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سوريا
على الغالف
منذ انطالقة العمليات العسكرية الروسية في سورياّ ،
تغير المشهد عمليًا .المناخات االيجابية ظاهرة
للعيان لكل زائر ًإلى دمشق .إضافة إلى الجمهور المتفائل بأن تقود المشاركة الروسية إلى إنهاء األزمة،
فإن األكثر تفاعال ،ضباط الجيش السوري وجنوده الذين يلمسون نتائج العمليات الروسية ،ويتحدثون عن
عمليات تنسيق أمنية وعسكرية ولوجستية ،تسمح بالحديث عن متغيرات كبيرة قابلة للتحقق

روسيا في سوريا:
المتوسط ليس أطلسيًا
فراس الشوفي

اي دور للصين؟
عـ ـل ــى رغ ـ ـ ــم ذك ـ ـ ــر ال ــرئـ ـي ــس
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ب ـ ـ ـشـ ـ ــار األس ـ ـ ــد
ُ
أن الـ ـص ــن «ال ت ـس ـه ــم فــي
مكافحة اإلرهــاب عسكريًا»،
ي ـقــول ال ـضــابــط إن «الـصــن
ـان ف ــي ال ـح ــرب على
نـســق ث ـ ٍ
اإلره ـ ــاب ،بـعــد الـنـســق األول
ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي» ،م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ــى
«ت ـعــاون روس ــي صيني في
ن ـقــل املـ ـع ــدات إل ــى س ــوري ــا»،
واصفًا بكني بـ«القوة الكامنة
للتدخل في مكافحة اإلرهاب
في حال طلب سوريا ،وأنها
ع ــازم ــة ع ـلــى ال ـق ـض ــاء على
اإلره ــابـ ـي ــن الـتــركـسـتــانـيــن
واإليـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــور ذوي األص ـ ـ ــول
الصينية» .وتشير مصادر
أخ ـ ــرى إلـ ــى أن «الـصـيـنـيــن
ً
قادمون إلى سوريا أوال لعدم
ال ـغ ـي ــاب ع ــن تـشـكـيــل األم ــن
العاملي الجديد ،وثانيًا لحمل
ورشة إعادة اإلعمار».

تـ ــزامـ ــن اس ـت ـق ـب ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بــوتــن نظيره التركي رجب
طيب أردوغـ ــان والــرئـيــس الفلسطيني
محمود عـبــاس للمشاركة فــي افتتاح
«مسجد موسكو الكبير» نهاية أيلول
امل ــاض ــي ،م ــع زيـ ـ ــارة ال ـبــاب ــا فــرنـسـيــس
لـ ـلـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ولـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ال ــرئـ ـي ــس
األميركي بــاراك أوبــامــا ،في لقاء هو الـ
 29بني رئيس الــواليــات املتحدة وبابا
الـفــاتـيـكــان .ووص ـفــت وكــالــة الصحافة
الفرنسية الــزيــارة بأنها «كــانــت طــوال
عـ ـق ــود أمـ ـ ـ ـرًا ال ي ـم ـك ــن ت ـ ـص ـ ـ ّـوره» وأن
«أوب ـ ــام ـ ــا ال ـب ــروت ـس ـت ــان ـت ــي ،ال يـخـفــي
إعجابه بالبابا الكاثوليكي ،وال ّ
يتردد
في اإلشــادة بفكره الفريد ...ومثل هذه
التصريحات لم تعد تثير الصدمة».
ّ
إل أن زيـ ـ ـ ــارة ال ـح ـب ــر األعـ ـظـ ــم لـلـبـيــت
األبيض ،إذا ما ُوضعت في سياق حركة
فرنسيس منذ ّ
توليه الكرسي الرسولي،
كانفتاحه على الكنائس البروتستانية
الـصـغـيــرة فــي أوروب ـ ــا ،عـلــى الــرغــم من
عدم اعتراف الكنسية الكاثوليكية بها،
فإنه يمكن القول إن «خطوطًا عريضة
رس ـ ـمـ ــت بـ ــن الـ ـف ــاتـ ـيـ ـك ــان وال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة بدفع بريطاني ،إلبقاء أوروبــا
فـ ــي ال ـف ـل ــك االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وال ـس ـي ــاس ــي
واألمني األطلسي ،في مقابل الدعوات
إل ــى الـتـكــامــل االق ـت ـصــادي مــع روسـيــا،
دول كــأملــان ـيــا م ــن الـحـظـيــرة
وخـ ـ ــروج ٍ
االق ـت ـصــاديــة األم ـيــرك ـيــة إل ــى الـحـضــن
الروسي» ،على ما تقول مصادر كنسية
أرثوذوكسية بارزة لـ«األخبار».
وال يمكن فصل هذا التحالف الجديد
ع ــن م ـجــريــات األحـ ـ ــداث ف ــي أوكــران ـيــا
وان ـف ـصــال شـبــه ج ــزي ــرة ال ـق ــرم ،حيث

