
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 خاص ملحق، 30/9/2011

  )7- 2( خاص ملحق

  ؟ملاذا تقف روسيا إىل جانب سورية -
  

  
 



 

2 
 

  
  

  خاصملحق 
  
  

  ؟ملاذا تقف روسيا إىل جانب سورية
  

  
  **بنيكوفألكس خل

  
القمع العنيف ، فاءيخوض النظام السوري برئاسة بشار األسد معركة من أجل البق

، اةيف حتقيق النتائج املتوخفشل نظام مارَس منذ أشهر بحق املتظاهرين ضد الالذي ي
زيادة لتسعى احلكومات الغربية اآلن كذلك . له وأثار يف الوقت نفسه إدانة شبه جامعة

اجلهود التي  ، إالّ إنىأن يتنحته وعليه بالتايل بشار فقد شرعي أن الضغوط، معتبرة
تبذلها هذه احلكومات لالستحصال على قرار يف جملس األمن ينص على فرض 

حلف  ةروسيا التي يجمعها بسوري عقوبات على نظام األسد تلقى معارضة شديدة من
  .وعالقة زبائنية منذ نصف قرنتاريخي 

بحلول ما الذي يكمن خلف تصميم روسيا على الوقوف إىل جانب حليفتها القديمة؟ 
ة عقب انهيار طموحات العاملية لروسيا ضربة قوينهاية القرن العشرين، تلقّت ال

العقد  أواسطلكن بحلول . داألزمة الداخلية التي شهدها البلنتيجة و ،االحتاد السوفياتي
القتصادي الداخلي يف الوضع السياسي وا من القرن احلادي والعشرين، استقراألول 

ساسية تكمن صحيح أن مصالح موسكو األ. دت طموحاتها اجليوسياسيةروسيا، وجتد
) الصين، الهند، اليابان، كوريا(نحو آسيا  ،أكثر فأكثر ،ع أيضاًيف الغرب، لكنها تتطل

قت روسيا سياساتها الشرق أوسطية بأنها م األخيرة، سوفي األعواف. والشرق األوسط
ما كانت صوراً من احلقبة السوفياتية، عند فأعادت إىل األذهانإىل املنطقة، " عودة"

اليوم، يرى . سياساتها اإلقليمية ،شكل أساسيب ،دمقتضيات احلرب الباردة حتد
                                                 

 معهد موشيه دايان لدراسات الشرق األوسط، مجلة : المصدر"Tel Aviv Notes" المجلد الخامس، العدد ،
18 ،26/9/2011.  

، 2011 سنةبرنامج أميرة مارغاليث التدريبي البحثي الصيفي في معهد دايان لب في ألكس خلبنيكوف متدر  **
  .وطالب دآتوراه في جامعة لوباشفسكي ستايت في نيجني نوفغورود في روسيا
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عة من األدوات الكرملين يف الشرق األوسط ساحة حيث يمكنه استخدام جمموعة متنو
. مصالح القوى اخلارجيةر يف إلقليمية، وال سيما تلك التي تؤثرات اللتأثير يف التطو

يف إرساء ثقل موازن فضالً عن ذلك، تهدف السياسات الروسية يف الشرق األوسط إىل 
  .ايف أوروبا حيال روسي) الناتو(مقابل السياسة التي ينتهجها حلف شمال األطلسي 

فائها التقليديين، وال مؤخراً روابطها السياسية والعسكرية مع حل موسكو لذا، رسخت
 تعاملكما أنها  ،يف حوار حيوي مع إسرائيل وهي أيضاً يف طور الدخول ة،سيما سوري

 ،دة مع إيرانولو معقوحتافظ على عالقة مزدهرة  ،تركيا كشريكة أساسية يف املنطقة
اجلزائر مع العربية الغنية بالطاقة يف اخلليج و دولتعمل على تعزيز التجارة مع الو

يف اختالف جذري عن احلقبة السوفياتية، تبقي روسيا خطوط التواصل و. وليبيا
  )1(. املنطقةين يفكل الفاعلين املهم مع مفتوحة

