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إن االهتمام الواسع والكبير الذي توليه روسيا ملنطقة الشرق األوسط يدخل في إطار الصراع على القوة
والنفوذ ،وجاءت هذه الدراسة للبحث في األبعاد اإلستراتيجية لتدخل الروس ي في األزمة السورية ومدى انعكاسه
عليها ،كما هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الخلفيات و أسباب نشوء األزمة السورية واستعراض األبعاد
اإلستراتيجية الروسية املتبعة لتدخل العسكري في سوريا ،و إبراز أبعادها الجيو سياسية على الصعيد الدولي
واإلقليمي واملحلي في منطقة الشرق األوسط بصفة عامة والسورية بصفة خاصة .باإلضافة إلى تقديم رؤية
مستقبلية ألزمة السورية ،وخلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن التدخل الروس ي العسكري في سوريا لم
يأتي لحل األزمة السورية ،بل زادها تعقيدا من أجل تحقيق جملة من األهداف اقتصادية وعسكرية و جيو
إستراتيجية في منطقة الشرق األوسط بشكل عام وسورية بصفة خاصة ،وبالتالي إعادة املكانة الروسية على
الساحة الدولية كفاعل جديد في النظام الدولي الراهن.
الكلم ا اااا اة:تا ي ا ااة :التدخل،األزم ة ةةة الس ة ةةورية،التدخل العس ة ةةكري الروس ة ة ي،منطقة الش ة ةةرق األوس ة ةةط،
اإلستراتيجية الروسية .
Abstract:.
The study focused on the strategic dimensions of the Russian intervention in the
issue of Syrian crisis and the extent of its reflection on them. The study also aimed to
identify the backgrounds and causes of the emergence of the issue of Syrian crisis
and the review of the dimensions The Russian strategy of military intervention in
Syria, and to highlight its geopolitical dimensions at the international, regional and
local levels in the Middle East in general and Syria in particular. In addition to
providing a vision for the future of the Syrian crisis. The study concluded that the
Russian military intervention in Syria did not solve the issue of the Syrian crisis, but
complicated them to achieve economic, military and geostrategic in the Middle East
in general and Syria in particular, The restoration of Russian status on the
international scene as a new player in the current international order.
key words: intervention, Syrian crisis, Russian military intervention, Middle
East region, Russian strategy.
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مقدمة:
شهدت املنطقة العربية في أواخر سنة 2010حراكا سياسيا ومجتمعيا سريع االنتشار ،امتد إلى العديد من
بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا.تحت مسمى الربيع العربي ،هذا من أجل مطالبة أنظمة الحكم بﺈجراء
تغيرات على الصعيد السياس ي واالقتصادي واالجتماعي في ظل فشل هذه األنظمة العربية في بناء وصناعة مجتمع
ديمقراطي محلي فعال ،ومن بين هذه الدول التي مسها هذا الحراك سوريا ،التي تحول فيها الحراك من انتفاضة
شعبية إلى صراع مسلح في شكل حرب أهلية وأمام هذا الوضع شكلت هذه األزمة السورية عدت أزمات مرافقة
لها في الدول املجاورة وبالتالي أضحت محل اهتمام للكثير من القوى الدولية و اإلقليمية من أجل إعادة التوازنات
على الساحة الدولية على غرار روسيا التي تطمح إلى حل األزمة السورية لتحقيق أهداف جيو إستراتيجية في
املنطقة.
-1أهمية الدراسة:إن االهتمام الواسع الذي توليه روسيا ملنطقة الشرق األوسط يدخل في إطار الصراع
على القوة والنفوذ وجاء هذه الدراسة للبحث في األبعاد اإلستراتيجية للتدخل الروس ي في األزمة السوريين ومدى
انعكاسه عليها .
-2اةشكلة البحثية:تأسيسا على ما سبق ذكره نطرح التساؤل البحثي التالي :إلى أي مدى ساهم التدخل
الروس ي تجاه اﻷزمة السورية في إعادة اةكانة الروسية كقوى عظمى على السا ة الدولية؟
-3اﻹطار اةنهجي للدراسة:تم االعتماد في هذه الدراسة على منهج تحليل النظم ،الذي ال يمكن االستغناء
عنه في أي دراسة علمية في حقل العالقات الدولية،و تتجلى معالم هذا املنهج في هذه الدراسة من خالل توجيه
النظر نحو املدخالت واملخرجات التدخل الروس ي في األزمة السورية وما تحمله من أبعاد إستراتيجية.
كما تم االعتماد على املنهج اإلحصائي وهذا بتقديم بعض اإلحصائية املرتبطة بالجانب االقتصادي
والعسكري التي تجمع بين روسيا و سوريا ،و تلك ناتجة عن تداعيات التدخل الروس ي في األزمة السورية.
إلى جانب املنهجين السابقين تم استخدام الوصف و التحليل كمستويين من مستويات البحث العلمي في
دراسة األبعاد اإلستراتيجية للتدخل الروس ي في األزمة السورية.
-4فرضية الدراسة :يشكل التدخل الروس ي في األزمة السورية نقطة انطالقا لسياسة تعزيز املكانة
الروسية في منطقة الشرق األوسط وكفاعل جديد في النظام الدولي.
-5أهداف الدراسة:تهدف هذه الدراسة إلى تحديد خلفيات وأسباب نشوء األزمة واستعراض
اإلستراتيجية الروسية املتبعة لتدخل العسكري في سوريا ،و إبراز أبعادها الجيو استراتيجية على الصعيد الدولي
و اإلقليمي واملحلي في منطقة الشرق األوسط بصفة عامة والسورية بصفة خاصة.باإلضافة إلى تقديم رؤية
مستقبلية ألزمة السورية.
-6تقسيم الدراسة:لإلجابة على اإلشكالية املطروحة أعاله ،تم تقسيم هذه الدارسة البحثية إلى ثالثة
نقاط رئيسية:
املبحث األول :األزمة السورية في ظل التدخل الروس ي.
املطلب األول :اإلطار املفاهيمي للمصطلحات.
املطلب الثاني:اإلستراتيجية الروسية في سوريا.
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املطلب الثالث :الرؤية املستقبلية لألزمة السورية.

اةبحث اﻷول:اﻷزمة السورية في ظل التدخل الروس ي.
إن بروز الربيع العربي في املنطقة العربية كانت له تداعيات وخيمة ،جعلت الكثير من الدول العربية خاصة
سوريا التي تحولت إلى ساحة لألزمات و الحروب األهلية املبنية على العمل املسلح و استعمال القوة غير
املشروعة ،جاء التدخل الروس ي في سوريا لتدارك الوضع القائم تحت غطاء مكافحة اإلرهاب و الحفاظ على
األمن و االستقرار و نبذ العنف ،ومن أجل التوسع أكثر في املوضوع تم تقسيم هذا املبحث إلى ثالثة مطالب
:مطلب األول كﺈطار مفاهيمي للمصطلحات الدراسة،أما املطلب الثاني فخصص للحديث عن اإلستراتيجية
الروسية في سوريا،في حين املطلب الثالث و األخير تم تطرق فيه إلى الرؤية املستقبلية لألزمة السورية.
