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 تمهيد

 

بداية   منذ  هناك  بحرية  قاعدة  امتلكت  حيث  األوسط،  الشرق  في  لروسيا  نفوٍذ  منطقة   
ً
تاريخيا سورية  عّد 

ُ
ت

 السبعينيات، وأقامت عالقات وثيقة مع نظام األسد األب، واستمرَّت هذه العالقات مع نظام األسد االبن. 

عام   سورية  في  الشعبية  االحتجاجات  انطالق  بشكل2011ومع  روسيا  وقفت  إسقاط    ،  مساعي  ضدَّ  واضح 

ة والدعم االقتصادي املشروط والنفوذ الدبلوماس ي، ولم تتواَن   ة العسكريَّ النظام السوري، واستخدمت القوَّ

 . 1مرة للحيلولة دون إدانة النظام  16عن استخدام حّقِّ النقض في مجلس األمن 

ل روسيا العسكري في نهاية أيلول/سبتمبر   ة التي منعت  ليكون أح  2015وجاء تدخُّ ة الرئيسيَّ د العوامل الخارجيَّ

في   الروس ي  ة  الخارجيَّ وزير  قاله  ملا   
ً
وفقا أسابيع،  يحدث خالل  أن  يمكن  كان  والذي  السوري،  النظام  سقوط 

 . 2وقت الحق 

إنهاء  ومحاولة  فيه،  ة  املركزيَّ تعزيز  خالل  من  النظام،  بنية  تقوية  على  سورية  إلى  قدومها  منذ  روسيا  وعملت 

كالفيلق األش جديدة؛  فرق  باستحداث  الجيش،  بنية  في  تغييرات  إحداث  على  وعملت  إلخ،  ة..  امليليشاويَّ كال 

اإليراني  التأثير  وجود  مع  ة  خاصَّ النظام،  بنية  في  التغيير  من  الكثير  ق  ُتحّقِّ لم  الجهود  هذه  لكنَّ  الخامس. 

 املعاكس.

ة ضدَّ مصالح النظام السوري،  وباملقابل، تغاضت روسيا عن كّلِّ الضربات التي  ة واإلقليميَّ ذتها القوى الدوليَّ نفَّ

ذتها إسرائيل منذ عام   لبنية النظام، وهذا ينطبق على معظم الضربات التي نفَّ
ً
ل تهديدا ِّ

ّ
شك

ُ
ها لم ت ، 2013طاملا أنَّ

فع مثلما  والعمليات،  الضربات  تلك  بعض  لوقف  ة  الدبلوماسيَّ أدواتها  استخدمت  قد  كانت  آب/  وإن  في  لت 

ة.2013أغسطس  ة مقابل وقف الضربة األمريكيَّ مت إلدارة أوباما عرَض تسليمِّ األسلحة الكيميائيَّ  ، عندما قدَّ

لها في سورية من تحقيق جملة من األهداف على املستوى الداخلي والخارجي،   نت روسيا من خالل تدخُّ
َّ
وقد تمك

ها فشلت باملقابل في تحقيق أهداٍف أخرى.    لكنَّ

ٍل محدوٍد على   ة في سورية بشكٍل أساس ي على التفّوق الجوي، مع تدخُّ ة الروسيَّ ة العسكريَّ اعتمدت االستراتيجيَّ

ى اليوم، مع تمركز   إلى املرتزقة الذين تنفي وجودهم في سورية حتَّ
ً
املستوى البري، والذي استندت فيه أساسا

 
ً
ة بعيدا ة النظاميَّ ة البريَّ ات الروسيَّ  عن ساحات القتال املباشرة.   معظم القوَّ

ة للتدخل على املستوى املحلّيِّ الروس ي  ة في تخفيض الكلفة السياسيَّ مت  3وساعدت هذه االستراتيجيَّ
َّ
ها عظ ، لكنَّ

ة.    ق باملعارك البريَّ
َّ
 فيما يتعل

ً
ا ة للدور اإليراني في سورية، والذي بقي محوريَّ  باملقابل من امليزة النسبيَّ

 
1 Russia, China veto Syria aid via Turkey for second time this week, Reuters, 10/7/2020:  

https://reut.rs/3kROswD  
2 Damascus was 2-3 weeks from falling when Russia intervened: Lavrov, Reuters, 17/1/2017: 

https://reut.rs/2TVJIeh 
3 Understanding Russia's Intervention in Syria, RAND, 2019, p9:https://bit.ly/3jc4zEU  

https://reut.rs/3kROswD
https://reut.rs/2TVJIeh
https://bit.ly/3jc4zEU
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لها سياسة األرض وجاء تحقيق األ  ة عالية، حيث اعتمدت روسيا منذ بداية تدخُّ ة بتكلفة إنسانيَّ هداف الروسيَّ

املدني،  الدفاع  ومراكز  املشافي  ة  وخاصَّ ة،  الحيويَّ املواقع  الستهداف  ة  الجويَّ الغارات  واستخدمت  املحروقة، 

 وارتكبت مئات املجازرِّ بحّقِّ املدنيين.

مسؤ  ة  الروسيَّ ات  القوَّ حوالي  وتعدُّ  مقتل  عن  مباشر  بشكل   
ً
أيلول/سبتمبر    8400ولة منذ  ى    2015مدني  وحتَّ

 . 20204نهاية آب/أغسطس 

قته روسيا في هذه  الروس ّيِّ في سورية، وما حقَّ ل 
ة لخمس سنواٍت من التدخُّ وتقدم هذه الدراسة قراءة تحليليَّ

 املستقبلي، ورؤيتها للحّلِّ السياس ي.  السنوات، وما فشلت في تحقيقه، كما تحاول استقراء الدور الروس ّيِّ 

 

 أواًل: دوافع التدخل الروسي 

 

ة لدعم نظام األسد،   ة والسياسيَّ ة كلَّ طاقاتها الدبلوماسيَّ منذ بداية األزمة في سورية، حشدت القيادة الروسيَّ

من   الفترة  في  الدعم  هذا  أخذ  من    2011وقد  الثالث  الربع  ى  والسياس ي،    2015وحتَّ الدبلوماس ي  الدعم  شكل 

