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مركزحرمون

عامان ُي ّ
مهدان الحتالل قد يمتد إلى نصف قرن
مقدمة
ُ
ّ 
مر عامان كامالن على بدء التدخل العسكري الروس ي املباشر في سورية ،والذي كان هدفه املعلن ضبط الوضع
العسكري والتمهيد للعملية السياسيةً ،
وطبعا “محاربة اإلرهاب” ،بينما كان هدفه األساس والجوهري دعم قوات
النظام السوري ،ومنع سقوط رأس النظام ،بشار األسد ،وتثبيت أقدام روسيا في شرقي املتوسط ،وإنهاء القطبية
ُ
الواحدة التي تسيطر على املجتمع الدولي.
 كان “منع انهيار الدولة ومؤسساتها” ومكافحة “اإلرهاب اإلسالمي” ،هو الشعار الذي رفعته روسيا كمبرر لتدخلها
ً
العسكري املباشر في سوريةّ ،
لكن هذه األسباب كانت غالفا ألسباب أخرى أكثر أهمية بالنسبة إلى الروس ،بدليل
أنهم شاركوا خالل سنتين في تدمير بنى الدولة السورية وانهيار ما تبقى من مؤسساتها في مناطق سيطرة املعارضة
املسلحة .كما لم يقوموا بعمليات ّ
جدية ضد تنظيم الدولة (داعش) ،الذي ُيعتبر رأس اإلرهاب في سورية وأقوى
أعمدته.
ّ
 تدخل الروس في سورية واضعين نصب أعينهم املكاسب العسكرية التي يمكن أن يفوزوا بها ،وكذلك الوقائع
السياسية التي سيفرضونها في املنطقة واملكاسب التي يمكن أن يجنوها من وراء ذلك ،مع تركيزهم الشديد على
ً
الفرص االقتصادية التي توفرها الحرب السورية ،فضال عن استخدامها كحالة نموذجية لتجريب أسلحتهم
الحديثة ،ولتصريف األسلحة القديمة التي انتهت صالحيتها أو كادت ُتشرف على االنتهاء .كما كانوا يأملون ّ
بشدة
أن تأخذهم الواليات املتحدة على محمل الجد كقوة دولية ضاربة ،خاصة في العالم القديم وشرقي املتوسط؛
ً
وهي األهداف التي ما زال أمر تحقيقها مشكوكا فيه على الرغم من مرور سنتين على هذا التدخل.
ا
أوال :حصيلة عامين
أي طرف آخر ،بما في ذلك اإليرانيون .في املقابلّ ،
قدم الروس فوائد للنظام السوري لم ُي ّ
ّ 
قدمها له ّ
قدم رأس
النظام لهم تنازالت لم يكونوا ليحلموا بمثيلها من ِق َبل أي نظام آخر في املنطقة ،تنازالت كبيرة وخطيرة ،مقابل
حمايته وإبقائه على رأس السلطة ،وعدم تعريض نظامه لخطر االنهيار والسقوط أو الهزيمة.
 تحدثت منظمات ومراصد حقوقية دولية عن انتهاكات واسعة قام بها الروس في سورية ،أسفرت عن سقوط
ً
أعداد كبيرة من القتلى في صفوف املدنيين ،فضال عن تسببهم بدمار كبير أصاب مؤسسات خدمية حساسة مثل
األفران واملشافي ومراكز اإلسعاف وغيرها.
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 قالت وزارة الدفاع الروسية ،بعد مرور عامين على التدخل ،إنها منعت ّ
تقدم (داعش) و(جبهة النصرة) ،وإنها
قتلت وجرحت آالف املسلحين ،نتيجة الضربات التي نفذتها القوات الجوية الروسية ،منهم متشددون جاؤوا من
روسيا ودول االتحاد السوفياتي السابق .ووفق تقرير لها بمناسبة مرور عامين على التدخل العسكري ،فإن هذا
ّ
التدخل “مكن روسيا من تحرير  %87.4من األراض ي السورية من (داعش)” وجرى منذ بدء العملية تنفيذ “أكثر
ً
من ثالثة آالف طلعة جوية قتالية ،شنت خاللها  92000غارة أدت إلى تدمير  96828هدفا ،بينها  8330مقر
ً
مستودعا للذخيرة واملحروقات”.
