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 موقف روسيا االتحادية من الثورات العربية
 "أنموذجًا " الثورة السورية 

 
 محمد عبدالرحمن يونس العبيدي أ.م.د.

 جامعة الموصل /اإلقليميةمركز الدراسات  قسم الدراسات التاريخية والثقافية/
 

 مستخلص البحث 
ت إلة  قيام حركات احتجاجيةة قةاد 1122شهدت عدد من البلدان العربية مطلع عام 

وقةدر تعلة   ،وقد تباينت مواقف الدول مةن ذةذا الثةورات ،تغيير األنظمة السياسية فيها
فقةةد أبةةدت روسةةيا االتحاديةةة موقفهةةا الةةرافظ بتغييةةر األنظمةةة  ،األمةةر بةةالموقف الروسةة 

وأبةةدت دعمهةةا الكامةةل للنظةةام السياسةة  فةة   ،السياسةةية عةةن طريةة  التةةدخل الخةةارج 
 .شتركة والتحالف بين البلدينسوريا من منطل  المصالح الم

 
 المقدمة

، حركعة احتجاجعات 3122شهدت عدد من الدول العربية ومنذ مطلع  ععام 
منهععا  اتسععم  الععبع  ،ومظععاارات واسعععة لععم تشععهداا الععدول العربيععة منععذ عقععود

 ،نحعو الصعراا العسعكرل المسعل  األخعرالعبع  بالطاب  السعلم  بينمعا تطعور 
سععقاطاء تلععا الععدول عععن زعامععاتهم رؤسعع نحعع بت ثععوراتانتهععت اععذ  الو  حكععم  وا 

 حزب الواحد. لل الشمول  حكمالبعد عقود من  البع  اآلخر بالقوة
ومعا قعد ينعتن عنهعا معن مت يعرات  ،من أامية ثوراتلما تشكله اذ  ال ونظرا  

وانعكاسعععاتها اإلقليميعععة سياسعععية واجتماعيعععة واقتصعععادية علعععر السعععاحة العربيعععة 
فقععد جععاء اععذا  ،يععت بععه مععن ااتمععام دقليمعع  ودولعع ، وانطالقععا ممععا حظوالدوليععة

العدول  البحث ليرصعد ويتعاب  موقعف دحعدد العدول الكبعرد والمعؤثرة فع  القعرار 
السعيما و  التع  كعان موقاهعا معن اعذ  التطعورات بعارزا  ال وا  روسيا االتحاديعة أ

 تلا الدول الت  ترتبط معها بمصال  سياسية واقتصادية وعسكرية.
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روسعععيا تضعععمن التمهيعععد مسعععاع   ،ثالثعععة محعععاورهيعععد و تم دلعععرقسعععم البحعععث 
المحعععور تنعععاول و  ،سعععتعادة دوراعععا اإلقليمععع  والعععدول ال تهعععااالتحاديعععة ومحاوال

يبحعععث العالقعععات  دذ ،الروسعععية -قعععات العربيعععةالعال البععععد التعععاريخ  فععع  األول
المحعععور  ااعععتمبينمعععا  الروسعععية قبعععل وبععععد انهيعععار االتحعععاد السعععوفيت ، -العربيعععة

المحعععور جسعععد فيمعععا  ،العربيعععةالثعععورات طبيععععة الموقعععف الروسععع  معععن بن  الثعععا
منطلقعععا معععن الثعععورة السعععورية  تجعععا روسعععيا االتحاديعععة  سياسعععةالثالعععث واألخيعععر 

وأظهعععر معععدد ارتبعععاط المصعععال  الروسعععية  ،تعععهحقيقو الموقعععف الروسععع  طبيععععة 
 .بالنظام السياس  ف  سوريا

 
 يم  والدول  روسيا االتحادية ومحاولة استعادة دورذا اإلقل

حيععث تبلعع  ، السععاب  مععن مسععاحة االتحععاد السععوفيت % 5,67تشعع ل روسععيا 
بينمعععععععا مسعععععععاحة االتحعععععععاد السعععععععوفيت    3كعععععععم 2561576,11مسعععععععاحة روسعععععععيا 

فهعع  أكبععر دول العععالم مسععاحة، وخععامح دولععة مععن حيععث  3كععم 336,136311
روح، الععععغيععععر مععععن / مليععععون 37مععععنهم / ،سععععمة(مليععععون ن 2,1عععععدد السععععكان )

 تجااعلأل ثعان  ديانعة بععد األرثوذكسعية، ورغعم محاولعة ليون مسعلم، / م21و/
بدأت تبحث عن دوراا العذل ، دال أنها بعد الحرب الباردة لعالم دور روسيا ا

، باضععل طاقاتهععا كانععت عليععه دبععان حقبععة االتحععاد السععوفيت  وتحععاول اسععتعادته
 2112م بععععععد ععععععا انشععععع الها ورغعععععماالقتصعععععادية والنوويعععععة الها لعععععة، السعععععكانية و 

عععععن السععععاحة  أبععععدا   لععععم ت ععععبدوراععععا العععععالم ،  راجعععع بااتماماتهععععا الداخليععععة، وت
، فلعععديها رأسعععمال معععن خبعععرة التععععاون والصعععالت جمعتعععه خعععالل عقعععود الدوليعععة

 .(0)م  دول العالم بمختلف القاراتطويلة من التعامل 
 

السياسعة  فع يار االتحعاد السعوفيت  كقعوة عظمعر هثعار  الكبيعرة كان النهلقد 
انتقلعت معن أجعواء الحعرب البععاردة  دذ ،السعاحة الدوليعة علعرالخارجيعة الروسعية 

 بسعبب ،ريكية فع  القضعايا الدوليعةسياسة تحقي  التواف  م  السياسة األم دلر
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 ،األزمة االقتصادية الت  كانت تمر بهعا روسعيا بععد انهيعار االتحعاد السعوفيت 
علععر  دول العععالمتجععا   الخارجيععة االناتععاب بسياسععتها دلععرلععذلا سعععت روسععيا 

 ،فععععري جديععععدة للتصععععدير، واالسععععتثمار الخععععارج  تععععوفير دلععععرأمععععل أن تععععؤدل 
علععععععر بنععععععاء  دااممععععععا سيسععععععاع ،لقععععععرو  الماليععععععةقتصععععععادية وااالوالمعونععععععات 
ويجعلهعععا قعععادرة علعععر معالجعععة مشعععاكلها االقتصعععادية واالجتماعيعععة  ،اقتصعععاداا

عادة دوراا  ويؤالها دلر االنتقال القتصاد السو   .(3)الدول وا 
عمعععععا كانعععععت عليعععععه خعععععالل عقعععععد  ختلعععععف تمامعععععا  ت اليعععععومالشعععععا أن روسعععععيا 

دذ عزمعععت  ،ومعععا كانعععت تعانيعععه معععن أزمعععات التسععععينيات معععن القعععرن الماضععع 
للنظعام العدول  بععدما تاعردت الواليعات  التعوازندععادة  نحعوروسيا علعر السعع  

السعاحة  تسععر روسعيا إلععادة دوراعا علعر السعيا وف  اعذا  ،تهبزعامالمتحدة 
والتماسعا العداخل  معن  الدولية كقوة فاعلة بتحقي  قدر معن النمعو االقتصعادل

قعد حققعت روسعيا و  .سياسات األمريكية من جهعة ثانيعةلل والوقوف بالضدجهة 
كشععععات منظمععععة و  ،%5بلعععع   اقتصععععاديا   ا  نمععععو  ,311 - 3111عععععام  فيمععععا بععععين 

بة األولر عالميا ف  المرت 3122عام  ة أن روسيا قد حققت ف التجارة العالمي
يعا فع  روسعيا المرتبعة الثانيعة عالم واحتلعت ،%33نسبة نمعو صعادراتها بمععدل 

أمعا  ،ثالثعة عالميعا فع  احتيعاط  العذابالمرتبعة الو  ،3122تصدير القمع  لععام 
اإلستراتيج  فمنذ سقوط اإلتحاد السوفيت  والواليعات و  السياس  ستودعلر الم
ومنعهععععا مععععن اسععععتعادة مكانتهععععا  سياسععععيا روسععععيا لتحجععععيم دور رسعععععتالمتحععععدة 
النععاتو فعع  أوروبععا الشععرقية  سياسععة حلععفذلععا فعع   ويتضعع  مععرة ثانيععة الدوليععة 

لنشععر نظععم  كععذلا تسعععر الواليععات المتحععدةو  ،ومحاولتععه ضععم معظععم دولهععا لععه
لعرقلععة  وبقععوة روسععيا سعععتوفعع  المقابععل  ،لتطويعع  روسععياالععدفاا الصععاروخ  

 3111فعع  عععام  تععدخلت فعع  جورجيععا وأوكرانيععاف ،السياسععات األمريكيععة ضععداا
الواليعات ف  الوقت الذل كانت  ،ها من الخروج عن دا رة التأثير الروس لمنع

كعذلا لتشعكيل تسععر روسعيا و  تقدمان الدعم والمساعدة لهمعا، المتحدة وأوروبا
 *خععععارج السععععيا  ال ربعععع  كمنظمععععة شععععن هال اقتصععععادية أوتكععععتالت سياسععععية 
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وال تخععععرج منطقععععة الشععععر  األوسععععط عععععن سععععيا   ،**ومنظمععععة دول البععععريكح
الروسععع  معععن اعععذا المنطلععع  جعععاء الموقعععف الصعععراا األميركععع  الروسععع  ومعععن 

الثعععورات العربيعععة فععع  دطعععار سعععع  روسعععيا لمجابهعععة السياسعععات األميركيعععة فععع  
فروسععيا تععرد أن أل عمليععة  اعععل،  سععبيل دعععادة دوراععا الععدول  الاالمنطقععة فعع

تها ف  سياسو  اباستراتيجياته يضرت العربية ك  ف  الثوراتدخل عسكرل أمير 
العربيععة موقاععا  ثععوراتوتأييععداا لليععات المتحععدة الوالتععدخل تععرد فعع  و   المنطقععة،
ومن  ،مبدأ دعم الديمقراطية والحريةمن  المصلحة ال ينطل  من مبدأ انتهازيا

قطعا  عودضمان مصالحها مما ي ن ذلا يعن إفحالة اذ  الثم دذ تدخلت ف  
وبالتعععال  تتخعععذ روسعععيا معععن ععععدم التعععدخل  ،علعععر السياسعععات الروسعععيةبالضعععرر 

العسععععكرل فعععع  الشععععأن الععععداخل  للععععدول خاصععععة منطقععععة الشععععر  األوسععععط مبععععدأ 
القلع  الروسع   بد من اإلشارة الروف  اذا السيا  ال  ،عنه خروجسياس  ال 

 عليها والسيما ف  المناط  ذات األغلبيعة المسعلمة،تلا الثورات  تداعياتمن 
ن أمام مبدأ التعدخل ومعن ثعم تتخعذ روسعيا موقعف حاسعما مع الباب ا قد يات مم

اععععذا  الحالععععة السععععورية عععععن بتعععععدوال ت ،قضععععية التععععدخل الععععدول  فعععع  أل مكععععان
 .(3)لماهوما