ة الروس ي سيرغي الفروف مباحثات مار  ة مع نظيره األمريكي آنذاك جون كيري، والتي حيث قاد وزير الخارجيَّ اثونيَّ

وثيقة   مثل  سورية،  في  للحّلِّ   
ً
ا أساسيَّ  

ً
مرجعا  

ً
الحقا وأصبحت  الطرفين،  بين  التوافقات  من  عدٍد  إلى  أفضت 

ة مرجعية، مثل قرار مجلس األمن 1جنيف  نت توافقاتهما من اعتماد قراراٍت دوليَّ
َّ
 . 2254، كما تمك

أد روسيا  أنَّ  عام  إال  في  اللوجستي    2015ركت  بالدعم   
ً
مصحوبا والسياس ي،  الدبلوماس ي  الجهد  هذا  أنَّ 

دفعها  الذي  األمر  في سورية،  لتحقيق مصالحها   
ً
كافيا يعد  لم  أولى    والعسكري،  بدأت  حيث  املباشر،  ل  للتدخُّ

 .  20155أيلول/سبتمبر  30غاراتها هناك يوم 

 أنَّ تدخُّ 
ً
 وتكرارا

ً
لها في سورية جاء ملواجهة تنظيم داعش وجبهة النصرة، ضمن الحرب وقد أعلنت روسيا مرارا

مقابل  التنظيمين،  لهذين  للغاية   
ً
 محدودا

ً
استهدافا يظهر  ة  الروسيَّ الغارات  ع  تتبُّ أنَّ  إال  اإلرهاب،  على  ة  الدوليَّ

ة العظمى للغارات الروسية،   لت الغالبيَّ
َّ
إضافة إلى استهداف  تركيز شبه مطلق على األهداف املدنية، والتي شك

 فصائل املعارضة املسلحة غير املصنفة على قوائم اإلرهاب.

ل فيما يلي:   ة للتدخُّ ة الفعليَّ  ويمكن حصر الدوافع الروسيَّ

 . منع سقوط النظام السوري 1

ل نظام األسد الحامل الرئيس ي للمشروع الروس ي في سورية، إذ ارتبط هذا النظام مع موسكو بحلف طويل  ِّ
ّ
يمث

ة في طرطوس منذ عام  األمد منذ السبعينيات، وانعكس هذا الحلف في إقامة   ة عسكريَّ ، وهي 1971قاعدة بحريَّ

 
 .2020/ 9/ 23اللجنة السورية حلقوق الإنسان، ال رمنازي، مسؤول التوثيق يف  محمودمقابةل أ جراها فريق مركز جسور مع  4

5 Russia begins Syria air strikes in its biggest Mideast intervention in decades, Reuters, 

30/9/2015: https://reut.rs/3iaqCdM  

https://reut.rs/3iaqCdM
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ب آالٍف من الضباط السوريين في روسيا، املنفذ الروس ي الوحيد على حوض البحر املتوسط، باإلضافة إلى تدري

ة، إلى غير ذلك من مظاهر النفوذ.    واعتماد الجيش السوري على األسلحة الروسيَّ

أنَّ معادالت الوضع امليداني ال تصبُّ في صالح النظام السوري، حيث كان قاب   2015وقد أدركت روسيا في عام 

السقوط من  أدنى  أو  الدعم  6قوسين  رغم  في ،  التقليدي  نفوذها   خسارة 
ً
حكما يعني  ما  وهو  املباشر،  اإليراني 

ة في طرطوس   . 7سورية، بما في ذلك قاعدتها االستراتيجيَّ

ة 2 ة الداخليَّ  . الشرعيَّ

بنى   فقد  ة،  الروسيَّ للدولة  واالقتصادي  السياس ي  التماسك  إعادة  بوتين  فالديمير  الروس ي  الرئيس  استطاع 

الد ته  شرعيَّ من   
ً
الساحة  جزءا على  روسيا  مكانة  استعادة  يحاول  قوي  دولة  كرجل  نفسه  تقديم  عبر  ة  اخليَّ

ة لروسيا،  ه يعمل على استعادة الصورة اإلمبراطوريَّ ة، ويواجه الهيمنة األميركية على النظام الدولي، وأنَّ الدوليَّ

 .  8وهو أمر مهم لدى الكثير من الروس

ل في سورية إلى حٍد  ، التي ارتفعت كبير في تحقيق هذا الهدف، وهو ما انعكس على شعبية بوتينوقد نجح التدخُّ

ل مباشرة   .9إلى مستويات غير مسبوقة بعد التدخُّ

 . استغالل االنسحاب األمريكي من املنطقة 3

من   الجزئي  األميركي  االنكفاء  عن  الناجم  الفراغ  مللء  ة  روسيَّ بنوايا   
ً
مدفوعا سورية  في  الروس ي  التدخل  جاء 

أوباما امل باراك  الرئيس  رئاسة  فترة  خالل  العراق  من  األميركية  القوات  انسحاب  بعد  رغبة  نطقة،  وعدم   ،

ل بشكل فاعل في املشهد السوري  .  واشنطن آنذاك في التدخُّ

 ،
ً
ا ها ساحة نفوذ روس ي تاريخيَّ لت سورية ساحة مناسبة بالنسبة الى موسكو مللء هذا الفراغ، باعتبار أنَّ

َّ
وقد شك

 . 10لسهل على روسيا توسيع دورها فيه ومن ا

في  الروس ي  العسكري  ل  التدخُّ حصول  من  األقل  على  مانع  تُ لم  املتحدة  الواليات  أنَّ  املعطيات  قراءة  وتظهر 

السوري ، في مسعى الستنزاف روسيا في املستنقع 
ً
ا عوا عليه ضمنيَّ ما شجَّ ، وهو ما قد يفسره 11سورية، بل وربَّ

ة.   ل في الوصول إلى حّلٍ سياس ّيٍ أو حالة استقرار نهائيَّ  فشل روسيا خالل خمس سنوات من التدخُّ