أخـ ـ ــذت الـ ـح ــرب ب ـع ـدًا دي ـن ـي ــا ،يـ ــوازي
الـصــراع االقـتـصــادي وص ــراع النفوذ.
وال يخفى أن روسيا تنظر إلى املقاتلني
امل ـن ـض ــوي ــن فـ ــي ال ـج ـي ــش األوكـ ــرانـ ــي
التابع لكييف وامليليشيات املتعاونة
ّ
املتطرفني
معه ،على أنهم «مزيج من
ال ـ ـنـ ــازيـ ــن الـ ـق ــومـ ـي ــن ،واملـ ـتـ ـط ـ ّـرف ــن
ال ـكــاثــول ـيــك» ،عـلــى م ــا ت ـقــول مـصــادر
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة روس ـ ـيـ ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»،
ف ـي ـم ــا ت ـط ـغ ــى األرثـ ــوذوك ـ ـس ـ ـيـ ــة عـلــى
مقاتلي دانيتسك ولوغانسك ،املوالني
لروسيا في الشرق األوكراني .وتنظر
روس ـ ـيـ ــا بـ ـع ــن ال ــريـ ـب ــة إلـ ـ ــى «إعـ ـ ـ ــادة
ّ
املتطرفة
إحياء العصبيات اليمينية
ف ــي أوروب ـ ــا ض ــد اإلسـ ــام والــاجـئــن
ب ـعــد ت ـفــاقــم أزمـ ــة ال ـل ـج ــوء ،ب ـمــا يــرتـ ّـد
سلبًا على الــدور الروسي» ،كما تقول
املصادر الكنسية.
ال ـ ـصـ ــراع االقـ ـت ّـ ـص ــادي ـ ـ ـ ـ األمـ ـن ــي على
أوروبـ ـ ــا ،ال يــوفــر الـبـحــر امل ـتــوســط ،بل
يجعله في عني الصراع الحالي واملقبل
لـحـســم امل ـعــركــة األوروبـ ـي ــة ،خصوصًا
ّ
في ظل أزمات الالجئني وثــروات النفط
وال ـغــاز الهائلة الكامنة على الحوض
الشرقي لبحر «العالم القديم» ،وسقوط
ليبيا في الفوضى التامة.
ّ
إل أن ــه ال يناسب روس ـيــا أن توضع
انــدفــاع ـت ـهــا الـعـسـكــريــة األخـ ـي ــرة في
ســوريــا فــي خــانــة الـحــرب الدينية أو
ّ
ّ
املقدسة ،وهــو ما يشكل مــادة دسمة
للمعسكر األميركي للتحريض على
ّ
ال ـ ــدور ال ــروس ــي ،خ ـصــوصــا ف ــي ظــل
إشـ ـ ـ ــارات أوبـ ــامـ ــا ووزي ـ ـ ــر خــارجـيـتــه
ج ــون ك ـيــري فــي األيـ ــام املــاض ـيــة إلــى
أن ّ«روسيا تتحالف مع الشيعة ضد
السنة» وأن «بوتني ّ
يحول نفسه هدفًا
ّ
للجهاديني (السنة)».

روسيا على المتوسط
فــي أحــد مباني رئــاســة أرك ــان الجيش
السوري ،استراق النظر من ّ
املمر الطويل
إلى املكاتب يمنة ويسرة ،يسمح بلقاء
العيون الــزرقــاء للضباط ال ــروس ،وهم
يتبادلون األحاديث وامللفات والخرائط
مع أقرانهم السوريني.
خلف الضابط السوري الرفيع ،خريطة
جــويــة كـبـيــرة ملــديـنــة تــل أب ـيــب ،وصــور
«بانوراميك» تفصيلية لهضاب وتالل
ال ـج ــوالن املـحـتــل واملـ ـح ـ ّـرر .املـعـنــويــات
املرتفعة والـتـفــاؤل بــالــوجــود الــروســي
ليس خافيًا على وج ــه الـضــابــط الــذي
يـ ـتـ ـم ـ ّـس ــك بـ ـبّ ــذل ــة الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
التقليدية املرقطة.
قبل الدخول في تفاصيل امليدان ،يقول

