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مركز حرمون للدراســات املعاصرة هو مؤّسســة بحثية وثقافية وإعالمية مســتقلة، ال �ســ��دف 
ع�ــ� �شــ�ل رئ�ــس بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة العر�يــة، خصوًصــا 

ُ
الر�ــح، �

املد�ــي،  ا��تمــع  أداء  و�عز�ــز  اإلعالمــي  والتطو�ــر  الثقافيــة  بالتنميــة  و��تــم  الســوري،  الواقــع 
تقديــم  إ�ــ� جانــب  اإل�ســان،  واح�ــ�ام حقــوق  ا��ــوار  قيــم  و�عميــم  الديمقراطــي  الو�ــ�  و�شــر 
االس�شــارات والتدر�ــب �ــ� املياديــن السياســية واإلعالميــة ل��هــات ال�ــ� تحتــاج إل��ــا �ــ� ا��تمــع 

ا من الهو�ة الوطنية السور�ة.
ً
السوري انطالق

�عمــل مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة لتحقيــق أهدافــھ مــن خــالل مجموعــة مــن الوحــدات 
التخّصصيــة (وحــدة دراســة السياســات، وحــدة البحــوث االجتماعيــة، وحــدة مراجعــات الكتــب، 
(برنامــج  العمــل  برامــج  مــن  وعــدٍد  القانونيــة)  املقار�ــات  وحــدة  والتعر�ــب،  ال��جمــة  وحــدة 
الــرأي  وصناعــة  اإلعالميــة  وا��مــالت  ا��دمــات  برنامــج  السياســية،  واملبــادرات  االس�شــارات 
و�مكــن  برنامــج مســتقبل ســور�ة)،  واملدنيــة،  الثقافيــة  والتنميــة  ا��ــوار  دعــم  برنامــج  العــام، 
للمركــز أن يضيــف برامــج جديــدة بحســب حاجــة املنطقــة والواقــع الســوري، و�عتمــد املركــز 
واملؤتمــرات  والنــدوات  العمــل  وورشــات  �ا��اضــرات  برامجــھ،  إنجــاز  �ــ�  دة  متعــِدّ آليــات 

والدورات التدر��ية وال�شر الور�� واإللك��و�ي.

مركز حرمون للدراسات املعاصرة 
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 ؛اعالي   اتقدير  معظم تاريخها، وطاملا قّدرت موسكو شبه جزيرة القرم في ظلت روسيا حبيسة اليابسة  

 ثرين الثانية القرم، وأنشأت فيها ميناءاحتلت كالذلك  ؛(بسبب سواحلها )انظر الصورة

في  اتجاري  سيفاستوبول، فكان مقّر األسطول البحري الروس ي في البحر األسود، وأنشأت ميناء 

خسرت موسكو ف ؛إلى استقالل أوكرانياأدى  ،1991عام  ،تياالسوفيانهيار االتحاد  لكّن  ،أوديسا

 أوديسا وسيفاستوبول. :ينءاملينا

 

كبير في بالد ، أول تدخل 2015 سبتمبر /أيلول  30، في خير في سوريةالتدخل العسكري الروس ي ال عّد ي   

على حصًنا حين "قصفت واحتلت القوات الروسية بيروت، التي كانت  ،1772 يونيو /منذ حزيران ،الشام

  1العثمانية." ساحل سورية

ليجدوا أنفسهم في "ِمْرجل يغلي بالصراع املعقد بين  ؛عديم الرحمةحليًفا ودعم الروس في تدخلهم الخير 

 2فحاولوا تبسيطه باملدافع والبارود."؛ الفصائل العرقية
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تبعد مئات الميال عن الحدود  ،ولكن ملاذا؟ ما الذي يدعو الرئيس فالديمير بوتين إلى التدخل في بالد 

بذل قًتا، و ماملجمدة  ،على الرغم من الحرب ،الروسية  ؛جهد جدّي  -حتى اآلن-التي يخوضها مع أوكرانيا؟ لم ي 

 لسبر غور السباب الكامنة وراء خطوة الكرملين املفاجئة تلك، 
ً

تدخالت عسكرية  ةعن اقترانها بثالثفضال

ال يمكن اإلجابة عن ، و 2015-2014، وجنوب شرق أوكرانيا في 2014، والقرم في 2008أخرى: جورجيا في 

إال عبر ربط تلك النقاط: هل سعت موسكو إلى املواجهة ضمن رؤية تتطلع إلى  ،املتعلق بالتدخلالسؤال 

القوة العظمى التي مكانة استعادة كألهداف الضيق لتفكيك حلف الناتو وإضعاف أوروبا، أم سعت 

هل والحفاظ على مصالح تجارية؟ و  ،مع حماية أمنها القومي ،يلتسن -ضاعت خالل حقبة غورباتشوف

كما فعل في الحرب  ،عبر شراكة محدودة ضد اإلسالم املتطّرف ،للغرب توريط روسيا في سوريةيمكن 

 أي تعاون مع بوتين املاكر أمر غير وارد؟إن العاملية الثانية ضد النازيين، أم 

 

 قلب األراض ي حبيس اليابسة، ومصالح استراتيجية في منطقة القرم 

 :أنهب-في بالغة–وصف هنري كسينجر التوّسع الروس ي التاريخي 

عبر أحياًنا تطبيق إليقاعها الخاص على امتداد البالد، متوسعة في مساحات شاسعة ... يتوقف التوسع  

وعهد  ،الزمن ... ولكن ليعود مرة أخرى، مثل املاء على الشواطئ. تغيرت الظروف بين عهد بطرس الكبر

  3كما هو. -بشكل استثنائي-إال أن اإليقاع ظّل  ،فالديمير بوتين

 وكان لوينستون تشرشل توصيف مختلف: 

، وسيقتحمون تلك املفتوحة غير املقفلة منها، وحين جميًعاسيحاول الروس فتح أبواب غرف البيت 

إلى وليمة في مساء  -بكرم-ثم يدعون أصحابها  ،يعجزون عن دخول إحدى الغرف، ستجدهم ينسحبون 

 4اليوم ذاته.

 -كذلك-فتوسع روسيا كان ؛ تشرشل، عنصر هاموصف و البليغ كسينجر وصف  الوصفين كليهما:ينقص 

فباستثناء ساحل البلطيق الذي احتله بطرس الكبر في القرن الثامن عشر، ، نتيجة عجز جيوسياس ي كبير
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ليست  ،في حدودها الشمالية ،فاملياهمعظم تاريخها. في ال تطل على بحار  ،ظلت روسيا حبيسة اليابسة

ذاك الجزء من املحيط إذ يظّل  ؛وكذلك كانت املياه في حدودها الشرقية، سوى املحيط املتجمد الشمالي

 معظم أيام السنة
ً
وفي الجنوب بحر قزوين املغلق. أما تلك السواحل املطلة على البحر ، الهادئ متجمدا

بعنق الزجاجة، وهي رهينة أوضاع مضيقي البوسفور والدردنيل )املضائق التركية(، ما تكون أشبه ف ؛السود

لذا ليس من املستغرب محاوالت روسيا ؛ ا العثمانيين بغيرة وتحفظممن أسيادهاللذين كانا محروسين 

الكبر القرن السابع عشر حاول بطرس ؛ فمنذ وعلى شبه جزيرة القرم ،عليهمافي االستحواذ املستمرة 

 5احتالل القرم، ومن بعده لواحق عثمانية، لكنه فشل.

