
 روسيا متدد وجودها العسكري يف سوراي إىل أجل غري حمدود ... والنظام السوري آخر من يعلم!
 

 
 

  
 ترك برس خاص  –د. وسام الدين العكلة     

 
بعد أن بدأت تتكشف خسائرها العسكرية يف سوراي وفقداهنا العديد من جنودها وطياريها وسحلهم بطريقة مذلة     

ومهينة، ويف إطار تشريع احتالهلا العسكري لألراضي السورية قدمت احلكومة الروسية مطلع األسبوع املاضي إىل جملس 
املعاهدة )الربوتوكول( اليت وقعتها مع النظام السوري ومتنحها الدوما الروسي )جملس النواب( مشروع قانون للتصديق على 

سلطات واسعة على كامل األراضي السورية وإقامة قواعد عسكرية دائمة خلدمة مصاحلها االسرتاتيجية واالستفادة من 
 النفوذ يف املنطقة. سياسي اهلام لسوراي يف إطار التنافس الروسي مع الوالايت املتحدة األمريكية لتقاسم -املوقع اجليو 

 

 عقد إذعان ومحاية استعمارية 
 

 ٢٦وأييت الربوتوكول حتت عنوان "تعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي للتهديدات اإلرهابية " وسبق أن مت توقيعه يف 
النظام ، ويتضمن الربوتوكول العديد من الفقرات اخلطرية اليت جتعله مبثابة "عقد إذعان " يظهر فيه ٢٠١٥آب/أغسطس 

السوري طرفًا ضعيفًا ال ميلك أية صالحيات، يف الوقت الذي بدت فيه السلطات الروسية تتمتع بصالحيات كاملة 



، ومبوجب هذه االتفاقية أصبحت سوراي أقرب تتعدى احلدود القانونية املعهودة التفاقيات التعاون العسكرية بني الدول
 ائداً يف القرون املاضية.كان س  " الذيإىل نظام "احلماية االستعمارية

 

فعلى سبيل املثال تضمن الربوتوكول بنداً مينح احلكومة الروسية صالحية نشر طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات نقل 
ة، األمر الذي فتح شهية وزارة الدفاع الروسية لتحويل هذه القاعدة وديف قاعدة "محيميم " االسرتاتيجية لفرتة غري حمد

دائمة للقوات الروسية، وهو ما أكده النائب األول لرئيس جلنة شؤون الدفاع واألمن يف جملس احتاد  إىل قاعدة جوية
عندما أشار إىل أنه " بعد حتديد وضعها القانوين، ستصبح  روسيا "فرانتس كلينتسيفيتش " لصحيفة "ايزفيستيا "، 

 يش عسكريوان يف ظروف كرمية".محيميم قاعدة عسكرية روسية، سنشيد فيها بنية حتتية مناسبة، وسيع
 

إعادة بنائها ابلشكل الذي التحكم حبجم املوظفني الذين سيتواجدون يف القاعدة، و أي سيكون مبقدور احلكومة الروسية 
يتناسب مع وجود قواهتا هناك، وإمكانية توسيعها وإضافة منشآت دعم لوجيسيت ومطاعم ومالعب وأماكن تسلية 

نشر منصات جتسس نوع وكمية املعدات اجلوية والذخائر واملعدات العسكرية و للجنود الروس، إىل جانب إمكانية حتديد 
تية أو قنابل نووية يف القاعدة دون أي " أجور " مقابل ذلك ، ودون احلاجة إىل واتصاالت متطورة وصواريخ ابليس

موافقة سلطات النظام السوري اليت مينع على عناصرها وضباطها الدخول إىل هذه القاعدة دون موافقة مسبقة من 
 قائدها الروسي!

سمى بــ "معاهدة الصداقة بني احتاد وحبسب الربوتوكول العسكري الذي استندت روسيا يف صياغته إىل أحكام ما ي
، وعلى ١98٠تشرين األول/أكتوبر  8اجلمهورايت االشرتاكية السوفياتية واجلمهورية العربية السورية" املوقعة يف 

، فأنه يتم االتفاق على ١994متوز/يوليو  7االتفاقيات املوقعة بني وزارة الدفاع الروسية ووزارة دفاع النظام السوري يف 
قع واألراضي األخرى اليت توضع حتت تصرف القوات الروسية إىل جانب قاعدة " محيميم " مبوجب اتفاق منفصل املوا

 .حسب تعبريه بناء على احلاجة اليت يراها اجلانب الروسي لدعم جهوده يف مكافحة اإلرهاب والتطرف
 

 صالحيات مطلقة دون حتمل أي تبعاتحصاانت و 
 

أن يدخل أو خيرج من سوراي أي معدات وذخائر وقذائف ومواد أخرى مبوجب االتفاقية املذكورة  حيق للطرف الروسي
الزمة لعمل قواته، دون أي رسوم أو موجبات، وتبقى مجيع املمتلكات املنقولة ومعدات البنية التحتية اليت يتم نشرها 

عبور احلدود دون أن خيضعوا لسلطة اجلمارك أو حرس من ِقبل وزارة الدفاع الروسية ملكاً هلا، كما حيق للموظفني الروس 
 احلدود.

