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مـنهـما جتـاه األزمـة السـورية. فـتركـيـا ترفض بـشـدة ما تـزعمه من
ـارسـات عـنـيـفـة لـلـجـيش الـسـورى ضـد جتـمـعـات سـكـنـية بـزعم
احـتـوائهـا كـمـا تـدعى جلـمـاعات مـعـارضـة تـقـاتل من أجل إقـصاء
الــنــظـام الــسـورى. فـضـال عن ذلك اتــضح أن تـركــيــا الـتى تــؤيـد
عارضة السورية ال تقـبل بحل لألزمة يكون بشار األسد ونظامه ا
ــوقف الــروسى من الــوضع فى ســوريــا عـلى جــزءا مــنه. ويــأتى ا
وقف التركى حيث تدعم موسكو نظام بشار األسد النقيض من ا

فى حربه ضد اجلماعات اإلرهابية.
وقف التركى الواضح إزاء نظام بشار األسد واحلق أن هذا ا
عـارضـة السـوريـة كتـحد واضـح للـسيـاسـة اخلارجـيـة الروسـية وا
ثل التـحدى الوحـيد إذ إن هنـاك حتديات أخرى جتاه سـوريا ال 
تحدة األمريكية فى كن إنكارها تتصدرها سياسة الواليات ا ال 
مـنـطـقـة الـشـرق األوسط عـامـة وإزاء الـوضع فى سـوريـا خـاصـة
فـضال عن الـتـحدى الـذى تـمـثـله اجلـمـاعات اإلرهـابـيـة الـتى تـقاتل

ضد اجليش السورى فى سعى منها إلقصاء نظام بشار األسد.
وعـلى الرغـم من التـوجـهـات الـروسـية اجلـديـدة جتـاه الـواليات
ـتحدة والـتى تقـوم على تفـضيل عالقـات تعاونـية ال صـراعية مع ا
واشنـطن فـإن هذه األخـيـرة التى ظـلت تـسعـى منـذ نـهايـة احلرب
ـيـة الـثـانـية إلـى احتـواء وتـطـويق الـتـقـدم الـروسى فى مـنـطـقة الـعـا
الـشرق األوسط لم تـبـادر إلى تـقـد حـسن الـنـيـة وفـتح صـفـحـة
ـثال فى سيـاسيـة جديـدة مع الدب الروسى. فمـثال وعلى سـبيل ا
عهد الرئيس األسـبق نيكسون كانت هناك اسـتراتيجـية العمودين
ومنع ـتــسـانـدين -إيـران والـسـعـوديــة- لـدعم الـنـفـوذ األمـريـكى  ا
تـوسع االحتـاد الـسوفـيـتى صـوب اخلـلـيج. وقـد أسـهـمت الـواليات
ـتـحـدة فى إقـامـة وتـسـلـيح تـنـظـيم الـقـاعدة إلجـالء السـوفـيت عن ا
أفـغـانــسـتـان عــام ١٩٧٩ والـتى عــدت خـطـوة رئــيـسـيــة فى تـفـكك
االحتاد الـسـوفيـتى عام ١٩٩١. بـيـد أن القـوة الـروسيـة الـناهـضة
ـيــر بـوتــ بـشـأن ـشــروع الـراهن الــذى يـقــودة الـرئـيـس فالد وا
إنشـاء روسيـا العـظمى بدءا من شـبه جزيـرة القرم وامتدادا إلى
ـتـحدة شـرق أوروبا يـشـكالن تـهـديـدا مـبـاشـرا لـنـفـوذ الـواليـات ا
وأوروبا فى النظام الدولى الـراهن. فإذا أضفنا إلى ذلك احتماالت
قـدوم روسـيـا الـوشـيك إلـى الـشـرق األوسط والـوطن الـعـربى فـإن

تهديد النفوذ األمريكى واألوروبى يصبح أكثر خطورة(٢).

أحـدثت الـعـمـلــيـات الـعـسـكـريـة الــتى شـنـهـا اجلـيش
الـســورى عـلى إدلب مــنــذ ديـســمـبــر ٢٠١٩ حـتى عــمـلــيـة
اخلــمــيس األخــيـر مـن فـبــرايــر ٢٠٢٠ شـرخــا كــبــيـرا فى
العالقات الروسية - التركية التى كادت تدخل فى مرحلة
من الــوفــاق والـتــنــســيق حــول ســوريـا بــدال من اخلالف
وجب  هذه العـملية األخيرة تكون حصيلة والشـقاق. و
الـقــتــلى فـى صــفـوف اجلــيـش الـتــركـى مـا يــقــرب من ٥٦

ضابطًا وجنديًا.
كـان الـرئـيس التـركى رجب طـيب أردوغـان قد عـبـر عن غـضبه
إزاء العمـليات العـسكرية للـجيش السورى فى إدلب فى ظل تأييد
ـبرم ودعم روسي عـادّا إياهـا نـقضـا واضحـا التـفاق سـوتشى ا
بـ روســيـا وتـركـيــا عـام ٢٠١٨  والـذى نص عـلى الــتـزام جـمـيع
األطـراف بـوقف إطالق النـار والعـملـيـات العـسكـرية فى إدلب. كـما
هـدد أردوغـان برد فـعل تركـى قاس ضـد مواقـع اجليش الـسورى
إثر مقتل ما يقرب مـن ٢٠ جنديا تركيا عند بـدء العمليات السورية
-حــصــيــلــة مـا قــبل الــعــمــلـيــة األخــيــرة- وأنه لن يــتــهـاون مع أى
اعــتـداءات مـن جـانب قــوات األسـد األمـر الــذى اسـتــثـار الــقـيـادة
الروسية بأن أكدت رفضها ألى عملية عسكرية تركية ضد اجليش
السورى. فضال عن ذلك رأى الكرمل أن تنفيذ مثل هذه العملية

سيكون أسوأ سيناريو على أرض سوريا.
وعـلى الرغم من وقـوف مستـوى احلدة فى الـتوتـر ب مـوسكو
وأنـقرة عـند حـد التهـديد بـشن هجـوم عسـكرى تـركى ضد اجليش
الـسـورى وردود الـفــعل الـروسـيــة بـالـرفض ألى حتــرك عـسـكـرى
تركى فـقـد فاجـأ اجلـيش الـسورى جـمـيع األطراف بـهـجوم واسع
عـلـى إدلب فى نـهـايـة فــبـرايـر ٢٠٢٠ لـيـحــصـد أرواح ٣٦ ضـابـطًـا
وجنديًا تركيًا آخرين األمر الذى أشعل نيران الثأر واالنتقام لدى
الـقـيـادة الـتـركـية فكـان أن ردت أنـقـرة سـريـعا بـهـجـوم عـسـكرى
سـلـح حـصـد أرواح نـحو ألـفـ من جـنود اجلـيش الـسورى وا
ومخازن وال له فـضال عن تدمـير ٣٠٠ آلـية عـسكـرية سـورية  ا

أسلحة كيميائية وفقا حلديث متلفز للرئيس التركى(١).
ـكان تـأكـيد أن مـوقف تركـيـا منـذ بدايـة األزمة ومن األهمـية 
ـثل أحـد الـتحـديـات الـرئـيـسيـة الـتى تـواجه الـسـيـاسة الـسـورية 
اخلــارجـيــة لـروســيـا جتـاه ســوريـا خــاصـة مع اخــتالف رؤيـة كل
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وتــسـعـى هـذه الــدراســة بـشــكل أســاسى لإلجــابـة عن
تساؤالت رئيسية مؤداها:

١- هل تـأثــرت الــسـيــاسـة اخلــارجـيــة الـروســيـة جتــاه األزمـة
السورية بالتحديات التى اصطدمت بها على األرض?

٢- ما حدود تأثير تلك التحديات?
٣- مـا حـدود تأثـر الـنـظـام الـسورى بـتـنـاقض مـصـالح الـقوى

الدولية وتضاربها فيما يتعلق بالشأن السورى?
واجـهة الـروسـية لـلتـحديـات التى تـهدد ٤- ما سـينـاريوهـات ا

مصاحلها فى سوريا?
همة وترمى هـذه الدراسة لتحقـيق عدد من األهداف ا

منها:
١- تـبـيـان مالمح الـسـياسـة اخلـارجـيـة الـروسـيـة جتـاه األزمة

السورية.
٢- إثبات أن السياسة اخلارجـية الروسية جتاة سوريا تواجه

بتحديات كبرى قد تنال منها وتؤثر فى توجهاتها.
٣- تأكـيد أن التحـدى األمريكى  الـغربى يعـد من أبرز وأخطر

التحديات التى تواجه التحرك الروسى جتاة الوضع فى سوريا.
٤- تـبــيـان أثـر جــمـاعــات الـتــطـرف واإلرهــاب عـلى اســتـقـرار
ـســاعى الـروســيـة لــبـسط األوضـاع داخل ســوريـا ومــدى تـأثــر ا

سيطرتها ونفوذها هناك بأنشطة تلك اجلماعات.
٥- إبـراز الـتحـدى الـتـركى فى مـواجـهـة السـيـاسـة اخلـارجـية
الـروسـيـة جتــاه الـوضع فى ســوريـا وحـدود تــأثـيـره من الــنـاحـيـة

الواقعية.
واجـهـة الـتـحـديـات التى ٦- بـيـان االسـتـراتيـجـيـات الـروسـيـة 

تواجهها على األرض السورية.
كن تأسيسا على ما تقدم ولإلجابة عن التساؤالت السابقة 
تـأكـيـد أنه مـنـذ عـام ٢٠١١ راهـنت روسـيـا -وال تـزال- عـلى بـقـاء
نـــظــام بــشــار. إذ إنـه من وجــهـــة نــظــرهـــا ووفــقـــا حلــســابـــاتــهــا
ومـصـاحلـهـا هـنـاك صـعـوبـات كـثـيـرة تـواجـه عـمـلـيـة الـتـغـيـيـر فى
سـوريـا ال سـيــمـا أنـهـا -أى روسـيـا- تـديــر جـزءا من سـيـاسـتـهـا
ــتـطـورة مع اخلــارجـيـة فـى الـشـرق األوسط مـن خالل عالقـتــهـا ا
الـنـظام الـسـورى فى الـسنـوات األخـيرة وهى عـلى غـير اسـتـعداد
خلــسـارة وجــودهـا الــعــسـكــرى عــلى الـســواحل الــسـوريــة وتـرك
السـاحة لـلمـخطـطات األمـريـكيـة واألوروبيـة حيث تـمثل خـسارتـها
لسـوريـا نهـايـة لـوجودهـا فى الـشرق األوسـط ككل بـاإلضـافة إلى
تـمـكُّن روسيـا من إعادة بـنـاء عالقتـها مـع سوريـا خالل السـنوات
الــعـشــر الــسـابــقــة عــلى انــدالع االنـتــفــاضـة حــيث تــطــورت هـذه
الــعالقــات من خـالل قـطــاعــات الــطــاقــة والـتــعــاون الــعــســكـرى
والتعاون التـقنى فى اجملاالت الصناعـية والتنموية. وال شك فى أن
هذه االنتفاضة واستمرار حالة عدم االستقرار سيؤثران حتما فى
ـا تـعيـد هـيـكـلة ـصالح الـروسـية. كـمـا أن احتـمـاالت الـتـغيـيـر ر ا
أجـهزة الـسلـطـة وفقـا لـوالءات وميـول سـياسـيـة داخلـيـة وخارجـية
ـصـالح الروسـيـة فى سوريـا. إذ تـقدر جديـدة قـد تؤثـر سـلبـا فى ا

ـكن الـقـول إنه رغم مكـانـة روسـيا إذن وفى ضـوء مـا تـقدم 
ـؤثر فى الـصراع الـدائر على (أو عـلى السـاحة الـدوليـة ودورها ا
فى) سـوريـا(٣) فإن سـياسـتهـا اخلـارجيـة جتاهـها تواجـه العـديد
من الـتحـديات الـتى حتتـاج إلى الـتفـنيد واألخـذ فى احلـسبـان عند
ـا يــنــطــوى عـلــيه من تــعــقــيـدات ــلف الــســورى  الــتــعــاطى مع ا

ومصالح قوى كبرى متضاربة شرقا وغربا.
وفـى واقع األمــر حتـــتل الــســـيــاســات الـــغــربـــيــة إزاء األزمــة
الـسـوريـة سـواء الـسيـاسـات األمـريـكـيـة أو حلـيـفـاتـهـا من أعـضاء
االحتاد األوروبى مـكـان الـصـدارة ضـمن جـمـلـة الـتـحـديـات الـتى
لف نـطقة خـاصة فـيما يـتعـلق با تـواجه  السـياسة الـروسيـة فى ا
ـوقـف من الـنـظـام احلـاكم فى سـوريـا(٤). فـضال عن الـسورى وا
نطقة والتى - ذلك هناك حتد ثان يتعلق بتركيا وسياساتها فى ا
كـمــا ســبق الـقــول- تـرمى بــاألســاس إلى اإلطـاحــة بـنــظـام بــشـار
ـعــارضـة هــنـاك. وتــمــثل اجلـمــاعـات األســد ومـســاعـدة الــقــوى ا
ـسلحة التحدى الثـالث ب جملة الـتحديات التى تواجه اإلرهابية ا

نطقة. السياسة الروسية فى ا
وتـسـاؤالتـها فى أنه مـنـذ انـدالع ـشـكـلـة الـبـحـثـية  وتـتـمـحـور ا
األزمــة الــســوريــة عــام ٢٠١١ بـــاتت األراضى الــســوريــة ســاحــة
خـتلف فصائلها عارضة"  لالقتتال الـداخلى ب ما يطلق عـليه "ا
والنظام احلـاكم فى سوريا. يقـابل هذا االقتتال صراعا ب القوى
الــكـبــرى فى اجملـتــمع الـدولى عــلى من له احلق فى تــرتـيب الــبـيت
تحدة ا يخـدم مصـاحله وامتيـازاته هناك. فالواليـات ا السـورى 
األمـريكيـة وروسيـا وبريطـانيـا وفرنسـا وإيران وتـركيا جمـيعا
أطراف دولية أقحمت أنفسـها فى األزمة السورية من أجل اقتسام
ـصــالح -وإن شــئـت فـقـل الـغــنــائم- كـل وفق تــصـوره الــنــفــوذ وا
ورؤيـته. ولم تــكن الــســيــاســة اخلــارجــيــة الــروســيــة جتــاه األزمـة
السورية إال ترجمة للتطلعات الروسية فى سوريا كسوق لتصريف
ـعلـقة على منـتجـاتهـا السيمـا جتارة الـسالح وتلـبيـة للـصفـقات ا
استـقـامة األوضـاع وترجـيج كـفة نـظـام بشـار األسـد فى مواجـهة
ـعـارضة. وحـيث إن روسـيـا تـرغب فى االسـتـحـواذ عـلى سـوريـا ا
والهيمنة عليها فكان سعيـها الدءوب إلخراج القوى الـغربية منها
وكـذا إعالن دستـور جديد وقـوان جـديدة حتـسم الصـراع بشكل
يـحـقق لـروسيـا مـا تـريـد. واحلق فـإن تعـدد الـتـحـديـات التـى تقف
حـجر عـثـرة فى طـريق السـيـاسـة اخلارجـيـة الـروسيـة جتـاه األزمة
الـسوريـة من شـأنه إعـاقـة عمـلـيـة حتقـيق األهـداف الـروسـية داخل
سـوريـا فـضال عن اآلثـار الـسـلـبـيـة الـتى سـتـنـعكـس علـى الشـعب
الـسـورى حـال تـراجع الـدور الـروسى داخل األراضى الـسـوريـة
بـرر حال وقوعه. وهنا تـتفاقم توقع أو غـير ا وهو الـتراجع غيـر ا
شكلة وتزداد تعقيدا خاصة عندما نكون بصدد حتديات تتوارد ا
تـحدة من اجتـاهـات عدة سـواء من الغـرب متـمـثال فى الواليـات ا
واالحتــاد األوروبى أو من الـــداخل الــســـورى مــتــمـــثال فى قــوى
ـعارضـة وجمـاعات الـتطـرف واإلرهاب عـلى األرض السـورية أو ا
ـنـاهـضـة لـلـنـظام ذلك الـتـحـدى الـذى تـمـثـله تـركـيـا وسـيـاسـاتـهـا ا
ـا تـسـمـيه جـمـاعات ـواليـة فى الـوقت نـفـسه  الـسـورى احلـاكم وا

عارضة التى حتارب داخل سوريا سعيا إلسقاط النظام. ا
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روسـيـا ال تـزال تـبـدى درجـة يـعـتـد بهـا مـن االستـقاللـيـة فى صـنع
قـراراتـها وذلك فى مـواجـهـة الـضغـوط األمـريـكـية خـصـوصا إذا
ـصـلـحــة اقـتـصـاديـة مــبـاشـرة لـروسـيــا أو بـأمـنـهـا تـعـلـق األمـر 

القومى(٨) كما هو احلال بالنسبة لألزمة السورية.
فمثال اعتقدت روسيا أن إدارة الرئيس أوباما آنذاك قد قامت
بــخــداعـهــا عــنــدمـا أعــربت عن رغــبــتـهــا فى انــطالقــة جــديـدة فى
الـعالقــات بـ الــبـلـدين وهــو االنـطــبـاع الـذى أعــطـاه لــقـاء وزيـرة
اخلـارجـيـة األمـريــكـيـة هـيالرى كــلـيـنـتـون مع نــظـيـرهـا الـروسى
سـيرجى الفـروف فى موسكـو عام ٢٠٠٩ عـندمـا أمسك الـطرفان
ـتبادلة فى بزر كـهربائى وضغـطاه معا إعـرابا منهمـا عن الرغبة ا

جتاوز التوتر الذى ساد حقبة الرئيس بوش االبن.
ـا سبق فـإنه عـندمـا بـدأت األزمة الـسـورية فى على الـرغم 
وقت كانت فـيه مـوسكـو منـشغـلة بـقضـايـا داخلـية وخـارجيـة ليس
من ضـمـنـهـا سـوريا حـيث كـانت االسـتـعـدادات -داخـلـيـا- جترى
تحدة على قدم وساق إلعادة بوت إلى الكرمل كانت الواليات ا
ـعارضـة الروسـية ـعنـوى إلى ا ادى وا األمريـكيـة تقـدم الـدعمـ ا
الــتى تـعـاظم نـفـوذهـا مع اتـهــامـات لـبـوتـ بـاإلشـراف عـلى تـزويـر
ـانـية فـى نوفـمـبـر ٢٠١١ ثم انـتـقـلت لـتـسـتـهدف االنـتـخـابـات الـبـر
ا أدى إلى ظهور وتنامى اعتقاد روسى بأن عودته إلى الرئاسة 
واشـنـطن تسـعى إلى نقل ريـاح التـغـييـر إلى موسـكو(٩). من جـهة
أخرى أثار االسـتغالل األمـريكى لـقرارات مـجلس األمن فى شأن
دني إلى اإلطاحة بالقذافى ليبيا واالنحراف بهدفها من حمـاية ا
استـياء شـديـدا فى موسـكو الـتى شـعرت بـالـغ بـعد أن خـسرت

