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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملف من إصدار معهد الدراسات األوروبية والروسية واألوراسية، جامعة جورج تاون، في كانون الثاني/ 
يناير 2019، مؤلف من جزأين: األول بعنوان إستراتيجيات انخراط روسيا في الشرق األوسط، وهو بدوره 

 مارلين الرويل.
ّ

يضّم أربع دراسات وأبحاث، وقد حررت امللف

 أهداف روسيا اإلستراتيجية في الشرق األوسط، للباحث نيكوالس غفوسديف.. 1

األقلمة هي االتجاه الرئيس لسياسة روسيا تجاه سورية والشرق األوسط - إيكاترينا ستيبانوفا.. 2

ليست األمور أسهل: قانون بوتين لتحقيق التوازن في الشرق األوسط - مارك ن. كاتز. .  

روسيا في الشرق األوسط: هل هناك نهاية للعبة؟ - آنا بورشيفسكايا. . 4

والجزء الثاني بعنوان: التدخل العسكري الرو�سي في سورية وأثره، يتألف من خمس دراسات وأبحاث:

العمليات القتالية الروسية في سورية وأثرها على القوات - مايكل كوفمان.. 1

روسيا في الشرق األوسط: )إعادة( ظهور حزام متحطم جيوسيا�سي جديد؟ - جورج سيمون.. 2

الدور العسكري والدبلوما�سي لروسيا في سورية بعيون سورية وإيرانية، - أنطونيو جوستوزي..  

روسيا في سورية: إعادة تشكيل النظام العالمي أم محاربة اإلرهاب؟ - ماريا أوميليتشيفا. . 4

كيف يمكن ملوسكو أن تدعم إعادة إعمار سورية؟ - إيغور ديالنويه.. 5

يجادل الباحث غفوسديف، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية - الكلية الحربية البحرية، وفي 
مجلس كارنيغي ألخالقيات الشؤون الدولية، في دراسته: أهداف روسيا اإلستراتيجية في الشرق األوسط، 
بأن أهداف روسيا في الشرق األوسط ال يمكن فصلها عن اإلستراتيجية الروسية الكبرى في العالم، على الرغم 
من خصوصيتها. حيث ال ترتبط تلك اإلستراتيجية بمن يحكم الكرملين، سواء كان قيصًرا أم مفوًضا أم 
رئيًسا، إضافة إلى املوقع الجغرافي الكبير بحدوده الواسعة والهشة، وهي ما تفرض على الروس نقل املشكالت 
إلى خارج حدودها، بغاية تأمين قلب املنطقة الضعيفة، والسيطرة على الُعقد املختلفة التي تربط روسيا 
ببقية العالم. ومن ثم يمكن القول إن ما يدفع النخب الروسية وجماعات املصالح إلى سعي روسيا ألن تظل 
 من أن تتبناها، وتضعها في موقع البلد الذي ُيفرض عليه 

ً
واحدة من الدول التي ترسم األجندات الدولية، بدال

كيفية إدارة شؤونه الداخلية، أو الدور الذي ينبغي أن يلعبه في الشؤون االقتصادية والسياسية العاملية، 
هو املصالح واألولويات الروسية التي تحافظ فيها على قدرتها على الهيمنة في الداخل والخارج. 

ولتحقيق ذلك، يجب أن تحتفظ روسيا بالقدرة على إظهار القوة والنفوذ في الفضاء األورا�سي، وفي شرق 
وجنوب آسيا، والشرق األوسط، وأوروبا. أي يجب أن يكون لدى روسيا األدوات العسكرية، وأيًضا األدوات 
نها من الدفاع عن مصالحها، واإلصرار على النظر في البنود املدرجة في جدول أعمالها، وأن 

ّ
األخرى التي تمك

تكون قادرة على دعم شركائها وحلفائها ووكالئها والدفاع عنهم. وفي الوقت نفسه، تسعى روسيا لتحفيز 
أصحاب املصلحة الدوليين الرئيسيين اآلخرين، لدعم مكانتها كقوة عظمى، فقد طرحت نفسها في اآلونة 
األخيرة على أنه يمكن ملوسكو، بمفردها أو بالشراكة مع اآلخرين، املساعدة في موازنة الواليات املتحدة، أو 
على األقل يمكنها توفير خيار موثوق للدول التي تسعى ألخذ االحتياط من واشنطن، بسبب تردد سياستها 

وتراجع القدرة على التنبؤ بها في الشؤون العاملية.

وهذا يفرض على موسكو أن تجد مصادر جديدة لرأس املال والتكنولوجيا، غير مقيدة بـ »خيوط« مصممة 
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لتقييد أو إعاقة مكانتها كقوة عظمى، أو قدرتها على التأثير والقوة. كل ما سبق يجعل للشرق األوسط دوًرا 
مهًما في اإلستراتيجية الروسية الكبرى، ألسباب عدة، منها أسباب جغرافية، حيث يتاخم البحر األسود 
 عن أنه املمر نحو الخليج العربي الذي ُيعد من أكبر منتجي النفط، حيث 

ً
الكبير وأحواض بحر قزوين، فضال

ضرورة التنسيق على األقل لحماية سوق الطاقة الرو�سي، والسبب األهم هو أن دول املنطقة أصبحت 
عمالء ملنتجات مجمعات الطاقة النووية والصناعية العسكرية الروسية. أخيًرا، من املحتمل أن تكون دول 
مثل إسرائيل أو اململكة العربية السعودية، التي ال تميل إلى دعم عقوبات الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي 

على روسيا، مصادر مهمة للتكنولوجيا والتمويل لالقتصاد الرو�سي. 

للتطبيق.  قابلة  سياسات  إلى  الكبرى  اإلستراتيجية  الضرورات  ترجمة  كيفية  هو  بالطبع،  التحدي، 
وبحسب رأي الباحث، ال توجد سياسة خارجية روسية موحدة، بل هناك محسوبيات وجماعات مختلفة 
ترّوج ملقاربات مختلفة. هناك »شخصيات نافذة/ شعاعية، وهناك جماعات أوسع/ قطاعية، ولكل منهما 
مصالحه وأولوياته. تنبثق خيارات السياسة من انضمام الشخصيات/ األشعة إلى الجماعات/ القطاعات. 

في حالة الشرق األوسط، هناك مجموعة متنوعة من املحسوبيات والدول -الجماعات مثل تركيا، أو 
إسرائيل، أو اململكة العربية السعودية، أو مصر، أو إيران، أو سورية- كونها النقطة املحورية للسياسة 
الروسية. ولكّلٍ منها بنود جدول أعمال مختلفة. كذلك في روسيا، حيث هناك انقسامات وظيفية ومناطقية 
إلى ذلك- وهناك  الدفاع وداخلهما وما  الخارجية ووزارة  -بين وزارة  الحكومة  داخل أجزاء مختلفة من 
أيًضا واقع مختلف يتمثل باالنقسامات داخل اإلدارة الرئاسية. فبعض الحكومات اإلقليمية، وال سّيما 
 في تطوير سياسة روسيا في الشرق األوسط، مثلها 

ً
الجمهوريات ذات اإلثنية املسلمة، تؤدي دوًرا فاعال

مثل قطاعات األعمال الحكومية والخاصة مثل شركات الطاقة، وقطاع خدمات الطاقة، وصناعة الطاقة 
الذرية، والشركات الصناعية العسكرية املعقدة في الفضاء. وأخيًرا، لدى الكنيسة األرثوذكسية واملجتمعات 

اإلسالمية واليهودية أيًضا وجهات نظر ومصالح يجب أخذها في الحسبان. 

ُينتج هذا الواقع مجموعة متنوعة من دوافع السياسة املتنافسة واملتداخلة واملتناقضة. على سبيل 
املثال، نشأ توجه مؤيد إليران حول تلك العناصر داخل املؤسسة الحكومية التي تعتقد أن االحتكاك بين 
إيران والواليات املتحدة يخدم املصالح الروسية؛ وكما تسعى شركات الطاقة إلى االستفادة من العقوبات 
الغربية للحصول على امتيازات في إيران و/ أو منع الطاقة اإليرانية من منافسة املبيعات الروسية في أوروبا؛ 
كذلك يستفيد املجمع الصناعي العسكري من مبيعات األسلحة إليران القلقة من هجوم عسكري، من 
قبل الواليات املتحدة أو السعودية، وهناك عناصر داخل وزارة الدفاع تعتمد على القوات البرية اإليرانية 
ا في عالقات روسيا مع 

ً
لدعم التدخل في سورية. ومع ذلك، فإن العالقة الوثيقة جًدا مع إيران تخلق احتكاك

إسرائيل واململكة العربية السعودية. وباملثل، يتم تحديد عالقة روسيا مع تركيا من خالل التوترات حول 
سورية، ودور تركيا املستمر كحليف رئيس في حلف الناتو، ولكن أيًضا من خالل الفرص التي تأتي من ظهور 

تركيا كدولة عبور جديدة للطاقة الروسية، واحتمال وجود ملكيات في دول منطقة البحر األسود الكبرى.