زءا مععن ااتمععام السياسععة المنطقععة العربيععة جعع بنععاء علععر مععا تقععدم فقععد شععكلت
ل سعععيها باتجععا  ااتمامهععا اععذا مععن خععالاألخيععرة وركععزت  ،الروسععيةالخارجيععة 

 م  عدد من العدول العربيعة تطوير العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية
نظععععرا لمععععا تشععععكله مععععن مصععععلحة دسععععتراتيجية حيويععععة فعععع  السياسععععة الخارجيععععة 

ونظرا لما توفر  من عمالت صععبة والتع  تسعهم بعال شعا فع  تنميعة  ،الروسية
توسعععي  مجعععاالت  دلعععروبنعععاء االقتصعععاد الروسععع  والعععذل كعععان بعععأمح الحاجعععة 

التعععععععاون واالسععععععتثمار االقتصععععععادل والععععععذل يعععععععود بالاا ععععععدة علععععععر االقتصععععععاد 
 .(4)الروس 

 
  الروسية -. البعد التاريخ  ف  العالقات العربيةأوالً 
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السياسعة الخارجيعة الروسعية تجعا   بناء علر ما سب  ذكر ، يمكن القول ان
 مععن أل اعتبععار هخععرمبنيععة علععر أسععاح المصععال  أكثععر  كانععت الععدول العربيععة

فععع  الوقعععت العععذل كانعععت السياسعععة السعععوفيتية و ، الموقعععف األمريكععع  دلعععرقياسعععا 
 مهتمة بعدد من العدول العربيعة دون األخعرد وفقعا لتوجهعات االتحعاد السعوفيت 

، أصبحت ف  عهد روسيا االتحادية مناتحة علر جمي  الدول العربية الساب 
حتعر فع  المنعاط  التع  تعععد  ،ةدون اسعتثناء ودون تحاظعات سياسعية أو فكريع

والسعع   ،مجاال لناوذ الدول ال ربية وف  مقعدمتها الواليعات المتحعدة األمريكيعة
نععععا  االقتصعععاد  معععن اجعععل جعععذب األمعععوال العربيعععة واسعععتثماراا فععع  روسعععيا وا 

 .الروس  من خاللها
المحعععددات التععع  اعتمعععدتها روسعععيا االتحاديعععة فععع  دععععم سياسعععتها أاعععم أمعععا 

 2112بععد ععام   الشعر  األوسعططقعة العربيعة و روين لها ف  المنالخارجية والت
 ه :ف
التع  كععان االتحعاد السععوفيت  يعتمععداا  منطلقاتهععا الاكريععةتخلع  روسععيا ععن  .2

فالظروف االقتصادية التع  عاشعتها  ،ف  عالقاته السياسية م  دول العالم
سياسععععة بيعععع   دلععععرد السععععوفيت  دفعععععت روسععععيا روسععععيا بعععععد انهيععععار االتحععععا

الععدول التعع  تسععتطي   تععأمين ثمنهععا ومنهععا  دلععرتجاتهععا بمععا فيهععا األسععلحة نم
 .الدول العربية

اعتمععععدت روسععععيا مبععععدأ عععععر  المنتجععععات وبأسعععععار تاضععععيلية وبأقععععل مععععن  .3
تجععععارة السععععالب وكسععععر حععععاجز السععععيما و  ،نظيراتهععععا مععععن المنتجععععات ال ربيععععة

 .الدول ال ربية االحتكار لصال 
 ة الااعلة والمستمرة فع  مععار  الصعناعاتحرصت روسيا علر المشارك .2

والسععالب التعع  أقيمععت فعع  عععدد مععن  األخععردالناطيععة والصععناعات الثقيلععة 
معععععن اجعععععل دبعععععراز جانعععععب التطعععععور الحاصعععععل فععععع   ،دول الشعععععر  األوسعععععط

ويشععكل يظهععر قععدرة الصععناعات  ،الصععناعات العسععكرية والثقيلععة فعع  روسععيا
  .(5)الصناعات ال ربية ةاومضااالروسية والسيما العسكرية علر منافسة 
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وتعزيععز عالقاتهععا معع  توسععي  هفععا  تعاونهععا  دلععرت روسععيا سعععلععذلا  وفقععا  
 ،أمريكيعععة العععدول العربيعععة ومنهعععا دول الخلعععين العربععع  التععع  تععععد منطقعععة ناعععوذ

، واعتمععدت روسععيا علععر االعتبععارات األخععردعلععر  وطنيععةوقععدمت مصععالحها ال
ا الخارجيعة تجعا  منطقعة الخلعين اذا المحدد كعامل ر يس  فع  توجيعه سياسعته

ولعل ابرز مظاار اذا التقارب اعو االتاعا   ،العرب  طيلة العقدين الماضيين
بعععععد أزمععععة الخلععععين  2112العسععععكرل الععععذل وقعتععععه موسععععكو معععع  الكويععععت عععععام 

فضععال عععن  ،والععذل تضععمن التعععاون العسععكرل والععدفاع  بععين البلععدين ،2112
 .سنوات ة عشرلحة والمعدات العسكرية ولمدشراء األس

دول الخلععين العربعع   اق بعععداا نحععو تعزيععز عالقاتهععا معع  بععاتجهععت روسععيا 
السععيما المملكععة العربيععة السعععودية ودولععة اإلمععارات العربيععة المتحععدة وسععلطنة و 

عمععان، مععن خععالل الزيععارة التعع  قععام بهععا فيكتععور تشععيرنوميردن ر ععيح الععوزراء 
ربععع  فعععع  تشعععرين الثععععان  لعععععدد معععن دول الخلععععين الع (2111 -2113) الروسععع 

، وكععان اععدفها فععت  هفععا  جديععدة وأسععوا  جديععدة وخاصععة دول المنطقععة ,211
فضعععععال عععععععن حععععععث اععععععذ  الععععععدول  ،لصعععععادرات األسععععععلحة والمنتجععععععات الروسععععععية

روسعععية وتشعععجيعها علعععر عقعععد اتااقيعععات دسعععتراتيجية فععع  مجعععال الصعععناعات ال
قامعة المشعاري  االسعتثمارية الثقيلة وتكنولوجيا الاضاء الكبيعرة والحيويعة فع  ، وا 

مجععاالت الععناط والصععناعات العسععكرية والبتروكيمياويععة باالعتمععاد علععر الخبععرة 
 الروسية.

 
حقتععه السياسععة الروسععية مععن اناتععاب فعع  عالقاتهععا معع  الععدول  مععام رغمبععالو 

نها واجهت تحديات كبيرة إوالسيما تلا الت  تعد منطقة ناوذ غربية، ف العربية
 ،ل ال ربيععة وفعع  مقععدمتها الواليععات المتحععدة األمريكيععةفيمععا يتعلعع  بتمسععا الععدو 

 حصععرا لهععا وتحععت سععيطرتها لضععمان تكععون اععذ  المنطقععة وحرصععها علععر أن
را جععة للبضععا    اعععن كونهععا أسععواقفضععال اسععتمرار تععدف  اإلمععدادات الناطيععة، 

قععدم لهععا  ئوجععود قععود أخععرد تتنععافح إليجععاد مععوطمعع   ،واالسععتثمارات ال ربيععة
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فعع  محاولععة أيضععا إليجععاد  ،ن العربعع  واعع  اليابععان والصععينفعع  منطقععة الخلععي
 .(2)فضال عن تأمين الواردات الناطية منها ،أسوا  لمنتجاتها

ف  المنطقة العربيعة معن خعالل تععدد األبععاد وحاولت روسيا تعزيز ناوذاا 
مع  بعذل الجهعد العالزم فع   ،من حيث الحاعاظ علعر وجوداعا فع  اعذ  المنطقعة

والعمعععل علعععر تنميعععة وديمومعععة المصعععال  الروسعععية  ،فيهعععا ععععدم دثعععارة أيعععة دولعععة
والسع  ف  الوقت ناسه إلتبعاا سياسعة المنافسعة  ،االقتصادية والعسكرية فيها

 دلععر تقععود أوبحيععث ال تععؤدل دلععر أزمععة  ،القويععة معع  دول الناععوذ فعع  المنطقععة
وأدركت روسيا ان اذ  المنطقة  ،مواجهة قد تؤثر علر امن واستقرار المنطقة

ا المشععاركة والمنافسععة بععل عليهعع ،لقععود دوليععة دون غيراععا مقاععال   تعععد ميععدانا   لععم
 .(7)تحقي  اكبر قدر من المصال ل فيها

 ،واعتمدت روسيا مبدأ االناتعاب والمرونعة فع  التعامعل مع  القضعايا العربيعة
ويتضعع  ذلععا فعع  طبيعععة عالقععات  ،وعالقاتهععا معع  الععدول العربيععة بشععكل عععام

العذل انعكعح  دلاالخعتالف العقا ع رغعمعربيعة السععودية موسكو م  المملكعة ال
علعععر  سعععكولعععذلا حرصعععت مو  ،علعععر عالقعععات البلعععدين دبعععان الحقبعععة السعععوفيتية

عالقاتهعععا مععع  السععععودية وععععدم ديصعععالها دلعععر مرحلعععة التعععأزم أو المواجهعععة قعععدر 
والتعاون  ،والعمل من اجل دقامة عالقات دبلوماسية طبيعية معها ،المستطاا

وتكععوين عالقععات اقتصععادية ومشععاري   ،منظمععات والمحافععل الدوليععةمعهععا فعع  ال
مععع  المملكعععة  اسعععتثمارية مشعععتركة بينهمعععا. وقعععد وظاعععت روسعععيا ععععودة عالقاتهعععا

باتجععععا  تعزيععععز وتطععععوير عالقاتهععععا معععع  بقيععععة دول الخلععععين العربيععععة السعععععودية 
جانب قضايااا السياسية المهمعة والتع  تعدرا  دلرمن خالل الوقوف  ،العرب 

. وانطالقا من (2)ها ستنعكح ايجابيا علر عالقاتها م  دول الخلين العرب بأن
اذا المبدأ استاادت روسيا بالحصول علر قرو  وابعات ماليعة معن المملكعة 
العربيعععة السععععودية والكويعععت، وحرصعععت فععع  الوقعععت ناسعععه علعععر عالقاتهعععا مععع  

الوسعيط وحاولت ان تقعوم بعدور  ،الدول العربية األخرد السيما العرا  ومصر
الكويتية، وشاركت ف  مؤتمر مدريد لتسوية القضية  -ف  حل األزمة العراقية
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المااوضعععععات دول الرباعيعععععة الراعيعععععة لعمليعععععة  وأصعععععبحت دحعععععدد ،الالسعععععطينية
اإلسعععععرا يلية معععععن اجعععععل حسعععععم الصعععععراا وتحقيععععع  السعععععالم بعععععين  -الالسعععععطينية

 .(9)الجانبين
  

 عربية . طبيعة المواقف الروسية من الثورات الثانياً 
انتهععت  ثععورات قيععام 3122منععذ بدايععة عععام  ةالعربيعع عععدد مععن الععدول تشععهد

، وكعان اعذا الحعدث ال بإسقاط األنظمة السياسية الحاكمة فيها منذ عدة عقعود
يقععل فعع  أاميتععه وتأثيراتععه العربيععة والدوليععة عمععا شععهد  العععالم مععن أحععداث كععان 

