ،وبالتالي التأثير عمى نتائجيا ،كما

أف السموؾ الخارجي ليذه الدوؿ ىو تعبير حقيقي عف مقدار القوة التي تمتمكيا ،وبالتالي موقعيا
في تراتبية القوة داخؿ بنية النظاـ الدولي ،مف ىذه الزاوية تحاوؿ ىذه الدراسة إدراؾ مدى تأثير

مكانة روسيا في بنية النظاـ الدولي الراىف عمى إدارة األزمة السورية .كما وتحاوؿ ىذه الدراسة

أيضاً ،إدراؾ مدى أىمية األزمة السورية في تحديد شكؿ النظاـ الدولي ،وبالتالي موقع روسيا

داخؿ بنية ىذا النظاـ في المرحمة المقبمة .كما عالجت ىذه الدراسة الفجوة الزمنية والمنيجية،
وىو ما لـ تتناولو الدراسات السابقة.
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انفصم انثاني
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الفصل ال اني
ىيكل النظام الدولي وادارة األزمات الدولية
إف مف أبرز المسائؿ التي تناقش في قضايا العالقات الدولية ىي العالقة بيف ىيكؿ النظاـ

الدولي واألزمات الدولية .ومما ال شؾ فيو أف االختالؼ في األبنية الدولية تؤثر عمى الكيفية
التي تدار بيا األزمات الدولية .فيي تؤثر عمى احتماالت الحرب والسالـ ،لذا يعتقد المؤرخوف أف

أثر ممموساً عمى ىذه
الحرب ونظاـ القوى العظمى يسيراف يداً بيد ،وبالمقابؿ فإف لألزمات الدولية اً

األبنية.

تعتبر نظرية النظـ في التحميؿ الدولي مف أبرز النظريات التي استطاعت أف تحقؽ قبوالً

عاماً ليا ،واعترافاً واسعاً بيا في الدوائر األكاديمية المتخصصة في السنوات األخيرة .وىي تعد
في رأي أصحابيا بمثابة الرد المباشر عمى إخفاؽ النظريات والمفاىيـ التقميدية في أف تتوصؿ

اء في
إلى تصميـ إطار عممي مالئـ لتحميؿ السموؾ الدولي في مختمؼ صوره وأنماطو ،سو ً
الظروؼ الطبيعية أـ في ظروؼ األزمات ،وبما يساعد في النياية عمى تعييف كافة العوامؿ
والمتغيرات التي تتحكـ في تفاعالت النظاـ السياسي الدولي ،وتؤدي إلى استم ارره أو تحوره أو

انيياره( .عبد القادر ،2009 ،ص)67
ووفقاً ليذه النظرية ،فقد تميزت العالقة بيف األزمات الدولية ،وىيكؿ النظاـ الدولي بعالقة

تأثير متبادلة .فبعض األزمات الدولية َأدت إلى تغيير جذري في ىيكؿ النظاـ الدولي وانتقالو مف
صورة قطبية إلى أخرى .وقد ارتبطت عمميات التحوؿ في النظاـ الدولي بوجود بعض األزمات
الدولية أو اإلقميمية الكاشفة أو المقررة لحدوث ىذا التحوؿ ،والكاشفة أيضاً حجـ التحوؿ القائـ
في توزيع ىيكؿ القدرات النسبية بيف الفاعميف الدولييف عمى قمة النظاـ الدولي ،وىيكؿ ىذا
النظاـ .كما يؤثر ىيكؿ النظاـ الدولي ذاتو في طبيعة إدارة وحداتو لألزمات الدولية ،مف حيث

طريقة إدارتيا وتسويتيا حسب طبيعة القطبية السائدة في النظاـ الدولي وقت حدوث األزمة.
يتناوؿ ىذا الفصؿ عالقة التأثير المتبادلة بيف ىيكؿ النظاـ الدولي وادارة األزمة الدولية.

ولبحث ىذه العالقة يجب اإلجابة أوالً عمى التساؤالت التالية :ماىية األزمة الدولية في إطارىا
النظري والمفاىيمي وكيفية إدارتيا؟ ماىية النظاـ الدولي وىيكمو في إطاره النظري والمفاىيمي

أيضاً ؟ ما مدى تأثير ىيكؿ النظاـ الدولي في إدارة األزمات الدولية؟ وكيؼ تؤثر األزمات الدولية
ٍ
حينئذ إدراؾ ىذه العالقة بيف
عمى التحوؿ في ىيكؿ النظاـ الدولي؟ وعند دراسة األمثمة يمكننا
ىيكؿ النظاـ الدولي وادارة األزمات الدولية.
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 -2.1التأصيل المفاىيمي والنظري لألزمة الدولية والنظام الدولي :
ضرورة ممحة ىي التي حددت مجاؿ االىتماـ بإدارة األزمات الدولية .فالصراعات عمى قمة

النظاـ الدولي ىي أشد األخطار التي يواجييا عالـ اليوـ ،وغياب نظاـ دولي فعاؿ لمرقابة عمى
الحروب ،واتساع ىامش المناورة بالشرعية الدولية ،والميؿ الواضح إلى استخداـ معايير مزدوجة
في التطبيؽ ،يخمؽ المناخ األمثؿ لتعدد وتفاقـ األزمات الدولية ،وتزايد وتيرتيا ،مما يجعمنا عمى
أعتاب الفوضى الدولية ،وقد يبمغ ىذا العبث الالمسئوؿ بإشعاؿ األزمات ىنا وىناؾ ،إلى حد

إشعاؿ حرب عالمية كبرى تمتيـ العالـ في أتونيا ،وىنا تعني الحاجة ،وبإلحاح إلى ضرورة
الوصوؿ إلى نظاـ دولي آمف ومستقر تمتقي فيو الدوؿ العظمى عمى قيـ واضحة ومحددة دوف

االنتقاء والتالعب بتفسير تمؾ القيـ مف منطقة إلى أخرى ،ومف حالة إلى أخرى .كما يتطمب ىذا

األمر؛ الوصوؿ إلى أسموب ناجع في إدارة األزمات التي مف الممكف أف تيدد االستقرار العالمي،
دوف االنزالؽ إلى المواجيات التي مف شأنيا أف تجعؿ مف األزمة خارج نطاؽ السيطرة.

 -2.1.1التأصيل المفاىيمي والنظري لألزمة الدولية :
احتمت األزمة الدولية بوصفيا مصطمحاً سياسياً محؿ اىتماـ الباحثيف في مجاؿ العالقات

الدولية ،ساعيف لوضع تعريؼ محدد ليا ،غير أف اختالؼ الرؤى الفكرية لمباحثيف أدى إلى تعدد

التعاريؼ ،وفي ىذا السياؽ انقسـ الباحثوف في تعريؼ األزمة الدولية إلى ثالث مدارس فكرية،

األولى تقدـ تعريفاً يرتكز عمى مفاىيـ منيج صنع القرار ،والثانية تقدـ تعريفاً نسقياً لألزمة،
والثالثة تحاوؿ التوفيؽ بيف المنيجيف( .عموي ،1987 ،ص)159

 -2.1.1.1مفيوم األزمة الدولية :
مفيوم األزمة :
إف األزمة مف أكثر الكممات تداوالً في مختمؼ األنظمة والتخصصات ،وكذلؾ تختمؼ األزمة

في مستواىا ما بيف الفرد والمنشأة والمجتمع والدولة ،وبالتالي فإف تعريفاتيا متعددة ومتنوعة
حسب نوع األزمة ومستواىا.
فاألزمة لغةً ىي الضيؽ والشدة .ولفعؿ أزـ عمى الشيء أزماً عض بالفـ كمو عضاً شديداً

فمثالً ُيقاؿ أزـ الفرس عمى المجاـ ويقاؿ أزمت السنة أي أشتد قحطيا( .المعجـ الوجيز،1989 ،
ص)15
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يعود اصطالح األزمة " "Crisisإلى الفكر اليوناني القديـ الذي يقصد بيا نقطة تحوؿ في

األمراض الخطيرة والقاتمة ،والتي تؤدي عادةً إلى الموت المحقؽ أو الشفاء التاـ ،كما ورد
استخداـ ىذا المصطمح بالمغة الصينية في شكؿ كممتيف " "Wet-jiأوالىما تعبٍّر عف الخطر
والثانية تعبٍّر عف الفرصة التي يمكف استثمارىا لدرء الخطر مف خالؿ تحويؿ األزمة ،وما تنطوي

عميو مف مخاطر إلى فرص إلطالؽ القدرات اإلبداعية الستثمار ىذه األزمة( .عوكؿ،2010 ،

ص)3-2

مفيوم األزمة في عمم السياسة :
اىتـ الباحثوف في مجاؿ العالقات الدولية بمفيوـ األزمة السياسية باعتبارىا مصطمحاً

سياسياً ،فاألزمة السياسية ىي المتعمقة بمظاىر الصراع الدولي والنزاع بيف الحكومات والدوؿ،
وترتبط أيضاً بعنصر التيديد لممصالح الدولية واألمف الوطني لمدوؿ( .الرويمي ،2011 ،ص)5
مفيوم األزمة الدولية :
انقسـ الباحثوف في تعريؼ األزمة الدولية إلى ثالث مدارس فكرية ،تقدـ األولى تعريفاً يرتكز

عمى منيج صنع القرار ،وأخرى تقدـ تعريفاً نسقياً لألزمة الدولية ،والثالثة تحاوؿ التوفيؽ بيف
المنيجيف السابقيف .وباإلمكاف توضيح ىذه المدارس الثالث كاآلتي:

مفيوم األزمة لدى مدرسة صنع الكرار :
اىتـ رواد مدرسة صنع القرار( :جيمس روبنسوف ،تشارلز ىيرماف ،ىولستي ،ىيوماف كاىف)

في تعريفيـ لألزمة بتأثيرىا عمى عممية صنع القرار .فيرى "روبنسوف" أف األزمة "عبارة عف
موقؼ بيف دولتيف أو أكثر يتـ إدراكو مف قبؿ صانع القرار ،ويتضمف الموقؼ سمات خاصة مف

قبيؿ أنو يشكؿ تيديداً لألىداؼ والمصالح الميمة ،إضافةً لكونو تيديد مفاجئ لصانع القرار،
ويصاحبو شعور بمحدودية الوقت الالزـ التخاذ القرار"( .األعظمي ،2011 ،ص)37

ويرى "ىيرماف" أف األزمة "موقؼ مفاجئ في أحد متغيرات النظاـ ،ويؤكد أف األزمة عبارة

عف موقؼ يسبب تغيي اًر مفاجئاً في واحدة أو أكثر مف المتغيرات األساسية المنتظمة" (األعظمي،

 ،2011ص ،)44في السياؽ ذاتو يؤكد "ىولستي" عمى "أف األزمة الدولية تعتبر أحد مراحؿ

الصراع ،وتتسـ بسمات خاصة أبرزىا أحداث مفاجئة غير متوقعة مف جانب أحد األطراؼ،
وتؤدي لرفع درجة التيديد ،فترغـ صانع القرار عمى االختيار بيف بديميف فقط :الحرب أو

االستسالـ"(Holsti,1977,p.429) .
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إذاً ،ترتكز مدرسة صنع القرار في تعريفيا لألزمة بأنيا حدث مفاجئ يواجيو صانع القرار في

دولة ما ،وأف ىذا الحدث قد يؤثر عمى مصالح وأىداؼ الدولة الحيوية.
مفيوم األزمة لدى مدرسة النسق أو النظم :

ِ
يعرؼ أنصار مدرسة النظـ( :مدرسة النسؽ) األزمة الدولية بالتركيز عمى الييكؿ التنظيمي
كمنيج ميـ لدراسة السياسة الدولية ،ومف رواد ىذه المدرسة( :كينيث بولدبنغ ،أوراف يونغ ،كوراؿ

بيؿ ،تشارلز ماكيالند) .وقد اىتـ ىذا الفريؽ مف العمماء في تعريؼ األزمة الدولية بتحديد آثارىا

عمى تطور النظاـ الدولي القائـ ،ويرى البعض أف األزمة بوصفيا ظاىرة دولية تحدث في إطار

يعرؼ "بولدنغ" األزمة الدولية
النظاـ الدولي نتيجة التفاعالت القائمة بيف وحداتو .في ىذا السياؽ ٍّ

تحوؿ في العالقات الدولية أو النظاـ السياسي ،أي أف األزمة الدولية ىي أزمات
بأنيا "نقطة ُّ

النظاـ السياسي"(Boulding,1963,p.250) .

ويرى "يونغ" أف األزمة الدولية "ىي مجموعة مف األحداث سريعة التالحؽ تزيد مف أثر قوى

أي مف األنظمة الفرعية فوؽ المستويات الطبيعية
عدـ االستقرار في النظاـ الدولي العاـ ،أو ّ
المعتادة وبشكؿ ممحوظ ،بحيث تزيد إمكانية وقوع العنؼ داخؿ النظاـ(young,1968,p.15) .
تعرؼ "كوراؿ بيؿ" األزمة الدولية بأنيا "نقطة تحوؿ في طبيعة العالقة بيف األطراؼ ،حيث
و ٍّ

ترتفع الصراعات إلى مستوى ييدد بتغيير طبيعة العالقة بيف الدوؿ" )،(Bell,1977,p.4-9
ويرى "تشارلز ماكميالند" أف األزمة "تمثِؿ مرحمة وسطى بيف حالة السمـ وحالة الحرب ،فاألزمة قد
تكوف بداية فعمية لمتوجو نحو الحرب أو تجنبيا ،وفي تقديره تشكؿ األزمة مرحمة حاسمة تتخذ

عندىا ق اررات مصيرية"(McClelland,1972,p.83) .
إذاً ،وفقاً لمنظور مدرسة النسؽ؛ فإف األزمة الدولية ٍّ
تشكؿ نقطة تحوؿ في نظاـ دولي،

يصاحبيا توتر مفاجئ يأخذ خطاً بيانياً صاعداً بشكؿ سريع ،وقد يؤدي لحالة مف عدـ االستقرار

في النظاـ ،ذلؾ بسبب إمكانية المجوء لمحرب ،وبالتالي قد تتغير طبيعة النظاـ الدولي بأكممو.
مفيوم األزمة في إطار المدرسة التوفيكية :

حاوؿ رواد المدرسة التوفيقية( :مايكؿ بريشر ،آري أوفري) عند تعريفيـ لألزمة المزاوجة بيف
افتراضات مدرستي النسؽ وصنع القرار ،والعمؿ عمى التوفيؽ وتحقيؽ التكامؿ بينيـ ،ويرى

"أوفري" األزمة بوصفيا "حالة التغيير في المحيط الخارجي ،ويتـ إدراكيا في إطار وقت محدد،
مع اتخاذ وضع لمواجية تيديد المصالح القومية والحيوية ) ،(Ofri,1983,p.821بينما يرى

"بريشر" األزمة الدولية استناداً عمى الظروؼ المصاحبة ،فيؤكد عمى أف األزمة ٍّ
تشكؿ "حالة
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تصاحبيا ظروؼ أربعة ضرورية تفي بغرض قياميا ،ىذه الظروؼ تتمثؿ في :تغيير في البيئة
الداخمية والخارجية ،تيديد القيـ والمصالح ،ضيؽ الوقت ومحدوديتو ،احتمالية استخداـ العنؼ".

(فاضؿ محمد ،1984 ،ص)273
وفقاً ليذا المنظور فإف المدرسة التوفيقية تركز عمى عدة حقائؽ تتمحور حوؿ :وجود تيديد

لمقيـ والمصالح ،ضيؽ الوقت المتاح أماـ صانع القرار ،حالة مف التوتر مصاحبة لعممية اتخاذ

القرار ،احتمالية تغيير العالقات في المستقبؿ بيف أطراؼ األزمة.

الخصاكص الركيسية لألزمة الدولية ىي( :ىويدي ،1993 ،ص)52
 -1ظيور نقطة تحوؿ في أحداث متعاقبة أصبحت تيدد أىدافاً عميا لمدولة.
 -2تزايد الحاجة إلى فعؿ مؤثر لمواجية الظروؼ المستجدة التي تعد تيديداً لمصالح أحد
األطراؼ.

 -3الحاجة إلى ق اررات مصيرية لمواجية األحداث التي قد تشكؿ نتائجيا تحوالً في مستقبؿ
األطراؼ.

 -4تتميز بدرجة عالية مف الشؾ في خيارات الطرؼ اآلخر ،ويسودىا مناخ مف القمؽ والترقب،
ونقص المعمومات والضغط النفسي عمى صانع القرار.
 -5يتوجب فييا السيطرة عمى األحداث.
 -6التسبب أحياناً في حدوث حالة عالمية مف التوتر خالؿ فترة قصيرة ،وربما تكوف عامؿ جذب
لقوى أخرى بدرجات متفاوتة.

تتضمف األزمة أيضاً ،عنص ار المفاجئة وضيؽ الوقت المتاح لمواجيتيا .وبالرغـ مف وجود

مالمح وخصائص مشتركة في تطبيقات األزمة الدولية؛ فيذا ال ينفي حقيقة أف لكؿ أزمة
خصائص وسمات تنفرد بيا وتميزىا عف غيرىا مف األزمات ،حيث ال وجود لصيغة أو شكؿ

واحد لكؿ األزمات الدولية ،ألف ما يشكؿ أزمة لدولة ما؛ قد ال تمثؿ أزمة بالنسبة لدولة أخرى.
عالقة مفيوم األزمة الدولية بالمفاىيم األخرى :
يرتبط مفيوـ األزمة الدولية ببعض المفاىيـ األخرى التي تبدو في حالة تشابو معيا ،إال أف

وجود ىذا التشابو أو التقارب بيف مفيوـ األزمة الدولية وبعض المصطمحات األخرى ،ال يمغي

وجود حد فاصؿ بينيا.
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الصراع الدولي :
لعؿ الفرؽ بيف األزمة الدولية والصراع الدولي؛ ىو أف األزمة الدولية ىي احتداـ لمصراع بيف
دولتيف ،أي أف ىناؾ صراعاً سابقاً بينيما ،واألزمة ىي تصاعد في حدة ىذا الصراع ،ألف األزمة
ىي مرحمة مف مراحؿ الصراع الذي يتسـ بالشدة وزيادة التوتر ،ويوحي باستخداـ القوة نتيجة

لمتيديد العالي الذي يدركو صناع القرار؛ نتيجةً لتصاعد شدة الصراع ومساسو بقيميـ وأىدافيـ
ومصالحيـ مف قبؿ الطرؼ الدولي اآلخر في الصراع (عبد الكافي ،2006 ،ص ،)28وىذا

يعني أف الصراع مفيوـ أوسع وأشمؿ وأف األزمة ىي جزء مف الصراع.
النزاع الدولي :

بخصوص التمييز بيف النزاع الدولي واألزمة الدولية ،يمكف القوؿ أف النزاع الدولي ىو حالة
خالؼ أو اختالؼ متصاعدة قد تؤدي إلى صراع دولي ،أما األزمة الدولية فيي تأزـ في

العالقات بيف دولتيف أو أكثر ،وتحمؿ بيف طياتيا استمرار الصراع الذي يستدعي مف الطرفيف
المتصارعيف محاولة احتوائو بوضع خطة لتخفيفو ،والوصوؿ إلى حمٍّو قبؿ أف يتحوؿ إلى درجة

أعمى مف الشدة أي الحرب (فاضؿ محمد ،1984 ،ص .)45كما أف األزمة تختمؼ عف النزاع

في احتوائيا عمى عنصر المفاجئة ،حيث تحدث بشكؿ مباغت وسريع ،في حيف أف النزاع يأتي
نتيجة ألحداث أو عوامؿ سابقة.
التوتُر الدولي :
أما عف عالقة التوتر باألزمة ،فإف التوتر ينشأ عادةً مف تفاعالت المتغيرات االجتماعية
واالقتصادية والسياسية التي تمتقي في مضموف واحد وىو األزمة ،وال يمكف القوؿ أف التوتر ىو
سمة مف سمات األزمة بؿ ىو أحد أبعاد نتائج األزمة ،وأنو أحد أدوات الصراع التي مف

نموذجيا( :الضغوط النفسية  -المؤدية إلى التوتر  -والحصار والتيديد) وغيرىا( .فاضؿ محمد،

 ،1984ص)48

وفقاً لما تقدـ ،فإف األزمة الدولية ىي موقؼ مفاجئ تتجو فييا العالقات بيف دولتيف أو أكثر

نحو المواجية بشكؿ تصعيدي نتيجةً لتعارض قائـ بينيما في المصالح واألىداؼ ،أو نتيجة إقداـ
أحد األطراؼ عمى القياـ بعمؿ ُّ
يعده الطرؼ اآلخر تيديداً لمصالحو وقيمو الحيوية ،ما يستمزـ
تحركاً مضاداً وسريعاً لمحفاظ عمى تمؾ المصالح ،مستخدماً في ذلؾ مختمؼ وسائؿ الضغط،

اء أكانت اقتصادية أـ سياسية أـ عسكرية.
وبأنواعيا المختمفة سو ً
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 -2.1.1.2األزمة الدولية األسباب والتطور :
أسباب األزمة الدولية :
إف أسباب األزمة قد تكوف كامنة في البيئة الداخمية أو البيئة الخارجية لمدولة وأحياناً البيئتيف

معاً ،ومف الطبيعي أف تختمؼ األزمات في تأثيرىا وشدتيا مف أزمة إلى أخرى .وتتعدد أسباب

األزمات الدولية ،وتتبايف بحيث يمكف إجماليا بشكؿ عاـ في اآلتي( :لكريني)2006 ،
 -1وجود بؤرة خالؼ بيف دولتيف لـ تحسـ رغـ مرور الوقت.
 -2وجود حالة مف تعارض المصالح واألىداؼ بيف الدوؿ.
 -3تنامي اإلشاعات بيف الدوؿ.
 -4بروز أزمات ُمدبرة ومخطط ليا بيدؼ تحقيؽ أىداؼ استراتيجية معينة.

 -5األخطاء البشرية الناجمة عف سوء الفيـ وسوء التقدير أو سوء اإلدارة إلى جانب اليأس.
 -6الميؿ إلى استعراض القوة مف قبؿ دولة تجاه دولة أخرى بقصد ابتزازىا واحراجيا.
 -7خرؽ الدوؿ لالتفاقيات القائمة بينيا.
العوامل المؤ رة في األزمة الدولية :
أ -العوامل الموضوعية :وىذه العوامؿ مرتبطة بالبيئة الخارجية وبطبيعة العالقات السائدة مع
الدوؿ األخرى وتشمؿ( :الربيعي ،طاىر ،2011 ،ص)12
 -1ىيكمية التوازف الدولي القائـ.
 -2النظاـ اإلقميمي باعتباره بيئة مباشرة لألزمة.
 -3اإلمكانيات اإلستراتيجية.
 -4حساب الربح والخسارة في التعامؿ مع موضوع األزمة.
ب -العوامل الذاتية :ىي تمؾ العوامؿ المتعمقة بالدولة التي تكوف طرفاً في األزمة الدولية،
وتشمؿ مختمؼ اإلمكانيات التي تمتمكيا الدولة ،والتي تشكؿ القدرة القومية الشاممة لمدولة مثؿ

القوة العسكرية ،ومتانة االقتصاد ،والموارد البشرية ...الخ .كما أف كيفية إدراؾ الفعؿ المسبب

لألزمة يعد أحد العوامؿ الرئيسة لتصاعد األزمة الدولية أو تخفيفيا ،حيث إف إدراؾ أحد أطراؼ
21

األزمة لسموؾ الطرؼ اآلخر يؤثر عمى طبيعة رد الفعؿ عمى ىذا السموؾ ،وبالنتيجة يكوف رد

الفعؿ مرتبطاً بكيفية اإلدراؾ ،فإذا كاف اإلدراؾ مبالغاً فيو؛ كاف رد الفعؿ كذلؾ ،والعكس صحيح.
(دورتي ،بالستغراؼ ،1985 ،ص)331
مراحل تطور األزمة الدولية :
تمر األزمة عند حدوثيا في عدة مراحؿ تختمؼ فيما بينيا مف حيث الشدة والمدة التي

تستغرقيا ،وتتميز كؿ مرحمة بخصائص معينة ،ويمكف توزيع مراحؿ األزمة الدولية عمى الشكؿ
التالي( :مينا ،النبراوي ،1985 ،ص)36
 -1مرحمة التصاعد :وىي المرحمة التي تزداد فييا حدة األزمة وتبمغ درجة الخطر.
 -2مرحمة التناقص :وفييا تنقص حدة األزمة وتقؿ كثافتيا.
 -3مرحمة االستكرار :أي استقرارىا عند حد معيف دوف تعقيدىا وبانتظار تسويتيا.
 -4مرحمة التالشي أو االنتياء :وفييا تنتيي األزمة إما بالحؿ السممي أو بالمجوء إلى الحرب.
سيناريوىات األزمات الدولية :

تنتيي األزمة الدولية عموماً بانتياء مسبباتيا واختفاء عوامؿ إثارتيا ،فاألزمة التي تنشأ لوجود

صراع كامف أو مسبؽ بيف دولتيف أو أكثر ،تزوؿ بزواؿ ىذا الصراع ،وغالباً تنتيي األزمة
الدولية عندما يشعر أحد أطراؼ الصراع أو كمييما بمخاطر التصعيد في مسا ارت األزمة بمستوى

ال يتناسب مع حجـ التيديدات المحتممة (مقمد ،1979 ،ص ،)138وتنتيي األزمة الدولية عادةً
بإحدى الطريقتيف:
 -1انتياء األزمة بالطرق السممية :وذلؾ مف خالؿ التوصؿ إلى حؿ لتسوية األزمة عف طريؽ
المفاوضات والمساومة ،أو عف طريؽ التحكيـ والوساطة ،إال أف بعض األزمات قد تنتيي
باستسالـ أحد أطراؼ األزمة ،وانسحابو بشكؿ انفرادي بسبب خوفو مف اآلثار المدمرة الستمرار
األزمة أو عدـ رغبتو في الوصوؿ إلى حالة الحرب( .الجماؿ ،1992 ،ص)239

 -2انتياء األزمة بالمجوء إلى الحرب :قد تنتيي األزمة بالمجوء إلى استخداـ القوة العسكرية،
حيث تندلع الحرب بيف أطرافيا بعد فشؿ محاوالت حميا سممياً ،نتيجةً لتصمب األطراؼ في

مواقفيـ ،وعدـ إبدائيـ أية مرونة في تعامميـ مع تداعيات األزمة ،وقد تندلع الحرب نتيجة لقناعة
بأف ما سيحصؿ عميو باستخداـ القوة العسكرية يفوؽ مف حيث القيمة المادية
أحد أطراؼ األزمة َ
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جراء عدـ استخداميا ،فضالً عف عوامؿ أخرى تؤدي إلى نشوء الحرب ،مثؿ
والمعنوية ما يخسره َ
سوء اإلدراؾ والتقييـ الخاطئ لقدرات الخصـ( .الربيعي ،طاىر ،2011 ،ص)13

 -2.1.1.3إدارة األزمة الدولية :
برزت أىمية عمـ إدارة األزمات حديثاً مف خالؿ التغيرات العالمية التي أخمَت بموازيف القوى

وأوجبت رصدىا وتحميؿ حركاتيا ،لذا فإف عمـ إدارة األزمات ىو عمـ مستقؿ ،ويعتبر مف العموـ

الحديثة الميمة في وقتنا الحاضر وبخاصة في ظؿ التطورات المتالحقة والمتغيرات المفاجئة التي

نشيدىا عمى الصعيديف العالمي واإلقميمي والتي تتطمب ضرورة االستعداد ليا ،وأف األجيزة

انتياء
األمنية المعنية في معالجو األزمات وادارتيا
ابتداء مف وظيفة منع األزمة والوقاية منيا و ً
ً
في اكتشافيا ومواجيتيا في أي مف مراحميا ،واستخداـ األساليب العممية العالمية ،واالستفادة مف
النظريات اإلدارية المتعمقة في مواجية األزمات والكوارث( .لكريني)2006 ،
جاء االىتماـ بدراسة إدارة األزمة الدولية متأخ اًر نسبياً ،حيث يعود إلى ما بعد أزمة الصواريخ

الكوبية عاـ ) .(1962بسبب آثار ىذه األزمة ،حيث حفَزت وعي الدولتيف العظمييف آنذاؾ
لمبحث عف أساليب فعالة لحؿ التوترات في عالقتيما المتبادلة .وقد كاف الخوؼ مف احتماالت

تصاعد المواجية بيف الدوؿ العظمى إلى حرب نووية وراء نمط جديد مف االىتماـ العممي

المكثؼ بإدارة األزمة ،حتى أف وزير الدفاع األمريكي األسبؽ" :ماكنمارا" قاؿ بعد انتياء أزمة

كوبا عاـ )" ،(1962لـ يعد ىناؾ مجاؿ لمحديث عف االستراتيجية العسكرية ،وانما عف إدارة
األزمات فقط" (العماري ،1993 ،ص .)216-213إف مصطمح إدارة األزمة

"Crisis

" Managementمشوب بالغموض في استخداماتو ويشير إلى معاني متعددة في مدلوالتو،
لذلؾ فإف الباحثيف قد عرفوا مصطمح إدارة األزمة ٌّ
كؿ مف رؤيتو الفكرية الخاصة .فقد عرفيا
َ
"فيميب وليامز" بأنيا "تتضمف السيطرة عمى األزمة أو ضبطيا كي ال تخرج عف اليد وتقود إلى
الحرب ،ىذا مف جية ،ومف جية أخرى لمتأكد مف أف األزمات تحؿ بالشكؿ المقبوؿ الذي يسيـ
في الحفاظ عمى أمف الدولة ومصالحيا الحيوية" (ويميامز ،1986 ،ص .)89بينما وضع البعض

اآلخر تعريفاً إلدارة األزمة ويرى بأنيا "كيفية التغمب عمى األزمة باألدوات العممية اإلدارية
المختمفة وتجنب سمبياتيا واالستفادة مف إيجابياتيا"( .الخضيري ،1997 ،ص)11

في ىذا السياؽ ،ال بد مف اإلشارة إلى أف مفيوـ افتعاؿ األزمات أو ما يطمؽ عميو البعض:
(اإلدارة باألزمات) يختمؼ عف مصطمح إدارة األزمة ،حيث يستند األوؿ إلى افتعاؿ أزمة ما

لمتخمص مف أزمة أخرى ،وأف افتعاؿ أزمة؛ ما ىو إال وسيمة لمتغطية والتمويو عمى المشاكؿ
القائمة بالفعؿ ،والمثؿ عمى ذلؾ لجوء بعض الحكومات التي تواجو أزمة داخمية تيدد النظاـ إلى
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افتعاؿ أزمة خارجية إلخراج الحكومة مف مشكمة الضغط الداخمي الذي تواجيو( .عبد الكافي،

 ،2006ص)35

تقدـ يمكف تعريؼ إدارة األزمة عمى أنيا "الخطوات واإلجراءات العممية التي يتـ مف
مف خالؿ ما َ
خالليا مواجية حدث مفاجئ ومحاولة تجنب آثاره السمبية ،وكذلؾ العمؿ عمى منع تطور الموقؼ
إلى مرحمة متقدمة يصعب معيا التحكـ بيا والسيطرة عمييا .باإلضافة إلى محاولة االستفادة مف

موقؼ األزمة لتحقيؽ أىداؼ ومصالح الدولة".

يرى البعض أف اليدؼ مف إدارة األزمة ىو كسب المواجية أو التحدي مف خالؿ استسالـ

الخصـ ،باإلضافة إلى منع احتماؿ تزايد حدة األزمة وتطورىا إلى حالة الحرب ،بينما يرى

البعض اآلخر أف اليدؼ مف إدارة األزمة ىو تخفيؼ الضغط الذي يسود في أجواء األزمة

(الربيعي ،طاىر ،2011 ،ص .)17وعند الحديث عف إدارة األزمة ال بد مف القوؿ أف ىذه
اإلدارة تتـ عف طريؽ اتخاذ الخطوات واإلجراءات الكفيمة بالتغمب عمى األزمة ،وىذه اإلجراءات

يتـ القياـ بيا بواسطة الق اررات التي تصدر مف الحكومات وصناع القرار في الدوؿ ،وىنا ال بد
مف التمييز بيف القرار الذي يصدر في الظروؼ االعتيادية ،وبيف القرار الذي يتـ اتخاذه في

مواجية األزمات (قرار األزمة) ،والذي يكوف ذو طبيعة استثنائية يتـ اتخاذه في وقت قصير نسبياً
لمواجية حالة مفاجئة تنطوي عمى الخطر ،وتيديد لمعالقات الطبيعية القائمة بيف دولتيف أو

أكثر( .دورتي ،بالستغراؼ ،1985 ،ص)326
الخصاكص العامة إلدارة األزمات الدولية( :دورتي ،بالستغراؼ ،1985 ،ص)326
إف الق اررات المتعمقة باألزمات يتـ اتخاذىا بواسطة مجموعة تش َكؿ خصيصاً لمواجية أزمة
َ -1
معينة.
 -2كمما كانت األزمة أكبر كمما زادت الحاجة لمتقارب بيف صانعي القرار ،وزادت استشارة القادة
لمرؤوسييـ.

 -3كمما طالت فترة األزمة كمما زادت كمية المعمومات المتوفرة عنيا.
 -4كمما زادت تكاليؼ التعامؿ مع األزمة كمما زاد التراجع عف القيـ المرتبطة بيا.
 -5كمما كانت األزمة أكبر كمما زادت االتصاالت المباشرة بيف زعماء الدوؿ الصديقة.
ويمكف القوؿ ،أف كمية وطبيعة المعمومات اليائمة التي تتطمبيا عممية اتخاذ القرار أدت إلى

استخداـ أساليب كمية وعممياتية تُوفٍّر الدقة والموضوعية ليذه المعمومات ،كما أف ىذه المنيجية
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تحد مف تأثيرات العوامؿ المصمحية والشخصية ،إضافةً إلى تعدد الخيارات والبدائؿ التي توفٍّر

احتمالية عالية ليكوف القرُار المتخذ فعاالً ومؤث اًر وذو نتائج جيدة( .طاىر محمود،1997 ،
ص)252
أدوات إدارة األزمات الدولية :
يتتطمب موقؼ األزمة استخداـ أدوات السياسة الخارجية إلدارة األزمات الدولية ،مثؿ أدوات

المساومة الضاغطة ،وتتضمف الحركات التي تقوـ بيا الدولة لمضغط عمى الخصـ إلجباره وقسره
عمى قبوؿ مطالبيا .أو أدوات المساومة التوفيقية ،وتتضمف الحركات التي تُعبٍّر عف رغبة الدولة
في تخفيؼ األزمة ،واالتجاه بيا نحو التسوية والحؿ التوفيقي .ويمكف تقسيـ ىذه األدوات إلى

اآلتي:

األداة الديبموماسية :
تضـ الميارات والموارد اإلدارية التي تستعمميا الدولة في تمثيؿ ذاتيا إزاء الوحدات الدولية
األخرى ،ويتـ استخداميا مف خالؿ السفراء المعتمديف ،أو المؤتمرات متعددة األطراؼ ،أو مف

خالؿ المبعوثيف الشخصييف ،وتتعدد مظاىر استخداـ ىذه األداة فيي تبدأ مف تصريحات
المسئوليف في الدولة ،وتمتد باتخاذىـ تحركات رسمية تجاه الطرؼ اآلخر في األزمة المعنية،

وتتعدد استخداـ ىذه األداة الديبموماسية ،فقد تكوف في شكؿ مساعي حميدة ،أو وساطة ،أو
تفاوض( .سميـ ،1981 ،ص)11

األداة العسكرية :
وىي مف أىـ األدوات التي تستخدميا الدوؿ أثناء إدارة األزمات الدولية عند الحاجة إلى

استخداميا فعالً أو التيديد بيا ،فيي األداة القوية التي تستخدـ لقمع األنظمة المخالفة لقواعد
النظاـ الدولي ،ويتـ مف خالليا أيضاً حسـ النزاعات والحروب ،وىذه األداة قد يتـ استخداميا

بشكؿ محدود لتحقيؽ ىدؼ جزئي ،أو بشكؿ واسع النطاؽ ليصؿ إلى مرحمة الحرب الشاممة.

(طشطوش ،2010 ،ص)65
األداة الدعاكية :

مف المعروؼ أف األزمات تحظى باىتماـ وسائؿ اإلعالـ التي تمعب دو اًر ميماً في توجيو

الرأي العاـ ،إذ ُيعتبر اإلعالـ سالحاً عصرياً فاعالً في تغطية األزمات بكؿ فروعيا وأشكاليا،
لما لو مف قدرات ىائمة في االنتقاؿ عبر القارات ،واجتياز الحدود دوف عقبات ميما كانت
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القوانيف المانعة .وبإمكانو نشر الخبر أو األخبار ألحداث عدة ،والتأثير بدرجة كبيرة في الرأي

العاـ العالمي ،واجراء تحوالت في المسار السياسي العاـ ،إضافةً إلى رد األزمة لفاعمييا( .المباف،
ابراىيـ)2015 ،

األداة االقتصادية :
يقصد بيا األنشطة التي تستعمميا الدولة لمتأثير في إدارة وتوزيع الثروة االقتصادية لمدولة،

اء منحيا أـ منعيا ،والتفاوض حوؿ تنظيـ
ومف أمثمة ىذه األنشطة المعونات االقتصادية ،سو ً
المعامالت التجارية والتعريفة الجمركية وأدوات الحماية الجمركية ،والعقوبات والمقاطعات

االقتصادية ،واعطاء األفضميات( .سميـ ،1981 ،ص)11

أساليب إدارة األزمة الدولية( :الربيعي ،طاىر ،2011 ،ص:)17
 -1األسموب السممي ،والذي تستخدـ فيو األدوات الديبموماسية مثؿ الوساطة والمساعي الحميدة
والتحكيـ والمفاوضات والتوفيؽ.

 -2أسموب الردع في إدارة األزمة ،والذي يجمع بيف الوسائؿ السممية ووسائؿ القوة.
 -3األسموب العنيؼ أو استخداـ القوة في إدارة األزمة.
يبدو أف األسموب األفضؿ إلدارة األزمات الدولية ىو الذي يجمع بيف الوسائؿ السممية

ووسائؿ القوة ،فالمفاوضات المدعومة باستعراض القوة بأشكاليا المتعددة تكوف أكثر فائدة وجدوى

مف األسموبيف اآلخريف بشكؿ منفرد .لذلؾ فإف الجمع بيف المرونة والشدة مبدأ أساسي ال يمكف
لمدير األزمة تجاوزه( .البزاز ،2001 ،ص)33
الفعالة لألزمات الدولية :
اإلدارة َ
إف إدارة األزمات الدولية تتطمب شروطاً معينة يجب توافرىا عند القياـ بيذه العممية وىي:

(الربيعي ،طاىر ،2011 ،ص)19

 -1اإلبقاء عمى قنوات االتصاؿ مفتوحة بيف أطراؼ األزمة مف أجؿ ديمومة الحوار.
 -2خمؽ ىامش كبير لحرية الحركة ،وعدـ قطع خطوط الرجعة عمى الخصـ.
 -3االبتعاد قدر المستطاع عف اإلجراءات التي ال تترؾ بدائؿ لألطراؼ األخرى.
 -4الجمع بيف أساليب اإلكراه والتيديد لتحقيؽ األىداؼ.
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 -5إخضاع طريقة التعامؿ مع األزمة لممنيجية العممية مف حيث التخطيط والتنفيذ.
 -6ضماف القدرة عمى الموازنة بيف الحفاظ عمى مصالح الدولة العميا ،وتجنب تصاعد األزمة
إلى حالة الحرب.

 -7أف يكوف التيديد باستخداـ القوة بحجـ القدرات المتاحة بحيث ال يؤثر عمى مصداقية تنفيذىا.
فيما يتعمؽ بطبيعة إدارة األزمة ،وتحديد ماىيتيا فيما إذا كانت عمماً أـ فناً ،يمكف القوؿ إف
إدارة األزمة ىي عمـ وفف في ٍ
آف واحد ،فيي عمـ ،ألنيا تتـ وفؽ منيج عممي لو أصولو وقواعده
ومبادئو ،وقد نشأ ىذا العمـ بفعؿ البحث عف قواعد ومبادئ يمكف االستدالؿ بيا لمواجية األزمات

فف ،ألف القياـ بيا بصورة فعالة
التي تحدث بشكؿ متكرر ،وادارة األزمة ىي في الوقت نفسو ّ
وناجحة يتطمب وجود أشخاص يمتمكوف مؤىالت ومواصفات خاصة منيا القدرة عمى اإلبداع
والتأمؿ والتقدير السميـ لمجريات األمور ،وامتالؾ القدرة عمى التحكـ في مجريات األزمة( .عبد

الكافي ،2006 ،ص)38-38

 -2.1.2التأصيل المفاىيمي والنظري لمنظام الدولي :
يستخدـ مصطمح النظاـ الدولي كمرادؼ لػ "international system" :والذي يشير إلى

نمط األنشطة أو مجموعة التدابير التي يتميز بيا السموؾ المتبادؿ لمدوؿ .وبيذا المعنى فإف لو
عدداً مف النعوت الرسمية  -سياسي ،دبموماسي ،قانوني ،اقتصادي ،عسكري  -مما يعطي

منيجاً وانتظاماً لمعالقات الدولية( .ايفانز ،نوينياـ ،2004 ،ص)365

 -2.1.2.1مفيوم النظام/النسق الدولي :
مفيوم النظام/النسق :
ظير مفيوـ النظاـ ألوؿ مرة في مجالي الفمسفة والرياضيات ثـ انتقؿ بعد ذلؾ عمى أسس

ابتداء مف القرف التاسع عشر .وفي منتصؼ القرف العشريف
غير دقيقة إلى مجاؿ دراسة المجتمع
ً
ظير ألوؿ مرة ىذا المفيوـ واضح ومتماسؾ لمنظاـ االجتماعي .أما تطبيقو في مجاؿ العالقات

الدولية فقد جاء متأخ اًر (برقوؽ ،2002 ،ص .)36وعمى الرغـ مف وجود بعض التبايف

واالختالؼ في تعريؼ وتوصيؼ النظاـ/النسؽ " ،"Systemفإف ىناؾ العديد مف أوجو التشابو

بينيا ،ونورد بعض أىـ التعريفات:

26

النسؽ ىو "عبارة عف كياف عاـ تترابط عناصره ومكوناتو ،عمى نحو يجعمو يتفاعؿ ويتبمور في

النياية بشكؿ متميز عف غيره"( .مقمد  ،1981 ،ص)25

النسؽ ىو "جمع مف العناصر المتفاعمة ،والتي تشكؿ كالً يبدو عمى انتظاـ معيف".

)(Brailard,1977,p.82

النسؽ ىو "جمع مف العناصر ذات االعتماد المتبادؿ فيما بينيا ،أي التي ترتبط فيما بينيا
بعالقات معينة ،بحيث إذا حدث تغير ما في أي مف ىذه العالقات؛ فإف بقية العالقات تتغير

وفقاً لذلؾ ،ومف ثـ يتخذ الكؿ شكالً جديداً")Lapierre,1973,p.25( .

النسؽ ىو "ك ٌؿ بأجزاء متساندة ومتفاعمة فيما بينيا عمى نحو يتحقؽ بو انتظاـ ذلؾ الكؿ".

(بدوي ،1979 ،ص)134

يرى بعض الباحثيف العرب أف النظاـ/النسؽ ىو "تصور ذىني أو منظور يستند إليو الباحث

في توجيو بحثو مف خالؿ إطار أو شكؿ مرجعي لمتدليؿ عمى ظاىرة معينة ،تتمثؿ في االفتراض

اإلرادي بأف ىناؾ ثمة تفاعالً بيف مجموعة مف العناصر ،وأف ىذا التفاعؿ بيف األجزاء ُي ٍّ
شكؿ

كالً يبدو عمى انتظاـ معيف يصؿ إلى حد النظاـ ،ويستمر لوقت ما بحسب ديمومة انتظاـ ىذه
التفاعالت" .إال أف ىذا التصور الفكري  -الذىني ال يؤيده مفكروف آخروف  -يعتبر مف
المواضيع الخالفية بيف المفكريف وأسست لتياريف( :حسيف ،2009 ،ص)320

• التيار األوؿ يرى وجوب أف يكوف النظاـ تعبي اَر عف واقع فعمي ،وعميو يجب عمى الباحث أف ال
يستند إلى افتراضات معينة لمتدليؿ عمى شيء معيف ،بؿ يجب أف يكوف مف بيف خصائص ىذا

الواقع أو ذاؾ( :محسوساً كاف أـ مجرداً) ما يصح تسميتو أو إطالؽ النسؽ أو النظاـ عميو .ومف
أنصار ىذا التيار سكوت أندرو.

• التيار الثاني يرى أف النسؽ ليس أكثر مف مجرد أداة ذىنية  -فكرية يستند إلييا الباحث

لمتحميؿ ،وعميو فإف لمباحث مطمؽ الحرية باستخدامو بصرؼ النظر عف وجود أو عدـ وجود واقع
فعمي لو يدلؿ عميو .ومف أنصار ذلؾ الرأي ديفيد ايستف.

استناداً إلى أف أي مفيوـ أو مصطمح يساعد عمى فيـ الواقع ويساعد في تفسيره وتوقع

األشياء المستقبمية منو .وميما يكف مف أمر ،فإف النسؽ ىو تصور ذىني ،ورغـ ذلؾ فإف
عناصره يمكف أف تكوف محسوسة أي مادية  -وىي األنساؽ الطبيعية التي تشغؿ حي اًز مف:

(الوجود المكاني والزماني)  -أو أفكار مجردة  -وىي األنساؽ التجريدية التي تـ التوصؿ إلى
صياغتيا مف خالؿ تجريد الواقع الممموس  -وفي ىذا اإلطار يرفض بعض الباحثيف تسمية ذلؾ
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بالنسؽ ،تحسباً لمخمط بيف الواقع الفعمي ،وبيف المفيوـ اإلدراكي المعبر عف ىذا الواقع أو ذاؾ.

(حسيف ،2009 ،ص)321

مفيوم النظام/النسق الدولي :
اجتيد عمماء السياسة كغيرىـ في مختمؼ التخصصات في سبيؿ التعريؼ بفكرة النظاـ عمى
المستوى الدولي .إال أف اختالؼ المدارس الفكرية لممفكريف ،أدى إلى اختالؼ ىذه التعريفات،

وتركز( :مدرسة النظاـ الدولي) ،وىي إحدى المدارس الفكرية في العالقات الدولية ،عمى (الدولة)
بوصفيا وحدة التحميؿ األساسية لمنظاـ( :وىي المدرسة التي تعتمد عمييا ىذه الدراسة) ،فيما

تركز مدارس فكرية أخرى عمى (فواعؿ) أخرى في النظاـ الدولي ال تقؿ أىمية عف الدولة القومية

مف وجية نظرىـ.

عرؼ "كينيث والتز" النظاـ الدولي بأنو "عبارة عف مجموعة مف الوحدات التي تتفاعؿ فيما
ُي ٍّ

بينيا ،فمف ناحية يتكوف النظاـ مف ىيكؿ أو بنياف ،ويتكوف مف ناحية أخرى مف وحدات تتفاعؿ

معيا" .ولعؿ "ستانمي ىوفماف" كاف أكثر تحديداً في رؤيتو لمنظاـ الدولي ،فيو يرى أنو "عبارة عف
نمط لمعالقات بيف الوحدات األساسية الدولية ،ويتحدد ىذا النمط بطريقة بنياف أو ىيكؿ العالـ،

مرُّدىا التطور التكنولوجي أو التغير في األىداؼ الرئيسة لوحدات
وقد يط أر تغيرات عمى النظاـ َ
النظاـ أو نتيجة التغير في نمط وشكؿ الصراع ،بيف مختمؼ الوحدات المش ّكمة لمنظاـ( .حصو

وآخروف ،1988 ،ص)5

أما "مورتف كابالف" فقد عرفو بأنو" ،وجود مجموعة مف القواعد والقيـ والمعايير المترابطة
التي تحكـ عمؿ العالقات بيف الدوؿ ،وتحدد مظاىر االنتظاـ والخمؿ فييا خالؿ فترة معينة مف

الزمف"(Kaplan,1957.p.115) .

ويذىب "موريس إيست" وآخروف إلى أف النظاـ الدولي ُ"يمثٍّؿ أنماط التفاعالت والعالقات بيف
العوامؿ السياسية ذات الطبيعة األرضية  -الدوؿ  -خالؿ وقت محدد"( .سعيد،1987 ،
ص)16
عرفو "محمد طو بدوي" عمى أنو" ،مجموعة مف الوحدات السياسية المتدرجة لجية القوة
وي ٍّ
ُ

والمتفاعمة في عالقاتيا عمى نحو يييئ التزاف قواىا والنتظاـ عالقاتيا ،بعيداً عف الفوضى

الدولية مف جية ،وبما يحوؿ دوف ىيمنة أي مف ىذه الدوؿ عمى ما عداىا ،مكونة إمبراطورية
عالمية مف جية أخرى"( .بدوي ،1976 ،ص)247-246
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إذا كاف النظاـ الدولي عمى وفؽ التعاريؼ المقدمة ىو تفاعؿ دوؿ العالـ في نظاـ شامؿ،

عرفو "كينيث بولندنغ" مثالً بأنو
في ٍّ
فإف آخريف قد أضافوا ليذا النظاـ فواعؿ أخرى مف غير الدوؿُ .

"مجموعة مف الوحدات السموكية المتفاعمة التي تسمى أمماً أو دوالً ،والتي يضاؼ إلييا أحياناً
بعض المنظمات فوؽ القومية كاألمـ المتحدة ،ويمكف أف توصؼ كؿ وحدة مف ىذه الوحدات

السموكية بأنيا مجموعة مف المتغيرات التي تفترض وجود عالقات متينة فيما بينيا"( .فيمي،

 ،1997ص)14

يجادؿ رواد المدارس الفكرية التي ترى أف ىناؾ فواعؿ أخرى في النظاـ الدولي أكثر أىمية

مف الدوؿ القومية ،بأف النظاـ الدولي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية كاف مف ضمف عناصره

منظمة األمـ المتحدة التي تجمع كافة دوؿ العالـ والتي أصبحت اإلطار المؤسسي الناظـ

لمعالقات الدولية منذ تمؾ الفترة ،كما ظيرت العديد مف المنظمات الدولية المتخصصة المنبثقة

عف منظمة األمـ المتحدة ،والتي ليا سمطات فوؽ قومية( :منظمة العمؿ الدولية واليونسكو
والوكالة الدولية لمطاقة الذرية وصندوؽ النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ،واالتحاد العاـ

لمتعريفات الجمركية والتجارة المسمى اختصا اًر بػ"الجات" الخ  ،)..وقد خمقت ىذه المنظمات

إمكانات جديدة واسعة لحؿ المشكالت التي تنشأ داخؿ النظاـ الدولي .ومف وجية نظرىـ أيضاً،
لـ تعد الدوؿ القومية المصدر الوحيد لمسمطة في النظاـ الدولي ،بؿ صارت تشاركيا في ذلؾ

المنظمات الدولية واإلقميمية .فالدوؿ ال تتمتع اليوـ بالسيادة المطمقة كما كاف مفترضاً في
السابؽ ،باإلضافة إلى أنيا ال تستطيع أف تتقوقع وتنعزؿ بفعؿ الحاجة إلى التعاوف مع غيرىا في
العديد مف األمور والمجاالت .كما يالحظ كذلؾ أنو صار ىناؾ تنوع ضخـ في أدوات التأثير

الدولي ولـ يعد منحص اًر كما كاف في السابؽ في الضغط الخارجي بشقيو الدبموماسي والعسكري
بؿ تعداه إلى وسائؿ أخرى كالمعونات االقتصادية والعسكرية ،ووسائؿ الحرب االقتصادية
والنفسية واإلعالمية الخ ( ..رزيف)2014 ،

النظام الدولي والنظام العالمي :يتوجب عمينا التفريؽ ما بيف النظاـ الدولي والنظاـ العالمي،
والمذاف يشار إلييما كمترادفيف في أغمب األحياف ،في حيف يعتبر البعض النظاـ العالمي حالة

متطورة لمنظاـ الدولي ،وقد أشار إلى ذلؾ "بيجت قرني" ،في أف أىـ سمة لمتفاعالت الدولية ىي
التغير والتحوؿ مف نظاـ دولي( :أي تفاعالت بيف الدوؿ ومؤسساتيا الرسمية والتمثيمية) إلى

نظاـ عالمي( :أي كثافة التفاعالت بيف الشعوب واألفراد) ،أي أف العالـ في طور ظيور مجتمع
مدني عالمي ،وبذلؾ يكوف النظاـ العالمي حالة متطورة محصورة ما بيف النظاـ الدولي والمجتمع

المدني العالمي .أي أف النظاـ الدولي مقيد بدور الدولة كفاعؿ أساسي ،بينما النظاـ العالمي
يمتاز بكثرة الفاعميف عمى المسرح العالمي يؤدوف أدوار اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية
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وعسكرية ال تقؿ عف دور الدولة ،وفي أحياف تتعارض معيا ،وقد تكوف نافية لوجودىا ومتناقضة

معو (عبدو ،2010 ،ص .)33-30في ىذا المجاؿ يمكف القوؿ أيضاً ،أنو إذا كاف النظاـ
الدولي ىو تفاعؿ دوؿ العالـ في نظاـ شامؿ ،فإف النظاـ العالمي ىو مجموعة التفاعالت بيف
مختمؼ الوحدات ،وليس الدوؿ فقط ،وبالتالي فيو أكثر شموالً مف النظاـ الدولي .ولحسـ ىذه

كوناتو ،ترى الدراسة ضرورة وضع تعريؼ إجرائي لمنظاـ
وم ٍّ
اإلشكالية في مفيوـ النظاـ الدولي ُ
الدولي تعتمد عميو الدراسة في جميع مراحميا.
تعريف إجراكي :
النظاـ الدولي ىو عبارة عف اإلطار المؤسسي والدبموماسي والسياسي والقانوني الناظـ

لمعالقات الدولية خالؿ فترة تاريخية معينة ،باعتبار أف الدولة ىي وحدة التحميؿ األساسية في
العالقات الدولية .ويكوف ليذا النظاـ ىيكؿ أو بنياف يختمؼ باختالؼ توزيع القوة عمى الوحدات
ٍّ
المشكمة لو ،فقد يكوف النظاـ الدولي مثالً متعدد األقطاب أو ثنائي القطبية أو أحادي القطبية.
النشأة والتطور :
فكرة التنظيـ الدولي فكرة قديمة راودت المفكريف والحكاـ منذ أقدـ العيود ،إذ يمكف العثور
عمى جذورىا عند الشعوب القديمة وكذلؾ في مختمؼ العصور التاريخية .ومع ذلؾ لـ تظير

الفكرة إلى الواقع العممي إذ لـ تكف قد اكتممت ليا األسباب الموجبة لوضعيا موضع التنفيذ

(األميف .)2010 ،وبسبب محدودية صفحات الدراسة ال يمكف التطرؽ إلى جميع المراحؿ
التاريخية التي مر بيا النظاـ الدولي ،حيث ستبدأ دراسة نشأة ،وتطور النظاـ الدولي في العصر
الحديث ،حيث يجمع الباحثوف عمى أنيا انطمقت مع معاىدات وستفاليا.

المرحمة األولى :نشأ مفيوـ النظاـ الدولي في ظؿ اتفاقيات وستفاليا ( )1648-1644التي
أعقبت الحروب التي مزقت أوروبا وتصارعت فييا اإلمبراطورية اإلسبانية المدعومة مف قبؿ

الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،ودوؿ شماؿ القارة البروتستانتية في أغمبيا والمتحالفة مع ألمانيا
وفرنسا التي دخمت ىذا الحمؼ رغـ كاثوليكيتيا لدفع التوسع اإلسباني الذي احتؿ بعض أراضييا

ومعيا ىولندا .وقد استندت اتفاقيات "وستفاليا" إلى مفيوـ القومية باعتباره محدداً مركزياً عمى

المستوى السياسي واالستراتيجي في أوروبا التي كانت يوميا مركز العالـ بال منازع .وشكمت تمؾ

االتفاقيات البذرة األولى لمدولة الوطنية/القومية التي ستزدىر في العقود والقروف الالحقة بأوروبا،

مع اندالع انتفاضات الشعوب المسحوقة ،ومطالبتيا بإقامة كيانات سياسية قومية خاصة بيا،
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قبؿ أف يعـ ىذا النموذج العالـ في القروف الثالثة التالية لتوقيع االتفاقيات( .النوري،2006 ،

ص)14

الركاكز التي أقامتيا معاىدات وستفاليا لمنظام الدولي( :طشطوش ،2010 ،ص)42-41
 -1فتحت المجاؿ أماـ قادة الدوؿ لعقد المؤتمرات والمقابالت عمى ىيئة مؤتمر.
 -2اعمدت مبدأ المساواة بيف الدوؿ بغض النظر عف نظميا الداخمية ممكية أو جميورية ،وأيضاً
مذاىبيا الدينية كاثوليكية أو بروتستانتية ،وتعتبر بداية الطريؽ لعممانية العالقات الدولية.

 -3اعتماد نظاـ البعثات الديبموماسية الدائمة بدالً مف المؤقتة.

 -4إقرار مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤف الداخمية لمدوؿ سواء أكانت سياسية أـ دينية.
الكواعد الكانونية الدولية التي أرستيا معاىدات وستفاليا( :األميف)2010 ،

 -1نظاماً لمسفارات الدائمة وتنظيـ لمشؤوف القنصمية.

 -2قدسية المعاىدات الدولية ،وتعييف الحدود بيف الدوؿ والتخوـ.
 -3أسس لتدويف القواعد القانونية الناظمة لمعالقات الدولية.

 -4مبدأ توازف القوى ،ومؤداه أف تقوـ الدوؿ معاً بردع أية دولة تتوسع عمى حساب دوؿ أخرى.

وقاـ ألوؿ مرة نظاـ دولي عاـ بالنسبة لمدوؿ المنضوية فيو ،ولكف بدوف سمطة عميا تفرضو

وتحميو ،وتأكدت بو في الوقت ذاتو سيادة واستقالؿ الدوؿ .ومع أف تركيا اإلسالمية دخمت ىذا

النظاـ ( ،)1856وبعدىا الياباف غير المسيحية ،إال أف ىذا النظاـ لـ يصبح عالمياً .وظؿ

الوضع ىكذا حتى الحرب العالمية األولى (( )1918-1914األميف .)2010 ،حيث أظيرت
الدافع األبرز
ىذه الحرب محدودية الدولة القومية ،وعجزىا عف توفير األمف الجماعي الذي كاف
َ
لظيورىا .كما أعادت الحرب العالمية األولى صياغة مفيوـ" :المصالح" في العالقات الدولية ،إذ

لـ يعد أمف الدولة القومية مقتص اًر عمى سالمة حوزتيا الترابية فقط ،وانما بات مرتبطاً بأوضاع

حمفائيا أو ما ُس ٍّمي في أدبيات مرحمة ما قبؿ الحرب األولى :بػ"المجاؿ الحيوي" (الجزيرة،
 .)2015ومف ثـ برزت فكرة تجنيب العالـ الدمار الشامؿ الذى عانتو أوروبا في ىذه الحرب ،فتـ
التوقيع عمى معاىدة "فرساي" ) ،(1919والتي أنشأت منظمة عالمية أسميت عصبة األمـ.

إال أف غياب بعض الدوؿ الكبرى عف عضوية عصبة األمـ( :الواليات المتحدة األمريكية)

وتذمر بعض الدوؿ األخرى مف معاىدة "فرساي"( :ألمانيا) ،إضافةً إلى اقتصار النظاـ الدولي
ُ
حتى تمؾ الفترة عمى القارة األوروبية ،كؿ ذلؾ حاؿ دوف نجاح عصبة األمـ في مياميا كحامي
لمنظاـ والقيـ الدولية ،ما أدى إلى اندالع الحرب العالمية الثانية.

31

المرحمة ال انية :في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية أضيؼ إلى النظاـ الدولي عدد مف
الدوؿ األطراؼ نتيجة تحررىا مف االستعمار األوروبي ،باإلضافة إلى أف الحدود الجغرافية ليذا
النظاـ امتدت لتشمؿ العالـ كمو ،حيث لـ تعد ىناؾ مناطؽ استراتيجية فعالة وأخرى ىامشية غير
مؤثرة في عالقات القوى والمصالح الدولية ،كما حصؿ تغيير جذري في توزيع القوة عمى

المستوى العالمي بدخوؿ مراكز قوى جديدة مف خارج أوروبا الغربية كالواليات المتحدة األمريكية
واالتحاد السوفييتي والصيف الشعبية ،وتـ تأسيس منظمة األمـ المتحدة والتي تنضوي جميع دوؿ

العالـ تحت مظمتيا حتى اآلف( .رزيف)2014 ،

 -2.1.2.2خصاكص النظام الدولي :
إف التدقيؽ في ماىية النظاـ الدولي تقودنا إلى استنتاجات عدة تتعمؽ بعناصر النظاـ

وتفاعالتو وميزاف القوى بيف عناصره.
عناصر النظام الدولي :

انقسـ ُكتاب العالقات الدولية في مجاؿ عناصر النظاـ الدولي بيف مؤيد ومعارض القتصار
الدوؿ فقط أو ضـ عناصر أخرى ،ففي حيف يرى بعض الكتاب أف النظاـ الدولي يمكف أف يضـ

منظمات إقميمية ودولية ،وشركات متعددة الجنسية ،ومنظمات ومؤسسات غير حكومية وصوالً

إلى األفراد ،يرى آخروف أف عناصر النظاـ الدولي يجب أف تضـ الدوؿ القومية باعتبارىا الوحيدة
القادرةُ في النياية عمى اتخاذ الق اررات والمضي فييا دونما الرجوع إلى أي مرجع آخر ،ومف وجية

نظرىـ أيضاً ،أف تمؾ المنظمات والشركات غير الحكومية ىي قاصرة ميما عظـ شأنيا

العتب ارات كثيرة مف بينيا افتقادىا لمسيادة ،وعدـ تمكنيا مف اتخاذ الق اررات بصورة ذاتية دوف
الرجوع إلى المتنفذيف فييا( .بدوي ،1976 ،ص)275-274

وفقاً لمتعريؼ اإلجرائي الذي وضعتو الدراسة لمنظاـ الدولي ،فإف النظاـ الدولي يتكوف مف

ثالثة عناصر رئيسة:

 -1الوحدات ال تي يتـ التفاعؿ فيما بينيا :وىي الدوؿ باعتبارىا وحدة التحميؿ األساسية في
العالقات الدولية.

اء أكانت في المجاالت السياسية أـ في غيرىا مف
 -2التفاعالت التي تتـ بيف وحدات النظاـ :سو ً
المجاالت ،سمماً كانت أـ حرباً ،تنافساً أو تعاوناً أو صراعاً.
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 -3القواعد الناظمة لمتفاعالت بيف وحدات النظاـ :وىذه القواعد ىي ما ُيعبر عنو بالقانوف
الدولي والمواثيؽ والمعاىدات واألعراؼ الدولية ،كحؽ السيادة ،وعدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية
لمدوؿ األخرى واألعراؼ الدبموماسية وغيرىا( .أمينة ،2011 ،ص)28
تفاعالت النظام الدولي :
يعتبر التفاعؿ الخاصية الجوىرية لدراسة النظـ إف كانت إقميمية أو دولية ،وبيذا المعنى

يمكف القوؿ" :أف العالقات بيف الدوؿ تُشكؿ مف خالؿ المصالح والقدرات الوطنية لمختمؼ

أعضاء النظاـ الدولي"(Lerche&Said,1979.p.105) .

وتتأثر التفاعالت في العديد مف المتغيرات في شكميا وطبيعتيا منيا :عدد األقطاب
اء أكاف طابعاً
واألعضاء في النظاـ ،وطبيعة العالقات بيف النظاـ ذاتو ،وما يغمب عميو سو ً
تعاونياً أـ خالفياً  -صراعياً ،والتحالفات السائدة بيف أعضاء النظاـ.
توازن النظام الدولي :
إف التفاعالت التي يمكف أف تتـ بيف أعضاء النظاـ ،يمكف أف تؤدي إلى توازف معيف في
زمف معيف بيف أعضائو ،األمر الذي يؤدي إلى انتظاـ العالقات داخؿ النظاـ في تمؾ الحالة،

ويمكف أف يظير في شكميف( :نعمة ،1979 ،ص)67-66

• تحقيؽ التوازف مف خالؿ التأثير المتبادؿ بيف أعضاء النظاـ مف خالؿ الفعؿ ،ورد الفعؿ عمى

أية قضية أو موضوع يتتطمب موقفاً معيناً ،ورغـ أنو مف الممكف أف تكوف المواقؼ متباينة أو

حتى متناقضة تجاه قضية ما ،إال أنو مف الممكف أيضاً أف يبقى شكؿ النظاـ كما ىو دوف
تغيير ،ويطمؽ " "G. Liskaعمى اتزاف النظاـ في ىذه الحالة ،االتزاف الساكف ،أي االتزاف الذي
ال يغير في طبيعة وشكؿ النظاـ ،وىو ما يتوافؽ مع النظـ الطبيعية وناد اًر ما يتوافؽ مع النظـ

االجتماعية.

• تحقيؽ التوازف عبر تغيير ىيكؿ النظاـ وصور توزيع القوة بيف أعضائو ،كأف يؤدي فعؿ معيف
إلى تغيير بنية النظاـ وىيكمو ليعود التوازف مرة أخرى ،ومثاؿ ذلؾ أف يزداد أو ينقص عدد

األقطاب في النظاـ ،وىذا ما يطمؽ عميو ( )Liskaالتوازف الحركي .ويظير ذلؾ عمى سبيؿ
المثاؿ بعد الحروب ،كتغير صورة النظاـ مف التعددية إلى الثنائية بعيد الحرب العالمية الثانية.
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ويخضع توازن النظم إلى ال ة مبادئ( :برقوؽ ،2002 ،ص)37
• أف المعايير األساسية ىي في توازف بمعنى أف أي تغير في أحدىـ يحدث تغير في معيار آخر
عمى األقؿ.
• أف أي تغير في مجمؿ ىذه المعايير يحدث تغي اًر في خصائص أخرى لمنظاـ والعكس صحيح.
• أف النظاـ ىو في حالة توازف مع محيطو ،وكؿ تغير في النظاـ يحدث تغير في المحيط
والعكس صحيح.

 -2.1.2.3ىيكل/بنية النظام الدولي :
إف لكؿ نظاماً دولياً ىيكالً قابالً لمتحديد ،حيث يتحدد بشكؿ القوة والنفوذ والعالقات السائدة،

استناداً إلى اختالؼ وتفاوت قدرات وسموؾ وحدات ذلؾ النظاـ .ويوجد داخؿ ىيكؿ كؿ نظاـ
دولي ثالثة مستويات :األوؿ ىو األعمى ويضـ الدوؿ القائدة أو العظمى أو الكبرى ،ثـ مستوى

ٍ
ثاف يضـ دوالً ليا وزنيا داخؿ النظاـ ،لكف ليست ليا القدرة عمى قيادتو ،ومستوى ثالث يضـ
الدوؿ الصغرى التي تمثؿ أغمبية عددية ألعضاء النظاـ الدولي.

يمكف تمييز أنواع النظـ الدولية وفقاً لممعيار الذي يمجأ إليو الباحث في ىذا المجاؿ ،فقد

تنوعت معايير دراسة النظاـ الدولي وىي كاآلتي( :معيار عدد األقطاب ،المعيار الجغرافي،
المعيار األيديولوجي ،معيار التجانس ،معيار االستقرار ،معيار التأثير في عممية صنع القرار،

معيار عدد األعضاء وقواعد العالقة والتوازف ،معيار البنى االجتماعية في دوؿ النظاـ).

وستعتمد الدراسة عمى معيار عدد األقطاب لدراسة النظاـ الدولي.

يمكف القوؿ أف اليياكؿ الرئيسة لمقوة التي عرفيا النظاـ الدولي في مراحؿ تطوره منذ

منتصؼ القرف السابع عشر وحتى اآلف تتمثؿ في ثالث صور رئيسة( :القطبية التعددية،
والقطبية الثنائية ،والقطبية األحادية).
كثير عندما ُو ِج َد عمى قمة اليرـ فييا مجموعة
• نظام التعددية الكطبية :ىو نظاـ شيدتو البشرية اً
مف الدوؿ التي تمتمؾ القوة السياسية والعسكرية والنفوذ بكافة أشكالو ،ولعؿ القرف التاسع عشر
خير مثاؿ ليذا النموذج الذي تمث َؿ بوجود عدة دوؿ قوية مثؿ( :فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا
والنمسا وايطاليا) ،والتي كانت تمتاز بأنيا متعادلة مع بعضيا البعض مف حيث امتالؾ مكونات
القوة وعناصرىا( .طشطوش ،2010 ،ص)42
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• نظام الكطبية ال ناكية :يقوـ ىذا النظاـ عمى أساس توزيع المقدرات بيف دولتيف أو كتمتيف
رئيستيف تمتمكاف مصادر القوة والنفوذ ،ويتميز بوجود صراع يتمركز حوؿ القطبيف الرئيسيف ،وفي
القطبية الثنائية يوجد عادة ،صراع أيديولوجي فيما بيف القطبيف الكبيريف حيث يوظؼ كؿ منيا

أيديولوجيتو كأساس إلقامة تحالؼ دولي عسكري ومجموعة اقتصادية ،وتنضـ الدوؿ التابعة لكؿ

مف العمالقيف إلى التحالؼ الذي يقوده والى األيديولوجية التي يتبناىا .وال يتوقؼ الصراع بيف
القطبيف عند حدود التحالفيف المذيف يقوداىما ،بؿ يمتد ليشمؿ دوالً مف خارج كؿ مف التحالفيف،

دوؿ العالـ الثالث التي تبنت سياسة عدـ االنحياز رسمياً ،ولكف بعضيا كاف يتعاوف مع ىذا
الحمؼ ،أو ذاؾ ،الذي يقوده قطب عالمي( .مينا ،النبراوي ،1985 ،ص)380

• نظام الكطبية األحادية :ىو بنياف دولي يتميز بوجود قوة أو مجموعة مف القوى المؤتمفة سياسياً
تمتمؾ نسبة مؤثرة مف الموارد العالمية التي تُ ٍّ
مكنيا مف فرض إرادتيا السياسية عمى القوى األخرى

دوف ٍّ
تحد رئيس مف تمؾ القوى ،فيو يقوـ عمى وجود تكتؿ دولي واحد متجانس سياسياً ويمتمؾ
نسبة مف المقدرات تفوؽ غيره ،وقادر عمى فرض تصوراتو السياسية عمى غيره مف التكتالت دوف
الحاجة إلى االستخداـ المستمر لمقوة العسكرية ،وفى حاؿ لجوؤه لمقوة فيو قادر عمى تحقيؽ

االنتصار السياسي( .سميـ)2007 ،
وال يقوـ ىيكؿ النظاـ الدولي فقط عمى عدد القوى الكبرى أو األطراؼ الفاعمة فيو والقدرات
القومية لكؿ منيا ،وانما يتأسس أيضاً عمى نمط التحالفات القائمة بيف القوى الكبرى .ويتأثر
ىيكؿ النظاـ الدولي بالتوازنات القائمة في حركة العالقات الدولية ،وبشكؿ التحالفات التي تقيميا

األطراؼ الرئيسة في النظاـ الدولي ،وبمدى القدرة عمى أداء الوظائؼ المختمفة لذلؾ النظاـ .كما
يؤدي التغير في ىذه التحالفات إلى تغير في بنية النظاـ الدولي( .عموي)2015 ،

التحول في ىيكل/بنية النظام الدولي :
يقوؿ "كينيث والتز  "Kenneth Waltzأف توزيع ِ
القوى ،وكيفية ترٌكزىا بيف الفاعميف الدولييف
ٌ
ىو ما يحدد بنية النظاـ الدولي ،حيث إف ٌتركزت القوة في دولة واحدة كنا أماـ نظاـ دولي أحادي

القطبية ،واف توزعت بيف دولتيف نكوف أماـ نظاـ دولي ثنائي القطبية ،أما إف توزعت بيف أكثر
مف دولتيف فنحف أماـ نظاـ دولي متعدد األقطاب .وىنا البد مف اإلشارة إلى أف النظاـ الدولي
يتكوف مف مرتكزيف أساسييف ىما الطبيعة والبنية ،حيث تقوـ طبيعة النظاـ الدولي عمى الفوضوية

أي" :غياب السمطة المركزية" ،بينما تتحدد بنيتو مف خالؿ توزيع القوى بيف وحداتو الفاعمة
وخصوصاً القوى الكبرى منيا( .مرواف محمد)2016 ،
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النظريات التي تناولت صعود الدول العظمى وىبوطيا :

أ -نظرية "روبرت جيمبن" :يرى الكاتب والمفكر األمريكي "روبرت جيمبف" ،أف التغيير عمى
صعيد النظاـ الدولي يتـ عبر أربع مراحؿ ىي)Gilpin ,1981,p.10-11( :

• أف النظاـ الدولي يعد مستق اًر ،عندما ال تشعر دولة ما أف التغيير مفيد ليا.

