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 للنظام الحالي".50% من الشعب السوري يؤيد النظام الحالي، بينما الغالبية التي تمثل 20"إن 
ً
 جذريا

ً
 % تريد تغييرا

لم تظهر هذه الكلمات في منشورات وقنوات املعارضة السورية، بل في ذراع الدعاية الدولية للكرملين، قناة روسيا  

ينتقد باستمرار حليف روسيا بشار األسد، على    -وهو محلل سياس ي يقيم في موسكو-وكاتب هذه الكلمات  (.  RTاليوم )

 على التأكيد على شرعية "رئيس النظام السوري".
ً
 الرغم من حرصه دائما

ُيلقي الضوء على إحباط روسيا من األسد؟ تساءل ع الشاعر النقدي  التساؤَل التالَي: هل تعليق رامي  اِلم  هذا يثير 

 عما إذا كان الشاعر يوجه "رسالة من الكرملين" من خالل عمله. 
ً
نا
َ
 روس ي واحد على األقل، وهو فيتالي نومكين، َعل

نشر على  
ُ
ترَجم مقاالته إلى اللغة العربية وت

ُ
الشاعر يكتب في صحيفة "زافترا" الروسية القومية املتطرفة. ومن هناك ت

"RT لتعزيز هذا االنطباع، تتطابق انتقادات الكاتب لدمشق مع تلك التي أثارها  "، مما يمنحها مظهر تصريح رسمي. و

الدبلوماسيون الروس وتقارير وسائل اإلعالم، وتتوافق مع السمات الرئيسية إلستراتيجية روسيا في سورية. فهدف  

الت طفيفة، ومعاملته  الشاعر الرئيس ي هو التطرف الذي يتبّناه األسد: رفض األخير إجراء مفاوضات سالم تتطلب تنازُ 

إلنهاء   الروسية  الجهود  مع  تتعارض  امليول  هذه  بأن  الشاعر  ويجادل  امللتهب.  كإرهابيين وخطابه  املعارضين  لجميع 

يمنع   األسد  عناد  أن  هو  ُيقل  لم  وما  بائسة.  متاهة  في  إبقاء سورية  وبالتالي  املتحدة،  األمم  تيّسرها  بتسوية  الحرب 

 قتصادية والسياسية الكاملة لحملتها العسكرية الوحشية. موسكو من َجْني الفوائد اال

"إندبندنت إلى  األوسط"  "الشرق  العربية من  املنافذ  ْوم األسد، فإن 
َ
ِبل الشاعر  "املدن" وما    عندما يقوم  إلى  عربية" 

 في استياء السلطات الروسية، حتى في ظل عدم اليقين الذي يكتنف مسمى وظيفته. وتزعم معظم  
ً
وراءها تعتبره رائدا

( الروسية  الخارجية  أنه مستشار لوزارة  )MoFAالتقارير  الدفاع  إنه مرتبط بوزارة  آخرون  بينما يقول   ،)MoD  أو  )

 "الكرملين". 

َعْبر تطبيق "واتس آب" في كانون األول/ ديسمبر املاض ي، قمُت بالضغط على الشاعر بشأن املكان الذي  وأثناء محادثة  

يعمل فيه بالضبط كمستشار، وزارة الخارجية أم وزارة الدفاع أم الكرملين، فأجاب: "في مؤسسات الدولة املنخرطة  

ال إلى جميع  أن يشير  بيان غامض يمكن  الخارجية"، وهو  السياسة  للتّو  في  لي  الثالث. ولقد أرسل  الحكومية  هيئات 

ظهره على طاولة مؤتمر يجلس بجوار مبعوِث بوتين للشرق األوسط ونائِب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف،  
ُ
صورة ت

ومقعدْيِن خلف وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف. هل كانت إشارة إلى قربه من السلك الدبلوماس ي الروس ي؟ هو  

