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ـــــــة  ـــــــة الجيوبوليتيكي ـــــــدولي مـــــــن الناحي ـــــــرة فـــــــي النظـــــــام ال ـــــــة كبي ـــــــة الشـــــــرق األوســـــــط أهمي تكتســـــــب منطق

وانطالقـــــا مـــــن  ،درجـــــة انـــــه يمكننـــــا اعتبارهـــــا مفتـــــاح الســـــيطرة علـــــى العـــــالم  إلـــــىواالقتصـــــادية  واإلســـــتراتيجية

الكبـــــرى لتحقيـــــق اهـــــدافها فقـــــد كانـــــت والتـــــزال هـــــذه المنطقـــــة محـــــط اهتمـــــام العديـــــد مـــــن القـــــوى  األهميـــــةهـــــذه 

  .العالمية 

ـــــدما بـــــين الواليـــــات المتحـــــدة  ـــــد شـــــهدت منطقـــــة الشـــــرق االوســـــط ابـــــان الحـــــرب البـــــاردة صـــــراعا محت وق

وذلـــــك بـــــالنظر لمـــــا كانـــــت تشـــــكله هـــــذه المنطقـــــة مـــــن اهميـــــة كبيـــــرة بالنســـــبة للقطبـــــين  ، الســـــوفيتيواالتحـــــاد 

مختلفـــــة لضـــــمان مكانـــــة  وأدواتوقـــــد اعتمـــــد كـــــل منهمـــــا علـــــى وســـــائل  ،خاصـــــة مـــــن الناحيـــــة الجيوسياســـــية 

  .ذلك للقضاء عليه  دبما يمهمهمة في المنطقة تساعده في دفع الطرف المنافس خارجها 

ظهـــــر  ، الســـــوفيتيمـــــع نهايـــــة الحـــــرب البـــــاردة وانهيـــــار نظـــــام الثنائيـــــة القطبيـــــة نتيجـــــة لتفكـــــك االتحـــــاد 

تســــعى الــــى تعزيــــز  ،الواليــــات المتحــــدة كقــــوة وحيــــدة ومهيمنــــة نظــــام دولــــي جديــــد مــــن ابــــرز مالمحــــه ظهــــور 

ــــــاطق العــــــالم خاصــــــة منطقــــــة الشــــــرق االوســــــط مــــــن اجــــــل الســــــيطرة والتفــــــوق ــــــد مــــــن من  تواجــــــدها فــــــي العدي

ـــــة القطبيـــــة  ـــــدول  ،وتكـــــريس االحادي ـــــد مـــــن ال ـــــك فـــــي الواقـــــع بتـــــدخالتها العســـــكرية فـــــي العدي وقـــــد جســـــدت ذل

  . وأفغانستانكالعراق 

ـــــــى  اقـــــــعهـــــــذا الو  ـــــــة االمريكيـــــــة ادى ال ـــــــد والمتســـــــم بالهيمن وريثـــــــة  روســـــــيا االتحاديـــــــة تراجـــــــع دورالجدي

ول فــــــي صــــــراع جديــــــد مــــــع لــــــم تكــــــن قــــــادرة علــــــى دخــــــفهــــــي  ،علــــــى المســــــتوى العــــــالمي  الســــــوفيتياالتحــــــاد 

ــــات المتحــــدة  نتيجــــة انشــــغالها بإصــــالح شــــؤونها الداخليــــة الوال ــــدولتين فــــي بعــــض  ،ي ورغــــم الخــــالف بــــين ال

ان  إال ، 2003فــــــي الشــــــرق االوســــــط كمعارضــــــة روســــــيا للغــــــزو االمريكــــــي للعــــــراق عــــــام المســــــائل خاصــــــة 

  .العالقات كان يغلب عليها طابع التفاهم والتعاون 

هــــــذا الوضــــــع بــــــدأ يتغيــــــر ويتجــــــه نحــــــو التنــــــافس بســــــبب التحــــــول الكبيــــــر علــــــى مســــــتوى االســــــتراتيجية 

ــــد مــــن العوامــــل الداخليــــة والخارجيــــة  ،الروســــية وبــــروز مظــــاهر التعــــافي االقتصــــادي فــــي روســــيا نتيجــــة للعدي

ـــــوتين  ـــــي ظـــــل حكـــــم الـــــرئيس ب ـــــي العهـــــدة الرئاســـــية الثانيـــــة فروســـــيا ف ـــــى تعزيـــــز خاصـــــة ف اخـــــذت تعمـــــل عل

هـــــــا الشـــــــاملة وتســـــــعى الســـــــتعادة مكانتهـــــــا العالميـــــــة وحمايـــــــة مصـــــــالحها االســـــــتراتيجية فـــــــي العديـــــــد مـــــــن قوت

  .المناطق خاصة منطقة الشرق االوسط 
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التوجــــــه الروســــــي الجديــــــد لمحاولــــــة اســــــتعادة نفــــــوذه القــــــديم فــــــي منطقــــــة الشــــــرق االوســــــط قابلــــــه تحــــــرك 

والتـــــي تعتبـــــر مـــــن اكبـــــر منـــــاطق  امريكـــــي حثيـــــث فـــــي محاولـــــة لمنـــــع اي تغلغـــــل روســـــي فـــــي هـــــذه المنطقـــــة

بــــــين الجــــــانبين فــــــي العديــــــد مــــــن  وبــــــذلك عــــــاد التنــــــافس مــــــن جديــــــد ،فــــــي العــــــالم  ألمريكــــــاالنفــــــوذ بالنســــــبة 

يســـــــعى فـــــــي ســـــــياقه كـــــــل منهمـــــــا الـــــــى ترتيـــــــب اولوياتـــــــه وصـــــــياغة اســـــــتراتيجيته وفـــــــق بحيـــــــث  ،المجـــــــاالت 

  . ولوجية تجاه قضايا الشرق االوسط بعيدا عن كل االعتبارات االيديلمصالحه 

حـــــــدة التنـــــــافس بـــــــين الواليـــــــات المتحـــــــدة وروســـــــيا فـــــــي الشـــــــرق االوســـــــط الـــــــى مســـــــتوى غيـــــــر وصـــــــلت 

حيــــــث أن دخـــــول ســــــوريا فـــــي صــــــراع مســـــلح بــــــين  ، 2011مســـــبوق عنــــــد تفجـــــر االزمــــــة فـــــي ســــــوريا ســـــنة 

ــــــات المتحــــــدة  ،النظــــــام الســــــوري والمعارضــــــة المســــــلحة  ــــــين الوالي ــــــر فــــــي المصــــــالح ب ــــــاقض كبي ــــــى تن ادى ال

وتــــوفير كـــــل اشـــــكال و ماجســــده وقـــــوف كــــل منهمـــــا الــــى جانـــــب احــــد اطـــــراف الصــــراع الســـــوري وهـــــ وروســــيا

  .من اجل تحقيق اهدافه االستراتيجية الدعم الداخلي والخارجي 

زمـــــة الســـــورية الراهنـــــة والشـــــرق ذا كـــــل مـــــن الواليـــــات المتحـــــدة وروســـــيا لـــــه حســـــاباته الخاصـــــة تجـــــاه األإ

زمـــــــة الســـــــورية بوصـــــــفها صـــــــراعا دوليـــــــا تـــــــديره فبالنســـــــبة لروســـــــيا فإنهـــــــا تتعامـــــــل مـــــــع األ ،وســـــــط ككـــــــل األ

ــــــات المتحــــــدة ضــــــدها  ــــــة الشــــــرق األإ بهــــــدفالوالي ــــــات ،  ككــــــلوســــــط خراجهــــــا مــــــن منطق ــــــر الوالي بينمــــــا تعتب

الشــــرق حليفــــة لهــــا فــــي منطقــــة خــــرى ألــــى دول إن االزمــــة الســــورية فرصــــة لوقــــف التمــــدد الروســــي أالمتحــــدة 

 .وسطاأل

  : مية الموضوعأه  

فالدراســـــــة تعتمـــــــد علـــــــى ظـــــــاهرة التنـــــــافس التـــــــي  ،يتميـــــــز هـــــــذا الموضـــــــوع بأهميـــــــة علميـــــــة وأكاديميـــــــة 

خاصــــة فــــي  ،تهــــيمن علــــى العالقــــات األمريكيــــة الروســــية فــــي ســــياق تعاملهمــــا مــــع قضــــايا الشــــرق األوســــط 

والتــــي جعلــــت محــــاوالت  ،تشــــهده المنطقــــة مــــن تحــــوالت سياســــية فــــي إطــــار احــــداث الربيــــع العربــــي  ظــــل مــــا

تشـــــهده الســـــاحة الدوليـــــة مـــــن تنـــــافس بـــــين القـــــوى الكبـــــرى خاصـــــة الواليـــــات  وتفســـــيرها يرجـــــع إلـــــى مـــــافهمهـــــا 

ــــــى المزيــــــد مــــــن منــــــاطق النفــــــوذ أو تعزيــــــز التواجــــــد فــــــي أمــــــاكن  المتحــــــدة وروســــــيا مــــــن أجــــــل الحصــــــول عل

   .سابقة

ــــافس حولهــــا      ــــر ســــوريا مــــن أكبــــر الســــاحات التــــي إحتــــدم التن ــــافس بــــين امريكــــا ح ،تعتب ــــث بلــــغ التن ي

دفـــع العديـــد مـــن البـــاحثين إلـــى البحـــث عـــن أســـباب هـــذا  وهـــو مـــا ،وروســـيا ذروتـــه فـــي ظـــل االزمـــة الراهنـــة 

  .انطالقا من تحليل مظاهره وتجلياته المستقبلية ،التنافس وأهداف كل طرف 
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  : تعود أسباب إختيارنا للموضوع إلى  : الموضوع اختيار أسباب  

  : تكمن في :  أسباب موضوعية  - أ

فـــــــي ظـــــــل المتعلقـــــــة بالتنـــــــافس األمريكـــــــي الروســـــــي فـــــــي منطقـــــــة الشـــــــرق األوســـــــط نـــــــدرة الدراســـــــات  �

لـــــذلك  ،فهي إن وجـــــدت تتنـــــاول إســـــتراتيجية ومصـــــالح كـــــل طـــــرف علـــــى حـــــدى ،التطـــــورات الوضـــــع الحاليـــــة

كــــان البــــد مــــن وجــــود دراســــة تحلــــل وتبــــين مجــــاالت التنــــافس بــــين الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة وروســــيا فــــي 

 .منطقة الشرق األوسط عموما وسوريا على وجه الخصوص 

محاولـــــة فهـــــم التطـــــورات المســـــتجدة فـــــي منطقـــــة الشـــــرق االوســـــط مـــــن خـــــالل التركيـــــز علـــــى الجانـــــب  �

وذلـــــك بـــــالنظر ألهميـــــة المنطقـــــة فـــــي  ،ين الواليـــــات المتحـــــدة وروســـــيا التنافســـــي أي التنـــــازع اإلســـــتراتيجي بـــــ

 .اإلستراتيجية العالمية لكل منهما 

  : أسباب ذاتية    -  ب

الروســـــية فـــــي جانبهـــــا  –طمـــــوحي فـــــي تنميـــــة مـــــداركي العلميـــــة حـــــول موضـــــوع العالقـــــات األمريكيـــــة  �

  .وتحليل دور كل منهما سياق النزاع الدائر في سوريا ،التنافسي إتجاه منطقة الشرق األوسط 

تزايـــــــد ميـــــــوالتي البحثيـــــــة حـــــــول العالقـــــــات الدوليـــــــة فـــــــي شـــــــقها الصـــــــراعي بشـــــــكل يجعلنـــــــي أســـــــعى  �

 .بالبحث في المواضيع المتعلقة بهذا االخير إدراكا وفهما 

  :أهداف الدراسة  

توضـــــيح أهـــــم المجـــــاالت و القضـــــايا تســـــعى هـــــذه الدراســـــة مـــــن خـــــالل هـــــذا الموضـــــوع إلـــــى محاولـــــة  �

ــــــة  ــــــى إســــــتعراض كيفي ــــــي الشــــــرق األوسط،باإلضــــــافة إل ــــــافس األمريكــــــي الروســــــي ف ــــــدور حولهــــــا التن ــــــي ي الت

 .تعامل كل منهما مع دول المنطقة حسب ما تقتضيه أهدافه اإلستراتيجية في مل مجال

تســـــاؤالت التـــــي تطرحهـــــا األزمـــــة الســـــورية الدراســـــة أيضـــــا إلـــــى محاولـــــة إيجـــــاد إجابـــــة لل ههـــــدفت هـــــذ �

مواقـــــف متعارضـــــة عنـــــد وروســـــيا إتخـــــاذ كـــــل مـــــن الواليـــــات المتحـــــدة بســـــبب  فيمـــــا يتعلـــــقخاصـــــة  ،الراهنـــــة 

ــــة  ــــة لمحاول ــــار األزمــــة الســــورية كدراســــة حال التعامــــل مــــع مجريــــات األحــــداث فــــي ســــوريا،هذا مــــا يبــــرر إختي

  .نفهم و تحليل الجانب التنافسي بين القوتين العظمتي
 

  :إشكالية الدراسة  

  :شكالية الرئيسية للدراسة حول تدور اإل

كيف أثر التنافس األمريكي الروسي في منطقة الشرق األوسط على مسار األزمة السورية 

  ؟ الراهنة



 
5 

  :فرضيات الدراسة  

ـــــة  -1 ـــــة العالمي ـــــة الطاقـــــة فـــــي الهيمن ـــــروز مؤشـــــرات تنـــــافس حقيقـــــي ،مكانـــــة وأهمي ـــــات  أدت إلـــــى ب ـــــين الوالي ب

 .المتحدة وروسيا 

تعــــــارض المصــــــالح اإلســــــتراتيجية بــــــين الواليــــــات المتحــــــدة و وروســــــيا فــــــي منطقــــــة الشــــــرق األوســــــط ،أدى  - 2

 .إلى تعقد األزمة السورية الراهنة

مكانــــة و أهميـــــة موقــــع ســـــوريا فــــي منطقـــــة الشــــرق األوســـــط ،أدى إلــــى رفـــــع وتيــــرة التنـــــافس بــــين الواليـــــات  - 3

 .مستوى غير مسبوقالمتحدة و روسيا إلى 

  : المقاربة المنهجية  

 :على المقاربة المنهجية التالية  االعتمادلمعالجة هذا الموضوع تم 

  :المناهج:أوال

ين األول و الثــــــاني مــــــن هــــــذه الدراســــــة و ذلــــــك الــــــذي اســــــتخدمناه فــــــي الفصــــــل:  المــــــنهج الوصــــــفي �

ـــــافس و  ـــــل فـــــي التن ـــــة بدراســـــتنا المتمث ـــــه و كـــــذلك مـــــن خـــــالل توصـــــيف المفـــــاهيم المتعلق المفـــــاهيم المشـــــابهة ل

لمصــــــطلح الشــــــرق األوســــــط و قــــــد تــــــم اســــــتخدام آليــــــات المقارنــــــة فــــــي بعــــــض األحيــــــان خاصــــــة فــــــي الفصــــــل 

 .الثاني أين تكلمنا عن مجاالت التنافس بين الواليات المتحدة و روسيا

ــــــنهج دراســــــة  � ــــــةم ــــــث فــــــي دراســــــتنا لألزمــــــة الســــــورية  :الحال ــــــذي اســــــتخدمناه فــــــي الفصــــــل الثال وال

ج لفهــــــم طبيعــــــة العالقــــــة التنافســــــية بــــــين الواليــــــات المتحــــــدة وروســــــيا فــــــي ظــــــل تنــــــاقض مواقــــــف كــــــل كنمــــــوذ

 .األزمةالتعامل مع أحداث  إزاءمنهما 

  :المقتربات:ثانيا

لســـــــلوكات الـــــــدول علـــــــى المســـــــتوى الـــــــدولي علـــــــى  الـــــــذي يركـــــــز فـــــــي تحليلـــــــه :المقتـــــــرب الـــــــواقعي �

و هــــــــــي  و فوضــــــــــى النظــــــــــام الــــــــــدولي و القــــــــــوة الصــــــــــراع و التنــــــــــافس تتمثــــــــــل فــــــــــي مصــــــــــطلحات مركزيــــــــــة

ـــــا  ـــــث فـــــي تحليلن مصـــــطلحات تشـــــكل معـــــالم هـــــذا المقتـــــرب و قـــــد تـــــم اســـــتخدامه فـــــي الفصـــــلين الثـــــاني و الثال

  .التنافس بين الواليات المتحدة األمريكية و روسياو مجاالت لمظاهر 

تــــي ،فهــــو يــــؤمن بأنــــه رغــــم الفوضــــى الو هــــو تقريبــــا نقــــيض المقتــــرب الــــواقعي :المقتــــرب الليبرالــــي �

ــــه تســــعى  ــــدول في ــــة ألن ال ــــة دولي ــــل هكــــذا بيئ ــــي مث ــــدول أن تتعــــاون ف ــــه يمكــــن لل ــــى ان ــــدولي إل تميــــز النظــــام ال

لتحقيـــــق المصـــــالح النســـــبية و ليســـــت المطلقـــــة،كما يـــــؤمن بالـــــدور اإليجـــــابي للمؤسســـــات الدوليـــــة فـــــي تلطيـــــف 

وجــــه التعــــاون التــــي و قــــد تــــم إســــتخدامه فــــي الفصــــلين الثــــاني و الثالــــث مــــن خــــالل تفســــير أ.الفوضــــى الدوليــــة
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ـــــى ســـــبيل  ـــــدولي عل ـــــي بعـــــض الملفـــــات الهامـــــة كمكافحـــــة اإلرهـــــاب ال ـــــة الروســـــية ف ـــــات األمريكي ـــــزت العالق مي

 .المثال ال الحصر

 هنــــاك عــــدة دراســــات ومؤلفــــات تناولــــت مواضــــيع قريبــــة مــــن موضــــوع دراســــتنا ،:الدراســــات الســــابقة  

  : نذكر منها

ـــــدكتور : أوال     ـــــود منصـــــور"دراســـــة ال ـــــوان " ممـــــدوح محم ـــــي ":بعن ـــــي الســـــوفيتي ف الصـــــراع األمريك

حـــــول الصـــــراع بـــــين الواليـــــات المتحـــــدة و اإلتحـــــاد الســـــوفيتي حـــــول  وهـــــي دراســـــة تـــــدور، " الشـــــرق األوســـــط

منطقـــــة الشـــــرق األوســـــط خـــــالل مرحلـــــة الحـــــرب البـــــاردة ، وقـــــد تناولـــــت هـــــذه الدراســـــة أهميـــــة منطقـــــة الشـــــرق 

ــــــين فــــــي هــــــذه الم ــــــة تعامــــــل كــــــل منهمــــــا مــــــع دول األوســــــط ، وكــــــذلك مصــــــالح وأهــــــداف القطب نطقــــــة ، وكيفي

ـــــم  اســـــتقطابهاالمنطقـــــة بهـــــدف  ـــــدور الســـــوفيتي و  إنتقـــــللصـــــالح أحـــــد المعســـــكرين ، ث ـــــل ال ـــــى تحلي الباحـــــث إل

ـــــــي اإلســـــــرائيلياألمريكـــــــي  ـــــــة خاصـــــــة فـــــــي الصـــــــراع العرب ـــــــي المنطق ـــــــى وجـــــــود .ف خلصـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة إل

مالئمــــــة لتحقيــــــق أهــــــداف كــــــل منهمــــــا فــــــي القطبــــــين فــــــي اختيــــــار الوســــــائل ال اعتبــــــارات تتعلــــــق بمــــــدى نجــــــاح

  .منطقة الشرق األوسط

 US-Russian Competition In the"بعنـوان Mira Duric&Tom Lansfordمقالـة للباحثـان :ثانيـا    

Middle East :Convergences and Divergences in Foreign Security Policy، حاوال مـن خـالل دراسـة

األمريكـي فـي -ختبـار للتفاعـل الروسـيإ يأوسـط حيـث أكـدا أن الشـرق األمنطقة مريكي الروسي في التنافس األ

مريكية الروسية ن العالقات األأكدا أالشرق األوسط البد أن يتم في سياق التنافس األمريكي السوفيتي السابق،و 

عــض وســط مــرت بعــدة مراحــل شــهدت صــراع فــي فتــرة الحــرب البــاردة،ثم نــوع مــن التعــاون فــي بفــي الشــرق األ

لــى الســلطة إ،ثم مــع مجــئ بــوتين فــي فتــرة نهايــة الحــرب البــاردة مــع قليــل مــن التنــافس اإلقتصــادي(...) القضــايا

مريكــا الســيما بعــد ألــى التعــاون بــين روســيا و إدت أنوعــا مــن البراغماتيــة التــي  الخارجيــةعرفــت سياســة روســيا 

السـيما بعـد غـزو فـي المواقـف خـتالف ت العالقات تعرف نوعـا مـن اإلأهجمات الحادي عشر من سبتمبر،ثم بد

نهـا ال تغطـي المرحلـة الحاليـة أ الدراسـةمـا هـو مالحـظ علـى هـذه  أن الإيرانـي،اإل للعراق و الملف النـوويأمريكا 

  .يعرف بالربيع العربي امن خالل بحثنا لدراستها و هي مرحلة ما بعد أحداث م نحنالتي نسعى 

 America , Russia , and the :بعنـوان Geoffrey Kemp & Paul Saunders دراسـة:ثالثـا    

Greater Challenges and Opportunities: Middle East  توضـيح ،حيـث حـاول الباحثـان مـن خاللهـا

و تحديــد أهــم التحــديات التــي تهــدد هــذه المصــالح،و قــد  مريكيــة فــي المنطقــةالمصــالح الروســية و األالمصــالح 

توصل الباحثات الى ان البيئة الدولية بعد هجمات الحـادي عشـرة مـن سـبتمبر فرضـت فـرص نحـو التعـاون بـين 
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ن أأ و روسيا مرت بأربع مراحل أساسية،إال أن مـا هـو مالحـظ .م.ن العالقة بين الوألى إالدولتين و قد توصال 

  . ي التطورات الحديثة التي برزت بعد أحداث الربيع العربيالدراسة ال تغط

صــــراع القــــوى الكبــــرى علــــى ســــوريا ، األبعـــــاد " بعنــــوان، " جمــــال واكــــيم"دراســــة الــــدكتور :رابعــــا  

، وهـــــي دراســـــة ســـــعى الباحـــــث مـــــن خاللهـــــا دراســـــة تـــــاريخ الصـــــراعات علـــــى " 2011الجيوسياســـــية ألزمـــــة 

وقــــــد .الجيوسياســــــية منــــــذ فجــــــر التــــــاريخ وصــــــوال إلــــــى األزمــــــة الســــــورية الراهنــــــةســــــوريا إنطالقــــــا مــــــن أهميتهــــــا 

عبـــــر التـــــاريخ لصـــــراع القـــــوى الكبـــــرى حـــــول ســـــوريا سيســـــهم فـــــي انتهـــــت الدراســـــة إلـــــى أن التحليـــــل التراكمـــــي 

محاولــــــة تحليــــــل أســــــباب األزمــــــة الســــــورية الراهنــــــة ، وذلــــــك فــــــي ســــــياق التــــــأثيرات الجيوسياســــــية فــــــي منطقــــــة 

  .الشرق األوسط 

 :تبرير الخطة  

ـــــاس مـــــدى صـــــدقية الفرضـــــيات ،إعتمـــــدنا  ـــــى اإلشـــــكال المطـــــروح و قي ـــــة عل ـــــا لإلجاب ـــــة من فـــــي محاول

  :على خطة من ثالث فصول

لى ثالث مباحث إتم تخصيص الفصل االول للجانب المفاهيمي و النظري للدراسة من خالل التطرق 

لمصطلح التنافس في العالقات الدولية و ذلك بغيـة  ساسية ،حيث تناولنا في المبحث األول الحدود المفاهيميةأ

مـن الفصـل المقاربـات  نيتفريق المصطلح عن غيره من المفاهيم في العالقات الدولية،ودرسنا فـي المبحـث الثـا

لـى مقربـات نظريـة تنتمـي إالنظرية المفسرة للتنافس األمريكـي الروسـي فـي منطقـة الشـرق األوسـط،و قـد قسـمناه 

لى حقل الجيوبوليتيكا كـون الموضـوع يتعلـق بالتنـافس إالقات الدولية و مقربات نظرية تنتمي لحقل نظريات الع

لحـديث عـن التحـوالت فـي مضـمون مصـطلح لمـا المبحـث الثالث،فقـد خصصـنا أ.بين الدول حول مناطق النفوذ

  .ساسيةأربع تحوالت ألى إوسط و قد قسمناه الشرق األ

لــى مجــاالت التنــافس األمريكــي الروســي فــي منطقــة الشــرق إفيــه أمــا فــي الفصــل الثاني،فقــد تــم التطــرق 

ول،تكلمنـا عـن التنـافس الجيوبـوليتيكي األمريكـي الروسـي األوسط و قد جاء تحتـه ثـالث مباحـث،في المبحـث األ

أ و .م.هميـــة المنطقـــة مـــن الناحيـــة الجيبوليتيكـــة لكـــل مـــن الـــوأفـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط و ذلـــك لتبيـــان مـــدى 

لى التنافس الطاقوي األمريكي الروسي في منطقـة الشـرق األوسـط إما في المبحث الثاني،فقد تطرقنا فيه أروسيا،

أ و روسـيا ،و فـي المبحـث الثالث،تكلمنـا .م.همية المنطقة من الناحية الطاقوية لكل من الـوأو ذلك لتبيان مدى 

هميـة المنطقـة أسـط و ذلـك لتبيـان مـدى فيه التنافس األمريكي الروسي فـي مجـال التسـلح فـي منطقـة الشـرق األو 

أ و روسـيا فـي مجـال بيـع .م.ساسي لكل من الـوأنها تمثل زبون أستقرار مما يعني إمن الناحية كونها منطقة ال 

  .السالح
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زمــــــة الســــــورية الراهنــــــة كدراســــــة حالــــــة لــــــى األإأمـــــا فــــــي الفصــــــل الثالــــــث و األخير،فقــــــد تطرقنــــــا فيــــــه 

وســـــط مـــــن خـــــالل ثـــــالث مباحـــــث حـــــددنا مـــــن خاللهـــــا العوامـــــل األ مريكـــــي الروســـــي فـــــي الشـــــرقللتنـــــافس األ

ـــــــوالكامنـــــــة وراء األ ـــــــة تعـــــــاطي روســـــــيا و ال ـــــــة،و كيفي ـــــــى مســـــــتوى أ مـــــــع األ.م.زمـــــــة الســـــــورية الراهن زمـــــــة عل

زمــــــة علــــــى ضــــــوء خيــــــر تــــــم وضــــــع ســــــيناريوهات مســــــتقبلية لألالسياســــــة الخارجيــــــة لكــــــال البلــــــدين ،و فــــــي األ

  .التطورات الراهنة
  

  :اجهت الدراسة الصعوبات التي و  

ـــــي  ـــــى موضـــــوع البحـــــث تواجـــــه اكـــــل عمـــــل بحث ـــــنعكس ســـــلبا عل ـــــات، ت ـــــد مـــــن الصـــــعوبات والمعوق لعدي

التـــــي وتجعلــــه بحاجــــة للدراســـــة والتطــــوير مـــــن أجــــل تغطيـــــة أوجــــه القصــــور ، ومـــــن أبــــرز هـــــذه الصــــعوبات 

ــــــا صــــــعوبات مرتبطــــــة باألســــــاس بطبيعــــــة موضــــــوع الدراســــــة المــــــرتبط هــــــو اآلخــــــر بالتصــــــريحات و  واجهتن

الخطابـــــات الرســـــمية األمريكيـــــة و الروســـــية و هـــــو مـــــا اعتمـــــدنا عليـــــه فـــــي اســـــتقاء معلوماتنـــــا لكـــــن المشـــــكلة 

 هـــــي ظـــــاهرة إزدواجيـــــة هـــــذه الخطابـــــات ممـــــا يجعـــــل مـــــن التحليـــــل صـــــعب و بالتـــــالي يجعـــــل الوصـــــول إلـــــى

   .   الحقائق مشوشا و غير واضح
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صيل النظري و المفاهيمي للمفاهيم المفتاحية في الدراسة و المتمثلة في مفهوم أيتناول هذا الفصل الت  

وسط و المقاربات النظرية المفسرة التنافس في العالقات الدولية و المفاهيم المشابهة له و مفهوم الشرق األ

  :ساسية تناولنا من خاللها في أللتنافس في العالقات الدولية،و لهذا تم تقسيم الفصل الى ثالث مباحث 

الحـدود المفاهيميـة لمصـطلح التنـافس فـي العالقـات الدوليـة حيـث تطرقنـا الـى التعـاريف :ولالمبحث األ  •

عطيــت لهــذا المصــطلح ثــم انتقلنــا الــى ضــبط و تحديــد المفــاهيم المشــابهة للمصــطلح و أالمختلفــة التــي 

  .الخ و ذلك قصد التفريق بينها و بين مصطلح التنافس...المتمثلة في الصراع،الحرب ،التوتر،النزاع

ــاني • وســط،حيث قمنــا مريكــي الروســي فــي منطقــة الشــرق األالمقاربــات المفســرة للتنــافس األ:المبحــث الث

و هـي النظريـات  تنتمـي الـى حقـل نظريـات العالقـات الدوليـةمقاربـات :م هذه المقاربات الـى اثنـينبتقسي

الـى تنتمي و مقاربات .السائدة في هذا المجال و المتمثلة في النظرية الواقعية و اللليبرالية و الماركسية

  .ستراتيجية في العالماإل النفوذ حقل الجيوبوليتيكا و التي تهتم بتفسير التنافس بين الدول حول مناطق

التحول فـي مضـامين مصـطلح الشـرق األوسـط،حيث مـر هـذا المصـطلح بعـدة تحـوالت :الثالثالمبحث  •

جماع حـول تعريفـه و ذالـك راجـع الـى عـدة اعتبـارات سـيتم مناقشـتها نه مصطلح يفتقد لإلأتاريخية كما 

  .في هذا المبحث
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  لمصطلح التنافس في العالقات الدوليةالحدود المفاهيمية :المبحث األول

ننــا ســنركز فــي مبحثنــا هــذا علــى مصــطلح إف ، لهــذاتشــكل المفــاهيم حجــر الزاويــة األساســي فــي كــل دراســة

للتعريف به و التفريق بينه و بين المفاهيم المشابهة له في حقل العالقات الدولية و ذلـك حتـى يتسـنى لنـا  التنافس

  .التفريق بينه و بين ما يشبهه من المفاهيم

هــم التعــاريف المقدمــة لكــل مصــطلح مــن المصــطلحات المشــابهة للتنــافس ،ثــم أوال بتقــديم أو ســوف نقــوم 

  :ت على النحو التاليهم الفروقاأنقوم بعدها بتحديد 

  مفهوم التنافس في العالقات الدولية:أوال

هنــاك العديــد مــن التعريفــات التــي قــدمت بشــأن التنــافس الــدولي أو التنــافس فــي العالقــات الدوليــة،و يمكــن 

القـول أن التنــافس الـدولي يقصــد بـه اإلخــتالالت الموجــودة فـي المجتمــع الـدولي و هــي إخـتالالت تتضــخم و تأخــذ 

الصــراع إذ لــم تــتم معالجتها،فالــدول تســعى إلــى تعظــيم مكاســبها وفقــا لمفهــوم المصــلحة الوطنيــة بشــكل قــد صــورة 

يتنــاقض مــع مصــالح دول أخــرى ممــا قــد يولــد حالــة مــن التنــافس و قــد يشــمل التنــافس مجــاال محــددا و قــد يتســع 

الدول التي يطبع عالقاتهـا  قتصادي و السياسي و الحضاري،خاصة إذا كانتليشمل مجاالت عديدة كالتنافس اإل

  1.اهمقتصادي و السياسي لكل منالتنافس متباينة إيديولوجيا أو متباينة في المنهجين اإل

كمــا يعــرف التنــافس بأنــه مفهــوم سياســي يشــير إلــى حالــة مــن اإلخــتالف بــين الــدول ال تصــل إلــى مرحلــة 

  2.ي اإلطار الدولي أو اإلقليميالصراع و تأخذ أبعاد اقتصادية أو سياسية لتحقيق مصالح و مكانة ف

نه حالـة يختلـف فيهـا طرفـان أو أكثـر حـول أهـداف غيـر متوافقـة سـواء أكانـت أأيضا يعرف التنافس على 

  .تلك األهداف حقيقية أو متصورة أو حول الموارد المحدودة

المسـتقبلية  كل من المتفاعلين فيه علما بعدم التوافق في المواقفلكما يعرف على أنه موقف معّين يكون 

 3.المحتملة،كما يكون كل منهم مضطرا أيضا إلتخاذ موقف غير متوافق مع المصالح المدركة للطرف اآلخر
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  ت الدوليةاالصراع في العالقمفهوم :ثانيا

مصـــطلح يســـتخدم عـــادة  هـــو المصـــطلح األقـــرب و األكثـــر تـــداخال مـــع مصـــطلح التنـــافس هـــو الصـــراع،و

ســواء قبليــة أو مجموعــة عرقيــة أو لغويــة أو ثقافيــة أو -لإلشــارة إلــى وضــع تكــون فيــه مجموعــة معينــة مــن األفــراد

رط في تعارض واع مع مجموعة أو مجموعات ختن-دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أي شيء آخر

  1.يق أهداف متناقضة فعال أو تبدو أنها كذلكأخرى معينة الن كال من هذه المجموعات يسعى لتحق

نــــه صــــدام بــــين طــــرفين أو أكثــــر مــــن القــــوى أو األشــــخاص الحقيقيــــين أو أيعــــرف الصــــراع أيضــــا علــــى 

يحــاول فيــه كــل طــرف تحقيــق أهدافــه و منــع الطــرف اآلخــر مــن تحقيــق ذلــك بمختلــف الوســائل و قــد  عتبــاريناإل

  2.يكون مباشرا أو غير مباشر سلميا أو مسلحا،واضحا أو كامنا

رادات الوطنية،و هو التنازع الناتج عن اإلختالف في واقع الـدول و لإلنه تنازع أكما يعرف الصراع على 

نتهاج سياسات خاصة إتخاذ قرارات أو إتطلعاتهاو في مواردها و إمكاناتها مما يؤدي إلى  هدافهاوأفي قراراتها و 

  3.مما تتفق و لكن بالرغم من ذلك يظل الصراع قابل للحل قبل الوصول لنقطة الحرب المسلحة كثرأتختلف 

رف الــذي عــ لــويس كوســرنــه تنــافس مثــل أعتبــار الصــراع علــى إيــذهب إلــى فالــبعض مــن البــاحثين أمــا 

نـه تنـافس علـى القـيم و علـى القـوة و المـوارد يكـون الهـدف فيـه بـين المتنافسـين تحييـد أو تصـفية أو أالصراع عـل 

  4.اإلضرار بالخصوم

نه أعتبار إالتنافسي في تعريف الصراع ب و هناك بعض اإلتجاهات التي تنصرف الى التركيز على البعد

هــداف غيــر أنــه يحــدث عنــدما يتنــافس طرفــان حــول أجماعــات و و الأفــراد شــكال الســلوك التنافســي بــين األأحــد أ

  5.كثر حول ظاهرة ماأو أن الصراع هو عملية منافسة محتملة بين طرفين إحسب هذا التوجه فمتوافقة،و بذلك 

طـــراف دعـــم مراكزهـــا علـــى حســـاب مراكـــز ليصـــبح صـــراعا عنـــدما تحـــاول األالتنـــافس قـــد يرقـــى :مالحظـــة

و ،و حتى بتدميرهمأخراجهم من اللعبة إو تحييدهم بأخرين لغاياتهم و تعمل على الحيلولة دون تحقيق األ خريناأل

و يمكـن الــتحكم أو متقطعــا،أ،و قــد يكـون مسـتمرا )بـالمعنى الكــادي للعنـف(و غيــر عنيـفأالصـراع قـد يكــون عنيفـا 

  6.ي ظل مجموعة من الظروفو غير قابل فأو خارج عن نطاق السيطرة ،و قد يكون قابال للحل أفيه 

  

                                                 
المؤسس���ة الجامعي���ة للدراس���ات و :بي���روت(ولي���د عب���د الح���ي:،ت���رالدولي���ةالنظري���ات المتض���اربة ف���ي الع�ق���ات ج���يمس دورتي،روب���رت بالتس���غراف، 1

 .140.،ص)1986النشر،
  .19.ص،)2007منشورات خير جليس،:الجزائر(و تحليلدراسة :النزاعات الدوليةحسيت قادري، 2

  .190.ص،)2004للنشر،دار الشروق :عمان(الع�قات الدوليةع/ء أبو عامر، 3

  .140.،صمرجع سابقدورتي،روبرت بالتسغراف،جيمس  4

 .36.،صسابق عمرج منير محمود بدوي، 5
  .140.ص،مرجع سابقدورتي،روبرت بالتسغراف،جيمس  6
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  ت الدوليةاالنزاع في العالقمفهوم : ثالثا

و ألـى نـزاع قـد يكـون علـى شـكل عسـكري،إزمة حيث تتطـور أتسلسل ينطلق من نشوء :"نهأيعرف النزاع ب

  .عالميةإو أمنية أقتصادية،إخرى أشكال ألى إيتطور 

الوطنية،هذا التنازع و التصادم يكون ناتجا  رادات و مصالح الدولإما النزاع الدولي فهو تنازع و تصادم أ

لـــى تصـــرفات إمكانياتهـــا ممـــا يـــؤدي إهـــدافها و مواردهـــا و أخـــتالف فـــي دوافـــع الـــدول و فـــي تصـــوراتها و عـــن اإل

  .غلب النزاعات بعيدة على نقطة الحربأكثر مما تتفق،و على الرغم من هذا يبقى أوسياسات تختلف 

لـى إضـافة النـزاع هـي ظـاهرة طبيعيـة مغروسـة فـي النظـام الـدولي باإل لةأن مسـأيؤكد العديد من الفكرين بـ

مكانية التنبؤ بحدوث النزاع إمر الذي يجعل من نانية و كذا الطبيعة التنافسية للنظام الدولي،األنسان األطبيعة اإل

  1.صعبة و معقدة

ليس وليد الوقـت الحـالي :نهأالذي يعرف النزاع على  )Raymond Aron( رونآ لـريموننجد تعريف 

  2".بل هو موجود منذ العصور القديمة و هو نتيجة لتضاد المصالح

أن النــزاع يبــدأ عنــدما تقــوم دولــة مــا بفعــل تكــون تكلفتــه ) Allen Vergison( آلــن فيرجيســونتعريــف 

ام بفعـل مضـاد تجـاه مكانهـا تقليـل خسـارتها بالقيـإن بأخـرى و فـي الوقـت نفسـه تعتقـد الدولـة األأخـرى أكبيرة لدولـة 

و مجموعــة مــن الــدول أمــام دولتــان ،ّ أننــا أن الوضــع يــدل علــى إت بالمبــادرة بالفعل،عليــه فــأولــى التــي بــدالدولــة األ

  3.هدافها في نفس الوقتأتحاول تحقيق 

بــــين  نــــه خــــالف حــــاد و تــــاريخي حــــول منــــافع محــــددة مثــــل الحــــدود،المياهأالنــــزاع ب كمــــال حــــداديعــــرف 

    4.و يتقلص نظرا للتدخل الخارجي فيهأو يتشعب النزاع  حد المصالح الحيويةأدولتين،يكون موضوعها،

  :ن هناك تصورين للنزاعأيرى الكثير من المفكرين 

طراف واعية بتعـارض المواقـف التـي تريـد نه وضع تنافسي تكون فيه األأيعتبر النزاع ب:تصور موضوعي �

  .خرىطراف األن تحققها األأ

نـــــه ينطلـــــق مـــــن الذاتيـــــة و يعنـــــي إدراك الوضـــــع الموضـــــوعي إدراك مشـــــوها و خاطئـــــا أل:تصـــــور ذاتـــــي �

 .الخصوصية

                                                 
  .11.،صمرجع سابققادري،حسين  1

 Darios Battistella, Théories des Relations Internationals(2éme éd,Paris :Siences Po,2006),p .496.2 

 .12.،صمرجع سابقحسين قادري، 3

  .27.،ص)1997الوطنية للدراسات و النشر،الدار :لبنان(النزاعات الدوليةكمال حداد، 4
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طـراف المتنازعـة عتبـارات واقعيـة و مدركـة مـن طـرف األإن النزاع في تصوره الموضوعي يقوم علـى أي أ

تفسير النزاع علـى دوافـع ذاتيـة في حين يصبح النزاع ذاتيا إذا ما إعتقد في فهم و .جل الدفاع عن مصالحهاأمن 
  1.رض الواقعألألطراف و ليس لما هو موجود و مدرك حقيقة على 

تناقض في المصالح غالبا ما تكون مفاجئة بـين طـرفين :نهأيمكن تقديم تعريف للنزاع وفقا لما سبق على 

اإلسـتعداد واإلسـتخدام الفعلـي لـى التصـعيد فـي الموقـف بهـدف الحفـاظ علـى المصـالح المهـددة،مع إكثر تؤدي أو أ

  2.و عسكريةأقتصادية إو ألوسائل الضغط و مستوياته المختلفة سواء كانت سياسية 

  ت الدوليةاالحرب في العالقمفهوم :رابعا

تعد الحرب أكثر صور العنف ذيوعا و شهرة في الصراعات الدولية منذ القدم،و بـذلك يمكـن تقـديم العديـد 

  :من التعريفات للحرب

أن الحـرب ليسـت شـيئا مختلفـا عـن المبـارزة علـى  )Carl Von Clawz(∗∗∗∗كارل فـون كالوزفيتـزبـر يعت

كمـــا يعتبـــر كالوزفيتـــز .عمـــال العف،يســـتهدف إكـــراه الخصـــم علـــى تنفيـــذ إرادتنـــاأنطـــاق واســـع ،فـــالحرب عمـــل مـــن 

  .جبار الخصم على الخضوعإخرى،و عمل عنف يقصد منه أمتداد للسياسة بوسائل إنها أالحرب ب

و لتوسـيع أكـراه كوسـيلة لحمايـة مصـالح سـتخدام العنـف و اإلإفالحرب حسب كالوزفيتز تعبـر عـن ظـاهرة 

ليــه إقصــى مــا توصــل أو لحســم خــالف حــول مصــالح متعارضــة بــين طــرفين مــن البشــر بوســيلة العنــف و أنفــوذ 

  3.دارة الحروبإنسان من وسائل اإل

العنـف الهـائج و المنـتظم "نهاأيعرف الحرب بالذي  )(G.Bouthoulبوتول  ـغاستونخر لأنجد تعريف 

غـراض سياسـية،و هـي و دوليـة ألأالذي تسبغ عليه صفة القداسة،و هي المجابهة الدموية بـين مجموعـات داخليـة 

  4.يضا الحالة التي تكون فيها نسبة الموتى بالقتل الجماعي مرتفعة جدا من الناحية العدديةأ

اع مســـــلح يقـــــع بـــــين الـــــدول بهـــــدف فـــــرض التوجهـــــات عبـــــارة عـــــن صـــــر :"نهـــــاأالحـــــرب ب روســـــويعـــــرف 

    5".ستخدام وسائل تم تنظيمها بموجب القوانين الدوليةإالسياسية،ب

  

                                                 
  .10.،ص)2008دار ھومة،:الجزائر(النزاعات الدوليةتحليل حسين بوقارة، 1
  .14.نفسه،صالمرجع  2

تحدثوا عن اCستراتيجية،خاص�ة اس�تراتيجية الح�رب ،يعد من ألمع المفكرين الذين )1831-1780(جنرال و مفكر عسكري الماني:كارل فون ك/وزفيتز )∗(
  . و الذي أثر كثيرا في عقيدة الحرب Fلمانيا" الحرب"المباشرة ،له العديد من المؤلفات من ابرزھا 

 .14.المرجع نفسه،ص 3

  .24.،ص)1984نشر،دار ط/س للدراسات و الترجمة و ال:سوريا(احمد عبد الكريم:تر،و الحضاراتالحروب غاستون بوتول و اخرون، 4

  .15.،صمرجع سابق،قادريحسن  5
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الصــدام الفعلــي بوســيلة العنــف المســلح لحســم التناقضــات الجذريــة :"نهــا أللحــرب علــى  هنــاك تعريــف آخــر

  1.تطرفاالتي لم يعد يجدي معها إستخدام األساليب األكثر لينا أو األقل 

  :ن قيام الحرب يستوجب ثالثة شروطألى إ سنفر و سمول و دويتش:و قد ذهب بعض الباحثين كـ

 .وجود ألف قتيل كحد أدنى نتيجة للنزاع المسلح •

 .تحضير مسبق للنزاع عبر وسائل التعبيئة و التجنيد و التدريب و نشر القوات المسلحة •

تغطيــة شــرعية أي أن هنــاك دولــة تعتبــر مــا تقــم بــه لــيس بمثابــة جريمــة بــل هــو واجــب لخدمــة أهــداف  وجــود •

 2.جوهرية و شرعية

لـى تصـور الحـرب علـى انهـا إعلـي فـي تصـور الحـرب و هـو ذاك اإلتجـاه الـذي يميـل فأصحاب اإلتجـاه ال

و أحقادهــــا و تطلعاتهــــا بــــل و ال تعبيــــر عــــن الطبيعــــة اإلنســــانية المعقــــدة بكــــل طموحاتهــــا و رغباتهــــا و أهــــدافها 

  :عقالنيتها أحيانا،و يرى هؤالء أن الحرب تنبع من أحد المواقف التالية

ن يفقــدوا أ وأن يحــاربوا أختيــار بــين نفســهم مــرغمين علــى اإلأو الحكومــات أالمواقــف التــي يجــد فيهــا القــادة  •

 .وجودهم،و من ثم فهم يقاتلون إذعانا لمبدأ الضرورة

المواقـــف التـــي يقاتـــل فيهـــا القـــادة او الحكومـــات علـــى ســـبيل اإلســـتجابة لـــبعض المـــؤثرات الضـــاغطة بصـــورة  •

 .تصبح معها الحرب بمثابة رد فعل حتمي ال مفل منه

المواقف التي يقاتل فيها القادة و الحكومات لتحقيق اهداف معينة كالثروة او القوة او لتوثيـق عـرى التضـامن  •

 .لوسائل االخرى اقل فاعليةالقومي و حيث تبدو ا

المواقف التـي يقاتـل فيهـا القـادة و الحكومـات تحـت ضـغط الشـعور باإلحبـاط أو للتنفـيس عـن بعـض العقـد و  •

المركبـــــات و تكـــــون الحـــــرب وســـــيلة لتحقيـــــق الشـــــعور باإلســـــترخاء،من هـــــذه الضـــــغوط و التـــــوترات النفســـــية 

 3.المستمرة

ما يمكن أن نشير إليه أن النظرة إلى الحرب من حيث تعريفها و أنواعها قد تغيـرت فـي الوقـت الحـالي و 

و بــين مجموعــة مــن الــدول فــي شــكل أأصــبحت أكثــر تعقيــدا فقــد أصــبحت متعــددة األبعــاد فقــد تكــون بــين الــدول 

اع كـامن غيـر مسـلح يظهـر ،أو تكـون فـي شـكل صـر )محاربة اإلرهاب الدولي(تحالف و جماعة إرهابية في منطقة

  .من خالل التحالفات اإلقليمية و الدولية و المؤتمرات الدولية

                                                 
  .191.،صمرجع سابقعامر،عالء ابو  1

 .294.،ص)1995دار الكتاب العربي،:لبنان(النظرية في العالقات الدوليةناصيف يوسف  حتي، 2
 .192-191.ص.،صمرجع سابقعامر،ع/ء ابو   3
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  ت الدوليةافي العالق التوترمفهوم :خامسا

هو حالة من القلق و عدم الثقة المتبادلة بين دولتين أو أكثر،قد يكون التوتر سـابقا و سـببا فـي النزاعـات 

ات،حيث من الممكن أن تتصـاعد حـدة هـذا التـوتر لتصـل الـى حـد تتحـول و األزمات الدولية أو نتيجة لهذه النزاع

إذا لم يتم إحتوائه بالطرق السلمية،و عموما أسباب التوتر في الغالـب )حرب(معه األزمة إلى نزاع قد يكون مسلحا

  1.مرتبطة بأسباب النزاع

  ". حالة شيء يهدد بالقطيعة"بإعتباره أول مرحلة للنزاع و بأنه عبد العزيز جراديعرفه و 

  ".التوتر هو مواقف نزاعية ال تؤدي مرحليا على األقل إلى اللجوء إلى القوة فإن مارسيل ميرلحسب أما 

و ربمــا الرغبــة فــي أيشــير التــوتر أيضــا إلــى حالــة عــداء و تخــوف و شــكوك و تصــور و تبــاين المصــالح 

طار دون أن يتعداه ليشمل تعارضا فعليا و صريحا و تهديـدا نه يبقى في هذا اإلأنتقام غير ق اإلو تحقيأالسيطرة 

  .متبادال من األطراف للتأثير على بعضهم و هنا التوتر حالة سابقة على النزاع

يعتبــر التــوتر بدايــة لحالــة نزاعيــة و ال يتعــارض وجــوده مــع وجــود حــاالت التعــاون كالعالقــات الجزائريــة 

لــى ميــل إنمــا ذلــك يعــود إلــى الصــراع و إكمرحلــة ســابقة للصــراع ال يــؤدي وحــده  ن التــوترأغربيــة الحاليــة،كما الم

طــراف ليســت كافيــة ن الشــك و الريبــة و عــدم الثقــة بــين األأو إظهــار ســلوك الصــراع،بمعنى أســتخدام طــراف إلاأل

فــي هــذا  Holstiهولســتي نمــا الموقــف المتعــارض ألطــراف النــزاع ،و يــذهب إطــراف ،و لتوليــد الصــراع بــين األ

زمــة ،أي أن أو أو الريبــة و الشــك لــم تكــن شــروطا كافيــة لحــدوث صــراع  Antagonismاإلطــار إلــى أن العــداوة 

  2.التوتر قد ال يتحول إلى صراع إذا تمكن األطراف من الحد من شدة التعارض في المواقف

  ت الدوليةااألزمة في العالقمفهوم :سادسا

مـن ) Crisis(تشير بعـض الداراسـات إلـى أن مصـطلح األزمـة يعـود إلـى جـذور يونانيـة تشـتق فيهـا كلمـة 

التــي تعنــي وســائل إدارة أو موضــوع يتعلــق بــالقرار الحاســم أو المهــم،إال أن هــذه الكلمــة  )Krino(الكلمــة اإلغريقيــة

  3.تستخدم بشكل عام لإلشارة إلى الحالة المتسمة بالخطر و الترقب و القلق

يعد مصطلح األزمة من المصطلحات الكثيرة التي هي محل إختالف فـي تحديـد معناهـا و ذلـك نـابع مـن 

ي تحدث فيها األزمة،حيث يسـتخدم مصـطلح األزمـة بشـكل واسـع فـي مسـائل عديـدة فنقـول إختالف المستويات الت

                                                 
 .30.المرجع نفسه،ص 1

 :،متحصل عليه من الموقعتحليل النزاعات الدولية مقياسسلسلة محاضرات إبراھيم بولمكاحل، 2
%D8%A7%D9%8http://boulemkahel.yolasite.com/resources/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%20

4%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9.doc21:51:ـالساعة29/10/2014:، في. 
3 Carsten Holbrad,The Super Power and International Conflict(USA :The Macmillan Press,Ltd,1979),p.17. 
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إلخ،فاألزمـة يمكـن أن تحـدث فـي أيـة جهـة مـن الجهـات و ...أزمة إقتصادية ،أزمـة نقدية،أزمـة نفسـية،أزمة غذائيـة

ر ال يمكـن في أي مكان أو زمان،و يمكن بشكل من األشكال منع وقوع بعض األزمات،في حين أن البعض اآلخ

  1.معالجتها أو السيطرة عليها ما قد تتحول إلى نزاع مسلح

في مجال العالقات الدولية أصبحت األزمة الدولية محـل إهتمـام العديـد مـن البـاحثين الـذين حـاولوا وضـع 

لـى تعـدد التعـاريف بخصـوص مصـطلح األزمـة الدوليـة إتعريف واضح لألزمة لكن الرؤى الفكرية لكل باحـث أدت 

  :ن تلك التعاريف نجدمن بي

ــد:"يعرفهــا - حــداث فيهــا،و عبــارة عــن تفجيــرات قصــيرة ،تتميــز بكثــرة و كثافــة األ:نهــاأب" تشــارلز ماكليالن

  ".تتميز أيضا بالسلوك المتكرر،أي أن كل أزمة تأخذ مسارا مماثال لغيرها

من خالل  2".تهديد كبير و مفاجئ في وقت قصير:"بأنها Charles Hermanتشارلز هيرمان يعرفها 

  :هذا التعريف نستنج بأن األزمة لها ثالث خصائص رئيسية

  .كون األزمة ال تكون متوقعة بالنسبة لصانع القرار:عنصر المفاجأة •

  .أي أن درجة التهديد التي تواجه وحدة صنع القرار كبيرة:عنصر التهديد •

 يملـك متسـعا مـن الوقـت من حيث محدوديـة وقـت اإلسـتجابة لألزمـة،إذ أن صـانع القـرار ال:عنصر الزمن •

 . للتعامل مع األزمة بحكم أنها مفاجئة

نشطة نقطاع نشاط من األإو ألى توقف إنساني يهدف إو رد فعل أل عف:لى تعريفها بأنهاإهناك من يتجه 

  3".و الوضع لصالح مدبرهأحداث تغيير في هذا النشاط إوضاع،بهدف ستقرار وضع من األإو زعزعة أ

موقف تطالب فيه دولة ما بتغيير الوضع القـائم و ":األزمة بأنها  John Spanire جون سبانيريعرف 

  4.هو األمر الذي تقاومه دول أخرى،مما يخلق درجة عالية من اإلدراك بإحتمال إندالع الحرب

عندما تقوم دولـة بفعـل تكـون تكلفتـه كبيـرة  أإن األزمة تبد"يقول  Allen Vergisonآالن فيرغسون أما 

  5.خرىلدولة أ

األزمـــة هـــي تعبيـــر عـــن وضـــع تزاعـــي مؤقـــت يحمـــل طـــابع التهديـــد و المفاجأة،باإلضـــافة إلـــى كثـــرة إذن 

لـم يـتم إدارتهـا بشـكل جيـد،كما تعبـر علـى أنهـا نقطـة تحـول هامـة  ااألحداث التي قد توصل األزمة إلـى الحـرب إذ

                                                 
  .13.،ص)2001للداراسات و التوزيع و النشر،المؤسسة الجامعية :بيروت(إدارة ا3زمة بين نقطتي التحول و الغليانالزاز،حسين  1

  .مرجع سابقإبراھيم بولمكاحل، 2
  .19.،ص)1993مركز اFھرام للترجمة و النشر،:القاھرة(ا3زمات في عالم متغيرإدارة عباس رشدي العماري، 3

 .21,،صمرجع سابقحسين قادري،  4

 .237.،ص)2003دار ھومة ،:الجزائر(الغربيةفض النزاعات في الفكر و الممارسة ، محمد أحمد عبد الغفار 5
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الحه و ذلــك بإتباعــه ســلوكا فــي مســار الصــراع تعبــر عــن رغبــة طــرف مــن األطــراف فــي إنهــاء حالــة الخــالف لصــ

مفاجئـا و غيـر متوقع،يفهمـه اآلخــر علـى أنـه تهديـد مباشــر لوجـوده،و قـد يعمـق مــن حجـم التضـارب الموجـود ممــا 

   1.يخلق درجة عالية من اإلدارك بإحتمال إندالع الحرب

تستغرقها،و تتميـز زمة عند حدوثها بعدة مراحل تختلف فيما بينها من حيث الشدة و المدة التي تمر األو 

  :كل مرحلة بخصائص معينة و هذه المراحل هي كالتالي

 .زمة و تبلغ درجة الخطرو هي المرحلة التي تزداد فيها حدة األ:مرحلة التصاعد •

 .زمة و تقل كثافتهاو فيها تنقص حدة األ:مرحلة التناقص •

 .تسويتها نتظارإستقرارها عند حد معين دون تعقيدها و بإي أ:ستقرارمرحلة اإل •

 2.لى الحربإو فيها تنتهي األزمة إما بالحل السلمي أو باللجوء :نتهاءو اإلأمرحلة التالشي  •

 شـكلهم الفروق بين مصطلح التنافس و المفـاهيم المشـابهة لـه مـن خـالل الأخير يمكن توضيح و في األ

  :التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .مرجع سابقإبراھيم بولمكاحل، 1

 42مجلة العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، العدد،"دراسة في ا<طار النظري..ماھية ا:زمة الدولية"،،غيث سفاح متعب الربيعيقحطان حسين ، 2
 . 152، ص2011،
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  المفاهيم المشابهة لهفس و التنايوضح أهم الفروقات بين مصطلح : 01رقم شكلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  

  

  

  

  

  

  
 التنافس و المفاھيم المشابھة

- 
 :الصـــــــــــــــــراع -1

لى الھ�دف إالوصول :في التنافس  - 

Wو أعاق������ة يك������ون دون محاول������ة ا

Wأساءة اWخر  و اCضرار بالطرف ا

س�تخدام وس�ائل إو يكون في الغالب ب

عك��س الص��راع،الذي يع��د .مش�روعة

خ�ر و عاقة الطرف اFإھدفه  سلوك

زالته عن الوجود بوسائل مشروعة إ

  .و غير مشروعة

- Fف���راد يتنافس���ون ف���ي التن���افس ا

و ھ���دف ألة أفيم���ا بي���نھم ح���ول مس���

داركھ���م لھ���ذا التن���افس إمع���ين دون 

،عك���س الص���راع ال���ذي يك���ون في���ه 

  .وعي بالتنافس

  :زاعـــــالن -2
عل�ى مج�اCت  يش�تملق�د التنافس  -

اوس��ع م��ن الن��زاع،و غالب��ا م��ا يمت��د 

لفت����رة زمني����ة طريل����ة،في ح����ين ان 

النزاع يشنمل عل�ى مس�ائيل مح�دودة 

 .وواضحة منذ البداية

للتس��وية  ف��ي الن��زاع ھن��اك قابلي��ة  -

Cن��������ه يحف��������ظ مص��������الح معين��������ة 

ل/طرف،بينم���ا ف���ي التن���افس تك���ون 

التسوية اصعب نوعا م�ا لھ�ذا نبح�ث 

 .Cطرافعن توافق في رؤى بين ا

النزاع قد يؤدي الى انھ�ار وج�ود  -

Cخر،بينم���ا التن���افس يبق���ى الط���رف ا

عل�����ى اCخ�����ر بحي�����ث ق�����د يكتف�����ي 

 .باضعافه

النزاع قد ياخذذ شك/ عنيفا بينم�ا  -

 .التنافس يغلب عنه الطابع السلمي

 

  :ربــــالح -3
تعب���ر الح���رب ع���ن حال���ة م����ن  -

التص��ادم الت��ي يغل��ب عليھ��ا العن��ف 

المس����لح،في ح����ين ان التن����افس ق����د 

يتض����من حال����ة م����ن اCخ����ت/ف او 

التن��اقض ح��ول مص��الح نعين��ة دون 

 .اللجور الى العنف المسلح

الحرب قد تعبر تطور مستويات  -

التنافس ووصوله الى ذروت�ه ،فھ�ي 

تك���ون الوس���يلة اCخي���رة الت���ي ق���د 

يس��تخدمھا اط��راف التن��افس نتيج��ة 

  .وصوله الى درجة من الياس

 

  :وترــالت -4
الت��وتر ق��د يعب��ر ع��ن مرحل��ة م��ن  -

 .مراحل التنافس

الت���وتر ق���د يش���ير ال���ى حال���ة م���ن  -

الع�����داء و التخ�����وف و الش�����كوك 

،بينم��ا التن��افس ق��د يح��دث نتيج��ة 

لتحقي��ق و الرغب��ة ف��ي الس��يطرة ا

ما دون الحاج�ة ال�ى وج�ود  ھذف

.عداء او توجس بين اطرافه
 

 ب����ين ط����رفينالت����وتر ق����د يك����ون  -

بينھم������������������������ا ع/ق������������������������ات 

،بينم�ا )المغ�رب&الجزائر(عدائية

التن���افس ق���د يك���ون ب���ين اط���راف 

تجمعھ�������ا ع/ق�������ات تعاوني�������ةو 

تحالف����������������������������������������������������������������ات 

 ).USA&EU(استراتيجية

 

  :زمةا3 -5
بش�كل مف��اجئ و  تح�دث اCزم�ة  -

دون س��ابق ان��ذار بينم��ا التن��افس 

 يكون مخطط له مسبقا

تتمي����ز اCزم����ة بقص����ر م����دتھا  -

مني�������ة،بينما التن�������افس ق��������د الز

 .يستغرق فترات اطول

تتميز اCزم�ة بدرج�ة عالي�ة م�ن  -

التھديد،بينما التن�افس C يتض�من 

و  التھدي��داي ش��ككل م��ن اش��كال 

اقل حتى ان وجدت فھي بدرجة 

 .من اCزمة

في سياق التنافس فان رغبة احد  -

ف������ي انھ�����اء حال������ة اCط�����راف 

بانتھاجه سلوكا  لحهاالتنافس لص

مفاجئ��ا و غي��ر متوق��ع ق��د ت��ؤدي 

 .الى نشوء ازمة
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  المقاربات النظرية المفسرة للتنافس األمريكي الروسي في منطقة الشرق األوسط:الثانيالمبحث 

هتمام أكـاديمي كبيـر مـن قبـل بـاحثي و منظـري إساسية في العالقات الدولية حظيت بأن التنافس ظاهرة إ

ول ة،الصـنف األمـام صـنفان مـن المقاربـات المفسـرة لهـذه الظاهر أن الباحـث يجـد نفسـه إلهـذا فـ.هذا الحقل المعرفـي

ساسـية تمتلـك تصـورات أمـام ثـالث نظريـات أنفسنا أحيث نجد  لى نظريات العالقات الدوليةإمن المقاربات تنتمي 

أمــا الصــنف الثــاني مــن المقاربــات .الماركســية النظريــة الليبراليــة والنظريــة النظريــة الواقعية،:مختلفــة لهــذه الظــاهرة

حيث يجــد ،ســتراتيجيةالجيوبوليتيكيــا ذلــك الحقــل الــذي يهــتم بنظريــات الســيطرة اإللــى حقــل إفهــي مقاربــات تنتمــي 

ع بـين الـدول حـول السـيطرة علـى امام العديد من المقاربات التي تبحث فـي ميـدان التنـافس و الصـر أالباحث نفسه 

  .ستراتيجيةهمية اإلالمناطق ذات األ

يبحـث فـي تصـور مقاربـات العالقـات الدوليـة لـى مطلبين،مطلـب إننا قسـمنا المبحـث إبناء على مـا سـبق،ف

و مطلــب ثــاني يهــتم بمقاربــات الجيوبوليتيكــا و نظرتهــا وســط،حــول منطقــة الشــرق األ مريكــي الروســيللتنــافس األ

  .وسطللتنافس بين الواليات المتحدة و روسيا حول منطقة الشرق األ

  العالقات الدوليةالتنافس األمريكي الروسي من منظور مقاربات :ولالمطلب األ 

إن بروز العديد من التعقيدات في السياسة العالمية خاصة لفترة مـا بعـد الحـرب البـاردة جعـل إمكانيـة فهـم 

العالقات الدولية بواسـطة مقاربـة واحـدة أمـرا مسـتحيال،ألن كـل مقاربـة مـن مقاربـات العالقـات الدوليـة تفسـر الواقـع 

نطلقـت مـن موضـع إذا إواحـدا فسـنرى األمـور تجـري بطريقـة معينـة و  ذا إخترنا موضعا نظرياإمن زاوية مختلفة،ف

 هـو  ي نـوع مـن النظريـةأ يةلهـذا وجـد البـاحثون أنفسـهم أمـام إشـكال نظري أخر فسنرى األمور بطريقة مغايرة تماما

 1العالقات الدولية ؟ ظواهر كثر تناسبا مع دراسةاأل

الروســــي فــــي الشــــرق األوســــط خاصــــة األزمــــة الســــورية -األمريكــــيو إذا أردنــــا تنــــاول موضــــوع التنــــافس 

  :الراهنة،فإننا نجد العديد من المقاربات النظرية التي يمكن اإلنطالق منها في تفسير ذلك

فـــالواقعيون يـــرون التنـــافس األمريكـــي الروســـي خاصـــة فـــي ســـوريا مـــن خـــالل متغيـــر المصـــلحة الوطنيـــة 

علــى المعــايير ،القواعــد و القــوانين و التعــاون مــن أجــل حــل المشــكلة و هــم للــدولتين،أما الليبراليــون فهــم يركــزون 

الروسـي -يرون أن األمم المتحدة لها دور مركزي و أساسي،أما الماركسـيون فـإنهم يعتبـرون أن التنـافس األمريكـي

و الموقــــع المركــــزي فــــي الشــــرق األوســــط،و هــــم يعتبرونــــه علــــى ) الغــــاز-البتــــرول(فــــي ســــوريا أساســــه إقتصــــادي 

                                                 
1 N.J.Rengger, International Relations Political Theory and the Problem of Order: Beyond International Relations 
theory?( USA: Routledge,2000)p.21.  
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صـــدام بـــين المصـــالح اإلقتصادية،فالســـلطة و المعارضـــة فـــي ســـوريا همـــا ممثلـــين لألطـــراف ذات مصـــالح "أســـاس

  1.إقتصادية على الصعيد العالمي

لــى كــل مــن الواقعيــة و اليبراليــة و الماركســية،بالتركيز علــى أهــم المبــادئ إإنطالقــا مــن كــل ذلك،ســنتطرق 

وســط عبــر مريكــي الروســي فــي الشــرق األا للتنــافس األهتفســير  التــي تقــوم عليهــا كــل نظريــة مــن هــذه النظريــات فــي

  .  السورية ةزمدراستنا لأل

  رؤية النظرية الواقعية للتنافس األمريكي الروسي:الفرع األول

لى عقود ما قبل الميالد بإعتبارهـا قائمـة علـى فكـرة القـوة ،يعتبـر كوتيليـا إتعود أصول الواقعية الكالسيكية 

)Kotilia( )312-296 اب الواقعية السياسية في العالقات الدولية ،فقـد كتـب عنـدما مـا كـان بالهند أول كتّ ) م.ق

مبراطــور الهنــدي حــول الحــرب و التحــالف و دور العوامــل الجغرافيــة و مفهــوم القــوة،التي تقــوم بهــا وزيــرا لــدى اإل

  2.الدولة و مفهوم القوة و نظام توازن القوى

 الـــواقعي فـــي العالقـــات الدوليـــة  فـــي القـــرن الســـادس عشـــر نيكـــوالي ميكيـــافلي و مـــن أبـــرز منظـــري الفكـــر 

Niccolo Machiavelli  األميـر"الـذي ركـز علـى فكـرة القـوة فـي كتابـه ")The Prince (1532(  الـذي عـرض

 Thomasتومـاس هـوبز هنـاك لـى ميكيافلي،إفيه دور القوة في المحافظة على الملـك و توسـيع نطاقه،باإلضـافة 

Hobbes في كتابه  الذي أكد The Leviathan )1651(3  ن القوة عامل حاسم فـي السـلوك اإلنسـاني،و مـن أعلى

  4.،هانس مورغانتو،و ستانلي هوفمان ترواد هذه النظرية كذلك نجد كال من كوينسي راي

  :من أهم المنطلقات التي قامت عليها الواقعية، نجد

،فـــالواقعيون يرفضـــون 5و صـــراعا مـــن أجـــل الســـلطةأجـــل القـــوة أإعتبـــار السياســـة الدوليـــة صـــراعا مـــن  -

ن الـــدول فـــي الغالـــب تتضـــارب فـــي أمقــوالت المثـــاليين بوجـــود تناســـق فـــي المصـــالح بـــين مختلــف الـــدول،و يـــرون 

لــى درجــة يقــود بعضــها للحــرب،و حســب مورغــانتو فإنــه مهمــا تكــن األهــداف النهائيــة للسياســة الدوليــة إمصــالحها 

  6.الهدف العاجل،فالقوة هي دائما 

                                                 
 :حمزة بن عبد الرحمان،متحصل عليه من الموقع:،تر"سوريا و نظريات الع�قات الدولية"ستيفن سميث، 1
8http://www.youtube.com/watch?v=g2NEwT451V 12:00:،على الساعة12/08/2014:،يوم. 

2Colin Elman, Realism, In Martin Griffiths, International Relations Theory for The Twenty First Centry( New 
York: Routledge, 2007), p.18. 
3 Paul Wilkinson, International Relations A Very Short Introduction ( New York : Oxford University Press 
Inc,2007),p.2. 

 .138.،ص)2007الخلدونية،دار :الجزائر(التنظير في الع�قات الدولية بين ا:تجاھات التفسيرية و النظريات التكوينيةعبد الناصر جندلي، 4
5 Paul Wilkinson,Op.cit,p.2. 

 .59.صمرجع سابق،جيمس دورتي،روبرت بالتسغراف،  6
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تخـــذ مفهـــوم المصـــلحة إالمصـــلحة هـــي جـــوهر السياســـة عنـــد الـــواقعيين خاصـــة هـــانس مورغـــانتو الـــذي  -

ال وفـق مـا تمليـه عليهـا مصـالحها إفـي المحـيط الـدولي  فالوطنية كوحـدة لتحليـل السـلوك الدولي،فالـدول ال تتصـر 

دنــى مــن مــن الــدول مــن لــم يتجــاوز الحــد األ خــرى ،فهنــاكالوطنيــة ،و هــذه المصــالح يتفــاوت مفهومهــا مــن دولــة أل

مـن،و حمايـة السـيادة و تحقيـق من و السيادة و اإلستقرار،و بالتالي مصـلحتها الوطنيـة تتمركـز حـول قضـايا األاأل

 1.ستقرار ،و لكن هناك من الدول من تجاوزت هذه العقبات و هي بصدد البحث عن الهيمنة و النفوذاإل

ي غيــاب التراتبيـة فــي أو تـدرج للســلطة علـى المســتوى الـدولي،أنتظــام إ يأبمعنـى عــدم وجـود :الفوضـى -

،و هذه الحالة ال تسمح فقط بحدوث حروب بـل تجعـل مـن 2المجتمع الدولي و ال وجود للسلطة فوق سلطة الدولة

مكانهـا فــرض و إو هيئـة عليابألـى غاياتهـا طالمـا ال توجـد هنـاك مؤسسـات إالصـعب جـدا بالنسـبة للـدول الوصـول 

 .ن القوانين الدوليةس

جل القوة و الهيمنة و المصـلحة القوميـة بـين الـدول ذات السـيادة و أالسياسة هي محصلة الصراع من  -

قتصـــادية والتكنولوجيـــة لتحديـــد ســـلوكها ن القـــوة هـــي تجميـــع لقـــدرات الدولـــة العســـكرية و اإلإبالنســـبة للـــواقعيين فـــ

 3.لوطنيةن القوة وسيلة لتحقيق المصلحة اأالخارجي،بمعنى 

ساسـيين يرتكـز عليهمـا أ،بعنصـرين "هـانس مورجـانتو"يرتبط مفهوم توازن القـوى كمـا حـدده :توازن القوى -

و تسـاوي حسـابي بـين مقـدرات القـوة العسـكرية التـي تمتلكهـا ألى وجـود تعـادل إول،مادي ينصرف هذا المفهوم ،األ

هميــــــة وجــــــود ذلــــــك أإدراك لــــــدى تلــــــك القــــــوى بإدراكــــــي ،خــــــاص بتــــــوافر :قليميــــــة و الثــــــانيو اإلأالقــــــوى الدوليــــــة 

مـن،و حســب مورغـانتو تعتمـد القــوى علـى قــدراتها الذاتيـة لتحقيــق التعادل،بإعتبـاره الوسـيلة المثلــى للحفـاظ علــى األ

عتمــاد علــى الــذات يمانــه باإلداة لتحقيقــه و ذلــك إلأحــالف كــنشــاء األإالتــوازن مــع غيرهــا مــن القــوى حيــث يــرفض 

جمـاع نما اإلإن توازن القوى ال يحقق السالم الدولي و إي مورغانتو فأ،و حسب ر 4القوى كمبدأ حاكم لتصرف تلك

 5.خير الذي يؤدي وظيفة توازن القوىجماع الدولي هذا األاإل

ن ســـلوكيات الـــدول أساســـا علـــى متغيـــر القـــوة،إذ أطبيعـــة العالقـــات بـــين الـــدول حســـب الـــواقعيين مبنيـــة  -

جـل زيـادة قـوة كـل دولـة مهمـا كانـت طبيعـة الوسـائل أالتنـافس مـن  تدفعها حـوافز الحصـول علـى مزيـد مـن القـوة و

 6.المتبعة في ذلك و في هذا المعنى تكون القوة وسيلة و غاية في تفس الوقت

                                                 
 .163.،ص)2006ديوان المطبوعات الجامعية،:الجزائر(ا:تجاھات النظرية في تحليل الع�قات الدوليةعامر مصباح، 1

2 ROBERT O. KEOHANE,AFTER HEGEMONY :Cooperation and Discord in the World Political Economy          
( New Jersey: Princeton University Press,1984),p.6. 

 .327.،ص)2005شركة باتنيست للمعلوماتية و الخدمات المكتبية،:الجزائر(المدخل للع�قات الدوليةمبروك غضبان ، 3
 .10.،ص)2006ديسمبر ( ،13962،العدد جريدة الرياض،"نمط المعيقات البنيوية:تيجيالخليج و خيار التوازن ا:سترا"عبد الجليل زيد المرھون، 4
 .160.،صمرجع سابقعبد الناصر جندلي، 5
 .61.،صمرجع سابقجيمس دورتي،روبرت بالتسغراف، 6



    ::::ألولألولألولألولااااالفصل الفصل الفصل الفصل         اإلطار المفاهيمي و النظري للتنافس األمريكي الروسي في منطقة الشرق األوسطاإلطار المفاهيمي و النظري للتنافس األمريكي الروسي في منطقة الشرق األوسطاإلطار المفاهيمي و النظري للتنافس األمريكي الروسي في منطقة الشرق األوسطاإلطار المفاهيمي و النظري للتنافس األمريكي الروسي في منطقة الشرق األوسط
    

 
23 

ن الدولــة لــديهم تمثــل أو حتــى بقائها،ذلــك أهتمــام لفاعليــة المنظمــات الدوليــة إي أالواقعيــون ال يعطــون  -

نتهـــاء إلمنظمـــات الدوليـــة قنـــوات لتمريـــر مصـــالح الـــدول و تنتهـــي صـــالحيتها بولـــى بينمـــا االمرجعيـــة التحليليـــة األ

نـه طالمـا يتطـابق سـلوك دولـة مـا مـع قواعـد السـلوك أالوظيفة المنوطة بهـا و فـي نفـس السـياق يعتبرهـا مورغـانتو ب

نهـا تعمـل إ،بل لتفاف على القيود التي يفرضها القانون الـدوليالذي تمليه القواعد ،فالحكومات تعمل دوما على اإل

ســتفادة الجيــدة مــن علــى توظيــف هــذا القــانون لخدمــة مصــالحها ،فمــا يهــم الــدول فــي عالقاتهــا ببعضــها ليســت اإل

 1.جل تعظيم المكاسب النسبيةأنما مقارنة ذلك بالدول المنافسة من إمختلف المحصالت و 

ختالف و ليسـت عالقـات تعـاون و إإذا الواقعيون يعتبرون العالقات بين الدول هي عالقات تصادم و  -

تصال ن الدولة كفاعل وحيد عليها إنهاء اإلإتصال و التعاون بين الدول سيزيد من فرص الصراع،و بذلك فن اإلأ

  .خرىو تقليصه مع غيرها من الوحدات األأ

  رؤية النظرية الليبرالية للتنافس األمريكي الروسي:الفرع الثاني

فكـار الليبراليـة نها مذهب له تقاليـد عريقة،فجـذور معظـم األأأول نقطة يمكن مالحظتها حول اليبرالية هي 

كإيــديولوجيا علــى الفكــر  ســيطرتو  آدم ســميثمــع كتابـات و قــد ظهــرت يجادهــا فــي الليبراليــة الكالسـيكية،إيمكـن 

عشر،خاصــة فــي بريطانيــا و الواليــات المتحــدة منــذ القــرن الثــامن عشــر و القــرن التاســع قتصــادي السياســي و اإل

 جون سـتيوارت ميـل) David Ricardo(،دافيد ريكاردو) Adam Smith(و يعد كل من آدم سميث  2.مريكيةاأل

)J.S.Mill( ،جـــــاك هوبســـــون)J.A.Hobson(زنـــــ،جـــــون مـــــاينرد كي)J.M.Keynes(،دافيـــــد ميترانـــــي)David 

Mitrany(،فريـــــــديرك هايـــــــك)Friedrich Hayek( ك جالبرايـــــــث.ج)J.K.Galbraith( ميلتـــــــون فريـــــــدمان، 

)Friedman Milton( روبـــرت كيوهـــان)Robert Keohane( رز اإلقتصـــاديين السياســـين البـــارزين بـــ،مـــن أ

  :و هو يشكلون مجموعة متعددة األطياف تنقسم إلى تيارين.المؤثرين ضمن التيار الليرالي

التجــارة الحــرة، و و مبــدأ  ،"دعــه يعمــل دعــه يمــر"مبــدأو  التــدخل األدنــى للدولــة فــي اإلقتصــاد أنصــار •

  .سميث، ريكاردو،هايك،و فريدمان:يمثله

  3.هوبسون،كينز،جالبرايث،كيوهان:و يمثله أنصار التدخل الواسع للدولة في اإلقتصاد محليا و دوليا •

نهـــم أ،كمـــا  ن الحـــرب هـــي الشـــرط الطبيعـــي للسياســـة العالميـــةأي الـــواقعيين القائـــل بـــأيـــرفض الليبراليـــون ر 

نهــم ال أإن الدولـة هــي الطــرف الفاعــل فــي مسـرح السياســة العالميــة ،بــالرغم مــن :ي القائــل أيضــا فــي الــر أيشـككون 

                                                 
ع/قات دولية  في مقياس المنظمات الدولية ،محاضرات قدمت لطلبة السنة ثالثة "المنظمات الدولية ا:قليمية و منظورات الع�قات الدولية"عادل زقاغ، 1

 .2008اCقليمية،جامعة الحاج لخضر باتنة،
 .302.ص، سابق عمرج عامر مصباح، 2

3Spyros Economides&Peter Wilson, The Economic Factor In International Relations (London: New York: 
I.B.Tauris Publishers,2001),p.16.  
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طـراف الفاعلـة التـي تتخطـى الحـدود الوطنيـة نهم يعتبرون الشركات متعددة الجنسـيات و األأهميتها،غير أينكرون 

طــار إهميــة بالغـة علــى صـعيد بعــض ميــادين القضـايا فــي أت رهابيــة و المنظمـات الدوليــة،فئات ذاكالجماعـات اإل

  1.السياسة العالمية

  :همهاأنصار البراديم الليبرالي في تفسيرهم للعالقات الدولية بناء على العديد من اإلفتراضات أينطلق 

شـــخاص و الجماعـــات ،بـــل األ) unitary actor(ن الدولـــة ليســـت فـــاعال وحـــدويا أيـــرى الليبراليـــون  -

ـــتم فـــراد و الجماعـــات اإلن حاجـــات األأساســـية فـــي السياســـات الدوليـــة،حيث هـــم الفواعـــل األ الخاصـــة جتماعيـــة ي

 2.سباب محركة للمصالح التي يرتكز عليها سلوك الدولةأمعالجتها ك

عتبار الدولة مجموعة مـن المؤسسـات البيروقراطيـة لكـل منهـا مصـالحها الذاتيـة،و إلى إيميل الليبرالون  -

ن يكـون هنـاك شـيء مـن قبيـل المصـلحة الوطنيـة أو موحدا،لهـذا ال يمكـن أرها عنصـر فـاعال فريـدا عتباإليس في 

تخاذ القرار داخل بلد إنها ال تمثل سوى ما ينجم عن سيطرة المنظمات البيروقراطية على عملية في هذا السياق،أل

 3.ما

دوارا ماديـــة و معنويـــة و أددون جتماعيـــة يحـــخـــتالف مســـتوياتهم اإلإفـــراد علـــى ن األأيؤكـــد الليبراليـــون  -

،تـدفعهم للمقايضـة السياسـية و العمـل الجمـاعي،و البديهيـة المركزيـة "دول العـالم"خيارات معينة بخصوص مستقبل

و التـرويج للعمـل الجمــاعي بـين الـدول مـا لــم يـتم فهـم الغايـات اإلجتماعيــة أنـه ال يمكـن فهـم ممارســات القـوة أهـي 

 4.لتحقيقهااألساسية التي تسعى الدول 

لة الكبرى هنا هي أفيما يخص العالقات بين الدول يشدد الليبراليون على فرص التعاون و تصبح المس -

لـى المصـالح الوطنيـة فـإن الليراليـون إتهيئة األجواء التي يمكن فيها تحقيق التعـاون علـى أفضـل وجـه،أما بالنسـبة 

قتصــادية و البيئيــة و هميــة المســائل اإلأهنــا علــى  رحــب بكثيــر مــن المنظــور العســكري،و هــم يؤكــدونألهــم نظــرة 

ن النظــام فــي السياســة العالميــة ال ينطلــق مــن ميــزان القــوى بــل مــن تفــاعالت الطبقــات أالتكنولوجيــة،و هــم يــرون 

الدوليـــة و ) Regimes(عـــراف المتفـــق عليهـــا و الـــنظم المتعـــددة مـــن ترتيبـــات الحكـــم التـــي تشـــمل القـــوانين و األ

 5.يةالقواعد المؤسسات

                                                 
 .8.،ص)2004مركز الخليج ل/بحاث،:اCمارات العربية المتحدة(عولمة السياسة العالمية،ستيفن سميث،جون بيلس  1

2 Andrew Moravscik,"International Relations Theory :Scientific Assessement" ,In :Colin Elman&Miriam Elman 
Ferduis,Progress in International Relations Theory:Appraising The Field(London :Cambridge,2003),p.161. 

 .9- 8.،ص صمرجع سابقجون بيلس،ستيفن سميث، 3
4 Andrew Moravscik, Op.Cit, P.161. 

 .9. ،صمرجع سابقجون بيلس،ستيفن سميث، 5
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ن القوة العسكرية مهمة و لكن ليس هي كل شيء كما يقـول الواقعيـون و أنصار التيار الليبرالي أيؤكد  -

عمـدة الحاكمـة للتريبيـات و القـوانين النظام ال يبرز من خـالل تـوازن القـوى و لكـن مـن التفاعـل بـين العديـد مـن األ

 أنساســا أدون قــاعــد المؤسســاتية ،و الليبراليــون ال يتعالمصــاغة و المعــايير المتفــق عليهــا،و الــنظم الدوليــة و القو 

،فقـد تكـون الـدول ذات سـيادة مـن الناحيـة القانونيـة،لكن 1هميتهـاأد الواقعيـون بقـالسيادة مهمة في الممارسة كمـا يعت

ن حريتهــا فــي العمــل كمــا أخرى،لتجــد فــي النتيجــة نــواع العناصــر الفاعلــة األأن تتفــاوض مــع جميــع أعليهــا واقعيــا 

عتمــاد المتبــادل بــين الــدول فــي نظــر الليبــراليين ميــزة مهمــة فــي لــى حــد خطيــر و اإلإنــت تشــتهي قــد تقلصــت كا

 2.السياسة العالمية

نظمـة السياسـية كما يؤكد الليبراليين على ضرورة الدفاع عن الديمقراطيـة الليبراليـة و المطالبـة بنشـر األ -

و أن مسائل الحرب و السلم سوف ال تبقى دائمـا حبيسـة جماعـة سياسـية صـغيرة ألى إو التي تؤدي  3الديمقراطية

ي العـام الـداخلي أنظمة الشمولية ،و بدال من ذلك القادة سوف يهتمـون بـالر النخب العسكرية كما هو الحال في األ

 4.ي عداءاتأو نشوب أي تحرك نحو نزاع دولي أيقاف ن يتصرف إلأالذي يستطيع 

كيف يمكن ترقية التعاون الـدولي مـن :جابة عن سؤال يبرالي خاصة المؤسساتي يحاول اإلإذا التيار الل -

ف تعجــز الــدول منفــردة القيــام بهــا،و التغلــب علــى المشــكالت التــي ئيجــاد مؤسســات دوليــة تنــاط بهــا وظــاإخــالل 

سـاهم فـي ظهـور  "نـاي"و " كيـوهن"كـل مـن  هعتمـاد المتبـادل الـذي ركـز عليـن نمو اإلأتعرقل العمل الجماعي،إذ 

ســلحة النوويــة ،كــذلك فــي ميــدان البيئــة كمكافحــة نتشــار األإمــن كمنــع نســانية فــي مجــاالت األتحــديات مشــتركة لإل

حتباس الحراري و الصحة،إن مثل هذه التحديات و المشكالت و غيرها يستحيل على التلوث و معالجة ظاهرة اإل

تخاذ خطوات مالئمـة،و فـي هـذا الصـدد تعتبـر إطار لتنسيق الجهود بغية إيجاد إالدول منفردة معالجتها فالبد من 

مـــام العمــل الجماعي،فضـــال عـــن ذلـــك فهــي تقلـــص مـــن حـــدة أالمنظمــات الدوليـــة قنـــاة تســـاهم فــي تـــذليل العقبـــات 

 5.الشكوك المتبادلة

ات التـي تـؤثر فكـار و المنظـور لـى بـروز عـدد مـن المفـاهيم و األإدت أالنظرة المختصرة للفكر الليبرالـي  -

جتماعيـة فـي التحليـل و التفكـك و عـدم هميـة الفـرد و المسـتويات اإلأمباشرة في نظرة التعددية ،التي تتضمن فكرة 

                                                 
 .338- 337 ص-، صسابق عمرج مبروك غضبان، 1
  .9.،صمرجع سابقجون بيلس،ستيفن سميث، 2

3 John MacMillan, Liberal internationalism, In: Martin Griffiths International Relations Theory for the Twenty-First 
Century An introduction (New York: Routledge, 2007) p.29. 

