


الرو�سي  التدخل  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  بد  ل  بداية 

بل  اللحظة  وليد  لي�ض  الأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف 

يف  وجتذَّر  ال�سنوات  ع�رشات  اإىل  جذوره  تعود 

التي  الباردة  احلرب  خالل  كبري  ب�سكل  املنطقة 

القطبني  بني  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  انطلقت 

بقيادة  الراأ�سمايل  املع�سكر   ( العامل  يف  الرئي�سني 

بقيادة  ال�سرتاكي  واملع�سكر  املتحدة  الوليات 

اأربعني  اأكرث من  ( وا�ستمرت  ال�سوفييتي  الحتاد 

عاماً, وتراوح هذا التدخل ما بني الدعم ال�سيا�سي 

والع�سكري - اأحياناً - يف اأغلب الأزمات واحلروب 

مروراً  الفرتة,  تلك  خالل  املنطقة  بها  مرت  التي 

بع�ض  يف  احلاكمة  الأنظمة  جانب  اإىل  بالوقوف 

ال�سيا�سي واملعنوي  الدعم  العربية وتقدمي  الدول 

الأ�سلحة  �سنوف  بكافة  بتزويدها  وانتهاًء  لها, 

التقليدية واملتطورة.

اإل اأنه بعد انهيار الحتاد ال�سوفييتي وخروج 

ومنهارة  مفككة  له«  ال�رشعي  »الوريث  رو�سيا 

العاملي  النظام  بروز  اإىل  اإ�سافة  اقت�سادياً, 

الوليات  بقيادة  الواحد(  القطب  )نظام  اجلديد 

النفوذ  الثانية بدء جنم  املتحدة بعد حرب اخلليج 

الرو�سي يف منطقة ال�رشق الأو�سط بالأفول �سيئاً 

من  العراق  باحتالل  الأمر  انتهى  حتى  ف�سيئاً 

جميع  وطرد   2003 عام  الأمريكية  القوات  قبل 

ال�رشكات الرو�سية التي كانت ت�سيطر على قطاع 

العقود  بجميع  وت�ستاأثر  الرافدين  بالد  يف  الطاقة 

الرئي�ض  نظام  اإياها  منحها  التي  والمتيازات 

العراقي » �سدام ح�سني » اآنذاك.

ال�سلطة  اإىل  بوتني«  »فالدميري  و�سول   بعد 

املالية  الأزمات  جتاوز  ا�ستطاع   2000 عام 

تع�سف  كانت  التي  والفو�سى  وال�سيا�سية 

برو�سيا وتدفعها نحو الهاوية, ومل يقت�رش الأمر 

على ذلك بل عمل »بوتني »على احتكار ال�سلطة يف 

معتمداً  املعار�سة,  على  ق�سائه  خالل  من  البالد 

ال�سابق  املخابرات  جهاز  يف  رفاقه  على  ذلك  يف 

املحدودين  غري  والتعاون  والدعم  بي(,  جي  )كي 

يفعل  كان  كما  الأرثوذك�سية  الكني�سة  جانب  من 

القيا�رشة لقرون. اأما على ال�سعيد الدويل فحاول 

من  الرو�سية القدمية  الأجماد  ا�ستعادة  بوتني«   «

امل�رشح الدويل  على  بالده  ا�ستعرا�ض قوة  خالل 

على  له  املتحدة عدواً  من الوليات  واتخاذه 

بالده  نفوذ  تنامي  وفر�ض  العاملي,  امل�ستوى 

النووي  امللف  راأ�سها  وعلى  امللفات  من  عدد  يف 

له  الوحيد  الداعم  رو�سيا  تعترب  التي  الإيراين 

املا�سي  القرن  من  الت�سعينيات  منت�سف  منذ 

خالل  املتحدة  الوليات  على  لل�سغط  وا�ستثماره 

دارت حوله منذ عام  التي  املاراثونية  املفاو�سات 

اإىل  اإ�سافة  فيها,  اأ�سا�سي  طرف  كونها   2003
منها  اخلليجية  خا�سة  املنطقة  دول  بع�ض  ابتزاز 

لتحقيق مكا�سب �سيا�سية واقت�سادية.

اجتاحت  التي  العربي  الربيع  ثورات  اأن  اإل 

بداأت  املتحدة  الوليات  قبل  من  وتلُقِفها  املنطقة 

توؤثر على النفوذ الرو�سي يف املنطقة العربية التي 

اجليو�سيا�سية  الناحية  من  لرو�سيا  الأهم  تعترب 

بال�سيطرة  الناتو  حلف  ا�ستفراد  بعد  خا�سة 

الدويل  الأمن  جمل�ض  قرار  خالل  من  ليبيا  على 

يف  لرو�سيا  الأخرية  ال�رشبة  وتوجيهه   ,1973
حيث  القت�سادية  الناحية  من  خا�سة  املنطقة 

ُقدرت اخل�سائر الرو�سية نتيجة فقدان م�ساحلها 

الإطاحة  قبل  بها  حتظى  كانت  التي  والمتيازات 

اأربعة  من  باأكرث   « القذايف  معمر   « الليبي  بالزعيم 

مليارات دولر.

