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روسيا في الشرق األوسط

لوقف الحرب ال للمشاركة بالصراع بني إيران وإسرائيل

| دمشق  -من ايليا ج .مغناير |
ث ـم ــة م ـف ــاه ـي ــم خ ــاط ـئ ــة م ـت ـك ـ ّـررة
تـ ـح ــوط ب ـ ـ ــدور روس ـ ـيـ ــا فـ ــي ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط ،وال س ـي ـم ــا فـ ــي س ــوري ــة.
ْ
وي ــزع ــم الـعــديــد مــن ال ـســوريــن أنهم
ي ـ ـ ــرون روس ـ ـي ـ ــا تـ ـه ــاج ــم اس ــرائـ ـي ــل
او ت ـ ـقـ ـ ّـدم ل ـل ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة كــل
أس ـل ـح ـت ـه ــا املـ ـتـ ـق ــدم ــة وت ـق ـن ـي ــات ـه ــا
وط ــائ ــرات ـه ــا ال ـح ــدي ـث ــة ل ـي ـص ــار ال ــى
استخدامها ضد اسرائيل وانتهاكها
امل ـس ـت ـمـ ّـر لـلـمـجــال ال ـج ــوي لـســوريــة
وغزوها لسيادتها.
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ي ـ ـ ّ
ـود الـ ـس ــوري ــون ان
ي ـ ــروا روسـ ـي ــا ت ـق ـصــف اس ــرائ ـي ــل او
تـحــارب الــى جــانــب إي ــران وحلفائها
وت ـكــون ج ــزءًا مــن ال ـص ــراع اإليــرانــي
ّ
 االس ــرائ ـي ـل ــي وت ـس ــل ــم ال ـص ــواري ــخاملـضــادة للطائرات مثل ال ـ  S-300او
 S-400الى سورية.
ّ
وح ـتــى يــومـنــا هـ ــذا ،ك ــل َم ــن يـكــن
ال ـ ـع ـ ــداء السـ ــرائ ـ ـيـ ــل يـ ـج ــد ص ـعــوبــة
ك ـب ـي ــرة ف ــي ف ـ ْـه ــم دور روسـ ـي ــا (ف ــي
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط ب ـش ـك ــل ع ـ ــام وف ــي
سورية بشكل خاص) ،وكذلك عالقة
مــوس ـكــو م ــع ت ــل اب ـي ــب وواش ـن ـط ــن،
ُ
حتى ان اتهامات بالـ «خيانة» تشن
ضد روسيا وكذلك شخص الرئيس
فالديمير بوتن.
ل ـق ــد ح ـ ــان الـ ــوقـ ــت إلل ـ ـقـ ــاء بـعــض
ال ـ ـض ـ ــوء املـ ـفـ ـي ــد عـ ـل ــى الـ ـتـ ـم ـ ْـوض ــع
الروسي في الشرق األوســط والنظر
الــى الـتــاريــخ الحديث لــدور موسكو
في بالد الشام واملشرق العربي.
كيف دخلت روسيا الى سورية؟
حـتــى تــاريــخ يــولـيــو  ،2015كانت
روسيا ّ
تقدم األسلحة وقطع الغيار
للجيش السوري ،وقد رست العديد
املتوسط وعلى
من السفن في البحر
ً
الـشــاطــئ ال ـس ــوري مـحـ َّـمـلــة بالعتاد
ال ـحــربــي ف ــي مـيـنــاء ط ــرط ــوس ال ــذي
ً
تملك فيه موسكو قاعدة بحرية منذ
السبعينات.
وقـ ـ ــد س ــاهـ ـم ــت إي ـ ـ ـ ــران ب ـس ـخ ــاء
ْ
ف ــي دفـ ــع ثـمــن ه ــذه ال ـش ـحـنــات الـتــي
ْ
قـ ّـدمــت ـهــا روس ـي ــا بــأس ـعــار مخفضة
جدًا (نصفها مجاني والنصف اآلخر
م ــدف ــوع) ،وه ــي مــدركــة الحـتـيــاجــات
ح ـل ـي ـف ـه ــا الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ـ ـ ــذي ي ــواج ــه
تنظيمات تكفيرية في بالد الشام.
واقـ ـع ــا ،اع ـت ـق ـ ْ
ـدت روس ـي ــا ان ــه إذا
س ـ ــاءت األم ـ ــور ك ـث ـي ـرًا ،فـ ــإن تـنـظـيــم
«القاعدة» و«داعش» لن يتمكنوا من
السيطرة على الالذقية حيث القاعدة
ال ــروس ـي ــة ال ـب ـحــريــة ،وان الـحـكــومــة
ّ
املركزية ستتمكن مــن تأمن سالمة
العاصمة دمشق ومحافظات حمص
وحـ ـم ــاه وال ــزب ــدان ــي وال ــالذقـ ـي ــة وال
س ـي ـمــا ان «مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة» دخ ــل
املعركة.
وف ــي يــول ـيــو  ،2015ق ـ ـ ْ
ـررت إي ــران
وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا ال ـ ـتـ ــراجـ ــع م ـ ــن ج ـم ـيــع
املـنــاطــق الريفية الــى امل ــدن السورية
الــرئـيـسـيــة بـسـبــب اسـتـحــالــة حماية
املـ ـس ــاح ــات ال ـه ــائ ـل ــة الـ ـت ــي يـسـيـطــر
عليها التكفيريون.
وف ــي ذل ــك الـتــاريــخ أرس ـلـ ْـت إي ــران
م ـب ـع ــوث ـه ــا ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ــى س ــوري ــة،
ق ــائ ــد «لـ ـ ــواء ال ـ ـقـ ــدس» ف ــي ال ـح ــرس
الـ ـث ــوري ال ـج ـن ــرال ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي
ال ــى مــوسـكــو ،وت ــاله االدم ـي ــرال علي
شـ ـمـ ـخ ــان ــي ،لـ ــوضـ ــع ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط ع ـلــى
الحروف وتوضيح الصعوبات التي
تواجهها القوات على أرض املعركة.
والتقى سليماني أكثر من ّ مرة مع
أعلى السلطات الروسية ليدق جرس
اإلنذار ويشرح أن من املمكن أن يكون
األوان فــات لحماية كــل الــالذقـيــة من
صــواريــخ الـتـكـفـيــريــن ،وان الـقــاعــدة
الــروسـيــة ونــافــذة مــوسـكــو البحرية
خطر أكيد.
على املياه الدافئة في
ٍ
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت أخ ـ ـ ـ ــذت إي ـ ـ ــران
وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا ع ـل ــى ع ــات ـق ـه ــا ح ـمــايــة
ال ـع ــاص ـم ــة دمـ ـش ــق وطـ ــريـ ــق امل ـط ــار
ومنطقة السيدة زينب وحدود لبنان
 س ــوري ــة م ــن تـلـكـلــخ ال ــى الــزبــدانــيوح ـتــى ط ــرط ــوس ،وهـ ــذا ك ــان كــافـيــا
لـ ُـي ـب ـقــي ال ــرئ ـي ــس األسـ ــد ف ــي مــوقـعــه
ّ
ُ
حافظ على تدفق الدعم العسكري
وي ِ
من املطار واملرفأ السوري الى لبنان.