ليارات الدوالرات مع نظام القذافى. عقود تسليح 
ــفــاهـيم ــا كـانت مــنــطـقــة الــشـرق األوسط ال تــزال أســيـرة  و
كالسـيـكـية فى الـعالقـات الـدولـيـة مـثل موازيـن القـوى والـواقـعـية
الـسـيـاسـية بـنـسـخـتـها الـتى ظـهـرت فى أوروبـا فى الـقـرن الـتاسع
صـالح والـرهـانـات الكـبـرى علـى نتـيـجة عـشر ونـظـرا إلى حـجم ا
الــصــراع الـداخــلى فـى سـوريــا وشــدة االســتـقــطــاب والــتــنـافس
اإلقليمى الذى تغـذى على التغيير االسـتراتيجى الناجم عن الغزو
األمـريـكـى لـلـعـراق وبـروز قــطـبـ إقـلــيـمـيـ مـهــمـ هـمـا إيـران
نـطـقـة شـهـدت منـذ انـدالع األزمـة الـسـورية حـالة وتـركـيا فـإن ا
إعــادة اصــطــفــاف لــلــقـوى تــبــدأ من داخـل ســوريـا وتــصل إلى
عــواصم الـــقــوى الــكـــبــرى فى الـــنــظــام الـــدولى مــرورا بـــالــطــبع

بالعواصم اإلقليمية البارزة(١٠).
ب- االنقسام إلى معسكرين بشأن القضية السورية:
الــواقع إن حـالــة الـصــراع الـقــائـمــة عـلى ســوريـا يــتـصــدرهـا
معسكران يتألف كل منهما من ثالث مجموعات تتفاعل على ثالثة
عـسكر األول مستـويات رئيـسية مـحليـة وإقلـيميـة ودوليـة. أما ا
وهـو معسـكر التـغييـر الذى يسـعى إلى اإلطاحة بـالنظـام السورى
ويـدعـمهم ـنـتفـضـ ضـد نـظـام االسـتـبـداد فى سـوريا  فـيـشـمل ا
إقـليـميا كـل من تركـيا ودول من اخللـيج العـربى واألردن إلى حد
ما ومن ورائهم جميعا يقف الـغرب بجناحيه األوروبى واألمريكى.
عـسكـر بكل طـوائفه التـحدى األكـبر أمـام السـياسة ثل هـذا ا و
عسـكر اآلخر فهـو معـسكر الروسـية جتـاه األزمة السـورية. أمـا ا
احلفـاظ على الـوضع القائم ويشـمل النـظام الـسورى الـذى يدعمه

قيـمة الـصادرات الروسـية إلى سـوريا بـ ١٫١ ملـيار دوالر فى عام
٢٠١٠ كـمـا أن االسـتـثـمـار الـروسى فى سـوريـا وصل إلى ١٩٫٤
مـلـيار دوالر فى عـام ٢٠٠٩ كـمـا تـلـتـزم روسيـا بـعـقـود فى مـجال

األسلحة بقيمة أكثر من أربعة مليارات دوالر مع سوريا.
ـا يـذكـر فى هـذا الـصدد أن روسـيـا كـانت قـد قـررت شـطب
ـصـلــحـة مــوسـكـو ٨٠% من الـديــون الـتى تــراكـمت عــلى سـوريــا 
والبالغة عشرة مليارات ونصف مليار يورو فى يناير ٢٠٠٥(٥).
ومن ثم فـلـيس عـجـبا أن تـكون روسـيـا من ب الـدول الـتسع
الـتـى صـوتـت ضـد قــرار مــجــلس حـقــوق اإلنــســان الـتــابع لأل
ـتـحـدة حـول سـوريا فى اجـتـمـاعه يـوم ٢٩ أبـريل ٢٠١٢ الـذى ا
ـفرط لـلقـوة من قبل بـادرة أمـريكـية ويـشجب االسـتخـدام ا جـاء 
ـتظاهرين وأن حتذر من مغبـة التدخل اخلارجى السلـطات بحق ا
فى سوريا حيث رأت أن مـثل هذا الـتدخل لن يـؤدى إال إلى مزيد
ـا إشعـال حرب أهلـية. كـما صـوتت موسـكو كذلك من الـعنف ور
ضـد قرار مـجـلس األمن الصـادر فى ٢٣ أغـسطس ٢٠١٢ ورأت

أنه يهدف إلى تنحية احلكومة الشرعية للبالد(٦).
ا تقدم فإن روسيا فى سياساتـها اخلارجية وعلى الرغم 
وحتركـاتها جتـاه األزمة الـسورية قد واجـهت جملـة من التـحديات
ا انطوى عليه التى أثرت فيهـا ونالت منها -بدرجة أو بـأخرى- و

ذلك من تهديدات كبيرة للمصالح الروسية فى سوريا.
ـتـحـدة واالحتاد األوروبى أوال- سـيـاسات الـواليـات ا

جتاه الوضع السورى:
تقع السـياسات الغـربية إزاء األزمة الـسورية وفى القـلب منها
السـياسـات األمريـكية فى صدارة الـتحـديات الكـبرى الـتى تعرقل
مـسـيـرة الـسـيـاسـة الـروسـيـة جتـاه هـذه األزمـة كـمـا تـمـثل عـائـقـا
رئيـسـيا فى طـريق الـسـينـاريوهـات الـروسيـة حلـفظ مصـاحلـها فى

نطقة عامة وفى سوريا على وجه اخلصوص. ا
أ- الـقـضـيــة الـسـوريـة: الـصــراع بـ أطـراف داخـلـيـة

صلحة القوى الكبرى:
بـدأت األزمة السـورية مـرتبطـة بصـيرورة ما أطـلق علـيه الغرب
"الربـيع العـربى". إال أنها سـرعان مـا حتولت إلى صراع نـفوذ ب
ــسـتــوى أعـلى من الـدول اإلقــلـيـمــيـة الــكـبـرى ثم أخـذت تــرتـبط 
الـتـنافس بـ القـوى الـعظـمى فى الـنظـام الدولى وحتديـدا روسـيا
ـتـحـدة ودول االحتـاد األوروبى من والصـ من جـهة والـواليـات ا
جـهـة أخـرى. فـطـبـيـعـة الـعـالقـات األمـريـكـيـة مع روسـيـا والـصـ

حتديدا تتسم بدرجـة من التعقيد الشـديد انعكس فى مواقفها من
صالح األزمة السورية التى أبرزت مدى التجاذب والتعارض فى ا
بـ الـعــمـالـقـة الـدولــيـ فى مـلـفــات مـخـتـلـفــة. وبـخالف االعـتـقـاد
السائد ال تـشكل سوريـا حالة مـهمـة بذاتهـا بالنـسبة إلى مـوسكو
ا وسـيلة لالحـتجاج علـى سياسات أمـريكيـة جتاهها أو بك وإ
قـايضـتها فى قـضايـا أكثر أهـمية أو جـزء من استـراتيجـية أوسع 

تتركز فى مناطق أكثر حيوية بالنسبة إليهما(٧).
ويــجب الـتـأكـيـد أن الــتـطـور الـذى طـال الــعالقـات الـروسـيـة -
ــتــحـدة األمــريــكـيــة لم يــكن عــلى الــنـحــو الــذى يـجــعل الــواليـات ا
األمريكية تؤثـر فى عملـية صنع الـقرار الروسى تـأثيرا مـطلقا ألن
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ـطاف بتـرجـمـة ذلك إلى تـسـويـة تـكـفل مـصاحلـه على فى نـهـايـة ا
الساحت اإلقليمية والدولية(١٣).

وتـؤكد روسـيا بـاستـمرار أن حق الـفيـتو لـيس مجـرد نزوة بل
ـوجب ميـثاق األ ى وأنه موثق  جـزء ال يتـجزأ من الـنـظام الـعا
ـتـحدة تـحدة وأنهـا لم تـلـجأ إلـيه إال نـتـيجـة إلصـرار الـواليات ا ا
على ضـرب النظـام السورى. وتـتمثل قـوة هذا احلق -حق الـفيتو-
فى أن الـقـرار الـذى يقف ضـده عـلى األقل عـضـو واحد دائم فى
كن أن يكون متكامال وفعاال األمر الذى مجلس األمن الدولى ال 
ــتــحــدة والـــدول األخــرى األخــذ فى يـــســتــوجب عـــلى الــواليـــات ا
ـريـرة الـتى يـعيـشـهـا الـشـعب الـسورى وأال احلـسـبـان الـتجـربـة ا
يحاولوا اللجوء إلى سينـاريوهات استخدام القوة ضد سوريا من
دون قــرار مـن مــجــلس األمن الــدولى كــمــا حــدث مـع لــيــبــيــا من

قبل(١٤).
ـصـالح والـرؤى نـخـلص إلى أن هـنـاك اخـتالفـا واضـحـا فى ا
بـ أطـراف مـعـسـكـر الـتغـيـيـر من جـانب ومـعـسـكـر احلـفـاظ على
الـوضع الـقـائم من جـانب آخـر. إال أن مـصـاحلـهـمـا اجـتـمـعـت إما
على التغيير أو عدمه أو عـلى منزلة بينهما وذلك لغياب الرغبة أو
الــقــدرة عـلـى الـتــوصل إلى تــســويــة فى ظل مــعـطــيــات الــصـراع
ـجـرد أن يــتـحـقق لــكل طـرف داخل كل الـراهـنــة. نـتــيـجـة ذلك و
معـسكـر أهدافه قـد تخـتفى االصـطفـافات الـقائـمة وتـظهـر أخرى

جديدة.
تحدة األمريكية تقود التحرك الغربى: ج- الواليات ا
ـتحـدة األمريـكيـة وفرنـسا قـيادة منـذ البـداية تـولت الواليـات ا
التحرك السـياسى الغربى فى التـعاطى مع األزمة السورية. إال أن
ـــراحل األولى ردودهــمـــا تــمـــيــزت بـــاالرتــبـــاك خــصـــوصــا فى ا
لالنـتـفـاضة كـمـا كانـت جتاه مـعـظم احـتـجـاجـات الـربـيع الـعربى.
ومــثل جـمــيع األطـراف األخـرى شـكــلت االحـتــجـاجـات الــسـوريـة
مفاجأة كبرى لهات الدولت فقد كانت اإلدارة األمريكية منشغلة
وضـوع إتـمام االنـسحـاب األمريـكى من العـراق واخملرج تـمامـا 
الـية التـى شلت االقتـصاد األمـريكى والـغربى عـموما. من األزمـة ا
وعنـدمـا اشتـعل فتـيـلهـا لم تخف واشـنـطن خشـيتـهـا من انعـكاس
حـال عــدم اسـتـقـرار سـوريـا عـلى وضع قــواتـهـا فى الـعـراق. فـقـد
كانت تفضل حتقيق أكبر قـدر من الهدوء اإلقليمى حتى تتمكن من
إجنـاز سـحب قـواتـهـا األمـر الـذى يـفسـر تـراخـيـهـا فى اسـتـغالل
األزمـة السـوريـة لـتغـيـيـر موازيـن القـوى اإلقـلـيمـيـة عـلى الرغم من

تعالى الدعوات للقيام بذلك فى واشنطن والعالم العربى.
ـتـحـدة أن االنـسـحـاب من الـعـراق يتـمـتع فـقـد رأت الـواليـات ا
باألولوية بغيـة حتقيق وعد انـتخابى أطلقه الـرئيس أوباما فى ذلك
ـنــطـقـة احل وإلعــادة الـتــمـركـز االســتـراتــيـجـى عـلى مــسـتــوى ا
والعـالم(١٥). ونـظـرا ألنه لم تـكن لدى واشـنـطن الـرغبـة فى الـقـيام
ـغــامـرات عـسـكــريـة جـديـدة نــتـيـجـة الــصـعـوبـات االقــتـصـاديـة
والـتعقـيدات اجليـوبوليـتيكـية للـمشهـد السورى فقـد اتبعت اإلدارة
ـنضبط والـنفس الطويل األمـريكية مـنذ البـداية سيـاسة التصـعيد ا
الهادفة إلى استنزاف النظام السورى اقتصاديا وسياسيا فضال

ـالكى آنذاك فى العراق وحزب إقليميـا كل من إيران وحكومة ا
الــله فى لـبــنـان ويـقف وراء هــذه الـقــوى دولــيـا كل من الــبـرازيل
(BRICS بـريكس) وروسـيا والـهنـد والصـ وجنـوب إفريـقيا

كل منهم بدرجة تتفاوت من دولة إلى أخرى.
ــثال فى وقــد بــدا واضــحــا الــتــحــدى الــغــربى  األمــريــكى 
ـنـاهض لنـظـام بشـار فى مـواجهـة الـسيـاسـة الروسـية ـعسـكر ا ا
ـؤيـد لـبقـاء نـظـام بـشار بـصـفـة عـامة عـند الـتـصويت ـعـسكـر ا وا
ى يـدين الـنظـام الـسورى فى ٤ األول عـلى مـشروع قـرار دولى أ
أكـتــوبـر عــام ٢٠١١ وتـكــررت فى احلـالــة نـفــسـهــا فى ٤ فــبـرايـر
٢٠١٢. وفـيما يـشبه حـالة احلـرب بالـوكالة راح كل معسـكر يدعم
وكـيـله احملــلى بـكل وسـائل الــصـراع االقـتــصـاديـة والـعــسـكـريـة
والدبلوماسيـة واإلعالمية فى اشتباك بدا أقـرب ما يكون مستندا
صلحته مع مالحظة الفارق وقف  نازعة الصفرية حلسم ا إلى ا
ـنـتـفـضـ الــكـبـيـر فى مـوازين الـقـوة عـلـى األرض بـ الـنـظـام وا

وتفـاوت درجة إصـرار القـوى التى تـقف وراء كل معـسكر فى دعم
حلفائه والدفاع عنهم(١١).

الشىء الـالفت بشـأن حـالـة االصـطفـاف فى مـعـسـكـرين على
نـحـو مـا سـلف أن مـصـالح أطـراف كل مـعــسـكـر وأهـدافه لـيـست
مــتــطــابــقـــة بــالــضــرورة إال أن حــرصــهــا عـــلى حــسم الــصــراع
ـعارضـة وأمريـكا) أو حـفاظا عـلى الوضع صلـحتـها -تـغيـيرا (ا
الــقــائم بــدرجــات مــتــفــاوتــة (الــنــظــام وروســيــا)- يــشــكل الــدافع
. فــأهـداف األســاسى الــذى يـضع كـال مـنــهم فـى مـعــســكــر مـعــ
ـنتـفضـ الـسوريـ مثال تـتـمـحور حـول إعـادة توزيـع السـلـطة ا
والثروة بطريقة أكثر عدالة والتحول من نظام استبدادى تسلطى
قراطية تتحقق يتمسح باللـيبرالية االقتصاديـة إلى دولة مدنية د
فيها درجة معقولة من العدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية. هذه
األهــداف ال تـعـنـى بـالـضــرورة دول اخلـلـيـج وتـركـيــا ومن ورائـهـا
الـقـوى الـدولـيـة الـتى تـسـانـدها. فـبـالـنـسـبـة لـلـمـجـمـوعـة اإلقـلـيـمـية
والـدولـيـة تـعـد سـيـاسـة سـوريـا اخلـارجـيـة ومـواقـفـهـا اإلقـلـيـمـيـة
والـدوليـة حجـر الزاويـة فى سعـيها إلى تـغيـير الـنظـام السورى أو

تغيير سياساته(١٢).
فيمـا يتعـلق بالنـظام السورى فهو يـدافع عن بقائه بـشخوصه
ارساته وهو أمر ال يـعنى بالضـرورة حلفاءه ورموزه وأجهـزته و
قـدار ما يؤثر ذلك فى سـياسات سـوريا اخلارجيـة وعالقاتها إال 
اإلقـليـمـية والـدولـيـة. فلـو ضـمنت هـذه األطـراف مـثال استـمـرارية
الـسيـاسـة اخلارجـيـة السـوريـة فـهى لن تعـارض بـالتـأكـيد تـسـوية
تؤدى إلى تـغيـير ما ينـطوى عـلى اختـفاء بـعض وجوه الـنظام مع

إحالل أخرى مكانها تتبنى السياسات ذاتها.
ـؤيدة لـبقاء ـؤكد فى هـذا الصدد أن القـوى الدولـية ا الشىء ا
بـشـار ال تـدافـع عن اسـتـمــرار أشـخـاص بـأعــيـنـهم بـل اسـتـمـرار
سـيـاسـات خـارجـيـة حتـديـدا أى أنـهـا لن تـغـيـر مـوقـفـهـا من دعم
وقف الـنـظـام والـعـمل عـلى تـثـبيـت أركانه وهـو مـا يـنـطبـق علـى ا
الروسى الذى يسعى فى سـبيل هذا الهدف إلى مـساومة معسكر
عـسـكـر الـغربى فـى ملـفـات أخـرى أكثـر أهـمـية الـتحـدى األكـبر ا
بالنسـبة لروسيا كما حتاول األخـيرة االستفادة من األزمـة لتأكيد
ـا يسمح يـر بوتـ إلى الرئـاسة  ـى مع عودة فالد دورهـا العا
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تظاهرين كن عمليا وتقنيا اسـتخدامها لقمع ا طابع دفاعى وال 
ـكن اسـتـخدامـهـا من جـانب مقـاتل مـنـفرد حـيث حتـتاج إلى وال 
. ومن غـير احملـتمل اسـتخـدامهـا ضد أهـداف مدنـية متـخصـص
درعات واألهداف اجلوية فى حال تعرض ألنها مخصصة لصد ا