ا�ست�سعرت  ال�سورية  الثورة  اندلع  بعد 

اآخر  على  ال�رشق  من  القادم  باخلطر  رو�سيا 

لذلك  املتو�سط  الأبي�ض  البحر  منطقة  يف  معاقلها 

اإىل  الوقوف  وهو  فيه  رجعة  ل  قراراً  اتخذت 

جانب النظام ال�سوري دون تزحزح رغم الوعود 

قبل بع�ض  لها من  التي قدمت  الكبرية  واملغريات 

الدول يف املنطقة خا�سة اململكة العربية ال�سعودية 

ومل   ,« الأ�سد  ب�سار   « نظام  عن  التخلي  مقابل 

النظام  لهذا  قدمت  بل  ذلك  على  الأمر  يقت�رش 

يف  خا�سًة  امل�ستويات  اأعلى  على  ال�سيا�سي  الدعم 

اأربعة  رو�سيا  اأحبطت  حيث  الدويل  الأمن  جمل�ض 

م�ساريع قرارات تدين ممار�سات النظام وانتهاكه 

للقانون الدويل وحقوق الإن�سان وارتكابه جرائم 

اإحالة  حرب وجرائم �سد الإن�سانية وحالت دون 

هذا  الدولية.  اجلنائية  املحكمة  اإىل  ال�سوري  امللف 

واملتمثل  املحدود  غري  الع�سكري  الدعم  جانب  اإىل 

التقليدية  الأ�سلحة  �سنوف  بكافة  النظام  بتزويد 

اإ�سافة  القتالية,  والدبابات  والطائرات  واملتطورة 

الع�سكريني  وامل�ست�سارين  باخلرباء  مده  اإىل 

والأمنيني.

امللف  بها  مر  التي  التطورات  كل  ورغم 

ال�سوري خالل ال�سنوات املا�سية مل يكن التدخل 

بها  راأيناه  التي  ال�سورة  بهذه  املبا�رش  الرو�سي 

الغارات  مطروحاً حتى قبل فرتة وجيزة من بدء 

اجلوية يف 30 اأيلول/�سبتمرب املا�سي.

دفعت  التي  واخللفيات  الأ�سباب  هي  فما   

الهام  ال�سرتاتيجي  القرار  هذا  اتخاذ  اإىل  رو�سيا 

بهذه ال�رشعة وحتولها اإىل راأ�ض احلربة يف احلرب 

الدائرة على ال�ساحة ال�سورية؟

دوافع التدخل الرو�سي واأهدافه:

يرى الكثري من املتابعني اأن احلرب يف �سوريا 

مع  حا�سمة  تكون  وقد  جديدة  مرحلة  دخلت  قد 

الأرا�سي  على  الرو�سية  اجلوية  الغارات  بدء 

باأنها  هوؤلء  من  الكثري  اعتربها  حيث  ال�سورية, 

حل  اإىل  والتو�سل  احلرب  هذه  اإنهاء  من  �ستعجل 

�سيا�سي ي�سب يف �سالح بقاء » ب�سار الأ�سد » على 

راأ�ض ال�سلطة ويدعمون ما ذهبوا اإليه بالتطورات 

حراك  من  الغارات  هذه  اأعقبت  التي  ال�سيا�سية 

ح�سور  لي�سمل  امتد  كبري  و�سيا�سي  دبلوما�سي 

والحتاد  املتحدة  الأمم  اإىل  اإ�سافة  دولة   17 نحو 

قمم  من  �سبقهما  وما  فيينا  ملوؤمتري  الأوروبي 

املتحدة  الوليات  خارجية  وزراء  جمعت  رباعية 

ال�سعودية,  العربية  واململكة  وتركيا  ورو�سيا 

تت�سمن  عمل  ورقة  مو�سكو  تقدمي  اإىل  اإ�سافة 

ا�سالح  عملية  اإجراء  اأهمها  النقاط  من  جمموعة 

د�ستوري يف البالد متتد 18 �سهراً واطالق عملية 

الأمم  برعاية  واملعار�سة  النظام  بني  تفاو�سية 

املتحدة. 