 

ولم يتمكن الروس من النجاح في االستيالء على القرم إال 

مع  ،عهد االمبراطورة كاثرين الثانية، حين نجحتفي 

في احتاللها،  ،عشيقها الكونت جريجوري بوتيمكين

لسطول مقًرا ميناء سيفاستوبول الذي كان وأنشأت 

الحروب املستمرة مع من رغم على الفي أوديسا. و تجارًيا ميناء أقامت البحر السود الروس ي، وكذلك 

ت املضائق التركية عصّية على الروس
ّ
لت بريطانيا وفرنسا ومملكة سردينيا  ؛العثمانيين، ظل

ّ
إذ تدخ

ّوجت حرب القرم ، إلنقاذ تركيامراًرا "إيطاليا" 
 
بمعهادة باريس التي حبست روسيا في  (1856 -1853)وت

ثارة مسألة "املصالح إلمراًرا غير املفاجئ أن يسعى بوتين، تلميذ التاريخ النهم، ؛ فمن البحر السود

  القرم. االستراتيجية" الروسية في

على الرغم من ولكن ، على املضائق التركية كما في السابق حالًيا،من الناحية العسكرية  ،وال تعتمد روسيا

طيلة القرن العشرين -لم تزل  ؛ فإن املضائق التركيةوسالح الطيران الروس ي الهائل ،الثورة التكنولوجية

ا  -وحتى يومنا  مهمًّ
ً

  سالح البحري الروس ي. للعامال

على إثارة مسألة  واظبيبوتين 

"املصالح االستراتيجية" الروسية 

 في منطقة القرم.
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 تياالسوفيسقوط االتحاد  

ركز املحللون قد و  ذاتها، من حرب القرمللروس نكسة أكبر  ،1991عام  ،تياالسوفيكان انهيار االتحاد 

 
ً

( مساحات شاسعة من الراض ي، إلى جانب الحرية املكتسبة تيةاالسوفيعلى خسارة االمبراطورية ) طويال

 
ً
 لكنهم، تيةياسوفاني أكبر جمهورية وكذلك أوكرانيا، ث ،لجمهوريات البلطيق والقوقاز غير الروسية احديث

قوة  بمنزلة خسارة هيو مائية وسواحل وموانئ،  مماّر من  -ًضاأي-لم يولوا االهتمام الالزم ما خسرته روسيا 

 البحرية الروسية.

 
ع حافظ األسد، والد بشار، اتفاقية تسمح ملوسكو باستخدام ميناء طرطوس )الصورة( مقابل  

ّ
وق

وبعد  ،أسلحة متطورة، وهكذا تحول امليناء إلى مرفق لصيانة السفن الصغيرة في أسطول البحر األسود

من مبيعات األسلحة  ةوسيا تشطب ثالثة أرباع ديون سوري، نجح بشار في جعل ر 2005ذلك في عام 

الستقبال سفن تطويُر ميناء طرطوس  يةوسور التعاون العسكري بين روسيا ونجم عن تعزيز  ؛الروسية

 أكبر.

التي احتلها بطرس الكبر في القرن الثامن و في إستونيا والتفيا وليتوانيا،  ،خسرت روسيا موانئ املياه الباردة 

، بل حسبفعشر لخدمة السطول الروس ي في البلطيق. وفي أوكرانيا، لم تخسر روسيا ملكيتها للسواحل 

من كل ذلك خسارة الروس ميناء سيفاستوبول البحري الثمين ميناء أوديسا التجاري. والهم  اأيضً خسرت 
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تضطر لذا  ؛في املياه الدافئة، والذي ظل موطن أسطول البحر السود الروس ي لكثر من قرنين من الزمن

 إلى استئجاره من أوكرانيا املستقلة  -اليوم-موسكو 
ً
 .احديث

فقلة املوارد، والحربان الدمويتان في  ؛الوضعاالنهيار االقتصادي الذي أعقب ذلك إلى تفاقم أدى كما  

تعد السفن الروسية لم ف ؛الشيشان، أجبرت الحكومة على تخفيض مخصصات أسطول البحر السود

، اندلعت الثورتان امللونتان في تحديًدا 2004بعد ذلك، في عام و  ا،نادرً تظهر في البحر البيض املتوسط إال 

 ،فيكتور يوشيشنكو في أوكرانيا هما: ،هما زعيمان مواليان للغربيدتليصل إلى قيا ؛أوكرانيا وجورجيا

اللذان أِمال في انضمام دولتيهما الوليدتين، إلى االتحاد الوروبي، وربما  ،وميخائيل ساكاشفيلي في جورجيا

في  كشف عن إرادتهمن هذا أن يوشتشنكو للروس والسوأ  ،إلى حلف شمال الطلس ي )الناتو( في نهاية المر

 .2017مع انتهاء عقد اإليجار عام  ،سيفاستوبل ميناءالروس ي لسطول ا أن يغادر

بين حكام آل رومانوف، وال من عظام كاترين الثانية، التي تحظى بإعجاب بوتين الكبر  -في قبرها –اهتزت 

امليناء الروس ي ن يمكنه التأكد من عدم انتشار سفن الناتو، في فم   ؛يحتاج املرء إلى التكهن بشأن بوتين

السابق، ذلك امليناء الساس ي؟ أين ستذهب روسيا إن فقدت سيفاستوبول؟ ستحتاج إلى ميناء آخر، ولكن 

 .ميناء تجاري معّد كر السود أن يساعد، ولكنه أين؟ يمكن مليناء نوفوروسيسك على البح

 أساتذة الخداع العسكري 

اتفاقية تسمح ملوسكو  ،د ديكتاتور سورية الحالي، عندما وقع حافظ السد، وال1971بالعودة إلى عام 

حولت ميناء الصيد الهادئ إلى منشأة ف ؛مقابل بيعها أسلحة متطورة لسورية ،باستخدام ميناء طرطوس

وبعد عامين من ذلك  ،لوجستية للصيانة املادية والفنية لسفن أسطول البحر السود الروس ي الصغيرة

املتدرب في روسيا، مع مصر في إعداد هجوم على اسرائيل، حليفة الواليات التاريخ، اشترك حافظ، الطيار 

 وبمساعدة مستشارين روس. ،ية، بأسلحة روسيةميركاملتحدة ال 

ت االسوفين ياملستشار  طرد أنور الساداتوأسس ما حدث بعد ذلك،  لتعاون مشترك دام عدة عقود، حين 

بسبب رفض موسكو تزويد مصر بالسلحة الالزمة للحرب املخطط لها  ؛1972 يوليو /من مصر في تموز 

د 
ّ
 ضد إسرائيل، ما ول

ً
شف في املذكرات السرية لناتولي  6،غير قابل للتسوية بين الدولتين اشقاق

 
وكما ك
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عملت موسكو  ؛تشيرنياييف، مستشار غورباتشوف للسياسة الخارجية، وغير املعروف للعالم الخارجي

من شأنها أن تساعد في  ،العالقات مع القاهرة بسرعة، بتحويل النكسة املؤقتة إلى خدعةعلى تصحيح 

 قال تشيرنياييف، الذي صار  فقد ؛1973إبان مفاجأة "يوم الغفران" عام  ،تهدئة اإلسرائيليين
ً

 اكبيرً  مسؤوال

 يوليو /تموز  15 ، في مذكراته يومتياالسوفيفي قسم الشؤون الدولية للجنة املركزية للحزب الشيوعي 

1972: 

[ بشكل مضطرب. حين ذهب رئيس وزراء مصر تاالسوفيبدأ هذا ]أي طلب السادات انسحاب املستشارين 

ما  ،صدقي إلى موسكو، وأظنهم عالجوا المر ... فأغلب الظن أن الروس قد أعطوه معظم، إن لم يكن كل

 
 
العمجبرنا طلب. وكذلك فعل رئيس سورية السد قبل أسبوع ... لقد أ فناعلى "الحل العسكري" و  يًّ

ّ
 قد كل

 7الكثير.

شبه املصرية روز اليوسف من قبل مجلة  ،وتم تأكيد هذه الرواية في الذكرى السنوية الولى للحرب

 الحكومية:

 وشائعات، مبالغ فيها على أقل تقدير، حول القصور الكمي 
ً
نشرت الجهات الحكومية املختلفة قصصا

مصر واالتحاد -والنوعي لألسلحة املطلوبة لبدء املعركة مع إسرائيل، في الوقت الذي توصل فيه الطرفان

 إلى اتفاقية ]حول السلحة التي[ بدأت بالوصول  -تياالسوفي
ً

 8.فعال

 

 

، ادعى الرئيس املصري أنور اآخرً وليس  اأخيرً 

السادات بنفسه، بعد عامين من الحرب، 

كان "غطاًء ت االسوفيأن شجاره مع 

ااستراتيج عن  ارائعً  ااستراتيجيًّ إلهاًء  -يًّ

 9ذهابنا للحرب".

