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خالفات روسيا والنظام السوري:
دوافعها ،وحدودها ،وآفاقها

وحدة الدراسات السياسية

هقافآو ،اهدودحو ،اهعفاود :يروسلا ماظنلاو ايسور تافالخ
سلسلة :ةلاح مييقت
14وينوي /ناريزح  14  14

ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن أربع سالسل هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم
م يف البالد
حالة ،وتقارير .تهدف الوحدة إىل إنجاز تحليالت تلبي حاجة القراء من أكادمييني ،وص ّناع قرار ،ومن الجمهور العا ّ

العربية وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا

للقضية املطروحة للنقاش.

جميع الحقوق محفوظة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات © 2020

مؤسسة بحثيّة عربيّة للعلوم االجتامعيّة والعلوم االجتامعيّة التطبيقيّة
السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
ّ
ٍ
السياسات
ما لدراسة
اإلقليمي والقضايا الجيوسرتاتيجية .وإضافة إىل كونه مركز
والتّاريخ
أبحاث فهو يويل اهتام ً
ّ
ّ

ونقدها وتقديم البدائل ،سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه املنطقة العربيّة ،وسواء كانت سياسات
مؤسسات وأحزاب وهيئات.
حكوم ّية ،أو سياسات
ّ

يعالج املركز قضايا املجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم االجتامعيّة واالقتصاديّة والتاريخيّة ،ومبقاربات
ٍ
سامت
يب ،ومن وجود
ومنهج ّيات تكامل ّية عابرة للتّخصصات .وينطلق من افرتاض وجود أمن
ين عر ّ
قومي وإنسا ّ
ّ
كربامج
يب ،ويعمل عىل صوغ هذه الخطط وتحقيقها ،كام يطرحها
ومصالح مشرتكة ،وإمكانيّة تطوير اقتصاد عر ّ
َ
ٍ
البحثي ومجمل إنتاجه.
وخطط من خالل عمله
ّ

السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
شارع الطرفة ،منطقة 70
وادي البنات
ص .ب10277 :
الظعاين ،قطــر
هاتف+ 974 40354111 :
www.dohainstitute.org

املحتويات
تراشق إعالمي
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طفت عىل سطح العالقات بني النظام السوري وروسيا ،مؤخ ًرا ،توترات غري مسبوقة ،ما لبثت أن تراجعت حدتها.
كشفت هذه الخالفات عن الصعوبة املتزايدة التي يواجهها الروس يف ضبط سياسات حليفهم يف دمشق،
وأظهرت تأثر العالقة بني الرئيسني الرويس والسوري ،وعمق االستياء اإليراين من التحركات الروسية يف
سورية .مع ذلك ،يدفع اصطفاف القوى اإلقليمي والدويل يف الرشق األوسط ،واألوضاع الخاصة للنظام
الروس إىل املحافظة عىل تحالفهم مع بشار األسد ،بينام يواصلون اغتنام الفرص لتوسيع نفوذهم
السوري،
َ
يف سورية والتمدد عىل حساب اإليرانيني واألمريكيني.

تراشق إعالمي

كانت الخالفات بني الجانبني تظهر دوريًا ،لكن هذه املرة اختلفت عن سابقاتها؛ إذ انحدرت عالقات النظام بالروس
إىل أدىن مستوى عرفته ،منذ بداية األزمة السورية عام  .2011فقد هاجم كتّاب روس بشدة النظام السوري
د نظراؤهم السوريون باملثل مهاجمني الرئيس الرويس فالدميري بوتني شخصيًا .وطرح مركز أبحاث
ورئيسه ،ور ّ
وله وزارة الخارجية الروسية ،عدة سيناريوهات محتملة لتطور األوضاع يف سورية ،مل
رويس مرموق ،مت ّ
يستبعد منها إمكانية التوصل إىل اتفاق رباعي أمرييك – رويس – إيراين  -تريك عىل تغيري األسد ووقف
إطالق النار ،مقابل تشكيل حكومة انتقالية تشمل املعارضة والنظام وقوات سوريا الدميقراطية «قسد»(((.
وبعد ذلك ،نرشت وكالة «األنباء الفدرالية» الروسية اململوكة لقطب األعامل الرويس يفغيني بريغوجني،
ة من «عدم
واملعروف باسم «طباخ الكرملني» ،عدة تقارير انتقدت األسد ونعتته بـ «الضعيف والفاسد» ،محذر ً
توافر الظروف للرشاكة بني روسيا وسورية نظ ًرا إىل ارتفاع مستوى الفساد يف املستويات السياسية (السورية)
العليا»((( .كام نرشت «األنباء الفدرالية» نتائج استطالع أجراه «صندوق حامية القيم الوطنية» ،الحكومي ،عىل
عينة من املواطنني السوريني دل عىل «تدهور شعبية األسد إىل مستويات غري مسبوقة» ،حيث رفض  54يف
حاسم ،منح األسد ثقتهم مجددًا يف االنتخابات الرئاسية املقبلة يف 2021؛ ما شكل رضبة
املئة منهم ،رفضً ا
ً
خصوصا أنها جاءت من حليفه الرويس لتؤكد معارضة الرأي العام السوري لألسد ،مبا يف ذلك داخل
للنظام،
ً
املناطق التي يسيطر عليها((( .وتكاد نتائج هذا االستطالع أن تكون متطابقة مع ما ذكره الدبلومايس الرويس،

رامي الشاعر ،يف إحدى مقاالته يف صحيفة زافرت الروسية ،والتي أعادت نرشها قناة روسيا اليوم(((.

