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 مقدمة

 سياسي لألزمة السورية، حلٍ  إلىالتوصل  دجه دعم باستعدادها توحي دةمتعدّ  شاراتإ أن أعطت روسيابعد 
عليها بيان  نّص  انتقالية عمليةمن  كجزءٍ  األسد بشار السوري الرئيس لتنحي الرافض موقفها إلى تأكيدعادت 

 تهدفياسية س كاتتكتي تكن سوىلم  ةالماضي السنة طوالالتي أبدتها روسيا  المرونة أنّ  نتبيّ  كما. "1 جنيف"
من  رضألا على السورية المسلحة المعارضةالنجاحات العسكرية التي كانت تحققها  امتصاصإلى من خاللها 

 ،السوري ظامالن دعم مستوى لرفع المضمر ههاتوجّ للتمويه على  غطاءٍ كاتصاالتها بالمعارضة  واستخدام ،جهة
 كرية كبيرة.ينذر بتداعيات سياسية وعس عسكري مباشرٍ  تدخلٍ ب سبتمبر الجاري أيلول/جرت ترجمته مطلع  والذي

 الروسي العسكريالتدخل  حدود

عشرات من جنود البحرّية في قاعدة طرطوس، التي التحتفظ روسيا بوجود عسكري قديم في سورية، يشمل 
التقديرات  بالمؤن والوقود، كما تحتفظ بمستشارين ومدربين تتفاوت دللتزوّ  منصةً  فترة وأخرىيستخدمها الروس بين 

 قع بحثيةفي موا ، ويوجدونعسكري ومستشارٍ  مدربٍ  لفأ إلى ئةخمسم بين الغالب في وتتراوح عدادهم،أبشأن 
فإّن م، لوجودها القدي اخلها الراهن امتدادً ت تدّ موسكو عدّ  أنّ  ومع. عسكري تصنيع منشآتأو  عسكرية قطعأو 

العمل على إقامة قاعدة عسكرية روسية في مطار  ءبدتظهر مختلفة  عالمإأقمار صناعية نشرتها وسائل  صور
مطار ال رجامد توسيع يجريو  ،الجنوب من مدينة الالذقية إلى كيلومتًرا 22حميميم )باسل األسد( الذي يبعد نحو 

. كما أرسلت موسكو 1الصنع إلقامة الجنود قةوتأهيله الستقبال طائرات الشحن الكبيرة، وتجهيز مساكن مسبّ 

                                       
1 “This Satellite Image Leaves No Doubt That Russia Is Throwing Troops and Aircraft Into Syria,” Foreign 
policy, 14/9/2015, at: http://atfp.co/1Lv02Vc 
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جندي من مشاة  200ناقلة جند مدرعة، و 35مدفع هاوتزر، و 15، وT-90دبابات حديثة من طراز  ست
  .2القاعدة الجديدة لتأمين الحماية لها إلىالبحرية الروسية 

تشكل من يمعظمه  أنّ و  ،تتغير لم سوريةطبيعة وجودها العسكري في  أنّ  على تصرّ  روسيا وعلى الرغم من أنّ 
 ،3اب"محاربة اإلره إلىسورية التي تهدف  إلىما يتعلق بإمدادات األسلحة الروسية  خبراء يقدمون المساعدة في"

التدخل العسكري الروسي في سورية يتعاظم بشكل يومي، ويأخذ  أنّ  إلى تشير حركة طائرات الشحن الروسية فإنّ 
وري النظام الس مد   إلىن، باإلضافة و مستشار و ن، و مدربو خبراء، و تدخل سريع، و قوات خاصة،  :مختلفة أشكااًل 

. 4لماضيةا القليلة يامفي األ وحلب الرقة تيتدميرية عالية استخدمت في قصف مدين اتبمعدات وأسلحة ذات قدر 
بعة قوات روسية في قصف مواقع عسكرية تان مشاركة بي  ا مقاطع فيديو ت  كما نشرت مواقع معارضة سورّية مؤخرً 

وسائل التواصل االجتماعي  وتناقلت. 5التركمان واألكراد(أصبح يسمى  مافي جبال الالذقية )المسلحة  رضةاللمع
 في بعض نقاط المواجهة العسكرية في جبال الساحل )صلنفة( وسهل الغاب.صوًرا لجنود روس 