هيعععار االتحعععاد السععععوفيت  لهعععا تأثيراتهعععا وانعكاسعععاتها علعععر السعععاحة الدوليعععة كان
 .3112اجمات الحادل عشر من أيلول عام و  ،عام 2112

لقععد جععاء قيععام الثععورات العربيععة نتيجععة لعقععود مععن الظلععم واالسععتبداد والاسععاد 
حتعر غعدت اعذ   ،المال  واإلدارل والحكم الشمول  لعدد معن األنظمعة العربيعة

ذلعا أن  اعذ  األنظمعة  بعل األنكعر معن ،الحاكمة لألسرةتابعة  دقطاعيةالبلدان 
واسعععتخدمت مختلعععف  ،ربطععت مصعععير ومسععتقبل بلعععدانها بمصععير النظعععام ناسععه

حتر وصعل األمعر  ،الوسا ل والطر  بما فيه القوة للمحافظة علر بقاء النظام
للخععالي مععن  والععدول ال ربيععة أن تسععتنجد الشعععوب العربيععة بععالمجتم  الععدول 

 .اذ  األنظمة
 

وعلر  ،عكاسات كبيرة علر الدول العربية ناسهالقد كان للثورات العربية ان
الساحتين اإلقليمية والدولية، نظرا لما تشكله الدول العربية من أامية سياسعية 

بحكعععععم  ،السعععععيما الكبعععععرد منهعععععاو واقتصعععععادية وج رافيعععععة بالنسعععععبة لعععععدول الععععععالم 
المصعععععال  االقتصعععععادية والعالقعععععات السياسعععععية التععععع  تربطهعععععا بالعععععدول العربيعععععة 

جرد ويجرل علر السعاحة العربيعة معن تعداعيات نتيجعة  وألامية ما .وأنظمتها
لهععذ  الثععورات، ومععا قععد ترسععمه مععن تطععورات ومععا قععد ينععتن عنهععا مسععتقبال مععن 

 ،تباينت المواقف الدولية من اذ  الثورات وكل حسعب مصعالحهفقد  ،مت يرات
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 والمنعععاا  المععععار  ثعععورات والمؤيعععد لهعععا وبعععينفكانعععت بعععين المرحعععب بهعععذ  ال
 .(01)اله

 أخععععرد دلععععرفقععععد تبععععاين مععععن دولععععة  تعلعععع  األمععععر بععععالموقف الروسعععع  روقععععد
حجعم  دلعروحظيت الثورات السورية والليبية باالاتمام األكبر ولععل ذلعا يععود 

المصعععال  الروسعععية فععع  اعععذين البلعععدين، ونالعععت الثعععورة المصعععرية معععن ااتمععععام 
العذل لعم تنعل  فع  الوقعت ،الروح ولكن بدرجة اقل ويأت  بعداا الثعورة اليمنيعة

 الثورة التونسية أل ااتمام يذكر من قبل السلطة الروسية.
وأكععععدت روسععععيا علععععر أاميععععة اسععععتقرار دول الشععععر  األوسععععط  وأدركععععت ان 

بععععد ان  دالمصعععالحها سعععتكون فععع  خطعععر، لعععذا لعععم يتضععع  الموقعععف الروسععع  
 لعم تبعد روسعيا موقاعا   دذ ،كما ف  الحالة التونسعية أوزارااوضعت اذ  الثورات 

وفععع  الحالعععة  .حتعععر تنحعععر زيعععن العابعععدين بعععن علععع  ععععن سعععدة الحكعععم واضعععحا  
تأييعععد العععر يح حسعععن   دلعععرالمصعععرية كعععان الموقعععف الروسععع  متحاظعععا واقعععرب 

وف  الحالة الليبيعة كانعت موسعكو مع   .مبارا حتر م ادرته الر اسة المصرية
 ،االسععتمرار فعع  العالقععات معع  نظععام معمععر القععذاف  وحرصععها علععر ديمومتهععا

ان موقعععف روسعععيا الالفعععت للنظعععر يكمعععن فععع  الثعععورة السعععورية التععع  كشعععات وكععع
 .(11)بوضوب طبيعة الموقف الروس 

     
 اعتمعععدت السياسعععة الخارجيعععة الروسعععية بشعععكل ععععام علعععر مصعععطلحاتلقعععد 

العربية وغعاب اسعتخدام  الثورات"عدم االستقرار" و "االضطرابات" ف  وصف 
ل اإلععالم وخطابعات السياسعيين مصطلحات الت  شاا استخدامها فع  وسعا ال

وفععع  الوقعععت العععذل أبعععدت الواليعععات  ،الربيععع  العربععع  أومثعععل الثعععورات العربيعععة 
المتحععدة األمريكيععة دعمهععا ومسععاندتها لهععذ  الحركععات واصععاة ديااععا بالحركععات 

ن روسيا لم تخف القول بوصف اعذ  إف ،الثورية من اجل الحرية والديمقراطية
 .(04)جدود من ورا ها" "فوضر الالثورات بأنها  أوالحركات 
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لقععد وصععف اإلعععالم الروسعع  الموجععه مععن قبععل السععلطة الروسععية مععا يجععرل 
 فععععع  العععععدول العربيعععععة التععععع  شعععععهدت قيعععععام الثعععععورات بعععععأن اعععععذ  األحعععععداث اععععع 

تطلع   أو"تمعردات" ولعم تسعتخدم  أو"صدامات" وف  أحيعان أخعرد "تظعاارات" 
هععا صععراعات أاليععة داخليععة مصععورة اععذ  األحععداث علععر أن ،تسععمية ثععورة عليهععا

ونقلت وسا ل اإلعالم الروسية تصريحات ميدفيدف  .أكثر منها ثورات شعبية
ومعن المعرج   ،ف  وصاه للثورات العربية بقولعه : "اعذ  العدول صععبة المعراح

بما ف  ذلا ان يقاز  ،عصيبة وقاتا  أجدا ان يحمل لها مستقبل تلا األحداث 
عنعع  ان اععذ  الععدول سععتعي  فعع  حععروب واععو مععا ي ،السععلطة المتطرفععون دلععر

 . (11)دويالت قزمية" دلرلعقود مقبلة وينتشر فيها اإلرااب وقد تتجزأ 
ويرد العديد من المسؤولين العروح ان الثعورات العربيعة معا اع  دال معؤامرة 

انطلقععت باليععات وتقنيععات أمريكيععة فعع  دشععارة  دنهععاعلععر اقععل تقععدير  أوأمريكيععة 
)االنترنيت( ومواق  الاعيح بعوا وتعويتر وغوغعل  ليةشبكة المعلومات الدو  دلر

وجميعهعععا تقنيععععات أمريكيععععة سععععاعدتها أجهعععزة الهععععاتف النقععععال الرخيصععععة الععععثمن 
بعععل ان ععععددا معععن العععروح يعتقعععد بعععأن الثعععورات  ،والمنتشعععرة فععع  العععدول العربيعععة

العربية حدثت باعل أشخاي واميين علر شعبكة المعلومعات وسعااموا بشعكل 
وانعاا مععن العروح مععن يععرد انعه لععيح مععن  ،داد المشععتركينكبيعر فعع  زيعادة أععع

قبيل الصدفة ان يكون وا ل غنيم مدير موقع  غوغعل فع  الشعر  األوسعط  لعه 
 . (11)اإلسهام األكبر ف  التروين ألفكار الثورة المصرية

ويقععول ليونيععد سععوكيانين الخبيععر الروسعع  فعع  العالقععات الدوليععة دن وصععف 
الععدول العربيععة بععالثورات فيععه الكثيععر مععن  مععا يجععرل مععن أحععداث فعع  عععدد مععن

ف  الوقت الذل ال تخعرج فيعه اعذ  األحعداث  ،التجاوز ويؤطراا صورة ايجابية
 .   (11)عن كونها صراا بين مؤيدين للر يح ومعارضين له

 أللقعد كععان لروسعيا موقععف ثابعت وواضعع  معن الثععورات العربيعة ولععم تظهععر 
بعل وقاعت بالضعد منهعا كمعا فع  الحالعة تأييداا علعر اقعل تقعدير  أوااتمام بها 

السععورية، لعععذلا كععان الموقعععف الروسععع  اععذا فرصعععة تاريخيععة بالنسعععبة للواليعععات 
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المتحععععدة األمريكيععععة وعععععن طريعععع  تأييععععداا للثععععورات العربيععععة بأنهععععا معععع  حقععععو  
نهاالشعوب العربية ف  الحرية والديمقراطية،  تحق  تقدما ف  مجال تطبيع   وا 

وفععع  الوقعععت ذاتعععه فعععأن اإلدارة الروسعععية كانعععت تتحعععين  ،المععععايير الديمقراطيعععة
اعذ  الثعورات اع  فوضعر ال جعدود معن ورا هعا، بعل سععت  أنالاري إلثبعات 

ولععععل تطعععور اعععذ  الثعععورات  ،دبعععراز عالقاتهعععا مععع  ععععدد معععن اعععذ  األنظمعععة دلعععر
معععن دولعععة عربيعععة حعععتم علعععر روسعععيا تبنععع  موقعععف ثابعععت  أكثعععر دلعععروامتعععداداا 

وعليعه كعان الموقعف الروسع   خاصة السورية منها.وواض  من اذ  الثورات و 
وأبععدت روسععيا معارضععتها ألل تععدخل  ،منععذ البدايععة مععن الثععورة الليبيععة واضععحا  
الععذل سععم  لقععوات حلععف شععمال األطلسعع   ،2152دولعع  فعع  ليبيععا وفعع  قععرار 

بالتععععدخل لحمايععععة المععععدنيين فعععع  ضععععوء ددانععععة المجتمعععع  الععععدول  لنظععععام معمععععر 
لكعععن  ،لقعععوة المارطععة فععع  التعامععل مععع  المعارضععين لعععهالقععذاف  العععذل اسععتخدم ا

الموقععف الروسعع  تراجعع  بعععد ذلععا فعع  ظععل تصععاعد الصععراا المسععل  فعع  ليبيععا 
ووصعععف العععر يح الروسععع  ديمتعععرل  ،واتسعععاا اجمعععات حلعععف شعععمال األطلسععع 

وانعه قعد أسعيئ  ""بالخعاطئ وغيعر الصعا ب 2152مدفيديف قرار مجلح األمن 
. وشععبه اععذ  الحععرب بالحملععة الصععليبية ،ولاسععتخدامه مععن جانععب عععدد مععن الععد

وقعععد رأت بعععع  النخعععب السياسعععية فععع  روسعععيا ان مصعععال  روسعععيا مععع  العععدول 
ال ربية وف  مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية اع  اكبعر معن مصعالحها فع  

 ،فععع  حمايععة بعععع  األنظمععة التععع  وصععاتها بالمسعععتبدة والععدفاا عنهعععا أوليبيععا 
 .(02)النهاية ف  الحالة الليبية دلر معارضا   لذلا لم تبد روسيا موقاا  