وقد وصل األمر بالصحافة الروسية إىل حد ترسيب خرب إهداء رئيس النظام السوري زوجته لوحة فنية لرسام
بريطاين معارص تحمل اسم «سبالش» ،قيمتها  23.1مليون جنيه إسرتليني (حواىل  30مليون دوالر) ،يك تزين
بها أحد جدران قصورها((( .ورغم أن املعلومة مل تكن صحيحة ،فإن ترسيبها لإلعالم الغريب كان الفتًا.
غضب شديد يف دمشق ،ودفعت محللني وشخصيات قريبة من النظام إىل التلويح
تسببت هذه التقارير يف
ٍ
(((
(((
باحتامل إعالن الوجود الرويس يف سورية «احتاللً »  ،ومواجهته بـ «مقاومة مسلحة» .
" 1خطة روسية لسوريا :تنحية األسد وحكومة انتقالية" ،املدن ،2020/4/29 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/2BO9niR :
" 2هجوم رويس عىل األسد :ضعيف وفاسد والسوريون لن ينتخبوه" ،املدن ،2020/4/16 ،شوهد يف  ،2020/6/10يف ،https://bit.ly/2MJKneX :يف غضون أيام
من نرشها ،حذفت الوكالة التقارير ،زاعم ً
ة أنها تعرضت الخرتاق من قراصنة أتراك.
3

املرجع نفسه.

4

رامي الشاعر" ،األسد ومخاطر الترصيحات الصاخبة!" ،روسيا اليوم ،2019/11/7 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/3hbJJF4 :

" 5اشتعلت بني رامي مخلوف وأسامء األسد ..فضائح بالجملة" ،املدن ،2020/4/18 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/3h9YTup :
ما حادًا عىل الرئيس
 6فاجأ أمني عام مجلس الشعب خالد العبود ،املراقبني بنرشه مقالة عىل صفحته مبوقع التواصل االجتامعي "فيسبوك" ،شن فيها هجو ً
ن االستخبارات السوريّة فخّخت هذه الجبال بعرشات
ن الرئيس األسد أغرق ’بوتني‘ يف حريق طويل يف ’جبال الالذقية‘ ..ماذا لو أ ّ
الرويس شخصيًا .وكتب" :ماذا لو أ ّ
’الرويس‘ ،أو بدؤوا بعمليات انتقامية من القوات الروس ّية ،نتيجة تدخّل ’روسيا‘ ،و’بوتني‘ تحديدًا ،يف
اآلالف من املقاتلني الذين رفعوا شعار املقاومة لالحتالل
ّ
الشؤون الداخلية لسوريّة" .ينظر" :لكن ...ماذا لو غضب األسد من بوتني؟" ،تدوينة عىل الفيسبوك ،2020/5/7 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/2Up2PO8 :
 7يف رسالة وجهها إىل رجل األعامل رامي مخلوف محذ ًرا إياه من شق البيئة الحاضنة للنظام عىل خلفية كشفه الرصاع مع األسد حول دوره االقتصادي ،نبه رئيس
ة روسية أو بيد إيران للضغط عىل
"املجمع العلوي السوري" أحمد ديب أحمد ،مخلوف يف منشور عىل صفحته مبوقع التواصل االجتامعي فيسبوك ،من أن يكون "أدا ً
الرئيس األسد" .ينظر :أحمد ديب أحمد" ،رامي مخلوف والفيديوهات املريبة" ،تدوينة عىل الفيسبوك ،2020/5/3 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/2XLhJ3q :