• تعمد دولة ما إلى تغيير النظاـ الدولي ،عندما تعتقد أف ما ستحققو مف ىذا التغيير يفوؽ ما

سوؼ تخسره.

• تسعى دولة ما إلى تغيير النظاـ الدولي عبر التوسع البري ،االقتصادي والسياسي ،والى درجة
ال تتعدى فييا األثماف المكاسب المحققة.

• عندما يتحقؽ التوازف بيف األرباح واألثماف ،تسعى الدولة إلى الحفاظ عمى( :الستاتيكو) ،واذا لـ
تستطع وكاف ىناؾ مف يتحدى الييمنة ،فإف النظاـ لف يستقر إال عمى ميزاف يعكس حقيقة توزيع

القوى عمى المسرح الدولي .أي أف عممية التغيير ىي عممية تاريخية مستمرة تتـ عمى مراحؿ
وفي فترة طويمة ،ووجد في تبايف معدالت نمو قوة الدوؿ الفاعمة في النظاـ الدولي المحرؾ
األساس في عممية التغيير حيث يؤدي ذلؾ إلى تبايف في مستويات القوة ومف ثـ تبدأ المطالبة

بإعادة توزيع األدوار ،وتبرز منو الحاجة إلى توازف دولي جديد .ومصادر التبايف عند "جيمبف"
عديدة منيا :تبايف في النمو االقتصادي أو ثورة تكنولوجية أو تراجع في قوة الدولة القائدة.

ب -نظرية "أورغانسكي" :قاـ "أورغانسكي" بدراسة العالقات الدولية لفترة امتدت إلى أكثر مف
مئتي عاـ ،محاوالً تفسير التغيير في النظاـ الدولي مف جراء ربط معايير القوة بسموؾ الدوؿ،
وقسـ الدوؿ إلى فئات أربع مف حيث موقعيا في النظاـ الدولي ،وىي( :الشاىر)2016 ،

 -1مجموعة الدوؿ القوية القانعة( :تحاوؿ الحفاظ عمى النظاـ الدولي).

 -2مجموعة الدوؿ القوية غير القانعة( :تسعى إلى تغيير النظاـ الدولي).
 -3مجموعة دوؿ متوسطة وضعيفة راضية.

 -4الدوؿ الضعيفة غير الراضية .يمكف أف تكوف مؤثرة إذا اجتمعت ورمت بثقميا خمؼ إحدى
الدوؿ الفاعمة.

ج -نظرية "بول كيندي" :في بحثو "لصعود الدوؿ العظمى وىبوطيا" لفترة امتدت مف عاـ
) (1500إلى عاـ ) ،(2000استنتج "كيندي" أف ىناؾ شبو قوانيف تحكـ مسيرة الدوؿ العظمى،

وتسير معظـ ىذه الدوؿ في خطوات متشابية في أثناء صعودىا وىبوطيا ،وخمص إلى أف ىناؾ

صمةً بيف الصعود واليبوط االقتصادي ألي مف القوى الكبرى وبيف صعودىا وانييارىا كقوة
عسكرية ميمة ،ويستشيد بأمثمة عديدة منيا صعود السويد عاـ ) (1630وكذلؾ صعود بريطانيا

في أواخر القرف الثامف عشر( .مرواف محمد)2016 ،
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 -2.2العالقة بين ىيكل النظام الدولي وادارة األزمات الدولية :
يؤثر ىيكؿ النظاـ الدولي في إدارة وحداتو لألزمات الدولية مف حيث التأثير في أدوات

إدارتيا ونتائجيا ،كما يتأثر النظاـ الدولي ذاتو بالطريقة التي تدار بيا األزمات الدولية  -خاصة
مف جانب القوى العظمى  -مف حيث استق ارره أو حدوث تغيرات طفيفة أو عميقة فيو ،إلى حد

حدوث تحوؿ كامؿ فيو ليتخذ شكالً آخر مف أشكاؿ القطبية الدولية.

يرى " "Kenneth Waltzأف االستقرار ىو تعبير عف رضا القوى الفاعمة في النظاـ الدولي

ذات الطابع الفوضوي بتوزيع مصادر القوة ،وبالتالي فإف عدـ الرضا يؤدي إلى عدـ استقرار،
ومف أبرز مؤشرات عدـ االستقرار ىي الحروب ،لكنيا ليست بالضرورة أف تكوف ىي الوحيدة

فيناؾ تفاعالت توتٍّر العالقة بيف الفاعميف في السياسة الدولية غير الحرب .ولعؿ استخداـ
مصطمح أزمة أو أزمات يعطي شمولية أكثر مف مصطمح حرب عند الحديث عف مؤشرات عدـ

االستقرار ،فالحرب ىي أحد أنواع األزمات الدولية ،لكف ليس كؿ أزمة قد تؤدي بالضرورة إلى

حرب( .عوض)2007 ،

وترى الدكتورة "نادية مصطفى" أف "األزمة الدولية قد تكوف اختبا اًر لقواعد المعبة القائمة بيف

القوى األساسية في النظاـ ،أو قد تساىـ في تغييره مف خالؿ ما تمارسو مف تأثير في طبيعة
النظـ الفرعية األخرى ،وقد تصؿ ىذه المساىمة إلى حد التأثير في تحوؿ النظاـ وليس تغييره
فقط .كما تؤثر األزمة في حالة النظاـ وعممياتو مف حيث االستقرار والتوازف والسالـ ،فيي قد

تتحداه لدرجة تقود إلى اندالع حرب كبرى ،أو قد تصؿ إلى إصابة أرجائو باالضطراب عمى نحو

قد يفرز قيماً وقواعد وأسساً جديدة إلدارتو ،أو عمى العكس قد ينتيي األمر بتكريس الوضع القائـ
أو تدعيمو لصالح األىداؼ القائمة بالفعؿ" (مصطفى ،1991 ،ص .)58كما أف األزمة قد تترؾ

شعو اًر باالستياء لدى أحد طرفييا وشعو اًر بالتفوؽ لدى الطرؼ اآلخر ،وكال األمريف ال يساعد

عمى تحسيف العالقات بيف أطرافيا .وقد تثير األزمة نوعاً مف إعادة التقييـ مثمما حدث في أعقاب
أزمة كوبا عندما اعترفت ٍّ
كؿ مف واشنطف وموسكو بحاجتيما إلى تجنب تكرار المواجيات

بينيما(William,1991,p.234) .

وبالمثؿ فإف طبيعة ىيكؿ النظاـ ال بد وأف تنعكس في األزمة الدولية ،حيث يتأثر سموؾ

الدوؿ في األزمات الدولية بطبيعة النظاـ الدولي السائد وقت حدوث ىذه األزمات ،وىو ما يمكف
تسميتو:

"تأثير

العالـ

الخارجي"

في

عممية

التفاعؿ

بيف

أطراؼ

أزمة

ما

( .)Snyder&Diesing,1977,p.417كما تؤثر طبيعة ىيكؿ النظاـ في نتائج تسوية األزمة،
وفي الخصائص العامة ليا أيضاً( .مصطفى ،1991 ،ص)58
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وتُفسٍّر التطورات في النظاـ الدولي تحوؿ صراعات محددة إلى صراعات حادة ،ومف ثـ

التعجيؿ بظيور العديد مف األزمات .كما تساعد دراسة النظاـ الدولي في فيـ لماذا تظؿ الحرب

ممكنة نسبياً ،ولماذا يكوف حؿ األزمات سممياً أكثر صعوبة في ظؿ نظاـ دولي معيف مقارنةً
بآخر .كما أف تكرار حدوث األزمات الدولية في ظؿ نظاـ دولي معيف يدؿ عمى الطبيعة
الفوضوية لمسياسات بيف الدوؿ في ىذا النظاـ ،فحيث ال توجد سمطة مركزية لضبط سموؾ عدد

كبير مف الوحدات السياسية المستقمة ،يستمر صراع المصالح بيف ىذه الوحدات( .مصطفى،

 ،1991ص.)220-219

وعمى الرغـ مف أف مثؿ ىذه المواجيات يمكف تجنبيا مف خالؿ التيدئة المتبادلة والحسابات
الدقيقة لممصالح الخاصة ،إال أف بعض صراعات المصالح تكوف شديدة ،وتتحوؿ إلى أزمات
تيدد باستخداـ القوة العسكرية التي في الغالب ال يمكف تجنبيا ،ويتزايد العداء بيف الدوؿ إلى

درجة تصبح فيو الحرب وشيكة أو محتممة الحدوث( .سميماف ،2011 ،ص)13

مف جية أخرى ،يرى الدكتور "عبد المنعـ المشاط" ،وجود عالقة قوية بيف ىيكؿ النظاـ،

وبيف قدرتو عمى أداء وظيفتو .فكمما استمرت أو زادت قدرة النظاـ عمى أداء وظائفو استمر ىيكؿ
النظاـ كما ىو ،وكمما ضعفت قدرة النظاـ عمى أداء تمؾ الوظائؼ زادت فرص انييار النظاـ ،أو

تغير ىيكمو ومف ثـ إحداث إحالؿ وتغيير في قواه الرئيسة .وتتعدد وظائؼ النظاـ الدولي فيما
بيف تحقيؽ األمف والتنمية أو التكامؿ أو التحالؼ ،والتكيؼ مع الضغوط وتعزيز الشرعية.

ويقتضي ذلؾ كمو النجاح أو الفاعمية في تجميع المصالح والتعبير عنيا .وقد تختمؼ استراتيجية

النظاـ الدولي في أدائو لوظائفو وفي اختياره ألساليب تحقيؽ ذلؾ .ففي النظاـ التعددي يسود نمط
التوفيؽ والمساومات ،بينما يسيطر التنافس والصراع في النظاـ ثنائي القطبية ،وتتصدر سيادة

القطب الواحد ومصالحو وسياساتو في النظاـ األحادي القطبية( .المشاط)2009 ،

ويتناوؿ ىذا المبحث عالقة التأثير المتبادلة بيف ىيكؿ النظاـ الدولي ،وادارة األزمات الدولية

في ظؿ مرحمة التعددية القطبية ثـ الثنائية القطبية ثـ مرحمة األحادية القطبية.

 -2.2.1مرحمة التعددية الكطبية:
يتميز ىذا البنياف بقدر كبير مف تركيز المقدرات في مجموعة مف الدوؿ أو األقطاب( :ثالثة
فما فوؽ) ،ومف أمثمتو البنياف الذي قاـ ما بيف عامي ) ،(1789-1648والبنياف الدولي ما بيف

عامي )( (1871-1815عوض .)2007 ،وكذلؾ البنياف الدولي الذي سبؽ الحرب العالمية

الثانية .وتتميز القطبية التعددية بوجود عدة دوؿ كبرى ،أو أقطاب ،لدييا موارد وقدرات وامكانات
38

متعادلة مف حيث القوة والقدرة عمى ممارسة النفوذ ،والتأثير عمى العالقات الدولية في مجاالتيا
المختمفة العسكرية واالقتصادية والسياسية والعممية  -التكنولوجية ،وبما ٍّ
يمكف كؿ مف ىذه القوى
القطبية مف استقطاب الدوؿ األقؿ ،أو األضعؼ منيا( .عموي)2015 ،
يمكف القوؿ أف ىناؾ عدة متغيرات يمكف مف خالليا الكشؼ عف تمؾ العالقة بيف ىيكؿ

النظاـ الدولي ،وادارة األزمات الدولية في مرحمة التعددية القطبية ،وىذه المتغيرات تتمثؿ في
اآلتي( :سميماف ،2011 ،ص)15-14

 -1التحيزات/التحالفات الدولية* :1وىي إحدى الركائز التي تعتمد عمييا القوى العظمى في
إطار التنافس/الصراع عمى قمة النظاـ الدولي ،وليا أثر بالغ عمى مجريات ونتائج األزمات

الدولية التي تنشأ بيف األقطاب الرئيسة في النظاـ الدولي.

 -2التغير في منطكة الصراع :بمعنى دخوؿ فاعميف جدد في النظاـ الدولي ،األمر الذي يترتب
عميو تحوؿ في ىيكؿ النظاـ الدولي ،كما أف ظيور قوى جديدة عمى الساحة الدولية في مناطؽ
أخرى قد تؤدي إلى اندالع أزمات دولية حادة بيف األطراؼ الرئيسة في النظاـ الدولي.
 -3الكيم الدولية :وىي القواعد واألسس التي تتفؽ عمييا األطراؼ الدولية .حيث إف عدـ االتفاؽ
حوؿ منظومة قيمية محددة بيف القوى العظمى في النظاـ الدولي يساعد عمى إثارة العديد مف
األزمات الدولية .كما أف االنتقائية في تطبيؽ القيـ الدولية( :مثؿ مبدأ حؽ تقرير المصير) ،قد
يؤدي إلى انييار المنظومة القيمية التي يقوـ عمييا النظاـ الدولي ،وبالتالي انييار النظاـ الدولي

نفسو".

 -2.2.1.1التحيزات/التحالفات الدولية:
يقوؿ "ىانز مورغانتو" إف "الدوؿ المتنافسة تجد أماميا ثالثة خيارات لتدعيـ مراكز قواىا
وتطويرىا ،فبإمكانيا أف تزيد مف قوتيا ،وبإمكانيا أف تضيؼ إلى قوتيا قوة دوؿ أخرى ،وبإمكانيا

أف تسحب مف قوة الخصـ قوى الدوؿ األخرى ،فإف اختارت السبيؿ األولى فإف عمييا الدخوؿ في
سباؽ التسمح .أما إذا اختارت السبيؿ الثانية أو الثالثة فقد اختارت سبيؿ األحالؼ .واذف فاختيار
دولة ما لطريؽ األحالؼ ليس مسألة مبدأ بؿ مسألة مالءمة .فالدولة تستغني عف أحالفيا إذا ما

اقتنعت بأنيا مف القوة بحيث يمكنيا الصمود أماـ أعدائيا مف دوف دعـ أحد ،أو أف أعباء
االرتباطات الناتجة عف األحالؼ تفوؽ حسناتيا المرتقبة .فألحد ىذيف السببيف أو لكمييما معاً،
1

*(ٌعد مصطلح التحٌز أوسع نطاقا من مصطلح التحالف ,فهو ٌشٌر إلى كافة أنماط االئتالفات بما فً ذلك التحالفات الرسمٌة
والتعاون غٌر الرسمً .وفً موقف األزمة تكون التحٌزات الفعالة فقط هً المهمة ,ولٌس الشكل الرسمً منها).
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تتكوف التحالفات الدولية أو تنتيي" .فمثالً ،رفضت بريطانيا وأمريكا االرتباط فيما بينيما بأحالؼ

زمف السمـ في الماضي .لكف اتساع رقعة المعبة الدولية بيف الكبار المتصارعيف عمى النفوذ في
ٍ
خاصة مع ىبوب رياح الحرب الباردة.
العالـ جعمت التحالؼ ضرورة ليما في الخمسينات وب

(شكري ،1978 ،ص)12-11

تعتبر السمة األساسية ألزمات نظاـ التعددية القطبية ىي سرعة القفز فوؽ اعتبارات

التحالؼ ،ذلؾ ،ألف األعداء الرئيسييف غالباً ما يعتمدوف بشكؿ كبير عمى الحمفاء أو أشباه
اء كقوة ضغط أـ قوة مقاومة .كما أف مساندة الحميؼ أمر غير مضموف في نظاـ
الحمفاء سو ً
اء أكاف
التعددية القطبية ،إضافةً إلى أف انتقاؿ قوة مف معسكر إلى معسكر آخر أمر وارد ،سو ً

ذلؾ أثناء األزمة أـ كنتيجة لطبيعة تسويتيا .وفي ٍّ
كؿ مف مباريات الحمفاء واألعداء يكوف ىناؾ
اعتماد متبادؿ بيف األطراؼ الرئيسة ،لكف طبيعة ىذا االعتماد المتبادؿ تكوف مختمفة في كؿ

حالة عمى حدة .كما أف الحمفاء قد يكوف بينيـ قدر مف االستقالؿ النسبي ،ومف ثـ تكوف
المخاطرة في أزمات ذلؾ النظاـ بمنزلة خميط مف المصالح المباشرة في الصراع مع الخصـ مف
جية ،والتنافس بيف الحمفاء مف جية أخرى .وقد تكوف التعيدات مف جانب الحمفاء مقصورة عمى

فإف الحمؼ قد
اتفاؽ معيف أو منطقة جغرافية محددة ،فمو وقعت األزمة خارج ىذا النطاؽَ ،
يمارس تأثي اًر عمى حميفو مف خالؿ التيديد بوقؼ المساعدة لو .كما أف الدوؿ في نظاـ ُّ
التعددية
القطبية تواجو االختيار ما بيف تعيُّدات التحالؼ القوية والواضحة بما يعظٍّـ مف القوة التساومية
الجماعية ليا مف ناحية ،والتفاىمات الغامضة التي تفتح المجاؿ أماـ اختياراتيـ التحيُّزية مف جية

أخرى .باإلضافة أف كؿ حميؼ قد يرى التيديد الرئيس لمصالحو مف زاوية مختمفة .ليذا ،فإف
األزمة التي تتصاعد مع خصـ محدد حوؿ قضية محددة قد تمس مباشرةً المصالح الخاصة ألحد
الحمفاء دوف اآلخريف .وبافتراض أف أحد الحمفاء أو جميعيـ ليـ بعض المصالح الخاصة في
مرحمة

األزمة،

فمف

المحتمؿ

أف

تختمؼ

مصالحيـ

في

وأىميتيا.

طبيعتيا

()Snyder&Diesing,1977,p.430-435
لقد كانت التحيزات الدولية في مرحمة ما قبؿ عاـ ) (1880في الغالب غير رسمية ،وتنشأ
لغرض خاص ،وكانت طويمة مف حيث المدى الزمني .أما في فترة ما بيف الحربيف العالميتيف،
فقد نشأت تحالفات دولية ضيقة ومحددة ،وكانت السمة البارزة ليا ىي الغياب النسبي لمتحالفات

الثابتة ،في حيف أف االنشقاقات الدولية كانت أكثر حدة مقارنةً بفترة الوفاؽ األوروبي .وكاف في
ُّ
التغيرات في التحالفات الدولية عمى اعتبار أنيا الوسائؿ التي يستطيع مف
الغالب ُينظر إلى
خالليا

الفاعموف

الدوليوف

مع

التكيُّؼ

التغيرات

النسبية

في

القوة

) ،(Richardson,1994,p.233فعممية االستقطاب التي تحدث أثناء األزمة أو كنتيجة ليا
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توفر مصد اًر لقوة المساومة بيف الحمفاء ،كما أف النشاط التساومي قد يمتد ليشمؿ الخصـ أو أحد
حمفائو ،فقد يعرض أحد األعداء الرئيسييف إمكانية استقطاب أحد حمفاء الخصـ ،أو عمى األقؿ
منحو مميزات جذابة في نزاع معمؽ معو إذا ما عدؿ عف موقفو أو سحب مساندتو لمخصـ .وقد
تمجأ الدولة إلى التيدئة في موقؼ األزمة نتيجة خوفيا مف أف يثير تشددىا مشكمة تحيز الخصـ

اء أكاف أثناء األزمة أـ بعدىا* .2كما أف الضغط عمى الحميؼ قد يدفعو
إلى دولة ثالثة ،سو ً
إلنياء تحالفو أو استقطابو مف قبؿ طرؼ آخر .فنتائج األزمة في نظاـ التعددية القطبية ليا تأثير
كبير في التحيزات في النظاـ الدولي)Snyder&Diesing,1977,p.435-439( .

يتضح مما سبؽ أف التحيزات/التحالفات الدولية في نظاـ التعددية القطبية ليا أثر بالغ عمى
مجريات ونتائج األزمات الدولية التي تنشأ بيف األقطاب الرئيسة في النظاـ الدولي ،كما أف
األزمات الدولية في مرحمة التعددية القطبية قد تغير مف طبيعة التحالفات التي كانت قائمة قبؿ

وقوع تمؾ األزمات وفؽ االعتبارات السابقة.

 -2.2.1.2التغير في منطكة الصراع الدولي :
حتى نياية القرف التاسع عشر ظمت منطقة الصراع الرئيسية أوروبية ،إال أف نياية القرف
التاسع عشر شيدت صعود قوتيف مف خارج أوروبا ىما الياباف والواليات المتحدة األمريكية ،وقد

تزامف ذلؾ مع ازدياد حدة الصراعات اإلمبريالية التي أثرت في استقرار النظاـ الدولي .فتوسُّع
منطقة الصراع مف أوروبا إلى العالـ تـ قبولو في فترة ما بيف الحربيف ،لكف النظاـ الدولي أصبح
أكثر اضطراباً وأقؿ استق ار اًر .فاألزمة بيف روسيا والياباف حوؿ جزر "الكوريؿ"* 3في القرف

العشريف يمكف اعتبارىا أزمة ناتجة عف التوسع في ميزاف القوى الكبرى ،وأيضاً كانت أزمة "بيرؿ

ىاربور"* 4بيف اثنتيف مف القوى العالمية الجديدة .وقد ساىـ التوسع في منطقة الصراع في زيادة

عدـ االستقرار في نظاـ تعدد القوى في القرف العشريف ،وعزز مف درجة الضبابية في التحيزات

الدولية ،وضيؽ مف مساحة االتفاؽ عمى القيـ التي كانت تميٍّز نظاـ القرف التاسع عشر.

()Richardson,1994,p.222

2

*(فقد ساند بسمارك دعاوى روسٌا للسٌطرة على بلغارٌا عام  1880ضد رغبة النمسا حلٌفته ,من أجل التقلٌل من بواعث روسٌا
للمٌل إلى فرنسا).
3
*(تقع جزر الكورٌل تحت حكم روسٌا فً مقاطعة سخالٌن ,وتنازع الٌابان فً الجزر األربع الواقعة فً أقصى الجنوب  -احتلها
االتحاد السوفٌٌتً بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وهزٌمة الٌابان  -وتشكل جزر الكورٌل الجنوبٌة العقبة األساسٌة التً تحول دون توقٌع
معاهدة سالم بٌن الٌابان وروسٌا).
4
*( بٌرل هاربور هو اسم مٌناء فً جزر هاواي على المحٌط الهادئ ,حٌث تعرَّ ض األسطول األمرٌكً القابع فً هذا المٌناء إلى
غارة جوٌة مباغتة نفذتها البحرٌة اإلمبراطورٌة الٌابانٌة فً /7دٌسمبر ,1941/وقد غٌر هذا الحدث مجرى التارٌخ وأرغم الوالٌات
المتحدة على دخول الحرب العالمٌة الثانٌة).
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إذاً ،لقد ساىـ التغير في منطقة الصراع في دخوؿ فاعميف جدد في النظاـ الدولي؛ مما أدى

تحوؿ في ىيكؿ النظاـ الدولي ،حيث دخمت الواليات المتحدة األمريكية كأقوى الفاعميف
إلى ُّ

الدولييف في أعقاب الحرب العالمية الثانية .وكذلؾ ساىـ ظيور قوى جديدة عمى الساحة الدولية
في مناطؽ غير أوروبية إلى اندالع أزمات دولية حادة بيف األطراؼ الرئيسة في النظاـ الدولي.

 -2.2.1.3الكيم الدولية :
تؤثٍّر القيـ الدولية التي تتفؽ عمييا القوى الرئيسة في النظاـ الدولي خالؿ مرحمة معينة عمى
ميزاف القوى داخؿ ىذا النظاـ بالشكؿ الذي يحافظ عمى تَ ُّ
فوؽ ىذه القوى داخؿ النظاـ ،فمثالً
تتمتع الدوؿ الخمس الدائمة العضوية في مجمس األمف الدولي بِ َمٍّيزات ال تتوفر لغيرىا مف الدوؿ،
كما أف انييار ىذه المنظومة القيمية سيؤدي حتماً إلى تغيير في ميزاف القوى داخؿ النظاـ

الدولي ،بالشكؿ الذي يسمح بصعود قوى جديدة أو تراجع قوى أخرى.

لذلؾ ،تعتبر القيـ النظامية المتعمقة بالنظاـ الدولي مصد ًار ميماً لمصراع بيف القوى الدولية

الكبرى .وقد شيدت فترة ما بيف الحربيف العالميتيف انييا اًر جذرياً لالتفاقات القيمية بسبب عدـ
ثبات التحالفات الدولية أو غياب التوازف الحقيقي لمقوة ،فالسالـ العالمي الذي تأسس عاـ

) (1919تأسس عمى قيـ تحديد المصير ،وعدـ االعتداء والتسوية السممية لمنزاعات الدولية.
وكانت مسألة فرض عقوبات عمى المعتدي مف ضمف النصوص األساسية لميثاؽ عصبة األمـ.

ولكف غياب العديد مف القوى الدولية الكبرى عف عصبة األمـ كاف يدؿ عمى عدـ االتفاؽ حوؿ

منظومة قيمية محددة بينيـ .كما أف عدـ التوازف في تطبيؽ مبدأ حؽ تقرير المصير كاف أحد
المصادر التي أدت إلى تظمُّـ ألمانيا مف معاىدة فرساي والخالؼ مع بريطانيا حوؿ شرعيتيا.
وقد القت عصبة األمـ مساندة شعبية قوية في بريطانيا وعدد مف الدوؿ الصغرى األعضاء،

ؾ ،وفضمت فرنسا الحفاظ عمى الوضع القائـ مف
ولكف كاف ينظر إلييا في فرنسا بعيف الريبة والش ّ
خالؿ التحالفات ،وفي الواليات المتحدة األمريكية كانت المساندة الشعبية لمبادئ العصبة ضعيفة

نظ اًر ،ألنيا لـ تكف عضواً فييا)Richardson,1994,p.231( .

ٍّ
التحدي األكبر لمقيـ الدولية التي نصت عمييا عصبة األمـ في الثالثينات مف القرف
وقد جاء
الماضي مع تزايد رغبة كالًّ مف ألمانيا وايطاليا والياباف في إحداث تغييرات إقميمية تعادؿ تغييرات
ىيكمية جوىرية في النظاـ الدولي ،وقد دعـ ذلؾ مف قيمة توازف القوى .كما أنو لـ يحدث تقارباً

قيمياً بيف الواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا( :فرنسا  -وبريطانيا) ،كذلؾ حدث تنافر بيف
االتحاد السوفييتي والقوى الغربية ،حيث دعـ عنص ار العداء والشؾ بينيما ىذا التنافر .وقد
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أوضحت أزمة إقميـ "السوديت"* 5عاـ ) (1938تأثير ىذا التنافر القيمي ،فبريطانيا كانت تؤيد

التغيير السممي والحفاظ عمى الوضع القائـ ،ولـ تكف فرنسا مقتنعة تماـ االقتناع برغبة بريطانيا،

وكانت ىناؾ فجوة قيمية تفصؿ القادة البريطانييف عف نظرائيـ األلماف ،واستطاع "ىتمر" أف يفجٍّر

الرأي العاـ العالمي ويحشده تحت قيمة تحديد المصير ،فمـ تكف ىناؾ قاعدة قيمية متفؽ عمييا
بيف ىتمر والقوى الغربية ،وأي تسوية لمخالفات كانت ستتـ عمى أسس نفعية.

()Richardson,1994,p.232

وفي ضوء ىذه األزمات التي حدثت في ظؿ نظاـ التعددية القطبية ،يتبيف أف القيـ الدولية

التي تـ االتفاؽ عمييا بيف القوى العظمى لـ تصمد بسبب صعود قوى أخرى مثؿ النازية في
ألمانيا ،والفاشية في إيطاليا ،كما أف بعض القوى الدولية قد تراجعت بسبب القيـ الدولية التي

اتفقت عمييا قوى أخرى.

 -2.2.2مرحمة ال ناكية الكطبية :
لعؿ اإلرباؾ الذي عرفو النظاـ الدولي في فترة الثالثينات مف القرف الماضي ممثالً بصعود

النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا والديكتاتورية في الياباف ،أىـ المتغيرات التي أثرت في
معالـ النظاـ الدولي .وظير بشكؿ جمي مف خالؿ تحالؼ تمؾ األنظمة في ما كاف يعرؼ بدوؿ

المحور ( :ألمانيا  -الياباف  -إيطاليا ) ،إلى جانب قياـ القوى الدولية األخرى في مواجية ىذا
التحالؼ عف طريؽ قياـ تحالؼ مضاد الذي عرؼ بدوؿ الحمفاء ،ومنو دخوؿ التكتميف في حرب

عالمية ثانية استمرت ست سنوات ) .(1945-1939وانتيت بيزيمة ىذه النظـ الفاشية

والعنصرية والديكتاتورية ،وانييار عصبة األمـ وقياـ منظمة األمـ المتحدة كمنظمة عالمية بديمة،
ودخوؿ النظاـ الدولي ليتخذ شكالً جديداً في تراتبية القوى العظمى في قمة ىذا النظاـ .وبداية

مرحمة جديدة مف صراعات القوة الدولية أشد خطورةً بكثير مف كؿ ما سبؽ ،حيث كانت سمتيا
األساسية صراع أيديولوجي حاد لـ يعرؼ العالـ سابقة لو مف قبؿ( .الديماني)2013 ،

فيما يخص التحالفات الدولية في مرحمة الثنائية القطبية ،فقد خرجت أوروبا بعد الحرب
العالمية الثانية وما خمفتو مف دمار قوة ضعيفة وىشة ،لتفتح المجاؿ أماـ الواليات المتحدة

األمريكية واالتحاد السوفييتي كقوى دولية ذات إمكانات ومقدرات ىائمة ساعدتيا في التأثير بشكؿ

أو بآخر في إعطاء النظاـ الدولي شكؿ القطبية الثنائية .إف حصر التنافس عممياً بيف واشنطف
5

*(السودٌت هو اسم إقلٌم كان ٌتبع أللمانٌا سابقا معظم سكانه من األلمان ,تم ضمه إلى تشٌكوسلوفاكٌا حسب قرارات معاهدة فرساي
سنة  .1919وبعد صعود هتلر طالب باستعادة اإلقلٌم ,وللخروج من هذا المأزق تم عقد مؤتمر لتسوٌة هذه المسألة فً مؤتمر مٌونٌخ
 ,1938والذي حضره زعماء برٌطانٌا وفرنسا وألمانٌا وإٌطالٌا وتم التوقٌع على ضم إقلٌم السودٌت إلى ألمانٌا ورسم الحدود األلمانٌة
التشٌكٌة وفقا للمصالح اإلستراتٌجٌة األلمانٌة .ولم ٌمض عدة شهور حتى قام هتلر باجتٌاح باقً األراضً التشٌكٌة وضمها إلى ألمانٌا)
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وموسكو آنذاؾ عمى قيادة النظاـ العالمي ،أدى عممياً إلى تيميش كؿ القوى الواعدة لممنافسة
معيا ،وبالتالي ظمت جميع األطراؼ األخرى دوؿ تابعة بصرؼ النظر عف قوتيا وقدرتيا التي

تبدو بأنيا ال يستياف بيا( .سميماف ،2011 ،ص)22
أكدت أزمة حصار "برليف"* 6عاـ ) - (1948التي دشنت مرحمة الحرب الباردة رسمياً -

تراجع دور التحالفات الدولية في نظاـ ثنائي القطبية .فالخالؼ بيف الدوؿ الغربية عمى كيفية إدارة

ىذه األزمة زاد األمر سوءاً ،لكنو عكس حقيقة ميمة تتعمؽ بوعي الحمفاء األوروبييف بأف دورىـ

أصبح قاص اًر عمى محاولة التأثير في شريكيـ المسيطر ،وىو الواليات المتحدة األمريكية .وقد

جاءت أزمة "برليف" بينما نظاـ القطبية الثنائية في مرحمة التكويف ،وأصبح ىناؾ تحالؼ "أنجمو –
أمريكي" في ألمانيا وفي مناطؽ أخرى عديدة ،عكس التأثيرات الييكمية التي دفعت بالنظاـ نحو
القطبية الثنائية ،وقد تزامف مع ىذا تراجع المعارضة الفرنسية ليذه التوجيات.

))Richardson,1994,p.225

تعتبر مسألة التحالفات الدولية عند وقوع األزمات الدولية في مرحمة القطبية الثنائية أقؿ

ٍّ
المتحدي أو المقاوـ عمى مساعدة
تعقيداً مف أزمات التعددية القطبية ،ألف مسألة حصوؿ الطرؼ
حمفاؤه مسألة واضحة .وفي حالة األزمات المباشرة بيف القوى العظمى تكوف مسألة مساندة

الحمفاء غير ميمة بمفيوـ القوة البحت .وعندما تتحدى قوة عظمى دولة صغرى في المعسكر
المناوئ فإف القوة العظمى المناوئة تنيض لمساندة الطرؼ المقاوـ ،بغض النظر عف درجة ىذه

المساندة .وفي حالة األزمات التي تقع بيف الدوؿ الصغرى فإف القوى الكبرى التي تحمي الدوؿ
الصغرى تتدخؿ في ىذه األزمات ،لكف الموقؼ بيف القوى العظمى قد يتحوؿ إلى مرحمة الخطر

إذا تخطى ُّ
تدخؿ إحداىا في األزمة مستوى تقديـ المساعدات والمساندة الديبموماسية ،فاالىتماـ
في ىذه األزمات يتجو لمتركيز عمى مدى اىتماـ القوى العظمى بحؿ ىذه األزمات( .سميماف،

 ،2011ص)21
ويرى "كينيث والتز" أف القوى العظمى في نظاـ الثنائية القطبية ليا القدرة عمى فصؿ نفسيا

عف حمفائيا في موقؼ األزمة ،عكس موقؼ الحمفاء في النظاـ متعدد القطبية* .7ويمكف لمقوى
6

*(أزمة حصار برلٌن هً األزمة التً اندلعت بعد انتهاء المفاوضات بٌن الدول المنتصرة فً الحرب العالمٌة الثانٌة ,حول مستقبل
وضع ألمانٌا والتً وصلت إلى طرٌق مسدود ,فاتفقت كل من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا وفرنسا فً ندوة لندن (أبرٌل -
ٌونٌو )1948/على توحٌد مناطق نفوذها ,فأثار ذلك غضب االتحاد السّوفٌٌتً الذي ق ّرر ضرب حصار على برلٌن الغربٌة .حٌنما
حاول السوفٌٌت إجبار القوات الغربٌة على الرحٌل إال إن القوات الغربٌة تمسكت بمواقعها .حتى قام السوفٌٌت بفك حصارهم,
واعتبرت الوالٌات المتحدة ذلك انتصارا حققته ضد السوفٌٌت فً إطار الحرب الباردة ,وتم تقسٌم ألمانٌا إلى ألمانٌا الغربٌة وألمانٌا
الشرقٌة).
7
*(ففً أزمة السوٌس عام ) (1956استطاعت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أن تفصل نفسها وأن توقف المغامرة الفرنسٌة البرٌطانٌة
ضد مصر .أما فً عام  1914فلم تستطع ألمانٌا أن تبرئ نفسها من مخططات النمسا ضد صربٌا أو تحد من حركتها ,ألنها كانت
تعتمد على قوة النمسا بشكل كبٌر إلى الحد الذي ال تستطٌع معه تحمل هزٌمتها أو تحٌزها إلى معسكر آخر).
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العظمى أف تمارس تأثيرىا عمى حمفائيا بوسائؿ متعددة منيا االعتراض األخالقي ،والمعارضة

في األمـ المتحدة ،والضغوط االقتصادية .وبما أف الحمفاء يعتمدوف بشكؿ أساس عمى القوة
العظمى ،فإف ىذه القوة يمكنيا تقييد حركة حمفائيا مف خالؿ التيديد بعدـ المساعدة أثناء

الحرب* .8فالفجوة االقتصادية واالستراتيجية بيف القوى العظمى وحمفائيا تتجو ألف تعطي ىذه
القوة السيطرة في معظـ األزمات ،لكف ىناؾ اعتبارات أخالقية وسياسية تحد مف قدرة القوة

العظمى عمى أف تتصرؼ بشكؿ منفرد ،فيي قد تجد نفسيا في حاجة إلى الشرعية األخالقية فيما

يتعمؽ بسموؾ أزماتيا الخاصة* .9وفي ىذه الحالة يكوف بمقدرة الحمفاء منحيا ىذه الشرعية أو
االمتناع عف ذلؾ)Snyder&Diesing,1977,p.443-445( .
وفقاً لألزمات التي حدثت في مرحمة القطبية الثنائية ،فإف التحالفات الدولية تكوف في أقوى

صورىا ،ومف الصعب القفز فوؽ اعتبارات التحالؼ بسبب العامؿ األيديولوجي بالدرجة األساس،

إضافةً إلى الحدة العالية في الصراع بيف القطبيف التي اتسمت بيا ىذه المرحمة.

أما منطقة الصراع الدولي ،فقد قاـ التخطيط لمرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية عمى

أساس افتراض أف منطقة الصراع أصبحت عالمية ،كما أف تأسيس األمـ المتحدة اشترط آنذاؾ
وجود خمس دوؿ كبرى دائمة العضوية في مجمس األمف .وعمى الرغـ مف أف تركيز صراع

القوى الكبرى كاف أكثر حدة عمى القضايا األوروبية في أثناء حصار "برليف"  -وىو ما أعاد

لألذىاف احتماؿ تقميص ساحة الصراع العالمية  -إال أف "الحرب الكورية" ما بيف عامي (-

 )1950 1953أكدت استمرار عالمية ساحة الصراع .وقد أوضحت أزمة "برليف" وجييف

متباينيف لساحة الصراع في مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية وىما :تصاعد حدة التوتر،

وادراؾ عدـ االستقرار في وقت الحصار ،والتحرؾ غير المتوازف تجاه االنفراج والتيدئة في

العالقات الدولية خالؿ تمؾ األزمة)Richardson,1994,p.222( .

لقد انقسـ العالـ بعد الحرب العالمية الثانية إلى معسكريف واضحي المعالـ في ىذه المرحمة،

واستمرت ساحة الصراع عمى عالميتيا ،إال أف مناطؽ التماس بيف المعسكريف كانت األكثر حدة
مف خالؿ تأثيرىا االستراتيجي عمى ميزاف القوى بيف الطرفيف.

8

*(لقد كان هذا واضحا أثناء أزمة أكتوبر ) ,(1973عندما كان بوسع الوالٌات المتحدة إجبار إسرائٌل على وقف إطالق النار أوال,
ثم االنسحاب من األراضً التً احتلتها ثانٌا ,من خالل التهدٌد الضمنً أو الصرٌح بوقف مساعداتها العسكرٌة لها).
9
*(ففً أزمة الصوارٌخ الكوبٌة لم تكن الوالٌات المتحدة بحاجة إلى االعتماد على حلفائها بالمعنى االستراتٌجً ,ولكنها كانت فً
حاجة إلى االعتماد علٌهم أخالقٌا وسٌاسٌا .فبالرغم من أن مصالح الحلفاء فً حلف الناتو لم تكن متورطة بشكل مباشر فً هذه األزمة
إال إن الوالٌات المتحدة وجدت نفسها مضطرة إلبالغهم بالتحدي الذي تواجهه قبل أن ٌتم اإلعالن عنه رسمٌا ,للحصول على
مساندتهم الدٌبلوماسٌة ,خاصة فً الوالٌات المتحدة ,كما تم التشاور أٌضا مع حلفاءهم فً أمرٌكا الالتٌنٌة .وقد مكنت هذه المساندة
الوالٌات المتحدة من ممارسة قوة قهرٌة على االتحاد السوفٌٌتً فً هذه األزمة).
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وفيما يتعمؽ بالبعد القيمي لمصراع الدولي في مرحمة ما بعد عاـ ) ،(1945كاف الرئيس

األمريكي األسبؽ "روزفمت" حتى األشير األخيرة مف حياتو يعتقد أف ال حاجة لكميات كبيرة مف
السالح لمحفاظ عمى السالـ العالمي إذا عممت كؿ مف الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي بشكؿ

تعاوني ،وكاف يثؽ في قدرة األمـ المتحدة عمى لعب دور مؤثر في الحفاظ عمى السالـ العالمي

أكثر مف عصبة األمـ .لكنو منذ عاـ ) (1944بدأ يدرؾ أف "ستاليف" ليس لديو نوايا حسنة تجاه

العالـ الرأسمالي ،وأنو ينوي السيطرة عمى أوروبا بالكامؿ مف خالؿ إشعاؿ الثورات الداخمية،
والتدخؿ العسكري إذا لزـ األمر ،ويريد أف يبسط سيطرتو عمى العديد مستعمرات العالـ الرأسمالي

بنفس الوسائؿ .وقد دفع ذلؾ الرئيس "تروماف"  -الذي خمؼ روزفمت بعد وفاتو أبريؿ- 1945/
إلى تبني نيج متشدد مع السوفييت بالتنسيؽ مع رئيس الوزراء البريطاني آنذاؾ "ونستف تشرشؿ"

ومف بعده "روبرت آتمي" .وقد ظير ىذا واضحاً في مؤتمر "بوتسداـ"* 10وكاف ظاىر الصراع ىو

أيديولوجي ،إال إف الواقع ىو حوؿ مناطؽ النفوذ في العالـ وحرب المصالح االقتصادية ،وازاء
ىذا التعارض في القيـ والمصالح ،دخؿ العالـ مرحمة جديدة أطمؽ عمييا "برنارد باروتش"  -في

إحدى جمسات الكونغرس األمريكي – تسمية" :الحرب الباردة" والتي تعتمد عمى استراتيجية
التدمير

والدعاية،

واالستخداـ

لألسمحة

المحدود

تحت

مظمة

الردع

النووي.

()Buck,1993,p.79-81
كاف التصور السائد في الواليات المتحدة حتى عاـ ) (1947أف االتحاد السوفييتي مصدر
تيديد سياسي باألساس لمواليات المتحدة ،وكاف ذلؾ ىو اقتناع "جورج كيناف" ميندس نظرية

"سياسة االحتواء" ،وكاف ذلؾ التصور متسقاً مع اىتماـ الرئيس "تروماف" باألداء االقتصادي ومف

تحوؿ الصيف إلى الشيوعية عاـ ) ،(1949وانتاج
ثـ إبقاء اإلنفاؽ الدفاعي تحت السيطرة ،ولكف ُّ

السوفييت لقنبمتيـ النووية كانتا بمنزلة تطورات غذت إدراكاً أمريكياً جديداً بأف التيديد السوفييتي

ليس فقط تيديداً سياسياً ،بؿ ىو أيضاً تيديد قيمي دائـ لمواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا ،ما
استوجب االستمرار في البناء التقميدي لمقوات العسكرية جنباً إلى جنب مع القدرات النووية ،فيما

اعتبر أساساً مبك اًر الستراتيجية الرد المرف التي تبناىا فيما بعد كؿ مف الرئيس األمريكي األسبؽ
"كينيدي" ووزير الدفاع األمريكي األسبؽ "ماكنمارا" .وأكدت االستراتيجية الكونية لمواليات المتحدة

فيما بعد الحرب العالمية الثانية أف التزاماتيا تجاه حمفائيا األوروبييف ستستمر بال نياية عمى

أساس أف التنافس األمريكي السوفييتي سيكوف طويؿ األجؿ .ثـ جاءت الحرب الكورية لتمد

10

*(بوتسدام هو المؤتمر الذي ض َّم روزفلت الرئٌس األمٌركً ,تشرشل رئٌس الوزراء البرٌطانً وستالٌن الرئٌس السوفٌٌتً ,وانعقد
فً مالطا عام ) ,(1945حٌث ناقش عدة قضاٌا مثل إنشاء منظمة األمم المتحدة وقضٌة التصوٌت فً مجلس األمن وتقسٌم ألمانٌا ,وبدا
واضحا عالم ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ,وأن ظاهر الصراع هو أٌدٌولوجً ,حٌث ٌدعو المعسكر الشرقً إلى االشتراكٌة,
والمعسكر الغربً إلى الرأسمالٌة ,وواقع الصراع هو حول مناطق النفوذ فً العالم وحرب المصالح االقتصادٌة).
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سياسة االحتواء إلى القارة اآلسيوية ،ولتعزز إدراؾ التيديد العسكري الذي يمثمو االتحاد السوفييتي

في أوساط صنع السياسة االستراتيجية األمريكية( .عموي ،1991 ،ص)42

بالرغـ مف أىمية المتغيرات التي تناولتيا الدراسة في مرحمتي التعددية والثنائية القطبية
لمكشؼ عف العالقة بيف ىيكؿ النظاـ الدولي وادارة األزمات الدولية ،فقد دخمت متغيرات جديدة

في مرحمة الثنائية القطبية غيرت إلى ٍّ
حد كبير مف قواعد إدارة األزمات الدولية في ىذه المرحمة
وىي)Snyder&Diesing,1977,p.446-450( :

 -1األسمحة النووية :فالتأثير الكبير لألسمحة النووية في األزمات الدولية يكمف في اتساع
الفجوة بيف قيمة المصالح في الصراع ،والتكمفة المحتممة لمحرب بيف القوى النووية عمى األقؿ.

كما تشتمؿ عممية المساومة في موقؼ األزمة التيديد بتدمير المصمحة المشتركة.

 -2االنفراج الدولي* :11إف لحالة االنفراج الدولي تأثيرات متباينة في نظامي القطبية التعددية
والثنائية ،فاالنفراج الدولي في حالة القطبية التعددية يكوف بمنزلة عالمة عمى تحوؿ عالقة العداء
إلى عالقة تحيز أو تحالؼ .بينما في نظاـ القطبية الثنائية ال يكوف الوضع كذلؾ ،حيث إف
االنفراج في العالقات بيف القوتيف العظمييف ال يقود إلى تحالؼ بينيما ،ألنو ال يوجد طرؼ ثالث

يمكف التحالؼ ضده ،فيو بمنزلة اتفاؽ عمى تيدئة الصراع والعداء بيف القوى العظمى وافساح
المجاؿ لمتعاوف بينيما إف أمكف ذلؾ ،ومف ثـ فيو ال يؤثر في الطبيعة العدائية الكامنة لمقوى

العظمى.

 -2.2.2.1األسمحة النووية :
إف المشكمة األساسية المتعمقة بإدارة األزمات في العصر النووي تتعمؽ بكيفية إدارة األمور
بميارة كافية لتجنب خطر األسمحة النووية المرعبة ،مع االستمرار في الحفاظ عمى المصالح

الحيوية في الوقت نفسو .فإدارة األزمة ليا ىدؼ إيجابي وىو تحقيؽ أىداؼ الدولة ،وىدؼ سمبي
يتعمؽ بإحكاـ السيطرة عمى الموقؼ حتى ال يخرج عف نطاؽ السيطرة ويقود إلى الحرب أو

التصعيد .وتمثؿ ىذه االزدواجية الفارؽ األساسي بيف أزمات العصر النووي وأزمات المراحؿ
السابقة .ففي الماضي كاف مف السيؿ عمى الدوؿ المجوء لمحرب لتحقيؽ أىدافيا في األزمة

نفسيا ،وعمى الرغـ مف إدراؾ أطراؼ بعض األزمات آنذاؾ أف المجوء لمحرب سيمثؿ كارثة
بالنسبة إلييـ ،فقد كاف اعتقاد الدوؿ األوروبية في مرحمة ما قبؿ العصر النووي أنيـ في معظـ

األحواؿ سيربحوف أكثر مما يخسروف بذىابيـ لمحرب)William,1991,p.238-239( .
11

*(االنفراج الدولً هو تراجع للصراع بٌن األعداء عن طرٌق تسوٌة بعض النزاعات وإقامة اتفاقات تعاونٌة بما ٌحقق مصالح
مشتركة).
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أدى تطور أسمحة الدمار الشامؿ إلى جعؿ الحرب مستحيمة مف خالؿ تدمير أي عالقة

عممية أو منطقية بيف أدوات العنؼ مف جية ،واألغراض التي تستخدـ مف أجميا مف جية أخرى،
فالمجوء إلى الحرب اآلف يمثؿ فشالً أو إخفاقاً لمسياسة .فاألزمات قد حمت محؿ الحروب في حؿ
الصراع بيف الدوؿ الكبرى عمى األقؿ ،عندما أصبحت تكمفة الحروب مرتفعة لمغاية وتحمؿ

مخاطر عالية)Snyder,1972,p.220( .
دفعت ىذه المخاطر نحو التفكير في إنشاء آلية لمنع األزمات بيف القوى العظمى ،وقد
أصبح إنشاء نظاـ لمنع األزمات أكثر وضوحاً في إعالف المبادئ األساسية لمعالقات الذي تـ

االتفاؽ عميو في قمة موسكو عاـ ) ،(1972إال أف ىذا االتفاؽ تضمف تناقضاً جوىرياً بيف
التأكيد السوفييتي عمى التعايش السممي واإلصرار األمريكي عمى أف ال يحصؿ أي طرؼ عمى
ميزة مف جانب واحد تكوف عمى حساب الطرؼ اآلخر .وقد اعتبرت الواليات المتحدة االتفاؽ

بمنزلة محاولة لمنع تورط القوى العظمى في كؿ األزمات في العالـ الثالث ،بينما نظر إليو
السوفييت عمى أنو أمر يتعمؽ بمنع التورط في المواقؼ التي قد تثير صداماً مباش اًر بيف القوى

العظمى)William,1991,p.235( .

يمكف القوؿ أنو لوال األسمحة النووية لتراجعت أىمية وضع أزمات القوى العظمى تحت الرقابة

قبؿ الدخوؿ في عداءات مفتوحة ،وعمى الرغـ مف أف األسمحة النووية جعمت أزمات القوى
العظمى مرعبة إال أنيا لـ تنجح في القضاء عمييا.
ظمت المخاوؼ مف األسمحة النووية محدقة بالقوى العظمى ،وكانت متمثمة في احتماؿ إقداـ
إحداىما عمى تصرؼ  -نتيجة لسوء تقدير  -لف يكوف بمقدور القوة األخرى أف تتحممو .ففي
أزمة الصواريخ الكوبية ،لـ يكف في مقدور الواليات المتحدة تحمؿ تصرفات االتحاد السوفييتي

في كوبا ،ومف ثـ فقد رفعت درجة االستعداد القصوى في قواتيا النووية والتقميدية ،وفي مقابؿ

ذلؾ تراجع االتحاد السوفييتي عف االستمرار في بناء قواعد الصواريخ ىناؾ.

()Nedlebow,1992,p.83-84

وتظؿ ىناؾ مشكمة جوىرية تتعمؽ بإدارة األزمة في عالـ التعددية النووية ،وىي مشكمة
عاجمة ،فالدوؿ الصغرى ليس لدييا نفس المسئولية تجاه استخداـ األسمحة النووية مقارنةً بالقوى

العظمى .وتراجع احتمالية اندالع حرب نووية بيف القوى العظمى لـ يكف راجعاً إلى توازف القوى
بقدر ما كاف يعود إلى استقرار نظاـ التوازف بينيما)William,1991,p.236( .
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 -2.2.2.2االنفراج الدولي :
لقد ساعدت مرحمة االنفراج الدولي التي بدأت في أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية عاـ
) (1962في تأسيس ما يسمى بشراكة األعداء ،ويشير االنفراج الدولي في ىذه الحالة إلى وعي
القوتيف العظمييف بوجود مصالح مشتركة بينيما بالمثؿ كوجود مصالح صراعية بينيما ،وتكوف

ىذه الشراكة ناتجة عف توازف القوة بيف القوى العظمى)Bell,1977,p.50( .
لقد تراجعت الحرب الباردة تدريجياُ أماـ االنفراج بيف الشرؽ والغرب نتيجة ظيور العديد مف

المستجدات أىميا( :عبد اهلل ،2015 ،ص)175

 -1حدوث تغيرات داخمية ىامة في االتحاد السوفييتي بعد وفاة ستاليف.
 -2تزايد كميات األسمحة النووية وتزايد مخاطر اندالع حرب نووية عابرة.
 -3تصاعد نفقات سباؽ التسمح والحاجة المعيشية واالقتصادية لوضع حد ليذا اإلنفاؽ العسكري
المرىؽ.

 -4حاجة االتحاد السوفييتي إلى الحصوؿ عمى التقنية مف الغرب إلنجاز واكماؿ التنمية
والتحديث االقتصادي.

 -5اكتشاؼ الواليات المتحدة فشؿ سياسة االحتواء ،وفشؿ سياسة المواجية مع االتحاد
السوفييتي ورغبتيا في التأثير في السموؾ السوفييتي مف خالؿ التعامؿ معو.
 -6بروز الصيف كدولة فاعمة ورغبة االتحاد السوفييتي في وضع حد لمتقارب األمريكي-
الصيني.
رغـ أىمية ىذه المستجدات إال إف السبب األىـ مف ذلؾ ىو اقتناع الواليات المتحدة والغرب
بأف الوقت قد حاف لالعتراؼ باالتحاد السوفييتي كدولة عظمى ليا مصالحيا ونفوذىا في العالـ.
بالرغـ مف ذلؾ ،فقد أظيرت أزمة عاـ ) (1973التي وقعت بيف مصر واسرائيؿ ،ىشاشة

االنفراج الدولي ،وخصوصاً نقطة الضعؼ المتعمقة بمنع وقوع األزمات ،حيث كاف ىناؾ إمكانية
النزالؽ القوتيف العظمييف إلى مواجية مباشرة بسبب وكالئيـ ،كما أوضحت ىذه األزمة كيؼ أف
االنفراج الدولي قد ييدئ مف سموؾ القوى العظمى في األزمة ،فكاف ىناؾ سيولة في التحكـ في

األزمة وانياؤىا)Snyder&Diesing,1977,p.447( .
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لكف ما انتيت إليو أزمة حرب أكتوبر عاـ ) (1973مف انفراد الواليات المتحدة بعممية

التسوية السممية لمصراع بيف مصر واسرائيؿ ،كاف إيذاناً بيشاشة االنفراج الدولي األوؿ ،وعدـ

استق ارره كأساس لمعالقات األمريكية السوفييتية ،وكأساس لمعالقات الدولية عموماً .فمع بداية
انييار االنفراج الدولي وخروج االتحاد السوفييتي مف ساحة الشرؽ األوسط ،اتجيت موسكو إلى
حركة سريعة وقوية في العالـ الثالث تعوض ىزيمتيا االستراتيجية في الشرؽ األوسط ،فكانت

ق ارراتيا الخاصة بدعـ حكومة أثيوبيا الجديدة في عاـ ) ،(1974ودعـ حكومة أنجوال المستقمة

عاـ ) ،(1975ودعـ حركة "الساندينيستا" في نيكاراغوا ،ثـ كانت قمة المد السوفييتي خارج
الحدود متمثمة في قرار التدخؿ في أفغانستاف عاـ ) 12*(1979الذي كاف إلى جوار عدـ تصديؽ

الكونغرس األمريكي عمى معاىدة "سولت الثانية" لمحد مف األسمحة االستراتيجية عاـ )(1979
بمنزلة النياية األخيرة لمرحمة االنفراج الدولي األوؿ ،والتدشيف المبكر لمرحمة الحرب الباردة

الثانية في العالقات األمريكية السوفييتية( .عموي ،1991 ،ص)43

لـ يدـ الوفاؽ أو االنفراج طويالً إذ سرعاف ما عاد الشرؽ والغرب إلى الحرب الباردة قبؿ

انتياء عقد السبعينات ،بؿ واف البعض أطمؽ عمييا الحرب الباردة الثانية ،وقد أدى ىذا بطبيعة
الحاؿ إلى العداء التقميدي الذي قاـ طويالً بيف الطرفيف وظؿ قائماً آنذاؾ ،إذ تـ تغميب

التناقضات األ يديولوجية والعسكرية ،ومما ساعد عمى تعميؽ ىذا التوجو نحو تصعيد التوتر بروز

حكومات غربية يمينية معادية لالتحاد السوفييتي ،كاف أىميا تولّي المحافظيف الجدد بقيادة:

"دونالد ريغاف" سدة الحكـ في الواليات المتحدة وفي بريطانيا انتصر حزب المحافظيف ،وتولت
"مارغريت تاتشر" رئاسة الحكومة البريطانية ،وفي ألمانيا انيزـ الحزب الديمقراطي الذي تبنى
سياسة االنفتاح عمى الشرؽ ،وكما اقتربت فرنسا برئاسة "فرانسوا ميتراف" مف المعسكر الغربي
وحمؼ األطمسي ،وفي الياباف برزت شخصية رئيس الوزراء "ياسو ىيرو تاكو سوني" الذي ألغى

جميع مظاىر التقارب مع االتحاد السوفييتي ،وانحاز كمياً إلى الواليات المتحدة ،واتخذت جميع
ىذه الحكومات سياسة معادية لالتحاد السوفييتي ،واتبعت استراتيجية مضادة لموفاؽ ،فكانت ىذا

إيذاناً بتدىور العالقات بيف الشرؽ والغرب وبدء مرحمة جديدة مف الحرب الباردة( .عبد اهلل،

 ،2015ص)193

صدرت أىـ الق اررات االستراتيجية األمريكية في تمؾ الفترة ،وىي :قرار تدشيف مبادرة الدفاع
االستراتيجي " "SDIالمعروفة باسـ "حرب النجوـ" ،وقرار زيادة اإلنفاؽ الدفاعي األمريكي مف مئة
12

*(على الرغم من أن انهٌار االنفراج الدولً لم ٌكن مصحوبا بمواجهات عسكرٌة بٌن القوى العظمى .فقٌام االتحاد السوفٌٌتً بغزو
أفغانستان على وجه التحدٌد دفع الوالٌات المتحدة لتطوٌر خطط الطوارئ وقوة االنتشار السرٌع ,تحسبا الحتمال حدوث مواجهة بٌن
القوى العظمى فً الخلٌج العربً .فتشكٌل هذه القوة كان بمثابة اعتراف ضمنً من جانب الوالٌات المتحدة بأن تحرك القوى العظمى
فً بداٌة السبعٌنات من إطار العالقة القائمة على التعاون غٌر المنتظم إلى إدارة األزمات إلى العالقات القائمة على توسٌع نطاق
التعاون بٌنهما إلى تجنب أو منع حدوث األزمات قد أصبح ال شًء).
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مميار دوالر عاـ ) (1980ليصبح  300مميار دوالر ،وقرار دعـ متمردي "الكونت ار" في نيكاراغوا،
ومساندة األنظمة اليمينية في السمفادور وىندوراس وجواتيماال ،وغيرىا مف دوؿ أمريكا الوسطى،
ثـ قرار فرض حظر عمى تصدير التكنولوجيا التي يمكف استخداميا في إنتاج المواد االستراتيجية

مف الواليات المتحدة ودوؿ حمؼ الناتو األخرى إلى االتحاد السوفييتي ،ثـ قرار توقيع اتفاقية
التعاوف االستراتيجي مع إسرائيؿ عاـ )( .(1983عموي ،1991 ،ص)44
ويمكف تمخيص العالقة بيف االنفراج الدولي واألزمات الدولية في ثالث نقاط رئيسية:
()Snyder&Diesing,1977,p.447
 -1أوضح االنفراج الدولي وجود قيود صارمة عمى التحركات االستراتيجية لمقوى العظمى،
فاالنفراج الدولي قد يحوؿ دوف وقوع بعض األزمات ،ولكنو ليس ضمانة ضد تصعيدىا.
 -2ال يعمؿ االنفراج الدولي  -باعتباره مصد اًر مف مصادر التحكـ في األزمة  -بشكؿ منفصؿ
عف مصالح القوى العظمى في األزمة نفسيا.

 -3ال يصبح االنفراج الدولي فعاالً لمتحكـ في األزمة ،حتى تكوف فرص التورط المباشر لمقوى
العظمى في الصراع خطيرة لمغاية.

 -2.2.3مرحمة األحادية الكطبية :
إف الظرفية الدولية التي أعقبت سقوط المعسكر الشرقي في نياية الحرب الباردة ،مكنت
َ
الواليات المتحدة مف تبوأ مكانة متميزة ضمف إدارة األزمات الدولية التي تدخؿ ضمف

استراتيجيتيا ،وذلؾ بالنظر إلى امتالكيا لمقومات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية ميمة لـ تجتمع
لغيرىاٍّ ،
تمكنيا مف ذلؾ.
بعد أف أصبحت الواليات المتحدة الالعب الوحيد عمى الساحة الدولية عقب نياية الحرب

الباردة ،أصبحت األزمات الدولية تنتظر رأياً أميركياً أو دو اًر أو تدخالً ،أو حتى تجاىالً ،ودوؿ
العالـ تراىف عمى الحموؿ القادمة مف واشنطف وليس نيويورؾ( :األمـ المتحدة) ،أصبح الظؿ

األميركي حاض اًر في كؿ مكاف وفي كؿ األزمات ،وبدالً مف تعزيز التنظيـ الدولي ممثالً باألمـ
المتحدة وىيئاتيا ومنظماتيا ودعـ أدوارىا ،أصبح تجاىؿ أدوارىا المفترضة سياسة أميركية

تعززت عبر اإلدارات المتعاقبة في البيت األبيض .باإلجماؿ أدى تفجير النظاـ السابؽ إلى
خمخمة التوازنات الدولية واإلقميمية والوطنية لتصب في مصمحة انفراد الواليات المتحدة األمريكية

عؿ قمة النظاـ الدولي ،ولكف دوف أف يؤدي ذلؾ إلى والدة نظاـ دولي مستقر( .المري)2007،
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تعتبر المنطقة العربية التي تتميز بإمكانياتيا النفطية ومواقعيا االستراتيجية ،وبتعدد أزماتيا

ونزاعاتيا المتباينة( :داخمية ،دولية واقميمية ،ذات طابع سياسي ،اقتصادي وعسكري )...وأماـ
تواضع جامعة الدوؿ العربية في احتواء ىذه األزمات ،وىزالة حصيمتيا في ىذا المجاؿ ،أبرز

فضاء خصباً لتجريب الدور األمريكي في احتواء األزمات في عالـ ما بعد
المناطؽ التي شكمت
ً
الحرب الباردة( .لكريني)2006 ،
عمى الرغـ مف أف أزمة الخميج الثانية (بعد غزو العراؽ لمكويت عاـ  )1990كانت أكبر
أزمة حقيقية في مرحمة ما بعد الحرب الباردة ،إال أنو تمت إدارتيا بسيولة وكفاءة أكثر مف أي

أزمة مضت نتيجة التغيرات الكبيرة في السياسة الخارجية لالتحاد السوفييتي آنذاؾ ،وقد
استطاعت كؿ الدوؿ تقريباً أف ترى األزمة ال مف منظور أيديولوجي وال في إطار عالقة الشرؽ
بالغرب ،ولكف كمسألة اعتداء وضـ مباشريف ،وقد حاوؿ "صداـ حسيف" آنذاؾ أف يستحضر

مفردات العالـ االستراتيجي لحقبة الحرب الباردة ولكنو فشؿ)Fuller,1992,p.15-16( .

دفعت ىذه التطورات نحو الييمنة العالمية لمواليات المتحدة بشكؿ عاـ ،وترسيخ ىيمنتيا عمى

دوؿ العالـ الثالث وقضاياه االستراتيجية بشكؿ خاص ،وأصبحت اإلرادة األمريكية أىـ عوامؿ
البيئة الدولية ،وأوليا وأكثرىا تأثي اًر في الق اررات االستراتيجية التي تصدر عف بالد العالـ الثالث،
أو تصدر بشأنيا أو بشأف قضاياىا مف المجتمع الدولي( .عموي ،1991 ،ص)46-47

إف إدارة الواليات المتحدة لألزمات الدولية عموماً تتـ وفقاً لسياسة واقعية تستحضر عناصر

الربح والخسارة وتتوخى اختيار الممكف مف بيف عدة بدائؿ ولو كاف سيئاً ،واذا كانت الضوابط
القانونية الدولية ىي آخر ما تفكر فيو ىذه الدولة عند مباشرتيا إلدارة ىذه األزمات فإنيا

تستحضر مجموعة مف العوامؿ التي تأخذىا بعيف االعتبار وتحدد نوع وفعالية ىذه اإلدارة( :إدارة

تعسفية أو موضوعية )...والتي نجمميا في مدى قوة أو ضعؼ الطرؼ المستيدؼ/الخصـ ومدى

ارتباط األزمة بمصالح حيوية أمريكية ،وتأثيرىا اآلني أو المستقبمي عمى زعامتيا .وتظؿ السمة
المميزة ليذه اإلدارة في غالب األحواؿ ىي كونيا تعكس قانوف القوة بدؿ قوة القانوف( .عموي،

 ،1991ص)47-46
فيما يخص القيـ الدولية في ىذه المرحمة ،فقد تأسس نظاـ ما بعد الحرب الباردة عمى

منظومة قيمية جديدة ،فالنظاـ الدولي الجديد كما وصفو الرئيس األمريكي "جورج بوش" األب

أكثر تحر اًر إزاء التيديد باإلرىاب ،وأكثر مناعة في إقرار العدالة ،وأكثر أمناً في السعي مف أجؿ
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السالـ ،فيو عالـ جديد يسوده القانوف ،وتعترؼ فيو الدوؿ بمسؤوليتيا المشتركة في تحقيؽ الحرية

والعدالة*( .13سميماف ،2011 ،ص)32

كما أف منظومة القيـ الجديدة لمنظاـ الدولي الجديد قد فتحت الباب عمى مصراعيو
الحتماالت التدخؿ العسكري الخارجي في الشؤوف الداخمية لمدوؿ ،وأصبحت سيادة الغالبية

العظمى مف الدوؿ تقع تحت ضغط الدوؿ التي تريد فرض قيميا عمييا)Dick,2002,p.20( .

وقد وضع تحرؾ "الناتو" في كوسوفو سابقة مف شأنيا أف تؤدي إلى اضطراب العالقات

الدولية لسنوات عديدة ،فإصرار الناتو عمى أف القانوف الدولي تطور ليركز عمى االعتبارات

اإلنسانية أدى الى إغفاؿ مبدأ أساسي ،وىو أف الشؤوف الداخمية أمر يخص الدولة وحدىا .فقد

انتزع حمؼ "الناتو" دور األمـ المتحدة ،وحمؿ عمى عاتقو مسؤولية تحديد أيف يكوف التحرؾ

العسكري مبر اًر ومتى وتحت أي ظروؼ .واستناداً لمنظومة القيـ الجديدة في النظاـ الدولي ،سعى
ٍّ
كؿ مف الواليات المتحدة وحمؼ الناتو إلى تكريس نمط القطبية األحادية عمى الرغـ مف أف

التفوؽ العسكري واالقتصادي لمواليات المتحدة قد يجعميا أقؿ اعتماداً عمى حمفائيا لتحقيؽ
أىدافيا الحيوية( .سميماف ،2011 ،ص)29

لقد جعمت نياية الحرب الباردة العالـ غير مستقر مقارنةً بحقبة الحرب الباردة منذ عيد

"ستاليف" ،وقد أنذر ىذا الوضع باندالع عدد كبير مف األزمات الدولية (،)Buck,1993,p.3
فالتغيرات في تراتبية القوى عمى قمة النظاـ الدولي مف شأنيا أف تعقد األمور .كما أف الدخوؿ
في عصر مضطرب دوف إرساء قواعد واضحة إلدارة العالقات بيف الدوؿ يجعؿ مف األزمات

الدولية خاصية أساسية ومتكررة في إطار العالقات الدولية)William,1991,p.237( .
أما مسألة التحالفات الدولية ،فقد جعؿ اختفاء التيديد الذي كاف يمثمو االتحاد السوفييتي مف

الصعوبة بما كاف استمرار األحالؼ القائمة عمى األقؿ في صورتيا القديمة مثؿ الحمؼ األمريكي
الياباني أو حمؼ الناتو .وقد أثبتت حرب يوغسالفيا استعداد الواليات المتحدة لالستغناء عف

شركائيا مف حمؼ الناتو ،وساد االعتقاد أف الواليات المتحدة لـ تعد في حاجة إلى حمفائيا .إال

أف التحديات الجديدة بعد أحداث الحادي عشر مف سبتمبر 2001/أكدت ضرورة إيجاد مساندة

الئتالفات القادريف ،وىي عممية معقدة تتداخؿ فييا األبعاد األخالقية والمصالح القومية .ونظ اًر

لمتغيرات في الموقؼ الدولي ،فإف األصدقاء والحمفاء قد يصبحوف أعداء أو محايديف ،وقد ظير
ىذا االتجاه بوضوح فيما يسمى بػ"الحرب عمى اإلرىاب")Dick,2002,p.28-29( .

13

*(لقد حظٌت الوالٌات المتحدة بالدعم السٌاسً والمالً فً حرب تحرٌر الكوٌت من ائتالف شاطرها اإلحساس بالغضب األخالقً
تجاه العراق ,وهذا لم ٌعكس فقط تغٌر القٌم فً النظام الدولً ,وإنما نظام دولً جدٌد ,على الرغم من وجود تسلسل هرمً عالمً
للقوة).
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لقد أعادت أحداث الحادي عشر مف سبتمبر تشكيؿ التحالفات الدولية ،ففي سبتمبر2001/

أصبحت الواليات المتحدة وروسيا شريكيف في تحالؼ دولي ليزيمة عدو مشترؾ .وقد اتفؽ قادة
الدولتيف عمى أف اإلرىاب الدولي أصبح أكبر التيديدات وأخطرىا عمى أمنيما القومي
وحضارتييما .وقد مكنت العالقات الروسية األمريكية الجديدة ،التي تمخضت عف أحداث

سبتمبر ،الواليات المتحدة مف شف حربيا عمى أفغانستاف( :تمؾ الدولة التي تقع في الفناء الخمفي

لروسيا والتي تسببت مف قبؿ في انييار االتحاد السوفييتي) دوف التباطؤ الذي كانت تفرضو قيود
الحرب الباردة .وقد أدت ىذه التطورات في عالقة البمديف نوع مف القمؽ مف أف تؤدي السيادة

األمريكية  -الروسية إلى تيميش دور االتحاد األوروبي .كما أدى تحوؿ روسيا إلى حميؼ

لمواليات المتحدة إلى مساندة وجود القوات األمريكية في وسط آسيا وجورجيا ،كما أثر ذلؾ في رد

فعؿ بوتيف تجاه إلغاء الواليات المتحدة معاىدة "*"ABM

()Stent&Shevtsova,2003,p.121-123

14

14

وتوسيع نطاؽ حمؼ "الناتو".

*( ABMهً معاهدة الحد من انتشار الصوارٌخ المضادة للصوارٌخ البالٌستٌة ,تم توقٌعها بٌن الوالٌات المتحدة واالتحاد السوفٌٌتً
عام  ,1972قام بوش بإلغائها بعد أحداث سبتمبر مبررا أنه لم تعد بٌن الوالٌات المتحدة وروسٌا عداء ٌبرر استمرار التمسك
بالمعاهدة ,وأن أكبر تهدٌد للدولتٌن ٌأتً من اإلرهابٌٌن ومن بعض الدول المارقة التً تدعمهم).
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خالصة :
يتضح مف خالؿ ما سبؽ دراستو في ىذا الفصؿ وجود عالقة تأثير متبادلة بيف ىيكؿ النظاـ

الدولي ،والطريقة التي تدار بيا األزمات الدولية ،حيث يؤثر ىيكؿ النظاـ الدولي في الطريقة التي
تدار بيا األزمات الدولية مف حيث طرؽ إدارتيا ،وتسويتيا بالشكؿ الذي يخدـ مصالح القوى

العظمى في النظاـ الدولي .كما تؤثر األزمات الدولية وطرؽ إدارتيا في ىيكؿ النظاـ الدولي
ِ
المشكمة ليذا النظاـ .كما أف مسألة استقرار النظاـ
وتوزيع القدرات النسبية بيف القوى العظمى
الدولي عمى نمط معيف مف عدمو تمقي بظالليا عمى الكيفية التي تدار بيا األزمات الدولية،

وكذلؾ عمى قدرة النظاـ مف عدمو عمى أداء وظائفو المتعمقة بإدارة األزمات الدولية.

وبالرجوع إلى صور التوازف ،فالتوازف المستقر يعني أف النظاـ الدولي يتمتع بمقدرتو عمى
استيعاب واحتواء األزمات الدولية ،فالنظاـ الدولي المستقر يتميز بإمكانيات التكيؼ مع المتغيرات

الدولية خاصة تمؾ التي تتخذ طابعاً فجائياً .في حيف أف التوازف غير المستقر ،يتجمى في كوف
النظاـ الدولي في ىذه الحالة يتأثر بشكؿ كبير باألوضاع الطارئة ،وعدـ قدرتو عمى مواكبة ىذه

المتغيرات ،حيث تعمؿ ىذه األخيرة عمى إرباؾ النظاـ الدولي ويصبح بذلؾ عمى وشؾ التداعي
واالنييار ،كما يظير تأثير عنصر اإلرباؾ بشكؿ جمي ،مف خالؿ التبدؿ الجذري في خصائص
النظاـ الدولي ومف سموؾ الفاعميف فيو أو في قواعده التي تحكـ أنشطتو ،إضافة إلى العالقة بيف

أطرافو بمختمؼ مؤسساتو وتنظيماتو.