 .304.،صمرجع سابقعامر مصباح، 4
 .مرجع سابقعادل زقاغ، 5
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ي أقتصــاديات الدوليــة و السياســية،و دور الــر رتبــاط بــين اإلعــالن اإلإلــى عناصــر جزئيــة و إة أوحــدة الدولــة المجــز 

  1.خطاء التاريخية و الكوارثو قدرة القادة في التعلم من األهمية القانون الدولي و المنظمات ،أالعام و 

  رؤية النظرية الماركسية للتنافس األمريكي الروسي:الفرع الثالث

كـارل   األساسـية أفكارهـا أرسـى أن منـذ ملحـوظ نحـو علـى الليبراليـة شـأن شـأنها الماركسـية تطـورت  

رأ طـ وقـد.عشـر التاسـع القـرن منتصـف فـي(Friedrich Engels) انغلـز   وفريـدريك Karl Marx)(مـاركس

 كـان مـاركس أن ومـع. متضاربة لتأويالت عرضة دائما نظرياته وكانت حياته أثناء ماركس تفكير على تغيير

 وألقيـت الدولية،  العالقات بشأن األفكار من منتظمة مجموعة يطور لم فإنه شامال، إقتصادا سماليةرأال يعتبر

  2.الماركسيين المؤلفين من الالحق الجيل عاتق على المسؤولية هذه

ن كــــل تــــاريخ المجتمــــع البشــــري هــــو تــــاريخ الصــــراع بــــين أساســــي للمقاربــــة الماركســــية هــــو المنطلــــق األ

الصـــراع الســـلمي و (شـــكال عديـــدة أخــذ أ،و الصـــراع ي1848،كمـــا جـــاء ذلـــك فــي البيـــان الشـــيوعي لعـــام 3الطبقــات

  4.قليمية و عالميةإكما يحدث على مستويات محلية و  )يجابيالعنفي و السلبي و اإل

ال عبــارة عــن إن المجتمــع الــدولي هــو دول متســاوية و ذات ســيادة ،و الــدول مــا هــي أيعتبــر الماركســيون 

ال إجتماعية السائدة في الدولة و الحروب و النزاعات و المنافسات بـين الـدول مـا هـي فـي الواقـع ممثل للطبقة اإل

سـمالية أسـمالية الطبقيـة البرجوازيـة الر أجتماعية الحاكمة في عهد الر و منافسات بين الطبقات اإلحروب و نزاعات 

خـرى جتماعيـة األسـتغالل الطبقـات اإلسمالية،هذه الطبقة تستخدم جهاز الدولـة إلأهي التي تسيطر على الدولة الر 

ســـمالية أافســـتها علـــى الســـوق الر خـــرى و منجـــل مزاحمـــة الطبقـــات البورجوازيـــة األأعلـــى الصـــعيد الـــداخلي،و مـــن 

  5.قتصادية طبقيةإالعالمية ،و خلف هذه المنافسات بين الدول تكمن صراعات على مصالح 

لـى إالـخ ...كـارل مـاركس،انجلز،لينين،روزا لكسمبورغ،هوبسـون:تسعى الماركسـية عبـر العديـد مـن مفكريهـا

نحـــاء العـــالم و لـــذلك تصـــنف الماركســـية ضـــمن أحـــداث تغييـــرات جذريـــة مـــن خـــالل نشـــر إيـــديولوجيتها فـــي كافـــة إ

،فهي تصور شامل للعالم و تريد تغييره بما يتماشـى Revolution Paradigmالمنظور الثوري للعالقات الدولية 

  6.لى تحقيق عالم شيوعي خال من الصراع الطبقيإاللينينية التي تصبو -و المعتقدات الماركسية

                                                 
 .305.ص، سابق عمرجعامر مصباح،  1
  ،ص) 2004 لpبحاث، الخليج مركز:العربية المتحدة،ارات اWم( لpبحاث الخليج مركز :تر ,الدولية للع�قات السياسي ا:قتصاد غلبين، وبرت،ر 2

56. 
3 ANDREW LINKLATER, “Marxism”, In: Scott Burchill(ed) and others, Theories of International Relations( New 

York: PALGRAVE MACMILLAN,3ed,2005),p.112. 
 .67.ص، سابق عمرجمبروك غضبان،  4
 .147.،صمرجع سابقع/ء ابو عامر، 5
 .194- 193، ص ص مرجع سابقعبد الناصر جندلي، 6
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ن أعتبـــار إســـتمرار للسياســـة الوطنيـــة بإال إاســـة العالميـــة مـــا هـــي الفكـــر الماركســـي عمومـــا أن السييعتبـــر 

مــر عنــدما تناولــت عــن هــذا األ روزا لوكســمبورغ س المــال،و قــد عبــرتأطــراف اللعبــة فــي الحــالتين هــم مــالكو ر أ

  1:كيدها على ثالثة مظاهر تاريخيةأسمالية و طبيعتها الجشعة و التناقضية بتأالسياق التاريخي لتطور الر 

حـتالل المنافـذ اإلقتصـادية بـدءا بالكشـوف الجغرافيـة فـي النصـف الثـاني مـن القـرن حدوث تسـابق هائـل إل •

 .18وربا خاصة فرنسا في القرن أ، و قيام النزعة الوطنية في 15

ولية ستعمارية ضرورية لتموينها بالمواد األإمبراطورية إجل بناء أسمالية من أحدوث مواجهة بين الدول الر  •

 .وربا و خارجهاأفي  19-16القرون  )صراعات(

لــى مواجهــة إســتعمارية التــي تتنــاقض مصــالحها الوطنيــة ثــم تحــول هــذه النزاعــات المســتمرة بــين القــوى اإل •

   2).و الحربين العالميتين و ما بعد الحربين لغاية اليوم 20القرن الـ(مباشرة 

نهـب "صـاحب  كتـاب  P.Djalée بيرجـالي:ثروا بالفكر الماركسـي مثـل أهناك العديد من الكتاب الذين ت

 مـينأسـمير ،و Nicos Poulanitzas نيقوسى بـوالنتزاس،و  C.Bettelbeim شارل بتلهايمو  "العالم الثالث

S.Amin الســوق الرأســمالية و الســوق :،و بالنســبة لهــؤالء لــيس ثمــة ســوقين عــالميين"التطــور الالمتكــافئ"و كتابــه

ن المركــز المتطــور يســتغل المحــيط ألنظــام اإلقتصــادي الرأســمالي العــالمي و نمــا ســوق واحــدة هــي اإاإلشــتراكية و 

 3.المتخلف عن طريق التقسيم العالمي للعمل الذي يخضع لعقالنية خاصة

لتعبر عن تلك الظروف التي كانت  Depence Theoryنظرية التبعية و أالمنظور النيوماركسي جاء 

الـدول (لـى دول المركـز إتعيشها دول العالم الثالث إنطالقا من فكرة النظام الرأسمالي العـالمي مقسـمة بـذلك العـالم 

،مختصرة العالقات الدولية في كونها عالقات سـيطرة و تبعيـة بـين )دول العالم الثالث(و دول المحيط ) الصناعية

 4.صعدةعلى جميع األطراف غير متكافئة أ

  مقاربات الجيوبوليتيكاالتنافس األمريكي الروسي من منظور :المطلب األول

يبــدو أنـــه أصــبح مـــن الضـــروري لتفســير مـــا يحـــدث مــن تفـــاعالت بــين القـــوى الكبـــرى فــي منطقـــة الشـــرق 

التــي كانــت تطبــق فــي زمــن  ∗لــى العديــد مــن المقاربــات الجيوبوليتيكــةإن نعــود أخص فــي ســوريا وســط و بــاألاأل

فــإن العــالم و نهايــة الحــرب البــاردة  مضــى خاصــة إبــان الحــرب البــاردة فعلــى الــرغم مــن ســقوط اإلتحــاد الســوفياتي
                                                 

1 Milja Kurki , " Karl Marx",in : Jenny Edkins and Nick Vaughan-Williams, Critical Theorists and 
International Relation ( New York : Routledge,2009),p.247. 
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 .210.،صمرجع سابقجندلي عبد الناصر، 4
و تعني سياسة الدولة،أول من  ) POLITIQUE(و تعني اCرض و ) GEO(الجيوبوليتيكا ھو مصطلح مكون في اCصل من كلمتين إغريقيتين ھما  )∗(

الجيوبوليتيكا ھي اCساس العلمي الذي يقوم على فن  العمل :،و يعرفھا معھد ميونيخ) 1922-1846( رودلف كيلينإبتكر ھذا المصطلح العالم السويدي 
 .السياسي للدولة في كفاحھا المميت من اجل حصولھا على مجال حيوي
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ال يــزال يحمــل الطــابع الثابــت -رئــيس معهــد الدراســات السياســية العالميــة فــي ميالنــو-ســانتوروحســب البروفيســور 

الروســي فــي منطقــة -بــوليتيكي مســيطرا فــي تفســير التنــافس األمريكــيللحــرب البــاردة و التــي يبقــى منطقهــا الجيو 

لهذا كان من الضروري إعطاء لمحة عامة عن جوهر أهـم نظريـات الجيوبوليتيكـا قبـل محاولـة  1. الشرق األوسط

  2.مريكي الروسي في سورياسقاط هذه التصورات النظرية على التنافس األإ

  )Alfred Thayer Mahan )1840-1914 ماهانلفريد نظرية القوة البحرية أل :الفرع األول

ن السيطرة على البحر ضرورة أولية للسيادة العالمية،و قد أكد أالقوة البحرية ب حولتتلخص نظرية ماهان 

همية التطور البحري فـي تـاريخ الـدول،كما أكـد أن أهـم عامـل جغرافـي يـؤثر فـي قـوة الدولـة ال يكمـن أماهان على 

راضي التي تمتلكها الدولة بقـدر مـا يكمـن فـي طـول السـواحل و المـوانئ التـي الكيلومترات المربعة من األفي عدد 

   3.تسيطر عليها

يؤكــد ماهــان مــن خــالل العديــد مــن كتاباتــه أن الشــرط األساســي للقــوة العالميــة هــو الــتحكم فــي البحــر فلقــد 

ي مشــكلة عالميــة،فالموقع أن القــوة البحريــة فــي المحيطــات لهــا اليــد العليــا فــي تــرجيح الصــراع فــي أكــان مقتنعــا بــ

    4.البحري المناسب يعطي ميزة سياسية إقتصادية بعيدة المدى ،بينما الموقع الحبيس يشكل عيبا نسبيا

ع بحـري،أو مـن قواعـد إعتبر ماهان في ذلك الوقت برطانيا القوة األولـى فـي العـالم لمـا تتمتـع بـه مـن موقـ

كمـا أكـد أنـه ينبغـي للواليـات المتحـدة أن .منتشرة  في العالم ممـا جعلهـا تـتمكن مـن المحافظـة علـى تفوقهـا البحـري

  .تمتلك قوة بحرية قوية و قواعد بحرية حولها في مناطق عديدة من العالم

حريـة مدعمـة بجيـوش بريـة و قد أضاف ماهان أن الدولة التي تقع على البحر يجب أن يكون لديها قـوة ب

ن يصـل أليس في أراضيها فحسب بل،و في قواعد خارج حدودها حتى يمكنها أن تدفع الخطـر مـن أراضـيها قبـل 

  .لى أراضيهاإ

ماهــان بــأن كــال مــن بريطانيــا و اليابــان و ألمانيــا و الواليــات المتحــدة ســوف تجــد مــن مصــلحتها  أو تنبــ

تحاد السوفياتي و الصين ،و كان يرى أنه البد مـن وجـود عـازل صة اإلالسيطرة على العديد من مناطق العالم خا

لـى إبحري بين أمريكا و روسيا بحيث تسيطر أمريكا على البحار و المحيطات و أن ال تدع القوى المعادية تنزل 

  5.مياه المحيطات

                                                 
1 Francis P. Sempa, Geopolitic: From the Cold War to the 21st Century (U.S.A. and London: Transaction Publish-
ers,2002),p.3. 
2 jakub j. grygiel , Great Powers and Geopolitical Change( Baltimore :The Johns Hopkins University Press, ,2006),pp.2-3 
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أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــي القــوة التــي تســيطر علــى العــالم فــي المســتقبل لــذلك ألــح  تبــر ماهــانإع

علــى ضــرورة بنــاء الســفن الكبيــرة و توســع أمريكــا فيمــا وراء البحــار و تحقيــق التفــوق البحــري التــام فــي العديــد مــن 

  .خص في البحر الكاربي و المحيط الهاديبحار و محيطات العالم باأل

  :العديد من العوامل التي إعتقد بأنها تحدد القوة البحريةقدم ماهان 

،أوالـتحكم فـي   Open Seasمتمـثال فـي وجـود واجهـة أو أكثـر علـى أحـد البحـار المفتوحـة :الموقع الجغرافي •

طرق التجارة الهامة عن طريق القنوات المالحية أو اإلشراف على المضـايق،كما أن الموقـع الجـزري يعتبـر ذا 

 .بالنسبة لهقيمة عظيمة 

األراضـي السـاحلية المطلـة :"يقصد بها شكل الخطوط الساحلية للدولـة و علـى حـد قولـه:الشكل الطبيعي للدولة •

لــى البحــر كلمــا زادت إعلــى البحــر هــي حــدود الدولــة و كلمــا كــان هنــاك ســهولة فــي الوصــول مــن هــذه الحــدود 

 .رغبة األفراد في اإلتصال بباقي العالم عبر البحر

 .قصد ماهان بذلك طول الشريط الساحلي للدولة و قدرته الدفاعية ضد العدو:المساحي للدولةاإلمتداد  •

 .الحجم السكاني الكبير تستطيع بناء طاقم األسطول و توفيرهأن الدولة ذات  حيث:السكانحجم  •

األفراد لإلبحـار و التجـارة ،فـإذا لـم يكـن لألفـراد نيـة الحصـول  قصد ماهان مدى إستعداد:توجه السكان البحري •

 .قامة معامالت تجارية مع العالم الخارجي فلن يستطيعوا بناء قوة بحريةإعلى الغذاء من البحر و 

يرى ماهان أن الحكومات ذات اإلدارة القوية و التي تتمتع ببعد النظر تلك التي تعطي :توجه الحكومة البحري •

للبحـار المشـرفة عليهـا بـنفس قـدر إهتمامهـا بإمتـدادها علـى اليـابس الن البحـر يمثـل مصـدر رخـاء و  إهتمامها

 .إستقرار و دفاع و أمن للدولة

،و )البحـار المفتوحـة(لـى الميـاه الدافئـةإللوصـول  19فسـر ماهـان ذلـك فـي مـدى حـرص روسـيا فـي القـرن 

ذات  بكثيــر مــن الــدول ة الثانيــة علــى توطيــد عالقاتــههــذا مــا فســره حــرص اإلتحــاد الســوفياتي بعــد الحــرب العالميــ

كوبـــا فـــي البحـــر الكـــاريبي ،مصـــر :المواقـــع البحريـــة اإلســـتراتيجية المســـيطرة علـــى المالحـــة البحريـــة العالميـــة مثـــل

    1.متحكمة في قناة السويس،اليمن متحكمة في مدخل البحر األحمر

الواليـات المتحـدة األمريكيـة و بروزهـا الفـائق كقـوة  العالمية الثانية بتفـوقتحققت نظرية ماهان بعد الحرب 

ستراتيجية البحرية البريطانية،و بذلك تراجعت بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية و اإلبتبنيها نفس  عالمية و ذلك

                                                 
 .205- 202.ص.،صمرجع سابقمحمد العيسوي، فايز 1
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خـرى ال زالـت مهيمنـة علـى المجـال البحـري أحلها قوى ملتحل )المستعمرات(بذلك بفقدانها لقواعدها البحرية البعيدة

  1).لى يومنا هذا و هي الواليات المتحدة االمريكية ،روسيا،الصينإالعالمي 

ه كــان بــين الحــين و األخــر يؤكــد علــى موقــع أنــال إعلــى الــرغم مــن أن نظريــة ماهــان القــت قبــوال واســعا 

يـة قـوة تسـتطيع أوروبا أنه ال توجد في قارة أطه و برطانيا الجغرافي الفريد الذي يحتمي باألجسام المائية التي تحي

لكننـا نجـد أنـه فـي الوقـت الحـالي قـد .في آن واحد أن تعـد جيشـا و قـوة بحريـة تنتـزع بهـا مـن بريطانيـا سـيادة العـالم

ـــم  تغيـــر الوضـــع علـــى اليابســـة و البحـــر فـــي غيـــر صـــالح بريطانيـــا و مـــن العجيـــب أن ماهـــان و أتبـــاع نظريتـــه ل

  2.قيقة المستقبلية الواضحةيستصغوا هذه الح

 واي�تنرين خاصـة كـنتقـادات مـن طـرف العديـد مـن المفالعديـد مـن اإلوجهت لنظرية القوة البحرية لماهـان 

علــى ضــوء التحــوالت الدوليــة ) القــوة البحريــة(النظــر فــي مفهــوم ن يعيــد أالــذي حــاول  )Watten Millis(ميل��ز

  :الجديدة،حيث يرى ميلز

 ؛القوة البحرية طابع مستقل و أضفى عليها إمكانية إحداث تأثير أكثر من قابليتهاعطاء إن ماهان حاول أ •

ن المحيطــات ال يــرى ميلــز أن إســتعمال مصــطلح القــوة البحريــة يعــد أمــرا مغلوطــا و أنــه تشــويه للحقيقــة،أل •

 ؛رضيةتكتسب أهميتها إال بعالقتها بالقوة األ

 ؛مفهوم ماهان ،بعكس ما جاء فيأنه من الصعوبة السيطرة على البحر بصورة كاملة  •

نه ال يمكن اإلعتماد على القوة البحري فقط،بـل بتـرابط القـوات البحريـة و البريـة أأثبتت العديد من الحروب  •

  3.و الجوية إلحراز النصر

 ∗∗∗∗)Halford Mackinder )1861-1947 ماكندرهالفورد نظرية قلب العالم ل:الفرع الثاني

التــــي جــــاء بهــــا ماكنــــدر أول نظريــــة عامــــة فــــي اإلســــتراتيجية  Heart Landتعــــد نظريــــة قلــــب العــــالم 

حدى النظريات المعروفـة فـي مجـال القـوى العالميـة و قـد جـاء بهـذه النظريـة فـي مقـال لـه تحـت إنها أالعالمية،كما 

  The Geographical Pivot of History."4" محور اإلرتكاز الجغرافي في تعاليم التاريخ:"عنوان

مبراطورية البريطانية الحاجـة لإلليفسر  5من طرف ماكندر  Heartland رضمفهوم قلب األطور و قدم 

 -الطريـق -نظـام شـجب بقـوة تعـززالفارسـي ،فـي وقـت كانـت روسـيا  خلـيجتجـاه الإلى معالجة التوسـع الروسـي بإ
                                                 

 .216.،صمرجع سابقحسام الدين جاد الرب، 1

  .204- 203.ص.،ص)2012مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع،:اFردن(في الجغارفيا السياسية و الجيوبوليتيكس دراساتصبري فارس الھيتي، 2

  .186.ص،)2000دار صفاء للنشر و التوزيع،:عمان(السياسية مع تطبيقات جيوبوليتيكةالجغرافيا صبري فارس الھيتي،  3

أحد الجغرافيين البريطانيين البارزين،و قد شغل هذا األستاذ عدة مناصب علمية،فكان مديرا   Sir Holford Makinderيعد السير هالفورد ماكندر  ∗

 .نائبا لرئيس الجمعية الجغرافية الملكية
 .52.،صمرجع سابقنصري ذياب خاطر، 4

5 Francis P. Sempa, Op.Cit, p.18. 
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Road System Rail لتكـون تقريبـا كــمتحرك للقـوة  )الممثلـة مـن طـرف روسـيا(،الذي يمكنـه السـماح للقـوة البريـة

   1.و هذا يمنح مزايا حاسمة في جزيرة العالم) الممثلة من طرف االمبراطورية البريطانية(البحرية 

ن قـــارات العـــالم القـــديم ألـــى العـــالم ككـــل نظـــرة كوكبيـــة،حيث وجـــد إمـــن خـــالل هـــذه النظريـــة،نظر ماكنـــدر 

  .من سكان العالم %10خرى سوى من سكان العالم بينما ال يسكن القارات األ % 90الثالث يسكنها نحو 

ن أن مـن يسـتطيع أو يـرى   World Islandسـم جزيـرة العـالم إطلق ماكندر علـى قـارات العـالم الـثالث أ

  2.نه سيسود العالمإيسيطر على جزيرة العالم ف

و قـد عـدل  Pivot Areaرتكـاز منطقـة اإل سـمإأطلق ماكندر على المنطقة الوسطى في الجزيرة العالميـة 

مليــون  3309ي منطقــة تغطــي مســاحة قــدرها و هــ Heart Landرض لــى قلــب األإصــطالح فيمــا بعــد هــذا اإل

لـى هضـاب إلى شرق سيبريا ،و من المحيط المتجمـد الشـمالي إ،بحيث تمتد من نهر الفولغا غربا في روسيا 2كلم

ب،و تتكــون المنــاطق الشــمالية و الوســطى و الغربيــة مــن ســهل عظــيم فغانســتان و بلوجســتان فــي الجنــو أيــران و إ

  3.ورالتساع و ال يقطعه سوى جبال األاإل

  :تتلخص نظرية قلب العالم لماكندر في الجمل التالية

  وربا يسيطر على العالمأمن يحكم شرق  •

 من يحكم قلب العالم يسيطر على جزيرة العالم •

 .سرهأالعالم بمن يحكم جزيرة العالم يسيطر على  •

 يأن أي دولـة بمفردهـا و أقوى بكثير مـن أخرى أن من يتحكم في منطقة العالم هي قوة أأوضح ماكندر 

  4.ثمان سكانهأنها تتحكم في ثلثي مساحة العالم و سبعة إقوة تتحكم في منطقة جزيرة العالم ف

  :رض قلب العالم مرتبة على شكل ثالث نطاقاتأن أعتبر ماكندر إ

و المتجهـة صـوب القطـب الشـمالي فـي أحـواض النهريـة الداخليـة يوجد فيـه مسـاحة كبيـرة مـن األ:األولالنطاق  •

لى سيبيريا الشرقية في الشرق ،و من جبال الهمااليا إوراسيا،و تلك هي المنطقة الممتدة من نهر الفولغا غربا أ

نهـا منطقـة إالمميـزة لقلـب العـالم  ن المالمحأشار ماكندر أ.لى منطقة القطب الشمالي في الجنوبإفي الجنوب 

                                                 
1 Jose Macedo,What is Driving The US,Russia and China in Central Asia’s New-Great Game?,University of Dun-
dee,Centre for Energy,Petroleum and Mineral Law Policy,p.6. 

 .268.،صمرجع سابق،حسام الدين جاد الرب 2
 .208.،صمرجع سابق، في الجغارفيا السياسية و الجيوبوليتيكس دراسات،،صبري فارس الھيثي  3

  ..310.،صمرجع سابقمحمد العيسوي،فايز  4
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محاطــة مــن ثــالث جهــات بجبــال و يحــدها المحــيط المتجمــد فــي الجهــة الرابعــة،مما جعلهــا حصــنا طبيعيــا مــن 

  .ليه و بالتالي فهو مكان آمنإالصعب الوصول 

ورال وربـا غـرب األأالـذي يحـيط بقلـب العـالم و يتضـمن  Inter-crescentهو الهالل الداخلي :النطاق الثاني •

  .يرانية و الهند و جنوب شرق آسيا و معظم الصينراضي اإلو جنوب غرب آسيا خارج األ

مريكـــا الشـــمالية و أو يضـــم قـــارتي  Oute-rcrescentطلـــق عليـــه الهـــالل الخـــارجي أالـــذي :النطـــاق الثالـــث •

  1.فريقيا جنوب الصحراء الكبرى و بريطانيا و اليابانإستراليا و أالجنوبية و 

خـرى و أرتكـاز إفكاره عـن نظريـة قلـب العالم،حيـث تصـور منطقـة أصياغة  1943في سنة عاد ماكندر أ

فريقيـــا جنـــوب الصـــحراء إهميـــة مـــن ســـابقتها و ســـماها القلـــب الجنـــوبي و تتكـــون مـــن أقـــل أيـــه أنهـــا حســـب ر ألـــو 

و  لـــى كـــل مـــن النيجـــر و الكونغـــو و الزمبيـــزيإن ميـــاه هـــذا القلـــب تفـــيض مـــن الهضـــاب الداخليـــة أالكبرى،حيـــث 

لـى مسـافات طويلـة،و ثمـة وجـه شـبه بـين إنهـار كلهـا للمالحـة جزاء العليـا لهـذه األاالوالنج و اللمبوبو،و تصلح األ

يتصل القلبـان الشـمالي و .ن كال منهما يوجد به غابات و حشائش كثيرةأمنطقتي القلب الشمالية و الجنوبية ذلك 

ي ماكنـدر هـي تلـك التـي تمتـد مـن أالد العـرب فـي ر الجنوبي ببعضهما البعض عن طريق جسر بالد العـرب ،و بـ

 1800ي حوالي ألى ما وراء الفرات شرقا ،و من سفوح جبال طوروس شماال حتى خليج عدن جنوبا إالنيل غربا 

حمر،نهــــر الفــــرات و الخلــــيج ميــــل،و تمتــــاز هــــذه المنطقــــة بوجــــود ثــــالث طــــرق مائيــــة و هــــي النيــــل و البحــــر األ

   2.نفسها تكون طريقا بريا بين القلب الشمالي و القلب الجنوبين بالد العرب أالعربي،كما 

لــى نهــر لينــا فــي إنســبة ) رض لينــاأ(ســتبعاد إدخلــه ماكنــدر علــى نظريتــه و هــو أمــا التعــديل الثــاني الــذي أ

ن الدول أيضا أى أستراتيجية،و ر قتصادية و اإلهميتها اإلألى الشرق من نهر ينسى لقلة إمنطقة القلب و هي تقع 

مريكـــا الشـــمالية تـــرتبط بـــروابط وثيقـــة و ذات قـــوة صـــناعية و أوربـــا و أطلنطـــي الشـــمالي،غرب علـــى شـــاطىء األ

ـــارة،و  ـــو إعســـكرية جب ـــرة،و إعتبرهـــا منطقـــة جي ـــد هـــو الحـــوض األإســـتحدث إســـتراتيجية خطي وســـط صـــطالح جدي

Midland 3.ورباأطلنطي و شرق الواليات المتحدة و غرب و يقصد به شمال المحيط األ  

تحــاد نهيــار اإلإال بعــد إنــه لــم تنهــار معظــم فروضــها أنظريــة ماكنــدر لمــدة تقــارب القــرن حيــث ســتمرت إ

ن توســـط هـــذا القلـــب يجعلـــه عرضـــة أال إلى جانـــب مزايـــا قلـــب العـــالم و الحركـــة إ،فـــ1990نهايـــة عـــام  يالســـوفيات

ن أن الـــبعض يـــرون أســـلحة الجويـــة الحديثـــة،حيث الئـــتالف الهـــوامش و الـــذي قـــد يركـــز عليـــه الغـــرب بواســـطة األ

                                                 
  .210.،صسابقمرجع ، في الجغارفيا السياسية و الجيوبوليتيكس دراسات،،صبري فارس الھيتي 1

  .57-56.ص.،صمرجع سابقخاطر،نصري ذياب   2

 .213.،صمرجع سابق، الجغارفيا السياسية و الجيوبوليتيكسفي  دراسات،صبري فارس الھيتي،  3
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سلحة ،فالسالح الجوي و النووي قد عمل على كشـف عتبار التطورات التكنولوجية في األخذ بعين اإلأماكندر لم ي

  .ستراتيجيقلب العالم للغزو وسلبه مناعته الطبيعية و عمقه اإل

يضـا أيديولوجية عتبار التطورات اإلعين اإلخذ بأنه لم يأعتبار إنتقد نظرية ماكندر على إيضا من أهناك 

،كوريـــــا الشــــــمالية 1949ن قيـــــام بعـــــض الثــــــورات الشـــــيوعية فـــــي دول الهــــــالل الـــــداخلي مثـــــل الصــــــين عـــــام أذ إ

فــي الهــالل الخــارجي،و جميعهــا تعــدم القلــب و لكــن لــيس بــالغزو العســكري  1960،و كوبــا 1954،فيتنــام 1951

  Soft Power .1 يا،القوة اللينةعتقد ماكندر بل ما يطلق عليه حالإكما 

  ∗∗∗∗)Nicholas Spykman )1893-1943 لـنيكوالس سبيكمان Rimland نظرية اإلطار:الفرع الثالث

لــى حــد كبيــر إثر ســبيكمان أثرهــا فــي العالقــات الدوليــة و قــد تــأهــتم ســبيكمان بدراســة مشــكالت القــوة و إ

  2.ماكندرستنتاجات تخالف ما قرر إلى إبنظرية ماكندر ،و لكن توصل 

قليما جغرافيا ال يتمتع بصفات تؤهله إن قلب العالم يحتل أنه الحظ أحيث  عدل سبيكمان نظرية ماكندر،

ن الحافـة التـي تحـيط بالقلـب أن سـبيكمان يـرى إو المركز الخطير الذي وضـعه فيـه ماكنـدر،و لهـذا فـألهذه القيادة 

بـه و ر و التـي تشـمل الـوطن العربـي بمشـرقه و مغ) طةالمنطقـة المتوسـ(و التـي سـماها ماكنـدر ) الهالل الهامشـي(

هميـة مـن أعظـم أفغانسـتان و جنـوب شـرق آسـيا و الصـين و كوريـا،هي أيـران و إتحـاد السـوفياتي و وربا عبر اإلأ

تحـاد السـوفياتي و دول المعسـكر لتقـاء القـوى البريـة الزاحفـة مـن اإلإن منطقة الحافة تعتبر منطقة أذ إالقلب نفسه،

و البحـــار أفريقيـــا إو شـــمالي أســـيا آو أوربـــا أسمالي،ســـواء فـــي أبـــالقوى البحريـــة و البريـــة لكتلـــة المعســـكر الر الشـــرقي 

  3.المحيطة بها

الـذي (ن من يحكم المناطق الساحلية التي تتماشى مع المواقع الجغرافيـة للهـالل الخـارجي أيرى سبيكمان 

هو الذي يستطيع السيطرة على الجزيـرة العالميـة و مـن ثـم العالم،لـذلك جـاء بمقولتـه التـي  )جاء في نظرية ماكندر

  4:تقع في النقاط التالية في دراسة قام بها بعد الحرب العالمية الثانية

 .وراسياأراضي الهامشية يتحكم في ن من يسيطر على األأ •

 .وراسيا يتحكم في مصائر العالمأو من يحكم  •

                                                 
  .47- 46.ص.،ص)2004دار اسامة للنشر و التوزيع،:اCردن(نظريات السيطرة ا:ستراتيجية و صراع الحضاراتغالي الحديثي،عباس   1

اCمريكية و من اھم المفكرين في السياسة العالمية و المتخصصين في اCستراتيجيات الدولية و  YaleنيكوCس سبيكمان كان استاذا بجامعة ييل  )∗(
  .الجيوبوليتكس

  .215- 214.ص.صمرجع سابق،، في الجغارفيا السياسية و الجيوبوليتيكس دراسات،فارس الھيتي،صبري   2

   .284..،ص المرجع نفسه 3

 .215.،صالمرجع نفسه 4
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ن أوضـح أحيـث ) الهراتالنـد(مكانات الزائدة لمنطقة قلب العالمعلى ماكندر تحيزه الكبير لإل خذ سبيكمانأ

ن القــوة الحقيقيــة تكمــن فــي تلــك أمســاحات كبيــرة مــن هــذه المنــاطق التــي تقــع بــين بولنــدا و نهــر ينســى قاحلــة و 

ظـم سـكان العـالم و تتركـز ي النطاق الهامشي،حيث يضم بـين جنباتـه معأراضي التي تحيط بنطاق قلب العالم األ

اقــل  الهارتالنــدبــه مــوارد زراعيــة هائلــة و زادت قيمتــه بعــد اكتشــاف مــواد بتروليــة ضــخمة بــه و بــذلك فــان منطقــة 

  .اهمية من منطقة الرمالند

ـــى أضـــاف ســـبيكمان أ ـــى الســـيطرة عل ـــين القـــوى العظمـــى ســـوف يكـــون عل ـــافس ب رض أن الصـــراع و التن

حتـــواء المـــد الشـــيوعي خاصـــة مـــع ظهـــور إمريكيـــة فـــي ســـاس للسياســـة األأان راء ســـبيكمآصـــبحت أالرمالنـــد،و قـــد 

نشـاء إ،و قـد نجحـت الواليـات المتحـدة فـي )الهارتالند(وحد على قلب العالم تحاد السوفياتي بصفته المسيطر األاإل

 فــي نهــا تلعــب دورا فعــاالأضــافة الــى طلنطــي لمــد نفوذهــا علــى الجانــب الغربــي مــن الرمالند،باإلحلــف شــمال األ

نشــاء عــدة تحالفــات إو .ســيا عبــر زيــادة تواجــدها العســكري فــي الفلبــين و كوبــاآتقلــيص الــدور الروســي فــي شــرق 

  1.حتواء منطقة الرمالندعتبارها جزءا من سياستها إلإسيا بآستراتيجية مع دول إعسكرية 

لى بناء قوة عسكرية جبـارة ذات مفعـول كبيـر فـي الـردع إ طرافنظرية األفي  سبيكمانبشكل عام ،يدعو 

قتصـادية للـدول التـي تتعـاطف مـع إلى قيام قواعـد عسـكرية و تحالفـات دفاعيـة و تكـتالت إالعالمي و كذلك يدعو 

و التكـتالت  ن قيـام تلـك القواعـدألـى الواليـات المتحـدة ،و إضـافة وربـا الغربيـة و كنـدا باإلأالحضارة الغربيـة كـدول 

وربـا ي المنـاطق السـاحلية ألأن يتماشى جغرافيا مع مناطق الهالل الخارجي الـذي جـاء فـي نظريـة ماكنـدر،أ يجب

تدعمـه ) دفاعيـا(و آسيا و شمال إفريقيا و الجزر المحاذية لهـا،و إن تحالفـات كهـذه سـوف تضـرب طوقـا عسـكريا 

ن هـــذه أنواعهــا المختلفــة و المتطـــورة كمــا أن دعــت الضـــرورة بإالواليــات المتحــدة االمريكيـــة و تتواجــد قواتهــا فيـــه 

ليـــه إن تحضـــى بـــالتطور و التنميـــة اإلقتصـــادية لتبعـــد تفكيـــر ســـكانها عـــن اإلغـــراء الـــذي تـــدعو أالمنـــاطق يجـــب 

و حلفاؤهـــا و إذا مـــا تمـــت هاتـــان المرحلتـــان،القوة العســـكرية الرادعـــة مـــع ) اإلتحـــاد الســـوفياتي(المنطقـــة المركزيـــة 

طـــور اإلقتصـــادي لمنطقـــة الهـــالل الخــــارجي عندئـــذ يـــتم تحييـــد قـــوة المنطقـــة المركزيــــة و القواعـــد العســـكرية و الت

  2.توسعها

  وسطالشرق األ  مصطلح التحوالت في مضامين:لمبحث الثالثا

 صـــطلحم،فالدولية العالقـــات فـــي األوســـط الشـــرق مصـــطلح مضـــمونالتحـــوالت فـــي  لمبحـــثا هـــذا يتنـــاول

من غير اوربا من خـالل The Rest  بقيةال لوصف استخدم ،قد القديمة العصور إلى يعود الذي Orient الشرق

                                                 
 .217- 215.ص.،صمرجع سابقمحمد العيسوي، فايز 1

 .194-193.ص.،صمرجع سابقالجغرافيا السياسية مع تطبيقاتھا المعاصرة،صبري فارس الھيتي،  2
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ربط الصـــليبية، الحـــروب نـــذفم.ةلعقـــود عديـــد ألوربـــا المعـــاكس العـــالم لتصـــوير جغرافيـــةعـــن ال بـــدالدالالت ثقافيـــة 

فـــي هـــذا .المختلفـــة العقائديـــة الـــنظم مـــن اثنـــين إلـــى اســـتنادا المســـيحية مـــع والغـــرب اإلســـالم مـــع الشـــرقمصـــطلح 

  .الجغرافية الحدود األفكار،وليس انيعني اكان والغرب الشرق نأ نقول نأ يمكنناالسياق،

 و األوسـط والشـرق األدنـى الشرق مثل الشرقب صلة ذات مختلفة مصطلحات رتظه،بناءا على ما تقدم 

 لحقيقـة عتبـاراإل بعـين األخـذ دونوهي مصطلحات أوربية و ال يمكن إعتبارهـا موجـودة و فهمهـا  األقصى الشرق

  .التاسع عشر القرن في الغربية اإلمبريالية

 مصـــطلحك الدوليـــة العالقـــات أدبيـــاتأدخـــل مصـــطلح الشـــرق األوســـط الـــى ،و كنتيجـــة للتطـــورات الســـابقة 

 11 بعــد خصوصــا و البــاردة الحــرب نهايــة مــع.المنطقــة فــي بلــدانعــدة  مــن قبــل أيضــا اعتمــدو  ، حــديث سياســي

 اإلسـالمي والشـرق الكبيـر األوسـط والشـرق عظيمال األوسط الشرق:مثل جديدة،أدخلت مصطلحات سياسية سبتمبر

 المتحـدة الواليـات وضـعتها التـي الجديـدة التعـاريف مضـمونن أليـه إشـارة و مـا تجـدر اإل.اليومية المصطلحات في

  .سياسية سيتم التفصيل فيها الحقا عتباراتإبعدة  وثيق بشكل تتعلق اإلسالمي العالم دمقرطة سياق في

  وسط قبل الحرب الباردةمصطلح الشرق األ :ولالمطلب األ 

 الواقــع فــي يهــ األوســط الشــرق منطقــة أنبــ Pearcy الباحــث أكــد عامــا، وأربعــين خمســة حــوالي منــذ  

 حــول غامضــةال تعريفــاتال مــن جــدامختلفــة  هنــاك أنــواع أنلهــذا،يرى بــ 1.و غيــر محــددة المعــالم مجهولــة منطقــة

 ،عظـيمال األوسـط الشـرق مثـل مصـطلحات األخيرة،حيـث السـنوات فـي ،خصوصااللغة الغربية في تستخدمالمنطقة 

 ممـا اإلعـالم ووسـائل العلميـة األدبيـات فـي مسـتخدمة تكـون مـا غالبـا اإلسـالمي شـرقوال الكبيـر األوسـطالشـرق و 

 كــان إذا.مضــى وقــت أي مــن أهميــة أكثــرلة أمســ بالضــبط، المنطقــة حــدودأيــن تكمــن  لةأمســ علــىاإلجابــة  جعــل

 أيـــن تبـــدأ و تنتهـــي حـــدوده األوســـط؟ الشـــرق هـــو أيـــن صـــحيح؟ بشـــكل المنطقـــة تعريـــف يمكـــن الأ كـــذلك، األمـــر

  2الجغرافية؟

 األعمـــال فـــي بالشـــرق تتعلـــق وتعريفـــات تصـــورات نـــه يمكننـــا رصـــدإلـــى الكتابـــات الماضـــية ،فإبـــالرجوع 

فقد كان الشرق فـي البدايـة .الحديثة التصورات العقلية للعصور على مباشر تأثير األعمال لهذه كان حيثـ،القديمة

 Oriens صــطلحم الرومــان اســتخدمالوســطى،فقد  العصــور أوروبــا فــيأمــا .القديمــة اليونــان فــي مصــريتــألف مــن 

 ماســتخد ثـم،. المنطقــة لتعريـف الشــمس شـروق عنــيالتـي ت"Sol Oriens"  تينيــةاللا كلمـةال مــن جـذوره يأخــذالـذي 

 الفترة، هذهثم الحقا و في .الرومانية و اإلمبراطورية البيزنطية يعبر عن الذي الشرقي النصفا للتعبير عن ضمني
                                                 

1 Pearcy, G. E, The Middle East - an Indefinable Region (Washington : Department of State Publication 
,1964), p.72. 

 .141.،ص)1986دار النهضة العربية،:بيروت(الشرق االوسط و الصراع الدولييحي احمد الكعكي، 2
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 سـياق فـي معانيهـا أوسع مع المقدسة األرض باسم سميت التي القدس شرقداللة عن لل أيضا المصطلح استخدام

  .المقدس الكتاب تقليد

 العقائديـة الـنظم مـن ثنـينإ سـياق في اإلسالمي الشرق و المسيحي الغرب بينالعالقة  أسس وضعتلقد  

 أكثـر مـنو المسـيحية   اإلسـالم أصـبح ينأ،الوسـطى العصـور فـي أوروبـا فـي الصليبية لحروبفي فترة االمختلفة 

 1.و الغرب شرقالمرتبطة بال مهمةال اتخاصيال

مصطلح المشرق مستخدما عموما في أوروبا لتحديد منطقة ذات مجموعـة واسـعة مـن البلـدان تشـمل  كان

مــع مــرور الوقــت، و .لــى غايــة القــرن التاســع عشــرإو حتــى الصــين  دبالعربيــة، تركيــا، إيــران، الهنــالبلــدان الناطقــة 

 أخـذ الـذي) Krause (كـراوس فقـد أكـد  .اإلقليمـي هـذا المجـال لوصـفستخدمت العديد من التعريفات المختلفة إ

 واضـحن الوصـول إلـى تصـنيف أ،بـ مختلفـة أوقـات وفـي مختلفـة لغـات في مختلفة تعريفاتن هناك أاإلعتبار  في

 التعريفـــات هـــذه لبـــين كـــ مشـــترك شـــيء هنـــاك كـــان إذا لكـــن.ممكـــن غيـــر األوســـط الشـــرقمـــرتبط ب ومنهجـــي فعـــال

 النظــر مــن دألنــه،فقط عنــ.األوربيــة الســائدة علــى هــذه التعريفــات نظــرال وجهــةالتصــور األوربــي أو   المختلفــة،هو

 إلــى ننظــر أن الضــروري مـننــه إلهــذا ف ، أكثــر بدقـةمحــدد  األقصــى واألدنـى، المتوســط، أ الشــرق أوروبـا، يصــبح

  .الحديثسياقه  في األوسط الشرقفهم  مصطلح  أجل من اإلمبريالية تاريخ

و تقاســم الشــرق األوســط بــين القــوى األوروبيــة العظمــى بعــد حملــة نــابليون علــى  ســتيالءالســباق لإل أبــد  

لمنطقـــة الهـــذا فـــان مشـــاكل .كـــان ينظـــر للمنطقـــة كوحـــدة متكاملـــة مـــن قبـــل أوروبـــا،فقـــد ) 1801-1798( مصـــر

 ال يــزالو  فــي السياســة العالميــة ككــل المنطقــة دمجــتأمنــذ ذلــك الوقــت .الجزئيــة ال يمكــن أن تعــالج بشــكل مســتقل

  .على حاله حتى اآلن الوضع

نهيــار فــي القــرن علــى شــفا اإلالتــي كانــت  مبراطوريــة العثمانيــةحــدود اإلالشــرق يعنــي بالنســبة ألوربــا  أبــد

تحول إلـى صـراع للمصـالح الوطنيـة المختلفـة يراضي اإلمبراطورية أو أقليم إتقاسم التفكير في  أو بدالتاسع عشر،

هذا الصراع  ؟نهيارراضي اإلمبراطورية العثمانية التي كانت في مرحلة اإلأمن سيأخذ  حول  بين القوى األوروبية

  .المسألة الشرقية في أوروبابكان يسمى 

 ظهور الشرق األوسط الحديث كمصطلح سياسي �

في العالم،و   األخرى قاليمكثر غموضا مقارنة مع المناطق و األقليمية األاإل ناطقوسط من المالشرق األ

قد عبر عنه الباحثون و الكتاب و حتى الهيئات الحكومية و الدولية بمصطلحات متباينـة سـواء للداللـة عليـه كـال 

،الصــحاري Most Ancient Eastقــدم و األأ،الشــرق القــديم Levantاللفانــت :همهــا مــا يلــيأو جزئيــا و مــن أ
                                                 

 .292.،ص)1989دار النھضة العربية،:بيروت(ا:صول العامة في الجغرافيا السياسيةمحمد رياض، 1
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 ،الشرقHither Eastالقريب،الشرق South West Asia،جنوب غرب آسيا Classical Desertsالكالسيكية 

الخلـيج الفارسـي والعالقـات الدوليـة '' نشـر مقـاال بعنـوان بماهان  قام 1902في سبتمبر ف 1.وسطدنى،الشرق األاأل

سـتخدم عبـارة الشـرق األوسـط للداللـة أنـه و ألول مـرة أحيـث " THE British national Review"فـي مجلـة ''

 .وفقا لمفهوم ماهان ، كان الشرق األوسط منطقة بين السويس وسنغافورة.عن خليج عدن و الهند

بنشـــر  Valentin Chirolمراســـل صـــحيفة التـــايمز البريطانيـــة  أبعـــد شـــهرين بعـــد مقالـــة ماهـــان ،بـــد  

وبالتـالي ،مصـطلح الشـرق األوسـط تمركـز فـي الهنـد و ".مسألة الشـرق األوسـط "سلسلة من المقاالت تحت عنوان 

 .شيرول أصبح راسخ في األدب الدولي بعد منشورات ماهان و

نهيـــار فـــي لمانيـــا ،ضـــد فرنســـا و بريطانيـــا مـــن أجـــل منـــع اإلأاإلمبراطوريـــة العثمانيـــة مـــع أدى تحـــالف   

ـــذين كـــانوا يعملـــون لكســـب التـــأثير علـــى  عيدلـــى تصـــإة األولـــى الحـــرب العالميـــ المنافســـة بـــين الـــدول األوروبيـــة ال

في نفس الوقت الذي وقعتا .بدأت فرنسا و بريطانيا لدعم العرب ضد اإلمبراطورية العثمانية.اإلمبراطورية العثمانية

 ).كانت ال تزال تحت الحكم العثمانيراضي العربية التي على كيفية تقاسم األ) 1916( سرا معاهدة سايكس بيكو

،تركـــت ســـوريا و لبنـــان إلـــى )  1920(وفقـــا للخطـــة الســـرية ، وفيمـــا بعـــد مـــن قبـــل مـــؤتمر ســـان ريمـــو   

تغييـر التعـاريف و  إلـىهنـاك حاجـة  تكانـ.فرنسا؛و تركت فلسـطين ،العـراق و شـرق األردن إلـى اإلدارة البريطانيـة

فـــــي الواقـــــع ،وفقـــــا لوجهـــــة النظـــــر .وء هـــــذه التطـــــورات التاريخيـــــةالمحتويـــــات المتعلقـــــة بالشـــــرق األوســـــط فـــــي ضـــــ

سياق مصطلح الشرق األوسط كـمنطقة ممتدة من البوسفور إلى الحدود الغربية  وينستون تشرشلحدد ،البريطانية

مصطلح الشرق األوسط يغطي المنطقة الجغرافية التي كان يقصد بها  أبهذه الطريقة ، بد.1921في مارس  للهند

  2.من قبل الشرق األدنى

 مصطلح الشرق األوسط خالل الحرب الباردة :المطلب الثاني

بعد فبدأت بنية المنطقة في التغير بالتوازي مع التغييرات الهيكلية للقوى العظمى على الصعيد العالمي   

مريكــي فــي المنطقــة حل الســالم األ،حــدود المنطقــة ال يقينيــة صــبحتأو بريطانيــا  تضــعف ،الحـرب العالميــة الثانيــة

بدال من السالم البريطاني حيث أصبحت منطقة الشرق األوسط أكثر إستراتيجية بسبب مواردها الطاقويـة بالنسـبة 

 .ألمريكا

مـن  ممتـدةيغطـي منطقـة و صبح مصطلح الشرق األوسط خالل الحـرب العالميـة الثانيـة أكثـر شـعبية أ   

دبيـــــات العالقـــــات أترســـــخ المصـــــطلح بطريقـــــة قويـــــة فـــــي .مالطـــــا إلـــــى إيـــــران وســـــوريا ، ومـــــن هنـــــاك إلـــــى اثيوبيـــــا

                                                 
 .147.ص مرجع سابق،يحي احمد الكعكي،  1
 .22.،ص)1984دار النھضة العربية للطباعة و النشر،:بيروت(دراسة في التطبيق الجيوبوليتيكي و السياسي:الشرق ا:وسطمحمد رياض، 2
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خدام سـتخصوصا بعد الحرب ،في حين أن مصطلح الشرق األدنى بدأ يفقد أهميته و محتواه في مقابل اإل،الدولية

  1.المكثف لمصطلح الشرق األوسط

 حدود الشرق األوسط إشكالية ترسيم �

تفــاق مشــترك إلــيس هنــاك نــه أال إعلــى الــرغم مــن تســوية مصــطلح الشــرق األوســط فــي األدب العــالمي، 

 إذن أين هو مكان الشرق األوسط بالضبط ؟ وسطمتداد المنطقة الجغرافي و بلدان الشرق األإعلى 

نظمـة أللح،المعايير ،و اخـتالف المصـاإحـدود الشـرق األوسـط بأشـكال مختلفـة للغايـة بسـبب  وضعيتم   

ـــا أفـــي معنـــى .العلميـــة ـــا أن نقـــول أن منطقـــة شـــرق األوســـط تغطـــي المنطقـــة مـــن إثيوبيـــا جنوبا،تركي اوســـع ،يمكنن

لتحديد حدود الشرق  عديدة هناك معايير مختلفة جدا ومقتربات.شماال،أفغانستان وباكستان شرقا إلى المغرب غربا

مـن مختلـف  تـوفير عينـات عديـدة ظهار كيفية تعقد الموضوع في األدبيات العلمية مـن خـالل إسنحاول ، األوسط

 .السائدة وجهات النظر

عتبـار مراعــاة المعــايير الجغرافيـة المتصــلة برســم حــدود إلاب الــذين يأخــذون فــي اعنـدما ننظــر إلــى الكتّـ  

بــين  الممتــدة منطقــةالهــو  Tunçdilekوفقــا للباحــثالشــرق األوســط أن علــى ســبيل المثــال، الشــرق األوســط نــرى

  2.البحر األسود و البحر األبيض المتوسط،البحر األحمر و الخليج العربي وبحر قزوين

للداللـــة عـــن  Osten Mittlererلمـــاني يســـتخدم المصـــطلح األ،فBoeschالجغرافـــي السويســـري أمـــا   

ن حـدود المنطقـة كمنطقـة جغرافيـة هـي بـين سـاحل بـالد الشـام و ريفهـا ، و السـهول مـن أالشرق األوسط و يـرى بـ

   3.نهري دجلة والفرات ،والشمال مناطق الصحراء العربية والخليج العربي

  .منطقة بين المغرب وأفغانستاننه الأب Hurewitzالشرق األوسط األمريكي و عرف 

ن الشـــرق أي أ،اإلمبراطوريـــة العثمانيـــة الســـابقةهـــو حـــدود الشـــرق األوســـط  نأبـــ Brown الباحـــث يـــرىو 

الجزائـــر ، تــونس، ليبيـــا ، لبنـــان ،مصــر وســـوريا وفلســـطين والعــراق و شـــبه الجزيـــرة :وســط حســـب بــروان يشـــملاأل

  . وبالطبع تركيا يةالعرب

  

 

                                                 
المركز القومي لدراسات الشرق اCوسط،اوراق الشرق :القاھرة( مدخل الى اجابات متعددة:ھو الشرق ا:وسط المعاصر مافاروق يوسف احمد، 1

 .71.،ص)3،1991.اCوسط،عدد
 .7،ص)1995دار العالم الثالث،:القاھرة(النظام العربي و النظام الشرق اوسطيص/ح احمد زكي، 2
 .40.،ص)1995مكتبة مدبولي،:القاھرة(الصراع ا:مريكي السوفياتي في الشرق ا:وسطممدوح محمود مصطفى منصور، 3
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و  ،)المشـرق ( الشـرق العربـي :الشرق األوسط ككل يتكون من ثالثة أنظمة جزئية أن Hudsonيرى   

األفكـار  Bassem Tibiه سـماو في سياق مشابه يق1.)الخليج( ومنطقة الخليج ) المغرب العربي( شمال أفريقيا 

لـى دول مركزيـة و إثالث مناطق فرعية ، لكنـه  يصـنف بلـدان هـذا النظـام الفرعـي من  يتكونالشرق األوسط بأن 

  .دول الحافة

  وسطبسام الطيبي للشرق األ  يوضح تصور:01جدول رقم 

  )المغرب(الغرب العربي  )الخليج(منطقة الخليج  )المشرق(الشرق العربي

  
  بلدان المركز

  
  

  

  

  بلدان الحافة
  

  

  بلدان المركز
  

  

  لحافةابلدان 
  
  

  

  بلدان المركز
  
  

  

  بلدان الحافة
  
  

  تونس  الجزائر  البحرين  العراق  تركيا  مصر
  موريتانيا  المغرب  قطر  ايران  قبرص  اسرائيل
    ليبيا  ا:مارات  السعودية  السودان  سوريا
      عمان  الكويت  اليمن الشمالي  ا3ردن
          اليمن الجنوبي  لبنان

    

علــى مســتوى األدبيــات العلميــة حتــى العديــدة قتراب مــن تحديــد المنطقــة والحــد مــن المعــايير بشــكل عــام،اإل

التغييــرات الكبيــرة فــي العالقــات الدوليــة بعــد فــإن ومــع ذلك،.نهايــة البــاردة الحــرب كــان مثــل مــا هــو موضــح أعــاله

 .ستقالل دول آسيا الوسطى غيرت جذريا المصطلحات المتعلقة بالشرق األوسطإتحاد السوفيتي وبعد نهيار اإلإ

  وسطثيرها على مصطلح الشرق األ أنهاية الحرب الباردة و ت:لثالمطلب الثا

حدثت تغيرات كبيرة في ميدان العالقات الدولية و جميع المناطق الجغرافيـة  مع إنهيار اإلتحاد السوفيتي،

في العالم بمـا فيهـا الشـرق األوسـط الـذي تـأثرت بعمق،حيـث أن جميـع التعـاريف و القيـود المفروضـة علـى الشـرق 

  .األوسط قد تغيرت

قرغيزسـتان و أوزبكسـتان تحاد السـوفيتي دول مثـل أذربيجـان وكازاخسـتان و تركمانسـتان و نهيار اإلإبعد ف

و طاجيكستان التي كانت ذات غالبية سكانية مسلمة وكانت ذات تقليد ثقافي إسالمي في آسيا الوسـطى والقوقـاز 

وفقا لبعض الكتاب،هذه البلدان التي ال تـزال فـي عمليـة تحـول متعـددة األوجـه تسـببت فـي .ستقاللهاإحصلت على 

 علــى ســبيل المثــال ، وفقــا.اإلســالمية اقــافي والسياســي بســبب هوياتهــتشــكيل منطقــة كبيــرة جديــدة فــي المعنــى الث

هذه البلدان التي هي جزء من الشرق األوسط بالمعنى الثقافي والعرقي،اللغـوي والـديني فـي  lewisلويس  للباحث

  ."ستقاللهاإكتسبت مرة أخرى هذا البعد التاريخي بعد إالماضي قد 

                                                 
 .59.،ص)1995سينا للنشر ،:القاھرة(سيناريو الھيمنة ا:سرائيلية:ا:وسط الجديد الشرقع/ء عبد الوھاب، 1
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 و أن .رث تـــاريخي، ثقـــافي وسياســـي مشـــتركإقتـــين تمتلكـــان بـــأن كـــال المنط Robinz الباحـــث كـــدأكمـــا 

  :حدود الشرق األوسط يمكن توسيعها لتشمل آسيا الوسطى بسبب أربعة معايير

  ؛الدولةنظام  •

  ؛الثقافة •

  ؛الدين •

  .اللغة •

الــذي ال يقتــرح أكثــر مــن  Trautner هــو الباحــث أحــد المــؤلفين الــذين يتقاســمون وجهــة النظــر هاتــه  

ألن الثقافـــة اإلســـالمية هـــي الســـائدة جغرافيـــا التـــي تبـــدأ مـــن دول الصـــحراء  مصـــطلح المشـــرق اإلســـالمي للمنطقـــة

أيضـا مصـطلح الشـرق  Lindholmختار إفـي هـذا السـياق،.الغربية إلى طاجيكستان وٕان كان في أشكال مختلفة

 .األوسط اإلسالمي

ر فــي الصـراع فــي العالقـات الدوليــة يسـتخدم مصــطلح العـالم العربــي الـذي يعــد خبيـ Pfetschالباحـث   

   .تينالمنطقبين عتبار األلفة الثقافية اإلسالمي التي لديها تقريبا نفس المعنى مع األخذ بعين اإل

كانـت بأن توسيع حـدود الشـرق األوسـط لتشـمل آسـيا الوسـطى  Büttner/Scholz الباحثان وقد ذكر  

مصـــطلح العـــالم  ااســـتخدمو قـــد تحـــاد الســـوفيتي؛نهيـــار اإلإســـية الجديـــدة التـــي تشـــكلت بعـــد نتيجـــة للتطـــورات السيا

ن تحديــد أل.الشــرقي اإلســالمي أو المنطقــة الشــرقية اإلســالمية للمنطقــة الجغرافيــة مــن موريتانيــا إلــى آســيا الوســطى

موريتانيا إلى أفغانستان لديها أن المنطقة الجغرافية من ،كما نبع من متطلبات تاريخية،سياسية أو إعالميةيالهوية 

 .بنية صراعية مشتركة بمصطلحات  العالقات الدولية

بـأن توسـع المنطقـة لتشـمل القوقـاز و  Gantzel / Schwinghammer أيضـا الباحثـان وقد أعـرب  

  .جورجيا في الشرق األوسط خالفا لبقية الكتابقد أدمجا  تحاد السوفيتي وبعد تفكك اإل كان آسيا الوسطى

المنطقة ككل إلى أربع مناطق فرعية مع األخذ بعين اإلعتبار مختلف  قسمي Schmidنجد أن الباحث  

  :و هذه المناطق هي .1990المناطق الصراعية الجغرافية بسبب التغيرات السياسية في 

 .المغرب العربيمنطقة  -4؛ منطقة الخليج  -3؛ المشرق منطقة  -2؛ آسيا الوسطى منطقة  -1

تمتـد مـن سـاحل المحـيط األطلسـي مـن إفريقيـا إلـى التي ن حدود المنطقة أب Pawelka الباحث ويؤكد  

  .الطابع اإلسالمي تتميز بتمتلك بنية ديناميكية و جبال التاي في آسيا الوسطى 
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نتصــار الواليــات المتحــدة علــى المنظومــة الســوفياتية دون حــرب إ قــد أدت نهايــة الحــرب البــاردة عبــرإذن،ف

لواليــات المتحــدة رؤيــة مختلفــة لمنطقــة الشــرق علــى مكانــة عليــه زمــن الحــرب الباردة،فالواليــات المتحــدة لــى طــرح اإ

ن الواليات المتحدة ذهبت للخليج أأعلن  1990 وتأ 2حداث أب بعد األ ورج بوشجسبق على لسان رئيسها األ

  1.عتبرت أن الخليج هو جزء من الشرق األوسطإكيا و يمر أليكون القرن القادم 

-مريكي في المنطقة،و توقيع إتفاق غزةو تزايد الوجود العسكري األ 1991بعد حرب الخليج الثانية عام 

ردن و منظمــة التحريــر الفلســطينية،طرحت أريحــا أوال،و اإلتفاقيــات المنفــردة بــين الكيــان الصــهيوني و كــل مــن األ

يــران شــرقا حتـــى إالمنطقــة الممتــدة مــن  نهــاأب"تعريــف لمنطقــة الشــرق األوســـطية 1991كيــة عــام يمر الخارجيــة األ

وســط كانــت بالشــراكة مــع مريكيــة الجديــدة لمنطقــة الشــرق األهــذه النظــرة األ."ســرائيلإلــى إضــافة المغــرب غربــا باإل

حتواء المنطقة و جعلهـا خاضـعة للنفـوذ الكيان الصهيوني حيث طرح كالهما ما يعرف بمشروع الشرق أوسطية إل

   2.مريكي الصهيونياأل

عـاد ترتيـب معطيـات جديـدة حـررت أ،قـد 1991تحاد السوفياتي و حـرب الخلـيج الثانيـة عـام إنهيار اإلإن 

وسـط وفـق مـا يخـدم عـادة تعريـف منطقـة الشـرق األتاحت لهـا فرصـة جديـدة إلأمريكية من قيود فاعلة،فالسياسة األ

ة أوسـع جغرافيـا و سـكانيا و ذلـك لى التفكير السابق لدمج المنطقة العربيـة بمنطقـإمصالحها،و من ضمنها العودة 

ســـرائيلي ضــمن جغرافيـــا دخـــال الكيــان اإلإيــران و إقطــار العربيـــة فــي الشـــرق العربــي بتركيـــا و مــن خــالل ربـــط األ

  .المنطقة من خالل المشروع الشرق أوسطية

ودة هذا المفهوم أو التصور الجديد حسب اإلستراتيجية األمريكيـة سـيزيد مـن اإلسـتفادة مـن الثـروات الموجـ

ي تهديــد لمنــابع الــنفط فــي الخلــيج الــذي تســيطر عليهــا الواليــات المتحــدة منــذ حــرب الخلــيج أفــي المنطقــة و يمنــع 

  3.عبر التواجد العسكري في المنطقة 1991الثانية عام 

وسط من خالل العديد من القضايا المتداخلة بين بعدها حاولت واشنطن فرض تصورها لمنطقة الشرق األ

سـيس نمـاذج للتعـاون و أقتصادي مـع السـعي لتقليمي مثل التسلح و الالجئين و المياه و التعاون اإلالعالمي و اإل

  .ستراتيجيةإ-سس جيوأمني على قتصادي و األالتكامل اإل

عــادة صــياغة خريطــة المنطقــة عبــر طــرح إســرائيلية فــي مريكيــة و اإلطــار تالقــت المصــالح األفــي هــذا اإل

التاريخيـة و سـمات التـاريخ الحضـاري و  في منطقة ينزع عنها مواصفات الجغرافياسرائيل إدخال صيغة مالئمة إل

الثقـــافي،و يشـــدد فيهـــا علـــى الجغرافيـــا اإلقتصـــادية المعاصـــرة فـــي نظـــام الســـوق العالميـــة،و يـــتم خلـــق ســـوق شـــرق 
                                                 

،الع����دد 28،المجل����د مجل����ة جامع����ة دمش����ق للعل����وم اWقتص����ادية و القانوني����ة،"مش����روع الش����رق أوس����طية و ا:م����ن العرب����ي"،س����الم الش����كريكم����ال  1
 .516.،ص2012اCول،

 .مرجع سابقإبراھيم إسماعيل كافيا، 2

 .516.صسابق، مرجعكمال سالم الشكري، 3
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منية لوجية و األقتصادية و التكنو سرائيل من الناحية اإلإلى جانب إمريكا قوة جاذبة و مهيمنة أأوسطية،تكون فيه 

  1.في المنطقة

ـــات المتحـــدة األإ ـــذ العـــام عتمـــدت الوالي ـــة من ـــى  1997مريكي ـــر الشـــرق األالمفهـــوم األعل وســـط وســـع لتعبي

سالمية الغنية بالبترول و سيا الوسطى اإلآيران و دول إن هذا المفهوم الجديد يضم كل من تركيا و أالكبير،حيث 

وســط كدتــه فيمــا بعــد خطتهــا المعلنــة و المعرفــة بمشــروع الشــرق األأمريكيــة،و هــو مــا الســوق الضــخمة للســلع األ

  ).سرائيلإيران،تركيا،إبلدان العالم العربي،باكستان،افغانستان،(الكبير

و القوميــات و ألتــاريخ و الجغرافيــا لتقســيمات اال يعــود  مريكــينتقــال بــين التعريفــات فــي العصــر األإن اإل

  :مريكية و المتمثلة فيستراتيجية األمن و الطاقة و رسم الخريطة اإلت األحتياجاقاليم بل إلاأل

  ؛خير بالدائرة الجنوبية للمتوسطالمغرب العربي،و يتم ربط األ بلدان فصل بلدان المشرق عن دول •

  ؛السعي الحثيث نحو تقسيم الوحدات القطرية الموجودة باسم الفوارق العرقية و الدينية •

وسط عبر ربط المشـرق مة العربية خاصة من خالل تعريف الشرق األيقال عن األ نألغاء كل ما يمكن إ •

  ؛سيا الوسطىآيران و العديد من دول إبتركيا و 

مر واقـع و كجــزء مـن هـذا التقســيم الجغرافـي عبــر مـا يســمى بالسـوق الشــرق أسـرائيل كــإكيـد علـى دمــج أالت •

  .األوسطية

  :وسط هوللواليات المتحدة للشرق األما يمكن مالحظته حول هذا التعريف الجديد 

و كمـا أنه تعريف ال يخضع لخطوط المعارك الحربية ومواقـع القتـال كمـا كـان زمـن بريطانيـا العظمـى،أ -

كان بالنسبة للحرب الباردة و صراع الكتلتين حول مواقع التحـالف اإليـديولوجي،و ال يعنـي هـذه عـدم دخـول البعـد 

عريفــات الســابقة ترســم الحــدود وفــق وجــود القــوات و العمليــات ،بينمــا التعريــف العســكري فــي هــذا التعريــف،لكن الت

قتصـادية و الثقافيـة تتحـرك فوقهـا و دوات اإلوال للمفهـوم ثـم يجعـل القـوات العسـكرية و األأالحـدود  عمريكي يضاأل

 .تقيم عملياتها وقت ما تشاء

و البيئـة أرتطـام مريكـا يمثـل جـزءا كبيـرا مـن منطقـة اإلأوسط بمعناه الواسـع وفـق نظـرة مفهوم الشرق األ -

نقضـاض و العبـور للسـيطرة كـا يسـهل لهـا اإلأمرين ينطبق عليها رؤية ماكندر ،فـالموقع الـذي رسـمته أالتي يمكن 

 .العالمي أيضاي منطقة ما يعني اإلنفراد أعلى 

                                                 
 http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts/100623-2004-03-:متحصل عليه من الموقع،"الشرق ا:وسط الكبير"أحمد ثابت، 1

23.html-10-04%2020 16:11:،الساعة15/08/2014:، في. 
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مريكية و في مقـدمتها الطاقـة ة األقتصاديحتياجات اإلن هذا التعريف يقسم المنطقة و يشكلها وفق اإلأ -

مــدادات طــة الجديــدة ســتحدد ســهولة اإليســواق التجاريــة ،و بالتــالي فخطــوط الطــول و العــرض فــي هــذه الخر ثــم األ

  .لى جانب التحكم فيها بعيدا عن المنافسينإو سرعتها و رخصها  ةبالطاق

الحرب الباردة ظل مصطلحا غامضا،فمن الناحية الجغرافيـة لـيس وسط بعد نهاية مصطلح الشرق األن،إذ

طــار هــذا المفهــوم خصوصــا دول المغــرب إخــرى يخرجهــا خــارج ألــه حــدود واضــحة،فتارة يضــم دوال عربيــة و تــارة 

مكانيــة تمــدده إفغانســتان مــع أمصــطلح الشــرق أوســطي ليشــمل  العربــي،و الــبعض خاصــة الواليــات المتحــدة يوســع

   1.سرائيل دائما ضمن هذه الكتلةإلى تركيا،مع فرض إشرقا و شماال 

مفهــوم الشــرق األوســط مــن المنظــور الغربــي يتضــمن دالالت معينــة تخــدم أهــداف ال تتفــق الخالصــة أن 

سـها الواليـات المتحـدة فهـذا المفهـوم ال أخـرى علـى ر أبالضرورة مـع المصـالح العربيـة بقـدر مـا تحقـق مصـالح قـوى 

فهــو بإدخالــه لبلــدان غيــر عربيــة،جعل  2ة و هــو ال ينبــع مــن طبيعــة المنطقــة العربيــة،يحــدد منطقــة جغرافيــة معينــ

  .ديان عديدةأجناس و أالبلدان العربية مجرد جزء من منطقة كبيرة تضم قوميات و 

  2001سبتمبر  11التطورات المتعلقة بمصطلح الشرق االوسط بعد :رابعالمطلب ال  

عميقـــا فـــي النظـــام الـــدولي،فمثال غيـــرت جـــذريا تقريبـــا  2001ســـبتمبر  11أثــرت الهجمـــات اإلرهابيـــة فـــي 

علـى الفـور بعـد الهجمـات اإلرهابيـة دخلـت مصـطلحات  مجـال النقـاش المـرتبط بالشـرق األوسـط المصـطلحات و 

أو الشـرق األوسـط اإلسـالمي الكبيــر فـي أدبيـات العالقــات  عظــيماألوسـط الالشـرق مثـل الشـرق األوسـط الكبيــر، و 

  3.الدولية

مصــطلحات حــول الشــرق األوســط يــتم تحديــدها مــن ن الإ،فــاليــوم لــى غايــة إو  20القــرن و 19منــذ القــرن 

اليـــوم ، حــدود الشـــرق األوســـط ، وبلـــدان الشــرق األوســـط تحـــدد فقـــط مــن قبـــل القـــوة العظمـــى .قبــل القـــوى العظمـــى

  . الواليات المتحدة األمريكية و هي يدةالعالمية الوح

حـــداث الحــــادي عشـــر مــــن ســــبتمبر أو بعــــد  ، للمـــرة األولــــىHarkavyعــــالم السياســـة األمريكــــي  كتـــب

تكلـــم فيـــه عـــن التطـــورات  فـــي ضـــوء التطـــورات الجيوسياســـية" الشـــرق األوســـط الكبيـــر" مفهـــوم  حـــول،مقاال مباشـــرة

،حيث جعلـت هجمـات الحـادي عشـرة مـن سـبتمبر الشـرق األوسـط وسـطثيرها على مصطلح الشرق األأالجديدة و ت

                                                 
 .22.،صمرجع سابقناجي صادق شراب،عبد الناصر محمود سرور،  1

 .142.،ص1996،مارس 85.،عددشؤون عربية،"مشكلة الھوية:الوطن العربي و الشرق ا:وسط"معوض، هللاج/ل عبد  2

3 Osman Nuri Ozalp," Where is tThe Middle East? tThe Definition and Classification Problem of The Middle 
East as a Regional Subsystem in International Relations" ,TJP Turkish Journal of Politics,Vol.2,N°.2,Winter 
2011,p.12. 
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ســـتراتيجيين مثـــل رونالـــد إطـــور وقـــت الحـــق ،  بعـــدها و فـــي1.يصـــبح مركـــز إهتمـــام السياســـة الخارجيـــة األمريكيـــة

فــي فكــرة التحــول الــديمقراطي   Kenneth M.Pollack  و كينيــث بــوالك Ronald  D.  Asmusاســموس 

جديد في خريف  Transatlantic نتقالي عبر أطلسيإنشروا وجهات نظرهم كمشروع و قد قاموا ب.األوسطلشرق ا

أن تأخـذ المبـادرة ألجـل التحـول السياسـي فـي الشـرق أ .م.الـويجـب علـى وفقا السموس و بـوالك فإنـه .2002عام 

   2.بعيد المدىاألوسط 

فــي بــوش إلـى بدايــة جديــدة و جذريــة  المحــافظين الجــدد الــذين كــانوا مـؤثرين فــي إدارة جــورج دبليــودعـا   

مبــادرة الشـــرق "فـــي هــذا الســياق،بدأ الـــرئيس بــوش التعبيـــر عــن مشــروعه المســـمى.دمقرطــة الشـــرق األوســط مســار

في كل فرصـة حتـى نهايـة الذي يهدف إلى إقامة الديمقراطيات في العالم اإلسالمي كله  )GMEI"(األوسط الكبير

مصــطلح الشــرق األوســط الكبيــر بــدأ عنــدما إســتغلت دوائــر اليمــين ن إفــحســب الكثيــر مــن المفكــرين 2003.3عــام 

المسيحي األمريكي المتطرف و خاصـة الثنـائي الخطـر فـي إدارة جـورج بـوش اإلبـن ريتشـارد بيـرل،دوغالس فايـث 

و بعــد العــدوان علــى العــراق و إحتاللــه و اإلطاحــة بــالرئيس  2001هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر مــن ســنة 

ن تفـرض تصـوراتها عمـا أسـمته الشـرق األوسـط الكبيـر و الـذي يقـوم علـى إعـادة صـياغة ام حسـين ألالعراقي صد

  4.كاملة للخريطة الجيوٕاستراتيجية للمنطقة و ذلك عبر تذويب الوطن العربي في نطاق إستراتيجي أوسع

المتحـدة بوثيقـة  ،تقـدمت الواليايـت2004المنعقدة سـنة  ) G8(في قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني 

،حيـــث تـــرى الواليــات المتحـــدة أن هنــاك ثـــالث معوقـــات "مشـــروع الشــرق األوســـط الكبيــر:"لــى القمـــة تحــت عنـــوانإ

وسط،و تنعكس بالتالي سلبا علـى المصـالح األمريكيـة و الغربيـة،و هـذه أساسية تحول دون تطور بلدان الشرق األ

  :المعوقات هي

 ؛)أزمة الديمقراطية(غياب الحرية �

 لى العلوم الحديثة في التنمية العامة؛إبطء المعرفة و محدودية اإلرتكاز  �

 5.إختالف الهياكل اإلقتصادية و تدني اإلنتاجية �

الجغرافيــا التــي وصــفت بأنهــا الشــرق األوســط الكبيــر فــي المشــروع مــن بلــدان جامعــة الــدول لفــت أو قــد ت

لـــم تـــدرج دول آســـيا الوســـطى فـــي المشـــروع ، وذلـــك ألن هـــذه و  العربية،إسرائيل،إيران،تركيا،أفغانســـتان وباكســـتان

                                                 
1 Timothy J. Lynch and Robert S. Singh, After Bush :THE CASE FOR CONTINUITY IN AMERICAN FOREIGN 
POLICY( New York: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,2008),p.196. 
2 Ibed, p.13. 
3 Ibidem. 
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 .74- 371.ص.،ص)2009دار المنھل اللبناني،:بيروت(و المتغير الظرفي السياسة ا3مريكية تجاه الوطن العربي بين الثبات  ا<سترانيجيمحمد مراد، 5
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الـــدول تعمـــل بالفعـــل مـــع الواليـــات المتحـــدة فـــي معركتهـــا ضـــد اإلرهـــاب و بـــدأت الواليـــات المتحـــدة بنشـــر القواعـــد 

  1.سبتمبر 11العسكرية في أراضيها بعد هجمات 

تحـاد العـالم العربـي و اإل مـن طـرفسواء نتقادات شديدة إه بعد نشر واجه مشروع الشرق األوسط الكبير   

تحـاد األوروبـي مـع منطقـة البحـر الشـراكة اإلسـتراتيجية لإل" مفهومه األول تحـت عنـوان  عنن علأالذي  األوروبي

فــي هــذا .كبــديل عـن مشــروع الشــرق األوسـط الكبيــر، 2004مــارس  22يــوم " األبـيض المتوســط والشــرق األوسـط 

جـوان  9التي عقـدت فـي سـي آيالنـد فـي  G- 8ة في قمة الثمانية دارت نقاشات مكثفة و مقابالت عديد السياق،

)  GMEI( مفهــوم مبــادرة الشــرق األوســط الكبيــر ســتبدال إتفــاق علــى للتفــاهم حــول المفهــوم  حيــث تــم اإل 2004

الفرق بـين مفهـوم الشـرق األوسـط العظـيم عـن الشـرق األوسـط و يكمن )  BMEI( مبادرة الشرق األوسط العظيم ب

  2.ليشمل دول الخليج و بلدان شمال أفريقياول يتسع ن األأ فيالكبير 

عــاله مــن أجــل تبريــر تــدخل ألــى توظيــف المعوقــات الــثالث المــذكورة إلجــأت الواليــات المتحــدة االمريكيــة 

أمريكــي علــى المســتويات كافــة عسكرية،سياسية،إقتصــادية و ثقافيــة،و هــو مــا جســده التــدخل فــي أفغانســتان ســنة 

،و قد راحت الواليات المتحدة تدعوا أوربا بإلحـاح للمسـاعدة فـي إعـادة هيكلـة الشـرق 2003نة و العراق س 2001

لـى شـراكة إ)   G8(األوسـط بمـا يسـتجيب لحاجـات الرأسـماليات الصـناعية و فـي مقـدمتها مجموعـة دول الثمـاني

و تهيئتهـا و تثقيفهـا و  بعيدة المدى مع قوى اإلصالح في الشرق األوسط،و هي قـوى تقـوم أمريكـا و أوربـا بخلقهـا

  :تنشئتها،أما اولويات اإلصالح من المنظور األمريكي فتتمحور حول ثالث قضايا مركزية

  تشجيع الديمقراطية؛ �

  بناء مجتمع معرفي؛ �

 3.إصالحات هيكلية إقتصادية �

العـراق إال أنـه فشـل بشـكل كبيـر فـي العـراق  إذا كان مشـروع الشـرق األوسـط الكبيـر قـد بـدأ فعليـا بـإحتالل

بسبب المقاومة العراقية،ثم تاله فيما بعد ما يسـمى الشـرق األوسـط الجديـد الـذي طرحتـه وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة 

إن هذه الحرب سوف تنتهي بإقامـة "،حيث قالت2006كونداليزا رايس،في ذروة الحرب اإلسرائيلية على لبنان عام 

    4".الجديدالشرق األوسط 

  

                                                 
1 Osman Nuri Ozalp, op.cit, p.13. 
2 Ibidem. 

 .74.صمرجع سابق،محمد مراد،  3

 .81- 80.ص.،صمرجع سابق، عبد القادر رزيق المخادمي 4
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جــاء مشــروع الشــرق األوســط الجديــد إلعــادة صــياغة 

المنطقـــة ورســـم خـــرائط سياســـية جديـــدة علـــى أســـس عرقيـــة و 

الشيعي و قضية األكراد أهـم -و لعلى الصراع السني طائيفية

  1.محاور هذا المشروع

و قــــد نشــــرت مجلــــة القــــوة العســــكرية األمريكيــــة ســــنة 

ـــــدة 2006 و هـــــو مـــــا تبينـــــه (للشـــــرق األوســـــط  خارطـــــة جدي

،حيــث حــددت مالمــح جديــدة لخارطــة شــرق أوســطية )الخــرائط

ــــدة أعلنــــت عنهــــا رايس،إنطالقــــا مــــن فكــــرة أن الطوائــــف  جدي

المتباينـــة فـــي الشـــرق األوســـط و التـــي  يمكـــن التعـــايش فيمـــا 

بينهــــا مــــن الممكــــن تجميعهــــا بكيــــان سياســــي واحــــد،و الــــدول 

المســـــــــــــــــــــــــــتهدفة بالتقســـــــــــــــــــــــــــيم و اإلســـــــــــــــــــــــــــتقطاع هـــــــــــــــــــــــــــي 

إيران،تركيا،العراق،السعودية،باكستان،ســــوريا،اإلمارات و دول 

ــــــــــــــــــــــة إســــــــــــــــــــــرائيلية -قــــــــــــــــــــــد تتوســــــــــــــــــــــع الهــــــــــــــــــــــداف أمريكي

ـــدول الجديـــدة التـــي ستنشـــأ األردن،:هـــي اليمن،أفغانســـتان،و ال

حســـــــــــــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــــــــــــذه المجلـــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــي ثـــــــــــــــــــــــــــــالث 

   2.كردستان،سنيستان،شيعستان:دويالت

الشرق األوسط الجديد من وجهة النظر الغربية هو 

مشروع واسع يشمل كل الجوانب السياسية و اإلقتصادية و 

عادة رسم الخريطة السياسية فقط،و لكن كل المنطقة العربية،فالشرق األوسط الجديد هو مشروع ليس إل يضم

قليمية جديدة بخصوص قضايا مختلفة منها قضية إلى وضع ترتيبات إلرسم الخريطة اإلقتصادية أيضا بما يؤدي 

  .الى الدول العربية إسرائيلقتصادي بين تكتل يضم دول الشرق األوسط التي تشمل باإلضافة التعاون اإل

و تمكـن حمـاس مـن الصـمود فـي وجـه  2006إن إنتصار المقاومـة اللبنانيـة بزعامـة حـزب اهللا فـي حـرب 

شــكل بوجــه عــام ،و انســحاب أمريكــا مــن العراق 2009الهجمــة العســكرية التــي شــنتها اســرائيل علــى قطــاع غــزة 

رايس عن والدته وبالتالي غاب مصطلح الشرق األوسط الفشل الكبير لمشروع الشرق األوسط الجديد الذي أعلنت 

                                                 
 .82.المرجع نفسه،ص 1

 :من الموقععليه متحصل خريطة الشرق ا3وسط الجديدة بعد التقسيم، 2
http://alnoha.com/read9/shr8Aw96NEWmap.htm14:00/على الساعة ،02/09/2014:،في. 

 

 توضح الشرق ا3وسط الجديد:01خريطة رقم 

 
 

 للشرق االوسط توضح التصور الجديد:01خريطة رقم 

Source:http://www.alnoha.com/read9/shr8Aw96NEWmap.htm 
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الجديد لفترة وجيزة ليعود حسب بعص المحللين مع مايسمى بحراك الربيع العربي الذي أدى إلى تغيير العديـد مـن 

  1.األنظمة العربية

والـذي اليـزال  2011وبداية عام  2010إن تغيير األنظمة في الشرق األوسط الذي حدث في نهاية عام 

يستهدف إحداث تغيير  يستمر في بعض الدول كسوريا ومصر، لم يكن بعيد عن التدخل األمريكي والغربي الذم

في بيئة الشرق األوسط اإلستراتيجية، فكان تغيير هده األنظمة بمثابة الخطوة األولـى بإتجـاه إحـداث تغييـر شـامل 

الذاتيـة  عهمـال وعـدم األخـذ بعـين اإلعتبـار الـدوافيتالئم مع ماتتطلبه المصلحة األمريكية لكن هذا األمـر اليعنـي إ

لشــعوب المنطقــة ومــا قــدموه مــن تضــحيات إلســقاط هــذه األنظمــة، غيــر أن هــذا األمــر وضــف مــن قبــل الواليــات 

  2.المتحدة األمريكية ليتوافق مع ماتم طرحه من مشاريع سابقة كمشروع الشرق األوسط الجديد

سـط تـم إحيـاءه مـن جديـد عبـر إدخـال البلـدان العربيـة فيمـا يسـمى إذن مايمكن قوله أن مفهـوم الشـرق األو 

بــالربيع العربــي والــذي ستســعى مــن خاللــه الــدول الكبــرى إلــى إنتشــار الفوضــى فــي المنطقــة بمــا يــؤول فــي نهايــة 

المطاف إلى تفتتت المجتمعـات العربيـة إلـى كيانـات مذهبيـة وطائفيـة وٕاثنيـة، فالتعدديـة اإلثنيـة موجـودة فـي معظـم 

ول الشرق األوسط في ظل غياب األنظمة السياسية فإنهـا سـتتفاعل وتصـبح منتشـرة بشـكل كبيـر وهـو مـا تشـهده د

  ).  سنة وشيعة( وحرب إثنية) مسلمين ومسيح(سوريا حاليا حيث تحولت الحرب فيها إلى حرب دينية

قتصـادي فـي غالبيـة البلــدان بشـكل عـام ،يسـتهدف الغـرب بدايــة ودعـم مسـارات اإلصـالح السياســي واإل  

التـي ستضـمن لـه حمايـة زدهار والديمقراطيـة ستقرار بعيد المدى واإلاإلسالمية؛لخلق بنية مشتركة مستندة على اإل

وبطبيعــة الحــال مــا هــو مفقــود فــي هــذه المشــاريع ،هــو غيــاب إســتراتيجية حــول .مــن خــالل هــذه المشــاريعمصـالحه 

، تحـاد األوروبـي مـن حيـث األسـلوبف حـاد بـين الواليـات المتحـدة واإلهنـاك خـالفهنـاك  كيفية تحقيـق هـذا الهـدف

 .أيضا يقلل من فرصة نجاح جميع المشاريع في المنطقة هذا

في  2004يونيو  28،29سطنبول يوم إفي  عتمدإقد عظيم أن مصطلح الشرق األوسط ال على الرغم من

ي ســتخداما فـــإثـــر شــيوعا و كهــو األ بيــرمصــطلح الشـــرق األوســط الك نإفــقمــة منظمــة حلــف شـــمال األطلســي ، 

ومــع ذلــك، فــإن قضــية مــا ينــدرج أو مــا هــي الــدول التــي يشــملها مصــطلح الشــرق .األدبيــات العلميــة والــرأي العــام

 فالبلـدان التـي يشـملها الشـرق األوسـط الكبيـر.ليست واضـحة مثلمـا رأينـا فـي التعـاريف السـابقة فهي الكبيراألوسط 

  . ذين يستخدمون المصطلحختلف وفقا لنية أولئك الت

                                                 
 :،متحصل عليه من الموقعالشرق ا:وسط الجديدسوريا و نھاية مشروع عدنان عويد، 1

http://saotaliassar.org/Writer/AdnanUwaied/SyriaUndEndeMit.htm، 11:12:عةالسا ،على11/08/2014:في. 

