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  :بالنسبة إلسرائيل تروسيا يف سورية والدالال
   أهداف التدخل الروسي

  عاموس يدلين

  
نشر القسم األول منها ، املكونة من خمسة أقسام، والتي نتعالج الدراسة[

أدناه، موضوع التدخل الروسي يف احلرب الدائرة يف سورية ودالالته 
  :تبقية تباعاً، وهي تتناولوسننشر األقسام األربعة امل. بالنسبة إلسرائيل

  .أهداف التدخل الروسي  :أوالً 
  .الدويل/ الدبلوماسي/ اجلانب العسكري  :ثانياً
  .اإلجنازات واإلخفاقات يف كفتي امليزان  : ثالثاً
  .عالقات روسيا مع الالعبين اإلقليميين والدوليين  :رابعاً

  ]االنعكاسات على مصالح إسرائيل:  خامساً
  

  ومطلع  2015املباشر لروسيا يف سورية يف أواخر العام التدخل العسكري
كما  ،"حتدث فرقاً" أن  بمستطاع قوة عسكريةأنه   كان نموذجاً 2016العام 

دمج الصحيح بين قوة تتجلى يف العلى حكمة استراتيجية  أنه دليل إضايف
قد أنقذت احلملة العسكرية الروسية يف سورية يف ل. عسكرية وخطوات سياسية

ميزان القوى يف سورية  نظام األسد من الهزيمة وغيرت 2015عام  خريف
بيد أن تدخل . ت رافعات لوقف إطالق النار وحملادثات دبلوماسيةوأوجد

، عندما 2015سبتمبر /أيلول ة مل يبدأ يف األيام األخيرة منروسيا يف سوري
بية أعلن رئيس روسيا فالديمير بوتين تكثيف التواجد العسكري يف سورية تل

يف " النظام الشرعي"إىل مساعدة  روسيا لدعوة رئيس سورية، بشار األسد،
، عندما أعلن بوتين إنتهاء 2016مارس /آذاريف  كما أنه مل ينته. الدولة

فقد استمر تدخل روسيا يف . التدخل وسحب قسم من القوات الروسية من سورية
بفترة انهيار االحتاد  حافظ األسد، مروراًية على مدى عقود، منذ بداية عهد سور

                                                            

    2016يوليو /، تموز2، عدد 19، جملد "عدكان استراتيجي :املصدر.  

   اسات األمن القوميمدير معهد در.  
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وحافظت روسيا على مكانتها يف . السوفياتي وتبدل احلكام يف الدولتين
سورية بفضل صفقات أسلحة وتوسيع القواعد الروسية يف سورية وتواجد 

بفضل التنازل الروسي عن  أيضاًخبراء عسكريين وممثلي أجهزة خمابرات، و
فقد وجدت روسيا يف . فياتيديون الدولة السورية املستحقة لالحتاد السو

واألخير يف منطقة  ،واألكثر موثوقية األكثر ثباتاً سورية املوقع االستراتيجي
أيضاً مصر، ويف وقت الحق : الشرق األوسط، بعد أن خسرت حلفائها التقليديين

  . العراق وليبيا
 ًيف العقد  عاينت روسيا بقيادة بوتين عالمات ضعف الواليات املتحدة عامليا

خير، وتصرفت بشكل استباقي فاعل من خالل إدارة خماطر حمسوبة بهدف األ
تعزيز مصالح حيوية بالنسبة لها يف أوروبا ومنطقة الشرق األوسط، وبهدف 

بدأت روسيا تتدخل يف احلرب . كقوة عظمى عاملية توطيد مكانتها جمدداً
ت دمج مستشارون روس يف الوحدااألهلية يف سورية منذ أن اندلعت، وأُ 

واألهم من ذلك، رمت روسيا بكل ثقلها الدبلوماسي . القتالية منذ اللحظة األوىل
يف الساحة الدولية من خالل ممارسة حق الفيتو لقطع الطريق أمام إمكانية 

من ذلك، كان لروسيا  وأبعد. العمل ضد نظام األسد، وإدانته يف احملافل الدولية
. األسد عن أسلحته الكيميائيةدور مهم يف التوصل إىل اتفاق تخلي نظام 

يف املسألة " العب فيتو أساسي"وسرعت هذه اخلطوات حتول روسيا إىل 
 .السورية، بحيث أضحت كل إمكانية حل تتطلب موافقة الروس عليها

  قبل نحو أسبوع من إعالن روسيا تكثيف تدخلها يف سورية يف نهاية شهر
اخملتصة " نس ريفيوانتيليج[جينز "، كشفت جملة 2015سبتمبر /أيلول

أنه قبل شهرين من اإلعالن قامت روسيا بإدخال وحدات ] بالشؤون الدفاعية
أدخلت وحدات من أجهزة استخبارات و   1،خاصة إىل داخل األراضي السورية

)SVR(  روسية يف حال إنهيار نظام األسد، استراتيجية  أرصدةللمحافظة على
من أجل العمل مع ) GRU(رية وحدات من االستخبارات العسك ونقلت جواً

، اعترفت روسيا 2015سبتمبر /ويف مطلع شهر أيلول. أجهزة األمن السورية
القريبة منه جرى توسيعهما ] العسكرية" حميميم["بأن مطار الالذقية وقاعدة 

وبعد مرور نحو أسبوع هبطت طائرات نقل . خلدمة قوات عسكرية روسية
                                                            

  Mark Galeotti and Jonathan Spyer, “Russia to defend core Syrian government:  نظرا   1
  areas,” IHS Jane’s Intelligence Review, September 22,2015,              

areas-government-syrian-defend-to-http://www.janes.com/article/54732/russia  
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ئات اجلنود من أجل ضمان أمن القاعدة عمالقة روسية يف املطار، كما وصل م
، وأيضاً Su 24، وSu 25، وSu 30ومن أجل إعدادها لوصول طائرات من طراز 

ويف احملادثة الهاتفية التي . Ka 52مروحيات هجومية من طراز  عدد من
قبل (سبتمبر /أيلول 18دارت بين وزيري دفاع الواليات املتحدة وروسيا يف 

نظيره [وعد الوزير الروسي سيرغي شويغو ) ن أسبوعيناإلعالن املذكور بأقل م
وهذا الكالم بالطبع مل  - بأن خطوات روسيا هي حمض دفاعية] األميركي

 .يكن دقيقاً
 البلدين، ويف  وعلى الرغم من حديث التهدئة الذي دار بين وزيري خارجية

أن  30/9/2015خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين يف 
 أنهات اجليش الروسية لبّت دعوة النظام الشرعي يف الدولة السورية، وقوا

من تدخل روسيا العميق يف  وانطالقاً ". اإلرهابيين"ستساعده يف حربه ضد 
احلرب األهلية، سواء قبل اإلعالن الرسمي أو من خالل التدخل الذي أعقبه، 

تبرون، من روس ال يعتبرون أنفسهم قوة غازية، ويعيمكن أن نالحظ أن ال
القوة اخلارجية الشرعية الوحيدة املنخرطة يف احلرب الدائرة  ناحيتهم، أنهم

ومن منظورهم، جرى تكثيف تواجد القوات العسكرية الروسية عقب . يف سورية
 .دعوة رسمية من احلكم السوري، وبعد موافقة البرملان الروسي

 أهداف التدخل

  لبس فيه بأن تدخله يستهدف على الرغم من إعالن رئيس روسيا بشكل ال
حماربة اإلرهاب اإلسالمي املتطرف، وبصرف النظر عن التصور الشائع بأن 

بحسب خريطة الهجمات الروسية بأن بدو الروس جاؤوا إلنقاذ نظام األسد، ي
كان يف أسفل سلم األولويات، وال سيما يف املراحل " داعش"حماربة تنظيم 

طهم يف القتال أهداف أكثر أهمية من النخراتوجد  هاألوىل للحملة، وأن
 .ناحيتهم

 أن الهدف األول والرئيسي لتعزيز التدخل الروسي يف سورية هو تموضع  يبدو
على "مكان روسيا فقدتضرر   بوتين، يف نظر. عظمى عامليةروسيا كقوة 
 -الغرب عقب تفكك االحتاد السوفياتي اللعبة الدولية يف يف" طاولة الكبار