ويمكف القوؿ أف النظاـ الدولي الذي تشكؿ بعد الحرب الباردة ،ىو نظاـ أحادي القطبية،

سيطرت فيو الواليات المتحدة األمريكية عمى مجمؿ تفاعالت النظاـ الدولي ،وانفردت بضبط

وادارة كافة األزمات الدولية في تمؾ المرحمة ،إال أنو كما ىو الحاؿ في المراحؿ التي سبقت
األحادية القطبية مف حيث تغيُّر ىيكؿ النظاـ الدولي مف صورة إلى أخرى ،وفي ضوء المتغيرات
الحاصمة في النظاـ الدولي الراىف ،فيؿ جاء الدور عمى ىذه المرحمة بأف تنتيي؟ أـ أنيا قد

انتيت فعالً؟ وفي ظؿ ظيور أزمات دولية جديدة ،والصعود اليادئ لبعض القوى الدولية

الصاعدة اقتصادياً ،ىؿ أصبحت روسيا أحد أقطاب النظاـ الدولي؟ وىؿ تممؾ أصالً مقومات
القوى العظمى؟ وما دورىا في النظاـ الدولي الراىف؟ إف جميع ىذه التساؤالت ستكوف محور

الدراسة في الفصؿ القادـ.
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انفصم انثانث
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الفصل ال الث
مكانة روسيا في النظام الدولي في ضوء التحوالت الراىنة ودورىا
في إدارة األزمات الدولية
يرى العديد مف الباحثيف في السنوات األخيرة أف روسيا استطاعت أف تستعيد مكانتيا الدولية

التي فقدتيا بانييار االتحاد السوفييتي ،ويرى البعض أف عودة الدور الروسي القوي في النظاـ
الدولي يرتكز عمى مقومات قوة حقيقية تؤىميا إلى ممارسة مثؿ ىذا الدور ،فيما يربط آخروف ىذا

الدور بشخصية الرئيس بوتيف عمى وجو الخصوص ،دوف استناد روسيا عمى مقومات قوة

حقيقية ،ويرى آخروف أف صعود الدور الروسي عمى المستوى العالمي راجع باألساس إلى تراجع
الدور األمريكي في العديد مف مناطؽ العالـ ال سيما الشرؽ األوسط.
وقد ورثت روسيا ما تبقى مف الدور السوفييتي في السياسة الدولية بما في ذلؾ مقعد االتحاد
السوفييتي في مجمس األمف .إال أف الدور الروسي بعد الحرب الباردة تراجع بشكؿ واضح ،بحيث
يمكف القوؿ أف روسيا لـ تعد تمثٍّؿ قوة يعتد بيا في السياسة الدولية .ومع تغيُّر القيادة السياسية
في روسيا مطمع القرف الحالي ،ووصوؿ "فالديمير بوتيف" إلى سدة الحكـ ،بدا واضحاً وكأف

السياسة الروسية الجديدة تسعى إلى استعادة مكانة روسيا اإلقميمية والدولية لتعود فاعؿ قوي عمى
الساحة الدولية .حيث شيدت روسيا صعود قوي عمى كافة األصعدة دفع بعض المحمميف إلى

القوؿ بأف العالـ في طريقو ليشيد حرب باردة جديدة.
إف ما يشيده العالـ اليوـ مف تحوالت جذرية في توزيع القوة عمى المستوى العالمي والنمو

االقتصادي لمعديد مف الدوؿ ،وعودة روسيا لمعب دو اًر مؤث اًر في إدارة األزمات الدولية – أزمة

أوسيتيا الجنوبية ،أزمة البرنامج النووي اإليراني ،أزمة شبو جزيرة القرـ ،وأخي اًر األزمة السورية -
أدى إلى ظيور مراجعات عديدة لحالة النظاـ الدولي الذي تـ تدشينو بنياية الحرب الباردة.

وبعد ما يزيد عمى عقديف ونصؼ مف االنفراد األميركي في قمة النظاـ الدولي ،أعادت

األصوات األكاديمية والسياسية طرح مصطمح الحرب الباردة ،فيؿ يممؾ ىذا الطرح أرضية

صمبة؟ وىؿ النظاـ الدولي الحالي ىو نظاـ القطب الواحد أـ أف النظاـ يمر بمرحمة انتقالية نحو
نظاـ دولي متعدد األقطاب تكوف روسيا أحد أقطابو؟ وىؿ تمتمؾ روسيا أصالً مقومات الدولة

العظمى؟ وىؿ تستطيع استعادة حالة التوازف العالمي واعادة تنظيـ العالـ بعيداً عف الييمنة
األميركية؟ وما ىو دورىا في مواجية ىذه الييمنة؟.
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 -3.1مكانة روسيا في النظام الدولي وعوامل قوتيا :
كبير في تحديد مكانتيا عمى الساحة الدولية ،كما أف
دور
اً
إف لعوامؿ القوة المتاحة لمدولة اً

القوة في تعريفيا ليست التأثير ،وانما القدرة عمى التأثير ،حيث يربط "ىانز مورغانتو" القوة بفكرة
التأثير أو الت ُّ
حكـ في المكاسب ،وعرؼ القوة بأنيا القدرة عمي التأثير في سموؾ اآلخريف

(الفطيسي .)2016 ،وتستند ىذه القدرة عمى امتالؾ الدولة موارد وقدرات معينة تُ ٍّ
شكؿ مقومات
القوة القومية التي تُ ٍّ
مكنيا مف التأثير عمى سموكيات الدوؿ األخرى في االتجاىات التي تحقؽ
مصالحيا ،كالمساحة الجغرافية ،وعدد السكاف ،والموارد الطبيعية ،والقدرات االقتصادية ،والقوة

العسكرية ،والبنية التكنولوجية ،والفعاليات الثقافية ،والمؤسسات السياسية ،والحالة المعنوية
لمشعب ،وغيرىا .وعمى الرغـ مف أف ىذه اإلمكانيات المتداخمة تشكؿ في مجموعيا عوامؿ القوة

الشاممة ألى دولة ،فإف ىناؾ اختالفات أساسية فيما بينيا ،ترتبط باعتبارات عممية ،وتتصؿ
بالقدرة عمى استخداميا في عممية التأثير ،خاصة خالؿ المواقؼ التي يتعرض فييا أمف الدولة أو
مصالحيا الحيوية لتيديدات أو ضغوط حادة مف الخارج( :كما في حالة األزمات الدولية التي

تأخذ طابعاً فجائياً) .واستناداً عمى تمؾ االختالفات ،يتـ التمييز في تحميؿ مقومات قوة أي دولة

بيف مستوييف ،ىما -1 :مصادر القوة والتي تتضمف عدة عوامؿ( :العامؿ الجغرافي،

الديموغرافي ،والمؤسسي) -2 .القدرة عمى استخداـ القوة ،أو ما يمكف أف يطمؽ عمييا( :أدوات

القوة) والتي يمكف أف تكوف في أشكاؿ متعددة( :سياسية ،عسكرية ،اقتصادية( .)...مركز األىراـ

لمدراسات االستراتيجية)2009/11/07 ،

وبالنظر إلى عناصر القوة الروسية ،نجد أنيا تتوفر عمى إمكانات ىائمة ال تتوفر إال لمدوؿ
العظمى ،شريطة أف تحسف روسيا استغالؿ تمؾ اإلمكانات ،وتوظٍّفيا بالشكؿ الذي يخدـ
مصالحيا الحيوية وتطمعاتيا لمستقبؿ النظاـ الدولي.
 -3.1.1مصادر الكوة الروسية في النظام الدولي :
مصادر القوة " ،"Power Resourcesتعني عناصر القوة التي تمثؿ موارد عامة يمكف أف

تستخدميا الدولة عمى المدى الطويؿ المتالؾ أو تطوير قدرات معينة تستخدـ في التأثير ،مثؿ

الموقع الجغرافي ،وعدد السكاف ،والموارد الطبيعية ..الخ .وتعتبر ذات أىمية قصوى لقوة الدولة
بصفة عامة ،لعدة اعتبارات ،أىميا ما يمى( :مركز األىراـ لمدراسات االستراتيجية،

)2009/11/07
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 -1أنيا تمثؿ العامؿ األساسي في تحديد وزف الدولة ضمف ىيكؿ القوة العالمي .فعمى الرغـ مف
الدور الحيوي الذى تمعبو القدرات المحددة( :العسكرية ،االقتصادية )...في تشكيؿ موقع الدولة
عمى خريطة النظاـ السياسي الدولي ،إال أف عدـ استناد تمؾ القدرات عمى موارد كبيرة يحد مف

تأثيراتيا عمى ىذا المستوى.

 -2أف طبيعة الموارد المتوافرة ألى دولة ىي التي تحدد طبيعة القدرات التي يمكنيا امتالكيا ،أو
بعبارة أخرى نوعية أدوات القوة المتاحة ليا ،لكى تستخدميا في إدارة عالقاتيا مع اآلخريف.

 -3أف تأثيرات مصادر القوة عمى عالقات القوة بيف أي طرفيف قد تكوف حاسمة عمى المدى
الطويؿ ،بشروط معينة ترتبط بالكيفية التي يتـ توظيفيا بيا .إال أنيا عمى المدى القصير

وبخاصة في حالة األزمات التي تأخذ طابعاً فجائياً ،فإف القدرات المتاحة مثؿ القوة العسكرية
واالقتصادية واإلرادة ،والنفوذ السياسي ىي التي تتحكـ بدرجة كبيرة في موقؼ األزمة.

في ىذا االتجاه ،تعد روسيا االتحادية واحدة مف القوى الدولية األساسية عمى المسرح الدولي،

ليس فقط ألنيا تعتبر الوارثة الرئيسة لالتحاد السوفييتي السابؽ ،بؿ ألنيا تتوفر عمى مجموعة
مف عوامؿ القدرة التي تؤىميا لمقياـ بيذا الدور حالياً وفي المستقبؿ .فإذا ما حاولنا النظر إلييا
مف زاوية مصادر قوة الدولة ،سنجد أنيا تتوفر عمى موارد ىائمة ،ستكوف إذا ما استغمت بشكؿ

سميـ دافعاً رئيساً لجعؿ روسيا االتحادية واحدة مف أىـ دوؿ العالـ في كافة المجاالت( .اإلمارة،

 ،2009ص)3

 -3.1.1.1العامل الجغرافي :
وىو أكثر العوامؿ استق ار اًر في بناء قوة أي دولة ،فالجغرافيا ذات أىمية كبيرة في ىيكؿ القوة

لمدولة (عمار عمي حسف ،)2013 ،وىو العامؿ الذى يعتبره المحمموف االستراتيجيوف أىـ عوامؿ
قوة الدوؿ ،ويشتمؿ العامؿ الجغرافي عمى عدة عناصر أساسية ذات أىمية واضحة بيف كؿ

عناصر (أو موارد) قوة أي دولة ،منيا:

 -1الموقع الجغرافي :تشمؿ موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطوؿ والعرض ،وبالنسبة لميابسة
والمياه ،وما تتمتع بو مف منافذ بحرية ،وطبيعة اتصاليا الجغرافي بالدوؿ المجاورة ،وحجـ الدولة

ومساحتيا وشكميا ،وطوؿ حدودىا ،والطبيعة السائدة في أرضيا( :صحراوية -زراعية -جبمية-
غابات ..إلخ) ،وما يخترقيا مف أنيار وبحيرات ومصادر مياه عذبة سطحية وجوفية( .النوري،

 ،2006ص)33
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و ُّ
تمتد روسيا عبر كامؿ شماؿ آسيا و %40مف أوروبا (عمي ،2006 ،ص ،)54وتعتبر

روسيا االتحادية في حقيقة أمرىا ىي قمب أوراسيا وجناحاىا ،وتصدؽ عمييا "النظرية
األوراسية"*

15

 -التي تعد واحدة مف النظريات "الجيوبوليتيكية" ذات المصداقية العالية  -إذ ىي

تشكؿ القمب وتقترب جداً مف قوس النفط ،وقوس األزمات في آف واحد (اإلمارة ،2009 ،ص.)3

كما تعتبر روسيا جس اًر بيف قارتي أوروبا وآسيا.

وتطؿ روسيا عمى العديد مف المنافذ المائية ،إذ يحدىا مف الشرؽ بحر "بيرنغ" وبحر
"أخوتسؾ" وبحر الياباف ،وىذه البحار الثالثة تتفرع مف المحيط اليادئ .بينما يحدىا مف الشماؿ
بحر "بارنتس" ،بحر "كا ار" ،بحر "البتيؼ" ،بحر شرؽ سيبيريا ،وبحر "تشوكوتكا" ،وجميع ىذه
البحار تتفرع مف المحيط المتجمد الشمالي .أما مف الجنوب فيحدىا البحر األسود .وتعج روسيا

عد أكبر مسطح مائي داخمي في العالـ
أيضاً بالعديد مف البحيرات ،أكبرىا بحر قزويف الذي ُي ّ
(عمي ،2006 ،ص .)54وبالرغـ مف تجمد معظـ السواحؿ الروسية ،وبخاصة الشمالية منيا،
إال أف "طوؿ الحدود المائية لمدولة يعتبر مف أىـ عناصر قوة الدولة وخاصة لحمايتيا في حاؿ
تعرضيا لمعدواف الخارجي" (ميرشايمر .)2014 ،حيث تبمغ طوؿ الحدود المائية لروسيا حوالي

 32000كيمو متر مف أصؿ  46000كيمو متر طوؿ الحدود الروسية البرية والبحرية (عمي،

تؤمف لنفسيا إطاللة عمى المياه الدافئة مف خالؿ
 ،2006ص ،)54كما أف روسيا استطاعت أف ٍّ
ضميا لشبو جزيرة القرـ ،وكذلؾ إطاللتيا عمى بحر قزويف.

 -2المساحة الجغرافية :تفترض التحميالت التقميدية أف اتساع المساحة يعنى قدرة الدولة عمى
استيعاب أعداد أكبر مف السكاف ،مع تزايد احتماالت وجود الثروات الطبيعية ،وتمتع الدولة بعمؽ

استراتيجي طبيعي ،بما يدعـ قوتيا ،لكف ذلؾ ليس حتمياً في كؿ األحواؿ.

وتعتبر روسيا مف أكبر دوؿ العالـ مف حيث المساحة ،فروسيا االتحادية تتكوف خارطتيا
الجديدة مف  85كياناً اتحادياً( :بعد ضـ شبو جزيرة القرـ) ،منيا  22جميورية ،و 9أقاليـ و46
مقاطعة ،و 3مدف ذات أىمية اتحادية( :موسكو وبطرسبورغ وسيفاستوبوؿ) ،ومقاطعة واحدة ذات
حكـ ذاتي و 4دوائر ذاتية الحكـ .وتبمغ مساحة روسيا االتحادية حوالي  17,124,442كمـ

15

*(النظرٌة األوراسٌة حسب الكثٌر من المفكرٌن الجٌوبولٌتكٌٌن تعتمد على اعتبار" :األرض األم" من أوراسٌا هً تلك المنطقة التً
تضم االتحاد الروسً ,والصٌن ,والٌابان ,والكورٌتٌن ,نزوال إلى بعض األجزاء العلٌا من الهند وباكستان وأفغانستان ,وغالبٌة إٌران,
والعراق ,وتركٌا ,صعودا إلى دول البحر األسود ,ومرورا ببعض جمهورٌات االتحاد السوفٌٌتً السابق آخذا معه بعض الدول
األوروبٌة أو قسما منها ,وصوال إلى الدول االسكندنافٌة ,لٌعود وٌلف روسٌا مجددا من المحٌط المتجمد الشمالً وصوال إلى المحٌط
الهادئ .وٌعطً أصحاب هذه النظرٌة أهمٌة كبٌرة لمنطقة أوراسٌا فهً بنظرهم العالم الحضاري والقسم الثابت فً الصراع بٌن "قوى
البر" و"قوى البحر" ,وٌعتبرون أن قوى البر هً األثبت لكونها تستند إلى واقع جغرافً ,بٌنما قوى البحر تتمدد وتنحسر بحسب
المعطٌات).
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مربع ،أي ما يعادؿ نحو  %12مف مجموع مساحة اليابسة عمى الكرة األرضية( .إسالـ أحمد،

 ،2016ص)4

 -3الموارد الطبيعية :ويشمؿ إقميـ الدولة ما تحتو مف موارد مختمفة ،وتتحدد قوة الدولة في
استعماؿ ىذه الموارد كمصادر لمطاقة أو ثروات معدنية ومصادر المياه والموارد الزراعية ،وبال

شؾ أف امتالؾ الدولة لمثؿ ىذه المصادر ٍّ
أثر بالغاً عمى قوة الدولة .ويشمؿ إقميـ الدولة
يشكؿ اً

كذلؾ ما حوؿ األرض مف مياه إقميمية في البحار والمحيطات ،وامتداداتيا تحت البحر الجروؼ
القارية .وتتمثؿ أىمية الموارد االقتصادية فيما تتيحو لمدولة مف قدرات مالية تمثٍّؿ عنصر قوة
مزدوج ،كما أنيا تمثٍّؿ األساس المادي لمنمو االقتصادي ،والتبادؿ التجاري في إطار االقتصاد

الدولي( .النوري ،2006 ،ص)33

وتمتمؾ روسيا أكبر احتياطي في العالـ مف الموارد المعدنية والطاقة ،ولدييا أكبر احتياطيات

العالـ مف الغابات والبحيرات ،التي تحتوي ما يقرب مف ربع المياه العذبة في العالـ (عمي،

 ،2006ص .)55وفي ىذا الشأفٍّ ،
يقدر البنؾ الدولي قيمة الثروات الروسية بػ  140تريميوف
دوالر ،ويشير إلى أف الروس الذيف ال تتعدى نسبتيـ  145( %2مميوف نسمة) مف سكاف العالـ
يمتمكوف  %30مف موارد الكرة األرضية وليـ  %21مف غاباتيا( .أبوحال)2016 ،

 -3.1.1.2العامل الديموغرافي :
تعتبر القوة البشرية مف أىـ العناصر التي تقوـ عمييا القوة الشاممة لمدولة ،والزيادة في
السكاف ال تعني في جميع الظروؼ زيادة قوة الدولة ،إذ يجب أف يواكب الزيادة السكانية زيادة في

الناتج القومي لمدولة ،وأيضاً زيادة في نصيب الفرد مف ىذا الناتج القومي .كما أف زيادة الناتج

القومي ،وزيادة نصيب الفرد منو مع وجود عجز كبير في القوة البشرية لمدولة ىو أيضاً نوع مف

الضعؼ في الدولة ،إذ تفتقر الدولة بذلؾ إلى القوة البشرية الكافية الستغالؿ مواردىا ،وأيضاً بناء

قوتيا المسمحة ،ىذا باإلضافة إلى نوعية القوة البشرية ،إذ إف الحجـ الكبير لمقوى البشرية دوف أف
يواكب ذلؾ االرتقاء بأنواعو مف حيث التعميـ ،والصحة ،والثقافة ،والوعي الوطني (الوالء

واالنتماء) ،واالنسجاـ والتوافؽ العرقي والطائفي والمذىبي ،يسبب أض ار اًر لمدولة أكثر مف المنافع.

(سويمـ)2016 ،

في ىذا المجاؿ ،فقد عانت روسيا مف تيديد خطير لمغاية بعد انييار االتحاد السوفييتي
يتمثؿ في تناقص عدد السكاف بنسب كبيرة ،وذلؾ نظ اًر لألوضاع االقتصادية في تمؾ الفترة وما
يعانى منو نظاـ الصحة في روسيا مف فوضى كبيرة ،مما أدى إلى زيادة معدؿ النفقات وانخفاض
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معدؿ المواليد ،كما أشارت العديد مف التقديرات مف جانب الباحثيف في المجاؿ الديموغرافي؛ أف
عدد سكاف روسيا سوؼ ينخفض مف  141مميوف نسمة إلى  121مميوف نسمة بحموؿ عاـ

)( .(2050فرج)2016 ،
إال أف خطوات ميمة عممت عمييا القيادة السياسية في روسيا لوقؼ ىذا التدىور ،ال سيما

حسف متوسط دخؿ الفرد ،ويعمؿ عمى
أىميا محاوالت النيوض عمى المستوى االقتصادي مما ُي ٍّ

تشجيع المواطف الروسي لزيادة اإلنجاب ،ومحاربة الفساد المالي وىو ما حدث بالفعؿ منذ تولي

بوتيف السمطة ،باإلضافة إلى تحسيف الخدمات الصحية .وبدأ االنخفاض في التباطؤ بشكؿ كبير

في السنوات األخيرة وسجمت روسيا في عاـ ) (2009نمواً سكانياً لممرة األولى منذ  15عاما

حيث وصؿ النمو إلى  23,300نسمة( .أنيس ،2013 ،ص)2-1

في عاـ ) (2013أعرب "بوتيف" عف ارتياحو بأف روسيا لـ تبرر تكينات الخبراء الغربييف
الذيف تنبأوا بتقمص عدد سكانيا بشكؿ جدي .وقاؿ "بوتيف"" :كاف الخبراء يحاولوف إقناعنا
باستحالة زيادة عدد الوالدات بواسطة الدعـ الحكومي ..وبحسب تكينات خبراء األمـ المتحدة في

عاـ ) (2000فإف عدد سكاف روسيا يكوف قد تقمص في الوقت الراىف حتى  133مميوف نسمة،
لقد تنبأوا لنا في حقيقة األمر انقراضاً ال مفر منو" .وقاؿ أف عدد سكاف روسيا قد بمغ اليوـ

 143مميوف نسمة ،وىذا ما يزيد بػ  10مالييف نسمة عما تنبأ بو الخبراء .ويعتبر ذلؾ نجاحاً
ديمغرافياً"( .جريدة الدستور)2013/02/26 ،

وفي عاـ ) (2016تشير اإلحصاءات أف عدد سكاف روسيا قد وصؿ إلى  146مميوف
نسمة ،ما يعني أف روسيا قد تجاوزت المشكمة الديموغرافية( .موقع موضوع)2016/02/28 ،
 -3.1.1.3العامل المؤسسي :
ويقصد بو اإلطار السياسي المؤسسي الذى تتفاعؿ فيو مصادر (موارد) قوة الدولة ،عمى

نحو يمكف أف يفرز أو ال يفرز قدرات/أدوات قوة مؤثرة ،إذ إنو ىو الذى يخمؽ النظاـ الذى يمكف
في إطاره تحويؿ الموارد إلى قدرات ،أو إىدار الموارد المادية والبشرية وتبديدىا (مركز األىراـ

لمدراسات االستراتيجية .)2009/11/07 ،فدولة مثؿ روسيا االتحادية تمتمؾ أسس قوة ىائمة
(مساحة ،سكاف ،موارد ،خبرات ،ثقافة) تُ ٍّ
مكنيا مف أف تكوف قوة عظمى متكاممة ،إال أف ضعؼ
تحولِيا لدولة
مؤسسات النظاـ السياسي في الفترة التي تمت تفكؾ االتحاد السوفييتي قد أدى إلى ُّ
تعانى مف مشكالت واختالالت مزمنة ،بسبب انتشار الفوضى عمى الصعيد المؤسسي واىدار

الماؿ العاـ .إال أف ىذا الضعؼ قد بدأ بالتالشي منذ مطمع القرف الحالي مع مجيء الرئيس
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"بوتيف" إلى سدة الحكـ .ويمكف مراقبة الدور الذي يمعبو العامؿ المؤسسي في قوة االتحاد الروسي
في الوقت الراىف عمى النحو التالي:

 -1استكرار النظام السياسي :ىناؾ نظـ سياسية غير مستقرة ،بمستويات أدت إلى انييار ىيكؿ
السمطة المركزية ،وتفكؾ الدولة في بعض األحياف( :يوغوسالفيا ،الصوماؿ) ،أو تفجر العنؼ
المسمح داخؿ الدولة لفترة طويمة( :أفغانستاف) ،ونظـ سياسية تمتمؾ مؤسسات مستقرة تكفؿ إدارة
العممية السياسية داخؿ الدولة دوف مشكالت قائمة أو محتممة ،وتتيح اتخاذ الق اررات القومية عمى

أسس تتسـ بالعقالنية وفؽ قواعد محددة( .النوري ،2006 ،ص)36

وتعتبر روسيا إحدى الدوؿ التي تتمتع باالستقرار السياسي منذ تولي "بوتيف" السمطة ،بعد

فترة عرفت فييا الدولة كافة أشكاؿ الفوضى( .شيفتسوفا ،2006 ،ص)173

 -2أداء النظام السياسي :يرتبط ىذا العنصر بكفاءة النظاـ السياسي في إدارة شئوف الدولة،
وامتالكو الكوادر التنظيمية والميارة الفنية الالزمة لتعبئة واستخداـ الموارد األساسية لصالح
المجتمع ،بدءاً بجمع الضرائب ،مرو اًر بتطوير االقتصاد وتحديث القوات المسمحة ،وصوالً إلى
إدارة السياسة الخارجية ،وتركز تحميالت عديدة عمى عنصر تعتبره شديد األىمية ،ىو التأييد
الشعبي لمنظاـ الذى يمثؿ سبب ونتيجة في عالقتو باالستقرار واألداء السياسييف ،ويمثؿ كذلؾ

مورد قوة في الوقت نفسو ،فالنظـ السياسية بدوف غطاء شعبي تصبح في ميب الريح( .النوري،

 ،2006ص)36

ويتسـ أداء النظاـ السياسي في روسيا بالكفاءة والعقالنية ،كما عمؿ ىذا النظاـ عمى إعادة

إحياء دور الدولة في بعض المجاالت وخاصة االقتصادية (شيفتسوفا ،2006 ،ص ،)173كما

يتمتع الحزب الحاكـ( :حزب روسيا الموحدة) بقاعدة شعبية عريضة مكنتو مف الفوز في

االنتخابات البرلمانية والرئاسية عمى مدى عقد ونصؼ مف الزمف.

بالرغـ مما سبؽ ،فإف موارد القوة تمثؿ عنص اًر رئيساً لمقوة القومية ،لكف مشكمتيا ىي أف

تأثيراتيا ال تسير في اتجاه واحد ،كما أف تحوليا إلى أدوات قوة يتوقؼ عمى عوامؿ مختمفة،
وبالتالي فإنيا تمثؿ في الغالب قاعدة لقوة الدولة ،حيث يتـ النظر إلييا كأساس يمكف استناداً

عميو تحويؿ القوة الكامنة ػ بدرجة أكبر أو أقؿ ػ إلي قوة فعمية ،إضافةً إلى ما تقدمو أحياناً مف
تفسيرات جزئية لعممية التأثير في حاالت عديدة.

صحيح أف مصادر القوة الروسية كبيرة جداً مقارنةً بغيرىا مف الدوؿ الكبرى ،إال أف ىذا ال

يكفي إلثبات مدى قوة روسيا في المنظومة الدولية .حيث إف قوة الدولة في النظاـ الدولي ال
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يتوقؼ فقط عمى ما تمتمكو مف مصادر كامنة لمقوة ،وانما يتوقؼ بشكؿ أساس عمى مدى قدرة

الدولة في توظيؼ تمؾ المصادر لمتأثير في المنظومة الدولية.
 -3.1.2قدرات/أدوات الكوة الروسية في النظام الدولي :

قدرات القوة " ،"Power Capabilitiesتعني عناصر القوة التي تمثؿ قدرات محددة يمكف
أف تستخدميا الدولة مباشرة في عممية ممارسة التأثير عمى المدى القصير ،كالقوات المسمحة،

واالحتياطيات النقدية ،واألدوات الدبموماسية ،وأجيزة االستخبارات ،فالجيوش عادةً ما تكوف في
وضع استعداد الستخداـ القوة المسمحة في أي وقت تتعرض فيو الدوؿ لمتيديد .وتمثؿ ىذه

القدرات عموماً أدوات لقوة الدولة (مركز األىراـ لمدراسات االستراتيجية .)2009 ،وقد تحدثت

بعض التعاريؼ عف قوة الدولة بوصفيا أنيا القدرة عمى تحريؾ عوامؿ القوة المتاحة ليا،
وتحويميا إلى طاقة فعالة ترفع مستوى المعيشة لمواطنييا ،وتؤثر في غيرىا مف الدوؿ وفي توجيو

سموكيا إلى ما يحقؽ المصمحة القومية لمدولة( .الزىراني)2016 ،

وتتحدد عموماً قوة الدوؿ العظمى في بنية النظاـ الدولي مف خالؿ عدة مستويات( :المستوى

السياسي ،والمستوى االقتصادي ،والمستوى العسكري ،ومستوى األمف اإلقميمي) ،بحيث إنو مف
خالؿ ىذه المستويات تتحدد بدرجة كبيرة قوة ومكانة الدولة في تراتبية القوى داخؿ بنية النظاـ

الدولي.

 -3.1.2.1عمى المستوى السياسي :
أف نوعية الدبموماسية  -عمى رغـ افتقارىا إلى الثبات  -ىي أىـ عامؿ مف
ال ر َ
يب في َ
العوامؿ التي تخمؽ القوة ألي دولة مف الدوؿ .أما العوامؿ األخرى التي تقرر قوة الدولة فميست

في واقعيا إال المادة الخاـ التي تصاغ منيا قوة أية دولة ،وتوحٍّد الدبموماسية تمؾ العوامؿ في ٍّ
كؿ
و ٍ
وتؤمف ليا توجيييا وأىميتيا وتبعث فييا طاقتيا الكامنة عف طريؽ إضفاء القوة
احد متكامؿٍّ ،
عمييا .ويمثؿ توجيو الدبموماسييف في أية دولة لشؤونيا الخارجية مصد اًر لقوتيا القومية في وقت
السمـ كما تمثمو التعبئة العسكرية مف جانب القادة العسكرييف في وقت الحرب ،والدبموماسية في

النياية ىي دفاع عف القوة القومية لمدولة ،وفرض ىيبتيا بيف دوؿ العالـ( .عمار عمي حسف،

)2013

وقد استطاعت روسيا في السنوات األخيرة أف تؤسس لنفسيا سياسة خارجية مستقمة ومنفتحة

عمي العالـ ،مكنتيا مف استعادة ىيبتيا عمي الساحة الدولية ،وعودتيا إلى لعب دور قوي مرة

أخري ،ساعدىا في ذلؾ استخداميا لطاقتيا الكامنة بشكؿ صحيح واستغالليا لكافة المقدرات
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القومية مف أجؿ استعادة تمؾ المكانة عمى المسرح الدولي .لذلؾ عادت روسيا مف جديد إلى

النظاـ الدولي لتكوف واحدة مف أىـ الفاعميف الدولييف فيو وخاصة في مجاؿ السياسة الخارجية.
(العوضي)2016 ،
كما أف روسيا تحتفظ بموقعيا كأحد األعضاء الدائميف في مجمس األمف الدولي بصفتيا

الوريث القانوني لالتحاد السوفييتي؛ ما يسمح ليا بممارسة دور فعاؿ ومؤثر في كافة التفاعالت

الدولية؛ ال سيما ما يتعمؽ بمصالحيا القومية وتفاعالت الدوؿ العظمى في القضايا الدولية .وبعد
أف انكفأت روسيا عف ممارسة ىذا الدور في الفترة التي تمت تفكؾ االتحاد السوفييتي ،ألسباب

تتعمؽ بترتيب الوضع الداخمي لروسيا ،إال أنيا بعد أف استعادت عافيتيا وخاصة منذ تولي
"فالديمير بوتيف" السمطة عاـ ) ،(2000عادت روسيا لممارسة دورىا المعتاد كقوة عالمية في
مواجية الواليات المتحدة األمريكية وتجاىميا لمقانوف الدولي ومجمس األمف في محطات عديدة

خاصة منذ حرب الخميج الثانية )( .(1991السعدوف ،2009 ،ص)1

وبمقارنة المستوى السياسي في قوة روسيا في النظاـ الدولي مع الواليات المتحدة األمريكية

في اآلونة األخيرة ،نجد أف ىناؾ ثوابت لـ تتغير مثؿ عضوية ٍّ
كؿ منيما الدائمة في مجمس
األمف األمر الذي يسمح لكمييما حماية مصالحو االستراتيجية إذا ما تعرضت لمتيديد مف خالؿ

مشاريع قوانيف يتـ عرضيا عمى مجمس األمف .أما عمى صعيد قوة السياسة الخارجية؛ فمف

فوؽ السياسة الروسية في العديد مف الممفات يرجع بعض المحمميف
الواضح في اآلونة األخيرة تَ ُّ
أسبابيا إلى فشؿ السياسة األمريكية في العديد مف القضايا الدولية في فترتي الرئيس "أوباما" ال
سيما أزمات الشرؽ األوسط ،وبالمقابؿ فقد نجحت السياسة الروسية إلى اآلف في العديد مف
القضايا الدولية ال سيما األزمات التي وقعت في مجاليا الحيوي (جورجيا وأوكرانيا) باإلضافة إلى

القضية السورية .أما عمى صعيد العالقات الدولية فال زالت روسيا تتممس طريقيا نحو إقامة

عالقات قوية مع الدوؿ ذات األىمية الجيوستراتيجية ،وخاصةً الدوؿ التي كانت تدور في الفمؾ

السوفييتي سابقاً.

 -3.1.2.2عمى المستوى العسكري :
ال شؾ أف اعتماد القوة القومية عمى اإلعداد العسكري ىو مف الوضوح إلى الحد الذي ال
يتطمب الكثير مف الشرح والتحميؿ ،وىو يتطمب جيا اًز قاد اًر عمى دعـ السياسات الخارجية المتبعة

(عمار عمي حسف .)2013 ،وترتبط اإلمكانية العسكرية بالتقدـ التكنولوجي في صناعة األسمحة،

وخصائص الكوادر العسكرية مف عدد الجيوش والتدريب الكافي واالستعداد الدائـ ووسائؿ
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االتصاالت وجمع المعمومات ،وبصورة عامة التطور العممي في المجاؿ العسكري ،حيث
أصبحت الحروب اآلف حروب تكنولوجية عممية( .النوري ،2006 ،ص)35

يعتبر الجيش الروسي أحد أقوى جيوش العالـ بترسانة عسكرية برية وبحرية وجوية ضخمة،
يزيد عدد دباباتو عمى  15ألفا ،فيما يصؿ عدد طائراتو إلى  3082طائرة نفاثة ،و 736مقاتمة

وحوالي  1289طائرة ىجومية .باإلضافة إلى قوة صاروخية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى،

ويمتمؾ الجيش األحمر عدداً مف األساطيؿ البحرية والغواصات النووية وحاممة طائرات واحدة.

وعمى مستوى القوة البشرية ،يبمغ عدد الجنود العامميف  766ألفاً .أما جنود االحتياط فيصؿ

عددىـ إلى مميونيف و 485ألفا عاـ )( .(2014الجزيرة نت)2014/11/13 ،

لقد كانت إعادة تسميح الجيش الروسي ىي أولى األولويات التي سعى الرئيس "بوتيف" إلى

تحقيقيا منذ أف تولى مقاليد الحكـ في عاـ ) ،(2000إيماناً منو بأف العودة الروسية لف تتأتى إال

باكتماؿ عناصر المنظومة الثالثية( :االقتصاد المتعافي ،الجيش المتماسؾ ،السياسة الحاسمة).

(يعقوب)2016 ،

وفي إطار تحديث وتطوير القوات العسكرية الروسية ،فقد أمر الرئيس الروسي السابؽ

"ديمتري ميدفيديؼ"  -الذي خمؼ بوتيف في عاـ ) - )2008المؤسسة العسكرية في بالده

بإطالؽ عممية واسعة إلعادة تسميح الجيش واألسطوؿ الروسي ،والتركيز عمى تعزيز القوات

النووية الروسية في مواجية األخطار المحتممة ،وقد بدأت ىذه العممية منذ عاـ ) ،)2011وشدد

عمى أف ميمة تجييز الجيش بأحدث األسمحة والتقنيات العسكرية تمثّؿ أولوية روسية ،عمى الرغـ

مف األزمة المالية ( ،)2008في إشارة إلى خطة استراتيجية أُقرت عاـ ) ،(2008ونصت عمى

مراحؿ إلعادة تأىيؿ المؤسسة العسكرية وتزويدىا بأحدث العتاد حتى عاـ )( .(2020السيد،

)2012
بمقارنة القوة العسكرية الروسية بنظيرتيا األمريكية ،يمكف توضيح ىذه المقارنة مف خالؿ
الشكؿ التالي( :الخميج أوناليف)2015/09/30 ،
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وفيما يخص اإلنفاؽ العسكري ،فيمكف اإلشارة إلى تصاعد اإلنفاؽ العسكري الروسي منذ
تولي بوتيف السمطة مف خالؿ الشكؿ التالي( :جريدة الرياض)2016 ،
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وبمقارنة حجـ اإلنفاؽ العسكري ٍّ
لكؿ مف الواليات المتحدة األمريكية وروسيا فتختمؼ التقديرات

حوؿ حجـ اإلنفاؽ العسكري الروسي فيما تبدو متقاربة بشأف اإلنفاؽ العسكري األمريكي ،حيث

يشير المعيد الدولي لمدراسات االستراتيجية ) (2015أف اإلنفاؽ العسكري في الواليات المتحدة

األمريكية قد بمغ في عاـ ) (2015ما قيمتو  597مميار دوالر ،أما روسيا فقد بمغ حجـ اإلنفاؽ

العسكري فييا ما قيمتو  43مميار دوالر ،أما معيد ستوكيولـ ألبحاث السالـ الدولي )،(2015

فيشير إلى أف الواليات المتحدة األمريكية أنفقت  596مميار دوالر في عاـ ) ،(2015أما روسيا

فأنفقت  66مميار دوالر ،أما وكالة االستخبارات المركزية األمريكية فقد أشارت إلى أف حجـ
اإلنفاؽ العسكري الروسي قد وصؿ إلى  100مميار دوالر منذ العاـ ) ،(2007وأنو في تزايد
مستمر خالؿ السنوات الماضية (وكيبيديا .)2016 ،ويرجع الغموض في حجـ اإلنفاؽ العسكري

الروسي إلى أف الموازنة الروسية ال تكشؼ عادة تفاصيؿ اإلنفاؽ العسكري ،وتضعو مجمالً تحت
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باب "الدفاع الوطني" .ويرى الخبراء أف اإلنفاؽ عمى التسمح كاف دائماً أعمى مف األرقاـ الواردة

في الموازنة ،ألف كثي اًر مف أبواب اإلنفاؽ ُيموه تحت عناويف معظميا "سممي"( .الحياة،
)2016/08/15

وفي مجاؿ األسمحة النووية ،تمتمؾ روسيا قوة نووية ىائمة ،تُعتبر أكبر ترسانة نووية في
الوقت الراىف ،وتبمغ  8500رأس نووي .وتستأثر موسكو وواشنطف بحوالي  %90مف مخزوف
األسمحة النووية في العالـ .وتضـ الترسانة النووية الروسية الموضوعة في الخدمة 1800 ،رأس

ا ستراتيجي مثبت عمى صواريخ بالستية عابرة لمقارات ،وصواريخ بالستية تطمؽ مف عمى متف
غواصات وقاذفات استراتيجية ،و 2700رأس استراتيجي وتكتيكي ما زالت في االحتياط .وال
تكشؼ و ازرة الدفاع الروسية عف معمومات تتعمؽ بمخزونات األسمحة النووية الروسية ،مصنفة

إياىا بأنيا معمومات سرية ،لكنيا تُبمغ واشنطف بيا بصورة مستمرة في إطار اتفاؽ روسي -
أميركي بيذا الشأف( .سكاي نيوز)2013/06/19 ،
يصؼ "أوباما" في الفترة األخيرة قبؿ مغادرتو البيت األبيض ،روسيا بأنيا قوة عسكرية

عظمى عمى المستوى العالمي ،ليتراجع بذلؾ عف وصفو روسيا بأنو قوة إقميمية تيدد بعضاً مف

جيرانيا .واعتبر "جاف كمود يونكير" رئيس المفوضية األوروبية أف "أوباما" ارتكب خطاً فادحاً
بوصفو روسيا دولة إقميمية ،وأنو مف المستحيؿ تحقيؽ األمف في أوروبا بمعزؿ عف روسيا مشدداً
عمى ضرورة مخاطبتيا بندية والتعرؼ عمييا أكثر( .صحيفة الوسط)2016/11/21 ،

مف خالؿ ما سبؽ يتضح أف القوة العسكرية الروسية مف أىـ عوامؿ القوة الروسية في النظاـ
الدولي إلى جانب القوة السياسية.
 -3.1.2.3عمى المستوى االقتصادي :
القوة االقتصادية في مجمميا تتمثؿ في اإلنتاج بمختمؼ أنواعو ،والدولة التي تفتقر إلى

مصادر االنتاج وعواممو ليس في إمكانيا أف تصبح في مركز قوة ال سياسياً وال عسكرياً.

(النوري ،2006 ،ص)34

عمى صعيد القوة االقتصادية نجد أنو عندما تسمـ "بوتيف" السمطة كانت روسيا تعانى مف
أزمة اقتصادية حقيقية ،وورث "بوتيف" تركة ثقيمة مف الفساد والفوضى وعدـ االستقرار ،لذا كانت

الخطوة األولى في سياساتو ىي العمؿ عمى ترسيخ االستقرار الداخمي ،واعادة دور الدولة مرة

أخرى ،ووضع سياسات إصالح اقتصادي أسيمت في التعامؿ الناجح نسبياً مع ىذه األزمة
وبدأت تتبمور أىـ مالمح القوة االقتصادية الروسية مف خالؿ:
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أوالً :استخداـ العائدات الناجمة عف ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية في تنمية االقتصاد ،ورفع
مستوى معيشة المواطنيف الروس .وذلؾ مقابؿ تخفيض الضريبة عمى منتجات التكنولوجيا الرفيعة
والصناعة التحويمية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .ولقد كاف ذلؾ بتعزيز تدخؿ الدولة الشديد في

مجاؿ النفط والغاز ،وىذا ما أعطى الدولة دو اًر أساسياً في المجاؿ االقتصادي ،ومنحيا أداة

دبموماسية بالغة األىمية .وانعكس ذلؾ في دينامية االقتصاد الروسي ،نظ اًر الرتفاع األسعار
العالمية لمنفط والغاز .ما مكف العممة الروسية مف العودة إلى قيمتيا قبؿ أزمة العاـ

16
تياطياً
) ، *(1998وحرر الدولة مف دينيا الخارجي والذي بمغ ( 25مميار دوالر) ومنحيا اح َ
بالعمالت الصعبة بمغ في أواسط العاـ ) (2006قيمة  185مميار دوالر( .الشيخ)2007 ،

انياً :االعتماد في تحقيؽ النمو االقتصادي عمى الصادرات الروسية مف المواد الخاـ ،فروسيا

تصدر النفط والغاز والفحـ الحجري واألخشاب والمعادف النفيسة.

ال اً :زيادة عائدات الدولة الروسية بشكؿ كبير ،وذلؾ بموجب قانوف تخفيض الضرائب المعتمد

الذى حدد معدؿ الضريبة بػ .%13

رابعاً :تطبيؽ إجراءات لمكافحة الفساد مف خالؿ المالحقة القضائية لكبار الفاسديف ،وسف

التشريعات حوؿ ضبط العالقة بيف موظفي الدولة ورجاؿ األعماؿ ،وىو ما ميد الطريؽ لتوفير
كافة االستثمارات الالزمة لتمويؿ المشروعات الكبرى التي تحتاجيا الدولة.

خامساً :ساىمت سياسات االنضباط المالي الصارـ في إصالح وىيكمة نظاـ المعاشات واإلسكاف
والمرافؽ( .فرج)2016 ،

ولعبت عوامؿ عدة دو اًر في نيوض االقتصاد الروسي منذ اعتالء "بوتيف" السمطة عاـ

) ،(2000ففي العاـ األوؿ نما االقتصاد بنحو  %10جراء التعافي بعد أزمة أغسطس1998/
االقتصادية العاصفة .وساىـ تعافي أسعار النفط حتى عاـ ) (2008في خدمة أىداؼ "بوتيف"
وتحقيؽ نمو اقتصادي كبير في السنوات التالية ،بمغ متوسطو نحو  .%7كما أسيـ تحسيف مناخ

األعماؿ مقارنة بعيد سمفو "بوريس يمتسيف" ،ومحاربة الفساد وشف حرب عمى طواغيت الماؿ ،في
تحسيف صورة روسيا الخارجية ،وتدفؽ االستثمارات األجنبية في فترتي حكـ "بوتيف" األولى

والثانية .ومف الميـ اإلشارة إلى أف روسيا استطاعت سداد معظـ ديونيا الخارجية ،وزادت مف
احتياطييا مف العمالت األجنبية إلى نحو ستمائة مميار دوالر في صيؼ العاـ ) .(2008وتعتبر

16

*( عرفت روسٌا أزمة مالٌة خانقة سنتً  1998و  ,1999نتٌجة عجز حكومة روسٌا عن سداد الدٌون الخارجٌة التراكمٌة .حٌث
أعلنت الحكومة الروسٌة فً /17أغسطس 1998/عن تخفٌض قٌمة الروبل وحددت وقف مؤقت لمدة ثالثة أشهر لتسدٌد المصارف
التجارٌة لمستحقاتها الخارجٌة ,ومع هذا اإلجراء انهار سعر الروبل الروسً مقارنة بالدوالر األمرٌكً خالل أٌام معدودة وبشكل حاد,
مما أدى إلى إفالسات عامة فً المصارف التجارٌة ,وفقد آالف المواطنٌن أعمالهم ,وخسر المالٌٌن من المواطنٌن مدخراتهم).
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المصدر الرئيس لمغاز إلى أوروبا ،ما ٍّ
ٍّ
يشكؿ أحد أىـ أوراؽ الضغط السياسي عمى
روسيا
خصومو الغربييف الذيف يسعوف بكؿ قوة إلى توفير مصادر بديمة في ىذا المجاؿ( .إلياس،

)2016
ٍّ
توضح أنو دخؿ
بالمقابؿ يرى آخروف أف مؤشرات االقتصاد الروسي منذ عاـ )(2013

مرحمة ركود ،مف الممكف أف تأتي عمى جميع المنجزات التي حققيا الرئيس "فالديمير بوتيف" منذ

صعوده عاـ ) .(2000ويقر صناع السياسة النقدية والمالية بأف البالد تشيد أسوأ أزمة اقتصادية

في تاريخيا الحديث ،وتتعمؽ األزمة مع تراجع أسعار النفط إلى أقؿ مف أربعيف دوال اًر لمبرميؿ،

وتأثير العقوبات الغربية المفروضة عمى موسكو عمى خمفية األزمة األوكرانية وضـ القرـ .وأخي اًر
رسـ المصرؼ المركزي الروسي صورة سوداوية لمواقع االقتصادي ،حيث قدر انكماش الناتج

المحمي اإلجمالي عاـ ) (2015بنحو  ،%4وتوقع استمرار الركود لثالث سنوات عمى األقؿ في

ظؿ أسعار النفط المنخفضة .كما توقعت و ازرة المالية الروسية ارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر مف
 ،%5.2وقالت إف موارد صندوؽ االحتياط ستنفذ قبؿ نياية العاـ )( .(2016إلياس)2016 ،
في السياؽ ذاتو يؤكد الدكتور "شريؼ فرج" أف القوة االقتصادية الروسية تأتى في قاعدة ىرـ
تقارف بالقوة االقتصادية األمريكية أو القوة
القوة مقارنةً بأبعاد القوة األخرى؛ كما أنيا ال يمكف أف َ
االقتصادية الصينية ،فروسيا ال تمتمؾ أسواؽ ضخمة خارجياً( .فرج)2016 ،
يمكف القوؿ أف االقتصاد الروسي في اآلونة األخيرة ليس بالسوء الذي يصوره البعض ،حيث

إف مؤشرات عامي ) (2016-2015تشير إلى أف مبيعات السالح الروسي قد تزايد حجميا بفعؿ
كفاءتيا القتالية العالية" ،حيث أعمف الرئيس الروسي "فالديمير بوتيف" ،بأف روسيا في عاـ

) ،(2015باعت أسمحة بمبمغ  14.5مميار دوالر ،في حيف يبمغ مجموع الطمبيات لمسنوات

القادمة حوالي  50مميار دوالر .كما بمغت مبيعات السالح في األشير الثمانية األولى مف عاـ

) (2016ثمانية مميارات دوالر"( .المنار .)2016/09/15 ،كما أعمنت و ازرة التنمية االقتصادية
الروسية بأف الناتج المحمي اإلجمالي في البالد نما في أغسطس 2016/بنسبة  %0.3في إشارة
إلى تحسف الوضع االقتصادي في اآلونة األخيرة( .المنار)2016/10/03 ،
وتعتبر روسيا المنافس األكبر لمواليات المتحدة في ىذا المجاؿ ،حيث إف تجارة السالح في

عالـ اليوـ مف أىـ الموارد االقتصادية التي تعتمد عمييا الدوؿ العظمى .وقد استأثرت الواليات
المتحدة وروسيا بأكثر مف نصؼ صادرات العالـ مف األسمحة خالؿ السنوات الخمس الماضية،
بحسب بيانات جديدة نشرىا معيد ستوكيولـ ألبحاث السالـ العالمية "سيبري" (العربي الجديد،

 .)2015/03/17كما أف روسيا ال ينقصيا في المجاؿ االقتصادي سوى فتح األسواؽ العالمية
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أماـ منتجاتيا األخرى ،وىذا األمر يتطمب بناء عالقات أكثر قوة مع الدوؿ االستيالكية ال سيما

في منطقة الشرؽ األوسط والقرف اإلفريقي ،وىو ما تسعى إليو روسيا بالفعؿ .إف كؿ ذلؾ مف
شأنو أف يعيد لروسيا حيويتيا في المجاؿ االقتصادي عمى الصعيد العالمي ،أضؼ إلى ذلؾ أنو
في حاؿ عودة أسعار النفط إلى المستوى الذي كانت عميو بداية القرف الحالي؛ فذلؾ مف شأنو

أيضاً أف ٍّ
يعجؿ مف عجمة النمو االقتصادي الروسي.

باإلضافة أف التوافؽ الروسي مع القوى االقتصادية الصاعدة وخاصة الصيف عمى أرضية
صمبة في جميع المجاالت ،بيدؼ إعادة رسـ البنى التحتية واألمنية والمالية في العالـ وفؽ

المنظور المشترؾ الروسي  -الصيني .واالعتماد عمى االحتياط الضخـ لمغاز الذي تمتمكو
روسيا ،والقدرات االقتصادية الصينية ،بيدؼ إنشاء سوؽ عالمي يتحرر مف سيطرة الدوالر،

ٍّ
المصدرة لمغاز عمى غرار منظمة "أوبيؾ" ،بقيادة روسيا .وكذلؾ التحالؼ
وانشاء منظّمة لمدوؿ
مع قوى اقتصادية صاعدة ٍّ
لتحدي االحتكار الغربي ،وىيمنتو عمى االقتصاد العالمي ،والتحالؼ
مع قوى آسيوية أخرى لتعزيز السالـ واألمف وبناء نظاـ سياسي واقتصادي عالمي يكوف أكثر

عدالة وتوازناً .كؿ ىذا مف شأنو أف يجعؿ روسيا قوة عظمي منافسة في شتى المجاالت الدولية.

(العامري ،2013 ،ص)4-3

وحيث إف العالقات الدولية تقوـ باألساس عمى المصمحة فال يمكف أف يكوف التحالؼ
نموىا االقتصادي
الروسي  -الصيني مصمحة روسية فقط ،فقد أدركت الصيف ضرورة مجاراة ُّ
مكوناتو بتأميف المواد األولية ،وحماية المواصالت البحرية
الكبير بتنامي القدرة العسكرية لحماية ٍّ

لإلمدادات النفطية ،ولممارسة التأثير السياسي بيدؼ التوسُّع في فتح األسواؽ االستيالكية في
العالـ ،وفي الوقت نفسو لحماية البنى التحتية والمنشآت الصناعية في داخؿ البالد مف األخطار

المحتممة.

 -3.1.2.4عمى مستوى األمن اإلقميمي :
يرى "جوف ميرشايمر"  -أستاذ العالقات الدولية وأحد رواد المدرسة الواقعية البنيوية  -أف
سيطرة الدولة عمى محيطيا اإلقميمي يعتبر مف أىـ عوامؿ القوة في النظاـ الدولي ،حيث إف ىذه

السيطرة تمنح الدولة عمقاً إقميمياً قوياً في مواجية التيديدات الخارجية .ويرى أيضاً أف طوؿ

الحدود المائية لمدولة يندرج في إطار القوة اإلقميمية لمدولة .وأف ىذا العامؿ مف أىـ عوامؿ قوة
الواليات المتحدة في النظاـ الدولي( .ميرشايمر)2014 ،
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في ىذا اإلطار ،وبالرغـ مف طوؿ الحدود المائية لروسيا ،باإلضافة إلى أف روسيا دولة

مطمة عمى ساحؿ البحر األسود ،فإف العديد مف دوؿ البحر األخرى تنتمي إلى حمؼ الناتو ،أو
تُعتبر أقرب لممعسكر الغربي منيا لروسيا ،وألوؿ مرة منذ بروز روسيا كقوة أوروبية ميمة،
أصبحت كؿ دوؿ البمقاف تقريباً ،ما عدا صربيا والبوسنة ػ اليرسؾ ،أعضاء في الناتو .بمعنى أف
أغمب الدوؿ ذات األغمبية القومية السالفية والمسيحية ػ األرثوذكسية في البمقاف ال تعتبر صديقة

أو حميفة لروسيا( .فرج)2016 ،

وعمى صعيد مواجية ىذا التوسع مف قبؿ الناتو عمى مقربة مف الحدود الروسية أعمنت

موسكو عف خطتيا بشأف تشكيؿ فرقتيف جديدتيف في المنطقة العسكرية الغربية ،وفرقة واحدة في
المنطقة العسكرية الجنوبية قبؿ انتياء عاـ ) .)2016وكشؼ "سيرغى شويغو" وزير الدفاع
الروسي عف "البدء في تييئة الظروؼ المناسبة لنشر وحدات التشكيالت العسكرية الجديدة،

واعداد البنية التحتية ،استناداً إلى أحدث التكنولوجيات المتقدمة التي تسمح بإنشاء بنيات ميدانية
لمفرقة في غضوف شير واحد ،وىى البنيات التي يمكف تفكيكيا ونقميا فيما بعد إلى أي موقع

آخر" .كما أف المناورات السابقة الواسعة النطاؽ في السنوات القميمة الماضية كانت مقدمة لسمسة
مف التحركات الروسية التي أسفرت عف تحوؿ في ميزاف القوى في الساحتيف اإلقميمية والدولية،
وىو ما أكد فعاليتو وقيمتو خالؿ عمميتي "ضـ القرـ" ،ودخوؿ القوات الروسية ساحة العمميات

العسكرية في سورية باستخداـ أحدث مفردات ترسانتيا العسكرية ،انطالقاً مف مواقع لـ تكف
تخطر عمى باؿ الكثيريف مف المراقبيف مثمما حدث خالؿ استخداـ السفف الحربية في بحر قزويف

في إطالؽ صواريخيا االستراتيجية بعيدة المدى .وكاف "بوتيف" أعمف صراحةً أف "ىناؾ بعض
الخطوط الحمراء التي ينبغي عمينا عدـ تجاوزىا ،لكننا لف نسمح أيضاً بتجاوز تمؾ الخطوط
الحمراء ضدنا مف قبؿ اآلخريف ،وىو ما أوضحناه منذ فترة ليست بالبعيدة"  ،في تمميح لرفضو

كؿ مخططات واشنطف الرامية إلى النيؿ مف أمف بالده( .عمارة)2016 ،

يتضح االختالؿ في مسألة األمف اإلقميمي لروسيا مف خالؿ تأكيد نائب وزير الدفاع الروسي

"أناتولي أنطونوؼ" أف نظاـ األمف اإلقميمي الراىف ال يستجيب لمصالح دوؿ منطقة آسيا
والمحيط اليادي .حيث إف "نظاـ األمف اإلقميمي الراىف ،الذي يعتمد في الغالب عمى شبكة
التحالفات العسكرية المغمقة ،ال يسيـ في إنشاء أجواء الثقة ،والتفيُّـ ،وال يستجيب لمصالح كؿ

دوؿ منطقة آسيا والمحيط اليادي" .واقترح "أنطونوؼ" تعزيز العالقات العسكرية مع دوؿ منطقة
آسيا والمحيط اليادي؛ وبناء شراكة تقوـ عمى احتراـ متبادؿ مع االعتراؼ بحؽ الشعوب في

تقرير مصيرىا بشكؿ مستقؿ ،مع استبعاد أي محاوالت لتحقيؽ األمف الذاتي عمى حساب أمف

الغير"( .البوابة نيوز)2016/06/05 ،
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تنصب باألساس حوؿ مبدأ "وحدة وسالمة
أما ما يتعمؽ بالقوة األمنية اإلقميمية لروسيا ،فيي
ّ
األراضي الروسية" والذى يقوـ عمى منع الكيانات داخؿ روسيا االتحادية مف االستقالؿ ،وتتركز
ىذه الكيانات في شماؿ القوقاز وبخاصة الشيشاف وتتارستاف ،وعممت الحكومة الروسية عمى

تحقيؽ ذلؾ لعدة أسباب :أف تخمى روسيا عف جميوريات القوقاز يعنى تخمييا عف القوقاز
بأكممو؛ وىو ما يعنى إقامة جميورية القوقاز اإلسالمية التي سوؼ تمثؿ تيديد عمى جنوب

روسيا ،كما أف القوقاز يتمتع بأىمية جيوستراتيجية تتمثؿ في ما يمتمكو مف احتياطات نفطية

ويمر عبره العديد مف خطوط الغاز التي تمتد مف روسيا إلى أسيا الوسطى؛ ومف ثـ فإف تخمي

روسيا عف القوقاز سوؼ يؤثر سمباً عمى االقتصاد الروسي ،باإلضافة إلى ذلؾ سعت روسيا إلى
السيطرة عمى مناطؽ النفوذ الخاصة بيا ،والتي كانت تابعة ليا مثؿ شبو جزيرة القرـ وغيرىا مف

المناطؽ ،وذلؾ كمو لحماية أمنيا اإلقميمي( .فرج)2016 ،
بمراجعة جميع أبعاد القوة الروسية في النظاـ الدولي يتضح أف روسيا تمتمؾ مقومات قوة
حقيقية في المجاليف السياسي والعسكري ،أما عمى الصعيد االقتصادي فبالرغـ مف قوة روسيا في

مجالي الطاقة وتجارة السالح ،إال أنيا ما زالت بحاجة إلى أف تفتح األسواؽ العالمية أبوابيا ليا
بما يتناسب مع مقدراتيا القومية وىذا يتطمب العمؿ عمى إقامة عالقات اقتصادية متينة خاصةً
في المناطؽ االستيالكية مثؿ دوؿ الخميج وأفريقيا ،وفيما يخص مسألة األمف اإلقميمي فمف

الواضح أف روسيا قد نجحت في العديد مف المواقؼ واألزمات ،وحافظت عمى مصالحيا
االستراتيجية في تمؾ المنطقة إال أنيا ما زالت بحاجة إلى إقامة تحالفات أوسع مع دوؿ الجوار
اإلقميمي بما ٍّ
يعزز أمف اإلقميـ بشكؿ عاـ بعيداً وجود تواجد حمؼ الناتو في العديد مف الدوؿ.

 -3.1.3دور الكيادة السياسية في تحديد مكانة روسيا في النظام الدولي :
تعد القيادة السياسية ىي المحور األساسي الذى يحدد طبيعة دور الدولة في النظاـ الدولي،
فالقيادة السياسية ىي مف تتولى توظيؼ قدرات الدولة ،ومواردىا عمى نحو يمكنيا مف االرتقاء
بمكانة الدولة في ىيكؿ النظاـ الدولي ،وعادة ما يرجع التغير في دور دولة ما عمى الصعيد

الخارجي إلى االختالؼ في سياسات وتوجيات القيادة السياسية الجديدة عف سابقتيا ،فقد تضفى
شخصية القيادة السياسية ثقؿ في مكانة الدولة عمى الصعيد الخارجي عمى الرغـ مف محدودية
مواردىا ،وقد تؤدي القيادة السياسية إلى تراجع ممحوظ في دور الدولة الخارجي عمى الرغـ مف

امتالكيا موارد كافية .وكاف تراجع الدور الروسي في فترة ما بعد الحرب الباردة راجعاً باألساس؛
إلى طبيعة القيادة السياسية التي تولت الحكـ في تمؾ الفترة وما اتخذتو مف سياسات ،وكذلؾ

أيضاً كاف الصعود الروسي منذ مطمع القرف العشريف راجعاً باألساس إلى نمط سياسات القيادة
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السياسية الجديدة في روسيا ،ومف ثـ فالقيادة السياسية تعد ىي ركيزة دور الدولة في النظاـ

الدولي( .فرج)2016 ،

كانت الميمة الرئيسة "لبوتيف" استعادة مكانة روسيا كدولة كبرى ،مف خالؿ الثبات عمى
مواقؼ مستقمة ،دوف رفض الماضي السوفييتي أو التكفير عنو ،ألنو جزء مف الذاكرة الروسية

الوطنية وعامؿ مؤثر في تكويف المجتمع الروسي الحديث ،وليذا السبب عادت بعض الرموز

القديمة لمدولة السوفيتية بالظيور ،ومنيا العمـ األحمر كرمز لمجيش الروسي والنجمة السوفيتية
المذىبة ،والنشيد الوطني القديـ بعد تعديؿ بعض كمماتو( .السعدوف ،2009 ،ص)2
ُ
القت عودة ىذه الرموز الترحيب مف الغالبية العظمى في روسيا التي شعرت مجدداً بعزتيا

القومية .ترافؽ مع ذلؾ وقؼ التدىور االقتصادي ،مع زيادة معدالت ،النمو بعد القضاء عمى

التضخـ والبطالة الواسعة ،ومحاربة الجريمة المنظمة واستعادة ىيبة الدولة (نصار،2008 ،

ص .)34وقد شكؿ تسمـ "ديمتري ميدفيديؼ" موقع الرئاسة الروسية ،خمفاً لمرئيس "بوتيف" إشارة

إلى استم اررية لمنيج "البوتيني" ،اليادؼ لدور روسي فاعؿ عمى الساحة الدولية ،مع التأكيد ،عمى

أف "بوتيف" رتب المسرح لخميفتو ورئيس وزرائو السابؽ ،بعد أف عالج مشكالت كثيرة ،كانت
تعترض طريؽ روسيا .مثؿ إعادة إطالؽ مشاريع التنمية ،وبناء القدرات الروسية العسكرية

المتجددة ،ومحاربة وتصفية عصابات المافيا الروسية التي سرقت الكثير مف الماؿ العاـ ،كما أنو
أعاد االستقرار النفسي لممجتمع الروسي الذي عصفت بو مشكالت متعددة ،ىذا غير إعادتو

الثروات الوطنية تحت سيطرة الدولة واشرافيا( .مدوخ ،2014 ،ص)64

أعاد "بوتيف" مظاىر الصالبة لروسيا ،وأعاد فرض احتراميا كقوة كبرى في العالـ نتيجة

لتحسف وضعيا االقتصادي واستقرار وضعيا السياسي ،كما عادت الييبة إلى قواتيا العسكرية
التي كانت قد وصمت إلى أدنى المستويات بعد انييار االتحاد السوفييتي ،بحيث عجزت الدولة

عف دفع رواتب جنودىا .ترافؽ مع ذلؾ ،أنو رتب المسرح السياسي لخميفتو استم ار ًار لمنيج الذي
اختطو ،دوف خرؽ لمدستور الروسي ،مثمما كانت تتخوؼ األوساط الغربية ،مما أعطى االنطباع
عف تمسؾ الجميع بالثوابت الوطنية التي يمثؿ الدستور قمتيا القانونية ،وىذا ما أسكت األبواؽ

المعادية لروسيا ،التي وصفت "بوتيف" بالقيصر أو الدكتاتور الجديد ،وىو ما أشاع جواً مف
االرتياح والطمأنينة في المجتمع الروسي الذي سأـ المتغيرات العنيفة ،والسريعة منذ تفكؾ

امبراطوريتو عاـ )( .(1991السعدوف ،2009 ،ص)2

وكانت جيود بوتيف متواصمة مف أجؿ إعادة ىيبة الدولة ،التي تراجعت أياـ الرئيس "بوريس

يمتسيف" حينما وضع رجاؿ العصابات ممف أحاطوا بو واستفادوا منو ،وسرقوا الماؿ العاـ ،تحت
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طائمة القانوف .واذا كاف ُيحسب لمرئيس "بوتيف" مف فضيمة لحماية أمف روسيا ،فأنو استطاع،
رغـ أوضاع روسيا القمقة ،مف إفشاؿ المسعى األطمسي لتوسيع حمؼ الناتو شرقاً ،مف خالؿ
التطمع لضـ "أوكرانيا" و"جورجيا" كأعضاء فاعميف في الحمؼ ،مؤكداً بذلؾ قدرة روسيا المتعاظمة
بوجو ىذه المخططات ،وعدـ تراجعيا في تصعيد الموقؼ ،كونو يشكؿ تيديداً ألمف روسيا

وسالمتيا( .نومكيف ،2006 ،ص)83

وبمقارنة الدور الروسي في الفترة قبؿ وصوؿ "بوتيف" لمسمطة يمكف القوؿ بأف التدىور الذي
حصؿ يرجع باألساس إلى سيطرة التيار الميبرالي الموالي لمغرب عمى السمطة في روسيا منذ

انييار االتحاد السوفييتي وحتى عاـ )(2000؛ والذى كاف مؤيداً لقيـ الميبرالية الغربية ،وينظر

لمواليات المتحدة عمى أساس أنيا الشريؾ األساسي لو ،ولكف تغير ىذا الوضع بوصوؿ "بوتيف"
لمسمطة الذى ينتمى لتيار القوميوف وىـ الذيف يروف ضرورة االعتراؼ بروسيا كقوة كبرى والتعامؿ

معيا عمى ىذا األساس والحفاظ عمى منطقة النفوذ الحيوية لروسيا( .فرج)2016 ،

 -3.2روسيا والتحوالت الراىنة في النظام الدولي :
تغيرات كثيرة وجذرية حدثت عمى رقعة الشطرنج الدولية منذ مطمع العقد الثاني مف القرف

الحادي والعشريف ،منيا ما يتعمؽ بطبيعة القوة السياسية وتوازف القوى الدولية القائمة مف خالؿ

التغيير الحاصؿ في شكؿ التكتالت والتحالفات القائمة  -سياسية ،عسكرية ،أمنية ،اقتصادية -
وصعود بعض القوى وتراجع أخرى ،ومنيا ما يتعمؽ بطبيعة العالقات الدولية والتوجيات السياسية
والجيوسياسية لتمؾ القوى وأثرىا عمى النظاـ الدولي ،ومف أبرز األمثمة الراىنة ىو تراجع النفوذ

والييمنة األميركية فيما يطمؽ عميو بنياية المركزية األميركية منذ مطمع القرف الحادي والعشريف،

كذلؾ ما حدث مف تغيرات في منظومة االتحاد األوروبي ،وانسحاب بريطانيا مف تمؾ المنظومة
االقتصادية ،يضاؼ إلى ذلؾ تراجع الدور األوروبي عمى رقعة الشطرنج العالمية سياسياً
وعسكرياً ،وبروز تحالفات دولية جيوسياسية جديدة يغمب عمييا الطبيعة األمنية كالتحالؼ الدولي
ضد اإلرىاب والتنظيمات اإلرىابية ،أو تحالفات وتكتالت أخرى تحاوؿ تجديد دمائيا في مواجية
كؿ تمؾ التحوالت والمتغيرات في النظاـ الدولي الجديد ،وتبرز ىذه التحالفات بشكؿ واضح عمى

الرقعة األسيوية ،بشكؿ أكبر كما ىو حاصؿ اليوـ بيف إيراف وروسيا ،ويمكف أف يضاؼ إلييـ
الصيف( .الفطيسي)2016 ،
لذا ،فقد بدا التغيير الحاصؿ في النظاـ الدولي واضحاً ولو بصورة بطيئة ،فالنفوذ األميركي

عمى العالـ لـ يعد كما كاف في السنوات الماضية ،يقابمو صعود قوى أخرى موجودة ،ومستجدة

تحاوؿ "مؿء الفراغ" الدولي.
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 -3.2.1الحكاكق الجديدة في النظام الدولي الراىن :
بدأ الرئيس األمريكي" ،باراؾ أوباما" ،عيده بتقديـ أجندتو السياسية كوسيمة "لجعؿ ىذا القرف
قرناً أمريكياً جديداً" ،ولكف تصريحاتو أثناء زيارتو ألوروبا (مايو ،)2011/عكست قناعتو بأف
"عمي القيادة الغربية أف تتكيؼ مع الواقع العالمي الجديد" .بذلؾ ،انضـ "أوباما" إلى ما يشبو
تحوؿ الثروة والقوة عف
اإلجماع بيف الساسة واألكاديمييف ،في مختمؼ أنحاء العالـ ،عمى أف ُّ

الدوؿ الغربية إلى دوؿ الشرؽ والجنوب قد وصؿ إلى نقطة الالعودة( .أبو الخير)2010 ،

عمي المستوي االقتصادي ،صرح "بف برنانكي" ،رئيس البنؾ المركزي األمريكي ،في محاضرة

ميمة في نوفمبر ،2010/بأف مجمؿ إنتاج االقتصادات الصاعدة ،في الربع الثاني مف عاـ

) ،(2010قد زاد بنسبة  %41عما كاف في بداية عاـ ) .(2005وقد بمغت الزيادة نسبة %70
في الصيف ،ونحو  %55في اليند .أما في االقتصادات المتقدمة ،فقد كانت الزيادة ال تتجاوز

 .% 5لقد تجاوزت االقتصادات الصاعدة األزمة االقتصادية بسيولة ،ولكف آثارىا كانت كارثية
عمى الدوؿ المتقدمة(Wolf,2011) .
كما اضطرت الدوؿ الغربية ،تحت ضغط مشكمة الديوف ،إلي تقميص حجـ قواتيا العسكرية
وانفاقيا عمي التسمح ،بينما اتجيت الدوؿ الصاعدة ،خاصة في آسيا والشرؽ األوسط ،إلى
استخداـ قوتيا االقتصادية في تدعيـ قدراتيا العسكرية ،عف طريؽ صفقات تسمح ضخمة .ويشير

تقرير المعيد الدولي لمدراسات االستراتيجية لعاـ ) (2011إلى أنو أصبح مف الواضح أف الواليات
المتحدة والقوي الغربية األخرى في طريقيا ألف تفقد احتكارىا ألنواع ميمة مف تكنولوجيا الدفاع

لصالح ىذه الدوؿ الصاعدة .كما أف الصيف بصفة خاصة تتجو باطراد إلى عبور الفجوة في
مجاؿ التكنولوجيا العسكرية مع الغرب( .أبو الخير)2010 ،
عمى صعيد األحالؼ والتكتالت الدولية ،فإف مف أبرز ىذه التكتالت ىي "منظمة شنغياي

لمتعاوف اإلقميمي"* ،17حيث تعد ىذه المنظمة بنظر العديد مف المحمميف منظمة إقميمية تمتمؾ

مف القوة والتأثير ما سيجعميا تفرض نفسيا عمى العالـ مستقبالً ،فضالً عف إسياميا بدور ميـ

في التأثير عمى المعادالت الدولية ،وحؿ األزمات السياسية واالقتصادية العالمية بفضؿ الثقؿ
الجيوسياسي واالقتصادي الذي تمثمو دوؿ المنظمة ،وفي حاؿ اكتساب الدوؿ التي تحتؿ صفة

مراقب وصفة شركاء حوار لعضوية المنظمة الدائمة فإف األخيرة ستزداد تأثي اًر عمى المستوييف
17

*( تأسست منظمة شنغهاي للتعاون اإلقلٌمً عام ) ,(1996وأصبحت منظمة دولٌة وفق القانون الدولً عام ) ,(2001وتضم هذه
المنظمة كال من( :الصٌن وروسٌا وكازاخستان وقٌرغٌزستان وطاجٌكستان وأوزباكستان) باإلضافة إلى عدة دول تحمل صفة مراقب
هً( :منغولٌا وإٌران والهند وباكستان وأفغانستان) .كما انضمت كال من( :سرٌالنكا وبٌالروسٌا وتركٌا بصفة شركاء حوار) .للمزٌد
حول أهداف هذه المنظمة انظر :ابتسام محمد العامري :منظمة شنغهاي للتعاون اإلقلٌمً.
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اإلقميمي والعالمي .ورغـ أف "منظمة شنغياي" لـ تُ ِشر في إعالف تأسيسيا إلى الجانب العسكري،
إال أف دوليا أجرت مناورات عسكرية مشتركة أكثر مف مرة ،مما جعؿ الكثير مف المحمميف
السياسييف والخبراء العسكرييف يروف فيو بديالً لحمؼ "وارسو" الذي تفككؾ بعد انييار االتحاد

السوفييتي ،ومنافساً في الوقت ذاتو لحمؼ شماؿ األطمسي "الناتو" ،كما يعتقد ىؤالء الخبراء أف
أحد أىـ أىداؼ المنظمة ىو محاولة السيطرة عمى األوضاع في حدود ٍّ
كؿ مف روسيا والصيف
ومنع انفالتيا ،واندالع األزمات فييا بما يسمح لمواليات المتحدة وحمفاؤىا في المنطقة مف التدخؿ

وممارسة الضغوط عمى ىاتيف الدولتيف( .العامري ،2013 ،ص)7-1

تشكؿ ىذه التحوالت في القوة االقتصادية والعسكرية ،وما يصاحبيا مف نفوذ سياسي عمي
الساحة الدولية ،ما وصفو "أوباما" بػ" :الواقع العالمي الجديد" ،الذي أصبح ييدد قواعد وأسس

النظاـ الدولي الذي تشكؿ بعد نياية الحرب الباردة .وقد وصؼ أستاذ التاريخ" ،نيؿ فيرجسوف"،
ىذا الواقع الجديد ،بأنو نياية لعصر مف السيطرة والصعود الغربي ،في مقابؿ أكبر وأسرع ثورة

صناعية شيدىا العالـ تجري عمي أرض الصيف(Ferguson,2011) .
دفعت ىذه التغيرات الضخمة والسريعة العديد مف المحمميف لمناقشة تداعياتيا المنتظرة عمي
تماسؾ النظاـ الدولي .وقد وضع تقرير مجموعة أوراسيا عف أىـ المخاطر التي ستواجو العالـ

في ) ،(2011التغير في النظاـ الدولي نفسو عمى رأس القائمة .يشير التقرير إلى أف العالـ عمى
أعتاب نظاـ دولي جديد تماماً ،بما يعنيو ذلؾ مف طرؽ جديدة لمتفاعؿ بيف الدوؿ عمى المستوييف
االقتصادي والسياسي(Bremmer&Gordon,2011) .