 :،متحصل عليه من الموقع"2001سبتمبر  11الشاملة بعد احداث توظيف فكرة الفوضى الخ�قة في ا:ستراتيجية ا:مريكية "بشار بكر، يعل2
iraqnews.net/new/studies/102159.html-http://al،11:25:الساعة ،على11/08/2014:في. 
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مـــا يمكـــن أن نقولـــه فـــي نهايـــة المطـــاف أن مفهـــوم الشـــرق األوســـط يخضـــع دائمـــا للتغيـــرات فـــي السياســـة 

  .العالمية و التطورات اإلقليمية و لمصالح القوى المهيمنة في النظام الدولي
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  :خالصة الفصل

مـــــــن خـــــــالل مـــــــا قمنـــــــا بـــــــه مـــــــن دراســـــــة فـــــــي هـــــــذا الفصـــــــل األول و المـــــــرتبط بالجانـــــــب المفـــــــاهيمي و 

  :االنظري يمكن التأكيد على العديد من النقاط

أن مصــــــطلح  التنــــــافس فــــــي العالقــــــات الدوليــــــة يتميــــــز عــــــن كثيــــــر مــــــن المصــــــطلحات فــــــي مجــــــال  •

ــــــــــى معنــــــــــى التنــــــــــ افس هــــــــــو الدراســــــــــة فــــــــــي العديــــــــــد مــــــــــن األمــــــــــور،إال أن المصــــــــــطلح األقــــــــــرب إل

ــــــس  ــــــى نف ــــــافس و الصــــــراع لإلشــــــارة إل ــــــر مــــــن الدارســــــين يســــــتخدمون التن الصــــــراع،حيث نجــــــد الكثي

 .المعنى،و ذلك بالنظر للصعوبة في تحديد اإلختالف بينهما

–أن كـــــل نظريـــــة أو مقاربــــــة فـــــي العالقــــــات الدوليـــــة التــــــي إســـــتخدمناه لتحليــــــل التنـــــافس األمريكــــــي  •

الروســـــــي فـــــــي الشـــــــرق األوســـــــط لهـــــــا نظرتهـــــــا الخاصـــــــة فـــــــي تفســـــــير هـــــــذا التنـــــــافس إنطالقـــــــا مـــــــن 

فرضــــــياتها و منطلقاتهــــــا الخاصــــــة بهــــــا،و بــــــذلك فإنــــــه ال يمكننــــــا القــــــول بــــــأن هنــــــاك نظريــــــة واحــــــدة 

الروســـــي علـــــى إعتبـــــار -يمكـــــن اإلعتمـــــاد عليهـــــا لتقـــــديم تفســـــير شـــــامل و نهـــــائي للتنـــــافس األمريكـــــي

ــــاك العديــــد مــــن الم ــــتحكم فــــي توجهــــات كــــل دولــــة تتطلــــب وجــــود أن هن حــــددات و الضــــوابط التــــي ت

  .أكثر من مقاربة أو نظرية لتفسيرها
 

أن مفهــــوم الشــــرق األوســــط يصــــعب ضــــبطه و تحديــــده بشــــكل دائــــم،و هــــو مــــا أثبتتــــه التغيــــرات فــــي  •

ـــــة ،بحيـــــث أن هـــــذا المصـــــطلح ظـــــل يخضـــــع لتوجهـــــات و  ـــــر مختلـــــف المراحـــــل التاريخي المفهـــــوم عب

 .المهيمنة في كل مرحلة تاريخيةمصالح القوة 
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،و ذلـك بغيـة تحديـد  األوسـطيكي الروسي في منطقـة الشـرق ألمر ات التنافس الامجل هذا الفصل و ايتن

ت تتمثل فـي المجـال الجيوبـوليتكي و المجـال الطـاقوي و الاهم ثالث مجأهم مظاهر هذا التنافس و قد حددنا أ

  :لنا من خاللها في و اثالث مباحث أساسية تن إلى،و لهذا تم تقسيم الفصل  السالح مبيعات مجال

و ذلـك  األوسطلشرق مريكي الروسي في منطقة األاتكلمنا عن التنافس الجيوبوليتيكي  :لوأل االمبحث  •

  .أ و روسيا.م.المنطقة من الناحية الجيبوليتيكة لكل من الو أهميةلتبيان مدى 

و ذلـك  األوسـطمنطقـة الشـرق فـي مريكي الروسي ألا الطاقوي لتنافسا إلىتطرقنا فيه  :الثانيالمبحث  •

   .أ و روسيا.م.المنطقة من الناحية الطاقوية لكل من الو أهميةلتبيان مدى 

و  األوسطمنطقة الشرق في  مجال التسلح مريكي الروسي فيألالتنافس تكلمنا فيه ا :المبحث الثالث •

ساسي أنها تمثل زبون أستقرار مما يعني إالمنطقة من الناحية كونها منطقة ال  أهميةذلك لتبيان مدى 

  .أ و روسيا في مجال بيع السالح.م.لكل من الو
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    األوسطحول المجال الجيوبوليتكي للشرق مريكي الروسي ألاالتنافس :لوأل االمبحث 

ال  هميـةألاجيوبولييتكيـة كبيـرة مقارنـة بغيرهـا مـن المنـاطق،و هـذه  أهميـةب األوسطتتمتع منطقة الشرق   

سـتخداما إستعمال القوى الكبرى لهذا الموقـع الجغرافـي إطريقة  تعني بل،تعني كما هو شائع الجغرافيا السياسية

ه بسـط نفـوذ إلـىبـان الحـرب البـاردة و سـعي كـل طـرف إمثل مـا حـدث ،سها مع بعضها البعضفسياسيا في تنا

   1.األوسطعلى الشرق 

  أ و روسيا.م.و دورها في التنافس بين للو األوسطالخصائص الجيوبوليتيكية للشرق :لوأل االمطلب 

  :بخصائص جيوبوليتيكية عديدة من أهمها األوسطتتميز منطقة الشرق 

ربـا التـي يعـيش أو إقليم جغرافي يتوسط دائرة تضـم القـارات الثالثـة آسـيا و إفريقيـا و  األوسطالشرق أن  �

قتصادية و إالرضية ،و فيه تتضارب المصالح السياسية و ألاعليها أكثر من ثالثة أرباع سكان الكرة 

  2؛جتماعية المحلية و العالمية و ما يتفرع عنها من تناقضات على مختلف الصعدإال

ـــــة مـــــن البحـــــار و المحيطـــــات هـــــي � ـــــى أكبـــــر مجموعـــــة مائي بحـــــر قزوين،البحـــــر :تشـــــرف المنطقـــــة عل

  ؛حمر،الخليج العربي و المحيط الهنديإالبيض المتوسط،البحر إالسود،البحر الإ

نهـار إال إلـىردن،إضـافة إالنهـر -الفـرات-دجلـة-النيـل:نهار المهمة مثـلإالحتوي على العديد من أنها ت �

ـــتحكم فـــي الشـــرق أالصـــغيرة،و هـــي فـــي  مجموعـــة مـــن المـــداخل  األوســـطغلبهـــا صـــالحة للمالحـــة،و ت

  ؛قناة السويس،مضيق البوسفور و دردنيل،باب المندب،و مضيق هرمز:الرئيسية مثل

قـات الحـرب،و لهـا أو تساع و العمق و من ثم فهي تتـيح نشـر القواعـد العسـكرية فـي إالتتميز المنطقة ب �

  متصاص الضربات العسكرية حتى غير التقليدية؛إمقدرة على 

ة و تعدد المصادر الطبيعيـة و الثـروات المعدنيـة و مصـادر الطاقـة هـذا فضـال تتميز هذه المنطقة بوفر  �

 3.غلبهأعتدال في إالعن تنوع المناخ الذي يتميز ب

ستراتيجي و ساحة تنـافس إجعلته يمثل نقطة تماس  األوسطن الخصائص الجيوبوليتيكية للشرق إو بذلك ف

تحاديـة،ما جعلهمـا اإلاوروسـيا  األمريكيـةسـها الواليـات المتحـدة أدولي كبير بين العديد من القـوى الكبـرى علـى ر 

  . األوسطيدخالن في تنافس شديد حول منطقة الشرق 

ســتقطاب إلاصــراعا كبيــرا خــالل مرحلــة الحــرب البــاردة نتيجــة سياســة  األوســطشــهدت منطقــة الشــرق و قــد 

و رغبــة كــل طــرف فــي بســط نفــوذه و تحقيــق ،تحــاد الســوفياتيإلاو  األمريكيــةنتهجتهــا الواليــات المتحــدة إالتــي 
                                                 

 .17.ص، )1998ربي، ا�و- مركز الدراسات العربي:تبيرو (ستراتيجية العالمية المعاصرةإ�س#مي في ظل إ� مالعال ع�ء طاھر، 1

 .15.،ص)2004مركز دراسات الوحدة العربية،:لبنان(العولمة و النظام الدولي الجديدسمير امين و أخرون، 2
 .55.،صمرجع سابقممدوح محمود مصطفى منصور، 3
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ن إ،بل األوســـطحـــداث و ســـقوط الثنائيـــة القطبيـــة لـــم تـــزول الصـــراعات فـــي الشـــرق ألاو مـــع تطـــور . مصـــالحه

شـكال الحـرب أشـكل مـن  إلـىحد العـودة  إلىججت الخالفات ووصل التوتر أمعطيات و عوامل جديدة ظهرت 

 أو،األمريكيــةحاديــة القطبيــة بقيــادة الواليــات المتحــدة ألامقاربــة ن روســيا لــم تستســلم لأالبــاردة الجديدة،خاصــة و 

يضا يشكل بؤرة توتر أتبادل المنافع و هو  أورتدادات التجاذب ساسيا إلأكان مكانا  األوسطتسلم بها و الشرق 

   1.روسياأ و .م.لكل الالعبين على الساحة الدولية خاصة الو هميةألاستراتيجية في غاية إنه بقعة أكما  ،دائمة

ن نفـوذ الـدول أحـد رواد الفكـر الجيوبوليتيـك أ "سـهوفرو اه"ستراتيجية الحديثة يرى المفكـر إلاوفقا للنظريات 

حتكـار الحقيقـي بـين نفـوذ الـدول إلامناطق حساسة و هـي منـاطق  إلىصارعة على السلطة العالمية،تنتهي تالم

،و هــو مــا ينطبــق علــى منطقــة 2المعــارك السياســية و العســكرية أتبــدمــا الكبــرى و فــي مثــل هــذه المنــاطق غالبــا 

  .مريكي و الروسيألاو التي هي في دائرة النفوذ  األوسطالشرق 

قـد ظهـرت فـي تصـريح أدلـى بـه  األوسـطالمبكـرة علـى حيويـة الموقـع الجيوسياسـي للشـرق  األمريكيةالداللة 

فــي  األوســط،و المقصـود بالشــرق األوســطلـى لمنطقــة الشــرق و ألاليــه التوصــيفات إو الــذي ترجـع  الفريــد ماهــان

 17.778نـه كامـل المنطقـة الممتـدة لمسـاحة جغرافيـة تقـدر بحـوالي أمريكـي ألاالسياسـي -صطالح الجغرافيإلا

 652.090:أفغانســـتان:ية و اســيآلا،الــدول 2مليـــون كلــم 13.923الــوطن العربــي :موزعــة كمـــا يلــي 2مليــون كلــم

  2.3كلم 796.100 ، باكستان2كلم 9251 ، قبرص2كلم 775.000:،تركيا2كلم 162.190:إيران،2كلم

الخطاب السياسي الرسمي للواليات المتحدة وحدة جيوسياسية واضـحة و  إلىبالنسبة  األوسطيشكل الشرق 

إن تضمنت أكثر من منطقتين متميـزتين همـا جـوار إسـرائيل و الخلـيج النفطـي و تختلـف كـل واحـدة منهمـا مـن 

  4.حيث وظيفتها الجيوسياسية

المعنى السياســي،و لقــواه أ نفســها قائــدة للمعســكر الغربــي بــ.م.بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة كرســت الــو

تحـــاد الســـوفياتي إلاالبحريـــة بـــالمعنى الجيوبوليتيكي،أمـــا روســـيا قائـــدة القـــوى البريـــة فقـــد إنـــدرجت تحـــت عبـــاءة 

أ ليخـــوض قطبـــا الجيوبوليتيـــك الكـــوني صـــراع القـــرن العشـــرين الـــذي .م.لمواجهـــة القـــوى البحريـــة و زعيمتهـــا الـــو

مـــن قبلـــه،لكن التصـــورات الجيوبوليتيكيـــة الجديـــدة لروســـيا  19ربحتـــه القـــوى البحريـــة ،كمـــا ربحـــت صـــراع القـــرن

 إلىن تكون ظاهرة مؤقتة،تعود بعدها روسيا أ ون هزيمة القوى البرية ال تعدأتحادية في الوقت الحالي تعتقد إلا

                                                 
ال,,,,دار العربي,,,,ة للعل,,,,وم :لبن,,,,ان(كب1111ر حت1111ى ف#دمي1111ة ب1111وتينإ�و ش1111مال افريقي1111ا م1111ن بط1111رس  اوس1111طدور روس1111يا ف1111ي الش1111رق ناص,,,,ر زي,,,,دان، 1

 .123.،ص)2013ناشرون،
دار النھض,,,,,,,,,ة :بي,,,,,,,,,روت(اوس111111111طالجغرافي111111111ا السياس111111111ية و الجيوبوليتيك111111111ا م111111111ع دراس111111111ة تطبيقي111111111ة عل111111111ى الش111111111رق محم,,,,,,,,,د ري,,,,,,,,,اض، 2

 102.،ص)1979العربية،
 .245.،صمرجع سابقمحمد مراد، 3
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غفلتها تجربة روسيا القيصرية أخذ في الحسبان كل العوامل الجيوبوليتيكية التي أأداء رسالتها القارية،تلك التي ت

  1.تحاد السوفياتي السابق،لتحقق في النهاية إنتصارها الذي تراه حتميا على القوى البحريةإلاو 

 إلـــى األوســـطيشـــكل العامـــل الجغرافـــي مصـــدرا هامـــا مـــن المصـــادر التـــي تـــدفع الـــدور الروســـي فـــي الشـــرق 

الحـــراك السياســـي  مـــن العوامـــل المـــؤثرة فـــيشـــكال التواصـــل الـــذي تعنيـــه مجموعـــة أفهنـــاك شـــكل مـــن .مـــامألا

عتبارات إلاالممـــرات المائيـــة،المعابر البريـــة،:مـــن هـــذه العوامـــلو يومنـــا هـــذا، إلـــىتـــاريخ وصـــوال الالروســـي،عبر 

  .قتصاديإلاالعامل  إلىالدينية إضافة 

لكثيـر مـن أراضـي و هضـاب و بحـار و ممـرات مائيـة لهـا مـدلوالتها و فيهـا ا األوسـطإن ما يحتويه الشـرق 

متجمــد معظــم أيــام ها ســيما و أن شــمال،لروسيا مــن العناصــر التــي تعتبــر مصــدر جــذب لإلهتمامــات السياســية

ـــق و  إلـــى الســـنة و يفتقـــد الحركـــة و مشـــرقها بعيـــد و متعـــب،و غربهـــا كـــان علـــى الـــدوام مصـــدر الهمـــوم و القل

  2.التهديد

ســــتراتيجية لمنطقــــة الشــــرق إلاالقيمــــة الجغرافيــــة و  هميــــةتنطلــــق السياســــة الروســــية الجديــــدة مــــن رؤيتهــــا أل

 أن هتمامـــات العالميـــة،و أنـــه ال يمكـــن ألي نظـــام عـــالمي إلا،بإعتبارها تحتـــل مكـــان الصـــدارة فـــي ســـلم األوســـط

فيها يتقرر مركز تـوازن القـوى،و لكونهـا و ستراتيجية لما تمثله من قلب العالم،إلايتشكل بعيدا عن تلك المنطقة 

  3.ي قوة أمريكية كانت أم روسيةي دور محتمل ألتكاز و رافعة سياسية ألتمثل منصة إر 

  أ.م.و الو بالنسبة روسيا يرانالجيوبوليتيكية إل هميةألا:ثانيالمطلب ال

  بالنسبة روسيا يرانالجيوبوليتيكية إل هميةألا: لوال ا عالفر 

ن تعمـل روسـيا علـى أرض الواقع،يجـب أفكار المؤسسة للجيوبوليتيـك الروسـي الجديـد علـى ألاتحقق تحتى 

أكبر بلدان العالم مسـاحة -يحقق لروسياو الذي .طهران-ر جيوبوليتيكية جديدة منها محور موسكوو اتكوين مح

الخلـيج العربـي و هـو هـدف جيوبـوليتكي  إلـىالتمـدد و الوصـول -منافذ بحرية على المياه الدافئة إلىو المفتقرة 

بإعتبارها الشريك الوحيد  مكانتها لدى موسكو إيران،ووفقا لهذا التصور تحتل تحقيقه إلىظلت و مازالت تسعى 

   4.الخليج سياسيا إلىو الذي يسمح لها بالوصول  األوسطلروسيا في منطقة الشرق 

                                                 
: ،متحصل عليه من الموقع "يإ�يرانبعاد الجيوبوليتيكية للحوار العربي التركي إ�"،مصطفى اللباد 1

topic-http://momayaza.maghrebworld.net/t11،16:22:الساعة ،على05/07/2014:يوم. 
 .251- 250.ص ص، سابق عمرج، السياسية و الجيوبوليتيكا مع دراسة تطبيقية على الشرق ا�وسط الجغرافيا محمد رياض، 2
 :عليه من الموقع،متحصل "اوسطالسياسة الروسية في الشرق "عبد الغني س�مة، 3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=254815،15:23:الساعة ،على12/07/2014:يوم. 
 .سابق عمرج مصطفى اللباد، 4
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ل و اتحـبحيـث ،إيرانيفرض تواصال جيو سياسـيا بـين روسـيا و  إيرانهذا التواصل الجغرافي الذي تتمتع به 

خيـرة و الاعلـى عـداء مـع هـذه  إيـرانأ كـون .م.ي في لعبة شد الحبل مع الويرانإلاستفادة من الموقع إلاموسكو 

  .الوحيدة تقريبا التي تحدت علنا نظام القطب الواحد

صـبحت أن أقصـى الحـدود مـن عالقاتهـا الجيوسياسـية مـع روسيا،السـيما بعـد أ إلـى إيرانستفادت إبالمقابل 

علـى مـدى سـنوات عديـدة و  األمـن،فشكلت موسكو لها مظلة تحميها في مجلـس سطاألو قليمية في الشرق إقوة 

  1.يضا في تطوير ترسانتها العسكريةأ

ستعادة دور القوة الدوليـة العظمـى مع وصول بوتين لفترة رئاسية ثانية نلحظ المساعي الروسية الواضحة إل

قليم إالأ و قد ال يكون هذا مطلبا ملحا على المستوى العالمي،و لكنه كذلك بالفعل على مستوى .م.المنافسة للو

 إيــــرانتقيــــيم دور  عــــادةمــــا دفعهــــا إل األوســــطت روســــيا تفكــــر بتعزيــــز مكانتهــــا فــــي الشــــرق أو جــــواره،و قــــد بــــد

فغانســتان منــذ أمريكــي فــي إالدى التواجــد أ،و قــد األوســطر فــي منطقــة الشــرق ثيرهــا المباشــأالجيوبــوليتيكي و ت

قلـق روسـيا و بالتـالي تزايـد ال إلـىعبر القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة  1991و في الخليج منذ  2001

 ل بــوتين تشــكيلو اأ فحــ.م.خــرى بعيــدا عــن الــوأت روســيا فــي تكثيــف المســاعي لتطــوير العالقــات مــع دول أبــد

و الهند  إيرانالصين و على غرار  أ تضم العديد من الدول.م.جبهة تعارض السياسة المتسلطة و التوسعية للو

   2.نهاء سياسة القطب الواحدخلق نوع من التوازن في العالقات الدولية إل عادةو البرازيل إل

موســكو موقــع عترافــا واقعيــا بضــعف إطــار خطــة تتضــمن إفــي  إيــرانســتغالل إل روســيا العمــل علــى و اتحــ

كتهديـد و  إيـران إلـىن روسـيا ال تنظـر إو بالتالي ف.أ.م.مقارنة مع موقف الو األوسطالنسبي في منطقة الشرق 

و الــدولي،و تهــدف هــذه  اإلقليمــيمــن خــالل توســيع نفــوذ روســيا  األمريكيــةلكــن كشــريك و حليــف لتحــدي القــوة 

إضـــعاف القـــوة  إيـــرانل كـــل مـــن روســـيا و و احيـــث تحـــ،قطابالامتعـــدد يجـــاد عـــالم إ إلـــىساســـا أســـتراتيجية الا

رجح الامن  األمريكيةطلسي،و تكوين تحالف مضاد يكون كثقل موازن للهيمنة الاف لضعاف الحإو  األمريكية

،الهند ،الصــين ،فنزويال،ســوريا و منظمــات تعتبرهــا الــدول الغربيــة إرهابيــة مثــل حمــاس و إيرانن يضــم روســيا،أ

  3.اهللاحزب 

مواجهـــة التـــدخل  قـــادرة علـــىإن روســـيا التـــي تســـعى إلســـتعادة دورهـــا كدولـــة عظمـــى لهـــا مكانتهـــا الدوليـــة 

مــــن حيــــث موقعهــــا  أهميــــةكثــــر إالالدولــــة  إيــــرانرة لها،تجــــد فـــي و امريكـــي المباشــــر فــــي شــــؤون الــــدول المجــــألا

                                                 
 .252- 251ص - ،صمرجع سابقناصر زيدان، 1
 :متحصل عليه من الموقع،"التحديات و الفرص :الروسية –الع#قات اBيرانية " 2

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/10/201310710612251555.htm18:36:،الساعة02/07/2014:،يوم. 
 ،www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50930 :متحصل عليه من الموقع،"2010-2003الع#قات الروسية إ�يرانية "لحمداني،سعد ا 3

 .18:36:،الساعة02/07/2014:يوم
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المنـدب و علـى جـزء كبيـر مـن غلـى منطقتـين بـالنفط فـي العـالم،و تشـرف علـى مضـيق بـاب أستراتيجي بـين إال

  .الخليج العربي من جهة،و على حدود جمهوريات آسيا الوسطى و القوقاز من جهة اخرى

ن هـذا يبقـى ضـمن حـدود معينة،فموسـكو ال أ ،إالييرانـإالنـامج النـووي ر ن روسـيا تـدعم البأعلى الـرغم مـن 

 ثـر قلـيالأو هـو مـا  األمنبات في مجلس روسيا لبعض العقو  ييدأكقوة نووية و هو ما يفسر ت إيرانتحبذ بروز 

كمـال مفاعـل بوشـهر و الـذي تـم إكيـد موسـكو أعافيتهـا بعـد ت الروسـية و التـي إسـتعادت-يـةيرانإلافـي العالقـات 

  .2010إنجازه و إنطالقه سنة 

  أ.م.للوبالنسبة  يرانالجيوبوليتيكية إل هميةاأل:الثاني عالفر 

الدبلوماســية بــين  هــاعالقات االولــى قطعــتو ايــران منــذ ان أ .م.الــوبــين لــم تقــم عالقــات دبلوماســية مباشــر 

و .يوما،و قضـية الرهـائن فـي لبنـان 444مريكيين في السفارة بطهران لمدة الاالبلدين على إثر إحتجاز الرهائن 

منــذ تبــادل الســفراء حتــى الوقــت الحاضــر و و لــم تقــوم ب، األمريكيــةالعمليــات التفجيريــة ضــد القــوات الفرنســية و 

  1.رهاب الدولين هذه الدولة راعية لإلأساس أعلى  يرانتلك الفترة وواشنطن تلوح بتوجيه ضربة عسكرية إل

صــالحي و الـــذي إلامتمــثال فــي الـــرئيس روحــاني ذا التوجــه  2013ســنة  يـــرانمــع وصــول رئــيس جديــد إل

مريكـا أو هـو مـا جسـده دخـول  إيـرانفي التقارب مع  األمريكيةت تبرز الرغبة أكثر تفتحا نحو الغرب،بدأيعتبر 

،و فـي ظـل هـذا التقـارب النسـبي 1+5طـار مجموعـة إضات مباشرة مع طهران حول ملفهـا النـووي فـي و افي مف

تفــاق علــى رفــع العقوبــات إلاو تبــادل التصــريحات المعتدلــة بــين الطــرفين خاصــة إذا تــم  إيــرانأ و .م.بــين الــو

مـر ينبــئ بتحجـيم الـدور السياسـي لروسـيا فــي ألان إالقـات بينهما،فـعـن طهـران و التقـدم أكثــر فـي الع األمريكيـة

ماكن كأفغانستان و ألاأ ضد روسيا عبر تواجدها في العديد من .م.،فسياسة التطويق التي تعتمدها الو2المنطقة

مـن أجـل تحجـيم النفـوذ الروسـي ووقـف برنامجهـا النـووي،و  إيـرانالعراق يمكن تعزيزها بعقد صـفقة أمريكيـة مـع 

  .ن في إدارة النفوذ في العراقو االتع

ســـطولها البحـــري الممتـــد و المســـيطر علـــى المجـــاري أ فـــي األمريكيـــةأدوات الواليـــات المتحـــدة تتمثـــل أقـــوى 

موقفهــا المتفــوق حاليــا ســتراتيجية حــول روســيا ،لتعزيــز الاهــم الــدول أالمائيــة فــي العــالم و كــذلك بالســيطرة علــى 

سـوف  إيـرانن إقالت،لـذا فـاعلى الساحة العالمية ،و كذلك حراسة مسارات انابيـب الـنفط و الغـاز و مسـارات الن

                                                 
1 Didier Billion L'Iran, plaque sensible des relations internationales, http://www.editions-dalloz.fr/l-iran-plaque-
sensible-des-relations-internationales.html,in:11/07/2014,at:12:36. 

  :،متحصل عليه من الموقع"اني الجديد و الع#قات مع روسيايرBاالرئيس "،فيتالي نعومكين 2
r.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%http://www.alkhaba    21:00:،على الساعة 23/10/2014: ، تاريخ الدخول 
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 إيــرانمريكــا بعقــد صــفقة مــع أن تقــوم أتمثــل فــي القريــب العاجــل نقطــة تمــاس هامــة بــين القطبــين ،و ال يســتبعد 

  1.ي ظرف من الظروفأستراتيجي تحت إلاغالق مضيق هرمز إلعدم تحمل واشنطن 

نهــا حســـب العديــد مـــن أ إاليــة جديــدة قابلـــة للتحقــق إيران-مريكيـــةأن التوقعــات بمحادثــات أعلــى الــرغم مـــن 

حتمـال تراجـع إوض ذاته يعنـي ا،و لكن التفاءالخبراء لن تسفر عن عالقات صداقة تمحو تاريخ طويل من العد

  2.المباشر على العديد من الملفات في المنطقةثير واشنطن أالنفوذ الروسي و تزايد ت

  أ و روسيا.م.الجيوبوليتيكية لتركيا بالنسبة للو هميةألا:المطلب الثالث

  أ .م.الجيوبوليتيكية لتركيا بالنسبة للو هميةألا:لوأل االفرع 

يضـا لهـا موقـع مركـزي فـي أن تركيـا أجيوبوليتيكة للقوى المتنافسـة،نجد  أهميةو مالها من  إيرانجانب  إلى

ن الرقعـــة أو مـــرد ذلـــك ،عتبـــارات الجيوبوليتيكيـــةيديولوجيـــة بـــل لإلألاعتبـــارات لـــيس لإل األمريكيـــةســـتراتيجية إلا

تعتبـر القـوة البحريـة و .راسـيا و مركـز دائرتهـاو ألاالجغرافية التي تنهض عليها تركيا كانت و مازالت لب منطقة 

و تمنعهـا ) روسـيا(نها تحبس و تحاصر القـوة البريـة أساسا لسيطرتها الكونية،بسبب أالمنطقة ) أ.م.الو(الحالية 

  .البحار المفتوحة إلىمن الوصول 

تطل تركيا على نحو متميز على الممرات البحرية فـي البوسـفور و الـدردنيل كمـا تفصـل روسـيا عـن البحـر 

نها شريحة جغرافية هابطة من السـماء بـين أمياه البحر المتوسط الدافئة و ك إلىسود و تمنعها من الوصول ألا

  3.طالقإلافي العالم على  بحريةهم المواقع الأمر الذي يجعلها في قلب ألابيض،ألاسود و ألاالبحرين 

ذ جمعـت بينهمـا روابـط متينـة منـذ نهايـة الحـرب إأ بشـئ مـن الثبـات .م.تسمت عالقـات تركيـا مـع الـوإو قد 

أ مـــن موقـــع تركيـــا الجغرافـــي المهم،لـــذلك بقيـــت المصـــالح و .م.ســـتفادت الـــوإفقـــد ،يومناهذا إلـــىلعالميـــة الثانيـــة ا

تجـاه تركيـا تحديـدا ،و لـم تكـن تركيـا فـي نظـر  األمريكيـةأ هي القـوة المحركـة للسياسـة .م.التوجهات العالمية للو

 إالنتهـاء الحـرب البـاردة إبعـد  األوسـطمريكي تجاه منطقـة الشـرق ألاستراتيجي إلامريكيين و ضمن المخطط ألا

يصــال الكميــات الكبيــرة مــن إلتفــاف حولهمــا فــي عمليــة إلاو  إيــرانحتــواء و محاصــرة روســيا و إدوات أحــدى إ

  .سيا الوسطىآثروات 

لـيس فقـط  ،و ذلـكاألوسـطفـي الشـرق  األمريكيـةالمفـاتيح المهمـة لفهـم السياسـة الخارجيـة  ىحـدإتمثل تركيا 

يضــا بســبب قــدرة تركيــا علــى أنمــا إعطاهــا ميــزة تنافســية عالميــة ،و ألتركيــا و الــذي  يبســبب البعــد الجيوبــوليتيك

                                                 
  :متحصل عليه من الموقع،"الروسية  امريكيةحرب القواعد و النفوذ " 1

http://www.arab-center.org/index.php?option=com_content&view=article&id=148:zawawi-1&catid=41:analysis-
articles&Itemid=7923:33:،الساعة19/07/2014:،في. 

 .مرجع سابقفيتالي نعومكين، 2
 .107..،ص)2004دار الشؤون الثقافية العامة ،(،على طريق الھند بغدادعبد الفتاح ابراھيم، 3
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ـــو ـــديم نفســـها لل ـــذي يمكـــن ألاعتبارهـــا الشـــريك إأ ب.م.تق ـــل ال ـــت إلامث ـــذا فقـــد دخل نقـــرة فـــي شـــراكة أعتمـــاد عليه،ل

مريكيـة فـي أي سياسـة أفـي ) يـةو احجـر الز (بمثابـة  أ بشـكل جعلهـا.م.ستراتيجية طويلة المدى مـع الغـرب و الـوإ

  .المنطقة

ربــا حتــى القوقــاز ،مــرورا أو ســتراتيجي مهــم فــي المنطقــة الممتــدة مــن إعتبارهــا فضــاء إأ لتركيــا ب.م.تنظــر الــو

و دعمها عسكريا  نقرةأأ طيلة نصف قرن على توطيد عالقاتها ب.م.،و قد حرصت الواألوسطبالبلقان و الشرق 

عتمـدت عليهـا إالتـي "أنجرليك"مريكية في تركيا و هي قاعدة أقتصاديا خاصة في ظل وجود قاعدة عسكرية إو 

و ال زالــت تعتمــد عليهــا فــي تقــديم الــدعم اللوجيســتي لقواتهــا  )افغانســتان-العــراق(أ فــي حروبهــا الســابقة .م.الــو

   1.المرابطة في افغانستان

 العسكرية الجوية مرات عديدة لفـرض حظـر الطيـران علـى شـمال العـراق) إنجرليك(ستخدام قاعدة إو قد تم 

تنصــيب  إلــىضــافة إالجنــدي فــي تلــك القاعــدة ب 1500أ تحــتفظ بنحــو .م.حيانــا،و ال تــزال الــوأالقيــام بقصــفه  و

أ العســكرية التــي تقــوم علــى القواعــد .م.و صــواريخ باترويــت،و هــذا يــدخل فــي عقيــدة الــو العديــد مــن الــرادارات

خاصــة فــي البحــار  األمريكيــةرية المنتشــرة حــول العــالم بهــدف احتــواء النفــوذ الروســي و اســتمرار الهيمنــة العســك

  2.سودألاساسية مثل البحر المتوسط و الخليج العربي و البحر ألا

ن ذلـك لـم يمنـع أ إال،بـنإلاالتركية قد شهدت توترا طيلة فترتـي الـرئيس بـوش -األمريكيةذا كانت العالقات إ

ســتراتيجي مهــم ال يمكــن التفــريط فيــه مهمــا إن تســتمر فــي النظــر لتركيــا كحليــف أالجديــدة مــن  األمريكيــةدارة إلا

حــد المفــاتيح المهمــة للسياســة أن تركيــا ســتظل ـأالخبــراء  مــنى الكثيــر أ،حيــث ر 3خــتالف معــهإالوصــلت درجــة 

  :همهاأارات عتبإنطالقا من عدة إو القوقاز و ذلك  األوسطفي منطقة الشرق  األمريكية

-بــاكو(ربـا عبـر خـط و سـيا الوسـطى ألآمـدادت الـنفط و الغــاز مـن دول حتياطيـا إلإأن تركيـا تعـد ممـرا  - 

 ركرانيا؛أو و ذلك كبديل عن الخط الروسي الممتد عبر ) جيهان-تفليس

 4سود و بحر قزوين و البحر المتوسط؛الاستراتيجي كممر بحري و مالحي يخترق البحر إلاموقعها  - 

-ثير الدائم على العالقات الروسـيةأتجاه تركيا هو الت األمريكية جيةساسي للسياسة الخار ألاإذا الهدف     

-تفــاهم اســتراتيجي روســي أوأ تســعى علــى الــدوام لــزرع العقبــات فــي ســبيل عــدم حصــول تقــارب .م.التركيــة فــالو

و هــذا يــدخل فــي سياســة .و آســيا الوســطى و القوقــاز األوســطتركــي قــد يقــوض مســاعيها للهيمنــة علــى الشــرق 

                                                 
،كلية إPداب و العلوم ماجستيرمذكرة ،")2011-2003(التركية في ظل عھد حزب العدالة و التنمية– امريكيةالع#قات "يز لطيف صادق،ر 1

 .88- 87ص -،ص2011إPنسانية،قسم العلوم السياسية جامعة غزة،
 .مرجع سابق،"الروسي-حرب القواعد و النفوذ ا�مريكي" 2
 .156.ص ،)2005خريف (،123.،العددشؤون عربية،"رؤية مستقبلية:ة امريكية تجاه العالم العربيجيالسياسة الخار"خليل العناني، 3
 .95.،صمرجع سابقريز لطيف صادق، 4
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ن تصــل عالقاتهــا ببلــدان الميــاه الدافئــة خاصــة مــع تركيــا التــي تشــكل أولــة دون لحتــواء الجديــد لروســيا و الحيإلا

   1.ر العالقات الدوليةو امحورا من مح

  روسيالالجيوبوليتيكية لتركيا بالنسبة  هميةألا:الفرع الثاني 

رغـم و جـود  إيـرانثير مثيله بـين روسـيا و أالتواصل الجغرافي بين روسيا و تركيا،مع ت ثيرأال يتشابه ت    

أكثـر مـن خمسـة قـرون غلـب علـى  إلـىتقاطع في بعـض المقاربـات،و عمـر العالقـات بـين روسـيا و تركيـا يعـود 

  2.معظمها نمط التنافس و الحروب

بـت أد فقد،ــمنـذ القدم فـي السياسـية الروسـية حتلت تركيا بمالها من مضائق إسـتراتيجية دورا رئيسـياإفقد     

قاليمهـا فـي الجنـوب و شـق منفـذ أسـتراجاع خيرة على شن حروب ضد الباب العـالي طيلـة ثالثـة قـرون إلألاهذه 

ن الـذي يحصـل اليـوم و خاصـة فـي السـنوات العشـر أ،غيـر 3بـيض المتوسـط عـن طريـق المضـائقألاالبحـر  إلى

  4.خالفال إلىبدا أن حذر متبادل ال يصل و امن تقارب و تع األخيرة

نظـرا  ،سـتفادة مـن العالقـات الجيوسياسـية مـع تركيـا و نسـيان الماضـيإللروسيا بكل جهودها  و تسعى    

صـبحت ممـرا بريـا أنهـا أالميـاه الدافئـة كمـا  إلـىجباري إالموقع الجغرافي لتركيا بالنسبة لروسيا،فهي ممر  هميةأل

  5.من تجارة روسيا الخارجية تمر عبر المضائق التركية %50ن أللصادرات الروسية،السيما من الغاز،بحيث 

ن بــالده حاليــا أنائــب رئــيس أكاديميــة القضــايا الجيوسياســية فــي روســيا ،بــ" ليونيــد إيفــانوف"أشــارو قــد     

هيمنــة لل تهــات تعلــن صــراحة مواجهأمــن ثــم بــدقتصــادي و بــدأت فــي إســتعادة قوتهــا ،و الاتحــررت مــن ضــعفها 

هتمام الشديد بتشكيل شبكة من الحلفاء و إلاستراتيجية الدفاع الروسية هي إحد مالمح أن أو ،المطلقة األمريكية

خـــتالف الجـــاد مـــع الغـــرب،و إقامـــة إلالـــة عـــدم و ان سياســـة روســـيا الخارجيـــة ترتكـــز علـــى محإلـــذلك فـــ.صـــدقاءألا

   6.خاصة تركيا األوسطعالقات تحالف و صداقة مع دول الشرق 

ن و اس التعــلــســيس مجأفــي مســعى لمأسســة العالقــات بــين روســيا و تركيــا،إتفق قــادة البلــدين علــى تو     

روســيا لتركيــا،و بنــاءا عليــه أصــبحت  خــالل زيــارة الــرئيس الســابق ميدفيــدف 2010الروســي فــي مــاي -التركــي

،و لكــن 2012مليــار دوالر ســنة  26 إلــىكبــر شــركاء تركيــا التجــاريين بحجــم تبــادل تجــاري وصــل أواحــدة مــن 

 و قـد صـرح وزيـر الطاقـة ،تركيـا إلىل للغاز و الانها المصدر ميزان التبادل التجاري يميل لصالح روسيا،نظرا أل

                                                 
 .مرجع سابق،"الروسي-حرب القواعد و النفوذ ا�مريكي" 1
 .254.،صمرجع سابقناصر زيدان، 2
مخب,,,,ر البح,,,,وث و الدراس,,,,ات ف,,,,ي الع�ق,,,,ات :الجزائ,,,,ر(التغي1111ر و اBس1111تمرارية ف1111ي اھمي1111ة ا�س1111تراتيجية لمنطق1111ة الخل1111يج العرب1111يعم,,,,ار جف,,,,ال، 3

 .32.،ص)2008الدولية،
 .254.،صمرجع سابقناصر زيدان، 4
 .255.المرجع نفسه ،ص 5
،كلية إPداب و العلوم السياسية ،جامعة رسالة ماجستير،"2012-2000السورية -ة و الدولية للع#قات الروسيةاBقليميا�بعاد "أكرم محسن كساب، 6
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دات الغـــاز الطبيعـــي الروســـية،و فـــي لقائهمـــا نتـــاج تركيـــا مـــن الكهربـــاء يعتمـــد علـــى وار إن ربـــع أالتركـــي مـــؤخرا بـــ

كيـد علـى رغبـة البلـدين فـي رفـع مسـتوى التبـادل التجـاري أغلـو مـن جديـد التأو ود و اعـاد الفـرورف و دأسطنبول إب

ل أو ن تبنــي روســيا أالقــادمين،و كــان البلــدان قــد اتفقــا مســبقا علــى  مليــار دوالر خــالل العــامين 100 إلــىبينهمــا 

،و قـد تـم 1مليـار دوالر 20الطاقـة علـى السـاحل التركـي شـرق المتوسط،بإسـتثمار بلـغ  لتوليـدمحطة تركية نووية 

توقيــع إتفاقيــات جديــدة علــى إنشــاء مجمــع للحديــد و الصــلب و مجمــع لبنــاء الســفن العمالقــة مــن قبــل الشــركات 

  2.الروسية في تركيا

البوسـفور و (ور المضـائق التركيـةلعبـ) منتـرو(أ من تعديل معاهـدة .م.تعمل روسيا جاهدة على منع الو    

ن بإسـم إتحــاد و ا،كمـا أكـدت علـى أن لـدى الطـرفين الروسـي و التركــي نظـرة مشـتركة إلقامـة منظمـة تعـ)الـدردنيل

  3.ربيو الاتحاد إلاأ و .م.راسيا بعيدا عن الوأو 

نهـا تصـرفت الحاليـة إرتياحـا عنـد المسـؤولين الـروس أل" حزب العدالـة و التنميـة"و تلقى سياسة حكومة     

  :بحكمة في ملفين تحكمهما الجغرافيا السياسية

عبـر " السـيل الجنـوبي"تفاقية مع موسكو تسمح بموجبهـا بمـد خـط لنقـل الـنفط و الغـاز إعندما وقعت أنقرة :لوأل ا

ربا،و ذلك في مواجهـة أو وسط و جنوب  إلىنتاج الروسي الاسود لنقل ألاة في البحر اإلقليميأراضيها و مياهها 

  .راضي التركيةألاربية عبر أو أ و دول .م.قيمه الوتالذي " نابكو"خط

ثنـاء أجورجيـا  إلـىلنقـل مسـاعدات  األمريكيـةعطـاء إذن للسـفن الحربيـة إعندما رفضت السـلطات التركيـة :الثاني

  2008.4الجورجية سنة -زمة الروسيةألا

قتصــادية و السياســية بــين تركيــا و روســيا ال يقابلــه بالضــرورة إلانتعــاش المتزايــد فــي العالقــات إلاهــذا     

سـوريا  ،حيث أصـبحتة المشـتركة خاصـة فـي الملـف السـورياإلقليميـتوافـق سياسـي مـوازي تجـاه بعـض القضـايا 

موقعــا متقــدما فــي مباحثــات مســؤولي البلــدين،و قــد عبــرت روســيا علــى لســان وزيــر خارجيتهــا عــن مواقــف  تحتــل

  .تركية اتجاه سوريامناهضة للسياسة ال

ن تركيـــا و روســــيا تعرفـــان حجــــم الخالفـــات بينهمــــا و تقــــدران أن آلامر،فالواضـــح حتــــى ألامهمـــا كــــان     

ن تــؤثر علــى تطــوير عالقاتهمــا أرضــية توافــق بــدون أضــرورة معالجــة هــذه الخالفــات بــالتهميش و البحــث عــن 

                                                 
 :عليه من الموقعمتحصل ،"تقارب اقتصادي و تباعد سياسي:تركيا و روسيا" 1
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يجــاد قــدر مــن التــوازن فــي العالقــة إقتصــادية و الدبلوماســية،فالبراغماتية و المصــلحة العليــا لروســيا تكمــن فــي إلا

  1.السورية-مع تركيا حتى في ظل توتر العالقات التركية

  أ و روسيا.م.الجيوبوليتيكية للدول العربية بالنسبة للو هميةألا:المطلب الرابع

الــدول العربيــة نجد أن أ و روســيا،.م.و تركيــا بالنســبة للــو يــرانالجيوبوليتيكيــة إل هميــةألا إلــىضــافة إلاب    

مريكـي الروسـي،فالدول العربيـة ألاساسـية فـي التنـافس الجيوبـوليتيكي أتمتلك مفاتيح الشرق أوسطية هي األخرى 

ربـا أو  إلـىشـرقا  األوسـطهـم فـي العـالم المتجـة مـن الشـرق ألاالمتحكمـة فـي السلسـة البحريـة  ئقتطل على المضا

ة لق هرمز ،باب المندب،و قناة السويس،و تشكل هذه المضائق عنق الزجاجـة للسلسـئي في مضاأالغربية غربا،

الــدول العربيــة فــي الــنفط و  أهميــةسيســا علــى ذلــك ال يمكــن حصــر أتو هــم فــي نصــف الكــرة الغربــي،ألاالبحريــة 

    2.و تركيا  إيرانالجيوبوليتيكية لكل من  هميةألان جغرافيتها السياسية ال تقل عن إالغاز فقط بل 

،فهو يحتـل األوسـطجيوبوليتيكيـة كبيـرة ضـمن منطقـة الشـرق  أهميـةالعالم العربي فـي جزئـه الشـرقي لـه     

ت العـالم و يـتحكم فـي الطـرق التجاريـة العالميـة بـرا،و راموقعا جغرافيا متميـزا يقـع فـي ملتقـى قـارات ثـالث مـن قـا

  3.جعل الدول العربية موضوعا للتنافس بين القوى الكبرىبحرا و جوا،مما 

  أ .م.الجيوبوليتيكية للدول العربية بالنسبة للو هميةألا:لوأل االفرع 

فـي  قليميـةإ بلـدانن وثيـق مـع و افـي تعـ األوسـطحكـام السـيطرة علـى الشـرق أ في سعيها إل.م.الودخلت     

ســرائيل،و فــي هــذا النشــاط الــذي مــا فتــئ إ إلــىضــافة إالردن بألاو  كمصــر و الســعودية و دول الخلــيج المنطقــة

مـا يلـزم مـن الطاقـة و التواجـد بؤكد أن هـذا الشـرق هـو الرئـة التـي تتـزود منهـا ،يشـتى قضـايايعبر عن نفسـه فـي 

بنــاء نظــام اقليمــي جديــد انطالقــا مــن رؤيــة  إلــىأ تســعى .م.العســكري الــدئم لمواجهــة عنــاء التنــافس الــدولي،فالو

تميـــز بالتواجـــد العســـكري المباشـــر فـــي دول عربيـــة شـــتى بحيـــث يهـــدف هـــذا النظـــام تر تقليديـــة جيوسياســـية غيـــ

ل كـذلك تحييـد القـوى و او يح األمريكيةالدولي بما يخدم المصالح  األمنتشكيل نظام  إعادة إلىالجديد  اإلقليمي

أ خطوطـا حمـراء عـن .م.ما قبل انتهاء الحرب البـاردة حـين وضـعت الـو إلىأ التي تعود اصولها .م.المنافسة للو

    4.بعض مناطق التنافس الدولي بينها و بين السوفيات
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الدول العربية على وجـه الخصـوص،خالل  األوسطتجاه الشرق  األمريكيةإستهدفت السياسية الخارجية     

 دون ةلولـيفي المنطقة في وضع يميـل لصـالحها،و الحستراتيجي الدولي إلابقاء على الميزان لإلالمراحل السابقة 

  :خرى و عملت على تحقيق ذلك عبرألصالح قوة  ميله

عتبار إنفتاحا،بإديمقراطية و  أكثر المالمح و الخصائص السياسية في دول المنطقة كي تصبح رسم إعادة •

 أوي تيــارات أحــداث سـبتمبر،كذلك الحيولـة دون ظهـور أمريكيــة هامـة لعـدم تكـرار أن ذلـك يشـكل ضـمانة أ

  1.دخول قوة منافسة إلىما قد يؤدي بأ .م.ئة للوأو قوى سياسية من

،و محاصرة النوفذ الروسـي و الحيولـة دون في المنطقة مطلقة مريكي بصورة شبهالادعم التواجد العسكري  •

  .نتشاره و العمل على تقليصه و تصفيتهإ

خــرى و ذلــك الامريكــي و تقلــيص نفــوذ الــدول الاأ بهــدف دعــم النفــوذ .م.تجــاه الــوإســتقطاب دول المنطقــة إ •

  2.نظمة السياسية ذات العالقة الوثيقة مع واشنطنالاعبر دعم 

علــى فاعليــة دورهــا كبيــرا فغانســتان و العــراق عبئــا أمريكــي المباشــر فــي ألاالتــورط العســكري  شــكللقــد 

نهـا غارقـة فـي تفاصـيل مشـهد سياسـي ال أكمـا لـو  األمريكيـةدارة إلاو بـدت فـي المنطقـة و العـالم  الجيوبـوليتيكي

األمريكـي بصـورة تسـاعدها علـى إعـادة تنظـيم  سـتراتيجيإلافـي التخطـيط و ما أدى إلـى تغيـر يمكن ضبطه،و ه

مــا  فــي ســياق هالمــمعتتضــح ت أبــد المنطقــة بشــكل يســمح لهــا بإســتعادة دورهــا الفعــال علــى عــدة مســتويات،و قــد

، 2010تحوالت سياسـية كبيـرة فـي المنطقـة العربيـة مـع نهايـة عـام  تو التي تضمن ثورات الربي العربييعرف ب

فقــد شــكلت الثــورات العربيــة نقطــة تحــول مفصــلية فــي تــاريخ المنطقــة العربيــة الحــديث،حيث لــم يكــن مــن المتوقــع 

نهــا شــبه عصــية أليهــا علــى إي دول كــان ينظــر طــالق حــدوث خمــس ثــورات فــي وقــت شــبه متــزامن،و فــإلاعلــى 

  3.نظمةألاعلى التغير السياسي الجذري نظرا للطبيعة الشمولية لتلك 

،كـان العديـد مـن صـناع القـرار و 2011نحـاء الـوطن العربـي عـام أجتاحت التظاهرات الشـعبية إعندما 

ن تكـــون هـــذه الحركـــات بدايـــة لحقبـــة جديـــدة فـــي المنطقـــة ،فقـــد وصـــف الـــرئيس أملون أمريكيـــون يـــألاالمحللـــون 

تعتبر أن إرهاصات الثورات أ .م.بالنسبة للوف 4،"أ.م.فرصة تاريخية للو"نها أنتفاضات بإلاباما أو مريكي باراك ألا

تسـاعد علـى القيـام أصـبحت ال ة اإلقليميـن البنـى أسـاس أعلـى العربية تنسجم مع األهداف العليـا ألمركـة العـالم 

دخــال مقــدراتها فــي عمليــة نــزف إخراجهــا مــن دائــرة الفعــل بتــدميرها و بالوظيفــة المطلوبــة أمريكيــا ممــا يســتوجب إ

                                                 
 .69.صمرجع سابق،خليل العناني،1
،كلية مذكرة ماجستير،"2012- ،2003السياسية اBقليمية و انعكاساتھا على توازن القوى في الشرق اوسط، التغيرات"احمد سليم حسين زعرب، 2

 .47.،ص2013السياسية،جامعة إPزھر،إPقتصاد و العلوم إPدارية،قسم العلوم 
 10.،ص5/1/2012جريدة الحياة،،"المشھد السياسي العربي للعام المقبل"خالد بن نايف الھباس، 3

4 Seth G Jones,"The Mirage of The Arab Spring Deal with The region you have not region you want", foreign 
policy(january-february 2013),p.04. 



        :الفصل الثاني مريكي الروسي في منطقة الشرق اوسطا�ت التنافس  امج

 63 

األمريكية ديناميات الخطط  معستقرار الذي ال يتسق إلان عكخيار بديل " الفوضى"مفتوحة بما يترتب عليه بث 

  1.المرسومة للجغرافيا السياسية العالمية

دنــى ألامركــز بترســبورغ لدراســات الشــرق و تأكيــدا علــى وجــود دور أمريكــي فــي هــذه الثــورات فقــد نشــر 

أن هنـــاك مريكـــي فـــي الثـــورات العربيـــة و الـــذي تحـــدث ألاالـــدور تقريـــرا حـــول  2011مـــارس  21المعاصـــر فـــي 

 تـيل و الرعايـة النتفاضات العربيـة مـن خـالل بـرامج التـديب و التمويـإلاساعدت على تغذية  أمريكية جموعاتم

مـن  اتحتجاجـإل،باإلضـافة الـى تعبئـة اقدمتها للنشطاء الديمقراطيين في الوطن العربـي خـالل السـنوات الماضية

عتبـــرت الحـــراك العربـــي منـــذ بدايتـــه نتاجـــا مباشـــرا للمبـــادرة إن روســـيا أ كمـــا،جتماعيإلالتواصـــل ا خـــالل شـــبكات

،خضــع مــن األمريكيةرة الخارجيــة ادإتحــت  2001برنامجــا منــذ عــام  250شــرفت علــى أســطية التــي أو الشــرق 

  2.السياسية ةمن المواطنين العرب للتدريب و التعبيئ المئاتخالله 

ي العديـد مـن البـاحثين لـيس ببعيـد عـن مضـامين مشـروع الشـرق أما يحـدث اليـوم فـي المنطقـة حسـب ر 

داة أعتبــاره وصــفة عالجيــة لبلــدان المنطقــة و إالكبيــر ب األوســط الكبير،فــالتطبيق العملــي لخطــة الشــرق األوســط

ها أستعمارية الجديدة التي ستكمل عملية التفتيت التـي بـدإلاكذلك الصيغة  يمثللتنفيذ سيناريو الفوضى الخالقة،

عمـدة أحـد أ،شـكلت الفوضـى الخالقـة )العـراق-فغانسـتانأ(ستعمار القديم،فزيادة على العمل العسكري المباشـر إلا

  .ي منافس خارجيألرسم الخريطة الجديدة للمنطقة بعيدة عن  أ.م.للو التدخل الخفي

الفلسـطيني الصـراع بشكل كبير هي قضـية  األمريكيةخرى التي تستقطب السياسة الخارجية ألاالقضية 

دارة إم و عجز سفر الواقع الجديد الذي تمر به القضية الفلسطينية عن تعثر واضح لعملية السالأفقد اإلسرائيلي،

يقـاف إعـن  2010عالنهـا سـنة إو رغـم ،باما عن فرض حلول عملية للقضية الفلسطينية على حكومة نتنيـاهوأو 

 2013نهــا فــي جــوان أ إال3.راضــي الفلســطينيةألاســتيطان فــي إلاســرائيل بالموافقــة علــى تجميــد إقنــاع جهودهــا إل

  .سرائيليينإلاالمحادثات السياسية بين الفلسطينيين و  إعادةعن  األمريكيةدارة إلاعلنت أ

ثرت أسـرائيلية و تـإلايقاعـات التـي تـتالءم مـع الشـروط إلاعملية تسـير وفـق  إلىأ التسوية .م.حولت الو

 4"حــل الصــراع"بــدال مــن مــنهج " إدارة الصــراع"عتمــاد مــنهج إبطموحاتهــا التوســعية و المؤجلــة للحــل النهــائي مــع 

مريكيـة أسـرائيل و التـي تمثـل قاعـدة عسـكرية إأ على عـدم فقـدان حليـف جيوبـوليتيكي مهـم ك.م.الورص حيث تح

                                                 
1 Elizabeth Kier and Ronald Krebs,"In war ‘s Wake:International Conflict and The fate of liberal Democracy",New 
York:Cambridge University Press,2010,pp.17-18. 

 .90.،ص2011،اكتوبر 186عدد ،السياسة الدولية،ال"تراجع الدور إ�مريكي في البيئة إ�ستراتيجية الجديدة"عصام عبد الشافي، 2
  :متحصل عليه من الموقع،"دور روسي في المفوضات بين الواقع و ا�وھام"بشارة نصار شربل، 3

featuredTopicsPag http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/ 12:36:،الساعة1/7/2014:،يوم. 
  :متحصل عليه من الموقع،"إ�مريكي من القضية الفلسطينيةالموقف "،محسن صالح 4

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/2/7/%D8% D9% %8A%D8%A914:33:،الساعة30/10/2014:،يوم. 
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ت الطارئة و الاستعمالها لحماية آبار النفط في الحإمريكي بإلاستراتيجي إلامتقدمة في الوطن العربي في الفكر 

نظمــة الرافضــة للهيمنــة ألاديــب أمحليــة لتســيوية و قــوة آلافريقيــة و إلاســتراتيجي الــرابط بــين المنطقتــين إلاجســرها 

  1.األمريكية

ضـــاع فـــي الـــوطن العربـــي و ألادارة هـــذا الصـــراع عبـــر ترتيـــب إأ مـــن خـــالل خططهـــا فـــي .م.تســـعى الـــو

 األمريكيـةيـة فـي السياسـة و اسـرائيل هـي حجـر الز إن أة القائمة على ثوابت اإلقليمي األمريكيةستراتيجية إلالخدمة 

ذات العالقـة الجيـدة معهـا و  أونظمـة السياسـية المواليـة ألاسـطية و الهيمنـة علـى نفـط المنطقـة و دعـم أو الشرق 

مين خطــوط المالحــة و التجــارة الدوليــة كمضــيق أو تــ األمريكيــةخــرى بمــا يخــدم المصــالح ألابنــاء الــنظم  إعــادة

قتصــادية للمنظومــة الغربيــة مــع إلاهرمــز بمــا يضــمن تــدفق الــنفط و البضــائع بشــكل آمن،بمــا يخــدم المتطلبــات 

  2.ي قوة كبرى من المنافسة على النفوذأستمرار في التفرد بالمنطقة ومنع إلا

ن تؤديه في الدفع نحو تسـوية مرحليـة أأ .م.جماع على الدور الحاسم الذي يمكن الوإلاعلى الرغم من 

زاء إالعجـــز الـــذي تبديـــه واشـــنطن  جمـــاع ممـــاثال عـــنإن هنـــاك أ إالســـرائيلي ،إلا-نهائيـــة للصـــراع الفلســـطيني أو

ســرائيل تحظــى بتركيــز إأمــن  لةأسرائيلي،فمســإلاطــرف واحــد و هــو الطــرف  الموضــوع و ذلــك بســبب ميلهــا تجــاه

ي مبــادرة أخــذ بعــدا واضــحا فــي أت يــةاألمنحتياطــات إلان المتعاقبــة ذلــك أل األمريكيــةدارات إلاخــاص مــن قبــل 

أ تشدد فـي .م.ن الوأيتضح و باما أو في مختلف مبادراتها منذ روجرز حتى  األوسطمريكية للتسوية في الشرق أ

بقـاء الفعلـي علـى الهيمنـة إلانها أيـة التـي مـن شـاألمنسرائيل عبر طـرح مجموعـة مـن الترتيبـات إمن أالدفاع عن 

ــ3ســرائيليةإلا عمومــا و  األوســطتجــاه منطقــة الشــرق  األمريكيــةصــل فــي السياســة ألاســرائيل هــو إمن ألتزام بــإلا،ف

  .المنطقة العربية على وجه الخصوص

ن المناخات السائدة في المنطقـة العربيـة،و السـيما أتعتقد ب األمريكيةدارة إلان أما يستنتج من كل ذلك 

ي أســـرائيلي بـــإلا-فـــي مصـــر و ســـوريا و لبنـــان و العراق،هـــي بمنزلـــة الفرصـــة الســـانحة لحلحلـــة الصـــراع العربـــي

و لعـل المتابعـة المباشـرة  منهـا القـومي،كثر حيوية لمصـالحها و ألأخرى أنها تبحث عن طريقة أو السيما ،شكل

مريكي مشـارك فيهـا كطـرف ثالـث و أوجود مبعوث  جون كيري و األمريكيةضات من قبل وزير الخارجية و اللمف

   4.باما لهذه القضيةأو دارة إهتمام الكبير الذي توليه إلاهو مارتن اندك،لدليل على 

                                                 
،جامعة الجزائر،عدد و الع�قات الدولية مجلة العلوم السياسية،"سرائيليّ Bاتاثير المصالح امريكية على تسوية الصراع العربي "عمار بن سلطان، 1

 .62- 61ص - ،ص1،1994
 .مرجع سابقمحس صالح، 2
 ،في http://www.alyaum.com/article/4005882:،متحصل عليه من الموقع"أوباما و العالم العربي اBس#مي"فواز جرجس، 3

 .11:30:،الساعة11/06/2014:يوم
،مجلة المستقبل العربي،متحصل عليه "البحث في تسوية مؤقتة أخرى:اBسرائيلية- الد��ت السياسية �ستئناف المفأوضات الفلسطينية"،ماجد كيالي 4

 :من الموقع
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_417_majadkyali.pdf18:22:الساعة/11/07/2014:،يوم. 



        :الفصل الثاني مريكي الروسي في منطقة الشرق اوسطا�ت التنافس  امج

 65 

  روسياالجيوبوليتيكية للدول العربية بالنسبة ل هميةألا:ثانيالفرع ال

تحتل الدول العربية الموجودة في منطقة الشـرق األوسـط مكانـة بـارزة فـي اإلسـتراتيجية الروسـية و ذلـك 

عـدة  هميتها الجيوبوليتيكيـة مـنأإذ تكتسب المنطقة العربية بالنظر إلى عدة عوامل أبرزها العامل الجيوبوليتيكي،

  :مزايا بالنسبة لروسيا تتمثل في

 البحر المتوسط؛ إالربا أو ال يفصلها عن  -1

 في الوقت الحاضر؛ األمريكيةنجليزية قديما و إلاحد الثوابت في السياسة أكون المنطقة العربية  -2

 غنى الوطن العربي بالنفط؛ -3

السويس،مضــيق هرمز،مضــيق قنــاة :وجــود القنــوات و المعــابر المائيــة الهامــة فــي المنطقــة العربيــة -4

 1.باب المندب

ربـــا أو راســـيا ،و هـــي مـــع أو طـــراف أرة و جـــارة تقـــع علـــى و ان المنطقـــة العربية،منطقـــة مجـــأيـــرى الـــروس 

لويــة فــي السياســة الخارجيــة لموســكو منــذ القــدم و قــد و ألامنطقتــان مهمتــان لروســيا،و لهمــا ) البلقــان(الســالفية 

بــرز هــذه أبعــاد متعــددة بــين روســيا و العــرب،و لعلــى أعلــى تحقيــق تواصــل لــه ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل 

  2.سالمإالبناء روسيا يدينون بأالعوامل كون ماليين من 

هناك العديد من العوامل التي تدفع روسيا نحـو تعزيـز عالقتهـا مـع المنطقـة الشـرقية مـن العـالم العربـي 

قليمـي قريـب مـن حـدودها الجنوبيـة لـذلك إبرزها العامل الجغرافـي فروسـيا تتعامـل مـع العـالم العربـي ككيـان أمن 

منهـــا أ علــىثــار ســلبية آي صــراعات فـــي المنطقــة قــد يكــون لهــا أمين حــدودها الجنوبيــة و منــع أتــ إلــىتســعى 

ن مشـتركتين فـي آلاصـبحتا أنهمـا أسيا الوسطى و المنطقة العربية علـى آمنطقة  إلىنها تنظر أالقومي،السيما 

نـــدالع إمكانيـــة إتخشـــى روســـيا لـــذلك ،"ســـالمي الموحـــدإلاالفضـــاء "تكـــوين مـــا يطلـــق عليـــه القـــادة الـــروس اســـم 

قتصــادية و العســكرية إلاقليميــة متصــاعدة،تنعكس علــى نطــاق واســع و تمــس المصــالح السياســية و إصــراعات 

  3.الروسية

المنطقـة العربيـة عبـر  إلـىالملتهب،كـان علـى روسـيا الولـوج  األوسطقلب الشرق  إلىقبل دخول روسيا 

ســـتقرار فيـــه،و عبـــر تركيـــا الجســـر الواصـــل بـــين الشـــرق و إلاســوريا البوابـــة الشـــمالية للمشـــرق العربـــي،و مفتـــاح 

البوابـــة الشــــرقية للمنطقـــة العربيـــة،و هـــذه المنطقـــة التــــي تجســـدها ثـــالث دوائـــر جغرافيــــة  إيـــرانالغـــرب،و عبـــر 

ن نغفـل وجـود أدون ) فغانسـتانأ-منطقة الخليج(طرافهاأمريكي في قلبها و ألاهميتها مع الوجود أاد رة،تزدو امتج
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ســــرائيل ،و فــــي هــــذا الصــــدد تنطلــــق روســــيا فــــي توجهاتهــــا السياســــية فــــي المنطقــــة مــــن معــــايير و محــــددات إ

،و جـزءا األمـنمجلـس  عتبارها عضوا دائمـا فـيإسرائيل ،و بإعديدة،منها وجود جالية روسية كبيرة و مؤثرة في 

صـراعات فـي التـاريخ كمـا  أون العالقـات الروسـية العربيـة لـم تتضـمن حروبـا أ لىمن الرباعية الدولية،فضال ع

  1.شكاليات في هذه العالقة في الوقت الحاضرإي أال توجد 

القــوة العســكرية  إلــىســاليب و التــي ال تعنــي بالضــرورة اللجــوء ألان تتبــع مجموعــة مــن أل روســيا و اتحــ

يجيا لحـين تـوفر تسـتراإنهاكهـا إأ تـدريجيا و .م.الـوستعادة نفوذها في المنطقة عبر تحرك بطـئ منهـا لمزاحمـة إل

خرى هـي أجانب عدة وسائل  إلىالمنطقة و الوسيلة التي تعتمد عليها روسيا  إلىالفرصة المناسبة للعودة بقوة 

سيا الوسطى و دور المتغير الـديني فـي هـذه آستغالل الموقع الجغرافي و الحضاري للمنطقة و قربها من دول إ

كثـر أرهـاب و التقـرب إلاديـان و مكافحـة ألان فـي مسـائل حـوار و اسـتخدام روسـيا لعامـل التعـإالعالقة و مـن ثـم 

المــــؤتمر  ظمــــةمن إلــــىمام نضــــن تقــــدمت بطلــــب لإلأســــالمية فــــي المنطقــــة خصوصــــا بعــــد إلامـــن المجتمعــــات 

  .ستغالل موقفها المؤيد للمواقف العربية السيما في مجال القضية الفلسطينية طوال المدة السابقةإسالمي و إلا

ن روسـيا إفـ،بـيض المتوسـط ألاوجـه الخصـوص المنافـذ علـى البحـر  ىفي موضوع الميـاه الدافئـة و علـ

ســتراتيجية فــي سياســتها الخارجيــة،و هــي تنســج إلامــن الممــرات المائيــة مــن الركــائز أن أ كمــا كانــت دائمــا تعتبــر

مـن تجـارة  % 50كثر مـن أعتبارات،فـإلاسـود وفقـا لهـذه ألاو محـيط البحـر  األوسـطمعظم سياستها فـي الشـرق 

،حيــث ســوريا قــد قــررت روســيا تطــوير مرفــأ طرطــوس فــي فو بالتــالي  2 .هــذه الميــاهروســيا الخارجيــة تمــر عبــر 

مين المالحــة البحريــة فــي مينــاء عــدن و ســواحل الصــومال و أبهــدف المســاهمة فــي تــ توجــد قاعــدة عســكرية لهــا

  3.سطول الروسي في الخارج لحماية مصالحها العلياألاترافق ذلك مع تعديل القوانين لتسمح بتحريك 

الروســي مــن هــذه  ن الموقــفإفــ،و فــي ظــل مــا تشــهده المنطقــة العربيــة تحــت مــا يســمى الربيــع العربي

ات ر متياز،و خالفا للعهد السوفياتي،الذي كانت فيـه موسـكو الـداعم الرئيسـي لكـل الثـو إالتحوالت كان براجماتيا ب

لتزمـت إي بلـد عربي،فقـد أييدا صريحا للثورة فـي أالشعبية و حركات التحرر الوطني في العالم،لم تعلن روسيا ت

وقفـت موقـف  أوضوح الصورة كما حدث فـي تـونس و مصـر،و  و حداث لحين نضجهاألازاء إموسكو الصمت 

 بدت مواقف مؤيدة للسلطة الحاكمة في ليبيـاأني كما في حالة اليمن و البحرين،في حين أالمتابع المت أوالحياد 

لـة و ا،فـي محكـل األطرافتصـال مفتوحـة مـع إبقـاء قنـوات إ،لكن موسكو حرصت في ذات الوقـت علـى و سوريا

ستقرار الداخلي إلانزاهة مواقفها،و حرصها على كيد الدائم على أر ممكن من التوازن،و التكبر قدأمنها لتحقيق 
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بقـاء علـى عالقاتهـا بالـدول محـل الثـورات بغـض النظـر عـن الطـرف إلاللدول العربية،و ذلك بهـدف  اإلقليميو 

  1.الذي يسيطر على السلطة و يكون له الغلبة في النهاية

ــــــي زادت خشــــــية روســــــيا مــــــن أمــــــع إشــــــتداد  ــــــع العرب ــــــىضــــــطرابات إلانتقــــــال عــــــدوى إحــــــداث الربي  إل

سالمية في تترستان و بشكيريا فضال عن القوقاز،بسبب تشابه الدوافع فـي إلاالجمهوريات  إلىراضيها،خاصة أ

نـه عمـل أعتبـار مـا يحـدث بإلـة و اعالميـا فـي محإالداخل الروسي مع واقـع التجربـة العربيـة لـذلك عملـت روسـيا 

  .نقالبي و صراع بين مؤيدين و معارضين للرؤساء العربإ

ة يعبــر بوضــوح عــن أزمــة النظــام العــالمي و بيــنــدلعت فيــه الثــورات العر إالــذي " الســياق"ن أتــرى روســيا 

قتصـادية،لهذا إلاجتماعية و إلالبرامج نشر الديمقراطية مع جهل بمعطيات هذه الشعوب  األمريكيةالمخططات 

لـة و اأ و مح.م.عتبـار رغبتهـا فـي تحقيـق التـوازن مـع الـوإلافـي  ةخـذأتجـاه الثـورات العربيـة بحـذر  تتحرك روسيا

  2.لة كسب حلفاء جدد مثل مصرو امح أوعدم فقدان شركائهم التقليدين كسوريا 

لــة صــياغة كتلــة مــن الــدول المؤيــدة تكــون ذخــرا و امح إلــىفــي ظــل هــذا الواقــع المتغيــر تســعى روســيا 

فـي المسـتقبل هـو معـاداة الغـرب،و لهـذا  األوسطن يظل القاسم المشترك في الشرق أفتراض إستراتيجيا لها مع إ

قــة تســعى ططــراف فــي المنألا مــع جميــعمحادثــات نشــاء إلــة و اتجــاه الــذي تفضــله روســيا ســيكون محإلان أيبــدو 

ن المعســـكرات و بـــين الالعبـــين ســـتعادة دورهـــا التقليـــدي،و هـــو دور الوســـيط الـــرابط بـــيإ إلـــى مـــن خاللـــه روســـيا

و دعمهـا ميـدانيا و فـي نفـس الوقـت العمـل  األمـنقلييمين،حيث تعمل روسـيا علـى حمايـة سـوريا فـي مجلـس إلا

حيــاء مســيرة الســالم بــين إخــرى و هــي أســد،و هنــاك قنــاة حيويــة ألا لــة الــربط بــين المتمــردين و نظــامو اعلــى مح

  3.مكنأن إسرائيل و فلسطين مع مشاركتها الفاعلة إ

رغم مساعيها الدبلوماسية الكبيرة ،هـو مـا دفـع  على إيجاد حل لهذا الصراع األمريكيةدارة إلفعدم قدرة ا

في معالجة هـذا الصـراع مـن خـالل التحركـات الدبلوماسـية الروسـية  أهميةكثر فاعلية و أدية دور أت إلىروسيا 

ن أممــا يــدل علــى  األوســطبحــاث روســية مهتمــة بالشــرق أو المــؤتمرات التــي تشــرف عليهــا مراكــز دراســات و 

ن موقعها كقوة كبرى و عضو دائم فـي مجلـس أساسي في حل الصراع،و ترى ألعب دور  إلىروسيا متعطشة 

،و تنطلــق  األمريكيــةســع و يعفيهــا مــن الــدور المســاعد للجهــود أو يؤهلهــا لنشــاط " الرباعيــة"و شــريك فــي  األمــن

راق الضـغط أو تحـاد السـوفياتي تملـك مـن إلان روسـيا وريثـة أعتقـاد راسـخ بـإلـك مـن بتهـا لتحقيـق ذغروسيا في ر 
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حتفظـت بعالقـات ممتـازة مـع العـالم العربـي ،فقـد إرا ديناميكيـا ووسـيط نزيهاو ان تكـون محـأالفعلية ما يمكنها من 

  1.ثير في داخلأسرائيل و القدرة على التإبالتوازي مع تطوير عالقات مميزة مع 

نفــاذ  أمــة الفلســطينية،و بــدو احتضــانها مــؤتمرا لفصــائل المقإبــرزت التحركــات الدبلوماســية لروســيا فــي 

الــذي  2010ديســمبر  11و  9فــي مــؤتمر مالطــا فــي  األمريكيــةصــبر روســيا واضــحا حيــال فشــل الدبلوماســية 

 عـادةساسـية إلألاقتـراح عقـد مـؤتمر فـي موسـكو يضـع الركـائز إوزير الخارجية الروسـي،و تمخـض عـن حضره 

نسداد المسار إفي ظل  إيرانقليميين على غرار تركيا و إشراك العبين إطراف بألا ضات المتعددةو اطالق المفإ

دخــال الصــين و إقتــراح توســيع اللجنــة الرباعيــة لتصــبح سداســية مــن خــالل إســرائيلي مــع إلا-الثنــائي الفلســطيني

قليمـي إمنـي أنشاء نظـام إن تكون روسية و التفكير في أستبدال ممثلها توني بلير بشخصية يستحسن إالهند و 

  .للجميع األمنيستطيع توفير  األوسطفي الشرق 

مريكي ألاكتفاء بالوسيط إلاجماع روسي على المطالبة بتوسيع دائرة الوساطة في الصراع و عدم إثمة 

الداخليــة،و يســتند الموقــف الروســي الــرافض  األمريكيــةن فاعليتــه متغيــرة حســب تغيــرات السياســة أثبــت أالــذي 

قنـــاع إمـــم المتحـــدة،و ضـــرورة ألا كبـــر لروســـيا تحـــت مظلـــةأعطـــاء دور إضـــرورة  إلـــىحتكـــار دور الوســـاطة إل

تفاقات الكلية،فكل جزء إلاتفاقات الجزئية بإلانتهاء من نظرية ربط إلاض بحيث يتم و اطراف بتفكيك بنود التفألا

طـالق مسـارات إمكانيـة إراضـي مـع ألاو تبـادل  األمـنتفاق عليه يدخل حيز التنفيذ،خصوصـا فـي مجـال إلايتم 

  2.طرافألامتعددة  أوموازية 

نفتـاح علـى كـل الـدول،فمن ناحيـة يتمحـور الموقـف إلاستراتيجية حذرة وواقعية تقـوم علـى إروسيا تتبنى 

،و 242ســاس علــى المواقـف الســوفياتية المعلنــة منـذ وقــت بعيــد و المرتكـز علــى قــرار ألاالروسـي فــي المنطقـة ب

سـرائيل و عاصـمتها القـدس،و إجانـب  إلـىبسـالم  فيهـا عـيشتي يالفلسسطيني في دولته المستقلة الحق الشعب 

يارتــه فــي ز " فالديميــر بــوتين" و قــد عبــر عــن هــذا الــرئيس الروســي.ســرائيليةإلاســتيطانية إلارفــض الممارســات 

عامـا و  25عترف بالدولة الفلسطينية منذ إتحاد السوفياتي إلان أراضي الفلسطينية،حيث صرح ألا إلىخيرة ألا

تفـاق إنقسام الفلسطيني رحبت روسيا بإلاو في موقفها من  3.طارإلاير في السياسة الروسية في هذا ينه ال تغأ

نهـــاء وطنــي برئاســـة محمـــود عبــاس تـــؤدي إلن تشــكيل حكومـــة توافـــق أالدوحــة بـــين حركتـــي فــتح و حمـــاس بشـــ

تجـــاه وحـــدة إتفــاق خطـــوة فـــي إلان هـــذا أة الروســـية بـــجيـــســم الخار إالمتحـــدث ب" لوكاشـــفيتش"عتبـــر إنقســام ،و إلا

                                                 
 .مرجع سابقبشارة نصار شربل، 1
 .المرجع نفسه 2
 :،متحصل عليه من الموقع"الع#قات الروسية و ضرورة البحث عن دوافع جديدة"سامر الياس، 3

http://www.syriantelegraph.com/?p=20393 
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–و فــــي الوقــــت نفسه،تشــــهد العالقــــات الروســــية  2011.1تفاقيــــة القــــاهرة لعــــام صــــفوف الفلســــطينين و فقــــا إل

   .2010سرائيل سنة إن العسكري بين روسيا و و التعزيز التعتفاقية إتوقيع اإلسرائيلية خاصة بعد 

لعمليــة مريكــي فــي الوســاطة الدبلوماســية ألاحتكــار إلاالموقــف الروســي المطالــب بوقــف يمكــن إرجــاع     
فـتح الطريـق أمـام قـوى دوليـة و يمر الـذي ألاأ على فرض نفسها على طرفي النزاع ،.م.عدم قدرة الو إلى السالم

راقا كثيرة فـي تسـوية ملفـات و خالفـات عديـدة و هـو مـا يخولهـا أو سها روسيا و التي تملك أعلى ر إقليمية عديدة 
  2.مريكي في المنطقةألاحتكار إلان تكسر ـعلى 

داء ألاذا مـا قـورن بـإثير الفعـال أستراتيجي الروسي في المشرق العربي قاصرا على التإلاداء ألاال يزال   

ثير خاصـة بعـد أمـام علـى صـعيد الحضـور و التـألا إلـىنه بات يتقدم كل يوم خطـوة أ إال.مريكيألاستراتيجي إلا

مــر الــذي خلــق عــداء كبيــر ألاســرائيل ســالمي و مســاندتها إلإلامريكــا فــي العــالم العربــي و أالحــروب التــي شــنتها 

فالفعل ،األمريكيــةصــبح يــدفعها للبحــث عــن غطــاء آخــر يخــرجهم مــن العبــاءة أأ و .م.بــين شــعوب المنطقــة و الــو

و الدولي من حيث الهـدف و الوسـيلة،و هـو مـا قـد يجعلهـا البـديل  اإلقليميكثر تقدما في المحيط أالروسي بات 

  3.أ في المنطقة.م.فر حظا مكان الوو ألا

  األوسطمنطقة الشرق في مريكي الروسي األ الطاقوي لتنافسا:المبحث الثاني

ال زال النفط و الغاز يعدان مصـدرا حيويـا للطاقـة بـالرغم مـن بدايـة تطـور مـوارد الطاقـة البديلـة،فمفهوم 

كبيـرة فـي السياسـة الدوليـة خـالل  أهميةأمن الطاقة يعد من المفاهيم الحديثة التي تم التركيز عليها و إكتسبت 

 اجاتها مـن الطاقـة أمـرا لـيس بحـديث،و كانـتتأمين إحتي إلىأن سعي المجتمعات و الدول  إالخيرة،ألاعوام ألا

  4.بين القوى الكبرى ساسي لكثير من الصراعاتألاالت السيطرة على مصادر الطاقة الدافع و امحو ال تزال 

إذ تعتمــد عليــه إقتصــاديات الــدول ،قتصــاد العــالميإلافــي عصــر العولمــة ال زال الــنفط يشــكل عصــب 

ســــتهالك إالكبــــرى و الناميــــة علــــى الســــواء،فهو يشــــكل قطاعــــا مهمــــا بالنســــبة للــــدول الكبــــرى التــــي تســــرف فــــي 

قتصادي الذي تشهده حاليا كل من الصين و الهند و البرازيل و الدول الناشئة يزيـد مـن إلان النمو أالوقود،كما 

  .الغاز بوصفهما مصدرا أساسيا للطاقة و قضية أمنها القوميدرجة إعتماد هذه الدول على النفط و 

إكتسب النفط عالقة هامة إصطبغت بها صناعته منذ مهدها ،و هـي عالقـة مرتبطـة بالسياسـة الدوليـة 

قـل الغـاز الطبيعـي أصبح النفط و بدرجة أقتصادية و تجارية و تكنولوجية و تنموية ،فقد إن تكون عالقة أقبل 

                                                 
 .مرجع سابقعبد الغني س�مة، 1
 .23.،ص2009،افريل 64،المجلد 176العدد :،القاھرةالسياسة الدولية،"الروسية-أوباما و إعادة صياغة الع#قات امريكية"أحمد دياب، 2
 :متحصل عليه من الموقع،"الجورجية على الع#قات الروسية امريكية- تداعيات إ�زمة الروسية"سعد السعيدي، 3

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96085&eid=35 
 :،متحصل عليه من الموقع"سياسة الطاقة الروسية و تاثيرھا على التوازن اBستراتيجي العالمي"،نورھان الشيخ 4

https://ia600907.us.archive.org/19/items/rusia001/0007.pdf 
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ســتئثار بــه مــن قبــل الــدول الكبــرى و إظهــار القــوة إلاخــرى،محال للمنافســة علــى ألاليــة و ألاواد مثــل غيــره مــن المــ

  1.الوقت الراهن إلىحتدم التنافس إف

يمكــــن القــــول إن الــــنفط و القــــوة أصــــبحتا علــــى إرتبــــاط كبيــــر فــــي إعتبــــارات القــــوى الكبــــرى و نظرتهــــا 

كـان دائمـا مـن العوامـل الحاضـرة فـي ذهـن صـانع مين إمدادات الـنفط أ،فت األوسطلمصالحها في منطقة الشرق 

القـــرار فـــي الـــدول الكبـــرى ،و أصـــبح إســـتخدام القـــوة مـــن أجـــل ضـــمان أمـــن الطاقـــة عـــامال مهمـــا ضـــد التـــدخل 

ألن ذلك سيعرقل نمو القوى الصناعية الكبرى و لعلـى مـا حـدث فـي غـزو أفغانسـتان  اإلقليميجنبي،و حتى ألا

  2.خير دليل 2003و العراق  2001عام 

  الطاقوية األوسطمنطقة الشرق  أهمية:لوأل االمطلب 

أصــبح الــنفط أكثــر تــأثيرا فــي العالقــات الدوليــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى بحيــث أصــبحت هــذه 

لهـذا  ،3قتصـادي فحسـب و لكـن حتـى فـي الميـدان العسـكري و السياسـيإلاالمادة أداة للـتحكم لـيس فـي الميـدان 

أن الــنفط فقــط لــه القــدرة علــى الــتحكم فــي صــنع :"وزيــر الطاقــة األمريكــي الســابق Bill Richardson  ق,,ال

لــذا نجــد أن المطــامع السياســية للــدول الكبــرى تعمــل علــى  4."السياســة الخارجيــة و األمنيــة للــدول للعقــود عديــدة

خوفـا مـن  امهمـا كلـف الـثمن ،و بسـط يـدها عليهـ الغنيـة بـالنفط منـاطقالالسيطرة علـى  إلىإستراتيجيات تهدف 

حتياطياتهـــا يشــكل حجـــر إالســـيطرة علــى مكــامن الـــنفط الغنيــة ب أوســتحواذ إلان خـــرون،ألألا اأن يســتحوذ عليهــ

و هــو مــا يفســر  يــة فــي إســتمرارية القــوى الكبــرى و هيمنــة شــركاتها البتروليــة الكبــرى علــى الســاحة العالميــةو االز 

  5.رق األوسطالتنافس بين الشركات األمريكية و الروسية في منطقة الش

ســتراتيجية،فقد أصــبحت منطقــة إلا األوســطالشــرق  أهميــةمــن إكتشــاف البتــرول و الغــاز لقــد ضــاعف 

 األوسـطبمثابة الجزيرة العالمية للنفط و الغاز في العالم،مما جعل الشـرق  االخليج العربي و الدول المطلة عليه

دورا إقتصــاديا مكمــال  أصــبح يلعــب األوســط و ذلــك ألن نفــط الشــرق.محــط أنظــار الــدول قائــدة النظــام العــالمي

قتصـــاديات العالميـــة و ال يمكـــن إالمرتبطـــة إرتباطـــا عضـــويا ب المنطقـــة أصـــبحتن أبمعنى ،قتصـــاد العـــالميلإل

  6.القوة و إشعال الحرب ستحدامإ إلىشكال حتى لو أدى ذلك األستغناء عنها بأي شكل من إلا