ومن    2.يف حميط بوتين أكبر كارثة شهدها القرن العشرين ما يعتبر ذاوه
                                                            

إن تفكك االحتاد  2005أن بوتين نفسه قال يف العام " أسوشييتد برس"كشفت وكالة     2
   : أنظر". الكارثة الكبرى للقرن العشرين"السوفياتي هو 
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 القيادة الروسية، يستهدف تدخل روسيا يف الساحة الشرق أوسطية أوالً ناحية
وبواسطة التدخل . وقبل كل شيء إعادة روسيا إىل مكانتها املستحقة يف العامل

ون يصعب من د ، تظهر روسيا أنها العب رئيسياملركز واملصمم يف سورية
وعلى الغرب الذي عجز عن . تدخله حل مشاكل مستعصية يف أنحاء العامل

إيجاد حل ملشكلة متفاقمة على مدى أكثر من خمسة أعوام، أن يأخذ بعين 
ال بل أن يشركهم بشكل ملفت يف مسارات تبار الروس ومواقفهم بقوة أكبر، االع

 .حل األزمة
  السورية كرافعة حلل مشاكل والهدف الثاين من التدخل هو استخدام املشكلة

يف ساحات أخرى مهمة بالنسبة لروسيا، وعلى رأسها أوروبا بعامة وأوكرانيا 
ويشكل التدخل الروسي يف سورية رافعة للضغط على الغرب توصال . بخاصة

التي فرضتها الواليات املتحدة وأوروبا يف و، "عقوبات أوكرانيا" إلغاءإىل 
، من ويف هذا السياق، يجوز االفتراض. نياأعقاب النشاط الروسي يف أوكرا

بأن روسيا منفتحة على تفاهمات مع الغرب تضمن استمرار النفوذ  جهة،
، ومن جهة أخرى، الروسي يف أوكرانيا ومنح شرعية لضم شبه جزيرة القرم

. يف إطار اتفاق مستقبلي يف سوريةقدماً يساعد الروس يف دفع مطالب الغرب 
مساعدة روسية على إقامة إطار حكم يف : ذا القبيلومن بين تفاهمات من ه

ومن شأن هكذا صفقة أن . سورية يجمع بين مصالح جممل الالعبين املعنيين
تضمن أمن وسالمة األقلية العلوية وحصتها يف النظام السوري املستقبلي، 

 برؤية الغرب واملعارضة السوريةأن تقبل  ه يتعين عليهايف الوقت نفسلكن و
لنجاح حماربة تنظيم كمفتاح بإبعاد األسد عن موقع الرئاسة  ةالقاضي

األسد إىل طاولة املفاوضات ليكون أداة يف  بشارجلبت روسيا  وقد ".داعش"
 .ترتيب تسوية شاملة مالئمة أكثر للروس

 يف روسيا وينبع الهدف الثالث من اعتبارات داخلية لبوتين تتعلق بجمهوره .
االجتماعية  املشكالتار الرأي العام عن أوال، تسمح احلرب بتحويل أنظ

ركود اقتصادي يف أعقاب (واالقتصادية القاسية التي تنهال على روسيا 
روس  مواطنين انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية، توترات بين

أقليات إثنية، توتر بين الطبقة الوسطى وبين الطبقة ذات الدخل  مواطنين منو
                                                                                                                                                                          

“Putin: Soviet Collapse a Genuine Tragedy”, AP, April 25,2005,      
-genuine-collapse-soviet-http://www.nbcnews.com/id/7632057/ns/world_news/t/putin

tragedy/  
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فعندما يذهب اجليش إىل القتال تستيقظ ). روسياملنخفض وسكان الريف ال
ويف هذا السياق . القومي كبرياءلدى اجلمهور مشاعر وطنية تساعد يف تعزيز ال

املواطنين  مواقفستطلع ا 2016أبريل /نيسانيف مطلع استقصاء نشر ظهر ي
من % 58يف روسيا حيال تدخل بالدهم يف احلرب الدائرة يف سورية، أن 

منون بأن عمليات سالح اجلو الروسي تستهدف الدفاع عن املستطلَعين يؤ
من املستطلعين بأن % 27ويعتقد    3.روسيا يف مواجهة اإلرهاب اإلسالمي

يف دول  ةمدني اتعصيان" [تعددة األنواعم اتثور"التدخل الروسي منع وقوع 
وجتدر . على النسق األوكراين من صنع الواليات املتحدة] شيوعية سابقة

من املستطلعين يعتقدون بأن سالح اجلو الروسي قد حقق % 69إىل أن  اإلشارة
من املستطلعين أيدوا إعالن االنسحاب اجلزئي الروسي % 81أهدافه، وإىل أن 

يف كل ما يتعلق باجملال الروسي الداخلي ال  النجاحويبدو أن    4.من سورية
 .لبس فيه

 نظام صديق كان على  سر التدخل الروسي هو إنقاذوالهدف الرابع الذي يف
فللروس . السقوط، من خالل عملية مركبة عسكرية ودبلوماسية وشك

: والسوريين تاريخ مشترك طويل، ولروسيا مصالح استراتيجية يف سورية
مرافئ على ضفاف البحر األبيض املتوسط، ونفوذ يف العامل العربي، وسوق 

منطقة الشرق  دول مهمة أخرى يفحدود لتوريد أسلحة، وقرب جغرايف من 
ت ركزّويبدو أن استراتيجيا إنقاذ نظام األسد . تركيا، العراق وإسرائيل: األوسط

 أن تبقى ، من أجلإحلاق األذى الشديد باملعارضة املعتدلة نسبياً على
 ".داعش"بين نظام األسد وتنظيم  االختيار غير السار لمجتمع الدويلل

 والعملية يف سورية . ثوقة ووفيةالهدف اخلامس هو إظهار أن روسيا حليفة مو
كانت رسالة واضحة حللفاء آخرين لروسيا، ولسائر دول العامل، فحواها أنه 

على عكس األميركيين وطريقة تعاملهم مع مبارك يف مصر، ومع السعوديين 
 .  والتوانسة، واألتراك واإلسرائيليين، الروس يساندون حلفاءهم ويدعمونهم

فروسيا التي . اجلماعات اجلهادية السنية املتشددةالهدف السادس هو حماربة 
اختبرت معارك ضد اإلرهاب اإلسالمي يف املاضي القريب، تخشى من أن 

                                                            

 Majority of Russians Support Military Withdrawal from Syria-Poll”, The“:  أنظر    3
   www.themoscowtimes.com/article/564680.html, April 4,2016, Moscow Times   
جنزت قبل يوم واحد فقط من نتائج هذه الدراسة االستطالعية معبرة بشكل خاص ألن الدراسة أ    4

  ].اجلزئي[صدور اإلعالن الروسي عن سحب القوات 
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يتطور انعدام حل ملشكلة حملية يف منطقة الشرق األوسط إىل موجة إرهاب 
وبناء عليه، من ناحية روسيا، إن تدخالً . إضافية تضرب داخل روسيا نفسها

ف نسبياً على أرض أجنبية يمنع تطور بيئة حاضنة لإلرهاب منخفض التكالي
وجتدر اإلشارة إىل أن اللغة الروسية . اإلسالمي إىل مشكلة دامية داخل روسيا

، ويشكل "داعش"التابعة لتنظيم " دول اخلالفة"هي اللغة الثالثة احملكية يف 
  5.اعشمن القيادة العليا لد] مع عددهم[عناصر روسية جزءاً غير متناسب 

  شارك يف احلملة الروسية يف سورية آالف اجلنود الروس، بعضهم مقاتلون
 والصيانة، الذين رابطوا أساساً] اللوجستية[وغالبيتهم من وحدات اخلدمات 