 . تقديم نموذج بديل للتدخل 4

 
 https://cutt.us/PhaOw: 2017-1-17أ سابيع اكنت تفصل دمشق عن السقوط، روس يا اليوم،  3لفروف:   6

7 The Link Between Putin’s Military Campaigns in Syria and Ukraine, The Atlantic, 
2/10/2015: https://bit.ly/2HpqSZM  

 .  19/9/2020مقابةل أ جراها فريق مركز جسور لدلراسات مع د. نرص اليوسف، اخلبري يف الشأ ن الرويس،  8
9 Vladimir Putin's Approval Rating Hits All-Time High, Boosted by Syria Airstrikes, 

NBCNews, 22/5/2015: https://nbcnews.to/346GU2o  
10 In Syria, Russia Is Pleased to Fill an American Void, New York Times, 17/10/2019:  

https://nyti.ms/3kHtOzb  
 . 19/9/2020امحلزة، ال اكدميي واخلبري يف الشأ ن الرويس،  محمودد.جسور لدلراسات مع مقابةل أ جراها فريق مركز  11

https://cutt.us/PhaOw
https://bit.ly/2HpqSZM
https://nbcnews.to/346GU2o
https://nyti.ms/3kHtOzb
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فور تدخلها في سورية سارعت روسيا إلى تركيز جهودها على املؤسسة العسكرية التابعة للنظام، بهدف تقديم  

النم عن  ناجح  بديل  وجيش  نموذج  هشة  دولة  إلى  يخلص  كان  والذي  املنطقة  في  النزاعات  تجاه  الغربي  وذج 

  
ً
 كبيرا

ً
ك بما يجعلها غير قادرة على فرض السيطرة على البيئة األمنية. وعليه بذلت روسيا جهدا

ّ
  -وما زالت-مفك

العسكريين    إلنجاح إصالح عسكري في مؤسسة الجيش بإعادة تشكيله من جديد مع التركيز على تعليم وتدريب

 .12ومراقبة عملية االنتقال مع ضمان االستقرار

 

 لها؟ قت روسيا من تدخ  ثانيًا: ماذا حق  

 

لها من تغيير توازنات املشهد في سورية بشكل كامل، ويمكن حصر   نت روسيا خالل خمس سنوات من تدخُّ
َّ
تمك

ل في النواحي التالية:     أهّمِّ آثار هذا التدخُّ

 النظام وتوسيع هامش سيطرته تثبيت . 1

من  نت 
َّ
تمك كما  للنظام،  الوشيك  السقوط  في منع  في سورية  السياس ّيِّ والعسكرّيِّ  لها  تدخُّ في  نجحت موسكو 

 زيادة مساحة سيطرته بشكل كبير.   

أيلول/سبتمبر   نهاية  في  الروس ي  ل  التدخُّ بدء  عند  النظام  األراض ي   2015وكان  ربع  حوالي  على  فقط  ُيسيطر 

 .14% من األرض 63.3على حوالي  2020نهاية أيلول/سبتمبر ، فيما أصبح ُيسيطر في 13السورية

ى   وحتَّ الروس ي  ل  التدخُّ منذ  اإلطالق  على  ميداني  م  تقدُّ أّيِّ  تحقيق  من  املسلحة  املعارضة  فصائل  ن 
َّ
تتمك ولم 

ة الجنوب السوري بأكمله، بما   في  اليوم، كما أنَّ املعارضة خسرت أهمَّ معاقلها في ظّلِّ التواجد الروس ي، وخاصَّ

 ذلك ريف دمشق، باإلضافة إلى مدينة حلب.  

 
 : 2020/ 26/3أ ليكيس حليبينيكوف، "روس يا والإصالح العسكري السوري: التحدايت والفرص". مركز اكرنيغي للرشق ال وسط،  12

https://bit.ly/34b0Kt5   
13 US-Russia: The battle for Syria, Financial Times, 27/9/2020: https://on.ft.com/2RT7IgF  

   https://bit.ly/3hTIFon :1/9/2020خريطة النفوذ العسكري يف سورية، مركز جسور لدلراسات،   14

https://bit.ly/34b0Kt5
https://on.ft.com/2RT7IgF
https://bit.ly/3hTIFon
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 ة لروسيا في النظام الدولي تعزيز املكانة الدوليَّ . 2

مثل   فيه  الفاعلة  باألطراف  عالقتها  ومن  الدولي،  النظام  في  مكانتها  من  سورية  في  لها  تدخُّ عبر  موسكو  زت  عزَّ

وفتح  الفيتو،  واستخدام  والرد،  واألخذ  املفاوضات  من  طويلة  عبر جوالٍت  بالتحديد  ا  وأوروبَّ املتحدة  الواليات 

اللجنة   تشكيل  ثمَّ  األمن،  مجلس  في  ة  اإلنسانيَّ املتحدة،  املعابر  األمم  مظلة  وتحت  أممية  برعاية  الدستورية 

ى  ات التي أثبتت فيها روسيا حضورها الدولي، وقدرتها على حّلِّ األزمات أو تسهيلها وحتَّ
َّ
وغيرها الكثير من املحط

 تعقيدها. 

ا بصياغة  املباشر  الشريك  في موقع  التموضع  في سورية من  املباشر  لها  تدخُّ نت روسيا من خالل 
َّ
ملشروع  وتمك

القرار   هو  لذلك  األهم  ي  ِّ
ّ
التجل وكان  األزمة،  من  للخروج  بين    2254الالزم  عليه  واالتفاق  الذي جرت صياغته 

 . 15روسيا والواليات املتحدة، وحصل على إجماع مجلس األمن 

ال منطقة  في  األقل  على  الدولي،  املشهد  في  رئيس ّيٍ  كفاعٍل  للعودة  سورية  في  لها  تدخُّ روسيا  ت 
َّ
شرق واستغل

الثاني من عام   ليبيا منذ النصف  جاه  ِّ
ّ
بات لها  إلى توسيع تدخُّ قته في سورية  د النجاح الذي حقَّ األوسط، كما مهَّ

2019  . 