سوريا لعدوان خارجى(٢٠).
تحدة قـد وجهت انتقـادات لبعض الدول وإن كانت الواليـات ا
الـتى تـقــوم بـتـصـديــر الـسالح إلى سـوريـا فـإن هـذه الـدول وفى
مقدمتها روسيا وإيران ترفض مثل هذه االنتـقادات ألنها تنطوى
تحدة ذاتها تقوم عايير. فالواليات ا على قدر من االزدواجية فى ا
ــعـارضـة الـسـوريــة بـوسـائل االتـصـاالت بـتـزويـد مـا يــطـلق عـلـيه ا
ـعلـومـات االستـخـباراتـية بـاإلضـافة إلى تـغـاضيـها عـن أنشـطة وا
عارضة أيضا سواء بالسالح أو دول اخلليج العربى التى تدعم ا
ـال بـشـكل عـلنى فـضال عن سـكـوتـهـا عـمـا تـقوم بـه تـركيـا من بـا
وتـزويدهم ـسـلـحـة عـلى أراضـيـها  تـدريب لـلـمـعـارضـة السـوريـة ا
بـاألسـلـحـة إلى جـانب دخـول اآلالف من عـنـاصـر تـنـظـيم الـقـاعـدة

لقتال اجليش النظامى على األراضى السورية(٢١).
ـتـحـدة األمـريـكـيـة بـوجود ـؤكـد هـو إقـرار الـواليـات ا الـشىء ا
مصـلحـة حقـيقـية لـها فى تـغيـير سـياسـات النـظام الـسورى سواء
ـواقـفه من الصـراع الـعربى - فيـمـا يتـعـلق بـعالقته مع إيـران أو 
اإلسرائـيـلى وغيـرهـا من القـضـايا اإلقـليـمـية. لـكن عـلى الرغم من
تـكـررة لـتـنـحى رأس الـنـظـام الـسـورى فإن الـدعـوات األمـريـكـيـة ا
هنـاك شكـوكا حـقيـقيـة فيـما إذا كـانت واشنـطن تريـد فعال إسـقاط
الـنظـام أو مجـرد االكتفـاء بخـروج أشخـاص معـينـ منه على أن

يؤدى ذلك إلى تغير فى السياسات(٢٢).
ـتحدة األمريكـية مصلحة وليس بخاف عـلى أحد أن للواليات ا
ــتــد من غــرب حــقــيــقــيــة فى مــنع تــشـــكل قــوس نــفــوذ إيــرانى 
ا يشـكله من خطر أفغـانستـان حتى السـاحل الشرقى لـلمتوسط 
ـنـطـقة. فـقيـام مـثل هذا عـلى مصـاحلـها ومـصـالح حـلـفـائهـا فى ا
الـقـوس قـد تـكـون له تـداعـيـات دولـيـة واسـعـة خـصـوصـا إذا نـشأ
حتـالف إيـرانى - صـيـنى أو إيرانى - روسى أو حتـالف إيرانى
- روسى - صـيـنى وهـو االحـتـمـال األسـوأ بـالـنـسـبـة لـواشـنـطن.
ولـعل مـخـاوف واشـنـطن من هـذه االحـتـمـاالت سـوف تـدفـعـهـا إلى
اإلصرار على إحـداث تغيير فى سـوريا بغض النـظر عما إذا كان
ذلك يـشمل تـغيـير الـنظـام أو ال يشـمله. فـواشنـطن ال يعـنيـها شىء
من مـطـالب السـوريـ الـذين يـرون خالصـهم فى سـقـوط الـنـظام
ـا يضمن فـما يعـنيـها فقط هـو التحـول فى السـياسات الـسورية 
إضعـاف إيران ويـحـول دون ظهـور حتالـفـات أوسع علـى السـاحة
الدولية وهو أمر سيكون حتميا إذا خرج نظام األسد منتصرا من

هذه األزمة(٢٣).
وإذا حتقق لواشنطن تـغيير سياسـات النظام السورى فى هذا
االجتـاه (عــدم ظـهـور حتـالـفـات) فـإن بــقـاءه أو عـدمه لن يـكـون ذا
تـحدة. ومع أن واشـنطن ال تـفتـأ تطالب أهميـة بالـنسـبة لـلواليـات ا
ـؤشرات كـلهـا تؤكـد أنهـا ال تزال قـادرة على بـرحيل األسـد فإن ا
احتـمال بـقائه إذا اسـتطـاع تغـيـير سـياسـاته وإعادة تـأهيل نـفسه
دولـــيــا وهــو مـــا حـــدث ســابـــقــا مع نـــظـــام الــقـــذافى بــعـــد أزمــة

لوكيربى(٢٤).

عن إنـهـاكه عـسـكـريـا وأمـنـيـا وتــشـجـيع االنـشـقـاقـات فى أوسـاط
دنـية احلاكمة والتضييق عـلى مجتمع رجال النخـبة العسـكرية وا

األعمال الداعم لنظام بشار.
أمــا عـــلى الــســاحــة الــدولــيــة فــتــولـت واشــنــطن وحــلــفــاؤهــا
األوروبــيـون عــمــلـيــة عـزل الــنــظـام ونــزع شـرعــيـتـه ومـحــاصـرته
فضال ـيـة تنـتـهى بـوضع سـوريا حتت وصـايـة دولـية  بقـرارات أ
عن تـوثيـق انتهـاكات حـقوق االنـسان عـلى أمل اسـتخـدامهـا الحقا
كأداة لـلـضغط عـلى النـظـام والتـلويـح بتـدويل القـضـية وحتـويلـها

إلى احملكمة اجلنائية الدولية.
يـشــار فى هـذا الـصـدد إلـى قـيـام االئـتالف الــوطـنى الـسـورى
عـارض برفع دعوى قضـائية أمـام احملكمة اجلـنائية الـدولية ضد ا
بـشار األسـد وشقـيقه مـاهر ونحـو ٦٦ من الضـباط والـعسـكري
نتـم ألجهـزته األمنية. ولم يحل مجـلس األمن الدولى األمر إلى ا
احملــكـمـة بـســبب الـفـيــتـو الـروسى(١٦). وكــان األمـ الـعـام لأل
تحدة الـسابق بان كى مون قد حرض اجمللس عـلى تقد طلب ا
رسـمى للـمحـكمـة اجلنـائـية الـدوليـة مجـددا لبـدء حتـقيـقاتـها بـشأن
جــرائم حــرب فـى ســوريـا رغم اســتـخــدام روسـيــا والــصـ حق

النقض (فيتو) لوقف هذا الطلب عام ٢٠١٤(١٧).
ـتحـدة بفرض عـقوبـات على دمـشق كنوع من قـامت الواليات ا
الردع وتـنفيذا لسـياسة الهـيمنة التى تـمارسها واشـنطن كوصية
ـ الـعربى واإلسالمى. بل إن عـلى دول الـعالم السـيـما دول الـعا
الـرئــيس األمــريـكى آنــذاك بــاراك أوبـامــا قـام بــتـمــديـد ســريـان
ـتحـدة األمريـكية العـقوبـات فى ٩ مايو ٢٠١٢. وأعـلنت الـواليات ا
فى خـطـوة مــشـتـركـة مـع قـطـر فـرض عــقـوبـات ضــد بـنك سـوريـا
الـدولى اإلسالمى فى مـايـو ٢٠١٢ وذلـك بـعـد تـوجـيه اتـهـامـات له
ـالـيـة ـسـاعـدة الـنـظــام الـسـورى فى االلـتـفـاف عـلـى الـعـقـوبـات ا

فروضة عليه. ا
من جانبه قرر االحتاد األوروبى فى ٢٣ يـوليو ٢٠١٢ فرض
اجملـموعـة الـ ١٧ من الـعقـوبات عـلى سـوريا. إال أن مـوسكـو أكدت
أنـها ال تـفضل حل األزمـة السـورية عن طـريق فرض عـقوبـات على
دمشق وأن األولـويـة يـجب أن تـعـطى إلى الـوسـائل الـدبـلـومـاسـية

والسياسية(١٨).
جـاءت خـطـوات الـعـقـوبـات األمـريـكـيـة والـغـربـيـة بـطـيـئة وعـلى
مراحل وكـانت فى مـنـزلـة رد الفـعل عـلى تـطـورات الـوضع األمنى
ـتـردى على األرض الـسـوريـة أكـثر مـنـهـا جـزءا من اسـتراتـيـجـية ا
واضــحــة ومـتــكــامــلــة. وهـنــاك من يــقــول إن الــغـرض مـن كل هـذا
التحرك األمريكى إعطاء انـطباع بأن واشنـطن تتخذ خـطوات ثابتة
ــفـرط ضـد ــعـاقــبـة الــنـظــام الـســورى عـلى اســتـخــدامه الـعــنف ا
ــنــتــقــدة لـســيــاســة أوبــامـا احملـتـجـ وفى إســكــات األصـوات ا
خـصـوصـا داخـل أمـريـكـا والــتى اتـهـمــته بـاتـبـاع ســيـاسـة غـرس

الرءوس فى الرمال جتاه األزمة السورية(١٩).
وعـلى اجلـانب اآلخـر اسـتـمـرت روسـيـا ومـعـهـا الـصـ فى
عالقـاتهـما االقـتصـادية والتـجاريـة مع دمشق وقامـتا بـدعمـها فى
مـواجهة الـعقوبـات األمريكـية واألوروبيـة بل والعربـية. كمـا استمر
الـتعاون الـعسـكرى بـ موسـكو ودمشق وأكدت روسـيا فى أكـثر
من مناسبة أن كل األسلحة الـتى تقوم بتصديرها إلى سوريا ذات
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وفى ٢٩ سـبــتـمــبـر ٢٠١٣ صــدر قـرار مــجـلس األمن رقم ٢١١٨
الــذى وضع إطــار عـمـل "لــلـتــدمــيــر الــعــاجل لــبــرنــامج األســلــحـة

الكيميائية السورى بطريقة أكثر أمانا".
اختلف األمـر كليا بـالنسبـة لترامب الذى أولـى األزمة السورية
قدرا من التفاعل عبر االنخـراط العسكرى الفعلى فى سوريا من
بـاب مـحـاربـة اإلرهـاب. فـبـعـد أيـام قـلـيـلـة من تـصـريـحات عـدد من
مسئـولى إدارته بأن بقاء نـظام األسد من عدمه ال يـعد من أولويات
واشـنـطن فى الـوقت الـراهن جاءت مـجـزرة خـان شـيـخـون لـيـعـيد
ـشـهـد نـفـسه مـتـجـاوزا جـمـيع اخلـطـوط الـنـظـام الـسـورى فـيـهـا ا
احلُـمر وواضـعـا تـرامب فى اخـتـبـار شـديـد الـصـعـوبـة لـسـياسـته
ا دفع األخـير إلى اإلدالء اخلارجـية فى منـطقـة الشرق األوسط 
بـتصـريحـات تشـير إلى أن مـوقفه من نـظام بـشار األسـد قد تـغير
وأنه بـصـدد التـشاور مع الـكوجنـرس والبـنتـاجون التـخاذ خـطوات
قاسـية ضـده. وبالفـعل وبعد سـاعات من تلك الـتصريـحات شنت
تحدة فى السـابع من أبريل ٢٠١٧ هجوما صاروخيا - الواليات ا
ـتــوسط- عـلى مـطـار عـبـر مـدمـرتــ حـربـيـتـ فـى شـرق الـبـحـر ا
ا الـشعـيـرات االستـراتـيـجى فى جـنوب شـرق مـحافـظـة حـمص 
طار األمر الذى يحـمل العديد أدى إلى إحلاق خسـائر ضخمـة با
من الـدالالت ويـعـد مــؤشـرا مـهــمـا عـلى تــغـيـرات مــسـتـقـبــلـيـة فى

سياسة واشنطن جتاه األزمة السورية(٢٩).
كن الـقـول إن ثـمة جـمـلـة من الدوافع عـلى أيـة حال 
نطلقات مثـلت مجتمعة مدخال مهما لإلدارة األمريكية وا
جـعلـهـا عـلى بيـنـة من أمـر حسم تـوجـيه ضـربـة عسـكـرية
ـنطلقات فى للنـظام السورى. ونوجـز هذه الدوافع وتلك ا

النقاط التالية(٣٠):
أوال- رغــبــة تـــرامب فى تــوجـــيه رســائل إليـــران الــتى عــدَّهــا
نطقة ووضع ميليـشياتهـا العاملة الراعى الرئيسى لـإلرهاب فى ا
ـعـارضـة الـسـورية ـسـاواة مـع تـنـظـيـمـات ا فى سـوريـا عـلى قـدم ا

صنفة ضمن التنظيمات اإلرهابية. سلحة ا ا
ثانـيا- اسـتخـدام نظـام األسد لألسـلحـة الكـيمـيائـية يـعنى أن
عملـية التخـلص من الترسانة الـكيميائـية السورية قـد شابها بعض
اخلروقات وأنها لم تتم على الوجه األكمل أو أن النظام استطاع
وبالتالى ـنطـقة وحتـديدا إيران  احلـصول عـليهـا من حلـفائه فى ا
تحـدة من تهـديدات مـحتـملـة إلسرائيل تـتزايـد مخـاوف الواليـات ا
فـأرادت واشـنـطن تـوجـيـه رسـالـة لـلـنـظــام الـسـورى مـؤداهـا أنـهـا

ستراقب حتركاته جيدا فى هذا الشأن.
ـظـهر الـرئـيس الـقوى ثالـثا- تـطلـعـات ترامـب نحـو الـظـهور 
الـذى بـإمـكـانـه اتـخـاذ قـرارات تـلــيق بـدولـة بـحــجم وثـقل الـواليـات
تـحدة السيمـا بعد الضـغوط اإلعالمية الـدولية واألمريـكية بشأن ا
ـتوقع منه خاصة بـعد أن رأت إدارته أن أولويـاتها فى رد الفعل ا

سوريا حملاربة اإلرهاب وليس إلزاحة نظام األسد.
رابعا- تأكيد احلضور الـدولى لإلدارة األمريكية اجلديدة فى
ـا يـحقـق لهـا مـنـافع اسـتراتـيـجـيـة على مـنـطـقة الـشـرق األوسط 
ـنـظـور وذلك عـبـر مـوازنـة احلــضـور الـعـسـكـرى الـروسى ـدى ا ا

القوى فى سوريا بحضور عسكرى أمريكى نوعى ومؤثر.

ـؤكد فى هـذا الـصدد أن الـقوى الـغربـية تلح فى طـلبـها ومن ا
اخلاص بصدور قرار من مجـلس األمن يتسم بالقوة استنادا إلى
ا يـتـيح إطـارا قـانـونـيـا السـتـخدام ـيـثاق  الـفـصل الـسـابع من ا
القوة ضـد النظام الـسورى سواء للـفتك به أو تدميـر ترسانته من
األسـلـحــة الـكـيـمــيـائـيـة أو إلســقـاط نـظـام األســد الـذى وجـهـوا له
سـئولية عن هجوم الغوطة الـكيميائى يوم ٢١ أغسطس اتهامات با
٢٠١٣ وعن جــــرائـم الــــقــــتل اجلــــمـــــاعى ألكــــثــــر مـن مــــئــــة ألف
ـقراطى يـحـتـرم حقـوق اإلنـسان سورى(٢٥) وذلك لـبـنـاء نظـام د

السورى وهذه سيناريوهات ترفضها روسيا بشكل قطعى.
عسكر الغربى جتاه األزمة تحدة ساحة ا وتتصدر الواليات ا
يـسـانـدهـا عـدد من دول االحتـاد األوروبى فى مـقـدمـتـهـا فـرنـسـا
ـان الـبــريـطـانى ـانـيـا عـلى الــرغم من رفض الـبــر وبـريـطـانــيـا وأ
مشاركة بالده فى توجـيه الضربة العسكـرية التى أعلنت الواليات
انيا تحدة تـوجيهها إلى جـيش النظام السورى. كما أن موقف أ ا
لم يـكن قطـعيـا بل إن أوبامـا نفسه كـان يواجه احـتمـال عدم تـأييد
الكوجنرس لـهذه الضربة. وهـنا تقدمت روسيـا باالقتراح اخلاص
ليـعفى بـتفـكـيك وتدمـيـر ترسـانـة سوريـا من األسـلحـة الـكيـمـيائـية 
أوبامـا من ذلك احلـرج السـياسى ولـلدخـول باألزمـة السـورية إلى
مسـار مختلف يـقوم على تفـكيك األسلحـة السورية مع بـدء عملية

جنيف -٢ للوصول إلى حل سياسى لألزمة(٢٦).
وقـد أكـد الـسـفـيـر مـحـمـد الـعـرابـى فى تـعـلـيق عـلى الـضـربـة
الـعـسـكـريـة ضـد سـوريـا أن هـذه الضـربـة مـن شـأنـهـا إطـالـة أمد
سـتقبل األزمة الـسورية ولـيس حلهـا لعـدم وجود إجـابة واضحـة 
بـادرة الروسية سـالفة الذكر هى سوريا بعد األسد مؤكدا أن ا
التى أوقفت التوجه األمريكى اخلاص بضرب اجليش النظامى فى

سوريا(٢٧).
كـان فى هـذا الـصدد تـأكـيد أن الـقـصف الذى ومن األهمـيـة 
حافظة إدلب شمال سوريا بغاز تعرضت له مدينة خان شيخـون 
الـسارين السـام ووقوع عـدد كبيـر من الضـحايـا فى إحدى أبشع
اجملـازر الـتـى مـورست ضـد الـسـوريـ مــنـذ انـدالع الـصـراع بـ
عارضة قبل زهاء تسع سنوات(٢٨) قد فتح باب اجلدل النظام وا
سئولة عن استخدام األسلحة الدولى مرة أخرى بشأن األطراف ا
الكـيمـيائـيـة من ب طـرفى الصـراع السـورى. فـهنـاك وجهـة النـظر
عـارضة الـروسيـة - اإليرانـية - الـسوريـة التى تـرى أن فصـائل ا
ـسـئـولة عن بـإدلب تـمـتـلك مسـتـودعـا لـلسـالح الكـيـمـيـائى وأنهـا ا
سئـولية عن هـذا القصف مـسألة استخدامه وأن اتهـام دمشق بـا
سـابـقـة ألوانـهـا قـبل إجـراء حتـقـيق دولى فـى هـذا الـشـأن. بـيـنـما
تحدة وعدد غايرة التى تتزعـمها الواليـات ا تشيـر وجهة النـظر ا
كبـير من الـقوى الـدولية واإلقـليـمية إلى مسـئوليـة النظـام السورى
ـاثـلة مـورست عن اجملـزرة وتـورطه فـيـهـا مـسـتـنـدة إلى مـجـزرة 
ضـد سكـان الغـوطة الـشرقـية فى أغـسطس ٢٠١٣. وفى احلـالت