يف " حميميم"ويف قاعدة سالح اجلو يف القاعدة البحرية يف ميناء طرطوس يف 
احلملة عشرات الطائرات العتاد احلربي، شارك يف من ناحية و  6.شمال سورية

من بينها طائرات (و] مقاتالت هجومية وقاذفات من أنواع خمتلفة[احلربية 
Tu 160 ،وTu 95 ،وTu 22و ،Su 35و ،Su 30و ،Su 25و ،Su 24( ومروحيات ،

وضمت قوات . ، وطائرات بال طيار)Ka 52، وMi 28، وMi 35من طراز (
أحجام خمتلفة  حربية مناألسطول الروسية املشاركة يف احلملة سفنا 

، وزوارق ]متعددة املهام ومزودة بصواريخ جمنحة[فرقاطات، وسفن كورفيت (
أما معدات التجسس التي استخدمت يف ). سريعة للدوريات، وحتى غواصات

جلمع معلومات " املريديان"سفينة من فئة (احلملة فقد ضمت قوات بحرية 
، وقوات )COMINT(االتصاالت واستخبارات ) SIGINT(استخبارات اإلشارات 

أنظمة رادار (أرضية ومعدات ) Il‐20M1، وTu‐214Rطائرات من طراز (جوية 
كما جرى استخدام ). متطورة، وأنظمة حرب إلكترونية منتشرة وقوات خاصة

" كاليبر"صاروخية، وصواريخ، وصواريخ جمنحة حديثة من طراز  قذائف
)Kaliber .(لروسية نصب منظومات دفاع جوي ة اوعالوة على ذلك شملت القو

تطلق من منصات بحرية،  S-300منظومة صاروخية من طراز (متطورة 
  ).S-400واملنظومة املتطورة للغاية 

                                                            

 Oliver Carroll, “Cracking Down on Russia’s Caliphate”, Foreign Policy, May:  أنظر   5
31, 2016,    

-islamic-caliphate-russias-on-down-http://foreignpolicy.com/2016/05/31/cracking 
  state/ 
  
  .ع استمرار احلملة أضيفت قواعد أصغر يف مناطق سيطرة األسدم   6
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  500ما يتراوح بين  2016وبلغت كلفة احلملة العسكرية حتى ربيع عام 
ويف ذروة العملية الروسية نفذت الطائرات احلربية   7.مليون دوالر 600و

أكثر اجلوية ت وبلغ جمموع الطلعا. اجلوية يف اليوم عشرات الغارات ةالروسي
تقليص ملحوظ يف مساحة : وأسفرت عن اإلجنازات التالية. طلعة 9000من 

املناطق التي يسيطر عليها املسلحون وضربات جسيمة للبنى التحتية 
). تضررت مداخيل املسلحين من النفط ومشتقاته(وملنشآت صناعة الطاقة 

، يف غضون احلملة، من شهر )SOHR(سب املرصد السوري حلقوق اإلنسانوبح
، ]2016[مايو /أيار االنسحاب يف إعالن وحتى] 2015[سبتمبر /أيلول

 1700قتيل، من بينهم أكثر من  4500أسفرت الغارات الروسية عن سقوط نحو 
 ويف هذا السياق، يف معرض اإلعالن عن. من األطفال 200من املدنيين ونحو 

تقليص الوجود العسكري الروسي، أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
، ومن أصل روسيمسلح من  2000قتلت أكثر من "إىل أن القوات الروسية 

  8.قائد ميداين 17بينهم 
 مل يفد اجلانب : وعلى صعيد اخلسائر البشرية التي تكبدتها القوات الروسية

 12ن هناك معلومات تفيد عن سقوط الروسي بشكل منتظم عن سقوط قتلى، لك
والقتيل العمالين األبرز كان قائد الطائرة . يف صفوف اجليش الروسي قتيالً

قتل على أيدي مسلحين يف (التي أسقطها اجليش التركي ] 24 - سوخوي[
باإلضافة إىل ذلك، أفيد عن سقوط ). شمال سورية بعد أن قفز من الطائرة

ن يف إحدى الوحدات عنصرا كمرتزقة، ولعلهمايقاتالن  كانا قتيلين روسيين
طياران روسيان  قتلو. الروسية السرية التي تقاتل يف سورية منذ بعض الوقت

أبريل /نيسان 11يف  فني عطلإضافيان يف حتطم مروحية هجومية بسبب 
ت اخلسائر البشرية األخيرة للجيش الروسي يف حميط مدينة وقعو  2016.9

                                                            

 Lydia Tomkiw, “How Much Has the Syrian Civil War Cost Russia and The: أنظر   7
US?” IBT, March 14, 2016,                                                                           

     2336199-us-russia-cost-war-civil-syrian-has-much-http://www.ibtimes.com/how     
-sorties,400 localities freed: What Russia has achieved during its 5 9000“     :أنظر   8

month Syria operation, RT, March 15, 2016,                                                  
     results/-operation-syria-russia-https://www.rt.com/news/335596  
9
  ,Russian pilots killed in Syria chopper crash,” DW, April 14, 2016“   :أنظر   

    19180330-crash/a-chopper-syria-in-killed-pilots-com/en/russianhttp://www.dw.      
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على أيدي  Mi 25عندما أسقطت مروحية من طراز  يوليو،/تموز 9تدمر يف 
 10.قوات املتمردين، مما أسفر عن مقتل طيارين كانا على متنها

  قطاع غزة، اليمن، (معارك جوية حديثة شهدها العقد األخير باملقارنة مع
، )داعش -" الدولة اإلسالمية"احلملة العسكرية التي يخوضها الغرب ضد تنظيم 

واجلدير بالذكر  .ولوا إن املعركة اجلوية تكللت بالنجاحيستطيع الروس أن يق
تغير جمرى احلرب، لكن من أجل حتقيق كامل أهداف  أن معركة جوية يمكن أن

وقد ترافق . احلملة اجلوية مطلوب تآزر وتعاون فعال مع قوة برية على األرض
القتال اجلوي الروسي مع هجمات برية منسقة مع قوات موالية للنظام 

كما أن احلملة . ري، وقوات إيرانية، وميليشيات شيعية وقوات حزب اللهالسو
قد و. وف مسبقة تسمح بنجاحها بفعاليةاجلوية بحد ذاتها تستوجب وجود ظر

من الهجمات، وضرورة ) critical mass(أدرك الروس أهمية الكتلة احلرجة 
واعد االعتماد على استخبارات نوعية، وسمحوا ألنفسهم بالعمل وفقا لق

األشخاص غير  استخدام قوة نارية متحررة من اعتبارات تفادي إصابة
وقصارى القول، احلملة اجلوية املدعومة بقوات برية . املشاركين يف القتال

غيرت اجتاه احلرب وأفضت إىل وقف إطالق نار وإىل إطالق مسار سياسي 
غي لفت وينب. بل احلملة اجلويةبشروط مل تقبل بها املعارضة السورية ق

من هجمات برية ضد  واقياً فعاالً دفاعياً اًغالفوا أوجدنتباه إىل أن الروس اال
قاعدة األسطول البحرية يف طرطوس والقاعدة اجلوية يف : منشآتهم الرئيسية

" التياس"ونفت روسيا أنباء حول إصابة طائرات تابعة لها يف قاعدة . الالذقية
وحقيقة أنه مل يقع  البشرية الروسيةإن ضآلة اخلسائر    11.ة حمصيف حمافظ

املسلحين سمحا للروس باحملافظة على التأييد  يف قبضة حيّاً أي طيار روسي
ي دفعه الروس، املتمثل والثمن الذ. الشعبي للحملة يف الداخل الروسي أيضاً

أكتوبر /يف تشرين األول[تحطم طائرة ركاب مدنية فوق شبه جزيرة سيناء ب

                                                            

 ,Two Russian helicopter pilots shot down, killed in Syria: Interfax, Reuters“:  أنظر   10
July 10, 2016,                                                                                                

    idUSKCNOZPOUI-russia-syria-crisis-mideast-http://www.reuters/com/article/us  
 ,”Moscow rejects reports of Russian combat helicopters destroyed in Syria“    : أنظر   11