اةطلب اﻷول :اﻹطاراة:اهيمي للمصطلحاا.
يهتم هذا املطلب بتقديم مفاهيم لبعض املصطلحات املرتبطة بموضوع الدراسة ،بحيث تضمن الفرع
األول مفهوم األزمة السورية ،أما الفرع الثاني فيتمحور حول مفهوم التدخل ،بينما الفرع الثالث خصص
للحديث عن مفهوم التدخل العسكري الروس ي في سوريا.
ال:رع اﻷول:م:هوم اﻷزمة السورية.
األزمة السورية هي ̎ :انتفاضة شعبية غير منظمة انطلقت في 15مارس،2011تفتقر إلى قائد وال تعتنق أي
إيديولوجية محددة وال تتلقى األوامر من أي جهة خاصة ،وهي تكاد تكون مماثلة لثورات العربية األخرى في تونس
مصر وغيرها ،ولقد كان الشباب السوري محور األساس ي لهذه االنتفاضة ،والتي سرعان ما تحولت في يناير2012
إلى صراع مسلح ،بعد اعتماد النظام السوري سياسة العقاب الجماعي ضد املتظاهرين في املناطق واملدن
الخارجة عن سيطرته̎ (رضوان زيادة،يناير، 2016ص ،)58- 57وجاء هذه االنتفاضة بناء على مجموعة من
العوامل منها:
شمولية النظام السياس ي السوري.نقل السلطة بالتوارث دون مراعاة اإلرادة الشعب السوري.االختناق املؤسساتي.تدهور األوضاع االقتصادية و االجتماعية.استشراء الفساد السياس ي و اإلداري واملالي.غياب الفصل بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية وشخصتنها.تعليق العمل بالدستور.والء الجيش لنظام ألسباب مرتبطة بتركيبته أو بسبب الزبائية والريع املسيطر عليه.ال:رع الثاني:م:هوم التدخل.
يشير التدخل من الناحية اللغوية إلى ":التدخل في األمور بمعنى أدخل نفسه فيها وتدخل الش يء دخل قليال
قليال"( .عبد الرحمان مسعد زيدان ،2008،ص.)155
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أما من الناحية االصطالحية فيعرف روسو شارلز  Charles uaessuoRالتدخل على أنه  ":قيام دولة
بتصرف بمقتضاه تتدخل هذه الدولة في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى بغرض إجبارها على تنفيذ
أو عدم تنفيذ عمل ما وأن الدولة املتدخلة تتصرف في هذا الحال كسلطة و تحاول فرض إرادتها بممارسة
الضغط بمختلف أشكاله كالضغط السياس ي و االقتصادي و النفس ي و العسكري"(.عابد حجام ،2008 ،ص.)6
أما عن محمد فضة فعرف التدخل على أنه ":نشاط يتسم بنية عدوانية ترمي إلى إحداث تعديل في شؤون
الدولة املستهدفة من خالل خلق حقائق جديدة تشمل تغيير الحكومة أو حتى النظام السياس ي وذلك يعد مخالفا
للقانون الدولي القائم على احترام سيادة الدولة و استقاللها برغم تنوع األنشطة التدخل سواء كانت اقتصادية،
دبلوماسية ،دعائية ،عقائدية و عسكرية فﺈنها تهدف إلى إجبار الدول الصغرى والضعيفة على انتهاج سياسة
تتناسب مع مصالح الدول الكبرى و القوية "( .محمد يعقوب عبد الرحمان  ،2004 ،ص . )16
وبناءا على ما سبق يمكن تقديم التعريف اﻹجرائي للتدخل على أنه ":مجموعة املمارسات
و األعمال الخارجية التي تقوم بها دولة ما أو مجموعة من الدول تؤثر في شؤون الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة
بطريقة قانونية أو غير قانونية من أجل تغيير نظام الحكم لدولة املستهدفة يأخذ هذا التدخل أشكال عدة
عسكري إنساني إلى غير ذلك".
ال:رع الثالث:م:هوم التدخل العسكري الروس ي في سوريا.
يعد شكال من أشكال التدخل غير املشروعة وهذا باستخدام القوة العسكرية في غير االستثناءات
املحددة في ميثاق األمم املتحدة جاء هذا التدخل الروس ي في سوريا بتاريخ 30سبتمبر 2015من أجل محاربة و
القضاء على التنظيم داعش في سوريا إال انه في حقيقة األمر ارتبط بتحقيق أهداف جيواستراتيجية مرتبطة
بحماية املصالح العسكرية الروسية في الساحل السوري وبناء قدرات عسكرية في البحر املتوسط تمنع انهيار
نظام األسد و استفادة من الصراع من اجل فرض نفسها كالعب رئيس ي في صراعات الشرق األوسط وكسلطة ال
يمكن تجاوزها في إعادة تشكيله باإلضافة إلى فرض موجة نزوح سورية جديدة في أوربا بغرض دفع االتحاد األوربي
إلى قبول بالدور الروس ي كمخلص له من أزمة الالجئين وﺇقناعه بالشراكة مع النظام السوري في محاربة اإلرهاب.
(عزي مازن23 ،ماي .) 2016
اةطلب الثاني:اﻹستراتيجية الروسية في سوريا.
ألكثر من عقدين من الزمن اكتفت روسيا عن ممارسة دورها واستحقاقها الدولي راضية بالنتائج املحققة
على األرض الواقع ،تاركة للواليات املتحدة األمريكية ممارسة اإلفراط في القوة واالستنزاف في مناطق عديدة ،هذا
املتغير دفع القيادات الروسية للعمل من أجل خلق نظام عاملي جديد متعدد األقطاب قادر على استيعاب روسيا
الجديدة واملتجددة ،وهذا من خالل الولوج إلى بوابة الشرق األوسط سوريا لتحقيق جملة من األهداف
اإلستراتيجية التي تسهم في بروزها كفاعل من الفواعل الدولية.وعلى هذا األساس تم تقسيم هذا املطلب إلى
فرعين هما :الفرع األول تناول األهمية اإلستراتيجية لسوريا بالنسبة لروسيا ،أما الفرع الثاني فخصص إلبراز
املوقف الروس ي من األزمة السورية.
ال:رع اﻷول:اﻷهمية اﻹستراتيجية لسوريا بالنسبة لروسيا.