أركان الجيش السوري
الحلفاء التحضيرات
ينسقون مع
ً
لمعارك كبيرة شماال وشرقًا
ال ـض ــاب ــط ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن «ال ـح ـضــور
الــروســي فــي ســوريــا يكفل عــدم ّ
تحول
املتوسط إلى حديقة أطلسية» ،ألنه «لو
سقطت سوريا لصار املتوسط أطلسيًا».
وي ـجــزم الـضــابــط ب ــأن «نـتــائــج املعركة
ف ــي الـ ـش ــرق س ـتــرســم س ـيــاســة ال ـعــالــم
الجديد» .ويضيف« :ال يمكن أن تغيب
روس ـي ــا وال ـص ــن ع ــن مـ ـع ــادالت األم ــن
ّ
ويحدد
اإلقليمي والـعــاملــي الـجــديــدة».
ال ـلــواء ال ـفــارق بــن «ال ـحــرب املــزعــومــة»
التي تخوضها أميركا باسم «التحالف
ال ــدول ــي» ض ـ ّـد تنظيم «داعـ ـ ــش» ،وبــن
الـحــرب الـتــي ب ــدأت روسـيــا بخوضها،

مشيرًا إلى أن «روسيا تخوض الحرب
بجدية للحفاظ على الــدولــة السورية،
بـيـنـمــا ي ـط ــرح األم ـي ــرك ــي ن ـتــائــج قـتــال
داعــش سياسيًا ،بتغييرات جذرية في
شكل املنطقة وأنظمتها».
وتـ ـ ـ ــدرك روسـ ـي ــا ج ـ ّـيـ ـدًا أن «اإلمـ ـس ــاك
بـعــوامــل الـنـفــوذ عند ســاحــل املتوسط
ل ــن ي ـكــون ب ـهــذه ال ـس ـهــولــة .فــاألطـلـســي
يمتلك ق ــوات بحرية أملــانـيــة وفرنسية
وإيطالية عند السواحل اللبنانية ،وهي
موجودة بحسب القرارات الدولية ...في
ظل الــدعــوات املتكررة أيضًا إلــى إعــادة
فـتــح مـطــار الـقـلـيـعــات» ،لــذلــك ،بحسب
الـ ـض ــاب ــط« ،تـ ـح ــرص روسـ ـي ــا ع ـلــى أن
ي ـ ـكـ ــون ت ـح ــرك ـه ــا أي ـ ـضـ ــا ضـ ـم ــن إط ـ ــار
شــرعـيــة دول ـي ــة ،ي ـكــون ع ـن ــوان الـحــرب
على اإلرهاب الذي استخدمته الواليات
املتحدة مرارًا ،العنصر األساسي فيها».

الهدف هو الرقة
ميدانيًا ،يشير الضابط إلى أن «الغارات
الــروس ـيــة ،عـلــى رغ ــم تحقيقها نتائج
ّ
مهمة ،ال تزال في إطارها االستطالعي

روسيا «باقية» في سوريا :نحو «جنيف »3؟
موسكو -أحمد حاج علي
بات واضحًا أن التدخل الروسي في سوريا
ج ــاء بـعــد ات ـســاع رقـعــة انـتـشــار املتطرفني
ودخــولـهــم مـنــاطــق كـثــافــة سكانية ســوريــة
هــذا الصيف ،وأصـبــح  %80مــن السوريني
يعيشون على مساحة  %20من األراضــي
الـســوريــة الـتــي استطاعت الحكومة توفير
حمايتها وتأمينها خدماتيًا.
وبحسب معطيات خبراء روس ،يقطن أكثر
من نصف السكان في املناطق التي تديرها
الحكومة السورية الشرعية بقيادة الرئيس
ب ـشــار األس ـ ــد .وي ـق ــول الـخـبـيــر الـعـسـكــري
ف ــاي ـم ـي ــر ي ـف ـس ـي ـيــف إن ـ ــه ع ـن ــدم ــا اق ـت ــرب
املتطرفون مــن تلك املـنــاطــق ،لــم يعد بوسع
روس ـيــا انـتـظــار أكـثــر بـعــد تـهــديــد عـشــرات
آالف السوريني بخطر التصفية الجسدية
على أيدي العصابات اإلرهابية املتطرفة.
ال ش ــك ف ــي أن إن ـش ــاء ق ــاع ــدة عـسـكــريــة
جوية روسية في الالذقية أسهم في إنقاذ
املدينة واملنطقة من هجومات املتطرفني.
كان منتظرًا هجوم لجبهة «النصرة» التي
غ ـيــرت مـخـطـطـهــا وح ــول ــت تـحـضـيــراتـهــا