 تثبيت الوجود العسكري في سورية وتوسيعه. 3

نت 
ّ
 في سورية، وتمك

ً
ة املوجودة أصال لها في سورية من حماية قاعدتها العسكريَّ من  تمكنت روسيا من خالل تدخُّ

 نقطة مراقبة )انظر الخريطة(.    42قاعدة، إضافة إلى  24توسيع قواعدها العسكرية منذ ذلك الحين إلى 

عت كلٌّ من موسكو ودمشق في نيسان/أبريل  
ّ
ة    2019وق ة تنصُّ على تأجير ميناء طرطوس للروس ملدَّ   49اتفاقيَّ

 للنقل واالستخدام االقتصادي والعسكري، وقد تمَّ تصديق اال
ً
ة من قبل مجلس الشعب السوري في  عاما تفاقيَّ

 . 201916حزيران/يونيو 

 
 . 20/9/2020مقابةل أ جراها فريق مركز جسور مع د. قدري مجيل رئيس حزب الإرادة الشعبية،   15
)ساان(،     16 السورية  ال نباء  واكةل  روس ية،  ورشكة  طرطوس  مرفأ   بني  املوقع  العقد  تصديق  املتضمن  القانون  مرشوع  يقر  الشعب  جملس 

12/6/2019 :https://bit.ly/2FSw3Rw  

https://bit.ly/2FSw3Rw
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 اختبار واستعراض وتسويق السالح الروس ي . 4

ة  الرسميَّ للتصريحات   
ً
ووفقا وتطويرها،  أسلحتها  واختبار  الستعراض  ة  السوريَّ الساحة  روسيا  استخدمت 

ة، فإنَّ موسكو قامت باختبار   . 17األسلحة في سورية أنواع من  210الروسيَّ

كانت   سورية  في  الحرب  أنَّ  الروس ي  الرئيس  اعتبر  الروس ي وقد  الجيش  قدرات  لتطوير  بالنسبة  ثمينة  فرصة 

 . 18واختبار أسلحته 

منذ  حرب  حالة  في  تدخل  لم  والتي  ة،  الروسيَّ ات  القوَّ لتدريب   
ً
ساحة السورية  األرض  لت 

َّ
شك فقد  وباملجمل، 

 . 19سنوات طويلة 

ٍّ في الحل  5
 . الحضور كطرف أساس ي 

كما   السورية،  األزمة  حّلِّ  في  األساس ي  الطرف  ى  حتَّ أو   ،
ً
ا أساسيَّ  

ً
طرفا سورية  في  لها  تدخُّ بعد  روسيا  أصبحت 

 في مستقبل سورية على املدى البعيد 
ً
 فاعال

ً
ا  . 20أصبحت عمليَّ

 

 يات التي تواجه الدور الروسيثالثًا: التحد  

 

 
ً
ا ت بشكٍل كبير من نجاحات موسكو، وأدخلتها عمليَّ يات الكبيرة التي حدَّ  من التحّدِّ

ً
ل الروس يُّ عددا واجه التدخُّ

ٍر في الجدول الزمنّيِّ للحّلِّ السياس ي 
ة، مع تأخُّ في الدوامة السورية، وزادت من حجم تورطها في التفاصيل اليوميَّ

م ملوسكو  ّ
. املنتظر، والذي ُيفترض أن ُيقدِّ

ً
ا  العوائد التي تنتظرها عمليَّ

يات فيما يلي:    ويمكن حصر هذه التحّدِّ

ة  يات الداخليَّ ِّ
 أ. التحد 

 . إصالح وإعادة هيكلة جيش النظام 1

ل إلى فاعٍل بين فاعلين آخرين كثر ُيقاتلون إلى   ل الروس ي في سورية، كان الجيش السوري قد تحوَّ مع بدء التدخُّ

تطب ى  أدَّ حيث  النظام،  عام  جانب  نهاية  منذ  اإليراني  ه  التوجُّ امليليشيات   2011يق  من  كبير  عدٍد  إنشاء  إلى 

شبه   سات  مؤسَّ إلى  الوقت  بمرور  لت  تحوَّ ها  لكنَّ نفسه،  للجيش   
ً
ا نظريَّ تتبع  ميليشيات  ذلك  في  بما  ة،  العسكريَّ

ة في قرارها العسكري واملالي. 
َّ
 مستقل

ق تُ التي  السورية  امليليشيات  فوض ى  جانب  عام  وإلى  في  سيطرته  مناطق  كانت  النظام  لصالح  ل  تعجُّ    2015اتِّ

 إلى الفاعل األقوى داخل مناطقه.  
ً
ا لت عمليَّ ة التي استقدمتها طهران، والتي تحوَّ  بامليليشيات األجنبيَّ

 
17 Russia tested 210 weapons in Syria - Defense Minister, Tass News Agency, 11/3/2018: 

https://bit.ly/2RRmeWm  
18 Putin: Syria war is priceless for testing our new weapons, The Times, 8/6/2018: 

https://bit.ly/32WrNZX  
 . 2020/ 19/9امحلزة، ال اكدميي واخلبري يف الشأ ن الرويس،  محمودد.مقابةل أ جراها فريق مركز جسور لدلراسات مع   19
ىل مباحثات أ س تاان،  20  . 2020/ 18/9مقابةل أ جراها فريق مركز جسور لدلراسات مع د. أ محد طعمة، رئيس وفد املعارضة اإ

https://bit.ly/2RRmeWm
https://bit.ly/32WrNZX
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ل التي كان يعيشها جيش النظام في ذلك الوقت، وهي حالة تعود في جزء  ويضاف إلى هذه العوامل، حالة الترهُّ

واجهها، منه التي  الكبيرة  االنشقاقات  إلى  منها  اآلخر  الجزء  يعود  فيما   ،
ً
أصال السوري  الجيش  طبيعة  إلى  ا 

ى ذلك الحين.  دها خالل سنوات الصراع األربعة التي كانت قد مضت حتَّ  والخسائر الفادحة التي تكبَّ