بشكل عام، كان النهج الشامل في األعوام القليلة املاضية هو الضغط من أجل تسويات مرضية بين 
املواقف املختلفة، وإيجاد طريقة لـ »تربيع الدوائر«: لتجنب املوقف الذي يتعين فيه على روسيا اتخاذ خيار 
نهائي بين الشركاء املتنافسين والخيارات. ومن ثم، فإن املحاوالت الروسية للتغلب على املشكالت املعقدة 
للمثلث اإليراني - السعودي - اإلسرائيلي، أو تقلبات الحرب األهلية السورية وفصائلها املختلفة )ورعاة 
خارجيين مثل تركيا وإيران وقطر( تنطوي على دبلوماسية املعامالت، وجهود لتحديد الخطوط الحمراء 

ومناطق عدم التضارب/ خفض التصعيد ومناطق النفوذ.
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تتولى موسكو رئاسة الجهود املبذولة لخفض التصعيد في الحرب األهلية السورية، وإنشاء مناطق تفادي 
الصراع بين مختلف الفصائل ورعاتها الخارجيين. وحشرت نفسها في القضية الكردية املضطربة، التي تشمل 
منطقة كردية في سورية في مواجهة تركيا، وبين كردستان العراق والحكومة في بغداد. وأدت روسيا دوًرا 
رئيسًيا في الحفاظ على »الهالل الشيعي« بين إيران والعراق وسورية، وتشارك أيًضا في محادثات مباشرة مع 
اململكة العربية السعودية وإمارات الخليج حول كيفية الحفاظ على توازن القوى الهش في املنطقة. ولدى 
كل من مصر وإسرائيل اآلن خطوط اتصال خاصة بهما مع الكرملين، ويرون في فالديمير بوتين رجل دولة 
ا به يفعل ما يقوله ويفي بالتزاماته. يشارك هذا التقييم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يبدو 

ً
موثوق

أنه مستعد لتشكيل محور إستراتيجي جديد مع روسيا حول الطاقة واألمن األورا�سي واملواءمة املستقبلية 
السياسية  الليبية، واألحزاب  الفصائل  أيًضا اجتماعات ملختلف  للشرق األوسط. واستضافت موسكو 
الفلسطينية، وممثلي األكراد وأعضاء املعارضة السورية، ويسافر قادة الشرق األوسط بانتظام إلى موسكو 

للتشاور مع الكرملين.

نت روسيا من إعادة تأسيس وجودها؛ إذ أصبحت كّل دولة اآلن أكثر اهتماًما باالستقرار، بعد عقدين 
ّ
تمك

من دعم الواليات املتحدة لجهود التغيير في املنطقة. كان النهج الرو�سي هو االعتراف بأن الحلول طويلة األمد 
غير ممكنة في الوقت الحاضر. وبذلك، تتركز جهود موسكو على إنشاء سلسلة مزيفة من التسويات: مناطق 
خفض التصعيد في سورية؛ محاولة التوفيق بين )تربيع الدائرة( الحكم الذاتي الكردي الفعلي في سورية 
ومنطقة أمنية تركية؛ الحفاظ على التوازن بين مصالح السنة والشيعة في سورية وأماكن أخرى في املنطقة؛ 
ضمان قدرة إيران على الوصول إلى وكالء حزب هللا في لبنان مع السماح إلسرائيل بفرض خطوطها الحمراء. 

حيث تؤدي موسكو دور الشريك الضامن واملفاوض الخارجي األسا�سي.

وهكذا، فإن النهج الرو�سي في القرن الحادي والعشرين هو أن يكون بمنزلة »رهان تحوط« ألنظمة املنطقة 
لتحقيق التوازن ضد أولويات أميركا، والتهرب من املشروطية األميركية. وفي هذا املجال، يقّدم الكرملين 
نفسه كوسيط أكثر موثوقية من واشنطن، ويقدم معدات وقدرات ال توفرها واشنطن. وهذا بدوره يجعل 
خصوم الحرب الباردة السابقين في املنطقة -وبخاصة تركيا ومصر واململكة العربية السعودية وإسرائيل- 
أكثر انفتاًحا على تطوير عالقة جديدة مع الكرملين، مع الحفاظ على نفوذها مع حكومات معادية للواليات 

املتحدة، مثل إيران.

ال يعزز هذا مكانة روسيا كقوة »تضع جدول األعمال« فحسب، بل يجعل كل دولة في املنطقة تستثمر 
في الحفاظ على روسيا كقوة عظمى قادرة على ممارسة النفوذ وإبراز القوة. لذلك، ترتبط سياسة روسيا في 

ا مباشًرا بجهودها الستعادة مكانتها في النظام الدولي.
ً
الشرق األوسط ارتباط

وفي الدراسة الثانية بعنوان: األقلمة هي االتجاه الرئيس لسياسة روسيا تجاه سورية والشرق األوسط، 
لـ إيكاترينا ستيبانوفا )باحثة، وترأس وحدة دراسات السالم والصراع، ورئيسة في املعهد القومي للبحوث في 
االقتصاد العالمي والعالقات الدولية في موسكو، وهي أيًضا أستاذة في األكاديمية الروسية للعلوم(، تناقش 
تصاعد مستوى الدور الرو�سي في سورية نتيجة حملتها العسكرية منذ عام 2015، ومساعدته في إعادة 
روسيا إلى الشرق األوسط، على الرغم من أن الحملة العسكرية ليست كافية لوحدها لتفسير دورها املتنامي 
في املنطقة. تركز هذه الورقة على االتجاه األوسع إلضفاء الطابع اإلقليمي على سياسة روسيا في الشرق 
األوسط في أواخر عام 2010، وعلى فوائد وقيود هذه العملية، كما يتضح من إدارة الصراع في سورية 

وآثارها على الغرب.

من  أكثر،  مهمة  عدة  دول  على  تحتوي  العالم  من  منطقة  بها  تصبح  التي  الطريقة  ]وهي  األقلمة 
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إدارية سياسية  أنها عملية  املنطقة، كما  تلك  في  بلدان معينة  السياسية، من  أو  الناحية االقتصادية 
تظهر من خاللها املناطق كوحدات تحليل ذات صلة للنشاط االقتصادي، والسيا�سي، وتوفير الرفاهية، 

والخدمات.[

تدعي الباحثة أن إضفاء الطابع اإلقليمي على سياسة روسيا في الشرق األوسط استغرق ما ال يقل عن 
عقد ونصف من التطور. فقد كانت عملية تتزايد تدريجًيا، وتضمنت توسيع نطاق شركائها اإلقليميين من 
عدد قليل في البداية، إلى شركاء عدة، ثم إلى كثيرين، ثم الحًقا إلى جميع الالعبين اإلقليميين تقريًبا، مع 
ب 

ّ
محاولة الحفاظ على بعدها عن الصراع داخل اإلقليم )ما يسمى سياسة متعددة القطاعات(. وقد تطل

ذلك درجة عالية من البراغماتية، ورفض أّيٍ من املخططات األيديولوجية، والنسبية الثقافية، واالنتهازية 
االنتقائية، واالستعداد ملعاملة الشركاء اإلقليميين على قدم املساواة.

في ظّل هذه الخلفية، بدا أن اختيار روسيا ودعمها القوي لنظام األسد طوال الحرب األهلية )التي بلغت 
ذروتها في املشاركة العسكرية املباشرة ملوسكو ابتداء من عام 2015( قد يعارض في البداية، وربما يقّوض، 
مسار روسيا متعدد االتجاهات في الشرق األوسط. ومع ذلك، فقد تطورت السياسة الروسية بخصوص 
 من أن تعوقها. في الواقع، يتمثل 

ً
سورية بطريقة تحّفز إستراتيجية موسكو في »اللعب في جميع املجاالت« بدال

االختالف الرئيس بين عملية املوازنة الروسية، قبل سورية وما بعد سورية، مع الجهات الفاعلة اإلقليمية، 
ا في الشرق األوسط.

ً
في أنها تستطيع اآلن فعل ذلك مع مزيد من الشركاء، وكالعب أكثر نفوذ

اسُتخدمت سورية إلى حّد بعيد لخدمة أهداف السياسة الخارجية الروسية األوسع، كورقة رابحة في 
عالقاتها املضطربة مع الغرب بعد عام 2014، وملنع تغيير النظام بالقوة، وال سّيما من خالل التدخل الغربي 
املحتمل )في سياق ما بعد ليبيا(، إلى جانب درجة معينة من القلق بصدد مكافحة اإلرهاب على الصعيد 
العالمي. لكن من الناحية العملية، فإن انخراط روسيا في سورية، من خالل وضع حّد ملزيد من »صوملة« 
البالد، وتحويل التوازن لصالح الحكومة املركزية، قد حّفز على رفع مكانة روسيا عبر املنطقة األوسع. وقد 

حّفز هذا بدوره اهتمام موسكو املتزايد بالشرق األوسط بحد ذاته.

تستمر أقلمة سياسة روسيا في الشرق األوسط في التطور في ثالثة اتجاهات رئيسة:

)1( أنواع ومناطق جديدة من النفوذ اإلقليمي لروسيا، وال سّيما في املجال االقتصادي وإدارة الصراع 
خارج سورية.

)2( تحول نوعي من مقاربة تتمحور حول الغرب في املقام األول إلى مقاربة أكثر تمركًزا حول املنطقة في 
الشرق األوسط. 

الشرق  في  اإلقليمية  الشراكات  لتحقيقها عبر  النشط  والسعي  الخاصة،  تحديد مصالح روسيا   ) (
األوسط، وهو األمر الذي يتطلب من جهة فاعلة أن يكون لها وزن معين في املنطقة، وهو ما اكتسبته روسيا 

اآلن.