1

هقافآو ،اهدودحو ،اهعفاود :يروسلا ماظنلاو ايسور تافالخ

عودة الدفء
بعد أسابيع من الخالف ،بدأت عملية احتوائه انطالقًا من إيران؛ إذ نفى السفري الرويس يف طهران ،لوان
جاكاريان(((« ،شائعة» اتفاق روسيا وإيران عىل دفع األسد إىل االستقالة ،بعد ساعات من نفي مسؤول
رفيع يف مجلس الشورى اإليراين وجود مثل هذا االتفاق((( .أىت النفي الرويس اإليراين املتزامن ،عقب
يومٍ من إبالغ كبري مساعدي وزير الخارجية اإليراين للشؤون السياسية الخاصة ،عيل أصغر حاجي ،سفري
النظام السوري يف طهران ،عدنان محمود ،مبواصلة بالده دعم النظام ضد «اإلرهاب» ،واستمرار «التعاون
االسرتاتيجي بني إيران وسورية وروسيا» يف هذا املجال(.((1
وبالتزامن مع زيار ٍ
ة غري معلنة ملبعوث رويس عسكري إىل دمشق،جال عىل املسؤولني السوريني لطأمنتهم
أن «ال تغيري يف موقف الرئيس فالدميري بوتني من األسد» ،خرج سفري روسيا لدى النظام السوري ،ألكسندر
ٍ
صمت دام أكرث من شهر عىل بدء الحملة اإلعالمية الروسية عىل األسد ،ليؤكد أن «اإلشاعات
يفيموف ،عن
والتلميحات» حول وجود خالفات بني روسيا والنظام «ليس لها أي أساس»( .((1بعد أيام من ترصيحه ،تم
تعيني يفيموف مبعوث ًا للرئيس الرويس إىل سورية( ،((1وأعقب ذلك تفويض بوتني وزاريت الدفاع والخارجية
إجراء محادثات مع الجانب السوري ،حول «نقل ملكية املزيد من العقارات واملياه اإلقليمية السورية إىل
القوات العسكرية الروسية ،وذلك يف إطار االتفاق بني البلدين عىل نرش املجموعة الجوفضائية الروسية
يف سورية» املوقّع عام  .((1(2015ووسط جهود روسية ،توجت بإعادة افتتاح الجزء الواصل بني مدينتي حلب
والقامشيل من الطريق الدويل « ،((1(»M4سلم الروس النظام «الدفعة التالية من الطائرات الحربية
املتطورة واملحدثة من طراز ’ميغ  ،((1(«‘29بينام ش ّنت طائرات حربية روسية أول مرة منذ توقيع اتفاق موسكو
بني الرئيسني الرويس والرتيك لوقف إطالق النار يف إدلب ،غارات يف املنطقة(.((1
وعىل الرغم من هذه اإلشارات ،عمدت قوى من داخل النظام ،قريبة من إيران ،إىل مهاجمة قادة ميليشيات
مقربة من العميد سهيل الحسن الذي يقود ميليشيات «النمر» ،ويحظى برعاية روسيا وحاميتها( .((1كام
" 8السفري الرويس يف طهران :روسيا مستمرة يف دعم الحكومة الرشعية السورية" ،امليادين ،2020/5/17 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/3heeKbd :
" 9برملاين إيراين رفيع :أنباء حول اتفاق بشأن استقالة األسد كذبة كربى" ،روسيا اليوم ،2020/5/17 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/2BUpCLz :
" 10أصغر حاجي يؤكد استمرار التعاون االسرتاتيجي بني إيران وسورية وروسيا يف مكافحة اإلرهاب" ،سانا ،2020/5/16 ،شوهد يف  ،2020/6/10يف:
https://bit.ly/2MLUFLq
 11سيلفا زروق" ،سفري روسيا يف دمشق ألكسندر يفيموف يف مقابلة مع الوطن :عالقاتنا االسرتاتيجية أقوى مام كانت يف أي وقت  ..لن نرتك أصدقاءنا
السوريني وال تسامح مع اإلرهابيني أبدًا" ،الوطن أونالين ،2020/5/21 ،شوهد يف  ،2020/6/10يف:
استخدم السفري الرويس لغة غري معهودة يف الترصيحات الدبلوماسية فأكد أن تلك املحاوالت فشلت ،وأضاف" :لن يسمح حتى باالقرتاب من https://bit.ly/2XNyICj.
".النتائج املقصودة
خاصا للرئيس الرويس
ممثل
ً
خاصا له من أجل تطوير العالقات مع سورية" ،ينظر" :بوتني يعني سفري موسكو لدى دمشق
"ممثل
ً
مى بوتني السفري يفيموف
ً
ً
 12س ّ
لتطوير العالقات مع سوريا" ،روسيا اليوم ،2020/5/25 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/3dOSmTH :
وض بإجراء محادثات مع سوريا لتسلم منشآت إضافية" ،امليادين ،2020/5/29 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/3feChr3 :
" 13بوتني يف ّ
 14جالل بكور" ،سورية :تحركات روسية لفتح طريق ’ ‘M4بني حلب والحسكة" ،العريب الجديد ،2020/5/25 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/37izzhl :
 15بحسب ما أفاد بيان عسكري أكد أن عملية االستالم متت يف قاعدة حميميم الروسية ،ينظر" :سورية تتسلم دفعة من طائرات (ميغ  )29املتطورة واملحدثة من
روسيا االتحادية" ،سانا ،2020/5/30 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/2YhL0lb :
" 16غارات روسية شامل غريب سوريا للمرة األوىل منذ رسيان وقف إطالق النار" ،الرشق األوسط ،2020/6/3 ،شوهد يف  ،2020/6/10يف:
؛ أغار الطريان الرويس الحريب يومي الرابع والخامس من حزيران /يونيو عىل محيط قرية تل أعور قرب مدينة جرس الشغور بريف إدلب ،كام هاجمhttps://bit.ly/3hbQjeH
أرايض خالية يف محيط قرى وبلدات (الزيارة والرسمانية وزيزون) .وقدر خرباء عسكريون من املعارضة السورية أن تكون هذه الغارات مبنزلة طلعات تدريبية هدفها
املسية "بريقدار" التي حققت نجاحات
تدريب طياري النظام عىل استخدام طائرات "ميغ  "29املحدثة التي تسلمها مؤخ ًرا من روسيا ،يف مواجهة الطائرات الرتكية
ّ
كبرية يف املعارك التي دارت مؤخ ًرا شامل غرب سورية ويف محيط العاصمة الليبية طرابلس .وذكروا أن وزارة الدفاع الروسية قررت توريد طائرات "ميغ  "29لقوات النظام
بعد توصل الخرباء الروس إىل أن هذا الطراز من املقاتالت قادر عىل التعامل مع السالح الرتيك الجديد .ينظر’" :ميغ ‘-29يف سوريا ..ملواجهة ’بريقدار‘ الرتكية" ،املدن،
 ،5/6/2020:شوهد يف  ،10/6/2020يف
https://bit.ly/37iS8Sk
" 17حملة إعالمية ض ّد قائد ’النمر‘ تتزامن مع إجراءات بحق مخلوف’ :الدفاع الوطني‘ السورية تتهم مساعدي سهيل حسن بـ ’التعفيش‘ ...وتجميد التداول بأسهم
’سرييتل ،"،الرشق األوسط ،2020/6/2 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/3f9o66y :
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رسب الروس أنباء عن «استياء» موسكو من تراجع النظام «مجددًا ..عن تعهدات واتفاقات سابقة»( ،((1تنص
ّ
عىل تقييد وصول قوات إيرانية ومجموعات تابعة لطهران إىل محيط مطار دمشق الدويل ،وإىل املنطقة
الجنوبية (درعا والقنيطرة) .ومل تكد أخبار االستياء الرويس تنترش ،حتى تجددت الغارات اإلرسائيلية عىل جيش
ع استمر أسبوعني(.((1
النظام بعد انقطا ٍ