ة دائمة الخدعة العسكرية خاصيّ مفهوم 

 للتدخالت الروسية.
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للتدخالت الروسية.  ثابتة ِخّصيصة)بالروسية(،  ا"ماسكيروفكالـ "مفهوم الخدعة العسكرية، أو  عّد ي  

فالخدعة يمكن أن تشمل التمويه، والتضليل،  ؛أوسع من مثيله الغربي امضمونً ولكن يشمل هذا املفهوم 

أو التوقيت الذي سوف  ،تتيح املفاجأة االستراتيجية فإّنها وعليه؛ ،والفخاخ واالبتزاز، واملكر الدبلوماس ي

  10نجاح املهمة. -بهذا- اضامنً العدو، فيه صعق ي  

 

 أبخازيا وطرطوس

ماوذلك  ؛نظمةال تغيير إلى  -باستمرار-وبعده، سعت روسيا  1991قبل عام  ،على طول الحدود بشقيها
ّ
 كل

 ،داخل روسيا )مثل الشيشان(الواقعة الجمهوريات  سواء ،نحو الغرب قادة الجمهوريات غير الروسية مال

حاسم في الحرب النتصار اال ، بعد 2005ففي عام ؛ أوكرانيا وجورجيا(كمحيطها الجديد )في التي  مأ

بوتين التركيز على إمكانية تغيير النظام في  استطاعالتدمير الكامل للعاصمة غروزني، و  ،الشيشانية الثانية

 تكان ،الساحليةوعلى العكس من جمهورية الشيشان غير  ،(كييف )يوشنكوفي و ،تبليس ي )ساكاشفيلي(

وكان من االهتمامات الجيوسياسية الرئيسة للكرملين  ،كل من أوكرانيا وجورجيا من دول البحر السود

املوقع التقليدي لسطول )ميناء سيفاستوبل وأهّمها ،املوانئ والسواحل علىإعادة سيطرة قواته البحرية 

استعادة الساحل بوتين ل كانت تعنيجورجيا وساكاشفيلي  ،إزاحة يوشنكو أوكرانيالذلك  ؛(البحر السود

في املياه -على روسيا أن تجد ف ؛2017وبما أن عقد إيجار امليناء ينتهي عام  ،الساس ي للبحرية الروسية

 .يالئمهاميناء آخر  -الدافئة

 

 (،ابنه بشار)السد خليفة حافظ  أسرع

فقام بزيارة إلى موسكو عام  ؛الفرصة منتهًزا

، ونجح في شطب ثالثة أرباع ديون 2005

تلك العملية قوة دافعة لتجديد التعاون شكلت ف 11؛الخارجية من مبيعات السلحة الروسية ةسوري

 الستقبال السفن الكبيرة. ؛السوري في تطوير ميناء طرطوس-العسكري الروس ي

 ، نظمةتغيير األ إلى سعت روسيا باستمرار 
ّ
قادة  مالما كل

 .الغرب نحو  غير الروسية الجمهوريات
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مع توجيه اهتمام خاص ملحافظة  ،الجتياح جورجيا ؛بدأ بوتين يضع الخطط -اتقريبً - تلك اآلونةفي و

 أبخازيا، 
ً

 -وقد نظر محللون  ،جورجيا على البحر السودسواحل من النصف الشرقي  -بذلك- محتال
ً
 -خطأ

 ةثمين أرًضاالبحرية الروسية  تراها في حينجمهورية من جمهوريات القوقاز، د مجرّ على أنها إلى جورجيا 

  على سواحل البحر السود.

أكبر قاعدة جوية في  -اأيضً -، بل تضم حسبف تضم جورجيا امليناء الروس ي السابق "أوشامشاير" ال

ّر البخازيون، بوصفهم  ،"القوقاز "بومبورانس س  مع معتقدات أورثوذوكسية وعدد كبير  ا،عرقيًّ  اجيبً ولم ي 

يلمن املتحدثين بالروسية، 
 
لخشيتهم املبررة من فقدان وضعهم الخاص  انظرً  ؛جورجيا استقاللها بن

أوسيتيا الجنوبية، الجيب العرقي اآلخر  شأنفي ذلك  شأنهم،  كانوا ؛ إذكجمهورية متمتعة بالحكم الذاتي

 ،على الدعم من روسيالحصول إلى اويسعون  ،حالة نزاع متكرر مع جورجيا يعيشون في جبال القوقاز، 

 تطهير عرقي ضد الجورجيين. ممارسة همعضلدرجة أن بلغ الغضب بب

ا، خطط بوتين كله معذلك  انسجم ، بدأ الجيش الروس ي بإنشاء خط حديدي 2006وفي عام  انسجاًما تامًّ

 
 
ومع بدء القنصلية  ،النقل التقليدية للقوات املسلحة الروسيةفي أبخازيا، وتعّد السكك الحديدية وسيلة

هجوم  ذريعةب ؛أرسل بوتين قوات "حفظ سالم" إضافية إلى أبخازيا، جوازات سفرمنح السكان  الروسية

 مزعوم تخطط له جورجيا.

 

 جورجيا جتاحالبحرية الروسية ت

اجتمع الرئيس جورج بوش  ،أثناء اللعاب الوملبية التي أقيمت في بكين ،2008 أغسطس /في السابع من آب

 بفالديمير بوتين، الذي أخبره باملعارك الدائرة في جنوب أوسيتيااالبن 
ً

: "يجتمع كثير من املتطوعين في ، قائال

حرب تلك املنطقة )يقصد جنوب أوسيتيا(، ومن الصعوبة بمكان منعهم من االشتراك في املعارك، هي 

ه به ر خبِ لكن ما لم ي   12،حقيقية تدور اآلن هناك" هو الفخ الذي نصبه للجيش ، آنذاك الميركيبوتين نظير 

هجوم الكتروني بشّن أمر  أنه، و قريًباالجورجّي في جنوب أوسيتيا، وأن البحرية الروسية ستحتل أبخازيا 

 على الحكومة الجورجية.
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ليشرف على عملية (؛ حصن أوسيتيا الشمالي)وفي غضون أربع وعشرين ساعة، ظهر بوتين في فالديكافكاز 

ليوقف أعمال الشغب في عاصمة جنوب أوسيتيا، انقّض  ؛وحين وصل الجيش الجورجي، بنفسه االجتياح

ملنطقة التي رابط با ،وما بعدها ،عبر نفق يربط الطريق املؤدية إلى جنوب أوسيتيا ،الجيش الروس يعليه 

ذلك مع إنزال برمائي في ميناء أوشامشاير ، تزامن كّماشتهأحكم على الجورجيين فخ تقليدي ، فيها

بقيادة رئيس أركان أسطول  ،من القوات البحرية وقوات الكوماندوس 4000 هتعدادزخم بلغ ب ،البخازي 

، وقعت معركة بحرية بين أغسطس /وفي العاشر من آب، البحر السود، الدميرال فالديمير فيسوتسكي

السفن الروسية والجورجية، وخالل بضعة أيام، تم تدمير أسطول سفن خفر السواحل الدورية الجورجّي 

من  -عبره-سيتمكن الروس  ،وبمجرد ترميم ميناء أوشامشاير، وهكذا عادت البحرية الروسية  13بالكامل.

 السيطرة على طول املياه الجورجية 
ً

 الحدود التركية.إلى وصوال

 ،، بعد شهر من احتالل أبخازيا، أعلن الكرملين عن تسريع عمليات توسيع2008، سبتمبر /أيلول  12وفي 

للبدء ؛ بعد أن التقى فيسوتسكي نظيره السوري الجنرال طالب باري  ذلككان ؛ ميناء طرطوس ،وإحياء

عيد أميركي، بليون دوالر  19,4 إلى، وصلت قيمة العقود العسكرية الروسية 2009وفي عام ، بالتحّرك ب 

ومرافق البنية التحتية الساحلية في طرطوس. وفي نهاية املطاف، نشرت البحرية  ،إصالح الرصفة العائمة

الروسية أنظمة صواريخ ساحلية حيوية، وصورايخ مضادة للسفن، وقوارب حربية، وأقامت ثكنات 

"كل ش يء تغير منذ أّن لم يعرف اسمه في اإلعالم الروس ي:  ،كما ذكر مسؤول في الكرملين، عسكرية هناك

 سابًقا، فما بدا  -الحرب على جورجيا
ً

ممكن اآلن.  ،حين أصبح أصدقاؤنا أعداء وأعداؤنا أصدقاءمستحيال

 سورية: إيالًمافي أكثر الماكن الميركان العديد من االحتماالت مطروحة على الطاولة، بما في ذلك ضرب 

 14وإيران."