وبحسب الباحثة، يحقق إضفاء الطابع اإلقليمي على نهج روسيا في الشرق األوسط فوائد عدة، ويفرض 
قيوًدا متأصلة، وكالهما يتضح جيًدا في املرحلة األخيرة من مشاركة روسيا في سورية وخارجها، في 2018 
وأوائل 2019. ففي السياق السوري، كان املنتج األكثر مباشرة لألقلمة هو عملية أستانا، لوقف إطالق النار 
أو خفض التصعيد، التي توسطت فيها روسيا وتركيا وإيران منذ عام 2017، وهي تضم الحكومة ومختلف 
الجهات املعارضة، ومن ضمنها الجماعات املسلحة غير الجهادية. يمكن النظر إلى رؤية موسكو بأنها متصلبة، 
في سياق عالقاتها مع الواليات املتحدة والغرب، لكنها في سياق الشرق األوسط، تعلمت بسرعة فّن التسوية 
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واملرونة مع الشركاء اإلقليميين بخصوص سورية )خاصة مع تركيا وإيران، وأيًضا مع إسرائيل ومصر 
واململكة العربية السعودية وقطر واإلمارات والعراق وغيرها(.

خت العالقات مع القوى اإلقليمية 
ّ
أثبتت هذه املقاربة مرونتها في مواجهة الصدمات الدورية التي لط

الرئيسية بخصوص سورية، مثل دور إسرائيل في إسقاط طائرة عسكرية روسية خالل رّد سوري على غارة 
جوية إسرائيلية على الالذقية في أيلول/ سبتمبر 2018، وإسقاط طائرة قاذفة روسية من تركيا في تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2015. )أستانا والعالقات الروسية اإلسرائيلية(.

ص تراجًعا تدريجًيا 
ّ
ربما كان قرار ترامب بسحب القوات الخاصة األميركية من سورية مفاجًئا، لكنه لخ

أطول في دور الواليات املتحدة أو اهتمامها بسورية. ومع ذلك، ال يمكن ألي دولة، حتى الواليات املتحدة، أو 
غة املبعوث األميركي الخاص إلى سورية، السفير جيمس جيفري(. إن 

ُ
مجموعة من الدول »إنهاء أستانا« )بل

ما يميز صيغة أستانا، باعتبارها نتاًجا ألقلمة شاملة، هو أنها كانت بعيدة عن سيطرة الواليات املتحدة، أو 
أي سيطرة خارجية أخرى منذ البداية، وأنه ال يوجد أي �سيء جاد، خارج األمم املتحدة أو ضمنها، يمكن 
أن ُيتناول بخصوص القضية السورية من دون روسيا وتركيا وإيران منذ ذلك الحين. حتى إذا كان هناك 
نقص في التقدم بشأن اللجنة الدستورية السورية أو املسار األوسع لألمم املتحدة، فإن أستانا ستستمر، 
ما دامت هناك حاجة، مع مجموعة موسعة من املراقبين اإلقليميين، للمساعدة في فرز القضايا الناشئة 
بين الوسطاء واألطراف على األرض، )وهي حاجة تعززها تداعيات رحيل الواليات املتحدة عن شمال شرق 

سورية(، وضمان التنسيق وتحسينه، واستكمال تجربة منطقة خفض التصعيد.. إلخ.

يمكن توضيح فوائد األقلمة لسياسة روسيا في سياق الشرق األوسط األوسع من خالل حقيقة أنه من 
بين جميع القوى العظمى، تتمتع روسيا بأفضل العالقات مع تركيا، على الرغم من دعم األطراف املتعارضة 
في الحرب األهلية السورية. وتواصل روسيا بثبات مهمة مستحيلة: الحفاظ على عالقات جيدة مع كل من 
إيران وإسرائيل كثابتان من ثوابت سياسة روسيا في الشرق األوسط. وبالوقت نفسه طّورت قدرتها على 
التواصل مع معظم دول الخليج، وطّورت بعًضا من أفضل العالقات على اإلطالق مع مصر في عهد الرئيس 
ا رئيسًيا في ليبيا أو اليمن، لكنها مطلوبة كوسيط من قبل األطراف املحلية 

ً
السي�سي. ربما روسيا ليست وسيط

الرئيسية، وتمكنت من تكوين مكانة دبلوماسية لنفسها في كلتا الحالتين. وتنشط بشكل متواضع في القضية 
اإلسرائيلية الفلسطينية، وتحّسن عالقات العمل مع العراق ولبنان. أخيًرا وليس آخًرا، وللمرة األولى منذ 
عقود، تستعد روسيا لالستفادة من نفوذها الدبلوما�سي والعسكري الجديد لتحسين آفاقها االقتصادية في 

الشرق األوسط.

وتتناول الباحثة محددات األقلمة فتقول: يمكن للهيكلة اإلقليمية أن تسفر عن عملية أكثر تقنية لوقف 
إطالق النار أو وقف التصعيد في أستانا، ولكنها ليست كافية إلنتاج جنيف، أي إنتاج حٍل موضوعي طويل 
األجل ومعترف به دولًيا على نطاق واسع على مستوى األمم املتحدة للمشكلة السورية. ليس لدى روسيا أي 
نية إلفساد -وال يمكنها تحمل إفساد- العالقات مع شركائها اإلقليميين الرئيسيين، إيران وتركيا، من خالل 
تكثيف الضغط السيا�سي بشكل جذري على أي منهما في ما يتعلق بسورية. لكن حتى اآلن، بدت روسيا قادرة 
على التعايش مع هذه القيود اإلقليمية، التي تعدها »قواعد اللعبة«، كتطور طبيعي ملصالح وديناميكيات 

القوى اإلقليمية املختلفة واملتضاربة في كثير من األحيان.

في حين أن التقلبات املتعرجة لسياسة إدارة ترامب غير املنتظمة وغير املتسقة بخصوص سورية )من 
الضربات الجوية الشكلية السنوية، إلى القرار املفاجئ بسحب القوات األميركية( ال يمكن أن تغّير بشكل 
حاسم املسار السائد لألحداث على األرض، فإن افتقار واشنطن إلى التماسك والرؤية اإلستراتيجية حول 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

7

سورية مشكلة كبيرة عندما يتعلق األمر بالبحث عن حّل سيا�سي على مستوى األمم املتحدة. باختصار، ما 
 من أشكال املشاركة النشطة والبناءة من الواليات املتحدة.

ً
يزال التقدم في جنيف يتطلب شكال

وعن دور روسيا في إعادة اإلعمار االقتصادي، يمكنها أن تسهم فقط في حصة صغيرة جًدا من املبلغ 
. ولكن بصفتها 

ً
املقدر بـ )00  إلى 400( مليار دوالر أميركي إلعادة إعمار سورية في غضون -10 15 عاًما مقبال

جهة فاعلة عسكرية ودبلوماسية رائدة في سورية، ال يمكنها ببساطة االنسحاب من إعادة اإلعمار بعد 
الصراع من دون أن تفقد جزًءا من رأس مال سمعتها الذي اكتسبته من خالل مشاركتها. إن حجم املشكلة 
 أوسع إلعادة إعمار سورية، بعد انتهاء الصراع، وهو سبب آخر لروسيا يرّسخ مصلحتها في 

ً
يستدعي تدويال

وضع محادثات جنيف على مستوى األمم املتحدة على املسار الصحيح.

 مساعًدا في “عودة” روسيا إلى الشرق األوسط، فإن دور روسيا غير العادي 
ً

في حين أن سورية كانت عامال
في سورية كان أكثر من غريب، من حيث املستوى والنطاق والدعم االنتقائي، ومن غير املرجح أن يتم تكراره 
في أّي مكان آخر في املنطقة. على املستوى اإلقليمي، ستواصل روسيا السعي لألقلمة وتطوير وموازنة عدد 

كبير من الشراكات اإلقليمية مع:

)1( تحسين دورها نوًعا ما في إدارة الصراع في أماكن أخرى من املنطقة )في ليبيا واليمن، وإلى حّد ما 
في السياق اإلسرائيلي الفلسطيني(.)2( دور اقتصادي متواضع لكنه متنام يقترب ببطء من دور الفاعل 
متوسط الحجم.) ( دور أمني مقتصر على ضمان الحد األدنى من الوجود املطلوب في املنطقة كدعم للنشاط 

الدبلوما�سي واالقتصادي الرو�سي، مع الوظيفة األكثر تحديًدا للضامن األمني في سورية.

وعن تداعيات األقلمة على الغرب، تقول: لقد كان إضفاء الطابع اإلقليمي على سياسة روسيا عملية 
عميقة وحقيقية بما يكفي لضمان أن هذه السياسة لم تعد بشكل أسا�سي »وظيفة« لعالقاتها مع الغرب. 
بغض النظر عما تريده أو تفعله الواليات املتحدة أو حلفاؤها األوروبيون، بشكل فردي أو جماعي، ستواصل 
روسيا محاولة تحقيق أق�سى استفادة من نفوذها املحدود الذي يتحّسن، ومنهجها العملي، والتواصل 

املتنوع مع الشركاء اإلقليميين. 

نظًرا ألن دور الواليات املتحدة والقوى الغربية األخرى في الشرق األوسط يتراجع تدريجًيا، ولكن باطراد، 
فإن املشكلة الحقيقية للغرب في املنطقة ليست مع روسيا، ويتعلق األمر تحديًدا بصعوبة القبول والتكيف 

مع األقلمة املتزايدة للسياسة واألمن في الشرق األوسط.