،ميدانا تنافسيا بين الدول ثروة بترولية هائلةه على بعد أن دلت البوادر على توفر  األوسطأصبح الشرق 

ســتغالل فــي أرضــه،و قــد نشــطت أعمــال البحــث  إلالكســب إمتيــازات  الســعيعلــى إســتثمار مــوارده البتروليــة و 

                                                 
 .285.،ص)2010دار النقاش للطباعة و النشر و التوزيع،:لبنان(ع#قات الدوليةالنفط و تاثيره في المحمد ختاوي، 1
 11.،ص2013،ربيع 153،العدد مجلة الشؤون العربية،"التنافس الدولي و اثره على العالم العربي"خالد بن نايف الھباسى، 2
 .285.،صنفس المرجعمحمد ختاوي ، 3

4 Ary Kaldor and others, Oil Wars(London: Pluto Press,2007),p.1. 
 .285.المرجع نفسه،ص 5
 .34.،ص)2008جانفي (43،المجلد 171،العدد السياسة الدولية،"المخاطر المحيطة بنفط الخليج"،حسين عبد هللا 6
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ــــى و كــــان هــــذا النشــــاط الجديــــد مــــن نصــــيب و ألابعــــد الحــــرب العالميــــة  األوســــطفــــي الشــــرق  علــــى البتــــرول   ل

ــــو ــــدول.م.ال ــــي العديــــد مــــن ال ــــرول ف ــــى إمتيــــازات البحــــث عــــن البت ــــد حصــــلت عل ،مصــــر 1931البحــــرين :أ،فق

   1.،السعودية1937

نــه ال أ إال،التــي إزدادت بعــد إكتشــاف الــنفط و الغــاز األوســطالشــرق  أهميــةو رغــم أنــه ال يمكــن إنكــار 

المنطقة خصوصا بعـد الحـرب العالميـة التي شهدتها لهذا اإلكتشاف،و  نعكاسات السياسيةإلايضا تجاهل أيمكن 

مر الــذي دفــع الــدول ألاســتقالل و الوحــدة القوميــة،إلافــي طمــوح شــعوب المنطقــة فــي التحــرر و  ةالثانيــة متجســد

حــالف سياســية و أقامــة تشــديد قبضــتها ووضــع خطــط عديــدة إل إلــىأ .م.ســتعمارية و خاصــة بريطانيــا و الــوإلا

حـــرب الســـويس :زمـــات نتيجـــة لـــذلكألاو قـــد بـــرزت العديـــد مـــن ،يعســـكرية لعـــزل المنطقـــة عـــن محيطهـــا العربـــ

فغانســــتان أغــــزو  إلــــىلــــى و الثانيــــة،و صــــوال و ألا،حــــرب الخلــــيج 1973كتــــوبر أ،حــــرب 1967،حــــرب 1956

  2003.2،و العراق 2001

العديــد مــن المزايــا التــي تــدفع العديــد مــن القــوى العالميــة للســيطرة ب األوســطبتــرول منطقــة الشــرق يتميــز 

  :التي من بينهاعليه و 

نتاج و قلة عمق إلارتفاع معدالت و ذلك نظر إل األوسطنتاج البترول في الشرق إنخفاض تكاليف إ - 

 .ستثمارات المطلوبةإلانخفاض نفقات البحث و إكتشاف البترول و إرتفاع نسبة النجاح في إبار و آلا

 .خرى في العالمألاق سعار المناطأمقارنة ب األوسطسعار المعلنة لبترول الشرق ألانخفاض إ - 

نــواع تناســب ألاينــتج خامــات خفيفــة و متوســطة و ثقيلــة و هــذه  األوســطميــزة النوعيــة إذ أن الشــرق  - 

 3.سواق المختلفةألا

هــم المنــاطق الحيويــة بالنســبة لمصــالح الــدول أحــدى إ األوســطتعــد دول الخلــيج ضــمن منطقــة الشــرق 

 ،هميتها النفطيـةنما ألإأ على وجه الخصوص ،ليس بسبب موقعها الجغرافي فحسب،و .م.الوالكبرى عموما و 

ـــيج العربـــي ب ـــة ضـــخمة و مؤكدة،ســـهلة إإذ تتمتـــع دول الخل ـــة و غازي كتشـــاف و منخفضـــة إلاحتياطيـــات بترولي

كبــر منــتج و مصــدر للــنفط فــي العــالم،إذ يبلــغ أخــرى فــي العــالم،و تعــد الســعودية أي منطقــة أالتكــاليف مقارنــة بــ

مــا العـــراق أحتيــاطي العالمي،اإلمــن  % 25و هــو مــا يشــكل  حــوالي  مليــار برميــل 264.3حتياطهــا حــوالي إ

حتيـاطي إب إيـرانمليـار برميـل،ثم  112.5النفطي في الخليج حوالي  يحتياطإلافيحتل المرتبة الثانية من حيث 

                                                 
جامعة الشرق  ،يرمذكرة ماجست،"2011-2003توازن القوى و اثره في الشرق اوسط بعد ا�حت#ل ا�مريكي للعراق "،على فايز يوسف الدPبيح 1

 .23.،ص2011ا�وسط ،
 .12.،ص)1998المركز العربي الجديد للطباعة و النشر،:بيروت(الصراع على الخليج العربينعيمي عبد الرحمان، 2
 .57.،صمرجع سابقممدوح محمود مصطفى منصور، 3
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 96.5حتيـاطي قـدره إمليـار برميل،فالكويـت ب

  

تزخـــر بالغـــاز الطبيعـــي فحســـب معطيـــات التقريـــر 

حتيـــاط العــالمي مـــن الغـــاز إلامــن  %30تحـــوي 

  :فهي األوسط

وجـود أكبـر  إلـىمنطقة الخليج العربي بإمـدادات ال يسـتهان بهـا مـن الغـاز الطبيعـي و يعـزى ذلـك 

ارس و الـذي يقــع علــى الحـدود البحريــة بــين قطــر و 

  .يحتوي على أكثر من ربع إحتياطيات الغاز الطبيعي التقليدي قابلة لإلستيراد في العالم

- 136ص - ، ص 2010،  45الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ،العدد

 .230.،ص65،2011،العدد دفاتر السياسة و القانون
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يوضح إحتياطي النفط في منطقة الشرق ا�وسط

مريكي الروسي في منطقة الشرق اوسطا�ت التنافس  امج

مليـار برميل،فالكويـت ب 97.8مـارات المتحـدة حـوالي إلاة مليار برميل،ثم دول

  

  .سابقةوفقا للبيانات ال:من  إعداد الطالب

ـــنفط نجـــد  تزخـــر بالغـــاز الطبيعـــي فحســـب معطيـــات التقريـــر  األوســـطن منطقـــة الشـــرق أجانـــب ال

تحـــوي  األوســطن منطقــة الشـــرق إ،فـــ2010حصــائي الســـنوي لعــام 

  .تريليون متر مكعب 54.48ي ما يعادل 

األوسطلغاز الطبيعي في منطقة الشرق ل احتياطإكثر ألا

  مليار متر مكعب؛ 

  مليار متر مكعب؛ 

  مليار متر مكعب؛ 6072مارات العربية المتحدة 

  2.مليار متر مكعب 7305المملكة العربية السعودية 

منطقة الخليج العربي بإمـدادات ال يسـتهان بهـا مـن الغـاز الطبيعـي و يعـزى ذلـك 

ارس و الـذي يقــع علــى الحـدود البحريــة بــين قطــر و فــحقـل غــاز فــي العـالم ضــمن أراضــيها و هـو حقــل جنــوب 

يحتوي على أكثر من ربع إحتياطيات الغاز الطبيعي التقليدي قابلة لإلستيراد في العالم

                                         
الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ،العددمجلة ،)"الدوافع الرئيسية(التواجد إ�مريكي في الخليج العربي

دفاتر السياسة و القانون،"مستقبل الغاز الطبيعي في ظل التوازنات العالمية الراھنة

ايران ا�مارات الكويت

98,7 97,8 96,5

يوضح إحتياطي النفط في منطقة الشرق ا�وسط 02:الشكل رقم

مج         :الفصل الثاني

 

مليار برميل،ثم دول 98.7قدره 

     1.مليار برميل

من  إعداد الطالب:المصدر

ـــنفط نجـــد  إلـــى جانـــب ال

حصــائي الســـنوي لعــام إلا

ي ما يعادل أالطبيعي 

اما الدول أ

 33000 إيران •

 25172قطر  •

مارات العربية المتحدة إال •

المملكة العربية السعودية  •

منطقة الخليج العربي بإمـدادات ال يسـتهان بهـا مـن الغـاز الطبيعـي و يعـزى ذلـك تنعم 

حقـل غــاز فــي العـالم ضــمن أراضــيها و هـو حقــل جنــوب 

يحتوي على أكثر من ربع إحتياطيات الغاز الطبيعي التقليدي قابلة لإلستيراد في العالم،فهو إيران

                                                
التواجد إ�مريكي في الخليج العربي"سليم كاطع علي، 1

137 . 
مستقبل الغاز الطبيعي في ظل التوازنات العالمية الراھنة"فاطمة مساعيد، 2
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ن يزيـــد الطلـــب علـــى الغـــاز الطبيعـــي فـــي منطقـــة الشـــرق أبحســـب وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة مـــن المتوقـــع 

  1.نتاج بنفس النسبةإلان يزيد أنه من المتوقع أفي حين  2035و  2015بين  %70باكثر من  األوسط

إكتشــاف غازيــا،و  42إكتشــافا نفطيــا و  56مــا يقــارب  2011لقــد حققــت الــدول الخليجيــة خــالل عــام 

حتيــــاطي المؤكــــد مــــن الــــنفط و إلامــــن تقــــديرات  %57.5مســــتحوذة علــــى نحــــو  األوســــطظلــــت دول المشــــرق 

من  %29.4من إحتياطيات الغاز الطبيعي ،و ظل إنتاج الدول العربية من النفط الخام يشكل نسبة  29.1%

مـــن  %14.6مـــن كميـــات الغـــاز المســـوق لتشـــكل نتـــاج العالمي،كمـــا إرتفعـــت حصـــة الـــدول العربيـــة إلاإجمـــالي 

  2.جمالي العالميإلا

خيـرة تــم إكتشــاف منـاطق جديــدة تحتـوي علــى مخــزون هائـل مــن الغـاز الطبيعــي فــي ألافـي الســنوات و 

حيــث تــم كشــف كميــات  Levant Basin" حــوض المشــرق"و مــن أهــم هاتــه المنــاطق األوســطمنطقــة الشــرق 

ضخمة من الغاز الطبيعي في هذا الحوض الذي يقع فـي الميـاه العميقـة شـرق البحـر المتوسـط و الـذي يحتـوي 

و الشـركات العاملـة فـي التنقيـب  األمريكيـةعلى طبقة عميقة من الغـاز طبقـا لتقـديرات هيئـة المسـح الجيولوجيـة 

  .عن الغاز

  :المتوسط من ثالث مناطق فرعية هي األبيض و يتكون حوض غاز شرق البحر

  حوض بحر ايجه قبالة سواحل تركيا و اليونان و قبرص؛ .1

  حوض المشرق قبالة سواحل سوريا و لبنان و فلسطين؛ .2

 .حوض دلتا النيل قبالة سواحل مصر .3

كخـــزان عـــالمي  األوســـطمنطقـــة الشـــرق  أهميـــة تـــزدادفانـــه ســـوف ة،الجديد اتكتشـــافإلافـــي ســـياق هـــذا 

عمالق للطاقة و من ثم سوف ترتفع حدة التنافس الدولي علـى ثـروات هـذه المنطقـة التـي تجتـاز مرحلـة صـعبة 

في تاريخها بسبب التغيرات السياسية الجارية فيها،و سوف تدخل حلبة المنافسـة علـى مـوارد الطاقـة فـي الشـرق 

  3.الصين و الهند و البرازيل:عدة جديدة مثلأ و روسيا و قوى صا.م.الو:القوى التقليدية مثل األوسط

  

  

  

                                                 
 :يه من الموقعمتحصل عل،"خريطة جديدة للطاقة في منطقة الشرق اوسط:غاز المشرق"،إبراھيم أنور 1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=887203&eid=13 
 .43.،صمرجع سابقعلى فايز يوسف الدPبيح، 2
 .مرجع سابقإبراھيم نوار، 3
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  األوسطمريكي الروسي بنفط الشرق ألاهتمام إلادواعي :المطلب الثاني

  األوسطمريكي بنفط الشرق ألاهتمام إلادواعي :لوال ا فرعال

نعزال عـــن إالال يـــتم بــ األوســطن تحقيــق مصــالحها القوميـــة فــي منطقـــة الشــرق أ إلـــىأ .م.توصــلت الــو

ن مـع الـدول و اخـذ بفكـرة الشـراكة فـي سياسـتها الخارجيـة عبـر التعـأالعالم،فكان لزاما عليهـا بلـورة رؤيـة أمريكيـة ت

ال يتصـادم معهـا،و كـان آخـر مـن  أومكـان إلا رخرى الكبرى في العالم بما ينسجم مع مصالح تلك الدول قدألا

رتــه التـــي إنخرطــت فــي سياســة دوليــة متعـــددة أ الــرئيس بيــل كلينتــون و إدا.م.مثــل هــذه الفلســفة فــي تــاريخ الـــو

ســتراتيجية إعتمــدت علــى إبــن فقــد إلادارة الــرئيس بــوش إمــا أ.نتقــاد دائــم مــن الجمهــوريينإطــراف فكانــت محــل ألا

حــداث و التعامــل معهــا مــن خــالل فــرض الرؤيــة ألافــي تقــويم  نفراديــةإلاخاصــة بهــا كرســت نهجــا مــن السياســة 

 أوو الصين  خرى سواءا المتنافسة معها كروسياألامع دول العالم  نو اجة للتععلى الجميع دون الحا األمريكية

سـتراتيجيتها إتركـز فـي إال أن مامهـا أنـه لـم يكـن إف،بامـا الحاليةأو ما إدارة الـرئيس أ.ربيو ألاتحاد إالالحليفة لها ك

  :على

إزاحتها من مركز  أوحاليا أو مستقبال مجموعة دول من منافستها على الصعيد العالمي  أومنع أي دولة  -1

دوات أعتمــاد علــى إالب األوســطقتصــاد فــي الشــرق لإلتقلــيص دورهــا،و ذلــك عبــر إتبــاع نظــام جديــد  أوالزعامــة 

جانب  إلىمن داخل المنطقة يسندها الوجود العسكري و ترتيبات إقليمية تلعب فيها إسرائيل و تركيا دورا مهما 

 .بعض البلدان العربية

ســتراتيجية فــي إلاخص منهــا المصــالح ألافــي العــالم و بــ األمريكيــةالقوميــة  الحفــاظ عــل المصــالح الحيويــة -2

مين أقتصــادي فــي المنطقــة و الــتحكم فــي الثــروة النفطيــة الضــخمة و تــاإلو ذلــك عبــر التغلغــل  األوســطالشــرق 

 1.الطاقة التي تحويها دولها و خاصة الخليجية و حمايتها و ضمان تدفقها

المتعاقبــة،نظرا لمــا يشــكله  األمريكيــةدارات إلامين الــنفط جانبــا كبيــرا مــن إهتمامــات كافــة ألة تــألــت مســإحت

أ و القــوى الكبـرى عمومــا بسـبب وجــود إحتياطيـات بتروليــة ضـخمة و مؤكــدة .م.ساســية للـوأالـنفط مــن مصـلحة 

  .خرى في العالمأي منطقة أكتشاف و منخفضة التكاليف مقارنة بإلاسهلة 

مريكـي مـن الـنفط الخـام و سـوائل الغـاز نحـو ألانتـاج إلايبلغ حجم  األمريكيةووفقا لبيانات وزارة الطاقة 

 األمريكيـةحتياطيـات إلانتاج العالمي،كمـا تبلـغ إلامن  % 9.8مليون برميل يوميا،و هو ما يشكل حوالي  5.7

حتياطي العالمي،و من المتوقـع أن يـزداد إلامن  %2.9مليار برميل بنسبة تبلغ  30.4المؤكدة من النفط نحو 

فـي  %1.7دة سـنوية تبلـغ ابزيـ 2025مليـون برميـل يوميـا عـام  29.17نحو  إلىمريكي على النفط ألاالطلب 

                                                 
 .91- 90ص - ،ص)2013دار الحامد للنشر و التوزيع،:عمان(ا�ستراتيجية امريكية تجاه الشرق اوسطسعد شكري شبلي، 1
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منهــا  %68مين أكثــر مــن ثلثــي إحتياجاتهــا و تحديــدا أتــ إلــىأ ســوف تضــطر .م.الــويعنــي أن  ، ممــاالمتوســط

  .2025بحلول عام 

هو ضمان المحافظة على تدفق نفط الخليج العربي  األمريكيةلويات السياسة أو و عليه فقد أصبح من 

 إذن 1.ن تكون منافسة لهاأ أوبشكل آمن و بأسعار معقولة ،و منع أية قوة دولية من التعرض لهذه المصالح ،

الطاقة السـيما ستهالك إ إلى األمريكيةتزايد الحاجة  إلىأ بما تتوفره المنطقة من طاقة يعود .م.الوسبب إهتمام 

يطبـع ميـزان الـنفط منـذ مطلـع السـبعينات مـن القـرن الماضـي و هـو مـا يمثلـه الجـدول  أو أن عجزا تصاعديا بد

  :التالي

  )2030-1971(مريكي ألايوضح تطور العجز في ميزان النفط :02الجدول رقم 

  2030  2015  2004  1985  1980  1975  1971  العام

  %74  %69  %64  %58  %43  %37  %26 %نسبة العجز 

  .138.ص،،مرجع سابقسليم كاطع علي :المصدر 

مرتكــزا إقتصـــاديا بــالغ الخطـــورة علـــى  األوســـطين رئيســـية تجعــل مـــن منطقـــة الشــرق و اهنــاك ثالثـــة عنــ

  :و تتمثل في مريكيألاقتصاد إلا

حتــى إرتفــاع أســعاره  أوي هــزة قــد يتعــرض لهــا نتيجــة إنقطــاع تــدفق الــنفط أمريكــي مــن ألاقتصــاد إلاحمايــة  •

  . بشكل كبير

ستهالك الكثيف للطاقة و عدم تعريض هذا إلاأ القائمين على .م.الحفاظ على مستوى و نمط الحياة في الو •

  .ي تهديد مهما كانت الكلفةالمستوى و النمط أل

كروسـيا و التحكم بأسعار النفط و توزيعـه،و مـن ثـم الـتحكم بعصـب إقتصـاديات الـدول الصـناعية المنافسـة  •

مريكـــي عالميـــا مـــن خـــالل ألاقتصـــاد إلامريكـــي المتمثـــل بتراجـــع موقـــع ألابمعنـــى آخـــر حـــل المـــأزق  أوالصـــين،

و  2001و هو ما تمثل في غزو أفغانسـتان عـام  2دوات الهيمنة الكونية بما فيها الوسائل العسكريةأإستعمال 

اني أكبـر مخـزون نفطـي فـي العـالم ممــا أ مـن السـيطرة علـى ثـ.م.و الـذي مكـن الـو 2003إحـتالل العـراق عـام 

حتياطي و من ثم التحكم في أسعار النفط في السوق العالمية و التـأثير علـى إلاتاح لها التحكم في تدفق هذا أ

                                                 
 .138.،صمرجع سابقكاطع علي، سليم 1
 :،متحصل عليه من الموقع"إستراتيجية اBدارة امريكية الجديدة إزاء الشرق اوسط"،حسين حافظ وھيب 2

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60701،  17:00:،على الساعة  05/12/2014:تاريخ الدخول 
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ي سـحب إمتيـازات أترتيب حصص الشركات المنتجة للنفط فـي العـراق ، إعادةمستويات الطلب و العرض، و 

  1.الشركات الروسية

عبـر إتبـاع سياسـات متعـددة تـتالءم مـع " سـتقالل فـي مجـال الطاقـةإلاتحقيـق "أ مـع فكـرة .م.تتعامل الـو

المتعاقبـــة  األمريكيـــةدارات إلاســـوة ببقيـــة أبامـــا أو دارة الـــرئيس بـــاراك إمصـــالحها و متطلباتها،لـــذلك فقـــد واجهـــت 

 إلــىنتاجهــا مــن الطاقــة ال يســد الحاجــة المحليــة و بــذلك فهــي تســعى إن أل،مين الطاقــةأتحــديات كبيــرة تتعلــق بتــ

مــر يجعلهــا فـي مواجهــة منافســة مــن قبــل قــوى ألالكــن هــذا .سـعار مناســبةأنتــاج الكــافي مــن الطاقــة و بإلاتـوفير 

فـي  سـتراتيجيةإلاحكـام سـيطرتها علـى المـوارد خـرى إلألاروسيا و التـي تسـعى هـي الصين و سها أكبرى على ر 

  2.ط و طرق نقل هذه المنتجات الهيدروكربونيةو و على خط المنطقة

مدادات النفط من المصالح الحيوية بالنسـبة إمين الطاقة من خالل السيطرة على منابع و أيعد تحدي ت

مريكـي بنيويـا ألاضطراد على واردات النفط و هي مصـلحة تـرتبط مباشـرة بالكيـان إد و بمنها تعتأأ حيث .م.للو

  :مين الطاقة مستندا على الدواعي التاليةأجاء التفكير بت،و قد 3ووظيفيا

  :األمريكيةحتياجات النفطية إلا-أ

ستهالك من منطقة الشرق إلانتاج العالمي للنفط،و هي تستورد ثلثي هذا إلامن  %25أ .م.تستهلك الو

ضـافة لـذلك لهـا إلا،وهي باألمريكيـةهتمام السياسة الخارجية إمر الذي جعل هذه المنطقة تكون بؤرة ألا،األوسط

تنــافس الــدولي و صــراعات القــوى لل ةقتصــاديات العالميــة و محطــإلاحتوائهــا علــى عصــب إبحكــم  كبيــرة أهميــة

سـتقطاب فـي إلار و اهـم محـأحـد أستهالكية الضخمة،و إلاجنبية و السوق ألاستثمارات إلاعبر العصور،ومركز 

  .ستراتيجيات الدولية للقوى العظمىإلا

  :األمريكيةمصالح الشركات -ب

أ .م.الـوصـناعة النفط،حيـث تحتـل  يالشركات النفطية في حرمان الشركات المنافسـة لهـا فـ رغبة تكمن

حتياطيات نفطية هائلة إ األوسطمتالك منطقة الشرق و بالنظر إل.لى عالميا في الصناعات النفطيةو ألاالمرتبة 

ســتفادة مــن ثروتهــا إلاجــل أمنيــات الشــركات النفطيــة و ذلــك مــن أهــذه المنطقــة مــن  إلــىفقــد أصــبح الوصــول 

  .النفطية

مين أتقيــيم كونــه يتطلــب تــ عــادةأ بحاجــة إل.م.مين الطاقــة فــي الــوأن تــأالشــركات النفطيــة  اعــتو قــد ر 

و هـذا ال يعتبـر عمـال .نتاج و توريد الطاقة بكـل مراحلهـا ووفـق توجهـات و مصـالح الشـركات النفطيـةإمنظومة 
                                                 

 .مرجع سابقاحمد سليم حسين زعرب، 1
 .109.،صمرجع سابقشاكر شبلي،سعد  2
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ســـتخراج البتـــرول فـــي الميـــاه ف منصـــة إلالآربعـــة أمعمـــل تكريـــر و  150كثـــر مـــن أأ وحـــدها .م.ي الـــوهينـــا،فف

مليــون ميــل مــن  14رض و ألامخــازن للغــاز تحــت  410نابيــب البتــرول و ألــف ميــل مــن أ 160ة،و اإلقليميــ

بــرز الشــركات أمليــون برميــل مــن الــنفط يوميــا و مــن  15مكانيــات للتعامــل مــع إنابيــب نقــل الغــاز الطبيعــي و أ

   1.اكسون موبيل،شيفرون تكساسو:نجد األوسطالمستثمرة في نفط الشرق  األمريكية

سـعار جعلهـا تـدخل فـي ألاسـعار الـنفط عبـر الـتحكم بهـذه أدنى مستوى مـن أأ للحفاظ على .م.الورغبة 

هم بشـكل كبيـر اسعار الـنفط و الـذي يسـأرتفاع إمنافسة جدية مع روسيا و التي بدورها ترغب في الحفاظ على 

و  األوســـطقتصـــادها،لذلك تســـعى روســـيا للتنســـيق و الــدخول فـــي عالقـــات جديـــدة مـــع دول الشـــرق إفــي تعـــافي 

  .رتفاع اسعار النفطإخاصة السعودية للحفاظ على 

  األوسطبنفط الشرق روسي هتمام الإلادواعي :لوأل ا فرعال

-قتصــادية الكبــرى كروســياإلامـدادات الطاقــة فــي الـدول إكبــر مــن ألاالنســبة  األوسـطنفــط الشــرق يمثـل 

مصـــالح الـــدول الكبـــرى المنافســـة لهـــا خاصـــة ب يضـــرســـعار الـــنفط أبأ .م.الـــون تحكـــم إاليابان،لـــذلك فـــ-الصـــين

داء دور معـــين فـــي منطقـــة الشـــرق أيـــة قـــوة بـــالظهور و أ تقـــوم علـــى عـــدم الســـماح أل.م.إســـتراتيجية الـــوف.روســـيا

 إلــىبعــض القــوى الكبــرى خاصــة روســيا التــي تســعى  إليــهو هــو مــا تســعى  مريكيــةاأليعــارض الهيمنــة  األوســط

 األمريكيـــةقتصـــادية جديـــدة تقـــوم علـــى البراغماتيـــة التنافســـية للهمينـــة إســـتراتيجية إتبـــاع إســـتعادة هيمنتهـــا عبـــر إ

  2.األوسطالمتزايدة في منطقة الشرق 

قتصـاد المهـيمن بالدرجـة إلاتعـد صـاحبة  التي لـمأ .م.مام الوأستراتيجيتها الجديدة تحديا إتعتبر روسيا ب

ـــ تالتــي كانــ دارة مصــادر الطاقــة فــي منطقــة الشــرق إفــي حيــث صــار لهــا منافســون ،20عليهــا خــالل القــرن ال

   .خاصة روسيا و الصين األوسط

 ىمرحلـــة جديـــدة لـــم ترقـــ األوســـطتحـــاد الســـوفياتي دخلـــت السياســـة الروســـية فـــي الشـــرق إلانهيـــار إمـــع 

علـى  أن التغييـر الـذي طـر أ إال 1999-1991مرحلة التنافس خالل عهد الرئيس بوريس يالتسن  إلىمالمحها 

و الـذي تـولى رئاسـة الجمهوريـة  فالديمير بـوتينجاء بعد وصول  األوسطالسياسة الروسية تجاه منطقة الشرق 

يـة طـرق عمل إلـىتين و ،حيـث سـعى بـ) نآلاحـد  إلـى -2014(ثم ) 2009-2004(ثم ) 2004-1999(من 

،و كان ذلك عبر العديد من الزيارات و اللقـاءات  أ.م.لة منه لمزاحمة الوو اجددا في محم األوسطبواب الشرق أ

  3.التي قام بها مع زعماء المنطقة
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متالكها لمخزون نفطي إف،قتصادي عامال محددا ورئيسا للسياسة الروسية تجاه المنطقةإلايمثل العامل 

ســتخراج إرتفــاع كلفــة إ إلــىســتراتيجية الروســية،و يعــود ذلــك إلاساســية فــي ألاحــد المحــددات أهائــل يشــكل اليــوم 

ن الرغبـــة إفـــ،نفـــط بحـــر قزوين أهميـــةالـــنفط الروســـي فـــي ســـيبريا بســـبب الصـــعوبات التقنيـــة و علـــى الـــرغم مـــن 

  .نفط الخليج أهميةمريكي في منطقة الخليج تعزز ألاضعاف النفوذ إالروسية في 

  :بقوله) فيكتور بوساليك(بكل وضوح  هميةألاو يؤكد هذه 

رار في منطقة الخليج العربـي اإلستقو  األمنن تعزيز دور روسيا في حفظ إ"

يجابي الذي تعتزم روسيا القيام به في المنطقة،ذلك الدور الذي اإل دليل على الدور

صــحيح ان :اضــاف بقولــه أو ."مباشــرا بالمصــالح القوميــة الروســية االتصــإ يتصــل

البــاردة قــد انتهــت لكــن التنــافس مــازال موجــودا و اللهجــة القديمــة المعاديــة الحــرب 

  1".للغرب تناسب الدبلوماسية الروسية الجديدة

رتفاعـا فـي حجـم الطلـب العـالمي علـى الـنفط إخيرين شهدا ألان العقدين أ إلىتشير العديد من الدراسات 

ن الفترة المقبلة ربما تشـهد خلـال بـين العـرض و أمر الذي يعني ألاحتياطي العالمي،إلاستقر فيه إفي الوقت الذي 

مــدادات الــنفط و الغــاز لــيس مــن خــالل إمين أزديــاد حــدة التنــافس علــى تــإ إلــىدى هــذا أالطلــب علــى الــنفط و قــد 

سـتلزم تحقيـق ذلـك التـدخل إالتحكم في طرق النقل فحسب،و لكن من خالل السيطرة على منابع النفط ايضا،و لو 

 إلــىأ .م.الـو أفبينما تلجـ،نّ أت توجهـات القــوى الكبـرى فـي هـذا الشـو ا،و تتفـ2003ري كمـا حـدث فـي العـراق العسـك

،تفضل روسيا عقـد شـراكات إقتصـادية 2مين سيطرتها على منابع النفطأكافة الوسائل بما فيها الوسيلة العسكرية لت

خاصـــة الـــدول العربيـــة منهـــا و العمـــل علـــى التنســـيق فيمـــا يتعلـــق  األوســـطمـــع الـــدول النفطيـــة فـــي منطقـــة الشـــرق 

ــنفط و الغــاز فضــال عــن إبنــاء تحالفــات  أوســعار ألانتــاج و إلاب ســتثمار المشــترك لمــد إلاســتراتيجية فــي مجــال ال

 مين تـدفقأت إلىمريكي بالنسبة إلاهتمام إلاهتمام الروسي في هذا المجال مع إلاكما يتالقى ،نابيب الغازأخطوط 

  3.نتاج الرئيسية كمنطقة الخليجإلاالنفط و الغاز من مناطق 

ســـتراتيجية و دور تنمــوي حقيقـــي مــع دول منطقـــة إقتصــادية و إتســعى التوجهــات الروســـية لعقــد شـــراكة 

ن التطـورات أبـ عتبـارإلاخـذ بألاقتصـاديا مباشـرا لروسـيا،مع إعائـدا  خص منها العربية لتـوفرألاو ب األوسطالشرق 

نتـاج إلاقتصاد العالمي من خالل المساهمة العربيـة الفاعلـة فـي إلاقتصادية في المنطقة تؤثر بشكل كبير على إلا
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كبر منتج و مصدر للنفط في العالم بعد الملكة العربية السعودية حيث تبلغ أذ تعد روسيا كثاني إالعالمي للطاقة ،

حتياطيــات الغــاز إكبــر دول العــالم مــن حيــث أنهــا أجمــالي الصــادرات العالميــة للنفط،كمــا إمــن  % 40صــادراتها 

حتيـاطي العـالمي،و لهـا الخبـرة الالزمـة فـي مجـال الكشـف و التنقيـب عـن إلامـن  %27.5الطبيعي و التي تقدر بـ

ـــنفط و  ـــا متطـــورة فـــي هـــذا المجـــال و كـــذلك فـــي مجـــال الصـــناعات  ضـــلســـتخراجه بفإال مـــا تملكـــه مـــن تكنولوجي

  1.يةو االبتروكيم

   األوسطمجال الطاقة في الشرق مريكي الروسي في ألاالتنافس  مالمح:الثالثالمطلب 

ساسية التي تتالقى فيها المصالح العربيـة و الروسـية و هـو جـوهر ألات الاحد المجأيمثل قطاع الطاقة 

روسـيا و ت بالفعـل بـين أساسية لها،و هناك العديد من المشروعات التـي بـدألاالشراكة العربية الروسية و الدعامة 

ختراق إن في هذا المجال  و يراهـا الكثيـر مـن المتتبعـين كـو اعدد من الدول العربية و التي تعتبر نواة لتطوير التع

هـــم هـــذه المشـــاريع الروســـية فـــي أمريكـــا بـــدون منـــافس،و مـــن حيويـــا أل الاروســـي لمنطقـــة طالمـــا كانـــت تعتبـــر مجـــ

  2:المنطقة

 ،أ.م.ل للـوو ألاقتصادي إلاهم بين بلدان الخليج العربي و الشريك ألاتعتبر المملكة العربية السعودية الدولة   •

ن تنفـذ أسـتطاعت الشـركات الروسـية برغبـة سـعودية إو قـد .ستثمارات الطاقويةمهما لإل الاروسيا مجها تعتبر  بينما

الـنفط سـتثمار فـي قطـاع إلانابيـب و ألات مهمة،كالتنقيب عن الغاز و مـد خطـوط الاالسوق السعودية في مج إلى

  :ستثماراتإلاهم هذه أو من 

كتشـاف و إل "لوكسـار"مؤسسة مشـتركة  "ارامكو"كة النفط الوطنية السعودية ر و ش "ويلأ لوك"شركة  ءنشاإ -

ســنة ،و  40لمـدة  ²الـف كلــم 30سـتثمار حقــول الغـاز فــي الجـزء الشــمالي مـن صــحراء الربـع الخــالي فـي مســاحة إ

ســتثمار حقــول الغــاز و إالروســية فــي " يــلأو لــوك " تتســم مشــاركة شــركةســهمها،و أمــن  %80 "ويــلأ لــوك"تمتلــك 

  3.بالغة في هذا المجال أهميةالمكثفات في السعودية ب

ــرانس غــاز"تشــارك شــركة ت - عمــال ألامــع الجانــب الســعودي عقــدا حــول قيــام الشــركة الروســية ب "ســتروي ت

  4.نابيبألابالغاز عبر  )الرياض(التحضيرية لتزويد بيوت العاصمة

عماق بعيدة بحثا عن الغاز التقليدي في صحراء السعودية عمال حفر ألأالروسية في  "ويلأ لوك"مشاركة  -

  .2015ستخراج موارده بداية من عام إمل من خالله السعودية أو الذي ت
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ربعـة و هـي ألاالروسيتين فـي تطـوير حقـول الـنفط الكويتيـة الشـمالية " يلأو لوك "و " سينفط"شتراك شركتي إ •

  .مليار دوالر 8و  7ح تكلفتها بين و امشاريع تتر 

كلـــم و تقـــوم  240مـــارات العربيـــة المتحـــدة و الـــذي يبلـــغ طولـــه إلاب" الفجيـــرة-الطويلـــة"نبـــوب الغـــازأمشـــروع  •

مــن  لــى مــن المشــروعو ألانجــاز المرحلــة إ 2009الروســية و قــد تــم فــي عــام " ســتروى تــرانس غــاز"بتنفيــذه شــركة 

  1.جمالي ثالث مراحلإ

مليار فـي غـاز الشـارقة و يبلـغ حجـم الغـاز فـي هـذا المشـروع  2.3" روسنفت"ستثمار شركة النفط الروسية إ  •

فــي حــين  متيــازإلامــن  %49مكعــب،و قــد تحصــلت شــركة روســنفت علــى حصــة بنســبة  مليــار متــر 70حــوالي 

  .تحصلت شركة نفط الهالل على النسبة الباقية

نابيب في منطقـة بحـر قـزوين لنقـل الـنفط ألمد خط " كونسورتيوم"طار مشروعإن مع سلطنة عمان في و االتع  •

  .سودألاميناء نوفورسيسك الروسي على البحر  إلىراضي الروسية ألامن كازاخستان عبر 

مـن كبـرى الشـركات العالميـة العاملـة فـي مجـال " و غـاز بـروم" "يـلو لـوك ا"تعتبر الشـركات الروسـية خاصـة   •

  :برزهاأك العديد من المشروعات التي بدات بالفعل بين البلدين من الطاقة في مصر و هنا

نتاج المصري مـن إلامن  %10 إلىاويل و مصر يصل  نتاج النفط بين شركة لوكإل نو اإجراء التع -

   2.لف برميل يومياأ 12الروسية في مصر بنحو " يلأو لوك "نتاج شركة إالنفط و قدر 

ير الغـاز الطبيعــي دسـالة و تصـسـتثمارات روسـية إلإاويــل ب لـوكإقامـة مشـروعات مشـتركة مـع شـركة  -

  3.نتاجه بخليج السويسإنشطة البحث عن البترول و أالمصري و التوسع في 

بخـط كم في سـوريا فيمـا يعـرف  324نابيب لنقل الغاز بطول أنشاء خط إب" ستروي ترانس غاز"تقوم شركة   •

نشـاء مصـنع لتكريـر إمدينة حمص،كمـا يـتم  إلىردنية ألاالغاز العربي في جزئه المار بسوريا من الحدود السورية 

  4.البترول و آخر لتحويل الغاز في سوريا من طرف هذه الشركة

سـتخراج الغـاز الطبيعـي إية حول مسـاهمتها فـي يرانإلاالروسية مع الحكومة " غاز بروم"تفاق شركة إ - 

فــي مشــروع " غــاز بــروم"،و تســاهم شــركة "فــارس الجنــوبي"ثالثــة مــن حقــول أوو التنقيــب عــن الــنفط فــي مجمعــين 

"  بيترونـــاس"و شـــركة  %40الفرنســـية بنســـبة " توتـــال"التنقيـــب عـــن الـــنفط فـــي صـــفين مـــن هـــذا الحقـــل مـــع شـــركة 

كمـا وقعـت .كبـر حقـول الغـاز الطبيعـي فـي العـالمأمـن  ،و يعتبر حقل فـارس الجنـوبي واحـد %20الماليزية بنسبة 

ن المشــترك فــي و افــي طهــران مــذكرة تفــاهم لتطــوير التعــ 2010يــة ســنة يرانإلامــع وزارة الــنفط " غــاز بــروم"شــركة 
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ستغالل الحقول النفطيـة و مكـامن إتفق الطرفان على تشكيل مؤسسة مشتركة للتنقيب و إمجالي النفط و الغاز،و 

مـد فـي هـذا المجال،كمـا ألابعـد توقيـع عقـود طويلـة  إيـرانالمنـاطق الشـمالية مـن  إلـىالغاز الروسي  الغاز،و توريد

-باكسـتان-إيـران"نابيـب الغـازأالروسـية فـي تنفيـذ مشـروع بنـاء خـط " غـاز بـروم"تفق البلدان علـى مشـاركة شـركة إ

  .الهند

 Quatar Liquefied Gaz Company Limitedالروســية و شــركة " غــاز بــروم"بــين شــركة  تفــاقإلا -

و تسـييله فـي  إيـرانسـتخراج الغـاز مـن إنشـاء مؤسسـة مشـتركة خاصـة بية الوطنية،إليرانإلاالقطرية و شركة النفط 

منطقـة  إلـىي يرانـإلا" فـارس الجنـوبي"نابيـب الغـاز مـن حقـل الغـاز أنشاء خط إقطر،و ستقوم المؤسسة المشتركة ب

  1.س لفان القطريةأر 

مرفــا  إلـىسـاس التبــادل ،حيـث ينقـل الــنفط الروسـي أفـي مجـال الــنفط يقـوم علـى  إيــرانن بـين روسـيا و و االتعـ - 

ي مـــن يرانـــإلاي علــى بحـــر قزوين،بينمــا تقـــوم الشــركات الروســـية بتصــدير الكميـــة المعادلــة مـــن الــنفط يرانـــإلاليكــا 

الخبراء الروس سنة،حيث يشير  25لمدة  تفاقيةإلان تبرم هذه أية في الخليج العربي و من المنتظر يرانإلاالموانئ 

نـه أ إال،األمريكيـةن تمنع مرور الصادرات الروسية من النفط عبر مضايقها بسبب الضغوط أنه بوسع تركيا أ إلى

ن يعــوض خســارة روسـيا المحتملــة مــن الـنفط،و فــي الوقــت نفســه أ" يرانـيإلاالتبــادل "فـي هــذه الحالــة يمكـن لمشــروع

،الـذي سيسـمح مسـتقبال )اليونـان-بلغاريـا(الكسـندر بـوليس -نابيـب بورغـاسأموعد تشـغيل خـط  أن يحين  إلى هنإف

ن يستخدم كوسـيلة للضـغط علـى أ إيرانللنفط الروسي بتجنب المرور عبر المضايق التركية،يمكن لنقل النفط من 

  2.أ.م.الو

لـف برميـل مـن الـنفط يوميـا فـي أ 500يـنص علـى توريـد نحـو  2014تفـاق سـنة إ إلى إيرانتوصل روسيا و  - 

لــف برميــل تــورد عــن طريــق بحــر قــزوين و بــاقي الكميــة ســيتم توريــدها عبــر أ 300غضــون ثــالث ســنوات ،منهــا 

مليـار دوالر،مقابـل  20روسـيا و قـد بلـغ حجـم هـذه الصـفقة بــ  إلـىي فـي الخلـيج العربـي يرانـإلاميناء بنـدر عبـاس 

  .نإيرا إلىمعدات و بضائع روسية الصنع ترسل 

همهـا خسـارتها نحـو ألعـل  مريكـي للعـراقألاثـر الغـزو إن روسـيا فقـدت مزايـا عـدة أمن رغم على ال،العراقفي  •

نتهجــت إان روســيا  إالمليــار دوالر، 6نــوبي العــراق بعقــود قيمتهــا نحــو جعشــر شــركات نفطيــة كانــت تعمــل فــي 

العراقي لروسيا قبـل سـقوط بغـداد  نه بلغ الدينأمن ديون العراق لها،حيث  %93سياسة جديدة قامت على شطب 

و قــد ق،العــرا إلــىتفــاق علــى عــودة الشــركات النفطيــة الروســية إلا،و نتيجــة لــذلك تــم 3مليــار دوالر 12.5حــوالي 

برميــل يوميــا  فلــأ 170العراقي،الــذي ينــتج " بــردة"ســتخراج الــنفط مــن حقــلإعلــى عقــد " غــاز بــروم"حصــلت شــركة 
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قلــيم إمــن مشــروع حلبجــة فــي  %80كمــا تســيطر الشــركة نفســها علــى ،2013لفتــرة ســبع ســنوات بدايــة مــن ســنة 

  .2010كردستان حتى 

كبــر أو هــو " القرنــة العراقـي"علــى عقــد اسـتخراج الــنفط مـن حقــل " يـلأو لــوك "كمـا حصــلت شـقيقتها شــركة  - 

ن أمليون برميـل يوميـا و مـن المتوقـع  1.7و يستخرج منه ) مليار برميل 129(اج نتإلاحقل في العالم من حيث 

لــف أ 200مليــون و  إلـىن يصــل أي أنتـاج الــنفط فـي روســيا إمــن حجــم  %10مــا يعـادل  إلــىنتــاج فيـه إلايصـل 

  .برميل

مــن  2011الــذراع النفطيــة لشــركة غــاز بــروم ســنة  Gaz Prom Neftتمكنــت شــركة غــاز بــروم نفــت  - 

 15 إلـىنتـاج إلان يصـل ـأعقد مع الحكومة العراقيـة للتنقيـب فـي جـزء مـن حقـل بـدرة و مـن المتوقـع  إلىالتوصل 

  1.لف برميل يومياأ

ســـتخدام إن روســـيا تمكنـــت عبـــر أ إالســـتراتيجية ال مكـــان للغربـــاء فـــي نفـــط العـــراق إأ تتبـــع .م.ن الـــوأرغـــم  - 

لئـــك الـــذين أو ي أ دةالنخـــب العراقيـــة الجديـــ إلـــىوصـــول بالشـــركاتها العمالقـــة لمواردهـــا الماليـــة و نفوذهـــا السياســـي 

  2.لروسيا في العراق يةعودة تدريج إلىمر الذي يشير ألايسيطرون عمليا على ثروات البالد من النفط و الغاز،

بـيض المتوسـط ألافـي منطقـة البحـر " ليفانـت"حتياطي ضخم مـن الغـاز الطبيعـي فـي حـوض إكتشاف إبعد  - 

سـرائيل،منحتها حـق الـدخول الحصـري إعلـى صـفقة ضـخمة مـع الروسـية مـن الحصـول " غاز بروم"تمكنت شركة 

حوال عتبر تإماليين طن من الغاز المسال سنويا على مدى عشرين سنة المقبلة،و هو ما  3سوق تقدر بنحو  إلى

،و نجحت الشركة الروسية بهذا العقد فـي حمايـة األوسطلصالح موسكو في منطقة الشرق " ياو طاق"و " جوسياسيا"

أ مـــن تنـــامي قـــوة الشـــركة الروســـية فـــي .م.مصـــالحها فـــي الســـوق و التســـعير،هذا التحـــرك الروســـي أثـــار قلـــق الـــو

ســــد،و ألاطاحـــة نظـــام إعســـكريا ،ب" مغـــاز بــــرو "أ تعمــــل علـــى ضـــرب .م.المنطقـــة،فالخبراء الـــروس يـــرون ان الـــو

التخلص من الوجود الروسي في المتوسط و فتح قنوات و معابر جديدة لمرور الغاز من مناطق عـدة عـن طريـق 

ســـرائيل للتراجـــع عـــن هـــذه إبامـــا ضـــغوطات علـــى أو ممارســـة إدارة الـــرئيس بـــاراك  إلـــىضـــافة إلاربا،بأو  إلـــىســـوريا 

  .األوسطق بملف السالم في الشرق الصفقة عبر ملفات عديدة خاصة ما يتعل

ال يمكـن حصــره  األوسـطفـي مجــال الطاقـة فـي منطقـة الشــرق  الروسـي-مريكــيألاالحـديث عـن التنـافس 

،بـل يتعـداها تحقيقهـا مـع دول المنطقـة الغنيـة بـالنفط و الغاز إلـىفقط في عالقات الشراكة التي يسـعى كـل طـرف 

 ،نابيـب الغـازأط لتمديـد و وضـع عـدد مـن الخطـتم القـرن الحـالي،نابيـب الطاقة،فمنـذ مطلـع أمـا يعـرف بصـراع  إلى

تنفيذه ،و منها ما ال يزال قيد التخطيط،و قـد قامـت روسـيا بتنفيـذ بعـض هـذه الخطـوط لتعزيـز موقعهـا  أمنها ما بد
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ســتراتيجي للحــد مــن إميريكيــون كخيــار ألاخــر قــام بــه ألافــي ســوق الطاقــة العــالمي علــى المــدى البعيــد و الــبعض 

  1.هيمنة الروس على سوق الطاقة العالمي

سـتراتيجية شـركة إالروسـي فـي مجـال الطاقـة حـين رسـم بـوتين –مريكـي ألامالمـح التنـافس ت تتشـكل أبد

منطقـة  إلـىوصـوال ) للتسـويق(إيرانذربيجان،فتركمانسـتان،فأغاز بروم لتتحـرك فـي نطـاق وجـود الغـاز مـن روسيا،ف

 إلــىن مشــروعي الســيل الشــمالي و الســيل الجنــوبي سيرســمان عــودة روســيا أ،و كــان مــن المؤكــد األوســطالشــرق 

و هنـا .ربي الذي سينعقد للعقود على الغاز الروسيو ألاقتصاد إلاحكام السيطرة على إجل أالمسرح العالمي و من 

  .لينافس المشروع الروسي) نابوكو(تصميم مشروعها الموازي  إلىن تسارع أكان على واشنطن 

  :األوسطهم الخطوط المتنافسة في مجال نقل الغاز عبر الشرق أكر ن نذأو في هذا السياق يمكن 

  :خط نابوكو •

نابيــب غــاز أخــط نــابوكو هــو خــط 

سـتراتيجي مقتـرح لتصـدير إو ممر 
ــــــىالغــــــاز مــــــن الشــــــرق  الغــــــرب  إل

 أ.م.الـوتدعمـه  مكل  3300بطول 
بهدف كسر الهيمنة الروسـية علـى 

 .ربا و العالمأو سوق الغاز في 

ــــــــد مــــــــن        رزووم فــــــــي أيمت

تركيـــــا عبـــــر بلغاريـــــا و رومانيـــــا و 

المجـــر،و ينتهـــي فـــي مجمـــع غـــاز 

بومغــــارتن فــــي النمســــا حيــــث يــــتم 

مزيـد  إلـىمن هنـاك توصيل الغاز 

  خرى ألامن الدول 

مليـــار متـــر مكعـــب مـــن الغـــاز  31ســـتعابية للخـــط إلاجمـــالي الطاقـــة إيبلـــغ و ربـــي،و ألاتحـــاد إلاعضـــاء فـــي ألا

 21 ـتزوده كازاخسـتان و تركمانسـتان بـسـ،هـذا الخـط 2015تشـغيله سـنة  أن يبـدأو من المقـرر ،الطبيعي سنويا

العـــراق  وحتياطيـــات فـــي دلتـــا النيـــل،إلامليـــار متـــر مكعـــب مـــن خـــالل  5مليـــار متـــر مكعـــب ســـنويا،و مصـــر بــــ

 .2013ت سنة ـأكاس،و بداية عملية الخط بدأمليار متر مكعب من حقل 5بـ
                                                 

 :،مجلة الجيش اللبنانية ،متحصل عليه من الموقع "حرب انابيب الغاز العالمية"احمد علو، 1
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?39677#.VKRiFmceNMU  

   15:00:،على الساعة  27/11/2014: تاريخ الدخول 

 نابوكو توضح مشروع خط أنابيب الغاز:02رقم خريطة 

Source : http://www.aleqt.com/a/255824_47803.jpg 
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ربا مباشرة بمصادر الغاز في بحر قزوين و الشرق أو نابيب نابوكو هو ربط أالهدف الرئيسي من خط       

  1.،و يعتبر المشروع بديال لتيار الجنوب الروسياألوسط

 ":بلو ستريم"زرقأل انابيب التيار أخط  •

زرق لنقـل الغـاز الطبيعـي الروسـي عبـر الميـاه ألانابيـب التيـار أن مع تركيـا ،خـط و اشيدت روسيا بالتع      

 إلـــىكلـــم يمتـــد مـــن روســـيا  1.213طـــول هـــذا الخـــط و  ربـــاأو  إلـــىســـود ليصـــل ألاالبحـــر  ة التركيـــة فـــياإلقليميـــ

العمــل  أمليـار متـر مكعـب مـن الغـاز الطبيعـي سـنويا و قـد بـد 16سـتيعابية للخـط إلاجمـالي الطاقـة إتركيـا،يبلغ 

 األمريكيــةربيــة و و ألالتفــاف عــن المشــاريع إلاقــد تمكنــت مــن  كتكــون روســيا بــذل و،2010بكامــل طاقتــه عــام 

  2.مدادات النفط و الغازإثير في أعزلها عن الت إلىالهادفة 

كثـــر مـــا يشـــكل خطـــرا علـــى نـــابوكو ألعـــل       

ـــأهـــو  ـــى عقـــود و ان روســـيا تقـــوم بالتف كثـــر أض عل

مــــدادات الغــــاز لتصــــب فــــي فضــــلية و تنافســــية إلأ

و بالتــالي ،∗غـاز بـروم بسـيليها الشـمالي و الجنـوبي

و سياســـي ) يو طـــاق(تقطـــع الطريـــق عـــن اي نفـــوذ 

و شـــــرق المتوســــــط  إيـــــرانمريكـــــا فـــــي كـــــل مـــــن أل

،فضـال )سـرائيلإو  إيرانإستثمارات غاز بروم في (

مشغلي حقول  أوم مستثمري أهن تكون من أعلى 

  الغاز الحديثة العهد في كل من لبنان و سوريا و

الذي يتـيح لشـركة غـاز بـروم الروسـية التنقيـب عـن الـنفط " عمريت"المثال على ذلك توقيع روسيا و سوريا عقد 

نتـاج قـدره إسنة و تبـع لـذلك تـم الكشـف عـن بئـر غـاز قـرب حمـص يحقـق  25و الغاز في المياه السورية لمدة 

  3.مليون متر مكعب سنويا 146ي ما يعادل أتر مكعب يوميا لف مأ 400

  و تحديـدا األوسـطحتكـار عقـود بيـع و شـراء الغـاز فـي آسـيا الوسـطى و الشـرق إتجاه روسـيا نحـو إن إ      

ي بعــــــض أدى حســــــب ر ،أزباكســــــتانأو مـــــع جميــــــع الــــــدول التــــــي ســـــتمد خــــــط نــــــابوكو بالغــــــاز كتركمانســـــتان و 

                                                 
 .المرجع نفسه 1
 .246.،صمرجع سابقناصر زيدان، 2
ز من روسيا إلى المانيا مباشرة و من فاينبرغ إلى ساسنيتز عبر بحر البلطيق دون المرور ببي�روسيا،و ھو ينقل الغا) North Stream(السيل الشمال  ∗

  - .ما خفف الضغط إPمريكي عليھا
  .النمسايمر من روسيا إلى البحر إPسود فبلغاريا و يتفرع إلى اليونان فجنوب ايطاليا و إلى ھنغاريا ليصل إلى ) South Stream(السيل الجنوبي 

  :، متحصل عليه من الموقع"الغاز أو�:الصراع على الشرق اوسط"عماد فوزي شعيبي ، 3
 http://www.voltairenet.org/article173717.html 

  ز السيل الشمالياتوضح خط انابيب غ: 03 خريطة رقم

Source :http://www.almustaqbal.com/issues/images/4000to4999/4
168/C13N2.gifhttp://www.almustaqbal.com/issues/images/4000to499
9/4168/C13N2.gif 
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ـــــىســـــتراتيجيين و مراكـــــز الدراســـــات إلا ـــــابوكوآلاعـــــدم تـــــوافر الغـــــاز  إل مـــــرا أنطالقـــــه إو جعـــــل  ســـــيوي لخـــــط ن

ستعاضـة عـن مصـادر إلاالمضـادة كانـت تعتمـد علـى  األمريكيةستراتيجية إلان أمستحيال،لكن روسيا لم تعرف 

مــن قطــر،و مــن هنــا الغــاز المفقــودة فــي وســط آســيا بمصــدر آخــر جــاء مــن صــحاري الجزيــرة العربيــة و تحديــدا 

مـن قطـر مـرورا بالمملكـة العربيـة  نطلـقن يأو الـذي سيصـبح مقـررا لـه " خط الغـاز القطـري"ولدت فكرة مشـروع 

 الاسـرائيلي ثـم يتجـه شـمإلاراضـي السـورية حيـث يلتقـي بخـط الغـاز المصـري و ألا إلـىالسعودية ثم يتجـه غربـا 

نصــياع للضـغوطات الغربيـة و الســماح إلالسـوري رى و هــي رفـض النظـام اأخـتركيـا،و هنـا ظهــرت مشـكلة  إلـى

  .روسياستراتيجي و هي إهم حليف أب ةبالغ لحق أضراراهذا المشروع سي،ألن  هبمرور 

الغربــــــي علــــــى ســــــوريا و المنطقــــــة فــــــي هــــــذه المرحلة،فســــــوريا بموقعهــــــا  و مــــــن هنــــــا نــــــدرك التركيــــــز      

  الجيوستراتيجي المهم على البحر المتوسط 

 ،الصين إلىعبر تركمانستان  إيرانو ثرواتها النفطية الواعدة تعتبر مفتاح آسيا من خالل الخط الذي يمتد من 

بـخط "البحر و لبنان عبر ما يعرف  إلىعبر العراق و سوريا  إيرانمريكي المقترح و الذي يمتد من ألاو الخط 

  1.طريق الحرير الجديد،و ربما هنا سبب الخالف و مربط التدخالت الدولية في المنطقة أو" 33عرض 

  األوسطسلحة لبلدان الشرق ألامريكي الروسي في مجال بيع ألاالتنافس :المبحث الثالث

فعالية في تحقيق أهداف الـدول علـى العديـد مـن األصـعدة مجاالت ال سلحة من أكثريعد مجال بيع األ      

لــى مــا تحققــه تجــارة الســالح مــن عوائــد ماليــة تســاعد إقتصــاديات إضــافة خاصــة اإلقتصــادية و السياسية،فباإل

ق لها فرصة كبيرة لضمان والء األنظمة السياسية و توافقهـا مـع قفإنها أيضا ستح،نتعاشها إالدول و تؤدي الى 

األهـداف و المصـالح اإلســتراتيجية للـدول الكبـرى المصــدرة للسـالح،و فـي ســبيل تحقيـق هـذه األهــداف فـإن هــذه 

لميــة لتجــارة اســواق العلــى الهيمنــة علــى األإالــدول خاصــة منهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة و روســيا تســعيان 

سـلحة نـواع األأمـن أكثـر منـاطق العـالم اسـتيرادا لمختلـف  خاصة في منطقة الشرق األوسط و التي تعد حالسال

  .عتباراتإنظرا لعدة 

مريكيـة و الروسـية كل ذلك جعل من هذه المنطقة ساحة مهمة للصـراع بـين كبـرى شـركات السـالح األ      

لــى مــا يشــكله المركــب العســكري إذلــك بــالنظر فــي العالم،ممــا أثــر علــى السياســات الخارجيــة لهــذين البلــدين و 

 . غوطات في تحديد التوجهات الخارجية لبلدانهاضالصناعي من 

  

                                                 
 .مرجع سابقاحمد علو، 1
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  األوسط في مجال تجارة السالح الشرق منطقة أهمية:لوأل االمطلب 

في العالم قضية شائكة تتداخل فيها الصراعات السياسية و العسكرية و مقتضيات  تعتبر تجارة السالح  

األهمية اإلسترايتيجة و مفاهيم األمن القومي،مع اإلعتبارات اإلقتصادية من تجـارة و تصـنيع،فعدى عـن كونهـا 

نـاء هـذا البلـد تؤمن دخال قوميا كبيـرا و ترفـع مسـتوى صـادرات البلـد المصـنع ،فإنهـا تـوفر فـرص عمـل كثيـرة ألب

   . مما يخفض من مستوى البطالة

بلــدان  إلــىمــن صــادارت الســالح يــذهب   %68ن مــا يزيــد عــن إمــم المتحــدة فــألابحســب تقــديرات و   

كــذلك تشــير ،ســلحة فــي العــالم مــن حيــث القيمةألامــن  %90دولــة تســتورد  35الجنــوب فــي العــالم حيــث هنــاك 

العالم مصـدرها الـدول الخمسـة دائمـة العضـوية  التقليدية المصدرة فيسلحة ألامن  %88ن أ إلىمم المتحدة ألا

مريكـي ان ألاالتـابع للكـونغرس " بحـاثألامصـلحة "ر يـو قـد ذكـر تقر .خاصـة أمريكـا و روسـيا األمـنفـي مجلـس 

مليــار دوالر و حلــت روســيا ثانيــا بـــ  24قــد بلغــت  2011ســلحة فــي العــالم ســنة ألاأ فــي مبيعــات .م.حصــة الــو

  1.ار دوالرملي 13.4

سـلحة المتطـورة ألانتـاج فـي إ او مسـتمر ى دورا كبيـرا الصناعة العسكرية في الدول الكبـر مجمعات تلعب 

نتــاج ســلعة عســكرية متفوقــة تــدفع الحكومــات و إبــدافع ذاتــي يتعلــق ب أوكــان ذلــك بطلــب مــن الحكومــات أســواء 

  .مستوى المسرح العالميمين تفوقها العسكري النوعي على ألت أوالجيوش لشرائها لحاجتها،

نتهـــــاج سياســـــات خاصـــــة فـــــي بيعهـــــا ،و ذلـــــك وفـــــق إ إلـــــىســـــلحة تعمـــــد الـــــدول المصـــــنعة لأل كمـــــا قـــــد

عدو،لـــذلك فهـــي تبيـــع  أوخصـــم، أووفـــق تصـــنيفها بعـــض الـــدول كحليـــف  أوســـتراتيجياتها و عالقاتهـــا الدوليـــة،إ

مـارات إلاردن،و السـعودية ،و ألاسـرائيل،و سـلحة إلأأ مـثال .م.لحلفائها للوقوف بوجه خصـومها،فعندما تبيـع الـو

و  إيرانن كـاإلقليمـيمر تسلح حلفاء لها تعتمد عليهم ضد خصـومها ألانها في واقع إالعربية المتحدة،و مصر ،ف

نهـا تفـرض ذلـك علـى أاعدائها مـن مصـانعها الذاتيـة،كما  أوسوريا،في المقابل هي تمنع السالح عن خصومها 

  .السالح للخصوم حلفائها و تحضر عليهم بيع

سياسـات و نها عمل تجاري ،هدفه الربح فحسب و لكنه يدخل في أتجارة السالح ب إلىال يمكن النظر 

 أوة اإلقليميـييـد سياسـاتها أستراتيجيات الدول الكبرى،و تحالفاتها مع الدول،لذلك فهي قد تمنحه لبعضها لقاء تإ

علـى فتـرات و عقـود  أو،و هي تبيعه لمن يقـدر علـى دفـع ثمنـه مباشـرة )لمصر األمريكيةكالمساعدات (الدولية 

نسجاما مع مصالحها و توجهاتها تحت شعارات عديدة منهـا حمايـة الديمقراطيـة ،محاربـة إجل،و ذلك ألاطويلة 

                                                 
 :متحصل عليه من الموقع،،مجلة الجيش اللبنانية ،"تجارة الس#ح"،احمد علو 1

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?26309#.VKRlLmceNMU 20:00:،على الساعة   04/12/2014:،تاريخ الدخول 
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غيل الخ و لكن الهدف الحقيقي هو حمايـة مصـالح هـذه الـدول الكبـرى عبـر تشـ...ستراتيجيةإلارهاب،الشراكة إلا

مين المـــواد بشـــكل دائـــم أو الـــدولي،و المتمثـــل فـــي تـــ اإلقليمـــيمنهـــا المحلـــي و أمصـــانعها العســـكرية،و ضـــمان 

  .خرىأستمرار تفوقها و رخاء شعوبها و لو كان ذالك على حساب شعوب إل

الســالح و تســويقه دون حــدوث مواجهــة مباشــرة فيمــا بينهــا،فهي نتــاج إن الــدول الكبــرى تتســابق علــى إ

خرين بغية تصـريف منتجاتهـا مـن السـالح لهم،ووفقـا للعقـد غيـر المكتـوب بـين ألا إلىتصدر التوتر و الحروب 

ن يكـون القتـل أخرى مسـموح بهـا بشـرط ألان المواجهة بينهما ممنوعة و لكن جميع المواجهات إالدول الكبرى ف

دعم مــا يجــري فــي الشــرق األوســط حيــث تــ ن نصــيب شــعوب الــدول الصــغرى و المثــال علــى ذلــكو الــدمار مــ

الـــدول الخليجيـــة و إســـرائيل أ .م.تـــزود الـــو ما بمختلـــف األســـلحة فـــي المقابـــلو تزويـــده إيـــران و ســـوريا  روســـيا

  1.باألسلحة و المعدات العسكرية

،إلى درجــة أنــه شــراء للســالح علــى مســتوى العــالم المنــاطقكثــر أمــن بــين  األوســطتعتبـر منطقــة الشــرق 

مــن قيمــة هــذه الصــادرات %50تصـب فيهــا صــاددرات الســالح مــن كافــة الــدول المتــاجرة بــه،و بمــا يعــادل نســبة 

على صعيد دول العالم الثالث،و تبرز أهمية منطقة الشرق األوسط بالنسبة للشركات العالمية المصدرة للسـالح 

  :تبارات أهمهاو ذلك بالنظر إلى عدة إع

أن هــذه المنطقــة غنيــة بثروتهــا البتروليــة و فوائضــها الماليــة و التــي ال بــد أن تعــود الــى الــدول الصــناعية  •

المنتجة للسالح بصورة ـو بأخرى حتى تـتمكن مـن تحسـين وضـعها اإلقتصـادي خاصـة فـي ظـل مـا تشـهده 

 من أزمة مالية كبيرة؛

 :ا و صراعات عديدة و مزمنة و التي من بينهاأنها من أكثر مناطق العالم التي تشهد حروب •

حيـث أثـرت الحـروب العربيـة اإلسـرائيلية المتعاقبـة فـي دفـع الـدول العربيـة :الصراع العربي اإلسرائيلي - 

 .و اسرائيل لزيادة نفقاتها العسكرية و الدخول في سباق نحو التسلح

المنطقة إلى تزايـد خطـر الجماعـات أدت التحوالت السياسية الراهنة في :مواجهة الجماعات اإلرهابية - 

اإلرهابية بشكل كبير خاصة بعد تمـددها فـي كـل مـن العـراق و سـوريا و هـو مـا أثـر مخـاوف العديـد 

 .من الدول خاصة الخليجية منها و أدى الى تزايد نفقاتها العسكرية إستعدادا لمواجهة هذا الخطر

،التمـدد الملـف النـووي اإليراني:لقضـايا منهـاو الذي تدخل فيه العديد من ا:اإليراني-الصراع الخليجي - 

ــــيج ــــة الخل ــــي منطق ــــيمن(الشــــيعي ف ــــران الصــــاروخية،التهديدات )البحــــرين و ال ــــدرات إي ــــد حجــــم ق ،تزاي

                                                 
  http://www.arabic-military.com/t6724-topic : :،متحصل عليه من الموقع"تجارة الموت...تجارة الس#ح"ص�ح سويلم، 1
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أدت الـــى دفـــع دول الخلـــيج و إيـــران كـــل هـــذه القضـــايا .األمريكيـــة بشـــن ضـــربة عســـكرية ضـــد إيـــران

 .بهدف مواجهة أي تهديد عسكريللحصول على مزيد من األسلحة و المعدات العسكرية ذلك 

أدت الخالفــات السياســية و اإليديولوجيـــة الــى تكتــل عــدة دول فـــي :بــروز التحالفــات اإلقليميــة فـــي المنطقــة •

دول مجلـس التعـاون الخليجـي و األدرن و مصـر و إسـرائيل مـن جهـة، و :الشرق األوسط ضمن معسـكرين

 .لسطين من جهة ثانيةإيران و سوريا و حزب اهللا في لبنان و حركة حماس في ف

تجعل شـبح الحـرب قائمـا فـي المنطقة،خصوصـا تجارة السالح السائرة بوتيرة متسارعة في هذه المنطقة   
علــى مســتوى العالم،فقــد  أونفــاق العســكري ســواء علــى المســتوى الخــاص بنطاقهــا الجغرافــي إالفــي ظــل ازديــاد 

سنويا،فنسـبة  %2.5بزيـادة بلغـت  2010مليار دوالر على التسـلح عـام  111نحو  األوسطانفقت دول الشرق 

  .تقريبا من مجموه ايرادات دول العالم  من السالح %40مقتنيات دول المنطقة من السالح تبلغ 

جمــالي النفقــات العســكرية بالمنطقــة و إمــن  %67تمثــل نفقــات دول الخلــيج فــي مجــال التســليح نســبة 

عهـــــد الـــــدولي للدراســـــات مكـــــد التقريـــــر الســـــنوي للأمنها،حيـــــث  %40التســـــلح الســـــعودية حـــــوالي تمثـــــل نفقـــــات 

ن المملكة العربية السعودية تحتل المركز السابع في ميزان إ 2011الصادر عام " أي أي إس إس"ستراتيجيةإلا

نفــاق الــدفاعي إلا رتفــاعإمليــار دوالر،ناهيــك عــن  64نفقــت علــى ميــزان دفاعهــا أنفــاق العســكري دوليا،بعــدما إلا

ما العراق فقد زادت نفقاتـه الدفاعيـة بنسـبة أ.مليار دوالر 18.2سرائيل إمليار دوالر و  17.7ي الذي بلغ يرانإلا

بحــــاث فــــي الكــــونغرس ألاو تشــــير المعلومــــات الصــــادرة عــــن تقريــــر لجنــــة  %8و ســــوريا و قطــــر بنســــبة  9%

  1.مليار دوالر 105ز أو قد تج 2010التسلح سنة نفاق دول الخليج وحدها على إلان حجم أمريكي ألا

و ،ســواق الســالح فــي العــالمأفضــل أسـلحة مــن ألافــي نظــر كبــرى شــركات صــناعة  األوســطالشـرق إذن،

حيــان للعوامــل السياســية و التــي ألان الولــوج لهــذا الســوق يخضــع فــي كثيــر مــن أ إاللهــذا فالتنــافس عليــه شــديد 

ن بعض الدول فيه تضطر لشراء أصبحت تلعب دورا كبيرا في تسويق السالح و بيعه في هذه المنطقة لدرجة أ

ف دول الخلــيج العربيـة مـن قــدرات و اسـلحة فقـط بســبب الضـغوط السياسـية ،فقــد دفعـت مخـألاكميـات كبيـرة مــن 

نتفاضـــــات مـــــا إ عقـــــابأف دول المنطقـــــة مـــــن تنـــــامي الســـــخط الـــــداخلي فـــــي و او كـــــذلك مخـــــ العســـــكرية إيـــــران

نفــاق العســكري بدرجــة اإلزيــادة حجــم  إلىبضـرب ســوريا، يــةمريكأتهديــدات  إلــىضــافة إال،ب"بــالربيع العربــي"سـمي

  2.مليار دوالر في السنة 78.2 إلىلتصل  األوسطكبيرة في منطقة الشرق 

                                                 
 :،متحصل عليه من الموقع"الشرق اوسط في دائرة التسلح و التسليح"رفيق رضا صيداوي، 1

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=12185714:00:،على الساعة 07/12/2014:، تاريخ الدخول. 
  http://www.al-nhar.com/index.php?aa=news&id22=28435 :،متحصل عليه من الموقعسباق التسلح و تھديد امن العالموجيه عباس ، 2
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  ولي اليـــــــــــــــومدلمـــــــــــــــا يجـــــــــــــــري علـــــــــــــــى المشـــــــــــــــهد الـــــــــــــــو التفـــــــــــــــاعالت الدوليـــــــــــــــة  يقـــــــــــــــاعالمتتبـــــــــــــــع إل

أ،و بشــكل خــاص التنــازع .م.الــو ونــه حتمــا ســيرى تنازعــا واضــحا حــول بعــض القضــايا بــين كــل مــن روســيا إ،ف

،و علــى األوســطخــص قضــايا الشــرق أثير علــى المصــالح الحيويــة الروســية و بشــكل أحــول القضــايا التــي لهــا تــ

لتحجـيم الـدور الروسـي و فـك  األمريكيـةو سوريا،فرغم الضغوط  إيرانسها قضية تسليح دول المنطقة خاصة أر 

ن روسـيا الزالـت تطمـح للمحافظـة علـى مكانتهـا كقـوة كبـرى،و أ إال األوسطستراتيجية بدول الشرق إلارتباطاته إ

  1.المشاركة كشريك فعال في السياسة الدولية

  األوسطمع دول منطقة الشرق  األمريكيةصفقات السالح  :المطلب الثاني

مكانيــة إخــرى و هــذا يــوفر لهــا أي دولــة أاتها مــع و االعســكري قــوة ال يمكــن مســأ فــي المجــال .م.تعــد الــو

ســـتثمارها فـــي هـــذا حتفـــاظ بمركـــز مـــؤثر فـــي السياســـة الدوليـــة،فهي تخصـــص ميزانيـــة ســـنوية ضـــخمة جـــدا إلإلا

و هــــي آخــــذة فــــي  2011مليــــار دوالر ســــنة  502.3،و 2010مليــــار دوالر ســــنة  492.1ذ بلغــــت إالجانــــب،

مــــن حيــــث القــــوة  أ.م.مــــن الــــدول التــــي تلــــي الــــو 15-12مجمــــوع موازنــــات الــــدفاع لمــــا بــــين  رتفــــاع لتعــــادلإلا

أ تحتـــل مركــــزا متفوقـــا بــــين دول العـــالم فــــي مجـــال صــــادرات .م.ن الــــوأ إلـــىشـــارة هنــــا إلا،و تجــــدر 2العســـكرية

 إلـىسلحة بمثابة وسيلة لدعيم زعامتها و هيمنتها ألاأ قضية التسلح و بيع و تصدير .م.السالح،حيث تتخذ الو

 2012ففــي ســنة  3.ســواق الســالح العالميــةأســتحواذ علــى إلاجانــب تقــويض خصــومها و منافســيها مــن خــالل 

تـت ألـى عالميـا و و ألامليار دوالر و هي بذلك تحتـل المرتبـة  28.56أ من السالح .م.بلغت قيمة صادرات الو

تعزيـز عالقاتهـا مـع  إلـىأ تسـعى .م.صـبحت منـافس قـوي للـوأمليـار دوالر ف 12و روسيا في المركز الثاني بنح

و هــو مــا ينطبــق علــى تســليح كــل مــن  األوســطحلفائهــا التقليــدين فــي العديــد مــن منــاطق العــالم خاصــة الشــرق 

مريكـي خاصـة ألاسواق التي تعتمـد علـى السـالح ألاجل الحصول على المزيد من أو العمل من  إيرانسوريا و 

  4.سرائيل و مصرإدول الخليج و 

كثر مناطق العالم توترا،و ذلك بسبب الالإستقرارية التـي تعرفهـا فهـي أمن  األوسطتعتبر منطقة الشرق 

قتصـادية،فقد عرفـت العديـد مـن إسباب سياسـية و دينيـة و حتـى ضطرابات منذ زمن بعيد ألإلاتشهد العديد من 

مر الــذي خلــق فجــوات عميقــة مــن ألاي لحظــة،أنــدالعها فــي إمكانيــة إتــزال الحــروب و الصــراعات و التــي ال 

أ فــي هــذه الالإســتقرارية التــي .م.قتصــادية و السياســية فــي المنطقــة،و قــد وجــدت الــوإلايــة و األمنالالإســتقرارية 

                                                 
 .101.،ص)2013دار زھران للنشر و التوزيع،:ا�ردن(ابعاد اBستراتيجية للنظام العالمي الجديدعبد الس�م جمعة زاقود، 1
 .202.،ص)2013دار الكتاب العلمية للطباعة و النشر و التوزيع،:إPردن(الدوليأ و مستقبل النظام .م.سياسة الوحيدر علي حسين، 2
 .204.المرجع نفسه،ص 3
 :،متحصل عليه من الموقعأ على تصدير الس#ح إلى دول الخليج.م.روسيا و تنافس بريطانيا و فرنسا و الو إستبعادعبد الحفيظ بن عبد الرحيم، 4

http://www.globalarabnetwork.com/politics/48-saudi-politics/9032-2012-11-12-17-29-30  
 .17:00:،على الساعة   09/12/2014:تاريخ الدخول 
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عسكرة المنطقة عن طريق دفع  إلىو الخليج خصوصا ما يستجيب لسياستها الرامية  األوسطيتميز بها الشرق 

منهـا و علــى  األمريكيــةسـلحة و خاصـة ألاعتمــاد سياسـة دفاعيـة تقــوم علـى التــزود بإ إلـىنظمـة الحكـم القائمــة أ

ن هنـــاك مخـــاطر عديـــدة قـــد تضـــر أايهـــام هـــذ الـــدول بـــإنفـــاق دفـــاعي بمبـــالغ طائلـــة عبـــر إتخصـــيص موازنـــات 

مور جعلت مـن منطقـة الشـرق ألاالخ،كل هذه ...السالح النوويي و يرانإلاالمد -رهابإلامواجهة :بكياناتها مثل

كثــر تكثيفـا فــي ألامريكـي ألامريكــي،و كـذلك الوجــود العسـكري ألاهـم ســوق حيـوي للسـالح أ إلــىتتحـول  األوسـط

  1.العالم

تـدعيم  إلـىأ .م.تسـعى الـو األوسـطغلـب منـابع الـنفط فـي الشـرق أجانـب رغبتهـا فـي السـيطرة علـى  إلى

الخليجية  خاصة األوسطعالقاتها مع دول المنطقة من خالل الدخول في صفقات سالح كبيرة مع دول الشرق 

حــــد الوجهــــات الهامــــة لمبيعــــات شــــركات الســــالح أهــــو  األوســــطو التــــي تمتلــــك عوائــــد نفطيــــة ضخمة،فالشــــرق 

الداخليـة و  األمريكيـةثير على السياسـة أ، و التي تشكل لوبيا صناعيا عمالقا يلعب دورا هاما في الت∗األمريكية

و  األوســطيح ضــخمة مــع دول منطقــة الشــرق لبــرام صــفقات تســأ إل.م.الخارجيــة،و قــد دفعــت هــذه الشــركات الــو

  :همهاأالتي من 

  :السعودية -أ

مريكي،فبعــد الصــفقة الضــخمة ألاكثــر دول المنطقــة شــراء للسـالح أتعـد المملكــة العربيــة الســعودية مـن    

أ .م.كبر صفقة سالح بين الوأمليار دوالر و التي تعتبر ك 60أ و المقدرة بـ.م.مع الو 2011برمتها سنة أالتي 

 84مليـار دوالر تتضـمن شـراء  29.4لتبـرم عقـود شـراء بقيمـة  2013السعودية في عـام  ، عادتو دول العالم

،و )2أيــه  1أم (دبابــات مقاتلــة مجــددة مــن نفــس النوع،كمــا تشــمل الصــفقة  70و  جديــدة F-15 SAمقاتلــة 

  2".2 أوت"صواريخ مضادة للدبابات من طراز 

  :اإلمارات -ب

 فهـي بعـد المملكـة السـعوديةالمرتبة الثانية في شراء األسـلحة األمريكيـة مارات العربية المتحدة إلا حتلت  

مــارات إلا نفقــاتجنبيــة و قــد بلغــت ألامريكيــة مــن خــالل برنــامج الصــفقات العســكرية األســلحة األتحــوز علــى 

،حيث 2010و  2007عوام ألامريكي بين أبليون دوالر  10 األمريكيةسلحة ألاالعربية المتحدة على صفقات 

                                                 
 .308.،ص)2009دار المنھل اللبناني،:بيروت(بين الثبات إ�ستراتيجي و المتغير الظرفي:ة تجاه الوطن العربيالسياسة امريكيمحمد مراد، 1
لوكھيد مارتن،بوينغ،نورثروب جرومان،جنرال :من ابرز شركات الس�ح ا�مريكية التي تعمل على تصدير الس�ح خارج امريكا نجد ∗

 .مليارد وPر 24.98:أكثر من 2011قيمة صادرات ه الشركات من الس�ح سنة  دايمكس،راثيون،يونايتد تكنولوجيز،و قد بلغت
 :،متحصل عليه من الموقع "و التوازن العسكر- صفقات الس#ح امريكية للدول العربية،"سالي مشالي 2

http://www.ouregypt.us/craiem/crime170.html 19:00:،على الساعة   10/12/2014:،تاريخ الدخول   
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نظمة بـاتريوت المضـادة للصـواريخ،و الحصـول علـى نظـام دفـاع جـوي متقـدم هـو نظـام أمارات بشراء إلاقامت 

مليون دوالر تشمل على تسليح  290يمة أ صفقة بق.م.مارات العربية مع الوإلاوقعت  2013و في سنة ،"ثاد"

  ".16اف "طائرات قتالية من طراز 

  :الكويت -ج

 1.6سـلحة متنوعـة بلغـت قيمتهـا ألشـراء  2010لى سـنة و ألاأ .م.مع الو نبرام صفقتيإوافقت الكويت على 

 4.2نظــام بــاتريوت للكويــت بقيمــة تبلــغ  60مريكــا أتتضــمن بيــع  2012مريكــي،و الثانيــة عــام أدوالر  مليــار

  .دوالر مليار

  :قطر -د

مريكــي تتضــمن الحصــول أدوالر  مليــار 6.6بقيمــة  2012أ عــام .م.قطــر صــفقة عســكرية مــع الــوبرمــت أ

برمـت قطـر صـفقة أك،و قـد و اباشـي و البالكهـوك و السـيهآلاعلى طائرات مقاتلة و دبابات و تحديث طائرات 

  .نذار المبكر مليار دوالر للحصول على واردات لإل 1.1بقيمة 

  :البحرين -ه

مريكــي تشــمل أمليــون دوالر  91مريكيــة بقيمــة أســلحة أفــي صــفقة شــراء  2012دخــول دولــة البحــرين عــام 

  ".الخليجي األمنحوار "خرى كانت تحت برنامجأسلحة ـأمروحيات بالكهوك،صواريخ مضادة للمدرعات و 

  :عمان -و

وافقــت شــركة لوكهيــد  2010ســلحة فــي عمــان،ففي ســنة ألاأ المســتفيد الرئيســي مــن صــفقات .م.تعتبــر الــو

أ علـى بيـع عمـان .م.وافقـت الـو 2011لسـلطنة عمـان ،و فـي سـنة  F-16مـن مقـاتالت  18مـارتن علـى بيـع 

 علنت عمان عن صفقةأ 2012،صواريخ ستينغر،صواريخ متوسطة المدى،و في AVENGERوحدات النار 

  1.التابع للسلطنة F-16مليون دوالر لتحديث اسطول طائرات  86مريكية قيمتها أ

  :العراق -ي

نسـحابها منـه وصـلت قيمتهـا مليـار دوالر التـي إمـع العـراق بعـد  األمريكيةتوقيع العديد من صفقات السالح 

حـدث فـي ألاو تعتبر هـذه الصـفقة هـي  AT-60من طراز  طائرة مقاتلة هجومية خفيفة 24تشمل بيع العراق 

طـائرة مقاتلـة  36للعـراق و كـان العـراق قـد وافـق فـي السـابق علـى شـراء  األمريكيـةسلسة مـن صـفقات التسـليح 

عربـة همفـي تبلـغ  200تضـم  2014و قد وقـع العـراق علـى صـفقة جديـدة سـنة .أ.م.من الو F-16من طراز 

                                                 
 :مركز الخليج لسياسات التنمبة ، متحصل عليه من الموقع ،الخلل امني بين النظام إ�قتصادي و النظام السياسي 1

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=188&Itemid  
 .20:00:،على الساعة   10/12/2014:تاريخ الدخول 
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مليـون  90سبعة مناطيد تستخدم في مراقبة المنشات العسـكرية بقيمـة  إلىضافة إالمليون دوالر ب 101قيمتها 

  .دوالر

  :مصر -ن

أ فــي ســياق عالقاتهــا العســكرية بــدول المنطقــة خاصــة فــي .م.وبالنســبة للــ كبيــرة أهميــةتعــد مصــر ذات   

 أهميــة 2013علــن عنهــا البنتــاغون مــع مصــر ســنة أخيــرة التــي ألاجانــب التســليح ،و تبــرز تفاصــيل الصــفقة 

ـــــات  4مليـــــون دوالر تتضـــــمن  46ســـــلحة بقيمـــــة أ،و التـــــي تشـــــمل األمريكيـــــةمصـــــر لشـــــركات الســـــالح  بطاري

  1.مليون دوالر 290مليار و  إلىسفن حربية سريعة تصل قيمتها  4مصر لأ .م.الوباعت صواريخ،كما 

أ مسـاعدات عسـكرية للعديـد .م.تقدم الـو،أ مع دول المنطقة.م.جانب هذه الصفقات التي وقعتها الو إلى  

سـتراتيجي إلاأ تـدعم التفـوق .م.سـرائيل فـالوإسـها أسـتراتيجية نجـد علـى ر إمن الدول التي تـرتبط معهـا بتحالفـات 

ـــةســـتراتيجية إلاداة أعتبارهـــا إســـرائيل بإل ـــا 2فـــي المنطقـــة، األمريكي ـــةدارة الف مســـاعدات عســـكرية تقـــدم  األمريكي

مليـار دوالر و  1.8مليـارت دوالر سـنويا كانـت تتلقاهـا علـى شـكل مسـاعدات عسـكرية بمبلـغ  3سرائيل تبلغ إل

العســـكرية لتصـــبح ســـرائيلي فـــي تقلـــيص المســـاعدات غيـــر إلاقتصـــادية،و قـــد نجـــح الجانـــب إالبـــاقي مســـاعدات 

سـتراتيجي علـى الـدول العربيـة كافة،فقـد مولـت إلاتي بهـدف ضـمان تفوقهـا أ،و الـذي يـ3بكاملها عسكرية الطابع

سرائيل المتعلقة بمنظومات الصواريخ، و مشروع طائر الفي،الذي بلغت كلفته نحو مليار دوالر إأ برامج .م.الو

حداث في المنطقـة،فتزداد قيمـة المعونـات ألاالرسمية بتصاعد  األمريكيةو يرتبط حجم تدفق المعونات .مريكيأ

سـرائيل إ إلـىزيـادة معوناتهـا العسـكرية  2007أ سـنة .م.علنـت الـوأسـرائيل،و قـد بالنسـبة إلضاع و ألاعند توتر 

عـــن المعونـــة المخصصـــة  %25ي بزيـــادة قـــدرها أمليـــار دوالر علـــى مـــدى عشـــر ســـنوات القادمـــة  30بقيمـــة 

  4.ساساأ

قتصـادية و ماديـة إهـداف أال تحقق لها فقط  األوسطمع دول منطقة الشرق  األمريكيةصفقات السالح   