ورغعععم أن روسعععيا أيعععدت العععدول ال ربيعععة فععع  مسعععاعيها تجعععا  حسعععم القضعععية 
الليبيعععة لكنهعععا ععععد ت تعععدخل الحلعععف األطلسععع  عسعععكريا فععع  ليبيعععا بأنعععه سعععابقة 

وأكدت روسيا علر أن اذا لن يتكرر مستقبال ف  دشارة دلر استخدام  ،خطيرة
 7/3122/ 21وقد صرب ميدفيديف ف   ،كانت الظروف القوة ضد سوريا مهما

القيععام  أصععدقا  بععدعم مثععل اععذا حتععر لععو طلععب  أقععومسععوف لععن  دننعع " قععا ال  
عععععن اسععععتعداداا  3122، حيععععث عبععععرت روسععععيا فعععع  شععععهر حزيععععران (07)بععععذلا"
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لكععن تطععور الصععراا المسععل   ،لالعتععراف بالمعارضععة الليبيععة معع  بقععاء القععذاف 
المعععارا مععن العاصععمة الليبيععة طععرابلح غي ععر مععن  لصععال  المعارضععة واقتععراب

 3122/ 23/1موقعععف موسعععكو العععذل عبعععر عنعععه ر يسعععها فالديميعععر بعععوتين فععع  
بالموافقعة علعر حظععر الطيعران فعو  ليبيععا بكعل معا تضععمنه القعرار، وبععد دخععول 
المعارضععة الليبيععة مدينععة طععرابلح سععارعت موسععكو فعع  أيلععول دلععر دعععوة قععادة 

  .(02)رة روسيا من اجل دعادة بناء العالقات بين البلدينالمجلح االنتقال  لزيا
 

 الروس  من الثورات العربية الموقف  محددات
ممعا الشعا فيععه ان موقعف روسعيا مععن الثعورات التع  شععهدتها ععدد معن الععدول 

والععذل يمكععن القععول انععه كععان معع  األنظمععة السياسععية  3122العربيععة مطلعع  عععام 
كانعععت تحكمعععه ععععدد معععن المحعععددات ووقععع   ،الحاكمعععة وبالضعععد معععن تلعععا الثعععورات

تحعت تعأثير تنعافح المصعال  مع  العدول ال ربيعة ومحاولعة روسعيا اسعتعادة دوراعا 
     :وتكمن اذ  المحددات بالنقاط اآلتية ،علر الساحة الدولية

حععععد كبيععععر األنظمععععة  دلععععرفهععععو يشععععبه  ،طبيعععععة النظععععام السياسعععع  الروسعععع  0-
 ،والحكعععم الشعععمول  فععع  هليعععة الحكعععمالسياسعععية العربيعععة ذات الحعععزب الواحعععد 

وفعر   ،واعتقعال المعارضعين ،فضال ععن التضعيي  علعر وسعا ل اإلععالم
دضععافة دلععر اعتمععاد التالعععب فعع  االنتخابععات  ،درادة وفكععر الحععزب الواحععد

لصععال  الحععزب الحععاكم، واععذا مععا شععهدته روسععيا مععؤخرا حيععث اتهععم الحععزب 
التالعععب فعع  االنتخابععات مععن الععداخل والخععارج ب )روسععيا الموحععدة( الحععاكم
لعذلا  ،وخرجت مظاارات فع  روسعيا تطالعب بإععادة االنتخابعات ،لصالحه

العربيعععة  ال يمكععن أن تكععون روسععيا معععن الععدول التعع  تؤيعععد حركععات الت ييععر
الععنظم الشععمولية واعتمععاد الحريععة والديمقراطيععة وبنععاء  دنهععاء دلععر التعع  تععدعو

والخععوف كععذلا مععن  ،ثععةنظععام سياسعع  تعععددل وفعع  الععنظم السياسععية الحدي
امتداد تأثيراا دلر روسعيا ناسعها، وبعذلا ينطبع  عليهعا القعول "فاقعد الشع ء 

 .(09)ال يعطيه"
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 واألامية اإلسعتراتيجيةالمصال  الروسية السياسية واالقتصادية والعسكرية  4-
روسعععيا عالقعععات حيعععث تمتلعععا  ،التععع  شعععهدت قيعععام الثعععوراتدول العربيعععة للععع

 مصععععععال تقععععععدر الو  ،الععععععدول العربيععععععة دد مععععععنععععععع معععععع  واقتصععععععادية سياسععععععية
والتعععععع  تتععععععوزا فعععععع  مجععععععاالت  بمليععععععارات الععععععدوالراتاالقتصععععععادية الروسععععععية 

وتمكنععععت  ،تععععاون العسععععكرل والتقنعععع وال والطاقععععة االسعععتثمارات االقتصععععادية
درجة  دلرروسيا من دقامة عالقات جيدة م  كل من ليبيا وسوريا وصلت 

يه  ان تتععأثر تلععا المصععال  بهععذ  وعليععه فمععن البععد ،األخيععرةالتحععالف معع  
لععذلا مععن الطبيععع  أن  الثععورات وبت ييععر األنظمععة السياسععية القا مععة فيهععا،

ة القا معة بالضعد تقف روسيا دلر جانعب مصعالحها بتأييعد األنظمعة السياسعي
سععوف تععؤثر مباشععرة علععر المصععال  التعع  تععرد بأنهععا العربيععة  ثععوراتمععن ال

تصععبو دليععه فهعع   تحقيعع  مععا تمكنععت مععن وفعع  حععالالروسععية وتضععر بهععا 
اقعععرب معععا تكعععون دلعععر الواليعععات المتحعععدة األمريكيعععة والعععدول ال ربيعععة بحكعععم 
طبيعععة الععنظم السياسععية ال ربيععة الديمقراطيععة والتعع  تؤيععد وتععدعم كععل ت ييععر 

  .باتجا  دقامة نظام سياس  ديمقراط  حقيق 
ناعععوذ للعععدول العربيعععة والتععع  يععععد العععبع  منهعععا منعععاط   الموقععع  الج رافععع  1-

روسية ف  ظل األنظمة السياسعية العربيعة القا معة، فمعن المؤكعد أن تسععر 
روسععيا دلععر حمايععة منععاط  ناوذاععا ومصععالحها فيهععا والععدفاا عععن الوضعع  

تهديععد منعععاط  ناوذاعععا فععع   دلعععرالقععا م والوقعععوف ضعععد أل ت ييععر قعععد يعععؤدل 
وفع   ،ضوء مساع  العدول ال ربيعة الختعرا  اعذ  المنعاط  والهيمنعة عليهعا

ذ  الحالععة البععد مععن اإلشععارة دلععر األاميععة اإلسععتراتيجية لقاعععدة طرطععوح اعع
البحريععععة السععععورية والتعععع  تسععععتخدمها القععععوات البحريععععة الروسععععية واألسععععطول 

 .الروس  لإلغرا  اللوجستية
اعتمدت روسيا ومنعذ انهيعار االتحعاد السعوفيت  مبعدأ ععدم التعدخل فع  الشعؤون  2-

ياسة الخارجيعة الروسعية منعذ معا يزيعد علعر الداخلية للدول كتوجه عام حكم الس
وسععععت باتجعععا  تحقيععع  مصعععالحها وحمايتهعععا ععععن طريععع   ،العقعععدين معععن العععزمن
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واالبتععععاد ععععن  ،توثيععع  العالقعععات مععع  العععدول العربيعععة والتععععاون والشعععراكة معهعععا
 .(41)التدخل المباشر ف  شؤونها أوماهوم الهيمنة 

قععاليم الروسععية والتعع  تشععهد فعع  ضععوء طبيعععة الوضعع  الععداخل  لعععدد مععن األ 5-
حالة معن ععدم االسعتقرار ولمعدة زمنيعة ليسعت بالقليلعة واعتمعاد روسعيا وسعا ل 
مختلاععة إلعععادة االسععتقرار دليهععا بمععا فيهععا القععوة، جعععل مععن الصعععب ان تنتقععد 

تقععف  أوروسععيا الععنظم السياسععية العربيععة القا مععة التعع  تسععتخدم ناععح أسععلوبها 
 نظام القا م ف  روسيا ناسه.واو ما يعن  انتقاد لل ،ضداا

بمواقعععف العععدول العربيعععة ولعععو مرحليعععا حعععد معععا  دلعععرتعععأثر الموقعععف الروسععع   2-
فعلر سبيل المثال وفع  الحالعة الليبيعة  ،واإلقليمية ذات التأثير ف  المنطقة

انه "بدون وجود موقعف واضع   دلرأشار وزير الخارجية الروس  الفروف 
حاد اإلفريق  والت  تعد ليبيا عضوا ف  من قبل جامعة الدول العربية واالت

ن موسعععكو ال تسعععتطي  النظعععر فععع  أيعععة خطعععوات"، وعليعععه كعععان إفععع ،كليهمعععا
 ،موقعععععف العععععدول العربيعععععة المنعععععدد بسياسعععععية القعععععذاف  ضعععععد المعارضعععععين لعععععه

الععععذل سععععم  بتععععدخل  2152وترحيبهععععا بقععععرار مجلععععح األمععععن الععععدول  رقععععم 
ععدد معن العدول العربيععة والعذل أسعهمت  ،المجتمع  العدول  لحمايعة المعدنيين

اسععتخدام الايتععو  أوعععدم رفعع  القععرار  دلععردفعع  روسععيا  ،بقواتهععا مععن خاللععه
  .ضد 

االنتقادات الداخلية والسيما من قبل ععدد معن كبعار الساسعة العروح والتع   7-
الععععر يح مدفيعععععدف نتيجعععععة موقاععععه معععععن الملععععف الليبععععع  وععععععدم  دلعععععروجهععععت 

جععل الموقعف الروسع  معن  2152استخدامه الايتو فع  تعطيعل القعرار رقعم 
رغععم أن الموقععف الروسعع  لععم يت يععر بالنسععبة  ،الملععف السععورل أكثععر تشععددا

حيععث  ،2152للحالععة الليبيععة حتععر بعععد صععدور قععرار مجلععح األمععن الععدول  
دعا مجلعح العدوما الروسع  مجلعح األمعن العدول  دلعر وقعف دطعال  النعار 

ول حلععف شععمال عععت ددو  ،والعمليععات العسععكرية والهجمععات علععر المععدنيين
بالشععب  ضرورة وقف عملياتها العسكرية الت  تلحع  ضعررا   دلراألطلس  
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مععن  كثععرأأكدتععه موسععكو وكررتععه  واععذا معا ،الليبع  والبنععر التحتيععة فعع  ليبيععا
 .(40)مرة

 
 الثورة السورية   السياسة الروسية تجاا  .ثالثاً 

مععارح  هذار/انععدالا الثععورة السععورية فعع   علععر ينعععام قععرب مععنانقضععر مععا ي
سععععورية مسععععتمرة ولععععم تضعععع  أوزاراععععا، وتطععععورت دبععععان الت الثععععورة ومععععا زالعععع 3122

الجعي  السعورل الحعر العذل يمثعل جنعاب بعين  عنياة راامع دلراألشهر األخيرة 
 العععذل المعارضعععة لنظعععام العععر يح بشعععار األسعععد وبعععين الجعععي  السعععورل النظعععام 