إرسال قوات روسية

وبعد َتـ ُّ
ـردد طويل اتخذت روسيا
قرارًا بإرسال قواتها الجوية (وبعض
الـ ـق ــوات ال ـخ ــاص ــة) ال ــى س ــوري ــة في
س ـب ـت ـم ـبــر  .2015ول ـ ــم ي ـك ــن بــوتــن
مـتـحـمـســا إلعـ ــالن الـ ـع ــداء ل ـلــواليــات
املتحدة في ملعبها الخاص الشرق
أوسـ ـط ــي ،ح ـيــث اس ـت ـث ـمـ ْ
ـرت أمـيــركــا
ومعها حلفاؤها الغربيون والعرب
مـلـيــارات ال ـ ــدوالرات لتغيير النظام
في سورية.
وكانت القوات الخاصة األميركية
ووكالة االستخبارات املركزية ()CIA
تدير برامج تدريبية في األردن وقطر
وتــركـيــا للغرض نفسه .واستثمرت
اململكة املتحدة  -الــى جانب أميركا
 عشرات املالين لتدريب جهادينف ــي م ـج ــال ال ــدع ــاي ــة امل ــزي ـف ــة ب ــذك ــاء
وعـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
لجذب الــرأي العام ملصلحة سياسة
«تغيير ال ـن ـظــام» .حـتــى وص ــل األمــر
مفهوم مفاده« :حتى ولو
الى ترسيخ
ٍ
ّقدمنا املساعدة للقاعدة وحلفائها
فهو أهــون الشر وتجب إزال ــة األســد
ً
أوال» .ل ــم تـكــن ل ـه ــؤالء خـطــة معينة