يرى الدكتور "باسـ راشد" أف التطورات التي شيدىا العالـ في العقد األخير كشفت عف

مجموعة مف المؤشرات تبرز ،في مجمميا ،إلى أف النظاـ الدولي لـ يعد ُمميداً لتقبؿ قوة واحدة

تييمف عميو ،وأنو َنفَض عف نفسو ُغبار األحادية القطبية ،وأعطى الضوء األخضر ألكثر مف
قوة لمدخوؿ في ىذا المعترؾ مف أجؿ السيطرة ،حتى بات الحديث اآلف يدور في جميع األوساط

السياسية حوؿ أف النظاـ الدولي في طريقو إلى نظاـ" :متعدد األقطاب" ،أو كما يطمؽ عميو
البعض نظاـ" :الالقطبية"؛ بحيث ستسيطر العديد مف القوى عمى ىذا النظاـ ،ولف تعود ألمريكا

الييمنة عمى مسار النظاـ كما كاف في السابؽ ،عمى الرغـ مف أنيا ستظؿ القوة األكثر تأثي اًر،
وفاعمية في النظاـ الدولي( .راشد ،2013 ،ص)19-18

في مقاؿ بعنواف" :تحوالت القوة" ،يتناوؿ "ىنري كيسنجر" ،وزير الخارجية األمريكي األسبؽ،

الواقع الدولي الجديد مف منظور استراتيجي )ُ .(Kissinger,2011ي ٍّ
ذكر كيسنجر بالنظاـ الدولي
الذي كاف سائداً في السبعينيات مف القرف الماضي ،حيث كاف ىناؾ خط استراتيجي واضح
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يفصؿ بيف القوي الدولية ،يمر في وسط القارة األوروبية .أما في عالـ اليوـ ،فمف الصعب حصر

الخطوط الفاصمة ،أو تحديد عامؿ مشترؾ أدنى يجمع بينيا .وقد ظيرت تفاوتات جوىرية في
المعايير والقوة عمي المستوي االستراتيجي .فالدور األمريكي عمي ىذا المستوي في تراجع لعدة

أسباب اقتصادية وسياسية .كما أف أوروبا ابتعدت بشكؿ عاـ عف استخداـ القوة العسكرية لتحقيؽ
أىداؼ استراتيجية ،واتجو اىتماميا إلى عمميات حفظ السالـ وما شابييا .وقد تركت الحروب

األخيرة التي خاضتيا الدوؿ األطمسية جراحاً ،وانقسامات عميقة داخؿ المجتمعات الغربية ،مما
يقمؿ مف احتماالت استخداـ ىذه الدوؿ لقواىا العسكرية في مواجية مشاكؿ أو نزاعات في

مختمؼ أنحاء العالـ .ولكف الوضع يختمؼ تماماً في آسيا التي أصبحت المركز الجديد لمتفاعالت
الدولية ،خاصة في المحيطيف اليادي واليندي .فالدوؿ اآلسيوية تتبني منطؽ الدفاع عف

المصالح القومية بشكؿ صريح ،أقرب ما يكوف إلى سموؾ الدوؿ األوروبية في النصؼ األوؿ مف

القرف العشريف .ولذلؾ ،فإف اندالع األزمات في ىذه المنطقة وارد ومحتمؿ( .أبو الخير)2010 ،

ويؤكد "كيسنجر" أف الواليات المتحدة ،برغـ تراجع قوتيا ،ستظؿ طرفاً رئيساً ال يمكف
االستغناء عنو في أي نظاـ دولي قادـ .وعمي الواليات المتحدة أف توطٍّد نفسيا عمي ممارسة فف
القيادة في إطار عالـ معقد ،سوؼ تضطر فيو إلى تقاسـ أعباء المسئولية في النظاـ الدولي مع

مراكز القوة الصاعدة(Kissinger,2011) .

وفي تقرير ليا بعنواف "االتجاىات العالمية في ) :(2025تحوؿ العالـ" ،توقعت وكالة

االستخبارات األمريكية أف يتراجع النفوذ االقتصادي والسياسي لمواليات المتحدة عمى مدى

العقديف القادميف ،وحذرت مف تزايد الصراع عمى الموارد بسبب شح المياه والغذاء ،وقالت إف
العالـ سيكوف مسكوناً بػ" :الجماعات اإلرىابية" التي قد تمتمؾ أسمحة نووية ،كما أكد التقرير،

الذي يستند إلى مسح عالمي لخبراء واتجاىات أجراه محممو مخابرات أميركيوف ،أف األزمة المالية
الحالية ىي بداية إعادة توازف اقتصادي عالمي وسيضعؼ بيا دور الدوالر ليصبح" :األوؿ بيف

عمالت متساوية" .كما ألمح التقرير إلى أف "العالـ أحادي القطبية انتيى" مع صعود قوى أخرى

إلى جانب الواليات المتحدة تنافسيا في النفوذ ،مشي اًر إلى إمكانية حدوث انتقاؿ تاريخي لمثروة
مف الغرب إلى الشرؽ .ورغـ ترجيحو أف تظؿ الواليات المتحدة أكثر األطراؼ نفوذاً فإنو رأى أف

قوتيا النسبية حتى في المجاؿ العسكري ستتقمص ،وسيصبح نفوذىا أكثر توت اًر( .راشد،2013 ،

ص)19
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مالمح النظام الدولي المعاصر( :رباحي ،2011 ،ص)29
أوالً :أننا نمر بمرحمة انتقالية تتميز بالمؤقتية واالضطراب وعدـ اليقينية .وىذا جعؿ مفيوـ النظاـ
الدولي الجديد يختمؼ مف دولة إلى أخرى.

انياً :أف النظاـ الدولي الجديد ولد عمى حساب العالـ الثالث  -احتالؿ العراؽ عاـ )- (2003

وفشؿ االحتالؿ األمريكي في فرض نموذجو الديمقراطي.

ال اً :بسبب السموؾ األمريكي االنفرادي في العراؽ ،فإنو يمكف أف يشكؿ بداية لسموكات انفرادية

مماثمة مف طرؼ الدوؿ الكبرى.

 -3.2.2الكوى الركيسة في النظام الدولي الراىن :
الواليات المتحدة األمريكية :
يشير بعض الخبراء السياسييف إلى وجود مجموعة مف المقومات والعناصر التي تدعـ التفرد

األمريكي في القرار الدولي ،وأبرزىا استقرارىا الداخمي االقتصادي والسياسي ،والمسؤولية القيادية
الدولية( :وقوتيا العسكرية وانتشارىا) وىيمنتيا عمى المؤسسات الدولية ،وقبوليا كوسيط لمختمؼ
أطراؼ المنازعات الدولية واإلقميمية عبر( :المساعدات المالية والعسكرية واألمنية) ،ومصالحيا

المترامية األطراؼ .إال أف الرأي العاـ األمريكي" :وفقاً لممؤشرات اإلحصائية" يرى أف الواليات
المتحدة يجب أف تبتعد عف التفرد في سياساتيا الخارجية لتكوف أكثر شراكة وىدوء مع بقية القوى

الصاعدة( .عمي ،2009 ،ص)55

ورغـ التراجع في قوتيا ،ستظؿ الواليات المتحدة تتمتع بقدر مف القوة ال تتمتع بو أي دولة
أخرى عمي الساحة الدولية .ورغـ أنيا لف تستطيع فرض ىيمنتيا عمي المجتمع الدولي مرة

أخرى ،فإنو أيضاً ليس مف المطموب أف تنسحب مف الساحة ،حيث يظؿ دورىا محورياً في
إضفاء قدر مف التنظيـ عمي الفوضى الدولية( .أبو الخير)2010 ،
روسيا :
في الوقت الذي يرى فيو البعض أف روسيا ومنذ االنييار المدوي لالتحاد السوفييتي ،قد تـ
تقمَيـ ىيبتيا ،واف احتفظت بوضع الشريؾ لترسانتيا النووية وقدرتيا عمى المشاكسة واإلقالؽ،

فيي ال تستطيع التحوؿ مجدداً لتنافس الدور األميركي( .المري)2007 ،
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إال أف التحدي الروسي الحقيقي لواشنطف برز خالؿ أزمة "أوسيتيا الجنوبية" ) (2008التي

صمدت خالليا روسيا في وجو الضغوط األمريكية ،وتعمؽ تحدييا لواشنطف خالؿ األزمة

السورية منذ عاـ ) (2011التي جاء الموقؼ الروسي منيا مغاي اًر لمتوقعات ،وأقرب لممواقؼ
السوفييتية زمف الحرب الباردة ،عندما كانت موسكو تقؼ بحسـ في مواجية واشنطف لحماية

مصالحيا وحم فائيا .وكانت المبادرة التي أطمقتيا موسكو لتدمير األسمحة الكيماوية السورية مقابؿ
وقؼ الضربة العسكرية األمريكية وعقد مؤتمر "جنيؼ ،"2وانحياز غالبية أعضاء قمة العشريف
ليا ضد واشنطف ،ناقوس خطر بالنسبة لمنفوذ والييمنة األمريكية في المنطقة ،حيث بدت روسيا

وكأنيا تقود مسار األحداث بعد أف سممت القوى الدولية واإلقميمية األخرى بالرؤية الروسية
القائمة عمى ضرورة االنتقاؿ السممي لمسمطة كطريؽ وحيد لتسوية األزمة السورية واحتواء

تداعياتيا الكارثية .وتظؿ "األزمة األوكرانية" التي بدأت في نوفمبر 2013/ىي الكاشفة والمؤكدة

ليذا التغيير ،حيث كاف ضـ روسيا لشبو جزيرة القرـ" :درة أوكرانيا" ،صفعة قوية لمغرب أدرؾ
عمى إثرىا ما أصبحت عميو روسيا مف قوة ومكانة ،وما تتطمع إليو في المستقبؿ( .نوفؿ

وآخروف ،2014 ،ص)252
كما أف تراجع قدرة الغرب عمى حسـ النزاعات اإلقميمية والدولية ،سيقمؿ مف تفرد الواليات

المتحدة في إدارة األزمات وخاصة في تطورات حسـ مسألة األزمة السورية وقبوؿ الواليات

المتحدة التعايش معو ،ناىيؾ عف مواجية تنظيـ "داعش" وفشؿ التفرد األمريكي في المواجية،
مما يسمح لروسيا أف تدخؿ بقوة ووضوح لتكوف قطباً وطرفاً في المعبة الدولية .وىذا يعني أف

ىناؾ حالة إعادة تأسيس لشراكة ىادئة ومستقرة بيف روسيا والواليات المتحدة عمى قاعدة الشراكة

في إدارة الشأف الدولي المتعمؽ باإلرىاب ومواجية االنتشار النووي ،ودفع كمفة الحرب والسالـ

إلى جانب الواليات المتحدة ،باإلضافة توطيد العالقات الروسية مع بقية القوى الصاعدة ،وىذا ما
ستكوف منو الواليات المتحدة حذرة لمغاية ،وستعمؿ عمى جعؿ روسيا كما بقية الالعبيف

المحتمميف شركاء والعبيف ىادئيف( .رمضاف)2015 ،
الصين :
رغـ أف الصيف تَبنت قبؿ أكثر مف ستيف عاماً ما يعرؼ بػ" :المبادئ الخمسة" لمتعايش

السممي ،القائمة عمى االحتراـ المتبادؿ لسيادة الدوؿ وسالمة أراضييا ،وعدـ التدخؿ في شؤونيا
الداخمية ،وقد ظمت لفترة طويمة تتغنى بموقفيا الثابت مف الصراعات اإلقميمية والدولية ،فإنيا

قامت باستخداـ حؽ الفيتو عاـ ) (2011إلجياض تبني قرار في مجمس األمف يديف النظاـ

السوري ،وكررت ذلؾ في مناسبات مختمفة( .الجزيرة)2016/11/09 ،
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ويمكننا أف نشير إلى مجموعة مف المبررات واألسباب التي ساعدت في بروز نجـ الصيف

مؤخ اًر في الساحة الدولية( :جودة)2014 ،

• الصيف ىي األولى عالمياً مف حيث الموارد البشرية فعدد سكانيا يربو عف مميار و 300مميوف
نسمة والرابعة عالمياً مف حيث المساحة بعد روسيا وكندا والواليات المتحدة.

• األولى عالمياً مف حيث معدؿ سرعة النمو االقتصادي وتمثؿ اآلف ثاني أكبر قوة اقتصادية في
العالـ بعد الواليات المتحدة األمريكية.

• تمتمؾ أضخـ جيش في العالـ تسانده قوات احتياط ،ولدييا ثاني أكبر ميزانية معمنة لمدفاع بعد
الواليات المتحدة األميركية.
• تمتمؾ موقعا استراتيجياً ،وتتحكـ بعدد مف طرؽ المالحة البحرية والجوية والبرية.
• الثالثة فضائياً بعد الواليات المتحدة وروسيا .والقوة النووية الثالثة في العالـ بعد روسيا والواليات

المتحدة.

• الصيف ضمف الدوؿ الخمس دائمة العضوية في مجمس األمف.
• الرغبة الشديدة لدى النظاـ السياسي الصيني في الوصوؿ لمصافي الدوؿ العظمى.
• التوافؽ الصيني الروسي قد يقود لحمؼ استراتيجي يجعؿ مف الصيف وروسيا القطبيف األكبر

في العالـ.

• القوة العالمية األولى في االحتياطي النقدي األجنبي الذي بمغ أكثر مف  2تريميوف دوالر.
يرى مدير معيد الدراسات السياسية في جامعة" :جيناف" "شياو لونغ" أف التحوؿ في السياسة

الصينية جاء في أعقاب الثورات التي شيدىا العالـ العربي عاـ ) ،(2011مشي اًر إلى أف ذلؾ

دور ممي اًز في الساحة
التحوؿ تولد مف قناعة الصيف بأف الظرؼ الدولي أصبح مواتياً بأف تمعب اً

تعد الخيار األمثؿ لممارسة ىذا الدور الذي يتوافؽ مع
الدولية ،وأف سورية عمى وجو التحديد ّ
مكانة الصيف الدولية .لكنو أكد أف التحرؾ الصيني ال يزاؿ حذ اًر ،وأرجع ذلؾ إلى خشية الحكومة
مف التورط بشكؿ تدريجي في األزمة السورية ومناطؽ أخرى( .الجزيرة)2016/11/09 ،

وعمى الرغـ مف أكثر السيناريوىات تفاؤالً بمستقبؿ العمالؽ األصفر والقفزات االقتصادية التي

تحققت ،فإف الصيف التزاؿ في حاجة لتغييرات أعمؽ وأشمؿ( :وبخاصة عمى صعيد السياسة
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الخارجية والتي تُعتبر تعبي اًر حقيقياً عف القوة الشاممة لمدولة) لتتحوؿ إلى قوة قادرة عمى أداء دور
دولي فاعؿ ومؤثر عمى المستوى الدولي.
فواعل أخرى :
في الوقت الذي يتحدث فيو العديد مف الباحثيف عف فواعؿ أخرى ميمة في النظاـ الدولي
الراىف مثؿ اليند والياباف وألمانيا واالتحاد األوروبي ،ترى الدراسة أف ىذه الدوؿ وبالرغـ مف
أىميتيا في المجاؿ االقتصادي ،إال أنيا ال زالت لـ تتضح معالـ سياساتيا الخارجية عمى صعيد

إدارة األزمات الدولية لتؤىميا أف تكوف أحد األقطاب المؤثرة في النظاـ الدولي الراىف وادارة
األزمات الدولية .كما أف النظاـ الدولي الحالي ال زاؿ يخضع لميثاؽ األمـ المتحدة الذي تشكؿ
بعد الحرب العالمية الثانية ،وكاف مف أىـ بنوده منح العضوية الدائمة في مجمس األمف لخمس

دوؿ( :الواليات المتحدة ،االتحاد السوفييتي ،الصيف ،بريطانيا ،فرنسا) ،وأف االضطالع لمقياـ

بدور القوة العظمى بالنسبة ليذه الدوؿ يتطمب عمى األقؿ تغيير مسألة العضوية الدائمة في

مجمس األمف ،األمر الذي يبدو صعباً لمغاية ما لـ تندلع حرب عالمية ثالثة.
ويزداد الحديث عف مجموعة "بريكس" التي تضـ روسيا والصيف واليند والب ارزيؿ وجنوب
أفريقيا ،كقوة اقتصادية مرتقبة في النظاـ الدولي ،إال أف العديد مف المراقبيف ليذا الشأف يروف َأنو
ال زاؿ الوقت مبك اًر لمحديث عف دور موحد وممموس ليا في إطار النظاـ الدولي الراىف.

في ضوء ما سبؽ ،فقد فشمت الواليات المتحدة األمريكية في تأسيس نظاـ أحادي القطبية

يتميز باالستقرار ،وقد ساعد في ىذا الفشؿ االندفاع الجنوني نحو االنفراد بكافة الق اررات الدولية
دوف إدراكيا لطبيعة المسئولية الممقاة عمى عاتقيا كقوة عظمى وحيدة ورثت نظاـ ما بعد الحرب

الباردة ،كما ُيرجع بعض المحمميف ىذا الفشؿ إلى سوء إدارة الرئيس "أوباما" في تعاطييا مع
األحداث الدولية الميمة مف جية ،ومف جية أخرى سوء إدارة سابقو "بوش االبف" عندما تبنى
مبدأ الحرب االستباقية لحماية األمف القومي األمريكي( :مف وجية نظره) ليتضح بعدىا أنو سعى

إلى المساس باألمف القومي لدوؿ كبرى مثؿ روسيا والصيف ،مما دفع ىذه الدوؿ إلى تبني
سياسات تيدؼ إلى تحجيـ األحادية القطبية ،كما أف ىذه الدوؿ نفسيا ال تستسيغ أف يتفرد طرؼ
واحد بالشأف الدولي دوف اعتبار لطموحاتيا الدولية وأمنيا القومي.
من خالل ما تكدم ,يمكن تسجيل المالحظات التالية :
• تبقى الواليات المتحدة األمريكية الدولة األقوى عالمياً مف حيث أبعاد القوة في النظاـ الدولي،
ولكنيا غير قادرة عمى إدارة النظاـ الدولي بشكؿ منفرد في ضوء صعود بعض القوى عمى
83

المستوى االقتصادي وادارة األزمات الدولية ،وخاصةً روسيا والصيف ،ما يعني أف النظاـ الدولي
الراىف يمر بمرحمة انتقالية.

• إف المنظمات الدولية ميما بمغ حجميا( :اقتصادياً  -جغرافياً  -بشرياً) ال يمكف أف تشكؿ قطباً
دولياً ،فالدوؿ بطبيعتيا تميؿ إلى السيطرة ،وأبرز مثاؿ تعاطي الواليات المتحدة األميركية مع

األمـ المتحدة كما ذكر سابقاً.

• إف ضمور الدور األميركي ،خاصة بعد األزمات االقتصادية( :الحروب التي خاضتيا  -أزمة

 2009المالية) ،ىي مف األسباب األساسية التي ساعدت عمى سرعة وتصاعد دوؿ عدة.

• إدراؾ الواليات المتحدة األمريكية أف ممارسة دور الفاعؿ والمنظـ الوحيد لمعالقات الدولية في
أمر شبو مستحيؿ.
إطار عالـ يشيد تحوالت جذرية عمى مستوى توزيع القوة ٌ

 -3.2.2الدور الدولي الروسي في مواجية األحادية الكطبية :
لعؿ أىـ مالمح السياسة الروسية الجديدة ىو سعييا إلى إفشاؿ المشروع األمريكي األحادي
في العالـ بشكؿ عاـ ،وفي الشرؽ األوسط عمى وجو الخصوص؛ حيث أدركت روسيا تماماً أف

اإلخفاؽ األمريكي في العراؽ وأفغانستاف أو أي مكاف تتورط فيو واشنطف في منطقة الشرؽ
سياسياً
األوسط سيدؽ مسما اًر جديداً في نعش التفردية األحادية األمريكية ،وسيخمٍّؼ فراغاً
َ
وعالمياً في خارطة النظاـ الدولي الجديد ،مما يتيح المجاؿ أماميا لمعودة مرة ثانية إلى الساحة
َ

الدولية والشرؽ أوسطية ،ولكف ىذه المرة بقوة (راشد ،2013 ،ص .)20باإلضافة إلى أف روسيا

تم َكنت مف فرض نفسيا كقوة عالمية يجب أف يتـ التعامؿ معيا عمى ىذا األساس ،وىو ما تبيف
بصورة واضحة مف خالؿ العديد مف المواقؼ لعؿ أىميا ،مشاركة روسيا في تسوية العديد مف
الممفات الدولية ،مثؿ الممؼ النووي اإليراني ،ومشاركتيا في الرباعية الدولية الميتمة بتسوية

القضية الفمسطينية ،ودورىا في العديد مف األزمات الدولية الحادة ،والتي سنأتي عمى ذكرىا

الحقاً.

أىم مالمح الدور الروسي لتحجيم األحادية الكطبية في النظام الدولي :
• عممت روسيا عمى بناء القوة الذاتية الروسية بشكؿ مستقؿ عف النماذج الغربية الجاىزة ،والنظر
إلى تمؾ القوة وحدىا عمى أنيا المحدد لوضع روسيا في السياسة الدولية .وقد عبر "بوتيف" عف

ذلؾ في خطابو أماـ البرلماف الروسي في مايو عاـ ) (2005بقولو" :إف روسيا دولة تصوف

قيميا الخاصة وتحمييا ،وتمتزـ بميراثيا وطريقيا الخاص لمديمقراطية".
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• بناء شراكة ا ستراتيجية مؤسسية مع الصيف في إطار منظمة شنغياي لمتعاوف ،والتي تضـ دوؿ
آسيا الوسطى ،عدا تركمانستاف ،وشمؿ ذلؾ مشاركة نفطية لمد خطوط نقؿ النفط الروسي مع

سيبيريا إلى الصيف ،مع السعي إلى إعطاء المنظمة ُبعداً عسكرَياً .ويصؼ العديد مف المحمميف
في ىذا الصدد أف "منظمة شنغياي" تعد بمثابة صفعة لمييمنة األمريكية عمى النظاـ الدولي،
فيما يراىا آخروف بمثابة الدرع الموازي لمقوة األمريكية في النظاـ الدولي متعدد األقطاب( .السيد،

)2012

• رفض "بوتيف" لمسياسة األمريكية أحادية الجانب ،والمطالبة بإنشاء نظاـ دولي ديمقراطي أي

متعدد األقطاب ،والعمؿ عمى تقوية دور القانوف الدولي ،وفي ىذا السياؽ أشار "بوتيف" -

بمناسبة االنتصار السوفييتي في ستالينغراد عمى النازية  -إلى أف "األخطار التي شكمتيا النازية

لـ تختؼ ،وانما اتخذت أشكاالً جديدة .وأف السعي لمييمنة عمى العالـ مازالت قائمة" ،مما كاف
يعد إشارة إلى أف الخطر األمريكي يعادؿ الخطر النازي( .أبو الخير)2010 ،

• القياـ بدور قوي في منطقة الشرؽ األوسط ،والتحوؿ مف سياسة الحياد السمبي إزاء قضايا

المنطقة إلى سياسة المبادرات؛ والتدخؿ المباشر إف لزـ األمر .وقد أشار "بوتيف" إلى أنو يسعى
إلى تحقيؽ سياساتو الجديدة مف خالؿ الحوار القائـ عمى المساواة بيف كؿ األطراؼ وبما يحقؽ

المصمحة العامة لمجميع.

• سعي روسيا إلى تقميص النفوذ األمريكي في آسيا الوسطى؛ إذ طالبت الواليات المتحدة بسحب

قواعدىا العسكرية في أوزبكستاف وقيرغيزستاف ،وبالفعؿ نجحت مف خالؿ عالقاتيا الجديدة مع

أوزبكستاف في إنياء الوجود العسكري األمريكي فييا( .راشد ،2013 ،ص)24
• عارضت روسيا سياسات الواليات المتحدة والغرب في مد مظمة حمؼ الناتو إلى الحدود

الروسية ،ورفضت بشدة  -وال تزاؿ  -المشروع األمريكي لبناء قواعد صواريخ مضادة في بولندا
وجميورية التشيؾ ،مستخدمةً لغة قوية في رفض الييمنة األمريكية( .شمبي ،2009 ،ص)257

• عودة روسيا الستخداـ حؽ النقض "الفيتو" في مجمس األمف ال سيما الق اررات المتعمقة باألزمة

السورية.

• عودة التصريحات القوية والمواقؼ الحاسمة تجاه القضايا التي تمس األمف القومي الروسي،
مثمما حدث في مسألة شبو جزيرة القرـ وضميا لمدولة الروسية.
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• عودة روسيا لطرح المبادرات السياسية المتعمقة بالقضايا الدولية ،وتبنييا لوجيات نظر خاصة

بيا ،وطرحيا عمى المجتمع الدولي ،بؿ وتبنييا مف قبؿ المجتمع الدولي دوف غيرىا مف المبادرات
كما حدث في مسألة نزع السالح الكيماوي مف النظاـ السوري.
انعكست تمؾ المواقؼ بوضوح عمى سياسة روسيا الخارجية حينما أعمف رئيسيا "بوتيف" أف

سنوات الضعؼ والميانة قد ولت ،وطالب الواليات المتحدة وأوروبا بمعاممة روسيا باحتراـ ،وبما
يميؽ بيا ،وكقوة ليا مكانتيا ودورىا العالمي .واتجو "بوتيف" إلى استثمار ميراث االتحاد السوفييتي

السابؽ ،وما بناه في مناطؽ مثؿ الشرؽ األوسط وأمريكا الالتينية مف أجؿ العودة مجدداً إلى

الساحة الدولية( .السعدوف ،2009 ،ص)7

وتأكيداً عمى الدور العالمي لروسيا ،فإف "بوتيف" ومف جاء بعده يسعوف ،وبإصرٍار عنيد مف

أجؿ العمؿ لبناء وخمؽ نظاـ دولي جديد قادر عمى استيعاب روسيا الجديدة والمتجددة ،كما أف
السياسة الروسية الجديدة ال تقبؿ العمؿ كوسيط لتسييؿ ضخ موارد وثروات جميوريات القوقاز

وآ سيا الوسطى لصالح أية قوة كبرى ،ألنيا تعد ىذه الجميوريات بمثابة مناطؽ نفوذ ليا،

باإلضافة إلى ارتباطيا ارتباطاً وثيقاً بأمنيا القومي ومصالحيا االقتصادية واالستراتيجية.

(يوسؼ ،2008 ،ص)87

ال شؾ أننا أماـ مرحمة انتقالية لتشكيؿ" :نظاـ دولي جديد" تسعى إليو روسيا والصيف ،بدرجة

أساسية ،كبديؿ لمعالـ األمريكي أحادي القطبية الذي ترسخ مع انييار االتحاد السوفييتي السابؽ.

ويمكف ربط بدايات النظاـ الدولي الجديد المحتمؿ بالخطاب الشيير لػ"فالديمير بوتيف" في مؤتمر
األمف بميونخ في العاـ ) .(2007ففي ىذا الخطاب ىاجـ "بوتيف" بشدة الييمنة األميركية

وعالميا أحادي القطبية ،داعياً إلى عالـ "متعدد األقطاب" .بعد ذلؾ جاءت الحرب الروسية

الجورجية في ) ،(2008لتضع لبنة أخرى في ىذه العممية .وسبقت ذلؾ ،وال تزاؿ ،عممية تعزيز
الوجود العسكري الروسي في القوقاز وبمداف آسيا الوسطى السوفييتية السابقة .ولعب اختالؼ

مواقؼ موسكو وواشنطف مف األزمتيف األوكرانية والسورية دو اًر ميماً في تزايد الحديث عف النظاـ

الدولي الجديد( .راشد ،2013 ،ص)18

إف روسيا ،وىي أكثر القوى تطمعاً إلنياء مرحمة األحادية القطبية ،خاصة وأف ىذا التطمع قد

توازى معو ،جممة مف النشاطات واإلجراءات التي أعادت لروسيا دورىا ،ومكانتيا العالمية

السابقة ،وحجـ مف تأثير التدخالت الغربية التي كانت مؤثرة في وضع روسيا الضعيؼ أياـ
مرحمتي الرئيسيف – "غورباتشوؼ ويمتسيف"  -فروسيا تعد نفسيا حضارة قائمة بذاتيا ،فيي ليست

جزءاً ممتداً لمحضارة األوروبية ،كما أنيا ليست حضارة آسيوية ،بؿ ىي حضارة فريدة ،فييا خميط
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مف التنوع الثقافي ،الذي مكنيا مف إنشاء مرجعية حضارية روسية خاصة ،غنية بكؿ مفردات

الحياة( .نصار ،2008 ،ص)39

إف عودة روسيا لمسرح الصراع الدولي ليس أم اًر واقعاً وحسب ،بؿ بات حاجة عالمية ،إزاء

االندفاع والغرور واالنفالت الذي طبع السموؾ األمريكي ،منذ ىيمنتيـ عمى المسرح السياسي
الدولي .وىذه العودة ،مع ما يرافقيا مف نمو لمقوى االقتصادية الصاعدة ،مع الصعود المتنامي

لمقوة الصينية ،ستكوف جميعيا المسالؾ الرئيسة إلنجاز عالـ متعدد األقطاب ،تتنافس فيو قوى

متعددة ،بعد أف وصمت الواليات المتحدة األمريكية إلى نياية مرحمة التفرد ،والييمنة عمى النظاـ

الدولي كقطب وحيد ،مما يييٍّئ األجواء لمجميع ،إلنجاز السالـ العالمي ،بعيداً عف أجواء القوة
واالنفالت ،والتي كانت أبرز مالمح عصر الييمنة والتفرد منذ عقد التسعينيات في القرف

الماضي)Bacevich,2008,p.126( .

إف تنامي الدور الروسي ،وسعيو الحثيث لعالـ متعدد األقطاب ،يستند إلى مقومات قوة

حقيقية ،ويمكف تممس ذلؾ ،في المجاالت االقتصادية والسياسية والعسكرية والمساعي األمنية،

كما سبقت اإلشارة إلى ذلؾ .لذا فإف تبني روسيا لسياسة خارجية ناضجة وحكيمة ،انعكس بشكؿ
واضح عمى حؿ مشكالتيا اإلقميمية ببراعة واضحة .ولعؿ دعوة الرئيس األمريكي "أوباما" في

إشراؾ األطراؼ الدولية الميمة في حؿ األزمات الدولية ،تعتبر إشارةً إلى انتياء مرحمة الييمنة
األحادية ،ومف ثـ ،يمكف القوؿ ،أف العقود القادمة ،ستسجؿ مالمح عالـ جديد ،تتعدد فيو القطبية

الدولية ،وال يبقى فيو مكاناً لمدولة القابضة عمى زماـ العالـ بشكؿ منفرد( .السعدوف،2009 ،

ص)7

بالرغـ مف ذلؾ ،ال يمكف الجزـ بأف تمؾ التوجيات الجديدة تعني تغي اًر جذرَياً في السياسة
الخارجية الروسية نحو المواجية أو التحدي الكامؿ والصارخ لإلرادة األمريكية في القضايا

المختمفة .حيث أجرت روسيا تمؾ التحوالت دوف أف تدخؿ في صدامات حادة مع الواليات

المتحدة األمريكية .حيث إف الدور الروسي الجديد يسعى إلى تصحيح الخمؿ في التوازف مع
الواليات المتحدة األمريكية ،إلى عالقة متكافئة بيف نديف وشريكيف عمى قدـ المساواة في إطار

متعدد األقطاب.
نظاـ ّ

87

 -3.3تأ ير التحوالت الراىنة في النظام الدولي عمى الدور الروسي في إدارة
األزمات الدولية :
حيث إف النظاـ الدولي الراىف لـ يعد ذلؾ النظاـ الذي أعقب تفكؾ االتحاد السوفييتي في

أواخر القرف العشريف .فإف إدارة األزمات الدولية أيضاً لـ تعد قاصرة عمى الواليات المتحدة

األمريكية .إف النظاـ الدولي الراىف أصبح أكثر تعقيداً كما أصبحت كذلؾ إدارة األزمات الدولية،
فاألزمات الدولية أصبحت تنتظر مصيرىا في أكثر مف عاصمة ،وأصبحت تحتاج إلى توافؽ

دولي في الكثير مف األحياف .ومف الواضح أيضاً أف ىذا التحوؿ في ىيكؿ النظاـ الدولي قد تـ
الكشؼ عنو مف خالؿ ىذه األزمات ،باإلضافة إلى عوامؿ أخرى مثؿ الصعود االقتصادي

لبعض الدوؿ ،كما أف ىذه التحوالت التي حدثت في ىيكؿ النظاـ الدولي قد ألقت بظالليا عمى
الطريقة التي تتـ بيا إدارة األزمات الدولية.

 -3.3.1طبيعة العالقة بين روسيا والواليات المتحدة في إدارة األزمات الدولية :
لقد دفعت التحوالت الحالية ،وبفعؿ األزمات السياسية واالقتصادية واالنتكاسات العسكرية

المتتالية التي أصابت السياسة الخارجية لمواليات المتحدة ،خاصة في منطقة الشرؽ األوسط،
واألزمات العراقية والسورية والميبية ،الواليات المتحدة إلى إعادة تقييـ توجياتيا الخارجية،

وصياغة أسس جديدة لعالقاتيا مع أصحاب النفوذ والتأثير في تمؾ األزمات .وىذا تطمب تنسيؽ
مباشر لألدوار مع وعبر روسيا وحمفائيا اإلقميمييف .وباتت العممية محكومة لقواعد جديدة،

كاالعتراؼ المتبادؿ بالمصالح لمقوى الصاعدة .مع إدراؾ كؿ قوة لحدود تدخميا في الشأف الدولي

واإلقميمي.

لذا ،يمكف القوؿ أف التعامؿ االستراتيجي الدولي ال يتـ عمى مسرح خالي مف القضايا

اء أكانت تنتيي باالختالؼ أـ التوافؽ المذاف ليسا منفصميف
واألحداث ،إنما يتـ عمى وفقيا سو ً
عف بعضيما في مسار التعامؿ وخاصة بيف الدوؿ العظمى والكبرى حص اًر .والتعامؿ مف ىذا
النوع يجمع بيف حالت يف متناقضتيف ،ممكف أف تكوف عمى شكؿ تعاوف بيف ىذه الدوؿ ،أو أف

تتجو العالقة إلى نوع مف الصراع إذا أدرؾ أحد األطراؼ أف األمر يمس أمنو القومي أو مجالو
ٍ
حينئذ ،يتـ العمؿ وفقاً لمبدأ التعامؿ بالمثؿ سياسياً وعسكرياً أو غير ذلؾ( .أبا الحكـ،
الحيوي،

)2012

وتتميز العالقة بيف إدارة األزمة ،وشراكة األعداء في قمة النظاـ الدولي بأنيا عالقة دائرية،

فاإلدارة الناجحة لألزمة بيف األعداء تساعد عمى خمؽ شراكة بينيما ،ومف ثـ فإف ذلؾ يجعؿ مف
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إدارة األزمة في المستقبؿ أم اًر ممكناً ،عمى الرغـ مف أف الطبيعة العدائية بيف القوى العظمى قد
تجيز عمى ىذه العالقة في أي لحظة(Bell,1977,p,50) .

مف ىذه الزاوية .ىؿ أف الواليات المتحدة وروسيا االتحادية عدواف استراتيجياف؟ أـ أنيما
شريكاف ا ستراتيجياف؟ أـ إنيما متنافسيف يمكف أف يتعاونا في بعض القضايا ،ويمكف أف يختمفا
في قضايا أخرى؟ .إف نمط استراتيجية التعامؿ ىذه ،التي تجمع في حقيقتيا بيف الحالة األولى

والثانية ،ىي نتاج واقع الصراع والتنافس معاً عمى المصالح والنفوذ في العديد مف مناطؽ العالـ،
وخاصة المناطؽ ذات األىمية االقتصادية واالستراتيجية والقريبة مف مناطؽ االحتقافٌّ ،
وكؿ

يعرؼ حدوده المحسوبة كما يعرؼ حسابات حدود المجازفة( .أبا الحكـ)2012 ،

قبؿ اإلجابة عمى مثؿ ىذه التساؤالت ،ينبغي التوقؼ عند طبيعة العالقة التي نشأت بيف

الواليات المتحدة األمريكية وروسيا في ظؿ األزمات الدولية السابقة:

مرت العالقات األميركية  -الروسية بمراحؿ عديدة متقمٍّبة ومتفاوتة وفؽ الظروؼ،
لقد ّ
وبحسب ما تقتضيو المصالح واألىداؼ .فقد اتخذت ىذه العالقات شكالً تعاونياً في بعض

المراحؿ؛ ونموذجاً صراعياً في مراحؿ أخرى ،حيث بمغ التعاوف بيف الواليات المتحدة واالتحاد
السوفييتي أوجو في أثناء الحرب العالمية الثانية مف خالؿ مواجية الخطر النازي .وفي خضـ
الحرب الباردة كاف ىناؾ العديد مف أشكاؿ االتفاؽ والتعاوف واالنفراج؛ كاف مف أىـ مظاىره توقيع
العديد مف االتفاقيات والمعاىدات .باإلضافة إلى حصوؿ العديد مف الزيارات المتبادلة بيف البمديف

مف قبؿ رؤساء ومسؤوليف ووفود مف أرفع المستويات ،لتأكيد النيج الجديد في العالقات وارساء
قواعد عمى أسس ومرتكزات جديدة .وبعد انييار االتحاد السوفييتي حاولت روسيا االتحادية
انتياج سياسة جديدة قواميا االتجاه نحو الغرب بصفة الشراكة بيدؼ الخروج مف الضائقة

االقتصادية ،وقد عبرت عف ذلؾ مف خالؿ مجموعة خطوات اتخذتيا ،مف بينيا االنضماـ إلى
المؤسسات الغربية االقتصادية والسياسية والتوافؽ مع الغرب في القضايا ذات االىتماـ المشترؾ،

يتقبؿ روسيا بوصفيا دولة صديقة بعد الحرب الباردة .وبعد أحداث
في محاولة لجعؿ الغرب ّ
الحادي عشر مف سبتمبر في العاـ ) ،(2001أيدت روسيا الغزو األميركي ألفغانستاف في العاـ

) ،(2001وسيمت عممية إنشاء قواعد عسكرية في أوزباكستاف الستخداميا في الغزو ضد
أفغانستاف( .زغيب)2014 ،
بالمقابؿ ،بدأت مظاىر العداء بيف القطبيف تموح في األفؽ مع نياية الحرب العالمية الثانية
بعد أف انيارت النظـ الشمولية النازية والفاشية في أوروبا ،ومع إدراؾ كؿ مف القوتيف لحقائؽ
الوضع الدولي الجديد في عالـ ما بعد الحرب .بدأ التنافس والصراع بينيما يطفو عمى السطح
89

مرة أخرى ،فبدأت الخالفات بينيما حوؿ اقتساـ مناطؽ النفوذ ،واشتدت ىذه الخالفات إلى حد

األزمات الدولية التي كادت أف تعصؼ بالسمـ الدولي مثؿ أزمة برليف ) ،(1947والحرب الكورية
) ،(1950وأزمة الصواريخ الكوبية ) ،(1962وكاف لمتناقض األيديولوجي بيف القطبيف أثره البالغ
في تعميؽ ىوة الخالؼ بينيما ،فقد أدى ذلؾ الخالؼ األيديولوجي إلى انقساـ دوؿ العالـ المتقدـ

إلى كتمتيف رئيست يف الكتمة الغربية الرأسمالية ،وتتزعميا الواليات المتحدة األمريكية ومف ورائيا
دوؿ غرب أوروبا ،وكندا والياباف ،والكتمة االشتراكية الشيوعية التي يتزعميا االتحاد السوفيتي

دوؿ شرؽ أوروبا( .عبد اهلل ،2015 ،ص)13

وتوالت األزمات التي اختمؼ بشأنيا ٍّ
كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية وروسيا منذ أزمة
أوسيتيا الجنوبية في العاـ ) ،(2008ومحاولة الواليات المتحدة نشر صواريخيا في بولندا

وتشيكيا ،واألزمتيف السورية واألوكرانية؛ األمر الذي رأت فيو موسكو تيديداً مباش اًر ألمنيا

القومي.

يرى بعض األكاديمييف ودارسي العموـ السياسية أنو برغـ تأكيد روسيا الدائـ عمى معارضتيا

لمنظاـ األحادي القطبية ،وأىمية وجود نظاـ دولي متعدد القوى ،يتسـ بالعدالة واحتراـ القانوف
الدولي والشرعية الدولية ،وبدور أوسع لممنظمات الدولية وعمى رأسيا األمـ المتحدة ،فإف روسيا

ترتبط بمصالح استراتيجية وحقيقية مع الواليات المتحدة األمريكية ،ومف ثَـ فيي أكثر ميالً إلى
احتواء الخالفات التي تنشب مف آف آلخر مع واشنطف ،وتسويتيا عمى النحو الذي يضمف

لروسيا حماية مصالحيا وأمنيا القومي .وبالتالي فإف روسيا حريصة عمى أال تتجاوز ىذه
الخالفات حد الخالؼ بيف الشركاء ،وليست عمى استعداد لمتضحية بشراكتيا مع الواليات

المتحدة( .الشيخ ،2010 ،ص)21
بالمقابؿ ،يرى آخروف أف التفرد األمريكي الدولي ،الذي أشاع االضطراب ،وعدـ االستقرار

في العالـ ،وفي ضوء قانوف "التحدي واالستجابة" ،قد حفز قوى أخرى أدركت أف التحدي يشترط
استخداـ طاقتيا الكامنة والسماح ليا بخوض مجاؿ المنافسة الدولية ،والعمؿ عمى كسر االحتكار

ترمـ قدراتيا ،وتعيد رسـ خططيا
المفروض عمييا ،حيث استطاعت روسيا االتحادية أف ٍّ
الجيوستراتيجية الدولية في تحالفات أو نقالت محددة وواضحة ،وىو األمر الذي وضع روسيا
عمى أعتاب مرحمة جديدة في التعامؿ والعالقات مع الطرؼ الغربي وفي مقدمتو الواليات المتحدة

األمريكية( .أبا الحكـ)2012 ،

أي مف الدوؿ العظمى تجاه أزمة ما ينبع مف طبيعة األزمة
وفقاً لمتحميؿ السابؽ فإف موقؼ ٍّ

الدولية أو اإلقميمية ،والمعنى في ذلؾ أف الدوؿ العظمى قد تتفؽ عمى الحد األدنى مف األىداؼ
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المشتركة؛ بمعنى أف تتخذ ىذه العالقة صفة منافسة تبرز في إطار تالقي المصالح وليس

تقاطعيا ،أو أف تتخذ صيغة تنافس مصحوباً بتصعيدات ىامشية ،أو أف تتخذ صيغة مجابية

مباشرة بينيا .ويمكف إجماؿ عدد مف النقاط المتعمقة بإدارة األزمات الدولية في ظؿ النظاـ الدولي

الراىف:

 -1لـ يعد ىناؾ ما يسمى بقوة متدخمة ،وأخرى مراقبة فيما يتعمؽ بإدارة األزمات الدولية ،فكؿ
الالعبوف يأخذوف دورىـ ولو بدرجات متفاوتة.

 -2أصبح استخداـ القوة العسكرية بشكؿ منفرد مف قبؿ أحد األطراؼ الدولية ضمف استراتيجية

إدارة األزمات الدولية – كما فعمت الواليات المتحدة األمريكية بعد تفكؾ االتحاد السوفييتي  -أمر
بالغ الصعوبة ،بسبب وجود فاعميف جدد عمى المسرح الدولي.

 -3إذا كاف الغرض مف إدارة األزمة في النظاـ الدولي ذو القطبيف ىو منع استخداـ القوة في
القتاؿ فإف ىذا يظؿ قائماً في ظؿ القوانيف الحالية.

 -4زاد استخداـ الشرعية الدولية في التحكـ في بعض األزمات بالرغـ مف أنيا تطبؽ بطريقة
انتقائية.

 -5أصبح نقؿ السالح إلى مناطؽ األزمات تجارة أكثر منو سياسة.
 -6أصبحت األزمات الداخمية داخؿ الدوؿ أكثر مف األزمات التي تقع بيف الدوؿ ذاتيا.
 -7أصبح التدخؿ الخارجي لضبط األمور الداخمية في دولة ما تحت شعارات الجوانب اإلنسانية
ومنع تعسؼ الحكومات المركزية أم اًر يخضع لحسابات المصالح مف قبؿ األطراؼ المؤثرة في

األزمة ،بعد أف انفردت الواليات المتحدة بيذا األمر عمى مدى عقديف مف الزمف.

 . 8تغير مفيوـ السيادة المطمقة لمدوؿ ،بؿ تغير مفيوـ الحدود السياسية ،وأصبح يقترف في
بعض الحاالت مع الحدود اآلمنة لمدوؿ.

 -3.3.2الدور الروسي في إدارة األزمات الدولية:
استطاعت روسيا أف تدير العديد مف األزمات الدولية بكفاءة عالية ما أجبر العديد مف الدوؿ
االعتراؼ لروسيا بيذا الدور الياـ في إدارة األزمات الدولية ،في ىذا السياؽ يأتي تصريح وزير

الخارجية األلماني "شتاينمينر" "أنو ال يمكف تسوية األزمات الدولية بمعزؿ عف روسيا"( .روسيا

اليوـ)2016/04/10 ،
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أزمة أوسيتيا الجنوبية :
لـ تكف المواجية الروسية الجورجية التي اندلعت عقب القصؼ التي قامت بو جورجيا
ألوسيتيا الجنوبية في أغسطس ،2008/مجرد أزمة إقميمية بيف دولتي جوار ،وانما كانت في
حقيقة األمر مواجية بيف روسيا التي تحاوؿ استعادة نفوذىا ومكانتيا في منطقة االتحاد

السوفييتي السابؽ وبيف الواليات المتحدة التي كانت تدعـ الحكومة الجورجية في سياساتيا ضد

اإلقميـ .فقد أوضحت تمؾ األزمة أف روسيا استعادت مكانتيا كقوة كبرى قادرة عمى الدفاع عف

مصالحيا ،وحمفائيا وفرض إرادتيا في ىذا الشأف .وقد كانت تمؾ الحرب بمثابة فرصة لتمقيف
الرئيس الجورجي" :ميخائيؿ ساكشفيمي" درساً لمعارضتو الصريحة والمعمنة ،وتحديو الواضح

لروسيا واستخفافو بالمصالح الروسية( .السيد)2012 ،

إف أزمة" :أوسيتيا الجنوبية" بيف جورجيا وروسيا عاـ ) (2008ىي المؤشر األوؿ عمى بدء

عودة روسيا كقوة عسكرية عظمى تستطيع التدخؿ في أي منطقة مجاورة مف دوف النظر إلى أية
اعتبارات دولية أو إقميمية طالما ىذا التدخؿ يصب في حماية أمنيا القومي ،حينيا راىف الغرب

عمى أف روسيا لف تتدخؿ عسكرياً في أوسيتيا الجنوبية لحمايتيا ىي وأبخازيا مف اليجوـ

العسكري الجورجي ،وىذا الرىاف حينيا كاف مبنياً عمى األداء الروسي في أزمات سابقة منذ نياية
الحرب الشيشانية الثانية وعمى رأسيا الغزو األميركي لمعراؽ عاـ ) ،(2003والذى فقدت بسببو

روسيا حميفاً ظؿ عمى مدى عقود يعتبر حميفاً استراتيجياً ليا في الشرؽ األوسط .الرىاف الغربي
كاف خاس اًر وتدخمت روسيا بقوة في أوسيتيا الجنوبية ،وأرغمت جورجيا عمى قبوؿ أوسيتيا الجنوبية
وأبخازيا بالحكـ الذاتي بعد معارؾ عنيفة استمرت ألياـ عدة منيت فييا القوات الجورجية بخسائر

فادحة واتضح لروسيا ضموع أطراؼ غربية واقميمية حرضت جورجيا عمى تمؾ المغامرة الخطرة.
(منصور)2014 ،
اتيجياً لروسيا؛
فقد مثمت الحرب الروسية العسكرية ضد جورجيا ،تحوالً كبي اًر وانتصا اًر استر َ
ليس ضد جورجيا وحسب ،فقد كانت تمؾ مواجية مع الواليات المتحدة وحمؼ األطمنطي ،ألنيا

أحدثت تغي اًر في موازيف القوى اإلقميمية لممحيط الحيوي الروسي( .السيد)2012 ،
أزمة شبو جزيرة الكرم :

بدأت روسيا في إعادة مشاىد مف الحرب الباردة بينيا وبيف الغرب ،لعؿ أىميا مشيد العممية
العسكرية الناجحة التي نفذىا الجيش الروسي في شبو جزيرة القرـ؛ والتي انتيت بانتشاره في
كامؿ أراضييا وسيطرتو عمى قواعد الجيش األوكراني ،ومنعيا مف القياـ بأي تصرؼ معاد
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لتطمعات شعب القرـ في االنضماـ إلى روسيا ،وىو ما تـ بالفعؿ رغماً عف كؿ االعتراضات

الغربية ،ما شكؿ أزمة داخؿ أوكرانيا التي باتت أماـ إقميميف آخريف يريداف االنفصاؿ عنيا ،وىو
ما جعؿ التوتر يتصاعد بيف روسيا والغرب لدرجة جعمت الدوؿ الغربية تكثؼ مف عقوباتيا

االقتصادية عمى روسيا ومف الحرب الكالمية التي تجمت في الجمعية العامة لألمـ المتحدة وفى
قمة العشريف( .منصور)2014 ،
وبعد ضـ روسيا لمقرـ ،قاؿ "بوتيف" إف "روسيا لف تجري أي مباحثات مع أحد حوؿ إعادة
القرـ ألوكرانيا .القضية منتيية .وىذا قرار تاريخي لسكاف القرـ" .ىنا تنتيي الفكرة مرة واحدة والى
األبد ،بعيداً عف المماحكات السياسية .وعمى الغرب أف يبحث عف أوراؽ جديدة لعميا تنقذه مف
أزماتو األمنية واالقتصادية التي يحاوؿ حميا عمى حساب اآلخريف ،وفي المقاـ األوؿ عمى
حساب المواطف األوروبي الذي يطالبو الناتو والبنتاغوف بزيادة نفقات الدفاع ضد أعداء وىمييف.

روسية أصالً .وسكانيا أجروا استفتاء عمى عودتيا إلى روسيا بعد أف راحت إلى
وقاؿ ،القرـ
َ
أوكرانيا وفؽ تقسيمات إدارية في دولة واحدة اسميا االتحاد السوفييتي ،كانت موجودة حتى عاـ

) .(1991وعمى أوكرانيا أف تحؿ مشاكميا الداخمية بدوف اختراع أعداء ،وبدوف المعب عمى
يحال أزماتيما بعيداً عف تدمير استراتيجيات
التناقضات .وعمى الواليات المتحدة وحمؼ الناتو أف ّ
األمف األوروبي ،واستعباد المواطف األوروبي الذي يريد أف يعيش في ازدىار وكفاية"( .روسيا

اليوـ)2016/05/28 ،

أدخمت ىذه األزمة العالـ مرحمة جديدة بعد اتفاؽ "مينسؾ"*

18

لما حممو ىذا االتفاؽ مف

أبعاد ،ودالالت ليس عمى مستقبؿ تطورات ىذا الصراع فحسب ،بؿ عمى مجمؿ النظاـ الدولي
ومستقبؿ ومالمح وشكؿ العالقات الدولية ،حيث وعبر أوكرانيا ونصر روسيا ىناؾ يعني تأكيد

شراكة روسيا في أمف أوروبا ورسـ مستقبؿ حدود حمؼ شماؿ األطمسي والدرع الصاروخي ،لتعمف
روسيا بيذه الخطوة الشراكة التامة في النظاـ الدولي؛ والتي تحترـ مكانتيا وتاريخيا؛ وتعمف بيذا

قيادتيا لمتحوؿ واالنتقاؿ مف حالة الييمنة إلى نظاـ دولي أكثر توازناً ليأتي ىذا االتفاؽ باعتباره

المحطة األخيرة أو قبؿ األخيرة؛ إلسداؿ الستار عف عصر الييمنة األمريكية والتفرد بالقرارات

الدولية في الساحة العالمية وتعمف روسيا بما ال يقبؿ الشؾ بأنيا ليس قطب عالمي ،وحسب بؿ
لقد فرضت شروطيا في معادلة الصراع والتنافس عمى مستقبؿ النظاـ الدولي متعدد األقطاب

18

*(اتفاق مٌنسك هو اتفاق تم التوقٌع علٌه بٌن قادة كل من قادة أوكرانٌا وألمانٌا وفرنسا وروسٌا فً مٌنسك عاصمة روسٌا البٌضاء
ٌتعلق بمسألة النزاع فً أوكرانٌا حول انفصال األقالٌم الموالٌة لروسٌا( :دونٌتسك ولوغانسك) عن أوكرانٌا ,تنص الوثٌقة على تحفٌز
الحوار من أجل تنظٌم انتخابات محلٌة وفقا للتشرٌع األوكرانً لتحدٌد الوضع المقبل لمنطقتً دونٌتسك ولوغانسك .وإعداد دستور
أوكرانً جدٌدٌ ,قضً" :بالالمركزٌة" فً منطقتً دونٌتسك ولوغانسك باالتفاق مع ممثلً هاتٌن المنطقتٌن ,ولم ٌتطرق هذا االتفاق
إلى الوضع الجدٌد فً شبه جزٌرة القرم ,ما ٌعنى أنَّ هذه المسألة أصبحت منتهٌة وإلى األبد ,وأنَّ الدول الغربٌة ,تحاول كسب و ّد
روسٌا وقوتها لفرض االستقرار فً اإلقلٌمٌن المشار إلٌهم).
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وأنو ال يمكف ألحد فرض شروطو عمى روسيا والتسميـ بقوة روسيا ،ودورىا وأف "مينسؾ" مبش اًر

بوالدة النظاـ الدولي الجديد( .عكة)2015 ،

جاءت تصريحات "بوتيف" في /17فبراير ،2015/حوؿ النزاع في أوكرانيا "أف اتفاؽ مينسؾ
وثيقة قانونية دولية ونص جديد يجب أف يحترـ كرسالة واضحة بأف روسيا ماضية في فرض
شروطيا وأخذ دورىا في قيادة التحوؿ نحو النظاـ الدولي المتوازف الذي يحفظ ليا مكانتيا ونديتيا

وشراكتيا التامة ،في الق اررات الدولية ومصالحيا اإلقميمية والدولية"( .عكة)2015 ،
األزمة السورية :

إذا كانت أزمتا أوسيتيا الجنوبية وشبو جزيرة القرـ ذات بعد إقميمي بالنسبة لروسيا؛ وليا
عالقة مباشرة باألمف القومي الروسي ومجاليا الحيوي ،واذا كاف االنتصار الروسي في ىاتيف

األزمتيف قد جعؿ مف روسيا قوة عظمى عمى المستوى اإلقميمي ،فإف الدور الروسي في األزمة
السورية مف المؤكد أف لو بعداً عالمياً ،ولو عالقة بميزاف القوى عمى الصعيد العالمي .وتنطمؽ
الرؤية الروسية لدورىا في األزمة السورية مف منظورىا لشكؿ النظاـ الدولي الراىف أو عمى األقؿ

لما يجب أف يكوف عميو ىذا النظاـ في المستقبؿ.

يقوؿ الباحث السياسي الروسي "الكسي ارباتوؼ" عضو معيد "كارنيجي" فرع موسكو ،أنو
وألوؿ مرة منذ نياية الحرب الباردة تجري روسيا عممية عسكرية خارج محيط االتحاد السوفييتي

السابؽ ،إنيا تعود لمشرؽ األوسط ،حيث كاف االتحاد السوفييتي حاض اًر عمى مدى عشرات
السنوات .إف الشوؽ لعظمتو ،سيطر اآلف عمى شرائح واسعة مف سكاف روسيا ،وغدا واحداً مف

العوامؿ الرئيسة لمسياسة الداخمية والخارجية .إف الدولة الوحيدة التي تقوـ بعممية عسكرية مشابية
بسورية ىي أمريكا التي استقطبت الحمفاء لتتمقى منيـ بالدرجة األولى الدعـ السياسي والمعنوي،

وعمى العالـ أف يرى اليوـ أف روسيا ليست بدولة إقميمية كبرى ،وانما مركز قوة عالمي .ويقوؿ

ارباتوؼ :أف العممية العسكرية الروسية بسورية ،اكتسبت طابعاً نوعياً جديداً( .الحمراني)2015 ،

وترى الدراسة أف التدخؿ الروسي في سورية قد تـ بدوف توافؽ بيف روسيا والقوي الغربية

الكبرى ،وفي مقدمتيا الواليات المتحدة .لذا ،فإف مرحمة جديدة مف الصراع الدولي قد بدأت مف

سورية ،وربما قد تؤدي مآالت ىذا الصراع إلى تغير موازيف القوي العالمية ،واعادة ترتيب القوي

الكبرى عمي قمة النظاـ الدولي.
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خالصة :
تناوؿ ىذا الفصؿ البحث عف شكؿ النظاـ الدولي الراىف ومكانة وموقع روسيا داخؿ بنية ىذا

النظاـ مف خالؿ البحث عف عوامؿ القوة الروسية في النظاـ الدولي ،باإلضافة إلى الدور
الروسي في النظاـ الدولي وادارة األزمات الدولية ،وتوصمت ىذا الفصؿ إلى النتائج التالية:

• مف الواضح أف النظاـ الدولي الراىف لـ يعد ذلؾ النظاـ الذي أعقب نياية الحرب الباردة،
والذي أجمع عميو أغمب الباحثيف أنو يتسـ باألحادية القطبية ،مف حيث سيطرة الواليات المتحدة

األمريكية عمى مجمؿ الشؤوف الدولية ،وعدـ وجود قوى منافسة ليا في تمؾ الفترة ،ولكف أيضاً ال

يمكف القوؿ أف النظاـ الدولي الراىف ىو نظاـ متعدد القطبية أو نظاـ ثنائي القطبية ،حيث ال
زالت الواليات المتحدة األمريكية الدولة األقوى في العالـ في كافة المستويات.

• أما روسيا فيي أيضاً لـ تعد تمؾ الدولة التي أعقبت تفكؾ االتحاد السوفييتي ،فروسيا اليوـ
تمتمؾ مف أدوات القوة ما يؤىميا لمعب دور مؤثر في كافة التفاعالت الدولية ،ومف الواضح أف

روسيا  -منذ تولي بوتيف السمطة  -تصعد كقوة عظمى ساعية الستعادة موقعيا الذي لعبتو في

زمف االتحاد السوفييتي ،وىي دولة عمى قدر كبير مف القدرة االقتصادية والفعالية العسكرية

والسياسية ،لذا فإف استمرار الصعود الروسي وفؽ المؤشرات الحالية يشير إلى أف روسيا ربما
تكوف في طريقيا لتحقيؽ تعاظـ كبير في مكانتيا الدولية ومواردىا االقتصادية وقدراتيا العسكرية.

كما أف روسيا في إطار نيضتيا تخوض صراعاً بوجو نزعة الييمنة األحادية األمريكية،

خصوصاً ،وأف ىذه النزعة ىددتيا وما تزاؿ تيددىا في مجاليا الحيوي المباشر .باإلضافة إلى أف
روسيا تتحوؿ نحو بناء عالـ متعدد األقطاب في إطار بناء قوتيا الذاتية ،دوف أف تدخؿ في

مواجية مباشرة مع الواليات المتحدة.

• كؿ ما سبؽ يؤكد الفكرة القائمة والشديدة األىمية أف النظاـ الدولي الراىف يمر بمرحمة انتقالية
تسعى إليو روسيا والصيف بالدرجة األساس ،وتبقى األزمة السورية أحدى أىـ األزمات الدولية

الكاشفة عف مظاىر التحوؿ في ىيكؿ النظاـ الدولي  -باإلضافة إلى األزمات التي سبقت

اإلشارة ليا  -وخاصة بعد أف استطاعت روسيا أف تفرض نفسيا كأقوى الالعبيف عمى اإلطالؽ
في ىذه األزمة .وسيتناوؿ الفصؿ الرابع أىـ الدوافع الروسية لمتدخؿ في األزمة السورية.
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انفصم انرابع

96

الفصل الرابع
األزمة السورية والدوافع الروسية تجاىيا
غابت المواقؼ الدولية واإلقميمية عف بدايات الثورة التي انطمقت في سورية مارس،2011/

واكتفت تمؾ المواقؼ جميعيا بمطالبة أطراؼ الثورة السورية( :النظاـ والثوار) بضرورة الحوار مف
أجؿ التوصؿ إلى حموؿ تضمف عدـ االنزالؽ إلى العنؼ والعنؼ المضاد ،وحث النظاـ عمى

ضرورة البدء باإلصالحات وتمبية مطالب الثوار .وبقيت الثورة السورية في بداياتيا خاضعة
لمحسابات الوطنية البحتة ،إال أنو ومع دخوؿ الثورة مرحمة العنؼ بعد أشير قميمة عمى انطالقيا،
بدأت المواقؼ اإلقميمية والدولية تتبمور تجاه ىذه القضية ،واختمفت تمؾ المواقؼ في جوىرىا مف

حيث وقوؼ بعض األطراؼ اإلقميمية والدولية صراحةً إلى جانب قوى الثورة السورية ،وبالمقابؿ
وقفت أطراؼ أخرى إلى جانب النظاـ الحاكـ .ىذا التبايف في المواقؼ أعقبو دعـ لوجيستي عمى

األرض لطرفي الصراع السوري ،مما َأدى إلى انتقاؿ الصراع مف الداخؿ السوري ليصبح صراعاً
إقميمياً ودولياً واضحاً ،وتتحوؿ الثورة في سورية إلى أزمة إقميمية ودولية بامتياز.
اء أكاف
لـ يكف الدعـ الذي قدمتو األطراؼ اإلقميمية والدولية لكال الطرفيف السورييف ،سو ً
دعماً سياسياً أـ دعماً لوجستياً ،نابعاً مف نظرة إنسانية مف قبؿ األطراؼ الداعمة لقوى
المعارضة ،أو حماية الدولة مف التدخؿ في شؤونيا الداخمية مف قبؿ األطراؼ الداعمة لمنظاـ،

بؿ يرتكز ىذا الدعـ اإلقميمي والدولي إلى حسابات مصالح بالغة التعقيدَ ،أدت إلى تطور دعـ
األطراؼ السورية إلى أعمى المستويات السياسية والعسكرية ،بؿ وصؿ األمر إلى حد التدخؿ
المباشر في الصراع السوري مف قبؿ القوى اإلقميمية والدولية.

مف أبرز تمؾ التدخالت ىو الدور الروسي الذي ذىب بعيداً في دعمو لمنظاـ السوري إلى أف

وصؿ األمر إلى ما يشبو الوصاية عمى سورية ،فما الذي دفع روسيا أف تمعب مثؿ ىذا الدور في
األزمة السورية؟ وىؿ ىناؾ مصالح حقيقية لروسيا تسعى إلى تحقيقيا تفوؽ تكمفة ىذه الحرب؟.
ينقسـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث رئيسة ،يتناوؿ المبحث األوؿ :مسألة الثورة السورية

ودوافعيا ،أما المبحث الثاني :فيتناوؿ كيفية التحوؿ في سورية مف ثورة شعبية إلى أزمة دولية
وأىـ العوامؿ التي أدت إلى ىذا التحوؿ ،ويتناوؿ المبحث الثالث :أىـ الدوافع الروسية تجاه

األزمة السورية.
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 -4.1خمفيات األزمة السورية :
ترى الدراسة بدايةً أنو يجب عدـ الخمط بيف مفيومي األزمة السورية والثورة السورية؛ حيث

إف الثورة السورية التي انطمقت في مارس2011/؛ كانت تعبي اًر حقيقياً لمطالب الشعب السوري؛
والذي طالب بإصالحات معيشية واجتماعية ،وبعض االصالحات السياسية ،إال أف استمرار ىذه

الثورة إلى غاية اآلف دوف تحقيؽ الشعب السوري لتطمعاتو؛ بؿ وخروج الشعب السوري مف معادلة
التأثير في مسار ثورتو ،أدى إلى تحوؿ ىذه الثورة إلى أزمة إقميمية ودولية بامتياز ،تتداعى عمييا
معظـ القوى اإلقميمية والدولية؛ وتتحكـ في مجرياتيا وتطوراتيا ،دوف أي م ارعاة لمطالب ،وحؽ

الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسو.

بالرغـ مف تركيز الدراسة عمى مفيوـ األزمة السورية كأزمة دولية ليا عالقة بميزاف القوى
عمى المستوى العالمي ،إال أنيا تتناوؿ في بعض الصفحات الثورة السورية وأسبابيا؛ كي نتمكف

مف دراسة كيفية تحوليا إلى أزمة دولية؛ وأسباب استمرار ىذه األزمة لمدة  6سنوات دوف

تسويتيا.

 -4.1.1ال ورة في سورية :
أصبحت ظاىرة الثورة موضع اىتماـ جؿ الباحثيف في مجالي التاريخ والعموـ اإلنسانية ،الذيف
قاموا بدراسة التجارب الثورية،
ابتداء مف الثورة الفرنسية عاـ ) ،(1789باعتبارىا نموذجاً
ً
انتياء بالثورات
كالسيكياً لمثورة ،مرو اًر بالثورة الروسية ) ،(1917والثورة اإليرانية ) ،(1979و ً
الديمقراطية في أوروبا الشرقية واالتحاد السوفييتي في أواخر الثمانينيات وأوائؿ التسعينيات مف

القرف العشريف( .صفار ،2011 ،ص)20

يقسٍّـ "أرسطو" الثورات إلى نوعيف :األوؿ يؤدي إلى تغيير الدستور القائـ ،فينتقؿ مف نظاـ

حكـ إلى نظاـ حكـ آخر ،والثاني يغيٍّر الحكاـ في إطار بنية النظاـ القائـ.
()Aristotle,2000,p.188
لمثورة تعريفات معجمية تتمخص في تعريفيف ومفيوميف ،التعريؼ التقميدي القديـ الذي وضع
مع انطالؽ الش اررة األولى لمثورة الفرنسية ،وىو "قياـ الشعب بقيادة نخب وطالئع مف مثقفيو
لتغيير نظاـ الحكـ بالقوة" .وقد طور الماركسيوف ىذا المفيوـ بتعريفيـ لمنخب والطالئع المثقفة

تعرؼ الموسوعة العربية الثورة بأنيا "تغير
بطبقة قيادات العماؿ (البروليتاريا) .عمى جانب آخر ٍّ
جوىري في األوضاع السياسية واالجتماعية في بمد معيف ،ال يتبع في أحداثو الوسائؿ المقررة

وتعرفيا موسوعة عمـ االجتماع بأنيا" :التغييرات الجذرية
لذلؾ في النظاـ الدستوري لذلؾ البمد"ٍّ .
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في البنى المؤسسية لممجتمع ،تمؾ التغييرات التي تعمؿ عمى تبديؿ المجتمع ظاىرياً وجوىرياً مف
نمط سائد إلى نمط جديد يتوافؽ مع مبادئ وقيـ وأيديولوجية وأىداؼ الثورة ،وقد تكوف الثورة

عنيفة دموية ،كما قد تكوف سممية ،وتكوف فجائية سريعة أو بطيئة تدريجية"( .لطفي،2012 ،

ص)3

بمراجعة تاريخ الثورات ،يتضح أنيا تؤدي غالباً إلي تغيير تاريخي مثمما حولت الثورة

الفرنسية النظاـ الممكي إلي نظاـ جميوري .وتحدث الثورة غالباً في مجتمعات يسودىا االستبداد
والفساد والظمـ وتراجع أو انعداـ حرية األفراد.

يرى البعض أف الفيـ المعاصر واألكثر حداثةً لمثورة ىو التغيير الذي يحدثو الشعب لتحقيؽ

طموحاتو لتغ يير نظاـ الحكـ العاجز عف تمبية ىذه الطموحات ولتنفيذ برنامج مف المنجزات

الثورية غير االعتيادية .والمفيوـ الدارج أو الشعبي لمثورة ىو االنتفاض ضد الحكـ الظالـ .وقد

تكوف الثورة شعبية مثؿ الثورة الفرنسية عاـ ) ،(1789وثورات أوروبا الشرقية عاـ )،(1989

وثورة أوكرانيا المعروفة بالثورة البرتقالية في نوفمبر ،2004/أو عسكرية وىي التي تسمى انقالباً
مثؿ االنقالبات التي سادت أمريكا الالتينية في حقبتي الخمسينيات والستينات مف القرف العشريف،

أو حركة مقاومة ضد مستعمر مثؿ الثورة الجزائرية (لطفي ،2012 ،ص .)5أما االنقالب

العسكري فيو قياـ أحد العسكرييف بالوثوب لمسمطة مف خالؿ قمب نظاـ الحكـ ،بغية االستئثار
بالسمطة والحصوؿ عمى مكاسب شخصية مف كرسي الحكـ( .السكراف)2006 ،
مف خالؿ المتابعة الدقيقة لحالة الدوؿ العربية التي نضجت فييا الثورة مثؿ مصر وتونس،
يتضح أف عممية الثورة في ىذه البمداف تستيدؼ بالدرجة األولى انييار نظـ سياسية قائمة واعادة
بناء نظـ أخرى ،وىذا ما تؤكده الشعارات في تونس ومصر مف قبيؿ "الشعب يريد إسقاط النظاـ"،

فاليدؼ ىو إحداث تغيير ثوري في النظـ السياسية ،وعدـ قبوؿ أي تجميؿ لمنظاـ( .لطفي،

 ،2012ص)2

مف بيف كؿ الدوؿ العربية التي قامت فييا ثورات أواخر العاـ ) (2010ومطمع العاـ

) ،(2011بدت سورية البمد األقؿ احتماالً لمثوراف ،في رأي الكثيريف ،عمى الرغـ مف توافر كؿ
أسباب الثورة فييا  -مثميا مثؿ غيرىا مف دوؿ الربيع العربي  -مثؿ استشراء الفساد ،وعدـ

التوازف في التنمية ،وغياب تكافؤ الفرص ،وارتفاع معدالت البطالة ،وسيطرة األجيزة األمنية عمى
مناحي الحياة ،وضعؼ الخدمات ،وتنامي عدد السكاف في مقابؿ محدودية الموارد ،وغياب
الحريات والشفافية ،وعدـ وجود نظاـ حكـ تمثيمي حقيقي ،واحتكار القمة السمطة والثروة( .قبالف،

 ،2016ص)65
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ترى الدراسة ،أف ما حدث في الدوؿ العربية التي شيدت احتجاجات شعبية ضد األنظمة

األثر المباشر عمى ما بدا ،وكأنو بداية ثورة شعبية ضد النظاـ السوري الحاكـ،
الحاكمة؛ كاف لو ُ
ومطالبتو بإجراء إصالحات حقيقية عمى الصعيد االقتصادي واالجتماعي والسياسي ،فعرفت
سورية في مارس ،2011/واحدة مف أكبر وأكثر التحوالت أىمية في تاريخيا الدولي المعاصر،

والتي بدأت مف خالؿ مجموعة مف االحتجاجات الشعبية التي تطورت بسرعة كبيرة إلى أزمة

داخمية وحرب أىمية بيف النظاـ السوري والمعارضة التي تقود الحراؾ الشعبي.