ــوقف األمــريــكى من تــلك اجملــازر حــاضــرا وإن اخــتــلـفت كـان ا
ماهـيـته نـظرا الخـتالف سـياسـات اإلدارة األمـريـكيـة من الـصراع
الـســورى بـ الـرئـيس الــسـابق بـاراك أوبـامــا والـرئـيس احلـالى
دونالد ترامب. فقد اسـتغل أوباما آنذاك مجـزرة الغوطة الشرقية
ى أُسس بــنـاء عـلى مـبــادرة روسـيـة تـقـضى فى رعـايــة اتـفـاق أ
بوضع ترسـانة األسلحة الـكيميائـية السورية حتت الـرقابة الدولية.
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تحدة فى إزاحة نظام ولعل من نافلة القول إن فشل الواليات ا
الـرئـيس بـشـار األسـد بـعـد الدعـوة إلـى إسقـاطـه فى عـهد اإلدارة
مـكن أن يهز كثـيرا من مصداقـيتها األمريكيـة السابقة كان من ا
ية أو يؤثر فى هيـبتها ب أو ينـال من هيمنـتها عـلى الشئون الـعا
الدول لـو لم تقـدم إدارة الرئيس اجلـديد دونـالد ترامب عـلى توجيه
ضربة عسكرية إلى مطار الشعيرات االستراتيجى جنوب دمشق.
ؤكد -رغم ضرب مطار الشعيرات- أن صورة الواليات ومن ا
يا ما دام الرئـيس بشار تـحدة ستـتعرض لـقدر من االهتـزاز عا ا
األسد باقيا فى السلطة خاصة مع عدم إمكانية واشنطن التراجع
كن أن علن بخصوص ضرورة تنحى األسد حيث  عن موقفها ا
ـواجـهـة مـعه وهى من وجـهـة نـظـرنـا يـبـدو ذلك كـمـا لـو خـسـرت ا

خسارة فى مواجهة القوة الروسية الصاعدة.
أمـا جنـاح واشــنـطن فى إسـقــاط نـظـام األسـد فـسـيـؤدى إلى
فقدان مـكاسب اسـتراتـيجـية عـدة لإلدارة األمريـكيـة فى مـقدمـتها 
روسـيا حلـلـيـفهـا الـقـوى والوحـيـد فى الـعالم الـعـربى. وهـذا بدوره
يـعـنى أن روسـيـا سـتـخـسـر مـنـطـقـة الـشـرق األوسط بـرمـتـها وأن
نـطـقـة سيـنـتشـر ويـتـصاعـد بال حـسيب أو الـنفـوذ األمـريـكى فى ا
رقيب. كــمـا أن سـقـوط الـنــظـام الـسـورى احلـالى يــعـنى أن جـبـهـة
ـواجهة مـع الغرب سـوف تقـترب من احلـدود الروسيـة فى منـطقة ا
القوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى التى تعد مجاال حيويا طبيعيا

لروسيا(٣٤).
ـتـحـدة األمــريـكـيـة وعـددا من دول نـخـلص إلـى أن الـواليـات ا
االحتــاد األوروبى تــســعى لــتــقــويـض أركــان الــنــظــام احلــاكم فى
سـوريـا وصـوال إلـى إسـقـاط الـنـظـام وإحالل نــظـام بـديل. بـيـنـمـا
تسعى روسيا بـكل ما تتمتع به من صالحـيات وسلطات دولية إلى
ـعــسـكـر الــرافض لـنــظـام بــشـار األسـد. وهــنـا يــكـمن مـواجـهــة ا
التـحدى األمـريكى - الغـربى فى مواجهـة السيـاسة الروسـية جتاه
صلـحة القومية األزمة السورية وهى سياسة حتركـها باألساس ا
الـروسـية وحـسـابـات أخرى تـتـعـلق بـعـودة روسـيـا مـجـددا كـدولة
رئيسة وقويـة لها نفوذها وسـيطرتها ومصاحلـها التى تدافع عنها
فضال عن ضرورة حـدوث وفاق حول جمـيع القضايـا الشائكة فى
الـعالقـات الـروسيـة - األمـريكـيـة - الغـربـية وفى مـقـدمتـهـا األزمة

السورية.
ثانيا- السياسة التركية جتاه القضية السورية:

يــعــد الــتــحــدى الــتــركى بــشــأن األزمــة الــســوريــة أحــد أبــرز
التحديات التى تواجه السياسة الروسية بعد التحدى األمريكى -
ثالن حـجـر عـثرة أمـام الـتـحرك الـغربى إذ إن هذين الـتـحـديـ 
ـنـطقـة. كـمـا أن اإلرهـاب الذى تـمـارسـة الـتنـظـيـمات الـروسى فى ا
ثل حتديا الراديكـالية ذات التـوجهات األصولـية كتنظـيم "داعش" 
كبـيرا وخـطـيرا أمـام السـيـاسات الـروسيـة الـهادفـة الحتـواء األزمة
السورية وحماية النظام احلاكم هناك خاصة عندما تؤكد تقارير
دولــيـة عــدة أن تــركــيـا مــتــورطــة بـدرجــة أو بــأخـرى فـى دعم هـذه
ـعـلـومات الـتـنظـيـمـات اإلرهـابـيـة سـواء كـان ذلـك بالـتـمـويـل أو بـا

االستخباراتية أو بالتدريب.

خامـسا- التـطـلع األمـريكى نـحـو توسـيع الـوجـود فى منـطـقة
الــشــرق األوسط وذلك عــبــر مـــا يــحــقــقه االنــخــراط الــعــســكــرى
األمـريـكى مـن مـكـتـسـبــات تـتـمـثل فـى إقـامـة قـواعـد عــسـكـريـة فى
نـاطق الـتى سيـتم حتريـرها من "داعش" فى سـوريا السـيمـا فى ا
وجـودة فى احلسكة الرقة فضال عن تـطوير الـقاعدة الـعسكـرية ا
(اجلزيـرة) شـمـال شرق سـوريـا بـاإلضافـة إلى ضـمـان السـيـطرة
ـتـحدة من على عـدة مـطارات فـى منـاطق تـمركـز حـلفـاء الـواليات ا

األكراد فى ع العرب (كوبانى) وفى القامشلى.
سـادسـا- ســعى تـرامب إلى كـشـف مـدى الـضـرر الـذى حلق
ـتــحـدة فى الـشـرق األوسط خالل فـتـرة واليـة ـصـالح الـواليـات ا
صلحة روسيا ـنطقة  سلفه الرئيس أوباما نـتيجة انسحابها من ا
وإيران. ومن ثم فإن رد الفعل السريع واحلـاسم بضربة عسكرية
ضد نظام األسد يعـيد تسويق ترامب داخليـا بعد االنتقادات التى

واجهته فيما يتعلق بقرارات السياسة الداخلية.
كننا القـول إن األزمة السورية أصبحت على الرغم من ذلك 
كاشـفة لعمـلية تغيـير أو حتول فى بنـية النظـام الدولى من األحادية
القطبية الـتى سادت فى مرحلة ما بعد انـهيار االحتاد السوفيتى
كن لنا إلى تعددية قطبية قد ال تـكون ظاهرة بوضوح اآلن. ولكن 
رصدهـا من خالل حتـلـيل التـفـاعل الـصراعى الـذى قـد يسـتـخدم
فى إدارته أدوات ومـنـاورات ســيـاسـيـة أو دبـلـومـاسـيـة قـد ال تـبـدو
مـعـبـرة بـصراحـة عـن حـالـة الـصـراع الـقـائـمـة بـ الـقـوى الـدولـية
األربع الـتى تـعـبـر بـدرجـات متـفـاوتـة عن حـالـة الـتـعدديـة الـقـطـبـية
الـنـاشـئـة حـتى وإن بـدا الــصـراع فى إدارة األزمـة الــسـوريـة يـتم
دوليا ب طرف يتألف كل منهما من اثنت من القوى العظمى أو

الكبرى األربع سالف اإلشارة إليها(٣١).
ــتـحـدة ال تـزال هـى الـدولـة األقـوى ومن الـالفت أن الـواليـات ا
عسكريـا واقتصاديا وثقـافيا وعلميـا وتكنولوجيا. لكن األهم أن
ـيا روسيـا ظـلت محـتفـظة بـوضـعهـا كثـانى أكبـر قـوة عسـكريـة عا
كما أنهـا فى السنوات العشـر األخيرة تتبع سـياسات من شأنها
ا ـية عـسـكـريـا ور اسـتـرداد مـكـانتـهـا كـثـانى كـبرى الـقـوى الـعـا

سياسيا وتنهض بقوتها االقتصادية بوضوح(٣٢).
د- تـقـلـيص تـأثـيـر الـتــحـدى األمـريـكى - الـغـربى بـ

إسقاط األسد وبقائه:
إن الــتـقـارب بــ روسـيـا االحتــاديـة والـدول ذات الــسـيـاسـات
سعى ا يندرج فى إطار ا تحدة إ ضادة لسيـاسات الواليات ا ا
الروسى للضغط على واشنطن أى أن هذا التقارب ليس مقصودا
تحدة. لذاته فقط ولكنه أيضا أداة روسية للضغط على الواليات ا
وهى وسيـلـة نـعتـقـد أن روسـيا قـد جنـحت فـيهـا إلى حـد ما. ولعل
هــذا األداء الـســيـاسى الــروسى فى مـواجــهـة الــتـحــدى األمـريـكى
يـصب فى احملـصـلـة الـنـهـائـيـة فى مـصـلـحـة روسـيـا. فـمن نـاحـيـة
تستفـيد روسيا من تعـاونها مع إيران فى اجملال الـدفاعى وتطوير
التـكنولـوجيا الـنووية فى احلصـول على العـملة الـصعبة بحجة أن
هـذا الـتــعـاون ألغـراض سـلـمـيــة فـقط. ومن نـاحـيـة أخـرى تـسـاوم
روسـيا من أجـل تمـرير مـصاحلـها من قـبل اجملـتمع الـدولى وعلى

تحدة(٣٣). رأسه الواليات ا
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وقــد كــان هــذا الــصــعــود فـى الــعالقــات ضــمن رؤيــة الــعــمق
االستـراتيـجى وسيـاسة تـصفـير الـنزاعـات سالـفة الـذكر. ويـعتـقد
كـثـيرون خـطأً أن تـوجه تركـيا إلـى الشـرق األوسط يعـنى خروجـها
مـن احلـيـز الـغــربى أو تـخـلـيــهـا عن فـكـرة االنــضـمـام إلى االحتـاد
األوروبى. فـيــمــا يـرى آخــرون أنـهــا هــجـرت الــغـرب لــتــسـعى إلى

عثمانية جديدة(٣٨).
لم تـكن الــعالقـات الـتــركـيـة - الــسـوريـة مــكـسـبــا لـطـرف دون
اآلخر فقد استفـاد الطرفان منها. فسوريا وجدت فى تركيا حزب
العدالة والـتنمية متنـفسا لها فـى ظل محاوالت العزل بل التهديد
بـاحـتاللهـا عـسكـريا بـعـد غزو الـعراق خـاصة بـعـد اغتـيـال رئيس
احلكـومة اللـبنانى رفـيق احلريرى. ومع ذلك فـقد كانـت االستفادة
تـحقـقة لـلجـانب التـركى أكـبر بـكثـير من اجلـانب السـورى وهذا ا

يرجع إلى عدد من احلسابات هى(٣٩):
فعدم ١- لم تكن سـيـاسات فـتح احلـدود متـكـافئـة اقـتصـاديا. 
قــدرة الـصـنــاعـات الـســوريـة عـلـى مـواجـهــة الـصـنــاعـات الـتــركـيـة
صـانع السـورية السيـما فى تـطورة أدى إلى غـلق العـديد مـن ا ا

منطقة حلب.
٢- سـحـبـت سـوريـا من الــتـداول الـعــلـنى والـعــمـلى مــواقـفـهـا
ياه وحزب العمال السلبية من ثالثة ملفات هى: اإلسكندرونة وا
الـكـردسـتانى وهى كـانت عـنـاوين اخلالفـات الـسـوريـة - الـتـركـية

السابقة.
٣- كـانت دمـشق الـعامل األبـرز فى إدخـال الـدور الـتركى إلى
نطقة ومنحه مكاسـب إقليمية السيمـا من خالل إصرارها على ا

الدور التركى الوسيط بينها وب إسرائيل.
٤- تــوقــفت سـوريــا عن شـرطــهــا اخلـاص بــتـراجع الــعالقـات

التركية - اإلسرائيلية لتطوير عالقاتها مع أنقرة.
ـنـزلـة بـوابـة تركـيـا أيـضـا إلى الـدخول فى ٥- كـانت سـوريا 
وملفات لف الـفلسـطينى والساحـة اللبـنانية  ملفات أخرى مثل ا

إقليمية عدة.
دخوال ٦- وفـرت سـوريا الـقـومـيـة الـعـربـيـة الـبـعـثـيـة لـتـركـيـا 
ـتحـالفـة مع إسـرائيل وصورة أيديـولـوجيـا جتاوز صـورة تـركيـا ا

ناطق العربية. تركيا العثمانية التى كانت السبب فى تخلف ا
ـوقف الـتــركى من األزمـة عــلى الـرغم من كل مــا تـقـدم جــاء ا
الـسوريـة غيـر منـسجم مع مـجمل الصـورة العـامة الـتى رسمـناها.
فـعنـدما بـدأت حركـة االحتجـاجات فى سـوريا كـانت الدبـلومـاسية

التركية تتحرك على أساس عدة اجتاهات منها:
١- احلرص عـلى استمـرار النجـاح التركى األبـرز مع سوريا
من خالل الـسـعى إلى االسـتـقـرار فى سـوريـا عـبـر إصالح يـقـوده

الرئيس بشار األسد نفسه.
ــوجـرافـيـة إثــنـيـا ومــذهـبـيـا فى سـوريـا ٢- أن الـبـنــيـة الـد
مشابهة جدا للوضع فى تركيا وبالتالى هناك خشية تركية من أن
تتأثر تركيا سلبيا بأى فوضى أو تقسيم يصيب سوريا فكان هذا
دافـعا جلهـود أنقـرة من أجل منع انـفجار الـوضع هنـاك واحتوائه

عند حدود معينة.

ـسلـمون وتـيار اإلسالم اجلـدير بـالذكـر أنه إذا كـان اإلخوان ا
السيـاسى قد قبـلوا بقـيادة تركـيا لـلمنـطقة الـعربيـة وبالتـبعيـة لها
فاألمر لم يكن لتـستريح له روسيا حيث ال حتبذ األخـيرة أن يترك
زمام قيادة منـطقة جوار شبه مباشـر لها إلى دولة عضو فى حلف
ــلئ بــالــصــراعـات ــاضى ا شــمــال األطــلــنـطى خــاصــة فى ظل ا
الطـويلـة ب اإلمـبراطـوريـة العـثمـانيـة وروسيـا القـيصـرية والتـوتر
الذى تـشهده الـعالقات الروسـية - التـركية نـتيجة تـناقض مواقف

البلدين من األزمة السورية(٣٥).
ـصـلـحة أ- احتـجـاجـات الـربـيع الـعربـى وحسـابـات ا

التركية:
احلــقـيـقـة الـتى يـجـب اإلشـارة إلـيـهـا أن تـركــيـا لم تـكن تـتـوقع
حــصـول احــتـجــاجـات فـى الـوطن الــعـربى. لــذلك كــانت مـثل كل
الـدول األخرى مـتفـاجـئة بـها وبـالتـالى لم تـكن مسـتـعدة لـلتـعامل
ــوضـوعــيـة مـع الـواقع اجلــديــد. وقـد اتــسم أداء الـدبــلــومـاســيـة

التركية وال يزال باالرتباك جتاهها جميعا.
ومن اجلدير بالذكر أن تركيا عـقب اتباعها سياسات االنفتاح
اجلـديدة عـلى الـوطن الـعربى كـانت تـواجه كتـلـة عربـيـة واحدة فى
ـنطـقة الـعربـية وإن كان جتاوب كل قـبولـهـا للـدخول الـتركى إلى ا
محـور تبعـا حلسابـات خاصة به. لـذلك عنـدما بدأت االحـتجاجات
فى تونس ومصر وليبيا وسوريا لم يعد هناك وطن عربى واحد

بل حاالت متعددة بعدد هذه االحتجاجات.
ـكن الـقـول بصـفـة عـامـة إن األهـداف األسـاسيـة لـلـسـيـاسة و

اخلارجية التركية تتلخص فيما يلى(٣٦):
- إجنــاز شــروط حتـــقــيق عــضــويـــة االحتــاد األوروبى كــلــهــا
واالنـضـمـام إلـيه والـتـحــول إلى عـضـو فـاعل ومــؤثـر بـحـلـول عـام

.٢٠٢٣
- مواصـلة الـسـعى إلى حتقـيق التـكـامل اإلقلـيمـى عبـر تعـزيز

نطقة. أشكال التعاون األمنى واالقتصادى اإلقليمى فى ا
- الـــســــعى إلى أداء دور مــــؤثـــر وفـــاعل فـى حل الـــنـــزاعـــات

اإلقليمية.
شاركة الفعالة والقوية فى احملافل الدولية اخملتلفة. - ا

ؤسسات الدولية. - أداء دور حاسم فى ا
وقف التركى منها: ب- األزمة السورية وا

عنـدما نـتحـدث عن األزمة الـسـورية وأسس الـسيـاسة الـتركـية
حيالها فبداية يجب تأكيد أن سوريـا تشكل -منذ أمد- وال تزال
بـوابة تـركـيـا إلى الوطن الـعـربى. وعـندمـا انـتهـجت تـركـيا سـيـاسة
شكالت" مع وصول حزب الـعدالة والتنمـية إلى السلطة "تصفيـر ا
عـام ٢٠٠٢(٣٧) كـانت سوريـا العـنوان الـرئـيسى لـهذه الـسيـاسة.
فعـبر سـوريا حتـديدا حـققت تـركيـا جناحـها األبـرز فى سيـاسات
االنفتـاح على الوطن الـعربى والعالم اإلسالمى وحتولت العالقات
ـوذج لـعالقـات بـ دولـتـ كـانـتـا إلى الـسـوريـة - الـتــركـيـة إلى 
األمس الـقريب عـلى حـافـة الـدخول فى مـواجـهـة عـسكـريـة بـسبب