 

 القرم هي التالية

 مسنجر" البارز  ،"زازا غاتشيتشيالتزيه"هكذا توقع  "،"القرم هي التالية
 
إذ كتب  15؛رئيس تحرير صحيفة "ذ

بينما يتردد الغرب في بدء استراتيجية  ،"جاء دور أوكرانيا اآلن... كل هذا يحدثالصحيفة في افتتاحية 

 16إليقاف روسيا التي تزداد شهيتها للتوسع مع الوقت." ؛واضحة املعالم
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إذ سيضرب بوتين في القرم حاملا ؛ في الفكر االستراتيجي لدى الكرملينتغييًرا كبيًرا  -بالفعل-أحدثت جورجيا 

ذلك قياًسا على ؛ في المر -بقوةب-تدخل واشنطن  بضعف احتمالخاصة أنه على قناعة ضاع، الو تنضج 

 ،. وفي وقت سابق من ذلك العامالسيادة الجورجيةانتهاكه تهاوٍن واضح في الميركية من اإلدارة  هأظهرتما 

هيالري كلينتون بداية جديدة مع وزير الخارجية الروس ي سيرجي الفروف. الميركية بدأت وزيرة الخارجية 

 جديًدا ما؛ فإنها حين تناقش دوائر صنع القرار الروسية  والحقيقة أّن 
ً

ي أميركتأخذ آخر رد فعل تدخال

 فحسب،  بالحسبان
 
  ض  وكذلك غ

 
ما سمح ؛ عن التعديل الدستوري في السلطة التشريعية الروسيةالطرف

 ،أينما ارتأت إدارته ضرورة حماية املتحدثين الروسبل  ،لبوتين اتخاذ القرار العسكري في الماكن البعيدة

إمكانية  -في عهد يلتسن- وما كان للروس (،على سبيل املثالسورية رية )في القرم أو والقوى الروسية العسك

المم املتحدة. أما  تشرف عليهاأو املشاركة في عمليات  ،إال في حاالت محاربة اإلرهاب اتخاذ قرارات كهذه،

 17دون الرجوع إلى مجلس الدوما. ،دولة أجنبيةأي فبإمكان الحكومة إقرار تحرك عسكري ضد  ،اآلن

 ،، حدثت انتخابات جديدة في أوكرانيا2010ففي ؛ ك عسكري في القرملتحرّ  -بعد  -ولكن لم يحن الوقت 

ما أتاح ؛ بقوة للكرملينموالًيا ، وكان هذا اآلتي من شرقي أوكرانيا رئيًسا للبالدأتت بفيكتور يانكوفيتش 

د يانكوفيتش اتفاقية استيراده في مقابل الغاز الروس ي الرخيص، مّد وفي ، لبوتين االسترخاء إلى حين

 .2046سيفاستوبول حتى عام 

ش عن أنابيب الغاز
ّ
 فت

 دخلت سورية دوّ ؛ حيث ، ظهرت مشكلة في طرطوس2011في عام 
ً
لم يقتصر تهديده  صراٍع داٍم،من  امة

عّبر املحلل وقد ، في الشرق الوسطمجال الطاقة رئيس في فسورية محور ؛ روسيةالحربية الصول على ال 

 : بقوله المرخطورة عن  ،أليكس ي سارابييف ،الروس ي

؛ من املناطق الشمالية الشرقية على ميناء طرطوس في حركة مرورهااآلتية تعتمد أهم النابيب السورية 

بانياس التي تحوي أهم مرافق تخزين  قربالمر الذي يضفي على امليناء خصوصية فريدة، إلى جانب وقوعه 

  18النفط.
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بل  ،وليست سورية مجرد محطة عبور للغاز

  خزاناٍت تحوي 
ً
في حقل حمص  ضخمة

ل عائدات روسيا، للغاز
ّ
من تصدير  ،وتشك

 هقالولعّل ما ، في املئة من موازنة الدولة 60وفي املئة من مجمل دخلها الخارجي،  70نحو  ،النفط والغاز

: "ال تكتفوا بالبحث في املصالح البحرية ، يعّبر عن تلك الحقيقةفي "سوتش ي" أثناء عطلته ،أحد االقتصاديين

ى السواق الوروبية، في طريقها إلوهي  ،النابيبتمر تلك وبطبيعة الحال . 19، بل في النابيب كذلك"فحسب

 تحت سيطرة بوتين.من تلك املعابر ولم تعد أي  ،أوكرانياعبر دول عبور الطاقة: جورجيا، أذربيجان، 

الراض ي أنابيب أيدولة تلك التي ستعبر من يقرر القرار، فإنه بشار السد فيها  يحتكر أما في سورية التي

، رفض الرئيس السوري توقيع اتفاقية 2009في ؛ فلهداعًما ، وهو سبب إضافي يجعل من بوتين السورية

ويمر  ،يعبر إيران ،غازتمرير أنبوب سعت إلى  املسال، حيثمنتج رئيس للغاز  قطر، وهيعبور الغاز مع دولة 

 السد.؛ لذلك رفضها تلك االتفاقية تجاوز الروسالتوقيع على كان من شأن ، و وسوريةبتركيا 

 
ّ
  من الحالة الليبيةمها الكرملين الدروس التي تعل

لت 
ّ
على الميركي الهجوم بالحيلولة دون مجموعة من الحداث القرار  الروس ي الدروس املستفادة من شك

ففي عام ؛ أحدها الليبيكان الدرس و ، 2015وكذلك القرار ببدء عملية عسكرية عام  ،2013عام  ،السد

قرار صدور استخدام الفيتو في مجلس المن عند باالمتناع عن ، تمكنت واشنطن من إقناع موسكو 2011

الميركية التحرك ضد الدكتاتور الليبي معمر القذافي، التحّرك الذي استهّل ما سّمته وزيرة الخارجية 

بدأ قصف طيران إن ولكن ما ، قتل املدنيين الليبيينقوات الدكتاتور من ملنع  ؛"مهمة إنسانية"بـ كلينتون 

مع بشكل رئيس، على إزاحة القذافي  كانتركيز التدخل الدولي أن اتضح حتى  ،حلف شمال الطلس يقوات 

 ذريًعا المر الذي القى  ؛نظرة مستقبلية إلنشاء دولة جديدة
ً

في العراق بقيادة إدارة جورج بوش فشال

  20االبن.

ى القذافي عن مطالبته ببرنامج نووي ؛ جانب إيجابي 2003ذلك كان لغزو العراق عام من رغم على الو 
ّ
إذ تخل

 -عن خطا صدام حسين املشؤومة، وبدأ مبتعًدا 
ً

العمل مع واشنطن ضد اإلرهاب اإلسالمي  -من ذلكبدال

ا املدعومين ،الثوار الليبيينأن كثيًرا من ومن املفارقات ، الصاعد تمكنوا في النهاية من قتل الذين و  ،غربيًّ

، سبب سوريةهو من يقرر أي أنابيب ستعبر بشار األسد 

 آخر أسهم في دعم بوتين له.
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ل القذافي كان بينما ينتمون إلى التيار اإلسالمي الذي تحاربه أميركا،  ديد،الدكتاتور ذي الحكم امل
ّ
–يشك

 واضحة املعالم. قّوة توازن  -بوتينل

ق اإللكتروني عبر بريد هيالري كلينتون  ،وربما عِلم بوتين  (كريس ستيفينسالميركي )بلقاء السفير  ،املختر 

حيث كان اإلثنان يعمالن على نقل أسلحة من ليبيا إلى ؛ قبل مقتله بساعات ،مع القنصل العام التركي

 21بهدف إسقاط دكتاتور آخر، السد.سورية، 

ل ما حدث في ليبيا 
ّ
أي حل عسكري تقترحه المم  -بشكل متعاقب-جعلهم يمنعون  ،للروسدرًسا شك

لوا ماملتحدة ضد السد، خاصة بعد أن علموا أن
ّ
ل حين وافقوا على تدخل حلف شمال الطلس ي  ،عن عمدض 

ا املدعوم   في ليبيا. أميركيًّ

عمليات تنفيذ لكن الوضع في ليبيا عند 

 ،كانت مقلقة للكرملين ،إسقاط القذافي

، أعرب 2011ففي عام ؛ لسباب أخرى 

وزير مخاطًبا الرئيس ديميتري ميدفيديف، 

روبرت جيتس ونائب الرئيس الميركي الدفاع 

جذوًرا "إن ضعفت ليبيا، وأوجد تنظيم القاعدة : جو بايدن، عن قلقه إزاء صعود اإلرهاب اإلسالمي في ليبيا

 23باملتطرفين إلى شمالي القوقاز."له هناك، سيخسر الجميع بذلك، بشكل خاص نحن، إذ سينتهي املطاف 

 

بمساعدة جهاز المن سورية، كان بإمكان ميدفيدف ذكر معلومة انتقال املتطّرفين من شمالي القوقاز إلى 

قت الصحفية إلينا ميالشينا؛ الفيدرالي الروس ي
ّ
من  ،جهاز المن الفيدرالي ساعد متمردينأن : حيث وث

وبالفعل، تناقص عدد  24عبر طرق آمنة في الراض ي التركية.سورية، في الوصول إلى  ،الشيشان وداغستان

ا  525، من 2015و 2014الهجمات اإلرهابية في شمالي القوقاز إلى النصف بين عامي   إرهابيًّ
ً

 .260إلى عمال

 26وال تزال القوات الخاصة الروسية قلقة من عودة الجهاديين. 25

الرئيس ديميتري ميدفيديف يعّبر للجهات 

عن قلقه إزاء صعود  يركاأمالرسمية في 

  اإلرهاب اإلسالمي في ليبيا.
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 الدبلوماسيةمبادرة بوتين خط أوباما األحمر و 

 
علن  ،2013أوغسطس  في آب/

ُ
 ،على جيب للثوار الكيماويةسلحة أل االنظام السوري استخدام ن عأ

وظهر أن األسد قد تجاوز "الخط األحمر" الذي أعلنه الرئيس أوباما  ،من املدنيين 1300وقتل نحو 

نشرت واشنطن أربع مدمرات مزودة بالصواريخ  وفي أعقاب ذلك تجاه استخدام مثل هذه األسلحة.