انطمقت الثورة السورية يوـ الجمعة /15آذار 2011/ضد القمع والفساد وكبت الحريات،

وعمى إثر حادثة أثارت غضب أىالي حوراف جنوب سورية حيث تـ اعتقاؿ خمسة عشر طفالً

في /27فبراير 2011/وتعذيبيـ ألنيـ كتبوا عبارات مناىضة لمنظاـ ،متأثريف بالثورات التي
اندلعت في عدة دوؿ العربية مطمع عاـ ) ،(2011وبخاصة الثورة التونسية والثورة المصرية،

المتيف أطاحتا بالرئيس التونسي "زيف العابديف بف عمي" والرئيس المصري "حسني مبارؾ" .قاد
ىذه الثورة الشباف السوريوف الذيف طالبوا بإجراء إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية ،ورفعوا

مجموعة مف شعارات الحرية والكرامة ،لكف قوات األمف والمخابرات السورية واجيتيـ بالرصاص
الحي في مدينة درعا ،ما أدى لمقتؿ أربعة أشخاص ،فسرعاف ما تحوؿ الشعار إلى" :إسقاط

النظاـ" ،وعمت المظاىرات مدف وبمداف محافظة درعا ومعظـ المدف السورية وفي مقدمتيا

الالذقية ودوما وداريا وحمص وبانياس( .بشارة ،2013 ،ص)81

ربما تفاجأ النظاـ السوري بانتقاؿ عدوى التغيير الثوري إليو؛ ألنو كاف محكوماً بصورة نمطية

فرضت عميو سوء تقدير قابمية المجتمع السوري لالحتجاج ،وال سيما عندما وضع شرعية بقاؤه
في سمة السياسة الخارجية المقبولة شعبياً .ولذلؾ ،رأى أف سبب الثورة في مصر ىو سياستيا
الخارجية ،وتجنب بذلؾ رؤية األسباب االجتماعية والسياسية والحقوقية الداخمية لمثورات( .نوفؿ

وآخروف ،2014 ،ص)32
 -4.1.2دوافع ال ورة في سورية:
تعتبر الثورة السورية ىي أزمة حقوؽ في جوىرىا .حيث ترجع جذورىا حسب البعض إلى:

ىمش قطاعات كبيرة مف المجتمع وحرميا مف المساىمة في الحياة
"االختناؽ المؤسساتي" الذي ّ
السياسية واالقتصادية واالجتماعية بفاعمية .وتظير حالة االختناؽ ىذه ،في فقداف المؤسسات
السياسية واالقتصادية السورية قدرتيا عمى التطور لتواكب التطمعات والمصالح واإلمكانيات

الجديدة لممجتمع السوري( .نصر وآخروف ،2013 ،ص)7
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يمكن تكسيم أسباب ال ورة في سورية إلى أربعة محاور :
 -1األسباب السياسية :
قاـ حزب البعث في ظؿ نظاـ الرئيس "حافظ األسد" باحتكار الحياة السياسية ،ومصادرتيا

بالكامؿ واعتمد عمى أجيزة االستخبارات ،ونتج عف ىذا الواقع انتشار الفساد والمحسوبية عمى

نطاؽ واسع في السمطة .لكف "حافظ األسد" استطاع ضبط عمؿ أجيزة االستخبارات في شكؿ ال
يجعميا تتجاوز حدودىا لرسـ السياسة الخارجية التي بقيت حك اًر عميو في إدارة التوازنات اإلقميمية
والدولية لمصمحة سورية .وبالرغـ مف محاوالت الرئيس "بشار األسد"  -الذي خمؼ والده عاـ

) - (2000لتحديث بنية النظاـ السياسية عبر التخفيؼ مف قبضة أجيزة األمف عمى الحياة
العامة ،وعبر إفساح المجاؿ أماـ القطاع الخاص ،حيث بدأت التجمعات والمنتديات السياسية

باالنتشار في ما عرؼ بربيع دمشؽ ما بيف عاـ )(2002-2000؛ إال أف ىذه المنتديات الداعية

إلى اإلصالح أُوقفت مف طرؼ األجيزة األمنية أواخر عاـ )( .(2002واكيـ ،2013 ،ص)203
• االختناق السياسي كمحرك أساسي لألزمة :
ال توجد حياة سياسية في سورية بالمعنى الحقيقي منذ مجيء حزب البعث عاـ ) (1963إلى

الحكـ ،بمعنى أنو ليس ىناؾ رأي لمشعب ،وبمعنى أنو ليست ىناؾ مشاركة مف أطياؼ الشعب
المختمفة في قيادة البالد وتوجيييا ،وبمعنى أنو ليست ىناؾ انتخابات حقيقية ،وليست ىناؾ

محاسبة لممسؤوليف وليس ىناؾ تداوؿ لمسمطة إلخ ،.....فال يوجد شيء مما ذكرنا ،بؿ إف الحياة
السياسية اختزليا الحزب  -في البداية  -بأعضائو ،ثـ أصبحت أسرة األسد ىي محور الحياة
السياسية وجوىرىا .وبيذا تـ حصر السياسة بشخص األسد وأسرتو ومف يدور في فمكو ،وعندما

خمفو ابنو بشار سار عمى النيج نفسو ،بؿ تضخـ دور األجيزة األمنية ،وأصبحت ىي التي
تصوغ الحياة السياسية ،فاالنتخابات والنقابات واتحادات الطمبة ومجمس الشعب والوزراء إلخ.....

كميا أدوات وبيارؽ في أيدي األجيزة األمنية .لذلؾ فإف األوضاع السياسية جعمت الشعب السوري
يعيش حالة اختناؽ سياسي ،فما ِ
أف انطمقت الثورة حتى تفاعؿ الشعب معيا ،تعبي اًر عف تطمعو

إلى حياة سياسية جديدة يكوف مشاركاً فييا ولو قدرة عمى التأثير فييا( .التوبة)2012 ،
• األداء المؤسساتي الضعيف :

إف تحقيؽ تنمية مستدامة لتوفير مساواة اجتماعية ،وفقر أقؿ ،وثقافة غنية وحية وبيئة صحية

كميا أمور تتطمب وجود مؤسسات كفؤة وشفافة ،وخاضعة لممساءلة ،فيذه المؤسسات تضمف بناء

القدرات البشرية ،وايجاد فرص متساوية ،وصوف الحقوؽ والكرامة لمجميع .فضعؼ األداء
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المؤسساتي في سورية ىو أمر يثبتو تقييـ منتصؼ المدة لمخطة الخماسية العاشرة ،فقد كشؼ
التقييـ عف التنفيذ الضعيؼ لإلصالحات المؤسساتية المخطط ليا ،والغياب شبو التاـ لتنفيذ

اإلصالحات والمبادرات الرامية إلى اإلصالح ومكافحة الفساد ،كما أظير التقرير الوطني

لمتنافسية ) (2010أف سورية تعاني مف ظروؼ معقدة ،بسبب ضعؼ مساءلة الحكومة وادارتيا
لمموارد العامة ،وغياب السياسات العامة الشفافة( .نصر وآخروف ،2013 ،ص)29
 -2األسباب االقتصادية :
تعتبر سورية بمداً غنياً بموارده الطبيعية ،فيي تحتوي سيوالً خصبة ومياىاً وافرة ،وتحتوي

أيادي عاممة ماىرة ،كما تحتوي تنوعاً طبيعياً بيف جباؿ وودياف وسيوؿ إلخ ،....وقد دأب الحكـ

عمى مصادرة األراضي واالدعاء بأنيا ألغراض ومنافع عامة ،مما اضطر أىميا لميجرة مف

مكانيـ التاريخي* ،19وقد ىاجر السوريوف الذيف صودرت أراضييـ ومزارعيـ إلى مدف صفيح في
ضواحي المدف ،تحيط بمدف صفيح أقدـ ،محرومة مف معظـ الخدمات الحياتية ،ىي في حقيقتيا

سكف عشوائي ،يعيش فييا  42بالمائة مف السورييف (المتوسط العالمي ( .)%8التوبة)2012 ،
حقؽ االقتصاد السوري معدالت نمو مرتفعة نسبياً خالؿ العقد الذي سبؽ الثورة ،بمعدؿ نمو

وسطي يبمغ ما يقارب  %4.45خالؿ الفترة الواقعة ما بيف العاميف ) .(2010-2001بيد أف
نمو نصيب الفرد مف إجمالي الناتج المحمي ،وفي ضوء معدؿ النمو المرتفع لمسكاف ،كاف أقؿ

بكثير (عند حدود  )%2وبالمقارنة مع المنطقة العربية ،كاف أداء النمو في سورية أعمى بقميؿ

مف المعدؿ الوسطي ،غير أف نصيب الفرد مف إجمالي الناتج المحمي كاف ال يزاؿ منخفضاً

نسبياً ،ولـ يحقؽ تقارباً مع مستوى الدوؿ النامية الناجحة( .نصر وآخروف ،2013 ،ص)16

في بداية عاـ ) (2005أطمقت شخصيات مف النظاـ القديـ عممية المبرلة االقتصادية ،وكاف
وزير االقتصاد "عبد اهلل الدردري" المتأثر بالتجربة االقتصادية التونسية خالؿ عيد الرئيس "زيف

العابديف بف عمي" ىو الذي شجع عمى اتباع ىذه السياسة ،وأتت ىذه التحوالت االقتصادية

لمصمحة الطبقة البرجوازية في المدف عمى حساب الصناعات المتوسطة والحرفية خصوصاً أنيا
شجعت سياسة االستيراد ،مما أدى إلى إغراؽ السوؽ بالبضائع األجنبية ،والى إفالس الكثير مف

الصناعات المحمية والى زيادة معدالت التضخـ ،ومف جية أخرى؛ فقد فاقمت ىجرة رأس الماؿ

الخميجي مف األزمة االقتصادية ،فتضخمت األسعار وساد غالء لممعيشة أثر بالدرجة األولى في
الطبقات الوسطى والفقيرة( .واكيـ ،2013 ،ص)203
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*(غادر الجزٌرة ,المنطقة التً كان ٌقال إنها ستطعم سورٌة وجزء من الوطن العربً ,ما بٌن ثالثمائة ألف وملٌون مواطن خالل
األعوام الستة التً سبقت الثورة ,وقد بدأت المنظمات الدولٌة توزع هناك ثالثة وعشرٌن ألف سلة غذاء ٌومٌا)
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كما أدى تطبيؽ سياسات اقتصاد السوؽ إلى تقويض موارد أعداد ىائمة مف سكاف الريؼ

والمدف الصغيرة والمتوسطة المعتمدة عمى االقتصاد الريفي ،وأجبرت أعداداً كبيرة منيـ عمى

مغادرة أماكف عيشيا ،وغيرت نمط حياتيا وعاداتيا .وبما أف الريؼ ىو الدعامة األولى لمنظاـ

السوري ،فإف النيج االقتصادي الجديد خرب عالقاتو مع قاعدتو الشعبية والسياسية الرئيسة،

وتحوؿ االقتصاد مف اقتصاد إنتاجي/ريعي عموماً إلى اقتصاد استيالكي/ترفي غمب عميو طابع
ريعي ،وتردي نوعية الخدمات وارتفاع أسعارىا وفساد فادح في الجياز اإلداري( .أحمد يوسؼ

أحمد وآخروف ،2012 ،ص)171

توصؿ التقرير الوطني الثاني عف الفقر وعدالة التوزيع إلى زيادة نسبة السكاف الفقراء ،فوفؽ
تقديرات عاـ ) (2010فإف حوالي  7مميوف نسمة ( %34.3مف إجمالي السكاف) ،أصبحوا تحت

خط الفقر ،وتوصؿ التقرير الوطني الثاني لمسكاف إلى أف معدؿ البطالة وصؿ إلى %16.5

( 3.7مميوف نسمة عاـ  ،)2009وقدرت البطالة بصورة غير رسمية بػ  7( %32مميوف نسمة

عاـ  .)2009كما أف الحياة االقتصادية ممموءة بالفساد ،فال بد مف الرشوة مف أجؿ إنجاز أية

معاممة ،وال بد مف إذالؿ المواطف نفسو أماـ أجيزة األمف ،ألف كؿ شيء مرتبط بأجيزة األمف
المختمفة .انطالقاً مف ذلؾ ،نستطيع أف نقرر بكؿ وضوح ودقة بأف سورية أصبحت قسميف:

األول :قمة مف الناس تممؾ كؿ شيء وىـ آؿ األسد ومف حوليـ ممف نيبوا كؿ خيرات ومقدرات
سورية .وال اني :وىـ معظـ الشعب ال يممكوف وال يجدوف قوتيـ وىـ في فقر مدقع .مما أدى إلى
ضيؽ الشعب وانفجاره( .التوبة)2012 ،
 -3األسباب االجتماعية وال كافية :

ال يمكف الفصؿ بيف أسباب الثورة في سورية فيي في عالقة تكاممية ،فقد أدت الفوارؽ

االقتصادية بيف طبقات المجتمع السوري إلى خمخمة التماسؾ االجتماعي؛ وربما كانت ىذه
الفوارؽ االقتصادية ذاتيا قد حدثت بسبب االختالؼ في المذاىب والطوائؼ.
• انعدام كرامة المواطن السوري :
أحس المواطف السوري بأنو ال كرامة وال قيمة لو ،فيو معرض لالعتقاؿ دوف مبررات أو حتى

معرفة مكاف اعتقالو ،وقد يعتقؿ أحياناً بدوف عودة دوف أف يعرؼ عميو شيء ،وىذا األمر قد
حدث مع عشرات اآلالؼ مف المواطنيف السورييف ،إف إحساس المواطف بأنو ال كرامة لو عند ىذا

النظاـ عامالً مف العوامؿ التي دفعت المواطف إلى الثورة مف أجؿ تثبيت حقو في الكرامة؛ حيث
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يصبح النظاـ في ىذه الحالة عاجز عمى توفير األمف ،ومبدع في تضييؽ الخناؽ عمى أفراد

المجتمع( .سعيفاف ،2012 ،ص)2
• تفشي الظمم وانعدام المساواة :

يعاني المواطف السوري مف تفشي الظمـ وانعداـ المساواة ،وذلؾ بعدـ قدرتو عمى الحصوؿ
عمى أبسط حقوقو ببساطة وسالسة في أي مجاؿ اقتصادي أو تجاري أو سكني أو مالي أو
ٍ
ٍ
متساو مع المواطف اآلخر مف أبناء الطائفة العموية ،وال يصؿ إلى بعض حقوقو
بشكؿ
تعميمي.
إال مف خالؿ األجيزة األمنية .وىذا كاف أحد العوامؿ التي دفعتيـ إلى الثورة عمى النظاـ الحاكـ.

(عبد الرحمف ،2013 ،ص)80-79

• تغول األجيزة األمنية عمى المواطن السوري :
عطؿ نظاـ "الرئيس األسد" كؿ عوامؿ الحياة الطبيعية في سورية مف حياة سياسية واجتماعية

واقتصادية ،وربطيا باألجيزة األمنية؛ أي أتباع النظاـ البوليسي كما ىو الحاؿ في تونس في فترة

"زيف العابديف" لذلؾ يعد عصب نظاـ "األسد" ىو األجيزة األمنية ،لذلؾ تعددت األجيزة األمنية

وأصبح عددىا ( )17جيا ًاز ،وبمغت ميزانيتيا ضعؼ ميزانية الجيش السوري ،وشكمت  -ىذه

األجيزة  -في مجموعيا أخطبوطاً أحاط بالمواطف وأحصى أنفاسو ،وحاسبو عمى كؿ تحركاتو
وسكناتو ،وبث الخوؼ والرعب الالمحدود في كؿ كيانو ،وجعمو قمقاً ومتوت اًر مف أف يقع في قبضة
أحدىا ،وربط النظاـ بيذه األجيزة كؿ شؤوف المواطف مف سفر وتصدير وبيع وشراء وتجارة

وتعميـ واعالـ ،وىذا ما جعميا تتغوؿ وتصبح كابوساً في حياة األفراد .ولقد كانت ىذه األجيزة

األمنية وتغوليا عامالً رئيساً في دعوة المواطف السوري إلى الثورة ليتخمص والى األبد مف
عذابات وارىاب ىذه األجيزة األمنية( .عبد الرحمف ،2013 ،ص)80-79

 -4رؤية النظام ألسباب ال ورة :
يرى الرئيس السوري "بشار األسد" أف جذور األزمة الحالية في سورية تعود إلى احتالؿ

الواليات المتحدة األمريكية لمعراؽ عاـ ) ،(2003وأشار إلى" :أننا بمد مجاور لمعراؽ ،عندما كنا

نرى بأف ىذه الحرب ستحوؿ العراؽ إلى بمد طائفي ،والمجتمع منقسـ عمى نفسو .وفي غرب

سورية ىناؾ بمد طائفي آخر ىو لبناف ،ونحف في الوسط ،فكنا نعرؼ تماماً بأننا سنتأثر ،وبالتالي
بدايات األزمة في سورية ،ما حصؿ في البداية كاف ىو النتيجة الطبيعية ليذه الحرب ولموضع

الطائفي في العراؽ الذي انتقؿ جزءاً منو إلى سورية ،وكاف مف السيؿ عمييـ أف يقوموا بعممية
تحريض بعض المجموعات السورية عمى أسس طائفية" .النقطة المفصمية الثانية ،بحسب الرئيس
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السوري ،ىي واف بدرجة أقؿ ،عندما تبنى الغرب اإلرىاب بشكؿ رسمي في أفغانستاف في بداية
الثمانينات .وذكر "األسد" بأنو الحقاً في عاـ ) ،(2006ظيرت "داعش" في العراؽ ،وتحت

اإلشراؼ األمريكي ولـ يقوموا بمحاربتيا" .وأضاؼ "األسد" أف "كؿ ىذه األمور مع بعضيا ىي
التي جعمت الظروؼ مييأة لمثؿ ىذه االضطرابات ،بدعـ غربي ،وبأمواؿ خميجية خاصة مف

قطر والسعودية ،وبدعـ لوجيستي تركي( .موقع عربي)2015/09/16 ،
ترى الدراسة ،أف النظاـ السياسي في سورية قد يكوف كغيره مف األنظمة العربية التي تتصؼ
باالستبداد السياسي ،وقد تكوف أيضاً ىذه العوامؿ الداخمية قد عززت الشعور لدى المواطف

السوري بضرورة التغيير وبخاصة في ظؿ ما شيده العالـ العربي مف ثورات مماثمة ،إال أنو ثمة
عوامؿ خارجية قد أرادت لدولة مثؿ سورية ال زالت تحافظ عمى مفيوـ القومية العربية؛ بأف تنزلؽ

إلى دوامة الفوضى كجزء مف استراتيجية الفوضى الخالقة التي طرحتيا الواليات المتحدة عاـ

) ،(2003لتصبح سورية وغيرىا مف الدوؿ العربية عرضةً لتقسيـ جديد بعد تقسيـ سايكس بيكو
قبؿ مئة عاـ.

 -4.2التحول في سورية من ورة شعبية إلى أزمة دولية :
ثمة ترابط عضوي بيف البيئة الداخمية لمنطقة الثورات العربية والبيئة الخارجية لمقوى الدولية
المتفاعمة مع قضايا الثورات ،والتي تسيـ في تغيير قواعد لعبة التوازنات اإلقميمية والدولية،

محددة بذلؾ نمط الييكؿ الجديد لمنظاـ الدولي القادـ .ويتوقؼ تحديد مالمح ىذا الييكؿ عمى

إعالف النتيجة النيائية لمصراع اإلقميمي والدولي عمى المسرح السوري الذي يتفاعؿ فيو أطراؼ

عديدةٍّ ،
لكؿ منيا حساباتو ،واعتباراتو وأولوياتو التي تختمؼ عف بعضيا بعضاً.

لقد بدأت األزمة السورية مرتبطة بصيرورة "الربيع العربي" إال أنيا سرعاف ما تحولت إلى

صراع نفوذ بيف الدوؿ اإلقميمية الكبرى ثـ أخذت ترتبط بمستوى أعمى مف التنافس بيف القوى

العظمى في النظاـ الدولي ،وتحديداً روسيا والصيف مف جية ،والواليات المتحدة ودوؿ االتحاد
األوروبي مف جية أخرى( .آزاد وآخروف ،2013 ،ص)478

 -4.2.1دور األطراف السورية في تدويل األزمة :
تنحو الثورات ،خصوصاً في الدوؿ التي تحظى بمكانة استراتيجية وموقع جغرافي مميز ،إلى

اجتذاب التدخالت الخارجية ،والتي تتحوؿ في بعض الحاالت إلى نزاع إقميمي وأحياناً دولي،
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وتستدعي الثورات التدخؿ الخارجي ألسباب مختمفة منيا الدفاعي ومنيا اليجومي .السموؾ
الدفاعي الذي تنحو دوؿ الجوار إلى اتباعو ينبع في الجوىر مف مخاوؼ مف تأثير الثورة في

أوضاعيا األمنية أو االقتصادية أو السياسية ،كأف تنتقؿ االضطرابات إلييا ،أو مخاوؼ مف

احتماؿ تفتت الدولة المعنية وانعكاس ذلؾ عمى تماسؾ دوؿ الجوار في حاؿ وجود أقميات إثنية

أو طائفية أو دينية مشابية لدييا ،وقد يكوف التأثير عف طريؽ قدوـ موجات مف المياجريف

والالجئيف فيكوف العبء ىنا اقتصادياً وأمنياً ومجتمعياً وغير ذلؾ .أما السموؾ اليجومي فينبع

أساساً مف رغبة دوؿ الجوار في استغالؿ اختالؿ النظاـ واألمف في البمد المجاور ،لمؿء الفراغ
الناجـ عف ضعؼ السمطة المركزية في ىذا البمد ،أو ترجمة أطماع ما في أراضييا ،أو العمؿ
عمى تنصيب نظاـ مؤيد ليا ،أو الحيمولة دوف حصوؿ تحوؿ في السياسة الخارجية لذلؾ البمد أو

تغيير في التحالفات أو موازيف القوى القائمة .ما حصؿ في سورية ،ليس فقط أف كؿ ىذه

األسباب مجتمعة كانت قائمة ،بؿ أيضاً أف التدخؿ الخارجي استدعتو بصفة صريحة أطراؼ
الصراع المحمية( .قبالف ،2016 ،ص)67-66

إف تنوع سياسات المموليف ومحاولتيـ شراء نفوذىـ عمى األرض ،ينقؿ االستقطاب اإلقميمي
والدولي إلى الداخؿ السوري ،ويحوليا إلى حرب بالوكالة بيف القوى اإلقميمية والدولية المتنافسة

عمى النفوذ في سورية ،حيث تسعى بعض الحكومات لصنع أدوات تأثير ونفوذ ليا في الصراع،

ومف أبرز الحكومات التي تقدـ تمويالً لممعارضة المسمحة السورية حكومات دوؿ الخميج
وبريطانيا وفرنسا وتركيا والواليات المتحدة األمريكية (قبالف ،2012 ،ص .)56وىنا نذكر

التحقيؽ الذي نشرتو صحيفة "الغاردياف" البريطانية حوؿ استعداد المسؤوليف السعودييف لدفع
رواتب عناصر الجيش السوري الحر المعارض في محاولة لتشجيع انشقاؽ الجنود عف الجيش

النظامي ،وزيادة الضغوط عمى نظاـ الرئيس السوري "بشار األسد" ( .)2012 ،BBCفي الجية
المقابمة ،فقد قاـ النظاـ السوري باستدعاء أطراؼ إقميمية ودولية بشكؿ صريح كي تقؼ بجانبو

في أزمتو الداخمية التي أسماىا بػ"المؤامرة الكونية" عمى سورية( .بشارة وآخروف ،2015 ،ص)9
فاألزمة السورية ومنذ نشوبيا وحتى يومنا الحاضر ،سيطرت عمييا رؤيتيف لمحؿ ال ثالث
ليما .فاألولى تمثميا المعارضة السورية ،والتي ترى في موقفا روسيا وايراف الرافضاف لمثورة
السورية عمى إنيا جزء مف المشكمة وليس الحؿ ،وعمى نحو مغاير ترى السمطة الحاكمة في

سورية ممثمةً بالرئيس "بشار األسد" بأف موقؼ كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية ،وبعض الدوؿ
الغربية كفرنسا وبعض الدوؿ الخميجية كالمممكة العربية السعودية وقطر إضافةً إلى تركيا الداعـ
ألطراؼ المعارضة جزء مف المشكمة أيضاً( .خولي)2016 ،
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حاوؿ طرفا األزمة السورية إ ًذاً أقمَمة األزمة ،وتدويميا :النظاـ العتقاده أف ىذه ىي ساحة

لعبو المفضؿ ،وحيث توجد معظـ نقاط قوتو؛ أما المعارضة ،فحاولت الشيء نفسو ،ألنيا كانت

تدرؾ أنيا أضعؼ كثي اًر مف إسقاط النظاـ مف دوف معونة خارجية .لذلؾ التقى الطرفاف عمى
تدويؿ األزمةٌّ ،
كؿ منيما مف زاوية رؤيتو الخاصة .وبالفعؿ ،فإنو نتيجة الجيد المشترؾ لمنظاـ
والمعارضة بدأت األزمة ،منذ شيرىا الخامس ،تأخذ طابعاً إقميمياً ودولياً .فظيرت أوالً مف خالؿ

حرب وكالة انخرطت فييا كؿ األطراؼ اإلقميمية والدولية الفاعمة( :تركيا  -إيراف  -السعودية -

قطر  -روسيا  -الواليات المتحدة وغيرىا) ،ثـ تطور الوضع إلى أف وصؿ إلى مرحمة التدخؿ
العسكري المباشر ،عندما قامت واشنطف بتشكيؿ تحالؼ دولي لمواجية تنظيـ الدولة في سورية

والعراؽ في أيموؿ/سبتمبر ) ،(2014ثـ التدخؿ العسكري الروسي لمصمحة النظاـ في
أيموؿ/سبتمبر مف العاـ )( .(2015قبالف ،2016 ،ص)67
 -4.2.2الصراع اإلقميمي والدولي كمحدد الندالع أزمة دولية في سورية :
لـ ِ
يأت التدخؿ اإلقميمي والدولي في األزمة السورية استجابةً لمطالب أطراؼ النزاع السوري،

فالدوؿ ال تحركيا العواطؼ أو القيـ؛ إنما تحركيا مصالحيا وأطماعيا تجاه قضية أو أزمة ما.

كما أف مفاوضات جنيؼ لمسالـ ال تتعمؽ بمصير الشعب السوري ،بؿ تتمحور حوؿ مصالح

القوتيف العظمييف :الواليات المتحدة األمريكية وروسيا .ويمكف القوؿ "إف مفاوضات مؤتمر جنيؼ
لمسالـ؛ لـ تعد تدور حوؿ معاناة األىالي المدنييف أو األىداؼ السياسية الخاصة بالمعارضة

السورية ،التي لـ تعد تتمتع اآلف تقريباً بأي مجاؿ لمعمؿ .وىنا ُيطرح العديد مف التساؤالت ،مثؿ:
َم ْف الذي ُي َم ٍّوؿ األطراؼ السورية في ىذه الحرب ،التي أدت إلى انييار ىياكؿ الدولة ،وكذلؾ

الجوي في سورية؟ َم ْف الذي
انييار البنى التحتية االقتصادية؟ َم ْف الذي يسيطر عمى المجاؿ ٍّ
ُي ٍّ
حدد ىوية الطرؼ الذي يتمقى إمدادات األسمحة مف بيف مختمؼ األطراؼ؟ وىؿ باتت سورية
اليوـ خاضعة الحتالؿ ما بعد االستعمار ،وىؿ يمثٍّؿ ىذا تغيي اًر جذرياً في السياسة العالمية؟"

(زيف)2016 ،

 -4.2.2.1المواقف واألىداف اإلقميمية :
 -1إيران :
لـ يكف التدخؿ اإليراني في سورية ،وتقديـ المساعدة السياسية أو األمنية أو العسكرية
لحكومة الرئيس "بشار األسد" عمى أساس النصرة الطائفية ،وال عمى أساس اتفاقيات الدفاع
المشترؾ بيف الدولتيف فقط ،وانما عمى أساس أف الدولة اإليرانية ليا أطماعيا الحقيقية في سورية.
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تدرؾ إيراف أف النجاح في القضاء عمى النظاـ الحميؼ في سورية سوؼ يزيد مف تعرضيا

لمضغوط الخارجية ،فضالً عف أف انتقاؿ سورية إلى التجمع اإلقميمي والدولي المعادي إليراف

يقفؿ نافذة طيراف عمى المتوسط ،ويزيد مف احتماالت العدواف المسمح عمييا( .بيمواف،2006 ،

ص)22-17

كانت إيراف أولى الدوؿ التي دعمت النظاـ السوري سياسياً وبشكؿ مطمؽ ،وأثبت التحالؼ

مع دمشؽ منذ أياـ الرئيس "حافظ األسد" أنو رصيد كبير إليراف في المنطقة ،فمنذ أوائؿ أياـ
الثورة اإلسالمية عقد الرئيس "حافظ األسد" تحالفاً متيناً مع قائد تمؾ الثورة اإلماـ "الخميني" كسر

العزلة التي كانت الواليات المتحدة تسعى إلى فرضيا عمى إيراف ،وأحدث اختراقاً استراتيجياً
لألخيرة في المنطقة العربية ،ووفر ليا إطاللة عمى العالميف العربي واإلسالمي عمى حد سواء،

وأخرى عمى المتوسط عبر الشواطئ السورية ،وبوابة عمى الصراع العربي اإلسرائيمي عبر

المقاومة اإلسالمية في لبناف ضد إسرائيؿ .كانت خسارة سورية ،في وقت ال يزاؿ الغرب يبذؿ

جيوداً لمحاصرة إيراف تعني اإلتاحة لواشنطف ،وحمفائيا إحكاـ الطوؽ عمى إيراف تمييداً لعزليا
وضرب النظاـ فييا .وىذا ما يفسر إعالف و ازرة الخارجية اإليرانية أف األحداث في سورية "تأتي
في إطار مؤامرة غربية لزعزعة حكومة تؤيد المقاومة ضد إسرائيؿ" ،وقد أعربت طيراف عف

معارضتيا أي تدخؿ خارجي في الشؤوف السورية .وتجمى ىذا األمر في الموقؼ الداعـ لألسد

الذي اتخذه "حزب اهلل" عمى لساف أمينو العاـ "حسف نصر اهلل" ألف خسارة الدعـ السوري تعني
قصـ ظير المقاومة اإلسالمية التي ستصبح محاصرة مف البر ،بعدما فرضت القوى الغربية

حصا اًر بحرياً عمى لبناف عقب العدواف اإلسرائيمي عاـ )( .(2006واكيـ ،2013 ،ص)208

مف جية أخرى يرى البعض أف التحرؾ اإليراني مدفوعاً بمصالحيا االقتصادية التي باتت

الفتة وتستحؽ الدفاع عنيا .حيث تغير موقع إيراف بالنسبة لشركاء سورية االقتصادييف مف دوؿ
الجوار منذ اندالع االحتجاجات لتحتؿ موقعاً جديداً .وقد تسببت المواقؼ المناىضة لنظاـ الرئيس

"بشار األسد" التي اتخذتيا بعض دوؿ المنطقة في تبديد أحد أقوى التحالفات االقتصادية الناشئة،

الذي تطور خالؿ الفترة الممتدة ما بيف عامي ) (2010-2004بيف سورية وتركيا وقطر

(السعدي .)2015 ،كما أف إيراف بحاجة وجودية لحكـ حميؼ في سورية ،ألنو يشكؿ بالنسبة

إليراف مم اًر أساسياً نحو منطقة الشرؽ األوسط وبالذات نحو لبناف وفمسطيف وأيضاً ألوروبا.

وفقداف إيراف ليذه البوابة المصيرية يعني محاصرة إيراف تماماً بيف أعدائيا ،بؿ ويشكؿ تيديداً
عمى نفوذ إيراف القوي بالعراؽ (الخطيب .)2016 ،باإلضافة إلى أف إيراف تممؾ ثاني أكبر

احتياطي مف الغاز بعد روسيا وتسعى إلي توسيع دائرة زبائنيا .ويمثؿ مشروع خط الغاز

اإلسالمي إحدى أكبر مشروعات إيراف االستراتيجية لتصدير الغاز إلي العراؽ ،سورية ولبناف
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ومف ثـ ليمتد في المستقبؿ إلي أوروبا كما تخطط طيراف .وفي مارس 2013/توصمت إيراف

والعراؽ وسورية برعاية روسيا التفاؽ نيائي بشأف مشروع خط الغاز اإلسالمي والبدء بتنفيذه.
(بدوي)2013 ،
وفقاً لالعتبارات السابقة ،عمدت إيراف إلى دعـ النظاـ السوري في مواجية أزمتو الداخمية

بكؿ الوسائؿ (االقتصادية والسياسية والعسكرية).
 -2تركيا :

بالرغـ مف أف العالقات السورية التركية قد تطورت إلى ٍّ
حد كبير في الفترة التي سبقت األزمة

في سورية ،إال أف رياح التغيير التي ىبت في المنطقة العربية ،والتي أطاحت بنظاميف مف أقوى
األنظمة العربية في ٍّ
كؿ مف تونس ومصر .جعمت الموقؼ التركي أكثر فعالية واستجابة
لمتطمبات التغيير في سورية ،اعتقاداً منيا أف النظاـ السوري سيسقط ال محالة ،ومحاولة بناء
عالقات مسبقة مع النظاـ القادـ ،والذي اعتقدت تركيا أنو سيكوف ذو توجو إسالمي كما حدث

في ٍّ
كؿ مف تونس ومصر ،بعد انييار األنظمة الحاكمة فييا.

حاولت تركيا االستفادة مف دروس الربيع العربي ،فسارعت إلى دعـ الثورة حتى ال تقع في

الخطأ الذي ارتكبتو في ليبيا ،حيث عارضت أوؿ األمر محاوالت إسقاط القذافي ،وأرادت أف

تكوف المستفيد األكبر مف عممية التغيير في سورية ألسباب سياسية واقتصادية وجيوسياسية،

فسياسياً أخذت تركيا تؤدي دور األب الروحي لمحركات اإلسالمية في المنطقة ،وىي باحتضانيا

التيارات اإلسالمية المعارضة في سورية أرادت أف تكوف صاحبة الكممة الفصؿ مستقبالً حاؿ
ُّ
تمكف ىؤالء مف سموؾ طريؽ السمطة .اقتصادياً تمثؿ سورية مم اًر رئيساً لمبضائع التركية إلى

العالـ العربي خصوصاً الخميج ،لذلؾ فإف المصالح التركية تتطمب وجود نظاـ صديؽ في دمشؽ.

أما جيوسياسياً ،وىو األىـ رأت تركيا أف تفرد إيراف بالنفوذ في العراؽ خصوصاً بعد انسحاب
األمريكييف مع وجود نفوذ إيراني كبير في سورية سيطوقيا بيالؿ نفوذ إيراني ،لذلؾ عندما

اندلعت الثورة السورية الحت لتركيا فرصة ذىبية لتصحيح موازيف القوى لمصمحتيا مف خالؿ

إصرارىا عمى إسقاط النظاـ المؤيد إليراف في دمشؽ( .آزاد وآخروف ،2013 ،ص)288
إذاً ،لـ يكف ىذا المشيد خافياً عمى حكومة "أردوغاف" والحزب الحاكـ في أنقرة ذي الخمفية

الدينية ،وقد ساعد عمى تألؽ "أردوغاف" في أذىاف شريحة كبرى في المجتمع العربي بعض

المواقؼ الخالفية لو مع "شيموف بيريز" ،وكذلؾ نتيجة االعتداء اإلسرائيمي عمى الباخرة التركية

التي كانت تحمؿ معونات إنسانية إلى غزة .وقد حصؿ ذلؾ بالرغـ مف أف تركيا ىي ركف مف
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أركاف الحمؼ األطمسي في شرؽ المتوسط ،وممتزمة بق ارراتو ،بدليؿ اضطرارىا إلى نشر درع

صاروخية أميركية عمى أرضيا ،بالرغـ مما كاف لذلؾ مف أثر سمبي عمى عالقة تركيا بإيراف
وروسيا .أضؼ إلى ذلؾ رغبة تركيا المزمنة في االنضماـ إلى االتحاد األوروبي ،والمصالح

االقتصادية التي تربطيا بأوروبا( .باكير ،2012 ،ص)14

فاالنتشار المتسارع لمخطاب المذىبي الذي رافؽ" :الربيع العربي" ،وتوقُّع حكومة "أردوغاف"

االنييار السريع لمنظاـ السوري بالنظر إلى الدوافع والجيود التي تبذليا قوى خارجية واقميمية
لمخالص مف ىذا النظاـ قد شجع "أردوغاف" ،وحكومتو عمى اعتبار أف تركيا مرشحة لمؿء
الفراغ ،في حاؿ ذىاب النظاـ في سورية وخاصة في ظؿ تقمص الدور المصري في قيادة العالـ

العربي (باكير ،2012 ،ص .)14لكف صمود النظاـ السوري وترابطو ،وردود الفعؿ اإليرانية
والروسية لممواقؼ والنشاطات التركية كاف لو تأثيره عمى ما بدا ،وكأنو تغيير في الموقؼ التركي

مف األزمة السورية ،وبخاصة بعد محاولة االنقالب الفاشمة في يوليو.2016/

وتبدو المصمحة األىـ بالنسبة لتركيا ىي منع قياـ كياف سياسي كردي عمى حدودىا

الجنوبية ،حيث إف ىذا الكياف المفترض سيكوف نموذجاً مكر اًر لحصوؿ األكراد عمى حكـ ذاتي
ومشروع سياسي خاص بيـ خارج إطار الدولة المحمية بعد نموذج شماؿ العراؽ ،وىو الذي

سيشجع بالتأكيد أكراد تركيا عمى رفع سقؼ مطالبيـ مف مواطنة متساوية الحقوؽ إلى إدارة ذاتية،
وربما إلى انفصاؿ مستقبالً( .الجزيرة)2016/03/08 ،
 -3دول الخميج (السعودية نموذج) :
ما حصؿ في تركيا ينطبؽ كذلؾ عمى دوؿ الخميج العربية التي ساءىا تفرد إيراف بالسيطرة

عمى القرار في العراؽ ،وتمدد نفوذىا ليشمؿ اليالؿ الممتد مف حدود أفغانستاف إلى البحر
المتوسط .وكانت المممكة العربية السعودية عمى وجو الخصوص ىي األكثر حساسية تجاه ىالؿ

شيعي يمتد شماؿ حدودىا مع العراؽ وبالد الشاـ ،ىذا فضالً عف مخاوؼ مف تصاعد النفوذ
اإليراني في اليمف حيث التمرد "الحوثي" ومحاوالت طيراف التدخؿ في الشؤوف الداخمية لدوؿ
خميجية عدة حيث أقميات شيعية ميمة (آزاد وآخروف ،2013 ،ص .)489أما موقؼ قطر التي

كانت أكبر الداعميف لمثوار بالنشاط الدبموماسي إلقناع الغرب بدعـ الثورة ،وفي مساعي تنظيـ

المعارضة وفي أعماؿ اإلغاثة وفي تمويميـ بالسالح ،فال يمكف تفسيره مف دوف فيـ طموحيا إلى

لعب دور اقتصادي وسياسي عمى الساحة اإلقميمية (بشارة ،2013 ،ص .)564باإلضافة إلى

مشروع نقؿ الغاز القطري إلى أوروبا عبر السعودية واألردف وسورية وتركيا ،ومف ثـ إلى أوروبا.
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ومف الضروري إعادة قراءة الموقؼ السعودي بشأف األزمة السورية منذ عاـ ) (2011حتى

اآلف .حيث سنجد عند إعادة قراءة ذلؾ الموقؼ أف القرار النيائي بشأف استراتيجية السعودية في
سورية كاف دائماً يخضع لمخيارات األمريكية ،وأف الخيارات األمريكية في سورية تراجعت إلى حد

كبير بسبب قوة الموقؼ الروسي في ىذه األزمة ،وأف خيار إقصاء "األسد" عف السمطة ،وىو
اليدؼ األولي لالستراتيجية السعودية لـ يعد بالقدر نفسو اليدؼ األولي لالستراتيجية األمريكية
في سورية ،والتي تعني في المقاـ األوؿ بالحفاظ عمى مصالحيا في المنطقة والحفاظ عمى توازف

القوى لمصمحة إسرائيؿ( .نوار)2016 ،

وكانت السعودية قد اعتقدت أنيا يمكف أف تحصؿ عمى موافقة أمريكية أولية لمتدخؿ البري
في سورية( :تحت حماية أمريكية) ،وأف تعزز ذلؾ بعقد صفقة مع موسكو( :تتضمف عقوداً
عسكرية وتجارية وتعاوناً نفطياً) ،إال أنيا اصطدمت ىي األخرى باإلصرار الروسي في ىذه

األزمة ،لكف المواقؼ السعودية األخيرة تشير إلى أف السعودية لف تمانع في اتخاذ خطوات
لمتقارب مع موسكو :وتخفيؼ حدة الخالؼ بينيما بشأف الوضع في سورية والموقؼ مف "األسد".

(نوار)2016 ،

وفقاً لما سبؽ ،فإف الياجس األكبر لمسعودية ىو منع إيراف مف التمدد في المنطقة العربية

حتى ال يصؿ األمر إلى حمى دارىا ،وتصبح محاصرة بالدولة الشيعية مف جميع االتجاىات.
 -4.2.2.2المواقف واألىداف الدولية:
 -1الواليات المتحدة األميركية :

اتسـ الموقؼ األمريكي عموماً منذ بداية الثورة السورية ،وحتى وقتنا الحاضر بالغموض

والتردد واالرتباؾ في كثير مف األحياف ،حيث بدأ الموقؼ األمريكي مع ضرورة استجابة النظاـ

لمطالب الثوار ،ومف ثـ طالب النظاـ بمغادرة السمطة ،وقاـ بتقديـ كافة أشكاؿ الدعـ لممعارضة،

ومع دخوؿ األزمة السورية مراحؿ متقدمة مف الصراع الدولي ،تمسكت الواليات المتحدة برحيؿ
األسد لموصوؿ إلى تسوية سممية لألزمة ،إال أنو وبعد التدخؿ الروسي العسكري في سورية
ألمحت إلى إمكانية بقاء األسد لفترة انتقالية محدودة ،ثـ عادت لممطالبة برحيمو كسبيؿ وحيد

لتسوية األزمة .قد يكوف االرتباؾ ىو السمة التي ميزت إدارة "أوباما" عموماً ،وخاصة تجاه

الثورات العربية .فيما يرى آخروف أف ىذا االرتباؾ والتردد ىو جزء مف استراتيجية الفوضى

الخالقة التي أرادتيا الواليات المتحدة لمنطقة الشرؽ األوسط .ولكف ليس مف شؾ أف األىداؼ

األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األوسط عموماً وسورية خاصة ،ىي موضع إجماع معظـ الباحثيف.
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إف مصالح الواليات المتحدة في منطقة الشرؽ األوسط عموماً تدور حوؿ جممة مف المحاور؛

أبرزىا :استمرار تدفؽ النفط والغاز ،والحفاظ عمى أمف إسرائيؿ وتفوقيا النوعي ،ومنع تقدـ نفوذ
أي طرؼ عمى النفوذ األمريكي في المنطقة ،ومنع تصاعد وتوسع النزاع اإلقميمي ،واستمرار

عممية التسوية لمقضية الفمسطينية ،ومكافحة ما يسمى بِػ" :اإلرىاب" .إال أف الموقؼ األمريكي
المشار إلييا ،كما أف دور إسرائيؿ
تجاه األزمة في سورية يكشؼ الكثير مف التشابؾ بالمحاور ُ
يعد عامالً حاسماً في الموقؼ األمريكي مف األزمة السورية( .مركز دراسات
والموبي الصييوني ّ
الشرؽ األوسط)2014 ،
وقد دفعت التحوالت السياسية في مصر بعد "ثورة الخامس والعشريف مف يناير" وصعود
اإلسالمييف إلى الحكـ ،الواليات المتحدة إلى إعادة ترتيب األوراؽ في المنطقة بما يحد مف

الضرر الذي يمكف أف يمحؽ بمصالحيا االستراتيجية في المنطقة( .عبد الشافي،2011 ،

ص)204

تمعب الواليات المتحدة الدور األساسي في الجية المعادية لنظاـ الرئيس "بشار األسد" .ويرى

الدكتور "وليد عبد الحي" أف الدوافع الرئيسة لمواقؼ الواليات المتحدة ،ونشاطيا في األزمة
السورية تتمحور حوؿ ىدفاف رئيسياف( :عبد الحي ،2012 ،ص)4
 -1الدفاع عف المصالح اإلسرائيمية ودرء المخاطر عنيا.

 -2حماية المصالح األميركية ،وبخاصة في استمرار السيطرة عمى أنظمة وحكومات الدوؿ
المنتجة لمنفط ،وتحديداً دوؿ الخميج العربي.
 -3تدمير أحد أقوى الجيوش العربية وىو الجيش السوري.
ففي الخمسيف سنة الماضية ،لـ يحدث أف قامت إدارة أميركية باتخاذ موقؼ سياسي في
الشرؽ األوسط تعتبر إسرائيؿ أنو ال يخدـ مصالحيا ،ومف يراقب عف كثب درجة نفوذ أدوات

الضغط الصييوني عمى صانع القرار األمريكي في السمطتيف التشريعية والتنفيذية ،فضالً عف
اإلعالـ الصانع لمرأي العاـ في الواليات المتحدة ،يدرؾ مدى التزاـ الواليات المتحدة بمصالحيا

مع إسرائيؿ( .العايدي ،2012 ،ص)2
وترى الدراسة أف مسألة ضماف أمف إسرائيؿ وتفوقيا ،وحماية المصالح األمريكية في الشرؽ

األوسط ىي أىداؼ ثابتة لـ تتغير منذ عقود .ولكف ثمة متغيرات جديدة عمى الساحة الدولية

متمثمة في عودة بعض القوى الدولية( :روسيا والصيف) إلى لعب أدوار ميمة عمى الساحة
الدولية مع وجود مصالح حقيقية ليا في منطقة الشرؽ األوسط بدأت باالتساع في اآلونة األخيرة،
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وخاصة أف ىذه القوى في حالة تحالؼ مع إيراف التي تتمتع بمصادر طبيعية كبيرة باإلضافة إلى
نفوذىا في المنطقة .أرادت الواليات المتحدة إذف ،إجياض المحاوالت الروسية لمعودة مجدداً إلى

ىذه المنطقة الحيوية واالستراتيجية مف المنظور الجيوبوليتيكي ،كما أنيا تحاوؿ النفاذ إلى منطقة

آسيا الوسطى لمسيطرة عمى مقدراتيا ومحاصرة كالً مف روسيا والصيف.

المعمنة لمواليات المتحدة
مف جية أخرى ،يرى بعض المحمميف أف ىناؾ فرقاً بيف السياسات ُ
وغير المعمنة فيما يخص األزمة السورية ،مف خالؿ عدـ وجود موقؼ أمريكي واضح مف
الصراع في سورية ،حيث أعمنت الواليات المتحدة تأييدىا لمحرية والديمقراطية والكرامة اإلنسانية،

يرؽ إلى درجة التدخؿ العسكري كما
إال أف ىذا الموقؼ الذي اعتُبِر تأييداً لمثورة السورية لـ َ
عد استكماالً لمفيوـ استراتيجي
حصؿ في ليبيا ،ويمكف اعتبار أف الموقؼ األمريكي تجاه سورية ُي ّ
باستمرار إضعاؼ الجسـ العربي وحماية إسرائيؿ ،ما داـ الصراع في سورية ال يحقؽ أي خطر

عمى إسرائيؿ وأمنيا.

أما الوسائؿ التي تعتمدىا الواليات المتحدة في الضغط عمى مجرى األحداث في سورية فيي

إما مباشرة أو مف خالؿ حمفائيا ،وتعتمد بصورة رئيسة عمى اإلعالـ الصانع لمرأي العاـ والماؿ
والنفوذ في المنظمات الدولية واإلقميمية .وباإلضافة إلى تصريحات المسؤوليف األمريكييف ،إف
لجية حض المعارضة السورية عمى عدـ إلقاء السالح( :كمينتوف) أو اعتبار الرئيس السوري

فاقداً لمشرعية وعميو التخمي عف السمطة فو اًر( :أوباما) ،وجميعيا مخالؼ ألحكاـ القانوف الدولي
الذي ال يجيز التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ األخرى ،قامت الواليات المتحدة وتقوـ بنشاطات

داخؿ منظمة األمـ المتحدة ،اليدؼ منيا إطاحة النظاـ السوري ،وكذلؾ تحفيز شركاء ليا داخؿ
منظمة الحمؼ األطمسي ،وجامعة الدوؿ العربية التخاذ مواقؼ معادية لمنظاـ السوري ،وفرض

عقوبات عميو( .غدار ،2013 ،ص)13-12

اء في
وتقر الواليات المتحدة بوجود مصمحة حقيقية ليا في تغيير سياسات النظاـ السوري سو ً
ما يتعمؽ بعالقتو مع إيراف ،أـ بمواقفو مف الصراع العربي اإلسرائيمي وغيره مف القضايا
اإلقميمية .يبقى أف ىدؼ واشنطف األبرز في مقاربتيا األزمة السورية ىو إعادة تشكيؿ موازيف

القوى اإلقميمية والدولي ،إذ تنظر الواليات المتحدة إلى الصراع في سورية باعتباره جزءاً مف حالة

الصراع مع إيراف ،فضالً عف ذلؾ لمواليات المتحدة مصمحة حقيقية في منع تشكؿ قوس نفوذ
إيراني لما يشكمو ذلؾ مف خطر عمى مصالحيا ومصالح حمفائيا في المنطقة .فقياـ مثؿ ىذا

القوس قد يكوف لو تداعيات دولية واسعة خصوصاً إذا نشأ تحالؼ إيراني روسي صيني ،مخاوؼ
واشنطف مف ىذه االحتماالت سوؼ تدفعيا إلى اإلصرار عمى إحداث تغيير في سورية (آزاد
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وآخروف ،2013 ،ص .)478-477كما أ َف التغير في الموقؼ األمريكي بدأ تدريجياً بالتزامف
مع إعادة ترتيب األولويات تجاه األحداث في سورية ،وعقب التدخؿ الروسي تحديداً.
ويرى الرئيس السوري "بشار األسد" أف األزمة السورية بالنسبة لمواليات المتحدة متعمقة
ألي كاف بأف يكوف شريكاً عمى الساحة السياسية أو
بالييمنة األمريكية عمى العالـ ،وعدـ السماح ٍّ

اء أكاف روسيا أو حتى حمفائيا الغربييف( .روسيا اليوـ)2016/10/14 ،
الدولية سو ً

وخالصة القوؿ :إف أىـ دوافع الموقؼ األمريكي في األزمة السورية ىو الحفاظ عمى نفوذىا

في الشرؽ األوسط عموماً وضماف التفوؽ اإلسرائيمي عمى محيطيا اإلقميمي ،وعدـ السماح لقوى
أخرى مثؿ روسيا والصيف أو حمفائيا مثؿ إيراف بالسيطرة عمى مفاصؿ الشرؽ األوسط ال سيما

المواقع االستراتيجية منو أو مناطؽ تدفؽ النفط.
 -2االتحاد األوروبي :
ترتبط سورية كغيرىا مف دوؿ البحر األبيض المتوسط باتفاقية شراكة مع االتحاد األوروبي

في إطار إعالف برشمونة الصادر عاـ ) ،(2005وتعتبر سورية إحدى الدوؿ العربية التي
تصنفيا أمريكيا وحمفائيا في المنطقة العربية الدولة األبرز التي تتزعـ محور الممانعة لممشاريع

الصييونية واألمريكية.

جاءت تصريحات االتحاد األوروبي تجاه ما يجري مف أحداث في سورية متناغمة مع تمؾ

التي أطمقت في السابؽ تجاه األحداث في ليبيا ،وتدرجت مف مراقبة األوضاع في البداية عف
كثب إلى الدعوات لضبط النفس ومف ثـ اإلدانة لتنتقؿ فيما بعد إلى التحريض ،واستضافة

المعارضيف وعقد المؤتمرات وتقديـ يد العوف والمساعدة ليـ في خطوة نحو بداية التدويؿ لمقضية

لدفع الدوؿ الكبرى لمتدخؿ في سورية كما حدث في ليبيا مسبقاً( .أيوب)2011 ،

كما انسجـ الدور الفرنسي الذي يقود أوروبا وراءه مع توجييا االستراتيجي التقميدي إلى
السيطرة عمى منطقة الساحؿ السوري ،وىذا ما يفسر الدعوة التي وجيتيا الخارجية الفرنسية إلى
األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي التخاذ إجراءات في حؽ المسؤوليف السورييف ،واقرار االتحاد

األوروبي عقوبات عمييـ تشمؿ الرئيس "األسد" نفسو( .واكيـ ،2013 ،ص)207

قد تكوف المصمحة العميا لمدور األوروبي في األزمة السورية ىو تأميف نظاـ حميؼ لمغرب في
ىذه الدولة ما يضمف تنفيذ مشروع نقؿ الغاز القطري إلى أوروبا كبديؿ لمغاز القادـ مف روسيا،

والذي تستخدمو روسيا غالباً كورقة ضغط عمى أوروبا ،كما حدث في مسألة األزمة األوكرانية،
حيث تراجعت حدة المواقؼ األوروبية مف ضـ روسيا لشبو جزيرة القرـ بسبب حاجتيا لمغاز
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الروسي .ويعتبر االتحاد األوروبي أف مشروع الغاز القطري ىو البديؿ األمثؿ لمتخمص مف
الضغوطات الروسية في ىذا المجاؿ( :وستناقش الدراسة ىذه المسألة عند الحديث عف الدوافع

الروسية تجاه األزمة السورية).
لذا فقد أدت الواليات المتحدة وحمفاؤىا في أوروبا دو اًر ديبموماسياً بار اًز في تسييؿ جمع

البمداف الداعمة لممعارضة تحت مظالت متعددة بما في ذلؾ ما يسمى بػ" :مجموعة أصدقاء

سورية" في حيف كانت في البداية داعمة لفوز المعارضة بالكامؿ في سورية مف خالؿ اإلطاحة
بنظاـ الرئيس "بشار األسد" (ليستر ،2014 ،ص .)1ومع تعثر المبادرات والحموؿ السياسية
تراجع دور الواليات المتحدة عف التأثير المباشر في مسار األزمة السورية أماـ الدور الروسي

الذي أصبح أكثر فاعمية ،وأثر ترددىا ىذا في الموقؼ األوروبي ،وتراجع عف الدور الفاعؿ الذي

أداه في ليبيا( .بشارة ،2013 ،ص)471-472

وخالصة المواقؼ الدولية األوروبية مما يجري بسورية يتمثؿ في الضغط الشديد عمى النظاـ

السوري في محاولة إلنياء حكـ الرئيس "بشار األسد" ،وتأميف نظاـ حميؼ ليا يضمف ويحقؽ

طموحاتيا.

 -3الصين :
الصيف التي أصبحت دولة صناعية عظمى باتت في نموىا االقتصادي عالمياً مف أىـ الدوؿ

المنافسة لمواليات المتحدة وأوروبا .فاالستئثار األميركي في السيطرة عمى منابع النفط والطاقة في

الشرؽ األوسط يشكؿ ىاجساً ميماً لمصيف يدفعيا إلى اتخاذ المواقؼ المالئمة دولياً لمدفاع عف
ٍ
خاصة عندما تدرؾ أف المواقؼ واالدعاءات األمريكية ،وبعض الحمفاء العرب
مصالحيا ،وب
واألوروبييف ،ال تستند إلى أسس صمبة في القانوف الدولي ،وتخمؽ سوابؽ خطيرة في مجمس

األمف قد تعاني منيا الصيف في المستقبؿ( .عبد الحي ،2012 ،ص)6
يأتي الموقؼ الصيني الرافض إلسقاط النظاـ السوري ،عمى خمفية االستياء مف سياسات
واشنطف تجاه مصالحيا أكثر منو اىتماماً بالنظاـ السوري ومستقبمو .وتعتقد الصيف أف واشنطف
بنقؿ اىتماميا إلى منطقة المحيط اليادئ ،إنما تسعى إلى محاصرتيا والسيطرة عمى خطوط

تجارتيا وامدادات الطاقة والموارد األولية الضرورية لصناعاتيا ومف ثـ نموىا االقتصادي .وتراقب

الصيف بقمؽ شديد الجيد األمريكي الرامي إلى تطويقيا عبر تحالفات مع جيرانيا المتوجسيف مف

الصعود السريع ليا ،ىذه السياسات األمريكية تستيدؼ كما ترى بيجيف استقرارىا الداخمي ألف
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تعطيؿ عجمة نموىا االقتصادي أو إبطاءه سوؼ يؤثر عمى مالييف الصينييف( .آزاد وآخروف،

 ،2013ص)484-483

فإذا ربطنا ىذه االستراتيجية بتكرار الواليات المتحدة التعبير عف قمقيا مف زيادة الصيف
إلنفاقيا الدفاعي ،واألطماع األمريكية في آسيا الوسطى ،نستدؿ عمى توتر بيف الطرفيف في ىذه

المنطقة ،نظ اًر إلدراؾ الصيف أف الواليات المتحدة تقوـ بما أطمؽ عميو الباحثوف :اليندسة

الجيوسياسية ،وىي التي دفعت نائب الرئيس الصيني " "Xi Jinpingلمقوؿ إننا "نأمؿ بأف تحترـ

الواليات المتحدة مصالح وىواجس الصيف والدوؿ األخرى في ىذه المنطقة" .ويبدو أف الموقؼ

الصيني مف األزمة السورية ليس منفصالً عف سعي صيني لرد فعؿ محسوب عمى السياسات
األمريكية اليادفة إلى التحوؿ الجيوستراتيجي لمواليات المتحدة نحو جبية اليادئ اآلسيوية ،وىو

األمر الذي رأت فيو الصيف محاولة أمريكية لكبح تنامي الدور الصيني في تمؾ المنطقة ،لذا جاء

رد الصيف مف خالؿ توجيات تخمؽ فرص مساومة لمصيف كالموقؼ مف األزمة السورية
والعالقات مع إيراف ،رغـ أف المكانة االستراتيجية لألخيرة أكثر أىمية لمصيف مف سورية( .مدوخ،

 ،2014ص)153

فسقوط النظاـ السوري سيؤدي إلى إضعاؼ إيراف ،وقد يفضي في نياية المطاؼ إلى وقوع

ىذه األخيرة نفسيا في قبضة الواليات المتحدة ،إذ إف ذلؾ سيضع نحو  %60مف نفط العالـ
تحت السيطرة األمريكية المباشرة وسيشكؿ ورقة ضغط ميمة في وجو الصيف (آزاد وآخروف،

 ،2013ص .)484-483كما أف إسقاط النظاـ السوري يعني محاصرة إيراف تمييداً إلطاحة
نظاميا ،وبالتالي إغالؽ الشرؽ األوسط في وجو الصيف ،فعبره يمكف الوصوؿ إلى إفريقيا،
المنطقة التي تحاوؿ الصيف االنفتاح عمييا لغناىا بالموارد الطبيعية( .واكيـ ،2013 ،ص)211
 -4روسيا :
تعد المصمحة الوطنية أىـ الدوافع النتياج السياسة الخارجية واتخاذ المواقؼ .وربما كانت

أىـ الدوافع وراء الموقؼ الروسي في مجمس األمف وسواه مف المحافؿ الدولية ،وىي المصمحة
الروسية في المتوسط ،وكذلؾ ما اعتبرتو روسيا خدعة تعرضت ليا مف قبؿ الواليات المتحدة

األميركية وبعض دوؿ الحمؼ األطمسي بشأف قرار مجمس األمف في إجازة التدخؿ اإلنساني في
ليبيا ،وقد أسيء استعماؿ ىذا القرار لبموغ أىداؼ تنحصر بالسيطرة عمى النفط الميبي وال عالقة

ليا بالدوافع اإلنسانية .فبعد إخراج روسيا مف ليبيا والقضاء عمى مصالحيا ،وبخاصة العقود التي

كانت قد وقّعتيا مع النظاـ السابؽ بشأف النفط ،بقيت سورية المالذ األخير لموسكو في دوؿ
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المتوسط .وستقوـ الدراسة في قادـ الصفحات بالوقوؼ تفصيمياً عمى أىـ األسباب التي دفعت
روسيا التخاذ ىذا الموقؼ مف األزمة السورية ،وما ىي أىـ المصالح الروسية في سورية.

ترى الدراسة ،في نياية ىذه الرؤية المختصرة لممصالح والمواقؼ اإلقميمية والدولية حوؿ
األزمة السورية أنو بسبب أىمية موقع سورية الجيوسياسي في الصراعات اإلقميمية والدولية ،فإف
تدخؿ المعسكر الروسي الصيني بمواجية المعسكر األمريكي الغربي مع حمفاء كؿ طرؼ مف

حكومات اإلقميـ أدى الستمرار األزمة السورية ،وزيادة عدد الضحايا البشرية بشكؿ مخيؼ.

فحسب الظاىر أف الدعـ الروسي اإليراني لمنظاـ بالماؿ والسالح ىو المساىـ األساسي في قوة
رد النظاـ عمى المعارضة ،كما أف واقع عمؿ المعسكر األمريكي الغربي مع حمفائو مف حكاـ

الخمي ج وتركيا يؤكد أنيـ يريدوف إيصاؿ الشعب السوري لحالة مف الضعؼ واإلنياؾ تتيح ليـ

إعادة تشكيؿ سورية حسب مصالحيـ لتكوف تابعاً لمماؿ والسياسة الخميجية لزجيا بالمعركة
المحتممة مع إيراف تحت ذرائع طائفية .وبالتالي فكؿ حكاـ الدوؿ المؤثرة باألزمة السورية أصبحوا

شركاء بالجريمة الكبرى التي أصابت الشعب السوري.

 -4.3الدوافع الروسية تجاه األزمة السورية :
مف الطبيعي أف التحرؾ الروسي تجاه األزمة السورية لـ يكف ولف يكوف مجرد تحرؾ إنساني
لمساعدة الشعب السوري؛ بقدر ما لو مف حسابات براغماتية ميزت التوجيات الجديدة لمسياسة

الروسية في عالقاتيا الدولية ككؿ (مدوخ ،2014 ،ص .)158ويطرح قرار القيادة الروسية تقديـ
الدعـ الدبموماسي والعسكري لمنظاـ مجموعة مف األسئمة حوؿ األسباب ،والدوافع لالستمرار في

تتوخى موسكو تحقيقيا في سورية ،ومف خالليا؟ ىؿ تنبع
ىذه السياسة :ما ىي األىداؼ التي ّ
ىذه الدوافع مف مصالح استراتيجية واضحة في سورية؟ أـ أنيا وليدة خالفات عميقة مع واشنطف
حوؿ قضايا استراتيجية تتعمّؽ بموازيف القوى العالمية ،وبالدور الذي تطمح روسيا في االضطالع
بو في السياسة الدولية؟ لذا فإننا نحاوؿ في ىذا المبحث التعرؼ إلى أىـ العوامؿ التي دفعت

روسيا إلى التمسؾ بموقفيا في دعـ النظاـ السوري ورفض أي تدخؿ خارجي في األزمة
والتصدي لو وفرض خيار التسوية السياسية كمخرج وحيد لألزمة السورية.
 -4.3.1مبيعات السالح لسورية :
عندما نتحدث عف المصالح الحيوية بيف روسيا وسورية فإف أوؿ ما يمكف أف يتبادر إلى

الذىف العالقات التجارية القائمة بيف البمديف ،ومف ضمنيا مشتريات سورية مف السالح الروسي
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(عبد القادر .)2013 ،وغالباً ما يعتبر التاريخ الطويؿ لتجارة األسمحة الروسية مع سورية؛ أحد

األسباب الميمة لمساندة روسيا لمنظاـ السوري .وحسب وجية النظر ىذه فإف روسيا تدعـ سورية
ألنيا ال تريد أف تفقد سوقاً مربحة خاصة بعد األحداث التي شيدتيا ليبيا ،وخسارة روسيا لمعقود

التي كانت مبرمة مع نظاـ القذافي(Bagdonas,2012,p62) .

تجددت مبيعات األسمحة الروسية لسورية بعدما توصمت الدولتاف إلى اتفاقات حوؿ الديوف
ّ
المترتٍّبة مف الفترة السوفييتية في العاـ ) ،(2005وبقرار مف الرئيس "بوتيف" قضى بشطب ما
يقارب  %80مف الديوف التي تجاوزت  13مميار دوالر أميركي (عبد القادر .)2013 ،وفي
الفترة الممتدة ما بيف عامي ) (2010-2006صدرت روسيا إلى سورية ما قيمتو  3.5مميار

دوالر مف األسمحة( .مدوخ ،2014 ،ص)159
كما أف سورية تعاقدت مع روسيا عمى صفقات عسكرية بقيمة  4مميار دوالر في الفترة ما
بيف عامي ) ،(2013-2011طبقاً لمركز تحميؿ االستراتيجيات والتكنولوجيا في موسكو

(كاست) ،وىي تقريباً نفس قيمة المبيعات العسكرية خالؿ الفترة الممتدة ما بيف )(2010-2006
مما يجعؿ قيمة المبيعات العسكرية  -خالؿ الفترة ما بيف عامي ) (2013-2006حوالي ثمانية

مميارات دوالر (عبد الحي ،2012 ،ص .)6وفي الفترة الممتدة مما بيف عامي )(2011-2007
نجد أف موسكو ىي المورد الرئيسي لألسمحة السورية بنسبة  ،%78تأتي بعدىا بيالروسيا بنسبة

 ،%17ثـ إيراف بنسبة (Delanoe,2013,p3) .%5
بمغت الواردات السورية مف السالح الروسي  %8مف مجموع الصادرات الروسية ،وىي في
المرتبة الرابعة بعد اليند والجزائر وفيتناـ ،ولكنيا عادت وتقدمت إلى المرتبة الثانية في العاـ

) ،(2011حيث بمغت وارداتيا  ،%15أي أنيا حمت مباشرةً بعد الصيف التي استوردت %39
مف مجمؿ صادرات األسمحة الروسية خالؿ العاـ ) .(2011تستورد سورية مف روسيا طائرات
"ميغ  "29المقاتمة وطائرات التدريب "ياؾ  ،"130وصواريخ دفاع جو مف طراز "بانتسير" و"بوؾ
 -ـ "2أو ما يعرؼ غربياً بػ "ساـ  ،"17باإلضافة إلى دبابات " "T 72وصواريخ جوالة لمدفاع

البحري مف طرازي "جوخنت وباستيوف" .وكانت موسكو تتوقع ارتفاع قيمة العقود الجديدة مع
تعوض فييا ما خسرتو مف توقُّؼ عقودىا مع ليبيا بعد الثورة( .عبد القادر،
سورية ،بنسبة ٍّ

)2013

وفقاً ليذه الرؤية ،ثمة مؤشرات أف لروسيا مجموعة مف المصالح والضمانات التي تريد

تحقيقيا قبؿ تغيير مواقفيا ،وبالتالي االنخراط في حؿ األزمة السورية بشكؿ فعاؿ ،وأبرزىا:
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 -1تتطمع موسكو إلى الحصوؿ عمى مكافأة كبيرة لقاء تبديؿ موقفيا مف النظاـ ،مف خالؿ توقيع
عقود جديدة لشراء األسمحة الروسية مف قبؿ دوؿ الخميج التي لدييا القدرة المادية عمى تسديد

قيمة العقود مباشرةً .ويمكف أف ٍّ
يشكؿ انفتاح ىذه األسواؽ الكبيرة أماـ تجارة السالح الروسي،
المكافأة التي تبحث عنيا موسكو لالنخراط في حؿ دولي ينيي المأساة السورية( .مبروؾ،
 ،2016ص)218
 -2الحصوؿ عمى ضمانات مف المعارضة السورية بالتزاـ ىذه األخيرة تنفيذ كؿ العقود
والبروتوكوالت المعقودة ،ومنيا استمرار شراء السالح الروسي( .عبد القادر)2013 ،
 -4.3.2قاعدة طرطوس البحرية :
عندما نتحدث عف المصالح االستراتيجية والعسكرية الروسية في سورية ،فإف القاعدة البحرية

في طرطوس تأتي في رأس قائمة ىذه المصالح ،حيث تش ّكؿ القاعدة البحرية في سورية:

(طرطوس) القاعدة الوحيدة لروسيا عمى شواطئ البحر المتوسط ،وىي موجودة عمالً باتفاقية
قديمة بيف البمديف تعود لعاـ ) ،(1971ولكف استمرارىا كمّؼ روسيا إعفاء لسورية مف ديوف بمغت

 9.8مميار دوالر عاـ ) ،(2006إلى جانب حصوؿ روسيا عمى بعض التسييالت كذلؾ في
الالذقية( .عبد الحي ،2012 ،ص)7
كاف لدى السوفييت في السبعينيات قواعد بحرية في مصر وأثيوبيا وفيتناـ ،ولكف لـ يبؽ منيا

سوى قاعدة طرطوس ،وىذا ما يعطييا أىمية خاصة ال بؿ استراتيجية بالنسبة لمسفف البحرية

الروسية العاممة في البحر المتوسط .إف ىذه القاعدة االستراتيجية ،التي تُ َع ّد متواضعة في الوقت
الحالي ،ميمة نظ اًر إلى الطموحات الروسية الرامية إلى لعب دور جيوسياسي أكبر في شرؽ

البحر األبيض المتوسط والشرؽ األوسط( .إسالـ أحمد ،2016 ،ص)13

بدأت موسكو في سبتمبر 2008/المفاوضات مع دمشؽ بغية تقديـ الدعـ الفني لميناء

طرطوس وتحويمو إلى قاعدة بحرية دائمة .وانطمقت عمميات تحديث البنية التحتية بحموؿ عاـ
) .(2009وقد أوضح األميراؿ "فيكتور كرافشينكو" أف تحديث ىذه القاعدة ال يشمؿ الميناء؛ بؿ
كؿ اليياكؿ القاعدية مف أرصفة ومخازف لمذخيرة والمنتجات الغذائية ،وطرؽ ،ومرافؽ التصميح،

الطيراف والدفاع الجوي ،إضافةً إلى ورشة عائمة ومستودعات وثكنات يعمؿ فييا المئات مف

الفنييف والضباط الروس ( .)Delanoe,2013,p.6وأضاؼ أيضاً "طالما أف البحرية الروسية
تنفذ مياماً في خميج عدف والبحر األبيض المتوسط فإف ىذه القاعدة بالغة األىمية بالنسبة لنا"،
وقد أرسمت روسيا في يوليو 2012/مدمرة وثالث سفف حربية وفرقاطة إلى البحر األبيض
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المتوسط إلجراء بعض المناورات ،وىذا يشير إلى أف روسيا تعتبر ىذه القاعدة ميمة بالنسبة ليا.
)(Bagdonas,2012,p.61

تستعمؿ قاعدة طرطوس البحرية كذلؾ لميمات أخرى مف أبرزىا شحف األسمحة والذخائر
الروسية لمقوات المسمحة السورية ،وىي ترتدي أىمية خاصة بالنسبة إلى روسيا في ظ ّؿ األحداث
اء أكانت الستمرار عمميات شحف المعدات الروسية إلى سورية ،أـ لتسييؿ إجراء
الراىنة سو ً
عمميات إخالء الرعايا الروس مف سورية عندما تدعو الظروؼ والتطورات إلى ذلؾ( .إسالـ

أحمد ،2016 ،ص)13
تأتي أىمية ىذا الميناء أيضاً بعد أف بدأت العالقات الروسية األوكرانية تتدىور؛ خاصة وأف

ىذه األخيرة أصبحت مرشحة لالنضماـ لحمؼ الشماؿ األطمسي ،وأعمنت ،أيضاً بأف عقد إيجار
القاعدة البحرية الروسية في "سيفاستبوؿ" لف يمدد إلى ما بعد عاـ ) (2017مما اضطرت روسيا
إلى تسريع بناء قاعدة "نوفوروسيسؾ" في الساحؿ الروسي المطؿ عمى البحر األسود ،إضافةً إلى
البحث عف بدائؿ أخرى .ويدخؿ ىذا التحرؾ الروسي في إطار ميزانية البرنامج االتحادي

والمعنونة بػ " :إنشاء نظاـ مف القواعد البحرية ألسطوؿ البحر األسود عمى أراضي روسيا في
الفترة ما بيف عامي ) ،(2020-2005وقد قاـ بتقييمو "بوتيف" بػ  92مميار روبؿ ( 23مميار

يورو) ويضـ ىذا البرنامج أيضا تطوير البنية التحتية لمبحرية الروسية في طرطوس.