امليليشياويَّ  الحالة  وإنهاء  الجيش،  هيكلة  إعادة  على  قدومها  منذ  روسيا  باستحداث عملت  تكلل  والذي  ة، 

 .21، بعد حوالي عام على بدء التدخل الروس ي2016اقتحام" في تشرين الثاني/نوفمبر -"الفيلق الخامس

ة في مناطق النظام، حيث أدمجت كلَّ امليليشيات   وقد نجحت روسيا إلى حٍد كبير في ضبط الحالة امليليشياويَّ

عملت   أو  الخامس  الفيلق  في  للنظام  مناطق التابعة  في  ة  األجنبيَّ امليليشيات  تواجد  وقامت بضبط  ها،  ِّ
ّ
حل على 

ت من احتكاكهم مع املدنيين.   دة، وحدَّ ة ُمحدَّ  جغرافيَّ

لكنَّ نجاح موسكو في إعادة هيكلة الجيش بقيت محدودة للغاية، وأظهرت املعارك التي أشرفت عليها روسيا في 

بين   الفترة  خالل  النظ  2020-2019إدلب  قوات  الجوي  عجز  الدعم  كّلِّ  رغم  تذكر  إنجازاٍت  تحقيق  عن  ام 

 الروس ي، كما أنَّ الفيلق الخامس أظهر قدرات هزيلة في القتال.  

 هي األقدر على 
ً
ا ة املدعومة إيرانيَّ ت هذه املعطيات في صالح الوجود اإليراني، إذ ما زالت امليليشيات األجنبيَّ وصبَّ

ات السورية الداعمة للنظام.   القتال البري، نتيجة لدافعها العقائدي،  مقابل غياب الدافع القتالي لدى القوَّ

أحد   ُتقّوض  في سورية،  العسكرية  املؤسسة  إصالح  تفرضه ضرورة  الذي  للتحدي  روسيا  تجاوز  عدم  أّن  كما 

 أهداف تدخلها بإحداث نموذج بديل وناجح للتدّخل واالنتقال نحو االستقرار.

 اإليراني . التعامل مع الوجود 2

دة، وهي عالقة تقوم على البراغماتية املطلقة   ة ومعقَّ ل العالقة بين إيران وروسيا داخل سورية حالة إشكاليَّ ِّ
ّ
تمث

ة ُتجبرهما على التنسيق املباشر في سورية وخارجها، وفي  ال األهداف املشتركة، حيث يمتلك البلدان مصالح بينيَّ

تلف إلى حٍد كبير، األمر الذي يجعل مشروعهما في حالة تصادم، وهو نفس الوقت فإنَّ أهدافهما في سورية تخ

ة مرَّات   . 22ما وصل إلى مرحلة االشتباك الناري في عدَّ

إلى   الطرفان  ويسعى  األمن،  وأجهزة  الجيش  ذلك  في  بما  السوري،  النظام  داخل   
ً
عميقا  

ً
نفوذا الدولتان  وتملك 

ة، األمر الذي جعل بنية  فرض رؤيتهما على شكل النظام والدولة في املرح ة، وشكلها في املرحلة املستقبليَّ لة الحاليَّ

 للصراع املتنامي والصامت بين الطرفين.  
ً
 النظام ساحة

ر في العالقة مع إيران، إذ أظهرت عشرات الغارات  ة مع إسرائيل أحد أبرز مصادر التوتُّ لت العالقة الروسيَّ
َّ
وشك

إيران وحلف أهداف  ة على  التواطؤ  اإلسرائيليَّ في سورية وجود حالٍة من  ها  تقدير-ائِّ أقّلِّ  بين موسكو وتل    -على 

 أبيب. 

ن روسيا منذ وصولها إلى سورية في نهاية عام  
ُّ
ة،   2015ورغم تمك من فرض هيمنتها املطلقة على السماء السوريَّ

ة   ، مستفيدة من فائض القوَّ
ً
ا ِّ السوري دوليَّ

ّ
ة للملف مها اإلدارة السياسيَّ

ُّ
ها وتسل الدبلوماسية الذي تملكه، إال أنَّ

 
حليبنيكوف،"   21 والإصالح    أ ليكيس  والفرص"روس يا  التحدايت  السوري:  مارس   العسكري  ال وسط،  للرشق  اكرنيغي  ، ٢٠٢٠مركز 

81213-pub-mec.org/2020/03/26/ar-https://carnegie  
22 Russia and Iran in Syria—A random partnership or an enduring alliance?, The Atlantic 

Council, 17/6/2020, P1-2:https://bit.ly/36fs5NI  

https://carnegie-mec.org/2020/03/26/ar-pub-81213
https://bit.ly/36fs5NI
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يجبر موسكو على  الذي  ة على األرض، األمر  اإليرانيَّ ة  الطائفيَّ للميليشيات  ة  النسبيَّ امليزة  تجاوز  ن من 
َّ
تتمك لم 

ة بشكل دقيق.    مراعاة املصالح اإليرانيَّ

ة ضمن تفاوضها مع الواليات   حدة، حيث ترى أنَّ ممارسة وباملقابل، فإنَّ موسكو استخدمت الورقة اإليرانيَّ املتَّ

شرق  من  االنسحاب  ه 
ُّ
أقل يكون  ال  قد  باملقابل،   

ً
ا أمريكيَّ  

ً
ثمنا ُب 

َّ
يتطل في سورية  اإليراني  الوجود  على  الضغط 

 الفرات. 

الحل  بحزمة  يتعلق  الروس ي فيما  القرار  أمام صانع  ة األهم  ل اإلشكاليَّ ِّ
ّ
تمث ة سوف  أنَّ املعضلة اإليرانيَّ وُيعتقد 

ما الصدام  السياس ي املستقبلي، إذ أنَّ هذه الحزمة ستعني وصول العالقة بين الطرفين إلى لحظة املكاشفة، وربَّ

املمكن   يكون من  لن  إذ  األ-العلني،   على 
ً
ا بذات    -قلنظريَّ الروس واإليرانيون، وتحظى  فيها  يتوافق  ع صيغٍة 

ُّ
توق

ة.   ة والتركيَّ ة واإلسرائيليَّ  الوقت باملوافقة األمريكيَّ

 . العالقة مع املكون الكردي3

ل خالل السنوات القليلة املاضية   حدة، وتحوَّ دخل حزب االتحاد الديموقراطي بتحالٍف سياس ّيٍ مع الواليات املتَّ

حدة "حليإلى   . 23ٍف مخلص" للواليات املتَّ

وبطبيعة الحال، فإنَّ هذا التموضع الكردي ال يرض ي روسيا، مثلما ال ُيرض ي تركيا، فيما تحّول في بعض األحيان 

 إلى أحد جوانب التقارب بين الدولتين.  