قضية حزب العمال الكردستانى.
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ـوقف الــتـركى هـنــا تـســاؤل مــهم: مـا احلــسـابــات الـتى حــكـمـت ا
? تشدد من النظام فى دمشق ومن معه من حلفاء إقليمي ا

ـكن اإلجــابـة بــصـورة حــاسـمـة عـن أسـبـاب احلـقــيـقـة أنـه ال 
ــوقف من تـطــورات الـوضع فى انــقالب أنـقــرة عـلى نــفـســهـا فى ا
سوريا واخملـاطـرة بتـعريض عـالقاتـها مع احملـور احملـيط بسـوريا
للتوتر واجلمود. إال أن أنقرة كانت تراهن على تغيير سريع للنظام
احلــاكم فى سـوريــا عـلى غــرار مـا حــدث فى مـصــر وتـونس من
خالل ضـرب احملور الـسـورى  الـعـراقى - الـلـبـنانـى من خـاصرته
ـنطـقة يؤدى ا يـفـتح البـاب أمـام هيـمـنة تـركـية عـلى ا السـورية 
ـذهـبى دورا مـهـما وهـو مـا لم يـحدث األمـر الذى فـيـهـا الـعامل ا
أربك الـسـيـاسـات التـركـيـة الـتى تـذبـذبت مـواقفـهـا الحـقـا بـ منح
هل لتحقيق اإلصالح والتصعيد انسجاما مع زيد من ا األسد ا
الـسيـاسات الغـربية - األمـريكيـة والعـربية  اخلـليجـية جتاه الـنظام

السورى.
وفى سياق طرح الدليل على الدور التركى السلبى فى سوريا
أشار الـدكـتور بـشـار اجلـعفـرى مـنـدوب سوريـا الـدائم لدى األ
ـتـحــدة فى أكـتـوبـر ٢٠١٤ إلى الـدور الـتــخـريـبى الـذى تـقـوم به ا
تـركـيـا عـبـر إدخـال إرهابـيى تـنـظـيـمى "داعش" و"جـبـهـة الـنـصرة"
ـكن إنـكار أن اإلرهابـيـ إلى داخل األراضى الـسـوريـة. كـمـا ال 
"السياسة الـتركية هى السبب فى تصـاعد حدة العنف فى سوريا
مــعــربـا عن دهــشــته بــشـأن الــتــهـاون الــدولى مع هــذه الــسـيــاسـة
واالزدواجــيـة فى الــتـعــاطى مع األزمــة الـســوريـة خــاصــة عـنــدمـا
ـسـاعـدة نـشـاهـد الـرئـيس الــتـركى نـفـسه يـضع شــروطـا مـسـبـقـة 
اجملتمع الدولى فى التصدى لـ "داعش" وهى شروط تمثل انتهاكا
ـتحـدة ومبـاد القـانون الدولى. فهـناك حـرب معـلنة ـيثاق األ ا
ضــد اإلرهــاب ومع ذلك هــنــاك تـــراخ فى الــرد عــلى مــا تــقــوم به

احلكومة التركية بسياساتها اخلاطئة جتاه سوريا"(٤٢).
وغـنى عن البيـان تلك الـصفقـة الغامـضة الـتى تمت عام ٢٠١٤
بشـأن األتـراك الـ ٤٩ اخملـتـطـفـ من قـبل "داعش" والـتى أبـرمـها
النـظام التركى بـرئاسة رجب طـيب أردوغان مع تنـظيم الدولة فى
العراق والشام "داعش" والتى أثـارت الدول الكـبرى بشكـل كبير
كـــمـــا دفـــعـت فى اجتـــاه طـــرح الــــعـــديـــد مـن الـــتـــســـاؤالت حـــول
سـيـنــاريـوهــاتـهــا وآلـيـات تــنـفــيـذهـا. فـقــد عـقــدت جلـنـة الــعالقـات
ـان األوروبـى جـلــسـة اســتـمــاع بـحــضـور وزيـر اخلــارجـيــة بـالــبـر
الشئون األوروبية التركى لالستـفسار عن الصفقة الغامضة التى
اسـتـطـاعت من خـاللـهـا تـركـيــا إطالق سـراح مـوظـفى الــقـنـصـلـيـة
ـوصل احملـتجـزين لـدى "داعش". ولم يفـصح الـوزير الـتـركيـة فى ا
ـــوجـــبه إطالق ســـراح  األتــراك الـــتــركـى عن االتـــفــاق الـــذى  
اخملتـطف مكـتفـيا بـالتـعلـيق عـلى االستـفسـارات بأن مـا قامت به
ـاثل ما قـامت به دول أخرى فى هـذا الشأن وهو األمر حكـومته 
الـذى يـضع الـعـديـد من عالمـات االسـتـفـهـام حـول طـبـيـعـة العـالقة

نطقة(٤٣). التى تربط ب تركيا والتنظيمات اإلرهابية فى ا
وقـد ظــهـرت بـعض الـتــكـهـنـات حــول الـصـفـقـة. فـمـثال ذكـرت
ز البريطانية أن احلكومة التركية أطلقت سراح ١٨٠ صحيفة التا
مـن مـقــاتــلى "داعش" مــقــابل اإلفــراج عن الــرهــائن األتــراك لـدى

"داعش".

واكـبـته ـوقف الــتـركى الــنـاصح لــلـقــيـادة الــسـوريـة  غـيــر أن ا
سـلــوكـيــات مـثــيـرة لــشـكــوك الـقــيـادة الــسـوريـة وتـطــرح عالمـات

استفهام متعددة منها:
- تـوالى الـتـصـريـحـات والـدروس الـتـركـيـة الـرسـمـيـة لـلـقـيـادة
السـورية والـنظـام فى سوريا كـما لـو أن أنقـرة وصيـة على الـدولة

والنظام.
- عدّ رئيس احلكـومة التركـية رجب طيب أردوغان األوضاع
فى سوريـا شأنا داخـليا تـركيا وهو ما أثـار حفيـظة دمشق عادةً

أن هذا ذريعة للتدخل فى الشأن الداخلى.
ــوالـيـة - شن وســائل اإلعالم الـتــركـيـة السـيـمــا اإلسالمـيـة ا
حلزب العدالة والـتنمية حملة واسـعة على النظـام فى سوريا منذ
الـيــوم األول لالحــتـجــاجـات وقـبـل بـدء تــبـلــور صــورة الـوضع أو
تـفاقمه وحتـول قناة الـتركـية النـاطقة بـالعربـية إلى نسـخة أخرى
من مـحــطـات عـربـيـة كــاجلـزيـرة الـقـطــريـة فى مـعـاداتــهـا لـلـنـظـام

السورى.
- السـلـوك األكـثر اسـتـفزازا لـسـوريا تـمـثل فى مـبادرة تـركـيا
ـالذ لــهـا ــعــارضــة الــســوريـة وتـوفــيــر ا إلى احــتــضــان ألــوان ا
لالجتـماع ومـحاولـة إنشـاء مجالـس قيـادات لها السيـما لـقيادات

. سلم اإلخوان ا
- قـيام تركـيا مسـبقا بـفتح مـلف الالجئ الـسوري لـلتشـهير

ستوي اإلقليمى والدولى. بالنظام السورى إعالميا على ا
- حتـذيرات تـركية مـتعـددة تقـترب من درجة الـتهـديد بـالتدخل
الــعـســكـرى مع مـواقـف تـقــول إنـهــا مـســتـعــدة لــكل االحـتــمـاالت

السياسية والعسكرية.
ـسـئـولـون األتـراك ضـد - االنـتـقـادات احلـادة الـتى أطـلـقـهـا ا
الـرئــيس الــسـورى نــفـسه مــثل "نـفــاد الـصــبـر" مــنه عـلـى لـسـان
أردوغان و"تـبدد الـثقـة به نـهائـيا" عـلى لـسان عـبدالـله جول و"لم

يعد من مكان للكالم معه" على لسان أحمد داود أوغلو.
- الـتــنـسـيق الــكـامل لــتـركــيـا مع واشــنـطن وقــطـر فى شـأن

وقف من سوريا. ا
فى هــذا اإلطـار يــجب تـأكـيــد أن كل خـطــوة كـان يـبــادر بـهـا
الرئيس السورى كانت أنقرة تـراها جيدة لكنـها غيـر كافية. وقد
وصلت فى األسبـوع األخير من أغـسطس ٢٠١١ إلى القول إن أى
خـطوة تـتـخـذ لم يعـد لـهـا أى معـنى بـعـدما فـات األوان. كـمـا كانت
قراطية أنقرة تطالب دمشق بتنفيذ إصالحات واالنتقال إلى الد
من دون األخـذ فى احلـسـبــان مـدى قـدرة مـؤسـسـات الـنـظـام عـلى
اســتــيـــعــاب هــذه اإلصالحـــات أو الــتــطــبـــيق الــســلـس لالنــتــقــال

قراطى(٤٠). الد
فى واقع األمر انتهت سيـاسات احلكومة الـتركية جتاه األزمة
السورية إلى نقطة الالعودة فى العالقات التركية - السورية(٤١)
وأدت إلى كسر الـعالقات االستراتـيجية ونهـاية سياسـات تصفير
ـشكالت والـعمق االسـتراتـيجى لـتركـيا كمـا مع سوريا وكذلك ا
مع الـدول األخرى التى تـرتبط بهـا سوريـا بعالقات مـتميـزة. ويثور
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اجلـمـهـوريـة فـى عـام ٢٠٢٣ العـبـا رئـيــسـيـا ومـؤثــرا فى الـصـعـيـد
ى وضمن الئحة أقوى عشر دول اقتصاديا فى العالم(٤٦). العا
ــا تـقـدم إلى أن ســلـبــيـة الـدور الــتـركى إزاء األزمـة نــخـلص 
ا تنطوى السورية من وجهـة نظر السياسـة اخلارجية الروسية 
علـيه هذه السلـبية من مسـاع مستمـرة إلسقاط نظـام بشار األسد
سلح من قـبل اجلماعات اإلرهابية التى من خالل تغذية احلراك ا
تـمويال وتـدريـبا بل وجتـنـيدا انـتـشـرت بـشـكل كـبـيـر فى سـوريا 
لـلمـقـاتـل تـمثـل حتديـا كـبـيـرا أمـام مـصـالح القـطب الـروسى فى
جرد سـقوط نظـام بشار األسد نـطقة والـتى ستصـبح مهـددة  ا
دعومة فضال عن تخوف روسـيا من وصول اجلماعات اإلرهـابية ا
من تــركـيـا إلى سـدة احلـكم فى سـوريـا. عــنـدهـا سـيـكـون اخلـطـر
ـصـالح االقتـصاديـة الروسـيـة فحـسب بل باألمن محـدقا لـيس با
ـنـطـقـة من ـا لـلـتـنــظـيـمـات اإلرهـابـيـة فى ا الـقـومى الـروسى ذاته 
اتـصاالت وتـنـسـيق مع اجلـمـاعـات اإلرهابـيـة فى احملـيط اإلقـلـيمى

لروسيا.
ثالـثا- التـنظيمـات اإلرهابيـة وسياساتـها جتاه األزمة

السورية:
حتظى عـمـليـة مـكافـحـة اإلرهاب بـأهمـيـة خاصـة فى الـسيـاسة
ـوجه إلى االحتـاد الـروسـيـة بـعـدّه إحــدى أبـرز ركـائـز الـتـهــديـد ا
الروسى. فـقد كـان أول ظهـور ألعمـال اإلرهاب فى روسـيا عـلى يد
منـظـمـة "األرض واحلـريـة" عـام ١٨٧٦(٤٧). فـضال عن ذلك تـتـهم
احلكـومة الـروسـية الـشـيشـان بـأنهم من وظـفـوا اإلرهاب إلى أبـعد

ـسـئـولــون عن نـقـله إلـى عـقـر دار روسـيـا حيث  مـدى وأنــهم ا
تفجير أكثر من هدف فى موسكو وفى مختلف األقاليم الروسية.
وقـد دخـلت سـيــاسـة مـكـافــحـة اإلرهـاب  مـنـحـى جـديـدا مـنـذ
سـلسـلـة الهـجـمـات التى تـعـرضت لهـا روسـيـا والتى كـان أبـرزها

احتجاز الرهائن فى مسرح موسكو فى أكتوبر ٢٠٠٢(٤٨).
فـيـمـا يـتـعلـق بـالـشـأن الـسورى تـمـثل سـيـاسـات الـتـنـظـيـمات
اإلرهابية الـتى انتشرت عـلى األراضى السورية حتديا بارزا فى
مواجهة السياسة الروسية جتاه الوضع فى سوريا(٤٩). وقد كان
لروسيا تخوفاتها من صعود تيار اإلسالم السياسى ووصوله إلى
نطقة خاصة أنها تـدرج جماعة اإلخوان السلطة فى بـعض دول ا
ـتشـددة ضمن قـائمة ـسلـم وعـددا من اجلمـاعات اإلسالمـية ا ا
نظمات اإلرهابية لـديها. ورأت أن هذا سيؤدى إلى توسيع نشاط ا
تـطرفة وستـكون له أصداء فى القـاعدة واجلـماعـات اإلرهابيـة وا
ـوجات الـداخل الـروسى الذى ال يـزال يـعـانى من اإلرهاب عـقب ا
الـعـنـيـفـة من عـدم االسـتـقـرار فـى مـنـطـقـة الـقـوقـاز الـروسى طـوال
التسـعينيات. ورغم اسـتخدام موسكـو القوة بصرامـة للقضاء على
ـنــطـقـة ومــكـافــحــة اإلرهـاب فى أراضــيــهـا اإلرهـابــيـ فى تــلك ا
اجلنـوبية فى الـقوقاز بـشتى الوسـائل األمنية فإنه ال يزال جرحا

يدمى القوقاز وروسيا(٥٠).
أ- بــدايـــة ظــهــور الـــتــنــظـــيــمــات اإلرهـــابــيــة وإعالن

نطقة: مناهضتها لنظام بشار والسياسة الروسية فى ا
ــسـئــولـة عـن نـشـأة ـتــحـدة هى ا ـســلم به أن الـواليــات ا من ا
جـهـاديى اجلـيـل األول من تـنـظـيم الـقـاعدة والـذين كـانـوا يـعـرفون

وكــانت صـحــيـفــة "وورلـد تــريـبــيـون" األمــريـكــيـة قــد أكـدت أن
احلكـومة التركـية اعترفت بـتجنـيد تنظـيم "داعش" نحو ألف مواطن
تركى للقتال فى العـراق وسوريا مقابل رواتب مغرية مشيرة إلى
ان بـأن ما ال يقل عن ألف تـركى يقـاتلون أن مـسئولـ أبلـغوا البـر
مع تـنــظـيم "داعش". كــمـا أكـدت أن "داعش" تــعـرض عـلى األتـراك
دارس ـساجـد وا رواتب مـغريـة ويجـرى جتنـيد األشـخاص فى ا

بل وحتى من صفوف القوات األمنية(٤٤).
وقف التركى من األزمة السورية: ج- نتائج ا

على الرغم من أن الـسياسـات التركيـة إزاء الوضع فى سوريا
تـعــد أحـد الـتـحـديـات الـتى تـقف فـى وجه الـسـيـاسـة الـروسـيـة فى
سوريـا فإن تـركـيا فى مـوقفـهـا السـلبى مـن النـظام الـسورى قد
تـرتب فى كـنـفـهـا الـكـثـيـر من الـنـتـائج الـسـلـبـيـة الـتى ال تـصب فى

مصلحتها منها مثال(٤٥):
١- خـسـرت تركـيـا خالل فـتـرة وجيـزة تـقـدر بـأسابـيع قـلـيـلة
عالقـات اسـتـراتـيــجـيـة بـنـتـهـا مع سـوريــا وحـلـفـائـهـا عـلى امـتـداد

اضية. السنوات ا
كن أن ٢- إن أيـة مـحـاولــة لـتـرمـيم الــعالقـات مع سـوريـا ال 
ترتكز على القواعد السابقة التى انهارت وال بد من أسس جديدة
صالح التى حتكم العالقات ب ألية عالقات مستقبلية أساسها ا
دولـتـ خـارج أية أوهـام ديـنـية أو ثـقـافـية أو تـلك الـتى تُـبنـى على
قـربى أو أعـمـاق اسـتـراتـيـجـيـة والـتى انـهـارت عـنـد أول امـتـحان

جدى.
٤- إن فشل السـياسة التركـية فى سوريا من مـنطلق خسارة
حليف استراتيجى والـفشل فى إسقاط النظام حتى اآلن ال يعنى
ـا فـى ذلك اخلـيـار تـخــلى أنـقـرة عن مــحـاوالت إسـقــاط الـنـظـام 
الـعـسـكرى احملـكـوم بـثالثـة شروط. الـشرط األول هو صـدور قرار
من مـجـلس األمن الـدولى يـسـبغ شـرعـيـة دولـيـة عـلى أيـة مـشـاركة
تركـيـة عـسكـريـة. ويـتـمثل الـشـرط الـثانى فى اتـخاذ حـلف شـمال
وافـقة تركـيا بـالطبع حيث األطلنطى قرارا بالـتدخل العـسكرى 
الـقـرارات بـاإلجـمــاع. أمـا الـشـرط الـثـالث واألخـيـر فـهـو حـصـول
تطورات درامـاتيكيـة فى سوريا تدخـلها فى فوضـى تُخرج سوريا
كن لـتركيـا أن تتدخل الـكردية من الـسيطـرة احلكومـية. وعنـدها 
فـردها لفرض سيطرتهـا على الشريط الكردى السورى عسكريا 
ـنع تشـكيله بـؤرة تهـديد لتـركيـا بالتـواصل مع أشقـائه من شمال
ا يعزل العراق مرورا بجنوب تركيا وصوال إلى شمال سوريا 

تركيا جغرافيا عن الوطن العربى واإلسالمى.
ــكن الـقــول فى ضــوء مــا سـبـق إن الـســيــاسـة اخلــارجــيـة
التركية تهدف إلى توسيع "مروحة خياراتها" فى مواجهة محاوالت
عـزلـهـا وتـهــمـيـشـهـا وبـالــتـالى تـوسـيـع حـيـزهـا لـيــشـمل الـشـرق
والغـرب والـشمـال واجلـنوب لـتـتحـول من دولـة هـامشـيـة ال قيـمة
لهـا وعلى أطـراف القارات كـما يرى صـمويل هنـتنجـتون إلى دولة
حاسمـة من النـاحيـة اجليـوبولـيتـيكـية وذات حـضور مـركزى تدور
حـوله الـدول كـافـة. كـمـا تـهـدف الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة الـتـركيـة إلى
اإلسهام فى حتقـيق االستراتيجـية الكبرى للـبالد بالتحول إلى قوة
ـئــة الســتـقالل ــيـة مــؤثــرة وإلى أن تــكـون بــحــلـول الــذكــرى ا عــا