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عملت روسيا قبل وبعد األزمة السورية على أخذ حيز كبير لتنفيذ اإلستراتيجية في املنطقة نظرا ألهمية
الجيواستراتيجية والعسكرية واالقتصادية (سهام فتحي سليمان أبو مصطفى ، 2015،ص ص:)125 123
-1اﻷهمية الجيواستراتيجية:تمثل سوريا أهمية محورية في معادلة القوى الدولية و اإلقليمية حيث
تشكل العالقة بين روسيا و النظام السوري امتدادا طبيعيا لعالقة التاريخية بين االتحاد السوفيتي سابقا و
األنظمة االشتراكية في املنطقة العربية وقد تزايد توطيد العالقات بين البلدين مع وصول الرئيس الروس ي
فالديمير بوتين إلى السلطة والذي بدأ بتوظيف وتوجيه السياسة الخارجية الروسية لخدمة متطلبات النظام
السياس ي و االقتصادي الروس ي حيث لعبت دورا فاعال ومؤثرا في الساحتين الدولية و اإلقليمية وتكمن فاعلية
الدور الروس ي في استعادة بعض مواقع النفوذ التي فقدتها روسيا منذ انهيار االتحاد السوفيتي سابقا وﺇعادة
التوازن مع الواليات املتحدة األمريكية في العالقات متكافئة بين ندين وشريكين على قدم واملساواة في نظام
متعدد األقطاب وفي ظل تطور السياسة الخارجية الروسية بدأت تشكل قاعدة طرطوس البحرية في سوريا أهمية
إستراتيجية لقوات البحرية الروسية التي تمكنها من مواجهة الغبن الجغرافي الذي يعاني منه االتحاد السوفيتي في
الوصول للبحر املتوسط كما تمكنه من مواجهة التنافس الغربي بعد تهديد أوكرانيا بطرد األسطول الروس ي من
قاعدته في سيباسستوبول املسار الوحيد للبحرية الروسية في البحر املتوسط وبعد حربها مع جورجيا كما تعد
قاعدة التموين واملنفذ الوحيد لروسيا على البحر املتوسط وتتضح أهمية مرفأ طرطوس للبحرية الروسية حيث
كلف روسيا إعفائها لديون السورية التي بلغت  908مليار دوالر عام  2006كذلك طموحها إلقامة وبناء قاعدة
عسكرية جوية في غرب سوريا وبالتحديد في الالذقية.
كذلك تمثل سوريا أهمية في األجندة الروسية باعتبارها الحليف األول إليران التي تمثل أهمية إستراتيجية
في املنظومة الروسية التي تطمح الستعادة دورها كقوة عظمى لها مكانتها الدولية وتجد في إيران الدولة األكثر
أه مية من حيث موقعها االستراتيجي بين أغنى املنطقتين بالنفط في العالم وتشرف على مضيق باب املندب و على
جزء كبير من الخليج العربي من جهة وعلى جمهوريات آسيا من جهة أخرى.
-2اﻷهمية العسكرية واالقتصادية:تمثل سوريا أحد أهم الشركاء العرب التجاريين لروسيا في منطقة
الشرق األوسط خاصة في مجال الطاقة و السالح فهناك عدد كبير من شركات الطاقة الروسية التي تعمل في
سوريا مثل شركة غاز بروم إضافة إلى أن سوريا تعتبر سوق السالح هام لروسيا فهي ال تريد أن تخسرها إذا
تشكل التجارة الروسية السورية نسبة  %20من إجمالي التجارة العربية الروسية حيث ارتفع حجم املبادالت
الروسية السورية بنسبة  400مليون جنيه إسترليني بين عامي  1990 1989بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى
سوريا من  95مليون دوالر عام 2000إلى 138مليون دوالر عام  2002في حين ارتفعت صادرات سوريا روسيا 11
مليون دوالر عام 2000إلى  16مليون دوالر عام 2002كما تم عام  2005توقيع اتفاق روس ي سوري لتعاون
الصناعي و التكنولوجي وتوقيع العديد من االتفاقيات خالل الزيارة قام بها الرئيس السوري بشار األسد إلى روسيا
 2005وهو ما أسهم في تزايد حجم املبادالت التجارية بين الطرفين بنسبة 1.92مليار دوالر عام  2011أي بزيادة
% 58كما كانت عليه عام 2010كما شكل نصيب سوريا من تجارة العسكرية حوالي % 07عام. 2010
ال:رع الثاني:اةوقف الروس ي من اﻷزمة السورية.
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يعتبر الروس سوريا هي مفتاح املنطقة وليس العراق فالتغيير الجيو سياس ي لم يتحقق في الشرق األوسط
عبر بوابة بغداد كما كان متوقعا من قبل وزير الخارجية األمريكي كولن باول فالتغيير يمكن أن يحصل فقط عبر
البوابة الدمشقية وهذه األسباب قد تكون فرصة السانحة ملوسكو الستعادة دورها اإلقليمي في الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
-1الدعم السياس ي الروس ي لسوريا:وحسب تصريحات املفكر الروس ي فيتاني نعومكين أن روسيا ال تدعم
نظام السوري أو تسعى إلبقاء عليه كما هو وﺇنما ضد التدخل في شؤون الدول ليس لوجود مصالح تجارية أو
إستراتيجية لروسيا بل هذا ما يتماش ى مع املبدأ العام للسياسة الخارجية الروسية وهو عدم التدخل في الشؤون
الداخلية لدول.
كما أن موقف الروس ي من سوريا هو إنساني قائم على:
أن تبقى سورية دولة موحدة.
عدم التدخل هو أساس السياسة الروسية.
أن تحل األزمة السورية بين السوريين أنفسهم.
العودة إلى اتفاقية جنيف التي وقعتها روسيا والخاصة بتنظيم املرحلة االنتقالية في سوريا.
أن الجيش السوري ال يزال متماسكا في ظل وجود موالين له مثل الكنيسة األرثوذكسية في سوريا وأقلية
الشركسية و األرمينية التي تحرص موسكو على مصيرهم ومستقبلهم (نوار جليل هاشم،أمجد زين العابدين
طعمه ،يناير، 2015ص. )112
كما تواصل الدعم الروس ي للنظام السوري من خالل استغالل عضويتها الدائمة في مجلس األمن الدولي
بمعية الصين لدحض أي قرار يصدره املجلس يتعارض مع مصالح نظام السوري أو يسمح للمحاوالت الغربية
أو العربية في إيجاد مخرج ألزمة السورية.
ال:يتو اﻷول في 05أكتوبر 2011جاء ضد قرار مجلس األمن القاض ي بتسليط عقوبات شديدة ضد النظامالسوري في حالة ما لم يتم وقف اعتقال املتظاهرين العزل وكانت حجة موسكو في حق النقض الفيتو تخوف من
تمرير القرار األوربي الذي قد يفتح الباب أمام التدخل العسكري على غرار ما يحدث في ليبيا.
ال:يتو الثاني  04فبراير 2012عقب عقد مجلس وزراء الخارجية العرب اجتماعا في القاهرة بتاريخ  16جانفي 2012دعا فيه قادة سوريا لتشكيل حكومة وطنية خالل شهرين وطالبو بﺈجراء حوار سياس ي بين الحكومة و
املعارضة في غضون أسبوعين و دعت الخطة العربية إلى إجراء انتخابات برملانية ورئاسية مبكرة .