قيادة ،و 5370تجمع مقاتلين ،و6770
ا
ثانيا :فئران لحقل تجارب روس ي
 استفادت روسيا من تدخلها في سورية لتجربة أنواع جديدة من األسلحة في ظل ظروف حرب حقيقية ،وهو ما
ً
أشار إليه وزير الدفاع الروس ي ،سيرغي شويغو ،حين أطلقت أربع سفن من بحر قزوين  26صاروخا من طراز
(كاليبر) على مواقع (داعش) في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2016إذ قال إن القصف “جرى ألول مرة ،ضمن ظروف
حرب حقيقية من على متن قطع في بحر قزوين ،وباستخدام صاروخ (كاليبر) ألول مرة” .وبهذا اعترفت روسيا أن
ّ
سورية صارت ساحة لتجريب أسلحة سوق السالح الروس ي ،وهو ً
أيضا ما أكده سيرغي غوريسالفسكي ،نائب
رئيس شركة (أوبورون إكسبرت) الذي أشار إلى “ارتفاع االهتمام بشكل ملموس في العالم باألسلحة الروسية
بفضل العملية العسكرية في سورية”.
نشرة لها بأن املشاركة العسكرية في سورية سمحت لها بالتحقق من االستعداد
 اعترفت وزارة الدفاع الروسية في ٍ
تقريبا ،وأن ما يقارب من  90في املئة من أفراد القوات الجوية ّ
القتالي لجميع الطيارين العسكريين ً
تلقوا خبرة
قتالية في سورية.
 تعتبر مرحلة تجريب األسلحة مسألة في غاية األهمية بالنسبة إلى سوق السالح العاملي ،خاصة عملية تجريب هذه
حي وحرب حقيقية ،من أجل التسويق األفضل لهذه املنتجات ً
األسلحة في ظل ظروف قتال ّ
دوليا ،حيث تجد
روسيا في سورية أحسن وأرخص حقل لهذه الغاية ،ويبدو أنها تتعامل مع املدنيين السوريين كفئران تجارب في
عملياتها ،ليس أكثر.

ُ
 مشروع الدولة الروسية املعلن يقض ي بتحديث القوات املسلحة ،وينص على تجديد  70في املئة من املعدات
العسكرية بحلول عام  .2020ومن املفترض التخلي عن األسلحة القديمة التي لم تعد تعني ً
شيئا في عالم السالح
الحديث ،ووضع األسلحة الجديدة قيد االستخدام بعد إخضاعها لتجارب ميدانية عديدة.
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ا
ثالثا :قواعد ثابتة وبنى عسكرية دائمة
 تمكنت روسيا خالل عامين من جني ثمار عسكرية واستراتيجية واقتصادية ،نتيجة تنازل النظام السوري
ُ
وتسليمها زمام األمور بإبرامه معها اتفاقيات ،هي أقرب ما تكون إلى “اتفاقيات إذعان” ،املعلن منها اتفاقية إلقامة
قاعدتين عسكريتين على املتوسط ،األولى جوية في مطار حميميم في محافظة الالذقية ،والثانية بحرية في
ً
تلقائيا.
محافظة طرطوس ،وكالهما ملدة نصف قرن قابلة للتمديد
 حصلت روسيا من األسد على تنازالت هائلة من وراء هذه االتفاقيات ،لدرجة أنه ال ُيسمح للسلطات السورية،
ال اآلن وال في املستقبل ،بدخول األماكن التي ترابط فيها قوات روسية ،وال يخضع الجنود الروس للقوانين
السورية ،وال تخضع كل الشحنات الروسية ألي تفتيش من ِقبل الجمارك السورية.
َ
األسد من هزيمة محققة وفق اعتراف وزير خارجيتها ،سيرجي الفروف ،الذي ّنبه إلى فضل بالده
 أنقذت موسكو
األول في إنقاذ األسد من السقوط .وسمحت موسكو لنفسها باالستفراد بالقوة والسيطرة ،وإخضاع كل عملية
التفاوض ومصير األسد ملنطق االبتزاز ،واستخدمت الفيتو غير ّ
مرة لنفس السبب ،كما هو معروف ،وحاصرت
الوضع السياس ي بما يتناسب وسيطرتها على القرار العسكري في دمشق ،وبات لخطاب موسكو منطق “املحتل
املنتصر” في ساحة املعركة ،والذي من حقه فرض الشروط والضغوط في املجال السياس ي.