- ٣٨ -

حتديات السياسة اخلارجية الروسية جتاه سوريا                                                                                                                               د. عبدالعال الديربى

السياسة الدولية  - العدد  ٢٢٠ -  أبريل ٢٠٢٠  - اجمللد ٥٥

الـنـظام الـسـورى عـلى أنه ال يـقـوم بـقمـع ثورة شـعـبـيـة فى سـوريا
ا يـحـارب تـنـظـيـمـات إرهـابـية تـسلـحـهـا وتـمـولـهـا قـوى دولـية وإ
ـكان وإقـلـيـمـية وتـضم مـقـاتـلـ أجـانب. كـمـا أنه من الـصـعـوبـة 
ـقاتل التـشكيك أيـضا فى تقاريـر دولية كـثيرة أفادت بـأن معظم ا

األجانب الذين وصلوا إلى سوريا لالنخراط فى تنظيم "النصرة"
ثم "داعش" وصلـوا إليـها عـبر تـركيا وحصـلوا مـنهـا ومن بعض
الدول اخلليجية والعربية خاصة قطر على أموال وأسلحة كثيرة
وهــو مــا كــان يـــتم حتت ســمع وبـــصــر أجــهــزة  االســـتــخــبــارات

األمريكية(٥٧).
سـلحة فضال عـما سبق أصـبح توافد الـتنـظيمـات اإلرهابـية ا
عــلى األراضى الــسـوريــة لـلــقــتـال ضــد الـقــوات احلــكـومــيـة أمـرا
راقب والسبب فى ذلـك أيضا هـو سياسات واضحـا للمـتابع وا
الـنظـام الـسورى من خالل تهـيـئته الـبـيـئة احلـاضـنة لـكل صـنوف
ــارسـات ضــد الــشـعب اإلرهـاب عـلـى خـلــفـيــة مــا يـقــوم به من 
ـؤكـد أن الـتـسـلل إلى سـوريـا من أجل الـقـتـال لم الـسـورى. ومن ا
" الــقــادمـ من الــدول اجملـاورة يـعــد مــقـصــورا عـلـى "اجلـهــاديـ
لـسـوريـا بل يــوجـد الـكـثـيــر من اجلـنـسـيـات الــعـربـيـة واألوروبـيـة
عارضة تشـارك فى التسـلل رغبة فى الـقتال إلـى جوار صفـوف ا
الـسـورية. ولـكن يـبقى تـنـظم الـقاعـدة بـحسـبـانه أشـهر الـتـنظـيـمات
عارضة السورية وأصبحت سلحة التى تقاتل إلى جوار قوات ا ا
ـا يسمى هـناك خـشيـة من أن تتحـول البالد لـدولة فـاشلـة ومأوى 
ـتـطـرفـة خـاصــة بـعـد ورود األنـبـاء الـتى اجلـمـاعـات اإلرهـابـيــة وا
تـتحـدث عن تـسلل الـعـديـد من مقـاتـلى تنـظـيم الـقاعـدة إلى سـوريا

للمشاركة فى إسقاط نظام بشار األسد(٥٨).
ن وقـد زاد مـن هـذا االجتـاه الـبــيـان الــذى أصـدره الــشـيخ أ
الـظواهـرى زعيم تـنـظم القـاعدة الـذى أعلن فـيه دعمه لالنـتفـاضة
سـلـم فى تـركـيا والـعـراق ولبـنان واألردن فى سـوريـا وحث ا
على مساعـدة الثوار السوري فى نضالهم ضـد نظام األسد. وقد
نـزلة دخـول لـتنـظـيم القـاعدة بـشـكل رسمى عدّ بـيـان الظـواهـرى 
عـلى خط األزمـة الـسـوريـة بـعـد أن دخـلـهــا من الـنـاحـيـة الـعـمـلـيـة

اجلهادية.
اجلـدير بـالذكـر أن أحـد أهم التـحديـات التى تـعرقل مـسارات
السـياسة الـروسية الوجـود القاعـدى فى سوريا خـاصة أنه ليس
جـديدا. فهـو مـوجـود مـنذ االحـتالل األمـريـكى لـلـعراق. فضال عن
ذلك هــنـاك عـنــاصـر الــقـاعـدة الــقـادمــة من لـيــبـيــا وبالد الـشـام
والـيـمن والتى تـتـخذ من سـوريـا محـطـة لالنطالق داخل األراضى
الــعـراقـيــة. ومع مـرور الـوقت تـمــركـزت الـعــنـاصـر اجلــهـاديـة فى
نـطقة احلـدودية ب الـعراق وسوريـا(٥٩). وبعد قـيام احلرب فى ا
سـوريا غيـر تـنـظيم الـقـاعـدة مسـاره من الـتدفـق نحـو الـعراق إلى
الـتدفق نـحـو سـوريا. ويـتـطـلع هـذا التـنـظـيم فى الـوقت الراهن إلى
مــسـاعـدة الــسـوريـ الــسُـنـة عــلى تـعــزيـز أنـفــسـهم عــلى حـسـاب
ـدعومـ من قبل إيران واسـتغالل عـدم شعـبيـة النـظام العـلوي ا
ـسـلـمـ الـسـنـة كـوسـيـلـة لـكـسب مـوطئ قـدم له فى الـعـلـوى بـ ا

سوريا.
نطـقة احلدودية ـتمركـزة فى ا فضال عن الـعناصـر اجلهادية ا
ب العراق وسوريا والذين سبق تدفق عدد كـبير منهم إلى داخل

باجملاهدين العرب حيث عملت على تهيئة التربة إلنباتهم. فقد جاء
علـى لسان هـيالى كليـنتون وزيـرة اخلارجيـة األمريكـية "نحن من
خلقنا تنظيم القاعدة". فالتنظيم -على األقل- فى مرحلة التأسيس
كان جزءا من تـصور أمريكى هـدفه االنفراد بقـيادة العالم وتأكيد
تـحدة نهـاية الـتاريخ كمـا أشار فـوكويـاما. فـقد أعـطت الواليـات ا
وحلفـاؤها للـحرب فى أفغانـستان معـنى مقدسا حيث كانت سـببا
رئـيــسـيــا فى إلــهـام جــيل كـامـل من اإلسالمـيــ بـفــكـرة اجلــهـاد
ـعـسـكـرات واسعـا لـعـسـكـرة هـذا اجلـيل وانـفـتاحـه على وفـتـحت ا
الـعنف. وقـد كانت أفـغانـستـان ومعـسكـراتهـا أحد مـصادر اجلذب
للجـيل الثانى مـن القاعدة والذى منـحته احلرب عـلى العراق عام
ـزيد من التـطرف اخملرب لـلعمـران وللتوازن ٢٠٠٣ مجـاال واسعا 

االجتماعى(٥١).
وغنى عن الـبـيان أن اجلـذور الـتـنظـيـميـة لـ "داعش"(٥٢) تـعود
إلى االحـتالل األمـريكى لـلـعراق وكـنتـيـجة مـبـاشرة له(٥٣). ورغم
تـمـتع هـذا التـنـظـيم بـحـاضـنة شـعـبـيـة قـوية خـصـوصا مـن جانب
بعض أوسـاط السُـنة الـتى همـشهـا النـظام الـعراقى فى مـرحلـة ما
بعد صدام فإنه لم يتمـكن من فرض نفسه كقـوة يتع أخذها فى
احلــسـبــان إال عــقب وصــول احـتــجــاجـات "الــربــيع الــعـربى". إلى
سوريا. فبعد أشهر قليـلة من تفجر االضطرابات ضد نظام بشار
تشـكلت "جـبـهة الـنصـرة" عـام ٢٠١١ والتى أعـلنت والءهـا لـتنـظيم
الـقـاعدة وراحت تـشـتـرك مع تـنـظـيـمـات أخرى أبـدت اسـتـعـدادها
ـسلحة فـى مواجهة الـنظام السـورى. هنا بدأت الستـحدام القوة ا
األمور فى التـغير على األرض خاصة بـعد أن دخل تنـظيم "الدولة
اإلسالمـية فى الـعراق" سـوريا وحمل اسم "الـدولة اإلسالمـية فى
بالد الـعراق والشـام"(٥٤). وقد اشـتهـر إعالميـا ودوليا حتت اسم

"داعش"(٥٥).
ـتـطـرفــة ذات الـطـابع اخلـوارجى لـتـجـعل جــاءت الـتـنـظـيـمـات ا
حــروب الــعــالم اإلسـالمى داخل أراضــيه ولــيــست فى مــواجــهــة
أعدائه ومـهدت األرض حلـرب طـائفـية عـدت فيـهـا الشـيـعة الـعدو
الرئيـسى لها. ذلك اجليل اخلـوارجى الذى ينتـمى إليه أبو مصعب
الزرقاوى وهو اجليل الثانى للـقاعدة. أما اجليل الثالث فهو جيل
أبى بكـر البـغدادى. فـمع تفـجـر االحتـجاجـات فى سـوريا وتـنامى
أعـمـال الــقـمع لـهـا من جـانـب نـظـام بـشـار األسـد وتـشــكُّل جـبـهـة
النصرة أعلن البغدادى الدولـة اإلسالمية فى بالد العراق والشام
وصل فى يـونيو "داعش" ثم نـصب نفـسه خليـفة لـلمسـلمـ من ا
٢٠١٤ حــيث تـلـقى الـبـيـعـات من أخـوات "داعش" مـعـلـنـا أن دولـة
اخلالفـة بـخـير وأنـهـا تـتـمـدد(٥٦). ولعل هـذا الـتـنـامى والـتـضخم
الـكبـير فـى حجم وقـوة التـنظـيمـات اإلرهابـية يزيـد األزمـة السـورية
ـثل حتـديـا تـعــقـيـدا ويـنــتـقل بـهــا من سـيئ إلى أسـوأ وهـو مــا 

واضحا أمام السياسة الروسية إزاء الوضع السورى.
ـكان عـلى أى مـراقب محـايد وفى واقع األمـر من الـصعـوبة 
الـتـشـكـيك فى صـحـة تـقـاريـر عـديـدة أكـدت أن اإلدارة األمـريـكـيـة
ــارسـات إرهـابـيـة عـدة ارتــكـبـتـهـا جــبـهـة الـنـصـرة تـغـاضت عن 
ـشـابهـة فى بـداية األزمـة الـسوريـة. فـقد وغـيرهـا من الـتنـظـيـمات ا
دأبت واشـنـطن فى تـلك الـفـتـرة عـلى وصف مـا يـجـرى فى سـوريا
بأنه ثورة شعـبية فى مواجهة نـظام مستبد على الرغم من إصرار
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ووفقـا لـتـصـريح قـدرى جمـيل نـائب رئـيس الـوزراء الـسورى
فإن احلرب األهلية هناك وصلت إلى طريق مسدود حيث ال يوجد
ـة اآلخر. يـعنى لـدى أى من طرفى تـلك احلرب الـقوة الـكافـية لـهز
ـبـاراة سـتـكـون ال صـفـريـة أى أنه لـيس هـنـاك ذلك أن مـحـصـلـة ا
طـرف فـائــز بـالـنـقـاط الــعـشـر مـثال وطـرف آخــر خـاسـر لـكل تـلك
ـا ستـكون احملصـلة سـلبيـة بالـنسبـة لكل من الـطرف النقاط وإ
سـئول الـسورى وأنه وضع لن يـتـغيـر لفـترة من الـوقت بحـسب ا
من منطلق أن االقتصاد السورى قد عانى خسائر بلغت نحو ١٠٠

عارضة(٦٥). مليار دوالر نتيجة احلرب ب احلكومة وا
ــكن الـــقــول أن الـــوضع فى واحلق فـــإنه وفـى ضــوء ذلك 
حـيث ســوريـا حتــول إلى أكــبـر كــارثــة إنـســانــيـة فـى هـذا الــقـرن 
جتــاوزت احلــالـة الــســوريـة مــا يــسـمـى "الـصــومــلـة" و"األفــغــنـة"
و"الـلــبــنـنــة" و"الـعــرقــنـة". إذ إن الــتــدخل الــسـافــر دوَّل الــقـضــيـة
ـصـالح وتـصـفـيـة الـسـورية وجـعل من أرضـهـا سـاحـة لـتـحـقـيق ا
احلـسـابات. بـينـمـا أصـبـحت أصـوات ومـصـالح الـشـعب الـسورى
فرط من قبل الدول مهمشة إلى درجـة الغياب الكامل والتجاهل ا
ا سلب السوري -نظامـا ومعارضة وشعبا- سيادة تدخلة  ا
الـقــرار وجـعل من سـوريــا دولـة حتت الـوصـايــة الـدولـيـة دون أن
يسـمى وصىّ مـعروف يتـحمل الـتـبعـات الـقانـونيـة لـلوصـاية وفق

القوان الدولية(٦٦).
ـا يــذكـر فى هــذا الـصـدد أن روســيـا فى تــأيـيـدهــا لـلــنـظـام
ا هى مـدفوعـة بحـسابـات تـتعـلق بصالت بـعض قوى الـسـورى إ
ـعـارضـة الـسـوريـة بـتـنـظـيم اجلـهـاد فى الـشـيـشـان الـذى سـافر ا
بـعض أعـضــائه إلى سـوريـا لــيـحـاربــوا ضـد نـظــام بـشـار األسـد.
ــة نـظـام بــشـار األسـد حـيث إن وقـوع وتـخــشى روسـيــا من هـز
النـظام سـيـؤدى إلى تغـيـير أنـظـمة الـشرق األوسـط كمـا حدث فى
الـــدول الــوريـــثــة لالحتـــاد الــســـوفــيــتـى فــيــمـــا عــرف بـــالــثــورات
صـالح الروسيـة مهددة بـنسبـة كبيرة لـونة(٦٧). يعـنى هذا أن ا ا
عـادية لها ـعارضة ا حال حدوث ذلك السيمـا عندما تـنفرد قوى ا

بالسلطة فى سوريا.
واجهة التحديات: رابعا- السيناريوهات الروسية 

بـعـد أن قـمـنـا بـاسـتـعـراض الـتـحـديـات الـتى تـواجه الـسـيـاسة
اخلــارجــيــة الــروســيــة جتــاه ســوريــا كــان لــزامــا عــلــيــنــا تــنــاول
السيناريوهات الروسية للتعامل مع تلك التحديات ومواجهتها على
ـصـالح وعدم تـهـمـيش الـدور الروسى األرض تلـبـيـة حلـسابـات ا
جتـاه الــوضع فى سـوريـا. واحلق إن هــذه الـسـيـنــاريـوهـات تـأتى
ــسـعـى الــروسى إلحــداث االتــزان واالتــسـاق فـى مــيـزان ضـمـن ا
ـواءمات القـوى الـفـعالـة عـلى األرض الـسوريـة سـواء من خالل ا
واءمات الروسية - الروسية - األمريكية - الغربية من جانب أو ا
ــســار الــتـفــاوضى الــتـركــيــة من جــانب ثــان أو مـن خالل دعم ا
ـعـارضة مـن جانـب ثالث والـتـسـويـة الـسـلـميـة بـ الـنـظـام وقـوى ا

وأخير.
أوال- سيناريو التدخل العسكرى فى سوريا:

ستـبعد أن تقْـدم موسكو طـواعية علـى إجراء مراجعات من ا
ذاتية لدورها فى األزمة السورية ومواقفها منها كإجراء استباقى

ســوريـا فــإن بـعض دول اجلــوار الـســورى مــثل األردن ولـبــنـان
تـستـضـيف عـلى أراضـيـهـا تـيـارات جـهـادية تـرى مـنـاخـا خـصـبا
لتحـقيق تطلـعاتها اإلرهابـية ما دامت حالـة االضطراب فى سوريا
ا يـتيح لـها فـرصة نقل نـشاطـها إلى الـداخل السورى مـستـمرة 
األمـر الذى دفع بـعدد من اجلـهاديـ من هذه الـدول (اجلوار) إلى
التـوجه إلى سوريا لالنـخراط فى األعمال اجلـهادية هـناك بحسب
زعـمهم. وقـد تـواترت األنـبـاء عن تـسلـل العـديـد من أعـضاء تـنـظيم
الـقـاعـدة إلى داخل األراضى الـسـوريـة حـيث تـردد أن نـحـو ٦٠٠
عـنصـر من تـنظـيم القـاعدة دخـلـوا إلى سوريـا عن طريق األراضى

التركية(٦٠).
وقـد اتخـذت اجلماعـات اإلرهابـية داخل سـوريا خـطا ثـابتا فى
الــعـمـل هـو إنــهـاك الــنـظــام وهــدمه من خالل الــتـســتـر بــالـغــطـاء
واطن داخل الطائـفى وبخطاب تـكفيرى ضـد النظام وحتريض ا
ـسـاجـد بـعـد صالة اجلمـعـة عـلى الـتـظـاهـر واسـتـخدام بـعض ا
السالح والهجمات على مراكز اجليش والشرطة وتخريب أنابيب
النفط اخلام والغاز بهدف تدمير مصادر الطاقة وتخريب سيارات
اإلطـفـاء فى درعـا والالذقـيـة وغـيـرهـمـا واإلعالن عن قـيـام الـدولـة
اإلسالمية فى بلدة تلكلخ احلدودية مع لبنان يوم ١٠ مايو ٢٠١١
دعو ناصر مرعى أميرا لها فضال عن تهريب السالح وتنصيب ا

إلى سوريا(٦١).
ب- احـــتـــدام الــــصـــراع بـــ الـــقــــوات احلـــكـــومـــيـــة

والتنظيمات اإلرهابية فى سوريا:
غنى عن الـبـيان أن الـصـراع تـدور رحاه بـ الـنظـام الـسورى
ـسـلـحة اإلرهـابـيـة وغـير ـسـلـحة وغـيـر ا وعـدد من الـتـنظـيـمـات ا
اإلرهابية كجبهـة النصرة وتنظيم الدولـة فى بالد العراق والشام
"داعش" واجلـيش احلـر واالئــتالف الـوطــنى الـسـورى هى قـوى
بـيـنهـا من اخلالفـات واالخـتالفـات مـا يـضيـف إلى التـعـقـيـد الـبالغ
ـواجهـات الـعسـكـرية لألزمة الـسـوريـة. وقد وصل األمـر إلى حـد ا
ؤثـرة ب تنظـيم الدولة اإلسالمـية فى العـراق وسوريا واجليش ا
ـسلـحة ليـست فقـط ب اجليش واجـهات ا ـا يعـكس أن ا احلر 