وفي الدراسة الثالثة وهي بعنوان )ليست األمور أسهل: قانون بوتين لتحقيق التوازن في الشرق األوسط(، 
يبحث مارك كاتز - جامعة جورج ميسون، في سعي بوتين لتحقيق التوازن على املستوى الدولي، حيث يالحظ 
أن دور موسكو في الشرق األوسط ازداد باطراد في مرحلة بوتين، لدرجة أن البعض يرى اآلن أن نفوذ روسيا 
هناك أقوى من تأثير أميركا. وعلى عكس الحقبة السوفيتية املشبعة باأليديولوجيا، أقام بوتين عالقات جيدة 
مع كل حكومة وحركة معارضة في الشرق األوسط، سواء كانوا موالين أم معادين للواليات املتحدة )باستثناء 

الجهاديين مثل القاعدة وداعش(، وحافظ على تلك العالقات، على الرغم من خالفاتهم البينية العديدة. 

ومن وجهة نظر الباحث، لم يكن هذا مجرد إنجاز دبلوما�سي رائع، لكل من روسيا وبوتين حتى اآلن، بل كان 
يحمل أيًضا احتمالية دور رو�سي أكبر في املنطقة في املستقبل، يتضمن القدرة على التعاون في حّل الصراعات 
ثبت أي نجاح في التوسط بين األطراف املتصارعة )التسوية في 

ُ
أكثر من واشنطن، على الرغم من أنها لم ت

(. لكن األمر املهم في عالقات مختلف األطراف في املنطقة هو سعيها لطلب وّد 
ً

سورية وإعادة اإلعمار مثال
موسكو، كي ال تقف في صف خصومها، وهو ما أدى إلى جعل روسيا تبدو وكأنها قوة عظمى يطلب وّدها 

أطراف كثيرة. 
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ويحلل الباحث احتمالي اندالع أي صراع في الشرق األوسط؛ فيقول: إن لتصعيد الصراع في الشرق 
األوسط خطًرا على أي قوة خارجية تسعى ألن تصبح مؤثرة أو أن تظّل مؤثرة هناك، لكن هذا الخطر قد يكون 
أكبر، بالنسبة لروسيا من الواليات املتحدة الحاسمة بدعمها لحلفائها، لكن ممارسة روسيا في دعم األطراف 
املتعارضة تعني أن تلك األطراف التي يمكنها اللجوء إلى الواليات املتحدة ستفعل ذلك، ومن ثم ستحّد من 
النفوذ الرو�سي. على سبيل املثال، إذا اندلع صراع إيراني مع إسرائيل أو السعودية، فالدعم األميركي سيكون 
بصف األخيرتين بالتأكيد، وهذا ما يترك روسيا أمام خيارات عدة: دعم إيران واملخاطرة بفقدان نفوذها في 
إسرائيل أو اململكة العربية السعودية لصالح الواليات املتحدة؛ دعم إسرائيل والسعودية إلى جانب الواليات 
 عن املخاطرة بإضعاف الحكومة اإليرانية بشدة أو بقطع 

ً
املتحدة واملخاطرة بفقدان نفوذها في إيران )فضال

رأسها(؛ محاولة سياسة »منصفة« يمكن أن تنفر كال الجانبين، باإلضافة إلى التنازل عن املبادرة للواليات 
املتحدة، إذا أصبحت منخرطة بقوة في دعم حلفائها ضد خصومهم.

وُيستنتج اآلتي: اليوم، أصبحت سياسة بوتين في الشرق األوسط، املتمثلة في التحالف مع قوى الوضع 
الراهن، عرضة الحتمالين إذا تمت إطاحة نظام قائم: إما أن ُيستبدل بنظام مواٍل ألميركا )الذي يبدو اآلن 
ستبدل 

ُ
غير مرجح، لكنه بدا ممكًنا في عام 2011، عندما بدت األنظمة االستبدادية املوالية ألميركا أنها قد ت

بأنظمة ديمقراطية مؤيدة ألميركا نسبًيا( وإما أن يستبدل بنظام إسالمي مناهض ألميركا ومناهض لروسيا 
أيًضا. بعبارة أخرى، لن تستفيد روسيا بالضرورة إذا وصلت القوى اإلسالمية املعادية للغرب، وكذلك 
املعادية لروسيا، إلى السلطة. في الواقع، نظًرا الحتمال أن تدعم األنظمة اإلسالمية في الشرق األوسط القوى 
اإلسالمية التي لديها بالفعل أتباع بين املسلمين في روسيا، فإن صعود القوى اإلسالمية في الشرق األوسط 

يشكل تهديًدا أكبر بكثير لروسيا مما يشكله للواليات املتحدة.

: في حين نجح بوتين في زيادة النفوذ الرو�سي في الشرق األوسط جزئًيا، من خالل استعداده 
ً

ويختم قائال
لدعم األطراف املتعارضة في صراعاته املختلفة، من دون أن يكون قادًرا على التوسط بينها )وربما لم يكن 
راغًبا فيه(، فإن موسكو ستواجه صعوبة أكبر بكثير في موازنة األطراف املتعارضة، إذا تصاعدت هذه 
بدل أي من أنظمة الشرق األوسط الحالية بأنظمة ثورية معادية. إن 

ُ
الصراعات بشكل كبير، أو إذا است

امليل إلى حروب طويلة األمد بين األطراف املتصارعة يجعل سياسة السعي لتحقيق التوازن الالنهائي بينها 
 من حّل الصراعات.

ً
تبدو أكثر خطورة على املدى الطويل، بدال

آنا  تدرس  للعبة؟(  نهاية  هناك  هل  األوسط:  الشرق  في  )روسيا  بعنوان  وهي  الرابعة،  الدراسة  وفي 
بورشيفسكايا -معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى- احتماالت نهاية الصراع بالنسبة إلى روسيا، حيث 
تقرُّ بأن التدخل الرو�سي في سورية أعادها رسمًيا إلى موقعها كجهة فاعلة أساسية في الشرق األوسط، وجعل 
من بوتين صانع قرار إقليمي، على الرغم من أن قلة في الغرب توقعوا أن تتدخل عسكرًيا في سورية، وتنقذ 
الدكتاتور السوري بشار األسد من السقوط الوشيك، نتيجة القتصادها املتدهور، ومشاركتها السابقة في 
حرب في أوكرانيا، ومن ثم فقد أثار هذا التدخل أسئلة ال حصر لها، أمام املحللين وصناع القرار السيا�سي في 

ا: ما نهاية لعبة روسيا في الشرق األوسط؟
ً
الغرب، ولعّل أكثرها رسوخ

ا متعددة في الشرق األوسط، ولكن بشكل أسا�سي، كان تدخله في سورية من 
ً
وتقول بأن لدى بوتين أهداف

أجل هزيمة النظام العالمي بقيادة الواليات املتحدة، ودعم موقف موسكو في املنطقة من خالل ردع الغرب، 
والحفاظ على الصراع منخفض املستوى. وهذا هو املنظور الذي ينبغي لصناع القرار السيا�سي أن ينظروا 
زوا على مواجهة التأثير السلبي 

ّ
من خالله إلى أنشطة موسكو. لذلك، يتعين على صناع القرار السيا�سي أن يرك

للكرملين. 
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تأتي أهمية الشرق األوسط بالنسبة إلى روسيا من كونه ساحة منافسة مع الواليات املتحدة، إضافة إلى 
قضايا الطاقة والتجارة في املنطقة، والوصول إلى املنافذ البحرية في املنطقة باالنتقال من إستراتيجية املياه 
»اإلقليمية« إلى إستراتيجية »املياه الزرقاء العاملية«. وبمجرد أن خلف بوتين يلتسين، عمل بثبات وباستمرار 
إلعادة روسيا إلى الشرق األوسط. وأصبحت مقاربة بوتين في املنطقة امتداًدا لرؤية بريماكوف لعالم »متعدد 
األقطاب«. واستعادت روسيا نفوذها السيا�سي والدبلوما�سي واالقتصادي، وهذا ما يدل على أن مقاربة 

ز على األيديولوجية. 
ّ
بوتين البراغماتية كانت أكثر نجاًحا من نهج االتحاد السوفيتي الذي يرك

اعتمد بوتين في ذلك على إستراتيجية منع الخصم من الوصول إلى املنطقة، من خالل نشر أنظمة عسكرية 
متطورة، وخاصة في سورية، حيث حققت حتى اليوم نجاًحا جزئًيا فيها. وكما مذكور أعاله، كان الوصول إلى 
 من بناء موانئ جديدة، أقّل كلفة وأكثر نجاًحا، وحّقق 

ً
املوانئ وتطويرها )طرطوس، وقاعدة حميميم(، بدال
ا في شرق املتوسط، إضافة إلى البحر األسود.

ً
لها نفوذ

مقابل إنقاذ بشار األسد من السقوط، ضمن بوتين وجوًدا عسكرًيا دائًما )على األقل ملدة 49 عاًما(، وزاد 
من مبيعات األسلحة الروسية في املنطقة بعدما أثبتت فعاليتها في أجساد السوريين )سورية حقل تجارب 
لألسلحة والذخائر الروسية(، وكل هذا نتيجة القلق الذي يشعر به حلفاء أميركا بخصوص التزام الواليات 

املتحدة تجاه املنطقة.