مهددة النظام السوري. غير أن بوتين ساعد في نزع فتيل األزمة بمساومة األسد  ،قرب الساحل السوري

 .اويةالكيمعلى التخلص من أسلحته 

كان الزمة الكبرى التي  ،بشأن مزيد من التدخالت ،الحدث اآلخر الذي حّدد كيفية اتخاذ بوتين قراره

علن عن استخدام 2013أغسطس  آب/ 21ففي  اوية؛الكيمبسبب استخدامه السلحة  ؛عصفت بالسد
 
، أ

وبهذا الفعل  ،من املدنيين 1300قتل نحو متسبب با م ؛ضد جيب للثوار اويةكيمالنظام السوري أسلحة 

استخدام السلحة  بشأنلرئيس أوباما الشنيع بدا أن السد قد تجاوز "الخط الحمر" الذي أعلنه ا

ومع ذلك ادعى بوتين، وحتى بعض حلفاء  (27) ،قوي من الواليات املتحدة ، وجازف بالتعرض لردّ اويةالكيم

فذت من قبل أطراف مناهضة لألسد "كاستفزاز متعّم 
 
وعلى أيحال،  (28)د". الواليات املتحدة، أن الهجمات ن

قرب الساحل  ،أغسطس، أربع مدمرات مزودة بصواريخ توماهوك كروز آب/ 27نشرت واشنطن، بتاريخ 

 (29) السوري.السوري، مهمتها معاقبة النظام 
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حصلت  حيث ؛في استكمال تجديد ميناء طرطوس حتى ذلك الوقت، كان بوتين قد استثمر إلى أقص ى حّد 

ومع وجود  ،ب في سوريةلبناء خط لألنابي -اأيضً -سنة، وكانت تخطط  50مدة ستئجاره اروسيا على عقد 

على غرار  ،قرر بوتين عدم السماح بتغيير النظام في دمشق ؛قوات الواليات املتحدة قريبة إلى هذا الحد

والقوات  ،املواجهة املباشرة بين قواته البحرية يفهم أّن  لكن كان عليه أْن  ،في طرابلس الغرب اسقاط النظام

اذك اخيارً ليست  ،املتفوقة للواليات املتحدة وقد أكد هذا الدميرال فالديمير كوموييدوف، رئيس  ،لروسيا يًّ

من أن  امحذرً والقائد العلى السابق لسطول البحر السود،  ،اللجنة التشريعية الروسية لشؤون الدفاع

 ية في شرق البحر البيض املتوسط:ميركالقوات البحرية الروسية لن تتمكن من مواجهة القوات البحرية ال 

وملنافسة  ،سنة 30صنعت منذ  ،انسبيًّ لألسف، فإن القوات التي حشدناها هناك مكونة من سفن قديمة "

 (30) ".الواليات املتحدة نحن بحاجة إلى حصان فتيّ 

إذ إن السفن الروسية املعدة  ؛على تخّوف أوباما من مواجهة مباشرة مع روسيا -اأيضً -غير أن بوتين راهن 

-طوربيدات نووية. وحشدت روسيا بو  ،قدمها، مسلحة بنظام صاروخي حديثمن رغم على الللمواجهة، 

قواتها املسلحة، وكذلك فعل الحرس  -اأيضً 

خارجية الثوري اإليراني، بينما كانت وزارة 

ل الواليات املتحدة 
ّ
موسكو قلقة من أن تدخ

 ".في سورية يمكن أن يؤدي إلى "نتائج كارثية

(31) 

، أغسطس /في السابع والعشرين من آب

حيث كان أوباما يجتمع مع قادة دول 

 البلطيق الثالث، كان لدى بوتين واحد من أبرز املحللين هو ميخائيل ألكسندروف، الذي نشر 
ً

 مقاال

اقترح فيه ألكسندروف، رئيس قسم البلطيق  ،بوجه خاص، لم يكن ليظهر دون موافقة الكرملين ايًّ استفزاز 

(، واملمول من وزارة الشؤون الخارجية الروسية، أنه في حال مهاجمة الواليات املتحدة CISفي معهد موسكو )

وإستونيا سوف يستقبلون أن "نصف سكان التفيا  امدعيً على روسيا أن تجتاح دول البلطيق، ف ؛سورية

  (32)."1940كما كان الحال عام  ،القوات الروسية بالزهور 

على  ما مفاده أن أحد املحللين الروس اقترح

دول البلطيق في حال هاجمت  اجتياح روسيا

 الواليات املتحدة سورية 
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 ابعيًد بذهابه حتى و  ،ردع بوتين، بضغوطه ودبلوماسيته العامة ،في نهاية املطاف يركية،المكان على اإلدارة 

 لدرجة أنه كتب مقال
ً
 افتتاحي ة

ً
ساعد  ،بعد ذلكو  ،بوتينكما تنبأ  تراجع،أوباما ولكن  ،نيويورك تايمزفي  ة

من أسلحته لتخلص االسد فرصة  تعطي ،بعقد صفقة ؛على نزع فتيل الزمة الميركي بوتين نظيره

 .اويةالكيم

 

 استعادة القرم

حفاظ على ربيبه الوكراني يانكوفيتش، الذي فاز في انتخابات عام للوبعد إنقاذ عميله السوري، سعى بوتين 

عّد ي  ؛ إذ يمكن التساهل مع قائد سارق بدعوى االعتدالبحيث ، مع دعم الكرملين له ،بفارق ضئيل 2010

ا، 2004الذي سجن مرتين بتهم الفساد عام  ،يانكوفيتش . ولكن في نهاية املطاف، لم يتساهل حليًفا مهمًّ

، احتشدت 2014وفي كانون الثاني  33،الشعب الوكراني مع إنكاره رغبتهم باالنضمام إلى االتحاد الوروبي

وفي نقطة تحّول ، ثورة مسلحة -ما بعد في-جموع من املتظاهرين السلميين مناهضة له، الحدث الذي ألهب 

، من العام نفسه فبراير /شباط 22يانكوفيتش في على إزاحة لحقت ذلك، قام البرملان الوكراني بالتصويت 

ة في الغربتوحدث ما أدرك
ّ
كافًيا ملظاهرات املتماشية مع املصالح الغربية في كييف لم يكن ففوز ا؛ ه قل

بعد إنقاذ حياة يانكوفيتش،  إذ اشتغل بوتين على شبه جزيرة القرم االستراتيجية،؛ لتأمين سيفاستوبول 

 34وخاطب مجلسه الرئاس ي: "علينا البدء بالعمل على استعادة القرم إلى روسيا."