 التدخل الروسي دوافع

النظام  حمى فعااًل  اودبلوماسيً  اياسيً س غطاءً  الثورة، اندالع منذ يأالسنوات الخمس الماضّية،  مدىروسيا على  وفرت
ا في . وعلى الرغم من مشاركتهالتابع لألمم المتحدة األمن مجلس في والسياسية القانونية دانةأشكال اإل من السوري
لة بصالحيات تنفيذية كام ةعلى تشكيل هيئة حكم انتقالي الذي نّص  2012 يونيو /حزيران 30 في جنيف يانب صوغ

 صراراإل خالل من للبيان الخاص تفسيرها فرضلسعت روسيا  ،اكخطوة الزمة وضرورية على طريق حل األزمة سياسيً 

                                       
2 “Russian Moves in Syria Widen Role in Mideast,” The New York Times, 14/9/2015, at: 
http://nyti.ms/1iubsRG 

 :الرابط على ،9/9/2015 ،اليوم روسيا ،"إضافية مساعدات تقديم نستبعد وال ةسوري في عسكريون خبراء لدينا: موسكو" 3 
http://bit.ly/1UB4T1h 

 ،"الرقة على صفق مع بالتزامن روسيا من جديدة أسلحة تستخدم بدأت دمشق: ةسوري في العسكري للتنسيق اروسيً  اعرضً  تدرس واشنطن" 4 
 http://www.alquds.co.uk/?p=404922 :الرابط على ،17/9/2015 ،العربي القدس

 على ،19/9/2015 تحميلال تاريخ ،يوتيوب موقع ،"المعارضة لمناطق وقصفها الالذقية معارك في الروسية القوات مشاركة يؤكد فيديو" 5 
 https://www.youtube.com/watch?t=2&v=ejEr8pesKZY :الرابط
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أخذت موسكو  ،األثناء هذه في"بإرادة الشعب".  هئمن المرحلة االنتقالية، ثم ربط مصيره وبقا اجزءً  سداأل اعتبار على
لوطني تفريغ االعتراف الدولي باالئتالف ا إلىسعت  كماعل نحو أوسع، على عاتقها مهمة تقسيم المعارضة وشرذمتها 

( بغية 2و، 1مؤتمرات حوارية )موسكو  إلىلقوى الثورة والمعارضة، من مضمونه، ودعت  المعارض، باعتباره ممثاًل 
ن عام في النصف األول م المسلحة المكاسب التي حققتها المعارضة أنّ  بيدمواقفها.  إلىتصنيع معارضات أقرب 

 رهابإ" اربةمح عنوان وتحت. ادبلوماسي نحو السعودية خصوصً  أفشلت هذه المساعي، ودفعت باتجاه تحركٍ  ،2015
ّعم" النظام السوري، "الم ط جانب إلىيضم  عريضٍ  تحالفٍ  نشاءإ إلى"، دعت موسكو داعش - تنظيم الدولة اإلسالمية

ل ؤو ين المسب من السعودية وتركيا واألردن. ولهذا الغرض نجحت موسكو في ترتيب اجتماعٍ  المعارضة، كاًل  ببعض
 يوليو /تموزاألمني السوري األول، اللواء علي مملوك، ووزير الدفاع السعودي األمير محمد بن سلمان في جدة في 

 للحلّ  الروسية يغةالص بقبول السعودية قناعإعلى صعيد  الماضي. ولما فشلت المساعي الروسية في تحقيق أي نتيجةٍ 
ة متقدمة من بعد أن بلغ مرحل ئالنهياره بشكل مفاج اجانب النظام، منعً  إلىخلها المباشر في سورية، بدأت روسيا تدّ 

 إلىدي بما يؤ  ،مًعا في آنٍ  "داعش"معادية للنظام ولتنظيم  سالميةإذات توجهات  فصائلعلى يد  نهاكالضعف واإل
وسكو تفقد نفوذها م على أنّ  اأيضً  كثيرة مؤشراتفي األزمة السورية، وفي ظل  ياسيةالس استثماراتها جميعفقدان موسكو 