ا
رابعا :التدخل ومواقف األطراف
 وقف بوتين إلى جانب األسد منذ بداية الثورة السورية ،وقدم له ً
دعما عبر تسليح قواته ،وحماه في مجلس األمن،
ّ
ورسخ الوجود العسكري الروس ي في سورية ،على األقل لـ “تسعة وأربعين َ
اقتصادياّ ،
ً
عاما مقبال” ،بموجب
ودعمه
ّ
االتفاقية العسكرية التي وقعها النظام مع الروس ،وهو أكبر وجود عسكري روس ي في الخارج منذ زمن االتحاد
ً
السوفياتي السابق وحتى اليوم ،كما ضمن لروسيا نفوذا شبه دائم في الشرق األوسط.
ً
فعال ً ا للمعارضة السورية ،إذ ُ
اعتبرت روسيا ُمحتلة منذ األيام األولى
 لم يكن التدخل الروس ي في سورية
سار
للتدخل ،ذلك ألن تجربة املعارضة السورية مع الروس في الفترة ما بين انطالق الثورة وحتى التدخل العسكري
املباشر ،كانت تجربة مريرة ،تؤشر ً
سلفا إلى ما سيحمله هذا التدخل من املزيد من الدعم للنظام واالستخفاف
باملعارضة وعدم االكتراث بالقتل والتدمير الذي تسبب به النظام خالل زمني الثورة والحرب.
 كانت الواليات املتحدة تمر بمرحلة مضطربة ما بين رئيسين وإدارتين ،ومرحلة انتخابات تدفع املرشحين للرئاسة
لاللتفات إلى الوضع الداخلي أكثر من الخارجي ،وتجميد كل املبادرات والفاعليات العسكرية الخارجية إلى الحد
األدنى طاملا أنها ال ّ
تمس باألمن القومي األميركي ،ولم يكن باألساس إلدارة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما أي
رغبة بالتورط في الحرب السورية الطاحنة.
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ُ
 دول الخليج التي دعمت املعارضة السورية بقوة ،وبأكثر من وسيلة ،فقد أسقط في يدها بعد أن صارت روسيا
ً
عسكريا في سورية؛ ووسط خذالن الحليف األميركي ،واضطراب العالقة الخليجية البينية ،بدأت
اآلمر الناهي
ُ ّ
تفكر في تغيير بعض استراتيجياتها املتعلقة باملسألة السورية.
 األردن استطاع استثمار عالقاته الوثيقة مع واشنطن وموسكو في الوقت نفسه لتأمين حدوده الشمالية ،وإحياء
اتفاق وقف إطالق للنار في جنوبي سورية ،يضمن الحدود البرية األردنية الشمالية ،وهذا أقص ى ما يطمح له
األردن على املدى املنظور.
 إيران صعد نجمها وهبط ،حيث يحاول الروس ترضيتها بإشراكها كوسيط وضامن في اتفاقيات أستانا ،واتفاقيات
وقف إطالق النار والهدن .وفي نفس الوقت تسعى موسكو لتحجيم القوة اإليرانية ،ووقف التغلغل اإليراني
العسكري والسياس ي في سورية ،لكن هذا املنع مازال يعتمد على مؤشرات وليس على حقائق راسخة يمكن من
خاللها التأكد بأن الدور اإليراني في سورية هو دور غير مرغوب بشكل قاطع من قبل روسيا.
ا
خامسا :ما لم ُينجز
 استخدم الروس الفيتو في مجلس األمن الدولي ألول مرة في  4تشرين األول /أكتوبر  2011ضد قرار يدين النظام
السوري ،في محاولة لفرض أنفسهم قطبية ثانية في مواجهة الواليات املتحدةّ ،
وكرت السبحة ليصبح استخدام
ً
الروس الفيتو ضد أي قرار يمكن أن يدين النظام السوري ً
روتينيا ،حتى لو كان األمر يتعلق بضرورة إيصال
أمرا
مساعدات إنسانية للمحتاجين إليها في سورية.