 

م معظم سكان القرم اللغة الروسية، كما في أبخازيا وجنوبي أوسيتيا، وينتمي 
ّ
ا منهم في املئة  60يتكل إلى عرقيًّ

لم  ،من مجموع سكان شبه الجزيرةفي املئة 30والتي تشكل حوالي  ،روسيا. لكن القلية التاتارية الواسعة

أتى جنود لقد الوسطى في الحرب العاملية الثانية. ما دعا ستالين لطردهم إلى آسيا ؛ الحكم الروس ييوًما تِطع 

إلى القرم، باالنضمام الجيش الوكراني من أماكن متفّرقة، لكن بوتين تخّوف من مقاومة املسلمين التاتار 

 .1784كما فعلوا في عهد كاثرين الثانية عام 
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؛ فعلى الرغم من ى تمويه مثاليإل ،في سوتش ي ،ومرة أخرى، تحول حضور بوتين في اللعاب الوملبية الشتوية

ية في استباق االجتياح الذي ميركاملناورات العسكرية الروسية املستمرة قرب القرم، فشلت االستخبارات ال 

تِبع بضّم القرم.إن وما ، 2014 فبراير /شباط 28في وقع 
 
 انتهت اللعاب الوملبية، حتى بدأ االجتياح، وأ

ال على املستوى ، غير القانونية والجريئة تبرير بوتين خطوتهوكان من الالفت بشكل خاص كيفية 

، على 2014 ديسمبر /ففي كانون الول كذلك؛  االستراتيجي فحسب، بل على املستويين التاريخي والديني

سبيل املثال، تبّحر في السرد التاريخي عن القديس فالديمير، مؤسس االتحاد الروس ي الكييفي القديم، وعن 

 ل تعميد القديس في القرم ال في كييف، القيام بحف
ً

 :قائال

دس ّي 
 
لدينا كل السباب للتوضيح بأن للقرم، والكورسن والتشيرسونيز، وسيفاستوبول بعٌد حضاري وق

دينين سواء بدين اإلسالم تماًما هائل بالنسبة لروسيا، 
 
كأهمية جبل الهيكل في القدس بالنسبة إلى أولئك امل

 35اليهودية.أم 

 

ا وليس من املهم ما إذا كان تحّول بوتين من خادم للشيوعية امللحدة إلى حاٍم لإليمان والدين  ؛ أم الحقيقيًّ

، وكذلك فعل بوتين. وهكذا، الرثوذكسية، عادت روسيا إلى جذورها السوفياتيةفبعد سقوط اإلمبراطورية 

مة ضد ناشطي حقوق اإلنسان في روسيا، بدا ب
ّ
للكنيسة داعًما متحّمًسا وتين وبعد تشريع حملة منظ

 10والتقى كذلك بالبابا في ، ، ومصر، والعراقسوريةولألقليات املسيحية في  ،الورثودوكسية في روسيا

 ، والذي طلب منه اإلسهام في مساعي السالم في أوكرانيا وروسيا.2015 يونيو /حزيران

 

 التدخل في جنوب شرق أوكرانيا

وشرح أن ، التي اجتاحهاالقرم ، بدأ بوتين باستهداف أراٍض جديدة بعد ضّمه 2014بريل إ /نيسان 18في 

الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، والتي احتلتها كاثرين الثانية، لم  ،أراض ي "نوفوروسيا" )أو روسيا الجديدة(
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تأمين  وهو ،ومع ذلك، لم يعترف بوتين بحقيقة هدفه الساس ي الجيوسياس يآنذاك، من أوكرانيا جزًءا تكن 

 وإلى أوديسا. ،عبر ميناء ماريوبول االستراتيجي في البحر السود ،معبر ساحلي من روسيا إلى القرم

جديدة بالوكالة، شجعه على ذلك رد فعل الغرب السلبي على مغامرة القرم، واستخدم حرًبا أطلق بوتين 

احتياطيين"، وحتى مجرمين مأجورين، جنوًدا االنفصاليين الروس في الشرق، و"املتطوعين"، والقوزاق، و"

ضّد  ،أوكرانياشرقّي أصدقاء الروس في جنوب  ،وتم تحريض املواطنين، مع القوات الخاصة الروسية

وأعلنوا جمهوريتين جديدتين في مسعى لالنضمام إلى روسيا، على خطا القرميين، وهما: دونيتسك، ، كييف

 في أوديسا.وبعد أسابيع، اندلعت أحداث العنف ، ولوغانسك

بت الوضاع 
ّ
ا صارًماتطل بسبب الالزم؛ ، ولكن لم تكن إدارة أوباما لتزّود كييف بالدعم العسكري رًدا أميركيًّ

وأّدى ذلك الرّد الهزيل إلى املزيد من تصميم ، حاجتها املفترضة إلى الدعم الروس ي في ملف إيران النووي

أساء بوتين ولكن ، غيرهم على الحدود 40000 جندي في أوكرانيا، وقف 10000إلى فإضافة موسكو، 

، ومفاصل جغرافية استراتيجية، وكذلك مهّمةعن طرق  -بكفاءة-إذ دافع الجيش الوكراني هنا؛  التقدير

ومعونات  ،يةميركوبدعٍم من االستخبارات ال ، ما أفشل أثر املفاجأة االستراتيجية الروسية؛ عن املطارات

فت تلك املقاومة الصلبة 
ّ
ا ثمًنا اقتصادية، كل

ً
وفي ، إلى صمود كييف -في النهاية-أّدت  هافي الرواح، ولكنباهظ

مع االنخفاض  ،العقوبات في مجال الطاقة، وكان من شأنهاأخيًرا ، شّددت واشنطن 2014 يوليو /تموز 

 36والغاز إلى النصف.أن تخفض عائدات روسيا من النفط  ،الحاد في أسعار النفط

 التحضير إلى سورية

حين تقدمت العديد من ؛ كان السد يقاتل، كما يانوكوفيتش قبله، من أجل بقائه 2015في صيف 

إلى الواليات إضافة  ،مجموعات املعارضة املسلحة، مدعومة من النظمة "السنّية" في تركيا والسعودية

 /وفي تموز ، وخسرت املوقع تلو اآلخر ،نظام السد "العلوي"قوات فيه في الوقت الذي تراجعت ، املتحدة

ا مباشًرا، طلب النظام يوليو ا روسيًّ عسكريًّ
ً

وأعطى بوتين إشارات متباينة، تضّمن بعضها التلميح  37تدخال

مع حيله التي استخدمها للتمويه في  ،"يوم الغفران" 1973كتاب بريجينيف مستخدًما إلى استبدال السد، 

ا  38جورجيا وأوكرانيا.  قرر بوتين االلتزام بالدكتاتور السوري في هذه املرحلة.؛ فقد كانت نواياهوأيًّ
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كان قتال الدولة اإلسالمية في العراق والشام ؛ فقد بوتينفي نوايا أميركيين تشكيك مراقبين وعلى الرغم من 

ا ثانًيا، وإن)داعش( 
ً
انتشرت ؛ فإّن داعش 2015فشلت الهجمات اإلرهابية في شمال القوقاز عام  هدف

، على املدى الطويل، إلى تشكيل خطر على حلفاء الروس في آسيا الوسطى ،ما قد يؤدي؛ شمالي أفغانستان

 وال شك في قلق بوتين من عودة شمال القوقاز إلى قتال روسيا.

 

ونظر إلى املقاومة املسلحة ، 2015بوتين مع بدايات عام  اختفى اصطالح "روسيا الجديدة" من مفردات

 القتال على ، املتنامية ضد نظام السد كتهديد مباشر ملصالح روسيا القومية
ً
وحيث تتجنب موسكو عادة

جبهتين في وقت واحد، قال متحدث رسمي في وزارة الدفاع الروسية، رفض ذكر اسمه، في بداية أيلول أو 

حبت من أوكرانيا"القوات : إن قبيله رسلت إلى  ،الخاصة س 
 
 39."سوريةوأ

 

 
 ؛ويحظى الجنرال قاسم سليماني، قائد قوات الحرس الثوري اإليراني، باحترام كبير في الوساط الروسية

د الجنرال لدى وصوله 
ّ
ا لبراعته وجرأته في املعارك. وأك إلى العاصمة الروسية ما يالقيه نظام السد من سرًّ

 .مًعاصعوبات جدّية على الرض، مع إمكانية إنقاذه عبر تدخل يضّم الروس واإليرانيين وحزب هللا 
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واستراتيجية املمر الساحلي في البحر  ،يبدو أن بوتين حسب أن تدعيم عودته إلى سياسة روسيا الجديدة

ذكر ة،سورييعتمدان على كسب  ،السود
 
ما لم تربط وذلك  ؛ورفع العقوبات الغربية دون تنازالت ت

أخبر إحدى الشخصيات الرسمية نه إويقال  ،وأوكرانيا ةسوريبين الصراعين في  -بالطبع –واشنطن 

 سوف نتدخل. أرسل قاسم سليماني."بقوله:  ،2015 يوليو /في أواخر تموز  ،اإليرانية الرفيعة
ً
 ،"حسنا

لبراعته  ؛ويحظى الجنرال سليماني، قائد قوات الحرس الثوري اإليراني، باحترام كبير في الوساط الروسية

د الجنرال ،وجرأته في املعارك
ّ
ما يالقيه نظام السد من  ،إلى العاصمة الروسية -اسرًّ -وصوله  عند ،وأك

 40.امعً يضّم الروس واإليرانيين وحزب هللا  ،تدخلبإمكانية إنقاذه و صعوبات جدّية على الرض، 

 
 
ا حليًفا استراتيجًيا عّد إيران ت ، تشتري أنظمة الدفاع الروسية، وتشترك في مثل سورية؛ فهي لروسيامهمًّ

ي ميركأّدى االتفاق النووي ال قد و ، مشاريع تعاونية لنابيب الطاقة، وتشتري محطات الطاقة النووية

بوتين، الذي ساعد أوباما على إتمام فأّجل ؛ إلى تغيير قواعد اللعبة ،2015 يوليو /تموز  14في  ،اإليراني

إنهاء العقوبات موعد وقد تم االتفاق، واقترب ، واليوم حتى إتمام االتفاقيةسورية ، أي قرار بشأن االتفاقية

، يل املدىمضاد الطيران طو  300-تسديد ثمن نظام صواريخ إس هاعلى إيران، بات بمقدور  االقتصادية

اإليرانية، بتسهيل عمل روسيا مع إيران وحزب هللا الميركية وأمل بوتين، كذلك، وبعد تحسين العالقات 

 على حماية السد.