أسباب الخالف

تدور الخالفات الروسية  -السورية حول أولويات تكتيكية تشمل رغبة روسية يف إبداء النظام مرونة يف
مفاوضات الحل السيايس ،وقضايا أخرى تتضمن االمتيازات االقتصادية وإعادة الديون السورية .باتت هذه
الخالفات موسمية ،وتزداد حدتها باطراد .وقد تعددت العوامل التي ساهمت يف تعكري صفو العالقات بني
النظام والكرملني ،من إحباط الروس من «عناد» األسد ورفضه املتكرر التجاوب مع أي اقرتاح رويس حول
العملية السياسية( ،((2وترصيحاته املتكررة املنافية ملقتضيات الجهود السياسية التي يبذلها مبعوثو
الكرملني( ،((2واستخدامه إيران حائ َ
ط صد يف وجه املطالب الروسية ،يف مقابل اإلحباط الذي يشعر به األسد
من «تأجيل» الروس عملية استعادة إدلب مرتني ،مرة أواخر عام  ،2018ومرة ثانية يف مطلع آذار /مارس 2020
 ،بعد أن تم التوصل إىل اتفاق موسكو بني بوتني وأردوغان.
يقف وراء هذا التدهور تحوالت متر بها عالقات الجانبني؛ ففي الفرتة  ،2017 - 2015كان النظام يف ذروة ضعفه
ومل يكن لديه القدرة عىل انتقاد الروس أو مقاومة مطالبهم ،لكن مع تحول هذا امليزان ،بالتدريج ،عىل مدار
األعوام املاضية ،لصالحه ،بات النظام أكرث جرأة يف انتقاد الروس ،عل ًنا ،ورفض «إمالءات الحلفاء»(.((2
مبرور الوقت ،تغريت نظرة النظام إىل أهمية العامل الرويس ،مقارن ً
رصا من
ة مبا كانت عليه مل ّا كان محا ً
كل من حلب والالذقية وحامة ،ويف دمشق أيضً ا.
فصائل املعارضة املسلحة ،والتي كانت تهدد مواقعه يف ٍّ
ال شك يف أن مكاسب النظام العسكرية انعكست إيجابيًا ،عىل املوقف الرويس ،لكن مع مرور الوقت ازدادت
الصعوبات أمام الكرملني يف السيطرة عىل النظام ،بينام اشتد ،بالتدريج ،التناقض بني الجانبني حول األهداف
املبتغاة من العمل العسكري.
يرص النظام عىل تحقيق نرص عسكري كامل ،من جهة ،ويعترب أنه أصبح يف متناول يده وره ًنا بإرادته
ما بحلفائه اإليرانيني ،دومنا كبري حاجة إىل الروس ،ولو طال أمد الحرب لسنني أخرى .ومن جهة أخرى،
مدعو ً
كان النظام دائم اللجوء إىل التوتري والتسخني العسكري من أجل تخفيف الضغوط عن كاهله ،لكنه يجد أن
املصالح الروسية تفرض عليه خطوطًا حمراء وقيودًا تحد من حريته وتحكُمه بالتهدئة مع خصومه (الواليات
18

رائد جرب" ،استياء يف موسكو من دمشق بعد ’عودة إيرانية‘ ملواقع حيوية" ،الرشق األوسط ،2020/6/4 ،شوهد يف  ،2020/6/10يف:
https://bit.ly/30so6KQ

 19ذكر مصدر عسكري من جيش النظام بأن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لعدوان إرسائييل يف أجواء مدينة مصياف بريف حامة وسط البالد ،يستهدف معامل
الدفاع" ،ينظر" :دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إرسائييل وتسقط عددًا من الصواريخ" ،سانا ،2020/6/4 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/30r6JKk :
 20بحسب وكالة بلومربغ ،يرص الرئيس الرويس بوتني عىل أن يظهر األسد املزيد من املرونة يف املحادثات مع املعارضة السورية بشأن التوصل إىل تسوية
من وصفته بـ "املصدر املقرب من الزعيم الرويس" أن "بوتني يعترب األسد شخصية
سياسية لوضع نهاية للرصاع املستمر منذ حواىل  10أعوام ،كام نقلت الوكالة ع ّ
عنيدة خيّبت آماله" .ينظر :هرني ماير وإيليا أركيبوف" ،لهذا السبب بوتني غاضب من بشار األسد" ،القدس العريب ،2020/4/28 ،شوهد يف  ،2020/6/10يف:
؛ وقد رفض األسد طلبًا روسيًا ينص عىل مساهمة روسية أو أممية يف تنظيم انتخابات مجلس الشعب التي كانت مقررة يف أواسط نيسان /أبريلhttps://bit.ly/2YlXXKO
عا باملواعيد الدستورية" .والحقًا أصيب الروس بخيبة أمل ملا أجل األسد عقد االنتخابات مرتني بسبب جائحة كورونا.
 ،2020كام رفض تأجيلها بنا ًء عىل مت ٍّ
ن رويس "متذر ً
وظهرت نقطة خالفية أخرى خالل الحوار بني املبعوثني الروس واألسد متثلت يف إمكانية ترشيح شخصيات سورية محسوبة عىل الروس يف االنتخابات الترشيعية لعام
 ،2020.لكن النظام رفض األمر مطلقًا
 21وصف األسد يف حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية لألنباء ،اللجنة الدستورية بـ "العمل األخرق ..واملنايف للمنطق وللواقع" .ينظر" :الرئيس السوري بشار األسد
يف حوار مع ’سبوتنيك‘ يتحدث عن االقتصاد والوضع الكردي والدور الرويس ..فيديو" ،سبوتنيك عريب ،2019/11/15 ،شوهد يف  ،2020/6/10يف:
؛ يف مقابلة أخرى ،قلل األسد من شأن اللجنة ،وأكد نهاية عملية جنيف ،ورفض كذلك اإلرشاف األممي عىل االنتخابات ،وربط تنفيذه مبوافقةhttps://bit.ly/2YcwdYU
نظامه عليه .ينظر" :الرئيس األسد :املحتل الرتيك هو وكيل األمرييك يف الحرب وعندما ال يخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب ..دخول الجيش إىل مناطق
:الشامل هو تعبري عن دخول الدولة السورية" ،سانا ،31/10/2019 ،شوهد يف  ،10/6/2020يف
https://bit.ly/30sLUOy
22