يف حني ذهب اآخرون اإىل اأن التدخل الع�سكري 

و�ستغرق  وخيمة  نتائج  له  �ستكون  الرو�سي 

منه  اخلروج  ت�ستطيع  لن  م�ستنقع  يف  رو�سيا 

ب�سهولة, و�سيكون لهذا التدخل ارتدادات خطرية 

ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  ذاتها  رو�سيا  على 

وتفككها  ا�ستنزافها  اإىل  توؤدي  قد  والقت�سادي 

ت�سليح مقاتالت رو�سية ل�رشب �سورية

رغم تاأكيد القادة الرو�ض 
على قدرة بالدهم على 
ا�ستمرار متويل احلملة 

الع�سكرية يف �سورية لعدة 
�سنوات دون اأن تتاأثر من 

الناحية القت�سادية اإل اأن 
هذا الأمر يخالف الواقع

ال�شراع الدويل والإقليمي يف ال�شرق الأو�شط ومرحلة التدخل املبا�شرملف العدد
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جراء  ال�سوفييتي  لالحتاد  حدث  ما  غرار  على 

تدخله الع�سكري يف اأفغان�ستان وهذا ما تطمح اإليه 

بال �سك الوليات املتحدة الأمريكية.

ل �سك اأن رو�سيا ت�سعى من وراء هذا التدخل 

ياأتي  الأهداف  من  جمموعة  حتقيق  اإىل  املبا�رش 

على راأ�سها دعم نظام »ب�سار الأ�سد« وانقاذه من 

الأخرية  الأ�سهر  خالل  اأدركت  اأن  بعد  ال�سقوط 

دفعه  الذي  الأمر  جداً,  حمرج  و�سع  يف  بات  اأنه 

ب�سكل  مو�سكو  من  الع�سكرية  امل�ساعدة  طلب  اإىل 

م�ستعجل. 

اأولويات  �سلم  على  ياأتي  الذي  الآخر  الهدف 

الرو�ض هو تعزيز قدرات جي�ض النظام خا�سًة يف 

ال�ساحل  على  املطلة  اجلبهات  يف  التما�ض  خطوط 

حماولة  خالل  من  دم�سق  والعا�سمة  ال�سوري 

املناطق  هذه  عن  اخلطر  اإبعاد  الرو�سية  الغارات 

على  النظام  قوات  وم�ساعدة  ال�سرتاتيجية 

ا�ستعادة بع�ض النقاط الهامة التي خ�رشتها خالل 

الفرتة الأخرية وهو ما عملت عليه القوات اجلوية 

تركزت  حيث  حلملتها  الأوىل  الأيام  يف  الرو�سية 

وحماه  حم�ض  اأرياف  يف  مناطق  على  غاراتها 

خا�سعة  منطقة  اأية  ت�ستهدف  اأن  دون  والالذقية 

ل�سيطرة تنظيم “الدولة الإ�سالمية”.

اأما الهدف الأخري والذي عادت حتت ذريعته 

رو�سيا اإىل املنطقة فهو حماربة الإرهاب من خالل 

“الدولة  تنظيم  ملقرات  ال�رشبات  بع�ض  توجيه 

�سكلت  التي  الذريعة  نف�ض  وهي  الإ�سالمية” 

ال�سنة  ال�ستيني  التحالف  اأ�سا�سها  على  وا�سنطن 

منها  خرجت  اأن  بعد  املنطقة  اإىل  للعودة  الفائتة 

نهاية عام 2011. 

اإىل جانب ذلك ت�سعى رو�سيا اإىل تعزيز نفوذها 

يف �سوريا وحماية م�ساحلها يف الوقت الذي بداأت 

ت�سعر فيه ب�سيطرة الإيرانيني على كافة املفا�سل 

بالقلق  و�سعورها  ال�سوري  امللف  يف  اجلوهرية 

من  وخروجها  وا�سنطن  من  طهران  تقارب  من 

الربنامج  حول  فيينا”   “ يف  اأبرمت  التي  ال�سفقة 

النووي الإيراين دون حتقيق اأي مكا�سب حقيقية, 

الأنظار  حلرف  الرو�سية  املحاولة  عن  ف�سالً 

من  مو�سكو  واإخراج  اأوكرانيا  الأزمة  عن  الدولية 

العزلة التي ُو�سعت فيها بعد �سمها جزيرة القرم 

العام الفائت.

يف  اأ�سهمت  التي  الدوافع  باأهم  يتعلق  فيما  اأما 

التدخل الرو�سي املبا�رش يف ال�رشاع ال�سوري فهي 

ال�سرتاتيجية املرتبكة التي اتبعتها اإدارة » اأوباما 

املا�سية,  ال�سنوات  خالل  ال�سوري  امللف  حيال   «

فمو�سكو ترى يف هذه ال�سرتاتيجية عامل �سعف 

هذا  ا�ستغالل  عليها  وبالتايل  الأمريكية  لالإدارة 

الو�سط  ال�رشق  منطقة  اإىل  بقوة  للعودة  ال�سعف 

وهو  ال�سورية  البوابة  خالل  من  العامل  اإىل  ومنها 

بوتني  ا�ستطاع  حيث  الآن,  حتى  فيه  جنحت  ما 

نظره  بوجهة  الأوروبيني  القادة  بع�ض  يقنع  اأن 

حلل الق�سية ال�سورية و�رشورة التو�سل اإىل حل 

�سيا�سي من خالل مرحلة انتقالية يقودها »ب�سار 

الأ�سد« اأو على الأقل يكون اجلزء املهم فيها.