يمكععن القععول أن و  ،المسععلحة المعارضععة القضععاء علععرهلتععه العسععكرية فعع   اعتمععد
دامععة حالععة الصععراا  لعوامععال التعع  سععاامت بشععكل أساسعع  فعع  اسععتمرار الثععورة وا 

 : داخل سوريا دون حسمه تعود دلر اآلت
حيث يتكون المجتم  السعورل معن خلعيط ،مجتم  السورلاالثنية للبة تركيال -2

 من القوميات والديانات.
م نجاحها فع  تشعكيل كتلعة وعد وخارجيا   المعارضة السورية داخليا   انقسام -3 

 .واحدة تعبر عن الشارا السورل
خصوصععا  ،مااصععل الدولععة فعع  دحكععام قبضععته علععرالنظععام السععورل  قععدرة -2

المؤسسععععات األمنيععععة ممععععا يصعععععب دحععععداث انشععععقاقات مععععؤثرة سياسععععية أو 
 .عسكرية تؤدل دلر تصدعات قوية ف  النظام

فعععع   مععععؤثرا   عععععامال  صععععاها الجيوسععععتراتيجية لسععععوريا بو و  األاميععععة الجيوسياسععععة -,
فع  معوازيين  ا  فمصير الثعورة السعورية سعيحدث ت ييعر  ،معادلة القود اإلقليمية

 أوسياسععععع  القععععود اإلقليميععععة، ممععععا يمثععععل عا قعععععا أمععععام أل تععععدخل خععععارج  
  .(44)يؤثر علر مسار الحالة السورية اعلعسكرل بمستود ف

يح بشعار األسعد معن قبعل لنظعام العر  ومعنويعا   الدعم الخارج  المستمر ماديا   -7
دذ أسععهم اععذا الععدعم المتواصععل فعع  عمليععة المطاولععة بالنسععبة  ،ديععران وروسععيا

أن اإلمكانيعععات الماديعععة والعسعععكرية المتاحعععة للنظعععام  دذ ،لنظعععام بشعععار األسعععد
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السععورل ال تمكنععه مععن االسععتمرار فعع  دعععم وتمويععل الجععي  السععورل ألكثععر 
ح علععر دطالععة أمععد الصععراا، مععن أشععهر لععوال الععدعم الخععارج  واععو مععا انعكعع

وقعد أحبطععت روسععيا العديععد مععن القععرارات الدوليعة التعع  كععان مععن شععأنها ددانععة 
نظام بشار األسد، ووقات بالضد من أل قرار دول  يقعود دلعر تعدخل دولع  

دععم نظعام بشعار  دلعروعمعدت  ،عسكرل إلنهاء الصراا كالذل شهدته ليبيا
ديمومععة المصععال  الروسععية فعع  األسععد عسععكريا فعع  سعععيها السععتمرار بقا ععه و 

 .(41)والحال ذاته ينطب  علر ديران ،سوريا
لقعد أبععدت روسععيا رفضععها ومعارضعتها الشععديدة منععذ البدايععة ولحععد أالن ألل 

ومعازال يقعف  ،تكعرار التجربعة الليبيعة دلعرتدخل دول  يقود فع  نهايعة المطعاف 
وسعععيا وأبعععدت ر  ،تعععدويل القضعععية السعععورية دلعععربالضعععد معععن أيعععة جهعععود تهعععدف 

 األحاديعععةبمعععا فععع  ذلعععا العقوبعععات  ،معارضعععتها ورفضعععها أليعععة عقوبعععات دوليعععة
كالعقوبعات األمريكيعة واألوربيعة، ومععن اعذا المنطلع  أحبطععت روسعيا فع  شععهر 

وبالتعاون مع  الصعين مشعروا قعرار مجلعح األمعن والعذل  3122تشرين األول 
راتجية لروسعيا اإلسعتسعوريا اميعة أتبعرز و . (42)كان ادفه ددانعة النظعام السعورل

 :عدة اتجااات ف 
لروسعيا وتعأت  اعذ   اهمعم اقتصعاديا اقتصادية: تعد سوريا شريكاالامية األ -2

لطاقعععة الطاقعععة و السعععالب فهنعععاا ععععدد معععن شعععركات ا األاميعععة فععع  مجعععال 
سععوريا سععو   دتعععو مهععا شععركة "غععاز بععروم" أاو الروسععية تعمععل فعع  سععوريا 

ات والمصععععال  االقتصععععادية ، وتقععععدر قيمععععة االسععععتثمار هععععم لروسععععيامسععععالب 
 تريعد روسعيا أن تخسعرثعم ال  ومعن الروسية م  سوريا بمليارات الدوالرات،

 .االقتصادل اذا هاشريك
منعذ  توجه حكم السياسة الخارجية الروسعية ستراتيجية: انااجيو الامية األ -3

ممعرات روسعيا ف للميعا  الداف عة وصولال محاوالتها رن الثامن عشر وا الق
وقععععد سعععععت قععععديما  ،بحععععر البلطيعععع ( -تجمععععدة )القطععععب الشععععمال الما يععععة م

لمعالجععة اععذا اإلشععكال بالصععراا معع  الدولععة العثمانيععة لتصععل دلععر البحععر 
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وقععد ظععل اععذا الهععاجح فعع  مخيلععة  ،األسععود وتحتععل قاعععدة أزاا العثمانيععة
الحععري علععر حيععازة مناععذ  واععو ةلروسععياصععانع  قععرار السياسععة الخارجيععة 

"طرطععوح" قامععت روسععيا بتععأجير قاعععدة  وعليععهف ععة ل علععر الميععا  الدابحععر 
سعد وتملعا األحعافظ  ف  عهعد العر يح اض البحرية ف  سبعينيات القرن الم

كونهعععا القاععععدة الوحيعععدة المتبقيعععة لروسعععيا فععع  البحعععر  اصعععيةتلعععا القاععععدة خ
المتوسععط والميععا  الداف ععة عمومععا ومععن ثععم لععن تاععرط روسععيا فعع  تلععا القاعععدة 

وكان فالديميعر بعوتين  .(45)م موسكو األسد بال حدودبسالسة وبالتال  تدع
عععن أول مععرة  االتحاديععةقععد أعلععن منععذ توليععه منصععب ر ععيح وزراء روسععيا 

روسععععع  فععععع  منطقعععععة البحعععععر العسعععععكرل الوجعععععود القعععععرار  بإععععععادة تأسعععععيح 
المتوسععط، مثععل الععذل كععان موجععودا  خععالل الحقبععة السععوفييتية، عنععدما كععان 

فعع  مينععاء طرطععوح السععورل علععر البحعععر للسععوفييت قاعععدة بحريععة كبيععرة 
المتوسععط، ووجععود عسععكرل فعع  البحععر المتوسععط، وبعععد ذلععا تععم ددراج اععذا 

التععععع  تعععععوجز أاعععععداف  3112الهعععععدف فععععع  العقيعععععدة البحريعععععة لروسعععععيا لععععععام 
، ووفع  اعذ  العقيعدة ينظعر دلعر 3131السياسة البحرية الروسية حتر عام 

يا ، تهعععدف روسعععيا دلعععر البحعععر المتوسعععط علعععر دنعععه منطقعععة مهمعععة دسعععتراتيج
فيهععا. وقععد بععدأت التقععارير وتصععريحات المسععؤولين  بحععرلال اععاتععأمين وجود

العععروح تكشعععف ععععن الهعععدف النهعععا   للنشعععاطات البحريعععة الروسعععية التععع  
، والعذل يتمثعل (3121 -3111)اذ  المنطقة خعالل األععوام ف  تصاعدت 

 تمركعععز السعععتيعاببخطعععط لتأسعععيح قاععععدة بحريعععة روسعععية فععع  طرطعععوح، 
معظعععم أسعععطول البحعععر األسعععود الروسععع  فيهعععا، فعععالروح يععععدون طرطعععوح 
بوابعععة دسعععتراتيجية، لعععيح للبحعععر المتوسعععط فحسعععب، بعععل للمحعععيط األطلسععع  

األفريقعع  )عبععر قنععاة  )عبععر مضععي  جبععل طععار ( والبحععر األحمععر والقععرن
 . (42)السويح(

ويوجععععد فعععع  القاعععععدة البحريععععة فعععع  مينععععاء طرطععععوح السععععورل فعععع  الوقععععت 
الحاضععر مركععز لتععأمين المسععتلزمات الماديععة والتقنيععة لسععان األسععطول الحربعع  
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الروسعععع ، وثععععالث منصععععات عا مععععة، وحععععو  دصععععالب سععععان، ومسععععتودعات، 
وغيراا من التسهيالت. وقد أكد مصعدر فع  قيعادة أسعطول البحعر األسعود فع  

ان انالععا وجععود دا ععم للقطعع  البحريععة الروسععية فعع  قاعععدة  علععر 3122أيلععول 
طرطوح البحرية للداللة علر الحضور الروس  فع  اعذ  المنطقعة التع  يلاهعا 

فععع  دجعععالء الرعايعععا العععروح عنعععد الحاجعععة، مثعععل سعععاينة  والسعععتخدامهاالتعععوتر، 
"دمعععان"، وسعععاينة "دياعععان بوبنعععوف" التععع  تحمعععل علعععر متنهعععا وحعععدة معععن مشعععاة 

  .(47)وسيةالبحرية الر 
وتجلعر الوجععود العسععكرل الروسعع  الصععاعد فع  البحععر المتوسععط أيضععا  فعع  
تزايعععد المنعععاورات العسعععكرية التععع  تجريهعععا البحريعععة الروسعععية فععع  اعععذ  المنطقعععة، 

 اشععتركتشععرق  البحععر المتوسععط، والتعع   3115والتعع  بععدأت أولهععا فعع  أواخععر 
 Admiralنيتسععوف فيهععا حاملععة الطععا رات الروسععية )الوحيععدة( "األميععرال كوز 

Kuznetsovمنهعا  ،"، وقد اشتملت اذ  المناورات علر ثالث تدريبات تكتيكية
عمليعات دطععال  حقيقيعة للصععوارير، وأخعرد عععن طريع  المحاكععاة، فضعال  عععن 
زيارات لبع  الموانئ. وانالا مظعاار أخعرد للنشعاط العسعكرل الروسع  فع  

زيعز العالقعات العسعكرية اذ  المنطقة تدل علر محاوالت لتأسيح أو دعادة تع
الروسعععية فيهعععا، واععع  تزايعععد مبيععععات األسعععلحة الروسعععية للبلعععدان الواقععععة علعععر 

  .(42)وسوريا امتوسط، وبخاصة الجزا ر وليبيسواحل البحر ال
اع  الحليععف األول  كعون دمشعع  لروسععيابالنسعبة  أيضععا  أاميععة سعوريا تبعرز  -2

تود االقتصعادل حيعث تمثعل أاميعة لروسعيا فع  المسعاألخيرة كون إليران و 
مجعععال  الطاقعععة فععع   نسعععبة عاليعععة معععن التبعععادل التجعععارل بينهمعععا خصوصعععا  

نحعععو روسعععيا ل اديعععران ماتاحعععتمثعععل المسعععتود االسعععتراتيج   علعععرف .والسعععالب
سياسع  فعإيران ورقعة وعلعر المسعتود ال ،بحر قزوين حيعث المعوارد الناطيعة

لتحديعععد فيمععععا وبا قويعععة تتعامعععل بهعععا روسععععيا مععع  الواليعععات المتحعععدةو  مهمعععة
ال ععرب  ووسععيط مهععم بععين فروسععيا طععرف ر ععيح ،النععوول هععايخععي برنامج

يران . (49)المعنيعة بالمااوضعات مع  ديعران (2+7)فهع  ضعمن مجموععة  ،وا 



 
   

  [2,]      العبيدي محمد عبدالرحمن د.م.أ.                                   .موقف روسيا االتحادية.......