أحمد ديب أحمد" ،إمالءات الحلفاء املرفوضة" ،تدوينة عىل الفيسبوك ،2020/5/17 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/37e2l2H :
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هقافآو ،اهدودحو ،اهعفاود :يروسلا ماظنلاو ايسور تافالخ

املتحدة األمريكية ،وتركيا عىل نح ٍ
و خاص) .كذلك الحال بالنسبة إىل اإليرانيني الذين يتحملون عداء واشنطن
من دون أن يكون يف وسعهم الرد يف سورية بسبب القيود الروسية .وهكذا ،بات النظام واإليرانيون يف
موقع متلقي الرضبات من األمريكيني واإلرسائيليني من دون القدرة عىل الرد نتيج ً
ة للقيود الروسية .ومن
م ،تحولت روسيا يف حسابات دمشق وطهران ،من حليف إىل معرقل لسياساتهام ،ليس فقط يف سورية
ث ّ
وإمنا عىل امتداد املنطقة.
ن فرصهم يف التوصل إىل تسوية سياسية معرتف بها دوليًا ،تكرس
يف املقابل ،يعتقد املسؤولون الروس أ ّ

دورهم يف الساحة السورية ،مرتفعة يف الوقت الحايل ،وأن االنتظار قد يع ّرضهم ملخاطر الوقوع يف
رشك أمرييك الستنزافهم سياس ًيا واقتصاديًا يف سورية( ،((2أو التورط يف مواجهة إرسائيلية  -إيرانية يف
الجنوب والوسط أو بني النظام واألتراك يف الشامل الغريب ،أو احتامالت تجدد التحالف األمرييك  -الرتيك

(((2

الرامي إىل تطويق الدور الرويس يف رشق البحر األبيض املتوسط .قد تعقّد هذه الخطوة حسابات الكرملني،

وتضطره إىل زيادة تعاونه مع إيران التي تراجع نفوذها اإلقليمي تحت وطأة العقوبات التي فرضتها عليها

إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب .وستساهم التسوية السياسية لألزمة السورية ،يف متكني روسيا من

نقل الرتكيز من امليدان العسكري ،حيث يعمل األمريكيون واألتراك عىل تعزيز مواقعهم عىل املدى الطويل،
م إعطاء روسيا الفرصة يك تفسح املجال أمام اإلمارات العربية
إىل امليدان السيايس واالقتصادي ،ومن ث ّ
املتحدة ،ومرص ،واململكة العربية السعودية ،ملواجهة الدور الرتيك ،يف سورية.

ة بإيران التي لها
يعمل الروس عىل رعاية قوى وشخصيات عسكرية وسياسية واقتصادية سورية ،أسو ً

نفوذ راسخ داخل مؤسسات النظام واملجتمع السوري ،وتتبعها ميليشيات ،وشخصيات عسكرية وسياسية
واقتصادية ،وتيارات ظاهرة وغري ظاهرة يف الجيش واألجهزة األمنية .إال أن املساعي الروسية يف هذا

امليدان تصطدم مبامنعة األسد ،الذي تتملكه مخاوف من أن تتحول أي شخصية أو تيار سوري مدعوم من

الروس إىل بديل منه( .((2اضطرت هذه الحسابات بشار األسد إىل ترك منصب رئيس األركان شاغ ًرا نحو عامني
ونصف ،وال يزال كذلك حتى اآلن ،وتكليف وزير الدفاع العامد عيل أيوب بتسيري مهامته ،عىل الرغم من ضعف

حالته الصحية .يضغط هذا الخليط املتنافر من األسباب عىل العالقات بني النظام والروس(.((2