عارضة(٦٢). النظامى للدولة وقوات ا
نـاهضـة لكل ؤكـد أن التـنظـيـمات اجلـهاديـة اإلرهابـيـة ا ومن ا
ـؤيدة له وعلى رأسـها من الـنظـام السـورى والسـياسـة الروسـية ا
تـنـظـيم الـقـاعـدة -فى حـالة سـقـوط نـظـام بـشـار األسـد- سـتـصبح
ـشروع نـطقة ألنهـا تؤمن  خـطرا حـقيـقيـا على كل األنـظمـة فى ا
جـهادى ال تسـعى فقط إلى تـطبيـقه بل تسـعى أيضا إلى تـصديره
إلـى كل دول اجلـــــــوار ومـن بـــــــعـــــــدهـــــــا إلى كـل دول الـــــــعـــــــالم
اإلسالمى(٦٣) وهــذه هى أيــديـولــوجــيـة تــنــظـيم الــقــاعـدة ومــنـاط
شـروع اجلـهادى هـو الوحـيـد القـادر على حتركاته. ذلك أن هـذا ا
حتــقــيـق حــلم إقــامــة الــدولــة اإلسالمــيــة الــكــبــرى (دولــة اخلالفــة
اإلسالمـيـة) األمـر الـذى من شـأنه أن يــهـدد كل األنـظـمـة الـقـائـمـة
ــصـالح الــروسـيـة فى ــنـطـقــة(٦٤) ويـضــرب كـذلك ا حـالــيـا فى ا
سـوريــا وفى مــنـطــقـة الــشـرق األوسـط بـصــفـة عــامـة. ولــعل هـذا
ثل حتـديا تـتحسب له السـينـاريو اجلهـادى للجـماعات اإلرهـابية 

القيادة الروسية وتخشى وقوعه ب الفينة واألخرى.
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اجلماعـات األخرى كأحد حتديـات السياسة الـروسية فى سوريا
دعومـة من تركيا عـارضة السـورية ا إلى التـأثير سلـبا فى وضع ا
فى الـشمـال واتسـاع الدور الـكردى فى شـمال الـبالد فضال عن
أن هذا الـتدخل من جانـب روسيا يـضع هذه األخيـرة على احلدود
ـا يـجعـلـهـا العـبا رئـيـسـيـا يسـعى إلى تـغـيـير اجلنـوبـيـة لـتركـيـا 
قــواعـــد الــصــراع داخل احلـــدود الــســوريــة عـــلى حــســاب الــدور
ـا يـنـال بــدوره من األمن الـقـومى الــتـركى خـاصـة مع الـتــركى 
ــيــدانــيـة فى ثـبــوت الــعــجــز الـتــركى عن تــغــيــيــر دفـة األوضــاع ا

سوريا(٧٠).
باشر مع تركيا: ثانيا- سيناريو الردع دون الصدام ا
مثَّل الـتـدخل الـروسى فى سـوريا فى نـهـايـة سبـتـمـبر ٢٠١٥
تـهديـدا لالستراتـيجـية الـتركيـة فى منـطقة الـشرق األوسط عـموما
بل واألهداف الـتى سعت أنقـرة إلى حتقيـقها مـنذ اندالع انـتفاضة
مــــارس ٢٠١١ فى ســــوريـــا فـى الـــوقـت الـــذى تــــمــــثل فــــيه هـــذه
االســتـراتــيـجــيـة بــشـكل عــام والـســيـاســات الـتــركـيــة إزاء األزمـة
الـسـوريـة بـشـكل خاص حتـديـا كبـيـرا أمـام الـسـيـاسـة اخلـارجـية

الروسية كما سبق التفصيل.
"Su-24" واحلق إن إسقاط تـركيا للـطائرة احلربـية الروسية
بـالـقــرب من احلـدود الـسـوريـة فى نــوفـمـبـر ٢٠١٥ زاد من تـأز
وقف ب البلدين حيث مثَّل هذا احلدث ضربة قاصمة للعالقات ا
الروسـية - الـتركـية وطـعنـة فى الظـهر وفـقا لـبوت إلى حد دفع
بعض احملـلل إلى الـقول باحتـماالت حدوث مـواجهة عسـكرية ب
الـبلـدين على أرض سـوريا. غيـر أنه لم يكن فى اسـتطـاعة مـوسكو
الرد عسكـريا بشكل كاف ومـعقول ضد أحد أعـضاء حلف الناتو.

لذلك فقد احتفظوا بهدوئهم(٧١).
تــأســيـســا عــلى مــا تــقـدم اتــخــذت روســيـا بــعض الــتــدابــيـر
واإلجراءات االقـتصـاديـة والتـجاريـة والـعسـكريـة االنـتقـاميـة ضد
أنـقرة كـنوع من االجـراءات التـصعيـدية الـردعيـة ضد تـركيا. ومن

هذه التدابير وتلك اإلجراءات(٧٢):
١- عـلى مـسـتوى الـتـدابـيـر االقـتصـاديـة والـتـجـارية  حـظر
اسـتـيـراد عـدد من الـسـلع والـبـضـائع الـتـركـيـة وحـظـر الـعـمـلـيـات
الـتـجـاريـة واالقــتـصـاديـة ذات الـصـلـة فـضال عـن مـنع الـشـركـات
ــارسـة أى نــشــاط داخل روسـيــا مــنع اسـتــخـدام الـتــركــيـة من 
األيـدى العـاملة الـتركـية ووقف الـعمل بنـظام اإلعـفاء من تـأشيرات
الـدخـول مع تركـيا ابـتـداء من عام ٢٠١٦ ووقـف رحالت الطـيران
الـتـجارى (شـارتـر) بـ الـبلـدين وكـذا حـظـر الرحـالت السـيـاحـية

الروسية إلى تركيا.
٢- عـلى مـستـوى الـتـدابـيـر الـعـسـكـرية قـطـعت وزارة الـدفاع
جـمـيع االتـصـاالت الـعـسـكـريـة بـ اجلـانـب حـيث  وقف اخلط
ـثل األسـطــول الـروسى فى تـركـيـا الـسـاخن الــروسى وسـحب 
الذى يـنسق عمل األسـطول فى البـحر األسود كما  قـامت روسيا
بــنـشــر نــظـام الــدفــاع اجلـوى األحــدث فى الــعــالم وفـقــا خلــبـراء
ــعـــروف بـــاسم "إس ٤٠٠" فى مـــطــار حـــمــيـــمــيم عــســكــريـ وا
ا يشير إلى جاهـزية القوات الروسية العسكرى بريف الالذقية 
ـثل ضد أى طائـرة تركـية تخـترق األجواء الـسورية أى أن لـلرد با

ـوقف األمـريكى مع استـنـادا إلى تـقديـر انـعكـاسـات الـتحـول فى ا
ـوقف وصول دونـالـد تـرمب إلـى البـيـت األبيـض وارتـدادات هذا ا
تـوقعـة أوروبيا وإقـليـميا وعـربيا ألن هذا سيـرتب على روسيا ا
دفع تكـاليف باهـظة تمس نهج عـسكرة سـياستهـا اخلارجية. فرغم
الذرائع التى ساقتها لتبـرير تدخلها العسكرى فى سوريا فى ٣٠
ـتــطـرفــ من أصـول سـبــتــمـبــر عـام ٢٠١٥ من قــبـيل مــواجـهــة ا
قوقـازية ومـحاربـة تنـظيم الـدولة "داعش" ومنـع انتـشار الـفوضى
... إلخ فـقد برز جلـيا أن ما أرادتـه بتدخلـها العـسكرى يـتمثل فى
: األول مـنع انـهـيـار نـظـام األسد واآلخـر إحـكـام هـدفـ رئيـسـيـ
ــلف الـسـورى السـتـخـدامـه كـورقـة لـتـعـزيـز الـدور الـقـبـضـة عـلى ا

الروسى فى مواجهة واشنطن والغرب(٦٨).
واحلق أنه عـندمـا أقدم بـوت عـلى استـخدام الـقوة الـعسـكرية
فى سوريا كفـرصة مواتية وخـطوة مهمة فـقد كان ذلك راجعا إلى
افتـقـار إدارة باراك أوبـامـا آنذاك السـتـراتيـجـية واضـحـة وفعـالة
جتـاه احلـرب الدمـويـة فى سـوريا وانـكـفاء الـسـيـاسات اخلـارجـية
لـواشـنطن وعـدم حتـريكـهـا سـاكـنـا ضد تـدخل روسـيـا عـسـكـريا
وتوسيع قواعدها وإقامة قـواعد جديدة فى سوريا. وبالفعل جنح
ـلف بــوتـ فى إظـهـار أن بالده قـوة كــبـرى لـهـا الـيـد الــعـلـيـا فى ا

السورى كما جنح فى تقز الدور األمريكى وتهميشه.
وقد كان لـلتدخل العـسكرى الروسى فى سـوريا أثره الواضح
عـلـى الـقـوى الـدولـيـة واحملـلـية حـيث ظـهـر لـلـجـمـيع قـدرات الدب
الروسى على احلسم ودحر اخلـصوم على األرض. فمثال وفـيما
يتـعلق باجليش احلـر -كفصـيل منشق عن اجلـيش السورى- فإنه
تضررين من التدخل الروسى حيث تعرض لكثير من يبدو أكثر ا
ـثـل تـنـظـيم الـضــربـات اجلـويـة الــروسـيـة. أمـا جــبـهـة الــنـصـرة 
الــقـاعــدة فى بالد الــشـام فــقـد تــعـرضـت مـعــاقـلــهـا فى الالذقــيـة
لـضــربــات شــديـدة مـن جـانـب الـقــوات الــروســيـة كــمــا تــعـرضت
ـاثـلة فضال عن مواقـعـها األخـرى فى مـحـافظـة إدلب لـضـربات 
جنـاح الــقــوات الــروســيــة فى مــنع وصــول إمــدادات الــسالح إلى
ـنطـقـة. أمـا تـنـظـيم "داعش" فـقد ـوجـودة بـا ـسـلحـة ا اجلـمـاعـات ا
صادر تـعرضت مـعاقـله فى سوريـا لضربـات جويـة روسيـة وفقـا 
عـسـكـريـة روسـيـة حـيث  شن غـارات جـويـة عـلى مـا يـزيـد عـلى
ألـف وخمـسمـئة موقع لـ "داعش" مـنذ بـدأت العمـليـات العسـكرية
ـا أسـفر عن تـدمـير الروسـيـة فى سـوريا وحـتى نـوفـمبـر ٢٠١٥ 
مـراكـز مـخـتـلـفـة لـلـقـيـادة ومـراكـز الـتـدريب لإلرهـابـيـ ومـعـامل
وورش لصنع العبوات الناسفـة والصواريخ ومستودعات للذخائر
والـوقــود(٦٩). واحلق إن هـذا الــتـدخل الــعـسـكــرى الـروسى ومـا
تـنوعـة فضال ـعارضـة اإلسالمـية بـفصائـلهـا ا أصاب جـماعات ا
عن اجليش احلر من خـسائر كان سبـبا فى تنـامى معدالت الدعم
ـستـهدفـة بالـقصف الـروسى من قوى ـقدم إلى هـذه اجلمـاعات ا ا
ا يطيل أمد الصراع وفقا دولية أخرى منها تركيا والسعودية 

. لكثير من احمللل
وكـشف الــكـثـيـر من الـدراسـات عن أن تــركـيـا تـعـد أحـد أكـبـر
اخلــاســـرين مـن الــتـــدخل الـــعــســـكـــرى الــروسى بـــحـــكم اجلــوار
اجلغـرافى لـسـوريا وتـأثـيـرها الـكـبـير فى الـشـمال. فهـذا الـتدخل
الروسى من شأنه أن يـتجاوز بتـداعياته مسـألة "داعش" وغيره من
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فقط أو كلـيـهـمـا مع وسـاطـة أوروبيـة - أمـريـكـية عـلى أال يـتـناول
ا ـذكور إعادة هـيكلة اتـفاق سوتشي سالف البيان وإ االتفاق ا
ـوقع ب البـحث عن صيـغـة اتفـاق يـكون أقـرب إلى اتفـاق أضـنة ا
احلكومتـ السورية والـتركية عام ١٩٩٨(٧٧). ومن ثم فقد يكون
يداني اتفاق "أضنة ٢" فى عام ٢٠٢٠ ببنود تـتوافق مع الوضع ا
الـراهن في الـشمـال الـسوري هـو احلل احلـاسم حلالـة االحـتـقان

تسيدة للمشهد السورى. السياسى والعسكرى واألمنى ا
واءمات السياسية: ثالثا- سيناريو احللول وا

مـنذ انـدالع األزمـة السـورية أعـلنت روسـيـا مرارا أن ثـوابتـها
تـتـلـخص فى خـمس نقـاط أسـاسـية هى "الـتـسـوية الـسـيـاسـية عن
وإجـراء طــريق حـــوار غــيــر مــشــروط وال لــلــحـــسم الــعــســكــرى 
ـقــراطــيـة فى انــتـخــابـات ووضع دســتـور جــديـد وقـيــام دولــة د
سـوريـا". بل إن الـرئـيس بـوتـ أظـهـر عـدم قـلـقه عـلـى نـظـام بـشار

انه واقتناعه بالتغيير. األسد فى سوريا رغم إ
ويـبــدو أن الـقـادة الـروس أرادوا أن يــتـخـذوا األزمــة الـسـوريـة
إلظـهـار مدى قـوتـهم وتأثـيـرهم فى األزمـات الدولـية فأعـلنـوا عودة
خصوصا الالعب الروسى من جديد إلـى مسرح الشرق األوسط 
بـعـد الـثـورة الـلـيـبـية الـتى نـظـروا إلـيهـا بـحـسـبـانـهـا سـاحـة شرق
أوسطية استطاع الغرب إبعادهم عنها وجتاهل دورهم فيها. ومن
ثم فــهم يـــريــدون من الــدول الـــغــربــيـــة أن حتــسب لــهـم حــســابــا
وتشركهم فى حل القضايا واألزمات الدولية وفى مقدمتها أزمات

الشرق األوسط.
مانعة الروسية إلى تفاوض رجح أن تنتهى ا واحلق أنه من ا
وتــفــاهـم مع الــدول الــغــربــيــة ومن ثم الــتــوصل إلى تــســويــة بـ
ــقـبـلـة تـرسى قـواعــد مـعـادلــة جـديـدة ـرحـلـة ا اجلـانـب خـالل ا
لـلـتـنـافس الدولـى فى منـطـقـة الـشرق األوسط. إذ ال غـنى لـروسـيا
بـحسـبـانهـا قـوة ذات تأثـير دولى عن التـفاهم مع الـغرب بدال من
ـرحـلـة احلـرب أن تـطـلق مــرحـلـة جــديـدة من الـصـراع شـبـيـهــة 

الباردة التى انتهت إلى غير رجعة.
ــتــحـدة ولــعل من مــؤشــرات هــذا الــتـفــاهم تـوافـق الـواليــات ا
األمـريـكـيـة ودول االحتـاد األوروبى مـع روسـيـا والـصـ عـلى دعم
بعـوث الدولى فى سوريـا حينـئذ كوفى أنان مع مالحظة مهـمة ا
ـستـقبل ـوافقـة الروسـيـة مشـروطـة باالسـتـراتيـجيـة الـروسيـة  أن ا
سوريا والتـى ال تصل إلى حدودهـا القـصوى فى إحداث الـتغـيير

طلوب فى سوريا. ا
ويـجب التـأكيـد فى هـذا السـياق أن روسـيا تـرغب فى خروج
ـدى الـطويل رغم ـتـحـدة من الـصـراع الـسـورى عـلى ا الـواليات ا
تـحدة احملـاوالت الروسـيـة إلحداث قـدر من التـفـاهم مع الواليـات ا
قابل فإن تـعلق بنظام بشار األسد. فى ا بهدف تنفيـذ مخططها ا
حكـومة موسكـو ترى فى تركـيا شريك مفـاوضات أكثـر أريحية من
ـتـحدة على الـرغم من أنـهـما لـيـسـتا عـلى وفـاق بـشأن الـواليات ا
ستقبل السياسى سوريا إذ إن هناك تنسيقا ب الـبلدين بشأن ا
كن أن يصال من خالله إلى نقاط تـفاهم تنهى الصراع لسوريا 

الدائر فى سوريا.