ل�سرتاتيجية  معاك�سة  ا�سرتاتيجية  اإذاً, 

“اأوباما” اتبعها “بوتني” ا�ستطاع من خاللها قلب 
ال�سيا�سية  وا�سرتاتيجيتها  وا�سنطن  ح�سابات 

اأمر  خاللها  من  وفر�ض  املنطقة,  يف  والع�سكرية 

خيار  ل  الأوروبية  والدول  وا�سنطن  على  واقع 

جانب  يف  الأقل  على  فيه  م�سايرته  �سوى  به  لهم 

الإرهاب  حماربة  تدعي  التي  ا�سرتاتيجيته  من 

وبع�ض  وا�سنطن  عليه  توافق  ما  وهو  �سوريا  يف 

مو�سكو  مع  اختالفهم  رغم  الأوروبية  العوا�سم 

بات  وفيما  ل�سوريا  ال�سيا�سي  امل�ستقبل  حول 

يعرف بـ » عقدة الأ�سد », و�ساهم يف ذلك الهجمات 

الإرهابية التي تعر�ست لها باري�ض يف 14 ت�رشين 

اإعالن  اإىل  فرن�سا  دفعت  التي  الثاين/نوفمرب 

مو�سكو,  مع  الع�سكري  للتن�سيق  ا�ستعدادها 

م�س�ض  على  قبلت  التي  وا�سنطن  و�سبقتها  

الدفاع  وزارة  �سارعت  حيث  اجلديد  املتغري  بهذا 

مع  تفاهم  مذكرة  لتوقيع  البنتاغون(   ( الأمريكية 

فوق  اجلوية  ال�رشبات  ب�ساأن  الرو�سية  نظريتها 

حوادث  اأو  احتكاك  ح�سول  عدم  بذريعة  �سوريا 

يف  التحالف  وطائرات  الرو�سية  الطائرات  بني 

الأجواء ال�سورية املزدحمة بالطريان الدويل.

اإىل التقارب احلذر  �سيا�سياً, ما دفع وا�سنطن 

مع رو�سيا هو اقتناع بع�ض اأركان اإدارة الرئي�ض » 

اأوباما« باأنه ل يوجد خمرج لالأزمة ال�سورية دون 

�سيا�سية  مفاو�سات  يف  واإيران  رو�سيا  اإ�رشاك 

 1 جنيف  »بيان  مبادئ  على  مبنية  �سوريا  حول 

يتمثل  الأمريكية  الروؤية  يف  طفيف  تعديل  مع   «

بقبول بقاء » الأ�سد » يف املرحلة النتقالية واإدراكها 

» لن تكون  الأ�سد   « اإىل مرحلة ما بعد  اأن النتقال 

�سهلة بل �ستكون ع�سرية جداً يف �سوء ال�رشاعات 

وعمليات  الفو�سى  من  وخماوفها  الداخلية 

التي  الأقليات  بع�ض  ت�ستهدف  قد  التي  النتقام 

ورطها نظام » الأ�سد« يف ال�رشاع امل�سلح �سد بقية 

ال�سعب ال�سوري, ناهيك عن التجاذبات الإقليمية 

طيلة  ال�سورية  الق�سية  تتنازع  التي  والدولية 

ال�سنوات الفائتة.

عقبات �سيا�سية وع�سكرية واقت�سادية 

اأمام ا�ستمرار التدخل الرو�سي:

بالدهم  قدرة  على  الرو�ض  القادة  تاأكيد  رغم 

يف  الع�سكرية  احلملة  متويل  ا�ستمرار  على 

الناحية  من  تتاأثر  اأن  دون  �سنوات  لعدة  �سورية 

القت�سادية اإل اأن هذا الأمر يخالف الواقع, فكلنا 

مفرو�سة  عقوبات  من  تعاين  رو�سيا  اأن  يعلم 

الأوروبي  والحتاد  املتحدة  الوليات  من  عليها 

الرو�سية  والعملة  الأوكرانية,  الأزمة  خلفية  على 

التكلفة  جانب  اإىل  م�ستوياتها,  اأدنى  يف  )الروبل( 

اليومية الباهظة للغارات التي ت�سنها مقابل النتائج 

رو�سيا  تدفع  قد  والتي  الغارات  لهذه  املتدنية 

جتاه  �سيا�ستها  يف  النظر  اإعادة  اإىل  مكابرتها  رغم 

»ب�سار  نظام  لدعم  الع�سكري  بالتدخل  التم�سك 

الأ�سد«, وهذا �سيدفعها يف نهاية املطاف اإىل البحث 

م�ساحلها  يوؤمن  الورطة  هذه  من  خمرج   عن 

ويحفظ ماء وجهها.