ة حوار السقف   ة، وقد عملت روسيا خالل السنوات املاضية على استخدام استراتيجيَّ املرتفع مع اإلدارة الكرديَّ

. وتصرُّ روسيا في محادثاتها مع الطرف الكردي على ضرورة عودة النظام 
ً
ة غالبا مستخدمة التهديد بالقوة التركّيِّ

ة تحت سقف جيش النظام. ة، وإدماج قوات سورية الديموقراطيَّ ة املناطق الكرديَّ
َّ
 إلى كاف

   2020وشهدت نهاية شهر آب/أغسطس  
ً
ة    اختراقا ل في توقيع توافٍق بين مجلس سورية الديموقراطيَّ

َّ
 تمث

ً
ا مهمَّ

ة   الخارجيَّ وزارة  برعاية  االتفاق  هذا  وحظي  موسكو،  من  مقرَّب  سوري  حزٌب  وهو  ة،  الشعبيَّ اإلرادة  وحزب 

جيش   ة 
َّ
مظل تحت  الديموقراطية  سورية  قوات  ضّمِّ  على  املجلس   

ُ
موافقة مضامينه  أبرز  من  وكان  ة.  الروسيَّ

 ظام.  الن

ما  مباشر  بشكل  األمريكية  املقاربة  مع  بالتصادم  روسية  رغبة  عدم  الكردي  للشأن  ة  الروسيَّ املقاربة  وتظهر 

بالترتيبات الالزمة للسيطرة على املنطقة في حالة حصول انسحاب أمريكي   ها في نفس الوقت تقوم  أمكن، ولكنَّ

تين في العامين املاضيين، وإن     تمَّ التراجع عن القرار بسرعة بعد ذلك.  من سورية، وهو ما حصل مرَّ

 . غياب املوارد االقتصادية الالزمة 4

ة ما قام به الطيران الروس ي والسوري بحالة من الدمار الكبير في   بت العمليات العسكرية في سورية وخاصَّ تسبَّ

و  ة،  التحتيَّ البنية  مجمل  في  ر  تضرُّ إلى  إضافة  السورية،  ة  الرئيسيَّ املدن  من  سات  عدٍد  املؤسَّ من  آالٍف  ر  تضرُّ

ة من مشاٍف ومدارس وغيرها.   الحيويَّ

 
23 Republican allies blast Trump’s decision to hand northern Syria over to Turkey, CNBC, 

8/10/2019:https://cnb.cx/34553Gy  

https://cnb.cx/34553Gy
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ب إعادة اإلعمار ضخَّ أمواٍل ضخمة تصل في أدنى التقديرات إلى  
َّ
، وهي أمواٌل ال تملك  24مليار دوالر   250وتتطل

في وحلفائه  الغرب  من  مشاركة  بالضرورة  ب 
َّ
وتتطل تقديمها،  على  القدرة  اآلخرون  حلفاؤها  وال  إعادة    روسيا 

ل إلى حّلٍ سياس ي، يوافق الغرب على مضمونه. ى اآلن بالتوصُّ  اإلعمار، وهو أمر مشروط حتَّ

ة في سورية اآلن   ر إعادة اإلعمار بالنسبة لروسيا أنَّ العقود التي أبرمتها أو قد تبرمها الشركات الروسيَّ ويعني تأخُّ

ق العمالت األجن
ُّ
ة، وأنَّ تدف  ستبقى دون جدوى اقتصاديَّ

ً
ال
َّ
ة سيبقى ُمعط ة على الشركات واألعمال الروسيَّ  .  25بيَّ

بآثاٍر   ب  يتسبَّ ل  للتدخُّ ة  االقتصاديَّ العوائد  ر  تأخُّ فإنَّ  األمر،  لهذا  املباشرة  ة  االقتصاديَّ ة  األهميَّ جانب  وإلى 

اب بوَّ باعتباره   
ً
ا محليَّ ل  التدخُّ هذا  تسويق  تمَّ  حيث  الروس ي،  الداخل  في  ة  سلبيَّ ة  اقتصادي سياسيَّ الزدهار  ة 

 .  26قادم

ة  يات الخارجيَّ ِّ
 ب. التحد 

 . الوجود األمريكي1

ل الروس ي، ومنحت الحملة   ة التي تقودها واشنطن ضدَّ تنظيم داعش قبل عاٍم من التدخُّ بدأت الحملة الدوليَّ

شرف 
ُ
وت إلى وجود عسكري مباشر في سورية،   

ً
ل الحقا ل في سورية، وهو ما تحوَّ  للتدخُّ

ً
ا  وقانونيَّ

ً
ا غطاًء سياسيَّ

ة،  % من ا30الواليات املتحدة اآلن بشكل مباشر على حوالي  ألرض السورية، بما في ذلك مناطق السيطرة الكرديَّ

 .  27ومنطقة التنف التي تتواجد فيها فصائل للمعارضة السورية

ة من جهة سيطرته على معظم املوارد   أمام املشروع الروس ي في سورية، وخاصَّ
ً
ل الوجود األمريكي عائقا ِّ

ّ
ويشك

كب بشكٍل  يحدُّ  بما  في سورية،  ة  والغازيَّ ة  من  النفطيَّ واشنطن  ن  ِّ
ّ
يمك وبما  النظام،  إلى  تصل  التي  املوارد  من  ير 

  .
ً
ا ة املدعومة أمريكيَّ ى في موارد النفط والغاز التي يرغب بشرائها من اإلدارة الكرديَّ  الضغط املباشر عله، حتَّ