  :هداف عديدةأفحسب بل لها 

و التــي  األمريكيــةســتراتيجية إالالعربــي ب اإلقليمــيدول المنطقــة خاصــة منهــا العربيــة فــي النظــام ربــط  •

 و سوريا؛ إيرانحتواء إ إلىتهدف مرحليا 

ـــإلافـــي المنطقـــة ســـواء التحـــالف  األمريكيـــةوقـــف سياســـة التحالفـــات و التـــي تنـــاؤى المصـــلحة  • ي يران

 حياء الدفاع العربي المشترك؛إ إعادة أوالسوري،

                                                 
 .مرجع سابقسالي مشالي، 1
 .77.،صمرجع سابقمصطفى محمود ممدوح، 2
دار حامد للنشر :عمان(التحديات امنية للسياسة الخارجية امريكية في الشرق اوسط مرحلة ما بعد الحرب الباردةامين المشابقة،سعد شاكر شلبي، 3

 . 228.،ص)2012و التوزيع،
 .232.المرجع نفسه،ص 4
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كبـــر دولـــة مدنيـــة فـــي العـــالم و تعـــاني مـــن أمريكـــا أن أمريكـــي خاصـــة و ألاقتصـــاد إلاتعزيـــز موقـــف  •

عائــدات الســـالح تغطــي جـــزء معتبــر مـــن حجـــم و بالتـــالي فـــإن ،رزمــة الماليـــة العالميــة بشـــكل كبيــألا

 ؛األمريكيةالمديونية 

و دول الخليج ،و مساعدة حلفائها الخليجين في مواجهـة  إيرانسكري بين يجاد توازن عإالعمل على  •

 ي؛يرانإلاالخطر 

بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية يتمثل في وقف تمدد النفوذ الروسي في المنطقة،  الهدف الرئيسي •

و الذي بدأ يظهر جليا عبر محاوالت روسيا في إيجاد مكان لها بين دول الشرق األوسط من خـالل 

إقامـــة عالقـــات عســـكرية جديـــدة و إبـــرام العديـــد مـــن الصـــفقات التســـلحية مـــع دولـــه خاصـــة مصـــر و 

 1.بعض الدول الخلجيةإسرائيل و 

و الحصــول مقابــل ذلــك علــى  األمريكيــةســلحة ألاســوق مفتــوح لتصــدير  األوســطتعتبــر منطقــة الشــرق 

أ بصــفقات الســالح لضــمان نفوذهــا فــي المنطقــة بــل تعتمــد علــى وجودهــا .م.الــوو ال تكتفــي  مليــارات الــدوالرات

و  األمريكيـةنتشـار القـوات إ إعادةدخل في العسكري المباشر في المنطقة بدون وسطاء كما في السابق و هو ي

نحــاء العــالم،و أنــاء شــبكة مــن القواعــد العســكرية الدائمــة و المؤقتــة فــي جميــع بالعــالم عبــر  مريكــي فــيألاالــدور 

  2.ظهور منافسين لها في الوقت نفسه عخاصة في الخليج العربي للحيلولة دون تهديد مصالحها،و من

  األوسطمع دول منطقة الشرق  روسيةصفقات السالح ال :المطلب الثاني

حتفـــاظ الصـــناعة العســـكرية الروســـية بمكانتهـــا إأ تتمثـــل فـــي .م.كثـــر نقـــاط الصـــدام بـــين روســـيا و الـــوأن إ

لــى فـــي ســوق الســـالح العــالمي فـــي ســـنوات و ألاالعالميــة و قـــدرتها التصــديرية،فرغم تراجـــع روســيا عـــن المرتبـــة 

نها عادت اليوم أ إال،3من حجم تجارة السالح العالمي %46تمثل حصتها ما يقارب الحرب الباردة،حين كانت 

ـــافس  ـــولل و ألالتصـــبح المن ـــك لعـــدة .م.ل ـــدولي و ذل ـــا لتقريـــر معهـــد ســـتكهولم للســـالم ال أ فـــي ســـوق الســـالح وفق

  :عتبارات و هي إ

  ؛مريكيألاسلحة الروسية مقارنة بالسالح ألاسعار أنخفاض إ •

نمـا إسـلحة و ألاسياسات خاصة بها قبل عقـد صـفقات  أوايديولوجيات  أوشروطا مسبقة روسيا ال تضع  •

بـالنظر لمـا تمثلـه مـن مـورد مـالي هـام  األوسـطتهتم روسيا بصادرات السالح لدول العـالم و خاصـة دول الشـرق 

قتصـاد إلالنهـوض بمكانات الذاتيـة لإلاو  عتماد على المواردطار توجه القيادة الروسية لإلإللدخل القومي ضمن 

                                                 
 :،متحصل عليه من الموقعالواقع و اھداف...صفقات الس#م ا�مريكيل،احمد فايق دلو 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=134441، 14:00:،على الساعة  11/12/2014: تاريخ الدخول 
 .171- 170.،ص ص2006،افريل 164،العدد مجلة السياسة الدوليةفي السياسة ا�مريكية،اشرق محمد كشك،امن الخليج  2
 .119.،ص)2003المجلس إPعلى للثقافة،:القاھرة(انور محمد ابراھيم:،ترإ�ستراتيجية امريكية للقرن الحادي و العشرينانا تولي أوتكين، 3
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سـلحتها أ،و تعـرض  األوسـطتوثيق عالقاتها بدول الشـرق  إلى،و تسعى الحكومة الروسية منذ سنوات  1الروسي

سعار منافسة جدا أو دبابات و صواريخ على دول المنطقة خاصة دول الخليج العربية و بالمتطورة من طائرات 

مريكـي القـوي فـي هـذه الـدول يسـعى للحيولـة دون ألان النفـوذ أ إالالمماثلة لها، األمريكيةسلحة ألاسعار أمقارنة ب

 2.عقد صفقات مع روسيا

عـززه الطلـب  2012و  2011فيمـا بـين عـامي  %28رتفاع نسبته إلقد سجلت مبيعات السالح الروسية  •

ـــدول خاصـــة  ـــد مـــن ال ـــدآلاالمتعـــاظم فـــي العدي ـــد ب نتعاشـــها و إدة و ات صـــناعة الســـالح الروســـية معـــأســـيوية،و ق

خـراج هـذه الصـناعة مـن كبوتهـا الموروثـة مـن العهـد إسـتهدفت إتنافسيتها في السـوق العـالمي وفـق خطـة وطنيـة 

السـوفياتي مـن خـالل تحـديث المعـدات العسـكرية و تكنولوجيـا التصـنيع الـدفاعي فـي روسـيا بمـا يكـافئ التنافسـية 

 .األمريكيةنتاج الدفاعي إلاالعالمية لمنظومات 

و تصـبح قـوة مـؤثرة فـي  تهـا العالميـةدت روسيا فـي عمليـة بيـع السـالح فرصـة لكـي تسـتعيد مكانلقد وج    

ن موسـكو أنـه يمكـن القـول إسلحة العسكرية ،بل ألامع خصومها من الدول التي تقوم بتصدير  مناطق المنافسة

تلعب بورقة صادرات السـالح  اروسي ساس ظلتاأل،و على هذا  أ.م.لكي تكون المنافس الرئيس الواآلن تسعى 

ســلحة و الصــناعات ألالة بيــع أن مســأ إلــىضــافة إال،ب3الروســي لكــي تعيــد مجــدها السياســي و لبنائــه مــن جديــد

لة من عوائـد كبيـرة تسـاهم فـي الـدخل القـومي أالمس هفي روسيا و ذلك لما لهذ أهميةكثر المسائل أالعسكرية من 

ف اآلالمين فرص عمل لعشرات أليها،فضال عن تإتوفيرها العملة الصعبة التي هي بحاجة  إلىضافة إالروسي،

عتمــاد عليهــا فــي إلاجنبيــة يمكــن أمــر ســيتمخض عنــه ورود عملــة أمــن الخبــراء و المتخصصــين الــروس،و هــو 

سـلحة ألايـد سـتثمارات وزارة الـدفاع فـي مجـال تور إتحديث القاعدة الصناعية الحربية الروسـية و تغطيـة جـزء مـن 

  4.القوات المسلحة الروسية إلى

كبــر منــاطق العــالم المتلقيــة للســالح الروســي و قــد ترواحــت أواحــدة مــن  األوســطتعتبــر منطقــة الشــرق     

مــن اجمــالي مــا تســـتورده دول  %26و  %21بــين  األوســطصــادرات الســالح الروســي لــدول منطقــة الشــرق 

ســهم أح الروســي علــى ر العــددا مــن كبــار المشــترين للســن المنطقــة تضــم أســلحة عســكرية،كما أالمنطقــة مــن 

 : 03جدول رقم و هو ما يوضحه ال 5خرى خاصة الخليجية منهاألاليهم بعض الدول إلتنضم  إيرانسوريا و 

  
                                                 

 .98.،صمرجع سابقسعد شاكر شلبي، 1
 .232.،ص)2009دار الشروق للنشر و التوزيع،:اPردن(العرب و العالم المعاصرعلى مفلح محافظة، 2
 :،متحصل عليه من الموقعاسرار وعودة الس#ح الروسي لمنطقة الشرق اوسطسامح عباس، 3

http://islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2010/09/29/107185.html، 20:00: ، على الساعة  11/12/2014: تاريخ الدخول. 
مذكرة ،)دراسة حالة القضية الفلطسطينية(2008-2000:ستراتيجية الروسية تجاه الشرق اوسطBاعز الدين عبد هللا ابو سھدانة، 4

 .100.،ص2012اzدارية،جامعة إPزھر،كلية إPقتصاد و العلوم :،غزةماجستير
 :،متحصل عليه من الموقعالصناعات العسكرية الروسية تدعيم إ�قتصاد و المكانة الدوليةابراھيم محمود، 5

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221971&eid=4285، 14:00:،على الساعة  12/12/2014: تاريخ الدخول 
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  يوضح سوق االسلحة الروسية في الشرق األوسط و شمال إفريقيا:03جدول رقم 

  
علــى التــدخل العســكري المباشــر كمــا  األوســطتحاديــة فــي سياســتها مــع دول الشــرق إلاال تعتمــد روســيا     

تحـاد السـوفياتي إلاخيـرة علـى تغييـر الصـورة التـي كانـت يظهـر فيهـا ألاأ ،فقد عملت فـي السـنوات .م.الوتفعل 

 إلــىخــر آلاكقــوة عســكرية مخيفــة فــي المنطقــة و تحولــت مــن سياســة العــدو لقســم مــن دولهــا و حليــف للقســم 

ن و احـد التعـ إلـىسياسة مد الخطوط الدبلوماسية مع كل هـذه الـدول ،حتـى فـي المجـال العسـكري الـذي وصـل 

ســـرائيل،و يقـــول مـــدير الشـــركة الروســـية إمريكـــي خاصـــة منهـــا دول الخلـــيج و الاتابعـــة للنفـــوذ  مـــع دول تعتبـــر

ن العسـكري مـع العـرب و اعـهـم بالنسـبة لروسـيا و يشـمل التألاهـو السـوق  األوسـطن الشـرق إ:"لتصدير السالح

نهـا و االت توسـيع تعو امحـح هـو سواق بيع السالأ إلىو لعل البارز في مجال دخول روسيا " تالافي كل المج

تحــاد الســوفياتي الســابق،و لهــذه الغايــة وقعــت مجموعــة كبيــرة مــن إلامــع دول عربيــة كانــت علــى قطيعــة مــع 

  1.العربيسلحة مع دول الخليج ألاتفاقيات في مجال تصدير إلا

ســتعادة مواقعهــا التــي إل و اســواق العالميــة لــذا تحــألاســتعادة نصــيبها مــن تقــوم روســيا بزيــادة جهودهــا إل    

و العمــل علــى  األمريكيــةســواق التــي تســيطر عليهــا شــركات الســالح ألالــت دخــول و افقــدتها فــي الســابق،كما ح

                                                 
 .230-229.،ص صمرجع سابقناصر زيدان، 1
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عالقاتهــا العســكرية مــع دول المنطقــة ،فصــممت علــى دعــم األوسطســلحة لــدول الشــرق ألاحيــاء مبيعاتهــا مــن إ

ن الشــرق إ"الــذي قــال ميخائيــل ديميرييــفو هــو مــا ترجمــه نائــب وزيــر الــدفاع الســابق ،1خاصــة العربيــة منهــا

ستمرار إلانها تعتبر أن روسيا تعمل في هذه المنطقة منذ سنوات ،و أو ... لروسيا سوق مهمة للغاية األوسط

   2".سلحة الدفاعية و غيرهااألحتاجاتها من إمداد المنطقة بجميع تعدة إلن روسيا مسأو ...نجازاتهاإو تنمية 

را على ثيك أثر  ا تشهده المنطقة في الوقت الراهن من تحوالت في سياق ما يعرف بالربيع العربيإن م    

تاحت توترات غيـر معتـادة بـين واشـنطن و حلفاؤهـا أفقد ،األوسطمريكي الروسي في منطقة الشرق ألاالتنافس 

 األوسـطستعادة بعض مـن نفوذهـا فـي الشـرق خاصة مصر و السعودية الفرصة لروسيا إل األوسطفي الشرق 

ذهان ذروة النفوذ السوفياتي في المنطقة ،معيدة لأل األمريكيةقتناص صفقات سالح على حساب الشركات إو 

هــم الصــفقات التـي قامــت بهـا روســيا فــي أالماضــي،و فيمـا يلــي نسـتعرض  خـالل خمســينات و سـتينيات القــرن

ن عـدد كبيـر مـن دول المنطقـة أهـم زبـائن السـالح الروسـي فـي المنطقـة ،خاصـة و أو  األوسطمنطقة الشرق 

  3:مريكيألايعتمد على السالح 

   إيران:الأو 

ل في منطقـة و ألان العسكري بعد الصين و الهند،و و االشريك الثالث لروسيا على صعيد التع إيرانتعد     

مليــار دوالر و خــالل  13حــوالي  إيــرانن العســكري مــع و اربــاح روســيا مــن التعــأ،بحيث تقــدر األوســطالشــرق 

ن العســــكري صــــفقات وقعــــت بــــين الجــــانبين لشــــراء الصــــواريخ المضــــادة و اشــــمل التعــــ 2014-2010الفتــــرة 

ـــــدبابات ـــــة  Tor-M1و المنظومـــــة الصـــــاروخية ،لل ،و "29-مـــــيج"و طـــــائرات  SU-25UBT،طـــــائرات مقاتل

قطــع غيــار و صــيانة لمــا يمتلكــه الجــيش  إلــىضــافة إال،و مروحيــات النقــل العســكري ب 24-طــائرات ســوخوي

  4.ي من دبابات روسية الصنعيرانإلا

ن أنها كادت أحد  إلىية يرانإلا-على العالقات الروسية S-300ثرت صفقة منظومة الصواريخ أو قد     

ســتئناف الدوليــة ضــد شــركة إلامــام محكمــة أزمــة بــين البلدين،فقــد رفعــت طهــران دعــوى قضــائية أتتســبب فــي 

مليـــارات  4ســـلحة مطالبـــة بتعـــويض مـــالي بقيمـــة إلاالحكومـــة الروســـية لتصـــدير " بـــورون اكســـبورت أوروس "

ن مجلـس أسـيا قـد ردت بـن رو أ إال،يـرانإل" S-300 "لغاء الشركة الروسية لعقد توريد منظومـة إدوالر،بسبب 

  .يعيق تسليم هذه الصواريخ مر الذيألا إيرانالدولي قد فرض عقوبات على  األمن

                                                 
-1990الداخلية و الخارجية في روسيا إ�تحادية و تاثيرھا على سياستھا تجاه منطقة الخليج العربي في الفترة لمى مضر جري إPمارة،المتغيرات  1

 .146.،ص)2005و البحوث إPستراتيجية، مركز إPمارات للدراسات:ابو ظبي(2003
 .150.المرجع نفسه،ص 2
 :،متحصل عليه من الموقعتحو�ت في ادوار.. موسكو و وواشنطنأسعد عبد الرحمان، 3

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=77458 10:00:،على الساعة   12/12/2014:الدخول ،تاريخ 
 :،متحصل عليه من الموقع مركز الجزيرة للدراساتشراكة حذرة تميز حلف الضرورة،:الروسية- الع#قات إ�يرانيةفرح الزمان ابو شعير، 4

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=
http ، 14:00:،على الساعة  12/12/2014: تاريخ الدخول 
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و الــرئيس  بــوتينطبيعتهــا خاصــة بعــد لقــاء الـرئيس  إلــىســرعانما عـادت  إيــرانالعالقـات بــين روســيا و     

ن روسـيا سـتعمل أعلى هامش قمة منظمة شنغهاي و تصـريح وزيـر خارجيـة روسـيا بـ حسن روحانيي يرانإال

عقــد  إلــىالتوصــل  إلــىضــافة إالفــي المســتقبل ب يــرانالفنــي فــي المنظومــة و ســتقدمها إل أصــالح الخطــإعلــى 

ســاطيل الغربيــة فــي الخلــيج و هــذا ألابشــبكة رادارات لمراقبــة حركــة  إيــرانتفــاق جديــد يتضــمن تزويــد روســيا إ

  2013.1خالل زيارة وزير الدفاع الروسي سنة 

  :عتبارات و هيإعدة  إلىو يعود ذلك  إيرانتقوية عالقاتها العسكرية مع  إلىتسعى روسيا     

ن خسرت روسيا العديد مـن حلفائهـا الرئيسـين أبعد  األوسطالشرق حليف مهم لروسيا في منطقة  إيرانتعد  •

 خاصة العراق؛

مـر الـذي يتـيح لموسـكو ألاسوقا رائجة للسالح الروسي خاصـة فـي ظـل تـدهور عالقاتهـا مـع العـالم الغربي، •

تـدوير و تشـغيل آلتهـا  إعـادةقتصـادية و إلاحتياجات إلاتوفير قدر معقول من السيول لمواجهة المطالب و 

 العسكرية و تنشيط صناعة و تجارة السالح الروسية؛

جبارها على العدول عن فكرة نشـر شـبكة الـدفاع الصـاروخية المضـادة للصـواريخ إالضغط على واشنطن و  •

 تية الروسية ،و هو المشروع الذي تعارضه موسكو بشدة؛البالس

نهـاء حالـة العزلـة كبـر فيمـا يتصـل بمسـاعيها إلأقطـع شـوط  إلـى إيـرانتطمح روسـيا مـن جـراء التقـارب مـع  •

كيـد وجودهـا أتستطيع موسكو خلق موطئ قدم لها و ت إيرانل واشنطن فرضها عليها فمن خالل و االتي تح

 ثير ثقافي و حضاري مباشر فيها؛أبت إيراني المنطقة التي تتمتع و ه األوسطفي منطقة الشرق 

،و قــد وجــدت القيــادة الروســية ضــالتها فــي  األمريكيــةالبحــث عــن حلفــاء و تكــوين جبهــة للتصــدي للهيمنــة  •

 قتصادي و العسكري معهما؛إلان و ابعد مساعي جادة للتقارب معهما و توثيق عرى التع إيرانالصين و 

مة السياسـية أو أ فـي مـا يعـرف بالمسـ.م.مصالح روسـيا مـع الـو حقيقتي ليرانإلاستفادة من الملف النووي إلا •

 2.سلحةإلاو مع العالم العربي لزيادة المبيعات من 

فغانستان و العراق،فقد استغلت مريكي ألإالحتالل إلالقد حصلت روسيا على مكاسب غير مباشرة من     

عتبارهــا الخصــم إ،ب إيــران إلــىت أت توســيع منــاطق نفوذهــا ،فلجــأفغانســتان و العــراق و بــدأأ فــي .م.نشــغال الــوإ

سوريا و لبنان و فلسطين،و قـد اسـتكملت روسـيا العمـل فـي  إلىالذي ينقلها  اإلقليميسر جأ و ال.م.ئ الوأو المن

تفــاق لتصــدير إ،فضــال عــن عقــد إيرانخــرى فــي أنشــاء مفــاعالت مفاعــل بوشــهر النــووي،و عقــد صــفقة جديــدة إل

مين قـــوارب خفـــر الســـواحل و تحـــديث طـــائرات الميـــغ و أالســـالح بمليـــارات الـــدوالرات تتعهـــد روســـيا بموجبـــه بتـــ

                                                 
 .المرجع نفسه 1
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نجـــاز عقـــود إل منـــع و اأ ظلـــت تحـــ.م.ن الـــوأغيـــر  1ســـلحة دفـــاع جويـــة،أيـــة و تزويـــدها بيرانإلا 24-الســـوخوي

فـرض عقوبـات  إلـىمريكـي دعـا عـدة مـرات ألان الكـونغرس أ إلىمر ألاو قد وصل  إيرانسلحة الروسية مع ألا

  2.تكنولوجيا عسكرية تمكنها من صنع صواريخ بالستية إيرانعلى مؤسسات روسية متهمة بتسليم 

  العراق:ثانيا

ربعينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي،عندما اقيمـــت ألا إلـــىيـــرتبط العـــراق بعالقـــات تاريخيـــة مـــع روســـيا تعـــود     

القــوات  حــين دخــول إلــىتحــاد الســوفياتي،و قــد ظلــت العالقــات مســتمرة إلاالعالقــات الدبلوماســية بــين العــراق و 

صـبح بـذلك أكبـر مشـتري السـالح الروسـي ،و أحـد أسـقاط نظـام صـدام حسـين إو  2003بغداد سـنة  األمريكية

مــدير مركــز كاســت للدراســات "رســالن بوخــوف"امــام صــناعة الســالح الروســية،و قــد قــالأالعــراق منطقــة مغلقــة 

فـي الشـرق  مشتري للسالح الروسيأكبر بلد ننا فقدنا أ أبعد سقوط صدام حسين بد:"الدفاعية الروسيية و األمن

  ."األوسط

ت أســـواق الطاقـــة و الســـالح فـــي العـــراق،و قـــد بـــدأســـتعادة نفوذهـــا و حصصـــها فـــي كافحـــت موســـكو إل    

ن فـي المجـال و االتعـ إعـادة،و تمـت 20113مريكي عـام ألانسحاب إلاالعالقات بين بغداد و موسكو تنشط بعد 

مليارات دوالر تسـلم مـن خاللهـا  4كثر من أسلحة روسية بأسلحة لشراء ألابتوقيع صفقة  2012العسكري عام 

طــالق الصــواريخ منصــة متحركــة إل 42المعروفــة بـــصياد الليــل،و " إن أي 28-مــي"مــن طــراز  العــراق طــائرات

-مـي"سـتخدام مروحيـاتإالخبـراء العـراقيين علـى  تفاق على تدريب فـوج مـنإلا،كما تم 1اس -من طراز باتسير

ـــد إلاحـــد المراكـــز التابعـــة للقـــوات الجويـــة الروســـية،كما ســـيتم توقيـــع الحزمـــة الثانيـــة مـــن أفـــي " 35 تفاقيـــة لتوري

  .و المدرعات" 29ميغ "مقاتالت 

تحـاد السـوفياتي إلانهيار إكبر صفقة لبيع سالح روسي منذ أن العقود تمثل ثالث أو قال مركز كاست     

مليــار دوالر مــع  6خــرى بقيمــة أو  2006مليــار دوالر مــع الجزائــر عــام  7.5،بعــد صــفقة قيمتهــا 1991عــام 

  2009.4فنزويال عام 

 

  

                                                 
 .116.،ص)2011دار المنھل اللبناني،:بيروت(التحو�ت إ�ستراتيجية في الع#قات امريكية الروسية،امجد جھاد عبد هللا 1
 .258.،ص)1998دار العلم للم�يين،:بيروت(21العالم في القرن سامي ريحان، 2
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  دول الخليج العربي:رابعا

ســلحة فضــال عــن ســتيراد لألإ األوســطكثــر دول منطقــة الشــرق أن الخليجــي مــن و اتعــد دول مجلــس التعــ    

مكانياتهـا النفطيـة الهائلـة،و فـي مجـال التسـلح لـم تكـن دول الخلـيج ماليـة ضـخمة بـالنظر إلتوفرها على موارد 

ن الوضـع تغيـر بعـد أالعربي من زبائن السالح الروسي فـي الحقبـة السـوفياتية،و لـم تكـن حليفـة لموسـكو،غير 

 أصـبحت ،فدول الخليجخيرة ألا في السنوات كبيرةصفقات تسلح  إلىتحاد السوفياتي تدريجيا لتصل إلانهيار إ

هتمـــام كبيـــر مـــن طـــرف روســـيا فـــي الوقـــت الـــراهن لتنشـــيط حركـــة بيـــع المعـــدات و الســـالح الروســـي إموضـــع 

هـــداف الروســـية و ألاســـلحة فـــي تلـــك الـــدول و التـــي دائمـــا تحقـــق الحـــديث مـــن خـــالل المعـــارض الروســـية لأل

  :برزهاأ تفاقيات دفاع مشترك مع دول الخليجإالمتمثلة في توقيع عقود سالح و 

وقـع كـال مـن اللـواء ركـن بحــري  2014،و فــي سـنة 2011سـلحة خفيفـة للبحـرين عـام أتوقيـع صـفقات بيـع  •

يوسف احمد مـال اهللا مـدير التخطيـك و التنظـيم و التقنيـة و السـيد انـاتولي اسـايكن مـدير عـام وكالـة صـادرات 

تفاقيـة إلالكـي يـتم مـن خـالل تلـك عسـكرية تفاقيـة إفـي موسـكو علـى " بـورون اكسـبورتأو روس "الدفاع الروسـية

 1.على تزويد مملكة البحرين بمنظومات دفاعية متطورة

مــارات العربيــة المتحــدة تتضــمن مــدرعات مــن إلاكمــا قامــت موســكو بــالتوقيع علــى صــفقة مــؤخرا مــع دولــة  •

ــدبابات و الطــائرات؛ BMP-3طــراز  هــم صــفقة أكــن ل 2و كــذلك عتــاد عســكري خفيــف و صــواريخ مضــادة لل

-PANTSYRSمــارات كانــت صــفقة تزويــدها بمنظومــة دفــاع جــوي مــن طــراز إلاوقعــت عليهــا موســكو مــع 

 ؛2009عام ) أم-بروتن(ماراتي بواسطة صاروخ روسي إطالق قمر صناعي إتفاق على إلا،كما تم 1

تقضـي بتوريـد سـالح متطـور للسـعودية بقيمـة  2009اخـر سـنة أو ابرام صفقة مع المملكة العربية السعودية  •

المضــادة للطــائرات ،علمــا انهــا ليســت  400-ســلحة دفاعيــة ،بمــا فيهــا صــواريخ أسأمليــاري دوالر و تتضــمن 

صفقة سالح  إلىما يجري التباحث بين روسيا و السعودية للتوصل ك3.الصفقة الوحيدة في المجال بين البلدين

دوالر لشــراء دبابــات و صــواريخ روســية،هذا التقــارب الــدفاعي بــين الروســي و الســعوديين  مليــارات 10ز و اتتجــ

مريكـا فـي أقلـق السـعودية وروسـيا و بعـض حلفـاء أي الـذي يرانـإلامريكـي ألانه سينعكس علـى التقـارب إن تم فإ

 4.األوسطالشرق 

 

 
                                                 

 :،متحصل عليه من الموقعصفقة اسلحة ضخمة بين البحرين و  روسيا وسط عقوبات غربيةمحمد عمر، 1
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  عالقة روسيا مع إسرائيل:خامسا

فقـط،و إنمـا  إيرانعلى الدول العربية و  األوسطال تقتصر عالقات روسيا التسليحية في منطقة الشرق 

ســـلحة ألاعتمـــادا شـــبه كلـــي علـــى إخيـــرة تعتمـــد ألاإســـرائيل أيضـــا بـــرغم ممـــا هـــو معـــروف مـــن إن  إلـــىمتـــدت إ

بناء عالقات وثيقة مع إسرائيل في مجال الصناعات العسكرية ،السيما في المجال  إلى،فروسيا تسعى األمريكية

 06ن العسكري بين روسيا و إسـرائيل فـي و اتفاقية لتعزيز التعإالجوي ،و تجسدت هذه العالقة النفعية في توقيع 

تصنيع الحربي و تفاقية دخول إسرائيل بشراكة مباشرة مع روسيا من خالل الإلاو قد تضمنت  2010،1سبتمبر 

،و 78ليـوش إالل روسيا من خاللـه إقامـة صـناعة حربيـة مشـتركة مـع إسـرائيل كتزويـد الهنـد بطـائرات و االتي تح

ن روسـيا أي مـع إسـرائيل يتضـمن بـاألمنتفاق العسكري و إلان أمليون دوالر،و قد أعلن بوتين ب 10البالغ ثمنها 

راضــــي ألافــــي " غلونــــاس"ســــرائيلية بــــأجهزة الليــــزر و كــــذلك إقامــــة محطــــات تعمــــل بنظــــام إلاســــتزود الطــــائرات 

  .الفلسطينية المحتلة

أ و حليفاتهــا .م.تفـاق بــين الــوإأن هنــاك  إلــىالتقـارب العســكري بــين روسـيا و إســرائيل يرجعــه الكثيـرون 

و  إيــرانإسـرائيل لحــدوث مثــل هــذا التقــارب و ذلـك بهــدف التــأثير علــى روســيا فـي قضــية تســليح حلفائهــا خاصــة 

تفاقيــات و العقــود المبرمــة بــين روســيا و حلفائها،لتزويــدهم بالســالح و إلامتنــاع عــن تنفيــذ إلاســوريا،و هــذا يعنــي 

ســــتراتيجية التــــي قــــد تخــــل بــــالتوازن إلاســــلحة ألاو غيرهــــا مــــن " S-300صــــواريخ "العتــــاد و التجهيــــزات خاصــــة

ن الـــدخول فـــي شـــراكة عســـكرية و صـــفقات أســـلحة مـــع روســـيا ســـيقطع إســـتراتيجي فـــي المنطقـــة ،و بالتـــالي فـــإلا

  2.محور إسرائيل و الدول المعتدلة إلىالطريق على أعداء إسرائيل و يستميل روسيا أكثر فأكثر 

  بمصرعالقة روسيا : سادسا

بعـد نهايـة الحـرب البـاردة وزوال رغم القطيعـة التـي كانـت تعرفهـا العالقـات الروسـية المصـرية ،إال أنهـا 

التقــارب بــين  أمنحنــى آخــر بعيــد عــن الخــالف و القطيعــة ،حيــث بــد بينهمــا تحــاد الســوفياتي أخــذت العالقــاتإلا

رب أكثـر مـن مصـر أهمهـا التوقيـع علـى بيـان لت من خاللها التقو اتفاقيات التي حإلاالبلدين و توقيع العديد من 

ن التجــاري و و امـد لتطـوير التعـألاو علـى برنـامج طويـل  2001ن عـام و احـول مبـادئ عالقـات الصـادقة و التعـ

  3.التقني بين البلدين-الصناعي و العلمي-قتصاديإلا

نـه مـؤخرا بـدأت تظهـر أ إالسـتراتيجي إلاحـد التحـالف  إلـىرغم أن عالقات روسـيا مـع مصـر لـم تصـل     

الروسـي يعتبـر -مؤشرات تقارب جديد يحدث بين البلدين خاصة في مجال التسلح ،فالتقـارب العسـكري المصـري

                                                 
 :،متحصل عليه من الموقعدور روسي جديد في الشرق اوسططلعت مسلم، 1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/9/29/%D8%AFA 14:00:،على الساعة   15/12/2014: ،تاريخ الدخول. 
 :،متحصل عليه من الموقعالع#قات إ�سرائيلية الجديدة و مدى تأثيرھا على سوريا و إيرانخالد ممدوح العزى،  2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=229197 19:00:،على الساعة   15/12/2014: ،تاريخ الدخول.  
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هـذا  أ،و قد بداألوسطسع إليجاد أسواق جديدة للسالح الروسي في الشرق أو جزءا صغيرا من إستراتيجية روسية 

بتقـديم عـرض " روس بـورون اكسـبورت"سـلحة الروسـية ألاحيث قامـت شـركة  2011التقارب واضحا في جانفي 

و  2010تفــاق بــين روســيا و مصــر فــي عــامي إلالــوزارة الــدفاع المصــرية عــن طــائرات المــيج المقاتلــة،و قــد تــم 

  .مليار دوالر لشراء مروحيات و أنظمة الدفاع الجوي 1.5على توريد أسلحة بأكثر من  2012

و تعليــق الواليــات المتحــدة  2013يونيــو عــام /3و مصــر بعــد إنقــالب علــى خلفيــة تــوتر العالقــات بــين أمريكــا 

ســـتعادة ســـوق لـــة منهـــا إلو اوجـــدت موســـكو طريقهـــا فـــي محاألمريكيـــة جـــزء مـــن المســـاعدات العســـكرية لمصـــر ،

أ بشـكل كامـل منـذ ثالثـة عقـود،و قـد ترجمـت ذلـك عبـر زيـارة وزيـري .م.السالح المصري الـذي تسـيطر عليـه الـو

ل لمـــدير و ألاب ئـــصـــطحبا معهمـــا الناإو اللـــذان  2013نـــوفمبر  14الـــدفاع و الخارجيـــة الروســـيين للقـــاهرة فـــي 

و مســؤولين مــن الشـــركة الحكوميــة لصـــادرات " انـــدري يوتســـوف"ن التقنــي و العســكري و االجهــاز الفيــدرالي للتعـــ

 إلىن روسيا و مصر ستتوصالن أ،و قد نشرت صحيفة موسكو تايمز الروسية،"روسو بورون كسبدرت"سلحةألا

مليــارات دوالر،و تتضــمن هــذه الصــفقة حصــول مصــر علــى ســرب طــائرات  4ســلحة بقيمــة أعقــد صــفقة لشــراء 

و منظومـــة " 35-مـــي"ي مـــن عـــدة طـــرازات،و مروحيـــات نظمـــة دفـــاع جـــو أو " 29مـــيج "مقاتلـــة  24مكـــون مـــن 

سـلحة الخفيفـة،و فــي الزيـارة الثانيــة التـي قــام ألانـواع الــذخائر و أ، و مختلــف "يـترنكو "صـواريخ مضـادة للــدبابات

عداد إتفق الجانبان على تسريع إ 2014موسكو في نوفمبر  إلىبها وزير الدفاع المصري ووزير خارجية مصر 

تمـام عقـود صـفقة التسـلح المتفـق إمـام و ضـرورة ألا إلـىن العسـكري و التقنـي و انها دفع التعأالوثائق التي من ش

  1.عليها

ن مريكــي بســرعة،ألألان يلغــي النفــوذ أالمصــري الجديــد فــي مجــال التســلح ال يمكنــه -التقــارب الروســي    

العســكرية اآلليــة تغييــر جــذري فــي حــدوث تصــور و مــن غيــر الممكــن مريكيــة،أانظمــة التســليح المصــرية كلهــا 

نظمــة أمريكيــة،و التحــول الجــذري مــن أنظمــة تســليح أســلحة الروســية علــى ألان تعمــل أنــه ال يمكــن المصــرية أل

نـه إن هنـاك خطـط مصـرية لذلك،فأخذ وقتا طويال و ال يوجد دليـل علـى أنظمة الروسية سيلأل األمريكيةالتسليح 

مريكـي ال ألان الحضـور أ إال األوسـطفي منطقـة الشـرق سترجاع نفوذها التقليدي على الرغم من سعي روسيا إل

  2.ؤه بسهولةالغإزال قويا و ال يمكن 

مـــن الـــدور  مريكـــيألاتزايـــد القلـــق  إلـــى األوســـطمـــور المتعلقـــة بتســـليح دول منطقـــة الشـــرق ألادت ألقـــد     

نهـا تسـعى لحمايـة مصـالحها الوطنيـة أن لروسـيا دورا مـا زال يحسـب لـه حسـاب و أثبات الروسي الذي يسعى إل

                                                 
-http://www.al :،متحصل عليه من الموقعصفقة إ�سلحة الروسية تنھي احتكار امريكا لتسليح الجيش المصريعبد هللا حشيش، 1

madina.com/node/497678   16:00:، على الساعة   16/12/2014: ،تاريخ الدخول . 
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 زبغنيــــو بريجنســــكيمريكيــــون و حــــذروا منها،فهــــذا إلاســــتقاللية تنبــــه لهــــا المحللــــون السياســــيون إلاهــــذه النزعــــة 

،و يوما بعـد يـوم يـزداد الـدور الروسـي فـي "قوةبنه يزداد و إمبراطوري في روسيا إلاسف ما زال النبض لأل:"يقول

  1.لعديد من القضايا الدوليةفي اوره ضكيد حأت كثر وأالتعبير عن نفسه بقوة 

هـم المنــاطق أمـن  األوسـطصـبحت منطقـة الشـرق أخيـرة ألانـه خـالل السـنوات أليـه إنشـير  أن مـا يمكـن    

تجــاه مســتقبال إلان يــزداد هــذا أفــي مجــال مبيعــات الســالح و مــن الممكــن التوقــع  أهميــةموســكو  لهــا التــي تــولي

تستخدم صناعتها الحربية لتكون وسـيلة فهي للعب دورها المحوري في العالم،خاصة في ظل التطلعات الروسية 

تفاقيات التـي توقعهـا فـي مجـال صـادرات السـالح إلاثير السياسي عبر أتكتسب من خاللها مجددا القدرة على الت

 وســطاألن مبيعــات الســالح الروســية لــدول منطقــة الشــرق أ،لــذا يمكننــا الجــزم بــ األوســطمــع دول منطقــة الشــرق 

ة علـــى حـــد اإلقليميـــثير الروســـي علـــى الســـاحتين الدوليـــة و أبنـــاء التـــ إعـــادةن تكـــون عـــامال مهمـــا فـــي أيمكنهـــا 

قــل مــن أعبــر صــادرات الســالح مــا زال  األوســطن الطمــوح الروســي لزيــادة نفوذهــا فــي منطقــة الشــرق أ إالســواء،

يقــوم بهــا كــل منهمــا مــع دول منطقــة  الصــفقات التــي ممريكــي فــي مجــال التســليح و هــذا مــا تثبتــه حجــألاالنفــوذ 

 2.أ.م.ن ميزان القوى ما زال يميل لصالح الوأو هو ما يعني  األوسطالشرق 
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ـــين الواليـــات المتحـــدة و روســـيا   ـــثالث  تناولنـــا فـــي هـــذا الفصـــل مجـــاالت التنـــافس ب و التـــي حـــددناها ب

و مجــال التســلح و فــي نهايــة هــذا  يتتمثــل فــي المجــال الجيوبــوليتيكي و المجــال النفطــ بــارزة  مجــاالت رئيســية

  :ى النتائج التاليةإلالفصل توصلنا 

أن لكل من الواليات المتحدة األمريكية و روسيا دوافع عديدة لإلهتمام بمنطقة الشرق األوسـط تختلـف  �

  .لمصالح القومية لكل منهماحسب إختالف ا

جعلتــه ســاحة تنـافس دولــي كبيــر بـين العديــد مــن القــوى  األوسـطن الخصـائص الجيوبوليتيكيــة للشــرق أ �

حاديـة،ما جعلهمـا يـدخالن فـي تنـافس شـديد تإلاسها الواليات المتحدة األمريكية وروسـيا أالكبرى على ر 

 .األوسطحول منطقة الشرق 

أساسي للتنافس بين الواليات المتحدة األمريكية و روسـيا،بل إنـه مـا زال أن النفط ما زال يشكل عامل  �

المفسـر األساسـي وراء الكثيــر مـن السياســات الخارجيـة و األمنيــة للعديـد مــن الـدول فــي العـالم و علــى 

 .رأسهما الواليات المتحدة االمريكة و روسيا

تتميــز بالتعقيــد و التشــابك جعلــت  أن الصــراعات العديــدة التــي تشــهدها منطقــة الشــرق األوســط و التــي �

مـــن المنطقـــة مســـتهلك اساســـي للســـالح االمريكـــي و الروســـي ممـــا جعلهـــا تشـــكل ســـوقا تنافســـية بـــين 

  . الواليات المتحدة األمريكية و روسيا
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 األمريكــيالراهنــة كدراســة حالــة للتنــافس  الســورية األزمــةيســلط الفصــل الثالــث مــن الدراســة الضــوء علــى 

ختيارنــا لحالــة حديثــة كدراســة إكثــر مــن خــالل أ،و ذلــك بغيــة تقريــب الصــورة الروســي فــي منطقــة الشــرق األوســط

ن كــان أبعد ،أ و روســيا.م.علـى عــودة التنــافس بـين الــو الســورية األزمــةفقــد كثــر الحـديث مــؤخرا علــى خلفيـة .حالـة

يعــرف نوعــا مــن التعــاون فــي الكثيــر مــن القضــايا علــى الصــعيد العــالمي كمكافحــة اإلرهــاب علــى ســبيل المثــال ال 

  :  قاط التالية بالدراسةمن خالل تناولنا للن األزمةرتيانا تسليط الضوء على هذه إلهذا .الحصر

ة مــن خــالل تقســيمنا لهــذه العوامــل الراهنــ الســورية األزمــةوراء العوامــل الكامنــة تناولنــا فيــه :المبحــث األول •

  .جتماعيةإ خير عوامل بشرية و قتصادية و في األإعوامل ،عوامل مؤسساتية:نواع من العواملألى ثالث إ

ــاني • هتممنــا إ ثحيــ ،الراهنــة الســورية األزمــةالروســي مــع  األمريكــيالتعامــل ركزنــا فيــه علــى :المبحــث الث

ن ا،ثم قمنــا بتبيــاألزمــةمــع هــذه ة و الروســية األمريكيــالسياســتين الخارجيــة  بكيفيــة تعــاطيولــى بالدرجــة األ

  .لى ثالث مستوياتإأ و روسيا و قسمناه .م.المظاهر الدالة على التنافس بين الو

و  الراهنة السورية األزمةليه إلما ستؤول  محتملة سيناريوهات مستقبليةو فيه قمنا بوضع :المبحث الثالث •

ساســية أثــالث ســيناريوهات  بوضــعمــور ،حيــث قمنــا األ اذلــك وفقــا للمعطيــات الحاليــة و التــي تســير عليهــ

خيـــر ســـيناريو ســـتمرار النظـــام الســـوري ،و فـــي األإســـيناريو إســـتمرار الوضـــع الراهن،وســـيناريو :تتمثـــل فـــي

 .النظامسقوط 
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  الراهنة السورية األزمةالعوامل الكامنة وراء :المبحث األول

أزمة المتمثل في واحد من أخطر التحديات في تاريخها الحديث  2011منذ شهر مارس  اتشهد سوري

عن تعقيد العوامل  األزمةجتماعية سياسية عميقة تصاعدت لتصل إلى نزاع داخلي مسلح ، وقد كشفت هذه إ

جتماعيا على المستويين الداخلي والخارجي ، فقد أخذ هذا الصراع أبعادا إ قتصاديا و إ الداخلية فيها سياسيا و 

   1.متعددة أدت إلى مشهد غير مسبوق من العنف ترافق مع تدخل قوى خارجية في دعم أطراف النزاع 

   :يليإلى عدة عوامل أبرزها ما  ةسوريال األزمةيمكن إرجاع أسباب و   

   الراهنة السورية األزمةالعوامل المؤسساتية الكامنة وراء : المطلب األول 

بنظام حكم قائم على  1946نتداب الفرنسي في أفريل نتهاء اإلإستقالل سوريا بإتميزت الفترة التي أعقبت 

الفرنسي ، فقد تولى كبار مالك األراضي  مؤسسات دستورية وبرلمان منتخب وتعددية حزبية كمحاكاة للنموذج

ستعمار قيادة المؤسسات الرسمية في قتصاديين الذين قادوا العمل الوطني في البالد خالل اإلوالمزارعين واإل

 2.نقالبات عسكريةإ 9نقالبات وصلت إلى العديد من اإل 1970إلى  1946الدولة كما شهدت الفترة الممتدة من 

لسياسية الثقافية من فكرة الدولة لم تمنح الدولة القائمة أي مشروعية ألنها رأت فيها إال أن موقف النخبة ا

ندالع إثر أ، وفي  3شتراكيةتفاقية سايكس بيكو ، وعقبة في طريق الوحدة العربية أو الدولة اإلإدويلة هزيلة أنتجتها 

بقيادة حزب البعث العربي  1963 مارس 3شتراكية جاءت ثورة الجدل بين األحزاب اإلقطاعية واألحزاب اإل

ستالمه للسلطة وهيمنته على كل مؤسسات الدولة ولم تتغير هذه الهيمنة دستوريا إال بعد إلغاء المادة إ شتراكي و اإل

 . جتماعي نطالق الحراك اإلنتيجة إل 2011الثامنة في الدستور الجديد عام 

نتهت إ و  ،ير في إعاقة تطوير المؤسسات السياسيةكان لصعود النخبة العسكرية داخل حزب البعث األثر الكب

وٕاعادة  1971قام بها حافظ األسد الذي إستلم السلطة عام  1970هذه المرحلة بحركة تصحيحية في نوفمبر 

، وتأسيس  1971عام ) البرلمان ( هيكلة النظام السياسي على أسس جديدة حيث قام بإنشاء مجلس الشعب 

، والتي تضم جميع األحزاب السياسية المتحالفة مع البعث ، ثم أعلن دستور  1972م الجبهة الوطنية التقدمية عا

يقوم على هيمنة  اهذا الدستور طيلة عقود ليكرس واقع سياسي وٕاداري في سوري ستمرإ، وقد  1973جديد عام 

عة سمات الحزب الواحد وشخص حافظ األسد وابنه بشار فيما بعد،وقد ارتكز الدستور بشكل عام على مجمو 

في العمل بدستور  استمرت سوريإصارمة غير مرنة لم تسمح بتبديل أشكال اإلدارة مع تغيير المعطيات العامة ، ف
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يعطي للحكومة المركزية التحكم بالقرار السياسي ، وقد تعارضت توجهات الدستور في إرساء قنوات مركزية 

   1.تخاذ القرار مع متطلبات الديمقراطية إل

قد رسخ قيادة الحزب للدولة )  1973دستور ( على مدة عقود  سوريان اإلطار الدستوري لسلطة القرار في إ

، كترجمة لمفهوم الحزب القائد ، وأن الجديد في ذلك تمثل في )أي حزب البعث العربي االشتراكي( والمجتمع 

عمليا بتشكيل جبهة وطنية تقدمية تضم مضمونا ملموسا من خالل ترجمته )  الحزب القائد (إكساب هذا المفهوم 

شتراكية والشيوعية بقيادة حزب البعث وعبر اقرار تلك القوى بقيادة الحزب القوى الحزبية والسياسية الناصرية واإل

للدولة والمجتمع ، وحصر حق العمل السياسي في قطاع الطالب والجيش بحزب البعث وحده أي أنه أساس 

نماذج األوروبية الشرقية سابقا ، التي ال تفصل بين السلطات لكنها تقوم على التفريق صنع القرار ، وعلى غرار ال

تشريعية ( بين سلطة القرار السياسي الموحدة في الدولة وٕادارة الدولة التي تتبع السلطات ، وتصبح هذه السلطات 

 2.أداة إدارية في تنفيذ سياستها السلطوية) ، تنفيذية، قضائية 

دأ الفصل بين السلطات ببالرغم من أن الدستور الدائم أخد من الناحية الشكلية بم هفإن،وبالتالي

كثر منها فصال أالتفريق بين السلطات  ىخضع ذلك الفصل إلأنه أإال ) التشريعية و التنفيذية والقضائية (الثالث

 .بينها

تجليات الديمقراطية محصورة حسب الدستور السوري فإن اإلطار المرجعي للديمقراطية يبقي مركزيا وتبقي ف

بالقرار المركزي للحزب القائد ، هذا األمر سمح  بتدخل كوادر حزب البعث في جميع  مناحي اإلدارة العامة وربط 

اإلدارة المحترفة للشأن العام بقرارات الحزب ومؤتمراته العامة وٕاذا كانت المساءلة داخل الحزب متاحة بعض 

تخاذ القرار ،فنظريا وعمليا يملك إالسوريين بقي خارج إطار المشاركة في عملية الشيء فإن السواد األعظم من 

القرار اإلداري في سوريا ، وهذا  ىالمؤتمر العام لحزب البعث سلطة أكبر من سلطة مجلس الشعب المنتخب عل

نشر المحسوبية وشبكة  ىكرس بدوره حزب البعث كمنصة لإلرتقاء المهني داخل مؤسسات الدولة وساعد عل

    3.الفساد

على أن نظام الحكم هو نظام جمهوري رئاسي ويأخذ بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية  الدستور السورييقر   

شروط الترشح كما جاءت في دستور  2012وقد حدد دستور ,التي تشتمل على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء

يشغل رئيس الجمهورية أعلى منصب تنفيذي  1973فحسب دستور  ,إال أن هناك إختالفات بسيطة ,  1973

عام بحسب التعديل الذي جرى  34ويجب أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مواطن سوري ال يقل عمره عن 
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سد وتمتد والية رئيس الجمهورية سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عقب وفاة الرئيس حافظ األ 2000عام 

ة القطرية لحزب البعث أوال اسم الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية ويتولى بعدها مجلس الشعب وتقترح القياد

  1.تسميته رسميا ويعين موعدا لإلستفتاء

لقد أكدت الممارسة هذا الطابع الرئاسي وعمقته من خالل إرتباط قرارات حزب البعث بشخص رئيس       

بشار األسد قد تولى زمام السلطة بعد وفاة والده في عام الجمهورية كأمين عام للحزب، ويذكر بأن الرئيس 

من األصوات في إستفتاء %  97,6بحصوله على  2007وقد حصل على فترة رئاسية أخرى في عام  2000

 .على ترشيح حزب البعث له وليس بناء على منافسة بين مرشحين مختلفين 

له أي دور في الحياة السياسية فقد إقتصر دوره بالنسبة للبرلمان المتمثل في مجلس الشعب فإنه لم يكن   

عترض على إعلى مصادقة القوانين المطروحة من قبل الحكومة كما أنه لم يسحب الثقة من أية حكومة أو 

، وفي %  15نتخابات التشريعية متدنية إذ لم تتعد مشروع قانون للحكومة لذلك كانت نسبة المشاركة في اإل

كتساء قانوني وتشريعي الذي يقتضي وجود برلمان في النظام إعهد حافظ األسد مجرد  الحقيقة كان البرلمان في

بنه بشار األسد فقد جرت أول انتخابات تشريعية إالجمهوري الرئاسي البرلماني ، ولم تتغير األمور كثير في عهد 

نتخابات ا اإلمقعدا ، أم 83مقعد وتحصل المستقلون على  137، حيث فاز حزب البعث بـ 2003في مارس 

وقد مثل ،مقعد 170فقد تحصل حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية على  2007التشريعية التي جرت في 

البرلمان الدور التشريعي الثاني في عهد الرئيس بشار األسد حيث عكست رغبة النظام السوري في الحفاظ على 

 2.والتشريعي مجلس الشعب في دوره الشكلي أكثر من ممارسة دوره الرقابي

فإنه على الرغم من بعض الجهود المحدودة لمحاولة إصالح الوضع العام ،أما بالنسبة لمؤسسات القضاء  

إال أن إمكاناتها التقنية والبشرية تبقى محدودة ، فالجهاز القضائي في سوريا يعاني عيوب ،للمؤسسة القضائية

لسلك القضائي ، وهيمنة السلطة التنفيذية واألمن على أغلب نتشار الفساد وغياب المحاسبة الرادعة لإكثيرة أهمها 

هي مشكلة بنيوية وتنبع من  سورياالمشكلة األساسية التي تواجه اإلصالح القضائي في ف.قراراته وحتى هيكلته

ستقالل إ ستمرار مبدأ فصل السلطات و إكرست ب ةسوريستقالل القضاء كمؤسسة ، فرغم أن الدساتير الإعدم 

السلطة القضائية مستقلة " : منه على أن  131الذي نص في المادة  1973القضاء بما في ذلك دستور 

، إال أن هذا الدستور " ويضمن رئيس الجمهورية هذا االستقالل ويعاونه في ذلك مجلس القضاء األعلى 

لك ربط الدستور المؤسسة األخير جعل رئيس الجمهورية يتمتع بصالحيات رئيس مجلس القضاء األعلى وكذ

على أن ينوب  65أنه نص في مادته الـ  دالقضائية بوزارة العدل إداريا وبالرجوع إلى قانون السلطة القضائية نج
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وزير العدل عن رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس القضاء األعلى ، وما جرى فعال أن وزير العدل رأس على 

ن السلطة التنفيذية ممثلة بعضو في الحكومة وهو وزير العدل الرئيس الدوام هذا المجلس ، مما يعني عمليا أ

متياز منافذ ال تحصى الفعلي لمجلس القضاء األعلى الذي يتحكم قي تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم ، وفي هذا اإل

الدعاوى تتيح للسلطة التنفيذية وللنافذين في مختلف أجهزتها ممارسة الضغوط على القضاء للتأثير على سير 

    1.التي ينظرونها ألسباب شتى 

: ما يلي  2010ة حول ممارسات حقوق اإلنسان في سوريا سنة األمريكيوحسب تقرير وزارة الخارجية   

إال أن المحاكم خضعت على الدوام للنفوذ السياسي ، ووفق مراقبين كان ،ستقاللية القضاءإعلى  ينص الدستور

البعثيين أو على تحالف وثيق مع حزب البعث ، كذلك سمحت حالة الطوارئ التي من القضاة من %  5حوالي 

بإعطاء النظام وأجهزته األمنية سلطة مطلقة للتصرف حتى دون  2011إلى أن رفعت في  1962فرضت منذ 

ا الحاجة لوجود ذريعة لإلجراءات القانونية حتى تمت محاكمة المعارضين للنظام في المحاكم العسكرية وهو م

 .يعني تجاوز لدور المؤسسة القضائية 

 ،المؤسسات الرسميةوضع أما بالنسبة للمؤسسات غير رسمية في سوريا فإن وضعها لم يكن أحسن من     

نسان ويعود ذلك حترام حقوق اإلإدوليا من حيث  154فإن سوريا تحتل المركز  منظمة هيومان رايتسفحسب 

 2.تصال نترنت ومختلف وسائل اإلالمنشورات السياسية واإلإلى تقييد إنشاء األحزاب والرقابة على 

كالجيش والبيروقراطية : الوزن الحقيقي لألحزاب السياسية بالثقل الذي تتمتع به جماعات أخرى  يتأثر  

والجماعات الغير رسمية التي تعتمد على القرابة والعالقات الشخصية ، والتي تؤدي إلى تشكيل لجنة قوية منافسة 

، ةسوريلى توجهات أحزاب المعارضة الوقد أثر هذا كثيرا ع 3لقادة األحزاب وبالتالي تحطيم النظام الحزبي ،

 :فاألحزاب السياسية في سوريا هي نوعان 

o ؛أحزاب يسارية صغيرة وغير فعالة تشكل طرفا في الجبهة التقدمية إلى جانب حزب البعث الحاكم  

o أحزاب محضورة وغير مرخصة تعمل بشكل سري أبرزها األحزاب اإلسالمية والكردية. 

وقد , تصال فهي في أغلبها تابعة أو مساندة لسياسات النظام السوري اإلعالم و اإلأما بالنسبة لوسائل   

نعدام وجود إستراتيجية للتعامل مع إتحديات عديدة من أبرزها  األزمةواجه اإلعالم في الفترة التي سبقت 

لرؤية الواضحة والسياسة ، وبدال من ا) المستقلة  وسواء منها الحزبية أو الوطنية أ( ةسوريالمؤسسات اإلعالمية ال
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الشفافة تم اللجوء إلى مجموعة من التوجيهات والتلميحات والتأنيب والحجب واإليقاف وتجفيف منابع التمويل 

 .اإلعالمي وتحويل أهداف اإلعالم السوري الخاص الناشئ من شركاء في اإلصالح إلى باحثين عن البقاء 

 ةسوريموقعا متدنيا لواقع الصحافة ال 2010اوس لعام وتعطي المؤشرات الصادرة عن مؤسسة فريدوم ه  

 100و  0تتراوح العالمة بين (  83بقيمة  سوريامن حيث حرية الكلمة والتعبير حيث جاءت العالمة التصنيفية ل

يضا منظمة مراسلين بال حدود أوهو ما أكدته ) وتمثل القيمة األدنى أفضل القيم بالنسبة لمفاهيم الصحافة الحرة 

في مؤشر دليل حرية  100و  0تتراوح العالمة بين (  2010لعام  91.5عالمة تصنيف  سورياأعطت  حين

الصحافة الذي يرتب الدول على أساس معايير حرية الصحافة والقيمة الدنيا تمثل أيضا أفضل الحاالت لصحافة 

 1).حرة 

ستقالل فرصة السوري منذ اإل أما المؤسسة العسكرية فقد أعطى لها الهاجس األمني الذي رافق النظام

نقالبات عسكرية نجح منها إالتدخل في الحياة السياسية لدرجة السيطرة على كل جوانبها ، حيث قام الجيش بعدة 

تدخل الجيش بشكل منتظم في السياسة عبر  1963 مارس، ومنذ ثورة 1961 و عام 1949ثالثة في عام 

ستثنائي بين بالترابط اإليتميز النظام السياسي في سوريا و هو ما جعل  2.قياداته العسكرية والحزبية والسياسية

ومجموعة عسكرية تطورت فيما بعد إلى تنظيم عسكري فعال ، فبينما أسس ) حزب البعث(حزب عقائدي قوي 

العسكريون النظام أمده الحزب بعقيدة تضفي عليه الشرعية إضافة إلى أن النخبة العسكرية تتميز بالتماسك 

نتماء أغلبهم لألقلية العلوية الحاكمة وسط أغلبية سنية كبيرة محكومة ، حيث إلعضوي الشديد ألفراده بحكم ا

 3.تركمان %  4أكراد و %  8.5و %  12ثم العلويون %  7.5والمسيحيون %  68يشكل السنة 

سية للشعب السوري دور فعال داخليا بإحكام قبضتها على الحياة السيا سورياالمؤسسة العسكرية في تلعب 

قام الجيش السوري بتصفية طائفية في مدينة حماه التي كانت مركزا  1982وخاصة قمع المعارضة ، ففي عام 

  4.قتيل 5000ألعضاء حزب اإلخوان المسلمين ، حيث وصل عدد القتلى آنذاك إلى 

يا ،فإن النظام السوري باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في سور  

على ة سوريستخبارات الوتحافظ أجهزة اإل،يغلب عليها الطابع العسكري إعتمد على مؤسسة أمنية معقدة التركيب

قدر عالي من السرية ، وتخضع إلدارة مركزية صارمة،وتتباين تقديرات عدد الموظفين في األجهزة األمنية بصورة 

ألف مخبر ، وتشير أخرى إلى وجود مخبر واحد  200م بلغ حوالي حيث تقدر بعض المصادر أن عدده،كبيرة

ستطاعت إمواطن سوري ، ويمتلك هؤالء أحدث تقنيات التنصت والتجسس وأجهزة التعذيب ، وقد  650لكل 

                                                 
  .مرجع سابق يا ، الخطة الوطنية لمستقبل سور 1
  . 107، ص) 2009مركز دراسات الوحدة العربية ، : بيروت (  الواقع الراھن وإحتما-ت المستقبل: سوريا وتركيا عقيل سعيد محفوظ ،  2
، ) 2012كتب ،  - ، منشورات إي) ن - د- ب( (  ) 2012-1963( عوامل سقوط النظام السياسي السوري  الثورة والشرعية عبد العظيم محمود حنفي ، 3

  . 19ص
  . 301، ص ) 1995مكتبة مبدولي ، : القاھرة (  )الطائفية وا>قليمية والعشائرية في السياسة ( الصراع على السلطة في سوريا ، نيقو7وس فان دام   4
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إحدى منظمات حقوق اإلنسان أن تحصي أكثر من ثالثين سجنا رئيسيا تابعا لألجهزة األمنية في مدينتي دمشق 

 ةسوريتفرض إدارة األمن العام نفوذا كبيرا على قوات الشرطة وينتشر عناصرها في جميع المدن الوحلب ، كما 

ستطاعت ضبط إيقاع إكما أنها  1ويتغلغل عناصر المخابرات في جميع المؤسسات الحكومية و وزارات الدولة ،

ف أمام أي محاولة للتغيير لعبت دور محوري في الوقو  و.الحياة السياسية حسب رغبة النظام السياسي السوري

واإلصالح السياسي سواء من قبل المجتمع أو النظام في حد ذاته ، وقد مارست هذه األجهزة ضغوطات كبيرة 

 .على الرئيس بشار األسد للتراجع عن اإلصالحات السياسية التي قام بها في ما يعرف بربيع دمشق 

قييم منتصف المدة للخطة الخماسية العاشرة ، فقد هو أمر يثبته ت سورياإن ضعف األداء المؤسساتي في 

كشف التقييم عن التمثيل الضعيف لإلصالحات المؤسساتية المخطط لها ، والغياب الشبه التام لتنفيذ اإلصالحات 

 سورياأن  2010والمبادرات الرامية إلى اإلصالح ومكافحة الفساد ، كما أظهر التقرير الوطني للتنافسية سنة 

هدر األموال العامة واإلجراءات  هاعدة نقاط ضعف في اإلدارة العامة والحكم الرشيد ، ومن ضمنتعاني من 

 2.وغياب السياسات العامة الشفافة القضائية والتشريعية المعقدة ، وضعف مساءلة الحكومة وٕادارتها للموارد العامة

مؤسسات الدولة وتجاوز المؤسسة األمنية لباقي نفراد الرئيس بالهيمنة على إ نتيجة لهذه العوامل المؤسساتية و 

تعطلت الحياة ،المؤسسات األخرى وسيطرتها عليها وضم جميع األحزاب السياسية في جبهة وطنية تقدمية

، والذي "شتراكيحزب البعث العربي اإل"السياسية إلى درجة التهميش ، فال يوجد في سوريا إال حزب وحيد وهو

حتكار إوقد برر النظام السياسي السوري  3والدولة إلى جانب أحزاب يسارية ضعيفة ،يعتبر كحزب قائد للمجتمع 

الحياة السياسية بحجة تجنيب سوريا الصراعات الدولية واإلقليمية لمد النفوذ إليها ، كل ذلك أدى إلى مصادرة 

ح المسألة األمنية أولوية على ستخبارات ومنعتماد النظام السوري على أجهزة األمن واإلإ الحياة السياسية بالكامل و 

كافة المسائل األخرى ، وٕاحكام الرئيس بشار األسد قبضته على السلطة بطريقة غير قابلة للتقييد أو اإللغاء مما 

     4.قتصادية جتماعية واإلأدى إلى تراكم المشكالت السياسية واإل

  الراهنة  ةسوريال األزمةقتصادية الكامنة وراء العوامل اإل:الثانيالمطلب 

عتماد على الدور باإل)  1979 - 1963( ستقالل خاصة قتصاد السوري في فترة ما بعد اإلتميز اإل

قتصادية في سوريا جتماعية ، غير أن السياسة اإلاإل –قتصادية المركزي للقطاع العام في عملية التنمية اإل

          تصادية العامة والخاصة والمشتركةقبين القطاعات اإل" قتصاديةالتعددية اإل"أخذت تتحول إلى نظرية 

                                                 
  .476 – 475ص  –، ص ) 2007، دار الجابية ،  )ن - د- ب( (  ) 2000-1917( الجيش والسياسة في سوريا  بشير زين العابدين ، 1
  . 29، ص  مرجع سابقنصر ربيع وآخرون ،   2
   . 202.،ص ) 2012،  2شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، ط : بيروت ( صراع القوى الكبرى على سوريا جمال واكيم ، 3
مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت (  سوريا –المغرب  –مصر : حلقات نقاشية عن : رياح التغيير في الوطن العربي ميشيل كيلو ومجموعة باحثين ،  4
  . 190، ص ) 2011، 
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" الشراكة"قتصادية في سوريا إلى نظرية ، ثم في سنوات العشرية األخيرة تحولت السياسة اإل)  2003- 1979(

 1.بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع األهلي في ما أطلق عليه اسم التشاركية 

قتصاد السوري وفسح المجال الماضية ، أدت إلى لبرلة اإلقتصادية خالل العشر سنوات هذه التحوالت اإل

قد أدى كل ذلك إلى ظهور طبقة جديدة من و كبر من الناتج المحلي السوري ، أأمام القطاع الخاص لنيل حصة 

قتصاد وعملت على بناء عالقات متينة مع رجاالت النظام خاصة ستفادت من لبرلة اإلإرجال األعمال التي 

 .األمنية  رؤساء األجهزة

قتصادية أنعشت الطبقة البرجوازية في المدن على حساب الصناعات المتوسطة إن هذه التحوالت اإل

ستيراد ، وأدى ذلك إلى إغراق السوق بالبضائع األجنبية والى إفالس والحرفية وخصوصا أنها شجعت سياسة اإل

إلى تضخم أسعار العقارات ، وساد غالء في ولقد أدى دخول رأس المال الخليجي ،الكثير من الصناعات المحلية 

المعيشة مما أثر بالدرجة األولى في الطبقات الوسطى والفقيرة ، وأكثر من تضرر هم فقراء الريف الذين كانوا 

، وترافق ذلك مع حركة نزوح كبير من الريف إلى المدينة  سورياحتى وقت قريب الدعامة األولى للنظام في 

ستشرى الفساد إلى حد أدى إلى تصنيف إمجاورة مثل لبنان واألردن ودول الخليج ، وقد وكذلك إلى دول عربية 

 2.نتشار الفساد إفي سلم  51في المرتبة  سوريا

ستهالكي يغلب إقتصاد إقتصاد إنتاجي إلى إقتصاد السوري خالل األعوام العشرة الماضية من تحول اإل

 16( وتدني حصة القوى العاملة % 28شرائية العامة بحوالي نخفاض قدرة الناس الإأدى إلى ،عليه طابع ريعي

رتفاع أسعارها ، إ فقط من الدخل الوطني ، كذلك حصل تردي في نوعية الخدمات و % 24إلى ) مليون سوري 

 3% .37رتفعت معدالت البطالة التي قدرت بما يتجاوز إوفساد الجهاز اإلداري ، كما 

إلى توسع نفوذ  2005نتهجه الرئيس بشار األسد خاصة في عام إالذي  قتصادي السريعنفتاح اإللقد أدى اإل

ستثمارية متيازاتها وسيطرت على معظم الفرص اإلإ، والتي كبرت ) الطبقة النخبوية ( الخاصة /الشبكات العامة

نتهجها إالمتاحة لكون الدور األساسي للدولة كوصي على الموارد والمال العام لم يتغير ، فأغلب الفرص التي 

ستثناءات لم تمنح حتكار الدولة للمورد العام ، وهذه اإلستثناءات إلإقتصادي هي فرص تتضمن نفتاح اإلاإل

 .بطريقة شفافة وعادلة 

                                                 
 ،) معھد الدوحة ( ، المركز العربي ل5بحاث ودراسة السياسات " جدلية الجمود و ا2ص1ح:  سورياالعقد ا�خير في تاريخ "محمد جمال باروت ، 1

على الساعة .  04/09/2014: تاريخ الدخول ،www.arabs48.com/?mod=articles&ID=81998:  http.:متحصل عليه من الموقع التالي 
:16:00. 
  . 204-203ص  -، ص مرجع سابقجمال واكيم ،  2
، بحث لنيل شھادة الجدارة في علم ا8جتماع " و البحرين سوريا"مقاربة الثورات العربية والمصالح ا�جنبية نموذج "أسامة علي محمد عبد القادر ،  3

 : http: السياسي ، معھد العلوم ا8جتماعية لبنان ، متحصل عليه من الموقع التالي 
//adf.ly/613522/htpM//www.4shared.com/office/RJleuds/htm.، 16:00: على الساعة .  04/09/2014: تاريخ الدخول .  
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قتصادية ، وعدم قدرته على المشاركة في إنتاج وٕاعادة إنتاج 

قتصادية منتجة وٕالى تراجع ملحوظ في مؤشر 

المشاركة في قوة العمل ، وكان الحل اللجوء إلى توظيف المواطنين في إدارات الدولة العامة ، األمر الذي أدى 

وتفشي الفساد نتيجة سعي الموظفين إلى 

  
Source:  CIA World Factbook , http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sy&v=74

قتصـــــادي التســـــلطي فـــــي الســـــنوات الـــــثالث األخيـــــرة مـــــن العشـــــرية المنصـــــرمة 

الماليــــــة العالميــــــة ، وأثــــــار موســــــم  األزمــــــة

رتفـــــاع معـــــدل الفقـــــر إ خــــتالل فـــــي التنميـــــة المناطقيــــة ، و 

شـــــوهات توزيـــــع الـــــدخل ، وٕافـــــالس العديـــــد مـــــن المصـــــانع بفعـــــل تحريـــــر التجـــــارة  الخارجيـــــة ، وتركـــــز 

رتفـــــاع معـــــدل إ مـــــن مؤسســـــي الشـــــركات القابضـــــة الكبـــــرى ، و 

ــــــة فــــــي بعــــــض المحافظــــــات ، كــــــل هــــــذه األمــــــور  ــــــر شــــــبكات فســــــاد بيروقراطي ستشــــــراء الفســــــاد عب

رحـــــت أســـــئلة حـــــادة داخـــــل المجتمـــــع الســـــوري عـــــن نهايـــــة حقبـــــة كاملـــــة مـــــن نمـــــوذج النمـــــو التســـــلطي الملبـــــرل 

ــــه نقــــاط قــــوة وضــــعف ، فخــــالل العشــــر ســــنوات التــــي ســــبقت  ــــذي كــــان ل حقــــق هــــذا النمــــوذج بعــــض  األزمــــةوال

كبـــــر والتـــــي تمثلـــــت فـــــي أقتصـــــادي جيـــــدة نســـــبيا ، لكـــــن نقـــــاط الضـــــعف كانـــــت 

ختاللهــــا المنــــاطقي ، وتكــــديس ثمــــار النمــــو فــــي قبضــــة حفنــــة مــــن رجــــال األعمــــال والمــــال 
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قتصادية ، وعدم قدرته على المشاركة في إنتاج وٕاعادة إنتاج إن خضوع المواطن السوري لهذه السياسة اإل

قتصادية منتجة وٕالى تراجع ملحوظ في مؤشر إعلى خلق وظائف  قتصاده،أدى إلى الحد من قدرة الدولة

المشاركة في قوة العمل ، وكان الحل اللجوء إلى توظيف المواطنين في إدارات الدولة العامة ، األمر الذي أدى 

وتفشي الفساد نتيجة سعي الموظفين إلى  )00و هو ما يوضحه الشكل رقم(رتفاع في مستويات البطالة

  1.ن مرتباتهم ضئيلة كبر نظرا أل

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sy&v=74

قتصـــــادي التســـــلطي فـــــي الســـــنوات الـــــثالث األخيـــــرة مـــــن العشـــــرية المنصـــــرمة وصـــــل برنـــــامج التحريـــــر اإل

األزمــــــة، وأنــــــتج مــــــا أنتجــــــه فــــــي شــــــروط وقــــــوع ةســــــوري

خــــتالل فـــــي التنميـــــة المناطقيــــة ، و رتفــــاع الفجـــــوة علـــــى مســـــتوى اإلإ و   

شـــــوهات توزيـــــع الـــــدخل ، وٕافـــــالس العديـــــد مـــــن المصـــــانع بفعـــــل تحريـــــر التجـــــارة  الخارجيـــــة ، وتركـــــز 

مـــــن مؤسســـــي الشـــــركات القابضـــــة الكبـــــرى ، و " المائـــــة الكبـــــار"رأس المـــــال الســـــوري فـــــي قبضـــــة 

ــــــة فــــــي بعــــــض المحافظــــــات ، كــــــل هــــــذه األمــــــور  ــــــر شــــــبكات فســــــاد بيروقراطي ستشــــــراء الفســــــاد عب

رحـــــت أســـــئلة حـــــادة داخـــــل المجتمـــــع الســـــوري عـــــن نهايـــــة حقبـــــة كاملـــــة مـــــن نمـــــوذج النمـــــو التســـــلطي الملبـــــرل 

ــــه نقــــاط قــــوة وضــــعف ، فخــــالل العشــــر ســــنوات التــــي ســــبقت  ــــذي كــــان ل وال

قتصـــــادي جيـــــدة نســـــبيا ، لكـــــن نقـــــاط الضـــــعف كانـــــت إنقـــــاط القـــــوة فـــــي معـــــدالت نمـــــو 

ختاللهــــا المنــــاطقي ، وتكــــديس ثمــــار النمــــو فــــي قبضــــة حفنــــة مــــن رجــــال األعمــــال والمــــال 

                                         
   . مرجع سابق،  سوريا
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تطور معد-ت البطالة في سوريا:03الشكل رقم 

ا�زمة السوري         :الفصل الثالث

 

إن خضوع المواطن السوري لهذه السياسة اإل

قتصاده،أدى إلى الحد من قدرة الدولةإ

المشاركة في قوة العمل ، وكان الحل اللجوء إلى توظيف المواطنين في إدارات الدولة العامة ، األمر الذي أدى 

رتفاع في مستويات البطالةإإلى 

كبر نظرا ألأمداخيل مادية تحقيق 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sy&v=74 

وصـــــل برنـــــامج التحريـــــر اإل

ســــــوريال األزمــــــةإلــــــى مفــــــرق 

  ،ســـــورياالجفــــاف فـــــي 

شـــــوهات توزيـــــع الـــــدخل ، وٕافـــــالس العديـــــد مـــــن المصـــــانع بفعـــــل تحريـــــر التجـــــارة  الخارجيـــــة ، وتركـــــز زديـــــاد تإ ، و 

رأس المـــــال الســـــوري فـــــي قبضـــــة 

ــــــة ، و  ــــــة فــــــي بعــــــض المحافظــــــات ، كــــــل هــــــذه األمــــــور إ البطال ــــــر شــــــبكات فســــــاد بيروقراطي ستشــــــراء الفســــــاد عب

رحـــــت أســـــئلة حـــــادة داخـــــل المجتمـــــع الســـــوري عـــــن نهايـــــة حقبـــــة كاملـــــة مـــــن نمـــــوذج النمـــــو التســـــلطي الملبـــــرل ط

ــــه نقــــاط قــــوة وضــــعف ، فخــــالل العشــــر ســــنوات التــــي ســــبقت  ــــذي كــــان ل وال

نقـــــاط القـــــوة فـــــي معـــــدالت نمـــــو 

ختاللهــــا المنــــاطقي ، وتكــــديس ثمــــار النمــــو فــــي قبضــــة حفنــــة مــــن رجــــال األعمــــال والمــــال إ عــــدم تــــوازن التنميــــة و 

                                                
سورياالخطة الوطنية لمستقبل  1
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ــــــد نــــــزوح الســــــكان مــــــن الريــــــف نحــــــو المــــــدن ممــــــا أدى إلــــــى تراجــــــع إ ، و  ــــــاع معــــــدالت البطالــــــة والفقــــــر وتزاي رتف

 1.اإلنتاج الزراعي 

توجهات نمو متباينة ، فقد بلغ معدل نمو الصناعات  فقد شهدت.القطاعات اإلنتاجية في سورياأما عن حالة 

خالل العقد الماضي ويعود ذلك إلى إنشاء المناطق الصناعية التي وفرت بيئة أفضل للمنشآت % 1،7التحويلية 

قتصادي لهذا القطاع ، أما قتصادي ظلت تترك أثرا سلبيا على النمو اإل، إال أن معظم منشآت القطاع العام اإل

ستخراجية وخاصة النفط فقد شهدت نتائج نمو سلبية بسبب تراجع اإلنتاج ، وقد أصبحت اعات اإلالصنقطاع 

، وذلك بعد عقد من الزمن كان النفط فيه مصدرا  2006دولة مستوردة صافية لحوامل الطاقة منذ عام  سوريا

 .رئيسا لكل من الصادرات واإليرادات في الموازنات الحكومية 

والتنفيذ المتأخر للمشاريع  ،الزراعي أزمة حادة جراء الجفاف وٕاساءة إدارة الموارد المائيةوأخيرا شهد القطاع 

الحيوية ، ومن ذلك الري الحديث ، وٕاضافة إلى تبني السياسات التحريرية لحوامل الطاقة وأسعار السماد ، وكان 

قتصادي بصورة ر السلع ، والنمو اإلثر على خلق فرص العمل ، واألمن الغذائي ، وأسعاأنكماش الزراعي لهذا اإل

 2.عامة

أن  " حتجاجمن يقف وراء حركة اإل: سوريا "في مقاله المعنون *  ميشيل خوس دوفسكييؤكد الكاتب و 

 : ترجع إلى سببين رئيسيين  سوريافي  األزمة

   ؛تزايد مستوى البطالة في السنوات األخيرة  –أ

   .جتماعيةتدهور الظروف واألوضاع اإل  –ب

وحدوث هذين السببين حسب األستاذ ميشيل يعود بشكل أساسي إلى قيام دمشق بإتباع وصفة صندوق النقد 

قتصادية إنتهاج سياسات إوهي الوصفة التي فرضت على سوريا القيام ب 2006الدولي الخاصة بسوريا في عام 

ل مباشر على الطبقة الوسطى في تقشفية وٕاعادة هيكلة المؤسسات المالية والتجارية ، هذه السياسات أثرت بشك

المجتمع وخاصة سكان األرياف والذين عانوا في الفترة األخيرة من موجة جفاف قاسية أثرت على مستوى معيشة 

  3.في المدن و الفقر رتفاع مستوى البطالة إاألفراد مما جعلهم يهجرون قراهم نحو المدن ما أدى إلى 

فإننا نجد أن ،حسب المركز السوري لبحوث السياسات ةسورياألسرة الإلى بيانات دخل ونفقات  ستناداإ  

 2009و  2004عانت من تراجع في إنفاقها في السنوات األخيرة خاصة بين  يةسور الغالبية العظمى من األسر ال
                                                 

  . مرجع سابقمحمد جمال باروت ،  1
    . 18، ص مرجع سابقنصر ربيع وآخرون ،  2

  .كندا ومدير مركز أبحاث العولمة غلو بال ريسيرتش –ميشيل خوسودوفسكي أستاذ اقتصاد في جامعة اتاوا * 
 :، متحصل عليه من الموقع التالي  مجلة الحوار المتمدن،  "قراءة ومعايشة لألسباب التي أدت لالزمة في سوريا "جوزيف أوسي ،جاك  3
.www.ashewar.org/debat/show.art.asp,aid=354690http:// ، 14:00على الساعة  08/09/2014: تاريخ الدخول .  
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ضا كبيرا الشرائية إضافة إلى ذلك أظهرت المسوح تناق للقوة رتفاع الكبير في األسعار وتآكلاإل: لعدة أسباب منها 

متوازنة ال ابين مختلف المحافظات بالنسبة للمعدل الوسطي إلنفاق األسرة ، وقد عكس هذا التناقض التنمية غير 

نخفاض هام في معدالت إ ، و  سورياعدم وصول مكاسب النمو إلى غالبية السكان في و  ةسوريبين المحافظات ال

   1.المشاركة في قوة العمل 

فقد في العقد األخير مؤشرا سلبيا ،  سوريالمشاركة في قوة العمل والذي شهدته بعد التراجع في معدالت ا

، وذلك يشير إلى أن اإلقتصاد السوري فشل في   %37إلى حوالي  2010وصل معدل البطالة في سوريا سنة 

فرص العمل بحاالت الجفاف المتعاقبة والتي أضرت  قد تأثر خلقستيعاب الداخلين المحتملين إلى سوق العمل و إ

ستجابة البطيئة من قبل بقية القطاعات في مجال التشغيل ، وبالتالي لم يخلق بالتشغيل في القطاع الزراعي ، واإل

هو ما  و%  0.9ألف فرصة عمل خالل العقد الماضي بمعدل نمو سنوي يبلغ  400 سوى قتصاد السورياإل

لم يكن تضمينيا ، األمر الذي زاد من حجم الفئات المهمشة في  سورياقتصادي في مو اإليعكس حقيقة أن الن

ويمكن توضيح معدالت  2، االمجتمع ، كما أن ذلك يمكن أن يكون سببا لتزايد أعداد المهاجرين من سوري

  : من خالل الجدول التالي  2010و  2001المشاركة في قوة العمل في سوريا في الفترة ما بين 
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  )  2010-2001( معدالت المشاركة في قوة العمل بسوريا :  04رقم  الجدول

  2001  2002  2003  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

  72.2  71.7  72.5  74.0  74.1  72.8  76.3  80.1  81.3  الذكور

  12.9  13.0  14.6  14.4  14.9  14.5  19.0  23.2  21.3  اIناث

  43.0  43.3  43.8  43.9  45.2  43.7  45.7  47.5  48.5  الحضر

  42.4  72.7  44.2  46.0  46.4  46.5  50.7  58.7  56.4  الريف

  42.7  43.0  44.0  44.9  45.8  44.9  48.0  52.5  52.3  اIجمالي

المركز السوري للبحوث والسياسات ، : ، دمشق  الجذور واآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية"  ةسوريال األزمةنصر ربيع وآخرون ، :لمصدرا

  . 22، ص  2013

بشكل عام ،يمكن أن نلخص أهم المشاكل التي كان يعاني منها اإلقتصاد السوري قي السنوات األخيرة   

  :قبل إندالع األحداث في سوريا فيما يلي

و هنا بدأ التحدي  تراجع معدالت النمو اإلقتصادي،و إعتماد اإلقتصاد على قطاعات ريعية كالنفط -1

األكبر بعد إنخفاض إحتياطي النفط السوري و إنتاجه و بالتالي عوائده ،و هو ما سبب صغوطات كبيرة 

 .على أوضاع المالية العامة ـو مؤيزان المدفوعات و مستويات المعيشة

نمو ألف داخل جديد إلى سوق العمل،رغم تراجع معدل ال 250الى  200إرتفاع مستويات البطالة من  -2

 .السكاني

إنخفاض كفاءة اإلستثمارات بشكل عام و إنتشار ظاهرة الفساد التي أدت إلى تعطيل قدرة أجهزة الدولة  -3

و المجتمع عن القيام بأعمالها ووظائفها على النحو الصحيح،كما أدت إلى إضعاف القدرات اإلنتاجية 

 .لألفراد في مختلف الميادين

 %15ذي أثر سلبا على اإلقتصاد السوري،فقد فاق معدل تانضخم إرتفاع معدالت النضخم المالي و ال -4

  1.وفقا للتصريحات الحكومية %10حسب تقديرات المركز اإلقتصادي السوري،و 

  الراهنة  يةسور ال األزمةجتماعية الكامنة وراء العوامل البشرية واإل:الثالثالمطلب 

يتكون المجتمع السوري من العديد من القوميات واألديان والمذاهب األمر الذي أثر كثيرا على تركيبة        

 –عتمد هذا األخير منذ عهد حافظ األسد إلى بشار األسد على العنصر الطائفي إالنظام السوري ، فقد 

                                                 
،ص )2010الھيئة العامة السورية للكتاب،:دمشق( النفط السوري أنموذجا:أھمية النفط في ا>قتصاد و التجارة الدوليةقصي عبد الكريم إبراھيم، 1

 .181.183.ص
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توازن الصعبة داخل مؤسسات الدولة نه األكثر ضمانا بالنسبة لتحقيق معادلة الأعتبار إالعائلي على  –العشائري 

جتماعي ال يضمن حقوق جميع الطوائف واألقليات بحيث إوبالتالي تم إنشاء عقد  1خاصة المؤسسة العسكرية ،

تحتكر السلطة فئة مستخدمة بتبريرات الموروث التاريخي والمعتقد الديني ، فأغلب القيادات العليا و األجهزة 

جتماعية قتصادية واإلعلى باقي المناحي اإل أثر سد والطائفة العلوية ، األمر الذياألمنية تنتمي إلى عائلة األ

  2.في البالد

نظمة أبنه بشار فيما بعد ، تراجعا كبيرا في مجال تطوير إستمر عليها إسد والتي مثلت سياسات حافظ األ 

 –دارة التي تقوم على المساواة بين كل شرائح المجتمع ، فالنظام السوري يعتمد على النمط العائلي الحكم واإل

رث المجتمع اإلقطاعي الذي قام حزب البعث على نبذه إالطائفي والذي يعتبر بحد ذاته عودة إلى  –العشائري 

ة على حساب أخرى فقد لجأت السلطات ستمر النظام السوري لمدة زمنية طويلة معتمدا على طائفإفقد ،3ومحاربته

إلى سياسة تقوم على تطهير أجهزة األمن والجيش من العناصر السنية وٕاحالل العلويين مكانها وذلك منذ  ةسوريال

فتخوف النظام من حدوث أي انقالب جعله يتبع مثل هذه األحداث الدامية التي شهدته سوريا في الثمانينيات ،

ولم يمنحها حق  4السوري بسياسة تمييز عرقي خاصة عندما لم يعترف بالطائفة الكردية السياسات كما قام النظام

عتراف ضطر النظام السوري باإلإ فقد 2011في مارس  سوريانطالق األحداث في إإال بعد  ةسوريالجنسية ال

 .المتزايدة جتماعية بحقوق األقلية الكردية ومنحها حكم ذاتيا في محاولة منه تخفيف الضغوط اإل

جتماعية واعية لمشاكل المجتمع ، قادرة على إالنظام السياسي السوري من نشر ثقافة دينية و لم يتمكن 