 ْل ذلك. لم َيُق 

 لنقل الرسائل من موسكو إلى القيادة السورية.  
ً
 مثاليا

ً
ر الفلسطيني السوري يجعله مرشحا التاريخ الشخص ي للمهجَّ

، باسل وبشرى، في السبعينيات، وعرف بشار عندما  
ً
كان الشاعر مدرب ركوب الخيل ألشقاء بشار األسد األكبر سنا

.
ً
 كان طفال

أنه "على الرغم من صغر سنه، فقد كان بشار يأتي معنا إلى    2020آب" في حزيران/ يونيو  أخبرني الشاعر َعْبر "واتس  

نادي ركوب الخيل" على الطريق الصحراوي بالقرب من دمشق. "بشرى كانت متسابقة جيدة وشجاعة وباسل كان  

. لقد دربته على القفز االستعراض ي. وقد ركبت بشرى الحصان لكنها لم تقم بقفز ال 
ً
 حواجز".ممتازا
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وقال الشاعر: إن عائلته غادرت إلى روسيا بعد أن تشاجر والده، وهو ضابط كبير في الجيش السوري، مع ضباط  

الجيش بسبب الفساد في وحدة املرافق العسكرية وإلتاحة الفرصة له ليكون ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى  

في وقت الحق. ونفى املزاعم التي وردت في تحقيق أجراه  االتحاد السوفيتي، وهو منصب حصل عليه الشاعر االبن  

ردت ألن رامي وهو الشاب "البطل في قفز الحواجز،    2019موقع "زمان الوصل" اإلخباري في عام  
ُ
بأن عائلته قد ط

 بعالقة رومانسية مع بشرى خالل دروس التدرب على الفروسية.
ً
 الطويل القامة األشقر" أصبح متورطا

شر في شهر كانون األول/ ديسمبر من عام  وكتب الباحث ال
ُ
لـ "الشرق األوسط" أنه "من    2019روس ي نومكين في مقال ن

غير املرجح أن يتمكن أي شخص من إعطاء إجابة دقيقة" حول ما إذا كان رامي الشاعر يتصرف كرسول للكرملين.  

ية، فأجاب: "لدي أصدقاء في جميع  وقد تهرب الشاعر من سؤالي حول ما إذا كان يتحدث نيابة عن الحكومة الروس

املؤسسات املتخصصة في شؤون السياسة الخارجية". ولكن مع ذلك، ساهمت خلفية الشاعر والطريقة التي تتوازى  

بها انتقاداته مع السياسة الروسية وتذكيره املتعالي بأن النظام يدين ببقائه لروسيا في استقباله في الصحافة العربية  

عن    RTباسم موسكو. فإذا أرادت السلطات الروسية تصحيح مسار التصريحات، فهل ستتوقف  باعتباره الناطق  

 نشر مقاالته؟ 

دة للبدائل، وليست قاحلة ومقتصرة على التوريث"، هكذا كان عنوان مقال على قناة  
ّ

في تشرين الثاني/    RT"سورية وال

الحاكمة. وبأسلوبه2019نوفمبر    حكم األسرة 
ً
الشاعر األسد الستخفافه بعملية    ، وكأنه يهدد ضمنيا املتهور، يوبخ 

السالم التي تقودها األمم املتحدة ويجادل بأنه من أجل إخراج سورية من الدمار الذي أصابها، "يحتاج الرئيس إلى 

 تسهيل اعتماد دستور جديد".

ر الجولة الثانية من املفاوضات الدستورية التي تر 
ُّ
شر هذا املقال في خضّم تعث

ُ
عاها األمم املتحدة في "جنيف"، وقد ن

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن وفد النظام السوري ظل يحرف نفسه عن املوضوع املطروح للتشديد على "املبادئ  

 ألن  
ً
 في املقام األول، نظرا

ً
 غريبا

ً
الوطنية" مثل مكافحة اإلرهاب. قد يبدو تركيز محادثات السالم على كتابة دستور أمرا

، ويعيش املاليين كالجئين منتشرين في جميع أنحاء العالم.  % من السكا 90
ً
ن السوريين فقراء، وثلثهم نازحون داخليا