التي كانت قد  بلوماسية مع سوريةفياتي عالقات د، أقام االحتاد السو1944يف سنة 
ات، يوبحلول مطلع اخلمسين. لتخضع لالحتال ال تزاللكنها ، نالت استقاللها حديثاً

من أهم شركاء االحتاد بالتدريج، ، لالشتراكية يف تطورها ، املنحازةسورية أصبحت
يجية االسترات السورية -العالقات الروسية وارتدت . السوفياتي يف الشرق األوسط

الواليات املتحدة بعد  هها واستدارت نحوطابعاً شديد األهمية عندما بدّلت مصر توج
وقد . 1979 سنةسالم مع إسرائيل  ووقّعت معاهدة 1973 برأكتو /تشرين األولحرب 

لها يف املنطقة واحلؤول دون  التي كانت بحاجة إىل احلفاظ على وجود ،دعمت موسكو
تعزيز النفوذ  يفوساعدت  ،ل موقعها أكثر فأكثر، دمشق يف معركتها مع إسرائيلكآت

  .السوري يف لبنان

تراجعت مصالح الثمانينيات  أواسطمع وصول ميخائيل غورباتشيف إىل السلطة يف 
هذا التراجع مع انهيار  شؤون الشرق األوسط، واستمرتأثيرها يف كما تراجع  ،اروسي

إذ إن الدولة األكثر نفوذاً ، مصدر قلق كبير لسورية ، األمر الذي شكلتياالحتاد السوفيا
نت من التأقلم مع الوضع اجلديد، دمشق تمك لكن .الداخل التي تدعمها توجهت نحو

على مواقفها األساسية ة أتاحت لها احلفاظ سياسات خارجية مستقل اتباعوذلك عبر 
ة مع إسرائيل والضغوط حالة العداء املستمر إالّ إن. ليةمع تفادي العزلة الدو

جعلت املتحدة ودول غربية أخرى على دمشق،  مارستها الواليات املتواصلة التي
سياستها  فإن ا بالنسبة إىل موسكو،أمّ. د الدعم الروسي لهايف حاجة إىل جتد ةسوري
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يف املنطقة  ةإىل حمورية املكانة التي تتمتع بها سوري ستندت الشرق أوسطية
سعت لذلك، . إسرائيلي شامل من دون دمشق - ربيل إىل سالم عواستحالة التوص

ران، مع إي تفاعلها، وةقليمية من خالل شراكتها مع سوريلتأثير يف اآلليات اإللروسيا 
، "للهحزب ا"و" حماس"حركة ب تصالهايف املنطقة، وا ةاحلليفة االستراتيجية لسوري

رغي إيفانوف يس د عبّر وزير الدفاع الروسي األسبقوق. ةين األساسيين لسوريالعميل
للمصالح  يةيف غاية األهم" رق األوسط هوداً على أن الشمشد ،عن هذا التفكير بوضوح

مكاسب "د يول ةلروسية، وعلى أن التعاون مع سوريا" جليوسياسية واالقتصاديةا
  )2(".اقتصادية وسياسية ملموسة

تلك ففي . إىل مستوى جديدالسوري  - التعاون الروسي ارتقى، 2005 سنةمنذ و
وقدرها ، يونها لروسيامن د ٪73من  ةت سوريعفيوأُ ،زار بشار األسد موسكو، السنة
 كالتمواقفهما املشتركة من املش بشأنع البلدان إعالناً دوالر، ووق مليار 13,5

ثم زيارة ، قام بهما األسد إىل روسيا الحقاًت الزيارتان اللتان وجاء. اإلقليمية امللحة
ز أكثر ، لتعز2010مايو /ريف أياة روسي ديميتري ميدفيديف إىل سوريالرئيس ال

  .ين يف امليادين األساسيةالشراكة االستراتيجية بين البلد فأكثر

مارس /الشواطئ السورية يف آذار وصلت إىل احتجاجات الربيع العربيموجة إن 
املتظاهرين ، فأشعلت تظاهرات وأعمال شغب انتهت بصدامات عنيفة بين املاضي

على نظام األسد كي  بضغوط أميركية وأوروبية متصاعدةبت والقوى األمنية، وتسب
فريقيا إوالصين والهند والبرازيل وجنوب  روسيا كل من عارضتوقد . ر مسارهغيي