كر أعاله، تتساءل الباحثة عما هو مقبل على سورية، وتجادل بأن ليس لدى روسيا موارد 
ُ
بعد ما ذ

لإلسهام في إعادة إعمار سورية، حيث تعمل بنشاط على الضغط على الجهات املانحة املحتملة األخرى، 
وعلى أوروبا بشكل أسا�سي، مستخدمة قضية الالجئين كوسيلة ابتزاز. لكن الغرب عموًما ليس متحمًسا حتى 
اليوم لإلسهام في إعادة إعمار سورية. مع وجود األسد في السلطة، وهو مجرم حرب مسؤول عن الغالبية 
العظمى من عمليات قتل املدنيين في سورية، ونشأة اإلرهاب هناك في املقام األول، فإن احتمال اندالع 

أعمال عنف سيلوح دائًما في األفق.

وتقول: من املفارقات أن روسيا قوة عظمى ضعيفة نسبًيا خالل معظم تاريخها؛ فالتوسع جلب الفقر 
 عن انعدام األمن املستمر للدولة. أما انتصاراتها في الحروب، فغالًبا ما جاءت بتكاليف أكبر 

ً
لشعبها، فضال

بكثير من تلك التي تكبدتها بلدان أوروبا الغربية. وحالت النزعة السلطوية دون التحرر االقتصادي والسيا�سي 
الذي كان يمكن أن يؤدي إلى تحسينات. لكن الحجم الهائل لروسيا، وقدرتها على حشد قوة عسكرية كبيرة، 
جعلها العًبا سياسًيا ال ُيستهان به. في أوقات ضعف الدولة األكبر، غالًبا ما أصبح الكرملين أكثر عدوانية في 
الخارج للمساعدة في تعزيز الشرعية املحلية، بينما أدى البحث عن مكانة القوة العظمى إلى تلوين أنشطة 
موسكو منذ إنشاء روسيا بوصفها دولة. يجب أن يعطي هذا املنظور وقفة للمحللين الذين يتجاهلون دور 

روسيا باعتبارها مجرد دولة ضعيفة.

ن بوتين، حتى يومنا هذا، من التفوق 
ّ
على الرغم من أن مغامرة بوتين في سورية لم تبلغ نهايتها، فقد تمك

على الواليات املتحدة إلى حّد بعيد. ويشير كثيرون إلى أن روسيا في عهد بوتين ال تستطيع توفير التنمية التي 
ص اللعبة 

ّ
تميز القوة العظمى حًقا، على األقل باملعنى الغربي للكلمة. لكن من وجهة نظر الكرملين، تتلخ

بالدرجة األولى في البقاء في السلطة والتغلب على الواليات املتحدة. 

وتختم قائلة: وإن لم تنجح جميع خطط موسكو، ستستمر في التأثير في املنطقة، على حساب االستقرار 
ل املضاد الوحيد لنفوذ بوتين في الشرق األوسط في التزام 

ّ
اإلقليمي ومصالح الواليات املتحدة هناك. ويتمث

الواليات املتحدة القوي واملتسق باملنطقة، مدعوًما باالستخدام املوثوق للقوة عند الضرورة. وفي الواقع، 
لون أنه كان للواليات املتحدة ألعوام 

ّ
عند الحديث عن نهاية اللعبة بالنسبة ملوسكو، غالًبا ما ين�سى املحل
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ا بعين واحدة في وادي العميان.
ً
طويلة الدور القليل فيها. وإلى أن يتغير ذلك، ستظّل روسيا برئاسة بوتين ملك

مايكل  الباحث  يناقش  وأثره(،  سورية  في  الرو�سي  العسكري  )التدخل  الثاني، وعنوانه  الجزء  وفي 
كوفمان: مدير برنامج الدراسات الروسية، وزميل في معهد كينان، ومركز وودرو ويلسون الدولي في واشنطن 
العاصمة، ومركز التحليالت البحرية، في دراسته )العمليات القتالية الروسية في سورية وأثرها على القوات(، 
القضايا األمنية في روسيا واالتحاد السوفيتي السابق، ويتخصص في التحليل الدفاعي والعسكري. ويجادل 
بأن الحملة العسكرية الروسية في سورية ستؤثر تأثيًرا كبيًرا في التطور املستقبلي للقوات املسلحة في البالد، 
وتبرهن على تحول جذري سُيعمم على بقية القوات. في سورية، اكتسب القادة الروس خبرة قتالية كبيرة، من 
حيث تطوير املفاهيم العملياتية والتكتيكية، وكشف نقاط الضعف الخطيرة لدى الجيش الرو�سي، بحسب 
هيئة األركان العامة الروسية. حيث تتلخص نقاط الضعف في العجز في تمكين البنية التحتية لالستخبارات 
واالستطالع، وغياب األسلحة الذكية، وضعف التنسيق بين اإلدارات، واالعتماد املفرط على القوة النارية 

لتعويض النقص في الدقة.

ظهر الحملة الروسية في سورية أيًضا أن روسيا ما تزال قادرة على إبراز قوتها في مناطق خارج حدودها 
ُ
ت

الخارجية، على الرغم من القيود اللوجستية امللحوظة، حيث تمكنت موسكو من إنقاذ النظام السوري، 
وإضعاف املعارضة، ونجحت في فرض دبلوماسية على الجهات الفاعلة األخرى. واستخدمت في حملتها 
تلك أسطولها الجوي، بغاية كشف الخلل فيه وإعادة تحديثه وتنظيمه، وخاصة أن حربهم في سورية لم 
ل أي تهديد للسالح الجوي )فقدان خمس طائرات بسبب الحوادث، طائرة بنيران تركية، وأخرى بنيران 

ّ
تشك

 لالستخدام العشوائي لألسلحة، من دون مباالة لقتل املدنيين. 
ً

إسرائيلية(، وكانت سورية مجاال

كانت القوات الجوية الروسية غير قادرة على ضرب أهداف صغيرة أو متحركة، وال يمكنها مواجهة 
تشكيالت تناور بشكل فعال، فالقنابل الروسية ضخمة وغبية، وغير قادرة على ضرب أهداف متحركة أو 
صغيرة. ومن جهة أخرى، قّدمت الطائرات الروسية املسّيرة قدرات استخباراتية ومراقبة واستطالًعا ميسور 

التكلفة، على الرغم من افتقارها إلى التسلح. 

لجأت هيئة األركان الروسية إلى التركيز على حروب عدم االحتكاك، من خالل الضربات بعيدة املدى 
 على أنها ذراع تكتيكية داعمة، 

ً
)صواريخ كروز(، وذلك ألن العقيدة العسكرية تنظر إلى القوة الجوية عادة

 من كونها ذراًعا إستراتيجية إلعادة تشكيل ساحة املعركة، على الرغم من دورها الفاعل واألسا�سي في 
ً

بدال
سورية. فكانت الداعم ملجموعة من القوات وامليليشيات والجماعات السورية األخرى.

ساعدت الخبرة القتالية املكتسبة في سورية في تسوية نقاش مهّم في الجيش الرو�سي حول مسار برنامج 
تسليح الدولة الحالي )2018 - 2027(: منصات جديدة أو أسلحة جديدة، واستخدام الطائرات من دون 
طيار ملراقبة نتائج الضربات، وهذا ما يسمح للطائرة بالعودة وإعادة ضرب الهدف مرات عدة إذا لزم األمر، 
، ومن ضمن ذلك طائرات الهليكوبتر، وهي ميزة تكتيكية تستخدمها الجيوش الغربية 

ً
وبدأت أيًضا العمل ليال

من زمن طويل.

إضافة إلى الحرب، حصلت روسيا على كنز كبير من املعلومات، حول كيفية االستعداد لصراع تقليدي 
متطور ضد الواليات املتحدة )الحرب اإللكترونية(. ومن الصعب تقييم مقدار املعلومات التي قد تكون 
الوحدات الروسية جمعتها حول قدرات الواليات املتحدة وأنماطها العملياتية، ومن ضمن ذلك الفعالية 
املحتملة ألنظمتها الخاصة. فسورية هي الجزء الوحيد من العالم حيث تتفاعل القوات الروسية بشكل 
نها من تعزيز القدرات املستقبلية، أو إعادة تصميم املعدات، أو 

ّ
يومي مع نظيراتها الغربية، وهذا مما يمك

ببساطة، إعادة صياغة التقييمات الحالية ملطابقة القوات املحتملة، أي مدى نجاحهم في تحقيق ذلك في 
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صراع فعلي ضّد الناتو.

لم يكن هدف الجيش الرو�سي من استخدام أنظمة الضربات الصاروخية هذه في سورية )أكثر من مئة 
صاروخ كروز من أنواع مختلفة(، على الرغم من عدم وجود أي حاجة ملحوظة في ساحة املعركة، اختبارها 
فحسب، بل كان يسعى أيًضا لترك انطباع لدى الواليات املتحدة. كان الهدف من توظيف مثل هذه القدرات 
ترسيخ مصداقية روسيا القسرية في مواجهة الواليات املتحدة، بحيث يمكن لروسيا في حالة حدوث أزمة أن 

تفرض التكاليف بشكل فعال، أو تدير التصعيد في خضم األعمال العدائية.