()Bagdonas,2012,p.62
وفقاً لوجية النظر ىذه فإف ميناء طرطوس يعتبر أحد الدوافع الرئيسة لمتحرؾ الروسي تجاه

األزمة السورية ،إال أف آخريف يروف أف ىذه القاعدة ال تشكؿ دافعاً ميما بالنسبة لمتحرؾ الروسي
بالمقارنة مع الدوافع األخرى.

في ىذا اإلطار ،يقمؿ الدكتور "مرواف قبالف" مف أىمية ىذه القاعدة مقارنةً بعوامؿ أخرى،

ويرى أف غياب رؤية تحميمية استراتيجية لمموقؼ الروسي مف األزمة السورية يدفع إلى التبسيط
أحياناً في تفسير ىذا الموقؼ بوجود عقود سالح بيف الطرفيف أو اىتماـ الروس بالقاعدة البحرية
ٍّ
المتشددة في دعـ
في طرطوس ،ويرى أف ىذه األسباب أضعؼ مف أف تُفسٍّر السياسة الروسية
النظاـ السوري ،فعقود السالح الروسية مع سورية تكاد قيمتيا ال تذكر ،أما قاعدة طرطوس فيي

جداً وال تستطيع استيعاب السفف الروسية الكبيرة ،فضالً عف ذلؾ ،فقد استأثرت طرطوس
صغيرة ّ
باىتماـ روسيا فقط عندما ىددت أوكرانيا عاـ ) (2008بعدـ تجديد العقد الذي يسمح ألسطوؿ
البحر األسود الروسي باستخداـ القاعدة البحرية في سيفاستبوؿ ،والذي كاف مقر اًر أف تنتيي مدتو
عاـ ) ،(2017أما اآلف وبعد أف ضمت روسيا شبو جزيرة القرـ وأصبحت سيفاستبوؿ جزءًا مف
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األراضي الروسية ،لـ يعد ىناؾ ما يبرر اعتبار طرطوس ذات قيمة بالنسبة إلى موسكو.

(قبالف)2014 ،

رغـ أف ىناؾ بعض الشكوؾ حوؿ أىمية القاعدة البحرية في طرطوس مف حيث إف خسارة
روسيا الستثماراتيا المادية ىناؾ ستكوف ضئيمة جداً .إال أف النشاط العسكري في ىذه القاعدة
ميـ بالنسبة لروسيا ،خاصة مع التضييؽ الذي يتعرض لو أسطوليا البحري في البحر األسود،

والذي تتـ إعاقتو في المضائؽ التركية نتيجةً لمتقيد الشديد بالقوانيف التي نصت عمييا اتفاقية

مونترو*)Bagdonas,2012,p.61( .20

ترى الدراسة أنو ال يمكف لموسكو االستغناء عف ىذه القاعدة طالما ال تتوافر ليا أي قاعدة
أخرى بديمة في مناطؽ البحر المتوسط .بالمقابؿ تفترض الطموحات الروسية إلى االضطالع

بدور القوة العظمى ،والوصوؿ إلى المياه الدافئة وجود قواعد ليا في عدة مناطؽ عمى المستوى
العالمي .وأيضاً ال بد مف ربط أىمية قاعدة طرطوس بعالقة التحالؼ القائـ بيف روسيا وسورية،
والتي تحرص موسكو عمى الحفاظ عمييا بعدما خسرت كؿ التحالفات التي كانت قائمة مع عدد

مف الدوؿ األخرى في حوض المتوسط والشرؽ األوسط مع تفكؾ االتحاد السوفييتي؛ مما أضعؼ
موقفيا ،وتأثيرىا في الجيوبوليتيؾ اإلقميمي والمتوسطي.
 -4.3.3قطاع الطاقة :
السعي الروسي لمتمسؾ بمكانتو كعمالؽ في حقؿ الطاقة يعتبر مف المصالح البارزة في

األزمة السورية فيي تسعى إلى منع المنافسيف الكبار مف مزاحمتيا اقتصادياً ،ويمثؿ التنافس
الدولي واإلقميمي عمى خطوط نقؿ الغاز والنفط مف الدوؿ المطمة عمى الخميج العربي أحد

المحددات الميمة لمموقؼ الروسي مف األزمة السورية ،فروسيا تخشى أف يؤدي سقوط النظاـ
السوري إلى زعزعة مكانتيا المييمنة عمى سوؽ الغاز األوروبية كنتيجة الحتماؿ مد الغاز

القطري عبر السعودية ثـ األردف وسورية وتركيا إلى أوروبا( .نوفؿ وآخروف ،2014 ،ص318-

)317

في ظؿ البحث األوروبي عف خيارات لالستغناء عف غاز روسيا يبدو الشريؾ القطري

المرشح األبرز ،ضمف سعي القارة لمبديؿ ،وفي وقت أثبت فيو الشريؾ القطري أنو شريؾ يعتمد
20

*(جرى التوقٌع على اتفاقٌة "مونترو" لتنظٌم المالحة وحركة العبور من المضائق التركٌة وحماٌتها( :البوسفور والدردنٌل) فً
أوقات الحروب والسالم ,فً نوفمبر .1936/وتمنح االتفاقٌة الحقوق الكاملة لتركٌا فً ممارسة سٌادتها على المضائق ,وتعطً حرٌة
المرور عبر مضائق البحر األسود للسفن التجارٌة فً أوقات السلم والحرب ,وتسمح بمرور السفن الحربٌة لدول حوض البحر األسود
بدون أي تحدٌد ,وتمنع االتفاقٌة مرور حامالت الطائرات عبر المضائق المعنٌة ,وتمنح لتركٌا الحق فً منع مرور السفن الحربٌة
بالكامل فً المضائق ,إذا كان مرورها ٌهدد أمن الدولة التركٌة).
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عميو عبر التجربة األبرز في ىذا المجاؿ ،وىي الشراكة االستراتيجية مع المممكة المتحدة التي

يتوقع ليا أف تمتد لعقود طويمة قادمة ،حيث توفر قطر لممممكة المتحدة ما يصؿ إلى ثمث

استيالكيا مف الغاز الطبيعي المساؿ ،ووفقاً لخبراء في مجاؿ الطاقة ،فإف قطر التي تعد
المصدر األوؿ لمغاز الطبيعي المساؿ في العالـ ربما لف تحؿ محؿ روسيا في مجاؿ تصدير

الغاز لمقارة األوروبية ،لكنيا يمكف أف تساعد في تقميؿ االعتماد األوروبي عمى الغاز القادـ مف

روسيا ،ومف وجية نظر المراقبيف فإف قطر ستكوف الالعب األكبر في ىذا المجاؿ( .باز،

)2014

إال أف طريؽ الشحف البحري الرئيس لقطر والمتجو إلى أوروبا يمر عبر نقاط اختناؽ عديدة
كمضيؽ ىرمز وباب المندب وقناة السويس ،وتقع كؿ مف ىذه المواقع الثالثة في مناطؽ
مضطربة سياسياً ،وىي نقطة الضعؼ التي تثير قمؽ صناع القرار في االتحاد األوروبي ،وتتمثؿ
الطريقة الوحيدة لتجنب حدوث ذلؾ في تفعيؿ خط األنابيب المقترح مف طرؼ قطر ،والذي يمتد

مف حقوؿ الغاز القطرية مرو اًر بالسعودية واألردف وسورية ثـ تركيا ليتصؿ ىناؾ مع خط "أنابيب
نابوكو"( .جوب ،2014 ،ص)6

رفضت سورية حينيا ىذا التعاوف اللتزاماتيا تجاه موسكو ،ولحماية مصالح روسيا باعتبارىا

مصدر الغاز لكؿ دوؿ أوروبا تقريباً .ورغـ األوضاع التي شيدتيا سورية مع بداية سنة )(2011

في ظؿ "الحراؾ العربي" إال أنيا وقعت مع إيراف اتفاقاً في سنة ) (2012يقضي بنقؿ الغاز
اإليراني إلى أوروبا عبر العراؽ ومف ثـ سورية)2013/09/12 ،mtv( .

بموجب ىذا االتفاؽ تساىـ الشركات الروسية بتطوير خطوط أنابيب الغاز بيف كركوؾ

العراقية وبانياس عمى الساحؿ السوري ،وتكوف شريكة فيو ،وبذلؾ أصبحت سورية منطقة لتجميع

وانتاج الغاز ٍّ
مشكمة امتداد استراتيجي طاقوي مف إيراف إلى المتوسط ،وأغمقت بذلؾ أي محاولة

لمد خط أنابيب "نابوكو" .مف ناحية أخرى ىناؾ قضية االكتشافات اليائمة لمغاز والنفط في
الساحؿ السوري ،حيث تشير الدراسات إلى اكتشاؼ حقؿ غازي ونفطي ىائؿ في حوض البحر

المتوسط تقدر احتياطاتو بحوالي  200تريموف قدـ مكعب مف الغاز الطبيعي وحوالي  107مميار

برميؿ مف النفط الخاـ .حيث اكتشؼ حقؿ غاز "ماريف" في المياه الفمسطينية ،وتشير الدراسات

أيضاً إلى توافر مخزوف يقدر بػ  227تريميوف قدـ مكعبة مف الغاز و 7.1بميوف برميؿ مف
السوائؿ البترولية حوؿ" :حوض ليفايثف" الذي يمتد إلى المياه المبنانية السورية والقبرصية ،ويتميز
ىذا الحقؿ بوجود البتروؿ والغاز عمى عمؽ واحد وفي حوض واحد ،يمتد مف تحت بر فمسطيف

المحتمة وبحرىا إلى بر وبحر لبناف وقبرص وسورية وصوالً إلى تركيا ،ومف خالؿ ىذه
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االكتشافات الميمة يمكف بسيولة تحويؿ منطقة شرؽ البحر المتوسط إلى مركز رئيس لمطاقة

عمى مستوى العالـ ،مف خالؿ ربط شبكات خطوط الغاز والنفط والكيرباء لقارات إفريقيا وآسيا

وأوروبا( .رفاعي)2012 ،
مع بدء إسرائيؿ سنة ) (2009باستخراج النفط والغاز بات واضحاً أف حوض المتوسط قد

أصبح جزءاً مف الصراع عمى المنطقة ،ألف القرف الواحد والعشريف ىو عصر الطاقة النظيفة،
ويؤكد معيد واشنطف أف ىذا الحوض ىو األثرى بالغاز في العالـ ،وستكوف سورية ىي الدولة
األغنى ،وبالتالي أصبح الغاز السوري ىو مفتاح القرف المقبؿ ومف يممؾ سورية يممؾ الدخوؿ

عبرىا إلى الغاز في العالـ)Shueibi,2014( .

ترى الد ارسة أف مسألة الطاقة ىي مسألة ميمة جداً في تفسير الموقؼ الروسي مف األزمة
ٍّ
سيمكف ىذه الدوؿ مف السيطرة عمى ىذه
السورية ،حيث إف تحويؿ سورية إلى بمد موالي لمغرب
الحقوؿ خدمة لمصالحيا مف جية واضعاؼ االحتكار الروسي لمغاز في أوروبا مف جية أخرى،
والذي سيؤدي حتماً إلى تضرر اقتصادىا وانحصار دورىا في الساحة الدولية.

 -4.3.4رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخمية لمدول :
يرى العديد مف الخبراء أف ىناؾ أسباباً أخرى الستمرار الموقؼ الروسي عمى حالو مف

الصرامة والعناد فيما يخص األزمة السورية .ويستعيد ىؤالء الخبراء المواقؼ التي عارضت فييا

ُّ
التدخؿ الدولي في الشؤوف الداخمية لمدوؿ ،ومحاوالت إجراء
موسكو خالؿ العقديف الماضييف

ُّ
التدخؿ العسكري ،كما
تغييرات في بنية الحكـ في عدد مف الدوؿ مف خالؿ الضغط السياسي أو
حصؿ في كوسوفو عاـ ) (1996أو في ليبيا عاـ ) .(2011ويربطوف ىذا الموقؼ الروسي

باليواجس والمخاوؼ التي تُؤرؽ القادة الروس مف إمكاف تطبيؽ مثؿ ىذه المقاربات التي يعتمدىا
الغرب في قمب نظ اـ الحكـ في بعض الدوؿ السوفييتية السابقة أو في داخؿ بعض الكيانات التي
حؽ الدوؿ الغربية
ىي جزء مف االتحاد الروسي .ويطرح أصحاب ىذا الرأي تساؤالت حوؿ ّ
وبعض الدوؿ العربية وتركيا في قمب نظاـ "الرئيس األسد" ،وفرض حاكـ جديد في دمشؽ ،وعف

إمكاف تطبيؽ اإلجراءات نفسيا مستقبالً مف أجؿ تغيير النظاـ الحميؼ لروسيا بقيادة "ألكسندر

لوكاشانكا" في بيالروسيا( .مدوخ ،2014 ،ص)163

يمكف القوؿ أف ىذا األمر ٍّ
يشكؿ أحد المحددات الميمة لمتحرؾ الروسي تجاه سورية.

باإلضافة إلى امتعاض موسكو الشديد مف محاوالت الغرب في فترة ما بعد الحرب الباردة

لإلطاحة ب قوانيف األمـ المتحدة ،عبر شف الحروب تحت ذرائع التدخؿ اإلنساني .قد يبدو ىذا
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األمر شكمياً لمبعض ،لكف وضع القواعد التي ستحدد سموكيات الدوؿ لعقود مقبمة ،يمثؿ أحد أبرز
المطالب لمقوى الكبرى في النظاـ الدولي ،وىو في صمب التفكير الروسي الذي يسعى إلى فرض

روسيا شريكاً عمى الغرب في النظاـ الدولي الذي يتأسس حالياً .وتالياً ،ليس أقؿ مف أف تستغؿ
روسيا األزمة في سورية إلعادة التوازف إلى قواعد القانوف الدولي وفؽ ما تعتقده ىي عمى أقؿ

تقدير( .نوفؿ وآخروف ،2014 ،ص)319
فروسيا ترى أنيا ميددة في ظؿ ىذه التحوالت الدولية بالتفسير الغربي لحقوؽ اإلنساف الذي
يقوـ عمى تغيير النظاـ بدافع التدخؿ اإلنساني ،فاإلدراؾ الروسي لحقوؽ اإلنساف يختمؼ عف
اإلدراؾ الغربي لو ،فيو يقوـ عمى اإلرث الفكري السوفييتي أي تكوف الدولة ىي المصدر

األساسي لحقوؽ اإلنساف وال يمكف أف تكوف ىذه الحقوؽ أكثر أىمية مف بقاء الدولة أو قوة

مؤسساتيا أو وحدة أراضييا .ومف وجية نظر روسيا أيضاً ،ينبغي أف يكوف دور األطراؼ الدولية

في الصراعات الداخمية محدود ،وذلؾ لمساعدة أطراؼ الصراع عمى الجموس إلى طاولة
المفاوضات ما لـ يقرر مجمس األمف خالؼ ذلؾ .ورغـ االختالفات المفاىيمية حوؿ حقوؽ

اإلنساف استطاعت روسيا أف تطور نفور قوي لمخطاب الغربي لحقوؽ اإلنساف مف خالؿ النظر
إلى التدخالت اإلنسانية عمى أنيا حجة واىية لتغيير النظاـ ،وتحقيؽ أىداؼ جيوسياسية .ووفقاً

لبوتيف فإف الدوؿ الغربية تسعى إلى حؿ مشاكميا االقتصادية مف خالؿ تأجيج الصراعات بخمؽ
الفوضى ثـ التدخالت المسمحة(Bagdonas,2012,p.68-69) .

 -4.3.5محاربة اإلرىاب :
تذيع الدبموماسية الروسية أف مواقفيا تجاه سورية ،ودوؿ الربيع العربي األخرى كانت وما
زالت تتسـ بالواقعية السياسية ،والمدعومة برؤية مستقبمية حوؿ اإلرىاب وسرعة انتشاره ومخاطره

بعد سقوط األنظمة التي تمثّؿ" :الستاتيكو" السياسي واألمني اإلقميمي القائـ منذ عقود .وتعتقد
ٍّ
المبكر لمجماعات اإلرىابية إلى سورية ،ومقتؿ السفير األميركي في ليبيا
موسكو أف الوصوؿ
يدعماف وجية نظرىا ،وقرارىا لحماية النظاـ السوري مف السقوط تحت ضغط التدخؿ العسكري
ٍّ
متشدد في سورية
واالقتصادي الغربي .يضاؼ إلى ذلؾ ىواجس موسكو مف قياـ نظاـ إسالمي
عمى أنقاض النظاـ العمماني الراىف ،وذلؾ بعدما شيدت "الثورات العربية" األخرى صعود

األحزاب اإلسالمية إلى الحكـ .ويمكف ربط ىذه اليواجس الروسية بالتجارب القاسية التي واجيتيا
موسكو في مواجية الحركات اإلسالمية واالنفصالية في الشيشاف وبعض جميوريات القوقاز ذات

األكثرية اإلسالمية( .عبد القادر)2013 ،
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وترى روسيا أف ما تشيده المنطقة العربية مف أحداث ،يعتبر فرصة لمدفاع عف مصالحيا في

آسيا الوسطى .فاحتواء ىذه المنطقة عمى كثافة سكانية عالية مف المسمميف ،يحد مف نشاط
الحركات اإلسالمية أو تأثيرىا عمى األقؿ .فروسيا تضـ نسبة كبيرة مف السكاف المسمميف الذيف
يتمركزوف في مناطؽ ذات أىمية وخطورة بالنسبة إلى روسيا( :القوقاز) ،كما يشكموف عنصر

السكاف األصمييف في جميوريات داغستانو أنغوشيا والشيشاف وغيرىا .باإلضافة إلى وجود

فاعميف ميميف آخريف ليـ دور منافس عمى الساحة اإلقميمية ،وىـ( :تركيا ،إيراف ،والمممكة
العربية السعودية) ،حيث إف ىذه األخيرة ال تستسيغ روسيا تأثيرىا األيديولوجي( .المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات ،2012 ،ص)1
 -4.3.6الصراع األيديولوجي :
يستحضر بعض المحمميف نمط الصراع األيديولوجي بيف الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي

السابؽ؛ كأحد العوامؿ المفسرة لممواقؼ الروسية تجاه األزمة السورية ،ويستند ىذا التوجو إلى أف
موسكو تنظر إلى سورية ضمف إطار أوسع مف الصراع األيديولوجي عمى مستقبؿ العالـ ،مف

خالؿ الكممة التي ألقاىا "بوتيف" في الجمعية العامة يوـ /28سبتمبر 2015/نافذة عمى وجية

النظر الروسية ىذه .في كممتو ،وجو "بوتيف" نقداً حاداً والذعاً لمواليات المتحدة ،والقوى الغربية
بصورة عامة ،إلصرارىا عمى نشر نموذجيا الديمقراطي عبر العالـ ،وما تسبب بو ىذا التوجو

الغربي مف عدـ استقرار وتصاعد لإلرىاب ،مشي اًر بصورة خاصة إلى العراؽ وليبيا ،ومستبطناً بال
شؾ أوكرانيا .ولـ يتردد "بوتيف" في تشبيو ىذا التوجو بالسياسات األيديولوجية العقيمة التي اتبعيا
االتحاد السوفييتي .ويجد "بوتيف" في األزمة السورية فرصة لموقوؼ أماـ االندفاعة الغربية
الديمقراطية .وال يتعمؽ قمؽ روسيا اليوـ بمستقبؿ سورية وحسب ،بؿ وأف تستمر االندفاعة الغربية
الديمقراطية بال رادع نحو وسط آسيا ،التي ال تقؿ ديكتاتورياتيا عف نظاـ "األسد"( .مركز الجزيرة

لمدراسات)2015/10/12 ،

كما أف لدى النخبة الحاكمة الروسية حساسية مفرطة تجاه مفيوـ الثورة عموماً؛ فمف منطمؽ

تفكير نخبوي بحت ،تعتقد ىذه النخبة أف الشعوب والعامة غير قادرة عمى تحديد مصالحيا،
والثورة مف وجية النظر ىذه ،ىي فعؿ جماىيري غوغائي يستجمب الفوضى ويؤدي إلى حالة مف

عدـ االستقرار .ولما كانت النخب الحاكمة الروسية شبيية مف حيث تكوينيا وصفاتيا بالنظـ
العربية المستبدة ،وتحاوؿ اإليحاء بأنيا تتخذ مواقؼ صمبة في مواجية الخارج المتآمر والطامع،

فإنيا تخشى فعالً أف تنتقؿ عدوى الثورات إلييا( .نوفؿ وآخروف ،2014 ،ص)318
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 -4.3.7الحميف اإليراني :
يتوقؼ البعد اإلقميمي لسياسة روسيا تجاه سورية بوجو خاص بالتداعيات التي ستخمفيا
األحداث التي تشيدىا سورية ،حيث إف سقوط نظاـ الرئيس "بشار األسد" بالنسبة لروسيا سيزيد

مف عزلة حميفتيا الرئيسة في الشرؽ األوسط" :إيراف" ،وسيؤدي إلى تغيير الخارطة الجيوسياسية
بحيث تعود بالفائدة عمى الواليات المتحدة والفواعؿ اإلقميمية الرئيسة عمى حساب إيراف.

()Bagdonas,2012,p.70

إذاً ،تستند الحسابات الروسية أيضاً إلى قراءات وحسابات ليا عالقة بميزاف القوى اإلقميمي،
حيث ترى موسكو أف إسقاط نظاـ األسد يعتبر ٍّ
مقدمة إلسقاط النظاـ اإليراني ،ويشكؿ ذلؾ

خسارة ا ستراتيجية كبرى لروسيا ،بحيث تفقد حميفييا الوحيديف في منطقة الشرؽ األوسط .كما

سيؤثّر حتماً عمى الدور الذي تطمح روسيا إلى االضطالع بو مف جديد كقوة رئيسة في التوازنات

الدولية الجديدة ،خصوصاً في ظ ّؿ تراجع مستوى الوجود العسكري األميركي بعد االنسحاب مف
العراؽ وأفغانستاف( .الدجني ،2012 ،ص)17
أشار "الفروؼ" إلى أف" :المطالبة بتغيير النظاـ في سورية حمقة في لعبة جيوسياسية تقصد
بيا إيراف أيضاً" (نوفؿ وآخروف ،2014 ،ص .)302-301كما أكد "أف سورية مف أىـ الدوؿ

في الشرؽ األوسط وأف زعزعة االستقرار ىناؾ ستكوف لو عواقب وخيمة في مناطؽ بعيدة جداً
عف سورية نفسيا" ،فروسيا ترى أف سورية حجر زاوية في أمف منطقة الشرؽ األوسط ،وعدـ

استقرار الوضع فييا أو نشوب حرب أىمية سيؤدي بدوره حتماً إلى زعزعة الوضع في بمداف

مجاورة ،وتيديد حقيقي لألمف اإلقميمي( .راشد ،2013 ،ص)45

كما أكد أميف المجمس األعمى لألمف القومي اإليراني "سعيد جميمي" أف ما يجري في سورية
ليس قضية داخمية ،وأف إيراف لف تسمح بأي شكؿ مف األشكاؿ بكسر محور المقاومة الذي تكوف

سورية ضمعاً أساساً فيو( .نوفؿ وآخروف ،2014 ،ص)302-301

وال بد ىنا مف إعادة التذكير باألىمية التي تنظر فييا روسيا إلى التحالؼ االستراتيجي الذي
يربط بيف إيراف وسورية ،والذي ٍّ
يشكؿ في نظرىا ثقالً ضرورياً لموازنة سموكية الييمنة التي
تعتمدىا الواليات المتحدة في منطقة الشرؽ األوسط .ويرى العديد مف الخبراء الروس في المجاليف

األمني والشرؽ أوسطي أف تيديد إيراف بعد سورية لف يكوف في مصمحة روسيا ،وأنو سيؤثّر عمى
الحضور الروسي في الجيوبوليتيؾ اإلقميمي ،كما أنو يتعارض مع الرغبة والخطط الروسية
الستعادة موسكو دورىا في المنطقة ،كشريؾ أساسي ال يمكف تجاىمو( .عبد القادر.)2013 ،
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كما أف سقوط النظاـ السوري يعني إضعافاً ليا وإليراف التي غدت ٍّ
تشكؿ جزءاً أساسياً مف

استراتيجية "الكرمميف" لمواجية سياسات واشنطف الرامية إلى محاصرتو( .قبالف)2014 ،
 -4.3.8الدوافع الجيوستراتيجية*

21

:

جميع الدوافع التي سبؽ ذكرىا ،ىي في حقيقة األمر يمكنيا أف تفسٍّر بعض الجوانب المتعمقة
بالموقؼ الروسي مف األزمة السورية ،مع األخذ باالعتبار أىمية بعضيا عمى البعض اآلخر .إال

أف ىناؾ رؤية لبعض المحمميف تربط ما بيف الموقؼ الروسي مف األزمة السورية وميزاف القوى
عمى الصعيد العالمي ،حيث يرى أصحاب ىذا االتجاه( :وىو ما تميؿ إليو الدراسة) أف الرؤية
الروسية لألزمة السورية تنطمؽ باألساس مف رؤيتيا لمستقبؿ النظاـ الدولي الذي تسعى إلى

تدشينو مف خالؿ البوابة السورية ،أو أف تكوف البوابة السورية أحد مراحمو عمى أقؿ تقدير.

بشكؿ عاـ أصبح تحقيؽ الربح ىو أحد أىـ العوامؿ المؤثرة في صنع السياسة الخارجية
الروسية مقارنة بالعامؿ األيديولوجي الذي ميز سياسة االتحاد السوفييتي السابؽ ،لكف يبقى
تفسير الموقؼ الروسي مف األزمة السورية بدافع تحقيؽ المصالح االقتصادية والعسكرية نسبي

بوجود الدافع الجيوستراتيجي ،ألف تحقيؽ ىذه المصالح في منطقة الشرؽ األوسط بصفة عامة
وسورية بصفة خاصة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بميزاف القوى عمى الصعيديف العالمي واإلقميمي.

()Bagdonas,2012,p.66-67

كما أف روسيا تتطمع لتحوالت بنيوية بالنظاـ الدولي ،بحيث ينتقؿ ىذا النظاـ مف نظاـ

أحادي القطبية إلى نظاـ متعدد القطبية ،وىي ترى بتدخميا بالممؼ السوري فرصة لتحقيؽ ذلؾ

حيث تتقاطع مصالح الروس مع الصيف ومع دوؿ وحمفاء آخريف ،خاصةً وأف الميداف السوري
بعد سنوات لـ يحقؽ حسماً عسكرياً واضح المعالـ (الدجني .)2015 ،وقد أكد "ألكسندر

لوكاشيفتش" ،الناطؽ الرسمي باسـ و ازرة الخارجية الروسية ،أف صورة النظاـ الدولي ستكوف
مرىونة بكيفية تسوية الوضع في سورية( .نوفؿ وآخروف ،2014 ،ص)302-301

إذاً ،يتوقؼ البعد العالمي لمسياسة الروسية تجاه األزمة السورية في اإلجابة عمى سؤاليف :مف

يصنع ال ق اررات في الساحة الدولية ،وكيؼ يتـ اتخاذىا ؟ .تريد روسيا أف يصبح النظاـ الدولي

نظاماً متعدد األقطاب وأف تكوف ىي أحد أقطابو ،وذلؾ بتعزيز اتخاذ الق اررات متعددة األطراؼ
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الجٌوستراتٌجٌة :هً التخطٌط السٌاسً واالقتصادي والعسكري الذي ٌهتم بالبٌئة الطبٌعٌة ,من ناحٌة استخدامها فً تحلٌل أو تفهم
المشكالت االقتصادٌة أو السٌاسٌة ذات الصفة الدولٌة .والجٌوستراتٌجٌة تبحث فً المركز االستراتٌجً للدولة أو الوحدة السٌاسٌة,
سواء فً الحرب أو السلم ,فتتناوله بالتحلٌل إلى عناصره أو عوامله الجغرافٌة العشرة ,وهً( :الموقع ,والحجم ,والشكل ,واالتصال
بالبحر ,والحدود ,والعالقة بالمحٌط ,والطبوغرافٌا ,والمناخ ,والموارد ,والسكان) .كما أن مصطلح الجٌوستراتٌجٌة ٌعنً( :دراسة
الموقع االستراتٌجً للدولة أو المنطقة اإلقلٌمٌة ,ومدى تأثٌر هذا الموقع فً العالقات السلمٌة والحربٌة)( .عابد)2010 ,
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تحت مظمة القانوف الدولي ،والتركيز بشكؿ خاص عمى لعب" :دور أساسي" في األمـ المتحدة:

(باعتبارىا منظمة دولية) عموماً ومجمس األمف خصوصاً(Bagdonas,2012,p.67) .

مف وجية النظر الروسية ،فإف إيراف وسورية ىما امتداد جغرافي لمحدود الجنوبية الروسية،
ومف ثـ فإف سقوط النظاـ السوري الحالي يعني أف جبية المواجية مع الغرب سوؼ تقترب مف

تكوف مجاؿ روسيا
الحدود الروسية في منطقة القوقاز ،ومف جميوريات آسيا الوسطى التي ٍّ
الحيوي الطبيعي ،بما ٍّ
يمكف الواليات المتحدة مف إحكاـ الطوؽ حوؿ روسيا ،ومواصمة خططيا
الرامية إلى نشر الفوضى في محيط روسيا والصيف (نوفؿ وآخروف ،2014 ،ص .)302يدعـ
ىذه الرؤية السياسات األمريكية بشكؿ خاص وسياسة الناتو بشكؿ عاـ منذ انييار االتحاد

السوفييتي التي تسعى لمتطويؽ التدريجي لروسيا في مجاليا الحيوي خوفاً مف روسيا المحتممة
أكثر منو خوفاً مف روسيا القائمة ،وقد تـ إقفاؿ المجاؿ الحيوي األوؿ لروسيا في أوروبا الشرقية
بانضماميا لكؿ مف الناتو واالتحاد األوروبي ،وتبعو بعد ذلؾ محاوالت تأجيج الثورات في ٍّ
كؿ مف

جورجيا وأوكرانيا ثـ التواجد العسكري في بعض دوؿ آسيا الوسطى ،والتي تمثؿ قاعدة "مناس"

قرب العاصمة القرغيزية أبرزىا( .عبد الحي ،2012 ،ص)5

فإذا أضفنا لذلؾ ،التقرير الذي نشرتو " "Independence paperالروسية في

فبراير 2007/عف مشروعات أمريكية لنشر نظـ مضادة لمصواريخ في قواعد عسكرية في أالسكا
وكاليفورنيا لغمؽ" :البوابة الشرقية" لروسيا ،والسعي األمريكي في الفترة ذاتيا لنشر نظـ صاروخية
في منطقة القفقاس ليشكؿ كما يقوؿ التقرير طعنة خنجر في عنؽ القوة النووية االستراتيجية

الروسية ،أدركنا خارطة الجدراف التي تقاـ حوؿ روسيا .وقد استشعرت روسيا ىذا األمر ،لكنيا
في المراحؿ األولى لـ تكف في وضع يسمح ليا باتخاذ خطوات فعالة لمواجية ىذا التطويؽ،

لكنيا ونتيجة لمتطورات التي حصمت فييا بخاصة منذ تولي "فالديمير بوتيف" الحكـ عاـ
) (2000بدأت في ممارسة نشاطات متنوعة لمواجية التطويؽ المشار لو ،ويبدو أف مشروع
بوتيف الخاص بإقامة" :اتحاد أوراسيا" الذي يضـ روسيا وبيالروسيا وكازاخستاف يمثؿ محاولة
لمنع أي تمدد لألطمسي في ىذه المنطقة .وفي الخط الثاني مف غرب آسيا الذي يمثؿ الحاضنة

الجيوستراتيجية آلسيا الوسطى تقع كؿ مف إيراف وسورية ،وىما الدولتاف المتاف يعتبرىما بوتيف

"ضمانة االستقرار في المناطؽ القريبة مف حدودنا" عمى حد وصفو( .عبد الحي ،2012،ص)5

وترى موسكو أف الواليات المتحدة تسعى إلى إحكاـ قبضتيا عمى المنطقة والحد مف الشراكة

العربية المتنامية مع القوى اآلسيوية الصاعدة التي تتصدرىا روسيا والصيف ،مف خالؿ إعادة

رسـ خريطة الشرؽ األوسط جغرافياً وسياسياً ،واضعاؼ القوى اإلقميمية الميمة الكبرى ،العربية
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وغير العربية ،وخمؽ كيانات ضعيفة يسيؿ توجيييا وال تيدد مصالحيا في المنطقة ,حيث حددت

الواليات المتحدة ىدفيف رئيسيف ليا في منطقة الشرؽ األوسط ،أوليما ضماف أمف إسرائيؿ،

وسالمتيا وتفوقيا االستراتيجي عمى جيرانيا العرب ،و انييما السيطرة المباشرة عمى منابع النفط

ومصادر الطاقة في المنطقة وخطوط نقميا إلى أوروبا وأمريكا .ومف المؤكد أف إضعاؼ العالـ

العربي ،وتمزيقو وتجزئتو ستحقؽ ىذيف اليدفيف ،وسيبقيو االنقساـ والصراع في دائرة التبعية

السياسية واالقتصادية بما يسيؿ السيطرة عمى ثرواتو وموارده( .نوفؿ وآخروف،2014 ،

ص)301-299

بد في ىذا السياؽ مف اإلشارة إلى رغبة بوتيف في التعامؿ مع الواليات المتحدة عمى
وال ّ
قاعدة المساواة في تبادؿ المصالح ،مع وجود قناعة لديو أف تغيير النظاـ السوري في الوقت
الراىف لف يكوف في مصمحة روسيا في المدى المتوسط أو البعيد( .عبد القادر)2013 ،
وفقاً ليذه الرؤية يبدو أف التدخؿ العسكري الروسي لـ ِ
يأت لمجرد انقاذ النظاـ مف التراجعات

المستمرة والمخاطر التي باتت تيدد وجوده وحسب ،بؿ ضمف إطار وحسابات استراتيجية روسية

أوسع أيضاً .فمنذ األزمة الجورجية في عاـ ) ،(2008عمى األقؿ ،وبعد أف استطاع "بوتيف"

إعادة التماسؾ السياسي واالقتصادي لمدولة الروسية ،اعتبرت موسكو أف مف حقيا أف تكوف
شريكاً في القرار الدولي .في المقابؿ ،لـ تقـ الواليات المتحدة ،ال في سنوات إدارة "بوش االبف"

اء فيما
األخيرة ،وال في الفترة األولى مف إدارة "أوباما" ،باالعتراؼ لروسيا بمثؿ ىذا الدور .وسو ً
يتعمؽ بنشر الدرع الصاروخية المضادة لمصواريخ في أوروبا ،أـ في األزمة األوكرانية ،بدا أف

الغرب يزحؼ بال ىوادة إلى الحدود الروسية ،بدوف اكتراث ُيذكر باحتجاجات موسكو .وما أف
أقدمت روسيا عمى ضـ القرـ وتشجيع المقاطعات األوكرانية الشرقية عمى التمرد ،بعد اإلطاحة

بالنظاـ الموالي لروسيا في كييؼ ،حتى فرضت الواليات المتحدة ،والدوؿ األوروبية الرئيسة
عقوبات اقتصادية ومالية عمى روسيا كأنيا ليست أكثر مف دولة مارقة عمى النظاـ الدولي.

(مركز الجزيرة لمدراسات)2015/10/12 ،
بيذا المعنى وفرت األزمة السورية فرصة لتأكيد دور روسيا عمى المستوى الدولي ،في

مواجية تجاىؿ واستخفاؼ غربييف ،ورداً عمى ما تراه موسكو حصا اًر غربياً استراتيجياً واقتصادياً.
وىكذا يمكف اعتبار سورية ىي الجبية األمامية لمقاومة الخطط األمريكية في المنطقة.

مف خالؿ ما تقدـ يمكننا التمييز بيف مصمحتيف استراتيجيتيف تسعى روسيا لتحقيقيما مف

خالؿ دعميا لمنظاـ السوري .تتمثؿ المصمحة االستراتيجية األولى في أف روسيا ميتمة بإعادة

تأسيس نفسيا كالعب دولي وقوة عظمى ،وىذا يعني حتماً إيجاد نوع مف التوازف في الييمنة
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األمريكية لمعالـ مف خالؿ محاوالتيا لمقاومة تجاوز الواليات المتحدة األمريكية لمجمس األمف؛

حيث تمارس روسيا سمطتيا لمحد مف ىذه التجاوزات ،وثانياً :روسيا ميتمة بتوسيع أو عمى األقؿ

الحفاظ عمى نفوذىا في منطقة الشرؽ األوسط ،حيث أف خسارة سورية ستؤدي إلى القضاء عمى

إيراف ،وىو آخر موطئ قدـ في ىذه المنطقة الحيوية)Bagdonas,2012,p.67( .

بالمقابؿ يقمؿ البعض مف أىمية األزمة السورية عمى الصعيد العالمي ،حيث يرى الدكتور

"مرواف قبالف" أف "ثورات الربيع العربي" لـ تشيد حالة مف االصطفاؼ اإلقميمي كما شيدتيا

الحالة السورية .ويرجع الدكتور قبالف السبب في ذلؾ إلى أف سورية ٍّ
تشكؿ حجر زاوية في
ٍ
بشدة.
فأي طرؼ يستميميا يكوف قد غير ميزاف القوى اإلقميمي لمصمحتو ّ
توازنات إقميمية دقيقةّ ،
أما دولياً فيرى أف األمر يبدو مختمفاً بعض الشيء ،إذ ال ٍّ
تشكؿ سورية حالة ميمة بذاتيا بالنسبة
إلى القوى الكبرى في النظاـ الدولي ،وتحديداً روسيا والواليات المتحدة ،إال بمقدار ما يتـ تجييرىا

كأداة لمضغط عمى الطرؼ اآلخر لمحصوؿ عمى مكاسب في قضايا أكثر جوىرية( .قبالف،

)2014
ويرى "قبالف" أف روسيا تبحث عف صفقة مع الواليات المتحدة ،بحيث تستطيع ضماف
مصالحيا األوسع في أماكف أخرى مف العالـ ،في مقابؿ تخمييا عف دعـ النظاـ السوري .ومف

ذلؾ موضوع الدرع الصاروخية ،والعالقة بيف روسيا وألمانيا ،والدخوؿ في منظمة التجارة
العالمية ،وتنظيـ االنسحاب مف أفغانستاف( .نوفؿ وآخروف ،2014 ،ص)320
وترى الدراسة أف ربط األزمة السورية بميزاف القوى اإلقميمي وليس الدولي ،ىو أمر غير
دقيؽ ،حيث إف النظاـ الدولي ىو نظاـ يشمؿ في محتواه النظـ اإلقميمية الفرعية ،وتتأثر ىذه
النظـ بطبيعة النظاـ الدولي القائـ ،كما يتأثر النظاـ الدولي نفسو بطبيعة النظـ اإلقميمية .بمعنى

أف أي تغيير في ىذه النظـ اإلقميمية سيؤدي حتماً إلى تغيير في طبيعة النظاـ الدولي القائـ قبؿ

حدوث التغيير .وكذلؾ العكس صحيح ،حيث إف أي تغيير في طبيعة النظاـ الدولي القائـ
تغير في
تغير في طبيعة النظـ الفرعية ،واف كاف مف الصعب أف يحدث ُ
سيؤدي بالطبع إلى ُ
تغير في النظـ الفرعية ،وحيث إف النظاـ اإلقميمي في الشرؽ
النظاـ الدولي دوف أف يسبقو ُ
األوسط ما قبؿ الثورات العربية كاف يتبع إلى ٍّ
حد كبير السياسات األمريكية عمى المستوى

العالمي ،وجدت روسيا في ىذه الثورات فرصةً لمدخوؿ مرةً أخرى إلى ىذه المنطقة الميمة مف
منظور استراتيجي.
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خالصة:
تناوؿ ىذا الفصؿ األزمة السورية بأبعادىا المختمفة ،حيث لعبت االختالفات في المواقؼ

واألىداؼ اإلقميمية والدولية تجاه األزمة السورية الدور األىـ في استمرار ىذه األزمة منذ عاـ
) (2011دوف تسويتيا ،وركزت الدراسة عمى أىـ الدوافع الروسية تجاه األزمة السورية وتوصمت
إلى عدة نتائج كاف أىميا:

• ال يقوـ الدعـ الذي تقدمو روسيا لمنظاـ في سورية وفؽ اعتبارات تحالؼ سابقة ،بؿ أف لروسيا
مصالح حقيقية في سورية تفوؽ اعتبارات التحالؼ ،ومف أىـ العوامؿ التي دفعت روسيا لمقياـ
بمثؿ ىذا الدور في األزمة السورية ،ىو رؤيتيا لمنظاـ الدولي ومستقبمو ،حيث تطمح روسيا إلى

تغيير ميزاف القوى في النظاـ الدولي ليصبح نظاماً متعدد األقطاب تكوف ىي أحد أقطابو.

• وجدت روسيا في األزمة السورية فرصة سانحة ليا لتثبت قوتيا عمى المستوى العالمي ،وتقوؿ

أنو ال يجوز تغيير قواعد المعب في االقتصاد والسياسة الدولية مف وراء ظير روسيا ،حيث إف

المورد الوحيد تقريباً لمغاز في أوروبا ،وتخشى أف تصبح سورية مم اًر لمغاز القطري
روسيا ىي
ٍّ
إلى أوروبا ،ما سيؤثر بالسمب عمى اقتصادىا مف جية ،وانتزاع ورقة ضغط سياسي ليا عمى

أوروبا مف جية أخرى ،كما أف الطموحات الروسية المتعمقة بالنظاـ الدولي تتطمب وجود قواعد
عسكرية ليا في مختمؼ أنحاء العالـ ال سيما المواقع االستراتيجية منيا.
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انفصم اخلامس
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الفصل الخامس
التأ يرات المتبادلة بين مكانة روسيا في النظام الدولي وادارة األزمة السورية
والسيناريوىات المحتممة
منذ بِدء األزمة في سورية وحتى المرحمة الحالية ،يستمر النظاـ السوري عمى رأس السمطة

في سورية ،ولـ يسقط كما توقع الكثيروف في بداية األزمة كبقية األنظمة العربية التي قامت
ضدىا ثورات شعبية ،بؿ وأنو في رأي العديد مف المحمميف الطرؼ األقوى فوؽ ميداف األزمة

السورية .لـ يكف ىذا النظاـ ليستمر طواؿ ىذه الفترة لوال تدخؿ روسيا بكؿ الوسائؿ لحمايتو ،ولـ

تكف روسيا نفسيا تستطيع حماية ىذا النظاـ لوال مكانتيا القوية في النظاـ الدولي التي تستطيع
مف خالليا حماية مصالحيا الحيوية في أماكف عديدة مف العالـ .حيث تمتمؾ روسيا مقعداً دائماً

في مجمس األمف الدولي تسطيع مف خاللو إسقاط أي قرار دولي مف شأنو أف يمس تمؾ
المصالح في سورية وغيرىا ،كما تمتمؾ روسيا أحد أقوى جيوش العالـ بترسانة عسكرية متقدمة
استطاعت مف خالليا تغيير مجرى األحداث في سورية في أكثر مف مناسبة لصالح قوات

النظاـ.

تأتي ىذه اإلجراءات مف قبؿ روسيا نتيجة إدراكيا أف األزمة السورية ىي أحدى بوابات

دخوليا إلى عالـ التعددية القطبية في النظاـ الدولي ،وىو ما تسعى إليو روسيا بالدرجة األولى،

حيث ترى روسيا أف النظاـ الدولي القادـ ستكوف مالمحو قد تحددت بدرجة كبيرة وفقاً لما ستؤوؿ

إليو نتائج األزمة في سورية ،فاألزمة السورية وبحسب الخبراء مف الممكف أف تنتيي بعدة
سيناريوىات مختمفة ليا عالقة بميزاف القوى عمى الصعيد العالمي.
في ضوء ما سبؽ ،ينقسـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث رئيسة ،يتناوؿ المبحث األوؿ مدى

تأثير مكانة روسيا في النظاـ الدولي الراىف عمى إدارة األزمة السورية وتطوراتيا ،كما يتناوؿ
المبحث الثاني السيناريوىات المحتممة لألزمة السورية ،أما المبحث الثالث فيتناوؿ التأثيرات

المحتممة لألزمة السورية عمى مكانة روسيا في النظاـ الدولي وفؽ السيناريوىات الممكنة لألزمة

السورية.
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 -5.1أ ر مكانة روسيا في النظام الدولي عمى إدارة األزمة السورية :
لقد سبؽ وأف تناولت الدراسة مكانة روسيا في النظاـ الدولي الراىف ،حيث إف روسيا اليوـ
ٍ
محاولة منيا لتغيير قواعد العمؿ داخؿ
استطاعت أف تؤسس لنفسيا سياسة خارجية مستقمة ،في
النظاـ الدولي لتكوف شريكاً ونداً في الوقت ذاتو في إدارة الشأف الدولي وخاصة إدارة األزمات
الدولية ،وترتكز تمؾ المساعي الروسية عمى مقومات قوة حقيقية مكنتيا مف أف تكوف أحد أبرز

الفاعميف الدولييف في إدارة األزمة السورية ،وقد تناولت الدراسة أيضاً أبرز الدوافع الروسية

لسياساتيا تجاه األزمة السورية ،ولكف كيؼ استفادت روسيا مف مكانتيا الجديدة في النظاـ الدولي

الراىف لمتأثير في إدارة ىذه األزمة؟ .ال شؾ أف أبرز مالمح قوة روسيا في النظاـ الدولي الراىف
ىي القدرة السياسية مف خالؿ عضويتيا في مجمس األمف ،وكذلؾ سياستيا الناجحة في إدارة ىذه

األزمة بما يحافظ عمى مصالحيا الجيوستراتيجية في سورية ،باإلضافة إلى قوتيا العسكرية التي

حوؿ مجرى األحداث في
تعد مف أىـ أبعاد القوة الروسية ،والتي استطاعت مف خالليا أف تُ ٍّ
سورية في العديد مف المواقؼ بما يخدـ رؤيتيا حوؿ مستقبؿ الصراع في سورية .باإلضافة إلى

شبكة تحالفات مع بعض دوؿ المنطقة استطاعت مف خالليا أف تكوف الالعب األبرز في إدارة
ىذه األزمة.
ويتناوؿ ىذا المبحث مدى تأثير مكانة روسيا في النظاـ الدولي عمى إدارة األزمة السورية مف

خالؿ عدة مستويات.

 -5.1.1عمى المستوى السياسي :
 -5.1.1.1الدور الروسي في مجمس األمن :
استفادت روسيا مف موقعيا في مجمس األمف الدولي كأحد األعضاء الدائميف فيو ،بيدؼ
التأثير في إدارة األزمة السورية وحماية النظاـ الحاكـ ،مف خالؿ استخداميا حؽ النقض" :الفيتو"
أكثر مف مرة ،لمنع صدور ق اررات دولية تديف النظاـ السوري ،أو تفرض عقوبات عميو ،وكذلؾ

عدـ السماح بإقامة مناطؽ عازلة في سورية ،وكانت تدعو دوماً لحؿ سياسي.

المساعي األمريكية واألوروبية إلصدار قرار أممي يديف نظاـ بشار األسد ،تمت مواجيتيا
برفض روسي باستخداـ حؽ النقض  6مرات مف سنة ) (2011إلى سنة ) ،(2016وىو ما يبرز

جدية الصراع الدولي حوؿ سورية ،حيث تَكوف شكؿ مف أشكاؿ االنقساـ بيف الدوؿ الكبرى التي
تختمؼ في رؤيتيا لما يجري في سورية.

134

فبينما وقفت روسيا والصيف ضد صدور ق اررات تسمح بالتدخؿ العسكري الخارجي بحجة

حماية المدنييف السورييف ،أو حتى فرض عقوبات عمى النظاـ السوري ،وقفت الواليات المتحدة
وحمفائيا ضد الرئيس "بشار األسد" وسعت إلى دفعو لترؾ الحكـ ،عبر فرض عقوبات أممية أو

التيديد بالتدخؿ العسكري( .زيداف ،2013 ،ص)203

وقد أعمف الرئيس الروسي السابؽ "ميدفيديؼ" والرئيس الحالي "بوتيف" في غير مناسبة أف

روسيا لف تؤيد ق ار اًر يصدره مجمس األمف الدولي بشأف سورية عمى غرار القرار بشأف ليبيا ،وأف

الق ارريف ) (1970و ) (1973المتعمقيف بميبيا قد انتيكا بوضوح ،وجرى التالعب بيما ،وأنو "ال

توجد رغبة البتة في أف تسير األحداث في سورية وفؽ النموذج الميبي ،وأف يستخدـ قرار لمجمس
األمف لتبرير عممية عسكرية ضد سورية" .وطالبت موسكو بضرورة أف يتولى السوريوف تسوية
أوضاع بالدىـ بأنفسيـ ومف دوف تدخؿ خارجي عمى أساس الحوار السوري الوطني الذي يبقى

األسموب الوحيد لمحؿ)Yousaf,2012( .

في ضوء ىذا الموقؼ ،استخدمت روسيا حؽ النقض "الفيتو" في مجمس األمف خالؿ األزمة

السورية في ست مرات يمكف إيجازىا كالتالي:

• في أكتوبر 2011/تقدمت الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي باقتراح مف أجؿ
صدور قرار في مجمس األمف شبيو بالقرار الذي صدر بشأف ليبيا وينص عمى إدانة النظاـ

السوري لما يتسبب بو مف إراقة لمدماء ،وعمى فرض عقوبات عميو ،إال أف روسيا والصيف
عارضتا مشروع القرار مستخدمتاف حؽ النقض ،وقد ربط ممثؿ روسيا في األمـ المتحدة" :فيتالي

تشوركيف" الفيتو الروسي ضد مشروع القرار بكونو يتعمؽ بحؽ سيادة الدولة وأف عمى المجمس

احتراـ "مبدأ السيادة وعدـ التدخؿ".

• جاء مشروع قرار عربي  -غربي في فبراير 2012/لمجمس األمف الدولي يدعـ مبادرة جامعة
الدوؿ العربية لمرحمة انتقالية في سورية ،ويعبر مف خاللو مجمس األمف عف مخاوفو ،وىواجسو

العميقة مف مقتؿ المدنييف ،طالباً مف الجميع وقؼ العنؼ مف دوف التيديد باستعماؿ أي إجراءات

لمتدخؿ ،إال أف روسيا استعممت حؽ النقض بحجة عدـ وجود توازف في الدعوة لمختمؼ األطراؼ
حمؿ المعارضيف لمنظاـ مسؤولية واضحة عف العنؼ.
بوقؼ العنؼ ،وأف القرار ال ُي ٍّ
• جاءت المحاولة الثالثة الستصدار قرار مف مجمس األمف في يوليو 2012/ييدد سورية بمجوء
مجمس األمف إلى اتخاذ تدابير تحت الفصؿ السابع إذا لـ تنفذ الق اررات الدولية السابقة ،وقد

واجيتو روسيا والصيف باستعماؿ حؽ النقض ،وذلؾ عمى خمفية أنو يفتح الطريؽ أماـ فرض
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عقوبات ،وتدخؿ عسكري ضد النظاـ وأنو سيمغي كؿ ما أتفؽ عميو مف مبادئ في اجتماع

جنيؼ 1الخاص بسورية.

• في مايو 2014/تقدمت الدوؿ الغربية لممرة الرابعة بمشروع قرار لمجمس األمف إلحالة الجرائـ
في سورية عمى المحكمة الجنائية الدولية ،إال أنو تـ إسقاطو بعد استخداـ روسيا والصيف حؽ

النقض لممرة الرابعة منذ العاـ ) ،(2011واعتبرت روسيا عمى لساف ممثميا في األمـ المتحدة :أف

مشروع القرار ىو محاولة لتأجيج العواطؼ السياسية ،والتحضير لمتدخؿ العسكري ضد سورية".
(بوزيدي ،2015 ،ص)147-146
• في أكتوبر 2016/استخدمت روسيا حؽ النقض ضد قرار فرنسي يدعو لوقؼ المعارؾ في

مدينة حمب ،واعتبرت موسكو أف ىذا القرار يستند إلى الدعاية دوف حقائؽ ،وىو محكوـ عميو
بالفشؿ ،وأنو يدعـ موقؼ "الجماعات اإلرىابية" الموجودة في حمب( .العربية)2016/10/08 ،

• في ديسمبر 2016/تقدمت ٍّ
كؿ مف نيوزلندا ومصر واسبانيا بمشروع قرار لمجمس األمف يدعو
إلى وقؼ األعماؿ القتالية في مدينة حمب ،إال أف ىذا القرار واجيتو كالً مف روسيا والصيف
باستخداـ حؽ النقض "الفيتو"( .الجزيرة .)2016/12/05 ،وجاء مشروع ىذا القرار قبيؿ سيطرة

قوات النظاـ السوري عمى كامؿ مدينة حمب ،وطرد كافة المقاتميف منيا بمف فييـ المعارضة

المعتدلة حسب تصنيؼ الواليات المتحدة األمريكية ،ما يعني عدـ السماح ألي دولة كانت أف
تحاوؿ إبقاء معادلة الصراع في مدينة حمب عمى نحو يضمف لممعارضة المناورة في ىذه المدينة

والتي تعتبرىا روسيا ذات أىمية بالغة في معادلة الصراع في سورية.

تسعى روسيا إذف ،مف خالؿ استخداميا لمفيتو  6مرات في مجمس األمف إلفشاؿ إصدار
قرار دولي ضد نظاـ الرئيس "األسد" ،لمتأكيد عمى أنيا العب ميـ البد مف أخذ مصالحيا في

الحسباف إذا أريد لألزمة السورية أف تحؿ ،وبيذا وضعت روسيا ٍّ
كؿ مف الواليات المتحدة
األمريكية والدوؿ الغربية في موقؼ صعب ،فإما أف تمتزـ الواليات المتحدة األمريكية بحؿ مشترؾ

لألزمة يراعي المصالح الروسية ،وىو ما سيمثؿ انتصا اًر سياسياً روسياً كبي اًر ،أو ستضطر
الواليات المتحدة األمريكية لمعمؿ خارج إطار األمـ المتحدة والشرعية الدولية ،مما يرفع مف تكمفة

التدخؿ إلى أقصى درجة ،ويجرده مف الشرعية( .بوزيدي ،2015 ،ص)147
لـ تتوقؼ التأثيرات الروسية في إدارة األزمة السورية برفض ق اررات مجمس األمف ضد النظاـ
السوري فحسب ،بؿ قامت روسيا أيضاً باالعتراض عمى قرار الجمعية العامة الصادر في

أغسطس ،2012/وىو القرار الذي أعدت مشروعو السعودية وتضمف إدانة استخداـ العنؼ الذي
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تمارسو الحكومة السورية ،وتسريع عممية االنتقاؿ السياسي لمسمطة ،ورأتو روسيا غير متوازف

ويمثؿ التفافاً عمى ق اررات مجمس األمف .كما انتقدت موسكو قرار الجامعة العربية الصادر في
يوليو 2012/الذي يدعو إلى تنحي الرئيس "بشار األسد" وتأليؼ حكومة انتقالية ،ورأت أنو ال

يساىـ في تسوية األزمة ويغمؽ الباب أماـ أي حديث عف اإلصالح السياسي( .نوفؿ وآخروف،

 ،2014ص)296
صوتت موسكو أيضاً ضد ق اررات مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة الصادرة بشأف
سورية في ٍّ
كؿ مف أبريؿ وأغسطس مف العاـ ) ،(2011ويونيو ،2012/بحجة رفض استخداـ
اآلليات الحقوقية مف أجؿ التدخؿ في الشئوف الداخمية وتحقيؽ األىداؼ السياسية التي تتعارض

مع قواعد الشرعية الدولية ،وتخالؼ ميثاؽ األمـ المتحدة الذي يقوـ عمى مبدأ احتراـ سيادة الدوؿ

ووحدة أراضييا .وعارضت موسكو أيضاً إحالة الممؼ النووي السوري إلى مجمس األمف في

اجتماع مجمس محافظي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في يونيو ،2011/لكف جاء التصويت
لمصمحة القرار باألغمبية ،في محاولة الدوؿ الغربية لمضغط عمى سورية( .نوفؿ وآخروف،

 ،2014ص)297

يتضح مما سبؽ ،الدور الذي لعبتو روسيا في المنظمات الدولية والحقوقية لحماية النظاـ

السوري مف السقوط ،واإلبقاء عمى معادلة الصراع في سورية بشكؿ يضمف تأميف مصالحيا،
وكذلؾ تسجيؿ حضورىا القوي في إدارة ىذه األزمة.
 -5.1.1.2فرض خيار التسوية السياسية كمخرج وحيد لألزمة :
يبقى الدور النشط الذي لعبتو الدبموماسية الروسية في األزمة السورية ىو دور مؤثر بشكؿ

كبير عمى صعيد إدارة ىذه األزمة ،خاصة وأف النظاـ السوري مع كؿ ما يعانيو مف خسائر
وضغوطات؛ بقي صامداً ليومنا ىذا ،مقارنةً بحالة التفكؾ التي شيدتيا ليبيا .لذلؾ نستطيع أف

نقوؿ أف الدور الدبموماسي الروسي النشط ال يرتبط فقط بحجـ الخسائر التي ستتكبدىا الدولة

الروسية في حالة تفكؾ سورية ،وانما يرتبط أيضاً بالجيود التي ستبذليا الخارجية الروسية أماـ

السعي األمريكي والدولي لتغيير النظاـ في سورية .لذا نجد أف التحركات الدبموماسية الروسية لـ
تقتصر فقط عمى األمـ المتحدة ،وانما أيضاً بطرح مبادرات روسية لموصوؿ إلى تسوية سممية

لألزمة( .مدوخ ،2014 ،ص)176

ويعكس الدور الروسي في األزمة السورية رؤيةً ،ومنيجاً واضحيف ومحدديف تكاد تنفرد بيما

موسكو مف بيف العواصـ اإلقميمية والدولية الفاعمة في ىذه األزمة .حيث تميز الخطاب السياسي
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الروسي منذ بدء األزمة بتحديد واضح لألىداؼ :ال إلسقاط النظاـ في سورية عمى الطريقة

الميبية ،ال لشخصنة األزمة كما تفعؿ الدوؿ اإلقميمية ،ال لحؿ عسكري ليذه األزمة( .حسيف
محمد)2015 ،
تقوـ المقاربة الروسية في سورية أساساً عمى إيجاد حؿ لألزمة بعيداً عف إسقاط النظاـ

عسكرياً ،لما سيؤدي ذلؾ مف إسقاط لمدولة ،والذي بدوره سينعكس سمباً ليس عمى المحيط

الجغرافي لسورية فحسب ،بؿ يتعدى ذلؾ إلى الحدود القومية لروسيا .وحرصت موسكو دائماً
عمى التمييز بيف شخص" :األسد" والدولة السورية ،فالدفاع الروسي ىو عف الدولة وليس

الشخص ،واصرار الكرمميف عمى دور رئيس "لألسد" في المرحمة االنتقالية ناجـ عف معطيات
واقعية مف وجية نظرىا ،وىي أف الرئيس "األسد" صماـ بقاء استمرار منظومة الحكـ حتى

التسوية الكبرى .كما تقوـ المقاربة الروسية عمى ضرورة إيجاد صيغة لمتعاوف الدولي بعيداً عف
نظاـ القطب الواحد ،تأخذ باالعتبار مصالح الدوؿ في محيطيا القومي .وترجمت روسيا ىذه

الرؤية في سورية ،عبر الدعوة لتشكيؿ تحالؼ محمي واقميمي ودولي لمحاربة اإلرىاب ،ثـ إيجاد
حؿ سياسي بمشاركة الحكومة السورية ،شرط تقديـ األخيرة تنازالت سياسية ،عمى عكس المقاربة

األمريكية التي تريد تنازالت سياسية مف الحكومة السورية مف دوف أف يكوف ليا دور في مستقبؿ
سورية السياسي ،أو عمى األقؿ تقميص ىذا الدور إلى حدوده الدنيا( .حسيف محمد)2015 ،

وكاف لمديبموماسية الروسية الدور الرئيس في التوصؿ لخطة "كوفي عناف" لمتسوية في

سورية؛ ففي أثناء لقاء "سيرغي الفروؼ" وزراء الخارجية العرب في القاىرة /10مارس،2012/

كاف االتفاؽ عمى خمسة مبادئ لمتسوية السممية لألزمة السورية ،والمصادقة عمييا في قرار

خاص صادر عف مجمس األمف الدولي في /21مارس ،2012/لتشكؿ خطة عمؿ لػ"كوفي

عناف" ،مبعوث األمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية الخاص إلى سورية .ويوـ /25مارس مف
العاـ ذاتو ،التقى "كوفي عناف" ،مع الرئيس الروسي آنذاؾ "دميتري مدفيديؼ" ،ووزير خارجيتو

"سيرغي الفروؼ" ،وبحث معيما خطتو وطرؽ تسوية األزمة السورية سممياً .وأكدت موسكو
سعييا إلنجاح خطة "عناف" ،حتى بعد استقالتو وتعييف "األخضر اإلبراىيمي" ،واتيمت عناصر
القاعدة في سورية بمحاولة إفشاليا مف خالؿ ىجمات وتفجيرات استيدفت السمطة والمدنييف ،بؿ

والمراقبيف الدولييف عمى السواء .وفي /29ديسمبر ،2012/زار المبعوث األممي "األخضر
اإلبراىيمي" الذي خمؼ "عناف" ،موسكو ،في إطار جولة عمى الدوؿ المؤثرة في إدارة األزمة
السورية ،والتقى حينيا "الفروؼ"( .نوفؿ وآخروف ،2014 ،ص)297
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كذلؾ عبرت روسيا عف استعدادىا الستضافة مفاوضات بيف ممثمي الحكومة السورية

والمعارضة في موسكو ،وكذلؾ االتصاالت اليادفة إلى توحيد المعارضة السورية .وقد طرحت

في مبادرة عقد مؤتمر دولي يتعمؽ بسورية تحت رعاية األمـ المتحدة ،مع ضرورة إشراؾ الفاعميف

اإلقميمييف المؤثريف الذيف تتصدرىـ إيراف إلى جانب( :قطر والسعودية ولبناف واألردف والعراؽ

وتركيا) ،إضافةً إلى منظمة التعاوف اإلسالمي واالتحاد األوروبي( .مركز الشرؽ العربي،

)2013/11/21

أدت ىذه المساعي الروسية إلى تحرؾ األمـ المتحدة لعقد مؤتمر دولي تشارؾ فيو جميع

القوى اإلقميمية والدولية حيث اجتمعت مجموعة العمؿ الدولية حوؿ سورية في جنيؼ بدعوة مف
مبعوث األمـ المتحدة والجامعة العربية إلى سورية ،وشارؾ في االجتماع وزراء خارجية الدوؿ

الخمس دائمة العضوية في مجمس األمف الدولي الصيف وفرنسا وروسيا وبريطانيا والواليات
المتحدة إضافةً إلى تركيا ،كما حضر عف الجانب العربيٌّ ،
كؿ مف أميف عاـ الجامعة العربية،

ووزراء خارجية العراؽ ،والكويت ،وقطر .كما شارؾ أميف عاـ األمـ المتحدة "باف كي موف"،

ومسؤولة الشؤوف الخارجية واألمف باالتحاد األوروبي "كاثريف آشتوف" (بسيوني،2016 ،
ص .)61وصدر بياف "جنيؼ "1في يونيو 2012/والذي ينص عمى( :المصري اليوـ ،بنود
جنيؼ)2014 ،1

 -1تشكيؿ حكومة انتقالية توافقية تشمؿ أعضاء مف الحكومة السورية الحالية والمعارضة.
 -2إجراء حوار وطني بناء شامؿ بيف جميع فئات الشعب السوري ،يخرج بنتائج تسيـ في وضع
األسس األولى لمبناء الدستوري والقانوني لمنظاـ السوري الجديد ،واجراء انتخابات حرة ونزيية
تشترؾ فييا جميع األحزاب.

 -3العمؿ مف أجؿ إعادة األمف واالستقرار إلى البالد عف طريؽ تعاوف جميع األطراؼ مع

الحكومة االنتقالية لضماف وقؼ دائـ ألعماؿ العنؼ ونزع السالح ،واعادة دمج الجماعات

المسمحة بالقوات األمنية.
 -4إعادة عمؿ المؤسسات الحكومية والموظفيف بما فييا القوات العسكرية واألجيزة األمنية عمى
أف تؤدي تمؾ المؤسسات عمميا وفقاً لحقوؽ اإلنساف والمعايير المينية وأف تعمؿ تحت قيادة عميا
تحظى بالثقة العامة.

أف الخارجية األمريكية صرحت بأف ىذا االتفاؽ يميد الطريؽ لمرحمة ما بعد األسد وأف
إال َ
أيامو في السمطة أصبحت معدودة .في حيف صرح وزير خارجية روسيا بأف اتفاؽ "جنيؼ" لـ
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يشترط تنحي الرئيس "األسد" .وقد أدى ىذا التبايف في تفسير البياف الختامي الصادر عف اجتماع

جنيؼ إلى فشمو ،وعدـ تطبيؽ بنوده ،فتـ االتفاؽ بيف وزير خارجية روسيا ووزير الخارجية
األمريكي عمى عقد مؤتمر دولي جديد لحؿ األزمة السورية استناداً عمى بياف "جنيؼ."1

(بسيوني ،2016 ،ص)62

في عاـ ) ،(2013لعبت روسيا دو اًر محورياً في منع توجيو ضربة عسكرية أمريكية لمنظاـ

السوري ،ونجحت الدبموماسية الروسية في إيجاد حؿ دبموماسي لألزمة ،حيث وردت أنباء عف
ىجوـ بسالح كيميائي عمى مناطؽ بريؼ دمشؽ وأدى إلى مقتؿ مئات األشخاص ،وذلؾ بعد
وصوؿ فريؽ خبراء األمـ المتحدة إلى سورية لمتحقيؽ في معمومات عف استخداـ النظاـ لألسمحة

الكيميائية ،في حيف نفت مصادر أمنية سورية ضموع السمطات السورية في اليجوـ المزعوـ.
(بيومي)2014 ،

عمى إثر ىذه األحداث أكد الرئيس األمريكي "باراؾ أوباما" خالؿ اجتماعو مع المسؤوليف في

الكونغرس عمى ضرورة :محاسبة الرئيس السوري "بشار األسد" إثر اليجوـ المزعوـ بالسالح
الكيميائي في ريؼ دمشؽ .وقاؿ "أوباما" إف العممية العسكرية في سورية ستسمح بتقييد قدرة
الجيش السوري عمى استخداـ السالح الكيميائي .في حيف حذر وزير الخارجية الروسي "سيرغي

الفروؼ" الدوؿ الغربية مف "تكرار أخطاء الماضي" في سورية ،والتدخؿ فييا بدوف قرار مف

مجمس األمف الدولي .ودعا إلى انتظار نتائج تحقيؽ خبراء األمـ المتحدة ،الفتاً إلى أف الدوؿ
الغربية لـ تقدـ أي أدلة عمى استخداـ القوات الحكومية السورية لمسالح الكيميائي( .بسيوني،

 ،2016ص)62

أفضت التحركات الدبموماسية الروسية في ظؿ اإلصرار األمريكي عمى توجيو ضربة
عسكرية لسورية ،إلى طرح روسيا لمبادرة تجنبيا الدخوؿ في حرب .حيث أعمف وزير الخارجية

الروسي "سيرغي الفروؼ" في مؤتمر صحفي عقد في /9سبتمبر ،2013/أنو إذا كاف مف شأف

فرض رقابة دولية عمى األسمحة الكيميائية السورية أف يوقؼ التدخؿ العسكري في سورية ،فإف

روسيا عمى استعداد لمعمؿ مع الجانب السوري بيذا الشأف ،ورحبت العديد مف الدوؿ وعمى رأسيا

الواليات المتحدة بيذه المبادرة لكنيا أبقت احتماؿ المجوء إلى التدخؿ العسكري قائماً في حالة
فشؿ ىذه الجيود الدبموماسية( .أبو القاسـ ،2013 ،ص)168

نجحت روسيا مف خالؿ ىذه المبادرة في تحقيؽ نصر دبموماسي ،إذ أثبتت نفسيا كقوة فاعمة
ال يمكف تجاوزىا في األزمة السورية ،ونجحت في منع توجيو ضربة عسكرية لسورية ،لذلؾ فتعد

صفقة الكيماوي تكريس لمبدأ" :إدارة األزمة السورية" .وتزامف ىذا مع استعراض لقواتيا في الشرؽ
141

األوسط في رسالة واضحة بأنيا لف تسمح بتوجيو أي ضربة إلسقاط النظاـ ،كما وعززت موقعيا
عمى الساحة الدولية واإلقميمية( .بسيوني ،2016 ،ص)62

كما تـ عقد مؤتمر "جنيؼ "2في يناير 2014/برعاية روسيا والواليات المتحدة واألمـ المتحدة
كمسار تفاوضي لحؿ األزمة السورية ،ولكف بعد  3أسابيع مف بدء المفاوضات بيف المعارضة
والنظاـ السوري أعمنوا أنيـ وصموا إلى طريؽ مسدود .أما فيما يخص سبب فشؿ ىذه المفاوضات
فيرجع إلى خالفات بيف الطرفيف ترتبط بالدرجة األولى بتشكيؿ ىيئة الحكـ االنتقالية في سورية،

فممثمو االئتالؼ السوري لقوى المعارضة أصروا عمى بدء مناقشة ىذا األمر بما في ذلؾ عدد

أعضاء ىذه الحكومة االئتالفية وصالحياتيا ،إال أف وفد دمشؽ الرسمي قاؿ بأولوية مكافحة
اإلرىاب األمر الذى أدى إلى انتياء الجولة األولى بدوف تحقيؽ تقدـ يذكر ،فدعى األميف العاـ

لألمـ المتحدة مشاركة نشطة في العممية السياسية مف قبؿ روسيا والواليات المتحدة ،ولكف فشمت

أيضاً المباحثات الثالثية التي جمعت وزيري خارجية كؿ مف الواليات المتحدة وروسيا والمبعوث
المشترؾ لألمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية "األخضر اإلبراىيمي" ،خاصة وأف روسيا لـ تغير
موقفيا تجاه النظاـ السوري وجددت رفضيا لممارسة أي ضغط عميو( .المركز العربي لألبحاث

ودراسة السياسات ،مؤتمر جنيؼ)2014 ،2
بقي الموقؼ الروسي بشأف كيفية تسوية األزمة السورية متماسكاً وواضحاً منذ بدايتيا وحتى

اآلف ،وقاؿ "دميتري بيسكوؼ" ،الناطؽ باسـ الرئيس الروسي في /13نيساف" :2016/ليس لدى
الجانب الروسي سوى خطة متماسكة وحيدة ،وىي تتمثؿ في المساىمة بشتى الوسائؿ في التسوية
السممية لألزمة السورية ،والعمؿ المتواصؿ عمى توجيو األمور نحو مجرى محاربة اإلرىاب،

ودعـ السمطات السورية الشرعية في ذلؾ" (روسيا اليوـ .)2016/04/13 ،وكذلؾ إعالف

الخارجية الروسية "نواصؿ جيودنا المكثفة لدفع العممية السممية في سورية ،ونعوؿ عمى تعاوف
فعاؿ مع زمالئنا الغربييف عمى أساس المساواة واالحتراـ المتبادؿ ،واستناداً إلى القانوف الدولي،
بعيداً عف محاوالت تحميؿ آخريف المسؤولية عف أخطائيـ واستخداـ معايير مزدوجة" (موقع

الخبر .)2016/04/13 ،ووصؼ وزير الخارجية الروسي "سيرغي الفروؼ" الدعوات إلى تغيير

النظاـ في سورية بأنيا منافقة ،معيداً إلى األذىاف العبر التي جاءت بيا أزمتا العراؽ وليبيا.