نحو  مرور  ورغم  الع�سكري  ال�سعيد  على 

�سوريا  على  الرو�سي  العدوان  بدء  على  �سهرين 

وتنفيذ اأكرث من 2500 غارة )اأكرث من %90 منها 

اجلي�ض  عليها  ي�سيطر  التي  املناطق  ا�ستهدفت 

ال�سوري احلر( مل ت�ستطع رو�سيا حتقيق النتائج 

املعركة, واقت�رش  اأر�ض  التي كانت ترجوها على 

الأمر فقط على اجناز جزئي متثل يف فك احل�سار 

الذي  الع�سكري بريف حلب  عن مطار »كوير�ض« 

كان حتت �سيطرة تنظيم »الدولة الإ�سالمية« منذ 

كانون الثاين/ يناير �سنة 2014. 

يف حني اأن اخل�سائر اأكرب بكثري من هذا الإجناز 

اجلانب  على  اأم  الإيراين  اجلانب  على  �سواء 

الإيراين  الثوري  احلر�ض  وحتمل  الرو�سي, 

وامليلي�سيات التابعة له اخل�سارة الأكرب من الناحية 

الب�رشية حيث فقد العديد من �سباطه وجرنالته 

يف  اجلرنالت  هوؤلء  من  يق�ض  مل  ومن  الكبار, 

الأر�ض  على  ق�سى  الإيرانية   – العراقية  احلرب 

اجلانب  اأما  املا�سيني.  ال�سهرين  خالل  ال�سورية 

املعنوي  ال�سعيد  على  خ�سارته  فكانت  الرو�سي 

اأكرب بكثري حيث ت�سعر مو�سكو مبرارة كبرية من 

طفل �سوري ي�سعى لتاأمني اخلبز بني الأنقا�س
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الذل والإهانة التي تعر�ست لها من الدول الغربية 

على خلفية ا�سقاط طائرتها فوق �سيناء بعد مرور 

حوايل ال�سهر على بدء غاراتها اجلوية يف �سوريا. 

ا�سطرت مو�سكو  الع�سكري  الف�سل  لهذا  ونتيجة 

الإ�سالم  وجي�ض  النظام  قوات  بني  هدنة  لعر�ض 

النار  اإطالق  وقف  بهدف  ال�رشقية  الغوطة  يف 

نية  ح�سن  كبادرة  للتجديد  قابلة  اأ�سبوعني  ملدة 

بو�ساطة  الطرفني  بني  تفاو�سية  عملية  لإطالق 

ال�رشقية  الغوطة  اأن  اإىل  الإ�سارة  رو�سية, وجتدر 

تعترب منطقة ا�سرتاتيجية هامة جداً كونها ت�سكل 

اأخ�سعها  وقد  دم�سق  للعا�سمة  الأهم  اخلا�رشة 

النظام حل�سار خانق لثالث �سنوات بهدف تركيع 

اأهلها اإل اأنه مل ينجح يف اقتحامها وبقيت �سوكة يف 

حلقه حتى هذه اللحظة.

خالل  وتابعناه  �سهدناه  ما  ذلك  كل  جانب  اإىل 

ال�سهرين املا�سيني اأن الثوار على الأر�ض واملدنيني 

ومل  ال�سدمة  امت�سا�ض  ا�ستطاعوا  �سواء  حٍد  على 

ت�ستطع هذه الغارات خلخلة و�سع اجلبهات الهامة 

من الناحية ال�سرتاتيجية على خطوط التما�ض التي 

بداأت الغارات الرو�سية با�ستهدافها يف ريف حم�ض 

والالذقية واإدلب وحماه, مبعنى اأنه مل يح�سل اأي 

النظام  لقوات  اللحظة  هذه  حتى  الأقل  على  تقدم 

املكثف.  اجلوي  الغطاء  هذا  حتت  الأر�ض  على 

الغارات  هذه  مثل  على  اعتادوا  وال�سكان  فالثوار 

هذه  كثافة  يف  فارق  مع  املا�سية  ال�سنوات  خالل 

حجمها  وات�ساع  اأحياناً  ودقتها  و�رشعتها  الغارات 

التدمريي واختالف الفاعل وهو »الطيار الرو�سي« 

احلرب  اأن  حني  يف  ال�سوري«.  »الطيار  من  بدلً 

ورافقت  مهدت  التي  الكبرية  والإعالمية  النف�سية 

هذه الغارات من قبل النظام وحلفائه داخل �سوريا 

على  الثوار  معنويات  على  توؤثر  مل  املنطقة  ويف 

الكثري  راأى  حيث  متاماً  العك�ض  على  بل  الأر�ض, 

منهم اأن التدخل الرو�سي املبا�رش رمبا �سيعجل من 

التي  الكبري  اخل�سائر  وما  النظام  مع  املعركة  نهاية 

حماه  ريفي  يف  خا�سة  النظام  قوات  لها  تعر�ست 

خالل  ومدرعة  دبابة  وحلب وتدمري اأكرث من 100 

الب�رشية  للخ�سائر  اإ�سافة  املا�سيني  ال�سهرين 

الكبرية اإل خري دليل على ذلك.