 23أقر املبعوث األمرييك إىل سورية ،جيمس جيفري ،أن مهمته تتلخص يف تكثيف الضغوط عىل الروس يف سورية .ينظر :قاسم آالري" ،واشنطن :نهدف لجعل
الحرب بسوريا ’طريقًا مسدودًا‘ أمام روسيا :يف كلمة للمبعوث األمرييك إىل سوريا ،جيمس جيفري مبعهد ’هدستون‘ بالعاصمة واشنطن" ،وكالة أنباء األناضول،
 ،2020/5/14شوهد يف  ،2020/6/10يف:
؛ إال أن املعلقني الروس قرؤوا ترصيحات جيفري عىل النحو التايل" :وظيفتي هي خلق مستنقع للروس هناك" ،ينظر :فيتايل نعومكني" ،ما الذيhttps://bit.ly/3hekgef
:تنتظره روسيا من سوريا؟" ،الرشق األوسط ،20/5/2020 ،شوهد يف  ،10/6/2020يف
:؛ ينظر أيضً ا :رامي الشاعر" ،كوابيس جيمس جيفري الروسية؟" ،روسيا اليوم ،20/5/2020 ،شوهد يف  ،10/6/2020يفhttps://bit.ly/2XOLwrU
https://bit.ly/37hpgdj
 24تحدث املبعوث األمرييك إىل سورية ،جيمس جيفري ،عن أن أحد أهداف بالده االسرتاتيجية يف سورية هو املحافظة عىل قلعة املعارضة يف إدلب ،ينظر:
إبراهيم حميدي" ،جيفري :روسيا تعرف طبيعة حليفها السوري ...وعقوباتنا تضغط عىل ’الحلقة الضيقة‘" ،الرشق األوسط ،2020/5/2 ،شوهد يف ،2020/6/10
يف:
؛ أكد جيفري أيضً ا أن اتفاق األمريكيني مع األتراك عىل منع سقوط إدلب بيد النظام ،ووصف "األتراك بأنهم ليسوا أصدقاء للروس" ،ينظر :معاذhttps://bit.ly/2Ut3lee
:العمري" ،جيمس جيفري :روسيا ال تريد األسد ...ونساعدها إليجاد البديل" ،الرشق األوسط ،13/4/2019 ،شوهد يف  ،10/6/2020يف
https://bit.ly/30xqJLr
 25عكست تلك املخاوف ،ترصفات األسد الحادة تجاه ابن خاله رامي مخلوف .ميلك مخلوف إمرباطورية اقتصادية وإعالمية ،وله صالت قوية بضباط رفيعي املستوى
فضل عن دعمه لتيار سيايس هو أحد فروع الحزب السوري القومي
ً
يف الجيش واألجهزة األمنية ،وكبار املوظفني يف الحكومة والوزارات ومؤسسات الدولة،
االجتامعي ،وتوزيعه مساعدات مالية للعائالت الفقرية بني العلويني عرب "جمعية البستان الخريية" ،وامتالكه ميليشيات عسكرية كـ "البستان" و"الزوبعة" و"الصاعقة"
التابعتني للحزب "السوري القومي" .تصاعدت مخاوف األسد من أحد أكرث ضباط جيش النظام بروزًا خالل الحرب :العميد سهيل الحسن امللقب بـ "النمر" ،بعد إرصار بوتني
عقدت يف قاعدة حميميم يف كانون األول /ديسمرب  ،2017نتيجة لذلك أرص األسد عىل منع أي ضابط سوري من حضور
عىل حضوره القمة الروسية  -السورية التي ُ
اجتامع التخطيط العسكري الذي عقده مع الرئيس الرويس يف مقر تجميع القوات الروسية بدمشق مطلع كانون الثاين /يناير  .2020وهو ما اضطر الروس الحقًا
إىل اإلتيان بكريس لوزير الدفاع السوري العامد عيل أيوب الذي اقتضت الجلسة حضوره.
 26لفت يف هذا الصدد أن جيمس جيفري ذكر خالل ندوة عقدها أحد مراكز األبحاث األمريكية يف  11نيسان /أبريل  ،2020أي قبل أيام من إطالق الروس حملتهم
اإلعالمية ضد األسد ،أن "الروس أكدوا ألمريكا أن عالقتهم مع األسد ليست يف أفضل حاالتها ،وهم ليسوا سعداء باألسد ولكن املشكلة يف نظرهم هي عدم وجود
بدائل عنه" ،أضاف "ونحن عىل اتصال وتواصل مع الروس ..والروس ليس لديهم حل سيايس يف سوريا ،وعملنا اآلن هو تحقيق ذلك االنتقال السيايس .".وردت يف:
"جيمس جيفري :روسيا ال تريد األسد".
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عىل الرغم من ذلك ،يبدو اإلطار االسرتاتيجي العام للعالقات بني روسيا والنظام راسخًا؛ إذ تتحدد
االسرتاتيجية الروسية يف سورية مبحددين أساسيني :األول صعوبة إيجاد بديل من بشار األسد( ،((2والثاين
رغبة موسكو يف االستفادة القصوى من املوقع السوري يف مقارعة النفوذ األمرييك ،عرب تنفيذ نقالت
اسرتاتيجية يف الرشق األوسط ،آخرها نقل طائرات حربية من قاعدة حميميم العسكرية يف الالذقية إىل
أحد املطارات الليبية ،لدعم خليفة حفرت بعد تراجع قواته أمام قوات حكومة «الوفاق» املعرتف بها من
جانب األمم املتحدة ،واملتحالفة مع تركيا( .((2لقد مثلت ليبيا ،ساحة اتفاق مثالية بني النظام والروس؛ إذ
اعرتف النظام بحكومة رشق ليبيا املدعومة من حفرت ،وسلمها مبنى السفارة الليبية يف دمشق(،((2
هل عملية تجنيد مقاتلني سوريني( ،((3للقتال يف صفوف املرتزقة الروس التابعني لـ «فاغرن» إىل جانب
وس ّ
ما يسمى «الجيش الوطني».