(روسيا اليوـ)2016/07/25 ،

كما أدت قوة الموقؼ الروسي في األزمة السورية ،ووضوح الرؤية تجاه قضية اإلرىاب في

سورية ،إلى انحياز العديد مف الدوؿ لمرؤية الروسية ،حتى أف المبعوث الدولي الذي خمؼ

"األخضر اإلبراىيمي" إلى سورية "ستيفاف دي مستورا" ،قد دعا كافة المسمحيف الموجوديف في
141

مدينة حمب( :بمف فييـ مف تصفيـ الواليات المتحدة المعارضة المعتدلة) إلى مغادرة المدينة
وتسميميا لقوات النظاـ( .قناة العالـ)2016/12/01 ،

في ىذا الشأف ،قاؿ المحمؿ األمريكي المقيـ في بيروت :والمتخصص في القضية السورية
"ساـ ىيمر" إف روسيا تمعب دو اًر حاسماً في مجريات وتطورات األحداث في سورية .ورد "ىيمر"
قبؿ كؿ شيء عمى مجموعة موظفيف في الخارجية األمريكية الذيف طالبوا اإلدارة األمريكية

باستخداـ القوة العسكرية ضد حكومة الرئيس "بشار األسد"" :عمى ما يبدو أف ىؤالء الدبموماسييف
يتجاىموف بشكؿ كبير الدور الروسي في سورية ،بيد أف روسيا بالذات حالياً ،وفي كؿ األحواؿ،

تعد القوة الحاسمة في األزمة السورية وليس أمريكا" .كما أشار إلى أنو "بالرغـ مف أف
المفاوضات في سورية تعقد برعاية المجموعة الدولية لدعـ سورية بشكؿ رسمي إال أنو في

الحقيقة فإف إجراء ىذه المفاوضات ووقؼ األعماؿ العسكرية ىما نتيجة لالتفاؽ الثنائي بيف

الواليات المتحدة وروسيا" ،مؤكداً أف روسيا تمعب دو اًر حاسماً في ىذا االتفاؽ .وقاؿ إف

وجر
ا
"المفاوضات ونظاـ إيقاؼ األعماؿ الحربية في سورية خرقا العزلة الدبموماسية لروسيا
الواليات المتحدة إلى زيادة التعاوف العسكري والسياسي بينيما"( .روسيا اليوـ)2016/06/29 ،

وبعد أف استعادت قوات النظاـ السوري السيطرة عمى كامؿ مدينة حمب في ديسمبر،2016/

دعت روسيا أطراؼ النزاع السوري إلى مباحثات في مدينة أستانا في كازاخستاف ،برعاية وضماف

ٍّ
كؿ مف روسيا وايراف وتركيا ،وىو ما تـ بالفعؿ حيث عرضت روسيا مسودةً لدستور سوري
يضمف مشاركة كافة األطياؼ السورية في الحكـ ،إال أف المعارضة السورية تحفظت عمى بعض
بنود الدستور .وبرغـ غياب الواليات المتحدة عف ىذه المباحثات إال أف الخارجية الروسية أعمنت

أف اجتماعات أستانا ليست بديالً عف اجتماعات "جنيؼ" وانما تمييداً ليا.
وفقاً لما سبؽ ،يتضح مدى التأثير الذي تمارسو روسيا في إدارة األزمة السورية عمى

المستوى السياسي والدبموماسي ،مما جعميا أبرز الفاعميف في إدارة ىذه األزمة.
 -5.1.2عمى المستوى العسكري :
 -5.1.2.1الدعم الموجيستي :

يتجمى الدور الروسي في سورية بشكؿ واضح في مجاؿ الدعـ الموجستي لمنظاـ السوري،
اء أكاف بشكؿ مباشر أـ غير مباشر ،وذلؾ يرجع إلى
حيث عممت روسيا عمى دعـ النظاـ سو ً
إيمانيا بأف التفوؽ عمى األرض سيعزز مف فرص النصر السياسي والدبموماسي لحميفيا النظاـ

السوري .وتسعى موسكو إلى صنع أدوات تأثير ونفوذ ليا في الصراع الدائر في سورية ،عبر
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دعـ وتمويؿ النظاـ السوري ،وقد اعتمدت في تحقيؽ ذلؾ عمى طريقتيف ،الدعـ بشكؿ مباشر
عبر تقديـ أمواؿ وأسمحة إلى النظاـ ،ودعـ بشكؿ غير مباشر مف خالؿ السماح لبعض الدوؿ

اإلقميمية بتدعيمو( :إيراف والعراؽ) ،وىو ما يشبو الحرب بالوكالة خالؿ الحرب الباردة.
لقد لعبت روسيا دو اًر ميماً في دعـ النظاـ السوري في مواجية المعارضة المسمحة ليس فقط

في مجمس األمف عبر رفع الفيتو وال عبر الخطاب السياسي لمقادة الروس ،بؿ تعدى ذلؾ إلى مد

سورية بالخبراء العسكرييف ،والتقنيات العسكرية المتطورة والصفقات العسكرية المباشرة وقطع
الغيار ،وتعدت الخدمات إلى أكثر مف ذلؾ مف خالؿ الدعـ المالي ،وتسيير الرحالت الروسية

المباشرة لدعـ ونقؿ الجرحى واإلصابات الخطيرة إلى روسيا( .عكر)2014 ،

إف معظـ ما تستخدمو قوات النظاـ السوري في مواجية المعارضة المسمحة مف طائرات

ودبابات وطمقات نارية وصواريخ ىي روسية الصنع ،زودت بيا روسيا النظاـ السوري في
السنوات األخيرة ،عبر عقود تسمح طويمة األمد ،ومف أبرز ىذه األسمحة :طائرات مقاتمة مف نوع

"ميغ وسوخوي"  -طائرات مروحية ىجومية ،مروحيات "ياؾ " ،"130وميكوياف"  -الدبابات

خاصة دبابة " - "T 72الصواريخ :فقد زودت روسيا النظاـ السوري بصاروخ "ياخونت" الذي
يصؿ مداه إلى  300كيمومتر ،باإلضافة إلى صواريخ مضادة لمطائرات محمولة عمى الكتؼ مف

طراز " ،"IGLA Sومنظومة دفاع جوي مف طراز " ،"KORNET-METISوعدد كبير مف
الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى مف طراز "غراد"( .الشيمي)2012 ،
مع إعالف الواليات المتحدة األمريكية عف دعميا الصريح لقوات المعارضة السورية واستمرار
تدفؽ السالح مف الدوؿ اإلقميمية كتركيا واألردف ،تمكنت المعارضة السورية خاصة التنظيمات

اإلسالمية وعمى رأسيا" :جبية النصرة ،والدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ" مف تحقيؽ تقدـ في
العديد مف المناطؽ في حمص ودمشؽ وريفيا مما ضيؽ الخناؽ عمى النظاـ السوري ،وىو ما

دفع بالحكومة الروسية إلى زيادة دعميا العسكري لمقوات النظامية وتسريع وتيرة وصوؿ
اإلمدادات والمعدات العسكرية واألسمحة إلى سورية .ونتيجة ليذا الدعـ استعادت قوات النظاـ

صد ىجوـ قوات المعارضة عمى دمشؽ وريفيا الجنوبي
السوري المبادرة العسكرية وتمكنت مف ّ
والشمالي ،باإلضافة إلى استعادتيا بمدة القصير ومنطقة القمموف ،وبذلؾ استطاعت روسيا أف
تعيد التوازف عمى أرض المعركة بما يضمف استمرار مصالحيا( .بوزيدي ،2015 ،ص)152
ىذا الدعـ الروسي لمقوات السورية واجيو انتقادات أمريكية عديدة ،انطالقاً مف أف ما تقدمو

روسيا مف دعـ لمنظاـ السوري يطيؿ مف عمر األزمة ويؤدي إلى قتؿ المزيد مف المدنييف ،غير

أف روسيا كانت ترد عمى ىذه االنتقادات انطالقاً مف أف إمداد النظاـ السوري بالسالح يدخؿ في
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إطار العقود المبرمة بينيما (عبد القادر ،)2014 ،وأف األسمحة التي تقوـ بتصديرىا إلى سورية

ىي كميا دفاعية ،وال يمكف تقنياً وعممياً استخداميا لقمع المتظاىريف ،ومف غير المحتمؿ توجيييا
إلى أىداؼ مدنية ألنيا مخصصة لصد المدرعات واألىداؼ الجوية إف تعرضت سورية لعدواف

خارجي .كما أف موسكو ال تريد تكرار السيناريو الميبي حيف أوقفت روسيا توريد األسمحة إلى ليبيا
بينما استمرت الدوؿ الغربية في إمداد المعارضة باألسمحة ،في خرؽ واضح لق اررات مجمس األمف

الدولي .وقاؿ وزير الخارجية الروسي "سيرغي الفروؼ" "ال نورد إلى سورية ،وال إلى أي مكاف
آخر ،وسائؿ تستخدـ لقمع المتظاىريف السممييف ،بخالؼ الواليات المتحدة األمريكية التي تبيع

وسائؿ خاصة مف ىذا القبيؿ إلى دوؿ المنطقة والدوؿ الخميجية .فنحف ال نورد إلى دمشؽ إال

األشياء التي ستحتاجيا إلييا في حاؿ تعرضيا لعدواف مف الخارج"( .نوفؿ وآخروف،2014 ،
ص)299
يشير الدعـ الروسي المستمر لمنظاـ إلى محاولة تحسيف موقعو في المعركة قبؿ الدخوؿ في
مفاوضات بما يضمف تحقيؽ مكاسب ميمة عمى حساب الطرؼ المنافس ،ففي الوقت الذي

تستمر روسيا بدعـ النظاـ السوري عمى كافة األصعدة ،فإف الواليات المتحدة وحمفاءىا يدعموف
المعارضة السورية المسمحة إلسقاط النظاـ السوري ،وبذلؾ فقد أصبح ما يجري في سورية يأخذ

شكؿ مف أشكاؿ الحرب الباردة الجديدة تمعب فييا المصالح الدور األساسي في مسارىا.
 -5.1.2.2التدخل العسكري المباشر :

في خطوة غير مسبوقة رفعت روسيا مف دعميا لمنظاـ السوري مف المستوى السياسي

والدبموماسي والموجيستي إلى المستوى العسكري واألمني الواسع ،وىو ما مثؿ نقمة نوعية لدورىا
في إدارة األزمة السورية؛ حيث بدأت روسيا عممية عسكرية في /30سبتمبر ،2015/وأعمنت أف

وجودىا العسكري في سورية جاء استجابةً لطمب الرئيس "بشار األسد" بيدؼ مواجية خطر

تنظيـ الدولة اإلسالمية "داعش" ،وليس تدخالً في الصراع المباشر بيف النظاـ والمعارضة

المعتدلة ،إال أف القوى اإلقميمية والدولية الداعمة لممعارضة السورية قالت أف المقاتالت الروسية

قصفت مناطؽ تمركز قوات تابعة لممعارضة السورية ،وىى مناطؽ بعيدة عف األراضي التي

يسيطر عمييا تنظيـ الدولة .وفي ضوء سيطرة المعارضة عمى أجزاء واسعة عمى األرض؛ أدركت

روسيا أنيا باتت قريبة مف فقداف ورقة الضغط السورية عمى المصالح األمريكية والغربية في
شرؽ المتوسط ،وأعمنت عف تواجدىا في البحر المتوسط عبر مناورات وتدريبات عسكرية
ستستغرؽ فترة طويمة كنوع مف إثبات الحضور الدولي باعتبارىا فاعؿ ال يمكف إغفالو ،بؿ
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وبإمكانو صياغة حؿ سياسي لألزمة إذا ما ضمف اعترافاً إقميمياً ودولياً بمصالحو في سورية.

(المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،2015 ،ص)1

بالرغـ مف أف روسيا ظمت منذ بداية األزمة السورية المصدر الرئيس لتسميح نظاـ الرئيس
"بشار األسد" ،وأف خبراء روسييف تواجدوا طواؿ الوقت في سورية ،فميس ثمة شؾ في أف انخراط

روسيا المباشر في القتاؿ ،حتى واف ظؿ عمى مستوى سالح الجو ،يعتبر تصعيداً نوعياً في
التدخؿ الروسي في األزمة السورية .ويجب عدـ النظر إلى ىذا التصعيد في االنخراط الروسي

في األزمة السورية باعتباره خطوة متعجمة وغير مدروسة .بؿ إنو قرار ُد ِرس بعناية في موسكو،
وربما بدأ العمؿ عميو قبؿ البدء في تنفيذه مدة  4أشير عمى األقؿ ،وبالتفاىـ مع إيراف ،الحميؼ
الرئيس اآلخر لمنظاـ .ولذا ،فالبد أف ُينظر إلى الدوافع الروسية خمؼ ىذه الخطوة مف زاويتيف،
زاوية تفصيمية ،تتعمؽ بتطورات الصراع عمى سورية ،وزاوية استراتيجية تتعمؽ بتصور روسيا
لدورىا وموقعيا في الساحة الدولية .أما مف الجية القانونية الدولية ،فقد تمتع التدخؿ الروسي

بغطاء قانوني ،تمثؿ في طمب دمشؽ الرسمي مف موسكو المساندة العسكرية ،سيما أف نظاـ
دمشؽ لـ يزؿ معترفاً بو دولياً ،وىو الممثٍّؿ لسورية في المنظمات الدولية( .مركز الجزيرة

لمدراسات)2015/10/12 ،

بعد إعالف الرئيس الروسي "بوتيف" عف انتياء العممية العسكرية في سورية في
/14مارس ،2016/إال أف "بوتيف" نفسو قاؿ "إف القوات الروسية في القاعدة الجوية "حميميـ"
القريبة مف الالذقية وفي القاعدة البحرية بطرطوس ،ستواصؿ العمؿ كما في السابؽ" ،مما يعني

إمكانية العمؿ عسكرياً عف بعد ،أي مف خالؿ سفنيا الحربية في بحر قزويف والبحر المتوسط.

(العرب بوست )2016/03/15 ،وترابط عشر سفف حربية روسية قبالة الساحؿ السوري وحاممة

الطائرات "األميراؿ كوزنيتسوؼ" (أبو حال .)2016 ،وبالرغـ مف قرار االنسحاب الروسي إال أف

الواضح أف ىذا االنسحاب كاف إعالمياً فقط ،حيث ال زالت الطائرات الروسية تقوـ بعمميات
ٍ
محاولة لإلبقاء عمى معادلة الصراع في سورية بالشكؿ الذي يحافظ
داخؿ األراضي السورية في
عمى بقاء النظاـ السوري طرفاً أساسياً ،بؿ واألقوى ،في أي تسوية مستقبمية لألزمة ،وبالتالي
تكوف روسيا نفسيا أىـ األطراؼ الدولية المؤثرة في ىذه األزمة.

لقد أوضحت العممية العسكرية الروسية في سورية حجـ التأثير الذي فرضتو إلعادة سيطرة

النظاـ عمى جزء كبير مف األراضي التي فقدىا النظاـ لمصمحة خصومو ،وبالتالي تحقيؽ النظاـ

لمكاسب عمى األرض ما كاف لو أف يحققيا بمفرده ،األمر الذي دفع الواليات المتحدة إلجراء

مباحثات منفردة مع روسيا بشأف تسوية ىذه األزمة.
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ترى الدراسة ،أنو بيذا التطور النوعي تكوف روسيا قد قمبت موازيف الصراع في سورية

بوجودىا العسكري المباشر لمساندة النظاـ باعتبار سورية آخر معاقؿ النفوذ الروسي في الشرؽ
األوسط؛ وأف ىذه الخطوة قد تغير مف معادالت الصراع القائمة؛ وىو ما قد ُيخرج األزمة السورية
مف مرحمة الجمود االستراتيجي التي كانت عمييا والتي فرضتيا توازنات إقميمية ودولية محددة ،أو
قد يبقييا في دائرة الجمود لسنوات أخرى ،خاصة إذا قوبؿ الموقؼ الروسي الجديد بخطوات

إقميمية ودولية مضادة مستقبالً.

ال شؾ في أف نتائج سياسية وعسكرية ترتبت عمى العممية العسكرية الروسية في سورية.

فعمى الصعيد العسكري ،ثبتت ىذه العممية معادلة القوة عمى األرض عند ىذا الحد؛ بمعنى أف

موسكو أكدت في قرارىا ما كانت تقولو دائماً مف أنيا لـ تأت إلى سورية مف أجؿ شخص بعينو،

وانما مف أجؿ مصالحيا االستراتيجية الكبرى؛ ومنيا عدـ إسقاط منظومة الحكـ في سورية بالقوة
العسكرية .وىذا اليدؼ قد تحقؽ عبر تمكيف القوات الروسية الجيش السوري مف استعادة مناطؽ

ميمة في الشماؿ الغربي لسورية ،وازالة تيديدات فصائؿ المعارضة المسمحة مف جية ،وعبر
تسميح الجيش السوري بأسمحة تمكنو مف االستمرار في معاركو في حاؿ فشؿ اليدنة العسكرية

مف جية أخرى( .حسيف محمد)2016 ،
أما عمى المستوى السياسي والذي تفوؽ أىميتو عمى الصعيد العسكري؛ فقد كانت الرسالة
الروسية واضحة :لقد آف أواف التسوية السياسية .باإلضافة إلى أف المعادلة التي فرضتيا روسيا
عمى األرض جعمت العديد مف األطراؼ الدولية تغير مف مواقفيا تجاه النظاـ السوري ،وىذا ما

بدا واضحاً في مواقؼ بعض الدوؿ األوروبية مثؿ فرنسا التي عانت مف التفجيرات اإلرىابية،
وتركيا ما بعد االنقالب ،وحتي الواليات المتحدة األمريكية التي بدأت تتحدث عف إمكانية بقاء

"األسد" لفترة انتقالية وعف تقارب في الموقفيف الروسي واألمريكي بشأف مستقبؿ النظاـ .باإلضافة
إلى الدعوة التي أطمقتيا السعودية عمى لساف الممؾ "سمماف" في القمة الخميجية األخيرة

ديسمبر ،2016/بضرورة إيجاد حؿ سياسي لألزمة السورية ،مما يعني تسميـ كافة ىذه األطراؼ
بالواقع الذي فرضتو روسيا عمى ميداف األزمة السورية.

وفي إطار جدية الصراع عمى سورية ،فقد نشرت روسيا منظومة صواريخ  S300وS400
االستراتيجية في قاعدتيا البحرية في طرطوس ،كما أرسمت قوتيا النووية البحرية الضاربة

باإلضافة إلى حاممة الطائرات الروسية الوحيدة إلى السواحؿ السورية ،مما ساىـ  -بشكؿ كبير-

في حسـ معركة حمب لمصمحة النظاـ السوري .ويرى الخبير العسكري "قسطنطيف سيفكوؼ" أف
ىذه الخطوة الروسية تبرز جدية موسكو في الصراع عمى سورية ،باإلضافة إلى أنيا ترسؿ
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رسائؿ طمأنة لحمفاء روسيا في دمشؽ ،ورسائؿ تحذير لمجانب األمريكي عمالً بمبدأ "إذا أردت
تجنب الحرب فعميؾ االستعداد ليا جيداً"( .الجزيرة نت)2016/10/07 ،

ترى الدراسة أف التدخؿ العسكري الروسي في األزمة السورية غير بشكؿ حاد صورة الكرمميف
ليس في الشرؽ األوسط فحسب إنما في العالـ برمتو ،حيث عرض العسكريوف الروس قدرتيـ

عمى إعالف وتنفيذ العمميات العسكرية خارج حدود بالدىـ ،وأظيروا أف موسكو تستطيع تغيير

األوضاع في سورية بصرؼ النظر عما يريده ٍّ
كؿ مف واشنطف وحمفائيا .ومف الواضح أف
موسكو بيذا ،تؤكد عدـ تخمييا عف دعـ نظاـ الرئيس "بشار األسد" ،وأنيا ستستمر بنشاط في

محاربة اإلرىابييف والسعي لتسوية سممية لمنزاع السوري.
 -5.1.3عمى المستوى االقتصادي :

في الجانب االقتصادي ،أعمنت روسيا رفضيا العقوبات األمريكية واألوروبية عمى سورية،
ورأت أف فرض مثؿ ىذه العقوبات محصور في مجمس األمف الدولي ،وفي حاالت الضرورة
القصوى فحسب .واستمرت روسيا في عالقاتيا االقتصادية والتجارية بدمشؽ ،وقامت بدعميا في

مواجية العقوبات األمريكية واألوروبية والعربية .وكاف االتفاؽ في أغسطس 2012/عمى أف تقوـ
موسكو بتقديـ قرض إلى سورية بالعممة الصعبة واالستمرار في تصدير النفط ومشتقاتو إلى
دمشؽ .كما طبعت أوراؽ نقدية سورية جديدة في روسيا الستبداؿ األوراؽ الميترئة ودفع المرتبات

والنفقات الحكومية .وكانت األوراؽ النقدية السورية تطبعيا في النمسا شركة تابعة لمبنؾ المركزي

النمساوي الذي أوقؼ العممية منذ أف فُرضت عقوبات االتحاد األوروبي في ( .2011نوفؿ
وآخروف ،2014 ،ص)298

وترى موسكو أف القياـ بمثؿ ىذه الخطوات ىو أمر ضروري ،حيث إف الوضع االقتصادي
الداخمي في روسيا مرتبط بما يحدث في سورية ،وقاؿ "يوشنكا" عضو مجمس الشعب الروسي:

"ليس لدى روسيا خيار إال دعـ الحكومة السورية ،وميما أظير الغرب قوتو وعناده ،فإف روسيا
ستواصؿ عف طريؽ ىيئة األمـ المتحدة والمنظمات الدولية ،في حرصيا وحفاظيا عمى موقفيا

تجاه دمشؽ ،الفتاً إلى أف روسيا ستعطي أولوية قصوى تتمثؿ في تأميف القمح والمواد الغذائية

التي تحتاجيا سورية وايصاليا في أسرع وقت ممكف ،نظ اًر ألف أغمب المناطؽ التي يخرج منيا

القمح تقع تحت سيطرة المسمحيف ،ولنثبت لمعالـ أف روسيا مازالت إلى جانب سورية شعباً
وقيادةً" ،كذلؾ أعمف "جينادى جاتيموؼ" نائب وزير الخارجية الروسي أف روسيا ستزيد مف كمية
المساعدات اإلنسانية لسورية عبر إرساؿ كميات إضافية إلى برنامج الغذاء العالمي التابع لألمـ
المتحدة وعبر القوات الثنائية الروسية السورية( .نوفؿ وآخروف ،2014 ،ص)258
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 -5.1.4عمى مستوى األمن اإلقميمي :
بالرغـ مف محاولة الواليات المتحدة األمريكية حصار روسيا بالدرع الصاروخية عمى مستوى
أمنيا اإلقميمي ،كي تبقي الصواريخ الروسية تحت تيديد الدرع الصاروخية األمريكية في حاؿ

انطمقت نحو أىداؼ ومصالح أمريكية ،إال أف روسيا استطاعت مف خالؿ إطاللتيا عمى بحر
قزويف أف تقوـ بضرب معاقؿ تنظيـ "داعش" في سورية مف خالؿ صواريخ بعيدة المدي مرت
فوؽ األجواء اإليرانية والعراقية قبؿ أف تصؿ إلى سورية .وأشارت الواليات المتحدة أف ىذه

الصواريخ استيدفت أيضاً بعض فصائؿ المعارضة( .الجزيرة)2015/10/08 ،

ترى الدراسة ،بأف ىذه العممية قد تكوف بسيطة مف وجية نظر البعض ،إال أف قراءة

استراتيجية ليذه الصواريخ تشير إلى أف روسيا تستطيع الوصوؿ إلى الشرؽ األوسط بالكامؿ،
عبر تحالفيا مع إيراف ،وأنيا تستطيع الحفاظ عمى مصالحيا االستراتيجية في ىذه المنطقة

الحيوية ،والتحكـ بيا عف بعد ،وىي رسائؿ تمقتيا دوائر صنع القرار في الواليات المتحدة

األمريكية وحمفائيا بوضو ٍح تاـ ،وىي أف روسيا ماضيةً في دعميا لمنظاـ السوري بكؿ الوسائؿ

الممكنة ،والواضح أف ىذه الوسائؿ التي تمتمكيا روسيا قد تزامنت مع عدـ قدرة الواليات المتحدة

األمريكية عمى محاصرة روسيا في مجاليا الحيوي ،وأف روسيا اليوـ أصبحت قادرة عمى حماية

مصالحيا في أماكف بعيدة عف مجاليا الحيوي.
إف حديثنا في بداية ىذه الدراسة عف أىمية التحالفات الدولية ومنطقة الصراع الدولي ،وكذلؾ

القيـ الدولية أثناء إدارة األزمات االستراتيجية الدولية ،ىو إثبات واضح عمى أىمية ىذه المتغيرات
في دراسة اآلثار المترتبة لمكانة روسيا في النظاـ الدولي عمى إدارة األزمة السورية ،فمف خالؿ

تؤمف لنفسيا إمكانية التحكـ مباشرةً في إدارة ىذه األزمة،
التحالفات الدولية استطاعت روسيا أف ٍّ
كما أف منطقة الصراع الدولي في سورية والشرؽ األوسط عموماً ىي منطقة قد ُولد فييا النظاـ
الدولي الذي أعقب تفكؾ االتحاد السوفييتي (حرب الخميج الثانية) ،أما فيما يتعمؽ بالقيـ الدولية،

فالتدخؿ الروسي في سورية يتـ أصالً وفؽ القيـ الدولية التي أقرتيا مواثيؽ األمـ المتحدة،

بناء عمى تفويض مف السمطة الشرعية في سورية .وفي المقابؿ فإف أي
فالتدخؿ الروسي جاء ً
تحرؾ عسكري مف قبؿ الواليات المتحدة وحمفائيا ضد النظاـ السوري سيكوف خارج إطار
الشرعية الدولية ،وىذا ما ستكوف الواليات المتحدة حذرة منو لمغاية .كما أف االنتصار الروسي في
سورية إذا ما كتب لو كذلؾ ،فيذا يعني أف روسيا ستصبح قادرة مف خالؿ سورية عمى إدارة

األزمات الدولية وحماية مصالحيا االستراتيجية في أماكف أخرى ال سيما أفريقيا المطمة عمى
البحر األبيض المتوسط والمطمة عميو سورية أيضاً.
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 -5.2السيناريوىات المحتممة لألزمة السورية :
أثارت حالة الحسابات المعقدة والمتعارضة المتعمقة باألزمة السورية الغبار عمى طريؽ

المبادرات وآفاؽ الحؿ السياسي ليذه القضية المفتوحة والممتدة حتى اآلف ،فأدت إلى ظيور
عالقة طردية بيف زيادة تعقد الحموؿ وزيادة غموض الوصوؿ إلى توقعات حوؿ السيناريوىات

المحتممة لمممؼ السوري .وىذه ىي المعضمة الحقيقية التي يقؼ عندىا المحمموف السياسيوف
ويوقعيـ في مجاؿ االحتماالت المتعددة .وقد كثرت التكينات بشأف مآالت الوضع في سورية في

المستقبؿ ،خاصة بعد فشؿ كؿ المساعي إليجاد حؿ دبموماسي يرضي أطراؼ النزاع في ىذه

األزمة( .الجييني)2016 ،

انطالقاً مف اعتبار األزمة السورية أزمة استراتيجية دولية ليا تأثير مباشر عمى ميزاف القوى

في النظاـ الدولي ،ترى الدراسة أف السيناريوىات المحتممة لمستقبؿ األزمة السورية تتوقؼ عمى
طبيعة التفاعالت الدولية بيف القوى الكبرى ،وأف مستقبؿ ىذه األزمة يتـ التخطيط لو في ٍّ
كؿ مف
موسكو وواشنطف ،عمى اعتبار أنيما أبرز الفاعميف في إدارة ىذه األزمة ،وأف األطراؼ السورية
الفاعمة تقع تحت تأثير الفواعؿ الدولية بشكؿ يجعميا محدودة التأثير في إدارة أزمتيا الداخمية.

في ضوء ذلؾ تقوـ الدراسة بتحميؿ كافة السيناريوىات المحتممة لألزمة السورية ،مع بياف
السيناريوىات الممكنة ليذه األزمة.
 -5.2.1سيناريو سكوط النظام :
ال يقصد بيذا السيناريو رحيؿ "بشار األسد" عف السمطة ،فيو قد يرحؿ ويبقى النظاـ القائـ

ولكف بوجوه جديدة .إف ما ُيقصد بيذا السيناريو ىو نياية حقبة النظاـ السوري بأكممو ،بما لو مف
تحالفات إقميمية ودولية ،ومجيء نظاـ جديد ممثالً بالمعارضة السورية المدعومة مف قبؿ

الواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا ،وىذا يعني خسارة ٍّ
كؿ مف روسيا وايراف موقؼ األزمة في

سورية بالكامؿ لصالح الواليات المتحدة .إال أف تحقيؽ ىذا السيناريو يتطمب أحد المخارج التالية:

 -1تنازؿ روسيا طواعيةً أـ كرىاً عف جميع مصالحيا في سورية ووقؼ مساندتيا لمنظاـ السوري
اء أكانت سياسية أـ عسكرية أـ أي شكؿ مف أشكاؿ الدعـ ،مقابؿ صفقة مع الغرب في
سو ً
قضايا أخرى تعتبرىا روسيا أكثر حساسيةً بالنسبة ليا مثؿ مجاليا الحيوي والدرع الصاروخية.

 -2تجاوز الواليات المتحدة وحمفائيا مسألة الشرعية الدولية واتخاذ قرار توجيو ضربة عسكرية
لمنظاـ السوري بعيداً عف موافقة مجمس األمف كما حدث أثناء احتالليا لمعراؽ عاـ ).(2003
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 -3المراىنة عمى استمرار دعـ المعارضة المسمحة وتزويدىا بإمكانيات عسكرية واستخبارية

بصورة أكثر فعالية لتمكينيا مف حسـ المعركة داخمياً عمى األرض .باإلضافة إلى المراىنة عمى

انييار النظاـ داخمياً تحت وطأة الظروؼ االقتصادية والمعارؾ العسكرية.

 -4حدوث انقالب عسكري عمى نظاـ الرئيس "بشار األسد" مف داخؿ أجيزتو األمنية بتحريض
مف الواليات المتحدة األمريكية.

 -5تدخؿ عسكري عربي  -إقميمي إلسقاط النظاـ السوري بمظمة أمريكية تحت دوافع إنسانية أو
محاربة تنظيـ الدولة اإلسالمية.

أف ىذا السيناريو ال يمتمؾ قواعد صمبة إلمكانية تطبيقو عمى أرض الواقع وذلؾ
ترى الدراسة َ
لالعتبارات التالية:
 -1أف الدعـ الروسي لمنظاـ السوري قد وصؿ إلى نقطة الالعودة ،حيث بات واضحاً أف روسيا
ذاىبةً إلى أبعد نقطة ممكنة في دعميا لمنظاـ والمحافظة عمى مصالحيا في سورية.

 -2مف الصعب تجاوز مسألة القانوف الدولي في القضية السورية ،ألف ىذا سيفتح الباب أماـ
اندالع حرب إقميمية وربما دولية ليس بمقدور أحد تخميف نتائجيا.

 -3أف المراىنة عمى انتصار المعارضة المسمحة ميدانياً أمر في غاية الصعوبة ،خاصة مع
الدعـ الذي يتمقاه النظاـ السوري فوؽ أرض الميداف مف روسيا وايراف وىو دعـ يأتي وفؽ
الشرعية الدولية ،ألنو بطمب مف السمطة الشرعية في الدولة.

 -4أف مسألة حدوث انقالب عسكري عمى نظاـ "بشار األسد" ىو أمر يبقى ضرباً في الخياؿ،

ألف الواضح أف مف يقود المعركة عمى األرض ىي القوات الروسية (الغطاء الجوي) وكذلؾ
َ
اإليرانية التي تدعـ الجيش السوري عمى األرض .بمعنى أف ىذا االنقالب إف حدث عمى مستوى

القيادة العسكرية ،فمف غير الممكف تنفيذه عمى األرض ،ولف يصمد حتى لساعات محدودة.

 -5أف مسألة التدخؿ العربي  -اإلقميمي باتت شيئاً مف الماضي بعد المحاوالت التركية -
السعودية في ىذا الشأف ،خاصةً بعد اكتشاؼ الطرفيف أف الحميؼ األمريكي ليس مضموناً وال
يمكف المراىنة عميو ،وخاصةً بعد االتفاؽ النووي مع إيراف مايو ،2015/ومحاولة االنقالب التي
حدثت في تركيا يوليو ،2016/والمواقؼ األمريكية مف ىاتيف القضيتيف.

إف مسألة إسقاط النظاـ السوري بالقوة ىو أمر بات مف الصعوبة بمكاف تحقيقو في ضوء

كافة المعطيات السابقة.
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 -5.2.2سيناريو بكاء النظام :
وفؽ ىذا السيناريو فإف النظاـ السوري سيستمر برئاسة "بشار األسد" وتعود سورية إلى عيد
ما قبؿ الثورة ،ولف يتأتى ذلؾ إال بالقضاء عمى المعارضة بشقييا السياسي والعسكري ،عبر دعـ

روسي وايراني مكثؼ ،وتبعاً لذلؾ فإف بقاء "األسد" في السمطة سيشكؿ ضربة قوية لواشنطف في

المنطقة ،وفي المقابؿ سيقوى تحالؼ روسيا وايراف وسورية( .قطبي)2014 ،

تستند الكتابات التي تؤكد عمى أف النظاـ الحالي في سورية سيستمر ولف يسقط إلى ما يمي:
 -1استمرار تماسؾ البنية األساسية لمنظاـ السوري والتداخؿ والترابط الشديديف بيف حزب البعث
والجيش وأجيزة األمف واالستخبارات.

 -2استمرار تماسؾ القوات المسمحة السورية ووالئيا لمنظاـ رغـ االنشقاقات المتتالية مع بداية
األحداث.
 -3وجود تخوفات لدى بعض القطاعات الميمة في المجتمع السوري مف تأثير األزمة عمى
مصالحيا التي تجذرت بصورة أساسية مع النظاـ الحالي ( رجاؿ األعماؿ ،وطبقة الموظفيف
والتجار.....الخ).

 -4تشرذـ المعارضة السورية وعدـ اتفاقيا حتى اآلف عمى أجندة عمؿ وطنية واحدة.
 -5استمرار وجود دعـ إقميمي قوى لمنظاـ خاصة مف جانب إيراف و"حزب اهلل" ،والذى تراوح بيف
الدعـ السياسي والموجستي والعسكري( .بوزيدي ،2015 ،ص)156

 -6استمرار الدعـ الروسي لمنظاـ في سورية ورفضيا السماح إلسقاطو بالقوة العسكرية ،وقد
ذىبت روسيا إلى أبعد الحدود الممكنة في دعميا لمنظاـ السوري والذي يبدو أنو مرشح لالستمرار

طالما أنو يخدـ المصالح الحيوية الروسية في منطقة الشرؽ األوسط( .كساب،2014 ،
ص)114
كما أف النظاـ السوري قد يعتمد في بقائو عمى حساسية الواليات المتحدة األمريكية مف قضية

اإلرىاب وتيديد أمف إسرائيؿ خصوصاً في ظؿ ما يقوـ بو تنظيـ الدولة اإلسالمية ،حيث بات
ييدد المصالح األمريكية في المنطقة ،فالواليات المتحدة تفضؿ بقاء نظاـ األسد بدالً مف وصوؿ
الحركات اإلسالمية المتشددة ،لذلؾ قد تقبؿ واشنطف بالتفاوض وتجديد "الستاتيكو"*

22

السوري -

اإلقميمي ،مما قد يفتح خطوط التفاوض عمى أساس طي الصفحة والعودة إلى روحية التضامف
22

*(مصطلح الستاتٌكو ٌعنً العودة إلى الوضع السٌاسً والمٌدانً الذي كان قائما قبل بدأ الثورة السورٌة).
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العربي والحوار السوري األمريكي والمفاوضات مع إسرائيؿ ،باإلضافة إلى المشاركة الدولية

العربية في إعادة بناء البمد الذي دمر ،أي أف كؿ شيء سيعود ،مف الناحية االستراتيجية إلى
الستاتيكو القائـ قبؿ عاـ ) (2011مع تطوير اإلصالحات السياسية الجزئية الحاصمة ،واقرارىا
كإطار النتخابات تشريعية ورئاسية ودمج المعارضة السياسية في أطر الدولة( .حتر)2012 ،

أما المؤشر األكثر أىمية عمى إمكانية انتصار النظاـ السوري وبقاء الرئيس "بشار األسد" في

السمطة ىو حالة االقتتاؿ الداخمي بيف صفوؼ المعارضة المسمحة ،فالمعارضة السورية أصبحت
منشغمة في حؿ الخالفات بيف فصائميا المتناحرة أيديولوجياً ،خاصة بيف تنظيـ ما يعرؼ بالجيش
الحر وغيره مف التنظيمات اإلسالمية ،وكذلؾ بيف تنظيـ جبية النصرة وتنظيـ الدولة اإلسالمية،

ىذا الوضع سيجعؿ المعارضة ضعيفة ومشتتة ،مما قد يسيؿ لمنظاـ القضاء عمييا وتحقيؽ

إنجازات عسكرية كبيرة ،خاصة في ظؿ العمؿ عمى حشد التأييد الدولي لمواجية خطر تنظيـ

الدولة اإلسالمية في ٍّ
كؿ مف العراؽ وسورية( .مركز الجزيرة لمدراسات)2014/06/02 ،
باإلضافة إلى تركيا التي أصبحت تعاني مف اإلرىاب.
ويرى المستشرؽ "أندريو سيرينكو" أف الواليات المتحدة األمريكية قد تُ ِقدـ عمى تغيير نوعي
في سياستيا تجاه األزمة السورية في الفترة القادمة (خالؿ فترة حكـ ترمب) ،باعتبار فصائؿ

المعارضة السورية بكافة أشكاليا منظمات إرىابية ،وأف تمتقي مع روسيا في محاربة ىذه

التنظيمات ،بعد أف تمجأ ىذه التنظيمات إلى التحالؼ مع القاعدة أو تنظيـ الدولة إذا ما رفضت

الواليات المتحدة تقديـ الدعـ ليا( .روسيا اليوـ)2016/12/05 ،

ترى الدراسة ،أف ىذا السيناريو قد يبدو مأموالً لدى أحد األطراؼ ،لكنو مف المستبعد أف

يكوف واقعياً ،كما أنو خارج إطار الممكف .فحتى إف قبمت الواليات المتحدة بيذا السيناريو  -وىو

أمر مستبعد  -فكيؼ ستبرر ىذا الموقؼ لمرأي العاـ األمريكي؟ ولماذا دعمت الواليات المتحدة

أصالً المعارضة السورية؟ باإلضافة إلى أف الواليات المتحدة وروسيا تتفقاف حوؿ ضرورة إشراؾ
المعارضة المعتدلة في الحكـ ،كما أف ىذا السيناريو قد يحتاج إلى عممية إبادة جماعية في

بعض المناطؽ التي تسيطر عمييا المعارضة أو تنظيـ الدولة .إذف ال يبدو ىذا السيناريو ممكناً

في ضوء المعطيات الحاصمة عمى األرض.
 -5.2.3سيناريو المواجية الدولية :

يفترض ىذا السيناريو تطور موقؼ األزمة في سورية إلى الحد الذي ال يمكف لمقوى الدولية

أو اإلقميمية الفاعمة في األزمة السورية السكوت عنو .وىذا السيناريو يأتي بعد فشؿ األطراؼ
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الدولية في التوصؿ إلى حؿ يراعي مصالح الجميع ،أو قياـ أحد األطراؼ الدولية بخطوة انفرادية

تقود األحداث إلى المواجية المباشرة بيف ىذه الدوؿ.

يرى "روبرت فارلي"  -أستاذ العالقات الدبموماسية والتجارة الدولية في جامعة كينتكي  -أف
أي حرب عالمية تحتاج لش اررة وصراع ما في مكاف ما يمس مصالح أكثر مف قوة كبرى واحدة.

والحرب العالمية األولى أشعميا اغتياؿ "فرانز فرديناند" .ويرى أف اليدؼ مف الحرب العالمية

عموماً ىو إنشاء نظاـ دولي جديد .ووضع "فارلي" خمسة سيناريوىات محتممة لمحرب العالمية

الثالثة ،كانت سورية أولى ىذه السيناريوىات .مف وجية نظره أف تنظيـ الدولة يجتذب اىتماـ
غالبية دوؿ العالـ األقوى بما فييا الواليات المتحدة وروسيا .وربما يؤدي تصاعد وتيرة االىتماـ

العالمي بما يحدث في سورية إلى تعقيدات أكثر وخطوات أكثر ،وربما تؤدي مواجية عارضة بيف
حمؼ األطمسي (الناتو) وروسيا إلى ق اررات تكتيكية سيئة .وأضاؼ أنو حتى إذا استمر التحالؼ

المضاد لتنظيـ الدولة ،فإف الصراع بيف القوى العظمى مف الممكف أف يتجاوز ىذا التحالؼ
ويصبح صراعاً شرساً ،نظ اًر إلى أف روسيا والواليات المتحدة لدييا وجيات نظر مختمفة جداً حوؿ

مستقبؿ سورية ،واذا قررت إحدى الدوؿ التدخؿ لصالح القوى الداخمية التي تفضميا ،فمف الممكف
أف يتدىور الوضع بسرعة ويتحوؿ إلى قتاؿ بيف دوؿ كبرى يجر معو تركيا وايراف والسعودية،
وينتشر فيما بعد إلى أجزاء أخرى مف العالـ( .الجزيرة نت)2015/11/25 ،

مف جية أخرى ،يرى بعض المحمميف أف عدـ قدرة الدوؿ عمى االلتزاـ بمصداقية لمسار

العمؿ تمثؿ أىـ أسباب الصراع الدولي .عندما تكوف بعض الدوؿ غير قادرة عمى تقديـ التزامات

ذات مصداقية فإف نشوب الحرب يصبح أكثر احتماالً ،كما أف إنياء الحروب القائمة يصبح أكثر

صعوبة( .األياـ)2016 ،

في ىذا االتجاه ،تجادؿ مجموعة كبيرة مف الباحثيف والسياسييف أف الفوضى في سورية قد

تكوف سبباً في جولة الصراع العالمي المقبمة .وتبدو أكثر المقارنات المالئمة ىي تمؾ الخاصة

بأوروبا في العاـ ) (1914حيث تمعب الحرب في سورية دو اًر شديد الشبو بتمؾ األزمات التي
وقعت في أماكف مثؿ المغرب والبوسنة في السنوات التي سبقت الحرب العالمية األولى ،وىي

األزمات التي قوضت سمعة القوى األوروبية وحدت مف قدرتيا عمى االلتزاـ تجاه الحؿ السممي
في عاـ ) .(1914وفي حيف أف الش اررة التي سوؼ تطمؽ الحرب العالمية القادمة مف غير

المرجح أف تحدث في سورية ،فإف التصورات حوؿ مدى مصداقية الالعبيف الرئيسييف تتغير،

وعواقب ىذا األمر ربما تستمر في التكشؼ لسنوات أو حتى لعقود قادمة .قد تمثؿ سورية تطو اًر

مثي اًر لمقمؽ عمى صعيد مستقبؿ العالقات بيف القوى الكبرى ،ويرجع ذلؾ عمى وجو التحديد إلى
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كوف مصداقية ىذه القوى قد بدأت في التغير .باإلضافة إلى تدخميا في سورية ،فإف أنشطة
روسيا في جورجيا في العاـ ) (2008ثـ في أوكرانيا في العاـ ) (2014قد وسمت الكرمميف

بسمعة الميؿ إلى استخداـ القوة فضالً عف سمعة عدـ القدرة عمى التنبؤ بتصرفاتيا .وفي الوقت

نفسو ،فإف ضبط النفس النسبي الذي أبدتو الواليات المتحدة في سورية قد صار يثير الشكوؾ
حوؿ مدى استعدادىا الستخداـ القوة( .األياـ)2016 ،
ويرى بعض الباحثيف أف التعنت الروسي يشكؿ بوابة كبرى لحرص الدوؿ الغربية عمى
مساعدة المعارضة السورية إلسقاط النظاـ ،ألف في ذلؾ تحقيؽ مصمحة مزدوجة لمدوؿ الغربية،
مف حيث القضاء عمى محاوالت عودة روسيا مدعومة بالصيف لمعب دور رئيس عمى الساحة

الدولية .مما سيساىـ بشكؿ فعاؿ في انحسار المد الصيني القادـ مف الشرؽ ،إضافة إلى القضاء

عمى آخر القواعد الروسية في منطقة الشرؽ األوسط ،خصوصاً بعد أف حسمت روسيا موقفيا
إلى جانب النظاـ وتمسكت بو ،مما يجعؿ مف المستحيؿ ألي حكومة جديدة أف تقبؿ عودة

العالقات االستراتيجية مع االتحاد الروسي كما كانت عميو قبؿ األزمة( .المركز السوري لمدراسات
واألبحاث)2012/02/17 ،

ويذىب آخروف ،إلى أف سورية قد تحولت لساحة المعركة األولى في "الحرب العالمية

فتد ُّخؿ روسيا لمساندة دمشؽ كحميؼ استراتيجي ليا ،يفتح باب المواجية العسكرية مع
الثالثة"َ ،
الغرب ،في شبكة متداخمة مف التحالفات المعقدة خمؼ أحد القوتيف؛ روسيا والواليات المتحدة

األمريكية ،واف لـ تكف الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعؿ فيي عمى األقؿ باتت أقرب مف أي
وقت ،فدخوؿ روسيا دائرة الحرب في سورية بصورة مباشرة ،وتوجيو ضربات جوية ضد
التنظيمات اإلرىابية في سورية ،والتي يحظى الكثير منيا برعاية أمريكية وأوروبية وخميجية ،دؽ

الطبوؿ عف أولى جوالت الحرب التي لـ تعد باردة ،وبدأت األطراؼ المعنية بالدخوؿ في تحالفات
مع إحدى القوتيف العالميتيف تتمايز بوضوح ،فانضمت الصيف إلى روسيا ،وبريطانيا وفرنسا إلى

الواليات المتحدة( .عبد المنعـ)2015 ،

وفؽ ىذا السيناريو ،فإف إرىاصات الحرب العالمية الثالثة في سورية أصبحت واضحة

المعالـ ،فالواليات المتحدة وحمفاؤىا يدعموف المعارضة بالماؿ والسالح ،بينما تساند روسيا وايراف
النظاـ السوري .المأزؽ األمريكي ىنا أنو حتى المحظة ظمت الواليات المتحدة متمسكة بعدـ

االنخراط في مستنقع الشرؽ األوسط ،طالما أف ىناؾ أطرافاً مف المعارضة السورية تقاتؿ بالنيابة
عنيا ،ولكف قدوـ روسيا إلى المنطقة قد يجبر الواليات المتحدة عمى إعادة النظر في موقفيا،
فاألمر لـ يعد يتعمؽ بالحفاظ عمى أرواح األمريكييف وأمواليـ بعد استنزافيا في حربي العراؽ
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مساع روسية لمعودة بقوة إلى
وأفغانستاف ،ولكنو يتعمؽ بسمعة أمريكا ومكانتيا كقوة عظمى تواجو
ٍ

القمة.

ما يدعـ ىذا السيناريو أيضاً ،ىو بعض المواقؼ التي صدرت عف الجانبيف األمريكي

والروسي ،حيث أكد وزير الخارجية األمريكي "جوف كيري" في سياؽ األزمة السورية أف "صبر

الواليات المتحدة محدود" وقاؿ "روسيا يجب أف تدرؾ أف صبرنا ليس غير محدود ،وىو محدود

جداً فيما يتعمؽ بما إذا جرت محاسبة الرئيس السوري بشار األسد" .كما اتيـ "كيري" الرئيس

السوري "بشار األسد" وروسيا بتطبيؽ اتفاؽ "وقؼ األعماؿ القتالية" بسورية بشكؿ انتقائي( .موقع

المنار)2016/06/16 ،

ترى الدراسة ،مع األخذ باالعتبار ما لدى أطراؼ ىذه الحرب المحتممة مف أسمحة دمار

شامؿ ،وبخاصة السالح النووي ،فإف الحرب العالمية الثالثة غالباً ما ستنتيي بتدمير كؿ العالـ،
أو معظمو .فما لدى أمريكا وروسيا مف السالح النووي يمكف أف يدمر العالـ بأكممو ،بما يعادؿ

ست مرات ،وليس مرة واحدة ،وبذلؾ يصعب تصور إقداـ قادة الدوؿ المعنية عمى خوض حرب

فناء مجنونة ال تبقي وال تذر .كما أف الواليات المتحدة األمريكية وحمفاءىا تجنبت المواجية

المباشرة مع روسيا في أوقات الضعؼ الروسية ،ىناؾ في كوسوفو حيث كاف الطرفاف يشاركاف
في عمميات لحفظ السالـ وكادت أف تشتعؿ المواجية بينيـ ،ومف غير الممكف أف تقدـ عمى

خطوِة كيذه في الوقت الذي أصبحت فيو روسيا قوة عالمية يحسب ليا ألؼ حساب.

كما أف وزير الدفاع األمريكي "آشتوف كارتر" ،قد أعمف أف الواليات المتحدة ال تريد حرباً مع
روسيا ال باردة وال ساخنة ،وأف بالده ال تريد أف ترى في روسيا عدوا ليا ،وعمييا إبقاء الباب

مفتوحاً أماـ التعاوف مع موسكو( .المنار)2016/12/04 ،
 -5.2.4سيناريو تكسيم سورية :

ازداد الحديث عف مسألة تقسيـ سورية إلى ثالث دويالت مقسمة عمى أسس طائفية/مذىبية
وأسس عرقية ،حيث يرى العديد مف الميتميف بالمسألة السورية أف سورية مقسمة فعمياً إلى ثالث
دويالت ،واحدة في الغرب عموية/شيعية يحكميا النظاـ السوري الحالي ،وثانية في الشرؽ سنية

تحكميا المعارضة السورية بمختمؼ تشكيالتيا ،وثالثة كردية في الشماؿ يحكميا حزب االتحاد
الكردستاني.
ترى الدراسة أف ىذا التقسيـ الحاصؿ عمى األرض ،واف كاف يشيد عمميات كر وفر في
مناطؽ محدودة ،لـ ِ
ينو األزمة السورية إلى اآلف ،وأف األطراؼ المحمية في األزمة السورية ال
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زالت تضع مسألة وحدة األراضي السورية عمى رأس أىدافيا .إال أف بعض المواقؼ الدولية
أشارت في غير مناسبة إلى إمكانية تطبيؽ ىذا السيناريو عمى أساس دولة فيدرالية تجمع ىذه

التشكيالت كافة.
وزير الخارجية األمريكي "جوف كيري" كاف أوؿ مف فجر قنبمة التقسيـ لسورية ،عندما قاؿ في

شيادتو أماـ الكونغرس في فبراير" 2016/ربما فات األواف إلبقاء سورية موحدة" ،وأكد أف ىناؾ
"خطة ب" يمكف المجوء إلييا في حاؿ فشؿ الحؿ السياسي ،وانيارت صيغة المرحمة االنتقالية.

()2016/02/24 ،CNN
في االتجاه نفسو ،ذىب "سيرغي ريابكوؼ" نائب وزير الخارجية الروسي في مارس،2016/
وبعد أياـ قميمة مف شيادة "كيري" أماـ الكونغرس ،حيث قاؿ "نأمؿ أف يتوصؿ المشاركوف في

المفاوضات السورية إلى فكرة إنشاء جميورية فيدرالية" ،وأضاؼ "أستبعد تطور األحداث في
سورية وفؽ سيناريو كوسوفو ،وال بد مف وضع معايير محددة لمييكمية السياسية في سورية في
المستقبؿ تعتمد عمى الحفاظ عمى وحدة أراضي البالد بما في ذلؾ إنشاء جميورية فيدرالية خالؿ

المفاوضات"( .تباب)2016 ،

يستنتج "عبد الباري عطواف" مف ىذه التصريحات أف التقسيـ المطروح لسورية سيكوف وفؽ
النموذج العراقي عمى أسس طائفية/مذىبية وعرقية .ويرى أف معظـ الصراعات العرقية والطائفية
والعقائدية التي اندلعت في العالـ ،وتدخمت فييا الدولتاف العظمياف ،أي روسيا والواليات المتحدة

األمريكية ،انتيت بحؿ سياسي يعتمد التقسيـ ،وىذا ما حدث في كوريا وفيتناـ والسوداف وجورجيا
استثناء ،مع اعترافو ببعض الفوارؽ ىنا
ويوغسالفيا ،وحالياً في أوكرانيا ،وسورية لف تكوف
ً
وىناؾ .ويستند "عطواف" في استنتاجاتو عمى أف ىناؾ وجيات نظر متشابية وليس متطابقة تماماً

ٍّ
لكؿ مف روسيا والواليات المتحدة ،ويرى أف ىناؾ صفقة ما ربما سيتـ فرضيا عمى الرئيس
السوري وحكومتو والمعارضة المسمحة في األشير المقبمة ،ولكف بعد التخمص مف الجماعات

الجيادية المتشددة التي تقؼ عقبة في طريؽ ىذه الصفقة ولو مرحمياً( .عطواف)2016 ،

بالمقابؿ يرى آخروف أف مسألة الفيدرالية السورية إف حدثت فيذا ليس معناه تقسيـ سورية بؿ
إنشاء كياف يتناسب مع طبيعة المجتمع السوري ،ومف أنصار ىذا االتجاه "ليونيد سوكيانيف" -

الخبير الروسي وأستاذ العالقات الدولية في المدرسة العميا بموسكو  -حيث قاؿ "إف فكرة تشكيؿ

اء أكانت
اتحاد فيدرالي في سورية تـ طرحيا في السنوات األخيرة في مختمؼ المحافؿ الدولية سو ً
رسمية أـ بحثية غير رسمية" .واعتبر "سوكيانيف" أف التنوع السوري والفسيفساء الدينية والعرقية
مف عرب وأكراد بأدياف وطوائؼ متنوعة مسيحية وشيعية وعموية وسنية ،يفضي إلى أف الحؿ
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الفيدرالي ىو األفضؿ إلدارة البالد .وأضاؼ "الفدرالية أو الحكـ االتحادي ال يعني تقسيـ سورية
إلى دويالت بؿ يحافظ عمى سورية كدولة موحدة مع األخذ بعيف االعتبار إقامة إدارات ذاتية

محمية ،وىذا يتوافؽ مع الخصوصية السورية أكثر مف الدولة المركزية"( .صحيفة العرب،

 ،2016ص)1

اء أكاف
ترى الدراسة أف فكرة التقسيـ إف حدثت وفؽ النموذج الفيدرالي أو أي نموذج آخر سو ً
عمى أسس طائفية ودينية وعرقية أـ حتى دويالت مستقمة ،فيذا لف يتـ بعيداً عف رؤية وأىداؼ

ٍّ
كؿ مف الواليات المتحدة وروسيا لمصالحيما في المنطقة.

بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية فإف مشروعيا أصالً في الشرؽ األوسط عموماً قائـ عمى

فكرة إعادة تقسيـ المنطقة عمى أسس عرقية وطائفية ودينية ،متمثمة بدويالت صغيرة متناحرة

ومفتتة ،مم ا يسمح ليا بالتحكـ بجميع ىذه المكونات الجديدة بطريقة أسيؿ لمسيطرة عمى مواردىا
وثرواتيا ،باإلضافة إلى ضماف استمرار التفوؽ النوعي لحميفتيا إسرائيؿ في مجاليا الحيوي ،كما

أف فكرة إقامة دويالت عمى أسس عرقية وطائفية ودينية يسمح إلسرائيؿ االعتراؼ بيا كدولة
لمشعب الييودي دوف أف يكوف ىناؾ أي حرج في مثؿ ىذه المطالبات.

أما روسيا ،فيي أيضاً بيذا السيناريو إف حدث ،تكوف قد حافظت عمى مصالحيا الحيوية في

الدولة العموية عمى الساحؿ الغربي ،حيث ظير مصطمح "سورية المفيدة" في األوساط السياسية
واألكاديمية الروسية في حاؿ تعذر التوصؿ إلى حؿ يمبي الطموحات الروسية في كامؿ األراضي

السورية .ومصطمح سورية المفيدة حسب ىذه الرؤية يتمثؿ في الدولة العموية التي يحكميا نظاـ
"بشار األسد" الحالي .ولكف روسيا لف تسمح بتطبيؽ ىذا السيناريو بيذا الشكؿ دوف وجود
ضمانات واتفاقيات مع الدويالت األخرى الناشئة خاصة فيما يتعمؽ بمسألة نقؿ الغاز القطري

إلى أوروبا.
 -5.2.5سيناريو االنفراج الدولي :
يقوـ ىذا السيناريو عمى افتراض توصُّؿ األطراؼ الدولية المؤثرة في إدارة األزمة السورية،

وخاصة (الواليات المتحدة األمريكية وروسيا) ،إلى تسوية سممية لألزمة ،مف خالؿ مبادرة تقدميا
ىيئة األمـ المتحدة يوافؽ عمييا النظاـ السوري والمعارضة بشقييا السياسي والعسكري ،ويراعى

اء اإلقميمية أو الدولية.
مف خالليا ضماف مصالح جميع أطراؼ األزمة الخارجية سو ً
يتتطمب ىذا السيناريو أف تعمؿ القوى الكبرى عمى فرض تسوية سياسية عمى األطراؼ

السورية المحمية ،مف خالؿ تشكيؿ نظاـ جديد في سورية يجمع عناصر مف النظاـ والمعارضة،
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في إطار صفقة أمريكية روسية إيرانية خميجية وتركية ترتكز عمى التضحية بالرئيس "بشار

األسد" أو بقائو لفترة انتقالية ،وأف يراعي النظاـ الجديد مصالح جميع أطراؼ األزمة الخارجية
اء اإلقميمية أـ الدولية وأف تكوف معركتو األساسية مع اإلرىاب ومحاربة تنظيـ "داعش" (أحمد
سو ً
سيد أحمد .)2016 ،ومف الممكف أف يأتي ىذا السيناريو ضمف اإلعالف عف تأسيس حكومة
وطنية جديدة تماماً تتحكـ فيما تبقّى مف الجيش السوري ،وتتولى ىذه القوات مسئولية مكافحة
تنظيـ "داعش" و"جبية النصرة" ،وتأميف المناطؽ التي يمكف استعادتيا مف التنظيمات اإلرىابية،

السنة في
ومف خالؿ المساعدة الدولية فإنو يمكف إعادة تطوير الجيش السوري ودمج المزيد مف ُ
صفوفو ،حتى يمكف مواجية ىذه التنظيمات( .الشرفي)2015 ،
إف أي افتراض يجب أف يرتكز عمى وقائع عممية تدعـ صحتو ،ويمكف ترتيب ىذه الوقائع

التي تدعـ إمكانية حدوث ىذا السيناريو عمى النحو التالي( :الزعبي)2016 ،

أوالً :المفاوضات المستمرة بيف روسيا واإلدارة األمريكية ،وتأكيدىما عمى إيجاد حؿ سياسي
أي منيا.
لألزمة السورية ،بعد أف أدركت كافة األطراؼ صعوبة حسـ األزمة لصالح ٍّ

انياً :الغضب الناتج عف اليجمات التي نفذىا تنظيـ "داعش" ،بدءاً مف قتؿ عشرات السائحيف

البريطانييف في تونس في حزيراف ،2015/واالنفجارات التي وقعت في أنقرة وبيروت ،واسقاط
الطائرة الروسية فوؽ سيناء ،وصوالً إلى حوادث التفجيرات المتكررة في فرنسا ،وىذا يؤكد أف
خطر اإلرىاب قد يصؿ إلى الجميع بال استثناء ،وبالتالي عمى الدوؿ أف تتعاوف فيما بينيا مف

أجؿ القضاء عمى ىذا التنظيـ.
ال اً :تصريحات الخارجية التركية بأف تركيا مستعدة لمعب دور فعاؿ إليقاؼ الحرب والخروج مف

األزمة السورية .حيث جاء ىذا التغيير في الموقؼ التركي بعد خالفيا مع واشنطف إثر محاولة
االنقالب الفاشمة في يوليو ،2016/باإلضافة إلى التقارب مع روسيا في بعض القضايا

االقتصادية واألمنية.

رابعاً :الموقؼ األمريكي رغـ إعالنو تقديـ الدعـ الموجسيتي واالستخباراتي لممجموعات المسمحة
في سورية ،لكف نتيجة إدراكو لصعوبة نجاح المعارضة في القضاء عمى النظاـ تجعمو يميؿ إلى

بمورة حؿ سممي لألزمة السورية بدالً مف تشجيع السير في خيار الحسـ العسكري حتى النياية،

ويعتقد بأف الموقؼ األوروبي سوؼ يسير في االتجاه نفسو.
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خامساً :أف اتفاؽ الرؤى بيف أمريكا وروسيا بوقؼ عممية إطالؽ النار في سورية يمكف أف تشكؿ
لبنة أساسية تبمور مف خالليا القوى الداخمية والخارجية مبادرة كاممة لحؿ األزمة السورية بصورة

سممية ،والجموس عمى دائرة المباحثات.

سادساً :االنتصارات التي حققيا النظاـ في بعض المناطؽ أفشمت جزءاً كبي اًر مف المشروع الذي
أرادتو الواليات المتحدة األمريكية ليذه المنطقة.

أضؼ إلى ذلؾ ،قد يساعد الوجود العسكري الروسي في اإلسراع في مسار الحؿ السياسي.

بمعنى أف تصؿ أطراؼ األزمة الدولية واإلقميمية إلى قناعة بأف قواعد المعبة في سورية قد
تغيرت ،وأف المجوء إلى مواجية التدخؿ الروسي بتصعيد الدعـ لممعارضة السورية لف يأتي
بنتيجة وسيزيد مف أمد األزمة ومف معدالت المجوء مف سورية إلى دوؿ الجوار وأوروبا .ومف

جية أخرى ،يمكف أف يتطور الموقؼ الروسي نحو التخمي عف ىدؼ استمرار "بشار األسد" في

الحكـ ،سيما أف رأى الروس أف وجودىـ العسكري الممموس سيضمف استمرار وتماسؾ ما تبقى
مف مؤسسات الدولة السورية واإلتياف بقيادة بديمة لمجموعة "األسد" ،تحافظ عمى العالقات مع

موسكو والمصالح الروسية في سورية( .مركز الجزيرة لمدراسات)2015/10/12 ،
ترى الدراسة ،وعمي ضوء ما سبؽ ،أف ثمة قناعة قد تولدت لدى جميع أطراؼ األزمة
السورية باستبعاد العمؿ العسكري لحميا رغـ التمويح بو أحياناً مف الجانب األمريكي وانتيي ىذا

التمويح تماماً بعد تدخؿ روسيا عسكرياً في سورية لمقضاء عمي تنظيـ "داعش" ،وكاف البديؿ ىو
حؿ األزمة السورية سياسياً مف خالؿ جيود األمـ المتحدة لتفعيؿ مقررات مؤتمرات "جنيؼ" وما
تالىا ،والتي انتيت بمؤتمر ميونخ وتوصياتو (وقؼ إطالؽ النار  -فتح ممرات إنسانية إلمداد

المناطؽ المحاصرة) ثـ االستمرار في عقد مؤتمرات جنيؼ الستكماؿ البحث عف إمكانية التوافؽ
بيف النظاـ السوري والمعارضة السورية المسمحة لحؿ األزمة السورية سياسياً.
ويبدو أف الطرفيف األميركي والروسي ىما وحدىما مف يقرر مستقبؿ سورية المرىوف
إلرادتيما ،ودوف ذلؾ فإف طرفي النزاع السوري مجرد أدوات لياتيف الدولتيف .كما أف المراقبيف

لألزمة السورية يجمعوف أف الواليات المتحدة وروسيا يمكنيما تسوية الممؼ السوري اآلف لو أرادتا
ذلؾ ،لكف العبرة تكمف في طبيعة إدارة األزمة وحجـ "المكاسب" التي يمكف أف تحصؿ عمييا مف

الموضوع السوري ،فال عجب أف نسمع عف قرب تسوية ىذه األزمة برعاية أميركية  -روسية

ودولية( .عوكؿ)2016 ،
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 -5.2.6سيناريو استمرار األزمة السورية :
مع نياية فترة إدارة الرئيس األمريكي "باراؾ أوباما" الذي فشؿ في التوافؽ مع روسيا حوؿ
إنياء األزمة السورية بالشكؿ الذي يحقؽ مصمحة كال الطرفيف ،ومع قدوـ الرئيس األمريكي

الجديد "دونالد ترمب" والذي يبدو أكثر مرونة تجاه التعامؿ مع روسيا في القضايا الدولية ،كما
أنو أكثر حزماً في التعامؿ مع قضايا اإلرىاب ،فيبدو أف اإلدارة األمريكية الجديدة قد تكوف أقرب
إلى الموقؼ الروسي تجاه نظاـ الرئيس "بشار األسد" ،بما يفتح المجاؿ إلنياء ىذه األزمة

بالتوافؽ مع كافة األطراؼ اإلقميمية والدولية .ولكف ذلؾ لف يتـ قبؿ أف تقوـ اإلدارة األمريكية
الجديدة بتثبيت أركاف حكميا خاصة في ظؿ وجود بعض االعتراضات داخؿ الواليات المتحدة
حوؿ السياسة الخارجية لإلدارة الجديدة تجاه بعض القضايا الدولية ،ومف ضمنيا طبيعة العالقة

مع موسكو.
إذف ،وفي ضوء ذلؾ فال زالت األزمة السورية أماـ ىذا السيناريو بانتظار أف تتضح الرؤية
األمريكية الجديدة بشكؿ كامؿ حوؿ ىذه القضية.

 -5.3التأ يرات المحتممة لألزمة السورية عمى مكانة روسيا في النظام الدولي :
في دراسة "جيوبوليتيكية"*

23

قرر الدكتور "جالؿ خشيب" أىمية األزمة السورية في صراع
ُي ٍّ

القوى الكبرى مف الناحية الجيوبوليتيكية ،مستنداً إلى نظريتي الواقعييف "جورج كيناف" في نظرية

"االحتواء" ،و"نيكوالس سبيكماف" في نظرية "حافة األرض"* ،24ويعتبر أف الحرب الروسية -
الجورجية في آب ،2008 /مثاالً جيداً لما يمكف أف يصؿ إليو التنافس الجيوبوليتيكي بيف روسيا
التيموروكراتيا (القوة البرية) وأمريكا التاالسوكراتيا (القوة البحرية) والتي كانت ساحتيا منطقة

القوقاز .ويرى أف مركز الدولة في إطار السياسة الدولية ،ال يتوقؼ مف الناحية الجيوبوليتيكية،
23

*(علم الجٌوبولٌتٌك/الجٌوسٌاسٌة :هو علم ٌهتم بدراسة تأثٌر البٌئة الجغرافٌة على عالقة الدول مع بعضها ,فالدول التً تحٌطها
موانع طبٌعٌة مثل البحار والمحٌطات تعتبر من الدول القوٌة ,وذلك ألنها تمتاز بحصانة طبٌعٌة ضد األخطار والتهدٌدات الخارجٌة,
أما الدول التً تفتقر إلى مثل هذه الموانع الطبٌعٌة فهً معرضة للحروب والتدخالت األجنبٌة (أبوسعدة ,2009 ,ص .)23أو هـو علم
دراسة تأثٌر األرض (برها وبحرها ومرتفعاتها وجوفها وثرواتها وموقعها) على السـٌاسة فً مقابل مسعى السٌاسة لالستفادة من هذه
الممٌزات وفق منظور مستقبلً).
*(لالطالع على هذه الدراسة ,أنظر :جالل خشٌب ,سورٌا فً مهب التحوالت الدولٌة  ..دراسة جٌوبولٌتٌكٌة نظرٌة).
24
*( نظرٌة حافة األرض :تشٌر هذه النظرٌة إلى الحدود البحرٌة للقارة األوراسٌة من شرق سٌبرٌا إلى غرب أوروبا ,والتً تضم
ّ
كال من أوروبا الغربٌة والجزٌرة العربٌة بما فٌها العراق والهند وجنوب شرق آسٌا ثم الصٌن وشرق سٌبٌرٌا ,وتمثل حافة األرض
"الرٌم الند" المجال المركب الذي ٌمكن أن ٌكون جزءا من التاالسوكراتٌا  -القوة البحرٌة "األطلسٌة الجدٌدة"  -أو التٌلوروكراتٌا -
القوة البرٌة "روسٌا الجدٌدة"  -والصراع بٌن هاتٌن القوتٌن على الرٌم الند لٌس تنافسٌا من أجل االستحواذ على موقع استراتٌجً
عادي ,وإنما على ما ٌعتبره سبٌكمان مفتاح السٌطرة العالمٌة ,فحافة األرض األوراسٌة بالنسبة له أكثر أهمٌة من قلب األرض ,ومن
ٌسٌطر على حافة األرض سٌسٌطر على قلب األرض ومن ٌسٌطر على قلب األرض سٌحكم العالم .وٌعتبر سبٌكمان أنّ الرٌم الند
بمثابة منطقة حاجزة تفصل بٌن القوى المتصارعة البرٌة والبحرٌة ,فً زمن السلم ,كما تعتبر منطقة التقاء وتصادم بٌن القوى
البحرٌة والبرٌة فً زمن الحرب).
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عمى موقعيا الثابت وحسب ،وانما يعتمد أيضاً  -والى ٍّ
حد بعيد  -عمى عالقة ىذا الموقع بمراكز

القوى المؤثرة في السياسة الدولية ،ولما كانت مراكز القوى ىذه في حالة تغير ألسباب عديدة،
فإف قيمة الموقع الجغرافي لمدولة ىو اآلخر يتغير ،ليس مف الناحية الجغرافية ،وانما مف حيث
طبيعة التفاعالت السياسية ،وبعبارة أخرى فإف التفاعالت السياسية وتغير مراكز القوى الدولية

تؤثر عمى القيمة السياسية لمموقع الجغرافي( .خشيب)2012 ،
بيذا المفيوـ فإف سورية تُعد اليوـ وفقاً لالستراتيجية األمريكية جزًءا حساساً مف حافة األرض
لمحاصرة روسيا مف جية الجنوب الغربي والحيمولة بينيا وبيف المياه الدافئة ،لذا فإقامة أنظمة

حميفة في مناطؽ حساسة كيذه  -والتي تمثؿ دفاعات متقدمة لألمف القومي الروسي  -مطمب
أمريكي ممح ،إضافة إلى ذلؾ فإف سورية اليوـ تعد دولة ارتكازية إلى جانب جورجيا في القوقاز،
لذا فأىمية المنطقتيف بالنسبة لمطرفيف يجعؿ مف المنطقتيف بالمفيوـ الجيوبوليتيكي منطقتي

ارتطاـ .وانطالقاً مف ىذه الومضات النظرية "النيوواقعية" يمكف القوؿ إف األزمة السورية
بتعقيداتيا اإلقميمية تعد ساحة حقيقية النبثاؽ نظاـ دولي جديد( .خشيب)2012 ،

في االتجاه نفسو يذىب الدكتور "محمد فرحات" إلى اعتبار األزمة السورية الراىنة الحمقة
األىـ في سياؽ عممية التحوؿ في النظاـ الدولي الراىف ،وذلؾ بالنظر إلى عدد مف السمات التي

ترشحيا كنقطة مرور أساسية مف نظاـ األحادية القطبية إلى النظاـ متعدد األقطاب .ويشير إلى
ثالث سمات أساسية ىي( :نوفؿ وآخروف ،2014 ،ص)257
السمة األولى :تتعمؽ بوقوع األزمة السورية في قمب الشرؽ األوسط ،باعتباره إقميماً مركزياً يمثؿ
نقطة تالقي/تقاطع مصالح مختمؼ القوى الدولية الكبرى الرئيسة في النظاـ الدولي الراىف

(الواليات المتحدة وروسيا والصيف) .وبالنظر أيضاً إلى الدور التاريخي الذي قامت بو بعض

أزمات الشرؽ األوسط في الكشؼ عف عمميات انتقاؿ النظاـ الدولي (أزمة السويس ،1956

حرب تحرير الكويت .)1991
السمة ال انية :تتعمؽ بما كشفت عنو األزمة مف تأكيد المصالح المشتركة أو تقريرىا بيف قوتيف
أساسيتيف :الصيف وروسيا؛ فعمى العكس مف الحرب الروسية الجورجية التي غاب عنيا الحضور
الواضح لمصيف ،فإف األزمة السورية كشفت بوضوح عف التنسيؽ القوي بيف ىاتيف القوتيف ،وىما

القوتاف الرئيستاف المرشحتاف كقطبيف جديديف في مواجية الواليات المتحدة.

السمة ال ال ة :تتعمؽ بطبيعة نظاـ الرئيس "بشار األسد" وموقع سورية في إطار التحالفات
والمحاور اإلقميمية والدولية؛ إذ تحولت األزمة السورية مف أزمة داخمية إلى أزمة إقميمية  -دولية
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بامتياز ،وبمعنى أدؽ ،مثمت ىذه األزمة اختبا اًر لمدى صالبة المحاور الدولية واإلقميمية القائمة
والتي تطورت خالؿ العقد األخير ،ومدى تمسؾ أطرافيا بيا.