 وحزب اهلل.  إيران لمصلحةبشكل متزايد في المناطق التي يسيطر عليها النظام 

رباته في سورية، على بدء ض رته بعجز التحالف، بعد عامٍ لتدخلها، وبرّ  امالئمً  اودوليً  اقليميً إ ااختارت روسيا ظرفً 
لمواجهته  هجهيز وتشريك ميداني مقبول )المعارضة المعتدلة( في إضعاف "تنظيم الدولة"، وفشل أميركا في تدريب 

عرضت موسكو على واشنطن التنسيق في "الحرب على  ،جانب النظام إلىعلى تدخلها  وللتغطيةعلى األرض. 
 .رفضهت أن "داعش"هاجس مواجهة تنظيم  كهايتملّ  التي أوباما دارةإ" في سورية، وهو عرض لم تملك رهاباإل

 خطواته بتنسيق ،إسرائيلية إعالم وسائلبحسب  وتين،بالرئيس الروسي فالديمير قام  ،واشنطن طمأنةفي  وزيادة
العالقة والتحالف  عمقعلى  آخر   جديدٍ  مؤشرٍ  في ،6نتنياهوبنيامين  سرائيليةاإل الحكومة رئيس مع سورية في
  .20127 عامانتخابه  عادةإبوتين الخارجية األولى بعد  محطةكانت  التيو وتل أبيب،  موسكو ربطت التي

                                       
 http://bit.ly/1NQBlsm :الرابط على ،21/9/2015 ،الجديد العربي ،"بالجوالن جبهة ثانيةبوتين يطمئن نتنياهو: األسد لن يفتح " 6 
 :الرابط على ،24/6/2012 ،اليوم روسياتي على النازية"، اسرائيل.. افتتاح نصب تذكاري النتصار الجيش السوفيخالل زيارة بوتين إل" 7 

http://bit.ly/1V7aixt 
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ا جديًدا روبيً أو ن، أفرزت خطاًبا ين السوريير المهجّ  منأوروبا،  إلىتزامنت الخطوة الروسية مع موجة لجوء كبرى  كما
يوقف  اجلٍ ع االنفتاح على روسيا والتعاون معها إليجاد حلٍ  إلىالمجر( يدعو و بريطانيا، و سبانيا، ا  و النمسا، و )ألمانيا، 

 ،اقليميً إالتخلي عن مطلب رحيله في المدى المنظور. أو  تدفق الالجئين حتى لو تطلب ذلك االنفتاح على األسد
 ضجة دون منلتمرير تدخلها  الحاحً إاستغلت روسيا انشغال الدول الداعمة للمعارضة السورية بمسائل أخرى أكثر 

 مبكرة بانتخاباتو  الكردستاني، العمال حزب ضدالعدالة والتنمية في تركيا في حربها  حزب حكومة تنشغل ذإ ؛كبيرة
 .األخرى دول الخليجو لسعودية إلى ابالنسبة  قصوى أولويةً  اليمني الملف يمثل حين في مفصلّية،

 تداعيات التدخل الروسي ونتائجه

 ،مصلحتهلشيوع أنباء التدخل العسكري الروسي  ثرإ السوري على الرغم من شعور القوة الخادع الذي يبديه النظام
ي لن يصنع التدخل الروس فإنّ  والسياسية، العسكرية المعادالت وتغيير" الطاولة"قلب  عن مسؤوليه وتصريحات

 ما استعادة يسلفي منع سقوط النظام و  امحصورً  يبقى هدفه كون افارًقا كبيًرا في موازين القوى القائمة حاليً 
الطائفية  المليشيات جميعو  إيرانفهذا أمر عجزت عن فعله  ؛الماضية الفترةخالل  ومدنٍ  أراضٍ  من النظام خسره

 التي الساحل ومنطقة دمشقعلى  األرجحعلى  امقتصرً  التدخل الروسي سيظلّ  التي تعمل لحسابها. كما أنّ 
( اعامً  25) المتوسط، وتمتلك فيها امتيازات حصريةالبحر على  ابحريً  امنفذً  بوصفها خاصةً  أهميةً  روسيا توليها