قراءة مشاكل ومعوقات التنمية و التطور فيه بشكل صحيح وعلمي ، للعمل على تجاوز تراكمات الماضي و البدء 

ة عجلة التطور العالمية ، ففي مجتمع محافظ في وضع األسس الصحيحة لبناء المجتمع القادرة على مواكب

نفجار إمحكوم بعادات وتقاليد عشائرية حالت دون العمل على تخطيط وتنظيم األسرة ، األمر الذي أدى إلى 

،هذه الزيادة التي لم يستطع سوق العمل المحلي )الذي يقارب المليون نسمة كل أربع سنوات تقريبا ( سكاني هائل 

ى بطالة هائلة في صفوف الشباب مما جعلهم يبحثون عن فرص عمل خارج البالد ، هذا األمر ستيعابها،أدت إلإ

نتماء عند بعضهم وجعلهم عرضة للتأثير بأفكار ومعتقدات تتعارض مع قيم وعادات وتقاليد ضعف روح اإلأ

 5.المجتمع السوري 

                                                 
  .246، ص  مرجع سابقبشير زين العابدين ،  1
  .مرجع سابقجاك جوزيف أوسي ،  2
  . 428، ص مرجع سابقبشير زين العابدين ،  3
  . 440المرجع نفسه، ص 4
  . مرجع سابقجاك جوزيف أوسي ،   5
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وٕان كان بشكل خفي ، حيث دفع  ةسوريولة الظل الجانب المذهبي والطائفي أحد المالمح المميزة لتركيبة الد      

البعد المذهبي و الطائفي خاصة بعد أحداث حماه في الثمينينات إلى نشوء ذهنية سياسية مركبة ومقلقة ، تنساق 

،تلك الفرضية التي ادعى النظام محاربتها سورياوفق فرضية حكم األقلية المذهبية العلوية على األغلبية السنية في 

، بينما تم دعمها وتكريسها على مستوى األجهزة " العروبية"مستوى خطاب مؤسسات الدولة وتنظيماتها ، على 

األمنية الحاكمة محتفظة بذلك على أعلى معدالت التوتر و التوجس وعدم الثقة بين مكونات المجتمع السوري 

 1.ومنع تحول المجتمع السوري إلى مجتمع سياسي

ستعمال خط الفقر األعلى يعطي صورة إالفقر في سوريا منخفض نسبيا لكنه متزايد بصورة دائمة فعند يعد 

من السكان ولم تؤدي السياسات %  33أوضح حول الفقر في سوريا ، حيث يبين أن معدل الفقر يزيد عن 

بين المناطق ، حيث تركز  الحكومية خالل العقد الماضي إلى تراجع معدالت الفقر وال إلى التقليل من التفاوت

الفقر بشكل أكبر في المناطق الشرقية والشمالية ، وخاصة في المناطق الريفية ، كما فاقم الفقر والفروق اإلقليمية 

 .قتصادي الذي شمل شريحة هامة من المجتمع من اإلقصاء اإل

نخفاض في مساحات فقد أسهم اإل 2010سنة الصادر وبحسب تقرير سوري لألهداف اإلنمائية لأللفية 

، كما ) الحسكة ، الرقة ، دير الزور ( األراضي القابلة للزراعة في زيادة نسبة الفقر في الريف والمناطق الشرقية 

أن حاالت الجفاف خفضت اإلنتاج المحلي للغذاء ، وأفضت إلى حاالت هجرة داخلية بأعداد كبيرة ، وقد أدى 

ق المدن الجنوبية دورا هاما في ترتيب تلك المناطق على سلم الفقر في نتقال المهاجرون من الريف باتجاه مناطإ

 . البالد 

إضافة إلى ذلك شكلت العوامل الخارجية المتمثلة في تزايد األسعار العالمية للبضائع الغذائية األساسية 

م على الوقود قتصاديا إضافيا على كاهل الفقراء كما زاد تخفيض الدعإعبئا  2007ومنتجات الطاقة منذ عام 

 .الفقيرة  ةسوريمن الضغوط على مستوى معيشة األسر ال 2008واألسمدة منذ عام 

 32وقد شهدت األجور في سوريا تراجعا ملحوظا حيث وصلت تعويضات العمال في سوريا إلى ما يقارب 

حيز نخفاض بداية ت، ويعكس هذا اإل 2005في عام %  35حيث أنها تراجعت عن  2010من ناتج عام % 

    2.في توزيع الدخل القومي لصالح رأس المال على حساب ذوي الدخل المحدود 

أما في المجال التعليمي فإن التعليم األساسي ال زال يعتبر تحديا رئيسيا للتنمية في سوريا ، فمعدالت        

التسرب من المدارس وخاصة الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي ال تزال مرتفعة ، وثمة تحدي آخر يتمثل 

                                                 
  :، صحيفة العربي ، متحصل عليه من الموقع التالي  "في إنكار البعد المذھبي وتحو-ته في الصراع السوري"عماد مفرح مصطفى ،   1
.6585-be5c-4365c-ac71-http://www.alaraby.comuk/opinion/7c5cc8c6d7، على الساعة .  12/09/2014: تاريخ الدخول للموقع :

20:00.  
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، في  2010عاما في عام  15د عمرهم عن من األفراد الذين يزي%  15.6في إرتفاع معدل األمية ، إذ بلغت 

رتفاع نسبة إفعلى الرغم من  1حين بلغ معدل األمية في صفوف اإلناث ضعف معدالتها بين صفوف الذكور ،

، إال أن هذا اإلنفاق  2010عام %  19اإلنفاق على التعليم من إجمالي الموازنة العامة للدولة والتي وصلت إلى 

، وهذه النسبة أقل  2010و 2006بين عامي %  5.2إلى %  5.6محلي اإلجمالي من تراجع كنسبة من الناتج ال

 .من متوسط العالم وحتى دول المنطقة 

إال أنه كان عامال مساهما في صنعها وتعميق أثارها ، ية،سور التعليم لم يكن السبب المباشر لألزمة ال        

نفيذ النظام التعليمي لسياسات الربط مع سوق العمل من خاصة من خالل مساهمته في صنع البطالة نتيجة لعدم ت

جهة ومساهمته في الضغط الكمي المتمثل في رفع أعداد الداخلين مبكرا إلى سوق العمل من المتسربين أساسا من 

 2.ستيعابهم إالنظام التعليمي والذين لم يعد سوق العمل التقليدي قادر على 

واألبحاث المرتبطة بالتنمية خصوصا فهي نادرة حيث يشير تقرير أما بالنسبة لألبحاث العلمية عموما 

متراجعة بشكل كبير من حيث جودت مراكز األبحاث  سورياإلى أن )  2011 – 2010( التنافسية العالمية 

دولة ، كما أن المراكز العلمية الموجودة في سوريا ال تساهم في  137من أصل  127العلمية فهي تحتل المرتبة 

 .قتصادية القطاعات اإلتطوير 

 2أما بالنسبة للقطاع الصحي فإن الوضع يعتبر أصعب ، فاإلنفاق العام على الرعاية الصحية ال يتجاوز 

من إجمالي الناتج المحلي كما أن نوعية الخدمات الرعاية الصحية تدهورت خالل العقد الماضي وبالتالي لم % 

بحسب المسوح الصحية السكانية ، أما نسبة  2009و  2001ي تشهد المؤشرات الصحية أي تحسن كبير بين عام

من السكان ، وهو مؤشر خطير يدل %  10المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة فهي مرتفعة وقد بلغت حوالي 

 .كتشافها ومعالجتها إنتشار الحاالت المكلفة والتي يصعب إعلى 

ناجمة عن الطفرة العقارية خالل العقد الماضي أما من جانب السكن في سوريا فإن الزيادة في األسعار ال

متالك مسكن ، خاصة بالنسبة للمجموعات الشابة ، كما أن الهجرة الداخلية إلى المدن أثرت على إعقدت فرصة 

   3.ظروف المساكن في المناطق الهامشية في المدن حيث ترتفع معدالت الفقر 

فإنه توجد عوامل أخرى مؤثرة خارج حدود  داخلية،إلى جانب العوامل المذكورة سلفا والتي تعتبر عوامل         

علما أن هذه العوامل ال يمكن أن تشكل عالمة بارزة وبشكل واضح  الخارجية،والتي يمكن تسميتها بالعوامل  سوريا

  .ذكرهاوجلي مقارنة بالعوامل السابقة 
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  الراهنة ةسوريال األزمة مع والروسي ألمريكياالتعامل :الثانيالمبحث 

 ة و روسيااألمريكيالواليات المتحدة  تكيف تعاط:اإلجابة عن تساؤل أساسي مفاده يحاول هذا المبحث  
  ؟السياسة الخارجية لكال البلدين اتولويأفي سلم  األزمةو ما مكانة هذه ؟ الراهنة  ةسوريال األزمة مع

  :سوف يتم تناول النقاط التالية لإلجابة عن هذه التساؤالت

   الراهنة ةسوريال األزمةمن  األمريكيالموقف :األولالمطلب 

متوترة ما يقارب خمسة عقود ، فسوريا حسب اإلدارات  سوريالقد ظلت العالقات بين الواليات المتحدة و   

للواليات المتحدة وحلفاؤها في ة هي دولة متورطة في تصرفات منطوية على تهديد وعدائية بة المتعاقاألمريكي

دعم اإلرهاب ، : المنطقة ، وتتضمن هذه التصرفات عمليا كل النقاط الساخنة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة 

تطوير قدراتها  في مجال أسلحة الدمار الشامل ، وقد ربطت الواليات المتحدة الدعم السوري لإلرهاب من خالل 

ركات المقاومة الفلسطينية ، والجمعات الكردية مثل حزب العمال الكردستاني دعمها لحزب اهللا اللبناني وح

)PKK(.1 

اتجاه ما يحدث هو المراهنة على قيام   األمريكيكان الموقف  2011مع بداية األحداث في سوريا سنة 

على الدعوة ة مقتصرة األمريكيالنظام السوري بإجراء إصالحات تلبي مطالب المحتجين، لذلك بقيت التصريحات 

لوقف العنف وتلبية مطالب المحتجين ، والعمل على إيجاد حل سياسي ، والتهديد بفرض عقوبات صارمة ما لم 

 .يشرع النظام السوري في إصالحات سياسية حقيقية

إلى ممارسة ضغوطات على النظام السوري،تمثلت في فرض حزمة من  أوبامانتقلت إدارة الرئيس إبعد ذلك 

وعددا من المسؤولين السياسيين  بشار األسدشملت الرئيس  2011ماي  18قتصادية في الية واإلالعقوبات الم

واألمنيين في نظامه ، وقد جاء ذلك بعد أن قام بزج الجيش مباشرة في عمليات عسكرية في المدن والقرى 

 ن شأنها التأثير في النظامعتمدت الواليات المتحدة في هذا الشأن على تركيا التى تمتلك أدوات مإوقد ،المنتفضة

سد فقد بأن بشار األ 2011جويلية  12صرح في  األمريكيوالمعارضة في آن واحد وعلى الرغم من أن الرئيس 

ولم يقدم اوباما على ذلك  2شرعيته لعجزه عن إنجاز التحول الديمقراطي ، فإنه لم يدعوه إلى التنحي عن الحكم ،

، عندما تبين فشل مساعي وزير الخارجية التركي داوود أوغلو في إقناع الرئيس  2011أوت  18الموقف إال في 

                                                 
1
  .99ص ـ، ) 2006دار العربية للعلوم ناشرون ،  : لبنان   (، تر، حسان البستاني  هالل األزماتأيفودالر وآخرون ،   
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 األمريكي، ورغم ذلك بقي الموقف  2011أوت  9مني خالل زيارة قام بها الى دمشق في األسد بإيقاف الحل األ

 1. سورياموقفا متحفظا إلى حدما من األحداث في 

وٕاتسعت المطالبات في شكل من  ةسورينما بتسارع المكون المسلح للمعارضة ال 2011مع نهاية العام 

الحماية الدولية للشعب السوري أو مناطق حظر طيران أو ممرات إنسانية وقد إتضح أن الواليات المتحدة متحفظة 

فتاكة إلى سوريا فقد كانت معظم المساعدات غير قتراحات ، حيث إتخذت موقفا بعدم إرسال أسلحة على هذه اإل

الطعام ، األدوية الطبية ، وقد مارست ضغوطات على دول الخليج وتركيا لعدم وصول األسلحة إلى : قتالية مثل 

  2.من تعتبرهم جماعات إرهابية

حجم من زيادة  2012ة في إجتماع إسطنبول عام األمريكيوفي هذا اإلطار أعلنت وزارة الخارجية 

المساعدات الطبية و اإلنسانية ، إضافة إلى توفير معدات إتصال ، وبشكل أقل علنية أكد مسؤولون أن الحزمة 

وتشمل معدات " الجيش الحر" سيتم إرسالها للمعارضة المعتدلة " غير مميتة" الجديدة تشمل أيضا مساعدات 

، كما أعربت ةسوريعار المبكر بتحركات القوات الللرؤية الليلية ومعلومات  إستخباراتية أمريكية من قبيل اإلش

بشرط أن ال تقع  سورياالواليات المتحدة عن عدم إعتراضها على التمويل العسكري أو إرسال أسلحة من دول جوار 

 3.بيد المتشددين

سياسيا ، ة الرامية إلى محاولة إسقاط بشار األسد األمريكيفي نفس السياق تواصلت الجهود الدبلوماسية         

إلى إتفاق  جنيف والذي يتألف من ست  2012يونيو / حزيران  30حيث توصلت مجموعة العمل حول سوريا في 

، لكن تنفيذ اإلتفاق تعثر بسبب إختالف التفسيرات حول مستقبل الرئيس األسد في المرحلة ةسوريال األزمةنقاط لحل 

شير إلى رحيل األسد كنقطة إنطالق للتنفيذ ، تمسكت اإلنتقالية ففي حين أصرت روسيا على أن اإلتفاق ال ي

 4.واشنطن بموقفها الداعي إلى رحيل األسد وأنه ال يمكن أن يكون جزءا من أي مرحلة إنتقالية

إال أن الواليات المتحدة ظلت ترفض تقديم أي دعم عسكري لقوات المعارضة ،ورغم هذا الفشل الدبلوماسي       

في الشأن السوري عسكريا ، لكن من الواضح أن اإلدارة  واشنطن األنظار كانت تتطلع بأن تتدخل، رغم أن ةسوريال

  5.ة لم تكن تريد التدخل مهما تعددة الفرص والمبررات السياسية والعسكرية األمريكي

                                                 
1 Turkey Issues ”Final Word” to Syria-reters,15/08/2011,www.reters.com/article/top news/idaracaee77houz20110818. 
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ة أو التدخل في البداي ةسوريويمكن تحديد جملة عوامل ساهمت في تحفظ الواليات المتحدة عن دعم الثورة ال      

  : العسكري بشكل مباشر في مايلي 

تخوف واشنطن من التوجهات السياسية واإلديولوجية لجزء من المجموعات المسلحة المعارضة للنظام السوري    �

، إذ ال ترغب إدارة أوباما بدعم هذه المجموعات بالسالح بما يؤدي إلى حسم المعركة لصالحها ، وغالبا ما يعمد 

فغان لطرد القوات السوفياتية، ون  إلى إستذكار تجربتهم في أفغانستان عندما سلحوا المقاتلين األاألمريكيالمسؤولون 

ثم إتخذوا بعد ذلك أمريكا هدفا لهجماتهم ، لذلك قامت الواليات المتحدة بإدراج جبهة النصرة والدولة اإلسالمية في 

 . 2012في ديسمبر  في قائمة المنظمات اإلرهابية" داعش" العراق والشام 

ومسارها المسلح وما قد يخلفه الحسم  ةسوريتنظر الواليات المتحدة بريبة إلى واقع الثورة ال: ة طقأمن المن   �

العسكري لقوان المعارضة من نتائج محتملة ، أبرزها فوضي السالح ، وٕانتشار الجماعات المتشددة ، وغياب سلطة 

 .ة وبخاصة أمن إسرائيل طقبية على أمن المنمركزية قوية مما يؤدي إلى تداعيات سل

، وبخاصة العسكرية منها ، وغياب بديل ذي توجهات معقولة بالنسبة إلى ةسورينظرا لتشرذم المعارضة ال   �

ة في العراق أيضا والنتائج الكارثية إلنهيار األمريكيين ليحل محل النظام الحالي ،وبسبب تأثير التجربة األمريكي

نجد أن واشنطن قد سعت إلى إنتهاج موقف يميل إلى إيجاد حل سياسي يبقي على مؤسسات النظام الدولة هناك ، 

 1.وبنيته من دون األسد 

لم  ةسوريتمسك الواليات المتحدة بموقفها الرافض لتقديم أي دعم عسكري لقوات المعارضة الالمالحظ ،أن          

باراك أوباما تغيير موقفه والتوجه نحو تقديم أسلحة قتالية لمن  األمريكيقرر الرئيس  2013ففي سنة . يدم طويال

، وٕارسال ضباطا وخبراء أمريكيين في األردن وتركيا لتدريب ةسوريتصفهم إدارته بأنهم قوى معتدلة في المعارضة ال

حظر جوي  ةقطوقد إستبعدت واشنطن إمكانية  فرض من. وتقديم الدعم في المجال اإلستخباراتية سوريالمعارضة ال

لكن "  manpad"جو محمولة على الكتف  –على سوريا ، كما إستبعدت تزويد قوات المعارضة بصواريخ أرض 

ستلتزم واشنطن بتقديم أسلحة آلية خفيفة ، وقذائف المورتر ، والقذائف الصاروخية المضادة للدروع ،  وقد وصل 

  .السورية بعض هذه الصواريخ فعال إلى فصائل المعارضة

باألسلحة يمكن  ةسوريوٕاعالنها بأنها ستزود المعارضة ال يةسور ال األزمةتغيير موقف الواليات المتحدة إزاء 

 :العواملإرجاعها للعديد من 

ختالل الوضع الميداني لمصلحة النظام السوري خاصة بعد سيطرة قوات النظام على مدينة القصير إ •

على إدارة أوباما لمنع ) فرنسية خاصة  –دية سعو ( اإلستراتيجية ، نجم عنه ضغوطات خارجية 

 .نهيار المعارضة خاصة في ظل الخلل الذي نشأ في موازين القوى بين المعارضة والنظام إ

                                                 
   .مرجع سابق، عزمي بشارة   1
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تزايد الضغوطات الداخلية التي مارسها الجمهوريون وعلى رأسهم السيناتور جون ماكين الذي دعا   •

 .لمتحدة أوباما إلى القيام بشيء إلنقاذ هيبة الواليات ا

، بما يمكن  2ممارسة المزيد من الضغوطات على النظام السوري قبل الذهاب إلى عقد مؤتمر جنيف  •

 1.من إضعاف موافقه التفاوضية 

تخاذ إجراءات إستخدام النظام السوري لألسلحة الكيماوية تهدد بإنتشار أنباء عن إظلت الواليات المتحدة منذ 

السالح الكيماوي وقد إعتبر الرئيس أوباما في تصريحه الشهير أن إستخدام ستخدام إردعية وقاسية في حالة 

السالح الكيماوي خط أحمر وأن سوريا ستتعرض لعواقب وخيمة في حال إستخدامها لألسلحة الكيماوية ضد الشعب 

مية لغاز النظا ةسوري، غير أن تقارير جديدة وصلت للبيت األبيض تؤكد إستخدام القوات الةسوريوالمعارضة ال

السيرين في الغوطة الشرقية دفع الواليات المتحدة إلى تحريك قواتها البحرية المتواجدة في البحر األبيض المتوسط 

، غير أن جميع الجهود الدبلوماسية التي قام بها أوباما ووزير الخارجية  2سورياإستعدادا لتوجيه ضربة عسكرية ل

بتهمة إستخدام النظام السوري ألسلحة  سوريافيذ ضربة عسكرية لجون كيري لبناء تحالف دولي يساعد في تن

كيماوية في مناطق ريف دمشق باءت بالفشل الذريع ، فقد كان قرار أوباما متعجل لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا ، 

ي وفي مما تسبب في إحداث إرباك في الموقف الدولي وتباين بين أمريكا وروسيا ، وانقسام حاد في اإلتحاد األورب

، وفي ضل هذه األوضاع المعقدة تقدمت روسيا  األمريكيمجلس األمن الدولي ، كما أحدث إرباك داخل المجتمع 

أي ضربة  سورياترسانتها الكيماوية للمجتمع الدولي ، مقابل تجنيب  سوريابإقتراح للواليات المتحدة بأن تسلم 

وبدأ النظام السوري بتسليم شحناته الكيماوية عبر  سورياو  عسكرية ، هذه المبادرة وافقت عليها الواليات المتحدة

 3.حتماالت الضربة العسكرية على سوريا إمراحل ، وتقلصت 

جاء قرار  2014بشكل أكثر وضوحا من السابق ، ففي سنة  السوريةللمعارضة  األمريكيالدعم صل اتو  

وقد   ،في الواليات المتحدة وطالبت دبلوماسيي النظام السوري بالمغادرة ةسوريواشنطن بوقف العمل في السفارة ال

ئتالف الوطني السوري المعارض لديها وفق قانون البعثات أتبعت هذا القرار بقرار آخر وهو رفع تمثيل اإل

لكن اإلدارة الدبلوماسية ، وهو ما يؤكد رغبة الواليات المتحدة في عزل نظام بشار األسد على الساحة الدولية ، 

ة تدرك جيدا أن اإلجراءات الدبلوماسية وحدها لن تسقط نظام األسد ، وٕانما الدعم المالي والعسكري األمريكي

وحدهما قادرين على فعل ذلك ، وفي هذا اإلطار أعلنت واشنطن أنها بصدد إتخاذ تدابير  ةسوريللمعارضة ال

                                                 
1
 :، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، متحصل عليه من موقع " السوريةمن تسليح المعارضة  األمريكيفي أسباب تغيير الموقف "  

6a8od1f60-8c87-47a3 -1e21 -stitute .org / releas/ 727d1855 www.dohain، 10:00على الساعة  26/08/2014تاريخ الدخول. 
  :، مركز الجزيرة للدراسات ، متحصل عليه من الموقع " خيارات العمل العسكري سوريا"فايز الدويري ،   2

http:// studies. Allazira net /reports/2013/08/201382893040564778.htm ، 10:00على الساعة  26/08/2014: تاريخ الدخول  
  .مرجع سابقحمد حسين يحي،أ  3
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 27ة تعمل مع الكونغرس على تخصيص األمريكيإلدارة ماديا وسياسيا وأن ا ةسوريإضافية لدعم المعارضة ال

 .مليون دوالر إضافية كمساعدات تقدم للجيش السوري الحر

إال   ،على الرغم من رغبة واشنطن في حسم المعركة لصالح المعارضة المعتدلة وٕاسقاط نظام بشار بالسالح

 قف، غير أن تصلب مواةسوريفي محاولة إليجاد حل دبلوماسي لألزمة  ال  2أنها وافقت على عقد مؤتمر جنيف 

المدعومين من قبل كل من الواليات المتحدة وروسيا أدى إلى فشل هذا ) المعارضة والنظام( طرفي النزاع الداخلي 

لشن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في  2014أ قرارا في سبتمبر .م.و بعد ذلك إتخدت الو المؤتمر

 1.سوريا

 يعني أنها ة،السوريال األزمةواشنطن مع  تعامل مما سبق الحديث عنه ، يرى بعض المراقبين أن طريقة و    

ختالف الخصوصية قاء على النظام ، وٕانما تغييره عبر إستراتيجية مختلفة لما جرى في ليبيا نظرا إلبتريد اإل

،حيث أن واشنطن تتبع إستراتيجية دفع النظام إلى اإلنهيار من الداخل عبر سلوك يعتمد على التصعيد ةوريسال

التدريجي للعقوبات ، وزيادة الضغط السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية واإلقليمية ، وٕاعطاء دور كبير للدول 

حيث ا،والتغاضي عن تسليحه ةسوريهم هو دعم المعارضة الاإلقليمية خاصة تركيا والمملكة العربية السعودية ، واأل

وتفكيك منظومته الخاصة  قتصادياإ أن حجم المخاطر والتكاليف بإنهاك النظام السوري أمنيا وعسكريا و أ .م.تقدر الو

إلى  إلنهيار تبقى أقل في مقابل الخيارات غير اآلمنة على المنطقة والعالم في حال اللجوءل هة دفعيفي الداخل بغ

  2.الخيار العسكري إلسقاط النظام 

  الراهنة ةسوريال األزمة األهداف األمريكية في ظل:المطلب الثاني

التي و األهداف مجموعة من الدوافع  سورياف الواليات المتحدة من األحداث الجارية في تتحكم في موق

للواليات المتحدة إتجاه المنطقة ، يعمل على تحقيقها ، فالتصور اإلستراتيجي الجديد ل ةاألمريكيتسعى اإلدارة 

هتزازات العنيفة في البنية اإلجتماعية والسياسية لتلك النظم اإلقليمية بما فيها النظام السوري توظيف عنصر اإل

 .لخلق واقع سياسي وٕاستراتيجي جديد 

ي المنطقة ،فعلى الرغم أ ،فإن الهدف األول في سوريا هو إعادة صياغة الخريطة السياسية ف.م.بالنسبة للو

تقسيم سايكس بيكو السابق إستطاع تفكيك المنطقة إال أنه لم يستطع القضاء على كل مقومات التضامن من أن 

ة المتحدة وٕاسرائيل في المنطقة ، وتشكل األمريكياإلقليمي ، كما أنه لم يمنع من قيام محور إقليمي ممانع للواليات 

                                                 
1
  :، متحصل عليه من الموقع التالي  "أمريكا بين دعم اإلئتالف السوري المعارض والخوف من الجماعات الجهادية "شيماء عزة ،  
%-%d8%d9%86%d8%a7%d9%d8%a7%d8%a6%aa%d9%8u%d9%81-post. Com /2014/05/06/%d8%a7d9%d8%b1%d8%az -www.menahttp://  

d8%a7%d9%8u%d8%b9%b 85%d8%a7%d8%b114:23:،على 12/08/2014:،في. 
 Wwwalrai.com:، مركز الرأى للدراسات ، متحصل عليه من موقع  "السورية األزمةالمواقف اإلقليمية والدولية وأثرها في "،أمل محمد ياسين 2

/article/515433.htm http//،  15:00على الساعة  25/08/2014: تاريخ الدخول  
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حركات المقاومة في لبنان وفلسطين،  –سوريا  - إيران: الممانع والذي يضم سوريا الحجر األساسي في الطرف 

من خالل أن الواليات المتحدة تسعى لكسر محور المقاومة وبالتالي  سورياتجاه  األمريكيلذلك يمكن تفسير السلوك 

 .تحقيق األمن إلسرائيل ودرء الخطر عن مصالحها اإلستراتيجية في المنطقة 

وبعض الدول العربية ما هو إال إعادة تقسيم جديد للمنطقة  سوريايرى الكثير من الباحثين أن ما يجري في         

ويقوم هذا   األمريكيوفقا للمنظور " سايكس بيكو الجديد " أو " مشروع الشرق األوسط الجديد " تحت ما يسمى 

ة إلى إمارات ودويالت متحاربة فيما بينها يوالطائفالمشروع على تقسيم المنطقة على أساس الهوية العرقية والدينية 

 1.األمر الذي سيضمن أمن إسرائيل ويشتت الهوية العربية 

مشروع الشرق األوسط الجديد الذي جاء كبديل لمشروع الشرق األوسط الكبير ، توقف لمدة من الوقت نتيجة 

" المشروع من جديد في سياق ما يعرف بأحداث  لعدم توفر الظروف المالئمة ، إال أن الواليات المتحدة حركت هدا

، مما أتاح للواليات المتحدة فرصة تطبيق مشروع الشرق  سورياخاصة بعد إنطالق األحداث في " الربيع العربي 

  : األوسط الجديد والذي سيتم من خالله تقسيم سوريا إلى أربع كيانات أو دويالت صغيرة وهي 

وتتألف من محافظتي طرطوس والالذقية بالكامل ، ومناطق مصياف  سورياتقع غرب :  لدولة العلويةا ••••

تمتد الدولة العلوية حسب ما جاء في .والسقيلبية ومحردة التابعة لمحافظة حماه ، ومناطق تلكلخ والقصير والرستن 

نوب ، ويحدها من التقرير من حدود لواء إسكندرونة التابع لتركيا حاليا في الشمال إلى الحدود اللبنانية في الج

 .الشرق باقي محافظتي حمص وحماة ، ومن الشمال الشرقي محافظة إدلب 

تمتد من حدود إقليم كردستان العراق شرقا ، مرورا بالقامشلي ، الحسكة ، درباسية ، كوباني ، :  الدولة الكردية ••••

  .وصوال إلى عفرين وتنتهي بمصيف سلمى الساحلي 

وحلب وقسم من حمص وتدمر والرقة ودير الزور وصوال إلى الحدود الكردية وهي تضم دمشق : الدولة السنية ••••

  .في مدينة الحسكة 

وتشمل مناطق تواجد الدروز وصوال إلى الحدود اللبنانية المتاخمة لحدود الطائفة الدرزية في :  دولة الدروز ••••

 2 .لبنان

من خالل  ةسوريال األزمةإتجاه ها موقفتخاذ إعملت الواليات المتحدة على ،لتطبيق مشروع التقسيم الجديد  

تركيا ( المعتدلة والتغاضي عن إدخال السالح إليها من قبل القوى اإلقليمية  ةسوريإعالن دعمها للمعارضة ال

، وفي المقابل تبذل كل جهودها إلى محاصرة النظام السوري وٕاضعافه بشتى الوسائل وقد كانت أولى ) والسعودية 

                                                 
  .92-90ص  - ،ص)2013دار زهران للنشر والتوزيع ، : األردن ( األبعاد اإلستراتيجية للنظام العالمي الجديدعبد السالم جمعة زاقود ،  1
 . 153، ص) 2011دار الكتاب العربي ، : دمشق (  الفوضى الخRقةرمزي المنياوي ،  2
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، وقد يستطيعون في المستقبل  األزمةعلى حكم ذاتي نتيجة  سورياحين حصل أكراد  رياسو التقسيم في  بوادر

 .القريب تطويره إلى ما يشبه اإلستقالل الذي يتمتع به أكراد العراق 

، ةسوريإلى وجود مناطق واسعة خاضعة لسيطرة المعارضة ال سورياكذلك أدى تصاعد وتيرة العنف في          

الشرقية في دير الزور ودرعا وغيرها من المناطق ، حيث تم إجتماع ما يسمى إئتالف مثل حلب والمنطقة 

المعارضة المدعوم من قبل الواليات المتحدة في إسطنبول لتشكيل حكومة مؤقتة في المناطق الخاضعة لسيطرة 

( السياسي  المعارضة ، اي أنه أصبح هناك حكومتان إحداهما في دمشق وأخرى في حلب ، وفي ظل تعثر الحل

أعوام على القتال وعدم قدرة أي من الطرفين للوصول إلى حسم  أربعةومرور ) 2وجنيف  1فشل مؤتمر جنيف 

فعليا  سوريافي نهاية المطاف إلى تشكيل خط واحد بين الشمال والجنوب ، أي تقسيم  يدؤ سيذلك عسكري ، فإن 

  1.إلى دولتين وضعف وٕانهيار الجيش السوري مما سيضمن إستمرار التفوق اإلسرائيلي في المنطقة 

يهدف إلى تطبيق نظرية الفوضى البناءة أو التفكيك  سورياتجاه ما يحدث في  األمريكيإذا الموقف         

 .بل منطقة الشرق األوسط ككل  ياسور بهدف إعادة رسم الخارطة الجفرافية والسياسية ليس فقط في ،النظيف

إلى تفكيك الوضع القائم في بلد ما ، ولو أدى ذلك  األمريكيوتقوم نظرية الفوضى البناءة حسب المنظور  

إلى حدوث فوضى مؤقتة تمهيدا إلعادة تركيب هذا البلد على أسس جديدة مالئمة أكثر لمصالح الواليات المتحدة 

 ياألمور ونقلها من مرحلة الجمود إلى مرحلة المرونة الهالمية والحركة، لك ومخططاتها في المنطقة ، وحلحلة

 فرصتها، أو إطالق العنان لقوى التغيير الداخلي بأن تأخذ  2 التدخل وتطبيق السيناريوهات الجاهزة من مكنتت

وهذا ما تجلى  3،وتفعل فعلها وتقوية عناصر الفعل المؤثر الذي يهدف إلى حدوث التغيير داخل األنظمة السياسية

بما يمكنها من إسقاط النظام  ةسوريحيث تدعم الواليات المتحدة والغرب المعارضة ال ةسوريبوضوح في الحالة ال

لي  للعمل على التدخل وٕاسقاط النظام السوري ودعم وفي نفس الوقت تعمل على حشد تأييد دو .السوري من الداخل

 .وصول نظام آخر حليف لها 

بعد تدميرها إلى مناطق تتحكم فيها اإلثنيات القومية  سورياة باألساس على تقسيم األمريكياإلستراتيجية تقوم 

والطائفية وتبعا لذلك تنهار المنطقة ويتولد مناخ سياسي وأمني مالئم تماما لفرض وقائع جديدة على الجغرافيا 

                                                 
  :، موقع روسيا اليوم متحصل عليه من الموقع التالي  "تأجيل إجتماع إسطنبول بين دعوة الحوار وخطر تقسيم سوريا "كشكية ، رائدة  1

http://arabic.rt.com/analytics/969317/، 16:00: على الساعة ، 17/07/2014: تاريخ الدخول  
   243ص ،)  2013دار الكتاب العلمية للطباعة والنشر ، : عمان  ( سياسة الواليات المتحدة األمريكية ومستقبل النظام الدوليحيدر على حسين ،   2
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الفلسطينية ، بما يحقق حماية أمن إسرائيل اإلستراتيجي واستمرار طموحات الكيان الصهيوني ومشروعه في إقامة 

  1.لة إسرائيل الكبرى دو 

أ إلى تحقيقه في سوريا فهو منع وصول السالح لمن تعتبرهم إرهابين .م.أما الهدف الثاني الذي تسعى الو 

األسلحة التي توجه من إيران عبر دمشق إلى لبنان لدعم حزب اهللا ، واألسلحة التي تهرب ف ،)حزب اهللا،حماس(

ا من خالل إشغال النظام السوري بمواجهة حالة الغليان التي تمر بها للعراق،سيجري تعطيله ةسوريعبر األراضي ال

إلى  سورياالبالد تمهيدا لإلطاحة به ، وتجري اآلن جولة معاكسة من تهريب السالح فبدال من تهريب السالح عبر 

،عبر الحدود من مختلف ةسوريلدعم المعارضة ال سورياالعراق ولبنان،أصبح السالح يهرب إلى داخل 

ون أنه إذا ما تمكنوا من إسقاط النظام السوري سيضمنون وصول نظام حليف في دمشق األمريكيتجاهات،ويتوقع اإل

وبالتالي سيتم توقيف تزويد حزب اهللا بالسالح مما سيؤدي إلى .يسهل عملية التوصل إلى اتفاقية سالم مع إسرائيل

 2.نطقةإضعافه ، كما سيتمكنون من تطويق إيران وكسر نفوذها في الم

تجاه يوبوليتكي يدخل في سياق اإلجالذي تسعى الواليات المتحدة إلى تحقيقه هو هدف  ثالثالهدف ال         

ة في إطار تفاعالتها مع القوى الكبرى المنافسة لها على الساحة األمريكيالواقعي المهيمن على السياسة الخارجية 

جزء حساسا من حافة األرض لمحاصرة روسيا من جهة الجنوب  سورياة تعتبر األمريكيفوفقا لإلستراتيجية ة، سوريال

لذا فإقامة أنظمة حليفة في مناطق حساسة كهذه هو مطلب أمريكي ملح .الغربي والحيلولة بينها وبين المياه الدافئة

القوة (  تدخل في إطار الصراع بين التاالسوكراتيا -   pivot states–تعد دولة إرتكازية  سورياعلى إعتبار أن 

بالنسبة للواليات  سوريابقيادة روسيا اإلتحادية ، ف) القوى البرية( بقيادة الواليات المتحدة والتيلوروكراتيا ) البحرية

حتواء والتي تهدف إلى حصر قلب األرض األوراسي ودفعه إلى الداخل ما المتحدة هي جزء من إستراتيجية اإل

 . خارج حدوده السياسية دهأمكن تجنبا لتمد

ة تتطلب عملية تحريك توازنات في المنطقة،ألن إعادة تشكيل خارطتها السياسية األمريكيإن المصلحة          

أصبح مطلبا ال بد منه وذلك في منحى يساعدها على تقويض القوى الصاعدة و على رأسها روسيا والصين ، إذ ال 

عدائهم ، لذا فتغيير األنظمة في مناطق معينة ين حدوث أي تغلغل في مناطق نفوذهم من قبل أاألمريكييريد 

، قبل أن يستفحل هذا ) الصين - روسيا( خاصة في سوريا سيساعد على كبح هذا النفوذ المتزايد لقوى الشرق 

النفوذ ويمتد إلى مناطق متحالفة مع أمريكا ، لذا كان سقوط النظام السوري مطلبا أساسيا وملحا لكل من الواليات 

ة الحالية كما هي األمريكيأمنيا دفاعيا متقدما ومنفذا إستراتيجيا لروسيا ، فاإلدارة  ااءها الخليجيين وخطالمتحدة وحلف

                                                 
   .53ص  ،)2013الشروق لإلعالم والنشر ، : الجزائر  ( الجدار األخير... سوريا عبد العال ، صالح عوض   1
  :متحصل عليه من الموقع التالي  ،"روسي على سوريا  –صراع أمريكي "يوسف مكي ،  2

52227.htm-www.aleqt.com/2011/06/24/articlehttp://  ، 12:00على الساعة  10/08/2014: تاريخ الدخول  
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يقها في جميع اإلتجاهات ، و حال سابقتها تسعى إلى تجريد روسيا من أي قدرة على الحركة بعد أن قامت بتط

 1.واليات المتحدة حرب بالوكالة ضد روسيارتطام ، جيوليتيكي تخوض فيها الإوبذلك تحولت سوريا إلى منطقة 

 فإن الواليات المتحدة تبنت سياسة تقويض النفوذ والدور السياسي الروسي على الساحة الدولية،أما سياسيا

ة األمريكيالسيطرة عليه على النحو الذي يحافظ على المصالح الحيوية  من هاإلى الدرجة التى تمكن

فروسيا لها عالقات واسعة في مختلف أرجاء العالم وهي تعود إلى حقبة اإلتحاد السوفياتي السابق ، ،2ويطورها

ولكون روسيا قطبا دوليا له وزن ومكانة مؤثرة على سلم القوى الدولية ، فإن الواليات المتحدة تعمل وبجهد واضح 

ح به وينسجم مع طبيعة وأولويات المصالح على تقليص هذه العالقات وعرقلتها والحد منها إلى القدر الذي تسم

هم عالقات روسيا العالمية عالقتها مع دول منطقة الشرق األوسط خاصة سوريا وايران ، فروسيا أة،ومن األمريكي

تسعى إلى إقامة تحالفات مع الدول العربية واإلسالمية ، لضمان ما تبقى من مصالحها ونفوذها في محاولة إلعادة 

ستمرار في إال أن هذا األمر ال يعجب الواليات المتحدة الطامحة إلى اإل3لف القوى والتحالفات،فرز وتشكيل مخت

قيادة العالم ، لذلك تسعى الواليات المتحدة إلى إسقاط حلفاء روسيا في منطقة الشرق األوسط بما فيهم النظام 

 ةسوريللمعارضة ال األمريكي، فالدعم  السوري الذي يعتبر حليف مهم لروسيا ولتواجدها في منطقة البحر المتوسط

يهدف إلى إسقاط الحليف الوحيد لروسيا في المنطقة ، ما يعني تقلص النفوذ الروسي وتراجعه إلى درجة تضمن 

 .ستمرار نفوذها ومصالحها الحيوية وقواعدها العسكرية في المنطقة إمن خاللها الواليات المتحدة 

ة تركز على إعاقة أي تقارب روسي محتمل مع الدول الحليفة أو األمريكيأن السياسة ،وبذلك يمكن القول 

غير الحليفة للواليات المتحدة ، أي مع الحلفاء أو الخصوم في منطقة الشرق األوسط والعالم ككل ، ألن ما تمتلكه 

وة عظمى تشكل روسيا من قدرات عسكرية تقليدية ونووية يخولها إلى استعادة ثقلها اإلستراتيجي ، والظهور كق

لذلك فإنه يجب تحجيم الدور الروسي ، وعدم السماح له بالعودة  4ة في العالم ،األمريكيخطرا على الهيمنة 

 5ة بتنفيذ هذه الرؤيةاألمريكينتزاع مناطق نفوذه الحالية ، لذا بدأت السياسة إاستعادة مجد اإلتحاد السوفيتي بإل

ألوسط عبر إسقاط األنظمة المتحالفة مع روسيا المتمثلة في سوريا إلنهاء النفوذ الروسي ضمن منطقة الشرق ا

 .وٕايران

                                                 
  .33 .،ص2014،جانفي 8.العدد،مجلة األمن في المتوسط،"دراسة جيوبوليتكية نظرية...سوريا في مهب التحوالت الدولية"،جالل خشيب  1
   .93، ص  مرجع سابقسين ، ححيدر على  2
3
ديـوان المطبوعـات الجامعيـة الـدار العربيـة للعلـوم : الجزائـر (مشـروع الشـرق األوسـط  الكبيـر ، الحقـائق واألهـداف والتـداعياتعبد القادر رزيق المخـادمي ،  
   25-18ص-، ص )ن.ت.د
،ص 161،2005ياسـية واإلسـتراتيجية ، العـددالس مركـز الدراسـات: ، القـاهرة  الصراع على النفـوذ فـي أوراسـيا ، مجلـة السياسـة الدوليـةخالد عبد العظيم ،  4

268 .  
   .103، ص  مرجع سابقحيدر علي حسين ،  5
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 ةسوريال األزمةتحقيقه من خالل مواقفها تجاه الى ة األمريكيالذي تسعى الواليات المتحدة  لرابعالهدف ا

متعلق بمسألة الصراع على الطاقة خاصة الغاز الطبيعي ، فالواليات المتحدة تنظر نظرة إرتياب وشك إلى الخطط 

ين يدركون أن روسيا سوف تتمكن في األمريكيالروسية الرامية إلستعادة موقعها كأحد أقطاب الطاقة في العالم و 

لذلك تسعى الواليات المتحدة جاهدة ،بما يخدم مصالحها روبا وآسياو هذه الحالة من تغيير الوضع الجيوسياسي في أ

حتكار الروسي لسوق الغاز األوربية ، وٕاخراج أوروبا من تحت عباءة النفوذ الروسي المتزايد للعمل على كسر اإل

 1.حتياجات األوربيين من دون الحاجة إلى الغاز الروسيإيجاد بدائل أخرى لمصادر الغاز الطبيعي تغطي إعبر 

هذا الهدف تبذل الواليات المتحدة ما في وسعها إلعاقة أي قوة تسعى إلى تغيير أسس معادلة الطاقة  وضمن

من خالل التوجه نحو السيطرة المباشرة على منابع الطاقة وطرق إمدادها  األمريكيفي العالم والقائمة على التفوق 

  2.أن تغير طبيعة األدوار الدولية  والتحكم بأسعارها وفرض الهيمنة على المناطق التي يمكن لثروتها

بالنسبة للواليات  سورياة على منابع النفط في العراق وأغلب دول الخليج ، برزت أهمية األمريكيبعد الهيمنة 

 : المتحدة كحجر أساس في لعبة الصراع على الغاز الطبيعي وذلك إلعتبارين مهمين هما 

كتشافات جديدة للغاز الطبيعي في حوض البحر األبيض المتوسط تؤكد على أنه يحوي على حوالي إظهور  .1

، حيث تتحدث دراسات أن  سورياتريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وتركز أغلب هذا اإلحتياطي في  122

في المرتبة  رياسو ، وهو ما يجعل  سورياألف متر مكعب يوميا ل 400سيحقق حوالي " قارة " إكتشاف حقل 

محط أطماع جهات خارجية عديدة ، ترغب في  سوريااألولى في منطقة المتوسط ، هذه اإلكتشافات جعلت 

ة من أبرز تلك القوى ، وهي تدرك بأن بقاء األمريكي، وتعد الواليات المتحدة ةسوريالهيمنة على إمكانيات الطاقة ال

متيازات في مجال الغاز إها والدول األوربية من الحصول على النظام السوري الحالي المتحالف مع روسيا سيحرم

ستثمار في مجال الغاز السوري ولن تسمح الطبيعي ، ألن روسيا هي الشريك األول لسوريا وهي تحتكر اإل

،  ية وحلفاؤها على ضرورة إسقاط النظام السور األمريكيبدخول أي دولة منافسة ، ولذلك قررت الواليات المتحدة 

ستثمارات ضخمة في مجال الغاز الطبيعي ، وبالتالي  إنظام آخر حليف يفتح الباب أمامهم للحصول على ووضع 

 .الروسية  التى تستحوذ على حق التنقيب على الغاز السوري " غاز بروم" إقصاء شركة 

منطقة مهمة لعبور الغاز من مناطق عدة إلى أوربا ، فبعد أن تمكنت اإلستراتيجية الروسية من  سورياتعتبر  .2

المدعوم من طرف الواليات المتحدة والذي أرادت من خالله إضعاف الهيمنة الروسية على " نابوكو" إفشال خط 

لتركية إلى أوربا ، لجأت الواليات سوق الغاز األوربية ، عبر نقل الغاز من آسيا الوسطى وتمريره عبر األراضي ا
                                                 

 : ، متحصل عليه من الموقع التالي  "صحيفة البناء اللبنانية،  "الصراع على سوريا والشرق األوسط: حرب الغاز  "عماد فوزي شعبي ،  1
http// :www.areen- info/ ?p=2207 #ax223cicugcrjgc ، 16:00على الساعة  14/08/2014تاريخ الدخول  

، مركــز الدراســات الدوليــة ،  سلســلة دراســات إســتراتيجية،  "الحــرب فــي الســلوك الخــارجي األمريكــي وأثــره علــى النظــام الــدولي "سوســن إســماعيل العســاف ، 2
   .24ص  ،2003 ،44.جامعة بغداد ، العدد
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ستعاضة عن مصادر الغاز المفقودة في وسط آسيا ة إلى إستراتيجية مضادة كانت تعتمد على اإلاألمريكيالمتحدة 

بمصدر آخر جاء من صحاري الجزيرة العربية و تحيدا دولة من قطر ، ومن هنا ولدت فكرة مشروع خط الغاز 

أن يخرج من قطر مرورا بالمملكة العربية السعودية ثم يتجه غربا إلى األراضي القطري والذي سيصبح مقررا له 

تركيا وصوال إلى أوربا في النهاية ،  ىلاحيث يلتقي بخط الغاز المصري واإلسرائيلي ، ثم يتجه شماال  ةسوريال

  .ا من سد حاجاتها الغازية عبر هذه الخط بدال من الغاز الروسي برو و وبذلك ستتمكن أ

المشروع تواجهه عقبة واحدة وهي رفض النظام السوري وعدم سماحه بمرور خط أنابيب الغاز القطري هذا 

ا ، على اعتبار أن هذا الخط سيضر بمصالح حليفه اإلستراتيجي روسيا ، وما زاد األمر سوء سورياعبر أراضي 

ا المشروع تسعى إيران من خالله ، وهذ 2010مع إيران والعراق سنة " الغاز اإلسالمي" هو توقيع سوريا إتفاق 

 األمريكيبتحويل نقل غازها وغاز القوقاز وآسيا الوسط عن طريق سوريا ، وهو ما يشكل تحدي لحط الغاز 

   1.على إزاحة السوري بمختلف الوسائل، وهذا األمر زاد من إصرار الواليات المتحدة ومشروع الغاز القطري" نابوكو"

   الراهنة ةسوريال األزمةالموقف الروسي من :لثالمطلب الثا

ساسـية فـي أذ شكلت العالقة مـع دمشـق لبنـة إوسط،تعتبر سوريا حليف مهم بالنسبة لروسيا في الشرق األ  
 و تعمقـت أكثـر فـي عهـده ،حيـث سـدوسـط منـذ مـا قبـل عهـد الـرئيس حـافظ األسترايتجية الروسية في الشرق األاإل

 فــي ديمومــة األكثــر ســتراتيجيةاإل الشــراكات مــن واحــدة عتبارهــاإب روســيا مــع اســتراتيجية عالقــة ركــز علــى تطــوير
قـوة "سـتعادة مكانـة روسـيا كــ بـالتركيز علـى إ  2000نذ عـام م في مقابل ذلك قامت روسيا بوتين،2األوسط الشرق
روسيا كثقل مـوازن ُمجسدًا سياستها ضد الواليات المتحدة في شكل لعبة محصلتها صفر من أجل وضع " عظمى

وتمثل سوريا موطئ القـدم األكثـر أهميـة فـي المنطقـة بالنسـبة لروسـيا، كمـا أنهـا تعتبـر . للغرب في الشرق األوسط
المطـل علـى البحـر األبـيض المتوسـط وٕاسـرائيل ولبنـان  --فموقـع سـوريا . ذات أهمية رئيسية فـي حسـابات بـوتين

  3.كبرى من أن ُيسمح بخسارتها يجعلها ذات أهمية --وتركيا واألردن والعراق 

و فرض أي تدخل عسكري في سوريا أكيد موقفها في منع أعلى ت ةسوريال األزمةعملت روسيا منذ بداية 

ذا إة في المنطقة،فاألمريكين يكون ذلك غطاء لفرض مزيد من الهيمنة أمزيد من العقوبات عليها،حيث تخشى 

ن ذلك سيتيح موطئ قدم ترفض بشدة تكرار التجربة في سوريا،ألنها إكانت قد عارضت تدخل الناتو في ليبيا،ف

                                                 
   .مرجع سابق شعبي،عماد فوزي  1

2 Pramod Raj Sedhain," Syrian Conflict: The Key International Interests", avalaible from: 
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31799147/Syrian_Conflict_The_Key_International_Interests-
libre.pdf. 

3 Anna Borshchevskaya ,"  Russia's Many Interests in Syria", January 24, 2013,avalaible from : 
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russias-many-interests-in-syria 
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لى تعطيل المبادرات إ،لذلك سارعت روسيا 1طاحة بالنظام كما حدث في العراققلب سوريا بعد اإل يف ةمريكيأ

ستخدام إمن الدولي عبر صدار قرارات تدعم تطبيق هذه المبادرات في مجلس األإقليمية و الدولية من العربية اإل

هي السبب الرئيسي في  ةسوريمن،و منذ البداية كانت روسيا تعتبر المعارضة الوسيا حق النقض في مجلس األر 

نها في نفس الوقت طالبت النظام باإلسراع في إجراء أال إعتبارها طرفا مسلحا مقابل الجيش النظامي،إب األزمةتفاقم 

بشأن ليبيا نصا و  ∗∗∗∗ 1973رقم  القرار األممي ن دول الناتو تخطتأعلنت روسيا بأاإلصالحات الجدية،و قد 

سقاط النظام السوري،فهي قلقلة من إو لن تسمح ب 2لى جانب سوريا في السلم و الحرب،إروحا،و هي بالتالي تقف 

ن إبعاد السلطة الحالية في دمشق أبعض التوجهات الدولية الصريحة التي تسعى لهذا الهدف و يعتقد الكرملين ب

مور من جانب و سيطرة تيارات أصولية متطرفة على زمام األ،هلية من جانبندالع الحرب األإسيترتب عليه 

  3.آخر

 المدنيينسلحة الكيماوية ضد ستخدام األإة باألمريكيتهام النظام السوري من طرف الواليات المتحدة إو بعد 

ستعداد واشنطن لشن هجوم عسكري على سوريا،عارضت روسيا هذا التدخل حيث دعت الخارجية الروسية إو 

و تدخل أعتداء إي أ نأ حترام القانون الدولي،وإلى توخي الحذر و إة و المجتمع الدولي األمريكيالواليات المتحدة 

ستخدام القوة دون تفويض من إن أل،و وسط ككعسكري على سوريا سيكون له عواقب كارثية على منطقة الشرق األ

  .نتهاكا خطيرا للقانون الدوليإمم المتحدة يعتبر األ

نائب علن ،أجنبي عسكريا في سورياو في إطار التحذيرات الروسية للقوى الغربية من مخاطر التدخل األ

المتوسط بالقرب من بيض ستمرار في البحر األإسطول الحربي الروسي سترابط بن سفن األأوزير الدفاع الروسي 

ة و فرنسا و األمريكيساطيل الواليات المتحدة أاد عدد قطع يٕازدو وضاع في سوريا توتر األبعد  ةسوريالسواحل ال

سفينة الحراسة ة سوريبريطانيا و غيرها من البلدان و من بينها المانيا،و حاليا ترابط بالقرب من السواحل ال

سود في سطول البحر األأخرى من أ نسفإليها  تضافو سوف  سود الروسيسطول البحر األالتابعة أل" سميتليفي"

  4.وقت الحق

                                                 
 :،مركز الجزيرة للدراسات ،متحصل عليه من الموقع "السورية األزمةمحددات السياستين الروسية و الصينية تجاه "وليد عبد الحي،  1

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/04/20124314543996550.htm  10:00:، على الساعة  16/08/2014:، تاريخ الدخول 
باالغلبية دون معارضة،حيث يقضي بفرض حظر جوي علي ليبيا و اتخاذ التدابير  2011مارس  17تم التصويت على القرار في مجلس االمن بتااريخ  ∗

 .الالزمة لمنع سالح الجو الليبي من استهداف المدنيين
،ص )2011مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت(وريس–المغرب -حلقات نقاشية عن مصر:رياح التغيير في الوطن العربيمطر جميل و اخرون، 2

 .244- 243.ص
 :صحيفة الحدث تحصل عليه من الموقع ،صحيفة الحدث،م"روسيا تمثل إستعصاء للغرب"حسين يسري، 3

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http
%3A% 15:00:،على الساعة  10/09/2014:خول،تاريخ الد 

 .236-235ص -،ص مرجع سابق عادل الجوجري، 4
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لى تجنيب سوريا إي هجوم على سوريا،سعت روسيا دبلوماسيا و في سياق الموقف الروسي المعارض أل

جون كيري و  األمريكيلتقى وزير الخارجية الروسي الفروف مع نظيره إضربة عسكرية كانت وشيكة عليها،حيث 

سلحة الكيماوية و التخلص منها في سوريا،و على تفاق على مشروع قرار لمنظمة حظر األإلى إتوصال الطرفان 

سلحة الكيماوية،و الذي ييده لقرار منظمة حظر األأمن الدولي يعبر فيه المجلس عن تمشروع قرار لمجلس األ

نتهاك اإلتفاق سواء من الحكومة إجتمع الدولي،و في حال طراف النزاع السوري كافة بالتعاون مع المأيطالب فيه 

ن يتخذ عمل ما أنفراد،و ال يمكن إمن الدولي كل حادث من هذا النوع على و المعارضة سيبحث مجلس األأ

  1.من قرارا إضافياصدر مجلس األأذا إال إستخدام القوة إب

وافقت  حيثمن ،سوريا خارج مجلس األ تخاذ قرار ضربإتواصلت الجهود الدبلوماسية الروسية لمنع وقد 

،لكن هذا ةسوريال األزمةلف من عدة نقاط لحل أو الذي ت 30/07/2012في  1روسيا على عقد مؤتمر جنيف

نطالق التنفيذ،حيث تمسكت سد كنقطة إلختالف بين واشنطن و موسكو حول رحيل األالمؤتمر فشل بسبب اإل

نتخابات الرئاسية التي ستحدد مصير جراء اإلإلى حين إسد في ظل حكومة توافق وطني قاء على األبروسيا باإل

  2.سدبشار األ

العمل على محاولة تقريب وجهات النظر مع الطرف  منول لم يمنع روسيا فشل مؤتمر جنيف األ

خارجية جتمع وزير الإ،2013يجاد حل لوقف الحرب،و في فيفري إو كيفية  ةسوريال األزمةحول  األمريكي

كل ما لطرفين على بذل تفاق بين افي برلين حيث تم اإل سيرغي الفروفمع نظيره الروسي  جون كيري األمريكي

عداد لمؤتمر سرع ما يمكن و اإلأطالق الحوار بين المعارضة و النظام السوري بفي وسعهما لتهيئة الظروف إل

و من ورائها الواليات المتحدة  ةسوريالمعارضة الن هذا المؤتمر فشل بسبب تشدد أ،غير 2014في سنة  2جنيف

نتيجة لعدم  براهيميخضر اإلاألممي ستقالة المبعوث األإمور تعقيدا بعد زادت األو قد ،سداألفي شرط رحيل 

النزاع الى العمل المسلح في محاولة كل طرف  ا،و بالتالي عاد طرفةسوريزمة اليجاد حل لألإي تقدم في أحصول 

  3.اآلخرنهاء إل

سد عسكريا من ي ثمن على سقوط األأ،و عدم موافقتها بةسوريال األزمةكيد موسكو على الحوار لحل أت

سثمار الملف السوري في سياق صراعها مع الغرب،و قد كان إدون التفاوض معها،يبرز خفايا السياسة الروسية في 

ة لن األمريكي–ظار لتنظيم العالقات الروسية نتن فترة اإلأ لىع سيرغي الفروفعالن وزير الخارجية الروسي إل

                                                 
 .81ص ،مرجع سابقأكرم محسن كساب ،  1
 .مرجع سابق عزمي بشارة، 2
،مجلة الدفاع،متحصل عليه من "إستراتيجية و تعقيدات مع الغرب-مصالح جيو:السورية األزمةروسيا و "نزار عيد القادر، 3

 .12:23:،على10/07/2014:،في www.lebarmy.gov.lb/ar/news/ ?34961:الموقع
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على  الكسندر زاسيكينكيد سفير روسيا في بيروت أكيد لهذه المقاربة رغم تأالت من أشكال بد،شكللى األإتكون 

  1.ية صفقة على حساب سورياأي نية لبالده في عقد أعدم وجود 

هم أالموقف الروسي دورا دبلوماسيا مكثفا لتفادي التدخل العسكري ضد سوريا ،و كان هذا الدور من لعب 

و  طوسهمية دور روسيا بحضورها القوي في منطقة الشرق األأالتحركات الدبلوماسية عالميا،و من هنا يتبين 

التي تكمن في وجود حليف قوي لها  ةسوريخصوصا و قوفها و تحالفها مع سوريا،و هذا يتقاطع مع المصلحة ال

زمات،و يقلص من حدة العقوبات التي تتعرض لها و خاصة من قبل الواليات المتحدة يدافع عنها في األ

  . كبر دليل على ذلكأمن ربعة مرات في مجلس األأستخدام روسيا لحق الفيتو إو ما ،ةاألمريكي

تجاه متغيرات البيئة الدولية و هذا ما يفسر  لى حد كبير و الموقف السوريإيتقاطع الموقف الروسي 

قليمية التي يتعرض لها،فالمصلحة ستمرارية النظام السوري حتى اليوم،بالرغم من الضغوطات الدولية و اإلإبقاء و 

،و إذا 2ستمرارية النظام السوري الحالي،و تقوية العالقات الثنائية معه في كل المجاالتإالروسية تتمحور حول 

ييدها للعملية العسكرية أعلنت عن تأن سوريا كانت من بين قلة من الدول التي إن،فسيا تساند سوريا اآلكانت رو 

  3.ييدها السياسات الروسية في الصراع الداخلي في داغستان و الشيشانأ،و ت2008الروسية في جورجيا عام 

ن أدراك القيادة الروسية بإلى إن الموقف الروسي المستميت في الدفاع عن سوريا يرجع إفي الخالصة ،

وسط في وجه الروس عن غالق منطقة الشرق األإخسارة سوريا بالكامل لمصلحة الواليات المتحدة يعني 

ة من التغلغل عبر تركيا الى منطقتي القوقاز ووسط آسيا و هو ما يعني األمريكيالواليات المتحدة  تمكنآخرها،و 

عماق أى منغوليا و إلمن الشيشان و تنتهي  أنفصالية تبدإيع حركات ستقرار في روسيا نفسها عبر تشجزعزعة اإل

  .سيبيريا

  الراهنة ةسوريال األزمةمحددات الموقف الروسي من :المطلب الرابع

حسمت روسيا موقفها مما يحدث فـي سـوريا بـإعالن دعمهـا لنظـام األسـد فـي سـوريا، حيـث أصـبحت مـن   

فروسـيا تتبـع سياسـة جوهرهـا دعـم األنظمـة التـي تواجـه إنتفاضـات شـعبية .الدوليـةأكثر المدافعين عنه في السـاحة 

و قــد .2009فــي الشــرق األوســط و هــذه ليســت سياســة جديدة،فروســيا إتبعتهــا فــي الثــورة الخضــراء فــي إيــران ســنة 

ليبيــا و ركــز العديــد مــن المحللــين فــي شــرحهم لهــذه السياســية علــى أهميــة اإلســتثمارات اإلقتصــادية فــي دول مثــل 

   4.سوريا أو ألن هناك إرتباطات سياسية تعود إلى عهد اإلتحاد السوفياتي

                                                 
 .305- 304.،ص صمرجع سابقناصر زيدان، 1
 .85-84.ص ص، مرجع سابقأكرم محسن كساب، 2
 .مرجع سابق ،وليد عبد الحي 3

4 Dmitry Gorenburg,Why Russia Supports Repressive Regimes in Syria and the Middle East,  PONARS Eurasia 
Policy Memo No. 198, June 2012,p.1. 
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قـادة ال سـباب و الحيثيـات التـي جعلـتلـى التسـاؤل عـن األإفي سـوريا  األزمةيدعو الموقف الروسي حيال   

 هناكفـ،وسطـلـيهم فـي منطقـة الشـرق األإكثـر حساسـية بالنسـبة هـم و األنهـا القضـية األأروس يتعاملون معها و كال

 منــه، مفــر ال أمــر األســد بشــار الســوري الــرئيس نظــام ســقوط أن يؤكــد علــى العــالم أنحــاء جميــع فــي متزايــد إجمــاع

 فلماذا دعمها للنظام السوري لسحب اإلصغاء الى المجتمع الدولي رفضتو  األسد نظام دعمت روسيا تزال ال ولكن

 1؟ســوريا فــي المحتملــين المســتقبل قــادة مــع العالقــات حســاب علــى فــي دعــم النظــام الســوري موســكو تســتمر

ن هنـاك العديـد مـن العوامـل المرتبطـة بالمصـالح الروسـية فـي سـوريا ذات طبيعـة ألـى أيذهب العديد من المـراقبين 

،و يمكـن تحديـدها فـي ةسـوريال األزمـةقتصـادية هـي التـي تـتحكم فـي موقـف روسـيا تجـاه إسـتراتيجية و إسياسية و 

  :يةالنقاط التال

 سوريا في الروسية لمصالح اإلقتصاديةا �

 و تتمثــــــــل.قتصــــــــادية واســــــــعة فــــــــي الشــــــــرق األوســــــــط، وخاصــــــــة فــــــــي ســــــــورياإروســــــــيا مصــــــــالح لــــــــدى   

ثـــــاني أكبـــــر ســـــوق  وفالشـــــرق األوســـــط هـــــ.مبيعـــــات المعـــــدات العســـــكرية والطاقـــــة فـــــيالمجـــــاالت األكثـــــر أهميـــــة 

الجزائــــر، ســــوريا، ليبيـــــا بانتظــــام فـــــي قــــوائم كبـــــار ظهـــــرت قبــــل الربيـــــع العربــــي، فلصــــادرات األســــلحة الروســـــية، 

  2.العمالء للمعدات العسكرية الروسية

قتصــــادية لروســــيا فــــي ســــوريا إلــــى أبعــــد مــــن المجــــال العســــكري بقيمــــة إجماليــــة تبلــــغ المصــــالح اإلتمتــــد   

ســـــتثمارات واســـــعة فـــــي التنقيـــــب عـــــن الـــــنفط والغـــــاز بإالشـــــركات الروســـــية  فقـــــد قامـــــت.مليـــــار دوالر 20حـــــوالي 

ســـــــتخراج الـــــــنفط فـــــــي بإ Soiuzneftegazو Tatneft فحاليـــــــا تقـــــــوم كـــــــل مـــــــن شـــــــركتي.اواإلنتـــــــاج فـــــــي ســـــــوري

خــــط   Stroitransgaz شــــركةوقــــد بنــــت .2010أول بئــــر لهــــا فــــي عــــام  Tatneftفقــــد حفــــرت شــــركة .ســــوريا

مــــن شــــأنه معالجــــة  ذيبنــــاء مصــــنع ثــــان قــــرب الرقــــة الــــتقــــوم بأنابيــــب الغــــاز الطبيعــــي ومصــــنع لتجهيــــز واآلن 

 2008مناقصــــة فــــي عــــام بفــــازت المجموعــــة النفطيــــة شــــمال غــــرب  و قــــد.مليــــار متــــر مكعــــب مــــن الغــــاز 1.3

ــــزور ــــرب ديــــر ال ــــنفط ق ــــي .لبنــــاء محطــــة لمعالجــــة ال ــــة النوويــــة ف وتشــــارك الشــــركات الروســــية فــــي مشــــاريع الطاق

وويــــة لبنــــاء أول محطــــة للطاقــــة الن 2010فــــي عــــام  Rosatomســــوريا، بمــــا فــــي ذلــــك الخطــــط التــــي أعلنتهــــا 

 .في سوريا

ـــــــد . قتصـــــــاد الســـــــوريشـــــــركات التصـــــــنيع الروســـــــية أيضـــــــا دورا فـــــــي اإلتلعـــــــب كمـــــــا    شـــــــركة  وقعـــــــتفق

Uralmash  2011فـــــــي ســـــــبتمبر .الــــــنفط الســـــــورية ةلتــــــوفير معـــــــدات الحفـــــــر لشـــــــرك 2010عقــــــد فـــــــي عـــــــام ،

                                                 
1 Nicholas Kosturos, What Drives Russia’s Unrelenting Position on Syria? Center for American Progress, August 
13, 2012, avalaible from : https://www.americanprogress.org/issues/security/news/2012/08/13/12027/what-drives-
russias-nrelenting-position-on-syria/  
2 Dmitry Gorenburg,Op.Cit,p.1 
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ــــــالث طــــــائرات ركــــــاب  Aviastar-SPشــــــركة  و Tupolev كــــــل مــــــن شــــــركة  وقعــــــت ــــــوفير ث -Tuمــــــذكرة لت

204SM شـــــــركةأعلنـــــــت كمـــــــا . ومركـــــــز خدمـــــــة لهـــــــذه الطـــــــائرات للطيـــــــران الســـــــوري ZAVODY Traktornye 

شـــــركة  وقعتو فـــــي نفـــــس الســـــياق،.خطـــــط لمشـــــروع مشـــــترك مـــــع شـــــركة ســـــورية لبنـــــاء المعـــــدات الزراعيـــــةعـــــن 

Sitroniks  أعلنــــــــت  شــــــــركةوأخيرا،.لبنــــــــاء شــــــــبكة الســــــــلكية لســــــــوريا 2008عقــــــــد فــــــــي عــــــــام Russkie 

Navigatsionnye Tekhnologii ـــــــــــديها ـــــــــــى  اخططـــــــــــ بـــــــــــأن ل لتركيـــــــــــب معـــــــــــدات المالحـــــــــــة القائمـــــــــــة عل

GLONASS 1.على السيارات السورية 

ن تغييــــــر النظــــــام فــــــي ســــــوريا أو فــــــي أي مكــــــان آخــــــر فــــــي الشــــــرق أالــــــروس مــــــن  ســــــؤولينالميخشــــــى   

قتصــــادية مــــع عالقــــات اإلالمتابعــــة بالحكــــام الجــــدد مثلمــــا قــــام األوســــط مــــن شــــأنه أن يــــؤدي إلــــى خســــارة عقــــود، 

لمجـــــال  مصـــــدر قلـــــق خصوصـــــا بالنســـــبةمـــــا يشـــــكل هـــــذا .فـــــي تركيـــــا، وأوروبـــــا، أو الواليـــــات المتحـــــدةحلفـــــاؤهم 

لـــــــى ليبيـــــــا كمثـــــــال علـــــــى األثـــــــر االقتصـــــــادي إلســـــــقاط إتشـــــــير  أن مبيعـــــــات األســـــــلحة، حيـــــــث يمكـــــــن لروســـــــيا

ــــى مبيعــــات األســــلحة الروســــية ــــدرت مشــــتريات وكانــــت. الحكومــــة عل ــــا  ق  2روســــية بحــــوالي مــــن األســــلحة الليبي

 عقــــــود فــــــي مرحلــــــة متقدمــــــة مــــــن المفاوضــــــات إلضــــــافية ت، وكانــــــ2010و  2005مليــــــار دوالر بــــــين عــــــامي 

ـــــــــــــــدبابات  2بقيمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة والمروحيـــــــــــــــات والغواصـــــــــــــــات وال مليـــــــــــــــار دوالر ، بمـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا الطـــــــــــــــائرات المقاتل

دفاعي علــــــى تفاقيــــــة للتعــــــاون الــــــإالحكومــــــة الليبيــــــة الجديــــــدة، مــــــن جهــــــة أخــــــرى، اختتمــــــت مــــــؤخرا .والصــــــواريخ

القــــادة  ديعتقـــ مـــن هـــذا المنظـــور،.المـــدى الطويـــل مـــع فرنســـا التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى شـــراء طـــائرات مقاتلـــة فرنســـية

لــــــذلك، .األوان بالنســــــبة لهــــــم للتخلــــــي عــــــن األســــــد فــــــي هــــــذه المرحلــــــة اتفــــــ ه قــــــدعتقــــــادا راســــــخا بأنــــــإالــــــروس 

إن م األســـــــد المعارضـــــــة أو فقـــــــط إذا هـــــــز  عليهـــــــا قتصـــــــادية لروســـــــيا فـــــــي ســـــــوريا يمكـــــــن الحفـــــــاظالمصـــــــالح اإلف

  2.هناك تسوية عن طريق التفاوض كانت

نهــا ن المعركــة فــي ســوريا هــي معركتهــا ألأ،تعتبــر روســيا اليــوم بــ ةســوريال األزمــةبالنســبة لموقــف روســيا مــن 

المسـتجدة بعادها عـن منـاطق الطاقـة سـها الواليـات المتحـدة،إلأمر عليها من قبل الدول الغربيـة و علـى ر آن التأتعلم ب

رتفــاع األســعار عالميــا هــو الــذي ســاعد روســيا الحاليــة علــى إعــادة دورهــا مــن إ فــي البحــر المتوســط، فــالقوة النفطيــة و 

كتشـاف ثروتهــا إهتمـام الروســي بسـوريا يعـود الــى اإلتزايــد قتصـادية علــى المسـرح الـدولي،و خـالل قـدراتها الماليــة واإل

باإلضــافة إدراك روســيا 3. ســاحل الســوري وبــالقرب مــن الحــدود اللبنانيــةبالعديــد مــن الحقــول النفطيــة علــى الالجديــدة 

  مدى رغبة أمريكا لتمرير الغاز القطري عبر سوريا إلى أوروبا في محاولة إلنهاء تبعية الدول األوربية للغاز الروسي

                                                 
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 

ماي  4694،21.،العدد،صحيفة المستقبل العربي"المصالح فوق كل اعتبار:البحر المتوسطروسيا والطاقة الجديدة في  "،خالد ممدوح العزي 3
 .19.،ص2013
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 ،السوريتدرك روسيا مدى الخسائر التي ستلحق بها في حال سقوط النظام بناءا على المعطيات السابقة،

لى إنتظار التوصل إمن ،بي مرونة في مجلس األأظهار إمر الذي يفسر دوافع تمسكها بالنظام،و بالتالي عدم األ

 .سها تجارة السالحأستمرار مصالحها في سوريا،و على ر إطار حل يؤمن لها إتوافق مع الواليات المتحدة على 

 األوسط الشرق في الروسية السياسية المصالح �

 قتصـاديةاإل المصـالح علـى العربـي للربيـع المحتمـل التـأثير بشـأن قلقـون الـروس القـادة أن مـن الـرغم علـى  

 ذات السياسية، العواملف.األوسط الشرق في النظام لتغيير لمعارضتهم الرئيسي السبب هو ليسفإن هذا  الروسية،

 1.الروسية الحسابات في أهمية أكثر دورا تلعب والدولي اإلقليمي الطابع

 يكمـن فـي كيفيـة الرئيسي هتمامهاإبل إن الطاقة، ستيرادإل حاجة في ليست اإلقليمي،روسيا المستوى على  
 ةمنشـــأإحتفظت روســـيا بالســـوفياتي، تحـــاداإل تفكـــك تلـــت التـــي الســـنوات فـــيف.المنطقـــةإلـــى  ســـتراتيجياإل الوصـــول
 أي تستضـيف ال ألنهـا حقيقيـة، عسـكرية قاعـدة ليسـت و هـي.السـورية طرطـوس فـي البحريـة اللوجسـتية الخدمات

 وتمــوين إصــالح هــو امنهــ األساســي الغــرضو .دائــم بشــكل يعملــون الــذين بحــارا 50غيــر  روس عســكريين أفــراد
وتكمـن أهميـة القاعـدة البـــحرية فـي طــــرطوس كـــــأحد .المتوسـط األبـيض البحـر تعبـر التـي الروسـية البحرية السفن

بأنهـا تمـنح القـوات  إيغـور كاسـاتونوفالـــركائز اإلستراتيجية في البحر المتوسط والتي وصفها األميـــــرال الروسـي 
  2.حمر والمحيط األطلسيالروسية الوصول السريع إلى البحر األ

تســـتعمل قاعـــدة طرطـــوس البحريـــة كـــذلك لمهّمـــات أخـــرى مـــن أبرزهـــا شـــحن األســـلحة والـــذخائر الروســـية    
ستمرار ، وهي تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى روسيا في ظّل األحداث الراهنة سواء إلةللقوات المسّلحة السوري

عايــا الــروس مــن ســوريا عنــدما عمليــات شــحن المعــّدات الروســية إلــى ســوريا أو لتســهيل إجــراء عمليــات إخــالء الر 
  3.تدعو الظروف والتطّورات إلى ذلك

ال بـّد مــن ربـط أهميــة قاعـدة طرطــوس بعالقـة التحــالف القـائم بــين روسـيا وســوريا، والتـي تحــرص موســكو   
علـــى الحفـــاظ عليهـــا بعـــدما خســـرت كـــل التحالفـــات التـــي كانـــت قائمـــة مـــع عـــدد مـــن الـــدول األخـــرى فـــي حـــوض 

لـذلك تعتبـر القيـادة .قليمـي والمتوسـطيط مـا أضـعف موقفهـا وتأثيرهـا فـي الجيوبوليتيـك اإلالمتوسط والشـرق األوسـ
بــيض المتوســط عبــر ســتمرار لتواجــدها فــي منطقــة الشــرق و البحــر األإســتمرار النظــام الســوري هــو إن أالروســية 

وهــو مــا يــؤمن لهــا منفــذا إســتراتيجيا كبيــرا علــى البحــر المتوســط 4،قــلأقاعــدة طرطــوس و مينــاء الالذيقيــة بشــكل 
ويمكنهــا مــن تفــادي العقبــات المتمثلــة بعبــور المضــائق البحريــة التــي تســيطر عليهــا تركيــا البلــد العضــو فــي حلــف 

                                                 
1Dmitry Gorenburg, Op.Cit,p.3. 