او اسـتــراتـيـجـيــة واض ـح ــة للتعامل
مع احتمال تحول سورية الــى دولة
فاشلة.
ْ
وسـ َـار العالم خلف هــذه النظرية
وأخذ اإلعالم الغربي حصته ْ
مبتعدًا
عن جوهر وظيفته اإلعالمية بإخبار
الـنــاس ونقل الحقيقة كما هــيَ ،بدل
امل ـشــاركــة ف ــي ال ـن ــزاع ال ـقــائــمَ .و َوقـ ــع
ال ـعــالــم ضـحـيــة الـتـغـطـيــة اإلعــالمـيــة
املتحيزة القائمة على أجندة ّ
ّ
معينة
وب ـ ـع ـ ـيـ ــدة عـ ـ ــن املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر امل ـ ــوث ـ ــوق
ب ـ ـهـ ــا .وم ـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح ان ال ـع ـق ـي ــدة
واالسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة القائمة
على مبدأ «تغيير النظام» في سبيل
«ت ـعــزيــز ال ـس ــالم» ت ــؤدي ال ــى نتائج
ّ
عكسية ،وفي واقع األمر تعزز شيئا
واحدًا فقط :الهيمنة األميركية.
لــم يـكــن بــوتــن مـسـتـعـ ّـدًا للغوص
في املستنقع السوري حيث تتواجد
وت ـتــداخــل مـصــالــح دول ع ــدة .وكــان
ُّ
ِظل حرب أفغانستان ( )1979يطارد
الـ ـقـ ـي ــادة ال ــروسـ ـي ــة .وم ـ ــع ذل ـ ــك ف ــإن
«الـعــواقــب غير املـقـصــودة» لسياسة
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي أوك ــرانـ ـي ــا
ومـحــاولـتـهــا  -ال ــى جــانــب حلفائها
األوروبـيــن  -طـ ْـرد روسيا من البالد
وتعطيل دخلها االقتصادي الضخم
من بيع الغاز في اوروبــا ،كان كافيا
ْ
ـدفــع ال ـ ّ
ـدب الــروســي لتعميق دوره
«لـ
في بالد الشام».
اللعب في الحديقة والغابة
وقد خصص بوتن نفس ميزانية
الــدفــاع الـسـنــويــة لـلـتــدريــب وتطوير
ّ
سيتم استثمارها في
األسلحة التي
ّ
سورية .واستغل هذه الفرصة إلفهام
أم ـيــركــا أن روس ـي ــا ل ــم تـعــد ضعيفة
وأنها قــادرة على حماية مصالحها
خ ـ ــارج أراضـ ـيـ ـه ــا .وك ــان ــت الــرســالــة
ْ
أرادت أميركا
الروسية واضـحــة :إذا
ال ـل ـع ــب فـ ــي ح ــدي ـق ـت ـن ــا األوك ــرانـ ـي ــة
فستلعب مــوسـكــو فــي غــابــة أميركا
الشرق أوسطية.
وانـتـقـلـ ْـت روس ـيــا ال ــى ســوريــة ،ال
لـتــربــح ال ـحــرب بــل لـتــوقـفـهــا وتـ ْـمـنــع
الـتـكـفـيــريــن م ــن ان ت ـكــون ل ـهــم الـيــد
الـعـلـيــا ،ولـحـمــايــة مـصــالــح موسكو
ومصالح حلفائها .لقد أرادت روسيا
القضاء على جهاديي القوقاز الذين
ان ـ ْضـ ّـمــوا ال ــى «داعـ ــش» و«ال ـقــاعــدة»
ملــنــع ه ــؤالء مــن ال ـعــودة ال ــى ديــارهــم
(او تجنيد املــزيــد مـنـهــم) ،كـمــا أراد
بــوتــن ثــالثــة أش ـي ــاء أخـ ــرى :ضـمــان
وجود طويل األمد لقاعدته البحرية
ٍ
جميع األطراف
وصول
طرطوس،
في
ْ
الى طاولة املفاوضات ،منع «تغيير
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام» .وق ـ ــد اسـ ـتـ ـف ــادت روس ـي ــا
م ــن ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز الـ ـس ــوري الـغـنــي
جـدًا وحـ َـمـ ْـت خــط إم ــدادات الـغــاز الى
أوروبـ ــا (مل ـنــع مـنــافـســات اخ ــرى تمر
عبر سورية).
وبالنسبة لــروسـيــا  -عـلــى عكس
اي ـ ـ ــران  -لـ ــم يـ ـك ــن ل ــأس ــد خــاص ـيــة
أسـ ــاس ـ ـيـ ــة إلب ـ ـقـ ــائـ ــه والـ ـتـ ـمـ ـس ــك بــه
شخصيا :لقد كان استقرار وتثبيت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ه ـ ــو الـ ـه ــدف
الـ ــروسـ ــي األه ـ ـ ـ ّـم .وكـ ــانـ ــت مــوس ـكــو
م ـس ـت ـع ــدة لـ ـلـ ـتـ ـف ــاوض وال ـت ـس ــوي ــة
(عـلــى الــرغــم مــن ان إي ــران كــانــت وال
ت ــزال تـعــارض كليا إزال ــة األس ــد وقد
رفضت أي حل يتعلق بهذه النقطة).
وعــرضــت روسـيــا ان يتم اختيار اي
ش ـخــص ع ـلــوي ي ــواف ــق عـلـيــه األس ــد
إذا ك ــان ذل ــك هــو ثـمــن وق ــف الـحــرب.
ل ـكــن إي ـ ــران رف ـض ــت ذلـ ــك ك ـل ـيــا .ولــم
يكن هــدف موسكو هزيمة واشنطن
فـ ــي سـ ــوريـ ــة بـ ــل هـ ــي أبـ ـق ــت الـ ـب ــاب
مفتوحا للتسوية ،وقــد ظهر بوتن
وكأنه يحاول تقليد ما قاله الزعيم
الفلسطيني ياسر عرفات :فقد ْأمسك
غصن الزيتون بيد والكالشنيكوف
بيد أخرى.

اسقاط «السوخوي»

َ
وأ ْب ـق ـ ْـت مــوسـكــو قـنــوات االتـصــال
ال ـع ـس ـك ــري ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة مـفـتــوحــة
َ
وأظ ـ ـهـ ـ ْ
ـرت اس ـت ـعــدادهــا
م ــع أم ـي ــرك ــا
للعب «لعبة الـقــوة الـنــاعـمــة» ،إال أن
َ
ْ
الوضع ّ
سقطت تركيا
تغير عندما أ
طائرة «سوخوي» نهاية العام 2015
ُ
لت ْد ِرك روسيا مدى استعداد أميركا
الس ـت ـفــزازهــا ومــواج ـه ـت ـهــا .ورف ــض
ب ــوت ــن ال ــوق ــوع ف ــي ن ـفــس امل ـص ـيــدة
األمـيــركـيــة الـتــي سقط فيها ليونيد
بــري ـج ـن ـيــف ع ـن ــدم ــا أرسـ ـ ــل الـجـيــش
الـســوفـيــاتــي ال ــى أفـغــانـسـتــان الـعــام
.1979
َ
وع ـن ــده ــا أ َم ـ ــر ب ــوت ــن ب ـع ـقــوبــات
مالية واقتصادية قاسية على أنقرة،
ال ـع ـضــو ف ــي ح ـلــف ش ـمــال األطـلـســي
(ال ـن ــات ــو) اذ اع ـت ـبــر ان اردوغ ـ ـ ــان لم
يـكــن وح ــده فــي الـتـحــدي .وم ــا حـ َـدث
ذلك اليوم كان واضحا .فقد استغرق
الـ ــدفـ ــاع ال ـت ــرك ــي الـ ـج ــوي  16ثــانـيــة
ف ـق ــط إلط ـ ــالق ال ـ ـص ـ ــاروخ وإسـ ـق ــاط
«ال ـســوخــوي» عـنــدمــا اق ـتــرب الطيار
مــن ال ـح ــدود االف ـتــراض ـيــة الـتــركـيــة -
الـســوريــة لقصف مــواقــع الجهادين
املوالن لتركيا.
واقعا ،هذا ُيعتبر وقتا قصيرًا جدًا
ً
 بل مستحيال  -للقاعدة العسكريةالحدويدة لالتصال بقيادتها ومنها
الــى الـقـيــادة الـجــويــة ،الــى العمليات
املركزية ،الى وزير الدفاع ومنها الى
الرئيس اردوغــان ألخذ املوافقة على
ضرب طائرة تابعة لقوة عظمى مثل