وبعد طلب مجلس وزراء العرب من جامعة العربية إحالة املشروع ملجلس األمن الدولي هذا األخير الذي
أصدر مشروع قرار لتأييد خطة جامعة العربية في حل األزمة السورية لكن في نهاية املطاف تم تصويت روسيا ضد
مشروع القرار.
ال:يتو الثالث  29يوليو 2012تقدمت بريطانيا و فرنسا بمشروع قرار ينص على تطبيق الفصل السابع منميثاق األمم املتحدة والذي يستخدم في حاالت تهديد السلم واإلخالل به ووقوع العدوان.و ينص مشروع القرار
الذي تقدمت به بريطانيا أمام مجلس األمن الدولي على تمديد مهمة املراقبين الدوليين ملدة  45يوما وفرض
عقوبات على سوريا إذا لم يقم النظام السوري بسحب األسلحة الثقيلة من املناطق السكنية في غضون عشرة
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أيام منذ بداية تطبيق القرار وفي جلست التصويت صوت روسيا ضد مشروع القرار بحجة ان هذا يسمح
بالتدخل العسكري الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا.
ال:يتو الرابع 22مايو 2014تبنت فرنسا مشروع قرار مجلس األمن الدولي يدعو إلى إحالة طرفي النزاع في سورياالى املحكمة الجنائية الدولية في الهاي وعززت الدول الغربية املشروع في سبيل تبنيه.و يقض ي مشروع القرار
بتحقيق في احتماالت وقوع جرائم حرب ضد اإلنسانية و صوتت روسيا ضد مشروع القرار بحجة أن إحالة امللف
السوري ملحكمة الجنائية الدولية محاولة لتأجيج املشاعر السياسية و التدخل العسكري الخارجي في سوريا.
(عمار ياسر حمو،األهيثم املالح، 2016 ،ص.) 26 21
–2الدعم العسكري الروس ي لسوريا :تحول روسيا بعد مض ي خمسة سنوات من الحرب السورية من
الدعم السياس ي النظام السوري الى الدعم العسكري فبعد منح إعالن الكرملين بتاريخ  30سبتمبر 2015منح
الرئيس الروس ي فالديمير بوتين تفويضا لتدخل العسكري في سوريا ملحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية املعروف
باسم داعش وبدعم من الكنيسة األرثوذكسية الروسية التي اعتبرت القتال ضد اإلرهاب هو معركة مقدسة
والقوة العسكرية الروسية هي األنشط ملقاومتها.وأولى غارات التي شنها الطيران الروس ي في سوريا استهدفت ريف
حمص وحماة وخلفت ثالثين شخصا حسب مصادر إعالمية و زعمت موسكو أنها استهدفت مواقع لتنظيم
داعش لكن في حقيقة األمر جاء هذا التدخل العسكري من أجل تحقيق جملة من األهداف (همام عبد هللا
السليم 12 ،أفريل :)2016
وقف انهيار الجيش السوري واستعادة التوازن على األرض من خالل تركيز ضربات سالح الجو الروس ي علىقوات املعارضة.
الرد على الغرب والسعودية فالغرب فرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو واختطفت منها أوكرانياالجناح األوربي لقلب روسيا األوراس ي أما السعودية ففتتها موسكو بالوقوف وراء إنهيار أسعار النفط مصدر
الدخل الرئيس ي في روسيا.
استعادة سمعة روسيا و هيبتها ومكانتها الدولية واثبات موقعها كدولة عظمى وذات وزن مهم على الساحةالدولية خاصة بعد استخفاف و استصغار الواليات املتحدة األمريكية بروسيا واعتبارها دولة إقليمية.
الحفاظ على وجود عسكري دائم في مناطق الشرق األوسط وﺇنشاء قواعد عسكرية في سوريا كقاعدة انطالق.تدريب القوات الروسية و اختبار كفاءة ودقة وقوة التدمير لبعض األسلحة واملعدات الحديثة على امليدانالسوري.
معاقبة أوربا على سلوكها غير الالئق في التعامل مع روسيا وذلك بتهجير وتوجيه اكبر عدد من الالجئين السوريينباتجاه تركيا ومنها إلى أوربا حتى كادت تعصف باالتحاد األوربي الذي أوشك على التفكك تحت ضغط أزمة
الالجئين السوريين.
وفي  15مارس 2016إعالن الرئيس الروس ي فالديمير بوتين املجتمع الدولي بقرار الخاص بسحب الجزء
األكبر من قواته من األراض ي السورية بعد تحقيق األهداف الروسية جاء أسباب االنسحاب على النحو التالي
(همام عبد هللا السليم،املرجع السابق):
89

السياسة العالمية ،المجلد  ،4العدد  ،03ص ص ،96-83 :مارس2021

األبعاد اإلستراتيجية للتدخل الروسي في األزمة السورية ( )2018-2011ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط-د/علي بن زهرة

تجنب الوقوع في الفخ األفغاني أي منع انزالقها أو جرها إلى حرب استنزاف في سوريا مشابها لحربها في أفغانستانفضال عن ضعف قدراتها العسكرية و االقتصادية في تحمل املزيد من األعباء.
رغبة موسكو في تجنب صراع مع الرياض وﺇعالنها االنفتاح على تسوية األزمة السورية عن طريق املفاوضات التيتأخذ بعين االعتبار مصالح جميع األطراف.
و
اتساع حجم الخالف بين األجندة الروسية والسورية وﺇيران وﺇعادة ألذهان السلطات السوريةالتسوية السلمية في حل األزمة السورية.