 . أدوات الضغط األمريكي  2

والقانون السياسية  حدة مجموعة واسعة من األدوات  املتَّ الواليات  ُتمكنها من محاصرة املشروع  تمتلك  التي  ية 

وقائع   إلى  ة  الروسيَّ ة  العسكريَّ اإلنجازات  نقل  أمام   
ً
كبيرا  

ً
يا تحّدِّ األدوات  هذه  لت 

َّ
شك وقد  سورية،  في  الروس ي 

ة كما ترغب موسكو.    سياسيَّ

ة إحدى أبرز هذه األدوات، حيث تملك واشنطن من خاللها القدرة على   ل العقوبات األمريكيَّ ِّ
ّ
شك

ُ
منع الشركات وت

ز التنفيذ  ل قانون قيصر الذي دخل حّيِّ ِّ
ّ
ات داخله، ويمث حول العالم من التعامل مع النظام ككل أو مع شخصيَّ

ات هذه العقوبات.  2020في حزيران/يونيو 
َّ
 أبرز محط

أط قبل  من  النظام  على  عقوباٍت  فرض  على  القدرة  ة  الدوليَّ عالقاتها  بحكم  حدة  املتَّ الواليات  تملك  راف كما 

رضت في مراحل سابقة، إذ تتمكن واشنطن بحكم عالقتها مع االتحاد 
ُ
أخرى، والقدرة على رفع العقوبات التي ف

ة الراغبة في تطبيع العالقة معه،   ة على النظام، ووقف بعض الدول األوروبيَّ األوروبي من فرض عقوبات أوروبيَّ

 
24 No One Wants to Help Bashar al-Assad Rebuild Syria, The Atlantic, 15/3/2019: 

https://bit.ly/3cC0ZS5  
25 Russia’s Eye on Syrian Reconstructionn, Carnegie Endowment, 31/1/2019: 

https://bit.ly/3kSGXWf  
 . 19/9/2020ال اكدميي واخلبري يف الشأ ن الرويس، امحلزة،  ودمحمد.مقابةل أ جراها فريق مركز جسور لدلراسات مع  26
   https://bit.ly/3hTIFon :1/9/2020خريطة النفوذ العسكري يف سورية، مركز جسور لدلراسات،   27

https://bit.ly/3cC0ZS5
https://bit.ly/3kSGXWf
https://bit.ly/3hTIFon
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إلى رفع العقوبات املفروضة على النظام، بما في  كما قامت واشنطن بوقف جهود بعض الدول العربية الرامية  

 ذلك تجميد عضويته في جامعة الدول العربية.  

لتثبيت   ة  الروسيَّ الطموحات  أمام  عملية  عراقيل  وضع  إلى  ة  والقانونيَّ ة  السياسيَّ األمريكية  األدوات  ت  أدَّ وقد 

، وتدرك موسكو أنَّ أيَّ حّلٍ ال يمكن أن  الحّلِّ السياس ي في سورية، بما يسمح بإطالق عملية إعادة اإلعمار هناك

إلى صيٍغ مقبولة ولو بالحد األدنى مع   ل   إلى محاولة التوصُّ
ً
يمرَّ إال عبر البوابة األمريكية، وهو ما يدفعها دائما

 واشنطن، والعمل على توسيع مجموعة الخيارات التي تملكها موسكو في التفاوض على الحل في سورية.

ة . املخاوف اإلسرا3  ئيليَّ

نت إسرائيل 
َّ
الروس ي، وتمك ل  التدخُّ بداية  بشكل كبير منذ  بينهما  العالقة  تنسيق  نت إسرائيل وروسيا من 

َّ
تمك

 .
ً
 من خالل هذا التنسيق من تنفيذ غاراٍت على األراض ي السورية بشكل منتظم تقريبا

ة   بعد قيام طائرة إسرائيليَّ  كبيرة 
ً
أزمة العالقة  أيلول/سبتمبر واجهت هذه  في  ة  بإسقاط طائرة روسيَّ بِّ 

بالتسبُّ

وعادت    . 2018 الحادثة،  هذه  بخصوص  لتسوية  وموسكو  أبيب  تل  وصول  شهدت  التالية  األشهر  أنَّ  إال 

ة داخل سورية، وبشكل أوسع مما كان عليه قبل   ة لنشاطها الهجومي على األهداف اإليرانيَّ الطائرات اإلسرائيليَّ

ة.  سقوط الطائرة الروس  يَّ

ة الروسيَّ التفاهمات  ة على قيام إسرائيل  -وتشير  ٍة ضمنيَّ إلى موافقٍة روسيَّ الهجمات  تنفيذ هذه  في  ة  اإلسرائيليَّ

بعدم  إسرائيلّيٍ  د  تعهُّ على  ة  مبنيَّ موافقة  وهي  األسد،  نظام  إسقاط  محاولة  دون  ووكالئها  إيران  باستهداف 

 . 28ف إسرائيل استهداف األسد ما لم يسمح لإليرانيين باستهدا

ة تل أبيب في صياغة الحّلِّ النهائي في سورية، ولذا فإّن موسكو تحاول قدر اإلمكان مراعاة  وتدرك روسيا أهميَّ

ة على حساب شريكها اإليراني.   ة، والعمل على تقديم التنازالت لها، وخاصَّ ظات اإلسرائيليَّ  التحفُّ

اتها في الشمال 4  . العالقة مع تركيا ووجود قوَّ

ة  في نهاية -شهدت العالقة التركيَّ
ً
 جذريا

ً
ة في سورية تحّوال ، بعد حوالي عاٍم من التصعيد الكبير بين 2016الروسيَّ

نوفمبر   في  ة  روسيَّ ة  حربيَّ لطائرة  تركيا  إسقاط  خلفية  على  املوقف  2015البلدين  في  ل  التحوُّ هذا  وانعكس   ،

ة املتتالية في سورية  ونبع السالم  2018وغصن الزيتون في  2016)درع الفرات في  الروس ي من العمليات العسكريَّ

 (.  2019في 

متواصلة  مم  قِّ عقد  إلى  الدولتين  تضطرُّ  والتي  يات،  التحّدِّ من   
ً
كبيرا  

ً
عددا تشهد  الطرفين  بين  العالقة  أنَّ  إال 

 ما تصل هذه اللقاءات إل
ً
ة رفيعة املستوى بغية العمل على تجاوزها، وكثيرا ى طرق مسدودة،  واجتماعات دوريَّ

يبقي حالة   اٍت أخرى  في ملفَّ تقارب املصالح  أنَّ  إال  في سورية،  الدولتين  في مصالح   
ً
الكلّيِّ أحيانا للتعارض   

ً
نظرا

 الحوار بينهما قائمة.  
 