قلععع  معععن تركيعععا الإليعععران تعععدعو روسعععيا لعععدعمها واععع  وثمعععة أاميعععة أخعععرد 
نشععر  فعع  وقععت سععاب  علععر وافقععت والتعع النععاتو ا فعع  حلععف عضععو كونهععا 

أن يمكعععن  النهايععةشعععروط دال أنهععا فععع  بلصععاروخ " علعععر أرضععها الععدرا ا"
أكثععر  االاتمععام ه مععن األولععرأنعع تععرد األخيععرة تسععت ل ضععد روسععيا وبالتععال 

هعا تومن انا تحري موسكو علر دعم األسعد حتعر ال تخسعر حليا بإيران
 .(11)األام ديران

د تخليهععا عععن األسععب أن ت ععامر روسععيا باقععدانها ال تريععد كععل اععذ  المصععال 
مععا  دذاخاصععة ألن مععن سععيخلف األسععد لععن يععوفر لموسععكو مععا تريععد مععن سععوريا 

 والسععيماقععود المعارضععة السععورية علععر  ظععاار طععاب  دسععالم أن ثمععة  علمنععا
معن اإلسعالم  قلع  لعدد موسعكوممعا يعدعم اعاجح الجماعة اإلخوان المسلمين 

 .(10)روسيا تعان  منه علر أراضيها مازالتالسياس  الذل 
يكعون الحعل  أنم  تطور األحداث ف  سعوريا علعر أاميعة  موسكووأكدت 

تععدويل القضععية  أوسععلميا رافضععة فعع  الوقععت ذاتععه أل تععدخل دولعع  فعع  سععوريا 
السورية، ومن اذا المنطل  رحبت روسعيا بجهعود الجامععة العربيعة فع  درسعال 
 ،بعثعععة المعععراقبين الععععرب لتقصععع  الحقعععا   فععع  سعععوريا ومعرفعععة معععا يجعععرل فيهعععا

عثعععة ، لكعععن فشعععل ب(14)باتجعععا  حلحلعععة األزمعععة السعععوريةايجابيعععة   وععععدتها خطعععوة
مععن المععراقبين العععرب بسععبب اسععتمرار أعمععال  الجامعععة العربيععة وانسععحاب عععدد

السعععورية  ألزمعععةاالعنعععف فععع  سعععوريا، وطعععرب الجامععععة العربيعععة مبادرتهعععا لحعععل 
دفععع  الجامععععة العربيعععة دلعععر طلعععب دععععم مجلعععح األمعععن  ،ورفععع  األخيعععرة لهعععا

الععدا مين األمععر دفعع  عععدد مععن الععدول األعضععاء لمبععادرة العربيععة، واععذا الععدول  ل
ف  مجلح األمن )الواليات المتحدة األمريكية، فرنسا، بريطانيا( دلعر صعياغة 

حععل األزمععة السععورية مععن خععالل دنهععاء  دلععرمشععروا قععرار عربعع  غربعع  يععدعو 
جعع ،أعمععال العنععف والمظععاار المسععلحة، ونقععل السععلطة دلععر نا ععب الععر يح  راءوا 

تعددية ف  البالد، لكن مشعروا القعرار انتخابات حرة نزيهة تقود دلر ديمقراطية 
أحعبط معن قبعل  7/3/3123العرب  ال رب  المقترب ف  مجلح األمن الدول  فع  
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وجعاء العرف  الروسع  تحعت ذريععة انعه لعم  ،روسيا وبالتعاون م  الصين أيضعا  
 فضععال   ،لتععزام سععوريا بععهيشععر صععراحة دلععر عععدم التععدخل الععدول  فعع  حالععة عععدم ا

وفضعلت أن يكعون الحعل سعلميا وبمبعادرة  ،عن أن موسكو رفضعت تنحع  األسعد
 .(11)دبلوماسية
الموقف الروس  من الحالة السورية  يبعدو واضعحا بتأييعد النظعام القعا م دن 

فعععع  سععععوريا والععععدفاا عنععععه بحكععععم المصععععال  االقتصععععادية والعالقععععات السياسععععية 
موسععكو أكععدت ومنععذ  أنرغم بععالو  ،بلععدين ومنععذ عقععودوالعسععكرية الكبيععرة بععين ال

 بعيعدا   يكعون الت ييعر سعلميا   أنبداية قيعام حركعات الت ييعر العربيعة علعر أاميعة 
واعتمعاد الحعوار والتوافع  العوطن  واألطعر القانونيعة فع  حعل اعذ   ،عن العنعف

معع  رفعع  اسععتخدام القععوة مععن جانععب السععلطة فعع  مواجهععة حركععات  ،القضععايا
كعان  ،فع  نظعر الشععوب العربيعةعربية، لكن حقيقة الموقف الروس  الت يير ال

م  األنظمة العربية ومعدافعا عنهعا بحكعم المصعال  بينهمعا، وبحكعم الشعبه بعين 
 .النظام القا م فع  روسعيا واألنظمعة العربيعة التع  شعهدت قيعام حركعات الت ييعر

وقف حركات وما يؤكد اذا القول ان الموقف الروس  لم يت ير باتجا  تأييد م
تزويععد  دلععر روسععياعمععدت  حيععثالعكععح  علععر الت ييععر العربيععة لحععد أالن بععل

سععوريا بالسععالب مععن اجععل دعععم النظععام فعع  القضععاء علععر حركععة الت ييععر التعع  
من األزمة موسكو يتلخي موقف و  .(12)تشهداا سوريا منذ ما يقرب من عام

ل ، بالتشععاور السععورية فعع  مشععروا القععرار الععذل قدمتععه دلععر مجلععح األمععن الععدو 
 :اآلتيةالنقاط تضمن م  بكين، وي

"الحععل يععتم مععن خععالل عمليععة سياسععية شععاملة بقيععادة سععورية"، معع  التشععديد  -2
علعععر التعععزام الحكومعععة السعععورية بتنايعععذ برنعععامن اإلصعععالحات العععذل أعلنعععت 
عنه، بجدولة زمنية واضحة، وحل القضايا الخالفية بالحوار بعين السعلطة 

"تسعري  التقععدم نحععو التعدديعة السياسععية مععن خععالل  والمعارضعة. بمععا يشععمل
صالحات دستورية".  اعتماد قانون انتخاب  جديد وا 
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"مطالبة جمي  األطراف ف  سورية بوقف العنف، بما فع  ذلعا االسعتخدام  -3
دانعععععة نشعععععاطات  غيعععععر المتناسعععععب للقعععععوة معععععن قبعععععل السعععععلطات السعععععورية، وا 

ؤسسععععات الدولععععة المجموعععععات المتطرفععععة، بمععععا فعععع  ذلععععا الهجمععععات ضععععد م
وموظا  حاظ النظام"، واتخاذ السلطات السورية دجعراءات تكاعل "تخايعف 

بالوصعول السعري   حدة الوض  اإلنسعان  فع  المنعاط  المتأزمعة، والسعماب
ومععن دون عوا عع  للمسععاعدة اإلنسععانية والدوليععة ووسععا ل اإلعععالم الدوليععة، 

"، وكععذلا والتعععاون الكامععل معع  مكتععب الماععو  السععام  لحقععو  اإلنسععان
"اإلفععراج عععن جميعع  المعتقلععين بسععبب ممارسععة حقهععم فعع  حريععة التعبيععر". 
واإلعراب عن قل  بال  دزاء "التزويد غير المشروا باألسلحة للمجموعات 
المسعععلحة فععع  سعععورية، وحعععث "العععدول المجعععاورة وغيراعععا التخعععاذ الخطعععوات 

 الالزمة لمن  عمليات التزود اذ ".
ر "محاسععععبة جميعععع  المسععععؤولين عععععن أعمععععال دعععععوة السععععلطات السععععورية دلعععع -2

"العنف" وبدء تحقيقات فورية ومستقلة وحياديعة فع  جميع  حعاالت انتهعاا 
حقعععو  اإلنسعععان، واسعععتكمال التحقيقعععات التععع  قامعععت بهعععا اللجنعععة القضعععا ية 
السععورية فعع  جميعع  الحععوادث، التعع  قتععل أو جععرب فيهععا مععدنيون وعناصععر 

 سون حقهم ف  حرية التعبير".أمن.. ووض  حد لمن  أول ا الذين يمار 
دون أل تععدخل  حاليععة فعع  سععورية بععالطر  السععلمية "ضععرورة حععل األزمععة ال -,

عسععكرل مععن الخععارج"، وأن ال يحمععل أل قععرار يصععدر عععن مجلععح األمععن 
الععععدول  مععععا يمكععععن أن ياسععععر علععععر انععععه "تاععععوي  بععععأل نععععوا مععععن التععععدخل 

ل جماععات العسكرل فع  سعورية معن قبعل أل كعان". وبنعاء عليعه دععوة "كع
ة المعارضة السورية علر أن تنأد بناسها عن المتطرفين، وأن تقبل مبادر 

دون شععروط مسععبقة فعع  حععوار سياسعع  معع  جامععة الععدول العربيععة، وتععدخل 
            .(15)السلطات السورية"

 األمعععنقعععرارات غربيعععة فععع  مجلعععح ثالثعععة بعرقلعععة  الصعععينو  روسعععيا قامعععتو 
وكان العر يح  رل عبر التلوي  بعقوبات.الض ط علر النظام السو  دلرتهدف 
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اذا الملف  منالدعوات الدولية لتبديل موقاه  روس  فالديمير بوتين تجاالال
ت ييعر  دلعرالمقابل ال ربيين والدول العربية الداعمة للمعارضة السورية ب داعيا

الفعروف وزيعر  سعيرغ  معن جهعة ثانيعة انتقعد ،موقاهم من اذا النزاا المسعتمر
يععرانو الماروضععة علععر سعوريا  األميركيعةالروسعع  العقوبععات  الخارجيعة ، مؤكععدا ا 

 أنوقععال الفععروف  ان اععذ  العقوبععات تضععر بالمصععال  االقتصععادية الروسععية.
يعرانالجانعب الماروضعة علعر كعل معن سعوريا  األحاديعة األميركيعة"العقوبات   وا 
متزايععععد خععععارج الحععععدود يضععععر بمصععععال  الشععععركات الروسععععية"،  تععععأثيربععععات لهععععا 

كلينتعععون، مؤكعععدا انعععه "تعععم  دلعععرانعععه ابلععع  موقاعععه  وأضعععاف سعععيما المصعععارف.وال
 ةأيعال نؤيعد  دننعاوتاب  " لكن ال ادرل ما ستكون عليه النتيجة". دلينااالستماا 