TASS, May 24, 2016,                                                                                            
    http://tass.ru/en/defense/877805  
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الروس يف تقديمه  القادةشرة باحلرب يف سورية، وجنح مل يربط مبا] 2015
  .كمبرر لتدخلهم العسكري وليس كثمن له لشعبهم

  بعد أكثر من ستة أشهر على احلملة العسكرية الروسية، يجدر التوقف عند ما
التي أقدمت عليها روسيا جعلتها  أوال، اخلطوة الهجومية. حققه التدخل الروسي

روسيا هي التي ف. يف كل ما يتعلق بمستقبل سورية عنصراً قيادياًبكل وضوح 
وعلى الساحة الدولية . التطورات يف احللبة، سواء العسكرية أو السياسيةتملي 

حتى أنهم قدموا أنفسهم كقوة الروس إىل صدارة املسرح الدويل، بل وعاد 
مؤثرة يف الساحة الدولية بمستطاعها أن تسهم يف حل نزاعات كبيرة يف 

إن جهود روسيا يف ) 2016أبريل /نيسان 7يف (قال بوتين  وقد. العامل
حماربة اإلرهاب العاملي ساعدتها على حتسين عالقاتها مع القوى الكبرى يف 

 12.العامل
 ًخطوات الذي يدمج بين خطوات عسكرية والنشاط الروسي،  شكل، إن ثانيا

حريك لقوة عسكرية كأداة فعالة لت صحيحاً دبلوماسية، أثبت استخداماً
 ".عالقة"منظومات معقدة 

 ًبعث وبذا ي. ، أنقذ الروس النظام العلوي من خسارة احلكم يف سوريةثالثا
مفادها أنهم حلفاء ) ينتملاحلاليين واحمل(إىل حلفائهم  رسالةبالروس 

ومع ذلك، يف الوقت الذي تنم . جديرون بالثقة وسينقذونهم يف وقت الشدة
النظام، هوية لكن ليس عن  احلاكم،هوية  رسالتهم عن استعداد للتنازل عن

يرسلون إشارة إىل العبين آخرين بأنهم مستعدون لتقديم تنازل، يف مقابل 
 .ىاستعداد غربي لتقديم تنازالت يف مواضيع أخر

 من  ، خفف الروس من تطلعات األسد، الذي حقق عددًا"انسحاب"عن إعالنهم وب
وشيعي فتصلبت مواقفه خالل االنتصارات امللفتة على األرض بدعم روسي 

ومع ذلك، يوضح الروس من خالل . املفاوضات يف مواجهة املعارضة السورية
إبقائهم اجليش الروسي يف سورية أنهم يمتلكون قوة رادعة يف مواجهة تصعيد 

                                                            

    Michael Birnbaum, “Weeks after pullout from Syria, Russian military is as: أنظر    12
   busy as ever,” The Washington Post, April 12, 2016,                          

-syria-from-pullout-after-https://www.washingtonpost.com/world/europe/weeks
-a569-11e5-fd77-ever/2016/04/11/d150a004-as-busy-as-is-military-russian

_story.html2c9e819c14e4  
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تسوية مبنية على باجتاه ع دفويشكل الروس قوة ت. مستقبلي لقوات املتمردين
بما فيه الكفاية ليحرز  ن أي طرف ليس قوياًتوازن القوى وعلى اإلقرار بأ

 .االنتصار على الطرف اآلخر يف ساحة القتال
  على الصعيد العسكري، أثبت الروس أن جيشهم خضع لتحديث كبير، وأنه

الوسائل القتالية ومنظومات . جداً ةجيديمتلك قدرات عمالنية وتكنولوجية 
اجتازت معمودية دث، واألسلحة التي استخدمها اجليش الروسي كانت األح

واستخدام جمموعة واسعة  .حقيقية معاركيف ظروف  واُتيح اختبارها بالنار
العسكرية  الصناعاتروسية هو بمثابة ترويج ملبيعات  منظومات أسلحةمن 

يين العمال، والتي يمكنها يف املستقبل أن تكون الروسية التي توظف مال
كما . يف صفقات أسلحة مستقبليةإليرادات بالعملة الصعبة  واسعاً مصدراً

، عززت روسيا مكانتها وأخيراً. اكتسب اجليش الروسي خبرة قتالية مهمة
قوتها العسكرية بعد سنوات من التآكل، وذلك ل ديراًتقاكتسبت كدولة عظمى و

يف أوقات يتصاعد فيها التوتر بين روسيا وبين دول جماورة لها يف االحتاد 
 . الناتو األوروبي، ويف مواجهة حلف

  ويف مقابل اإلجنازات الكثيرة، يمكن تعداد بضع جماالت مل يحقق فيها الروس
أوال وقبل كل شيء، مل تفض العملية الروسية يف سورية . أهدافهم االستراتيجية

فوقف إطالق . إىل حسم أو استقرار، بالنظر إىل استمرار القتال يف املدى القصير
مئات من (من الضحايا  ويحصد مزيداً النار جزئي فقط، والقتال متواصل

وهناك عراقيل أمام نقل املساعدات ). املدنيين القتلى منذ وقف إطالق النار
ات التي تنجح يف اإلنسانية إىل مئات آالف السوريين احملتاجين لها، واملساعد

وعلى املستوى . من قبل قوات اجليش السوريالعبور تنهب يف األغلب 
جنازات روسيا يف احلرب األهلية يف سورية هي شعورية االستراتيجي، معظم إ

 ةحاسم مساهمةلقتال الروسي ول. وهي قصيرة املدى] بوعي الناس تتصل[
وال يمكن أن نبالغ يف تقدير حجم . يف تدمير الدولة السورية وبناها التحتية

. اجملهود واملوارد املطلوبة إلعادة إعمار سورية عندما تضع احلرب أوزارها
 -أن روسيا ساهمت بشكل كبير يف تدفق الالجئين والنازحين السوريين كما

وهم طاقة بشرية مهمة وضرورية إلعادة إعمار سورية يف أي مشروع حل 
  .مستقبلي
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  هل أجنزت املهمة؟

 جمرى املعركة يف سورية، استعاد الروس مكانة قوة كبرى  أن غيروا، بعد وإذن
عن أهمية  ة الشرق األوسط ال تقل شأناًعاملية، وأوضحوا أن أهميتهم يف منطق

أعلن الروس فجأة و – الواليات املتحدة، واختبروا منظوماتهم القتالية اجلديدة
أنهم يسحبون قواتهم من سورية بشكل جزئي  2016مارس /آذار يف منتصف

مثلما فعلوا عندما أعلنوا تكثيف تدخلهم يف سورية، قبل ستة فجأة (وفوري 
أنه إذا  وتين أنه حقق أكبر قدر ممكن من اإلجنازات، معتبراًقرر بلقد ). أشهر

. استمرت احلملة بكامل طاقتها فإن اخملاطر والتكاليف قد تلغي تلك اإلجنازات
مارس، /وبعد اإلعالن عن سحب القوات الروسية من سورية يف منتصف آذار
املتغير، يتبين أن األمر يتعلق بتناوب بين القوات وبمالءمتها لطابع القتال 

فالطائرات التي عاد ثلثها . أكثر مما يتعلق بإنتهاء النشاط الروسي يف البالد
حلت حملها مروحيات هجومية   13بحفاوة رسمية،ت إىل أرض روسيا واستقبل

 Mi، وMi 35مروحيات من طراز (مالئمة أكثر لدعم تقدم وحدات قتالية برية 

ل قواعد أقرب إىل خط القتا نقلت إىلهذه املروحيات بل إن  ،)Ka 52، و28
ألطول مدة ممكنة، وبهدف تقصير زمن وصول بهدف زيادة قدرتها على القتال 

برّية وباإلضافة إىل ذلك، تساند قوات روسية   14.اإلسناد اجلوي لقوات برية
فقد ساعدت قوات روسية يف  .اجليش السوري والتحالف الذي يقاتل إىل جانبه