لكن في حقيقة األمر كان التدخل العسكري الروس ي في سوريا آثار وغيمة على الشعب السوري حيث خالل
أشهر األولى من التدخل العسكري من 30سبتمبر الى 31ديسمبر 2015وحسب إحصائيات صادرة عن اللجنة
السورية لحقوق اإلنسان تم توثيق  76مجزرة سوريا ارتكبها الطيران الروس ي قتلى على إثرها حوالي 1690سوري
وجاءت محافظة حلب في الترتيب األول تليها ريف دمشق و إدلب وغيرها من املدن.كما تم تسجيل نزحوا أكثر
من% 50من السوريين منذ األزمة السورية عام  2011ويشمل هذا الرقم النازحين داخليا 6.1مليون الالجئين
القادمين من الذي استقروا في البلدان املجاورة لسوريا أكثر من  06ماليين.وأحدثت األزمة السورية أكبر ظاهرة
نزوح منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية حيث تم تسجيل في ديسمبر 2017تم تسجيل5.456.108الجئ سوري في
الدول املجاورة خاصة خالل سنة 2015على النحو التالي 3.400.195:الجئ سوري في تركيا997.905 ،الجئ
سوري في لبنان654.903،الجئ سوري في األردن 246.974،الجئ سوري في العراق126.027،الجئ سوري في
مصر.باإلضافة إلى ذلك تم بين أفريل  2011وديسمبر 2017توثيق 987.571طلب لجوء إلى أوربا ومن أصل
طلبات اللجوء تم تسجيل% 64في أملانيا و السويد،و% 20في املجر و النمسا،وهولندا و الدنمارك و بلغاريا و16
%في الدول األوربية (ناصر ياسين،يناير، 2018ص. )20
أما إذا تحدثنا عن عدد الالجئين السوريين املقيمين في روسيا يصل حوالي 7000سوري ،حيث  2000منهم
يعيشون بشكل دائم و قانوني وهناك 1300آخرون حصلوا على اللجوء املؤقت ،وحسب األرقام الرسمية هناك
حوالي 589سوري فقط يتمتعون بوضعية اللجوء ،والتالي هذا عددهم ضئيل جدا مقارنة بالدول مجاورة لسوريا
و اإلتحاد األوربي الذي يشكل عبئ كبير على هذه الدول (ياسر الزيادت.) 2017- 11- 23،
لكن بداية  2018تزامنت مع ظهور معطيات جديدة تتعلق بقضية الالجئين السوريين،فقد أصدرت
اة:وضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم املتحدة UNHCRإحصائيات بيانية جديدة  ،بخصوص
الالجئين السوريين ،أظهرت أعدادهم وتوزعهم في دول الجوار السوري،اعتمدت املفوضية في أرقامها ،على مكاتبها
في لبنان واألردن ومصر والعراق وتركيا ،إضافة إلى إحصائيات وزارة الداخلية التركية ،وذلك من  1يناير عام
 ،2013إلى  12نوفمبر .2018أظهرت اإلحصائيات أن عدد الالجئين السوريين ،في كل من تركيا ولبنان والعراق
واألردن ومصر ،وصل إلى  5,637,050الجئ سوري  ،وفقا ملايلي :
في تركيا  3,594,232الجئ بنسبة  % 63.8من مجموع املسجلين ،وفي لبنان  952,562الجئ بنسبة  ،% 16.9وفياألردن  673,414الجئ بنسبة  ،% 11.9وفي العراق  251,793الجئ بنسبة  ،% 4.5وفي مصر  131,504بنسبة 2.3
 ،%وفي دول شمال أفريقيا نحو  33ألف الجئ بنسبة ،%0.6و تضمنت اإلحصائيات نسب أعمار الالجئين ،مع
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مراعاة التوزع الجندري ،حيث تم تقسيم الالجئين إلى  5فئات :األولى ألعمار من شهر إلى  4سنوات ،وبلغت
عاما بنسبة  ،% 17.1والثالثة من  12إلى ً 18
نسبتهم % 15.7من الذكور واإلناث ،والثانية من  5إلى ً 11
عاما،
عاما بنسبة  ،% 52.9واألخيرة فوق ً 60
بنسبة  ،% 12.2والرابعة من  18إلى ً 59
عاما ،وبلغت نسبتهم .%2.1
أما فيما يتعلق بجهود املفوضية املنصبة في إطار مساعدة الالجئين فقد قامت بمساعدة ً 146,014الجئا ً
سوريا
إلعادة توطينهم،ما بين عامي  2014و ،2018حيث بلغ العدد األكبر من الالجئين الذين تمت إعادة توطينهم
الجئا خالل عام  ،2016بينما انخفضت عام  2018إلى ً 21,481
ً 76,943
الجئا فقط.و تظهر أعداد الالجئين
الذين عادوا إلى سورية بً 463 ,374 :
ً
سوريا يعيشون في املخيمات التركية ،حيث سجل سكان املخيمات
الجئا
ً
انخفاضا ملحوظا منذ عام  ،2016حيث كان عددهم  494,000الجئ سوري.أوضحت البيانات أيضا أن
 107,871الجئا عادوا بشكل طوعي إلى سورية،بين عامي  2015و ،2018حيث عادت النسبة األكبر من تركيا
بعدد  39,205الجئ ،وعاد من لبنان  19,176الجئا ،ومن العراق  26,465الجئا ،ومن األردن  17,153الجئا ،ومن
مصر  1,091الجئا(سامر األحمد 14،نوفمبر. )2018
في حين يذكر مركز بيو اﻷمريكي لألبحاث و الدراساا أن  13مليون سوري نزحوا منذ عام  ،2011أي ما يمثل% 60من سكان سوريا ،أي أكثر من  6ماليين و 300ألف نزحوا داخليا ،فيما خرج اآلخرون إلى دول الجوار
والدول األوروبية ،حيث يعيش أكثر من  5ماليين ونصف ،في دول الجوار وشمال أفريقيا ،بحسب إحصائية
أصدرها املركز بداية عام ،2018كما أكد املركز أن دول االتحاد األوروبي استقبلت مليون سوري كالجئين،
نصفهم في أملانيا 530 :ألف سوري ،والسويد  110آالف سوري ،بينما تقاسمت بقية الدول األوروبية  350ألف
الجئ سوري ،واستقبلت كندا والواليات املتحدة ما يقارب  100ألف الجئ سوريا(املرجع نفسه).
اةطلب الثالث :رؤية مستقبلية لألزمة السورية.
مستقبل األزمة السورية ينظر إليه على أنه مرتبط بوجود ثالثة سيناريوهات وهي على النحو التالي:
 السيناريو األول يتعلق بالحل السياس ي و تحقيق الشراكة السياسية و املجتمعية.السيناريو الثاني هو تقسيم سوريا إلى شمال و جنوب.أما السيناريو الثالث هو استمرار األزمة و تفاقمها (عاطف الجوالني 14،جوان.)2016وغير بعيد عن هذه السيناريوهات ،روسيا ترى أن حل األزمة السورية يرتبط ببناء خطة إستراتيجية تسمح
بﺈعادة الالجئين السوريين إلى موطنهم األصلي كأساس لتحقيق استمرارية النظام السوري و كذلك ضمان ديمومة
مصالح الروسية في املنطقة ،لكن في حقيقة األمر حل األزمة السورية تعترضه مجموعة من عراقيل من داخل
سوريا وخارجها وقد تم تقسيم هذا املطلب الى فرعين الفرع األول تضمن اإلستراتيجية الروسية إلعادة الالجئين
السوريين،أما الفرع الثاني خصص لذكر بعض عراقيل حل األزمة السورية .
ال:رع اﻷول:اﻹستراتيجية الروسية ﻹعادة الالجئين السوريين.