 .(12)تأت  بنتيجةعقوبات ف  سوريا الن العقوبات لن 
مجلعح ععن صعدر العذل  31,3من اعذا المنطلع  أيعدت روسعيا القعرار رقعم 

والعععذل تضعععمن نشعععر معععراقبين دوليعععين فععع   3123/,/,2 فععع باإلجمعععاا  األمعععن
وبموجعب القعرار  بعات بإمكعان األمعم  لإلشراف علر وقعف دطعال  النعار ياسور 

مراقبعا عسعكريا علعر األكثعر غيععر  21المتحعدة درسعال "فريع  طليعع  معن نحععو 
مسلحين" علر ان يتم الحقا درسال كامل بعثة المراقبين الت  يمكن ان يصل 

ار جديعد حسب تقديرات األمم المتحدة، وال بد من قعر  371عدد عناصراا دلر 
 31,2قععرار مجلععح األمععن الععدول  رقععم لمجلععح األمععن إلرسععالهم.وعليه صععدر 

األمعععين الععععام لألمعععم بإجمعععاا األعضعععاء كافعععة علعععر تخويعععل  3122/,/32 فععع 
مراقععب عسععكرل مبععد يا علععر أن يكونععوا غيععر مسععلحين  211بإرسععال  المتحععدة
والنظععر فعع  التععزام سععا ر سععوريا أشععهر لمراقبععة وقععف دطععال  النععار فعع   2لمععدة 

 . (17)بخطة عنان للسالماألطراف 
سعوريا بعين طرفع  ورغم ارتااا وتيعرة العنعف فع  وتؤكد موسكو حتر اآلن 

علععر أاميععة اعتمععاد الصععراا والسععيما مععن قبععل النظععام الحععاكم ضععد المعارضععة 
وصعععدر  3123/,/21الحعععل السعععلم  لالزمعععة السعععورية وفععع  اتاعععا  جنيعععف فععع  

خالل اجتماا مجموعة العمل، الت  ضمت أمين عام األمم « دعالن جنيف»
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  مجلععح األمععن المتحععدة وأمععين عععام الجامعععة العربيععة واألعضععاء الععدا مين فعع
)الواليات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا( ووزيعر الخارجيعة التركع  

كويعععت وقطععععر، والممثلعععة العليعععا لالتحعععاد األوروبععع  ووزراء خارجيعععة الععععرا  وال
علعر الحععل السععلم  اتاعا  جنيععف يؤكععد و  .علععر دنشعاء حكوميععة انتقاليعة يونع

الية يشعترا فيهعا جميع  السعوريين لالزمة السورية عن طري  دقامة حكومة انتق
تنح   دلرالدعوة ان يتضمن صراحة وكافة األحزاب والجهات السياسية دون 

بنعععود اتاعععا   أاعععم أمعععا ،ياسعععر الموقعععف الروسععع  واعععذا معععا العععر يح بشعععار األسعععد
 جنيف:

الحاليعة السورية  تشمل أعضاء من الحكومة توافقية انتقالية حكومة تشكيل* 
 .والمعارضة

وار وطنععع  بن عععاء شعععامل بعععين جميععع  ف عععات الشععععب السعععورل يخعععرج حععع دجعععراء* 
للبنععاء الدسععتورل والقععانون  للنظععام  األولععر األسععحبنتععا ن تسععهم فعع  وضعع  

جراء انتخابات حرة ونزيهةالسورل الجديد   .األحزابتشترا فيها جمي   وا 

تعاون جمي   البالد عن طري  دلرواالستقرار  األمن دعادةالعمل من اجل  *
ونعزا  االنتقاليعة لضعمان وقعف دا عم ألعمعال العنعف،الحكومعة اف مع  األطر 

عادة دمن الجماعات المسلحة  .بالقوات األمنية السالب وا 

القعععوات العسعععكرية  بمعععا فيهعععا المؤسسعععات الحكوميعععة والمعععوظاين عمعععل دععععادة* 
عملهععععا وفقععععا لحقععععو   تععععؤدل تلععععا المؤسسععععات أنعلععععر  واألجهععععزة األمنيععععة

بالحرفيعععة  هنيععة، وأن تعمععل تحععت قيععادة عليععا تتمتعع  اإلنسععان والمعععايير الم
 .(12)الثقة العامةوتحظر ب

وفشععل العديععد مععن  الصععراا فعع  سععوريا واسععتمرار نزيععف الععدم ومعع  اسععتمرار
طرحععععت مبععععادرة جديععععدة مععععن قبععععل األمععععم المتحععععدة وجامعععععة الععععدول  المبععععادرات،

معا يملكعه األخضر اإلبراايم ، علر أمل أن يتمكن األخيعر وب يقودااالعربية 
مععن خبععرة فعع  مجععال فعع  النزاعععات وتاريخععه الدبلوماسعع  بععالخروج بمقترحععات 

حلعععول لالزمعععة السعععورية، وقعععدر تعلععع  األمعععر بعععالموقف الروسععع  معععن جهعععود  أو
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حلعععول  أليعععةمؤكعععدة رفضعععها األخيعععر اإلبراايمععع  فقعععد أيعععدت موسعععكو مسعععاع  
دععالن  ويسعر اإلبراايم  للتوصل دلر اتاعا  يسعتند دلعر تار  من الخارج،

جنيععععف الععععذل تعثععععر بسععععبب االخععععتالف فعععع  تاسععععير بععععع  بنععععود ، فقععععد قالععععت 
واشنطن دن دعالن جنيف بعث برسعالة واضعحة بشعأن ضعرورة تنحع  العر يح 

وفع  بيعان  األسد ف  حين تقول موسكو: دنه لم يتضمن شي ا  من اذا القبيعل.
فعععع  صععععدر عععععن وزارة الخارجيععععة الروسععععية عقععععب اجتمععععاا ثالثعععع  فعععع  جنيععععف 

نا ععب وزيععر الخارجيععة الروسعع  المبعععوث الخععاي للععر يح ضععم  23/3123/,2
الروسععععع  دلعععععر الشعععععر  األوسعععععط ميخا يعععععل بوغعععععدانوف والنا عععععب األول لعععععوزيرة 

عععن عععدد مععن  اإلبراايمعع  فضععال  واألخضععر الخارجيععة األميركيععة وليععام بيرنععز 
الخارجيععة  أكععدت ،السععورية األزمععةللبحععث فعع    واألمريكععانالمسععؤولين الععروح 

 ،ةدعوتهععا لوقععف العنععف وبععدء محادثععات حععول معععايير الاتععرة االنتقاليععسععية الرو 
أن  علعععر  دصعععالب النظعععام السياسععع  السعععورلمععع   دن روسعععياوأكعععد البيعععان علعععر 

 .يتخذ  السوريون أناسهم دون تدخل من الخارج
وجععددت وزارة الخارجيععة الروسعععية دعواتهععا إلنهععاء القتعععال فععورا  وبععدء حعععوار 

انطالقا  اتخذ دن قرار روسيا بالمشاركة ف  اذا اللقاء، "نالبيا وجاء ف ،وطن 
جععب وانععه يتو  "...مععن تععداور األوضععاا فعع  سععورية وتخععوف روسععيا مععن قلعع 

دن روسعععيا خعععالل جميععع  مراحعععل .. .وقعععف القتعععال والعععدخول فععع  حعععوار وطنععع 
األزمعععة السعععورية كانعععت تعععدعو دلعععر توحيعععد الجهعععود الدوليعععة معععن أجعععل ضعععمان 

جنيعععف اتاعععا  أكععد بوغعععدانوف ثقعععة الجانععب الروسععع  بععأن و التسععوية السياسعععية. 
نهعا لتسعوية األزمععة السعورية سععلميا . عيبقععر القاععدة التع  ال بععديل  احعول سعوري

وعليه يجب فورا  وقف دراقة الدماء وكل العمليات الحربيعة والعدخول فع  حعوار 
وطنعع ، ينععاق  خاللععه ممثلععو الحكومععة السععورية والمعارضععة مؤشععرات المرحلععة 

حع   علعرالجانعب الروسع  تأكيعد البيعان تضعمن و ... تقالية واالتاا  عليهااالن
دجععععراء دصععععالحات جذريععععة فعععع  المنظومععععة السياسععععية لسععععورية،  فعععع  السععععوريين

باعتباراعععععا دولعععععة ذات سعععععيادة وموحعععععدة ومسعععععتقلة، دون تعععععدخل خعععععارج  ودون 
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مععن الخععارج والتعع  قععد ال تنسععجم معع  الواقعع  السياسعع   الحلععول محععاوالت فععر 
مهمعععة  سعععتدعم روسعععيا نإفععع جتمعععاع  فععع  سعععوريا، وتأسيسعععا علعععر معععا سعععب واال

 يوضعععع  الروسععععية أن بيععععان الخارجيعععةعلعععر مععععا يبعععدو و  األخضعععر اإلبراايمعععع .
التوصععععل دلععععر حععععل لألزمععععة ودعمهععععا اإلبراايمعععع   مععععن جهععععود موقععععف األخيععععرة
تنحع  العر يح  دونانتقال سياسع  يتضمن  ما يقرب من عامينالمستمرة منذ 
 .(19)"شرط مسب بشار األسد ك

وفعع  ضععوء المسععتجدات التعع  تشععهداا األزمععة السععورية اعترفععت أكثععر مععن 
م ة دولة ومنظمة دقليمية ودولية باال تالف الوطن  السورل المعار  ممعثال 
شععرعيا للشعععب السععورل فعع  االجتمععاا الععذل عقععد فعع  مدينععة مععراك  الم ربيععة 

  مسععععار الثععععورة وقععععد مثععععل اععععذا االعتععععراف نقلعععة نوعيععععة فعععع ،22/23/3123فععع  
، وقعد انتقعدت (21)السورية وخاصة بعد اعتراف الواليعات المتحعدة األمريكيعة بعه

وقعال  ،موسكو اعتراف اجتماا مراك  باال تالف السعورل العوطن  المععار 
ال  روسعععيا"دن  :31/23/3123 فععع وزيعععر الخارجيعععة الروسععع     الفعععروفغسعععير 

ولكنهععا مسععتعدة  السععورية،لقععود الثععورة والمعارضععة  اال تالف الععوطن تعتععرف بعع
وقععال الفععروف فعع  حععديث دلععر قنععاة يورونيععوز، لععيح انععاا مععن  للعمععل معععه"

ضعرورة لالعتععراف أو ععدم االعتععراف بأحععد، فعنحن نعمععل مع  جميعع  األطععراف 
مععن دون اسععتثناء، مععن الععذين يمثلععون تيععارات المعارضععة السععورية وفعع  الوقععت 

وأل ايكليعععة أخعععرد قعععد ناسعععه نحعععن مسعععتعدون للعمعععل مععع  اال عععتالف العععوطن  
تظهر علر الساحة السياسية من جانب المعارضة، مشددا  علر أن األمعر ال 

  .(20)يكمن ف  االعتراف أو عدمه، بل ف  دف  الجمي  ف  االتجا 
  معن مدينعة سعيدن  وسعوأعلن غينادل غعاتيلوف نا عب وزيعر الخارجيعة الر 