روسيا بـذلك تكون قد فـرضت -من الناحية الـعمليـة- حظرا جويا
رغوب بها فى دائرة نصف أو "جدارا ناريا" على الطائرات غير ا

قطرها ٤٠٠ كيلو متر ومركزها فى مطار حميميم.
رغم هـذه الـتــدابـيـر الـروسـيــة ضـد تـركـيـا فـإن خـيـار الـوفـاق
الـــروسـى  الـــتــــركى حــــول ســـوريــــا يـــبــــقى دائــــمـــا هــــو أفـــضل
السـيناريـوهات الـواجب السيـر على نهـجها وكان أن تمت تـرجمة
ذلـك من خالل اتــفـاق ســوتــشى بـ مــوســكـو وأنــقــرة عـام ٢٠١٨
لـوقف إطالق الـنـار فى إدلب حـيث اتـفق الـطـرفـان عـلى تـخـفـيض
ـنـطـقـة وجـعـلـهـا مــنـطـقـة آمـنـة جلـمـيع األطـراف الـتـصـعـيـد فى ا

وااللتزام ببنود االتفاق.
لم يحل هـذا االتـفـاق دون إقدام الـقـوات الـسوريـة عـلى تـوجيه
عـارضـة فى إدلب منـذ ديـسمـبر ضـرباتـها لـلـجمـاعـات اإلرهابـيـة ا
٢٠١٩ حـتى تسـببت فى مـقتل خـمسة جـنود أتـراك يوم ١٠ فـبراير

.(٧٣)٢٠٢٠
ولم تـقـف الـعـمـلـيـات الـعـسـكـريـة الـسـوريـة عـنـد هـذا احلد بل
اسـتـمـرت حـتى بــلغ عـدد الـقـتـلى فى صـفـوف اجلـيش الـتـركى مـا
يـقـرب من ٥٦ ضـابـطًـا وجـنـديًا إثـر الـعمـلـيـة الـعـسـكـريـة األخـيرة
والتى لـلجـيش الـسـورى يـوم اخلـمـيس األخـيـر من فـبـراير ٢٠٢٠ 
أودت وحـدهـا بحـيـاة ٣٣ جنـديـا تركـيا(٧٤) وهو األمـر الـذى أثار
غـضب الـقـيادة الـسـياسـيـة التـركـية ودخل بـالعـالقات الـروسـية -
الــتـركــيـة إلـى مـزيــد من الـتــوتــر والـتــشـاحـن الـســيـاسى وتــبـادل
التصريحات احلادة. فمن جانبها أعلنت أنقرة على لسان الرئيس
أردوغـان أن اجلـيش الـتـركى سـيـقـوم بـالـرد سـريعـا عـلى كـل هذه
االعتداءات السورية خرقـا التفاق سوتشى بشدة ودون تهاون. فى
ـقابل كـانت موسـكـو دائـمـة التـحـذيـر من إقدام تـركـيـا عـلى مثل ا
هذه اخلطـوة التصـعيدية(٧٥) حتى نـفذت أنقـرة تهديدهـا بأقصى
سـرعـة عــقب الـهـجــوم الـسـورى األخـيــر عـلى إدلب نـهــايـة فـبـريـر

٢٠٢٠ كما سبقت اإلشارة.
وقد ألـقت تـلك اخلـطـوات الـعسـكـريـة من اجلـيش الـسورى فى
إدلب بـظاللهـا القـاتمة عـلى مسـار التفـاهمـات الروسيـة - التـركية
ـضادة فـى هذا الـشأن مع فى ظل التـصـريحـات والـتصـريـحات ا
إصرار دمشق على مـواصلة هجـماتها على إدلب رغبة فى إنهاك
قـدرات اجلمـاعات اإلرهابـية هـناك بتـأييـد ودعم روسيـ واضح
. ورغم ذلك ففى الوقت الذى ينفذ فيه اجليش السورى ومكشوف
عملياته الـعسكرية فى إدلب فقد سبـق عملية اخلـميس األخير من
فـبـرير اجـتمـاع مـباحـثات روسـى - تركى فى أنـقرة استـمـر زهاء
الساعات الثالث  االتفاق خالله على مواصـلة جوالت التفاوض
ـا كـان يــوحي حـيـنـئــذ بـأن اتـفـاقــا مـتـكـامال حــول مـصـيـر إدلب
خاصة والـشمال الـسوري هـو ما تـسعى موسـكو وأنـقرة إلجنازه 
أن الوفد الروسي ضم سياسي وعسكري ورجال استخبارات
األمر الـذى أحبـطته ضـربات اجلـيش السـورى األخيرة وما تالها

من رد تركى عنيف(٧٦).
فـى ضـوء هـذا الــتـطــور عـلى صــعـيــد الـعــمـلــيـات الــعـســكـريـة
تمهيدا تبادلة فاألمل أن يكـون هناك سعى إلبـرام اتفاق شامل  ا
لعرضه بصـيغته النهائـية في قمة جتمع الرئـيس أردوغان وبوت
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كحجر عثرة فى طريق التوغل الروسى فى الشأن السورى تأمينا
نـطقة الـعربيـة عموما ـصاحلها االسـتراتيـجية فى سـوريا وفى ا
ــدى لــقــبض وإحــكـام فـضـال عن الــتـطــلــعــات الـروســيــة بــعــيـدة ا
تحدة األمـريكية. سيـطرتها عـلى العالم جنـبا إلى جنب الواليـات ا
ـورثها: االحتاد ة  فروسيـا الصاعدة تـخطط إلعادة األمجـاد القد
السـوفـيتـى من خالل فرض الـذات عـلى اجملـتمع الـدولى السـيـما
ـتــحـدة األمـريـكـيـة. ولــعل الـشـواهـد الــدولـيـة أثـبـتت أن الـواليـات ا
الـوجـود األمريـكى ومـعه الوجـود األوروبى فى الـقضـيـة السـورية
ـثل حتديـا مـهمـا فى مواجـهة الـتحـرك الروسى فى هـذا االجتاه
ـســانـدة الــواضـحــة لـلــمـعــارضـة فـضـال عن الـوجــود الـتــركى وا
السـورية ولـكل الـتحـركات والـنـداءات الدولـية الـتى تـطالب بـرحيل
بشـار األسد وعـناصـر نظـام حكـمه. ولم تسـلم السـياسـة الروسـية
جتــاه ســوريــا من حتـد مــهم واجــهــته وعــانت مــثــيـله كــثــيــرا فـوق
سلـحة التى تـقاتل القوات ـتعلق بـاجلماعـات ا أرضها وهو ذلك ا

النظامية لبشار األسد.
وعـلى الـرغم من الـتـحـديـات الـتى تـواجه الـسـيـاسـة اخلـارجـية
الـروسيـة جتاه سـوريا فإنـها لم تـقبل االسـتسالم معـلنـة تأيـيدها
لنظام الرئـيس السورى بشار األسد متبنية استمراره فى احلكم
رغم التيار الدولى الكـبير الرافض لبقائه فى مرحـلة ما بعد تسوية
األزمــة الــســوريــة بل واألشــد مـن ذلك أنــهــا تــرفض تــوجــيه أيــة
ضـربات عسـكريـة لنظـام بشـار األسد ودائمـا ما تـلوح باسـتخدام
ـساس به أو بـأركان حـكمه نع أى قـرارات تنـطوى عـلى ا الـفـيتـو 
ـوروث ــكــتــسب تــاريــخــيــا وا بل إنــهــا اســتــخــدمت هــذا احلق ا
ـيـة ضد سـياسـيـا وقـانونـيـا -فى عـرقلـة الـكثـيـر من الـقرارات األ

نظام بشار األسد.
ولم تقـف روسيـا عـنـد هـذا احلد بل أقـدمت عـلى خـطـوة غـاية
فى اجلرأة وكانت حـاسمة إلى حد بـعيد وهى التـدخل العسكرى
الــروسى فـى سـوريــا -كــمــا ســبــقت اإلشــارة- حـيـث كـان له دور
مـحـورى فى وضع الـكـثـيـر من الـنـقـاط عـلى احلـروف فـيـمـا يـتعـلق
بـاألزمة الـسورية وتـشعـباتـها اخملـتلـفة من جانب مع ضرورة عدم

إنكار اآلثار السلبية لهذا التدخل من جانب آخر.
وبعد دراسة السياسة اخلارجية الروسية جتاه األزمة
الــســوريــة وحتـــديــاتــهــا عــلى األرض وســيــنــاريــوهــات
ـــواجــهــة وســبـل إحــداث الــتــوازن فـى مــيــزان الــقــوى ا
ــتــصـارعــة عــلى ســوريـا تــوصل الــبـاحث إلـى عـدد من ا

همة منها: النتائج ا
١- أن السياسة اخلارجيـة الروسية جتاه األزمة السورية وإن
كـانت تنهض عـلى تاريخ من العـالقات الثـنائيـة متعـددة االجتاهات
فـإنـهـا تهـدف بـدرجـة أو بـأخـرى إلى تـثـبـيت أقـدام الـدب الروسى

ليس فقط فى سوريا بل فى منطقة الشرق األوسط قاطبة.
٢- القيادة السياسية الروسية ال تقف عند حدود فى مسعاها
للحفـاظ على مكانتهـا ودورها فى تمك النظـام السياسى احلليف
صالح دول صـديقة أخرى كدول مجلس فى سوريا دون حساب 
الــتـعـاون اخلـلـيـجى وغـيـرهـا مـن الـدول الـتى ال تـربـطـهـا مـصـالح

باستمرار نظام األسد.

واحلق أنه إذا كان على روسـيا االختـيار ب تركـيا والواليات
ــا يـحـقق ــتـحـدة األمــريـكـيــة بـشــأن تـسـويــة األزمـة الـســوريـة  ا
مـصـاحلـها فـإنـهـا سـتـخـتـار األولى وتـفـضـلـهـا عـلى الـثـانـيـة بل
ســتـبــذل كل اجلـهــد إلخـراج الــثـانـيــة من األراضى الــسـوريـة من
ـهـدة حلـوار بـنـاء مع تـركـيا مـنـطـلق أن هـنـاك إمـكـانـيـة وأرضـيـة 
بـشأن سـوريا فى نـهايـة األمر. فروسـيا ال تـمتـلك مثـل هذا احلوار

. مع األمريكي
اجلدير بالـذكر هنا أن انفـجار مخزن الذخـيرة فى منطقة ريف
حماة يـوم ٢٦ سبتمـبر ٢٠١٩ والذى راح ضحـيته جنرال روسى
كبـيـر بـاإلضافـة إلى أحـد الـضبـاط و١٨ جـنـديا قد شـكل ضـربة
قـاسـية لـنـظـام األسـد ولـلـطمـوح الـروسى فى احلـسم الـعـسـكرى.
ـيــر بـوتـ هــذه احلـادثـة فى ومع ذلك فــقـد وظف الـرئــيس فالد
أثـناء خـطـابه فى مـلتـقى احلـوارات الدولـيـة لـلسـيـاسات اخلـارجـية
"فالـداى" فى ٣ أكتوبـر من العام ذاته حيث أعلن مـوقفا سـياسيا
واضحـا بإنـهاء األعـمـال العـسكـرية فى مـنـاطق الشـمال الـسورى
ووقف إطالق الـنـار من جـانب واحـد تـمـهـيـدا لـبـدء حـركـة احلـوار

السياسى حلل األزمة السورية(٧٨).
إذن فاحلل الـسـيـاسى الذى تـطـرحه روسـيا لـألزمة الـسـورية
ـعارضـة الـتى تـشـكل قوة فـى مواجـهـة نـظام بـعـد القـضـاء عـلى ا
األسـد يـتــمـحــور حـول اإلبــقـاء عــلى األخـيــر فى مـرحــلـة مــا بـعـد
الـتـسـويـة. لذا هـى حتاول الـيـوم ومن خالل الـلـجـنـة الـدسـتـورية
ـزيــد من الـوقت مـن أجل احلـصـول عــلى دعم مـالى دولى كـسب ا
يساعدها بأن تكون رأس حربة من خالل شركات االستثمار التى
تدعوهـا إلعمار سـوريا. كما أنـها حتاول تنـظيف سجل األسد من
خالل إلقاء القبـض على الفاسدين فى النـظام السورى ومصادرة
واقف التى تساعد أموالهم ومشاركـة اإلعالم فى الدعاية لهـذه ا
سـتـويـ الدولى واإلقـلـيمى. فى تبـيـيض وجه نـظام األسـد عـلى  ا
فاألسـد من جانبه يـحاول إجـراء إصالحات حـقيـقيـة فى النـظام
ا يـساعـد على إتـاحة الـفرصـة له للـبقـاء على رأس الـسلـطة مع

وحدة . إعادة طرح اسمه فى إطار جهود قيام دولة سوريا ا
ـفـارقة الـعـجـيـبة فى ضـوء الـسـيـناريـوهـات سـالفـة الـبـيان وا
السيما سـيناريو احللـول السياسية أن أغلب احلكومـات واألنظمة
الـعربـيـة ال ترغب فى الـتغـيـير داخل سـوريا وهى ذاتها فى وضع
وهن وضعف شديدين ويكاد يكون تأثيـرها محصورا فى التمويل
-وذلـك وفق طـلب الـقـوى الـكــبـرى صـاحـبـة الـقــرار والـفـاعـلـيـة فى
ـلك الـتـمـويل علـى الرغم ن ال  األزمة- أو فى الـدعم الـسـيـاسى 
من أن مـــحــاوالت احلل بـــدأت عــربــيـــة من خالل جــامـــعــة الــدول
بعوث ى حيث سمى ا العربية حتديدا ثم اعقب ذلك التدخل األ
ـيا وكـذا جلامعـة الدول العـربية فى ى كـوفى أنان مبـعوثا أ األ
ى مـوقف الـدول الـعـربـيـة آن واحد. وقـد حـسم هـذا الـتـدخل األ
التى بدأت تخسر دورها تدريـجيا إلى أن تالشى تماما فى التأثير

فى مسارات احلل فى سوريا(٧٩).
خاتمة:

ا سـبق إلى أن الـسيـاسة اخلـارجـية الـروسيـة جتاه نـخـلص 
القـضية الـسورية تـتأثر -بدرجـة أو بأخرى- بـتحديـات كبرى تقف
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اجلماعات أيديولوجيا باجلماعات اإلرهابية فى روسيا وتهديدها
لألمن القومى الروسى.

٨- أثـبـتت خـبـرة األزمـة الـسـوريـة ومـا ارتـبط بـهـا من تـنـاحـر
واقتتال داخـلى من جانب وتناحـر واقتتال ب القـوى الدولية على
أى مـنهـا من جـانب آخر أن خـيار احلـسم الـعسـكرى لن تـكون له
اليد الـطولى والغـلبة فى الشـأن السورى -سواء كـانت تلك القوى
ـــعــارضـــة- وأن احلل فى جـــانب نـــظـــام األســـد أم فى جـــانب ا
ـفاوضات والـركون إلى التـنسيق السـلمى واجللـوس إلى موائد ا

والتفاهم أولى بكثير من قرار احلرب.
٩- لم تقف موسكو مكتـوفة األيدى إزاء التحديات التى تواجه
سياساتها وطـموحاتها فى سوريا حيث تمكنت من إضعاف قوى
ــعـارضــة الـســوريــة السـيــمــا اجلـمــاعـات اإلرهــابــيـة من خالل ا
التدخل العسـكرى إلى جوار صفوف قوات األسد حيث  تدمير
كـما الـكـثـيـر من مـعاقـلـهـا ومـنع وصـول إمـدادات الـسالح إلـيـها 
اســتــطــاعـت ردع تــركــيــا ابــتـــداءً من خالل تــدابـــيــر عــســكــريــة
واقـتـصـاديـة إلى أن أصــبح هـنـاك تـنــسـيق أمـنى وســيـاسى فـيـمـا

بينهما على األرض.
عارضة هى أحد األسباب الـرئيسية ١٠- أن ثنائـية النظـام وا
ـا يحـتم جتاوز وراء تعـثـر احللـول السـلـميـة عـلى أرض سوريـا 
يساعد هذه الـثنائـية من خالل خـلق كيان سـورى مسئـول وفعال 
ـبـاشــر إلى بـنـاء سـوريـا مــا دام كل شىء سـيـكـون فى االنــتـقـال ا

بوصاية أو رعاية دولية.

٣- رأت مـوسـكـو أنه ما لم تـكن دول اجلـوار اجلـغـرافى جزءا
ـفـيد أن من احلل وفـقـا لالسـتراتـيـجـية الـروسـية فـإنه ليس من ا
شـكلـة كـما هـو احلال بـالـنسـبة تكـون مـثل هذه الـدول جزءا مـن ا

لتركيا.
٤- رغم اخلالفـات بــ مـوسـكـو وأنـقـرة فــإنه أمـكن لـروسـيـا
تغلـيب مصـاحلهـا فى سوريـا وتنـحية خالفـاتهـا مع تركـيا جـانبا.
وبدال من عدّ األخـيرة حتديـا يعيق الـطموح الروسى  استقطاب
تـركيـا والتنـسيق األمـنى والسـياسى مـعها مـن أجل حسم األزمة

. السورية وحتقيق مصالح الطرف
٥- رغم الـتنـسيق األمـنى الروسى - الـتركى كـما كـشف عنه
اتفاق سوتشى عام ٢٠١٨ فإن االصـطفاف التركى خلف صفوف
ـعـارضة واجلـمـاعـات اإلرهـابـية فـى إدلب يظـل سبـبـا لـلـتـشويش ا
ه السـيــمـا فى ظل الـهـجـمـات األخـيـرة عـلـى هـذا الـتـنـسـيق وتـأز
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رجع السابق ص ص١٢٢-١٢٣. ٧٠- ا

ـرجع ١١ نوفـمبر ٢٠١٩ واجـهة وعقـد الصـفقات موقع ا ٧١- لوران لـومباردى روسـيا وتـركيا .. حـلفـاء الظروف بـ ا
تاريخ الدخول ٦ فبراير ٢٠٢٠ متاح على الرابط:

https://www.almarjie-paris.com/12543

٧٢- أحمد دياب أبعاد الـصراع التركى  الـروسى وتداعياته مجلـة السياسـة الدولية العدد ٢٠٣ القاهرة يناير ٢٠١٦
ص١٤٣.

٧٣- مـقتل اجلنـود األتراك يخـيم على مـباحثـات تركيـا وروسيا حـول سوريا موقع قـناة العـربية ١٠ فـبراير ٢٠٢٠ تاريخ
https://cutt.us/xfQhO :الدخول ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ متاح على الرابط

٧٤- أردوغان: قتلنا ألفى جندى سورى .. وطلبت من بوت "االبتعاد"  مرجع سابق.
٧٥- روسيـا حتـذر تـركـيـا من أى هـجـوم عـلى إدلب الـسـورية مـوقع قـنـاة الـعـربـيـة ١٩ فـبـراير ٢٠٢٠ تـاريخ الـدخول ٢١

https://cutt.us/MdFTx :فبراير ٢٠٢٠ متاح على الرابط
٧٦- تركـيـا تـفـتح حـدودهـا أمام الـنـازحـ لـلـهجـرة إلى أوروبـا .. مـقـتل ٣١ من اجلـيش الـسـورى بقـصف تـركى فى إدلب
https://cutt.us/ :ومـحيـطـها مـوقع اإلمـارات اليـوم ٢٩ فـبـراير ٢٠٢٠ تـاريخ الـدخـول ٢ مارس ٢٠٢٠ مـتـاح عـلى الرابط
yKkIL

https://cutt.us/ :٧٧- بـوابــة رأى الــيـوم ٢٠ فــبــرايـر ٢٠٢٠ تــاريخ الــدخـول ٢٠ فــبــرايـر ٢٠٢٠ مــتــاح عـلـى الـرابط
Q9Vny

٧٨- مـقتل اجلنـود األتراك يخـيم على مـباحثـات تركيـا وروسيا حـول سوريا موقع قـناة العـربية ١٠ فـبراير ٢٠٢٠ تاريخ
https://cutt.us/zCVmf :الدخول ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ متاح على الرابط

٧٩- روسيـا حتـذر تـركـيـا من أى هـجـوم عـلى إدلب الـسـورية مـوقع قـنـاة الـعـربـيـة ١٩ فـبـراير ٢٠٢٠ تـاريخ الـدخول ٢١
https://cutt.us/PLQm0 :فبراير ٢٠٢٠ متاح على الرابط