الدور اإليراين
يقبع اإليرانيون يف خلفية املشهد جاهزين دامئًا لدعم النظام عندما تشتد الضغوط الروسية عليه ،كام

يعملون يف الوقت نفسه عىل تهدئتها نتيجة استمرار الحاجة إىل الدور الرويس يف املواجهة التي

تتصاعد مع واشنطن .هذا ما يفرس الزيارة التي وصفتها وزارة الخارجية اإليرانية بـ «املهمة» لوزير الخارجية

اإليراين ،محمد جواد ظريف ،إىل دمشق ولقا َءه برئيس النظام السوري يف أيار /مايو  ،2020عىل الرغم
عا يف مواجهة
من تفيش جائحة كورونا ،يف رسالة سياسية أراد من خاللها الجانبان التأكيد عىل الوقوف م ً

الضغوط املتزايدة( .((3ويُعتقد أن اإليرانيني سعوا إىل االستفادة من خالف الروس مع األسد ،عرب تصعيده(،((3

رسا لحلحلته؛ وكان الفتًا أن أوىل اإلشارات عىل انحسار التوترات ما بني النظام والروس أتت
قبل أن يتوسطواً ،

من طهران عىل لسان السفري الرويس لدى إيران.

لقد كان للميليشيات القريبة من إيران دو ٌر يف صد املعارضة املسلحة السورية واحتواء خطرها ،لكن حاجة
عا ملحوظًا ،وكلام تحركت موسكو نحو دفع العملية السياسية ،ظهرت إيران
الروس إىل اإليرانيني تراجعت تراج ً
يف الجانب املعرقل للجهود الروسية .ويف حني يرفض الطرف اإليراين أي تسوية سياسية لألزمة السورية

ال تكرس انتصار النظام عسكريًا ،وتحقق مصالح إيران االسرتاتيجية يف سورية ،يسعى الروس إىل احتكار
السيطرة عىل سورية وتحويلها مرفأ لهم عىل املتوسط ،ومرك ًزا لنفوذهم يف الرشق األوسط ،وأيضً ا

ساحة لالستثامرات واملصالح الروسية ومنصة لرجال األعامل الروس يك يعقدوا الرشاكات مع نظرائهم يف
الرشق األوسط(.((3

 27نقلت وكالة بلومربغ األمريكية ،عن مصدر مقرب من الكرملني ومسؤول حكومي ،أنه ال يزال من غري املمكن التخيل عن األسد ،ألنه ال يوجد شخص آخر مناسب يف
سورية ليحل مكانه ،ينظر :ماير وأركيبوف.
 28خالد محمود وسوسن أبو حسني’" ،أفريكوم‘ تتهم روسيا بنرش طائرات حربية يف ليبيا" ،الرشق األوسط ،2020/5/27 ،شوهد يف  ،2020/6/10يف:
https://bit.ly/2AjZLMr
" 29إعادة فتح السفارة الليبية يف دمشق إيذانًا بعودة التمثيل الدبلومايس بني البلدين الشقيقني-فيديو" ،سانا ،2020/3/3 ،شوهد يف  ،2020/6/10يف:
https://bit.ly/2AlvxbN
" 30جيفري :نعلم جيدًا أن روسيا تتعاون مع األسد لنقل مرتزقة لليبيا" ،وكالة أنباء األناضول ،2020/5/8 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/3dPBbl1 :
" 31الرئيس األسد لوزير الخارجية اإليراين :أزمة كورونا فضحت فشل األنظمة الغربية أولً والأخالقيتها ثانيًا" ،سانا ،2020/4/20 ،شوهد يف  ،2020/6/10يف:
https://bit.ly/2YnQGtU
 32يف إشارة إىل مضمون مقالة خالد العبود أو منشورات اللواء السابق يف االستخبارات السورية بهجت سليامن ،التي تؤكد قوة العالقة بني النظام وإيران،
وهامشية الدور الرويس .قدم فيتايل نعومكني قراءة لصالح املصالح الروسية عىل حساب إيران يف سورية .ينظر :نعومكني.
33 Jeremy Hodge, “After Five Bloody Years in Syria, Russia Is Turning Against Iran—and Assad,” The Daily Beast, 9/5/2020, accessed on 10/6/2020, at:
https://bit.ly/3h9M6YR
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لقد شكلت الحملة اإلعالمية الروسية التي استهدفت بشار األسد ،ستا ًرا كثيفًا لتحركات روسيا املصممة
الستغالل املصاعب اإليرانية الناجمة عن تفيش جائحة كورونا ومقتل الجرنال قاسم سليامين واملواجهة
األمريكية  -اإليرانية وأوضاع العراق ولبنان املعقدة؛ بهدف زيادة تأثريها داخل سورية وفرض نفسها أكرث عىل
معادالت القوة يف الشأن السوري .يف هذا السياق ،تجب قراءة ترفيع السفري الرويس يف دمشق إىل رتبة
«مبعوث الرئيس الرويس لتنمية العالقات مع الجمهورية العربية السورية» ،واستعجال موسكو التفاوض
عىل «تسليم ملكية» املزيد من املواقع واملنشآت السورية للقوات الروسية واملستثمرين الروس ،وغض
الروس طرفهم عن الغارات اإلرسائيلية عىل املواقع اإليرانية( ،((3وصمت موسكو عىل إعالن وزير الدفاع
اإلرسائييل السابق نفتايل بينت أن اسرتاتيجية إرسائيل انتقلت من تحجيم الدور اإليراين يف سورية إىل
«طرد» القوات وامليليشيات اإليرانية منها ،وصولً إىل ترسيب أنباء عن تشكل «تحالف ثاليث»( ،((3يضم إىل
كل من الواليات املتحدة وإرسائيل ،ويعمل عىل «إنهاء» الوجود اإليراين رشق سورية.
روسيا ً
عا صعبة جراء جائحة كورونا ،بعض
يف ضوء هذه املعطيات أيضً ا ،أجرت إيران ،التي تعاين ضائقة مالية وأوضا ً
املناقالت لقواتها وميليشياتها يف مختلف املناطق السورية ،وباألخص يف محافظة دير الزور ،لكن هذه
التنقالت مل تخرج عن اإلطار التكتييك .وإن كانت ميليشيات مقربة من طهران قد أخلت ،يف النصف األول من
أيار /مايو  ،2020بعض املواقع والحواجز يف محافظة دير الزور وسلمتها مليليشيات مدعومة روس ًيا ،تزام ًنا
مع هبوط طائريت شحن إيرانيتني أول مرة يف قاعدة حميميم الروسية عىل الساحل السوري( ،((3فإن إيران
عملت عىل تجديد قاعدة «اإلمام عيل» التي قصفها اإلرسائيليون بالقرب من مدينة البوكامل عىل الحدود
العراقية السورية ،عىل نح ٍ
و يدل عىل رغبتها يف «مواصلة العمل يف هذه املنطقة»( .((3ويف خطوة شكلت
تحديًا للرتتيبات األمنية التي توصلت إليها موسكو مع كل من عامن وتل أبيب وواشنطن يف درعا والقنيطرة،
زادت إيران من تحركات امليليشيات القريبة منها إىل جانب «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر األسد يف
الجنوب .ويف خطوة هدفت إىل قطع الطريق أمام الروس الساعني إىل استثامر مطار دمشق الدويل ،أعادت
طهران نرش ميليشياتها يف مواقع قريبة من املطار( ،((3وهو ما يهدد بتجدد الغارات اإلرسائيلية بالقرب منه.