وهناك فقرة مهمة جداً تتضمن منح الوحدات العسكرية الروسية احلصانة من أي والية للقضاء السوري، واالعرتاف مبنح 
، أي معاملة ١9٦١اجلنود الروس وعائالهتم مجيع االمتيازات املمنوحة مبوجب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 



العسكر الروس معاملة السفراء واملبعوثني الدبلوماسيني وابلتايل متتعهم جبميع احلصاانت الشخصية واملالية والقضائية 
وعدم جواز حتريك الدعاوى حبقهم أو حبق عوائلهم أو وحداهتم العسكرية فيما بعد عن اجلرائم اليت يرتكبوهنا على 

 األراضي السورية.

وسلب الربوتوكول من نظام األسد احلق برفع أي دعوى متعلقة بنشاط جمموعة الطريان الروسي وموظفيه، يف حني 
تسوية مجيع املطالبات اليت قد تطالب هبا أطراف اثلثة نتيجة لألضرار النامجة عن النفقات عن يتحمل النظام السوري 

أضرار لدولة اثلثة أو منظمة دولية نتيجة لألعمال اليت تنفذها  أنشطة القوات الروسية وموظفيها، مبعىن أنه إذا ترتبت
القوات الروسية يف سوراي تستوجب التعويض فعلى اجلانب السوري أن يدفع مجيع املبالغ والتعويضات الناجتة عن ذلك 

 دون أن يتحمل اجلانب الروسي شيئاً من ذلك.
 

 

  التوصيف القانوين
 

 توصيف احلالة الدولية لسوراي مبوجب هذه االتفاقية البد من توطئة سريعة ألشكال الدول مبوجب القانون الدويل: قبل 
من حيث الوضع الدويل فهي إما دولة ذات سيادة كاملة أو ذات سيادة انقصة أو ذات هناك عدة أشكال للدولة 

دائم كما هي احلال ابلنسبة للسويد مؤقت أو اليت ترتبط مبعاهدة حياد  ةواملقصود ابألخرية هي الدولسيادة مقيدة 
 وسويسرا.

هي الدولة اليت ال تتمتع بسائر اختصاصات الدولة األساسية، وذلك بسبب تدخل فالدولة ذات السيادة الناقصة أما 
الناقصة يف حالة تبعية أو  دولة أو دول أجنبية يف شؤوهنا ومباشرهتا لبعض اختصاصاهتا فتصبح الدول ذات السيادة

 ١84٠تبعية مصر للباب العايل بني عامي  ،ومن األمثلة على التبعية)احلماية الدولية(  خضوع للدولة أو الدول املتدخلة
حىت معاهدة برلني  ١8٥٦وتبعية صربيا ورومانيا واجلبل األسود لإلمرباطورية العثمانية منذ معاهدة ابريس عام  ١88٢و

 .١878عام 
 ام احلماية الدولية نظ

 

عالقة قانونية تنتج عن معاهدة دولية تضع مبقتضاها ، وهي عبارة عن الناقصة لدولية شكل من أشكال السيادةاحلماية ا
اليت هي أكثر منها قوة يف العادة وتلتزم الدولة  "الدولة احلامية"نفسها حتت محاية " الدولة احملمية "دولة ضعيفة تسمى 

احلامية ابلدفاع عن الدولة احملمية مقابل حق اإلشراف على الشؤون اخلارجية للدولة احملمية والتدخل يف إدارة إقليم تلك 
  الدولة.

 -١9١4أبرزها احلماية االستعمارية اليت فرضتها بريطانيا على مصر ما بني عامي على هذا النظام كثرية   سوابقهناك و 
على االمارات العربية مبوجب أيضاً واحلماية اليت فرضتها وبريطانيا ملصر، اليت تعترب جزء من االحتالل الربيطاين  ١9٢٢

انفكت اإلمارات عن احلماية  حيث ١97١اليت استمرت حىت عام  ١89٢ما عرف بـــ " االتفاقيات املانعة " لعام 



اليت دولة سان مارينو  منهاوهناك دول ال تزال حتت نظام احلماية الدولية حىت اآلن  مستقلة.الربيطانية وأصبحت دولة 
 فرنسا.حلماية ختضع  اليت إمارة موانكوو  إيطاليا،حلماية ختضع 

وميكن اعتبار سوراي اليوم من حيث الوضع الدويل دولة ذات سيادة انقصة، وأقرب توصيف قانوين ينطبق عليها هو 
وال ميكن احلديث عن االنتداب أو الوصاية الدولية ألن هذين النظامني انتهيا منذ " احلماية االستعمارية الروسية " نظام 

 ايل.عدة سنوات وال وجود هلما اليوم يف عاملنا احل
 سياقات دستورية حاضرة يف روسيا وغائبة يف سوراي

 

سؤال ، الوأشكال الدولة من حيث الوضع الدويل بعد هذا العرض املبسط ألهم ما جاء يف االتفاقية املذكورة أعاله
إذا كانت روسيا تتبع السياقات الدستورية أمام شعبها لتشريع وجودها العسكري خارج هو أنه كبري الذي يطرح نفسه ال

األراضي الروسية واحتالل أراضي دول أخرى حبجة مكافحة التطرف واإلرهاب، فأين مؤسسات النظام السوري التشريعية 
حىت تلك اليت ال  كافة دول العامل اليت يطبل ويزمر هلا من مناقشة وإقرار مثل هذا االتفاق حسب السياقات املتبعة يف

؟ لتربير وجود قوات أجنبية على أراضيها من الناحية الشكلية تتمتع بسيادة كاملة أو واقعة حتت احلماية االستعمارية
 على األقل!

 :الرابط األصلي لالطالع على املقالة على 
http://www.turkpress.co/node/24850 

 
 