 .
ً
 في الواقع، هندست الدبلوماسية الروسية هذه الديناميكية لدفع عملية انتقال سياس ي بال أسنان تترك النظام سليما

الذي يؤيد   2015، وهو قرار عام 2254من الدولي رقم وتتمحور عملية السالم الدولية في سورية حول قرار مجلس األ 

الصادر عن األمم املتحدة.    2012"الخطوات الواضحة" نحو االنتقال السياس ي املنصوص عليها في بيان جنيف لعام  

ويشمل هذا البيان إنشاء هيئة حكم انتقالية مخّولة بسلطات تنفيذية كاملة، يليها إصالح دستوري، ثم انتخابات  

، عندما كانت نتيجة الحرب غير  2254نزيهة متعددة األحزاب. في الوقت الذي صدر فيه قرار مجلس األمن رقم حرة و 

 على نطاق واسع على أنه يعني نهاية حكم األسد الديكتاتوري. ومع  
ً
محددة، كان مفهوم "االنتقال السياس ي" مفهوما

العسكر  الدعم  ن 
ّ
مك التالية،  العديدة  السنوات  مدى  على  معاقل  ذلك،  استعادة  من  األسد  واإليراني  الروس ي  ي 

َو اآلخر، مما عزز قّوة نظامه. 
ْ
 ِتل

ً
 للمعارضة واحدا

 لهذا الواقع، اقترحت روسيا في أوائل عام  
ً
إنشاء لجنة مكلفة بتعديل الدستور السوري. وجاءت مبادرة    2018وانعكاسا

، ومنذ ذلك الحين أصبحت أساس املحادثات التي  2019اللجنة الدستورية تحت رعاية األمم املتحدة في منتصف عام  

د    2254تيّسرها األمم املتحدة إلنهاء الحرب. إن اتخاذ اإلصالح الدستوري كنقطة انطالق لقرار مجلس األمن رقم   ُيحّيِ
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ي خطوة تشكيل هيئة انتقالية. وهذا يعني أن النظام السوري من املفترض أن يكون   ِ
ّ
قرار مجلس األمن من خالل تخط

هو الشخص الذي يوافق على أي تغييرات دستورية ثم ينظم االنتخابات، ويبدأ عملية انتقال سياس ي بموافقة األمم  

 املتحدة تترك األسد في السلطة بشكل أو بآخر. 

تشرين األول/ أكتوبر من العام املاض ي: "إن القواعد الدستورية الجديدة هي بمثابة جسر    20وقد كتب الشاعر في  

 نهاية  تنتقل من  
ً
خالله هياكل النظام الحالية إلى سورية الجديدة التي تحتضن جميع السوريين. وهذا ال يعني إطالقا

شاِركة[".  
ُ
دور َمن هم في السلطة اليوم، وال يعني تسليم السلطة إلى املعارضة في سورية، وهو ما ال تفهمه األحزاب ]امل

حادثات اللجنة الدستورية. وانتهت دون اتفاق على موعد اجتماع  جاء كالم الشاعر فيما تعثرت الجولة السادسة من م

 في املستقبل، ناهيك عن القضايا األساسية. 

ع عدم َجْدَوى هذه االجتماعات إلى حد كبير في جانب واحد. ففي عشية الجلسة األولى للجنة الدستورية في  ويمكن تتبُّ

 من هذه املفاوضات" وأن وفده يمثل    ، أكد األسد في مقابلة أن "الحكومة 2019جنيف في خريف  
ً
السورية ليست جزءا

تلميح   أي  على  الوطني  التهويل  بثبات عروض  النظام  فريق  فّضل  الوقت،  ذلك  ومنذ  الحكومة.  نظر"  "وجهة  فقط 

 للدبلوماسيين الروس الذين قادوا مبادرة اللجنة الدستورية،  
ً
للتنازل عن نص دستوري. ويجب أن يكون هذا ُمحِبطا

ق األسد للمشاركة في العملية وتوفير غطاء سياس ي لسخريته منها. لكن الحقيقة الواقعية  ثم أ
ُّ
مضوا أربع سنوات في تمل

اقتصادية   مكاسب  إلى  العسكري  انتصارها  لترجمة  املتحدة  األمم  برعاية  سالم  اتفاق  إلى  تحتاج  روسيا  إن  تقول 

 وسياسية دائمة.