والغاز في المياه اإلقليمية السورّية، وذلك بحسب االتفاقية الموقعة بين النظام تسمح لها بالتنقيب عن النفط 
عليه، قد يساهم التدخل الروسي في تعزيز مواقع النظام ومنع  . وبناءً 20138أواخر عام  في والحكومة الروسية

ة للسيطرة على لمعارضسقوطه، وفي رفع الروح المعنوية المنهارة لقواته وحاضنته الشعبية، وفي عرقلة مساعي ا
رجت عن المناطق التي خ إلىالنظام  عادةإفي  اوجباله اللصيقة بمنطقة سهل الغاب، لكنه لن ينجح أبدً  الساحل
 نّ إف وبهذا، .المعارضة عليها تسيطر مناطق في يعسكري روسي برّ  تدخلٍ  لتخيّ  يصعب أنه كما ،سيطرته
 .كافة الفئاتمن  السوريين معاناة وزيادة الصراع أمد طالةإ إلىفحسب يؤدي  سوفالروسي  التدخل

                                       
 :الرابط على ،27/12/2013 اللبنانية، النهار ،"السورية المياه في النفط عن للتنقيب روسية شركة مع اعقدً  توّقع دمشق" 8  

 http://bit.ly/1dccf3h 
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ذا ما تجاوزنا التداعيات الميدانية،   تدخلها العسكري فرض رؤية جديدة للحل تنسفخالل  منتحاول روسيا فإّن وا 
ا بانتخابات برلمانية "مبكرة"، وتشكيل حكومة تضم م، مؤخًرا، بحسب تصريحات بوتين وتربطه، "1 جنيف" بيان

عن األخيرة  . وجاءت تصريحات وزير الخارجية األميركي جون كيري9أسماه "معارضة رشيدة" تحت قيادة األسد
فترة زمنية غير محددة لتزيد من مخاوف المعارضة السورّية لجهة تستمر  مفاوضات إمكانية بقاء األسد خالل

 القيام، وقبول مقترحها 10ةسوري في األزمةحل  سبللمتحدة والدول الغربّية للرؤية الروسية حول رضوخ الواليات ا
 ا في الحرب على تنظيم الدولة.ا ميدانيً واعتماده شريكً يل النظام، بإعادة تأهبالمهمة المستحيلة المتمثلة 

تحتاج  ذلك، ةولمواجهفي مصلحتها.  رّية ال تصبّ تواجه المعارضة السورية مستجدات سياسّية وعسك ،وأخيًرا
عالمية، وال أذرعٍ  ذي واحدٍ  في تيارٍ  توحيد الجهد السياسّي والعسكريّ  إلى المعارضة تعامل عسكرية وسياسية وا 
 نوعٍ  إطالقاج إلى كما تحتا مباشًرا وصريًحا،  أجنبيً احتالاًل  بوصفهماي يراناإلالروسي و  ينالعسكريّ  ينمع الوجود

 لقطع الطريق على محاوالت تسويف نضال الشعب السوري ديمقراطي موحدٍ  وطنّي ذات برنامجٍ  من حركة تحررٍ 
ري الروسي مقاومة الوجود العسك إلىوأهداف ثورته، والتوجه  ال تلبي طموحاته جزئيةٍ  واعتماد حلولٍ  وتضحياته

ت في ومغامرا خسائرتجاه العام الروسي يبدو شديد الحساسية  يالرأ أنّ  خاصة، وبالمتاحة الوسائل بجميع
 .المريرة أفغانستان ذكريات ليهإأولوية بل تعيد  ليهإمناطق وأزمات ال تشكل بالنسبة 

                                       
 ،عربيةبال نإإن  سي ،"الحكومة في رشيدة معارضة ومشاركة مبكرة انتخابات إلجراء مستعد واألسد.. داعش من يهربون السوريون: بوتين" 9 
 http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/04/putin-syria-assad-isis  :الرابط على ،4/9/2015
 :الرابط على ،18/9/2015 ،رويترز ،"السوري الصراع إلنهاء سبل عن للبحث الوقت حان: كيري" 10 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0RI2FE20150918 