ُيمثؿ النظاـ السوري جزءاً مف محور دولي :روسيا  -الصيف ،بوكالء إقميميف :إيراف -
سورية " -حزب اهلل" ،أو ما عرؼ بمحور الممانعة ،في مواجية محور دولي مقابؿ :الواليات

المتحدة  -االتحاد األوروبي "الناتو" ،بوكالء إقميميف :دوؿ الخميج العربي  -تركيا (المحجوب،

 ،2012ص ،)92إذ يمكف القوؿ :إف سقوط نظاـ الرئيس "بشار األسد" يعني تكبد المحور األوؿ
خسائر استراتيجية ضخمة ،سيترتب عمييا إعادة ىيكمة نمط التحالفات والمحاور القائمة ،وتأكيد
الييمنة األمريكية عمى النظاـ الدولي( .الشيخ ،2012 ،ص.)79-78

وفؽ ىذه الرؤية ،فإف النتيجة النيائية لمصراع الدولي الحاصؿ عمى األرض السورية ،ستحدد

 بشكؿ كبير -مالمح النظاـ الدولي القادـ ،حيث سيتـ إعادة تعييف الحمفاء واألصدقاءوالمنافسيف والخصوـ ،باإلضافة إلى تحديد ساحة الصراع الدولي المستقبمية ،ىؿ ستنتقؿ إلى

القمب األوراسي؟ أـ أنيا ستنتقؿ إلى مناطؽ أخرى ذات بعد عالمي بالنسبة لروسيا؟ كما ستحدد
النتيجة النيائية ليذه األزمة مدى صالبة منظومة القيـ الدولية التي أقرىا ميثاؽ األمـ المتحدة.

ينقسـ ىذا المبحث إلى ثالثة سيناريوىات محتممة لشكؿ النظاـ الدولي ما بعد األزمة
السورية .ويمكف توضيح ذلؾ عمى النحو التالي:
 -5.3.1األزمة السورية إلعادة روسيا ككوة عظمى في النظام الدولي :
يعتبر بعض األكاديمييف والمحمميف السياسييف أف األزمة السورية ىي المحطة النيائية لدخوؿ

روسيا عالـ التعددية القطبية عمى كافة المستويات ،بعد أف سبقتيا محطتاف في غاية األىمية ىما

األزمتاف الجورجية واألوكرانية ،حيث يعتبر ىؤالء المحمموف أف روسيا سجمت انتصا اًر في مواجية
مساعي القوى الغربية التي تتزعميا الواليات المتحدة لمحاصرتيا مف خالؿ ىاتيف األزمتيف.

لـ يتوقؼ األمر عند األكاديمييف والمحمميف السياسييف في ىذا األمر ،بؿ إف ىذه العدوى

انتقمت إلى كبار السياسييف وعمى رأسيـ وزير الخارجية الروسي "الفروؼ" ،الذي ربط مستقبؿ

النظاـ الدولي القادـ ومكانة روسيا فيو بالنتيجة النيائية لألزمة السورية.

وبمراجعة عوامؿ قوة الدوؿ التي تؤىميا أف تكوف أحد األقطاب الرئيسة في النظاـ الدولي،
نجد أف ىذه التحميالت مبالغ فييا بدرجة كبيرة ،وأف روسيا ال زالت بحاجة إلى الكثير مف الوقت
لكي تكوف قوة عظمى عمى الصعيد العالمي ،بالرغـ مما تمتمكو مف مقومات تؤىميا لمقياـ بمثؿ

ىذا الدور في المستقبؿ.
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يمكف اعتبار روسيا دولة عظمى عمى الصعيد العسكري كما أقر بذلؾ أوباما نفسو ،كما

يمكف أف تكوف كذلؾ قوة عظمى عمى مستوى العمؿ السياسي والديبموماسي في إدارة الشأف

الدولي وىو ما أعمنتو عدة دوؿ بأف الدور الروسي ىو دور محوري عمى صعيد السياسة الدولية،
ولكف روسيا ال زالت تعاني مف أزمة عمى الصعيد االقتصادي ،وكذلؾ عمى مستوى أمنيا

اإلقميمي .صحيح أف فوز روسيا بموقؼ األزمة في سورية سيحمي أوالً اقتصادىا مف التراجع
خاصة فيما يتعمؽ بمسألة نقؿ الغاز إلى أوروبا ،وأف ىناؾ العديد مف الدوؿ ستتجو إلى موسكو
إلقامة عالقات اقتصادية أكثر حيوية ،ولكف ىذا ال يعنى أنيا أصبحت قوة عظمى عمى المستوى
االقتصادي ،فيي بحاجة إلى العمؿ مع شركاء آخريف لفتح األسواؽ العالمية أماـ منتجاتيا

االقتصادية  -واف كانت تسعى إلى ذلؾ فعالً  -فتسوية األزمة السورية بما يحافظ عمى المصالح
الروسية فييا ال يعتبر دليالً عمى أف روسيا أصبحت قوة اقتصادية منافسة لمواليات المتحدة
األمريكية ،وانما قد تكوف بدايةً لنمو االقتصاد الروسي بشكؿ متسارع وأكثر حيوية.

أما فيما يتعمؽ باألمف اإلقميمي ،فروسيا ال زالت تعاني مف تيديدات كبيرة في مجاليا

الحيوي ،وىي دولة تتسـ عالقاتيا ببعض دوؿ الجوار  -خاصة في شرؽ أوروبا  -بالتوتر.
صحيح أف نجاحيا في سورية  -إف حدث  -سيمنع الواليات المتحدة مف نقؿ معركتيا مع روسيا

إلى القمب األوراسي ،وستكوف بذلؾ قد أمنت حدودىا الجنوبية إلى ٍّ
حد ما ،وتكوف قد حافظت

أيضاً عمى تحالفيا مع إيراف ،إال أنيا ال زالت بحاجة إلى طرد الدرع الصاروخية األمريكية مف

دوؿ الجوار أو تخفيفيا إلى الحد األدنى.

ترى الدراسة إذف ،أف التحميالت السابقة القائمة أف روسيا ستتحوؿ إلى قوة عظمى إذا ما
استطاعت الفوز بنتيجة األزمة السورية ىو أمر مبالغ فيو ،وأف روسيا بحاجة إلى العمؿ في
المجاليف االقتصادي واإلقميمي ،كي تصبح قوة عظمى عمى المستوى العالمي عمى غرار االتحاد

السوفييتي سابقاً مع وجود بعض االختالفات باختالؼ طبيعة المرحمة.
فرد األمريكي في النظام الدولي :
 -5.3.2األزمة السورية لتكريس الت ُّ
برغـ سعي بوتيف جاىداً إلعادة ىيبة روسيا كالعب قوي عمى الساحة الدولية ،إال أف "أوباما"

وصؼ روسيا بأنيا قوة إقميمية ،تُيدد بعضاً مف جيرانيا المباشريف مف منطمؽ الضعؼ ال القوة،
وأضاؼ "أوباما" أف الواليات المتحدة ليا تأثير كبير عمى جيرانيا ،وال تحتاج لغزوىـ إلقامة
عالقات تعاوف قوية معيـ( .حمداف)2014 ،
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يدؿ ذلؾ أنو ال يرى روسيا كقوة عظمى ُيمكف أف تُيدد الييمنة األمريكية في مناطؽ نفوذىا،
حتى بالرغـ مف تغير السياسات األمريكية في تمؾ المناطؽ ،فروسيا رغـ التدخؿ الذي تمارسو
في غالبية دوؿ الشرؽ األوسط ،إال أف ذلؾ ال يدؿ عمى تصاعد مكانتيا دولياً لالرتقاء إلى قوة
عظمى تُنافس الييمنة األمريكية عمى النظاـ الدولي.

كما أف رؤية "أوباما" في أف روسيا تُيدر مواردىا في المساعدات العسكرية لسورية ،تنـ عف
المقبمة ،وىو إنياؾ االقتصاد الروسي بسبب
رؤية استشرافية لما سيكوف عميو الوضع في الفترة ُ
قضايا الشرؽ األوسط كما حدث لمواليات المتحدة األمريكية ،وسوؼ تنسحب روسيا مف المنطقة

شيئاً فشيئاً كما ىو الحاؿ في الحالة األمريكية ،ولكف لف يكوف لروسيا أي نفوذ أو مصالح في
الشرؽ األوسط كما في حالة الواليات المتحدة األمريكية إال الحفاظ عمى ثبات أسعار النفط ،وىو

ما ستيتـ بو الواليات المتحدة بصورة كبيرة ألىميتو بالنسبة لحمفائيا ،وأمف إسرائيؿ( .سميماف،

)2016

يتفؽ بعض المحمميف مع رؤية "أوباما" ىذه ،ويراىنوف أف خسارة روسيا لمصالحيا الحيوية

في سورية ولموقؼ األزمة فييا ،سيكوف نياية الطموحات الروسية بشأف إنشاء نظاـ دولي متعدد

األقطاب تكوف روسيا أحد أقطابو ،حيث سيعتبر ىذا السيناريو  -إف حدث  -فشالً ذريعاً

لمسياسة الروسية عمى المستوى السياسي العالمي ،كما أنو سيكوف فشالً لمقوة العسكرية الروسية
مف حيث قدرتيا عمى حسـ المعركة لصالحيا .وبالمقابؿ فإف ىذا يعني نجاح السياسة األمريكية

في كافة المستويات.

يستند أصحاب ىذا التيار إلى أف روسيا بخسارتيا موقؼ األزمة في سورية ،ستكوف بذلؾ

خسرت أيضاً حميفيا القوي في المنطقة إيراف ،ألنو مف الصعب أف تصمد إيراف في وجو

الضغوطات األمريكية بعد أف تكوف ىي األخرى قد خسرت حميفتيا سورية ،واطاللتيا عمى البحر

األبيض المت وسط ،ويكوف بذلؾ قد فشؿ المشروع اإليراني بالكامؿ والقائـ عمى قاعدة إقامة ىالؿ

شيعي في المنطقة العربية تحاصر فيو دوؿ الخميج وحمفائيا .ىذا السيناريو  -إف حدث  -أيضاً
ربما سيفتح الباب أماـ قياـ ثورة مماثمة ضد النظاـ اإليراني تؤدي إلى اإلطاحة بو ،أو أف ينتقؿ

ال نظاـ الحالي نفسو مف التحالؼ مع روسيا إلى التحالؼ مع الواليات المتحدة األمريكية في
المنطقة الستكماؿ مشروعيا ،وربما تعود إيراف شرطي الخميج مرةً أخرى.
يذىب أصحاب ىذه الرؤية أيضاً ،إلى أف خسارة روسيا لموقؼ األزمة في سورية ،لف يتوقؼ

عند الفشؿ السياسي والعسكري ،بؿ سيكوف لو تداعيات بالغة الخطورة عمى المستوى االقتصادي

وكذلؾ مسألة أمنيا اإلقميمي .فيما يخص الجانب االقتصادي ،فإف ىذا السيناريو سيفتح الباب
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أماـ تمرير مشروع مد الغاز القطري إلى أوروبا عبر سورية ،مما يعني فقداف روسيا أىـ أوراؽ

الضغط عمى القارة األوروبية ،باإلضافة إلى األضرار االقتصادية األخرى المتمثمة في حجـ
النفقات التي أنفقتيا روسيا خالؿ األزمة السورية دوف أي فائدة تذكر.
وفؽ ىذه الرؤية أيضاً ،وفيما يتعمؽ بمسألة األمف اإلقميمي لروسيا ،فإف منطقة الصراع بيف

الواليات المتحدة وروسيا ستقترب جداً مف الحدود الروسية مف جية آسيا ،وستصبح روسيا

محاصرة وغير قادرة عمى النفاذ إلى العالـ إال مف خالؿ اإلرادة األمريكية ،فضالً عف خسارة
روسيا إلطاللتيا عمى البحر المتوسط مف خالؿ قاعدة طرطوس العسكرية.

في ضوء ما سبؽ ،ستكوف الواليات المتحدة األمريكية قد استطاعت أف تدفع روسيا إلى
القمب األوراسي وفؽ نظرية االحتواء التي أشرنا ليا سابقاً ،وبيذا المنطؽ أيضاً لف تكوف روسيا
الوحيدة الخاسرة في المسألة السورية ،بؿ أف الصيف أيضاً والتي تعتمد بشكؿ كبير عمى الموارد

الطبيعية في الشرؽ األوسط وخاصةً إيراف والعراؽ ،باإلضافة إلى تجارتيا المنتشرة في ىذه

المنطقة الحيوية واالستيالكية ،تكوف ىي أيضاً قد تقمصت طموحاتيا بشأف مستقبؿ النظاـ

الدولي ،وستضغط عمييا الواليات المتحدة بشكؿ أكبر وخاصةً في منطقة بحر الصيف الجنوبي
الذي تعتبره الصيف منطقة نفوذ قومية ليا في ضوء خالفاتيا مع الياباف والواليات المتحدة بيذا

الشأف .وفؽ ىذه الرؤية تكوف الواليات المتحدة قد أنيت مسألة التحوؿ في النظاـ الدولي مف

األحادية القطبية إلى التعددية القطبية ،ويعود النظاـ الدولي إلى قبضة الواليات المتحدة األمريكية

وبصورة أقوى مف السابؽ.

قد تكوف ىذه التحميالت مشروعة وفي إطار الممكف ،ولكف األىـ مف ذلؾ كمو كيؼ سيتحقؽ

ذلؾ ،بمعنى كيؼ ستخسر روسيا أصالً موقؼ األزمة في سورية؟ وبمراجعة سيناريوىات األزمة

السورية نجد أف روسيا ستخسر موقؼ األزمة في سورية في حالتيف فقط ،إما مف خالؿ انتصار
المعارضة بشكؿ كامؿ وسقوط النظاـ السوري بما لو مف تحالفات إقميمية ودولية ،وىو أمر ترى
الدراسة أنو مف الصعوبة بمكاف أف يتحقؽ في ضوء المعطيات الحاصمة عمى األرض حتى وقت

كتابة ىذه السطور .أما السيناريو الثاني الذي مف خاللو مف الممكف أف تخسر روسيا موقؼ

األزمة في سورية ،فيو أف تتنازؿ روسيا طواعيةً أو كرىاً عف موقفيا تجاه األزمة السورية مقابؿ
صفقة مع الواليات المتحدة في منطقة جغرافية أخرى قد تكوف في مجاليا الحيوي أو الدرع

الصاروخية مثالً ،إال أف ىذا السيناريو تكاد تكوف حظوظو معدومة في ضوء اإلصرار الروسي

الواضح أنيا ذاىبةً إلى أبعد نقطة ممكنة في حماية النظاـ السوري وبالتالي حماية مصالحيا في

سورية ،خاصة وأف روسيا قد ربطت مؤخ اًر مسألة الدرع الصاروخية بإعادة استئناؼ العمؿ
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باتفاقية "البموتونيوـ"*
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مع الواليات المتحدة األمريكية ،األمر الذي يوضح لنا مدى أىمية

المسألة السورية في الحسابات الروسية مقارنةً بمسألة الدرع الصاروخية.

ترى الدراسة إذف ،وفي ضوء التحميؿ السابؽ ،أف مسألة عودة النظاـ الدولي إلى األحادية
أمر بالغ الصعوبة خاصة وأف مسألة انتقاؿ الثروة والقوة إلى منطقة
القطبية األمريكية سيكوف اً
آسيا قد وصمت إلى نقطة الالعودة مع وجود نخب سياسية تحسف إدارة األمور بالطريقة التي

ستوصميا إلى نظاـ التعددية القطبية وانياء مرحمة التفرد األمريكي في إدارة الشؤوف الدولية.
 -5.3.3األزمة السورية كأحد أىم مراحل التحول في النظام الدولي :

ال يبدو مشيد حاممة الطائرات الروسية "األميراؿ كوزنتسوؼ" والقطع البحرية الضخمة
المرافقة ليا قبالة السواحؿ السورية أم اًر مألوفاً منذ سنوات الحرب الباردة ،فروسيا حركت قوتيا

وتثبت ما تراه "عالماً جديداً"
النووية الضاربة لتعمف عف وجود "راسخ" في منطقة شرؽ المتوسط ّ
مف بوابة األزمة السورية ،ومف محصمة السياسة األميركية في عيد الرئيس األميركي المنصرؼ

"باراؾ أوباما" بانتظار حقبة الرئيس المنتخب "دونالد ترمب" الذي تراه موسكو أقرب إلى الصديؽ.
وقد جاءت التحركات الروسية غير المسبوقة  -منذ نياية الحرب الباردة  -في رسالة واضحة

مؤداىا أف السياسة الروسية ماضية في تحصيؿ المكاسب الجيوسياسية مف بوابة األزمة السورية.
منذ تدخميا العسكري المباشر في سورية في  30سبتمبر/أيموؿ  2015قامت السياسة

الروسية عمى مبدأ مؿء الفراغ ،فقد استشعرت مف خالؿ تعامميا المباشر في األزمة السورية أف
الواليات المتحدة وحمفاءىا ال يممكوف استراتيجية واضحة لتحقيؽ أىدافيـ في سورية ،وفي غياب

"القوة الناعمة" وأدواتيا بقيت موسكو وفيةً لسياساتيا القديمة زمف االتحاد السوفييتي باعتماد "القوة

الصمبة" أداة لذلؾ.

وفي ظؿ ارتباؾ أمريكي متواصؿ فإف الحضور العسكري الروسي في سورية منح لمكرمميف

قواعد جديدة في األراضي السورية وثبت نيائياً الوجود الروسي بالقاعدة البحرية في طرطوس
وفي قاعدة حميميـ الجوية في الالذقية ،وربما قواعد جوية أخرى في حمص باتفاقيات أقرىا

مجمس الدوما وسمطات دمشؽ .ويعني ذلؾ وجوداً طويؿ األمد في المنطقة ومنفذاً كبي اًر إلى مياه
المتوسط "الدافئة" ،وال يمكف اختصار الخطط الروسية في سورية والمنطقة بالجانب العسكري أو
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*اتفاقٌة البلوتونٌوم هً اتفاقٌة روسٌة  -أمرٌكٌة ,وقعت فً  29أغسطس/آب عام  ,2000وقضت بتصفٌة فائض البلوتونٌوم
العسكري فً روسٌا والوالٌات المتحدة ,إذ إن روسٌا تقوم ,على سبٌل المثال ,بتدوٌر البلوتونٌوم العسكري إلى الوقود للمحطات
الكهروذرٌة .واتهم بوتٌن الوالٌات المتحدة فً أبرٌل 2016/بعدم تنفٌذ التزاماتها الخاصة بتصفٌة البلوتونٌوم العسكري ,مشٌرا إلى أن
واشنطن أعلنت عن تغٌٌر تكنولوجٌا معالجة البلوتونٌوم من جانب واحد بشكل ٌسمح لها بالحفاظ على إمكانٌة إعادة معالجة المادة
وتحوٌل البلوتونٌوم إلى البلوتونٌوم العسكري من جدٌد( .موقع روسٌا الٌوم)2016/10/03 ,
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حماية نظاـ "األسد" ،فالمصالح االقتصادية كانت أيضاً حاضرة( .مركز الروابط لمبحوث،

)2016/12/05

وتعمؿ موسكو عمى الييمنة عمى مخزونات الغاز المفترضة في سورية واحتكارىا مستقبالً،

خصوصاً منع وصوؿ الغاز السوري أو أي مصادر أخرى (الغاز القطري) إلى أوروبا مما ييدد
اقتصادىا في العمؽ ويقوض مساعييا إلى مواصمة احتكار السوؽ األوروبية مستقبالً.

وقد تزامنت تمؾ االستراتيجية مع بداية عيد الرئيس "باراؾ أوباما" الذي تبنى عقيدة تخالؼ

سمفو "جورج بوش االبف" ،وتقارب بشكؿ مختمؼ النفوذ األمريكي عبر إعادة توازف الدور القيادي

األمريكي في الشأف العالمي دوف تورط مباشر في الحروب ومعالجة الممفات الداخمية أوالً.
وظيرت "عقيدة أوباما" جمية في قراءة التدخؿ الروسي بسورية والتي أوجزىا وزير الخارجية "جوف

كيري" في كالـ موجو إلى شخصيات مف المعارضة السورية عندما قاؿ "ماذا تريدوننا أف نفعؿ،

ىؿ تريدوف أف نحارب روسيا؟" .ويبدو الرئيس المنتخب "دونالد ترمب" يتبنى رؤية أكثر انكفا ًء
في الممؼ السوري ،ويرى أنو يمكف التعاوف مع موسكو في القضاء عمى "اإلرىاب" في سورية

والشرؽ األوسط( .مركز الروابط لمبحوث)2016/12/05 ،

في المحصمة ،فإف روسيا ربحت الكثير مف الرىانات في منطقة الشرؽ األوسط ،إذ بات ليا
الحضور األقوى في سورية وفؽ الحد األدنى لمصالحيا ،ونسجت تحالفاً مع إيراف عمى كافة
الصعد العسكرية والسياسية واالقتصادية .وعادت روسيا إلى مصر مف نافذة توريد السالح

والسياسة واالقتصاد ،وتحتفظ بعالقات تعاوف وثيقة مع الحكومة العراقية ،كما أعادت عالقاتيا
مع تركيا  -العضوة في الحمؼ األطمسي  -وفؽ تفاىمات جديدة وأبعاد اقتصادية أكثر فائدة ،في

وقت لـ تقؼ واشنطف وال الناتو بشكؿ جدي مع أنقرة في أزمتيا مع روسيا في حادثة الطائرة.
حيث طالبت أنقرة كالًّ مف روسيا والصيف وايراف التعامؿ بالعمالت المحمية بدالً مف الدوالر،
باإلضافة إلى توقيع "أردوغاف" عمى اتفاؽ مع روسيا بشأف مد خط أنابيب "السيؿ التركي" لنقؿ

الغاز مف روسيا إلى تركيا ودوؿ جنوب أوروبا)2016/12/06 ،NNA( .

وال تحصر روسيا سياستيا في النزوع إلى مزيد مف اكتساب التأثير الدولي بمنطقة الشرؽ
األوسط ،بؿ تسعى إلى انتشار عسكري أكبر عبر العمؿ عمى استعادة قواعدىا في كوبا وفيتناـ

ونيكاراغوا وأماكف أخرى ،وفؽ ما قالو مستشار األمف بمجمس الدوما الروسي "ألكسي بموتنيكوؼ"

ونشرتو وسائؿ إعالـ روسية .وتمد موسكو ىذه األذرع الطويمة في الوقت الحالي إلى أبعد مدى
ممكف مستفيدة مف انكفاء واشنطف ومف أزمة يشيدىا "النظاـ األمريكي" يرجح محمموف أف تستمر

وربما تتفاقـ في عيد "ترمب"( .الجزيرة)2016/12/05 ،
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وبالرغـ مف ذلؾ فإف القوة الروسية "الصمبة" وحدىا قد ال تصنع نداً قوياً لمواليات المتحدة

عمى ضعفيا الحالي .فعوامؿ القصور االقتصادي لروسيا يمثؿ عامالً كابحاً لمقوة ،كما أف

االنتشار العسكري الكبير عمى استم ارره وتوسعو يكمؼ خزينة الدولة كثي اًر ،ويضغط أكثر عمى
اقتصاد ىش وغير متوازف ،باإلضافة إلى مسألة الدرع الصاروخية لحمؼ األطمسي التي تحيط
بروسيا مف الجية الشرقية ،مما قد ييدد الطموحات الروسية تجاه عالـ متعدد األقطاب.

ليس مف شؾ في أف روسيا استطاعت حتى المحظة أف تدير األزمة السورية وعمى مدار 6
سنوات بما يخدـ مصالحيا ويحافظ عمى بقاء حميفيا "بشار األسد" عمى رأس النظاـ الحاكـ،
األمر الذي جعؿ العديد مف الباحثيف في مجاؿ العالقات الدولية النظر إلى روسيا عمى أنيا أحد

األقطاب الرئيسة في النظاـ الدولي لما تمتعت بو روسيا مف قدرة عمى مواجية الواليات المتحدة

في الممؼ السوري ،بؿ وذىب البعض إلى اعتبار روسيا الالعب األبرز في األزمة السورية ،وأف
ىذه األزمة لف يتـ تسويتيا إال مف خالؿ وعبر روسيا .ولكف في الوقت نفسو ال يمكف إغفاؿ دور
الواليات المتحدة في إدارة ىذه األزمة ،فروسيا وبالرغـ مف تمسكيا ببقاء النظاـ إال أنيا تتفؽ مع

الواليات المتحدة بضرورة إشراؾ المعارضة السياسية في الحكـ ،وىو أمر تقر بو روسيا.

ترى الدراسة إذف ،أف األزمة السورية بكؿ ما تعنيو بالنسبة لروسيا ىي بوابةٌ حقيقية وليست

نيائية لعالـ متعدد األقطاب تسعى إليو روسيا ،فيي بوابة روسيا لمشرؽ األوسط وقد تكوف بوابتيا
مستقبالً لمقرف األفريقي بحكـ إطاللة سورية عمى البحر المتوسط ،كما أنيا في الوقت ذاتو تغمؽ

بوابة أوروبا عمى الغاز القطري ،فضالً عف أىميتيا في إفشاؿ المشروع األمريكي في الشرؽ

األوسط.

قد تكوف األزمة السورية ىي االختبار األوؿ لروسيا عمى الصعيد العالمي مقارنةً بأزمتي

جورجيا وأوكرانيا ،ولكنيا مف المؤكد لف تكوف األخيرة ،كما أف الواليات المتحدة لف تترؾ الروس
بيذا الشكؿ المتصاعد عمى الصعيد العالمي ،وستضع أماميـ كؿ العراقيؿ لحماية ىيمنتيا عمى

أمر تدركو روسيا جيداً ،فضالً عف حاجة روسيا إلى استغالؿ نجاحيا في سورية
العالـ ،وىو ٌ
الستكماؿ مشروع نيوضيا في باقي المستويات وخاصةً المستوى االقتصادي والذي يعتبره العديد
مف المحمميف الركيزة األساسية في قدرة الدوؿ عمى االستدامة في النمو والتوسع عمى حساب

المنافسيف.
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خالصة:
تناوؿ ىذا الفصؿ مدى تأثير مكانة روسيا في النظاـ الدولي عمى إدارة األزمة السورية،

باإلضافة إلى السيناريوىات المحتممة لألزمة السورية في ضوء الدور الذي تمعبو روسيا في ىذه
األزمة ،كما تناوؿ ىذا الفصؿ التأثيرات المحتممة لألزمة السورية عمى مكانة روسيا في النظاـ

الدولي في ضوء السيناريوىات الممكنة لألزمة السورية.

استطاعت روسيا مف خالؿ ما تمتمكو مف قدرات ووسائؿ في النظاـ الدولي الراىف أف تدير

األزمة السورية بكفاءة عالية بما يحافظ عمى مصالحيا في ىذه المنطقة ،بؿ واستطاعت أف تغير
مجرى األحداث في سورية لصالح قوات النظاـ وبقائو في السمطة ،ولـ يكف النظاـ السوري

بمقدوره االستمرار في وجو الضغوطات الدولية واإلقميمية والمحمية لوال وقوؼ روسيا إلى جانبو
بكؿ الوسائؿ السياسية والعسكرية واالقتصادية التي مكنتو مف االستمرار عمى رأس السمطة حتى
وقت كتابة ىذه الدراسة.

مف الواضح أف األزمة السورية ستستمر طالما لـ تصؿ روسيا إلى اتفاؽ تحافظ مف خاللو

عمى مصالحيا في سورية ،ومف المستبعد أف يصؿ األمر حد المواجية الدولية بيف روسيا وأي

طرؼ دولي أو إقميمي آخر باعتبار ما سيترتب عف ىذه المواجية مف ضرر يمحؽ بمصالح
القوى المشاركة في أماكف أبعد مف سورية نفسيا.
لـ يكف ىذا االىتماـ الدولي عموماً والروسي خاصة باألزمة السورية لوال إدراؾ األطراؼ

الدولية وروسيا تحديداً  -الطامحة إلى تغيير شكؿ النظاـ الدولي إلى نظاـ متعدد القطبية  -بأف
شكؿ النظاـ الدولي سيكوف مرىوناً بطبيعة تسوية األزمة في سورية ،ومف المستبعد أف يعود
النظاـ الدولي إلى شكؿ األحادية القطبية ،حيث بات مف الواضح مدى تمسؾ روسيا بالحفاظ

عمى مصالحيا في ىذه المنطقة.

صحيح أف روسيا استعادت حيويتيا في النظاـ الدولي مف خالؿ األزمة السورية ،وأصبحت

نداً يحسب لو ألؼ حساب في إدارة الشأف الدولي ،كما أنيا  -ومف خالؿ تفوقيا في األزمة

تؤمف لنفسيا مواقع متقدمة في حماية أمنيا القومي ،إال أف روسيا ال
السورية  -استطاعت أف ٍّ
زالت بحاجة إلى العمؿ عمى إعادة الحيوية القتصادىا ،لتصبح بذلؾ منافساً حقيقياً في شتى

المجاالت الدولية ،والتي مف الممكف أف تكوف سورية بوابة لذلؾ.
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نتائج انذراست
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نتاكج الدراسة
توصمت ىذه الدراسة إلى اكتشاؼ مدى تأثير مكانة روسيا في النظاـ الدولي عمى إدارة

األزمة السورية في الفترة بيف عامي ) ،(2016-2011كما كشفت الدراسة عف أىمية األزمة
السورية وتأثيرىا عمى مستقبؿ مكانة روسيا في النظاـ الدولي .إلى جانب النتائج التالية:

• أثبتت الدراسة صحة المقولة البحثية األساسية والتي مفادىا أف العالقة بيف ىيكؿ النظاـ الدولي
واألزمات الدولية تتسـ بعالقة تأثير متبادلة ،حيث يؤثر ىيكؿ النظاـ الدولي في طبيعة إدارة

وحداتو (الدوؿ) لألزمات الدولية ،كما يتأثر ىيكؿ النظاـ الدولي ذاتو بالطريقة التي تدار بيا

األزمات الدولية وبنتائج تسويتيا.
• يتميز شكؿ النظاـ الدولي الراىف بوجود عدة قوى رئيسة في إدارة الشأف الدولي؛ مع بقاء
الوالي ات المتحدة الالعب األبرز في ىذا المجاؿ دوف قدرتيا عمى بسط نفوذىا بشكؿ كامؿ عمى
مجمؿ تفاعالت النظاـ الدولي ،وبخاصة أثناء إدارة األزمات الدولية.

• استطاعت روسيا أف تؤسس لنفسيا سياسة خارجية مستقمة مكنتيا مف إعادة ىيبتيا في النظاـ
الدولي ،باالعتماد عمى مقومات قوة حقيقية في المجاالت السياسية والعسكرية ،ومف خالؿ
التحالفات الدولية ،إال أنيا ال زالت بحاجة إلى تثبيت نفسيا بصورة أكبر في المجاؿ االقتصادي

ومجاؿ األمف اإلقميمي.

• كشفت الدراسة أف التدخؿ الروسي في األزمة السورية جاء نتيجة وجود مصالح حقيقية لروسيا

في س ورية ،أىميا إدراؾ روسيا بمدى تأثير األزمة السورية عمى طموحاتيا تجاه النظاـ الدولي.
وتنظر روسيا إلى األزمة السورية والموقؼ األمريكي منيا كتيديد لمصالحيا االستراتيجية في

منطقة الشرؽ األوسط عموماً ،فيي تدرؾ بأف إسقاط النظاـ السياسي السوري الحميؼ ليا واقامة
نظاـ سياسي آخر مكانو سيميد الطريؽ إلى إعادة رسـ الجغرافية السياسية لمنطقة الشرؽ

األوسط بما يخدـ مصالح الواليات المتحدة األمريكية ،ويؤدي إلى إخراج روسيا مف منطقة الشرؽ

األوسط ومحاصرتيا مف جية آسيا.

• وظفت روسيا قدراتيا وامكانياتيا في النظاـ الدولي إلدارة األزمة السورية بالشكؿ الذي يخدـ

مصالحيا في سورية والشرؽ األسط عموماً ،وخاصة مف خالؿ موقعيا في مجمس األمف الدولي

وقدرتيا العسكرية وتحالفاتيا الدولية واإلقميمية ،باإلضافة إلى وجود نخبة سياسية قادرة عمى إدارة

الشأف الدولي وحماية مصالحيا ،فضالً عف امتالكيا اإلرادة السياسية بالدرجة األولى.
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• أبرزت األزمة السورية الدور الروسي المتصاعد والرئيس في الشرؽ األوسط ،والذي أثبت قدرتو
عمى موازنة الدور األمريكي والدوؿ اإلقميمية والدولية األخرى في المنطقة ،كما أثبت قدرة روسيا

عمى الحد مف تجاوز الواليات المتحدة األمريكية لمجمس األمف .وبذلؾ تعتبر األزمة السورية
بوابة حقيقية في إطار عممية التحوؿ في النظاـ الدولي مف األحادية القطبية إلى التعددية

القطبية ،ولكنيا ليست المحطة األخيرة بانتظار محطات أخرى في مناطؽ أخرى في سياؽ عممية

التحوؿ تمؾ.
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قائمت املراجع
مراجع بالمغة العربية:
الكتب :
 -1ابراش ،ابراىيـ ،المنيج العممي وتطبيقاتو في العموـ االجتماعية ،دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى.2009 ،
 -2أبوسعدة ،مخيمر ،مقدمة في عمـ السياسة ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،جامعة األزىر -
غزة ،الطبعة الثالثة.2009 ،

 -3اإلمارة ،لمى مضر ،االستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتيا عمى المنطقة
العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة األولى.2009 ،

 -4ايفانز ،غراىاـ ،نوينياـ ،جيفري ،قاموس بنغويف لمعالقات الدولية ،ترجمة مركز الخميج
لألبحاث ،الطبعة الثانية ،دار بنغويف لمنشر.2004 ،

 -5بدوي ،محمد طو ،المنيج في عمـ السياسة ،كمية التجارة ،جامعة االسكندرية.1979 ،
 -6بدوي ،محمد طو ،مدخؿ إلى عمـ العالقات الدولية ،المكتب المصري الحديث ،االسكندرية،
.1976

 -7البزاز ،حسف ،إدارة األزمة بيف نقطتي التحوؿ والغمياف ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والتوزيع
والنشر ،بيروت.2001 ،

 -8بشارة ،عزمي ،سورية :درب اآلالـ نحو الحرية في التاريخ الراىف ،المركز العربي لألبحاث،
بيروت.2013 ،

 -9جندلي ،عبد الناصر ،التنظير في العالقات الدولية ،دار الخمدونية لمنشر ،الجزائر.2007 ،
 -10حسيف ،خميؿ ،النظاـ العالمي الجديد والمتغيرات الدولية ،الطبعة األولى ،الناشر :دار
المنيؿ المبناني ،بيروت.2009 ،

 -11حصو ،توفيؽ وآخروف ،قضايا ومشكالت دولية معاصرة ،مؤسسة العيف لمنشر والتوزيع،
أبوظبي.1988 ،
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 -12الخضيري ،أحمد محسف ،إدارة األزمات :منيج اقتصادي واداري متكامؿ ،مكتبة مدبولي،
القاىرة.1997 ،

 -13دورتي ،جيمس ،بالستغراؼ ،روبرت ،النظريات المتضاربة في العالقات الدولية ،ترجمة:
وليد عبد الحي ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،الكويت.1985 ،
 -14زيداف ،ناصر ،دور روسيا في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا مف بطرس األكبر حتى
فالديمير بوتيف ،الدار العربية لمعموـ ناشروف ،بيروت  -لبناف.2013 ،
 -15سعيد ،عبد المنعـ ،العرب ومستقبؿ النظاـ الدولي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة
األولى ،بيروت.1987 ،
 -16شكري ،محمد عزيز ،األحالؼ والتكتالت في السياسة العالمية ،سمسمة عالـ المعرفة رقـ،7
الكويت.1978 ،

 -17الشيخ ،نورىاف" ،السياسة الروسية تجاه الشرؽ األوسط في القرف الحادي والعشريف" ،مركز
الدراسات األوروبية ،القاىرة.2010 ،

 -18شيفتسوفا ،ليميا ،روسيا بوتيف ،ترجمة :بساـ شيحا ،الدار العربية لمعموـ ناشروف ،الطبعة
األولى ،بيروت.2006 ،

 -19طاىر ،محمود ،االتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية ،دار زىراف لمنشر والتوزيع ،عماف،
.1997

 -20طشطوش ،ىايؿ عبد المولى ،مقدمة في العالقات الدولية ،قسـ العموـ السياسية ،جامعة
اليرموؾ ،األردف.2010 ،

 -21عبد الرحمف ،أسامة ،الربيع العربي وعالقتو باألمف القومي ،ىبة النيؿ العربية لمنشر
والتوزيع ،الجيزة.2013 ،
 -22عبد اهلل ،إيناس سعدي ،الحرب الباردة دراسة تاريخية لمعالقات األمريكية  -السوفيتية،
الناشر :اشوربانيباؿ لمكتاب ،الطبعة األولى ،الجامعة المستنصرية ،بغداد.2015 ،
 -23عبد الكافي ،اسماعيؿ عبد الفتاح ،إدارة الصراعات واألزمات الدولية ،كتب عربية ،القاىرة،
.2006
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 -24العماري ،عباس رشدي ،إدارة األزمات في عالـ متغير ،مركز األىراـ لمترجمة والنشر،
القاىرة.1993 ،

 -25العنبكي ،طو حميد حسف ،العقابي ،نرجس حسيف زاير ،أصوؿ البحث العممي في العموـ
السياسية ،الطبعة األولى ،منشورات ضفاؼ ،منشورات االختالؼ ،مكتبة مؤمف قريش ،العراؽ،

.2015

 -26فيمي ،عبد القادر محمد ،النظاـ السياسي الدولي" ،دراسة في األصوؿ والنظرية
والخصائص المعاصرة" ،دار وائؿ لمنشر ،عماف.1997 ،

 -27مصطفى ،نادية محمود ،أزمة الخميج والنظاـ الدولي ،في أحمد الرشيدي محرر،
االنعكاسات الدولية واإلقميمية ألزمة الخميج ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،كمية االقتصاد

والعموـ السياسية ،جامعة القاىرة.1991 ،
 -28مقمد ،اسماعيؿ صبري ،العالقات السياسية الدولية  -دراسة في األصوؿ والنظريات،
المكتبة األكاديمية  -القاىرة.1979 ،
 -29مينا ،محمد نصر ،النبراوي ،فتحية ،أصوؿ العالقات السياسية الدولية ،منشأة المعارؼ،
االسكندرية.1985 ،
 -30نعمة ،كاظـ ،العالقات الدولية ،جامعة بغداد ،كمية القانوف واالقتصاد ،ج.1979 ،1
 -31نوفؿ ،أحمد سعيد وآخروف ،التداعيات الجيوستراتيجية لمثورات العربية ،المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات ،الطبعة األولى ،الدوحة.2014 ،
 -32واكيـ ،جماؿ ،صراع القوى الكبرى عمى سورية :األبعاد الجيوسياسية ألزمة  ،2011شركة
المطبوعات لمتوزيع والنشر ،بيروت.2013 ،
الدوريات والرساكل العممية :
الرساكل الجامعية :
 -1بوزيدي ،عبد الرازؽ ،التنافس األمريكي الروسي في منطقة الشرؽ األوسط ،دراسة حالة
األزمة السورية ( ،)2014-2010رسالة ماجستير ،جامعة محمد ليخضر  -بسكرة ،الجزائر،

.2015
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 -2عمي ،عبد المنعـ ىادي ،إيراف  -روسيا  :دراسة في واقع الجوار والتنبؤ فيو ،رسالة
ماجستير ،جامعة الكوفة ،كمية اآلداب  -قسـ الجغرافية ،العراؽ.2006 ،

 -3عبدو ،حسف ،النظاـ العالمي ومستقبؿ سيادة الدولة في الشرؽ األوسط ،رسالة ماجستير،
جامعة األزىر  -غزة.2010 ،
 -4كساب ،أكرـ محسف ،األبعاد اإلقميمية والدولية لمعالقات الروسية  -السورية (2012-
 ،)2000رسالة ماجستير ،كمية اآلداب والعموـ السياسية ،جامعة األزىر  -غزة.2014 ،
 -5مدوخ ،نجاة ،السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرؽ األوسط في ظؿ التحوالت
الراىنة ،دراسة حالة سوريا ( ،)2014-2010رسالة ماجستير ،جامعة محمد ليخضر  -بسكرة،

الجزائر.2015 ،

 -6النوري ،حامد بف عبد العزيز محمد ،أثر القوة في العالقات الدولية :المتغيرات السياسية

المعاصرة في منطقة الشرؽ األوسط ،1990-1945 :رسالة ماجستير ،جامعة الخرطوـ،

.2006
الدوريات العممية :
 -1أبو الخير ،كارف ،عالـ بال أقطاب ،الحقائؽ االستراتيجية الجديدة في النظاـ الدولي ،مجمة
السياسة الدولية ،مايو.2010/

 -2أحمد ،يوسؼ أحمد ،مسعد نيفيف ،حاؿ األمة العربية ( :)2011-2010معضالت التغيير
وآفاقو ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.2012 ،

 -3األعظمي ،وليد ،األزمة الدولية ،مجمة العموـ السياسية ،كمية العموـ السياسية ،جامعة بغداد،
العدد.2011 ،3

 -4إسالـ ،أحمد ،جيوبوليتيؾ روسيا وسياستيا الخارجية :استم اررية بال انقطاع ،مركز إدراؾ
لمدراسات واالستشارات.2016 ،
 -5آزاد ،عمي أحمد وآخروف ،خمفيات الثورة :دراسات سورية ،بيروت :المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات.2013 ،
 -6أنيس ،عدلي ،العوامؿ التي أدت إلى زيادة حجـ السياحة الروسية المغادرة ،جامعة القاىرة -
كمية اآلداب.2013 ،
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 -7باكير ،عمى حسيف ،الثورة السورية في المعادلة اإليرانية  -التركية :المأزؽ الحالي
والسيناريوىات المتوقعة ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.2012 ،

 -8بدوى ،منير محمود ،مفيوـ الصراع  :دراسة في األصوؿ النظرية لألسباب واألنواع ،مجمة
"دراسات مستقبمية" ،جامعة أسيوط ،العدد الثالث ،يوليو.9111/
 -9برقوؽ ،عبد الرحمف ،مفيوـ النظاـ في مجاؿ العالقات الدولية ،كمية اآلداب والعموـ
االجتماعية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،أكتوبر.2002 ،
 -10بسيوني ،شدوى محمد ابراىيـ ،السياسة الخارجية الروسية تجاه األزمة السورية في الفترة
" ،"2016-2011المركز الديمقراطي العربي ،يوليو.2016/
 -11بشارة ،عزمي وآخروف ،الجيوستراتيجيا فوؽ األيديولوجيا وفوؽ كؿ شيء ،مجمة سياسات
عربية ،العدد ،17المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،نوفمبر.2015/

 -12بيمواف ،سمر" ،العالقات السورية -اإليرانية منذ نياية الحرب العالمية الثانية  1945حتى

الثورة اإليرانية  ،"1979مجمة جامعة دمشؽ ،كمية األدب والعموـ اإلنسانية قسـ التاريخ،

المجمد ،22العدد (.2006 ،)4-3

 -13الجماؿ ،أحمد مختار ،المفاوضات وادارة األزمات ،مجمة السياسة الدولية ،مؤسسة األىراـ
القاىرة ،العدد.1992 ،107
 -14جػػودة ،محمػود خميفػة محمػد ،أبعاد الصعود الصيني في النظاـ الدولي وتداعياتو 1991-
 ،2010المركز الديمقراطي العربي.2014 ،
 -15خشيب ،جالؿ ،سوريا في ميب التحوالت الدولية  ..دراسة جيوبوليتيكية نظرية ،الحوار
المتمدف ،العدد ،3815آب.2012/
 -16الديماني ،مصطفى ،عبد اهلل إد نصر ،نظاـ الضبط في النظاـ الدولي ،مركز راشيؿ كوري
الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف ومتابعة العدالة الدولية ،نوفمبر.2013/

 -17راشد ،باسـ ،المصالح المتقاربة :دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي ،اإلسكندرية،
مصر :مكتبة اإلسكندرية ،وحدة الدراسات المستقبمية.2013 ،

 -18رباحي ،أمينة ،تأثير التحوالت االستراتيجية في النظاـ الدولي عمى التنظير في العالقات
الدولية ،األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية.2011 ،
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 -19الربيعي ،مغيث سفاح متعب ،طاىر قحطاف حسيف ،ماىية األزمة الدولية ..دراسة في
اإلطار النظري ،مجمة العموـ السياسية ،كمية العموـ السياسية ،جامعة بغداد ،العدد.2011 ،42

 -20رزيف ،يوسؼ ،النظاـ الدولي :النشأة والتطور ،الحوار المتمدف–العدد،4422
أبريؿ.2014/
 -21الرويمي ،عمي ىميوؿ ،األزمات :تعريفيا  -أبعادىا  -أسبابيا ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ
األمنية ،كمية العموـ االستراتيجية ،الرياض.2011 ،
تجدد الصراع األميركي  -الروسي في ضوء األزمات المستجدة ،مجمة
 -22زغيب ،منصورّ ،
الدفاع الوطني المبناني ،العدد ،90تشريف األوؿ.2014/
 -23زلويف ،نيكوالي ،الخميج في سياقات السياسة الخارجية الروسية ،مركز اإلمارات لمدراسات
والبحوث ،أبو ظبي.2006 ،

 -24السعدوف ،حميد حمد ،الدور الدولي الجديد لروسيا ،مجمة دراسات دولية ،العدد ،42العراؽ،
.2009

 -25سميماف ،خميؿ عرنوس ،األزمة الدولية والنظاـ الدولي ،دراسة في عالقة التأثير المتبادؿ
بيف إدارة األزمات االستراتيجية الدولية وىيكؿ النظاـ الدولي ،المركز العربي لألبحاث ودراسة

السياسات ،معيد الدوحة.2011 ،
 -26شمبي ،إيماف أشرؼ أحمد محمد ،األبعاد الدولية لألزمة األوكرانية ،المركز الديمقراطي
العربي.2016 ،
 -27الشيخ ،نورىاف" ،الخوؼ مف التغيير :محددات سموؾ القوى الداعمة لمنظاـ السوري" ،مجمة
السياسة الدولية ،العدد ،190أكتوبر.2012/
 -28صفار ،محمد ،إدارة مرحمة ما بعد الثورة...حالة مصر ،مجمة السياسة الدولية ،العدد،184
المجمد ،46أبريؿ.2011/

 -29العامري ،ابتساـ محمد ،منظمة شنغياي لمتعاوف اإلقميمي ،مارس.2013/
 -30عبد الفتاح ،فكرت نامؽ ،ناصر كرار أنور" ،التفاعالت اإلقميمية والدولية واألزمة السورية"،
مجمة قضايا سياسية ،كمية العموـ السياسية ،جامعة النيريف  -العراؽ ،العدد.2014 ،34

179

 -31عبد القادر ،عبد العالي ،محاضرات نظريات العالقات الدولية ،جامعة الطاىر موالي ،كمية
الحقوؽ والعموـ السياسية.2009 ،

 -32عبد القادر ،نزار ،روسيا واألزمة السورية :مصالح جيو  -استراتيجية وتعقيدات مع الغرب،
مجمة الدفاع الوطني المبناني ،العدد ،84نيساف.2013/
 -33عموي ،مصطفى ،التعريؼ بظاىرة األزمة الدولية ،مجمة الفكر االستراتيجي العربي،
بيروت ،العدد.1987 ،19
 -34عموي ،مصطفى ،القطب المنفرد :الواليات المتحدة األمريكية والتغير في ىيكؿ النظاـ
العالمي ،المركز العربي لمبحوث والدراسات ،يناير.2015/
 -35عموي ،مصطفى" ،بيئة القرار االستراتيجي وصنعو" ،مجمة الفكر االستراتيجي العربي،
العدد ،37يوليو.1991/

 -36عمي ،سميـ كاطع ،مقومات القوة األمريكية وأثرىا في النظاـ الدولي ،مجمة دراسات دولية،
العراؽ ،العدد.2009 ،42

 -37العوضي ،حسني عماد حسني ،السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرؽ األوسط (2011-
 ،)2016مركز بيروت لدراسات الشرؽ األوسط ،أبريؿ.2016/

 -38فاضؿ ،زكي محمد ،األزمة الدولية بيف مقتربات ومفترقات المصطمحات ،مجمة أـ
المعارؾ ،بغداد ،العدداف .1984 ،9-8

 -39فرج ،شريؼ مازف إسماعيؿ ،توجيات القيادة السياسية الروسية وتطور الدور الروسي في
النظاـ الدولي ،المركز الديمقراطي العربي ،يوليو.2016/

 -40قبالف ،مرواف ،الثورة والصراع عمى سورية :تداعيات الفشؿ في إدارة لعبة التوازنات
اإلقميمية ،مجمة سياسات عربية ،العدد ،18يناير.2016/
 -41قبالف ،مرواف" ،المعارضة المسمحة السورية :وضوح اليدؼ وغياب الرؤية" ،سياسات
عربية ،العدد ،2المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،مايو.2012/
 -42المباف ،شريؼ درويش ،إبراىيـ أحمد عمي ،دور اإلعالـ في إدارة األزمات  ...األزمة
نموذجا ،المركز العربي لمبحوث والدراسات ،نوفمبر.2015/
السورية
ً
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 -43لطفي ،وفاء ،الثورة والربيع العربي إطاللة نظرية ،كمية االقتصاد والعموـ السياسية جامعة
القاىرة.2012 ،

 -44لكريني ،إدريس ،إدارة األزمات الدولية في عالـ متحوؿ :مقاربة لمنموذج األمريكي في
المنطقة العربية ،الحوار المتمدف ،يونيو.2006/
 -45ليستر ،تشارلز" ،األزمة المستمرة :تحميؿ المشيد العسكري في سورية" ،مركز بروكنجز،
الدوحة ،مايو.2014/
 -46مبروؾ ،شريؼ شعباف ،روسيا في المنطقة العربية :طموح استراتيجي ومصالح
جيوسياسية ،مجمة شؤوف عربية ،العدد.2016 ،167
 -47مقمد ،اسماعيؿ صبري" ،دور تحميالت النظـ في التأصيؿ لنظرية العالقات الدولية" مجمة
العموـ االجتماعية ،جامعة الكويت ،المجمد ،9العدد ،1مارس.1981/

 -48نصار ،وليـ ،روسيا والنظاـ الدولي ،المجمة العربية لمعموـ السياسية ،العدد ،20بيروت،
خريؼ.2008/

 -49نصر ،ربيع وآخروف ،األزمة السورية :الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية" ،المركز
السوري لبحوث السياسات.2013 ،

 -50نومكيف ،فيتالي ،العالقات الروسية مع أوروبا والواليات المتحدة األمريكية :انعكاسات عمى
األمف العالمي -مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث  -أبوظبي.2006 ،

 -51ىويدي ،أميف ،فف إدارة األزمات العربية ،مجمة المستقبؿ العربي ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،العدد.1993 ،172

 -52والتز ،كينيث ،الواقعية البنيوية بعد الحرب الباردة ،المجمة العربية لمدراسات الدولية ،المجمد
السابع ،العدد.2003 ،1
 -53وليد ،سميـ ،مفيوـ التسوية السياسية ،مجمة العموـ السياسية ،جامعة الكويت ،العدد،1
.1981
 -54ويميامز ،فيميب ،إدارة األزمة والمجابية الديبموماسية في العصر النووي ،ترجمة :مركز
البحوث والمعمومات ،بغداد.1986 ،
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 -55يعقوب ،مريـ موسي رياض ،تأثير الصعود الروسي عمي العالقات الروسية  -األمريكية
خالؿ فترة "بوتيف وأوباما" ،المركز الديمقراطي العربي ،آب.2016/

 -56يوسؼ ،أيمف طالؿ ،روسيا البوتينية بيف األوتوقراطية الداخمية واألولويات الجيوبوليتكية
الخارجية ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد ،358بيروت ،ديسمبر.2008/
" -57ما الذي يحدد الموقفيف الروسي والصيني مف األزمة في سورية؟" وحدة تحميؿ السياسات،
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،فبراير.2012/
 -58حدود التدخؿ العسكري الروسي في سوريا وآفاقو ،المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،وحدة التحميؿ في المركز العربي ،سبتمبر.2015/
أوراق عمل :
الموقؼ األمريكي تجاه األزمة في سورية ،مركز دراسات الشرؽ األوسط  -األردف ،مايو.2014/
مؤتمرات :
سميـ ،محمد السيد ،بحث األشكاؿ التاريخية والدالالت السياسية لمقطبية األحادية ،مقدـ إلى
مؤتمر القدس الخامس :القدس وىيمنة األحادية القطبية ،الكويت.2007 ،

محاضرات :
الواقعية الجديدة والنيوض الصيني  -البروفيسور جوف ميرشايمر  -محاضرة منشورة عمي
يوتيوب ،تاريخ النشر .2014/01/13 :متاح عمى الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=Dk-34WkUJ5w
مكاالت :
 -1أبو القاسـ ،محمود حمدي ،التوافؽ الروسي األمريكي حوؿ نزع الكيماوي السوري ىؿ
تراجعت احتماالت العمؿ العسكري؟ ،القاىرة ،ممؼ األىراـ االستراتيجي ،العدد،226

أكتوبر.2013/

 -2التوبة ،غازي ،الثورة السورية :األسباب والتطورات ،مركز الشرؽ العربي لمدراسات الحضارية
واالستراتيجية ،لندف .2012/06/24 ،متاح عمى الرابط التالي:

http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-10-07-12.htm
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 -3الجييني ،دعاء ،حسابات متشابكة :أنماط التفاعالت اإلقميمية والدولية في األزمة السورية،
مجمة السياسة الدولية .2016/07/14 ،متاح عمى الرابط التالي:

http://www.siyassa.org.eg/Portal/
 -4جوب ،فمورنس" ،أزمة الغاز بأوروبا والدور القطري البديؿ" ،مركز الجزيرة لمدراسات ،الدوحة،
مايو .2014/متاح عمى الرابط التالي:

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/05/20145781930221802.ht
ml

 -5حتر ،ناىض ،سوريا وسيناريوىات في ظؿ األسد ،مجمة األخبار ،العدد،1783
 .2012/08/14متاح عمى الرابط التالي:
http://al-akhbar.com/node/105585
 -6خولي ،معمر فيصؿ ،األزمة السورية في عاميا الخامس ..أسباب االستمرار واالحتماالت
المستقبمية ،مركز الروابط لمبحوث والدراسات االستراتيجية .2016/01/03 ،متاح عمى الرابط

التالي:
http://rawabetcenter.com/archives/17533
 -7الدسوقي ،أبو بكر ،إشكاليات "االشتباؾ" الدولي في المنطقة العربية ،معيد فمسطيف
لمدراسات االستراتيجية .2016/01/15 ،متاح عمى الرابط التالي:
http://palstudies.ps/details.php?id=490
 -8الزىراني ،يحيى مفرح ،تفعيؿ أدوات قوة الدولة أماـ التحديات واألزمات ،مجمة االقتصادية،
العدد .2016/09/13 ،8373متاح عمى الرابط التالي:
http://www.aleqt.com/2016/09/13/article_1085403.html
 -9سعيفاف ،سمير ،الغضب :ديناميكية القوى االجتماعية في الثورة السورية ،مركز الجزيرة
لمدراسات .2012 ،متاح عمى الرابط التالي:

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/03/201231191934707966.h
tml
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 -10السيد ،محمد محمود" ،أبعاد الصعود الروسي" ،الحوار المتمدف ،العدد،3600
/7يناير .2012/متاح عمى الرابط التالي:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=290615
 -11شمبي ،السيد أميف" ،بوتيف وسياسة روسيا الخارجية" ،مجمة السياسة الدولية ،العدد،175
المجمد ،44القاىرة ،يناير.2009/

 -12الشيخ ،نورىاف" ،السياسة الروسية وحدود الدور في الشرؽ األوسط" ،مجمة دراسات شرؽ
أوسطية ،العدد .2007 ،39متاح عمى الرابط التالي:

http://mesj.com/39.html
 -13الشيخ ،نورىاف " ،السياسة الروسية تجاه الشرؽ األوسط في القرف الحادي والعشريف"،
القاىرة :مركز الدراسات األوروبية.2010 ،

بدور روسي مؤثر ،المركز العربي
 -14الشيخ ،نورىاف ،البحث عف المكانة :نظاـ عالمي جديد ْ
لمبحوث والدراسات .2015/01/05 ،متاح عمى الرابط التالي:
http://www.acrseg.org/36504
 -15العايدي ،زكي ،إخفاقات أوباما في الشرؽ األوسط ،مركز الجزيرة لمدراسات .2012 ،متاح
عمى الرابط التالي:

http://www.alkhabar.ma
 -16عبد الحي ،وليد ،محددات السياستيف الروسية والصينية تجاه األزمة السورية ،مركز الجزيرة
لمدراسات .2012 ،متاح عمى الرابط التالي:

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/04/20124314543996550.ht
ml

 -17عبد الشافي ،عصاـ "،الثورة المكبوتة :عوائؽ التغيير الشامؿ في السعودية وسورية" ،مجمة
السياسة الدولية ،العدد ،185القاىرة .2011 ،متاح عمى الرابط التالي:

http://essamashafy.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
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 -18عوض ،معتصـ ،األثر المتبادؿ لالنتقاؿ أو التحوؿ في البناء الدولي واالستقرار ،معيد أبو
لغد لمدراسات الدولية ،جامعة بيرزيت .2007/03/19 ،متاح عمى الرابط التالي:

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/03/19/79816.html
 -19غدار ،حنيف ،التقارب اإليراني األمريكي يكشؼ زيؼ العداء "عالج روحاني" ،مجمة العرب
الدولية ،شيرية سياسية ،العدد ،1589نوفمبر .2013/متاح عمى الرابط التالي:

http://arb.majalla.com
 -20غيث ،مي ،التدخؿ الروسي في سوريا :األبعاد والسيناريوىات ،المعيد المصري لمدراسات
السياسية واالستراتيجية.2015 ،

 -21المشاط ،عبد المنعـ ،النظاـ الدولي والتحوؿ إلى التعددية التوافقية ،القاىرة ،مؤسسة
األىراـ ،مجمة السياسة الدولية ،العدد ،178أكتوبر.2009/

صحف :
 -1أحمد سيد أحمد ،مفاوضات جنيؼ وسيناريوىات األزمة السورية ،جريدة األىراـ،

/23مارس .2016/متاح عمى الرابط التالي:

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/488805.aspx
 -2بمنجا ،ييودا ،سيناريوىات نتيجة الصراع في سورية ،صحيفة القدس العربي ،السنة،24
العدد/17 ،7385مارس .2013/متاح عمى الرابط التالي:
http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data/2013/03/03-

17/17qpt968.htm

 -3حمداف ،سيؼ الديف" ،أوباما يصؼ روسيا بأنيا قوة إقميمية" ،جريدة رويترز،

/25مارس .2014/متاح عمى الرابط التالي:

http://ara.reuters.com
 -4الدجني ،حساـ ،سر الموقؼ الروسي مف األزمة السورية ،صحيفة القدس العربي،
العدد/6 ،7042فبراير.2012/
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-5

السكراف،

جابر،

الثورة..

مفيوميا..

تعريفيا..

/10ديسمبر .2006/متاح عمى الرابط التالي:

نظرياتيا،

صحيفة

الجريدة،

=http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid
13274
 -6سويمـ ،حساـ الديف محمد ،القوة الشاممة لمدولة وكيفية حسابيا ،مجمة البرية .2016 ،متاح
عمى الرابط التالي:
https://rslf.gov.sa/arabic/albarriyamagazine/articles/pages/overallstrengt
hofthestateandhowtocalculateit.aspx
 -7عابػد ،سعود ،الفرؽ بيف االستراتيجية والجيوستراتيجية ،جريدة الرياض ،العدد،15249

/25مارس .2010/متاح عمى الرابط التالي:

http://www.alriyadh.com/509799
 -8الفطيسي ،محمد بف سعيد ،السياسة الدولية وتحوالت القوة في القرف الحادي والعشريف،
صحيفة الوطف/22 ،أغسطس .2016/متاح عمى الرابط التالي:
http://alwatan.com/details/134080
 -9قطبي ،رضواف ،الصراع في سورية :حقائؽ األوضاع وآفاؽ الحؿ ،صحيفة الراكوبة،
/19يناير .2014/متاح عمى الرابط التالي:
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-44613.htm
 -10المري ،عائشة ،مف األحادية القطبية إلى التعددية ،جريدة االتحاد اإلماراتية،
/20أغسطس .2007/متاح عمى الرابط التالي:
http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/951.htm
 -11مسمـ ،سعيد" ،العودة الروسية إلى الشرؽ األوسط" ،جريدة الثورة/25 ،ديسمبر.2009/
 -12عطواف ،عبد الباري ،روسيا تميد لتقسيـ سورية بالحديث عف الفيدرالية ،صحيفة رأي اليوـ،
/01مارس .2016/متاح عمى الرابط التالي:

http://www.raialyoum.com/?p=398435
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عمار عمي حسف ،عناصر قوة الدوؿ ،جريدة االتحاد ،السنة ،45العدد،13763
ّ -13
/08مارس .2013/متاح عمى الرابط التالي:
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=71248
 -14عمارة ،محمد ،خطة بوتيف الجديدة لمواجية الدرع الصاروخية ،جريدة األىراـ،
العدد/17 ،47279مايو .2016/متاح عمى الرابط التالي:

http://www.ahram.org.eg/
 -15عوكؿ ،ىاني ،سيناريوىات تسوية الممؼ السوري ،جريدة األياـ/04 ،مارس .2016/متاح
عمى الرابط التالي:

http://www.alayyam.ps/arpage.php?id=109daf4by278769483Y109daf4b
المخفية في اإلنفاؽ العسكري الروسي ،جريدة الحياة/15 ،أغسطس .2016/متاح
 -16األرقاـ
ّ
عمى الرابط التالي:
http://www.alhayat.com/
 -17روسيا و"استمياـ" الماضي :ىؿ "تمجـ" الديموغرافيا طموحاتيا االستراتيجية ؟ ،جريدة
الحياة/24 ،مايو .2006/متاح عمى الرابط التالي:
http://daharchives.alhayat.com/
 -18المخابرات األمريكية تتوقع استمرار الحرب في سورية عشر سنوات ،صحيفة األىراـ
اليومي ،السنة  ،138العدد/08 ،46478مارس .2014/متاح عمى الرابط التالي:
http://www.ahram.org.eg/News/
 -19روسيا تموح بفكرة تقسيـ سوريا ،صحيفة العرب ،السنة ،38العدد،10201
/01مارس .2016/متاح عمى الرابط التالي:
http://www.alarab.co.uk/?id=74366
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 -20ىؿ تشعؿ سورية ش اررة الحرب العالمية الثالثة؟ جريدة األياـ\09 ،مارس\ .2016متاح
عمى الرابط التالي:

http://www.alayyam.ps/ar_page.php?id=10a3b8aby279165099Y10a3b8
ab#sthash.NFAnLNS8.dpuf
 -21بوتيف :عدد سكاف روسيا ازداد بمقدار  10مالييف نسمة عما تنبأت بو األمـ المتحدة،
جريدة الدستور/26 ،فبراير .2013/متاح عمى الرابط التالي:
http://www.dostor.org/152699
 -22االنفاؽ العسكري الروسي المتصاعد ،جريدة الرياض ،أغسطس ،2014/متاح عمى الرابط
التالي:
http://www.alriyadh.com/972250
 -23أوباما يكشؼ عف الفرؽ بيف أمريكا وروسيا ،صحيفة الوسط .2016/11/21 ،متاح عمى
الرابط التالي:

http://www.alwast.net/arabic-news/article-79630
مواقع إلكترونية :
 -1أبا الحكـ ،وحدة التناقض في استراتيجية التعامؿ الدولي (التحوالت والمتغيرات) ،شبكة
البصرة ،تاريخ النشر .2012/04/24 :متاح عمى الرابط التالي:
http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0412/abahakam_240412.htm
 -2األميف عمار محمد ،نشأة وتطور النظاـ الدولي ،موقع ستار تايمز ،تاريخ النشر:
 .2010/08/08متاح عمى الرابط التالي:

http://www.startimes.com/?t=24744548
 -3إلياس سامر ،االقتصاد الروسي كعب أخيؿ طموحات بوتيف اإلمبراطورية ،الجزيرة نت،
تاريخ النشر .2016/01/03 ،متاح عمى الرابط التالي:

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/1/3/
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 -4أيوب خميؿ سامي ،موقؼ االتحاد األوروبي مف الثورات العربية ،مركز الدراسات واألبحاث
العممانية في العالـ العربي ،تاريخ النشر .2011/12/02 :متاح عمى الرابط التالي:

http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=285741&ac=2
 -5أبو حال صفواف ،انسحبت وعيني عميؾ يا دمشؽ ،موقع روسيا اليوـ ،تاريخ النشر:
 .2016/03/16متاح عمى الرابط التالي:

https://arabic.rt.com/news/815016 -6اإلمارة ابراىيـ فنجاف ،لعيبي أميرة رشؾ ،موقؼ أمريكا وروسيا مف سوريا ..األسباب
واألىداؼ والنتائج ،موقع الساحة العربية ،تاريخ النشر .2013/08/28 :متاح عمى الرابط

التالي:
http://alsaha2.com/viewtopic.php?t=5031
 -7باز ىويدا ،قطر المرشح األوؿ إلنقاذ أوروبا مف قبضة الغاز الروسي ،بوابة الشرؽ ،تاريخ
النشر .2014/04/28 :متاح عمى الرابط التالي:

http://www.al-sharq.com/
 -8بدوي تامر ،ماذا تعني سوريا بالنسبة إليراف جيو  -استراتيجياً؟ نوف بوست ،تاريخ النشر:
 .2013/09/06متاح عمى الرابط التالي:

http://www.noonpost.net/content/435
 -9البني أكرـ ،الصراع السوري واإلرادة األممية ،موقع الجزيرة نت ،تاريخ النشر:
 .2013/10/10متاح عمى الرابط التالي:

http://www.aljazeera.net/
 -10بيومي محمود ،المبادرة الروسية لنزع السالح الكيماوي السوري :األبعاد والدالالت ،موقع
األىراـ الرقمي ،مارس .2014/متاح عمى الرابط التالي:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1469324&eid=14158
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 -11تباب عالء ،كواليس المشرؽ العربي وأساس التقسيـ الجديد ،أخبار تركيا ،تاريخ النشر:
 .2016/09/17متاح عمى الرابط التالي:

http://www.akhbarturkiya.com/yazar/
 -12حسيف محمد ،تداعيات االنسحاب الروسي عمى األزمة السورية ،موقع روسيا اليوـ ،تاريخ
النشر .2016/03/17 :متاح عمى الرابط التالي:

https://arabic.rt.com/news/815201-/
 -13حسيف محمد ،األزمة السورية تكشؼ حدود القوة بيف روسيا والواليات المتحدة ،موقع روسيا
اليوـ ،تاريخ النشر .2015/10/08 :متاح عمى الرابط التالي:

https://arabic.rt.com/news/796291-/
 -14الحمراني فالح حسف ،التدخؿ الروسي العسكري بسوريا في سياؽ النظاـ الدولي الجديد،
موقع عماف ،تاريخ النشر .2015/12/05 :متاح عمى الرابط التالي:

http://omandaily.om/?p=295418
 -15الخطيب عالء الديف ،الثورة السورية والمصالح الدولية إيراف ،3-موقع بيت السالـ
السوري ،تـ االطالع عميو بتاريخ .2016/09/27 :متاح عمى الرابط التالي:
http://www.infosalam.com/home/revolution/revolution3/
جية في األزمة السورّية ،موقع األخبار ،تاريخ النشر:
 -16خير اهلل داود ،دور العناصر الخار ّ
 .2012/04/04متاح عمى الرابط التالي:
http://www.al-akhbar.com/node/61517
 -17الدجني حساـ ،أسباب التدخؿ الروسي في الممؼ السوري؟ نوف بوست ،تاريخ النشر:
 .2015/09/30متاح عمى الرابط التالي:
http://www.noonpost.net/
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 -18رجب محمد ،ىؿ ىناؾ اتفاؽ سري وراء االنسحاب الروسي المفاجئ مف سوريا؟ ،أخبار
الخميج ،مارس .2016/متاح عمى الرابط التالي:

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13890/article_touch/14629.html
 -19رفاعي مازف ،نقمة الغاز تضرب سورية ،الوكالة العربية لألنباء  -رومانيا ،تاريخ النشر:
 .2012/08/28متاح عمى الرابط التالي:

http://www.ana-.news.info/index.php/
 -20رمضاف صابر ،قراءة في مستقبؿ النظاـ الدولي :الواليات المتحدة والقوى الصاعدة :نزاع
أـ شراكة؟ موقع دنيا الوطف ،تاريخ النشر .2015/10/20 :متاح عمى الرابط التالي:

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/10/20/381846.html
 -21الزعبي خياـ ،سيناريوىات حؿ األزمة السورية ..ىؿ تحمؿ مفاجآت سارة؟ ،موقع العالـ
الجديد ،تاريخ النشر .2016/03/08 :متاح عمى الرابط التالي:

http://al-aalem.com//
 -22زيف ىدى ،الصراع في سورية  -حرب إبادة عالمية ،موقع قنطرة ،تاريخ النشر:
 .2016/07/13متاح عمى الرابط التالي:
https://ar.qantara.de/content
 -23السعدي سالـ ،مصالح إيراف االقتصادية تترسخ في سورية ،موقع صدى ،تاريخ النشر:
 .2015/06/02متاح عمى الرابط التالي:
http://carnegieendowment.org/sada/60284
 -24الشاىر شاىر إسماعيؿ ،كيؼ يتغير النظاـ الدولي؟ موقع داـ برس ،تاريخ النشر:
 .2016/09/20متاح عمى الرابط التالي:
http://www.dampress.net/mobile/index.php?page=show_det&category_id
=48&id=73964
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 -25الشرفي عبدالعزيز 4 ،سيناريوىات إلنياء المأساة ..أقربيا الحؿ السياسي ،موقع الوطف
نيوز ،تاريخ النشر .2015/08/29 :متاح عمى الرابط التالي:

http://www.elwatannews.com/news/details/794643
 -26الشيمي أحمد حسيف ،سوريا :الدعـ العسكري الروسي ضعؼ قدرات الثوار ،مركز الشرؽ
العربي لمدراسات الحضارية واالستراتيجية ،تاريخ النشر .2012/06/30 :متاح عمى الرابط

التالي:
http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/b-taqarir-698.htm
 -27عبد القادر نزار ،الحرب السورية وتساقطاتيا اإلرىابية عمى دوؿ الجوار ،موقع الديار،
تاريخ النشر .2014/04/30 :متاح عمى الرابط التالي:
http://www.addiyar.com
 -28عبد المنعـ خالد 5 ،سيناريوىات الشتعاؿ الحرب العالمية الثالثة ،موقع البديؿ ،تاريخ
النشر .2015/11/18 :متاح عمى الرابط التالي:

http://elbadil.com/2015/11/18/5 -29عكر كاظـ ،عف الدور الروسي في األزمة السورية وقضايا المنطقة ،موقع لبناف الجديد،
تاريخ النشر .2014/06/04 :متاح عمى الرابط التالي:

http://www.newlebanon.new-lebanon.info/lebanon-now/
 -30عكة أشرؼ ،روسيا السمحفائية والنظاـ العالمي المتغير؟ وكالة وطف لألخبار ،تاريخ
النشر .2015/02/22 :متاح عمى الرابط التالي:

http://www.wattan.tv/news/124262.html
 -31العالونة محمد ،ىؿ تغير الموقؼ األمريكي مف األزمة السورية؟ ،موقع البشير ،تاريخ
النشر .2016/01/29 :متاح عمى الرابط التالي:

www.islamtoday.net/albasheer/artshow-13-222278.htm
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 -32عوكؿ ىشاـ ،القواعد األساسية في إدارة األزمات .2010 ،ص 3-2متاح عمى الرابط
التالي:

http://hichamoukal.blogspot.be/?view=classic
 -33قبالف مرواف ،في دوافع الموقؼ الروسي مف األزمة السورية ،بوابة الشرؽ ،تاريخ النشر:
 .2014/05/22متاح عمى الرابط التالي:

http://www.al-sharq.com/
 -34مرواف حج محمد ،صعود روسيا االتحادية وتحوالت النظاـ الدولي ،شبكة رصد نيوز،
تاريخ النشر .2016/10/02 :متاح عمى الرابط التالي:

http://rassednews.com/content/
 -35منصور محمد ،االستراتيجية الروسية العسكرية الجديدة في الشرؽ األوسط ،المياديف نت،
تاريخ النشر .2014/11/21 :متاح عمى الرابط التالي:

http://www.almayadeen.net/
 -36نوار ابراىيـ ،حسابات معقدة :المواقؼ اإلقميمية والدولية الجديدة مف األزمة السورية،
المركز العربي لمبحوث والدراسات ،تاريخ النشر .2016/02/21 :متاح عمى الرابط التالي:
http://www.acrseg.org/39942
 -37الحرب الروسية في سورية :األسباب والمآالت ،مركز الجزيرة لمدراسات ،تاريخ النشر:
 .2015/10/12متاح عمى الرابط التالي:
http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2015/10/201510129172
1373790.html
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