سورية على إحياء مكانتها كالعب جيوسياس ي عاملي، وعززت وجودها في    وقد ساعدت العملية العسكرية الروسية في

املتوسط   األبيض  الشركات  البحر  وفازت  الصنع.  روسية  ألسلحة  ملتوية  إعالنية  مواد  وقدمت  إفريقيا،  وشمال 

. ومع ذلك،  الروسية بحصة كبيرة في الصناعات الوطنية السورية بما في ذلك الفوسفات وإدارة املوانئ والنفط والغاز

سنوات من الصراع. ولكي تستفيد روسيا من استثماراتها    10فقد تعرض االقتصاد السوري للدمار بسبب أكثر من  

إلى إنهاء العزلة الدولية للحكومة السورية، وتقليص العقوبات الغربية، وجذب أموال   في زمن الحرب، فإنها بحاجة 

 واستثمارات إعادة اإلعمار. 

 واالتحاُد األوروبيُّ تطبيَع  2254يام بذلك هو قرار مجلس األمن رقم  الطريق الوحيد للق
ُ
، حيث تربط الوالياُت املتحدة

العالقات مع النظام ورفَع العقوبات بالتقدم على َمسار السالم في جنيف. وهل هناك طريقة أفضل لروسيا لتعزيز  

ض أسوأ الفظائع في القرن الحادي والعشرين حتى  مكانتها كقوة عظمى من رعاية عميلها املنبوذ، املتهم بارتكاب بع 

 اآلن، من خالل قاعات األمم املتحدة والعودة إلى املجتمع الدولي؟

د الشاعر على أهمية عملية السالم في جنيف، واللجنة الدستورية على وجه التحديد، في كل مقال يكتبه   ولقد شدَّ

 عن سورية، وهي مقاالت كثيرة. وقد أخبرني ا
ً
بون من    2020لشاعر في حزيران/ يونيو  تقريبا بأنه "يقوم أشخاص مقرَّ

القيادة في دمشق باالتصال بي ويقولون: األخ رامي، هل تحتاج إلى االستمرار في التأكيد على قرار األمم املتحدة رقم  

املتحد2254 األمم  قرارات  من  الكثير  هناك  القرار.  هذا  ننس ى  أن  يجب  باستمرار:  لي  يقولون  إنهم  يتم  ؟.  لم  التي  ة 

 ."
ً
 حقا

َ
 تنفيذها. ويقولون بصراحة: هذا يزعج القيادة



 مترجمات جسور 
 

   األسد يختبر صبر حليفته روسيا 

6 
 

التي   املفاوضات  لتجاُهله  األسد  تنتقد  التي  الروسية  الخارجية  السياسة  مؤسسة  في  الوحيدة  الشخصية  ليس  إنه 

الت الكرملين  أن أربعة أشخاص مطلعين على مداو   2020تقودها األمم املتحدة. وقد ذكرت "بلومبيرغ" في نيسان/ إبريل  

بشأن هذه املسألة أفادوا أن: بوتين ُيِصّر على أن ُيبدي األسد مرونة أكبر في املحادثات مع املعارضة السورية بشأن  

تسوية سياسية للتنازل عن أي سلطة في مقابل مزيد من االعتراف الدولي ومليارات الدوالرات على شكل مساعدات  

د هذا اإل  حباط في مقالتين في وسائل اإلعالم الروسية، إحداهما في منفذ مرتبط بـ"طاهي  إلعادة اإلعمار". وقد تجسَّ

 بوتين" يفغيني بريغوزين، واآلخر بقلم دبلوماس ي روس ي سابق انتقد افتقار النظام إلى "نهج بعيد النظر ومرن". 