خامتة
انحرست إىل حد ما األزمة التي عرفتها عالقة النظام بحليفته روسيا .واتضح أن اإلطار االسرتاتيجي للعالقة
بني النظام والروس ظل ثابتًا ،يف ضوء دعم الروس النظام ملنع انهياره يف مواجهة سياسة العقوبات
األمريكية والسياسة الرتكية التي تستهدف تقويضه ،وتقديم النظام الدعم لسياسة الكرملني حيال الرصاع
الليبي .مع ذلك ،مل يتمكن الروس والنظام من معالجة القضايا التي تسبب التوترات بينهام ،كرفض األسد
التجاوب مع املطالب الروسية لتحريك العملية السياسية ،واستعانته باإليرانيني ملقاومة ضغوطهم عليه،
فضل عن عرقلته املستمرة
ً
وتنسيقه املستمر مع طهران إلحباط السياسة الروسية حيال األزمة السورية،
للمصالح االقتصادية الروسية يف سورية .لقد كشفت األزمة األخرية بني موسكو ودمشق عن الدور الذي
تؤديه طهران سواء لجهة توتري األجواء بني روسيا والنظام أو تهدئتها.
 34تكثفت الغارات اإلرسائيلية بد ًءا من مطلع عام  ،2020بعد زيارة مستشار األمن القومي اإلرسائييل ،مئري بن شبات ،واشنطن ولقائه نظريه األمرييك ،روبرت
أوبراين ،يف البيت األبيض خالل كانون األول /ديسمرب  ،2019وشملت تلك الغارات مناطق واسعة من البوكامل يف الرشق إىل حمص ومصياف يف الغرب ،ومن
الكسوة يف الجنوب إىل بلديت السفرية ونبل يف الشامل.
 35معاذ العمري" ،جهود ثالثية ملواجهة نفوذ إيران يف البادية السورية" ،الرشق األوسط ،2020/5/14 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://bit.ly/3dPXkjl :
36

ٍ
ًا...تحد رويس ألمريكا وإرسائيل؟" ،املدن ،2020/5/15 ،شوهد يف  ،2020/6/10يف:
"إيران تستخدم حميميم مجدد

https://bit.ly/3dNYzzz

" 37صور وتحليالت تكشف بناء إيران نفقا يف قاعدة اإلمام عيل" ،الحرة ،2020/5/13 ،شوهد يف  ،2020/6/10يفhttps://arbne.ws/37g2bHU :
38

جرب.
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ريا ،أعادت الحمالت اإلعالمية املتبادلة السورية  -الروسية التذكري بهشاشة النظام أمام النقد ،حتى إن كان
أخ ً
(((3
من الحلفاء  .كام أظهرت الحد الذي قد يذهب إليه النظام يف معارضته مساعي روسيا ،الرامية إىل دفع
التسوية السياسية لألزمة السورية ،لكن هذا يف املقابل يزيد من عمق إحباط روسيا وميتحن صربها عىل
ٍ
حليف تبدو قدرتها يف السيطرة عليه محل تساؤل كبري.

 39أصابت االنتقادات الروسية املوجهة إىل األسد ،البيئة الحاضنة للنظام ،بالخوف من إمكانية تخيل موسكو عنه ،وأصبح الشغل الشاغل للسوريني قرب خروج
األسد من السلطة ،عىل الرغم من عدم تبلور هذا االتجاه يف املستقبل املنظور.
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