رسالة روسيا للغرب:
إذا ْ
أرادت أميركا اللعب
في حديقتنا األوكرانية
فسنلعب في غابتها
الشرق أوسطية
إيرانيًا ...سقوط األسد
كان وال يزال يعني
سقوط إيران نفسها
ومعها «حزب الله»
ويلحقها العراق
موسكو عقدت صفقة
لوقف العمليات في درعا
واالبتعاد عن الحدود
ْ
ملنع ضرب إسرائيل
ْ
ُيظ ِهر سلوك روسيا
أنها لم تأت إلى سورية
حرب عاملية ثالثة
لبدء ٍ
روسيا تؤيد انتخابات
رئاسية حرة
مع مراقبة لألمم املتحدة
العام 2019

روسـيــا والضغط على الــزنــاد .علما
ان روس ـيــا تـبـلــغ أمـيــركــا بـخــط سير
طائراتها اليومي ملنع التصادم في
األج ــواء الـســوريــة ،وقــد كــانــت تركيا
باالنتظار واليد على الزناد.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـاودت مـ ــوس ـ ـكـ ــو ت ــأسـ ـي ــس
عــالق ـت ـهــا ال ـت ـج ــاري ــة م ــن ج ــدي ــد مــع
تركيا بعد توقف طويل وأليم ألنقرة،
وذل ــك عـنــدمــا ح ــان ال ــوق ــت املـنــاســب
ل ــروس ـي ــا ،وخ ـصــوصــا ب ـعــدمــا شعر
اردوغ ـ ـ ــان ب ـ ــدور الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ب ـم ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــالب ال ـت ــي حـصـلــت
ضـ ّـده .وهنا ّ
تحركت الديبلوماسية
األم ـيــرك ـيــة ب ـســرعــة ع ـلــى خ ــط آخ ــر،
ّ
مفاوضات طويلة تمكن وزير
وبعد
ٍ
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي حـيـنـهــا جــون
ك ـي ــري م ــن إب ـ ــرام صـفـقــة م ــع نـظـيــره
ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف مــن أجــل
رس ـ ـ ــم خ ـ ـط ـ ــوط ت ـ ـم ـ ــاس ب ـ ــن امل ـ ــدن
ال ـس ــوري ــة ،وامل ـحــاف ـظــة عـلــى الــوضــع
العسكري الحالي على كل الجبهات
وع ـ ــدم ال ـس ـم ــاح ل ـل ـط ـي ــران ال ـس ــوري
ب ــالـ ـعـ ـم ــل .وه ـ ـكـ ــذا ي ـح ـت ـف ــظ جـمـيــع
املقاتلن باألراضي التي يسيطرون
عليها واألمر نفسه للجيش السوري.
ورضيت روسيا عن وقف الحرب.
إال أن أه ـ ــداف إي ـ ــران ل ــم تتطابق
م ــع أه ـ ــداف روس ـي ــا ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ال ـت ـقــائ ـهــا ف ــي نـ ـق ــاط مـ ـتـ ـع ــددة .لـقــد
استفادت سورية وإي ــران من وجود
قــوة عظمى  -روسيا  -وتدخلها في
ب ــالد ال ـش ــام خـصــوصــا ان ـهــا تــواجــه
قوة عظمى أخرى ،أميركا.

وك ـ ــان مـ ــن الـ ــواضـ ــح ان س ــوري ــة
وإي ـ ــران ل ــم تـسـتـطـيـعــا ال ـت ـعــامــل مع
الوضع السوري على أرض املعركة من
دون روسيا .فالدعم املالي والتدريب
الـعـسـكــري وع ــدد التكفيرين الــذيــن
ت ـل ـقــوا ال ــدع ــم ال ـتــدري ـبــي واإلع ــالم ــي
لـلـتــأثـيــر عـلــى الـ ــرأي ال ـع ــام ،ك ــل ذلــك
ً
ك ــان ي ـفــرض ح ــال واح ـ ـدًا  -م ــن دون
روسـ ـي ــا  -أال وهـ ــو ت ــدخ ــل الـجـيــش
اإليــرانــي .وهــذا االحـتـمــال كــان واردًا
فقط لــو رفـضـ ْـت روسـيــا الـتــدخــل في
املستنقع السوري .لكن هذا االحتمال
ْ
ك ــان مــكـلـفــا جـ ـدًا ،وأس ــوأ مــن الـحــرب
اإليرانية  -العراقية .في حالة كهذه،
كانت دول الـشــرق األوس ــط سترسل
ق ــوات ال ــى ســوريــة وم ــن املـمـكــن جـدًا
ان تـسـبــب ه ــذه الـخـطــوة حــربــا أكبر
فــي املنطقة حيث مـشــاركــة اسرائيل
وأم ـي ــرك ــا ك ــان ــت اي ـض ــا مـمـكـنــة ضـ ّـد
إيران وسورية.