أحياء بأكملها بقصد  دور الوسيط الرئيس ي في الصراع في سورية حتى عندما قصفت    2015وقد لعبت روسيا منذ عام  

األوسط.   الشرق  في صراعات   
ً
وسيطا تكون  بأن  أوسع  طموح  من  يتجزأ  ال  جزء  وهو  النظام،  عن  نيابة  إخضاعها 

وأشرفت روسيا على ُهَدن غير متوازنة بين الحكومة والجماعات املعارضة املحلية في عشرات املناسبات. وقد رعت  

، وتالعبت بمصالح إسرائيل واألردن إلى جانب مصالح حليفتها  2018م  مبادرة "مصالحة" ضخمة في جنوب سورية في عا

في وقٍت ما إيران. وفي شمال سورية، تشجع على التقارب بين أنقرة، التي تتواجد في عدة مناطق َعْبر مجموعات محلية  

أنقرة   عدو  بين  املحادثات  على   
ً
أيضا موسكو  تشرف  الشرق،  أقص ى  وفي  دمشق.  وبين  معها،  سورية  قوا-تعمل  ت 

 ودمشق.  - الديمقراطية التي يقودها األكراد واملدعومة من الواليات املتحدة

إن هذا العمل هو عبارة عن القيام بموازنة دقيقة يتطلب براعة ومرونة. ولكن مهما كانت روسيا مرنة ورشيقة، فإن  

 من هذين األمرين. إنه يعاني من حساسية تجاه التسوية
ً
، ويقوم عادة باالستخفاف بزعماء  األسد بالتأكيد ليس أّيا

جهود   إرباك  إلى  املتشدد  أسلوبه  وأدى  الخارج.  من  مدعومين  وخونة  كإرهابيين  بأكملها  املعارضة  ويعامل  العالم، 

 الوساطة الروسية الهادفة إلى إنهاء الحرب، ويعد رصدها إحدى السمات املميزة لعمل الشاعر. 

، عاد النظام إلى محافظة درعا الجنوبية بطريقة  2018وبعد سلسلة من صفقات املصالحة التي رعتها روسيا في عام  

 واملدعومين من روسيا. وكما هو الحال مع جميع  مجزأة، ب
ً
استثناء بعض الجيوب التي كانت في حوزة املعارضة سابقا

ت األولى عن التزاماتها، وبدأت قوات األمن السورية في  
ّ
 بين الحكومة واملعارضة، ُسْرعان ما تخل

ً
عة تقريبا

َّ
الُهَدن املوق

والفارين من الجيش واملدنيين املشتبه بعالقاتهم الثورية. ومنذ تنفيذ  العمل على اعتقال مقاتلي املعارضة املتصالحين  

تشرين األول/ أكتوبر من العام املاض ي، وثقت مجموعة "رجال حوران األحرار" الصحفية    28حتى    2018اتفاقيات  

وت في ُمعتَقالت  حالة تعرض فيها جنود من درعا ممن تركوا الخدمة العسكرية للتعذيب حتى امل  37املوالية للمعارضة،  

 الحكومة. 

الرأفة لصالح   التي تتجنب  العقلية  م هذا السلوك. فالسبب الجذري هو 
ُ
إلى تفاق النظام  انتشار أجهزة أمن  ويؤدي 

شر في نيسان/  
ُ
السيطرة املطلقة. وقد كتب ألكسندر أكسينوك، السفير السابق لوزارة الخارجية الروسية، في مقال ن

لقي بظاللها على روسيا التي  ، أن "تجربة" امل2020إبريل  
ُ
صالحة الوطنية "على املستوى املحلي خلقت سابقة سيئة، ت

بادرت بهذه االتفاقات. باإلضافة إلى تشويه صورة روسيا املصقولة بعناية كوسيط، كما أشار أكسينوك، فإن انتهاك  

ى.   الحل السياس ي إلى أجل غير مسمًّ
ً
ل أيضا  النظام للهدنة يؤّجِ

 يمنع األسد من تجاُوز الحّد األدنى الذي  إن مضايقة و 
ً
احتجاز السكان في املناطق التي كانت تحت سيطرة الثوار سابقا