والتقطت صور تظهر قوات روسية من سالح   15حتالل مدينة تدمر،إعادة ا
املنطقة من األلغام والعبوات الناسفة التي زرعت يف املكان " تنظف"الهندسة 

  16.قبل انسحابها" داعش"من قبل قوات 

                                                            

  .   املصدر نفسه   13
14   Thomas Gibbons-Neff, “This is the advanced Russian helicopter that just crashed 

 in Syria”, The Washington Post, April 12, 2016,    
-the-is-http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/04/12/this

syria-in-crashed-just-that-helicopter-russian-advanced  
. شكل نقطة ملفتة يف تسليط الضوء على سلوك القوة الروسيةيحترير مدينة تدمر األثرية    15

لى املسرح الروماين يف تدمر األثرية كان رسالة وحفل املوسيقى الكالسيكية الذي أقيم ع
  .قوة حترير حتترم التراث والثقافة العريقةأنها ها مفادروسية 

 Russian presence speeding up peace process: Syrian minister”, Press“:  أنظر   16   16
-air-http://www.presstv.ir/Detail/2016/04/10/459968/russia2016,   , April 10,TV

process-peace-syria-force  
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  مقاتل 800نحو (وتفيد التقارير الروسية بأن قوات مؤلفة من كتيبتين (
، روسيةال القواعد حمايةستبقى على أرض سورية يف كافة األحوال من أجل 

 يف  S‐400املتطورة وأيضاً ستبقى منظومة الدفاع اجلوي الصاروخية 
وعالوة على ذلك، أفيد بأن سفن األسطول الروسي، التي   17.األراضي السورية

بين روسيا وسورية، كانت حمولتها  وإياباً اجتازت مضيق البوسفور ذهاباً
 18.عائدة إىل موانئ روسياوهي مبحرة إىل سورية أكبر من حمولتها وهي 

وتصريحات القادة الروس تعزز هذه النقطة بشأن مستقبل قواتهم يف سورية، 
. سواء بالنسبة لقوات احلماية أو لقوات الهجوم، وحتى بالنسبة ملدة بقائها

مارس إن روسيا /يف آذار) قائد اجليش(ويف هذا اإلطار، قال سيرغي إيفانوف 
وتوسع يف هذا . اجلنود الباقين يف سورية ستحرص على حماية أمن وسالمة

املوضوع نائب وزير الدفاع الروسي نيقوالي بانكوف فأشار إىل أن القوات 
وقال رئيس حكومة . اإلرهابيين مواقعالروسية ستواصل هجماتها ضد 

" تايم"مارس، يف مقابلة مع جملة /روسيا، دميتري ميدفيديف، يف آذار
 حملتها العسكرية قبل أن يتمكن حلفاؤها إيقافي إن روسيا ال تنو] األميركية[

 ". يةشروط مرض"يف دمشق من ضمان سالم بـ
  إن بقاء قسم من القوة الروسية يف سورية يضمن استمرار تأثيرها على ما

إن خطوة إنهاء القتال مل . يحدث هناك، ويحول دون تغيير جمرى احلرب جمدداً
من % 81نه مثلما سبق ذكره تصطدم بنقد داخلي يف روسيا، ال سيما وأ

املواطنين الذين شملهم استطالع الرأي يف الربيع يؤيدون انسحاباً روسياً 
إن سحباً جزئياً للقوات هو رسالة واضحة إىل األسد مفادها . جزئياً من سورية

أن روسيا لن تبقى يف سورية لفترة طويلة بالشكل احلايل، وال تعتزم أن 
ي بدالً عنه ألجل غير مسمى، وأيضاً ليس إىل أن حتارب أعداء احلاكم العلو

هذا بيان واضح بشأن حدود التدخل . يحقق انتصاراً مطلقاً يف ساحة القتال
الروسي وكذلك بشأن أهداف احلملة، والغاية منه تليين موقف هذا احلاكم قبيل 

                                                            

 ,The Latest: Syrian opposition raises detainees at talks”, AP, March 16“: أنظر   17
      http://www.dailyherald.com/article/20160315/news/303159976/2016,    
 ,Exclusive: Russia, despite draw down, shipping more to Syria than removing:أنظر   18

-syria-crisis-mideast-http://www.reuters.com/article/us2016,   Reuters, March 30,
      idUSKCN0WW0DJ-supplies Maria Tsvetkova, “   
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على التوصل إىل تسوية متفق عليها " تشجيعه"احملادثات مع املتمردين، و 
  .   بة ملستقبل سوريةبالنس

  روسيا والعامل السني
  يبدو للوهلة األوىل أن احللف الروسي مع إيران وحزب الله، واملساعدة الروسية

ذين أفضيا إىل تعزيز احملور الشيعي، كان من املفترض أن لة باألسد، الرتبطامل
 بيد أن روسيا أحسنت. السني -يلحقا الضرر بعالقات روسيا مع العامل العربي

املناورة جتاه عدد كبير من الدول السنية وعلى رأسها العربية السعودية، 
تستخدم روسيا يف مواجهة القوى اإلقليمية يف منطقة الشرق و. ومصر وتركيا

تصرفها جودة ب، اإليجابية والسلبية، املووسائلاألوسط، جمموعة كبيرة من ال
على الرغم من أن  نهبالنسبة للعربية السعودية، فإ. رجيةيف سياستها اخلا

يف موضوع مستقبل األسد والعالقات مع  نقيض طريفالدولتين هما على 
توجد لهما مصالح متشابهة، وهي تشمل مسائل الطاقة وتصدير إيران، 

ورغبة السعوديين يف كسب دعم قوة ] روسية للسعودية[منظومات أسلحة 
رات وزير الدفاع ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل زيا. عظمى إضافية لهم

السعودي املتكررة إىل روسيا والعالقة الوثيقة التي تربطه بالقيادة الروسية، 
بعدم زيادة معروض متعددة وسعي الدولتين لبلورة اتفاق طاقة يلزم أطراف 

فضالً عن إمكانية تعاون مستقبلي بين روسيا والعربية السعودية يف  ،اخلام
ويف السياق املصري، جتدر . راض سلميةجمال استخدام الطاقة النووية ألغ

بناء [العالقات بين روسيا ومصر يشمل صفقة حتسين اإلشارة إىل أن إطار 
 .نووية لتوليد الطاقة ألغراض مدنية وأيضاً صفقات أسلحة كبيرة] حمطة

 خطوات  ت مع العربية السعودية من خاللالعالقا سينويف مقابل حماولة حت
هي تركيا التي وجدت ، أخرى يف العامل السني إيجابية، هناك دولة بارزة

فاقمت منحى التباعد األزمة التي  وسبب. مباشرة مع روسيانفسها يف مواجهة 
 الروسية يف منطقة احلدود الشمالية Su 24إسقاط طائرة سوخوي  بينهما كان

من  متعمداً واعتبر األمر من قبل الروس استفزازاً. الغربية لسورية مع تركيا -
وعقب إسقاط الطائرة . من روسيا وشامالً سريعاً دة تركيا، مما أثار رداًقيا

ضد  صعدت روسيا خطواتها العقابية 2015نوفمبر /احلربية يف تشرين الثاين
 التي حتملتها تركيا جرّاء كلفةالوتقدر . تركيا، وال سيما يف اجملال االقتصادي
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ر يف جماالت الزراعة مليار دوال 10اخلطوات الروسية حتى اآلن بأكثر من 
وعقب إسقاط الطائرة بدأ وزير اخلارجية الروسي، سيرغي . والسياحة والطاقة

الفروف، يطرح باستمرار يف مقابالته وتصريحاته مواضيع تصوّر تركيا 
بشكل سلبي مثل دخول اجليش التركي إىل داخل األرض السورية، وغارات 

اء مناطق أمنية عازلة جنوبي تركية ضد مناطق مدنية ما وراء احلدود، وبن
 . تركيا، وتسلل مسلحين عبر حدود سورية الشمالية