من أجل تجنب القوات البرية للخسائر املتأصلة في عمليات الهجوم البري، أو التكاليف السياسية، 
استخدمت موسكو فرقة مرتزقة كبيرة في سورية )فاغنر(، كقوة هجومية رئيسية، ودعم للوحدات السورية. 
وتمكنت تلك الفرقة من إحداث فرق في العمليات العسكرية، وكل ذلك مقابل انتزاع البنية التحتية للطاقة 

التي اسُتولي عليها من معار�سي األسد أو القوات الكردية في شرق البالد.

تثبت سورية أنها الصراع األكثر أهمية لتعزيز التفكير العسكري الرو�سي منذ الحرب العاملية الثانية، 
ألنها واحدة من الحروب القليلة التي اعتبرتها املؤسسة الروسية انتصاًرا. هذه الحرب التي شارك فيها جيل 
كامل من الضباط )أكثر من سبعين في املئة من أطقم الطيران التكتيكية الروسية شهدت مهمات قتالية في 
سورية( سعًيا لتوزيع الدروس املستفادة عبر القوة من خالل التدريبات، أتاحت للبحرية الروسية أيًضا 
فرصة للتفاعالت املتكررة مع القوات األميركية، والعمل على الخدمات اللوجستية، واالتصاالت، وإطالق 

صواريخ كروز للهجوم البري على منطقة الصراع.

عملت سورية على تغيير ما يمكن اعتباره تحجًرا في القوات املسلحة الروسية على املستوى التكتيكي، 
ووضع النظرية واملفاهيم موضع التنفيذ، ودفع الجيش الرو�سي للخروج من مأزقه التكتيكي. لقد حققت 
القوات املسلحة الروسية تاريخًيا النجاح على املستوى العملياتي للحرب، بينما أثبتت في كثير من األحيان 
قصورها عندما يتعلق األمر بالتكتيكات. فالحرب الجارية في سورية، على الرغم من أنها ليست حرًبا برية 

كبيرة، أو صراًعا ضّد أقرانها، قد تعمل على جذب الفكر العسكري الرو�سي إلى الحاضر.

في  وفي الدراسة الثانية من الجزء الثاني، للباحث مايكل كوفمان - جامعة أوبساال، املعنونة: روسيا 
الشرق األوسط: )إعادة( ظهور حزام متحطم جيوسيا�سي جديد؟ يناقش الدور الرو�سي في منطقة الشرق 

األوسط بوصفها منطقة توترات وتصارع بينية وبين الدول اإلقليمية والدولية.

كانت حرب الخليج األولى )1990 - 1991( بمنزلة نهاية الحرب الباردة، حيث غدت الواليات املتحدة، منذ 
تلك اللحظة حتى عام  200 على األقل، القوة العظمى الوحيدة القادرة على إبراز قوة صلبة واسعة النطاق 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وبذلك كانت قادرة على التصرف وفًقا ألهدافها ومصالحها 

الوطنية.

مع انطالقة الربيع العربي -الذي عّدته روسيا بمنزلة جيوسياسيات مقنعة تهدد مصالح روسيا الحالية 
واملستقبلية وأهدافها في املنطقة- وجدت روسيا الفرصة مناسبة لالنخراط الرو�سي في الشؤون الدولية، 
وموازنة دور الواليات املتحدة، فكان قرارها بالحضور املباشر في سورية، في أيلول/ سبتمبر 2015، أساًسا 

لهذا التغير الجديد في السياسة الدولية.

بعد فترة ليست طويلة من نهاية الحرب الباردة بين الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي، أشار بريجنسكي 
إلى أن الواليات املتحدة بحاجة إلى السيطرة واالحتفاظ بالسيطرة على أوراسيا من أجل ضمان هيمنتها 
العاملية. وكان جزء من هذه املهمة هو منع أي جهة فاعلة معينة أو مجموعة من الجهات الفاعلة من الظهور، 
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بحيث تكون قادرة على تحدي الهيمنة األميركية العاملية.

كثير من حروب القرن العشرين بين القوى الكبرى نشأت في األحزمة املحطمة shatter belts، وهو 
مصطلح محدد جًدا في الجغرافيا والعلوم السياسية ]يشير إلى منطقة جغرافية معرضة للخطر، بسبب 
 عن تورط القوى العظمى املعارضة خارج املنطقة[. 

ً
النزاعات املحلية داخل الدول أو بين دول املنطقة، فضال

ولكي يظهر حزام محطم، يجب أن يكون هناك سياق من املنافسة أو الصراع بين مختلف الجهات الفاعلة في 
بلد أو منطقة، وفي منطقتنا، حيث انطلق الربيع العربي، الذي سرعان ما تطور إلى صراع خطير بين القوى 

املعنية، حيث تتنافس القوى العظمى على موطئ قدم بين مختلف دول املنطقة.

والسؤال امللح على ضوء ذلك، ما مصالح روسيا ودوافعها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
من منظور روسيا وغيرها؟ والجواب من منظور رو�سي أنه، غير املصالح االقتصادية، هو التحدي ملصالح 
 إلى الضغط على الغرب، وزيادة 

ً
الواليات املتحدة وأوروبا، أي املواجهة مع الغرب، وفّك العزلة الدولية وصوال

دور روسيا دولًيا. وعلى صعيد آخر، هو احتواء وتقليل التطرف اإلسالمي والراديكالية في مناطق أخرى لديها 
القدرة على التوسع في روسيا ودول الجوار ما بعد السوفييتية؛ وبناء تحالفات جيوسياسية طويلة األمد مع 

األنظمة والقوى الصديقة في املنطقة من خالل دعمها؛ وإقامة وجود عسكري رو�سي متواضع في املنطقة.

أظهر بوتين، بحسب رأي إسهان ثارور، في صحيفة واشنطن بوست، نوًعا من صنع السياسة اإلستراتيجية 
الذكية الذي ال تفعله الواليات املتحدة ببساطة في املنطقة. ومع تضاؤل الوجود والنفوذ األميركيين، نجحت 
روسيا في االستفادة من هذه الظروف املحددة، وتقديم نفسها كجهة فاعلة موثوقة يمكن االعتماد عليها، 

حيث أظهرت استعدادها للوقوف إلى جانب حلفائها وشركائها بقوة.

دفع التقدم والنجاح في إعادة االنخراط الرو�سي في الشرق األوسط البعض في الواليات املتحدة إلى وضع 
إستراتيجية حول كيفية مواجهة هذا التقدم وصّده. ومن ضمن تلك التصورات التي قدمتها بعض الدوائر 
األميركية السعي لنيل حظوة حلفاء الواليات املتحدة القدامى، جميعهم. وهذا يعني ضمًنا وضع قيم مثل 
حقوق اإلنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية، في مؤخرة اهتماماتها ]وهذا ما الحظناه في سورية جيًدا[. 

ُيعّد الشرق األوسط منطقة ضعيفة لعدد من األسباب، من بينها الجماعات الدينية والعرقية العديدة 
التي تعيش في املنطقة )وهذا مما يخلق فرصة لالنقسام(، وموارد الطاقة الكبيرة، وطرق النقل العاملية 
الحالية )وهذا مما يوفر دافًعا للمنافسة للسيطرة عليها(. سببت بعض األحداث، مثل الغزو الذي قادته 
الواليات املتحدة للعراق في عام  200، واالنقسام التدريجي للنظام اإلقليمي الناجم عن الربيع العربي، 
تراجًعا نسبًيا في قوة الواليات املتحدة ونفوذها في املنطقة، وبالوقت نفسه زيادة قوة ونفوذ الصين وإيران 

وروسيا.

يستشهد الباحث بأنطوني كوردسمان الذي ينتقد مقاربة الواليات املتحدة تجاه الصراعات في أفغانستان 
والعراق وسورية، حيث إن ثالث إدارات رئاسية متعاقبة انخرطت في حروب أسفرت عن انتصارات تكتيكية، 
ولكن ليس لديها أي إستراتيجية واضحة إلنهاء هذه الحروب أو إحالل سالم مستقر، وهو ما يضّر في النهاية 

بمصالحها.

من األمثلة الواضحة، على »مختبر« حزام االنهيار الجيوسيا�سي، حيث إن روسيا هي أحد الفاعلين 
املنخرطين في الصراع على النفوذ، الصراُع السوري، حيث تحّول من صراع داخلي بين الشعب والسلطة إلى 
صراع بين جهات إقليمية ودولية في سورية: األتراك ضد األكراد، وإسرائيل ضد إيران ووكالئها، والواليات 
املتحدة ضد إيران، واآلن، على األرجح، أنقرة ضد واشنطن. كل هذه القوى الخارجية عازمة على االستفادة 

من بعضها في سورية. 
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في البداية، كانت إدارة أوباما تؤيد بشدة تغيير النظام كشرط مسبق ألي تسوية سلمية للصراع. نظًرا 
ألنه كان من الصعب إقناع الرأي العام األميركي بأن التدخل املباشر في سورية لتحقيق هذا التغيير في النظام 
كان ضرورًيا، فقد ُبذل مزيد من الجهود غير املباشرة، وأحياًنا كانت معبأة برسالة جيوسياسية، لكن األمر 
تغّير منذ أواسط عام  201، مع الصفقة الروسية األميركية بعد استخدام النظام للسالح الكيمياوي في 

الغوطة، واإلقرار ببقاء النظام، واالكتفاء باملطالبة بتغيير سلوك النظام.