  
ً
ُيَعّد إطالق سراح األشخاص املحتجزين تعسفيا حددته عملية السالم التي تقودها األمم املتحدة، والتي من أجلها 
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ح أن تكون العودة الطوعية لال  . ومن املرجَّ
ً
 مهّما

ً
 ألهميتها للعواصم  مبدأ

ً
 آخر في اتفاقية السالم نظرا

ً
 رئيسيا

ً
جئين مكونا

األوروبية. ويمكن أن يمهد من الناحية النظرية الطريق لالستثمار األجنبي واالنخراط مع سورية خارج عملية "جنيف"  

م حماس روسيا إلعادة الالجئين السوريين إلى وطنهم. لكن العودة الطوعية ت
َ
تطلب بيئة آمنة وإجراءات  املتعثرة، ومن ث

ستعادة كما في درعا. 
ُ
 مصالحة مثالية، على عكس النهج االنتقامي وغير القانوني الذي اتخذه النظام تجاه األراض ي امل

: يحتاج النظام  2019وقد كتب الشاعر في الوقت الذي بدأت فيه محادثات اللجنة الدستورية في "جنيف" في خريف  

ؤوليته واهتمامه الكبير بتعزيز املصالحة الوطنية، من خالل إطالق سراح السجناء  إلى "اتخاذ خطوات تعكس مس

موا أسلحتهم ووقف االغتياالت التي ما زالت تقوم بها بعض األفرع األمنية  
ّ
السياسيين، والعفو عن املقاتلين الذين سل

 ضد املسلحين الذين وافقوا على املصالحة". 

ز  الشاعر هو إصراره على وجود معارضة وطنية شرعية وأن على األسد  بشكل عاّم، املوضوع األكثر تميُّ  في كتابات 
ً
ا

التوقف عن معاملة كل َمن يحمل السالح على أنه إرهابي. حقيقة أن وزارة الدفاع تدير جهود وساطة موسكو للهدنة  

القاسية-في سورية   الجوية  حملتها  منها  أطلقت  التي  القاعدة  نفس  ا  -من  هذا  أن  إلى  الجيش  تشير  يشاركه  ملوقف 

عت اتفاقيات هدنة  
ّ
الروس ي. وكذلك تفعل عادة الشرطة العسكرية الروسية املسؤولة عن حماية املجتمعات التي وق

الشرطة   منعت  دمشق،  في ضواحي  والغوطة  درعا  ففي  النظام.  أمن  لقوات  الصارخة  االنتهاكات  من  الحكومة  مع 

 من اعتقال املدنيين والثوار السابقين وابتزاز السكان ونهب املمتلكات.  العسكرية الروسية األجهزة األمنية املوالية

فاألسد لم يتنازل لخصومه عندما كانت عاصمته محاطة بالثوار ومصيره في مهب الريح فلماذا يتنازل عن األرض اآلن  

 على تلة من الرماد والخراب؟ 
ً
 على عرشه، حتى لو كان مائال

ً
 وهو جالس آِمنا

خاله رامي[ مخلوف ليس لديهما مشكلة إذا لم يكن هناك إعادة إعمار أو تغيير سياس ي، والبالد تزداد  "األسد و]ابن  

لع السابق على  
ّ
ط
ُ
 حتى تصل إلى نهايتها. فهم سوف يستمرون في الحكم على كل حال. وقد تحدث فراس طالس، امل

ً
فقرا

يل كيف نهب األسد املوارد الوطنية السورية منذ  ، بالتفص RTعلى قناة    2020النظام، في مقابلة في شهر أيار/ مايو  

احتجاج   بعد  طالس  بمداخلة  الخاص  الجزء  بحذف  الدولة  تديرها  التي  اإلعالم  وسائل  قامت  وقد  الثمانينيات. 

 املثقفين املوالين لسورية، لكن هذا لم يزل االنطباع بأن عناد األسد كان يثير القلق في موسكو. 