تحرك إيراني
فبالنسبة إليران ،ان سقوط األسد
كــان (وال ي ــزال) يعني سـقــوط إيــران
نفسها ومعها حليفها االستراتيجي
«حزب الله» ويلحقها العراق .ولذلك
اسـتـعـ ّـدت ط ـهــران للمغامرة بـكــل ما
ت ـم ـلــك وب ـ ــأي ش ـ ــيء إلنـ ـق ــاذ ال ـن ـظــام
ال ـ ّس ــوري .إال ان ه ــذه لــم تـكــن قضية
ْ
تبنتها روسـيــا .فقد أرادت موسكو
إب ـق ــاء ح ـكــومــة مــركــزيــة ف ــيْ ســوريــة
ووقف تقدم التكفيرين ومنعهم من
ان تكون لهم اليد العليا بأي ثمن.
وع ـنــدمــا اخـتـلــف الـبـنـتــاغــون مع
كيري ،قررت روسيا مواصلة القتال
لـتـحــريــر حـلــب مــع حـلـفــائـهــا .وتعلم
روسيا ان سالحها الجوي يمكن ان
يفعل القليل جدًا من دون وجود قوة
بــريــة قــويــة وم ـ َّـدرب ــة وايــديــولــوجـيــة
لـتـسـتـعـيــد األراضـ ـ ــي امل ـح ـت ـلــة .وقــد
َ ّ
تعلم الجهاديون حماية أنفسهم من
القصف الجوي في املــدن .وهنا كان
دور «قوات النمر» السورية الخاصة
وقــوات «حزب الله» الى جانب قوات
أخرى حليفة .لقد أدركت روسيا أنها
لم تكن وحدها التي تستطيع تغيير
الـجـغــرافـيــا وبــالـتــالــي ف ــإن ال ـقــرار لم
يكن لها وحدها بل لها ولحلفائها.
ً
تحر ْ
مثالّ ،
كت إيران ،من دون دعم
روســي جــوي ،نحو مدينة البوكمال
وال ـبــاديــة ال ـســوريــة ،وات ـج ـهــت نحو
ٌ
ـوة أخ ــرى وانـتـظـ ْ
ـرت
الـتـنــف اي ـضــا ق ـ
القوات اإليرانية وحلفائها من قوات
الـنـخـبــة مل ــدة  3أســابـيــع عـلــى أب ــواب
الـبــوكـمــال لــدخــول املــدي ـنــة .وعـنــدمــا
تـ ــأخـ ــرت «ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـم ــر» وال ـ ـقـ ــوات
َ
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،أ َمـ ـ ـ ـ ـ َـر ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي
بالدخول وبدأ الهجوم.
وفقط بعد مــرور أكثر من أسبوع
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ،حـ ـ ـض ـ ــرت الـ ـ ـق ـ ــوات
الــروسـيــة ومعها «ق ــوات الـنـمــر» الى
البوكمال بعدما أنهت «داع ــش» في
دير الزور.

صفقة رباعية
وفي معرض آخر ،لم توافق روسيا
على الهجوم الــذي قامت بــه القوات
السورية واإليــرانـيــة وحلفائها على
مدينة ومزرعة بيت جن الواقعة على
ح ــدود خــط وقــف اط ــالق الـنــار 1974
بن سورية واسرائيل ،واألمــر نفسه
بالنسبة الى درعا والقنيطرة.
وع ـ ـ ـق ـ ـ ـ ْ
ـدت روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ص ـ ـف ـ ـقـ ــة م ــع
أم ـي ــرك ــا واألردن واس ــرائـ ـي ــل لــوقــف
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي درع ـ ــا
واالب ـت ـع ــاد ع ــن امل ـنــاطــق ال ـحــدوديــة
ْ
مل ــن ــع ضـ ــرب اس ــرائـ ـي ــل .اذ ان إن ـهــاء
وجــود التكفيرين على الحدود كان
ي ـضــر ب ــأم ــن اس ــرائ ـي ــل ال ـت ــي قـ ّـدمــت
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة وال ـط ـب ـي ــة
واالس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــة وال ــدع ــم ال ـجــوي
وامل ــدفـ ـع ــي ب ـش ـكــل ف ــاض ــح ملـصـلـحــة
«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» و«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» (جـ ـي ــش