 األمر الذي قد ُيقلق روسيا هو اعتقادها بأن الواليات املتحدة لن تبقى على موقفها غير املبالي بما يحدث في سورية
على املديين املتوسط والطويل ،كذلك ُيقلقها احتمال ّ
تكبدها خسائر كبيرة في األرواح بين جنودها وضباطها
ً
ً
روسيا فقط ،وإن كانت “رويترز” تظن أن العدد أربعة أضعاف هذا
عسكريا
وطياريها ،ألن املعلن هو مقتل 30
الرقم ،وهو أمر قد يحصل فيما لو استمر الوضع السوري على ما هو عليه دون حل سياس ي واضح وقابل
للتطبيق.
ُ
 أغلبية األهداف الروسية لم تنجز بعد ،فالنظام السوري يبدو أنه “صامد” لكن الخطر لم يزل عنه ،وقوته في
تآكل مستمر ،كذلك لم يستطع الروس تحجيم التدخل اإليراني ،خاصة أن السياسة اإليرانية متلونة ،وتتغير
وفق الظروف ،وهي بدأت تنتقل من مرحلة السيطرة العسكرية على األرض إلى مرحلة السيطرة االقتصادية
والتغلغل في نسيج املجتمع السوري.
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 قد تمتلك روسيا القدرة العسكرية إلدارة حرب معقدة مثل الحرب السورية ،لكنها في رأي املعارضة السورية
تفتقر إلى الحد املالئم من التخطيط الذي يجعل أهدافها السورية املباشرة قابلة للتحقيق ،وال تملك القدرة
السياسية على رسم استراتيجيات سالم بعيدة األمد ،تحقق مصالح الشعب السوري واملصالح الروسية في
ً
مقبوال ً
دوليا ،مقابل
الوقت نفسه ،خاصة عندما يجري الحديث عن كسب روسيا النظام السوري الذي لم يعد
خسارتها صداقة الشعب السوري ودعمه.
ً
 تستطيع موسكو اآلن القول إن لها نفوذا عند السلطة واملعارضة ،لكن هذا االدعاء غير دقيق ،فاملعارضة
السياسية السورية غير متوافقة مع موسكو ،وال ُت ّ
نسق معها ،وخاصة ائتالف قوى الثورة واملعارضة السورية
ً
خصوصا،
والهيئة العليا للمفاوضات ،على الرغم من ازدياد الفاعلية الروسية بعد التقارب مع تركيا والسعودية
كما أن الفصائل العسكرية املنخرطة في اتفاقيات أستانا يمكن أن تنقلب عليها ألن أغلبية أمراء هذه الفصائل ال
ّ
هم لهم سوى ضمان حصتهم في الترتيبات املقبلة.
ا
سادسا :خاتمة
 بعد عامين من تجربة الغزو الروس ي لسورية ،واستخدام قوة نارية هائلة ،يبقى موضوع نجاح روسيا في إحياء
ً
دور األسد ً
أمرا مشكوكا فيه ،وسيبقى حسابات ال تتطابق مع املنطق وال التاريخ وال الواقع ،والبد من أن ينتبه
الروس إلى أنه إذا كانت “االمبراطورية” السوفياتية بقوتها وعظمتها انهارت بعد سبعة عقود من تأسيسها ،فإن
الوجود الذي أحرزوه في سورية التي غدت “مستعمرة” لهم ،وفي املنطقة ،لن يمنحهم أكسير الحياة ،خاصة
بوجود شركاء لهم على شاكلة النظام السوري وإيران ،وكالهما مستعد بكل بساطة للتآمر عليهم ،واالنقالب على
أي تفاهم أو توافقً ،
وأيضا بوجود ماليين املتضررين من حرب افتعلها النظام ّ
ودمر فيها سورية وقض ى على
أهميتها الشرق أوسطية لعقود طويلة.

الرابط األصلي:
https://harmoon.org/archives/7089

6

)الثالثاء  2017/10/24املوافق لــ (1439/02/04

7