 .17.،ص2012،السنة الثالثةو العشرون،فيفري 7042.،العددصحيفة القدس العربي،"ةسوريال األزمةسر الموقف الروسي من "الدجني،حسام  2
3    Institute for the study of war, «Russian naval base Tartus», July 31, 2012. 
www.understandingwar.org/si/5/default/files/backgrounder_russian _ navalbasetartus.pdf.  
4 Mark Katz, «Putin's foreign policy toward Syria».avalaible from: 
www.digilib.gruu.edu/dspace/bitstreaus/1920/3024/1/putinsyriameria.pdf . 
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شمال األطلسي، باإلضافة إلى سهولة وصولها إلى القرن اإلفريقي والمحـيط الهنـدي حيـث تشـارك قواتهـا البحريـة 
  1.محاربة القرصنة المنتشرة في منطقة خليج عدن  في

 التــيو  الروســية للبحريــة تابعــة مجموعــة قبــل مــن ســوريا إلــى 2012 ينــايرالتــي كانــت فــي  الزيــارة دلــت   

. الحاليـة وقيادتهـا سوريا مع لعالقاتها روسيا توليها التي األهمية على كوزنتسوف ميرالاأل الطائرات حاملة شملت

. سياسية دالالت ا أيلديه توليس روتينية زيارة تكان ههذ أن وتكرارا مرارا رسمية روسية مصادر تذكر  حين في

فــي " ليبيــا ســيناريو" مــع تتســامح لــن روســيا نأ علــى إشــارة بوصــفها والخــارج الــداخل فــيت هــذه الزيــارة فســر و قــد 

 لنظـــامالروســـي  الـــدعم علـــى مؤشـــربأنـــه  الرســـمية، اإلعـــالم وســـائلو  الســـورية الحكومـــة بينمـــا إعتبرتـــه وقـــدســـوريا 

  2.األسد

 الشــرق فـي العبـا زالتــ ال روسـيا أن ، مختلـف شــيء إلـى الواقـع فـي فـإن هــذه الزيـارة قـد تشــير ذلـك، ومـع  

 تصــبح أن إمــا يؤديســ األســد رحيــل أن القــادة الــروس يعتقــد و.عتبــاراإل بعــين تؤخــذ أن يجــب اومواقفهــ األوســط

 تفقـد الحالتين،سـوف مـن أي فـي.األهليـة والحـرب الطويـل المـدى على الفوضى إلى نزالقاإل أو اتركي حليفاسوريا 

 األنظمة محوريسمى   كان ما نهيارإ إزاء بالقلق تشعر فإنها ذلك، على وعالوة.عليه عتماداإل يمكن حليفا روسيا

 روسـيا بـين العالقـات بناء إلعادة بوتين فالديمير عمل رئيسا، أصبح أن منذ.األوسط الشرق في لروسيا الصديقة

هـــذا  المركــز فــي و إيـــران والعــراق وليبيــا ســـوريا كانــت فقــد.البــاردة الحـــرب فتــرة مــن األوســـط الشــرق فــي وحلفائهــا

 . المنطقة في األمريكية الهيمنة لموازنةت روسيا من خالله سع الذي المحور

 عـدم الـروس القـادة قـرر ،فقـدليبيا فـي الغربـي التـدخل لقبـول مستعدة روسيا كانت العربي، الربيع بداية في  

  :لسببين 1973 القرار ضد النقض حق ستخدامإ

 التقارب ،فقد كانالتدخل باتجاه األمور يدفعون كانوا الذين الغربيين الزعماء تنفير في ترغب تكن لم أنها أوال،  -

 الـــدول مـــع الروســـية قتصـــاديةواإل السياســـية العالقـــات كانـــت وبالتأكيـــد الهـــ بالنســـبة امهمـــ المتحـــدة الواليـــات مـــع

 الطيــران حظـر منطقــة لصـالح بقــوةتـدفع  كانــت التـي وٕايطاليـا فرنســا مواقـففقـد كانــت .أكبــر أهميـة ذات األوروبيـة

 خاصـة أهميـة ذات بنغازي، على القذافي قوات قبل من هجوم وقوع حالة في إنسانية كارثة حدوث حتمالإ بسبب

  .الروسية للحسابات بالنسبة

  
  

                                                 
 . 262، ص) 2013،  1دار الفاربي ، ط: لبنان (،الوجه اXخر للثورات العربية نضال حمادة ،  1

2 Dmitry Gorenburg, Op.Cit,p.3. 
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 واســـعة مذبحـــة النتيجـــة كانـــت إذا التــدخل منـــع عـــن ونمســـؤول واكونـــي أن يريــدون الـــروس القـــادة يكـــن لـــم ثانيــا، -

 1.للمدنيين النطاق

 كانــت للنــاتو الجويــة الضــربات أن واضــحا أصــبح ألنــه الروســية نتقــاداتاإل تتصــاعد مــا ما،ســرعانلكن  

 و.المدنيـة المنـاطق اسـتهداف مـن الليبيـة الجويـة القـوات منـع مجـرد مـن بدالللجيش الليبي  البرية القوات تستهدف

 لتـــدخل ذريعـــة يـــوفر أن شـــأنه مـــنفـــي مجلـــس األمـــن لمنـــع إستصـــدار أي قـــرار  الروســـي الفيتـــو إلـــى أدىهـــو مـــا 

  .األوسط الشرق في آخر غربي عسكري

  الخوف من عدوى اإلنتشار �

ال يريد القادة الروس خلق نمط جديد من التدخل الدولي في الصراعات الداخلية،خاصة عندما تكون هذه   

 تســعى دولــة غربيــةن ينظــر لهــا كأال ترغــب روســيا .نظمــة تســلطيةأنتفاضــة شــعبية ضــد إالصــراعات ناتجــة عــن 

 ،وكرانياأالملونـة فـي صـربيا، تتـذكر روسـيا الثـورات. خرى من العالمأجزاء أعلى  اشكال مؤسساتهأو  الفرض قيمه

  .نظمة صديقة بأخرى عدوةأ ستبدلتإين أو جورجيا،

فإن القادة بوتين، فالديميرل السياسي النظام ضد حتجاجاتإ ظهور روسيا بعيدة نوعا ما عن نأ حين في  

 اإلطاحــة أنبــ خــوف وهنــاك.المضــادة بموجــة مــن اإلحتجاجــات و اإلحتجاجــات محــاطون أنهمبــ ونيشــعر  الــروس

 ســتقراراإل عــدميــؤدي إلــى  وبــذلك إيــران، فــي للحكومــة المناهضــة حتجاجــاتاإل تجــدد ؤدي إلــىيــ قــد األســد بنظــام

 .روسياإلى  حدودال أقرب حتى المنطقة في السياسي

اســتراتيجية، حيــث تــرى –تســتند الحســابات الروســية لــدعم نظــام بشــار األســد إلــى قــراءات وحســابات جيــو      
سـتراتيجية كبـرى لروسـيا، إيراني، ويشّكل ذلك خسـارة األسد يعتبر مقّدمة إلسقاط النظام اإلموسكو أن إسقاط نظام 

كمــا ســيؤّثر حتًمــا علــى الــدور الــذي تطمــح روســيا إلــى . يهــا الوحيــدين فــي منطقــة الشــرق األوســطتبحيــث تفقــد حليف
تراجـــع مســتوى الوجـــود  ضــطالع بــه مـــن جديــد كقــوة رئيســـة فــي التوازنـــات الدوليــة الجديــدة، خصوًصـــا فــي ظــلّ اإل

  2.نسحاب من أفغانستانقتراب موعد اإلإنسحاب من العراق، ومع العسكري األميركي بعد اإل

 المنطقـــة، فـــي اإلســـالمية التيـــارات حققتهـــا التـــي المكاســـب مـــن قلقـــون الـــروس القـــادة ذلـــك، علـــى وعـــالوة  

 عليــه القــوى المــرجح أن تهــيمنمــن ســالمية إعتبــاره ثــورة إســكو تنظــر إلــى الربيــع العربــي بفمو .مصــر فــي وخاصــة

 المســتبدينب شــعبيةال اإلطاحــة مــن ةالتوأمــ مخــاطرف3.يصــبح الصــراع الســوري أكثــر تطرفــا أن وتخشــى.ةالمتطرفــ

 مـن أجـزاء على اإلسالميين ستيالءإ خطر ترفع التي نتخاباتاإل في اإلسالمية ألحزابل الحق نتصارإ و  المحليين

                                                 
1 Ibid,p.4.  
2 Margaret Klein, «Russian's policy: on the way to Isolation».avalaible from: 
www.sepss.org/liles/spaw/uploads/file/policy/03-30-212-russia's-policy-on-syria - klein.pdf. 
3 Dmitri Trenin,The Mythical Alliance Russia’s Syria Policy, The Carnegie papers, FEBRUARY 2013,p.1. 
http://carnegieendowment.org/files/mythical_alliance.pdf 
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 إلــى المنطقــة مــن الهجــرة تــدفقات فــي كبيــرة زيــادة إلــى ؤدييــ أن المــرجح مــن الســيناريو هــذا ومثــل.الوســطى آســيا

ـــادة حتمـــالإ و  روســـيا ـــة الهجمـــات فـــي زي ـــد ممـــا المنطقـــة، مـــن اإلرهابي  السياســـي الوضـــع ســـتقرارإ زعزعـــة مـــن يزي

  1.الداخلي

 شـعبيةال حتجاجـاتاإل ضـربته الـذي المثـال مـن والقلـق حـدودها قـرب ستقراراإل عدم من الخوف من مزيج  

 سـتبداديةاإل األنظمـة دعـمة سياسـ تجـاه الـروس القـادة دفـع فـي إضـافيا دورا تلعـب كلهـا عوامـل األوسـط الشـرق في

  .في منطقة الشرق األوسط

  الراهنة ةسوريال األزمةالروسي في  األمريكيمظاهر التنافس :المبحث الثالث

صراعا مركبا و معقدا على المستويين الداخلي و الخارجي،تلعب فيها الواليات  ةسوريتشهد الساحة ال        

الروسي - األمريكيوجه التنافس أ،و تتعدد ةسوريال األزمةحداث أرز في تسيير بة و روسيا الدور األاألمريكيالمتحدة 

الخطاب :ثالث مستويات و هيلى إظاهر التنافس بين القطبين العالميين مدواته،و يمكن تحديد أبتعدد  ةحول سوري

  .ممي،مستوى الدعم اللوجيسيتكيالرسمي،المستوى األ

  ةالرسمي ات والتصريحاتعلى مستوى الخطاب:المطلب األول

دوات التـــي يعبــر بهـــا النظـــام السياســـي عـــن مواقفـــه تجـــاه قضـــية يعتبــر الخطـــاب الرســـمي لدولـــة مـــا مـــن األ         

ســـتراتيجية،و يديولوجيـــة و مخططاتـــه اإلائـــه اإلآر معينـــة،و هـــو بالتـــالي يتضـــمن دفـــاع ذلـــك النظـــام عـــن مصـــالحه و 

و هـي بنيـة " تحليل الخطاب"الخطاب السياسي يتسم ببنية نظرية متماسكة كما تقول الدكتورة سلوى شرفي في كتابها

  .ستراتيجية التي يتبناها النظام القائمديولوجية و اإليمدة من اإلمست

ن يحــافظ أوتــي مــن قــوة أيشــير عــن تــدخل الفاعــل السياســي الــذي يســعى بكــل مــا  ةســوريال األزمــةن تــدويل إ        

كما تسعى الى ) ابالنسبة لروسي(ن يستعيد مكانة الريادة أو ) بالنسبة للواليات المتحدة (ولى في العالم على مكانته األ

عتبـــارات الداخليـــة و الخارجيـــة مـــن خـــالل توظيـــف السياســـة بـــين المحـــددات الداخليـــة و الدوليـــة و بـــين اإلالموازنـــة 

  .الخارجية بما يحقق المصالح الداخلية لكال البلدين

ن الخطابات و التصريحات الرسمية لكل من الدولتين المتنافستين حـول سـوريا هـي خطابـات متناقضـة حـد إ

يضــا أنمــا هنــاك إعــالمي الــذي ال يضــم فقــط روســيا و الواليــات المتحــدة ،و الالتباين،ممــا يخلــق شــرخا فــي الموقــف 

                                                 
1 Dmitry Gorenburg, Op.Cit,p.5. 
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لحــرب البــاردة التــي عرفــت تنــاقض فــي ذهــان صــورة الــى األإو لــذلك و هــو مــا يعيــد أمــا لهــذا الشــق إتحالفــات تنتمــي 

  1.الخطابات الرسمية بين القطبين العالميين،و تشكل محاور و تكتالت تجمعها المصالح المشتركة

خطـار و األبعـاد مختلفـة مـن ناحيـة التعامـل مـع أبظالل ذات  اةسوريالتعددية و التركيب في الساحة اللقت أ

بـيض ة الصادرة تباعـا عـن البيـت األاألمريكيالدولي تدرجت الخطابات التهديات التي يولدها الصراع،فعلى المستوى 

دخــال إب ةسـوريسـد،و قــد طالبـت الحكومـة السـتنكار مــا يقـوم بـه األإسـتحياء فـي إ ت علــىأدانـة الصـراع،حيث بـدإفـي 

خــر يؤكــد ان آســد بمنصــبه و صــالحات سياســية ســريعة،حتى تطــورت تباعــا فــي خطــاب صــريح يــدعو لمغــادرة األإ

لــى حــد التلــويح بتوجيــه ضــربة إة األمريكيــس هرمهــا،و قــد وصــلت الخطابــات أســد علــى ر الجديــدة لــن يكــون األ ســوريا

   .سد باستخدام السالح الكيماويتهام نظام بشار األإعسكرية خاصة في ظل 

تهام المعارضة المسلحة بتقـويض النظـام إلى ضبط النفس،و إو قد كان الخطاب الروسي في المقابل يدعو 

لى إأي تحرك يدعو  أنتساب للقاعدة و التلويح دائما بالفيتو عندما يبدرهاب و اإلل الناس و كذلك توزيع تهم اإلو قت

  2.من اتجاه سورياصدور قرار من مجلس األ

وبامــا كانــت أدارة إن أالرســمي يغلــب عليــه الحــذر، حيــث  األمريكــيكــان الخطــاب  ةســوريال األزمــةمــع بدايــة 

صـالحات حقيقيـة ووضـع حـد للعمليـات العسـكرية،و قـد تبـين ذلـك إسـد بيقـوم الـرئيس بشـار األن أتؤكد على ضـرورة 

مـل للـرئيس نه ال يـزال يـرى بعـض األألى إشار أ،حيث 2011وسط في ماي وباما عن الشرق األفي خطاب كبير أل

  3".ن يفسح الطريقأو ألى الديمقراطية إنتقاال إن يقود أسد األنه على أ:السوري،حيث قال

ن موقفهــا ثابـت اتجــاه مــا يحـدث فــي سـوريا و قــد عبــر عـن ذلــك النــاطق ألـى روســيا فقــد ردت بـإمـا بالنســبة أ

وبامـا حـول الشـرق أن موسكو تـدرس بدقـة خطـاب أعلى  الكسندر لوكاشفيتشالرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية 

  .خطاب اوبامان موقفها من الوضع في سوريا و كيفية معالجته لم يتغير بعد أوسط،و األ

الواليـــات المتحـــدة و  ســـهاأت مواقـــف الـــدول الكبـــرى و علـــى ر أفيمـــا كـــان الوضـــع فـــي ســـوريا يـــزداد عنفا،بـــد

،زادت الواليـات 2011اوت  18لرسمي للمسؤولين في البلدين،ففي ا خذ منحنى تصعيديا في لهجة الخطابأروسيا،ت

لـى إصـالح لـى اإلإلى حد كبير على النظام السـوري،حيث تحـول موقـف بـاراك اوبامـا مـن الـدعوة إالمتحدة الضغوط 

                                                 
 :،متحصل عليه من الموقع مجلة تونس المستقبل،"الرسائل السياسية في الخطاب الرسمي للحكومتين:في سوريا األزمةالروسي حول  األمريكيالصراع " 1

http://futuretunisie.tn/?p=730 16:00:، على الساعة  19/10/2014:، تاريخ الدخول 
 :،متحصل عليه من الموقع"تاثيرات استمرار الصراع في سوريا على االمن الخليجي:تحوالت امنية"يحي بن مفرح الزهراني، 2

http://arabsi.org/attachments/article/3575/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%D9pdf 
  17:00:، على الساعة  19/10/2014:تاريخ الدخول

 :،متحصل عليه من الموقعمجلة البيان:"في سوريا األمريكيحقيقة الموقف "علي حسين باكير، 3
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2844 17:00:،على الساعة19/10/2014:،تاريخ الدخول 
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جـاي "سد كزعيم قد تبددت بالفعل،و قال الناطقن شرعية بشار األأبيض علن البيت األأسد،و قد المطالبة برحيل األ

  1.سدفضل حاال من دون األأن سوريا ستكون أب"كارني

مزيـدا مـن الوقـت لتنفيـذ  سـدنه يجب منح الرئيس األأالروسية في بيان رسمي لها بو قد ردت وزارة الخارجية 

شــارة واضــحة ال لــبس فيهــا إن هنــاك أو نحــن نــرى ... قتصــاديةصــالحات السياســية و اإلن عنــه لإللــالبرنــامج المع

التـي يتعـين لـى المعارضـة إيضـا أرة موجهـة اشـإشكال العنف،و هـذه أن وضع حد لمختلف ألى السوريين بشإرسلت أ

نشــاطر  عتبــارات ،اللــى هــذه اإلإســتنادا إو .ي بنفســها عــن المتطــرفينأعليهــا الــدخول فــي حــوار مــع الســلطات و النــ

نـــا الثابـــت و طســـد و ســـنحافظ علــى خيهمـــا فـــي مــا يتعلـــق بـــالرئيس بشــار األأتحـــاد االوربــي ر الواليــات المتحـــدة و اإل

  2.المتماسك بالمبادئ في الموضوع السوري

مـن تقضـي بفـرض عقوبـات دوليـة ستصدار قرارات من مجلـس األإة في األمريكيبعد فشل الواليات المتحدة  

ت الواليــات أسـقاطه مــن الــداخل،لجإضــعاف النظـام الســوري لتســهيل عمليــة مريكيــة إلأســد فـي محاولــة علـى نظــام األ

ثـــة الرســـمية باســـم وزارة الخارجيـــة ،و قـــد قالـــت المتحد2011حاديـــة الجانب،بدايـــة مـــن مـــاي ألـــى عقوبـــات إالمتحـــدة 

جــراء لزيــادة الضـــغط علــى النظــام الســـوري مــن خــالل فـــرض إتخـــذت إن الواليــات المتحــدة إ:جــين ســـاكية،األمريكيــ

  3".لة حربهأعقوبات على كل الكيانات التي تساهم في عملية القمع التي يمارسها النظام ضد الشعب و تدعم 

وربيــة مــن ة و األاألمريكيــكانــت تقــوم علــى ضــرورة توحيــد الجهــود  ةســوريال األزمــةة تجــاه األمريكيــالسياســية 

وبامــا فــي بيــان مشــترك مــع الــرئيس الفرنســي الســابق نيكــوال أعلــن أتخــاذ موقــف موحــد ضــد النظــام الســوري،فقد إجــل أ

دانـة اإل"بوبامـا بيانـه المشـترك أسـد،و قـد بـرر مانية انجيال ميركـل علـى ضـرورة رحيـل األلساركوزي و المستشارة األ

  4.غلبهم سفراءهم من دمشقأمن جانب الحكام العرب الذين سحب "واسعة النطاق

نهــا تعمــل علــى تعزيــز أكــدت روســيا أ،حيث يالتحــرك الروســ األمريكــيتجــاه المعــاكس لموقــف كــان فــي اإل

ائـب رئـيس التعاون المشترك مع سوريا في محاولة منها لتخفيف الضغط على النظام السوري و في لقاء جمـع بـين ن

فـي موسـكو ،وقـع الطرفـان علـى جملـة مـن  محمـد جليالتـي السـوري وزير المالية" الكسندر خلوونين"الوزراء الروسي

في جميع المجاالت  ةسوريتفاقات و البروتوكوالت و مذكرات التفاهم بين وزرات و مؤسسات و شركات روسية و اإل

  .قتصادالحيوية لإل

                                                 
 http://www.center-lcrc.com/index.php?s=3&ss=4&id=8208 :متحصل عليه من الموقع،"؟ الماذا تقف روسيا الى جان سوري"رندة حيدر، 1
 .المرجع نفسه 2
  :،متحصل عليه من الموقع"السوريعلى النظام للضغط ضد شركات سوريا و امارتية  أمريكيةعقوبات " 3
: http://smartnews-agency.com/news/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-% 
 .112.،ص)2013كلمات عربية للترجمة و النشر،:القاهرة(شيماء عبد الحكيم طه:،ترما بعد الربيع العربيجون اربرادلي، 4
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ة بفـــرض عقوبـــات مشـــددة علـــى ســـوريا،قال نائـــب رئـــيس الـــوزراء األمريكيـــو كـــرد روســـي علـــى التصـــريحات 

ن سوريا تعيش وضعا معقدا نتيجة للعقوبات المفروضة عليها و التي تعرقل تطـوير الدولـة أكدنا اليوم ألقد ":الروسي

لســوريا و ن روســيا تمســكت و تتمســك بموقفهــا الوحيــد الــدائم و الــداعم أكــدنا مــن جانــب آخــر أبصــورة طبيعيــة،لكننا 

مـن قبـل الشـعب السـوري وحـده علـى وجـه  ةسـوريراضـي القيادتها و التشديد على وجوب حـل جميـع النزاعـات فـي األ

  1".خرىأشكال من قبل دول ي شكل من األأالحصر و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا،ب

التـي تــتهم واشــنطن النظــام لة الســالح الكيميــاوي أظهـرت مســ ةســوريال األزمــةعلــى  كثــر مــن عـامأبعـد مــرور 

ن أكـدت علـى أتهامـات و ن روسـيا مـن جانبهـا نفـت هـذه اإلأال إستخدام غاز اليسرين المحـرم دوليـا ضـد المـدنيين،إب

  .ستخدمت السالح الكيماويإهي من  ةسوريالمعارضة ال

ــــرئيس  ــــي تصــــريح رســــمي لل ــــي  األمريكــــيف ــــول2012اوت  21اوبامــــا ف و أن نقــــل النظــــام الســــوري إ:" ،يق

ن ألــى إبالنســبة للواليــات المتحــدة،و قــد تكــون لــه عواقــب وخيمة،مشــيرا " حمــراأخطــا "ســلحة كيماويــة يعــدســتخدامه ألإ

  ".واشنطن تبحث كل الخيارات بما فيها التدخل العسكري

ستخدام السالح الكيمـاوي مـن إلة تكرار أوباما من حدة لهجتها حول مسأدارة الرئيس إزادت  2013في سنة 

دلـــة معمليــة قاطعــة علـــى أســتخبارتية و إن هنــاك تقــارير أكــدت الواليــات المتحـــدة ألنظــام الســـوري،حيث قبــل قــوات ا

ســتخدام النظــام الســوري إن أبشــ 2013ســبتمبر  10ذلك جــاء خطــاب اوبامــا فــي لــو  2رتكــاب النظــام هــذه الجريمــة،إ

ســتخدام الســالح إن أالمعضــلة الحقيقيــة تكمــن فــي " نأأوبامــا فــي خطابــه كــد أللســالح الكيميــاوي فــي الغوطــة،حيث 

سـلحة ستخدام النظـام السـوري لألإ"ن أضاف أو  ،"للواليات المتحدة من القومياألالكيماوي يشكل خطرا جسيما على 

ن إخفقنــا فــي التصــرف فــألــو "ننــاأو " ســرائيل للخطــرإردن و صــدقاءنا و شــركاءنا مثــل تركيــا و األأالكيميائيــة يعــرض 

مــا عــن أ،"ن ذلــك ســيهدد حلفاءنــاإنتشــر الســالح خــارج ســوريا فــإذا إســلحة ،و ســتعمال هــذه األإســد لــن يتوقــف عــن األ

مـن القـومي للواليـات نه في صالح األألى نتيجة إنية خلصت أبعد مداوالت مت"وباماأكيفية التصدي لهذه القضية قال 

    3". من خالل ضربة عسكرية موجهة سلحة الكيميائيةسد األستخدام نظام األإن ترد على أالمتحدة 

وبامــا عـــن أعــالن فقـــد جــاءت تصــريحات كبــار المســؤولين الــروس رافضــة لإل ـي مــا مــن الجانــب الروســأ

على هامش مباحثاته مع وزير  سيرغي الفرورفستعداده للقيام بضربة العسكرية،فقد صرح وزير الخارجية الروسي إ

                                                 
 .مرجع سابق،"سوريا فيروسيا و سوريا توقعان جملة من االتفاقيات و مذكرات التفاهم القامة مشاريع اقتصادية " 1
 :،متحصل عليه من الموقع"ة المحتملة لسوريااألمريكياسباب و ابعاد الضربة "2

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A    
               10:00:، على الساعة 22/09/2014:تاريخ الدخول

 :،متحصل عليه من الموقع"سوريا بين خطاب اوباما و مقال بوتين'خالد عبد الرحيم السيد، 3
http://alsharqfrontlab.sarmady.net/news/details/167260#.VItGd2c-dOg 14:00:، على الساعة 22/09/2014:، تاريخ الدخول 
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سـتخدام القـوة العسـكرية إحاديـة الجانـب المرتبطـة بروسيا ال تقبـل الخطـوات األن أ"الخارجية السوري في موسكو،قائال

نه ال بديل عن الحـوار بـين الحكومـة أو .مم المتحدةساسية للقانون الدولي و نظام األمر يخالف المعايير األأ،و هو 

 20حــول ســوريا بتــاريخ "مجموعــة العمـل"عــالن جنيــف المشـترك الصــادر عــن إو المعارضــة كمــا يؤكـد ذلــك  ةسـوريال

جنبيـة و أم و مـن دون تـدخالت هنفسـأزمة الداخلية من جانـب السـوريين لى تسوية لألإ،بهدف التوصل 2012جوان 

  1.سرع وقت ممكنأمين وقف سفك الدماء بأت

ت واشـنطن علـى قصـف سـوريا،و هـو مـا قـدمأذا مـا إلى التهديـد إالتصريحات الرسمية للقادة الروس وصلت 

اذا اقـدمت الواليـات "حيث قال) البرلمان الروسي(رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالدوما" الكسندر بوشكوف"كشف عنه

الخاص بتصدير التقنيات  ضه على ايرانر ر الذي تفحظن موسكو ستعيد التفكير في الإالمتحدة على قصف سوريا،ف

نهايــة لشــبكة التوزيــع الشــمالية الفغانســتان،التي ينقــل البنتــاجون مــن خاللهــا الرجــال  تقدمــة لهــا،الى جانــب وضــعمال

  2.والعتاد عبر االراضي الروسية

ن أفقــد انتقــد بشــدة مــا تثيــره الــدول الغربيــة بشــ "الكســندر تشــوركين"مــم المتحــدة امــا المبعــوث الروســي لــدى األ

صـــرارها علـــى فـــتح تحقيـــق شـــامل فـــي إة ضـــد شـــعبها،و ســـلحة الكيماويـــســـتخدمت األإ الســـوريةن الحكومـــة أمـــزاعم بـــ

قـل درجـة مـن أكبـر عـدد مـن المـزاعم بأثـارة إن ما يحاول زمالؤنا الغربيون فعله هـو أعتقد لالسف أ":سوريا،و قد قال

  3"..جراء مثل هذا التحقيقإمام أكبر عدد من المشكالت أالمصداقية في محاولة لخلق 

للضـربة  داسـتعداإفـي البحـر المتوسـط  األمريكـيسـطول ألتزايـد عـدد قطـع ااوضـاع فـي سـوريا و ألبعد توتر 

ن روسـيا سـترد علـى أ":شد تعبيـرا عـن وضـع يشـبه الحـرب الباردة،حيـث قـالأ،جاء تهديد بوتين سوريةعلى العسكرية 

فـي  شارة لرفضها التدخل الغربي المتجاهـل لمصـالح موسـكوإوضح أيقوم به الغرب ،و هي "حادي الجانبأ"أي عمل

  4". .غير مكان في العالم ،و بخاصة في سوريا و ايران

اد حــل ســلمي يجنــب ســوريا الضــربة العســكرية التــي تعــدها الواليــات المتحــدة جــلــى محاولــة ايإســعت روســيا 

ن ذلــك لــم يمنــع أ،غير األزمــةو الروســي فــي محادثــات فــي محاولــة  لحــل  األمريكــية ،و قــد دخــل الطرفــان األمريكيــ

،و قـد شـدد الـرئيس فالديميـر بـوتين علـى ضــرورة السـوريةلـى الســواحل إرسـال المزيـد مـن السـفن الحربيـة إروسـيا مـن 

تواجـــد البحريـــة الروســـية بشـــكل دائـــم فـــي البحـــر المتوســـط نظـــرا للمصـــالح االســـتراتيجية الروســـية فـــي المنطقـــة،حيث 

                                                 
 .2.،ص2013،سبتمبر 8،نشرة المفكرة،سفارة روسيا االتحادية في بيروت،العدد "ي في موسكومباحثات وزير الخارجية الروسي و السور " 1
  :،متحصل عليه من الموقع"العام الذي عادت فيه روسيا الى الشرق االوسط على حساب امريكا:2013العام "ابراهيم عباس، 2

http://www.al-madina.com/node/502417 14:00:على الساعة،  22/09/2014:، تاريخ الدخول 
 :،متحصل عليه من الموقعصحيفة الخبر،"روسيا تنتقد الغرب بشان الكيماوي السوري" 3

http://www.akhbarak.net/news/2013/07/11/2908679  11:00:، على الساعة 24/09/2014:،تاريخ الدخول 
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انـه لهـذه االسـباب "ضـافأو " تحاديـةمن القـومي لروسـيا االهذه المنطقـة هامـة و تضـمن المصـالح المرتبطـة بـاأل"قال

فقـد " فيكتـور تشـيركوف"دميـرالامـا األ".بـيض المتوسـطا الحربية فـي البحـر األننوي خلق ظروف مالئمة لمرابطة سفنن

ســـطول الروســـي بـــدا يكثـــف حشـــوده فـــي البحـــر ن األأســـفن و  10ان عـــدد الســـفن  الحربيـــة الروســـية بلـــغ "قـــال بـــان

كـد ان مهمـة هـذه القطـع الحربيـة أ،و قـد "اقم الوضـع العسـكري و السياسـي هنـاك،بسـبب تفـ2012المتوسـط منـذ عـام 

  1".درء الخطر على الدولة"هي

ـــات المتحـــدة ذروتهـــا بســـبب مســـأبعـــد  ـــين روســـيا و الوالي ســـتخدام  إلة أن وصـــلت لهجـــة الخطـــاب الرســـمي ب

ك يـــتقـــديمها مقتـــرح تفكتفـــاق مـــع واشـــنطن عبـــر إســـتطاعت موســـكو ان تتوصـــل الـــى إ،الســـالح الكيمـــائي فـــي ســـوريا 

مقابل تراجـع الواليـات المتحـدة عـن توجيـه  مميةأبرعاية  السوريةراضي  و نقلها خارج األ السوريةاالسلحة الكيميائية 

 بزيــادةلــى المطالبــة إو الروســي  األمريكــينتقلــت لغــة الخطــاب بــين الجــانبيين إ،و بــذلك ضــربة عســكرية ضــد ســورية 

و علــى صــعيد أســواء علــى صــعيد عمليــة تــدمير المخــزون الكيمــاوي الســوري، الســورية األزمــةالضــغط علــى طرفــي 

التي لم يكتب لها النجاح هي األخرى بسـبب تمسـك كـل  "2جنيف"من المفوضات الجديدة نجاح الجولة السعي الى ا

  .طرف بمطالبه وعدم وجود أي رغبة للتنازل 

تحقـــــق العديـــــد مـــــن ن أ الســـــوريةســـــتطاعت القـــــوات الحكوميـــــة إ،)2جنيـــــف(بعـــــد انهيـــــار محادثـــــات الســـــالم 

كيــد علــى زيــادة دعمهــا لمقــاتلي المعارضــة ألــى التإمر الــذي دفــع واشــنطن ،األاإلنتصــارات والتقــدم فــي عــدة محــاور

ن بــالده مســتمرة فــي دعــم المعارضــة المعتدلــة أوبامــا اعلــن أســلحة،و قــد رســال شــحنات األإ،عبر التــدريب و الســورية

فـي سـوريا سنسـتمر فـي دعـم المعارضـة ":لـى الكـونغرسإوبامـا فـي رسـالته السـنوية أليس المتطرفين،و قـال  بسوريا و

  ".رهابيةجندة المنظمات اإلأالتي ترفض 

 الســوريةوافــق علــى ارســال االســلحة لمــا اســماها القــوى المعتدلــة فــي المعارضــة  األمريكــيالكــونغرس و كــان 

،و االســلحة التــي ستســلم للمعارضــة تشــمل 2014ســبتمبر  30ذي ســينتهي فــي لغايــة نهايــة العــام المــالي الحــالي الــ

  2.انواع من السالح الخفيف و صواريخ مضادة للدروع لكنها ال تشمل انظمة الدفاع الجوي

و الغربــي بتســليح المعارضــة و الســماح لــدول المنطقــة بتقــديم  األمريكــينتقــدت القــرار إبالنســبة لروســيا فقــد 

في حلقة نقاشـية  بوتين خالل مشاركته صرحرهابيين،و قد المساعدات العسكرية لمن تصفهم موسكو باإلسلحة و األ
                                                 

 :،متحصل عليه من الموقع"روسيا و امريكا صراع المتوسط"محمد قايتي، 1
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A

%  

 10:00:، على الساعة 02/10/2014:تاريخ الدخول
 :،متحصل عليه من الموقعو ردود الفعل عليه السوريةعلى تسليح المعارضة  األمريكيموافقة الكونغرس  2

http://www.asharqalarabi.org.uk/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A9dOgعلى  02/10/2014:، تاريخ الدخول ،
 15:00:الساعة
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ـــة مـــع المستشـــارة األ ـــات المتحـــدة كانـــت اذا ":، أنـــه نجـــيال ميركـــلألماني ـــالوالي تعتبـــر واحـــدا مـــن تنظيمـــات  ةاألمريكي

عضـــاء المعارضـــة ســـلحة ألأن يســـلم أرء الرئيســـية و هـــو جبهـــة النصـــرة ارهابيـــا،فكيف يمكـــن للمـــ الســـوريةالمعارضـــة 

  1.ين ستنتهي هذه االسلحة؟ و ما الدور الذي ستلعبه؟أالى "،و قد تساءل الرئيس الروسي"هؤالء

و فــي تصــريح ســابق للــرئيس الروســي فالديميــر بــوتين،عبر قنــاة روســيا اليوم،وصــف بــوتين سياســة الغــرب 

عـادة النظـر إن روسـيا ال تعتـزم أكـد أنها محفوفة بالكثير من العواقـب الوخيمـة،و أها قصيرة النظر،و نأتجاه سوريا بإ

  2.متناع عن توريد السالح لمنطقة النزاع،و دعا بقية الدول الى اإلالسورية األزمةفي مواقفها تجاه 

 تجاهــا واضــحاإن هنــاك أبــيض يجــد ،و تحديــدا البيــت األاألمريكــين المتتبــع لمضــامين الخطــاب السياســي إ

سد بعيـدا عـن السـلطة،و فـي الوقـت نفسـه العمـل علـى دعـم قيـادة جديـدة مواليـة للغـرب للوصـول الـى لمحاولة دفع األ

كـدت عبــر ألـه مــن طـرف روســيا،التي  واجهــه خطـاب آخـر رافــض األمريكـين هـذا الخطــاب أال إالسـلطة فـي ســوريا،

جـل زيـادة الضـغوط ألمحـاوالت الغربيـة مـن عتـراض علـى انهـا ستسـتمر فـي اإلأالخطابات الرسـمية لكبـار مسـؤوليها ب

نها ستستمر في دعم النظام أن يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث في ليبيا،و تؤكد بأالدولية على سوريا،فهي ال تريد 

  .السوري للقضاء على االرهاب الذي يهدد المنطقة ككل

  على المستوى األممي:المطلب الثاني

لـــى إقتـــال الـــدموي بـــين النظـــام الســـوري و المعارضـــة المســـلحة المســـلح و اإلدى تزايـــد مظـــاهر العنـــف ألقـــد 

رض،حيـث قامـت حـداث علـى األلـى تغييـر مسـار األإسد في محاولـة منهـا ة على نظام األاألمريكيتصاعد الضغوط 

قــرار ستصــدار قــرار مماثــل لمــن فــي محاولــة منهــا إللــى مجلــس األإأ و حلفاؤهــا الغــربيين برفــع الملــف الســوري .م.الــو

لـى الصـعيد إالروسـي -األمريكـينتقـل معهـا التنـافس إ ةسوريال األزمةة لتدويل األمريكيالتدخل في ليبيا،هذه المحاولة 

فشـال إمن تعبيرا عن مظهر مـن مظـاهر تسـجيل النقـاط علـى الخصـوم،و ممي،حيث صار التنافس في مجلس األاأل

  3.مشاريعهم

  

                                                 
تاريخ  ،http://www.masress.com/akhbarelyomgate/179699 :،متحصل عليه من الموقع"باالسلحة السوريةبوتين ينتقد امداد المعارضة " 1

 14:00:، على الساعة 02/10/2014:الدخول
 :،متحصل عليه من الموقع"موسكو تحدد شروط التسوية و الواليات المتحدة و حلفاؤها يخاطرون بتكرار اخطاء افغانستان"نيكوالي سوركوف، 2

http://www.sis.gov.eg/Newvr/gareda/163/01.pdf ، 14:00:، على الساعة 02/10/2014:تاريخ الدخول 
 :،متحصل عليه من الموقع"دوافع العشق الروسي لنظام بشار االسد:سوريا"جورج حجار، 3

http://www.globalarabnetwork.com/opinion/11660-2013-11-09-18-34-28 ، على  10/10/2014:تاريخ الدخول ،
 16:00:الساعة



        :الفصل الثالث الراھنة كدراسة حالة التنافس ا�مريكي الروسي في منطقة الشرق ا�وسط ةا�زمة السوري

 

146 

حـق الـنقض  سـتخدامإسد،واجهها رفض روسـي بنظام بشار األ ممي يدينأصدار قرار ة إلاألمريكيالمساعي 

،و هـو مـا يبـرز جديـة الصـراع الـدولي حـول سـوريا،حيث تكـون شـكل  2014لـى سـنة إ 2011ربع مـرات مـن سـنة أ

  .نقسام بين الدول الكبرى التي تختلف في تقسيمها لما يجري في سورياشكال اإلأمن 

رات تسمح بالتدخل العسكري الخـارجي بحجـة حمايـة المـدنيين فبيبنما وقفت روسيا و الصين ضد صدور قرا

ســد و أ و الــدول الغربيــة ضــد الــرئيس بشــار األ.م.و حتــى فــرض عقوبــات علــى النظــام الســوري،وقفت الــوأالســوريين،

  1.و التدخل العسكريأممية ألى دفعه لترك الحكم،عبر فرض عقوبات إسعت 

مـم المتحـدة شـبيه جـل صـدور قـرار فـي األأقتراح من إوربي باألتحاد أ و اإل.م.تقدمت الو 2011كتوبر أـفي 

دانة النظام السوري لما يتسبب به من حمام دم،و على فرض عقوبـات إن ليبيا و ينص على أبالقرار الذي صدر بش

مــم قــد ربــط ممثــل روســيا فــي األ ،وان حــق الــنقض تن روســيا و الصــين عارضــتا مشــروع القــرار مســتخدمأال إعليــه،

 أمبـد"حتـرامإن علـى المجلـس أبكونـه يتعلـق بحـق سـيادة الدولـة و  الفيتو الروسي ضد مشروع القـرار"تشوركين"المتحدة

  ".السيادة و عدم التدخل

من الدولي يدعم مبادرة جامعة الدول العربية لمجلس األ 2012غربي في فيفري -و جاء مشروع قرار عربي

عن مخاوفـه و هواجسـه العميقـة مـن مقتـل المـدنيين،طالبا  مناأل مجلس هنتقالية في سوريا،و يعبر من خاللإلمرحلة 

سـتعملت حـق الـنقض بحجـة إن روسـيا أال إتـدخل،للجـراءات إستعمال أي إمن دون التهديد ب من الجميع وقف العنف

ن القــرار ال يحمــل المعارضــيين للنظــام مســؤولية أطــراف بوقــف العنــف و عــدم وجــود تــوازن فــي الــدعوة لمختلــف األ

خفــاق إن بالدهــا مســتاءة بشــدة مــن أ ســوزان رايــسن ســفيرتها اعلنــت علــى لســأأ فقــد .م.مــا الــوأعــن العنف، واضــحة

ن مـن يقفــون إ":ضـافتأقليمــي،و خالقـي ملـح و تهديــد متنـام للسـالم اإلأالمجلـس تمامـا فـي محاولــة التعامـل مـع تحــد 

يعون تلبيـة مطالـب الشـعوب التـي تطالـب سد ال يسـتطضد القرار و يدعمون النظام القمعي للرئيس السوري بشار األ

  .بالديمقراطية

مجلــس  جــوءليهــدد ســوريا ب 2012مــن فــي جــوان ستصــدار قــرار مــن مجلــس األو جــاءت المحاولــة الثالثــة إل

سـتعمال حـق إذا لم تنفذ القرارات الدولية السابقة،و قد واجهتـه روسـيا بإ ∗تخاذ تدابير تحت الفصل السابعإلى إمن األ

نـه سـيخرب كـل مـا أمام فرض عقوبات و تدخل عسكري ضد النظام و أيفتح الطريق  هنأالنقض و ذلك على خلفية 

  2.جتماع جنيف الخاص بسورياإتفق عليه من مبادئ في أ

                                                 
 .302.،صمرجع سابقناصر زيدان، 1
 
 ،مرجع سابقنزار عبد القادر  2
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الجــرائم فــي ســوريا  حالــةمــن إلتقــدمت الــدول الغربيــة للمــرة الرابعــة بمشــروع قــرار لمجلــس األ 2014فـي مــاي 

سـتخدام روسـيا و الصـين حـق الـنقض للمـرة الرابعـة منـذ العـام إسقاطه بعـد إنه تم أال إعلى المحكمة الجنائية الدولية،

ـــدول الغربيـــة .م.عتبـــرت الـــوإ،و تبعـــا لـــذلك 2011 عتبـــرت الســـفيرة إن روســـيا تغطـــي الجـــرائم فـــي ســـوريا ،و أأ و ال

يضـا أسـد فقـط بـل نتهاكـات الـرئيس بشـار األإال يغطي جرائم و "الصيني-ن الفيتو الروسيأ" سامنتا باور"ة األمريكي

،غيـر "جراء المحاسبة في سـورياإعضاء المجلس الذين منعوا أضرورة محاسبة "كدت على أو " رهابيةالمجموعات اإل

جيج العواطـف السياسـية و أن مشروع القرار هـو محاولـة لتـأ:مم المتحدة عتبرت على لسان ممثلها في األإن روسيا أ

  1".التحضير للتدخل العسكري ضد سوريا

صدار قرار دولي ضد نظـام إفشال إلفي مجلس األمن ربع مرات أستخدامها للفيتو إتسعى روسيا من خالل 

ن تحــل،و بهــذا أ ةســوريزمــة الريــد لألأذا إ فــي الحســبان خــذ مصــالحهاأالبــد مــن  نهــا العــب مهــمأكيد علــى أســد،للتاأل

زمـة يراعـي أ بحـل مشـترك لأل.م.ن تلتـزم الـوأما إأ و الدول الغربية في موقف صـعب،ف.م.الوكل من وضعت روسيا 

مـــم طـــار األإأ للعمـــل خـــارج .م.و ستضـــطر الـــوأنتصـــارا سياســـيا روســـيا كبيـــرا،إالمصـــالح الروســـية،و هـــو مـــا ســـيمثل 

  2.قصى درجة،و يجرده من الشرعيةأالى  المتحدة و الشرعية الدولة،مما يرفع من تكلفة التدخل

النظــــام بطاحــــة اإل علــــى مســــتوى مجلــــس األمــــن بهــــدف اســــمةحتخــــاذ قــــرارات دوليــــة إأ علــــى .م.عجــــز الــــو

لى فرض عقوبات على النظام السوري بشكل منفرد،و قامت بتحفيز شركاء لها داخل منظمة الحلـف إ هاالسوري،دفع

  3.عقوبات مماثلةطلسي و جامعة الدول العربية بفرض األ

 ةسـوريال األزمـةأ العقوبات على سوريا في مراحل مختلفة،جزء منهـا كـان قـد سـبق و طبـق قبـل .م.طبقت الو

  :و التي تجلت فيما يلي

و قد حظر هذا القانون بيـع الـذخيرة ،و تصـدير  2004ستعادة سيادة لبنان عام إمحاسبة سوريا و  قانون �

  .ةاألمريكيجواء األ ةسوريالطائرات ال ة،و حظر دخولاألمريكيمعظم البضائع 

نــه مؤسســة ماليــة تشــكل أالتجــاري الســوري علــى  فو الــذي صــنف المصــر :2006عــام " تيو بــاتر "قــانون  �

ة األمريكيــمــوال،و طلبــت وزارة الخزانــة مــن المؤسســات الماليــة ساســيا للقلــق فــي مجــال غســيل األأمصــدرا 

  .قطع جميع العالقات معه

                                                 
 :متحصل عليه من الموقع "الجنائية الدولية"صيني يسقط مشروع قرار احالة نظام االسد على -يتو روسيف"" 1

http://www.alhayat.com/Articles/2548390/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%A9، على  15/08/2014:تاريخ الدخول ،
 15:00:الساعة

 :،متحصل عليه من الموقع"قراءة نقدية في وثيقة روسية:ا-وسطالسياسة الخارجية الروسية و مشكRت الشرق " 2
http://www.academia.edu/4152664/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7

 .19:00:، على الساعة 15/08/2014:تاريخ الدخول %
 .119.،صمرجع سابقعادل الجوجري،  3
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فراد و مسـؤولين حكـوميين أصول أ 2008و  2004أ بين عامي .م.لى هذين القانونين ،جمدت الوإإضافة 

  .أ.م.نها ضد مصالح الوأليها على إدعم سياسات ينظر تهمة معنيين ب

نـه أأ فـي توسـيع العقوبـات ضـد النظـام السـوري بحجـة .م.ت الوأستمرار الحراك في سوريا،بدإتزامنا مع 

    1:وامر تنفيذية رئاسية،ومن ضمنها ما يليأنسان،و قد جاءت العقوبات على شكل نتهك حقوق اإلإ

صــول أأ .م.مــرا تنفيــذيا تضــمن تجميــد الــوأوبامــا أبــاراك  األمريكــيصــدر الــرئيس أ،2011فريــل أ 29فــي  - 

  .معهم األمريكيو ثالث مسؤوليين حكوميين و حظرت التعامل التجاري  السوريةموال المخابرات أ

بيــنهم  مــن الســوريةبــار المســؤوليين فــي الحكومــة كمــوال ســبعة مــن ألقــي الحجــز علــى أ،2011مــاي فــي  -

  2.الرئيس بشار االسد

ســتثمارات الجديــدة فــي ســوريا مــن قبــل أي شــخص ســعت العقوبــات لتشــمل حظــر اإلو  ،2011فــي اوت  -

و مـن قبـل  أ.م.غيـر المباشـر مـن الـوو أو التوريـد المباشـر أو البيـع أستكشـاف ،عادة اإلإو أستشكاف ،مريكي،و اإلأ

  .و ما يرتبط بهاأسوري  أو المنتجات النفطية من منشأ ستيراد النفطإو أمريكي،أشخص 

شـــخاص معينيـــين مـــن الحكومـــة أ،وســـعت العقوبـــات كـــي تلقـــي الحجـــز علـــى ممتلكـــات 2012فريـــل أفـــي  -

  .أ.م.،و تعليق دخولهم الى الوالسورية

فــراد و المؤسســات مــن بيــنهم مشــغال تشــمل العديــد مــن األ عقوبــات أ.م.الــو أضــافت، 2012فــي مــارس  -

  .رئيسيا للهاتف الخلوي،و قناة تلفزيونية محلية خاصة،و شركتي نفط

،حظــرت عمليـات معينــة،و علـق دخــول كـل مـن يتحــايلون علـى العقوبــات الخارجيـة ضــد 2012فـي مـاي  -

  .سوريا

وربي على ذلك،و قد تحاد األإلايا،بل حثت حكومات طرفها على سور أ بفرض العقوبات من .م.لم تكتفي الو

ظــر مســتوردات مــن الــنفط وربــي لفــرض عقوبــات تــنص علــى حألتحــاد اتفــاق ثنــائي مــع حكومــات اإلإلــى إتوصــلت 

  3.شد العقوبات التي طبقت على سورياأو هو يعتبر من  السوريةستثمارات الجديدة في صناعة النفط إلاالسوري و 

ستصــدار إن عــدم قــدرة المجتمــع الــدولي علــى توحيــد موقفــه فــي أن نقــول بــأمــن خــالل هــذه العقوبــات يمكــن 

لـى فـرض إأ و العديـد مـن حلفائهـا الغـربيين و بعـض الـدول العربيـة .م.ة،دفع الـواألمريكيـممية حسب الرغبـة أقرارات 

مكن المعارضــة المدعومـــة مــن قبـــل ضـــعافه داخليــا،حتى تـــتإلــى التضـــييق علــى النظـــام الســوري و إعقوبــات تهـــدف 

                                                 
 .64.،صمرجع سابقنصر ربيع و آخرون، 1
،مركز الجزيرة للدراسات ،متحصل عليه من "خنق بطئ للنظام السوري:العقوبات ا-قتصادية"يل مرزوق،نب 2

  .22:00:،على الساعة05/09/2014:،تاريخ الدخول www.studies.aljazeera.net/reports/2011/11/2011111910249163525-htm:الموقع
 .65.،صمرجع سابقربيع نصر و اخرون، 3
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ن هـذه أال إ،لى تـدخل عسـكري خـارجيإسقاط النظام السوري دون الحاجة إو غير مباشر من أأ بشكل مباشر .م.الو

ة قابلتهــا خطــوات روســية داعمــة للنظــام الســوري،فقد عــززت روســيا عالقاتهــا التجاريــة مــع ســوريا األمريكيــالمســاعي 

لـــى عقـــد العديـــد مـــن الصـــفقات و العقـــود خاصـــة فـــي مجـــال الـــنفط و إضـــافة إلدوالر،بامليـــار  2لتصـــل الـــى حـــوالي 

وربيــة ألة و ااألمريكيــلــى دعــم النظــام الســوري فــي مواجهــة العقوبــات إالغاز،بحيــث تســعى روســيا و حليفتهــا الصــين 

  .المفروضة عليه

  على مستوى الدعم اللوجيستيكي لطرفي النزاع:المطلب الثالث

الروســي فــي ســوريا يتجلــى بشــكل واضــح فــي مجــال الــدعم -األمريكــين مظــاهر التنــافس المظهــر الثالــث مــ

و أأ و روسيا على دعم كـل طـرف سـواء بشـكل مباشـر .م.،حيث عملت كل من الو اللوجستي لطرفي النزاع السوري

رض سيعزز من فرص النصر السياسـي و ن توازن القوى على األأيمان كل منهما بإ ذلك يرجع إلىو  غير مباشر،

  1.الصراع ألحد أطرافالدبلوماسي 

ثير و نفــوذ لهمــا فــي الصــراع الــدائر فــي ســوريا،عبر دعــم و أدوات تــأتســعى واشــنطن و موســكو الــى صــنع 

عتمـدت الـدولتان فـي تحقيـق ذلـك علـى طريقتين،الـدعم بشـكل مباشـر عبـر إتمويل المعارضة و النظام السوري،و قد 

قليميــة طــراف النـزاع،و دعـم بشـكل غيـر مباشـر مــن خـالل السـماح لـبعض الـدول اإلأحـد ألـى إسـلحة أمـوال و أتقـديم 

،و هـو مـا يشـبه ) أ.م.ايـران و العـراق بالسـنبة لروسـيا و دول الخلـيج و تركيـا بالنسـبة ل الـو(خرآبتدعيم طرف على 

  .الحرب بالوكالة خالل الحرب الباردة

بالتعاون مع حلفائها في المنطقـة للعمـل علـى تعزيـز نفوذهـا داخـل صـفوف  األزمةبداية مع أ .م.سارعت الو

ــــدعم السياســــي و اإلأالمســــلح،لذلك بــــد وو الحــــراكين الشــــعبي  الســــوريةالمعارضــــة  عالمــــي المباشــــر،و ت بتقــــديم ال

اللوجســتية فــي  قليميــة الحليفــة لهــا كقطــر و الســعودية،و التســهيالتالمســاعدات الماليــة و التســليحية عبــر الــدول اإل

  2.ردنتركيا و األ

أ و حلفاؤهـــا دورا بـــارزا فـــي تســـهيل جمـــع البلـــدان الداعمـــة للمعارضـــة .م.الـــو لعبـــتفـــي الجانـــب الدبلوماســـي 

دولـة عربيـة و  11 تضـم تـيو ال" صـدقاء سـورياأمجموعـة "تعددة،بما فـي ذلـك مـا يسـمى بــمتحت مظالت  السورية

  .خاصة في جانب التسليح السوريةغربية،تعمل على التنسيق فيما بينها لتقديم كل اشكال الدعم للمعارضة 

ايـــة مـــن تســـليح المعارضـــة المســـلحة مـــن دأ فـــي الب.م.علـــى الـــرغم مـــن تـــردد الـــوأمـــا فـــي الجانـــب العســـكري ف

برزها المملكـة العربيـة السـعودية أقليمية إلحة من دول سأرسال إو أتعترض على التمويل العسكري  منها لأال إطرفها،

                                                 
 .الزھراني ،مرجع سابقيحي بن مفرح  1
،تاريخ .wwww.atakhbar.com/node/199111:،متحصل عليه من الموقع"حل للنزاع بين الدولتين العظميين:2جنيف "عدنان بدر حلو، 2

  .15:00:،على الساعة04/09/2014:الدخول
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،بما فـــي ذلـــك تـــوفير الســـوريةعتمـــدت جميعهـــا علـــى اســـتراتيجيات مختلفـــة لـــدعم المعارضـــة إو قطـــر و تركيا،حيـــث 

نشـــاء مراكـــز تـــدريب و مراكـــز إسلحة،فضـــال عـــن تســـهيل مـــرور الخـــدمات اللوجســـتية عبـــر الحـــدود،و مـــوال و األاأل

  1.للقيادة

ينفــذ عبــر وكالــة  الســوريةجــراء ســري لتســليح المعارضــة إعلــى  وبامــا أصــادق الــرئيس 2013  فــي جويليــة 

مليــون دوالر مــن الكــونغرس لوضــع برنــامج لتــدريب و  500لــى تقــديم طلــب مبلــغ إضــافة إلســتخبارات المركزية،بااإل

نها تعمـل كذلك أوباما أدارة إعلنت و قد ا ،2المسلحة السوريةمني من المعارضة تجهيز عناصر خاضعة للتدقيق األ

مليون دوالر كحزمة جديدة من المساعدات غيـر الفتاكة،ليصـل مجمـوع  27كثر من ألتقديم  األمريكيمع الكونغرس 

مليـون دوالر منـذ  287لما يقرب مـن  السوريةأ للمعارضة .م.الدعم من المساعدات غير الفتاكة التي تقدمت بها الو

  3.األزمةبداية 

ســــــلحة المضــــــادة للدروع،القــــــذائف الصــــــاروخية،مدافع األ(ســــــلحةبمختلــــــف األ الســــــوريةن دعــــــم المعارضــــــة إ

أ .م.لـى خضـوع مقـاتلي المعارضـة لبرنـامج معـزز مـن التـدريب و التجهيز،سـيمكن الـوإضافة ،باإل)و غيرها...الهاون

ل المعارضــة خــالعســكري دا يضــا،و ذلــك مــن خــالل تغييــر كفــة الميــزانأمــن تحديــد مجــرى الحــرب و ربمــا حصــيلتها 

  4.و ما بين المعارضة و النظام) الحركات المعتدلة و المتطرفةبين (نفسها

أ و روســـيا فـــي مفاوضـــات جنيـــف االخيـــرة حـــول ايجـــاد حـــل دبلوماســـي لالزمـــة .م.عـــدم التوافـــق بـــين الـــوإذا 

،كمحاولة منهـا لحسـم المعركـة علـى السـوريةاللوجسـتي للمعارضـة دعمها أ الى العمل على زيادة .م.،دفع بالوالسورية

  .وفرض األمر الواقع على روسيا  رض لصالح المعارضة المعتدلةاأل

علــى الطــرف اآلخر،فقــد لعبــت روســيا دورا مهمــا فــي دعــم النظــام الســوري فــي مواجهــة المعارضــة المســلحة 

لـى مـد سـوريا إتعـدى ذلـك  من عبر رفع الفيتو،و ال عبر الخطاب السياسي للقادة الروس،بلليس فقط في مجلس األ

و قطع الغيار،و  نترنت و الصفقات العسكرية المباشرةجهزة األأبالخبراء العسكريين و التقنيات العسكرية المتطورة و 

كثر من ذلك من خالل الدعم المالي و تسيير الرحالت الروسية المباشرة لدعم و نقـل الجرحـى ألى إتعدت الخدمات 

  5.وسيالى ر إصابات الخطيرة و اإل

                                                 
 .2.،ص2014الدوحة،ماي مركز بروكنجز :،قطرتحليل المشھد العسكري في سوريا:ا�زمة المستمرةتشارلز ليستر، 1
،معھد "عنصر جوھري في السياسة ا�مريكية تجاه سوريا و العراق:برنامج تدريب و تجھيز المعارضة السورية المعتدلة"مايكل آيزنشتات،جيفري وايت، 2

-www.wachigtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/an-enhanced-train-and:واشنطن لسياسة الشرق ا7دنى،متحصل عليه من الموقع
equip-program-for-the moderate-syrian-opppsition15:00:،على الساعة24/08/2014:،تاريخ الدخول. 

: ،متحصل عليه من الموقعترحيب با-ئتRف و زيادة الدعم اللوجستي للجيش الحر:الخارجية ا�مريكيةماري ھارف، 3
htpp://www.aksalser.com/ ?page=view-news8id=51a6245dd6ce6789d00fd7ff894c300c.على 04/09/2014:،تاريخ الدخول،

  .10:00:الساعة
  .مرجع سابقمايكل آيزنشتات،جيفري وايت،  4
: ،متحصل عليه من الموقع"عن الدور الروسي في ا�زمة السورية و قضايا المنطقة"كاظم عكر، 5

htpp://www.newlebnanon.info/articles/lebanon/9229710:25:،على الساعة 04/09/2014:،تاريخ الدخول.  
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نهـــارت الـــى إن أســـتعادة مرتبتهـــا الدوليـــة التـــي ســـبق فرصـــة نـــادرة إل الســـورية األزمـــةلقـــد وجـــدت روســـيا فـــي 

نـه سـينهار و تقـع سـوريا فـي إن لم تدعم النظام السوري فإنها أنهيار االتحاد السوفياتي،و هي تدرك إالحضيض مع 

ى عمــق إلــعــالي النيــل أيمتــد مــن " ســط جديــدأو شــرق "قامــةمــر الــذي ســيمكنها مــن تجديــد مســعاها ألأ األ.م.قبضـة الــو

وربــا الشــرقية و دول البلطيــق فــي الغــرب و أســتكمال بنــاء الكماشــة حــول العنــق الروســي مــا بــين إســيا الوســطى،و آ

دعمها الدبلوماسي للنظام السوري بدعم عسكري وصـل  إلى تعزيزو لمواجهة هذا الخطر،سارعت موسكو  ، الشمال

  1.من القومي الروسي نفسهي كثير من االحيان الى مستوى الدفاع عن األالتعبير عنه ف

لــى دعــم ســوريا إســتراتيجية هــي التــي دفعــت بــالروس هميتهــا اإلأن حيويــة العالقــة بــين روســيا و ســوريا ،و إ

بـين  مليـار دوالر فـي الفتـرة مـا 34سـلحة بـين الجـانبين قـد بلغـت ذا كانت قيمة صـفقات األإسلحة،فنواع األأبمختلف 

لــــى ســــوريا،حيث إســــلحة الروســــية رتفعــــت قيمــــة صــــادرات األإنــــه بعــــد تفكــــك االتحــــاد الســــوفياتي إ،ف1950-1990

، وقـــد بلـــغ بحـــاث الســـالمحســـب معهـــد ســـتوكهولم الـــدولي أل 2012-2007تضـــاعفت خمـــس مـــرات فـــي الفتـــرة بـــين 

ن ســوريا تعاقــدة مــع روســيا ،كمــا أ 2010مليــون دوالر عــام  700 نصــيب ســوريا مــن تجــارة روســيا العســكرية حــوالي

  2.  2013على صفقات عسكرية بقيمة أربعة مليارات دوالر حتى عام 

ن معظـــم مـــا تســـتخدمه قـــوات النظـــام الســـوري فـــي مواجهـــة المعارضـــة المســـلحة مـــن طـــائرات و دبابـــات و إ

خيرة،عبـر عقـود تسـلح طلقات نارية و صواريخ هي روسية الصنع،زودت بها روسيا النظـام السـوري فـي السـنوات األ

  :برز هذه االسلحةأمد،و من طويلة األ

 طائرات مقاتلة من نوع ميغ و سوخوي؛ ••••

 ،و ميكويان؛130طائرات مروحية هجومية،مروحيات ياك  ••••

 ؛"T72"الدبابات خاصة دبابة  ••••

مـداه الـى  ،الذي يصل"YAKHONTياخونت " فقد زودت روسيا النظام السوري بصاروخ:الصواريخ ••••

-IGLAلــى صــواريخ مضــادة للطــائرات محمولــة علــى الكتــف مــن طــراز إضــافة اإلكيلومتر،ب 300

S و منظومــة دفــاع جــوي مــن طــراز،KORNET-METIS و عــدد كبيــر مــن الصــواريخ بعيــدة و ،

 3".غراد"متوسطة المدى من طراز

                                                 
 .مرجع سابقعدنان بدر حلو، 1
 .مرجع سابقوليد عبد الحي ، 2
متحصل عليه من ،"سوريا الدعم العسكري الروسي و ضعف قدرات الثوار"احمد حسين الشيمي، 3

، على  15/09/2014:تاريخ الدخول .Htpp://ar.quwim.net/index.php. ?option=gom-content&task=view&id=8238:الموقع
  15:00:الساعة
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ســتمرار تــدفق الســالح مــن الــدول إو  الســوريةأ عــن دعمهــا الصــريح لقــوات المعارضــة .م.عــالن الــوإو مــع 

و " جبهــة النصــرة"ســهاأخاصــة التنظيمــات االســالمية و علــى ر  الســوريةردن،تمكنــت المعارضــة قليميــة كتركيــا و األاإل

مــن تحقيــق تقــدم فــي العديــد مــن المنــاطق فــي حمــص و دمشــق و ريفهــا ممــا " ســالمية فــي العــراق و الشــامإلالدولــة ا

لـى زيـادة دعمهـا العسـكري للقـوات النظاميـة و إضيق الخناق على النظـام السـوري،و هـو مـا دفـع بالحكومـة الروسـية 

العربـات المصـفحة،القنابل :سـلحة الـى سـوريا بمـا فـي ذلـكالمعـدات العسـكرية و األو مـدادات وصـول اإل تسريع وتيـرة

لهــــذا الــــدعم نتيجــــة و .الموجهــــة،ردارات،قطع غيــــار للمروحيات،منــــاظير للرؤيــــة الليليــــة،و رشاشــــات و قاذفــــات قنابــــل

نظــام الســوري المبــادرة العســكرية و تمكنــت مــن صــد هجــوم قــوات المعارضــة علــى دمشــق و ريفهــا ســتعادت قــوات الإ

ن تعيــد أســتطاعت روســيا إو بــذلك باإلضــافة إلــى إســتعادتها بلــدة القصــير و منطقــة القلمــون ، الجنــوبي و الشــمالي،

  .ستمرار مصالحهاإ منرض المعركة بما يضأ علىالتوازن 

ن مــا تقدمــه روســيا مــن أنطالقــا مــن إ، مريكيــة عديــدةأنتقــادات إ هواجهــللقــوات الســورية هــذا الــدعم الروســي  

رد على هـذه ن روسيا كانت تألى قتل المزيد من المدنيين،غير إو يؤدي  األزمةدعم للنظام السوري يطيل من عمر 

  1.مة بينهماطار العقود المبر إمداد النظام السوري بالسالح يدخل في اإلنتقادات إنطالقا من أن إ

ا فـي مـأ و روسيا تحاول تحسين موقعه.م.ن كل من الوألى إر الدعم المستمر لطرفي الحرب في سوريا شيي

المعركة قبل الدخول في مفاوضات بما يضمن تحقيق مكاسب مهمة على حساب الطرف المنافس،ففي الوقت الـذي 

أ و حلفاؤهـا يـدعمون .م.ن الـوإالـدعم العسـكري ،فـصـعدة بمـا فيهـا تستمر روسـيا بـدعم النظـام السـوري علـى كافـة األ

شـكال أخـذ شـكل مـن أصـبح مـا يجـري فـي سـوريا يأسقاط النظام السوري ،و بذلك فقـد المسلحة إل السوريةالمعارضة 

  .مسارهاسي في ألساالحرب الباردة الجديدة تلعب فيها المصالح الدور ا

  الروسي األمريكيفي ظل التنافس  ةسوريزمة الالسيناريوهات المستقبلية لأل :الرابعالمبحث 

ـــى ســـاحة صـــراع تتجاذبهـــا التناقضـــات الدوليـــة،إمـــع تحـــول ســـوريا  وعلى وجـــه الخصـــوص التنـــاقض بـــين ل

الت الوضــع فــي ســوريا فــي المستقبل،خاصــة بعــد فشــل كــل آن مــأ،كثــرت التكهنــات بشــ المصــالح األمريكيــة والروســية

لى المزيد من العنف المسلح، في إتجاه النظام و المعارضة إاع،و يجاد حل دبلوماسي يرضي طرفي النز المساعي إل

  .ظل تزايد الدعم الخارجي بكل الوسائل ،لتحقيق مصالح عجز كل طرف عن تحقيقها في مؤتمرا السالم

فـي ظـل  ةسـوريال األزمةستشراف مستقبل إمن خالل هذا المبحث سوف يتم عرض عدة سيناريوهات بهدف 

  :الروسي،و هي كالتالي-األمريكيالتنافس 

                                                 
 :،متحصل عليه من الموقع"اروو تساقطاتھا ا-رھابية على دول الج السورية لحرباا"نزار عبد القادر، 1

http://ar.jamnews.ir/detail/News/266599 15:00:، على الساعة 15/09/2014:تاريخ الدخول 
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  السورية األزمةسيناريو إستمرار :المطلب األول

لطرفــي النــزاع  األمريكــيســتمرار الــدعم الروســي و إعنــد قــراءة المشــهد الحــالي فــي ســوريا و الــذي يتمثــل فــي 

ن أممـي فـي الوقــت القريـب،فمن المــرجح أو ألـى حـل داخلــي إسياسـيا و عسـكريا و ماليا،يبــدو مـن الصـعب التوصــل 

مني،مع بقاء الروس مساندين له لمراهنتهم على قدرته على البقاء في السلطة،في المقابل يستمر النظام في الحل األ

ضـعاف النظـام إو التغاضي عن تسليحها،و ذلك بهـدف  السوريةة بمساندة المعارضة األمريكيتقوم الواليات المتحدة 

ن تتـــدخل لتحقيـــق أطرة علـــى الوضـــع و عنـــدها يمكـــن حتـــى يتفكـــك تـــدريجيا مـــن الـــداخل،فتناقص قدرتـــه علـــى الســـي

  .هدافهاأ

،فثنائية الكر في المستقبل القريبلة غير ممكنة أحد الطرفين المتصارعين مسن الحديث عن نصر كامل ألإ

بـرز مـن خـالل دخـول النظـام لـبعض و الفر بين جنود النظام السوري و حلفاءه و مقـاتلي المعارضـة هـو العنـوان األ

خـرى و العكـس بالنســبة للمعارضـة المسـلحة،هذا الوضـع ســيزيد مـن ضـبابية الرؤيــة أتراجعـه مـن منــاطق المنـاطق و 

رض أحتمــاالت التصــعيد العســكري علــى إفــي الفتــرة المقبلــة،و مــن تعقيــد المشــهد عســكريا و سياســيا،كما ســيزيد مــن 

  .وراق تفاوضية جديدةأيجاد إالمعركة من الطرفين،بغية 

مريكا و روسيا على مالمح نظـام سياسـي جديـد أطراف الدولية المعنية بالصراع خاصة تفاق بين األعدم اإل

طول،فقد يكون مـن أزم في سوريا على ما هو عليه فترة أستمرار الوضع المتإينسجم مع مصالحهما،هو مؤشر على 

تلي المعارضـة،بحيث ستمرار فـي تسـليح كـل مـن قـوات النظـام و مقـاة و روسيا اإلاألمريكيمصلحة الواليات المتحدة 

  1.يظل الصراع مستمرا بشكل متوازن تفاديا لمواجهة نظام سياسي جديد يعارض مصالحهما في المنطقة

لـى إ سـيؤدي حسـب هـذا السـيناريوتشدد مواقف روسـيا و الواليـات المتحـدة تجـاه األزمـة السـورية ستمرار إن إ

،و عنــدها "تحطــيم التعــادل"فــي تحقيــق نقطــةطــراف مــن األطــرف نجح أي يــغــرق ســوريا فــي حــرب طويلــة،بحيث ال 

و يحــتفظ كــل منهمــا النظــام و المعارضــة كمــا هــو عليــه بحيــث يســتمر النــزاع بــين الــراهن  عالوضــ يبقــىن أيحتمــل 

  2.بمناطق السيطرة السابقة من دون أي تقدم كبير

ن الحـرب فـي سـوريا قـد تسـتمر لمـدة أمريكيـون أكد خبـراء يؤ ،و في تأكيد علـى إمكانيـة تحقيـق هـذا السـيناريو

يرانــي للنظــام الســوري،و ســيطرت مجموعــة متطرفــة علــى ســتمرار الــدعم الروســي و اإلإضــافية،في ظــل إســنوات  10

صـبح أن اآل:"ديفيـد جارتنشـتاين،قـال الخبيـر األمريكيمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشـيوخ أرض المعركة،و أ

                                                 
 :،متحصل عليه من الموقعصحيفة الراكوبة،"حقائق ا-وضاع و افاق الحل:سوريافي  الصراع"،رضوان قطبي 1

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-44613.htm ، 20:00:، على الساعة 18/09/2014:تاريخ الدخول  
 .9.،ص2013،مارس 7385.،العدد24،السنة القدس العربي،"سيناريوھات نتيجة الصراع في سوريا"بلنجا،يھودا  2
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حتمـاال إكثـر ن السـيناريو األأضـاف أ،و "سـد لـم يعـد حتميـا كمـا كـان يعتقـد الكثيـر مـن المحللـينن سقوط األأواضحا 

  1.ضافيةإن تستمر الحرب في سوريا عشر سنوات أة حاليا،و هو األمريكيهو الذي تتوقعه المخابرات 

مــن يــرى ن أعتبــر إ) 2013جــانفي (و فــي خطابــه فــي منتــدى دافــوس بسويســرا  عبــد اهللا الثــانيمــا الملــك أ

ستمرار و البقاء يه النظام السوري قادر على اإلأ،فحسب ر أبقرب نهاية النظام السوري و توقف الحرب فهو على خط

  .طرف من طرفي النزاع أي نصر حاسم أليستستمر من دون  األزمةن أكثر مما نتوقع ما يعني أ

مـا يعــزز حـدوث هــذا الســيناريو هـو عــدم وجــود دالئـل حــول إمكانيــة حـدوق تفــاهم فــي المسـتقبل القريــب بــين 

لتضـارب المصـالح بـين الـدوليتن روسيا اإلتحادية و الواليات المتحدة حول مستقبل  سـوريا و طبيعـة نظامهـا و ذلـك 

 مجادهــــاأســــترجاع إوســــط يضــــمن أليجــــاد نظــــام فــــي الشــــرق اإلــــى إو توجهاتهمــــا،ففي الوقــــت الــــذي تســــعى روســــيا 

مـن أيجاد نظام سـوري حليـف يحـافظ علـى مصـالحها فـي المنطقـة و يضـمن إلى إالسوفياتية،تسعى الواليات المتحدة 

ختالف التوجهات بين القوتين العظمتين ،و عدم وجود الرغبة في التنـازل سـيؤثر علـى إن إسرائيل القومي،و بذلك فإ

  2.ستنزاف طويلة بين النظام و المعارضةإي حرب ستمرار فوضاع في سوريا لإلاأل

ن ال النظام و ال المعارضة قادر علـى تحقيـق الحسـم أرض المعركة تؤكد على أالموجودة في  ن المؤشراتإ

فــي الســنوات القليلــة القادمــة،فالقوات النظاميــة لــن تســتطيع التقــدم كثيــرا فــي مــدينتي حمــص و حلــب المحاصــرتين و 

طيافها أختالف إما المعارضة فال تستطيع على أ.غيرها نظرا للتموقع الجيد للقوات المعارضةريف دمشق و درعا و 

نهـا تسـتطيع أو ألى قوتها و قدرتها على تحقيق الحسم حتـى لـو وصـلها دعـم عسـكري نـوعي إنها مطمئنة أدعاء باإل

  3.لى عمق دائم بشكل دائمإماكن سيطرت عليها و تحويلها أستقرار في اإل

ن تعقـــد القضـــايا و إة و روســـيا فـــاألمريكيـــســـها الواليـــات المتحـــدة أطـــراف الخارجيـــة و علـــى ر نســـبة لألمـــا بالأ

بقاء علـى  لى اإلإوكانيا،يدفعهما أخرى من العالم خاصة أتشابك المصالح بينهما ليس فقط في سوريا بل في مناطق 

يجـاد إالوضع كما هو عليه،مع العمل على زيادة وتيـرة اللقـاءات و المفاوضـات السـرية و العلنيـة بينهمـا فـي محاولـة 

  4.تسوية ترضي الجميع تحت قاعدة ال غالب و ال مغلوب

                                                 
 :،متحصل عليه من الموقعا7ھرام اليومي،"سنوات 10المخابرات ا�مريكية تتوقع استمرار الحرب في سوريا " 1

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/266759.aspx 20:00:على الساعة ، 18/09/2014:،تاريخ الدخول  
 :،متحصل عليه من الموقع"ا�سباب و ا�ھداف و النتائج..موقف امريكا و روسيا من سوريا"ابراھيم فنجان ا7مارة،اميرة رشك لعيبي، 2

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.alhadathnews.net%2Farchives%2F137335&ei=fECLVOKrMITKaPfBgqgD&usg=AFQjCNEoPJL

xKiL1IE2oz6myPx5WrBK0w&bvm=bv.81828268,d.d2s9 ، 15:00:الساعة، على  15/08/2014:تاريخ الدخول. 
 :،متحصل عليه من الموقع"الصراع السوري و ا-رادة ا-ممية"اكرم البنى، 3

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2011/1/11/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A 14:00: ، على الساعة 10/09/2014:تاريخ الدخول  
 .مرجع سابقرضوان قطبي، 4
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ستبقى في تصـاعد مسـتمر دون  نهاأنعكاساتها الداخلية و الخارجية يجد إو  السورية األزمةحداث المتتبع أل

طـراف أحـد أنـه لـن يتنـازل أو حل سياسي مقبول و مرضـي لكـال الطرفين،بمعنـى ألى حسم عسكري نهائي،إالتوصل 

المفاوضــات و الجلـوس علــى  أخــر بمبـدنتصــار الكامل،ليقبـل الطـرف األو اإلأهدافـه و هــو النصـر أهــم أعـن  األزمـة

نهــا أنـه ال توجـد أي مؤشـرات علـى إف السـوريةنـازل،فمن جهـة المعارضـة طاولـة الحـوار مـع مـا تبقـى مـن الطـرف المت

سـتقالة إنـه لـن يقبـل بالتفـاوض حـول أكـد أما النظـام السـوري فقـد أستقبل بقاء الرئيس السـوري كـرئيس شـرعي لسـوريا،

  1. مر مستبعد في المستقبلن هذا األأسد و تنازله عن الحكم و الرئيس بشار األ

حرب مطلقة بال ضوابط من طـرف النظـام  إلىحالية وضاع الاأل صلن تأنه يحتمل إضمن هذا السيناريو ف

ن ال يسـتعيد النظـام المنـاطق الخارجـة عـن مريكـي لتشـكيالت المعارضـة المسـلحة بمـا يكفـي ألأو المعارضة،و دعـم 

مـن مركـز الدراسـات  دوارد لتـواكإلة األمريكيـسـقاطه،و فـي مقـال نشـرته النويـورك تـايمز سيطرته،لكن بما ال يكفـي إل

ن الصراع سيستمر في سوريا و هو ما تريده الواليات المتحدة،فخسارة الطرفين معا أستراتيجية و الدولية يؤكد فيه اإل

 2.ةاألمريكيلن يضر بالمصالح 

  ستمرار النظام السوريإسيناريو :المطلب الثاني

و تعود سوريا إلى عهد مـا قبـل الثـورة،  سدن النظام السوري سيستمر برئاسة بشار األإو فق هذا السيناريو ف

يرانــي مكثــف ،و تبــع إولـن يتــأتى ذلــك إال بالقضــاء علـى المعارضــة بشــقيها السياســي والعســكري،عبر دعـم روســي و 

يران إسد في السلطة سيشكل ضربة قوية لواشنطن في المنطقة،في المقابل سيقوي تحالف روسيا و ن بقاء األإلذلك ف

  3.و سوريا

  :لى ما يليإن النظام الحالي في سوريا سيستمر و لن يسقط ـأالكتابات التي تؤكد على  تستندو 

ساسية للنظام الذى يعتمد على الطائفة العلوية والتداخل والترابط الشديدين بين حزب ستمرار تماسك البنية األإ •

  ؛ستخباراتالبعث والجيش وأجهزة األمن واإل

  ؛حداثأنشقاقات المتتالية مع بداية ووالئها للنظام رغم اإل السوريةستمرار تماسك القوات المسلحة إ  •

وجــود تخوفـــات لـــدى بعـــض القطاعـــات المهمـــة فـــي المجتمــع الســـوري مـــن تـــأثير الثـــورة علـــى مصـــالحها التـــي  •

  ؛)الخ.....عمال، وطبقة الموظفين والتجاررجال األ( تجذرت بصورة أساسية مع النظام الحالي 

  ؛ن على أجندة عمل وطنية واحدةتفاقها حتى اآلإوعدم  يةالسور تشرذم المعارضة  •

                                                 
 :،متحصل عليه من الموقع"ا�زمة السورية بين الصراع الداخلي و التصدير الخارجي مستقبل"،محمد بن سعيد الفطيسي 1

http://www.asharqalarabi.org.uk/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-% Is-x2c-dOg  تاريخ
 .14:00:، على الساعة 10/09/2014:الدخول

 .73.،ص))ن.س.ب(مركز القاھرة لدراسات حقوق ا7نسان،:القاھرة(الخRص ام الخراب؟ سوريا على مفترق الطرقياسين الحاج صالح، 2
 .مرجع سابقرضوان قطبي، 3
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يـران وحـزب اهللا، والـذى تـراوح بـين الـدعم السياسـي إستمرار وجود دعم إقليمي قوى للنظام خاصـة مـن جانـب إ •

  .1.واللوجستي والعسكري

لـى إسقاطه بالقوة العسكرية،و قـد ذهبـت روسـيا للنظام في سوريا و رفضها السماح إل الدعم الروسي ستمرار إ •

بعـرض لقواتهـا البحريـة بمـا فيهـا  عـدة مـراتبعد الحدود الممكنة في دعمهـا للنظـام السـوري مـن خـالل قيامهـا أ

أرادت مــن  حيــثمنــاورات قبالــة الشــاطئ الســوري ، التــي قامــت بعــدة و "ميــرال كوزناتشــوفاأل"حاملــة الطــائرات

 طالمـاسـتمرار مرشـح لإلأنـه يبـدو الـذي  لبقاء النظام السـوري،ويوية دورها الداعم خالله روسيا إظهار مدى ح

 2.وسطيخدم المصالح الحيوية الروسية في منطقة الشرق األ

ن أما يعزز حظـوظ النظـام السـوري فـي البقـاء هـو عالقاتـه المتينـة مـع روسـيا منـذ سـنين طويلـة،رغم إذن،  
سـتعادت إنهـا سـرعان مـا أال إتحـاد السـوفياتي ،نهيـار اإلإصيبت بحالة مـن الركـود لفتـرة وجيـزة بعـد أهذه العالقات 

،فقـد شـهت العالقـات 3تحـاد السـوفياتيحيويتها بعد تسوية قضية الديون التي كانت مترتبة على سوريا منذ عهد اإل
بلدين،خاصـة فـي مجـال لتفاقيـات بـين ااإل بـرام العديـد مـنإخيرة عبـر السورية تطورا كبيرا في السنوات األ-الروسية

قوات السورية من طرف السلحة المجهزة بها تي معظم مشتريات األتأعادة تحديث القوات المسلحة السورية،حيث إ
و في سياق األزمة السورية وقعت روسيا و سوريا علـى صـفقات عديـدة تـزود مـن خاللهـا روسـيا .تحاديةروسيا اإل

ســلحة الروســية ســتمرار تــدفق األإن إســلحة لســنوات عديــدة قادمــة،و بــذلك فــلفــة مــن األنواع مختأالجــيش الســوري بــ
  4.عادة بسط سيطرته على سورياإعلى سوريا سيمكن النظام السوري من الصمود لمواجهة المعارضة المسلحة و 

ن الجــيش العربــي الســوري ســوف يحســم ميــدانيًا التــي ينطلــق منهــا هــذا الســيناريو هــي أ واقعيــةالفرضــية ال  
ومعنى هذا أّن القوات المسـلحة وٕادارة الدولـة سـوف .المعركة مع المجموعات اإلرهابية في غضون األشهر المقبلة

تفرضــــان ســــيطرتهما علــــى المــــدن والبلــــدات الرئيســــية وخطــــوط المواصــــالت والمرافــــق والحــــدود، لكــــن مــــع وجــــود 
ـــا اإلرهابيـــةمجموعـــات مســـلحة متنقلـــة فـــي ا علـــى أّن هـــذه .لمنـــاطق الريفيـــة ونشـــاط متوســـط إلـــى ضـــعيف للخالي

ســتحالة الســيطرة علــى المنــاطق الحضــرية أو حتــى الســيطرة الدائمــة علــى أي إالمجموعــات والخاليــا ســوف تــدرك 
ى نتقام منه والسعي إلمن مستوى إسقاط النظام إلى مستوى اإل بقعة في الجمهورية، وسوف تخفض هدفها الفعلي

  .ستقرارهإزعزعة 

رهـاب و ة مـن قضـية اإلاألمريكيـن النظام السوري قـد يعتمـد فـي بقائـه علـى حساسـية الواليـات المتحـدة أكما 

سـالمية فـي العـراق و الشـام و الـذي تمـدد ووصـل سرائيل خصوصا في ظـل مـا يقـوم بـه تنظـيم الدولـة اإلإمن أتهديد 

سـد بـدال مـن وصـول لمنطقة،فالواليات المتحدة تفضـل بقـاء نظـام األة في ااألمريكيلى العراق و بات يهدد المصالح إ

،ممـا قـد يفـتح  قليمـياإل-،لذلك قد تقبل واشـنطن بالتفـاوض و تجديـد السـتاتيكو السـوري سالمية المتشددةالحركات اإل

                                                 
 :متحصل عليه من الموقع،"ا�زمة السورية و تداعياتھا على العراق و دول الجوار"اكرم حسام،مروة وحيد، 1

http://www.baghdadcenter.net/details-145.html 20:00:، على الساعة 15/10/2014:، تاريخ الدخول  
 .114أكرم محسن كساب ،مرجع سابق،ص 2
 .24.،ص1999مركز ا7مارات للدراسات ا7ستراتيجية،:،ابو ظبي"استراتيجية التفاوض السورية مع اسرائيل"عبد القادر محمد ، 3
 .مرجع سابقنزار عبد القادر، 4
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ألميركــي وري اوالحــوار الســ» التضــامن العربــي« خطــوط التفــاوض علــى أســاس طــّي الصــفحة، والعــودة إلــى روحيــة

كـل شـيء ن أي أ دمـر،لى المشاركة الدولية العربية في إعادة بناء البلد الـذي إضافة ، باإل والمفاوضات مع إسرائيل

مــــع تطـــوير اإلصــــالحات السياســـية الجزئيــــة  2011ســـتراتيجية إلــــى الســـتاتيكو القــــائم قبـــل ســـيعود، مـــن الناحيــــة اإل

  1.المعارضة السياسية في أطر الدولة نتخابات تشريعية ورئاسية ودمجالحاصلة، وٕاقرارها كإطار إل

و الـذي يعــد  2014نتخابـات إسـد فــي فـوز بشـار األهـذا السـيناريو هــو  حـدوثالمؤشـر اآلخـر علـى إمكانيــة 

 ، ى مؤيدو النظام السوريسواء داخـل سـوريا أو خارجهـااستمراريته ،حيث ير إمتغير مهم لتنامي قوة النظام السوري و 

مكانيــة تنحــي الــرئيس،و قــد ذهــب األمــين العــام إيقضــي علــى التكهنــات ب رئاســية جديــدةســد بعهــدة أن فــوز بشــار األ

يجـب أن يبـدأ وينتهـي مـع "لـى القـول بـأن أي حـل سياسـي فـي سـوريا إفـي هـذا اإلطـار  " حسن نصـر اهللا"لحزب اهللا 

السـوري سـيتمكن مـن   نظـامن الأبـذلـك  كل ويعنى".السوريةنتخابات الرئاسية الرئيس السوري بشار األسد كنتيجة لإل

ة مستفيدًا مـن التغيـرات الحاصـلة علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـدولي، والتـي تصـب مر الواقع على المعارضفرض األ

إسـتمرار زديـاد نفـوذ إيـران علـى المسـتوى اإلقليمـي، ودور روسـيا علـى المسـتوى الـدولي، وهـو مـا يعنـي إفى مصـلحة 

  2.نتقالية في سورياإتشكيل حكومة مكانية لإي سد،و من دون أالنظام السوري برئاسة األ

ســتمرار إلــى إقصــى بــالنظر ن روســيا ســتعمل علــى دفــع المواجهــة لحــدها األإضــا فــيأووفقــا لهــذا الســيناريو 

رتكازهــا فــي مجالهــا الحيــوي إو محاولتهــا محاصــرة قواعــد  ســتراتيجية التطويــق لهــا،إة فــي األمريكيــالواليــات المتحــدة 

ييــد الموقــف الســوري ،بــل ســتعمل علــى مســاندة أن روســيا لــن تتخلــى عــن تأالمتبقــي فــي غــرب آســيا،و هــو مــا يعنــي 

  .مكانياتها حتى ينجح في القضاء على المعارضةإالنظام السوري بكل 

فـي القضـاء علـى معارضيه،سـيؤثر علـى  السـورين تراجعها عن هذا التوجه و فشل النظـام أو تدرك روسيا 

يـران موضـع مناقشـة و إمنها الحيوي و مصالحها في المنطقة،و يضع مصداقيتها لدى حلفائها في المنطقة السـيما أ

  3.رتيابإ

سـد فـي السـلطة هـو مكانية انتصـار النظـام السـوري و بقـاء الـرئيس بشـار األإهمية على أكثر ما المؤشر األأ

صبحت منشغلة فـي حـل الخالفـات بـين أ السوريةلي بين صفوف المعارضة المسلحة،فالمعارضة قتتال الداخحالة اإل

سـالمية ،و كـذلك يديولوجيا،خاصة بين تنظيم ما يعرف بالجيش الحـر و غيـره مـن التنظيمـات اإلإفصائلها المتناحرة 

                                                 
، على  15/10/2014:،تاريخ الدخول  http://al-akhbar.com/node/105585 :متحصل عليه من الموقع،"سوريا و سيناريوھات في ظل ا-سد" 1

  20:00:الساعة
 
 :،متحصل عليه من الموقع"مسارات الصراع السوري بعد فوز األسد باالنتخابات:متغيرات جديدة،"،عبد الحليمإيمان أحمد  2

D8%A9.aspxhttp://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/3755/%D8%AA%D8%AD%D %، 20/10/2014:تاريخ الدخول 
 .22:00:، على الساعة
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فة و مشـتتة،مما قـد يسـهل سـالمية،هذا الوضـع سـيجعل المعارضـة ضـعيبين تنظـيم جبهـة النصـرة و تنظـيم الدولـة اإل

بسبب  السورية األزمةهتمام الدولي بنجازات عسكرية كبيرة،خاصة في ظل تراجع اإلإللنظام القضاء عليها و تحقيق 

يراني،و العمل على حشد خرى كالملف النووي اإلأهتمام بمواضيع لإل األمريكينصراف التركيز إوكرانية،و األ األزمة

  1.سالمية في كل من العراق و سورياخطر تنظيم الدولة اإلييد الدولي لمواجهة أالت

  السوري سقوط النظام وسيناري:المطلب الثالث

و الرحيـــل عبـــر أ نحيســـد بـــالتهـــذا الســـيناريو نهايـــة حقبـــة النظـــام الســـوري ممـــثال بـــالرئيس بشـــار األ يتضـــمن

 لى نفس مصير الـزعيمإو بدخوله في صراع دولي يؤدي أنتصار عسكري للمقاومة إلزامه بالقوة نتيجة إو أالتفاوض 

لى حـدوث هـذا السـيناريو إستناد على العديد من المتغيرات التي قد تؤدي نقالب عليه داخليا،و يمكن اإلو اإلأالليبي،

  :و هي كما يلي

ئــــتالف الســــوري المعــــارض علــــى مجموعــــة مــــن المكونــــات و نفتــــاح اإلإو  الســــوريةتوحيــــد صــــفوف المعارضــــة  - 1

و الخارج،للحصــول علــى  رســال تطمينــات للــداخلإحساســيات السياســية الجديدة،رغبــة فــي تمثيــل كافــة الســورين و ال

 .لغاء الشرعية على النظامإالمزيد من الدعم الدولي للمعارضة ،و 

و منظمة،لمواجهــة قــوات النظــام الســوري  كبيــرة تكتــل مجموعــة مــن الفصــائل المســلحة فــي تشــكيالت عســكرية - 2

 2.ر فعاليةثكأبطريقة 

نجازات و المكاسب المستمرة التي تحققها قوات المعارضة المسلحة خاصة في المناطق الجنوبية و بالتحديـد اإل - 3

لما يعرف  الداعمة بين عدد كبير من المجموعات نتيجة التنسيق ،2014ر تمببين مارس و سب ةفي درعا و القنيطر 

هجومهـا  و الجنـوب فـي المعارضـة مكاسـب تشـير كمـا.النصـرة وجبهـة الشام أحرار و تنظيمي الحر السوري جيشبال

 إلـى وحمـاة، إدلـب ومحـافظتي حلب مدينة أنحاء جميع في التي حققتهاالمهمة والمكاسب الالذقية شمال في ألخيرا

 ATGMن وصــــول صــــواريخ  إفــــذلك،ى علــــ وعالوةتغييــــر مســــار الحــــرب لصــــالحها، علــــىمقــــاتلي المعارضــــة  قــــدرة

71TOW BGM-  نهـا أعـالن الواليـات المتحـدة بو إ الحـر السـوري الجـيش كتائـب أيـدي إلـى الصـنع ةاألمريكيـ

سـالمية و قـوات النظـام السـوري،يوحي المعتدلة لمواجهـة تنظـيم الدولـة اإل السوريةستقوم بتسليح و تدريب المعارضة 

 3.ن المعركة قد تم حسمها لصالح المعارضة المسلحةأب

                                                 
 :،متحصل عليه من الموقع2014،مركز الجزيرة للدارسات ،اطRق رصاصة الرحمة على اتفاق جنيف:الرئاسيات السورية 1

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/06/201462104738174563.htm على  20/10/2014:، تاريخ الدخول ،
 22:00:الساعة
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سـتخباراتي و التـدريب عـالن عـن زيـادة الـدعم اللوجسـتيكي و اإلسقاط النظام ،عبر اإلإعلى  األمريكيصرار اإل - 4

 .ستشاري في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الجيش السوريإـو لعب دور  لقوات المعارضة المعتدلة

،و منــي لتحقيــق الحســم العســكري ضــد مقــاتلي المعارضــةولويــة الحــل األأصــرار النظــام الســوري علــى التمســك بإ - 5

ممــا يجعــل هــذه األخيــرة تــدفع بكــل إمكانياتهــا ، يــة تنــازالت جوهريــة ترضــي طموحــات المعارضــةأبالتــالي عــدم تقــديم 

 1.لحسم الصراع لصالحها

وضـاع لـى تزايـد الضـغط الـدولي بشـكل هائـل لمنـع تـدهور األإ قد يدفع تزايد العنف في سـوريا مـن طرفـي النـزاع - 6

لى دول المنطقة بما قد يهـدد مصـالح إنقسام و قد تمتد سوريا نفسها باإلهلية تخرج عن السيطرة و تهدد أنحو حرب 

عسـكري  تـدخلب والقياملى تجاوز العقبـة الروسـية،إة و حلفاؤها األمريكيالقوى الكبرى،حينها تضطر الواليات المتحدة 

  :الخيارات التالية هذا السيناريو و سيكون ضمن بحجة حماية المدنيين،

سـقاطه مـن خـالل توجيـه ضـربات صـاروخية إيقـاع عقوبـات قاسـية علـى النظـام السـوري دون إ:ولالخيار األ  �

منيــة و جهــزة األالســيطرة،و قيــادات األالقيــادة و ة و البريطانيــة و الفرنسية،ضــد مراكــز األمريكيــمــن القطــع البحريــة 

 .ة الرابعة و الحرس الجمهوريهداف على القواعد الجوية،و مواقع الفرقالقيادات العسكرية ،كما  ستشمل قائمة األ

، و "2كوســوف"ن يطلــق عليــه عليــهأو مــا يمكــن أســيكون هــذا الخيــار شــبيها بخيــار كوســوفو :الخيــار الثــاني �

ة مـن القاذفـات و المعترضـة و طـائرات التمـوين األمريكيـسيفذ من خالل حملة جوية مكثفة تقوم بها مئات الطائرات 

قـد و .شـهرأو بضعة أسابيع ألى عدة إو قد تدوم فترة هذه العمليات اإللكترونية و التشويش  ستطالع و الحربو اإل