الإقليمية  والرتدادات  التداعيات 

للتدخل الرو�سي:

ل �سك اأن التدخل الع�سكري الرو�سي املبا�رش 

خطرية  وارتدادات  نتائج  له  �ستكون  �سوريا  يف 

على مو�سكو, ومن �ساأنه تاأجيج التطرف وتهديد 

و�سيكون  والعامل  املنطقة  يف  الرو�سية  امل�سالح 

ورمبا  امل�سالح,  هذه  ت�ستهدف  لهجمات  ذريعة 

ما تعر�ست له الطائرة الرو�سية فوق �سبه جزيرة 

�سيلحقها  وبالتاأكيد  الرتدادات  هذه  اأوىل  �سيناء 

الرعايا  �ست�ستهدف  التي  العمليات  من  الكثري 

ول  كثرية  وهي  املنطقة  يف  الرو�سية  وامل�سالح 

امل�سالح  بها  تتمتع  التي  الكافية  باحلماية  تتمتع 

امل�سرتك  البيان  عنه  عرب  ما  وهو  الأمريكية. 

ال�سادر عن حكومات كل من   فرن�سا  واأملانيا  و  قطر  

و  الوليات  املتحدة   و  اململكة  و  تركيا   وال�سعودية 

الأول/ ت�رشين  من  الثاين  يف  الأمريكية  املتحدة  

اأكتوبر 2015 ب�ساأن العمليات الع�سكرية الرو�سية 

العمليات  هذه  اأن  البيان  اعترب  حيث  يف   �سوريا  , 

الع�سكرية ت�سكل ت�سعيداً اإ�سافياً و�ستوؤدي فقط 

يف  جاء  ما  بح�سب  التطرف  من  املزيد  تاأجيج  اإىل 

البيان املذكور.                                                                                                              

اإىل جانب ذلك �سيزيد التدخل الرو�سي املبا�رش 

م�سالح  متلك  التي  الدول  بني  التوتر  تزايد  من 

التو�سل  عدم  ظل  يف  الأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف 

امل�سالح  مع  م�ساحلها  وتقاطع  م�سرتك  لتفاق 

تزايد  عن  ف�سالً  املنطقة.  يف  والإيرانية  الرو�سية 

رو�سيا  ت�سدر  ب�سبب  الطائفي  الحتقان  حالة 

ال�سني”  “الإرهاب  تعتربه  ما  على  احلرب  قيادة 

تعبري  حد  على   ( القومي  اأمنها  يهدد  بات  الذي 

الكني�سة  ومباركة  الرو�ض(  امل�سوؤولني  من  العديد 

“احلرب  بـ  وو�سفها  احلرب  لهذه  الأرثوذك�سية 

لنمو  خ�سبة  بيئة  ذلك  �سي�سكل  حيث  املقد�سة”, 

امل�سلحة وي�سكل ذريعة لزيادة  التنظيمات  ن�ساط 

املنطقة  اإىل  املتطرفني  وجذب  التطرف  حالت 

الأغلبية  )ذات  الإ�سالمية  الدول  من  خا�سًة 

ال�سنية( التي تقع حتت ال�سيطرة الرو�سية.

مو�سكو  تدخل  �سيزيد  ذاته  ال�سعيد  على 

ال�سيا�سي  النق�سام  حالة  من  �سوريا  يف  املبا�رش 

الق�سايا  من  العديد  بخ�سو�ض  املنطقة  دول  بني 

طريق  خارطة  بو�سع  تتعلق  التي  تلك  خا�سة 

وت�سنيف  ال�سورية  لالأزمة  ال�سيا�سي  للحل 

اإرهابية  جمموعات  اإىل  امل�سلحة  املجموعات 

ميكن  معتدلة  واأخرى  الإرهاب  قائمة  اإىل  ت�ساف 

املرحلة  لبدء  �سيا�سي  حل  لبلورة  معها  التن�سيق 

املرحلة  هذه  و�سكل  فيها  وم�ساركتها  النتقالية 

ومدتها واجلهة املخولة بقيادتها. 

التدخل الرو�سي والقانون الدويل:

من الناحية القانونية تعترب الغارات الرو�سية 

على الأرا�سي ال�سورية خا�سة على الأحياء التي 

الدويل  للقانون  �سارخاً  عدواناً  مدنيون  يقطنها 

الأمم  ميثاق  يقرها  التي  املبادئ  اأب�سط  ويخالف 

المتناع  اإىل  الأع�ساء  الدول  تدعو  التي  املتحدة 

�سد  ا�ستخدامها  اأو  القوة  با�ستعمال  التهديد  عن 

لأية  ال�سيا�سي  ال�ستقالل  اأو  الأرا�سي  �سالمة 

دولة اأو على اأي وجه اآخر ل يتفق ومقا�سد الأمم 

املتحدة, و�رشورة حل النزاعات الدولية بالطرق 

الأربع  جنيف  معاهدات  تخالف  كما  ال�سلمية, 

املدنيني  حماية  على  تن�ض  التي   1949 لعام 

دفاعات جوية رو�سية 

مدمرة رو�سية تطلق �سواريخها على �سوريا
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خمالفة  جانب  اإىل  امل�سلحة,  النزاعات  خالل 

ولعدد  الإن�ساين  الدويل  القانون  لقواعد  مو�سكو 

حترم  التي  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  من 

ا�ستخدام الأ�سلحة والقنابل العنقودية والأ�سلحة 

ميكن اعتبارها مفرطة ال�رشر اأو ع�سوائية الأثر.