خــالــد بــن الــول ـيــد) عـلــى ال ـح ــدود مع
س ــوري ــة .إال ان ه ــذه الـصـفـقــة كــانــت
أيضا ملصلحة سورية النها أراحــت
الجيش ال ـســوري على هــذه الجبهة
ليتوجه الى جبهات أخرى شمالية.
ّ
ف ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،تـ ـتـ ـم ــت ــع روس ـ ـيـ ــا
واس ــرائـ ـي ــل ب ـع ــالق ــات ج ـي ــدة بـغــض
النظر عن اختالفاتهما في سورية.
فـ ــاسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ـ ـحـ ــاجـ ــة م ـ ــاس ـ ــة الـ ــى
روسـيــا لـضـ ْـبــط اإلي ـقــاع فــي ســوريــة.
وت ـس ـت ـط ـي ــع م ــوس ـك ــو ك ـ ْـب ــح ج ـم ــاح
أهداف طهران ودمشق والتي تقضي
ب ـت ـحــريــر ال ـج ـن ــوب والـ ـت ــواج ــد على
الـ ـح ــدود اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة  -ال ـس ــوري ــة،
وأي غـيــاب لــروسـيــا فــي ب ــالد الـشــام
يعني أن ع ـشــرات اآلالف مــن حلفاء
إي ـ ــران س ـي ـت ـمــركــزون ع ـلــى ال ـح ــدود
مــع اســرائ ـيــل .وم ــع ذل ــك ف ــان روسـيــا
ت ـقـ ّـدم أسـلـحــة حــديـثــة لـســوريــة على
الـ ــرغـ ــم مـ ــن عـ ـ ــدم رضـ ـ ــى اس ــرائـ ـي ــل،
مـثــل صــواريــخ «يــاخــونــت» امل ـضـ ّـادة
للسفن .وت ــدرك اســرائـيــل ان سورية
فتحت مخازنها العام  2006لـ «حزب
ّ ْ
ال ـلــه» وســلـمــتــه ال ـصــواريــخ املـضــادة
للدبابات بالتوجيه الاليزري والذي
َْ َ
ّ
دمـ ــر وألـ ـ َـحـ ــق ال ـض ــرر ْبــأك ـثــر م ــن 55
دب ــاب ــة «م ـي ــرك ــاف ــا» ،ف ــخ ــر الـصـنــاعــة
االسرائيليةُ .
ويعتقد ان الياخونت
قد وجــد طريقه الــى «حــزب الله» في
لبنان.
وال تمانع روسـيــا املحافظة على
ّ
يضر بمصالح
أمــن إسرائيل بما ال
مــوسـكــو عـلــى الــرغــم مــن مساعدتها
لـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـدوة تـ ــل أبـ ـي ــب اي س ـ ــوري ـ ــة .إال
أن ال ـح ــرص ال ــروس ــي مـ ـش ــروط :اذا
لـعـبــت إســرائ ـيــل بــال ـنــار ف ــي ســوريــة
واسـتـمــرت بــإطــالق الـصــواريــخ قــرب
مــراكــز تــواجــد ال ـض ـبــاط الـ ــروس في
ّ
ـواقــع
ســوريــة وامل ــوزع ــن عـلــى كــل املـ ْ
السورية املهمة فإن موسكو قد تقلب
ال ـطــاولــة عـلــى رأس اس ــرائ ـي ــل ،الـتــي
تعي ذلك تماما.
ل ــم ت ـت ـفــق طـ ـه ــران ودمـ ـش ــق عـلــى
كــل الخطط العسكرية الــروسـيــة وال
حتى السياسية بأجمعها ،إال أنهما
َ
أ ْدركتا ان موسكو تملك الثقل الدولي
لوقف الحرب للقضاء على «القاعدة»
و«داعــش» .وكان الدعم الدولي الذي
تـتـلـقــاه «ال ـق ــاع ــدة» وال ـت ـغــاضــي عن
«داع ـ ــش» (ال ــى يــومـنــا ه ــذا تـتــواجــد
قــوات لـ «داعــش» في منطقة سيطرة
ون ـفــوذ أمـيــركــا فــي الـشـمــال الشرقي
الـ ـ ـس ـ ــوري) م ـع ـض ـلــة ح ـق ـي ـق ـيــة .لـكــن
االولــويــة اتـجـهـ ْـت لـضــرب «الـقــاعــدة»
الـ ـت ــي ت ـح ـص ــل ع ـل ــى الـ ــدعـ ــم األك ـب ــر
ال ــدول ــي وال ـش ــرق أوس ـط ــي .واتـفـقــت
روس ـيــا وإيـ ــران عـلــى ت ـ ْـرك املسلحن
ً
امل ــوج ــودي ــن شـ ـم ــاال ت ـح ــت سـيـطــرة
تــرك ـيــا ال ــى ح ــن ال ــوف ــاق الـسـيــاســي
الدولي.
ُ ْ
ويظ ِهر سلوك روسيا أنها لم تأت
ـرب عاملية ثالثة.
الــى سورية لبدء حـ ٍ
ل ـق ــد م ـ ــارس ب ــوت ــن ض ـ ْـب ــط ال ـن ـفــس
ُ
َ
عـنــدمــا أ ْس ـ ِق ــط ـ ْـت ال ـطــائــرة الــروسـيــة
وك ــذل ــك عـنــدمــا قـتـلـ ْـت أم ـيــركــا مـئــات
امل ـت ـعــاقــديــن ال ـ ــروس ف ــي دي ــر ال ــزور
وحــن أطلقت الــواليــات املتحدة اول
موجة صواريخ كروز ( 59صاروخا)
ف ـ ـ ــوق رأس روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ض ـ ـ ــد مـ ـط ــار
الـشـعـيــرات الـعـسـكــري .وكــذلــك ايضا
ع ـنــدمــا أط ـل ــق ت ــرام ــب  100ص ــاروخ
ض ــد أه ـ ــداف س ــوري ــة ف ــارغ ــة بـعــدمــا
ُ
أبلغت روسيا بالوقت املحدد وبنك
األهداف.
ول ـ ـي ـ ــس ل ـ ـ ــدى روسـ ـ ـي ـ ــا أي ن ـيــة
للمشاركة في أي حرب بن اسرائيل
ْ
وهدفت روسيا
و«حزب الله» وإيران.
ل ـت ـهــدئــة ال ـت ــوت ــر ف ــي س ــوري ــة حـتــى
ت ـصــل ال ــى نـهــايــة ال ـح ــرب .وروس ـيــا
لـيـســت جـ ــزءًا م ــن الـ ـص ــراع اإلي ــران ــي
 االسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ألن ال ـ ـ ـعـ ـ ــداوة بــنّ
املسلمن واســرائـيــل تقلصت الـيــوم
ال ــى إيـ ــران وحـلـفــائـهــا .إال ان ــه ليس