أصبحت روسيا منخرطة بكثرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالفعل، بين عامي 2006 
 الدولي )مثل RT بالعربي(، وآليات إنشاء العالقات السياسية واالقتصادية 

ّ
و2008، حيث أنشأت وسائل البث

والدبلوماسية والحفاظ عليها )مثل منظمة التعاون اإلسالمي(. وقد أرست هذه املشاركة األساس إلقامة 
حوار وإعادة إطالق الجهود الدبلوماسية للتأثير في الفاعلين واألحداث. كان نجاح روسيا أيًضا، إلى حد ما، 
نتاج أخطاء جسيمة ارتكبتها الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، وهذا ما مّهد الطريق للمنافسة والصراع. 
حيث أدت األعمال السياسية والدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية بقيادة الواليات املتحدة في املنطقة، 
وخاصة في العراق في عام  200، وفي الربيع العربي، إلى خلق الظروف »املثالية« لظهور حزام محطم 

جيوسيا�سي كبير.

بعيون  في سورية  لروسيا  والدبلوما�سي  العسكري  الدور  بوتين:  وفي الدراسة الثالثة املعنونة: تحفة 
أنطونيو جوستوزي، كلية كينغز لندن، يناقش كيفية نظر النظام وإيران إلى  للباحث  وإيرانية،  سورية 

الدور الرو�سي في سورية.

عندما انتشرت القوات العسكرية الروسية في سورية في نهاية عام 2015، رأى معظم املراقبين أنها 
محاولة روسية يائسة إلنقاذ حليف محكوم عليه بالفشل، وهي محاولة ستنتهي على األرجح في مستنقع، 

لكن على العكس من ذلك، تمكنت موسكو من تشكيل إطار حٍل للصراع.

يناقش الباحث تصورات الدور العسكري والدبلوما�سي لروسيا في سورية، من جانب الجهات الفاعلة 
الدبلوماسية، والسياسية، والعسكرية اإليرانية، والسورية. ويستكشف العوامل التي دفعتهم إلى قبول 
القيادة الروسية حتى في سياٍق كان لدى السوريين واإليرانيين تحفظات جدية جًدا على القرارات والخطط 

الروسية.

أقّر جميع من قوبلوا تقريًبا، على مضض أحياًنا، بأن تدخل القوات الجوية الروسية كان نقطة التحول 
العسكرية الرئيسية في الصراع، ورأت املعارضة أن من املستحيل مقاومة القصف الرو�سي، وكذلك الحرس 

الثوري -على الرغم من دوره الرئيس- أقرَّ بالدور الفاعل لروسيا.

املوقف األهم بين املواقف السابقة، موقف شخصيات نظام األسد املهمة، ألنهم كانوا وما يزالون شركاء 
الروس الرئيسيين في إنهاء الصراع. فقد صّنفوا التدخل الرو�سي على أنه املساعدة األكثر حسًما التي تلقوها 

في مواجهة املعارضة وكبح جماح الغرب.

بناء على تجربة الروس في الشيشان وأفغانستان، أدى الروس دوًرا مهًما أيًضا، وهو رسم سياسات 
املصالحات في املناطق التي استعادوا السيطرة عليها. وفي الوقت نفسه، كان املستشارون الروس في وزارة 
الدفاع من املؤيدين الرئيسيين لفكرة أن الجيش يجب أن يستعيد دوره القيادي في الحرب، بحسب الضباط 
السوريين والحرس الثوري اإليراني على حد سواء، ثم يحاصر الجيش وامليليشيات الجيوب، بينما يقّدمون 
للخصوم املحاصرين خيارات استسالم أكثر أو أقل جاذبية. بمجرد نشر هذه التكتيكات الجديدة بنجاح )من 

معركة حلب فصاعًدا(، تسارعت وتيرة استعادة األسد لسورية بشكل كبير.
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حققت روسيا بوتين مكاسب كثيرة من خالل تدخلها في سورية، ومنها استمرار بقاء النظام السوري، 
ولكن ليس بما يكفي لتجنب املستنقع، وإجبارها على االستمرار في االلتزام بعملية في سورية ال تستطيع 
تحملها ألعوام كثيرة قادمة. ومن أجل تحقيق نصر حقيقي في سورية، احتاج بوتين والحكومة الروسية إلى 
تسوية الدائرة الدبلوماسية لحّل الصراع، واختيار بعض الالعبين اإلقليميين )تركيا وإيران( على األقل، 

وتهميش اآلخرين. 

 اقتراح انتقال سيا�سي يمكنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة ائتالفية وتقاعد األسد الذي 
ً

حاول الروس أوال
كان من املقرر استبداله بشخصية مرموقة أخرى )ولكن أكثر حضوًرا( من البعث السوري. تشير املقابالت 
مع املسؤولين السوريين، بعضهم مقربون من األسد، إلى أن الروس كانوا يدفعون بصدق من أجل تقاعد 
باالنتقال  الرو�سي  االقتراح  -النظام(  -إيران  )تركيا  املعنية  األطراف  معظم  رفضت  النهاية،  وفي  األسد. 
السيا�سي الذي سيمنح الرئاسة لعضو من حزب البعث. كذلك نجح الروس بإقناع األردن، في أوائل عام 
2018، بقطع خطوط إمداد املعارضة. وبكلمات أخرى، أدت االتفاقات التي ترعاها روسيا مع تركيا واألردن 

إلى عزل السعوديين ودول الخليج العربي األخرى، الذين كانوا أكثر املؤيدين سخاًء لجماعات املعارضة.

حسد عليه، وما طرحه الروس في البداية )حكومة 
ُ
مع نهاية عام 2018، كانت املعارضة في وضع ضعيف ال ت

ائتالفية، ورئيس بعثي غير األسد( صار حلًما. وبدأ النظام ينظر إلى االتفاق الرو�سي التركي بخصوص إدلب 
والشمال نظرة سلبية، على الرغم من قبوله على مضض. وكذلك اإليرانيون -خاصة الحرس الثوري- كانوا 
غاضبين من األفكار الروسية حول نوع من التسوية السياسية الدبلوماسية، وأصّروا على أن الحّل الوحيد 

املقبول هو النصر العسكري الصريح.

كيف حقق الروس هذا التحول؟ كان أحد العوامل بالطبع هو العزلة الدولية لسورية، والعزلة املتزايدة 
إليران. باملقارنة، كان لروسيا مكانة أقوى بكثير في النظام الدولي. لكن األهم من ذلك أن الروس لعبوا بشكل 
جيد األوراق التي بحوزتهم )حاجتهم املاسة إلى تأمين التغطية الجوية، ومدى اعتمادهم على التكنولوجيا 

العسكرية الروسية، ومكانة روسيا كقوة نووية(.

وتناقش ماريا أوميليتشيفا - جامعة الدفاع الوطني، في دراستها املعنونة: روسيا في سورية: إعادة تشكيل 
النظام العالمي أم محاربة اإلرهاب؟ الغاية من التدخل الرو�سي في سورية.

في حين أن التحالف الرو�سي السوري يعود إلى الحقبة السوفيتية، وكان ملوسكو وجود عسكري متواضع 
في سورية منذ أعوام، فإن الغارات الجوية الروسية -أول عمل عسكري لها خارج حدود االتحاد السوفيتي 

السابق- فاجأت كثيًرا من مراقبي روسيا.

من الواضح أن تدخل موسكو في سورية يتعلق بما هو أكثر من محاربة اإلرهاب، ولدى بوتين طموحات 
ل سورية مسرًحا تكتيكًيا في إستراتيجية أوسع 

ّ
تتجاوز حماية حليف إستراتيجي. بالنسبة للكرملين، تمث

ملناهضة الغرب، بينما تقدم مكافحة اإلرهاب طريقة مجربة ومختبرة لتحقيق أهداف سياسية مرغوبة. 
باختصار، »الغاية« السياسية الرئيسية ملوسكو هي روسيا العاملية التي تحتل مكانة بارزة على مسرح دولي 
متعدد األقطاب، حيث تصبح قواعد اللعبة مناسبة للكرملين. لتحقيق هذه »الغاية«، اتبعت موسكو 
مجموعة من املقاربات لتقليل التهديد الرئيس لها، وبالتحديد الواليات املتحدة والنظام الدولي الليبرالي الذي 
تقوده الواليات املتحدة. وتشمل هذه املقاربات السعي إلضعاف الواليات املتحدة في أماكن النفوذ التقليدي 

ألميركا، وعرقلة انتشار الديمقراطية، وتعطيل التحالفات التي تدعم املصالح األميركية.

في حين أن هذه املقاربة التكتيكية التي تعتمد على الفرص املتاحة توفر مرونة للكرملين، وبذلك توفر 
لبوتين ميزة نسبية في التعامل مع عدم االستقرار واألزمات اإلقليمية، فإنها مقيدة بالظروف، وغير قادر على 
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إقامة عالقات وروابط دائمة. في غياب التزامات وثقة أعمق، ستظّل موسكو رهينة مصالح وديناميكيات 
أهدافها  لتعزز  العاملية،  القيادة  واشنطن عن  تراجع  األخرى.استغلت موسكو  الفاعلة  الجهات  وفرص 
 واضًحا على سأم أميركا من الحرب، وترددها 

ً
لت سورية مثاال

ّ
العسكرية واالقتصادية والسياسية. حيث مث

املتزايد في تحمل التكاليف واملسؤوليات املرتبطة بالحفاظ على النظام العالمي، وهو ما سمح ملوسكو أن 
لت 

ّ
تعلن أنها ستبقى في الشرق األوسط، وستلعب دوًرا حاسًما في أي تسوية بعد نهاية الصراع في دمشق. ومث

سورية ملوسكو فرصة جيوستراتيجية ملوسكو. منذ الحقبة السوفيتية، استخدمت روسيا منشآت في ميناء 
طرطوس السوري الصغير، وهو املوقع البحري الرو�سي الوحيد خارج مضيق البوسفور، الذي يسمح لها 

بتعزيز وجودها البحري في منطقة البحر األبيض املتوسط، وإبراز قوتها جنوًبا وغرًبا.