أعلنت روسيا إطالق مبادرة تقترح فيها إعادة الالجئين السوريين إلى ديارهم وذلك بعد أيام على لقاء القمة
بين الرئيسيين فالديمير بوتين و دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي في  16جويلية  2018وعلى الرغم
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من أن االجتماع ركز على أمن شمال إسرائيل إال أنه أعطى زخما إلطالق حركة دبلوماسية على الصعيد الدولي
حول عودة الالجئين السوريين إلى بلدهم ،وتكتسب املبادرة الروسية والتي لم تتضح مالمحها كافة و بعد أهميتها
من كونها األولى التي تصدر من جهة دولية مقترحة إيجاد حل شامل لقضية الالجئين السوريين في تركيا ولبنان و
األردن و أوربا (ردينة البعلبكي 07،أوت ،) 2018وتأسيس لجان على مستوى هذه الدول لتنسيق واملتابعة مع
الجانب الروس ي بشان العودة و آلياتها باإلضافة إلى إبالغ الدول املعنية بأن موسكو نسقت مع النظام السوري
وان لديها ضمانات بعدم تعرض الالجئين السوريين العائدين  ،وأن إعادة اإلعمار لسوريا تحتاج إلى دعم املالي من
األمريكيين و األوربيين ،باإلضافة إلى تأسيس مراكز روسية في سورية ،ينتقل إليها العائدون في املرحلة األولى ومنها
إلى مكان قراهم بعد إعادة اإلعمار ،لكن في حقيقة األمر تهدف هذه املبادرة إلى تحقيق مجموعة من األهداف
الروسية في املنطقة السورية بوجه خاص والتي تتضح معاملها على النحو التالي:
تثبيت سيطرة النظام:تسعى موسكو من خالل إصرارها على عودة الالجئين إليحاء بأن سوريا تحت سلطة
النظام صارت آمنة تماما و أنها لم تعد بؤرة للصراع السياس ي و العسكري بين مختلف القوى حيث أن كل من
النظام السوري وموسكو يخشيان من فكرة الحل السياس ي والذي يعني تقاسم النفوذ بين العديد من القوى
السياسية في حكم سوريا وهذا ما يؤدي لضعف سلطة ونفوذ النظام السوري.
ت:ادي اةسائلة الدولية:تدرك روسيا بان مالحقة و محاكمة املنخرطين السوريين في جرائم اإلبادة السورية
تحتاج إلى قرار سياس ي دولي وان العديد من القوى الدولية ستظل تستخدم هذا امللف ضد النظام السوري في
مرحلة ما بعد نهاية محاربة داعش و من ثم ترى اإلستراتيجية الروسية أن عودة الالجئين وخلق نوع من االستقرار
املضبوط سينتج أداة وملفا في يد النظام السوري يستطيع عبره مساومة القوى الدولية ملواجهة هذا النظام بأي
شكل من أشكال املحاسبة التي قد تطيح باالستقرار من جديد وبذلك تعيق تدفق ماليين الالجئين السوريين
مجددا وعودة دورة العنف أو بعبارة أخرى يمكن القول أن أحد األسباب اإلصرار على عودة الالجئين أن النظام
السوري يستطيع التهديد بهم عبر تهجيرهم من جديد لو تعرض مستقبال لتهديدات حقيقية من قبل القوى
الدولية.
تطبيع العالقاا:تدرك روسيا بأن الالجئين السوريين في الدول اللجوء يشكلون أزمات سياسية ديموغرافية و
اقتصادية للدول وان مختلف القوى السياسية في هذه الدول بالذات لبنان التي تتصارع فيما بينها لدفع الحمل
الثقيل عن كاهلها وألجل ذلك فان اإلستراتيجية تهدف لخلق نوع من املساومة مع هذه الدول تقوم على تسهيل
روسيا والنظام السوري لعملية عودة الالجئين مقابل أن تقدم هذه الدول تسهيالت لنظام السوري وان تعيد
القوى السياسية اللبنانية املناهضة للنظام السوري عملية تطبيع عالقاتها مع النظام وال تعترض على مسالة
إعادة العالقات اللبنانية الى سابق عهدها كذلك على األردن أن يفعل بالضبط من خالل رفع مظلة الحماية
ألعداد كبيرة من املعارضين السوريين ودعمه لبعض القوى والفصائل السورية.
عملياا إعادة اﻹعمار:تسعى روسيا الن تجلب مبالغ مالية ضخمة لنظام السوري ومؤسساته من خالل عملية
إعادة اإلعمار فمن جهة ترغب موسكو في أن توحي للواليات املتحدة و الدول األوربية بأن حجبها لتقديم األموال
الالزمة إلعادة اإلعمار في سوريا سوف يزعزع أحوال القواعد االجتماعية السورية خصوصا ماليين الالجئين
الذين عادوا إلى بني تحتية و أحوال اقتصادية شبه متهرئة وان ذلك يؤدي الى النضمام أعداد كبيرة منهم إلى
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التنظيمات املتطرفة تعرف روسيا حيوية ودور ذلك في ظل أوضاع اقتصادية مريرة يعاني منها حلفاء النظام
السوري خصوصا إيران.
تحجيم ركاا اةقاومة:ترى اإلستراتيجية بأن ماليين السوريين سواء من مخيمات أو املدن دول الجوار يمكن
أن يتحولوا الى حالة مركبة شديدة التعقيد بالنسبة للنظام السوري والشبيهة بحالة مخيمات الالجئين
الفلسطينيين الذين ظلوا ألكثر من نصف قرن كخزان بشري لدعم حركات مقاومة إسرائيل بعبارة أخرى فﺈن
بقاء قرابة نصف الشعب خارج قبضة املباشرة لنظام السوري إنما تعد آليات و القدرة هذا النظام على ضبط
هذه القواعد والهيمنة املطلقة عليهم (محمود روستم  ،أوت .) 2018
ال:رع الثاني:عر اقيل ل اﻷزمة السورية.
من بين العراقيل التي تحول دون حل االزمة السورية مايلي:
االنقسامات املتنوعة بين األطراف الدولية واإلقليمية في معالجة األزمة السورية خاصة في ظل الضبابية مواقفالعربية من التدخل العسكري الروس ي في سوريا و غياب هذه الدول العربية عن توقيع بيان إدانة هذا التدخل
هذا ما شجع على استمرار األزمة السورية.