  وقد ساعد إسقاط الطائرة الروسية فوق جنوب تركيا الروس على تعزيز
 2015نوفمبر /ومنذ تشرين الثاين. صالتهم بجماعات كردية يف سورية

وكوسيلة ملناكفة تركيا، قدماً دعمت روسيا القوات الكردية بهدف دفع أهدافها 
ويف هذا . وأيضا إلضعاف تأثير تركيا يف تشكيل تسوية مستقبلية يف سورية

اإلطار أشار وزير اخلارجية الروسي أكثر من مرة إىل أن إشراك األكراد يف 
املفاوضات حول مستقبل سورية ضروري لضمان مستقبل مستقر يف الدولة، 

يف ما ) تركية" (إمالءات خارجية"وع لـعلى رفض اخلض وألح يف األمم املتحدة
وشدد دميتري بيسكوف، الناطق . يخص إشراك ممثلي األكراد يف احملادثات

احملادثات  يجب أن تكون باعتقادنا: "بلسان الكرملين، على هذه النقطة بقوله
، أي أنه يجب على جميع أطراف النزاع أن تكون ]inclusive[ للجميع شاملة
وذلك لكي يحدد جميع السوريين مستقبلهم  منهم األكراد،فيها، ومن ض ممثلة

 19".وينبغي أن يكون اجلميع شركاء يف القرارات. ومصير حكومتهم
  ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن الضغط الروسي املركّز على تركيا فعل فعله

فقد أرسل الرئيس التركي أردوغان، يف إطار سياسة قائمة على . على ما يبدو
، رسالة )روسيا، إسرائيل، ومصر(دة يف املنطقة قائات مع دول حل النزاع

قدم الروس دعوة رسمية إىل وزير ادثة إسقاط الطائرة، واعتذار عن ح
 -"سوتشي"يف  BSCOمنظمة  اجتماعاتاخلارجية التركي للمشاركة يف 

 20.وبعد بضعة أيام، حتادث زعيما البلدين هاتفياً. وقبلت الدعوة بترحاب
                                                            

  ,Russia: Syrians must decide Assad’s fate”, Al-Arabiya, April 1, 2016“:  أنظر   19
-for-hopes-east/2016/04/01/Russia-http://english.alarabiya.net/en/News/middle
 talks.html-peace-at-flexibility-regime-Syria             
 ,Putin’s Phone Talks With Erdogan Underway-Kremlin”, Sputnik, June 29“:  أنظر   20

2016,                                                                                                            
     talks.html-erdogan-http://sputniknews.com/politics/20160629/1042134871/putin    
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 صلبة سواء أدوات (، من خالل استخدام جمموعة أدوات إيجابية ويف اخلتام
وأدوات ) ناعمة مثل تعزيز العالقات الدبلوماسيةمثل صفقات أسلحة أو أدوات 

ت روسيا دول منطقة الشرق قرّب، )مثل الضغط االقتصادي والدبلوماسي(سلبية 
. ة لديهااملفضل واقفعالقات ثنائية األطراف قريبة من امل من ترتيباألوسط 

ؤدي إىل تطور إيجابي مع جممل تخطو على مسار يوهكذا، يتبين أن روسيا 
الدول الرئيسية يف منطقة الشرق األوسط، وهي تخفض إىل أدنى حد ضرر 

  .االنطباع السائد عن كونها حليفة اإليرانيين ونظام األسد

  روسيا يف مواجهة الواليات املتحدة والغرب
  وسي جتاه الواليات املتحدة وتطور العالقات السلوك الر تفحصمن املهم

إذا كانت روسيا قد قوبلت يف . البينية بين القوى الكبرى يف السياق السوري
بداية التدخل بإدانة حادة من الواليات املتحدة وأوروبا، وتنبأ الرئيس 

بعد  ، فما حدث الحقاً"غرق الروس يف الوحل السوري"بـاألميركي باراك أوباما 
يحققون أهدافهم على األقل يف  الروس التكتيكي لروسيا وإدراك أن النجاح

املدى القصير، هو أن األميركيين انتقلوا إىل حماولة استخدام النجاح الروسي 
 ولتحقيق تسوية تضع حداً" داعش"كرافعة لدفع أهدافهم يف مواجهة تنظيم 

إىل تنسيق  قد جرى التوصلو. للحرب األهلية واملأساة اإلنسانية يف سورية
بري وجوي فعال وبدأت حمادثات على مستوى وزراء اخلارجية يستشف منها 
أن احلل املقترح لوقف احلرب األهلية يف سورية من قبل األطراف املعنية ليس 

 .جداً بعيداً
 فالواليات املتحدة . مع ذلك، يبدو أن الفجوة بين القوى الكبرى ال تزال كبيرة

د روسيا يف موضوع أوكرانيا على حالها، حتى أبقت العقوبات املفروضة ض
من املتوقع أن تمدد أوروبا (بعد التقارب بين الدولتين يف الشأن السوري 

ال تعطي نتائج على آلية احلوار الثنائي و). قريباً] األوكرانية[مفعول عقوباتها 
وعلى الرغم من ذلك، حتاول روسيا إظهار أنها طرف يبحث عن خمرج . األرض
. اسي ويسعى جاهدا للعمل من خالل تفاهمات مع الواليات املتحدةدبلوم

وتقوم وسائل اإلعالم الروسية بشكل متواصل بنشر تقارير حول تواصل وزير 
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 ويعلنون عن مبادراتبل ، اخلارجية الفروف مع نظيره األميركي باستمرار
  21.للتعاون على األرض بين قواتهم والقوات األميركية

  ؟إىل أينمن هنا، 
 يف سورية يف آن ري تجلى يف حقيقة أنه جتإن تعقيدات املواجهة يف سورية ت

فمن جهة، هناك : مسارات موازية ومعقدة، مع تأثير متداخل وإشكايل معاً
جبهة "و" داعش"وقف إطالق نار، ومن جهة أخرى، يتواصل القتال ضد 

اف ، ويف موازاة ذلك، هناك مسار مفاوضات سياسي متعدد األطر"النصرة
يجري ببطء شديد ومن دون حد أدنى  ولكنهتسوية سياسية ل يهدف إىل التوصل

وملزيد من التعقيد، يتواصل نضال األكراد يف سبيل حكم ذاتي، . من الثقة
وإيران وتركيا والعربية السعودية متورطة يف النزاع بتدخل مباشر أو بصورة 

   . غير مباشرة، وكذلك القوى الكبرى العاملية
  مع ضرورة لدرس وتقدير إىل أين ستؤول إليه األحداث يف سورية، هناك

سوية تسمح صعوبات التوصل إىل نهاية احلرب األهلية وإىل ت اإلشارة إىل
  . بإعادة إعمار الدولة

  وتكمن اإلشكالية الرئيسية يف تزامن وقف إطالق نار مع استمرار احلرب ضد
اس بين مناطق يسري فيها وحقيقة أن خطوط التم". جبهة النصرة"و" داعش"

غير واضحة املعامل تسمح  وقف إطالق نار وبين مناطق احلرب فيها مستمرة،
للنظام واإليرانيين والروس بمواصلة القتال الذي يسفر عن سقوط عدد كبير 
من القتلى من املدنيين ومن قوات املعارضة املشمولة باتفاق وقف إطالق 

 22.النار
 لقد تعزز أمن : جنيف من مشكلتين رئيسيتين وتعاين حمادثات السالم يف

قابل، تبدو مطالبة املالنظام عقب إجنازات احلملة بقيادة روسيا، ويف 
واستمرار ضربات . املعارضة بتنحي األسد عن احلكم غير قابلة للتطبيق

                                                            

 Lavrov, Kerry Discuss Joint Operations Against Violators of Syrian“    : أنظر   21
Truce”, Sputnik, May 29, 2016,                                                                   

    syria.html-kerry-http://sputniknews.com/politics/20160529/1010119001/lavrov        
 Tom Perry and Suleiman Al-Khalidi, “Death toll from Russian air strikes in: أنظر   22