مــن الـصـحـيــح ال ـقــول إن بــوتــن دعــا
بـنـيــامــن نتنياهو ال ــى مــوسـكــو في
«يوم النصر» (على النازية) لتوجيه
رسالة الــى ســوريــة ...فال عالقة لهذه
الزيارة بسورية.
ولــن تقبل إي ــران وال ســوريــة بأي
«إنـ ـ ــذار روسـ ــي او اس ــرائ ـي ـل ــي» .فلم
ت ـكــن روسـ ـي ــا لـتـحـقــق اي ن ـصــر فــي
ســوريــة مــن دون حليفيها الـســوري
واإليــرانــي وحلفائهما الــذيــن عرفوا
ك ـ ـيـ ــف يـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون ع ـ ـلـ ــى االرض
الضربات الجوية ،والعكس صحيح
ّ
وتتفهم إيران وسورية العالقة
ايضا.
الــروس ـيــة  -االســرائ ـي ـل ـيــة كـمــا ت ــدرك
روسيا العالقة اإليرانية  -السورية
ولـ ــم يـ ـح ــاول أي طـ ــرف تـغـيـيــر هــذه
العالقات .فكما تحتاج روسيا الى كل
من سورية وإيــران في أرض املعركة
في سورية ،فهي تحتاج اليهما ّ
ضد
الهيمنة األميركية العاملية األحادية
وكــذلــك تـحـتــاج إلـيـهـمــا كـشــركــاء في
التجارة والطاقة.

انتخابات رئاسية حرة
ل ــم ت ـع ــد الـ ـي ــوم روسـ ـي ــا تـتـمـســك
بــإزاحــة الــرئـيــس ال ـســوري بــل تؤيد
انتخابات رئاسية حــرة مــع مراقبة
لالمم املتحدة العام  .2019كما تدرك
عـمــق ال ـعــالقــة اإليــران ـيــة  -الـســوريــة
وصــالب ـت ـهــا ب ـعــد س ـبــع س ـن ــوات من
الـحــرب .وانــدمــج الحلفاء (مــع حزب
الـ ـل ــه) االس ـتــرات ـي ـج ـيــن ف ــي أهـ ــداف
مشتركة :حماية النظام .وكما فتحت
سورية مخازنها لـ «حزب الله» العام
 ،2006ف ـتــح «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» ّل ـســوريــة
الباب أمام كل طاقاته وسخر اآلالف
من الرجال لنصرة سورية.
وكما ان الحرس الثوري االيراني
مــوجــود فــي ســوريــة منذ  1982ولن
يغادر إال بطلب الحكومة السورية،
أت ــى ح ـل ـفــاء إي ـ ــران ال ــى ب ــالد ال ـشــام
ملـ ـس ــان ــدة األسـ ـ ـ ــد قـ ـب ــل ان ت ـح ـضــر
روسيا .وقدمت إيران الرجال واملال
والنفط من دون اي رؤية مستقبلية
ملــا سـيـحـصــل ل ـســوريــة وه ــل سيتم
الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ال ـت ـك ـف ـي ــري ــن أم ال.
وعندما حضرت روسيا ،كانت تعلم
أه ـ ـ ــداف إي ـ ـ ــران ال ـت ــي ت ـل ـت ـقــي مـعـهــا
وتتعارض معها في نقاط معينة.
ومن الطبيعي ان تحاول روسيا
ايـ ـج ــاد الـ ـ ـت ـ ــوازن ف ــي ع ــالق ـت ـه ــا مــع
اســرائ ـيــل وســوري ــة وإيـ ــران وتــركـيــا
وأم ـ ـيـ ــركـ ــا .وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه لــن
تـ ـح ــاول روسـ ـي ــا م ـهــاج ـمــة أم ـيــركــا
ّ
مستعدة للتعايش مع
وهــي حتى
قـ ــوات أم ـيــرك ـيــة ف ــي ن ـفــس املـســاحــة
(ش ـم ــال  -ش ــرق س ــوري ــة) وهـ ــذا ما
يتنافى مع تطلعات إيران وسورية.
ْ
مــا قــدمــتــه روس ـيــا لـســوريــة أكثر
ب ـك ـث ـيــر م ـم ــا ي ـم ـك ــن ان ُي ـك ـت ــب فــي
صـفـحــات .ومــع ذلــك فــإن املـعــركــة لم
تـنـتــه وال ي ــزال ه ـنــاك طــريــق طــويــل
ّ ْ
يتعن قطعه.
ومــا ينساه الكثيرون ان روسيا
لـيـســت مـلـحـقــة بــالـجـيــش ال ـس ــوري
أو اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ولـ ـيـ ـس ــت ج ـ ـ ـ ــزءًا مــن
«محور املقاومة» حتى ولو لم تكن
بعيدة عن بعض أهدافه .ومع ذلك،
ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ال ت ـس ـت ـط ـيــع روس ـي ــا
ان ت ــذه ــب ب ـع ـي ـدًا م ــن دون «م ـحــور
املقاومة».
وم ــن دون روس ـي ــا ،م ــن املحتمل
ان تـكــون هـنــاك حــالــة تتطاير فيها
الـ ـص ــواري ــخ فـ ــوق الـ ـش ــرق األوسـ ــط
بــن اســرائـيــل وإي ــران و«ح ــزب الله»
واسرائيل وسورية والعراق وربما
على األرج ــح بعض ال ــدول العربية
التي ستشتعل النار فيها ،وال سيما
رئيس أميركي (دونالد ترامب)
مع
ٍ
ّ
يتخذ قرارات الحرب على قطعة من
كعكة الشوكوالته وال يمكنه معرفة
الـفــارق بن الـعــراق وســوريــة عندما
ّ
يقرر قصف بالد الشام.