صدور قرار يف األمم من أجل يات املتحدة واالحتاد األوروبي قادته الوال االقتراح الذي
ليبيا، وينص على إدانة النظام السوري ملا  بشأناملتحدة شبيه بالقرار الذي صدر 

لن  أن القراردول اعتبرت هذه ال ، إذت عليهوعلى فرض عقوبا ،به من حمام دمب تسبي
يف الواقع، و. وية سلمية للوضعالداخلية ولن يساهم يف بلوغ تس ةسوري كالتيحل مش

أمضى األسد  إذالنظام السوري،  يفاالقتصادية الغربية تأثير كبير  كون للعقوباتلن ي
روسيا والصين مع وال سيما ، ه االقتصادية مع الشرقالعقد املنصرم يف تعزيز روابط

  .يةمع تركيا ودول أميركا اجلنوب وأيضاًوالهند، 

 تشتري سورية ،فعلى سبيل املثال، يا مصالح اقتصادية مهمة يف سوريةتملك روسو
 يجعلها ثالث أكبر شارٍ مر الذياألمن إجمايل صادرات األسلحة الروسية،  10٪
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من السالح السوري مصنوع يف  ٪90كذلك فإن  .لألسلحة الروسية بعد الهند وفنزويال
ائرات قتالية حديثة بط ةمؤخراً لتزويد سورييد من العقود يا، وجرى توقيع العدروس

ع العديد من شركات وقعلى ذلك،  عالوة. ة للطائرات ودبابات، إلخوصواريخ مضاد
النفط والغاز الروسية عقوداً ضخمة مع احلكومة السورية، بما يف ذلك صفقات لبناء 

  )3(،ومصنع ملعاجلة النفط قرب تدمر، زء السوري من خط أنابيب غاز عربياجل
  .ة يف تطوير احتياطي النفط والغاز السوريتساهم شركات روسية عدو

البحرية الروسية وتسعى  ،لها حليفاً عسكرياً ةفضالً عن ذلك، ترى روسيا يف سوري
االستفادة من التسهيالت  إمكانهي تدرس وخارج منطقتها الساحلية، ع وستلل

. طية يف مدينة طرطوسإنشاء قاعدة لعملياتها املتوس السورية املقدمة إليها من أجل
ن واملسؤول يقول أن يكون لديها أي اهتمام فعلي بطرطوس، موسكووبينما تنفي 

 هناك كونيال شك يف أنه سمما و. بهذا الشأنون للتفاوض نهم مستعدأن والسوري
  .إلنشاء قاعدة بحرية روسية قوية يف املتوسطتداعيات جيوسياسية 

 فإن يف السابق، يرينالذين كانوا كثو ،حلفاء موسكو يف الشرق األوسطومن بين 
ة إىل لذلك فإن األخيرة مهتم. بة من روسياالتي ال تزال مقرهي الدولة الوحيدة  ةسوري

يف التحالف روسيا  إذ ترى ،ةاحلالية يف سوري حد كبير بما ستؤول إليه االنتفاضات
يضاً أموازن يف مقابل التأثير األميركي يف املنطقة، وإلرساء ثقل وسيلة  ةمع سوري

ونشر منظومة الدفاع الصاروخي على مقربة من ، للرد على توسع الناتو نحو الشرق
  .حدودها

موسكو أن  ، وترىتشغل إيران حيزاً أساسياً يف احلسابات الروسيةمن جهة أخرى، 
ها، عن حلفها مع ةبعاد سوريإلطهران وإلضعاف اجلهود التي تبذلها القوى الغربية 

وسياسية يف الشرق األوسط ل تهديداً ملصاحلها اجليعاماً، تشك 32املستمر منذ و
يف أنه عامل مهم يف إرساء ثقل موازن على طهران  - ر إىل حمور دمشقيُنظذ ، إاألكبر

يف  وأري، انهار النظام السو ويف حال .ات املتحدة وحلفائها اإلقليميينمقابل الوالي
بة حليفتها املقرة، ستخسر روسيا يانات عدد إىل كات، انقسم البلهأسوأ السيناريو