االنقسامات داخل سوريا هي احد املؤشرات استمرار األزمة السورية خاصة في ظل وجود دول الصغيرة مثل دولةالعلوية التي يديرها نظام األسد ويدافع عنها الجيش السوري وميلشيات الدفاع الوطني التابعة له التي قد تظهر
على ساحل البحر املتوسط وتسيطر على دمشق وقد تسيطر أيضا بشكل محتمل على ممر دمشق إلى
املحافظات العلوية على ساحل األبيض املتوسط بما في ذلك أجزاء من مدينتي حمص وحماة .كذلك الدولة
كردية التي قد تظهر في أقص ى الشمال الشرقي.الكيان إسالمي سني املعتدل قد يسيطر على جزء كبير من جنوب
سوريا بما في ذلك بعض ضواحي دمشق الشرقية ومعظم املنطقة الواقعة بين دمشق والجوالن وقد يسيطر هذا
الكيان أيضا على أجزاء املنطقة املمتدة على طول الحدود اللبنانية وعلى معظم محافظة حمص.إمارة جهادية
سلفية تديرها الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا مع بعض املناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة التابعة
لتنظيم القاعدة قد تسيطر على معظم شمال سوريا بما في ذلك حلب وعمليا على مجمل محافظتي الرقة ودير
الزور في شرق سوريا).أندروم ليبمان،براين نيشيبورك،2014،ص.) 03
مع استعادة النظام السوري السيطرة على مناطق عدة تصاعدت الدعوات الدولية مثل املبادرة الروسيةاملنادية لعودة الالجئين السوريين الطوعية و اآلمنة والوشيكة إلى بالدهم إال أن واقع يثبت عكس ذلك في ظل
غياب تسوية سياسية شاملة في سوريا و حسب الالجئين السوريين املقيمين في الدول املجاورة لسوريا األردن
ولبنان فﺈنهم يرهنون عودتهم بشروط لطاملا أهملت إلى حد بعيد في خضم املساعي السياسية الرامية إلى إيجاد
حل للنزاع السوري فالسالمة و األمن شرطين أساسين لعودة الالجئين مع ضرورة وجود عملية انتقال سياس ي
مستدامة والحصول على خدمات األساسية للعيش الكريم الصحة التعليم والبنية التحتية و إمكانية الوصول
إلى مناطقهم األصلية.
تفاقم قوانين التجنيد في الخدمة العسكرية اإللزامية الصادرة في 2017عرقلة آفاق عودة الالجئين السوريينالشباب إلى سوريا وبالتالي حل األزمة السورية حيث طالبوا بﺈلغاء املرسوم التشريعي رقم 24/2017صالحية قيادة
الجيش العامة في منح إعفاءات من الخدمة العسكرية ويطلب من الذكور في سن الثامنة عشر و الثانية و
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األربعين الذين ال يلتحقون بالجيش رفع غرامة قدرها 8000دوالر خالل ثالثة أشهر من سن التجنيد و إذا لم
يلتحقوا بعد ذلك يسجنون ملدة عام ويغرمون  200دوالر سنويا بدء من تاريخ التجنيد وحد الغرامة األقص ى
هو 2000دوالر ويواجه من ال يلتحق بالخدمة العسكرية اإللزامية خطر مصادرة أمواله املنقولة أو غير املنقولة
إلى حين تسديد املبلغ كامال.
صعوبة العودة الالجئين السورين ملنازلهم في سوريا في ظل الدمار الذي أصاب املدن والقرى السورية بسببالقصف الذي شنه الجيش السوري وتنظيم الدولة اإلسالمية و قوات التحالف و الطيران الروس ي حول األحياء
بالكامل األنقاض باإلضافة إلى استحواذ الجيش السوري على ممتلكات املواطنين الغائبين وكذلك غياب وسائل
القانونية التي تثبت ملكية الالجئين السوريين لعقاراتهم بسوريا خاصة بعد تدمير السجالت التي تثبت ذلك
باإلضافة إلى صدور قانون رقم 10والقاض ي باالستيالء على أمالك املهجرين في بعض املناطق مثل ريف دمشق و
حمص وحماة وبعض املناطق األخرى وهو القانون الذي أثار قلقا دوليا وتقدمت  40دولة بشكوى ملجلس األمن
الدولي ضد النظام السوري باعتبار هذا القانون يعرقل عودة الالجئين السوريين وبالتالي حل األزمة السورية .
عودة الالجئين السوريين مرهون بعودة املؤسسات الدولة الحقيقية ومحاسبة املجرمين املسئولين عن املجازرخالل سنوات الحراك الثوري ومرهون كذلك بكف أيادي املخابرات عن التدخل في حرية الرأي والتعبير للمواطن
السوري( مهى يحي ،جان قصير ،خليل الحريري 18،أفريل.)2018
مشكلة الالجئين السوريين باتت مرتبطة بالصراع السياس ي اإلقليمي والدولي ما جعل حلها مرتبطا بدوره بلعبةشد الحبل بين األطراف املعنية باألزمة السورية و بالتالي صار ملف الالجئين السوريين ورقة الضغط يستخدمها
أكثر من طرف سياس ي إقليمي ودولي على طاوالت التفاوض وهؤالء لن يسهلوا أي حلول أحادية وال أي حلول
مجانية حيث أنهم يطمحون لقبض ثمن ذلك من الناحية السياسية وغيرها.
النظام السوري نفسه غير مستعجل لحل أزمة الالجئين الذين غادروا سوريا خالل سنوات الحرب السوريةألسباب مختلفة تبدأ بعدم ترحيبه بعودة أي معارض وتمر بالضغوط والصعوبات التي تواجهها السلطات
السورية حاليا لتلبية حاجات السوريين الذين ال يزالون في سوريا من النواحي الحياتية واالقتصادية واملالية.
كما أن هناك بعض من الالجئين السوريين في الدول املجاورة هم مؤيدين لنظام السوري وأوراقه القانونية و هميستطيعون العودة لسوريا و الخروج منها في أي وقت من دون مشاكل لكنهم ال يريدون العودة لدواعي اقتصادية
حيث أنهم يعملون ويكسبون األموال بشكل جيد في هذه البلدان( .ناجي البستاني 07 ،جويلية.) 2017

خاتمة:
األزمة السورية سمحت بﺈعادة ترتيب موازين القوى الدولية و إنهاء األحادية القطبية. إيجاد حل سياس ي لألزمة السورية بالشراكة مع جميع القوى الدولية واإلقليمية الفاعلة على الساحةالسياسية.
استطاعت روسيا من خالل تقديمها لدعم السياس ي و العسكري لسوريا أن تضمن حماية ملصالحها في املنطقةالعربية بشكل عام وسوريا بشكل خاص.
نجاح روسيا في الحصول على االعتراف الدولي و اإلقليمي من خالل تدخلها في سوريا كقوة عظمى عسكرية أكثرمنها سياسية.
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املكانة االقتصادية و العسكرية و الجيو استراتيجية لسوريا هي املحدد األساس ي لتدخل الروس ي في معالجةاألزمة السورية والتي تخدم املصالح الروسية في املنطقة .
املبادرة الروسية في إعادة الالجئين السوريين إلى بالدهم جاءت لتكريس استمرار النظام السوري.التدخل العسكري الروس ي في األزمة السورية كان له أثر كبير في زيادة اللجوء إلى البلدان املجاورة لسورياواالتحاد األوربي نتيجة ملا تعرض له الشعب السوري من مجازر من قصف الطيران الروس ي و حرصها على إعادة
الالجئين السوريين ليس ملصلحتهم أو تأمين الظروف املالئمة الستقرارهم بل استغالل قضية الالجئين السوريين
وتوظيفها لصالح إقناع الدول الغربية بضرورة رفع العقوبات االقتصادية واملالية املفروضة على سوريا التي هي
حقيقة من مصالح االقتصادية الروسية.