إنجازات روسية
ّ
نت موسكو من ْ
تمك ْ
فعله في سورية؟...
ما الذي
ْ
منعت روسـيــا الرئيس َاألميركي السابق بــاراك
ْ
أوبــامــا مــن قصف دمـشــق وأقـنـعــتــه بالقبول بتدمير
ال ـســاح الكيميائي ال ـس ــوري .أم ــا بالنسبة لسورية
فتجربة «حــزب الله» العام  2006رسخت معادلة ان
صواريخ دقيقة كافية إليجاد توازن مع اسرائيل وان
استخدام االسلحة الكيميائية يجلب غضب العالم ضد
ٍّأي من مستخدميه.
ْ
منعت روسيا (والـصــن) ،األمــم املتحدة وأميركا
وأوروبا من الحصول على قرار شرعي أممي باعتبار
سورية دولة فاشلة مثل ليبيا العام .2011
 واصـ ـل ـ ْـت ت ــزوي ــد ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري بـقـطــع غـيــارعسكرية وحـ ّـدثــت الـطــائــرات الـســوريــة عندما انقسم
ال ـج ـي ــش  -وكـ ــذلـ ــك املـ ـسـ ـت ــودع ــات الـ ـس ــوري ــة املـلـيـئــة
ّ ُ
عارض للنظام.
باألسلحة  -بن مؤيد وم ِ
َ
ُّ
 ّتحركت روسيا بساحها الجوي لتوقف تقدم
الجهادين وسط سخرية املحللن الذين انتقدوا تدخل
موسكو في األشهر األولى من سنة .2015
 مـنـعـ ْـت سـقــوط ري ــف الــاذقـيــة واألريـ ــاف الـتــي لمتتمكن سورية وإي ــران من املحافظة عليها .وحـ ّـررت
َ
كسب وأعــادت «القاعدة» الــى الداخل السوري بعدما
وصلت قواتها الى البحر املتوسط.
ْ
منعت تدمير البنية التحتية للجيش السوري أو
هــدم مبنى الــرئــاســة ومــارســت الضغط على أميركا
لـلـحـ ّـد م ــن ض ــرب ــات ص ــواري ــخ «الـ ـك ــروز» ض ــد مـطــار
الشعيرات وأهداف أخرى.
 أبــرمــت موسكو مــع أنـقــرة صفقة م ـغــادرة قــواتّ
سورية تعمل تحت إمرتها مدينة حلب.
 أوق ـفــت مـعــركــة ري ــف ادل ــب لـتـتــوجــه ال ــى الـغــوطــةوتمنع سقوط العاصمة دمشق وتضرب أكثر من 20
الى  30الف مقاتل في الغوطة وتجبرهم على املغادرة
الى الشمال وكذلك الحال نفسه في حمص وحماه.
 م ـن ـع ـ ْـت روس ـ ـيـ ــا مـ ــن ض ـ ــرب املـ ــراكـ ــز ال ـس ــوري ــةواإليــرانـيــة والعائدة لحلفائهما ،ما حــال دون نشوب
ح ــرب ك ـبــرى ضــد اســرائ ـيــل ك ــان مـمـكــن ان تضرب
امل ـن ـط ـقــة ك ـل ـهــا .واضـ ـط ــرت أم ـي ــرك ــا لـتـغـيـيــر خطتها
مرتن وأبلغت روسيا بتفاصيل األهداف التي أخليت
بأكملها .وقامت روسيا بنشر الدفاعات الصاروخية
لتضرب  70في املئة من الصواريخ األميركية وتفرغ
الضربةّ من محتوياتها.
 سلمت روسيا  40منظومة «بانتسير» املعروفةّ
املضادة للدفاع عن الجيش السوري
بمدفع الصواريخ
ضد َ الضربات األميركية واالسرائيلية.
ْ
وجدت محادثات استانة كبديل ملحادثات جنيف
ألتكون لديها منصة سياسية خاصة بها .واليوم وبعد
َ
تحرير الغوطة وحماه وحمص (األرياف) لم تبق هناك
اي مجموعة ســوريــة تملك قــوة لتتفاوض مــع الــدولــة
السورية .وألغت روسيا الوكاء لتصبح املفاوضات
مــع األس ـيــاد :اميركا فــي التنف والـشـمــال  -الشرقي،
وتــركـيــا فــي الـشـمــال الـغــربــي وأمـيــركــا واســرائـيــل في
الجنوب ،وهذا كله من جانب واحد .وروسيا وسورية
وإيران في الجانب اآلخر.
 ت ـحــدثـ ْـت ب ـق ـســوة م ــع اس ــرائ ـي ــل ع ـنــدمــا قصفتطــائــرات ـهــا املـ ـط ــار ال ـع ـس ـكــري الـ ـ ـ ــ .T4اذ أب ـل ــغ بــوتــن،
نتنياهو ،أن صواريخه كادت تصيب الضباط الروس
وهـ ـ ّـدد بتسليم ســوريــة ص ــواري ــخ  S-300اذا قامت
اسرائيل بضربات غير ّ
منسقة بعد اليوم.
 أبلغت اسرائيل الى روسيا بنياتها قصف سوريةوتــواجــد  28طــائــرة لديها لـضـ ْـرب ســوريــة قبل وقــوع
الـهـجــوم مــا سـمــح بــإخــاء امل ــراك ــز كـلـهــا .واقـتـصــرت
الخسائر على عــدد قليل من الضباط السورين من
دون اي إصابة للقوات اإليرانيةّ .
وردت سورية بإيجاد
ْ
بضرب الجوالن املحتل.
قاعدة اشتباك جديدة