  
 ،2015 سبتمبر  /في الحقل الجوي السوري في الالذقية. في أيلول  ةروسي طيارةعن تحّرى الطيارون 

عمليات بناء سريعة ملعدات سالح الجو الروس ي والقواعد  يركيةاألمأظهرت صور األقمار الصناعية 

سقطت 2015 نوفمبر  /تشرين الثاني 24وفي  ،البحرية في سورية، بما في ذلك مقاتالت جوية متطورة
ُ
، أ
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 ؛الجوية التركيةلحدود ابعد اختراقها املفترض  ،التركيةان ر الطيطائرة روسية من قبل مضادات 

في الجانب السوري من الالذقية، وهي منطقة متنازع  ،التركمان الطائرة في منطقة جبلتحطمت ف

 .عليها بين قوات األسد وقوات املعارضة

ه القديم رئيس وزراء إيطاليا السابق  سبتمبر /وعلى سبيل توسيع خياراته، دعا بوتين في أيلول 
 
صديق

. وقبل تلك الزيارة، كشفت ةوسوريملناقشة الوضاع في أوكرانيا  ؛سيلفيو بيرلسكوني، إلى القرم التي ضّمها

ط "لشمل بوتين في حملة ضد اإلرهاب، أن عن مصادر إخبارية إيطالية 
ّ
مبادرة  امطلًق بيرلسكوني خط

 41ا."أميركوإذابة الجليد عن العالقات مع  ،روسيا عنقد تؤدي إلى رفع العقوبات  ،ديبلوماسية

 

ضعت آخر قطعة ّبزل في لوحته، عبر التحّول الدرامي  انتقلت ديبلوماسية بوتين إلى مستويات أعلى. وو 

للرئيس الفعلي لالتحاد الوروبي: أنجيال ميركل. إذ أصبحت أزمة الهجرة، بما في ذلك الهجرات الجماعية 

اآلالف من املسلمين إلى أملانيا،  ، نقطة التحول الخيرة. وبهجرة مئاتةسوريالهاربة من الحرب املدمرة في 

وكّفت  ،"واآلالف إلى بقية الدول الوروبية، بحثت ميركل عن طريقة لوضع الغطاء على "صندوق باندورا

 ال غنى عنها حسب تعبير ميركل:
ً
 الواليات املتحدة تحت إدارة أوباما عن كونها قوة

غيره كذلك. ليس فقط إلى الواليات وكثيًرا د، علينا التحدث إلى العديد من املمثلين، ويتضمن ذلك الس"

 ".، مثل إيران والسعودية.مهميناملتحدة، أو روسيا، بل إلى شركاء إقليميين 

، بالبناء العسكري في طرطوس وحقل الطيران في الالذقية. الميريكيةعلمت االستخبارات الملانية، كمثيلتها 

 ية التكهن بنوايا بوتين. ولم ميركاالستخبارات ال ذلك، لم يكن بمقدور من رغم على الو 
 
تحّول ميركل يحظ

امللحوظ باهتمام كبير في الوساط السياسية في واشنطن، خاصة مع تركيز أوباما على إيران وكوبا. ولكن 

 اآلن مواجهة مفاجأة كبرى.الميريكي جاءت مباركة ميركل كضوء أخضر نهائي لبوتين. وعلى الرئيس 
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 ف الجريءالحظ حلي

وكان  ،، حوصر الجيش املصري الثالث بالقوات اإلسرائيلية1973في املراحل الخيرة لحرب "يوم الغفران" 

ِفض عرض القادة  ،لوال حدوث هدنة فورية ،على وشك التعرض لإلبادة بإرسال قوة ت االسوفيوحين ر 

دين بالتدخل وحدهم إن مهّدِ  ،إلنقاذ مصر، أرسلوا رسالة شديدة اللهجة إلى البيت البيض ؛كبرى في مهمة

ضعت القوات ال  ؛لزم المر أثناء أزمة الصواريخ  تكانية املسلحة تحت تهديد القتال كما ميركوبذلك و 

 . 1962الكوبية عام 

سفير  ،أناتولي دوبرينين ،العيان شاهدحسب كالم بوحدها،  ماهددت به نفذلتذلك، لم تكن روسيا مع و 

 واشنطن: 

، لم تكن لدى الكرملين أي نية للتدخل في فيبريجينتي االسوفيالرسالة القوية للقائد من رغم على ال"

 43.."السياس ي والعسكري  :فتلك خطوة متهورة على الصعيدين ؛الشرق الوسط

هو ذاته ريتشارد نيكسون، الخبير في  -2015عام -وعلى الرغم من ذلك، لم يكن رجل البيت البيض 

؛ إذ كان وترجيتكيسنجر، حتى وسط جحيم  هنري املناورات السياسية، واملاكر الحاذق، مع صاحبه 

، نصير سياسة رئيًساهو املوظف السابق، وعضو مجلس الشيوخ الذي أصبح  -هذه املرة-خصم بوتين 

ف عن الجهل السياس ي  ،ستراتيجي"الصبر اال "بـ صفت سياسته "القيادة من الخلف"، رجل و  
ّ
كتعبير ملط

 املطِبق. 

حركة بناء سريعة للمعدات الحربية  ،2015خالل معظم عام  ،يكيةير المرصدت القمار الصناعية 

تت أوبذلك  ؛فالنكر املطّورة سيخوي ، بما في ذلك طائرات ةسوريالروسية، في القواعد الجوية والبحرية في 

 أكلها، كما سكة الحديد في أبخازيا.إعادة إحياء طرطوس 

، تباحث بوتين مع خصم طهران السياس ي، رئيس الوزراء سبتمبر /من أيلول  نوفي الحادي والعشري

والشخصيات  ،في الكرملين، مع نخبة من القادة اإلسرائيليين العسكريين ،اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
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ملنع  ؛اإلسرائيلي عن اتفاق البلدين على آليات مشتركةوفي وقت الحق، أعلن الزعيم  ،المنية الكبيرة

  44الحوادث العسكرية الطارئة.

عّد بوتين الرئيس الروس ي الوحيد الذي قام ي  

وكانت حربه ، بزيارة مدينة القدس مّرتين

دعاه إلى سبًبا املشددة ضد اإلرهاب 

وال غرابة في امتناع إسرائيل عن إيصال ، وإنشاء عالقات مصالح مشتركة مع إسرائيل ،التعاطف مع اليهود

  أو إلى أوكرانيا بعد ضّم القرم.  ،2008بعد االجتياح الروس ي في  ،السالح إلى جورجيا

 /أيلول  28وبعد سبع سنوات، في  ،جورجيا هعشية غزو  ،، قابل بوتين الرئيس بوش2008 أغسطس /في آب

عدم من رغم على الو  ،دور أوباما للقاء الرئيس الروس ي، هذه املرة في المم املتحدة جاء، 2015 سبتمبر

 أفصحتو  ،اإلفصاح عن تفاصيل محادثاتهما، لم يكشف بوتين عن توقيت التدخل العسكري القادم

عبر امللحق  ،ية في بغدادميركإذ وصلت إلى السفارة ال  ؛الوضعّية كلهاو  ،أوباما عن ازدرائه سّربةاملرسالته 

العسكري الروس ي، وكان مضمونها: "ستطلق موسكو الصواريخ في غضون ساعة، وعلى واشنطن عدم 

 45التدخل."