 

 

 

 

 
28 At Putin’s Parade, Netanyahu Seeks Understanding on Iran, Wall Street Journal, 9/5/2018:  

https://on.wsj.com/2MtA7Y2 

https://on.wsj.com/2MtA7Y2
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 خالصة 

 

 بعد السيطرة على الجنوب السوري في صيف 
ً
ة في سورية إلى حّدٍ كبير، وتحديدا منذ استقرار األوضاع العسكريَّ

على 2018 تعمل  حيث  في سورية،  للحّلِّ  السياسية  املعطياتِّ  على صياغة  حثيث  بشكل  تعمل  روسيا  بدأت   ،

ها:    عدد من املحاور، أهمُّ

على   • ة  الروسيَّ املصالح  حماية  على  وقدرته  وتماسكه  ته  استمراريَّ يكفل  بما  السوري،  النظام  بناء  إعادة 

سة الجيش واألمن   املدى البعيد، وتشمل هذه العملية تحييد الدور اإليراني داخل النظام، وتحويل مؤسَّ

ة.   ساتي وحرفي، وبما يبقيها ضمن دائرة السيطرة الروسيَّ  إلى شكٍل مؤسَّ

ى لو أراد أحد   • العمل ما أمكن على تغيير الوقائع على األرض، بما يصعب تغييره في مرحلة الحّلِّ النهائي، حتَّ

 الفاعلين الدوليين فرض معادالته آنذاك. 

ة" أو  • ن روسيا من إنتاج "حكومة وحدة وطنيَّ ِّ
ّ
ة، بما يمك محاولة بناء معارضٍة منافسة للمعارضة التقليديَّ

ي، وما يتبعها أو يوازيها من إنتاج دستوٍر جديد وإجراء انتخابات، دون مشاركة املعارضة هيئة حكم انتقال

ة، وفي أحسن األحوال فإنَّ املعارضة التي ترعى روسيا سوف   ة التي أصبحت تحت الرعاية التركيَّ التقليديَّ

ة.  ة املعارضة مع تلك التقليديَّ  تتقاسم حصَّ

حدة، محاولة إنتاج حلول تراعي مصالح األ  • ة الفاعلة، وبشكل خاص الواليات املتَّ ة والدوليَّ طرافِّ اإلقليميَّ

املجتمع  إلى  ة  الروسيَّ الحل  حزمة  لتقديم   
ً
ا دوليَّ املناسب  الظرف  وانتظار  وإسرائيل،  وتركيا  إيران  ثمَّ 

 الدولي. 

ما ينتهي في أّيِّ لحظة، ولذا ل روسيا على أنَّ التواجد األمريكي في سورية ربَّ ّ
أ لوراثة الدور األميركي،    وتعوِّ ها تتهيَّ فإنَّ

تزيد فرص  الفرات، وسوف  في شرق  بعض قواعدهم   من 
ً
ا القوات األميركية جزئيَّ كما فعلت عندما انسحبت 

تسليم   وقبل  خسارته  أعقاب  في  أو  ثانية،  بوالية  ترامب  فوز  حالة  في  منه  الفجائي  ة  وخاصَّ االنسحاب،  هذا 

الديمو  ملنافسه  السلطة   مقاليد 
ً
 صعبا

ً
إرثا ليترك  املنطقة  في  املشهد  إرباك  في  ترامب  يرغب  ما  ربَّ حيث  قراطي، 

 أمام خصمه.  

على  تكون  القدرة سوف  هذه  أنَّ  إال  النظام،  على  حلول  من  تشاء  ما  فرض  على  قدرتها  على  روسيا  ل  تعّوِّ كما 

ع أن تواجه روسيا ت
َّ
، ما لم تكن املحّكِّ عندما تحين لحظة فرض الحلول القاسية، حيث ُيتوق

ً
 شديدا

ً
ا  إيرانيَّ

ً
تا عنُّ

 من صيغة الحّلِّ التي ستتبناها موسكو. 
ً
ا  أساسيَّ

ً
 إيران جزءا

ة   ل في سورية على املستوى العسكري، وخاصَّ ة للتدخُّ ها األوليَّ ويمكن القول بأنَّ روسيا نجحت في تحقيق أهدافِّ

 للسقوط، إال أنَّ 
ً
ق بإنقاذ النظام الذي كان آيال

َّ
،  فيما يتعل

ً
 نجاح روسيا على املستوى السياس ي ما زال محدودا

روسيا  ك  تملِّ ال  حيث   ،
ً
تقريبا معدومة  تبدو  أمريكية  موافقة  دون  نهائي  سياس ّيٍ  حّلٍ  لفرضِّ  موسكو  ففرص 

لروسيا   ق  حّقِّ
تُ أن  يمكن  التي  ة  العمليَّ في سورية، وهي  إعادة اإلعمار  الالزمة إلطالق  ة  املاليَّ رات  املقدَّ وحلفاؤها 

لها املكلف في سورية، كما أنَّ روسيا ال تملك القدرة على رفع العقوبات  قة لتدخُّ
َّ
 من أهم املخرجات املعل

ً
بعضا

، كما ال تملك وحدها القدرة على الحصول على 
ً
ا  أساس يٌّ إلعادة تأهيله دوليَّ

ٌ
املفروضة على النظام، وهو شرط

ة.     اعتماٍد دولّيٍ لحلولها األحاديَّ
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