، تدفع الرياح اإلقليمية األسد نحو شواطئ االعتراف الدولي. فاألردن يعيد العالقات ولحسن الحظ بالنسبة لروسيا

في  إيران  املدعومة من  امليليشيات  الهاشمية أن تكون  اململكة  تريد  املتعثر. كما  اقتصاده  لتعزيز  الشمالي  الجار  مع 

النظام  سورية بعيدة عن حدودها، وهو هدف تشترك فيه مع إسرائيل، وهو ما يستلزم الت عاون مع روسيا وقبول 

إلى ُمواَزنة النفوذ اإليراني من خالل تطوير عالقات أوثق مع األسد.    - وال سيما اإلمارات-السوري. وتسعى دول الخليج  

أكثر   من  لواحد  املتزايَد  القبوَل  سورية  َعْبر  املصري  والغاز  األردنية  بالكهرباء  لبنان  لتزويد  جديدة  مبادرة  وتؤكد 

 يين شراسة في العالم.الديكتاتور 

من املؤكد أن الرئيس السوري سيستغل هذا الزخم لتأمين بعض الراحة االقتصادية والدبلوماسية. ومع ذلك، فمن  

ح أن يخفف من أسوأ تجاُوزاته وأن يقود املوجة نحو حّل بوساطة دولية. فمن الصعب تصديق أن األسد   غير املرجَّ

سلطة مع أولئك الذين وصفهم بأنهم إرهابيون على مدى الَعْقد املاض ي. ومن  سيدخل في ترتيبات شكلية لتقاُسم ال
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 تصديق أنه سيتوقف عن تعذيب وقتل املعارضين الحقيقيين أو الذين يتخّيل أنهم معارضون. ما هي  
ً
الصعب أيضا

ه اإلستراتيجية  احتماالت خضوعه للمطالب الغربية والعربية لتخفيف الوجود العسكري اإليراني، بينما توفر عالقت

 مع إيران ورقة ضغط يحتاجها النظام بشدة ليستخدمها ضّد روسيا؟ 

إدارة بايدن السيئة بشأن سورية تدور حول تسليم املساعدات اإلنسانية والعمليات ضد تنظيم   يبدو أن سياسة 

 من محاسبة األسد. ومع ذلك، فإن الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي يقفان
ً
بحزم بشأن العقوبات   "داعش"، بدال

حتى يشارك النظام في العملية السياسية التي تيسرها األمم املتحدة. سيؤدي ذلك إلى تقييد االستثمار وإعادة اإلعمار  

الروسية عند استكمال مسار السالم في  الذي ينتظر األعمال   بالفيضان املحتمل 
ً
إلى حّد الُهزال، مقارنة في سورية 

عاية األمم املتحدة أو تغييرات كبيرة في السياسة الغربية، سترث روسيا في سورية دولة  جنيف. وفي غياب صفقة بر 

رة ذات آفاق اقتصادية ضعيفة.  منبوذة ُمدمَّ

هه إليهم وأخذت زمام املبادرة  2020وقد قال لي الشاعر في حزيران/ يونيو   : "لو أن القيادة السورية استمعت إلى ما نوّجِ

، فربما كانت تغيرت األمور إلى األفضل منذ وقت طويل ولم تكن لتصل إلى هذه  2254األمن رقم  لتنفيذ قرار مجلس  

 املرحلة، لكنه ]األسد[ وحكومته".

ر السفير األمريكي السابق في سورية  2018ربما ليس هناك تغيير كبير عن العقود السابقة. ففي قمة معهد بيروت  
ّ
، ذك

: "صحيح 1974ه السوفيتي نور الدين مخيتدينوف لدى وصوله إلى دمشق في عام ريتشارد مورفي بتعليق أدلى به نظير 

أن سورية تقبل من االتحاد السوفيتي املساعدات والقروض وتباُدل الطالب والبرامج العسكرية، ولكن عندما تمعن  

 النظر في األمر فستجد أن نظام سورية يقبل منا كل ش يء، باستثناء النصائح".

 

 ريبورتاج(  –مجلة نيو الينز )تحقيق صحافي  

  

https://newlinesmag.com/reportage/assad-tests-the-patience-of-its-ally-russia/
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