رئي�ض  بطلب  رو�سيا  تذرع  يعترب  باملقابل 

باطالً  منها  الع�سكرية  امل�ساعدة  ال�سوري  النظام 

باعرتاف  �رشعيته  فقد  لأنه  القانونية  الناحية  من 

اأغلب الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة حيث يعترب 

العالقات  وقطع  النظام  �سفراء  طرد  اأو  �سحب 

العرتاف  �سحب  قبيل  من  معه  الدبلوما�سية 

ب�رشعية احلكومة يف القانون الدويل, اإ�سافة اإىل اأن 

الد�ستورية  للقواعد  بالأ�سا�ض  خمالف  الطلب  هذا 

يحتاج  الأمر  هذا  لأن  ذاتها  النظام  و�سعها  التي 

وجه  وعلى  الت�رشيعية  ال�سلطة  من  اإقرار  اإىل 

د�ستور  من   75 املادة  من   6 الفقرة  اخل�سو�ض 

�رشورة    “ على  تن�ض  التي   2012 لعام  النظام 

تتعلق  التي  الدولية  والتفاقيات  املعاهدات  اإقرار 

ب�سالمة الدولة ) وهي معاهدات ال�سلح والتحالف 

 ) ال�سيادة  بحقوق  تتعلق  التي  املعاهدات  وجميع 

الأمر  وهو  نفادها”  قبل  ال�سعب  جمل�ض  قبل  من 

حتى  ول  الرو�سي  العدوان  بدء  قبل  يتم  مل  الذي 

بعده.

التدخل الرو�سي 

وم�ستقبل احلل 

ال�سيا�سي يف �سوريا:

التي  الت�رشيحات  رغم 

الرو�سي  اجلانب  عن  �سدرت 

عملية  اإطالق  قرب  حول 

وت�سكيل  �سوريا,  يف  �سيا�سية 

خارجية  وزراء  متثل  جلنة 

ت�سع دول )اجتمعت بتاريخ 12 

على  الثاين/نوفمرب  ت�رشين 

هام�ض موؤمتر فيينا 2( لالتفاق 

امل�سلحة  املجموعات  ت�سم  موحدة  لئحة  على 

اإرهابية  كمجموعات  ت�سنيفها  �سيتم  التي 

امل�سوؤولني  لجتماع  مكاناً  الأردن  واختيار 

على  للتوافق  الدول  لهذه  والأمنيني  الع�سكريني 

الدولية  الأطراف  اإىل توافق  اإ�سافة  الالئحة.  هذه 

ال�سعودية ملوؤمتر  العربية  اململكة  ا�ست�سافة  على 

منت�سف  �سيعقد  ال�سورية  للمعار�سة  خم�س�ض 

وفد  لختيار   2015 الأول/دي�سمرب  كانون 

موحد للتفاو�ض مع وفد النظام.

رغم كل ذلك تبقى ثالث عقبات رئي�سة تقف 

�سوريا,  يف  �سيا�سي  حل  اأي  بلورة  اأمام  عائقاً 

اجلهود  بف�سل  باآخر  اأو  ب�سكل  و�ست�ساهم 

لو�سع  بذلت و�ستبذل  التي  الدولية  الدبلوما�سية 

هذه  اأهم  �سوريا.  يف  الأزمة  لإنهاء  طريق  خارطة 

التي  تلك  هي  رمبا  �سعوبة  واأكرثها  العقبات 

التي �سيتم  تتعلق بو�سع لئحة ت�سم اجلماعات 

يتم  وبالتايل  اإرهابية  كمجموعات  ت�سنيفها 

ق�سف مواقعها من قبل التحالف الدويل والطريان 

الرو�سي على حد �سواء.

جي�ض  اإدراج  على  ت�رشان  واإيران  فرو�سيا 

اأحرار  وحركة  �سوريا(  و�سمال  )و�سط  الفتح 

ال�سام الإ�سالمية )�سمال �سوريا( وجي�ض الإ�سالم 

بالإ�سافة  الالئحة,  هذه  على  دم�سق(  )ريف 

حمادثات جنيف للحل ال�سيا�سي ال�سوري

الإ�سالمية”  “الدولة  وتنظيم  الن�رشة  جبهة  اإىل 

املتحدة  الوليات  بقيادة  الدويل  التحالف  لإحراج 

القت�سار  وعدم  التنظيمات  هذه  مواقع  لق�سف 

على ق�سف مواقع جبهة الن�رشة وتنظيم “الدولة 

الإ�سالمية”.