Idlib clims to 23:monitor”, Reuters, May 31, 2016,                                     
  idUSKCN0YM0GO-toll-idlib-syria-crisis-mideast-e/ushttp://www.reuters.com/articl  
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عقبة  النظام ضد جهات املعارضة املشمولة بوقف إطالق النار يشكل هو أيضاً
هناك، من جملة مواضيع وعالوة على ذلك، . احملادثاتكبيرة ألي تقدم يف 

نقاشات حول التباينات أساسية يف الرأي حول مسألة من يشارك يف  خالفية
ويف حين تتفق جميع الدول على أن تنظيم . مستقبل األسد ونظام البعث

 يف احملادثات، بقيت مشاركة مشاركاً بأن يكون طرفاً ليس جديراً" داعش"
وأحد األمثلة على ذلك هو إشراك األكراد . أخرى موضع خالفجهات معارضة 

الواليات املتحدة وروسيا القوات تدعم وبينما . السوريين يف احملادثات
ال تريد  وتضغطان إلشراكها يف حمادثات السالم،" داعش"الكردية التي تقاتل 

تى مع األقلية الكردية على أرضها وح تركيا، التي لديها تاريخ معقد وعنيف
يأخذ حصة يف  شرعياً مع األكراد يف سورية والعراق، رؤية األكراد طرفاً

 .تشكيل مستقبل سورية
  احلكم يف سورية بعد  هي البنية اجلغرافية وبنيةوهناك نقطة خالفية أخرى

بلهجة حادة ضد  2016فبراير /وبينما تكلم الروس يف شباط. إنتهاء احلرب
موحدة يف حدودها احلالية كشرط ألي حل تقسيم سورية، وأيدوا إبقاء سورية 

التسوية املستقبلية،  يعةبطمستقبلي ومل يقبلوا حتى بالرد علنا على موضوع 
ومع ذلك، يقول . أنهم يميلون لقبول خمطط فدرايل كحل مستقبلي تبين الحقاً

إن روسيا تؤيد أي اتفاق تتوصل إليه  وتكراراً املسؤولون الكبار الروس مراراً
وهكذا يمهدون األرض حلل يحفظ بقاء نظام مالئم . نزاع يف سوريةأطراف ال

لهم، مع ترك إمكانية تنحي األسد عن سدة احلكم كتنازل أمام مطالب 
 .ميركييناأل

  إطالق نار وبدفع عملية سياسية  معنية بوقف القوىوحتى لو بدا أن جميع
قوى ضد  استمرار هجمات النظام وحلفائه فإنبينها،  فيما الفجوات لردم

، إىل انهيار وقف كما يبدويف نهاية املطاف، سيؤدي  املعتدلة املعارضة
ويف هذا اإلطار أعلن مندوب . نهيار حمادثات جنيفاعن  إطالق النار فضالً
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 على احتجاجاًعن استقالته من احملادثات   23املعارضة املعتدلة، حممد علوش،
 24.فشلها، بحسب قوله

  القوىتال ضد التنظيم مستمر بمشاركة جميع ، الق"داعش"وفيما يتعلق ب .
ويف حين قلصت روسيا وجودها اجلوي، نشرت الواليات املتحدة يف املنطقة 

وكثفت وجود عناصر القوات اخلاصة املرابطة   B‐52.25قاذفات ثقيلة من نوع 
موازاة استمرار الضربات اجلوية وتمكن اجليش السوري ، وذلك بيف املنطقة

 .عادة السيطرة على مناطق كانت يف قبضة املسلحينوحلفاؤه من است
  نفسه يف مواجهة صعوبات متزايدة يف " داعش"وعالوة على ذلك، يجد تنظيم

تضغط على  وكلها -العسكرية والسلطوية واالقتصادية - عدد من اجملاالت
. أرجعته إىل الوراء وحتى بل ،اندفاعته هذه الصعوبات أوقفتقد و. التنظيم

الدولة " التي تقاتله، يدرك تنظيم قواتالعلى الرغم من بيانات ومع ذلك، و
أن الغرب وحتى روسيا غير مستعدين إلرسال قوات برية حملاربته، " اإلسالمية

ة مثل تركيا والعربية السعودية ليست على عجلة قائداألنظمة السنية ال أيضاًو
واجهة مل" داعش"ويسعى . الرقة" عاصمته"إلرسال قوات برية لتحرير 

اإلخفاقات يف سورية والعراق عن طريق تنفيذ عمليات إرهابية استعراضية يف 
وقول الرئيس أوباما إن تنظيم . أوروبا ونقل جزء ملحوظ من نشاطه إىل ليبيا

  26لن يهزم يف األشهر التسعة املتبقية لواليته يف البيت األبيض،" داعش"
ركيين إىل سورية، يسمحان أمي وإصراره على موقفه من أنه لن يرسل جنوداً

 .للتنظيم بالتقاط أنفاسه
                                                            

، قتل من جراء "جيش اإلسالم"شقيق علوش، الذي قاد إحدى جماعات املتمردين الرئيسية،    23
  . 2015غارة جوية روسية يف األيام األخيرة من عام 

 ,Syria negotiator Alloush quits over failure of UN talks”, Al-Jazeera, May 30“: أنظر  24
2016,                                                                                                                    

-isil-villages-aleppo-recapture-rebels-ttp://www.aljazeera.com/news/2016/05/syriah 
                                                                                        160529201149567.html   
 Oriana Pawlyk, “The B-52 could rise again, this time to fight ISIS”, Air:  أنظر   25

Force Times, March 7, 2016,                                                                               
-stratofortress-om/story/military/2016/03/01/b52http://www.airforcetimes.c  

isis/81318630/  
 ,Syria conflict: Obama rules out ground troops for Syria”, BBC, April 24“: أنظر  26

2016,                                                                                                                
                              36121135-east-middle-http://www.bbc.com/news/world   
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 الداخلية: ويبقى مستقبل نظام األسد مسألة مركزية يف الدوائر الثالث -
السورية، والشرق أوسطية التي تضم إيران وحزب الله يف مواجهة السعودية 

 .التباين بين القوتين الكبيرتين روسيا والواليات املتحدة دائرةوتركيا، و
  لصالح (إذا قررت روسيا أن الوقت قد حان لتنحي األسد عن السلطة وفقط

، مع )تسوية مع املعارضة أو احلصول على مقابل من الغرب يف أوكرانيا
احلرص على ضمان حماية العلويين ومؤسسات الدولة، وفقط إذا تمكنت من 

احلصول على موافقة اإليرانيين على هذه التسوية، سيكون هناك فرصة ما 
ويف هذه احلال، ستبقى هناك مسألتان . هاء احلرب األهلية يف سوريةإلن

وحقيقة أن هناك مصالح . واملسألة الكردية" داعش"حماربة : رئيسيتان
متشابهة بين الواليات املتحدة وروسيا يف املسألتين تعطي أمالً، إذا وجد حل 

   .     ملشكلة تنحي األسد، بأن السير على طريق احلل سيكون أسهل
  طوال فترة احلرب األهلية يف سورية، حاولت إسرائيل أن تنأى بنفسها بقدر

وامتنعت إسرائيل الرسمية عن دعم أي طرف يف النزاع، . اإلمكان عن احلرب
واقتصرت سياسة . لحل املفضل لديهاعن رأيها بالنسبة ل وحتى مل تعبر علناً

ية، وعلى تقديم إسرائيل يف امليدان على الرد على مصادر النار من سور
 . ومنع تعزيز قدرات حزب الله بسالح نوعي متطور ،مساعدة إنسانية

  ومع تعاظم التدخل الروسي وحتوله إىل نشاط مباشر لقوات جوية، تصرفت
إسرائيل بحذر شديد وحرصت على عدم االشتباك مع الطائرات احلربية 

وي املتطورة الروسية، وأخذت باحلسبان املظلة النارية ألنظمة الدفاع اجل
برفقة  - وأرسى رئيس احلكومة نتنياهو لدى زيارته روسيا. التابعة للروس