يجعلها أضعف بكثير يف املنافسة اجليوسياسية وهو ما ساألخيرة يف املنطقة، 
  .الدولية مع الواليات املتحدة وأوروبا



 

6 
 

ر نائب السفير الروسي إىل األمم املتحدة، ألكسندر ، عب2011يونيو /حزيرانيف 
ال يشكل الوضع احلايل : "بقوله بانكين، عن موقف موسكو الرسمي من األزمة السورية

... .ينية، تهديداً للسالم واألمن الدولج واملواجه، على الرغم من ازدياد التشنةيف سوري
ل اخلارجي يف التدخ اً ألمن املنطقة هوحقيقياً تهديدل ما يمكن أن يشك نحن نعتبر أن

إىل االنحياز احملاوالت لفرض حلول جاهزة أو  السورية، وال سيماؤون الداخلية الش
لوضع على األرض يزداد ، وفيما كان اأغسطس/آب 3يف و  )4(."هذا الطرف أو ذاك

أعرب فيه عن قلقه من  ةسوري بشأن" بياناً رئاسياً"جملس األمن الدويل  سوءاً، أقر
ويف اليوم التايل، أصدرت . تدهور األوضاع وأسفه ملقتل أشخاص خالل التظاهرات

 د هيشهدها البلياألوضاع التي تسوية "أن بياناً جاء فيه  ةاخلارجية الروسي ةروزا
القيام بذلك عن طريق ل خارجي، وعليهم تدخ سؤولية السوريين أنفسهم من دونم

، زادت أغسطس/آب 18يف و  )5(".هذا هو السبيل الوحيد حلل األزمةوحوار جامع، 
ر األسد، وكان باراك أوباما املتحدة وأوروبا الضغوط إىل حد كبير على بشاالواليات 
اخلارجية ت وزارة ردوقد   )6(.األسد بالرحيل الذين طالبوا قادة العامل يف طليعة

يجب منح الرئيس بشار األسد مزيداً من الوقت لتنفيذ "بأنه يف بيان لها  ةالروسي
 أن رىنحن نو ....ت السياسية واالقتصاديةالبرنامج الكبير املعلَن عنه لإلصالحا

ف أشكال وضع حد خملتل بشأنلت إىل السوريين شارة واضحة ال لبس فيها أُرسإ هناك
ن عليها الدخول يف حوار وهذه اإلشارة موجهة أيضاً إىل املعارضة التي يتعي. العنف

شاطر إىل هذه االعتبارات، ال ن واستناداً... .فينالسلطات والنأي بنفسها عن املتطرمع 
ق بالرئيس بشار األسد، رأيهما يف ما يتعلالواليات املتحدة واالحتاد األوروبي 

  )7(".ك باملبادئ يف املوضوع السورينحافظ على خطنا الثابت واملتمسوس

االعتراض على احملاوالت يف  ،على األرجح ،ستستمرفإن روسيا م، انطالقاً مما تقد
هناك ر فهي ال تريد أن يتكرة، زيادة الضغوط الدولية على سوريجل من أالغربية 

ل فاً آخر يتكلالً عنيناتو تدخأن يقود الأي  ،يف ليبيا دثسيناريو نفسه الذي حال
  .بالنجاح
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 2011دليل إسرائيل العام  : صدر حديثًا

  
 كميل منصور: رئيس التحرير

 خالد فراج: مساعد رئيس التحرير
 

السياسية : يعرف هذا الكتاب بالواقع اإلسرائيلي الراهن بمختلف جوانبه
والقانونية واأليديولوجية واإلعالمية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية 

وإذ يهدف إىل أن يكون مرجعاً موجزاً موثوقاً به، فهو . واالستراتيجية
من املصادر ينتهج أسلوباً وصفياً وحتليلياً معاً، مستخرجاً معلوماته 

ومرفقاً شروحه باجلداول  -وهي إسرائيلية يف أغلب األحيان  ـاألولية 
ويشكل الكتاب حتديثاً شامالً لدليل إسرائيل . اإلحصائية واخلرائط

 للمزيد ...الذي

  

http://www.palestine-studies.org/ar_books.aspx?id=695&href=clothdetails
http://www.palestine-studies.org/ar_books.aspx?id=695&href=clothdetails