 

 التحدي االستراتيجي لبوتين

عن مجموعة من الحداث  اناتًج كان التدخل فقد  ؛التفكير في العواقبدون  ةسوريلعّد بوتين العّدة لم ي  

ز بوتين على خيارات قليلة تيةاالسوفيبانهيار االمبراطورية  1991التي بدأت عام و  ،املتراكمة
ّ
 ،حسبف، ورك

إلى الساحل الشرقي من  ،وعبر املضائق التركية ،: إعادة حضور الروس في البحر السوداواضًح بدا هدفه و 

وعلى عكس أسالفه  ،واملناطق الساحلية للبحر السود ،في آزوف الروسية ،والشرق الوسط ،املتوسط

هنغاريا، أو تشيكوسلوفاكيا،  :مثل ،لراٍض بعيدة عن املاء طويل المد، ،تجّنب الغزو الواسع ؛تاالسوفي

 أو أفغانستان.

معركة بوتين ضد اإلرهاب قد تكون إحدى أسباب تعاونه 

 وإنشائه عالقات مصالح مشتركة مع إسرائيل
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 ،، وإن بشكل محدوداتماًم قد فتح شهية بوتين لفعل ذلك  ؛استخدام القوةال شك في أن امتناع أوباما عن 

ن  روسيا من ردع ضربة أوباما العسكرية ضد السد في  ؛وعلى وجه التحديد
ّ
من القيام  ،2013شّجع تمك

 كذلك.  ةسوريومن املرجح أن ذلك دعم خطواته في شرق أوكرانيا، واآلن في  ،2014بغزو القرم عام 

 وبد
ً

 ،حلف الناتو، بحثت روسيا عن حماية أمنها القومي والتجاري ومصالحها الدينية كتفكيلمن السعي  ال

 بوتين
 
مواجهة العقوبات الغربية املشددة في مجال  اوأخيرً  ،بعد خسارته لكييف ،وبات إضعاف الناتو هدف

 وتزويد الناتو لكييف بمعونات إغاثية. ،الطاقة

 

 امع  محاربة اإلسالميين 

، كما كانت في الحرب العاملية الثانية ضد امالئًم  اأمرً  -ضد اإلسالميين-تبدو الشراكة املحدودة مع روسيا 

كلما ازدادت "داعش"  ،ومصالح مشتركة في االستقرار ،من واشنطن وموسكو دوافع قوية فلكّلٍ  ؛النازيين

 .انتشاًرا في العالم

. 

إلى هذا  في سبيل الوصول مع ذلك، وو 

الحرب الباردة  يجب على ؛الهدف

نشاء من إروسيا التي تمنع  ،"هيةالبدي"

، أن مرافق بحرية في الشرق الوسط

 . تتوقف
ً

من ذلك، على واشنطن بذل  وبدال

عزلتهم  ذينالبإعادة التعاون مع أولئك الحلفاء  ؛إلعادة تأكيد حضورها في الشرق الوسط ؛ما في وسعها

إنشاء شأن ب ،الغرب تجّنب الحالم الورديةعلى لذلك  ؛تحالف مع روسياالصعب ي حيث ،إدارة أوباما

في أعقاب االجتياح اإلسالمي للقارة  ،تخفيف العقوبات الوكرانية وتسريع ،عالقة جديدة مع بوتين

إلى  الطامحةداعم إليران  -كذلك–وهو  ،فبوتين مخادع معروف، يعطي بيد ويأخذ بالخرى  ؛الوروبية

 اإلسالميين ضد روسيا مع املحدودة الشراكة

 الثانية العاملية الحرب في كانت كما مالئم، أمر 

 .النازيين ضد
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دةلإلرهاب  الداعمةو  ،الهيمنة
 
من رغم على الو  ،عنها قبلةاملرفع العقوبات العاملية لويسعى  ،بصورة مؤك

على املدى -على أن مصلحة موسكو تكمن  -في النهاية-إظهار الحال  يينكير المذلك يحاول صناع السياسة 

أكثر من تحالفها مع نظام إسالمي في  ،املسيحية-اليهوديةواشنطن بصورة  ،يركاأمفي التحالف مع  -الطويل

 ، في التوسع والهيمنة.منها بكل أهدافه اإلقليمية، أو أبعد ،طهران

، فالبديل الوحيد املحتمل للسيطرة سوريةأصاب بوتين في دعمه للكيان الحكومي العلوي، خاصة في غرب 

ولكن يزيد إبقاء السد في السلطة من تعقيد الوضع، ومن الواضح أن على السد ، على البالد هم اإلسالميون 

موافقة بأن تحظى  ،النوعمن ذلك  ،اتفاقية مستقبليةأي لصالح حاكم علوي آخر. ولكن على  ،التنحي

 ، واالتحاد الوروبي، وروسيا، والدول العربية الرئيسة.الميريكيةاإلدارة 

 الناشئة مع روسياسورية د عوملة الصراع في تهّدِ 
 
ل الدعم "السّني" للمقاتلين املعارضين ؛ الشراكة

ّ
فيشك

 
 
 واضًحا عد القبائل التركية في الشمال السوري أحد التحديات، وت

ً
بينما يشكل حزب هللا، ، عن ذلكمثاال

لطراف  ،آخر. ومن ناحية أخرى، تزيد املعونات العسكريةتحدًيا وكيل إيران، واملنخرط بقوة في القتال 

على ذلك: تزويد وضوًحا ومن أكثر المثلة ، من حّدة الصراع، ومن شأنها توريط العبين آخرين فيه ،مختلفة

فمن ؛ استخدامها في الدفاع عن نظام السدبنية المن رغم على الو  46متطورة. الروس حزب هللا بأسلحة

 املحتمل استخدامها ضد إسرائيل في وقت الحق.

لحقت بإسقاط طائرة  ،، كشفت التوترات بين بوتين والرئيس التركياأخيرً 
 
رجب طيب أردوغان، والتي أ

ت طريقها إلى الراض ي التركية، عن حساسية الوضع ،روسية
ّ
ر املحلل الروس ي البارز  ،ضل

ّ
 أندريه ،كما حذ

 من معاقبة تركيا املحفوفة باملخاطر:  ،رفيعي املستوى  ،الكرملين من محاولة أي من السياسيين ،كورتنوف

لدى أنقرة طرق عديدة لإلضرار بموسكو، من تغيير مصادر وارداتها النفطية إلى منطقة الخليج، وحّتى "

املقيمين في تركيا بأشكال تضّر باملصالح  ،القرميين التتاراستخدام تأثيرها على مجتمعات عديدة من 

  74 روسيةال

في كل من  ،املخلصين كاير أمغير املوثوق، باحتواء الكراد، حلفاء كا ير أمفي الوقت الذي تهتم تركيا، حليف 

 و ، أكثر من مالحقة داعش. العراق وسورية
ّ
 ،الوضاع السورية بالحرب الهلية اإلسبانية نار باختصار، تذك

 الطريق  إلى حرب عاملية. -امحليًّ الذي كان -في ثالثينيات القرن املاض ي، حين مّهدت عوملة الصراع 
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ستسهم  ،كانت خطوة بوتين الجريئة في سوريةاملاض ي يمهد الطريق للمستقبل، يبقى السؤال عما إذا لّن و 

هو  ،من العوامل الحاسمة في إيالم روسياو أم ال.  ،اسالًم في تحويل جحيم الشرق الوسط إلى منطقة أكثر 

، قبلاملكي ير المالسياسية للرئيس لكن العامل الثاني يكمن في الكفاءة  ،االنخفاض الكبير في أسعار النفط

  نأمل
ّ

ه  ،، وأن يحظى بخليط متكامل من الحزم، واإلبداع، والصبركسلفه يحكم من الخلف أال
ّ
 نجزيعل

 العمل.

 ( Why Putin Wants Syria)العنوان الصلي للنص: 

 الكتب، منها د منالعديهو رئيس معهد دراسات "ما بعد الشيوعية" واإلرهاب، وهو مؤلف :جيري فالينتا

 ،(1991قرار" )جامعة جونز هوبكينز،  ، تحليل1968في تشيكوسلوفاكيا، تي االسوفيكتاب: "التدخل 

وهو عضو في مجلس العالقات الخارجية.  وعن ليني فريدمان فالينتا: لديها كتابات في العديد من 

وهي  ،""كييف بوست "،ن ريفيو"آسب   "،الصحف واملجالت املحلية والعاملية، منها: "ذ ناشيونال إنترست

 .jvlv.netعلى موقع  "األزواج االلكترونية " رئيسة تحرير صفحة
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