لية تنسيق تكتيكي لتجنب أساساً آل - رئيس هيئة األركان العامة اإلسرائيلي
 وربما أيضاً ،، ولتوضيح اخلطوط احلمراء للدولتين)deconfliction(االشتباك 

والروس، من جانبهم، يقولون . سوريةلبدء تفاهمات استراتيجية حول مستقبل 
للمصالح اإلسرائيلية يف سورية، وإن خطوات  اً عميقاًعلنا إن لديهم فهم

 .مستقبلية لروسيا يف سورية لن تضر بأمن إسرائيل
  حمل تدخل روسيا يف احلرب الدائرة يف سورية عددا من اجلوانب اإليجابية

 سورية ويف إمكانية تسوية ، مساهمته يف استقرار الوضع يفأوالً. إلسرائيل
على  افظةوإسرائيل، التي تنتهج سياسة حذرة، تفضل احمل. مستقبلية يف البالد

وتستطيع روسيا أن تتوسط بين . على حدودها" عنوان واضح"استقرار وعلى 
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على  شكل عامل ضغطإسرائيل وبين املعسكر الشيعي عند اللزوم، وحتى أن ت
، التنسيق ثانياً. ل كيف توضّح للروس فوائد جلمههذا املعسكر، إذا عرفت إسرائي

، ثالثاً. مع روسيا أظهر مكانة إسرائيل كجهة موثوقة ومستقرة يف املنطقة
تفاهمات تكتيكية مع روسيا هي منطلق ممتاز إلقامة منظومة عالقات على 

أن دخول روسيا  ، يبدو أيضاًوأخيراً. املستوى االستراتيجي بين الدولتين
ذي تقدمه للمعسكر الشيعي يساهمان بطريقة غير مباشرة يف تعزيز والدعم ال

التعاون بين إسرائيل وبين دول سنية يف املنطقة، وعلى رأسها العربية 
 .السعودية

 الروسية تنطوي على قوة  هذه اخلطوة أن دركويف مقابل ذلك، من املهم أن ن
ضى التدخل الروسي فقد أف. كامنة استراتيجية سلبية للغاية بالنسبة إلسرائيل

يف منطقة متاخمة إىل تعزيز احملور الشيعي الراديكايل بتواجده اإلشكايل 
 جمدداً جعلهو ،سورية – حزب الله - تعزيز حمور إيرانإن . حلدود إسرائيل

ده بوسائل قتالية متطورة ونوعية، ووضع يالقوة املهيمنة يف سورية، وتزو
املستوى القتايل  وحتسّن احملور، استخبارات نوعية لرصد إسرائيل يف تصرف

. األمور من شأنها أن تهدد أمن إسرائيل مستقبالً هذهجميع  - حلزب الله
وتعزيز تواجد إيران وحزب الله يف مرتفعات اجلوالن هو تطور استراتيجي 

 .سلبي بالنسبة إلسرائيل
  وباإلضافة إىل ذلك، التدخل الروسي يف احلرب جلب معه منظومات أسلحة

منها على األقل سيبقى ضمن حدود  ومن املرجح أن جزءاً. رة إىل املنطقةمتطو
سورية بعد إنتهاء احلرب، وسيضاف إىل منظومات األسلحة املوجهة ضد 

ن التدريبات والعقائد القتالية واخلبرة العمالنية فإكما يبدو و. إسرائيل
خرى تقاتل إىل إىل قوات أ الروسية مل تنقل فقط إىل اجليش السوري وإنما أيضاً

وهكذا كسب حزب الله رفعا ملستوى قدراته . جانب األسد، ومن بينها حزب الله
يف جماالت القيادة والتحكم، وقدرةً على تفعيل قوات على نطاق أوسع مما 

مغايرة لقتاله الدفاعي (قتالية هجومية البرة اخلعليه، و كان أمره عليه سابقاً
سائل قتالية متطورة إىل أيدي حزب الله، إن وصول و). التاريخي ضد إسرائيل

اخملاطر التي من  مستوى وخبرة قتالية اكتسبها التنظيم الشيعي، يرفعان
 . املتوقع أن تواجهها إسرائيل يف جولة القتال القادمة على اجلبهة الشمالية

  على ضوء هذا التطور السلبي يجدر درس ما يتوجب على إسرائيل فعله لتحسين
، يجب مواصلة بناء منظومة العالقات االستراتيجية أوالً. اتيجيوضعها االستر
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الناشئة مع روسيا، وعلى هذه األخيرة أن تعترف بخريطة املصالح واخلطوط 
عملية تشكيل كما أن . ائيل فيما يتعلق بسورية ولبناناحلمراء اخلاصة بإسر

 مع أن جتري فيها، ينبغي رئيسياً سورية املستقبلية، التي ستكون روسيا العباً
مراعاة موقف إسرائيل يف موضوع اجلوالن، ومنع فتح جبهة إضافية من قبل 

، ينبغي ثانياً. نفوذ اإليرانيين يف سورية ليصحزب الله يف جنوب سورية، وتق
عندما تتضرر مصاحلها،  على إسرائيل أن توضح أنها ستواصل العمل عسكرياً

نشر قوات معادية يف  وألله، يف حاالت نقل سالح نوعي إىل حزب ا وأساساً
، ينبغي على إسرائيل ثالثاً. أو استخدام أسلحة غير تقليدية ،مرتفعات اجلوالن

 ، وبشأنمستقبل سوريةبشأن أن تعزز التفاهمات مع العربية السعودية وتركيا 
، رابعاً. إىل تعزيز جهات سنية معتدلة يف سوريةترمي أعمال استباقية 

روسيا كرافعة من  تخدم منظومة العالقات الناشئة معبمستطاع إسرائيل أن تس
للحزب أن يقلص  كابحومن شأن نشاط روسي . حزب اللهأجل ضمان كبح 

ويف . خماطر عمليات مزعزعة لالستقرار من قبل حزب الله يف املستقبل
ذبح . اخلتام، ينبغي أن تُسمع إسرائيل صوتها يف القضية األخالقية املهمة

جب أن يتوقف، وعلى إسرائيل أن تفعل املزيد من أجل وقف الشعب يف سورية ي
 أيضاً ن كان مدعوماً هو املسبب الرئيسي له، وإأن نظام األسد  قتل الشعب علماً

 معإنسانية وحتى هجومية عند الضرورة،  باستخدام وسائلوذلك  من حلفائه،
 تركيا، العربية السعودية، مصر: إشراك دول عربية وإسالمية برغماتية

 .واألردن
 ممكنة يجدر أن تشمل، بين جملة أمور، تقديم معلومات ية خطوات إسرائيلثمة و

يف عندما تنظر جراءات مستقبلية يف احملكمة اجلنائية الدولية إلاستخباراتية 
كما . ه منذ سنواتمؤيدويرتكبها األسد والتي طيرة اخلرب احلموضوع جرائم 

 - الدولتية أو الفوق(فاعلة الدولية جميع اجلهات ال دعمإسرائيل ملزمة بأن 
أدنى من سوري يستبدل األسد ويقلص إىل حد  التي تعمل جاهدة حلل) دولتية

وباإلضافة إىل ذلك، تستطيع إسرائيل أن . وجود إيران وحزب الله يف سورية
على سيطرة جهات معتدلة  بشكل فاعل يف منطقة احلدود كي تضمن نشطت

 .األرض
 ات، على إسرائيل أن تكون منخرطة بشكل مكثف أكثر يف وأبعد من هذه اخلطو

وذلك من خالل . كل ما يتعلق باملساعدة اإلنسانية للسكان املدنيين يف سورية
 .ومواصلة عالج جرحى احلرب األهلية ،إمدادات غذائية، ومساعدة إنسانية
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 ن تعزيز احملور الراديكايل على احلدود الشمالية لدولة وقصارى القول إ
ئيل يستدعي مواصلة تطوير ركائز مفهوم األمن القومي احملدثة يف إسرا

عما عهدنا يف املاضي،  دينامية ومغايرة جداًو جبهة شمالية معقدة مواجهة
  .        عسكري روسي حضورها مركزيف يوجد والتي 

  