باملقابل ترى اململكة العربية ال�سعودية وقطر 

وتركيا عدم اإمكانية اإدراج الف�سائل املذكورة على 

معتدلة  اإيديولوجية  حتمل  كونها  القائمة  هذه 

تختلف عن اإيديولوجية تنظيم القاعدة وتفرعاتها 

 ) الإ�سالمية  الدولة  تنظيم   – الن�رشة  جبهة   (

رمبا  مدنية  بدولة  القبول  الف�سائل  لهذه  وميكن 

للت�رشيع  الرئي�ض  امل�سدر  فيها  الإ�سالم  يكون 

قبل  �سوريا  يف  عليه  الو�سع  كان  ما  غرار  على 

الثالثة من  املادة  تن�ض   ( ال�سورية  الثورة  انطالق 

د�ستور اجلمهورية العربية ال�سورية لعام 1973 

والفقه  الإ�سالم,  اجلمهورية  رئي�ض  دين  اأن  على 

الإ�سالمي م�سدر رئي�سي للت�رشيع (.

ولكن  �سعوبة  اأقل  تكون  قد  الثانية:  العقبة 

وفد  بت�سكيل  تتعلق  التي  تلك  وهي  للغاية  مهمة 

ميثل املعار�سة ال�سورية يف املفاو�سات التي �ستتم 

والإ�سكالية  املتحدة.  الأمم  برعاية  النظام  وفد  مع 

اأهم هذه العقبات واأكرثها 
�سعوبة رمبا هي تلك التي 
تتعلق بو�سع لئحة ت�سم 

اجلماعات التي �سيتم ت�سنيفها 
كمجموعات اإرهابية وبالتايل 
يتم ق�سف مواقعها من قبل 
التحالف الدويل والطريان 

الرو�سي على حد �سواء

الأ�سخا�ض  هوؤلء  اأ�سماء  حتديد  كيفية  هي  هنا 

لذلك  الأطراف.  جميع  قبل  من  عليهم  والتوافق 

 )  2 فيينا  موؤمتر   ( يف  امل�ساركني  بني  التوافق  مت 

ملوؤمتر  ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�ست�سافة  على 

املعار�سة  ميثل  موحد  وفد  لختيار  يخ�س�ض 

وفد  مع  املفرت�سة  املفاو�سات  لإجراء  ال�سورية 

النظام بداية العام املقبل.

تاأثري بارز  التي �سيكون لها  الثالثة:  العقبة 

“ عقدة  يف ف�سل املفاو�سات هي ما بات يعرف بــ 

الأ�سد “ فاأي حل �سيا�سي ل يت�سمن رحيل الأ�سد 

عن ال�سلطة وو�سع جدول زمني وا�سح ومقبول 

لذلك, �سيكون م�سريه الف�سل, ف�سالً عن اخلالف 

اإدارتها  وكيفية  النتقالية  املرحلة  �سكل  حول 

فيها  الأ�سد  وموقع  �ستقودها  التي  واحلكومة 

وال�سالحيات التي متلكها.

وم�رشة  قوية  رو�سيا  بدت  واإن  باملح�سلة, 

املنطقة  يف  الع�سكرية  عملياتها  يف  امل�سي  على 

النت�سارات  بع�ض  وحتقيقها  روؤيتها  وفر�ض 

ماأزق  يف  باتت  اأنها  اإل  وهناك,  هنا  التكتيكية 

وورطة حقيقية على ما يبدو لن ت�ستطيع اخلروج 

احلربة  راأ�ض  اأ�سبحت  اأنها  وهي  ب�سهولة,  منها 

مكافحة  بذريعة  ال�سني  الإ�سالم  على  احلرب  يف 

ملمو�سة  انت�سارات  اأية  حتقق  ولن  الإرهاب 

بدون اإنزال قوات برية, لذلك يتعني عليها البحث 

بعقالنية  منها  للخروج  جديدة  ا�سرتاتيجية  عن 

والعتذار  �سورية  يف  اجلوية  غاراتها  بوقف  تبداأ 

لل�سعب ال�سوري عما ت�سببته يف قتل اآلف املدنيني 

الدولية  الأطراف  كافة  مع  والتعاون  منهم, 

للتو�سل اإىل حل �سيا�سي يجنب املنطقة املزيد من 

مع  وم�ساحلها  عالقاتها  على  ويحافظ  الدمار 

كافة دول املنطقة و�سعوبها والتخلي عن �سيا�سة 

الذي  الأ�سد  بب�سار  مت�سكها  موا�سلة  يف  التعنت 

املنطقة  ال�سوريني وحول  املاليني من  قتل و�رشد 

اإىل بوؤرة جتذب كافة التظيمات املتطرفة.
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