تِعُد سياسة الكرملين تجاه دمشق بمزايا اقتصادية. عشية الصراع السوري، كان لدى موسكو عقود 
أسلحة معلقة بمليارات الدوالرات مع دمشق، حيث قامت الشركات الروسية باستثمارات ضخمة في البنية 
التحتية السورية. وسيسمح انسحاُب الواليات املتحدة )بحال حدوثه( من املناطق الغنية بالنفط والغاز 

للرئيسين الرو�سي والسوري، بتأمين تدفق نقدي من عقود الطاقة.

 لألنظمة االستبدادية التي تدعمها، والتي 
ً

ل روسيا خوفها من انتشار الديمقراطية بديال
ّ
األمر املهّم لتدخ

تهدد بذلك استقرار بوتين. إن نزعة بوتين العسكرية املغامرة، ودعمه لالستبداد في الخارج، لهما عالقة أعمق 
بالشعبوية الداخلية للرئيس الرو�سي، وهو أمر ضروري إلضفاء الشرعية على حكمه في الداخل، هذا الحكم 

الذي يهدده ظهور طبقة وسطى روسية حضرية بدأت تطالب بحكم أفضل ودمقرطة حقيقية لبالدها.

عبت بفعالية في 
ُ
نتيجة لخسائر روسيا القليلة في سورية، قّدمت الحرب في سورية للكرملين ورقة قوية ل

السياسة الداخلية لروسيا. لقد استخدمها الرئيس بوتين لتعزيز الكبرياء الوطني، وحشد الدعم الشعبي 
لسياساته. ورأى في سورية فرصة لتوجيه ضربة للتهديد السّني املتطرف، ولعالقته باملناطق ذات الغالبية 

املسلمة في جنوب روسيا.

: في سورية، أظهرت روسيا تصميمها العسكري وقدرتها على إبراز قوتها خارج املسرح 
ً

وختم الباحث قائال
التقليدي ملا بعد االتحاد السوفيتي. وعّززت وجودها في الشرق األوسط، وأعادت بناء قاعدة بحرية، وعّززت 
مكانتها بوصفها مورًدا لألسلحة في املنطقة، ومنعت انهيار نظام األسد، وأضعفت التطرف السّني الذي كان 
يهّدد األمن الداخلي. وخارج سورية، دفَعت صفقات االقتصاد والطاقة الروسية ومبيعات األسلحة عدًدا 
من حلفاء الواليات املتحدة -تركيا ومصر واململكة العربية السعودية- إلى االقتراب من موسكو. وفًقا لبعض 
املحللين، قّدم اإلسرائيليون أيًضا مبادرات تجاه روسيا، مشيرين إلى مصالحهم في الشرق األوسط، حيث 
تحولت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، من منطقة خاضعة لنفوذ واشنطن، إلى منطقة تتمتع فيها 

روسيا بوجود دائم. 

، من دون الوصول إلى احتياطيات النفط 
ً

واملهم من استنتاجه قوله: سيكون بقاء نظام األسد مستحيال
والغاز السورية في املناطق التي تسيطر عليها واشنطن حالًيا. نظًرا ألن الواليات املتحدة تبدو مصممة على 
البقاء في سورية، فسوف تتحول البالد إلى ساحة معركة أخرى بين القوى العاملية. وسيكون لدى الروس 
أيًضا مهمة صعبة تتمثل في إدارة عالقاتهم مع مختلف الجهات الفاعلة اإلقليمية وغير الحكومية )إيران 
وإسرائيل وتركيا، على سبيل املثال ال الحصر(، وكذلك بين املجموعات التي لها تاريخ من العداء واملصالح 
املتنافسة )األكراد والسنة والشيعة(. وسيؤدي هذا حتًما إلى تعقيد عملية إعادة اإلعمار بعد الصراع في 

سورية، وسيجعل ذلك آفاق روسيا على املدى الطويل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا غير واضحة.
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إيغور  للباحث  سورية؟(  إعمار  إعادة  تدعم  أن  ملوسكو  يمكن  )كيف  وفي الدراسة األخيرة املعنونة 
ديالنويه، املركز التحليلي الفرن�سي الرو�سي )أوبسرفو(، موسكو، يناقش دور روسيا في تأمين الدعم إلعادة 

اإلعمار كتتويج لـ “نصرها” العسكري في سورية.

بعد أن انتصرت موسكو في الحرب، تسعى للسالم في سورية. ومع تعثر املناقشات السياسية في جنيف، 
قّررت روسيا، في عام 2018، تعزيز األجندة االقتصادية، وأن الوقت قد حان لبدء مرحلة إعادة اإلعمار، 
حتى في غياب أي خريطة طريق سياسية. ومن خالل التأكيد على انتصار النظام ونفوذ طهران املتنامي في 
سورية، تعتقد موسكو أنها ستجبر في نهاية املطاف خصوم سابقين لبشار األسد على تقديم الدعم املالي 

إلعادة تنشيط البالد من أجل كبح النفوذ اإليراني. 

لكن طموح روسيا في التوسط في اتفاق سالم، والشروع في إعادة اإلعمار، يواجه عقبات عدة: موارد 
موسكو املحدودة، وإحجام العديد من الجهات الفاعلة -النظام واالتحاد األوروبي والواليات املتحدة- عن 

اللعب وفًقا للقواعد الروسية، والعقوبات الدولية على سورية وعلى إيران.

تسعى موسكو الستغالل قضية الالجئين السوريين وإثارة الخوف منهم لدى األوروبيين، فطرحت خطة 
لتسهيل عودتهم، مراهنة على أن تدفق عودة الالجئين السوريين لوحده هو الذي يمكن أن يقنع املجتمع 
 من ذلك إلى سورية، لتهيئة الظروف املناسبة 

ً
الدولي بشكل حاسم برفع العقوبات، وإرسال األموال بدال

إلعادة توطينهم. وتوقعت روسيا أن تعطي هذه العملية دفعة جديدة للمفاوضات في جنيف. على عكس 
االتحاد األوروبي، الذي يطالب بضمانات سياسية وخارطة طريق سياسية قوية لالنتقال في دمشق قبل 
النظر في أي استثمار في سورية، تقترح موسكو أن تمّهد املساعدة املالية الطريق إلعادة توطين املهجرين 
السوريين، وأن تؤدي في النهاية إلى حّل سيا�سي شامل. قوبل اقتراح روسيا بارتياب كبير من قبل الواليات 
 لالقتراح املذكور.

ً
املتحدة والدول األوروبية، في حين أن جيران سورية -وخاصة لبنان واألردن- كانوا أكثر تقبال

ل قضية 
ّ
أما بالنسبة لتركيا، التي تستضيف ما يقرب من )5, ( مليون الجئ، فإن املخاطر مختلفة. تمث

الالجئين رافعة قوية للتأثير في االتحاد األوروبي وسورية على حّد سواء، ويمكن أن يستخدمها األتراك في مزيد 
من املفاوضات، حتى تلك املتعلقة بالجوانب السياسية لعملية االنتقال في دمشق. لكن النظام السوري، 

من جانبه، يُعّد الالجئين، وهم في الغالب من الّسّنة، خونة، ويظّل متردًدا في إعادتهم.

بالنظر إلى حجم الدمار في سورية )املقّدر بنحو 00  مليار دوالر(، ال يوجد بلد واحد مستعّد لدفع الفاتورة 
أو قادر على دفعها. وعلى الرغم من موارد موسكو املحدودة، فإنها تخطط لإلسهام في إعادة اإلعمار، وتقديم 
عت موسكو ودمشق صفقة بقيمة )850( مليون يورو 

ّ
املساعدة التي تتناسب مع قدراتها. في عام 2016، وق

إلعادة بناء وتحديث البنية التحتية النفطية السورية )مواقع االستخراج واملصافي بشكل أسا�سي( وشبكات 
الكهرباء.

تتصور روسيا مصادر أخرى لإلغاثة االقتصادية. على وجه الخصوص، تراهن موسكو على أن االلتزامات 
املالية التي قدمتها اململكة العربية السعودية للعراق في شباط/ فبراير 2018، ستتكرر في نهاية املطاف في 
ية الغنية بالنفط في 

ّ
سورية، فبعد أن خسرت الحرب، أصبحت الطريقة الوحيدة الباقية أمام املمالك السن

الخليج لكبح النمو املتزايد للنفوذ اإليراني في سورية هي االستثمار فيها.

ويختم الباحث بالقول: بعد سبعة أعوام من الصراع، ال توجد فرصة للعودة إلى الوضع السابق: نظام 
قوي ومركزي مبني على األيديولوجية البعثية. الالمركزية رّبما تكون النظام املفّضل، كبديل عن االستبداد 
والفيدرالية، لكن ما يعوق األجندة السياسية واالقتصادية التي طرحتها روسيا عام 2018، في أعقاب مؤتمر 

سوت�سي، هو الوجود األميركي، واحتماالت انسحابه.
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