م منتقععععدا اجتمععععاا مصععععير بلععععدا ونالععععذين يقععععرر اععععم "ان السععععوريين  األسععععترالية
 :باال تالف السعورل المععار " وأضعاف غعاتيلوف قعا ال   مراك  الذل اعترف

"ال نععزال مقتنعععين بععأن مصععير سععورية اععو بأيععدل السععوريين أناسععهم وبوسعععهم 
"تبنععععت  :ومضععععر غععععاتيلوف قععععا ال  ". فقععععط وضعععع  صععععي ة تسععععوية قابلععععة للبقععععاء
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بأنعه انحعراف ععن  وصعانا  مجموععة "أصعدقاء سعورية" فع  لقعاء الم عرب بيانعا
والحكومة مادام بشعار  اتااقات جنيف. ألنها رفضت أل حوار بين المعارضة

ننععا نعتبععر أن اععذا الطريعع  ؤدل دلععر سععقوط يعع األسععد يتععولر زمععام السععلطة. وا 
ووقععوا دمععار ومععا يععنجم عععن ذلععا مععن عواقععب بالنسععبة دلععر مسععتقبل  ضععحايا

 .(24)"الدولة السورية
العترافهعععا بععععد ذلعععا بعععاال تالف السعععورل واشعععنطن  أيضعععا  وانتقعععدت موسعععكو 

دن  الخارجيععة الروسععية وأوضععحت ،المعععار  كممثععل شععرع  للشعععب السععورل
 اعععذا يتععععار  مععع  جهعععود السعععع  دلعععر تحقيععع  االنتقعععال السياسععع  فععع  العععبالد.
وأعلععععن وزيععععر الخارجيععععة الروسعععع  سععععيرغ  الفععععروف أنععععه داعععع  مععععن اعتععععراف 

يعععععات المتحعععععدة تعععععراان علعععععر واشعععععنطن بعععععاال تالف، العععععذل يشعععععير دلعععععر أن الوال
لال تالف علر حكومة العر يح بشعار األسعد، مضعياا  أن « االنتصار المسل »
اذا يتعار  م  االتااقات الت  يحدداا بيان جنيف، الذل يقترب بدء حوار »

سورل شامل بين الممثلين الذين تحددام الحكومة من جهعة، والمعارضعة معن 
  .(21)"جهة أخرد

 
 الخاتمة

احتجاجععععات  ،3122ن الععععدول العربيععععة ومعععع  مطلعععع  عععععام شععععهدت عععععدد معععع
وقعععد  ،ثعععورات الربيععع  العربععع  تسعععمية ومظعععاارات شععععبية واسععععة أطلععع  عليهعععا

جاءت اذ  االحتجاجات نتيجة لما تعانيعه اعذ  العدول معن تخلعف وتراجع  فع  
وقعععد  ،جوانعععب الحيعععاة السياسعععية واالقتصعععادية واإلداريعععة واالجتماعيعععة والثقافيعععة

رؤساء دولهم بضعرورة التنحع  وتعرا السعلطة معن اجعل قيعام  طالب المحتجون
ورغععم محععاوالت قععادة اععذ  الععدول الععتخلي مععن اععذ   ،حكععم ديمقراطعع  تعععددل

فقد تمكن المتظاارون من دجبعار ععددا معن  ،االحتجاجات وبمختلف الوسا ل
فيما تطورت حركات االحتجاجات األخرد باتجا  العمل  ،قادتهم علر التنح 

سل  كما حصعل فع  ليبيعا وتمكنعت معن القضعاء علعر حكعم نظعام العسكرل الم
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نها ععه ، فعع  الوقععت الععذل مازالععت الثععورة السععورية مسععتعرة لحععد معمععر القععذاف  وا 
 .اآلن

ومما الشا فيه أن أاميعة ماشعهدته العدول العربيعة معن تطعورات ومت يعرات 
 أو ،ةعلر الدول الت  لها مصال  فع  العدول العربيع ديجابا   أو قد ينعكح سلبا  

قععد تكععون قريبععة منهععا وبهععذ  الحالععة فهعع  لععيح بمنععأد عععن تععأثير مايحععدث فعع  
لذلا سارعت العديد من دول العالم للتعبير عن مواقاها معن  ،المنطقة العربية
 ثعععوراتوأعربعععت العععدول ال ربيعععة ععععن تأييعععداا ودعمهعععا لهعععذ  ال ،اعععذ  الحركعععات

فيمعا أبعدت  ،يعة تعدديعةوعدتها خطوة أولر باتجا  قيام أنظمة سياسعية ديمقراط
ومععا قععد ينععتن عنهععا مععن مت يععرات سياسععية  منهععادول أخععرد تردداععا وتحاظهععا 

 وف  مقدمتها روسيا االتحادية والصين. 
وقدر تعل  البحث بالموقف الروس  فقد أبدت روسيا موقاا متباينعا معن اعذ  

 أوفا  الوقت الذل لم تبد أامية بمعا جعرد فع  تعونح ومصعر والعيمن  ،ثوراتال
بليبيا وسوريا، وبنعت روسعيا مواقاهعا اعذ  بحسعب  ااتمامها واضحا   أبد ،البحرين

 تمليعه مصعالحها السياسعية واالقتصعادية والعسعكرية فع  تلعا العدول. وانطالقعا   ما
معن اععذ  المواقععف لعم تسععتخدم وسععا ل اإلعععالم الروسعية وحتععر مسععؤوليها تعععابير 

ربع  كمعا اسعتخدمته العدول ال ربيعة الربيع  الع أواالنتااضعات العربيعة  أوالثورات 
وكععان وصععف روسععيا ووسععا ل  ،الثععوراتووسععا ل دعالمهععا والععدول المؤيععدة لهععذ  

 ،ال جععدود مععن ورا هععا التعع  اوضععرالصععدامات و الضععطرابات و باال  ادعالمهععا لهعع
ودعمعت الحعل السعلم   ،وأبدت روسيا ومنذ البداية معارضتها ألل تدخل دولع 

 .وف  األطر القانونية
علر ما سب  فقد عارضت روسيا استخدام القوة ف  ليبيا رغعم ععدم  ءا  وبنا

، وأكعععدت وألكثعععر مععععن معععرة معارضعععتها لتطععععور 2152اعتراضعععها علعععر القععععرار 
مبينة أن القرار قد أسيئ استخدامه من  ،وتوس  عمليات حلف الناتو ف  ليبيا

وأعربت عن عزمها رف  أل قرار مستقبال يصب ف  اعذا  ،قبل حلف الناتو
وبالاعععل أحبطععت روسععيا والصععين أكثععر  ،االتجععا  ويسععم  بععأل تععدخل عسععكرل



 

 
 
 

 [51] (10) 01دراسات دقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

ورحبت بجهود ومبادرة جامعة  ،من مشروا قرار دول  يدين النظام ف  سوريا
لكنهععا لععم تععدعمها فعع  مجلععح األمععن الععدول    ،الععدول العربيععة الخاصععة بسععوريا

واسعتخدمت مع  الصعين  ،من خالل قرار عرب  غرب  طرب ف  مجلح األمعن
 دلععر، تحععت ذريعععة انععه لععم يشععر صععراحة 7/3/3123الايتععو إلحبععاط القععرار فعع  

  وأنها تاضل الحل عبر مبادرة سلمية. ،عدم التدخل العسكرل
وتجلععر الموقععف الروسعع  بوضععوب مععن الثععورة السععورية عععن طريعع  تأييععد ودعععم 
نظعام العر يح بشععار األسعد الععذل اسعتمر منععذ بدايعة الثععورة وحتعر وقتنععا العراان رغععم 

وتنوعععت مصععادر الععدعم الروسعع   ،مععا شععهدته سععوريا مععن خسععا ر بشععرية وماديععة
معععن العععدعم المعععادل معععرورا بالعسعععكرل  للنظعععام السعععورل فععع  مسعععتويات ععععدة ابتعععداءا  

مشععروا قععرار دولعع  يععدين النظععام السععورل  ألبالععدول  عععن طريعع  دفشععال  وانتهععاءا  
ضعد الشععب السعورل  ف  ضوء العمليات العسكرية الت  تقوم بها القعوات السعورية

وقعد طرحعت العديعد معن المبعادرات العربيعة واإلقليميعة  الذل يطالب بت ييعر النظعام.
 ،وبعذلت الكثيعر معن الجهعود لكعن دون جعدود ،والدولية إلنهعاء الصعراا فع  سعوريا

فعععع  ضععععوء الععععدعم الروسعععع  المسععععتمر لنظععععام بشععععار األسععععد والحيلولععععة دون تنحعععع  
 األخير عن السلطة. 

ولم تثمر  ،ذ  السطور مازالت الثورة السورية وأزمتها مستمرةوحتر كتابة ا
الجهود والمساع  اإلقليمية والدولية عن أية نتا ن تذكر م  استمرار الصعراا 
ومواقععف أطرافععه داخععل سععوريا وبقععاء مواقععف الععدول العربيععة وال ربيععة الداعمععة 

 مهمععا   ملحوظععا   لهععا، وقععد يشععهد الوضعع  فعع  سععوريا فعع  المععدد المنظععور ت يععرا  
لصال  الثعورة السعورية فع  ظعل المت يعرات والمسعتجدات التع  تشعهداا السعاحة 
السعععورية وتوسععع  العمليعععات العسعععكرية والصعععراا بعععين الجعععانبين وتقدمعععه باتجعععا  

ععععن اعتعععراف مجموععععة أصعععدقاء سعععوريا بعععاال تالف  فضعععال   ،العاصعععمة دمشععع 
ل فعع  مدينععة للشعععب السععور  ووحيععدا   شععرعيا   الععوطن  السععورل المعععار  ممععثال  

جانععب  دلععراععذا  ،واعتععراف الواليععات المتحععدة األمريكيععة بععه ،مععراك  الم ربيععة
تراجعععععع  الموقععععععف الروسعععععع  بععععععع  الشعععععع ء فيمععععععا يخععععععي القضععععععية السععععععورية 
وتصريحات عدد من المسعؤوليين العروح معن ان موسعكو لعيح حريصعة علعر 
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ذلا وكع ،نظام الر يح بشار األسد بقدر حرصها وااتمامهعا بسعوريا ومسعتابلها
الحعععوار والمااوضعععات بعععين أطعععراف الصعععراا دون شعععروط  دلعععردععععوة موسعععكو 

بينمععا كانععت فعع  وقععت  ،مسععبقة وتضععمينها مسععألة تنحعع  الععر يح بشععار األسععد
 .ساب  رافضة لهذ  الاكرة من األساح

The Attitude Of Federal Russia From Arab  

Revolutions 

Syrian Revolt As An Example 
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Abstract 
A number of Arab Countries in 4100 had witnessed revolts led to 

change political Systems and the attitudes Varied, Regarding the 

Russian attitude, Federal Russia had advocated its rejecting position to 

change the political system by external intervention. Russia advocated 

the political system of Syria Completely in the perspective of  joint 

interests and alliance between both Countries.                                                         
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تضووم حووشالا لكوو   وو  ف العوو لم )لووا  1112حز وو افي  شل ووش 23نغ     تأ سوور لووا منظفوو   وو* 
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