وتتمثـل هـذه التـداعيات فـي تحقيـق قـوات  ،سـتراتيجيةإينتج عن تطبيق الخيار الثاني تـداعيات ميدانيـة و عملياتيـة و 

علــى مــدينتي حلــب و  ســيطرة الكاملــةســتعادة النتصــارات ميدانيــة قــد توظفهــا فــي المســتوى العمليــاتي إلإالمعارضــة 

ستراتيجية على شكل فكي كماشة من الشمال و الجنوب لتطويق مدينة إجراء مناورة إمام أحمص ،مما يفتح المجال 

  .دمشق و بدء معركتها الحاسمة

وسـع نطاقـا و علـى غـرار أن يكـون التـدخل الغربـي أبـ السـوريةطيـاف المعارضـة أمـل بعـض أي:الخيار الثالث �

ضــافة لـف مقاتـل باإلأ 150رضـية يزيــد تعـدادها عـن ألـى قـوات إن هـذا النــوع يحتـاج أال إعاصـفة الصـحراء ، ةعمليـ

سناد الجوي و البحري،و لكن كافة الدول الفاعلة و القادرة على القيام بهذا العمل خاصة الواليات المتحدة ،ال لى اإلإ

فغانســتان ،ممــا يجعــل هــذا الخيــار غيــر قابــل أراق و ن يتكــرر ســيناريوهات العــأرســال قــوات بريــة،خوفا مــن إترغــب ب

 2.للتطبيق

                                                 
 .مرجع سابقاكرم حسام،مروة حيدر، 1
 studies.aljazeera.net/.../08/201382893040564778.htm :،متحصل عليه من الموقع"خيارات العمل العسكري ضد سوريا"فايز الدوري، 2
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ربة العســــكرية ضــــد ســــوريا بعــــد تســــوية ملــــف ضــــنــــه رغــــم تراجــــع ســــيناريو الإحســــب العديــــد مــــن الخبــــراء ف

أ ســـرعان مـــا عـــادت لحشـــد الـــدعم الـــدولي للتـــدخل فـــي ســـوريا بحجـــة محاربـــة تنظـــيم الدولـــة .م.الـــو نأال إالكيمـــاوي،

القيـــام علـــى موافقتـــه  2014فـــي ســـبتمبر  األمريكـــيعلـــن الكـــونغرس أســـالمية فـــي العـــراق و الشـــام،و تبعـــا لـــذلك اإل

مقـاتلي المعارضـة المعتـدلين ضـد "برنامج لتـدريب و تجهيـز"وباماأباراك  األمريكيقر الرئيس أ،كما بضربات عسكرية

يــؤدي إلــى تــرجيح كفــة المعارضــة علــى حســاب  ،كل ذلــك قــدســالمية و قــوات النظــام الســوريمقــاتلي تنظــيم الدولــة اإل

  .النظام السوري

سـتمرارية النظـام إن مواقف روسيا تجاه سوريا هي التي تتحكم بشكل كبيـر فـي ألقد تبين لنا من خالل الدراسة ب - 7

توافـق مـن خاللهـا روسـيا علـى  أ و و روسـيا،.م.بـين الـو تتم ال بمساومةإ تحققن هذا السيناريو لن يإالسوري،لذلك ف

لـى الحكـم فـي سـوريا إن الجهـة التـي ستصـل أأ بـ.م.ن تضـمن الـوأسـد مقابـل شـكال الـدعم لنظـام بشـار األأوقف كـل 

أ حلـول حيويـة لهـا فـي .م.الـولـى تقـديم إضافة وسط،باإلستضمن مصالح موسكو و مكانتها المستقبلية في الشرق األ

  .ورباأت الموجودة بينها و بين الدول الغربية حول منطقة شرق الساحة الدولية من خالل حل الخالفا

 2011على الرغم من كل أشكال الدعم الذي قدمته روسيا لحليفتها سوريا منذ إندالع اإلحتجاجات في عام 

ن روســيا ال تســتطيع دعــم النظــام الســوري أفــق بــللقيــادة الروســية تــوحي فــي األإال أنــه ظهــرت بعــض  التصــريحات 

لكــن مــا يهــم روسـيا هــو حضــورها القــوي فـي المنطقــة و المحافظــة علــى مصـالحها فيهــا،و مــن هــذه المواقــف بـد،و لأل

دلــى بــه خــالل مــؤتمر صــحفي تــم عقــده حــول الوضــع فــي أ ذيالــســيرغي الفــروف  تصــريح وزيــر الخارجيــة الروســي

ضـربة عســكرية  حيـث حــذر فيـه مــن خطـورة التــدخل العسـكري فــي سـوريا فــي حـال توجيــه 2013وت أ 6سـوريا فــي 

مكانية موافقة روسـيا إمسؤولين روس عن ل أخرى ،و تكشف تصريحات"حدأروسيا لن تدخل في حرب ضد "قال،فلها

  1:على تغيير النظام السوري مقابل ضمان مصالحها،و تتمثل هذه التصريحات في

 2012ديسـمبر  21فـي  فالديميـر بـوتينالـرئيس الروسـي  ح،حيـث لّمـ"سددعم سوريا و ليس بشار األ" - 1

ميخائيل "،و قال نائب وزير الخارجيـة"سدإن موسكو ليست منشغلة بمصير نظام األ":سد،بقولهمكانية رحيل األإلى إ

  ."لى تسوية سياسية عادلةإسد،بل ندعو ننا ال نساند بشار األإ":"بوغدانوف

ســتبعاد إنــه ال يمكــن أ":بوغــدانوفوزيــر الخارجيــة نائــب ســد،فقد ذكــر أللقبــول حــذر للمعارضــة كبــديل  - 2

ن فـرص أ،2013جـانفي  27فـي  ديمتـري ميدفيـدفكـد رئـيس الـوزراء الروسـي أكمـا  2،"السوريةنتصار المعارضة إ

                                                 
 .120.،صمرجع سابقاكرم محسن كساب،، 1
،صحيفة العرب اساسا  للتسويةأاتفاقيات جنيفإاعتمادإموسكو تنفي تصريحات بوغدانوف و تؤكد عدم تغيير موقفھا من ضرورةسامي عمارة ،، 2

 .3.،ص2012ديسمبر  12436،15الدولية،العدد 
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صـــالحات رجـــاء اإلإب أخطـــأســـد ن األأيـــه أســـد بالســـلطة تتضـــاءل يوميا،فحســـب ر حتفـــاظ الـــرئيس الســـوري بشـــار األإ

  1.لى جانبهإسرع مع جذب المعارضة المعتدلة أن يتم ذلك بصورة أالسياسية و كان يجب 

ن المســؤوليين الــروس طرحـــوا إ،مايكــل مـــاكفوللــدى موســـكو  األمريكــيكـــد الســفير أو فــي هــذا الســياق،فقد 

مرونـة  ة ،و تراوحـت هـذه الصـفقات مـا بـين التنـازل فـي سـوريا مقابـلاألمريكيـدارة صفقات بخصوص سوريا على اإل

نهـا ال أل 2ة رفضـت هـذا العـرض،األمريكيـدارة ن اإلأو الـدرع الصـاروخية،غير أو القوقـاز أوربا الشرقية أمريكية في أ

يــة صـفقة،و هـو مــا ألـى إمـر بنفسـها و مــن دون الحاجـة ن تقـدم أي تنـازالت لروســيا،بل سـتعمل علـى حســم األأتريـد 

  .السوريةجسده قرار تسليح و تدريب المعارضة 

سياسيا و ماديا و عسكريا،مع فرض عقوبـات جديـدة علـى النظـام  يةالسور ن زيادة الدعم الغربي للمعارضة إ

سد،و تبعا لذلك سيسارع الروس ن سيطرة نظام األعاع ضو األ خروجلى إالسوري و العمل على عزله دوليا ،سيؤدي 

نفتـــاح علـــى تـــتمكن الدبلوماســـية الروســـية مـــن اإلقـــد لـــى المســـاومة علـــى تغييـــره للحفـــاظ علـــى بعـــض مصـــالحهم،و إ

سطول الروسـي فـي طرطـوس بعـد سـقوط والتوافق معها على الحفاظ على التسهيالت المعطاة لأل السوريةالمعارضة 

و المســتحيل فــي مقابــل تغييــر روســيا أمر الصــعب ن التوصــل لضــمانات مــن هــذا النــوع لــيس بــاألأالنظــام،و يبــدو 

الســماح لهــا للعــودة كطــرف مــؤثر فــي ترتيبــات مرحلــة  و إســتخدام الفيتــومواقفهــا الداعمــة للنظام،خاصــة التخلــي عــن 

  3.تغيير النظام السوري

ن أعتقــد ،نقــرب للتحقــق مــن بــين الســيناريوهات الثالثــة المطروحةينــا الشخصــي حــول الســيناريو األأحســب ر 

يسـتمر  نأحتمـاال نظـرا للمعطيـات الحاليـة،فمن المـرجح إكثـر سـتمرارية الصـراع هـو األإول المتمثـل فـي األالسـيناريو 

ال يزال قـادرا علـى البقـاء فـي السـلطة،و لصـعوبة  نهأعتقادهم مني،مع بقاء الروس مساندين له إلالنظام في الحل األ

وكراني و الـدرع الصـاروخية،و فـي مقابـل خرى خاصة الملف األأأ في ملفات حيوية .م.حصولهم على مقابل من الو

فـي محاولـة مـنهم لمنـع النظـام  السـوريةقليميين و الدوليين فـي مسـاندة المعارضـة أ و حلفاؤها اإل.م.ذلك ستستمر الو

مسـاك ضعافه حتى يتفكك تـدريجيا مـن الـداخل،فتتناقص قدرتـه علـى اإلإالسوري من سحق المعارضة،و العمل على 

  . ية شروط مسبقةأن تتبدل المواقف الروسية من دون أبالدولة،و بذلك يمكن 

   

                                                 
ريخ ،تا.www.aljazeera.net/new/pages/28d181ce:،متحصل عليه من الموقع"ميدفيدف ينتقد ا-سد و مؤتمر للطريق الثالث" 1

  .14:00:،على الساعة10/09/2014:الدخول
،مركز الشام للبحوث و الدراسات،متحصل عليه من "المواقف الدولية المتبدلة و ا�زمة السورية" 2

، على  17/10/2014 :، تاريخ الدخول.www.jardatona.com/index.php/2013-04-02-18-29-04/331-2013-04-11-19-46-33:الموقع
  19:00:الساعة

: ،متحصل عليه من الموقع نحو توافق دولي على تغيير النظام السوري 3
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2012/02/201221210376123181.htm ، على  21/10/2014: تاريخ الدخول،

  20:30:الساعة
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  :خاتمة الفصل

ل�ى إط�رق إل�ى ا1زم�ة الس�ورية الراھن�ة كنم�وذج للتن�افس ا1مريك�ي الروس�ي ف�ي المنطق�ة توص�لنا تبعد ال

  :النتائج التالية

إن ما يحدث على الساحة السورية من إقتتال و عنف داخلي ،ما ھ�و إ8 إنعك�اس لم�ا يج�ري عل�ى المس�توى  •

صراع بين القوى الكبرى التي تسعى لتحقيق أھداف و مصالح في سوريا و اBقليمي و الدولي من تنافس و 

  .الشرق ا1وسط

ارب قأن حل ا1زمة في سوريا لم يعد يتوقف على التفاھم بين أطراف النزاع الداخلي فقط بل على حدوث ت •

 .في الرؤى بين الو8يات المتحدة و روسيا أي التوصل إلى حل يضمن تحقيق مصالح الجميع

ح��دة و روس��يا بش��كل كبي��ر غي��ر ا1زم��ة الس��ورية الراھن��ة  إل��ى رف��ع ح��دة التن��افس ب��ين الو8ي��ات المتأدت  •

 ما يشبه الح�رب بالوكال�ةإلى سوريا  النزاع في، وكذلك تحول  خاصة على مستوى مجلس ا1من  ،مسبوق

 .و ھو ما دفع الكثير من الباحثين إلى الحديث عن بداية حرب باردة جديدة

النزاع في سوريا كما ھو عليه اIن ھو السيناريو ا1قرب للتحقق في المس�تقبل  و ذل�ك ب�النظر أن إستمرار  •

لعدة معطيات داخلية و خارجية ،فعلى المستوى الداخلي أًصبحت الرغبة في إنھاء اIخ�ر و ع�دم تقبل�ه ھ�ي 

ھ�داف الق�وى التي تھيمن على ذھني�ة طرف�ي الص�راع،أما عل�ى المس�توى الخ�ارجي ف�إن ت�داخل مص�الح و أ

أ و روس��يا ف��ي س��وريا و المنطق��ة كك��ل ھ��و ال��ذي يح��ول دون إمكاني��ة إيج��اد ح��ل ف��ي .م.الكب��رى خاص��ة ال��و

  .المستقبل القريب
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ركزت هذه الدراسة هدفها على محاولة معالجة وتحليل التنافس بيم الواليات المتحدة األمريكية وروسيا       

فـي سـوريا مـن منظـور  ،أي أننـا حاولنـا فيـه فهـم مايحـدث 2010في منطقة الشرق األوسط وسوريا منذ سنة 

  :التنافس األمريكي الروسي وقد توصلنا إلى النتائج التالية 

أساس التنافس بين الواليات المتحدة وروسيا حـول منطقـة الشـرق األوسـط ال يمكـن حصـره فـي مجـال واحـد  •

 فقط وهو الوصول إلى مصادر الطاقة التي تزخر بها المنطقة ،بل هناك مجاالت أخرى ال تقل أهمية عـن

الطاقـــة وتلعـــب دور مهـــم فـــي رفـــع وتيـــرة التنـــافس بينهمـــا فـــي بعـــض األحيـــان ، والتـــي مـــن بينهـــا المجـــال 

 .الجيوبوليتيكي للمنطقة ومجال تجارة السالح 

            إن تعامــــل كــــل مــــن الواليــــات المتحــــدة وروســــيا مــــع قضــــايا المنطقــــة يعكــــس وجــــود إخــــتالف واضــــح فــــي •

نتيجة تعارض مصـالحهما فـي منطقـة الشـرق األوسـط ، ويمكـن توضـيح  التوجهات اإلستراتيجية لكل منهما

 :هذه النقطة كمايلي 

تنطلــق اإلســتراتيجية الروســية مــن أن الشــرق األوســط فضــاء قريــب مــن حــدودها الجنوبيــة و أن أي عــدم   - 

لـى كـون إستقرار فيه سيؤثر سلبا على العديد مـن جمهورياتهـا وهـو ماقـد يهـدد أمنهـا القـومي ، باإلضـافة إ

هذه المنطقة تشكل منفذا مهما للوصول إلى المياه الدافئة ، وكذلك سوق مهمة لترويج األسلحة للحصول 

  .على عوائد مالية تسهم في إنتعاش إقتصادها 

أمـــا اإلســـتراتيجية األمريكيـــة فهـــي تركـــز علـــى ضـــرورة التواجـــد الـــدائم فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط عبـــر   - 

اجـــد العســـكري المباشــر أو مـــن خــالل بنـــاء تحالفـــات سياســية وٕاقتصـــادية مـــع دول أســاليب مختلفـــة ســواء التو 

المنطقــة ،وذلــك لتطويـــق روســيا ومنعهــا مـــن التغلغــل إلـــى مــاتعتبره أمريكــا مجالهـــا الحيــوي ،أي أن الواليـــات 

دة المتحــدة األمريكيــة أصــبحت فــي الفتــرة األخيــرة متوجســة مــن العــودة الروســية الجديــدة والتــي إعتبرتهــا مهــد

لوجودهـــا فـــي الشـــرق األوســـط خاصـــة فـــي ظـــل التقـــارب اإلســـتراتيجي بـــين روســـيا والصـــين ،وبـــذلك إعتمـــدت 

الواليات المتحدة على إستراتيجية توسيع التنافس ونقله إلى مناطق محسوبة علـى النفـوذ الروسـي خاصـة فـي 

هــا الفرصــة إلعــادة ترتيــب ســوريا و أوكرانيــا ،وذلــك بهــدف إلهــاء روســيا بالمشــاكل و األزمــات حتــى ال تتــيح ل

  .أوراقها الداخلية والخارجية والعودة كطرف قوي ومنافس يهدد مصالحها في منطقة الشرق األوسط 

بالنســبة للعــودة الروســية الجديــدة والتــي أعــادت التنــافس مــع الواليــات المتحــدة إلــى الســاحة الدوليــة ، فإنهــا  •

الحكــم فـــي روســيا ،والتــي بـــدأت تســعى إلســـتعادة  تــرتبط بالدرجــة األولـــى بوصــول قيـــادة طموحــة الــى ســـدة 

روســيا ألمجادهــا الســوفياتية ، إال أن ذلــك لــم يكــن العامــل الوحيــد بــل ســاعدها أيضــا إرتفــاع أســعار الطاقــة 

األمر الذي أسهم في إنتعاش إمكانياتهـا اإلقتصـادية والماليـة ، وبالتـالي اصـبحت روسـيا تمتلـك القـدرة علـى 
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لـدول منطقـة الشـرق األوسـط ،والـذي يمكـن التحـالف معـه بشـكل موثـوق أكثـر مـن  تقديم نفسها كبديل جديـد

الواليـات المتحـدة ،التـي لـم تقـدم حلـوال جوهريـة فـي الكثيـر مـن المعضـالت التـي تعـاني منهـا المنطقـة والتــي 

اإلســرائيلي ،وقـد بــدأت روسـيا بتفعيــل دورهـا فــي الشـرق االوســط وخاصـة مــع  -علـى رأسـها الصــراع العربـي

دول الخليجية إنطالقا من إبرامها معها العديد من اإلتفاقيات التجارية والعسكرية والطاقوية وٕان كانت هذه ال

  .األخيرة بدرجة أقل 

فــي ظــل ماتشــهده ســوريا مــن نــزاع مســلح بــين النظــام الســوري ومعارضــيه مــن مختلــف اإليــديولوجيات فقــد  •

تجـــاه األزمـــة الســـورية ،وذلـــك نتيجـــة لتصـــادم  بـــرزت تناقضـــات وخالفـــات فـــي المواقـــف األمريكيـــة الروســـية

المصالح واألهداف اإلستراتيجية بين الطرفين في سوريا ،وقد برز التنـافس بينهمـا بشـكل واضـح مـن خـالل 

 .موقف كل منهما الداعم ألحد أطراف النزاع السوري 

السيطرة على هذا القلب من تعتبر الواليات المتحدة األمريكية أن سوريا هي قلب الشرق األوسط  والبد من  •

بصـعود أي قـوة منافسـة لهـا ، كمـا أنهـا تـدرك بـأن مـن  حأجل إقامة نظام عالمي يبقيهـا فـي الريـادة وال يسـم

يسيطر على سوريا يمكنه إحكام قبضته على العراق وتركيا ومصر ،والتي تشـكل سـوريا نقطـة التقـاء بيـنهم 

ثالثـة يمكنـه إحكـام السـيطرة علـى الشـرق األوسـط ،ومـن سياسية ال-،ومن يسيطر على هذه النطاقات الجيو

 .ينجح في ذلك يمكنه السيطرة على العالم 

تهديدا لمصالحها اإلستراتيجية فـي منطقـة الشـرق كتنظر روسيا إلى األزمة السورية وهذا الموقف األمريكي  •

ياســي آخــر مكانــه األوســط ،فهــي تــدرك بــأن إســقاط النظــام السياســي الســوري الحليــف لهــا وٕاقامــة نظــام س

ســـيمهد الطريـــق إلـــى إعـــادة رســـم الجغرافيـــة السياســـية لمنطقـــة الشـــرق األوســـط بمـــا يخـــدم مصـــالح الواليـــات 

، لــذلك ســـارعت إلــى تقــديم كـــل منطقـــة الشــرق األوســطالمتحــدة األمريكيــة ،ويــؤدي إلـــى إخــراج روســيا مــن 

فـي مجلـس األمـن لمنـع استصـدار مـرات  4أشكال الدعم للنظام السـوري إلـى درجـة اسـتخدامها لحـق الفيتـو 

قرارات ضد النظـام السـوري ،وهـو مـالم تفعلـه روسـيا منـذ زمـن الحـرب البـاردة ،وقـد أرادت روسـيا مـن خـالل 

هذا الموقف التعبير على عدم رغبتها في التراجع عن دعم النظام السوري ،وذلك لما لسوريا من مكانة فـي 

  .استراتيجية روسيا الشرق أوسطية والعالمية 

إن مايحصل في سوريا من تنافس بين الواليات المتحدة وروسيا ماهو في حقيقة األمر إال إمتداد لتنافسهما  •

األشمل حول منطقة الشرق األوسط ،وذلك لما تتمتع به سوريا من مكانة علـى العديـد مـن األصـعدة ليسـت 

قيـب األخيـرة علـى أن سـوريا فقط الجيوبوليتيكية بل حتى على الصـعيد اإلقتصـادي فقـد كشـفت عمليـات التن

تمتلكـــا إمكانيـــات طاقويـــة معتبـــرة ضـــمن منطقـــة حـــوض المشـــرق وهـــو ماجعـــل ســـوريا محـــل إهتمـــام كبـــرى 

شركات الطاقة األمريكية والروسية ،وبذلك فإن كل هذه األمور أثرت بشـكل كبيـر علـى مـايجري فـي سـوريا 
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رب المصالح األمريكية والروسية ،كمـا أن من أحداث وجعلت إمكانية الحل مرهونة بمدى توافق الرؤى وتقا

كــل منهمــا يــدرك بــأن إنتصــار أحــد أطــراف النــزاع الســوري ســيؤدي إلــى حســم التنــافس علــى مســتوى الشــرق 

  .األوسط ككل 
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I. باللغة العربية 
 

 الكتب  - أ
 

ــةإبــراهيم قصــي عبــد الكــريم ، -1 ــنفط فــي اإلقتصــاد و التجــارة الدولي ــة ال ــنفط الســوري أنموذجــا:أهمي  ال

  .)2010الهيئة العامة السورية للكتاب،:دمشق(

  ).2004للنشر،دار الشروق :عمان(العالقات الدوليةأبو عامر عالء ، -2

مركز دراسـات :لبنان(رياح التغيير 2011-2010إالمة العربية  حالاحمد ابراهيم محمود و اخرون، -3

 .)2011الوحدة العربية،

المركــز :القــاهرة( مــدخل الــى اجابــات متعـددة:هــو الشــرق االوسـط المعاصــر مــااحمـد فــاروق يوسـف ، -4

 .)3،1991.شرق االوسط،عددالقومي لدراسات الشرق االوسط،اوراق ال

ــدول العربيــةاألحمــد وســيم حســام الــدين ،  -5 منشــورات : لبنــان (  الــنظم الدســتورية والسياســية فــي ال

  . 2010الحلبي الحقوقية ، 

كلمــات عربيــة للترجمــة و :القــاهرة(شــيماء عبــد الحكــيم طــه:،تــرمــا بعــد الربيــع العربــياربرادلــي جــون ، -6

 .)2013النشر،

الداخليــة و الخارجيــة فــي روســيا إالتحاديــة و تاثيرهــا علـــى  المتغيــرات،إالمــارة لمــى مضــر جــري  -7

مركـز إالمـارات للدراسـات و :ابـو ظبـي(2003-1990سياستها تجاه منطقة الخليج العربي فـي الفتـرة 

 .)2005البحوث إالستراتيجية،

 .)2004ية،مركز دراسات الوحدة العرب:لبنان(العولمة و النظام الدولي الجديدامين سمير و أخرون، -8

ــــــولي ، -9 ــــــا ت ــــــرن الحــــــادي و العشــــــرينأوتكــــــين ان ــــــرإالســــــتراتيجية األمريكيــــــة للق ــــــور محمــــــد :،ت ان

 .)2003المجلس إالعلى للثقافة،:القاهرة(ابراهيم

دار العربيـة للعلــوم ناشــرون ،  : لبنــان  ( ، تــر، حسـان البســتاني  هــالل األزمــاتأيفـودالر وآخــرون ،  -10

2006 (.   

: دراسـة حالـة  –كيف يصنع القـرار فـي األنظمـة العربيـة باروت محمد جمال ومجموعة بـاحثون ،  -11

 .) 2010بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية  ، (  سوريا

دار طـالس للدراسـات و :سـوريا(احمد عبد الكريم:ترو الحضارات،الحروب بوتول غاستون و اخرون، -12

 ).1984الترجمة و النشر،

 ).2008دار هومة،:الجزائر(النزاعات الدوليةتحليل ،بوقارة حسين  -13
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مركـــز الخلـــيج :االمـــارات العربيـــة المتحـــدة(عولمـــة السياســـة العالميـــةبـــيلس جـــون ، ســـميث ســـتيفن ، -14

 .)2004لالبحاث،

  .)2009المصري اللبنانية،الدار :القاهرة(الجغرافيا السياسيةجاد الرب حسام الدين ، -15

 2010لبنان ، ريـاض الـريس للكتـب والنشـر ، (  إلى الديمقراطيةطريق الجباعي جاد عبد الكريم ،  -16

(.  

مخبـر :الجزائـر(التغير و اإلستمرارية في األهمية االستراتيجية لمنطقة الخلـيج العربـيجفال عمار ، -17

 .)2008البحوث و الدراسات في العالقات الدولية،

ــوطن العربــيجميــل مطــر و اخــرون، -18 ــر فــي ال ــاح التغيي ــات نقاشــية عــن:ري –المغــرب -مصــر حلق

 .)2011مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت(سوري

ـــد الناصـــر ، -19 ـــات جنـــدلي عب ـــات التفســـيرية و النظري ـــين االتجاه ـــة ب ـــات الدولي ـــي العالق ـــر ف التنظي

  .)2007دار الخلدونية،:الجزائر(التكوينية

الصــحافة المركــز العربــي لخــدمات : القــاهرة ( المــؤامرة الصــهيونية علــى ســورياالجــوجري عــادل ،  -20

  .2012والنشر مجد ، 

التحــوالت فــي النظــام العــالمي و المنــاخ الفكــري الجديــد و انعكاســاته علــى حتــى ناصــيف يوســف ، -21

  .)1999مركز دراسات الوحدة العربية،،:بيروت(النظام اإلقليمي العربي

  ).1995دار الكتاب العربي،:لبنان(العالقات الدوليةالنظرية في ،  ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -22

 ).1997الوطنية للدراسات و النشر،الدار :لبنان(النزاعات الدوليةحداد كمال ، -23

دار اسـامة للنشـر :االردن(نظريات السيطرة االستراتيجية و صـراع الحضـاراتغالي ،عباس  الحديثي -24

 .)2004و التوزيع،

  .) 1990عالم المعرفة ، : الكويت (  السياسية في العالم الثالثاألحزاب ، حرب أسامة الغزالي  -25

دار : عمــان (  سياســة الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومســتقبل النظــام الــدوليحســين حيــدر علــى ،  -26

  .)  2013الكتاب العلمية للطباعة والنشر ، 

  .) 2013دار الفاربي ، : لبنان (،الوجه اآلخر للثورات العربية حمادة نضال ،  -27

-1963( عوامـل سـقوط النظـام السياسـي السـوري  الثـورة والشـرعية حنفي عبد العظيم محمود ، -28

  .) 2012كتب ،  -، منشورات إي) ن -د-ب( (  ) 2012

للنشــــــــر و الجنادريــــــــة :االردن(الجغرافيــــــــا السياســــــــية و الجيوبوليتيكــــــــاخــــــــاطر نصــــــــري ذيــــــــاب ، -29

  .)2010التوزيع،
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ــــي ختــــاوي محمــــد ، -30 ــــاثيره ف ــــنفط و ت ــــةال ــــات الدولي دار النقــــاش للطباعــــة و النشــــر و :لبنــــان(العالق

 .)2010التوزيع،

وليـــد عبــــد :،تـــرالنظريـــات المتضـــاربة فــــي العالقـــات الدوليــــةدورتـــي جـــيمس ،روبـــرت بالتســــغراف، -31

  ).1986المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر،:بيروت(الحي

دمشـق ، المركـز (  االقتصادية واالجتماعيةالجذور واآلثار : األزمة السوريةربيع نصر وآخـرون ،  -32

  .)2013السوري للبحوث والسياسات في الجمعية السورية للثقافة والمعرفة ، 

  .)1989دار النهضة العربية،:بيروت(االصول العامة في الجغرافيا السياسيةرياض محمد ، -33

ـــــ -34 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــى الشــــرق ، ـــــــــــــــــــــــــــ ــــع دراســــة تطبيقيــــة عل ــــا السياســــية و الجيوبوليتيكــــا م الجغرافي

 .)1979دار النهضة العربية،:بيروت(األوسط

دار :بيـــروت(دراســـة فـــي التطبيــق الجيوبـــوليتيكي و السياســـي:الشـــرق االوســـط، ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -35

  .)1984للطباعة و النشر،النهضة العربية 

 .)1998دار العلم للماليين،:بيروت(21العالم في القرن ريحان سامي ، -36

المؤسســة الجامعيــة للداراســات و :بيــروت(إدارة األزمــة بــين نقطتــي التحــول و الغليــان، حســين الــزاز -37

 ).2001التوزيع و النشر،

دار زهـران للنشـر : األردن(  الجديـداألبعـاد اإلسـتراتيجية للنظـام العـالمي زاقود عبد السالم جمعـة ،  -38

  .2013والتوزيع ، 

  .)1995دار العالم الثالث،:القاهرة(النظام العربي و النظام الشرق اوسطيزكي صالح احمد ، -39

دور روسيا فـي الشـرق األوسـط و شـمال افريقيـا مـن بطـرس إالكبـر حتـى فالدميـة زيدان ناصر ، -40

 .)2013ناشرون،الدار العربية للعلوم :لبنان(بوتين

، دار ) ن -د-ب( (  ) 2000-1917( الجــيش والسياســة فــي ســوريا  زيــن العابــدين بشــير ، -41

  . 2007الجابية ، 

ـــة تجـــاه الشـــرق األوســـطشـــبلي ســـعد شـــكري ، -42 دار الحامـــد للنشـــر و :عمـــان(االســـتراتيجية األمريكي

  .)2013التوزيع،

مركـــز القـــاهرة :القـــاهرة(الطـــرقالخـــالص ام الخـــراب؟ ســـوريا علـــى مفتـــرق صـــالح ياســـين الحـــاج ، -43

 .))ن.س.ب(لدراسات حقوق االنسان،

مركـز الدراسـات :بيـروت( العـالم إالسـالمي فـي ظـل إالسـتراتيجية العالميـة المعاصـرة طاهر عـالء ، -44

 .1998األوربي، -العربي
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ـــر... ســـوريا عبـــد العـــال صـــالح عـــوض ،  -45 الشـــروق لإلعـــالم والنشـــر ، : الجزائـــر (  الجـــدار األخي

2013(. 

ـــةعبـــد الغفـــار محمـــد أحمـــد ،  -46 ـــر و الممارســـة الغربي ـــي الفك ـــض النزاعـــات ف دار هومـــة :الجزائـــر(ف

،2003.( 

دار :بيـــروت(التحـــوالت إالســـتراتيجية فـــي العالقـــات األمريكيـــة الروســـيةامجـــد جهــاد ،عـــز  عبــد اهللا -47

 .)2011المنهل اللبناني،

ســـينا للنشـــر :القـــاهرة(يليةســـيناريو الهيمنـــة االســـرائ:االوســـط الجديـــد الشـــرقعبـــد الوهـــاب عـــالء ، -48

،1995(.  

ـــــاس رشـــــدي ، -49 ـــــرإدارة العمـــــاري عب ـــــي عـــــالم متغي مركـــــز األهـــــرام للترجمـــــة و :القـــــاهرة(األزمـــــات ف

  ).1993النشر،

  .)2003الجامعية،دار المعرفة :مصر(الجغرافيا السياسية المعاصرةلعيسوىفايز محمد ،ا -50

اإلمـارات العربيـة (لألبحاث  الخليج مركز :تر, الدولية للعالقات السياسي االقتصاد ، غلبين روبرت -51

 .) 2004 لألبحاث، الخليج مركز:المتحدة،

الطائفية واإلقليمية والعشائرية في السياسة ( الصراع على السلطة في سوريا فان دام نيقوالوس ،  -52

  .) 1995مكتبة مبدولي ، : القاهرة (  )

  ).2007شورات خير جليس،من:الجزائر(و تحليلدراسة :النزاعات الدوليةقادري حسيت ، -53

 .)1986دار النهضة العربية،:بيروت(الشرق االوسط و الصراع الدوليالكعكي يحي احمد ، -54

 –مصـر : حلقـات نقاشـية عـن : رياح التغيير في الوطن العربـي كيلو ميشيل ومجموعة باحثين ،  -55

  .) 2011مركز دراسات الوحدة العربية ، : بيروت (  سوريا –المغرب 

دار المــدى للثقافــة و :ســوريا(هاشــم حمــادي:،تــرعــودة روســيا إلــى الشــرق الكبيــرغ ،.سلوزيــانين  -56

 .)2012النشر،

 ،مركـز بروكنجـز الدوحـةّ :قطـر(تحليل المشهد العسكري فـي سـوري:األزمة المستمرةليستر تشارلز ، -57

2014.( 

ــــةمبــــروك غضــــبان ، -58 ــــات الدولي ــــدخل للعالق ــــر(الم ت شــــركة باتنيســــت للمعلوماتيــــة و الخــــدما:الجزائ

 .)2005المكتبية،

 .)2009دار الشروق للنشر و التوزيع،:االردن(العرب و العالم المعاصرمحافظة على مفلح ، -59
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مركز دراسات : بيروت (  الواقع الراهن وٕاحتماالت المستقبل: سوريا وتركيا محفوظ عقيل سعيد ،  -60

   .) 2009الوحدة العربية ، 

مركـز االمـارات للدراسـات :ابـو ظبـي("السورية مع اسـرائيلاستراتيجية التفاوض "محمد عبد القادر ، -61

 ).1999االستراتيجية،

مشــــــروع الشــــــرق األوســــــط  الكبيــــــر ، الحقــــــائق واألهــــــداف المخــــــادمي عبــــــد القــــــادر رزيــــــق ،  -62

  .) ن.ت.ديوان المطبوعات الجامعية الدار العربية للعلوم د: الجزائر (والتداعيات

الــــوطن العربــــي بـــين الثبــــات  اإلســــترانيجي و المتغيــــر السياســــة األمريكيــــة تجـــاه مـــراد محمـــد ، -63

 .)2009دار المنهل اللبناني،:بيروت(الظرفي

جريــدة ،"نمــط المعيقــات البنيويــة:الخلــيج و خيــار التــوازن االســتراتيجي"المرهــون عبــد الجليــل زيــد ، -64

  .)2006ديسمبر ( ،13962،العدد الرياض

األمنيــة للسياســة الخارجيــة األمريكيــة فــي الشــرق التحــديات المشــابقة امــين ، شــلبي ســعد شــاكر ، -65

 .)2012دار حامد للنشر و التوزيع،:عمان(األوسط مرحلة ما بعد الحرب الباردة

ديـــوان المطبوعــــات :الجزائــــر(االتجاهــــات النظريـــة فــــي تحليـــل العالقــــات الدوليـــةمصـــباح عـــامر ، -66

 .)2006الجامعية،

مكتبـة :القـاهرة(السـوفياتي فـي الشـرق االوسـطالصـراع االمريكـي منصور ممدوح محمود مصطفى ، -67

  .)1995مدبولي،

 .) 2011دار الكتاب العربي ، : دمشق (  الفوضى الخالقةالمنياوي رمزي ،  -68

 .)2010عالم الكتاب الحديث،:عمان(السيطرة على العالمالمومني محمد احمد عقلة ، -69

بــــي الجديـــد للطباعــــة و المركـــز العر :بيــــروت(الصــــراع علــــى الخلـــيج العربــــينعيمـــي عبـــد الرحمــــان، -70

 .)1998النشر،

ــا الهيتــي صــبري فــارس ، -71 دار صــفاء للنشــر و :عمــان(السياســية مــع تطبيقــات جيوبوليتيكــةالجغرافي

  .)2000التوزيع،

الـوراق للنشـر و  مؤسسة:األردن(في الجغارفيا السياسية و الجيوبوليتيكس راساتــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،د -72

 .)2012التوزيع،

 2شركة المطبوعات للتوزيع والنشـر ، ط : بيروت ( صراع القوى الكبرى على سوريا واكيم جمال ، -73

 ،2012 (. 
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 :مقاالت  -  ب

ـــــــر بوصـــــــلة التســـــــلح نحـــــــو روســـــــي"،آل هيضـــــــة عبـــــــد اهللا  -1 ،صـــــــحيفة العـــــــرب "الســـــــعودية تغي

 .9380،15/11/2013.،العدد

،مجلـة دراسـات "دراسة فـي االصـول النظريـة لالسـباب و االنـواع:الصراعمفهوم "،بدوي منير محمود  -2

 .1997، 3.مستقبلية،العدد

،مـارس 7385.،العـدد24،القـدس العربي،السـنة "سيناريوهات نتيجـة الصـراع فـي سـوريا"بلنجا يهودا ، -3

2013. 

جلـة العلـوم م،"تـاثير المصـالح األمريكيـة علـى تسـوية الصـراع العربـي اإلسـرائيليّ "بن سلطان عمار ، -4

 .1،1994.السياسية و العالقات الدولية،جامعة الجزائر،عدد

،مجلــة األمــن فــي "دراســة جيوبوليتكيــة نظريــة...ســوريا فــي مهــب التحــوالت الدوليــة"،خشــيب جــالل  -5

 .2014،جانفي 8.المتوسط،العدد

ـــــــــدجني حســـــــــام ، -6 ـــــــــة الســـــــــوري"ال ـــــــــن األزم ـــــــــف الروســـــــــي م ـــــــــدس "ةســـــــــر الموق ،صـــــــــحيفة الق

 .2012،السنة الثالثةو العشرون،فيفري 7042.العربي،العدد

العــدد :،السياســة الدوليــة،القاهرة"الروســية-أوبامــا و إعــادة صــياغة العالقــات األمريكيــة"،ديــاب أحمــد  -7

 .2009،افريل 64،المجلد 176

مجلــــة جامعــــة دمشــــق للعلــــوم ،"مشــــروع الشــــرق أوســــطية و االمــــن العربــــي"،الشــــكري كمــــال ســــالم  -8

 .2012،العدد االول،28ة و القانونية،المجلد اإلقتصادي

،السياسـة الدولية،العـدد "تراجع الدور إالمريكـي فـي البيئـة إالسـتراتيجية الجديـدة"عبد الشافي عصـام ، -9

 .2011،اكتوبر 186

مركــز : ، القــاهرة  الصــراع علــى النفــوذ فــي أوراســيا ، مجلــة السياســة الدوليــةعبــد العظــيم خالــد ،  -10

  .161،2005واإلستراتيجية ، العدد الدراسات السياسية

جــانفي (43،المجلــد 171،السياسـة الدولية،العــدد "المخــاطر المحيطــة بــنفط الخلــيج"عبـد اهللا حســين ، -11

2008.( 

ــــد ممــــدوح  -12 ــــي البحــــر المتوســــط "،العــــزي خال ــــدة ف ــــة الجدي ــــل :روســــيا والطاق ــــوق ك المصــــالح ف

 .2013ماي  4694،21.صحيفة المستقبل العربي،العدد،"اعتبار

،  "الحــرب فــي الســلوك الخــارجي األمريكــي وأثــره علــى النظــام الــدولي "،عســاف سوســن إســماعيل ال -13

   .2003 ،44.سلسلة دراسات إستراتيجية ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، العدد
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مجلة الدراسات الدولية ، ،)"الدوافع الرئيسية(التواجد إالمريكي في الخليج العربي"علي سليم كاطع ، -14

 . 2010،  45جامعة بغداد ،العدد

موسكو تنفي تصريحات بوغدانوف و تؤكد عدم تغيير موقفها مـن ضـرورة إعتمـاد عمارة سامي ،، -15

 .2012ديسمبر  12436،15،صحيفة العرب الدولية،العدد إتفاقيات جنيف أاساسا  للتسوية

،شــــؤون "ســــتقبليةرؤيــــة م:السياســــة الخارجيــــة األمريكيــــة تجــــاه العــــالم العربــــي"العنــــاني خليــــل ، -16

  ).2005خريف (،123.عربية،العدد

دراســــة فــــي اإلطــــار ..االزمــــة الدوليــــة ماهيــــة"قحطــــان حســــين ، الربيعــــي غيــــث ســــفاح متعــــب ،، -17

 .2011، 42،مجلة العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، العدد"النظري

،افريــل 164،مجلـة السياســة الدولية،العـدد امـن الخلــيج فــي السياسـة األمريكيــةكشـك اشـراق محمــد ، -18

2006. 

،نشـرة المفكرة،سـفارة روسـيا االتحاديـة فـي "مباحثات وزير الخارجية الروسي و السوري فـي موسـكو -19

 .2013،سبتمبر 8بيروت،العدد 

ــة"مســاعيد فاطمــة ، -20 ــة الراهن ــات العالمي ــي ظــل التوازن ــاز الطبيعــي ف ،دفــاتر السياســة و "مســتقبل الغ

 .65،2011.القانون،العدد

،شـــــــؤون "مشـــــــكلة الهويـــــــة:الـــــــوطن العربـــــــي و الشـــــــرق االوســـــــط"معـــــــوض جـــــــالل عبـــــــد اهللا ، -21

 .1996،مارس 85.عربية،عدد

نـوفمبر  1الخميــس  ،صـحيفة القـدس العربـي ،"روسيا في مقابل نتائج الربيـع العربـي"معين تسـفي ، -22

2012. 

 .5/1/2012،جريدة الحياة،"المشهد السياسي العربي للعام المقبل"الهباس خالد بن نايف ، -23

ـــــ -24 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،مجلــــة الشــــؤون العربية،العــــدد "التنــــافس الــــدولي و اثــــره علــــى العــــالم العربــــي"،ـــــــــــــــــــــــــــ

  .2013،ربيع 153

  :مذكرات  -  ت

دراسة (2008-2000:االستراتيجية الروسية تجاه الشرق االوسطابو سهدانة عز الدين عبد اهللا ، - 1

  .2012جامعة االزهر،كلية االقتصاد و العلوم االدارية،:،مذكرة ماجستير،غزة)الفلطسطينية حالة القضية

توازن القوى و اثره في الشرق االوسط بعـد االحـتالل االمريكـي للعـراق الدالبيح على فايز يوسف ، - 2

 .2011،مذكرة ماجستير،،جامعة الشرق االوسط2003-2011
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ية االقليمية و انعكاساتها على توازن القوى في الشرق التغيرات السياسزعرب احمد سليم حسين ، - 3

،مذكرة ماجسـتير،كلية االقتصـاد و العلـوم االدارية،قسـم العلـوم السياسـية،جامعة 2012-،2003االوسط،

 .2013االزهر،

-2003(التركيـة فـي ظـل عهـد حـزب العدالـة و التنميـة–العالقـات االمريكيـة صادق ريز لطيف ، - 4

 .2011ية اآلداب و العلوم االنسانية،قسم العلوم السياسية جامعة غزة،مذكرة ماجستير،كل،)2011

ـــــافس فـــــي آســـــيا الوســـــطىالعضـــــايلة عبـــــد اهللا فـــــالح عـــــودة ، - 5 ،مـــــذكرة ماجستير،قســـــم العلـــــوم التن

  .2011السياسية،كلية االدب و العلوم ،جامعة الشرق االوسط،

ـــــة للعالقـــــات الروســـــيكســـــاب أكـــــرم محســـــن ، - 6 ـــــة و الدولي -2000الســـــورية -ةاالبعـــــاد االقليمي

 .2014-2013رسالة ماجستير،كلية اآلداب و العلوم السياسية ،جامعة غزةـ،2012

 :محاضرات  -  ث
  

،محاضــرات قــدمت لطلبــة المنظمــات الدوليــة االقليميــة و منظــورات العالقــات الدوليــةعــادل ،زقــاغ  - 1

 .2008لخضر باتنة،السنة ثالثة عالقات دولية  في مقياس المنظمات الدولية االقليمية،جامعة الحاج 

 :مواقع االنترنت -ت

 :،متحص�ل علي�ه م�ن الموق�عتحليل النزاع�ات الدولي�ة سلسلة محاضرات مقياسإبراھيم بولمكاحل، -1
http://boulemkahel.yolasite.com/resources/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9
%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9

.doc21:51:ـالساعة29/10/2014:، في. 
حمزة ب�ن عب�د الرحمان،متحص�ل علي�ه م�ن :،تر"سوريا و نظريات الع�قات الدولية"ستيفن سميث، -2

،عل�ى 12/08/2014:،ي�وم  http://www.youtube.com/watch?v=g2NEwT451V8:الموق�ع
  .12:00:الساعة

 :متحص��������ل علي��������ه م��������ن الموق��������ع،"الش��������رق ا)وس��������ط الكبي��������ر"أحم��������د ثاب��������ت، -3
-04%2020-03-2004-http://www.onislam.net/arabic/madarik/concepts/100623

23.html-10 16:11:،الساعة15/08/2014:، في. 

 :علي������ه م������ن الموق������عمتحص������ل خريط������ة الش������رق ا1وس������ط الجدي������دة بع������د التقس������يم، -4
http://alnoha.com/read9/shr8Aw96NEWmap.htmعل����������������ى  ،02/09/2014:،ف����������������ي

 .14:00/الساعة

 :،متحص��ل علي���ه م��ن الموق��عالش��رق ا)وس��ط الجدي��دس��وريا و نھاي��ة مش���روع ع��دنان عوي��د، -5
http://saotaliassar.org/Writer/AdnanUwaied/SyriaUndEndeMit.htm ،

 .11:12:عةالسا ،على11/08/2014:في

 11الشاملة بعد احداث توظيف فكرة الفوضى الخ�قة في ا)ستراتيجية ا)مريكية "علي بشار بكر، -6
 http://al-:،متحص�����������������ل علي�����������������ه م�����������������ن الموق�����������������ع"2001س�����������������بتمبر 

iraqnews.net/new/studies/102159.html11:25:الساعة ،على11/08/2014:،في. 
،متحص��ل علي��ه م��ن  "إ)بع��اد الجيوبوليتيكي��ة للح��وار العرب��ي الترك��ي إ)يران��ي"،مص��طفى اللب��اد -7

 ،عل���������ى05/07/2014:ي���������وم،topic-http://momayaza.maghrebworld.net/t11: الموق���������ع
 .16:22:الساعة



    :قائمة المراجع
 

 

177 

 :،متحص���ل علي���ه م���ن الموق���ع"السياس���ة الروس���ية ف���ي الش���رق ا1وس���ط"عب���د الغن���ي س���5مة، -8
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=254815،عل�������ى12/07/2014:ي�������وم، 

 .15:23:الساعة
 :متحص����ل علي����ه م����ن الموق����ع،"التح����ديات و الف����رص :الروس����ية –الع�ق����ات اBيراني����ة " -9

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/10/201310710612251555.htm02:،ي�����وم/
 .18:36:،الساعة07/2014
 :متحص���ل علي���ه م���ن الموق���ع،"2010-2003الع�ق���ات الروس���ية إ)يراني���ة "س���عد الحم���داني، -10

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50930، 18:36:،الساعة02/07/2014:يوم. 
  :،متحص��ل علي��ه م��ن الموق��ع"ال��رئيس اBيران��ي الجدي��د و الع�ق��ات م��ع روس�يا"،فيت�الي نع��ومكين -11

http://www.alkhabar.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%     ،
 21:00:،على الساعة 23/10/2014: تاريخ الدخول

  :متحصل عليه من الموقع،"ا1مريكية الروسية حرب القواعد و النفوذ  -12
http://www.arab-

center.org/index.php?option=com_content&view=article&id=148:zawawi-
1&catid=41:analysis-articles&Itemid=7923:33:،الساعة19/07/2014:،في. 

 :متحص����ل علي����ه م����ن الموق����ع،"تق����ارب اقتص����ادي و تباع����د سياس����ي:تركي����ا و روس����يا" -13
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2013/04/201343093328393480.ht

m09:32:الساعة ،على9/06/2014:،في. 
متحص�ل ،"الجورجية عل�ى الع�ق�ات الروس�ية ا1مريكي�ة-الروسيةتداعيات إ)زمة "سعد السعيدي، -14

 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96085&eid=35 :عليه من الموقع
،متحص�ل "سياسة الطاقة الروسية و تاثيرھا عل�ى الت�وازن اBس�تراتيجي الع�المي"،نورھان الشيخ -15

 https://ia600907.us.archive.org/19/items/rusia001/0007.pdf :عليه من الموقع
  :متحصل عليه من الموقع،"دور روسي في المفوضات بين الواقع و ا)وھام"بشارة نصار شربل، -16

featuredTopicsPag http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/ 12:36:،الساعة1/7/2014:،يوم. 
  :متحصل عليه من الموقع،"إ)مريكي من القضية الفلسطينيةالموقف "،محسن صالح -17

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/2/7/%D8% D9% 
%8A%D8%A914:33:،الساعة30/10/2014:،يوم. 

 :،متحص�����ل علي�����ه م�����ن الموق�����ع"أوبام�����ا و الع�����الم العرب�����ي اBس������مي"ف�����واز ج�����رجس، -18
http://www.alyaum.com/article/400588211:30:،الساعة11/06/2014:يوم ،في. 

البح�ث ف�ي تس�وية :اBس�رائيلية-الد))ت السياسية )ستئناف المفأوضات الفلسطينية"،ماجد كيالي -19
 :،مجل����������ة المس����������تقبل العربي،متحص����������ل علي����������ه م����������ن الموق����������ع"مؤقت����������ة أخ����������رى

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_417_majadkyali.pd
f18:22:الساعة/11/07/2014:،يوم. 

،متحص�ل "أوان البراغماتي�ة و نھاي�ة إ)ي�ديولوجيا...روس�يا و الع�رب"عاطف معتمد عبد الحميد،  -20
-http://www.dohainstitute.org/release/be58cd1d-0f72-4494-ba3b :علي�ه م�ن الموق�ع

d99e5b9a1faf 
 :،متحص�ل علي�ه م�ن الموق�ع"الع�قات الروسية و ضرورة البحث عن دوافع جدي�دة"سامر الياس، -21

http://www.syriantelegraph.com/?p=20393 
متحص�ل علي�ه م�ن ،"خريطة جديدة للطاقة في منطقة الشرق ا1وسط:غاز المشرق"،إبراھيم أنور -22

  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=887203&eid=13:الموقع
،متحص�ل علي�ه "إستراتيجية اBدارة ا1مريكي�ة الجدي�دة إزاء الش�رق ا1وس�ط"،حسين حافظ وھيب -23

، ت�����اريخ ال�����دخول http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60701 :م�����ن الموق�����ع
 17:00:،على الساعة  05/12/2014:
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 :،متحص��ل علي��ه م��ن الموق��ع"ذك��رى ھام��ة ف��ي حي��اة المملك��ة العربي��ة الس��عودية،"ي��وري زين��ين -24
http://www.ru4arab.ru/cp/eng.php?id=20050109131020&art=20060929214323

 .16:00:،على الساعة  06/12/2014:، تاريخ الدخول 
 :،مجل��ة الج��يش اللبناني��ة ،متحص��ل علي��ه م��ن الموق��ع "ح��رب انابي��ب الغ��از العالمي��ة"احم��د عل��و، -25

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?39677#.VKRiFmceNMU  
   15:00:،على الساعة  27/11/2014: تاريخ الدخول 

  :، متحصل عليه من الموقع"الغاز أو):الصراع على الشرق ا1وسط"عماد فوزي شعيبي ، -26
i. http://www.voltairenet.org/article173717.html 

 :متحص����ل علي����ه م����ن الموق����ع،مجل����ة الج����يش اللبناني����ة ،،"تج����ارة الس�����ح"،حم����د عل����و -27
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?26309#.VKRlLmceNMU ت��������اريخ ال��������دخول،

 20:00:،على الساعة   04/12/2014:
 : :،متحص�����ل علي�����ه م�����ن الموق�����ع"تج�����ارة الم�����وت...تج�����ارة الس������ح"ص�����5ح س�����ويلم، -28

http://www.arabic-military.com/t6724-topic  
 .21:00:،على الساعة  04/12/2014:تاريخ الدخول 

 :،متحص�ل علي�ه م�ن الموق�ع"الشرق ا1وسط في دائ�رة التس�لح و التس�ليح"رفيق رضا صيداوي، -29
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=12185707/12/2014:، تاريخ الدخول 

 .14:00:،على الساعة
-http://www.al :،متحص��ل علي��ه م��ن الموق��عس��باق التس��لح و تھدي��د ام��ن الع��الموجي��ه عب��اس ، -30

nhar.com/index.php?aa=news&id22=28435  
 16:00:،على الساعة   09/12/2014:تاريخ الدخول 

أ عل��ى تص��دير .م.روس��يا و تن��افس بريطاني��ا و فرنس��ا و ال��و إس��تبعادعب��د الحف��يظ ب��ن عب��د ال��رحيم، -31
 :،متحص���������������ل علي���������������ه م���������������ن الموق���������������عدول الخل���������������يجالس����������������ح إل���������������ى 

http://www.globalarabnetwork.com/politics/48-saudi-politics/9032-2012-11-
12-17-29-30  

 .17:00:،على الساعة   09/12/2014:تاريخ الدخول 
،متحص�ل علي�ه م�ن  "و الت�وازن العس�كر-صفقات الس��ح ا1مريكي�ة لل�دول العربي�ة،"سالي مشالي -32

  10/12/2014:،ت��اريخ ال��دخول http://www.ouregypt.us/craiem/crime170.html :الموق��ع
   19:00:،على الساعة 

، مرك�ز الخل�يج لسياس�ات التنمب�ة ، متحص�ل ا1مني بين النظام إ)قتصادي و النظام السياس�يالخلل  -33
 :علي������������������������������������������ه م������������������������������������������ن الموق������������������������������������������ع

com_content&view=categoryhttps://www.gulfpolicies.com/index.php?option=
&layout=blog&id=188&Itemid ، 20:00:،على الساعة   10/12/2014:تاريخ الدخول. 

 :،متحص��ل علي��ه م��ن الموق��عالواق��ع و ا1ھ��داف...ص��فقات الس���م ا)مريك��ياحم��د ف��ايق دل��ول، -34
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=134441، ت������������������اريخ ال������������������دخول :

 14:00:،على الساعة  11/12/2014
 :،متحص�ل علي�ه م�ن الموق�عاسرار وعودة الس�ح الروس�ي لمنطق�ة الش�رق ا1وس�طسامح عباس، -35

http://islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2010/09/29/107185.html، ت��������اريخ ال��������دخول :
 .20:00: ، على الساعة  11/12/2014
،متحصل عليه م�ن الصناعات العسكرية الروسية تدعيم إ)قتصاد و المكانة الدوليةابراھيم محمود، -36

ت�اريخ ،http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221971&eid=4285 :الموق�ع
 14:00:،على الساعة  12/12/2014: الدخول 

 :،متحص��ل علي��ه م��ن الموق��عتح��و)ت ف��ي ا1دوار.. موس��كو و وواش��نطنأس��عد عب��د الرحم��ان، -37
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=77458 12/12/2014:،ت�����اريخ ال�����دخول  

 10:00:،على الساعة 
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مرك��ز ش��راكة ح��ذرة تمي��ز حل��ف الض��رورة،:الروس��ية-الع�ق��ات إ)يراني��ةف��رح الزم��ان اب��و ش��عير، -38
 :الجزي������������������رة للدراس������������������ات ،متحص������������������ل علي������������������ه م������������������ن الموق������������������ع

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj
a&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http ، عل���ى الس���اعة  12/12/2014: ت���اريخ ال���دخول،

:14:00. 
 :،متحصل عليه من الموقع،الس�ح طريق روسيا لمزاحمة امريكا بالشرق ا1وسطاحمد بھاء الدين -39

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%
-%A7-A9 16:00:على الساعة  14/12/2014: ،تاريخ الدخول. 

 :،متحص�����ل علي�����ه م�����ن الموق�����عروس�����يا تح�����اول ك�����بح النف�����وذ إ)مريك�����يياس�����ر الدھس�����ي، -40
http://www.aleqt.com/2014/02/09/article_823999.html، 14/12/2014: تاريخ الدخول  

  .19:00:،على الساعة 
،متحص�ل علي�ه م�ن صفقة اسلحة ضخمة بين البحرين و  روسيا وسط عقوبات غربي�ةعمر،محمد  -41

،ت�����اريخ ال�����دخول http://www.alkhabarnow.net/news/120261/2014/04/30 :الموق�����ع
 .10:00: ،على الساعة   15/12/2014:

 :،متحص�����ل علي�����ه م����ن الموق�����عروس�����ي جدي����د ف�����ي الش�����رق ا1وس����طدور طلع����ت مس�����لم، -42
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2010/9/29/%D8%AFA ت��اريخ،

 .14:00:،على الساعة   15/12/2014: الدخول 
،متحص�ل الع�ق�ات إ)س�رائيلية الجدي�دة و م�دى تأثيرھ�ا عل�ى س�وريا و إي�رانى،خالد ممدوح الع�ز -43

،ت���اريخ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=229197 :علي���ه م���ن الموق���ع
  .19:00:،على الساعة   15/12/2014: الدخول 

،متحص�ل صفقة إ)سلحة الروس�ية تنھ�ي احتك�ار امريك�ا لتس�ليح الج�يش المص�ريهللا حشيش،عبد  -44
  16/12/2014: ،تاريخ الدخول   http://www.al-madina.com/node/497678 :عليه من الموقع
 . 16:00:، على الساعة 

: ، متحصل علي�ه م�ن الموق�ع  "ياسي السوري ، انتخاب بدون ناخبينالنظام الس"زيادة رضوان ،  -45
http //democracy.ahram.org/ui/front/innerprint.aspx?newsid=237 ، ت�اريخ ال�دخول :

27/08/2014  
: ، متحص���������ل علي���������ه م���������ن الموق���������ع الت���������الي  "الخط���������ة الوطني���������ة لمس���������تقبل س���������وريا -46

http//www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&serc=web&cad=rja=&&ved=occoqfj
AB&urlp%3a%2fwwwscpss.org%2flibs%2fspaw%2ffupload%2files. ت������������اريخ ،

  14:00: على الساعة    02/09/2014: الدخول 
، المركز العربي " جدلية الجمود و اBص�ح: العقد ا1خير في تاريخ سوريا "محمد جمال باروت ، -47

 : http:، متحص����ل علي����ه م����ن الموق����ع الت����الي ) معھ����د الدوح����ة ( لXبح����اث ودراس����ة السياس����ات 
.www.arabs48.com/?mod=articles&ID=81998، عل����ى .  04/09/2014: ت����اريخ ال����دخول

 .16:00الساعة 
س�وريا و "وذج مقارب�ة الث�ورات العربي�ة والمص�الح ا)جنبي�ة نم�"أسامة علي محم�د عب�د الق�ادر ،  -48

، بح��ث لني��ل ش��ھادة الج��دارة ف��ي عل��م اYجتم��اع السياس��ي ، معھ��د العل��وم اYجتماعي��ة لبن��ان ، " البح��رين
 : http: متحص����������������������ل علي����������������������ه م����������������������ن الموق����������������������ع الت����������������������الي 

//adf.ly/613522/htpM//www.4shared.com/office/RJleuds/htm.، ت��������اريخ ال��������دخول :
  . 16:00: على الساعة .  04/09/2014
مجل�ة الح�وار ،  "ق�راءة ومعايش�ة لhس�باب الت�ي أدت ل�زم�ة ف�ي س�وريا" ج�اك جوزي�ف أوس�ي ، -49

 //:http:، متحص����������������ل علي����������������ه م����������������ن الموق����������������ع الت����������������الي  المتم����������������دن
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.www.ashewar.org/debat/show.art.asp,aid=354690، على  08/09/2014: تاريخ الدخول
  . 14:00الساعة 

، ص��حيفة  "ف��ي إنك��ار البع��د الم��ذھبي وتحو)ت��ه ف��ي الص��راع الس��وري"عم��اد مف��رح مص��طفى ،  -50
العرب��������������������������ي ، متحص��������������������������ل علي��������������������������ه م��������������������������ن الموق��������������������������ع الت��������������������������الي 

:.6585-be5c-4365c-ac71-/7c5cc8c6d7http://www.alaraby.comuk/opinion، ت����اريخ
  .20:00: على الساعة .  12/09/2014: الدخول للموقع 

، متحصل عليه من الموقع الت�الي "تطورات الموقف ا1مريكي من الثورة السورية"عزمي بشارة ،  -51
 :-u8c1-u1db -stitute .org / releas/dbc39132 www.dohainhttp:// 

852c3d2e39ue5cu6 14:00:على الساعة  21/08/2011:،تاريخ الدخول  
، متحص�ل علي�ه  "تأتير ا1زمة السورية في نفوذ ا1مريكي بالشرق ا1وسط"سارة محمود خليل ،  -52

: ت����اريخ ال����دخول ، http// www. Siyassa.or.eg/newwsq/3212.aspx:م����ن الموق����ع 
 .21:00على الساعة  24/08/2014
متحص�ل ،"ھل يقود اBنقسام الدولي حول ا1زمة السورية لحرب عالمي�ة ثالث�ة"أحمد حسين يحي، -53

 blog/81-http://mod.gov.sd/index.php/section-:علي��������������ه م��������������ن الموق��������������ع
%D9 -%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/17724

%D9%86%D9%82% 10:00:،على الساعة  26/08/2014: ،تاريخ الدخول  
، المرك�ز العرب�ي لXبح�اث " في أس�باب تغيي�ر الموق�ف ا1مريك�ي م�ن تس�ليح المعارض�ة الس�ورية -54

 stitute .org / releas/ 727d1855 www.dohain- :عليه من موقع ودراسة السياسات ، متحصل 
1e21- 47a3-8c87-6a8od1f60 10:00على الساعة  26/08/2014،تاريخ الدخول. 

، مركز الجزيرة للدراسات ، متحص�ل علي�ه م�ن " خيارات العمل العسكري سوريا"فايز الدويري ،  -55
 http:// studies. Allazira net /reports/2013/08/201382893040564778.htm:الموق�ع 

  10:00على الساعة  26/08/2014: ،تاريخ الدخول 
،  "أمريكا بين دعم اBئت�ف السوري المع�ارض والخ�وف م�ن الجماع�ات الجھادي�ة "شيماء عزة ، -56

 //:post. Com  -www.menahttp:متحص������ل علي������ه م������ن الموق������ع الت������الي 
/2014/05/06/%d8%a7d9%d8%b1%d8%az-

%d8%d9%86%d8%a7%d9%d8%a7%d8%a6%aa%d9%8u%d9%81-% 
d8%a7%d9%8u%d8%b9%b 85%d8%a7%d8%b114:23:،على 12/08/2014:،في. 

، مرك��ز ال��رأى  "يةالمواق��ف اBقليمي��ة والدولي��ة وأثرھ��ا ف��ي ا1زم��ة الس��ور"أم��ل محم��د ياس��ين، -57
ت��اريخ  ،//Wwwalrai.com /article/515433.htm http:للدراس��ات ، متحص��ل علي��ه م��ن موق��ع 

  15:00على الساعة  25/08/2014: الدخول 
، موق�ع روس�يا " تأجيل إجتماع إسطنبول بين دعوة الحوار وخط�ر تقس�يم س�وريا" رائدة كشكية ، -58

: تاريخ الدخول ،/http://arabic.rt.com/analytics/969317:اليوم متحصل عليه من الموقع التالي 
 .16:00: ،على الساعة  17/07/2014
  :متحصل عليه من الموقع التالي  ،"روسي على سوريا  –صراع أمريكي "يوسف مكي ،  -59

52227.htm-www.aleqt.com/2011/06/24/articlehttp:// ، 10/08/2014: ت��اريخ ال��دخول 
  12:00الساعة  على
ص��حيفة البن��اء ، " الص��راع عل��ى س��وريا والش��رق ا1وس��ط: ح��رب الغ��از " عم��اد ف��وزي ش��عبي ، -60

 -http// :www.areen:ق�����������ع الت�����������الي ، متحص�����������ل علي�����������ه م�����������ن المو" اللبناني�����������ة
info/ ?p=2207 #ax223cicugcrjgc ، 16:00على الساعة  14/08/2014تاريخ الدخول  

،مرك�ز الجزي�رة " محددات السياستين الروسية و الص�ينية تج�اه ا1زم�ة الس�ورية"وليد عبد الحي، -61
 :للدراس�����������������������ات ،متحص�����������������������ل علي�����������������������ه م�����������������������ن الموق�����������������������ع

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/04/20124314543996550.htm  ت������������اريخ ،
 10:00:، على الساعة  16/08/2014:الدخول 

تحص�ل علي�ه م�ن ،صحيفة الح�دث،م ص�حيفة الح�دث "روسيا تمثل إستعصاء للغرب"حسين يسري، -62
 :الموق������������������������������������������������������������������������������ع



    :قائمة المراجع
 

 

181 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj
a&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A %عل���ى   10/09/2014:،ت���اريخ ال���دخول،

 15:00:الساعة
،مجل�ة "إستراتيجية و تعقيدات مع الغرب-مصالح جيو:روسيا و ا1زمة السورية"نزار عيد القادر، -63

 www.lebarmy.gov.lb/ar/news/ ?34961:الدفاع،متحص�������������ل علي�������������ه م�������������ن الموق�������������ع
 .12:23:،على10/07/2014:،في
الرس��ائل السياس��ية ف��ي الخط��اب الرس��مي :الص��راع ا1مريك��ي الروس��ي ح��ول ا1زم��ة ف��ي س��وريا. -64

،  http://futuretunisie.tn/?p=730 :،متحصل علي�ه م�ن الموق�ع مجلة تونس المستقبل،"للحكومتين
 16:00:، على الساعة  19/10/2014:تاريخ الدخول

ت��اثيرات اس��تمرار الص��راع ف��ي س��وريا عل��ى ا)م��ن :تح��و)ت امني��ة"يح��ي ب��ن مف��رح الزھران��ي، -65
 :،متحص�����������������������ل علي������������������������ه م�����������������������ن الموق������������������������ع"الخليج�����������������������ي

http://arabsi.org/attachments/article/3575/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9
%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%D9pdf عل�ى الس�اعة  19/10/2014:تاريخ ال�دخول ،

:17:00  
 :،متحص�ل علي�ه م�ن الموق�عمجل�ة البي�ان":حقيقة الموقف ا1مريكي في س�وريا"علي حسين باكير، -66

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2844  ت����������������������������������������������������������اريخ،
 17:00:،على الساعة19/10/2014:الدخول

 :،متحص����ل علي����ه م����ن الموق����ع"؟ لم����اذا تق����ف روس����يا ال����ى ج����ان س����وريا"رن����دة حي����در، -67
http://www.center-lcrc.com/index.php?s=3&ss=4&id=8208 

،متحص�ل علي�ه م�ن "عقوبات أمريكية ضد شركات سوريا و امارتية للضغط على النظام الس�وري" -68
-http://smartnews ::لموق�����������������������������������������������������������عا

agency.com/news/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
-%. 
 :،متحص����ل علي����ه م����ن الموق����ع"اس����باب و ابع����اد الض����ربة ا1مريكي����ة المحتمل����ة لس����وريا" -69

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj
a&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A  ،عل����ى  22/09/2014:ت����اريخ ال����دخول ،

               10:00:الساعة
 :،متحص��ل علي��ه م��ن الموق��ع"س��وريا ب��ين خط��اب اوبام��ا و مق��ال ب��وتين'خال��د عب��د ال��رحيم الس��يد، -70

http://alsharqfrontlab.sarmady.net/news/details/167260#.VItGd2c-dOg  ت������اريخ ،
 14:00:، على الساعة 22/09/2014:الدخول

الع��ام ال��ذي ع��ادت في��ه روس��يا ال��ى الش��رق ا)وس��ط عل��ى حس��اب :2013الع��ام "اب��راھيم عب��اس، -71
، ت����اريخ  http://www.al-madina.com/node/502417:،متحص����ل علي���ه م����ن الموق���ع"امريك���ا
 14:00:، على الساعة 22/09/2014:الدخول

 :،ص��حيفة الخبر،متحص��ل علي��ه م��ن الموق��ع"روس��يا تنتق��د الغ��رب بش��ان الكيم��اوي الس��وري -72
http://www.akhbarak.net/news/2013/07/11/2908679  24/09/2014:،ت��اريخ ال��دخول  ،

 11:00:على الساعة
 :،متحص�����ل علي�����ه م�����ن الموق�����ع"روس�����يا و امريك�����ا ص�����راع المتوس�����ط"محم�����د ق�����ايتي، -73

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj
a&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%،عل����ى  02/10/2014:ت����اريخ ال����دخول ،

 10:00:الساعة
،متحصل عليه من موافقة الكونغرس ا1مريكي على تسليح المعارضة السورية و ردود الفعل عليه -74

 :الموق������������������������������������������������������������������������������ع
http://www.asharqalarabi.org.uk/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8

%A9dOg15:00:، على الساعة 02/10/2014:، تاريخ الدخول 
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 :،متحص�����ل علي�����ه م�����ن الموق�����ع"ب�����وتين ينتق�����د ام�����داد المعارض�����ة الس�����ورية با)س�����لحة" -75
http://www.masress.com/akhbarelyomgate/179699 02/10/2014:ال�����دخول، ت�����اريخ  ،

  14:00:على الساعة
 :،متحص�ل علي�ه م�ن الموق�ع"دواف�ع العش�ق الروس�ي لنظ�ام بش�ار ا)س�د:س�وريا"ج�ورج حج�ار، -76

http://www.globalarabnetwork.com/opinion/11660-2013-11-09-18-34-28  ،
 16:00:، على الساعة 10/10/2014:تاريخ الدخول

موس��كو تح��دد ش��روط التس��وية و الو)ي��ات المتح��دة و حلفاؤھ��ا يخ��اطرون "نيك��وYي س��وركوف، -77
 :،متحص��������������ل علي��������������ه م��������������ن الموق��������������ع"بتك��������������رار اخط��������������اء افغانس��������������تان

http://www.sis.gov.eg/Newvr/gareda/163/01.pdf عل�ى  02/10/2014:، تاريخ ال�دخول ،
 14:00:الساعة

متحص�ل  "الجنائي�ة الدولي�ة"صيني يس�قط مش�روع ق�رار احال�ة نظ�ام ا)س�د عل�ى -فيتو روسي"" -78
 :علي������������������������������������������ه م������������������������������������������ن الموق������������������������������������������ع

http://www.alhayat.com/Articles/2548390/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9
%88%A915:00:، على الساعة 15/08/2014:، تاريخ الدخول 

،متحص�ل "قراءة نقدية في وثيقة روس�ية:السياسة الخارجية الروسية و مشك�ت الشرق ا)وسط -79
 :علي������������������������������������������ه م������������������������������������������ن الموق������������������������������������������ع

http://www.academia.edu/4152664/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%
D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7% عل������ى  15/08/2014:ت������اريخ ال������دخول ،

 .19:00:الساعة
،مرك��ز الجزي��رة للدراس��ات "خن��ق بط��ئ للنظ��ام الس��وري:العقوب��ات ا)قتص��ادية"نبي��ل م��رزوق، -80

،متحص���������������������������������������������������������������������ل علي���������������������������������������������������������������������ه م���������������������������������������������������������������������ن 
-www.studies.aljazeera.net/reports/2011/11/2011111910249163525:الموق������������������ع

htm 22:00:،على الساعة05/09/2014:،تاريخ الدخول.  
علي����ه م����ن  ،متحص����ل"ح����ل للن����زاع ب����ين ال����دولتين العظمي����ين:2جني����ف "ع����دنان ب����در حل����و، -81

،عل���������ى 04/09/2014:،ت���������اريخ ال���������دخول.wwww.atakhbar.com/node/199111:الموق���������ع
  .15:00:الساعة

عنص��ر :برن��امج ت��دريب و تجھي��ز المعارض��ة الس��ورية المعتدل��ة"مايك��ل آيزنش��تات،جيفري واي��ت، -82
،معھ�د واش�نطن لسياس�ة الش�رق اYدنى،متحص�ل "جوھري في السياسة ا1مريكية تجاه سوريا و العراق

-www.wachigtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/an-enhanced:يه من الموقععل
train-and-equip-program-for-the moderate-syrian-opppsition ت���������������اريخ،

 .15:00:،على الساعة24/08/2014:الدخول
ترحي����ب ب����ا)ئت�ف و زي����ادة ال����دعم اللوجس����تي للج����يش :الخارجي����ة ا1مريكي����ةم����اري ھ����ارف، -83

-htpp://www.aksalser.com/ ?page=view: متحص����������ل علي����������ه م����������ن الموق����������ع،الح����������ر
news8id=51a6245dd6ce6789d00fd7ff894c300c.عل����ى 04/09/2014:،ت����اريخ ال����دخول،

  .10:00:الساعة
: ،متحصل علي�ه م�ن الموق�ع"عن الدور الروسي في ا1زمة السورية و قضايا المنطقة"كاظم عكر، -84

htpp://www.newlebnanon.info/articles/lebanon/92297 ت���������������������������������������������������������������اريخ،
  .10:25:،على الساعة 04/09/2014:الدخول

متحص�ل علي�ه م�ن ،"سوريا الدعم العسكري الروسي و ضعف قدرات الث�وار"احمد حسين الشيمي، -85
-Htpp://ar.quwim.net/index.php. ?option=gom:الموق��������������������������������������������������������������������������������������ع

content&task=view&id=8238. 15:00:، على الساعة 15/09/2014:تاريخ الدخول  
،متحص�ل علي�ه م�ن "السورية و تس�اقطاتھا ا)رھابي�ة عل�ى دول الج�وار لحرباا"نزار عبد القادر، -86

، عل���ى  15/09/2014:ت���اريخ ال���دخول http://ar.jamnews.ir/detail/News/266599 :الموق���ع
 15:00:الساعة
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،متحص�ل ص�حيفة الراكوب�ة،"وض�اع و اف�اق الح�لحق�ائق ا):ف�ي س�وريا الص�راع"،رضوان قطبي -87
تاريخ  ، http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-44613.htm :عليه من الموقع

  20:00:، على الساعة 18/09/2014:الدخول
،متحص�ل اYھ�رام الي�ومي،"س�نوات 10استمرار الحرب ف�ي س�وريا  المخابرات ا1مريكية تتوقع" -88

،ت��������اريخ  http://www.ahram.org.eg/NewsQ/266759.aspx :علي��������ه م��������ن الموق��������ع
  20:00:، على الساعة 18/09/2014:الدخول

ا1س�باب و ا1ھ�داف ..موقف امريكا و روسيا من سوريا"ابراھيم فنجان اYمارة،اميرة رشك لعيبي، -89
 :تحص�����������������������ل علي�����������������������ه م�����������������������ن الموق�����������������������ع،م"و النت�����������������������ائج

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rj
&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alhadathnews.neta&uact=8

%2Farchives%2s 15:00:، على الساعة 15/08/2014:، تاريخ الدخول. 
 :،متحص�����ل علي�����ه م�����ن الموق�����ع"الص�����راع الس�����وري و ا)رادة ا)ممي�����ة"اك�����رم البن�����ى، -90

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2011/1/11/%D8%A3%D9%8
3%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A  ت��������اريخ

  14:00: ، على الساعة 10/09/2014:الدخول
ا1زم����ة الس����ورية ب����ين الص����راع ال����داخلي و التص����دير  مس����تقبل"،محم����د ب����ن س����عيد الفطيس����ي -91

 :،متحص�����������������������ل علي�����������������������ه م�����������������������ن الموق�����������������������ع"الخ�����������������������ارجي
http://www.asharqalarabi.org.uk/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8

%A8%D9%84-% Is-x2c-dOg 14:00:، على الساعة 10/09/2014:تاريخ الدخول. 
-http://al: متحص������ل علي������ه م������ن الموق�������ع،"س������وريا و س������يناريوھات ف������ي ظ������ل ا)س�������د -92

akhbar.com/node/105585  20:00:، على الساعة 15/10/2014:،تاريخ الدخول 
مس����ارات الص����راع الس����وري بع����د ف����وز ا1س����د :متغي����رات جدي����دة،"،إيم����ان أحم����د عب����د الحل����يم -93

 :،متحص����������������������ل علي����������������������ه م����������������������ن الموق����������������������ع"با)نتخاب����������������������ات
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/3755/%D8%AA%D8%AD%D 

%D8%A9.aspx ،22:00:، على الساعة 20/10/2014:تاريخ الدخول. 
متحص�ل علي�ه ،"اتھا على العراق و دول الجوارا1زمة السورية و تداعي"اكرم حسام،مروة وحيد، -94

، ت�����������اريخ  http://www.baghdadcenter.net/details-145.html :م�����������ن الموق�����������ع
  20:00:، على الساعة 15/10/2014:الدخول

،مرك���ز الجزي���رة للدارس���ات اط����ق رصاص���ة الرحم���ة عل���ى اتف���اق جني���ف:الرئاس���يات الس���ورية -95
 :،متحص����������������������������ل علي����������������������������ه م����������������������������ن الموق����������������������������ع2014،

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/06/201462104738174563.ht
m 22:00:، على الساعة 20/10/2014:، تاريخ الدخول 
 :،متحص����ل علي����ه م����ن الموق����ع"خي����ارات العم����ل العس����كري ض����د س����وريا"ف����ايز ال����دوري، -96

studies.aljazeera.net/.../08/201382893040564778.htm 22/10/2014:تاريخ ال�دخول  ،
 10:00:على الساعة

،متحص���������ل علي���������ه م���������ن "ميدفي���������دف ينتق���������د ا)س���������د و م���������ؤتمر للطري���������ق الثال���������ث" -97
،عل�����ى 10/09/2014:،ت�����اريخ ال�����دخول.www.aljazeera.net/new/pages/28d181ce:الموق�����ع
  .14:00:الساعة

،مركز الشام للبحوث و الدراسات،متحصل عليه من "المواقف الدولية المتبدلة و ا1زمة السورية" -98
-www.jardatona.com/index.php/2013-04-02-18-29-04/331-2013-04-11:الموق��������ع

  19:00:، على الساعة 17/10/2014 :، تاريخ الدخول.19-46-33
: ،متحص������ل علي������ه م������ن الموق������ع م الس������ورينح������و تواف������ق دول������ي عل������ى تغيي������ر النظ������ا -99

http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2012/02/201221210376123181.ht
m  20:30:،على الساعة 21/10/2014: ،تاريخ الدخول  
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معالجة موضوع التنافس بـين الواليـات المتحـدة األمريكيـة وروسـيا فـي منطقـة الشـرق بتحاول الدراسة التي قمنا بإنجازها   

يتنــاول توضـيح لمعنــى  و نظـري ســوريا كنمـوذج لهــذا التنافس،وقـد بــدأت بمحاولـة تقــديم إطـار مفــاهيمي إتخـاذمـن خــالل األوسـط 

تقديم أهم النظريات والمقاربات التي يمكن أن تساعد على تفسـير التنـافس األمريكـي فـي الشـرق  مع التنافس في العالقات الدولية

  . مختلفةمفهوم الشرق األوسط عبر فترات تاريخية  تحول مضامين التطرق الىهذا باإلضافة إلى .األوسط وسوريا

سعت بعدها الدراسة لبحث أهـم المجـاالت التـي يمكـن أن يـدور حولهـا التنـافس بـين القـوتين فـي منطقـة الشـرق األوسـط   

ن لـه أهميـة كبيـرة وقد حددت في ثـالث مجـاالت رئيسـية ،بدايـة بالمجـال الجيوبـوليتيكي لمنطقـة الشـرق األوسـط و الـذي يظهـر بـأ

بدافع أن الحصول على مكانة مهمة في هذا المجال سيسهل األمر في تحقيق كل األهداف اإلستراتيجية في إستراتيجية الدولتين 

ليس في المنطقة فحسب بـل علـى المسـتوى العـالمي أيضـا ،بعـدها تعرضـت الدراسـة إلـى التنـافس األمريكـي الروسـي فـي األخرى 

قـــة الشـــرق األوســـط ،حيـــث أنـــه هنـــاك الكثيـــر مـــن الـــدوافع التـــي تـــتحكم فـــي التحركـــات األمريكيـــة الروســـية المجـــال الطـــاقوي لمنط

الدراسـة إلـى  انتقلـتللوصول إلى مصادر الطاقة التي تزخر بها منطقة الشرق األوسط و التي أصبحت محل تصادم بينهما ،ثـم 

منطقـة الشـرق األوسـط ، وذلـك ألن صـفقات التسـلح بـين الـدول المجال الثالث من مجاالت التنافس أال و وهو مجال التسلح فـي 

الســلوكات الخارجيــة العديــد مــن عليــه فــي تفســير  عتمــاداإل انطالقــا مــن إمكانيــةأصــبحت لهــا مكانــة مهمــة فــي العالقــات الدوليــة 

ر السلوكات األمريكية في إطار عالقاتها الصراعية ،والتسلح في منطقة الشرق األوسط يلعب دور مهم في تفسيلكثير من الدول 

الروســية المتعارضــة، حيــث أن كــل منهمــا يســعى للظفــر بصــفقات كبيــرة لبيــع الســالح لــدول المنطقــة والتــي تتميــز بعــدم اســتقرارها 

  .وتوتر األوضاع بين دولها ،باإلضافة إلى توفرها على إمكانيات و موارد مالية ضخمة خاصة الدول الخليجية منها 

الواليــات المتحــدة و روسـيا فــي الشــرق األوسـط بصــورة أكثــر وضـوحا ،قامــت الدراســة بـالتطرق لألزمــة الســورية لفهـم التنــافس بـين 

الراهنة كدراسة حالة للتنافس األمريكي الروسي في الشرق األوسط ،وتوصلت بأن مواقف كل من الواليات المتحدة وروسـيا تتسـم 

هـا والتـي تحقيقإلـى واألهـداف التـي يسـعى كـل طـرف  للمصـالحبـالنظر  وعدم االتفـاق حـول مـا يجـري فـي سـوريا ،وذلـك مبالتصاد

  .تتعارض مع مصالح و أهداف الطرف المنافس 

لتنافسـهما  امتـداديحدث في سوريا من تنافس محتدم بين الواليات المتحـدة وروسـيا مـا هـو إال  كنتيجة نهائية أثبتت الدراسة أن ما

علـى العديـد مـن األصـعدة،  المنطقـةنظر لمـا تتمتـع بـه سـوريا مـن مكانـة مهمـة فـي األشمل حول منطقة الشرق األوسط وذلـك بـال

وبذلك فإن كل هـذه األمـور أثـرت بشـكل كبيـر علـى مـا يجـري فـي سـوريا مـن أحـداث وجعلـت امكانيـة الحـل مرهونـة بمـدى توافـق 

  .الرؤى بين القوى الكبرى خاصة الواليات المتحدة وروسيا

  

  

  

 



ABSTRACT OF THE STUDY IN ENGLISH 

 

The study we realised tries to treat the subject of rivalry between the 
United States and Russia in the Middle East, and take Syria as a model for 
this rivalry in the period extending between 2010 and 2014. 

It started by trying to provide a conceptual framework bearing 
clarification of the meaning of rivalry in international relations as well as 
the evolution of the concept of the Middle East through important 
historical periods, in addition to providing the most important theories and 
approaches that may help to explain the US and Russian rivalry in the 
Middle East and Syria. 

Then, the study sought to examine the most important fields in 
which rivalry between both powers could be going around in the Middle 
East, identified in three main fields; beginning by the geopolitics field of 
the Middle East, which seems that has a great importance for both states’ 
strategy, by motivation of getting an important place in this field would 
make it easier to achieve all the other strategic objectives, not only in the 
region but also in the international level. Then, the study treated the US 
and Russian rivalry in the domain of energy in the Middle East; whereas, 
there are many motives that control the US and Russian moves to reach 
energy sources that are abundant in the Middle East, which became a set 
of clash between both countries. After that, the study moved to the third 
field of rivalry; namely: armaments in the Middle East, because the 
weapon deals between countries took an important place in international 
relations, starting from the possibility to rely on it for the interpretation of 
many foreign behaviours of many countries in the framework of their 
conflicting relationships. Arming in the Middle East plays an important 
role in the interpretation of the US and Russian conflicting behaviours; 
where each seeks to win large deals to sell weapons to countries in the 
region, which is characterized by instability and tense situation between its 
countries, in addition that they contain huge potentials and financial 
resources, especially the Gulf countries. 

To understand more clearly the rivalry between the United States 
and Russia in the Middle East, the study treated the current Syrian crisis as 
a case study of the US and Russian rivalry in the Middle East, and the 
study found that the positions of both states are in clash and in 
disagreement about what is happening in Syria, given interests and aims of 
each party seeks to achieve and that are in opposition with the interests 
and goals of the opposing party. 
As a final result, the study demonstrated that what is happening in Syria 
from heated rivalry between the United States and Russia is only an 
extension of their rivalry on the Middle East, given what Syria enjoys of 
an important position in the region on many levels. Therefore, all these 
things affected heavily on the events happening in Syria, and made the 
possibility of a solution depending on the visions of a consensus among 
the major powers; especially the United States and Russia. 