أوال-قائمة اةراجع باللغة العربية:
-1الكتب:
زيدان مسعد عبد الرحمان ،)2008(،تدخل األمم املتحدة في النزاعات املسلحة غير ذات طابع الدولي ،مصر،دار الكتب القانونية.حمو عمار ياسر ،األهيثم املالح،)2016(،روسيا والثورة السورية من دعم القاتل الى شريك في القتل،ط، 1األردن.محم ةةد يعق ةةوب عب ةةد الرحم ةةان ،)2004(،الت ةةدخل اإلنس ةةاني ف ةةي العالق ةةات الدولي ةةة ،ط ،1اإلم ةةارات العربي ةةة املتح ةةدة،مركز اإلم ةةارات الدراس ةةات والبح ةةوثاإلستراتيجية .
ناصةةر ياسةةين(،يناير101،)2018مةةن الحقةةائق و األرقةةام حةةول أزمةةة اللجةةوء السةةوري،الجامعة األمريكيةةة بيروت:معهةةد فةةارس للسياسةةة العامةةة والشةةؤونالدولية.

-2الرسائل اةاجستير:
سهام فتحي سليمان أبو مصةةطفى،)2015(،األزمةةة السةةورية فةةي ظةةل تحةةول التوازنةةات اإلقليميةةة و الدوليةةة، 2013 2011مةةذكرة ماجسةةتير،جامعة األزهةةرغزة،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،تخصص دراسات الشرق األوسط.
-حجام عابد،)2008(،التدخل لحماية رعايا الدولة في الخارج ،مذكرة ماجستير ،جامعة وهران :كلية الحقوق ،تخصص حقوق اإلنسان.

- 3املجالا:
اندروم ليبمان،براين نيشيبورك،̎ (2014)،سيناريوهات مستقبلية بديلة لسوريا̎ ،مؤسسة . RAND)،املوق ةةف الروس ة ي م ةةن الث ةةورات العربي ةةة ليبي ةةا ومص ةةر وس ةةورية أنموذج ةةا "،مجل ةةة سياس ةةات
 جلي ةةل هاش ةةم ن ةةوار ،أمج ةةد زي ةةن العاب ةةدين طعم ةةه(،يناير̎ 2015عربية ،ع.14
 -زيادة رضوان " ،ملاذا تحولت الثورة السورية إلى العنف؟"( ،يناير، )2016مجلة سياسات عربية،ع. 18

- 4اةو اقع االلكترونية:
البستاني ناجي  07(،جويلية ،)2017لهذه األسباب ال حلول قريبة ألزمة الالجئين السوريين،املوقع االلكتروني: ، http://www.google.com/amp/s/www.elnashra.com/news/show1116925/تاريخ االطالع 20:فيفري.2019
 الجوالني عاطف  14(،جوان،)2016الصالون السياس ي سيناريوهات حل األزمة السورية في ضوء العملية السياسية الجارية،األردن،مركز دراساتالشرق األوسط،املوقع االلكتروني، http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Saloon/Act_Saloon_25.html:تاريخ االطالع 20:فيفري.2019
 األحم ة ة ة ة ة ة ة ةةد س ة ة ة ة ة ة ة ةةامر 14( ،ن ة ة ة ة ة ة ة ةةوفمبر ،)2018مفوض ة ة ة ة ة ة ة ةةية الالجئ ة ة ة ة ة ة ة ةةين تص ة ة ة ة ة ة ة ةةدر إحص ة ة ة ة ة ة ة ةةائية جدي ة ة ة ة ة ة ة ةةدة ع ة ة ة ة ة ة ة ةةن الالجئ ة ة ة ة ة ة ة ةةين الس ة ة ة ة ة ة ة ةةوريين ،املوق ة ة ة ة ة ة ة ةةعااللكتروني،http://www.google.com/amp/s/geiroon.net/archives/142088/amp:تاريخ االطالع 24:أفريل.2019
 يحةةي مهةةى ،قصةةير جةةان  ،الحريةةري خليةةل 18(،أفريةةل )2018أصةةوات مهمشةةة مةةا يحتاجةةه الالجئةةون السةةوريون للعةةودة إلةةى الةةوطن ،مركةةز ةكةارنيلي للشةةرقاألوسط، 2018،املوقع االلكتروني، ،http://carnegie-mec.org/2018/04/18ar-pub76072 :تاريخ االطالع 15:مارس. 2019
روسة ة ة ة ة ة ة ة ةةتم محم ة ة ة ة ة ة ة ة ةةود  (،أوت  ،)2018ال ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدوافع الروس ة ة ة ة ة ة ة ة ةةية وراء مبة ة ة ة ة ة ة ة ةةادرة إع ة ة ة ة ة ة ة ة ةةادة الالجئ ة ة ة ة ة ة ة ة ةةين الس ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوريين،املوقع االلكترونة ة ة ة ة ة ة ة ةةي:، http://futureuae.com/en-us/Mainpage/ltem/4154/تاريخ اإلطالع01:جانفي. 2019
البعلبكة ةةي ردينة ةةة 07(،أوت ،)2018حة ةةول املبة ةةادرة السة ةةورية لعة ةةودة الالجئة ةةين السة ةةوريين الة ةةى بالدهة ةةم ،املوقة ةةع االلكترونة ةةي: ،http://www.google.com/amp/s/www.annahar.com/article/amp/841741/تاريخ االطالع 02:مارس . 2019
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األبعاد اإلستراتيجية للتدخل الروسي في األزمة السورية ( )2018-2011ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط-د/علي بن زهرة

 الس ة ةةليم هم ة ةةام عب ة ةةد هللا  12(،أبري ة ةةل  ،)2016الت ة ةةدخل الروس ة ة ي ف ة ةةي س ة ةةوريا األه ة ةةداف النت ة ةةائج وأس ة ةةباب اإلنس ة ةةحاب،املركز العرب ة ةةي ال ة ةةديمقراطي،املوق ة ةةعااللكتروني، http://democraticac.de/?p=30332:تاريخ اإلطالع 13:جوان. 2 019
مةةازن ع ةةزي 23(،م ةةاي  ،)2016التةةدخل الروس ة ي ف ةةي سةةوريا و الجي ةو سياس ةةة األوراسةةية ،املوق ةةع االلكترون ةةي، http://old.aljumhuriya.net/350 :ت ةةاريخاالطالع 10 :جانفي .2019
الزية ة ة ة ة ة ة ة ةةادت ياسة ة ة ة ة ة ة ة ةةر23( ،نة ة ة ة ة ة ة ة ةةوفبر،)2017/الالجئة ة ة ة ة ة ة ة ةةون السة ة ة ة ة ة ة ة ةةوريون فة ة ة ة ة ة ة ة ةةي روسة ة ة ة ة ة ة ة ةةيا يسة ة ة ة ة ة ة ة ةةتميتون لتحصة ة ة ة ة ة ة ة ةةيل حقوقهم،املوقة ة ة ة ة ة ة ة ةةعااللكتروني،http://syriauntold.com/2017/11/23 :تاريخ االطالع 15:مارس.2019
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