الهجومية باتجاه منطقة حماه.
السبب الثاني الــذي أسهم في قــرار روسيا
تعزيز نشاطها العسكري في سوريا كان
اتفاق فيينا النووي في تموز املاضي واتخاذ
مجلس األمن القرار  2231الذي ينص على
إلغاء العقوبات عن إي ــران .تحررت روسيا
من قيود كانت تمنعها من تفعيل تعاونها
مــع الجمهورية اإلســامـيــة اإليــرانـيــة ،كذلك
تحررت إيران من قيود تحركها على األرض
السورية بنحو أوسع ،ما شجع روسيا على
اتخاذ هذه الخطوة عن قناعة بأنه للتوصل
إلــى تسوية سلمية فــي هــذا البلد ال بــد من
تـحـقـيــق ان ـت ـصــار م ــؤث ــر لـلـجـيــش الــوطـنــي
السوري .أما خالل تقهقر الجيش فال يمكن
تحقيق أي مسار سلمي بتاتًا.
ويرى خبراء استراتيجيون روس أن هدف
الـتــدخــل الــروســي هــو تحرير نصف البلد،
وبعدها البدء في الـحــوار .يشيرون إلــى أن
روسيا ال تنظر إلى إنهاء الصراع في سوريا
بــال ـقــوة الـعـسـكــريــة «ف ـهــذا غـيــر مـمـكــن ،بل
تسعى إلى تحقيق ظــروف تسمح بانعقاد
جنيف  3في ظل ظروف انتصارات يحققها
الجيش الوطني السوري».

ويـقــول فالديمير يفسييف« :أظ ــن فــي ظل
نجاح املساعي الروسية ،سيكون في وسع
الـقــوات الــروسـيــة الجوية العمل فــي الـعــراق،
وفي خطوة مستقبلية في أفغانسان ،وهذه
بداية إصالح الوضع الذي أوجدته الواليات
املتحدة في كل املنطقة».
ي ـض ـي ــف ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء أن «روس ـ ـي ـ ــا مـهـتـمــة
باستقرار هــذه املنطقة ،ولــوال تأييد القوى
الحليفة الصديقة ملــا أقــدمــت روسـيــا على
هذه الخطوة .روسيا أتت إلى املنطقة لتبقى
فيها لــزمــن طــويــل ،وال تـنــوي ال ـخ ــروج من
منها .لكنها ال تريد أن يبدو قتالها من أجل
سلطة معينة في مواجهة اآلخرين ،وهي لن
تقاتل السوريني من أجل بشار األســد .وال
تضع أمــام عينيها هكذا هــدف .الهدف هو
مساعدة الجيش الوطني السوري لالنتصار
على املتطرفني اإلرهابيني ،أما من هو جاهز
للدخول في عملية التفاوض من املعتدلني،
س ــواء أك ــان اسـمــه جيشًا ســوريــا حـ ـرًا ،أم
تسميات أخرى وتشكيالت أخرى ،فروسيا
ال ترى مانعًا من الكالم معهم».
أمــا عن سبب غضب دول تحالف اإلرهــاب
كالواليات املتحدة ،السعودية ،قطر وتركيا

من روسيا ،وهم في الواقع يعتبرون جميعًا
مــؤسـســي م ــا يــدعــى «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»،
فيرى خبير روسي أن «قتال روسيا للدولة
اإلسالمية يجعل أسنانهم تصطك ويمكن
مــن هنا استيعاب سبب الـحــرب اإلعالمية
التي دخلت فيها دول الخليج ،وال سيما قطر
بشكل فعال».
يضيف« :فعليًا ،ليس هناك من وجود فعلي
ملــا يسمى جيشًا ســوريــا حـ ـرًا .منهم من
التحق بقوات الرئيس بشار األســد ،ومنهم
من تحول إلى جانب اإلسالميني املتطرفني.
ولـكــن أثـبـتــت الـتـجــارب ب ــأي ح ــال أن هناك
قوى يمكن التفاهم معها .بعض املجموعات
ً
املسلحة فــي ريــف دمشق مثال دخلت في
م ـعــادلــة ت ـســويــة ،دم ـشــق لــم تـكــن تتعرض
لقصف مدفعي أو بالهاون إال بعد سيطرة
املجموعات املتطرفة التكفيرية على أماكن
حيوية .بشكل أو بآخر ،يمكن التفاهم مع
بعض الـقــوى على األرض الـســوريــة بينها
ل ـجــان ومـيـلـيـشـيــات مـحـلـيــة يـجــب ويمكن
التفاهم معها ،وه ــذا أمــر صـحــي» .ويلفت
إلى أنه «عندما تتحدث روسيا عن جنيف 3
وعن تشكيل حكومة انتقالية ،مع املحافظة

عـلــى سـلـطــة الــرئـيــس ب ـشــار األسـ ــد ،تكون
مــوسـكــو ت ـقــول إن ال ـق ــوى ال ـتــي مـمـكــن أن
تنضوي ضمن تلك الحكومة هي القوى التي
ممكن التفاهم معها».
مــن غـيــر املـمـكــن التكهن بــالـفـتــرة املطلوبة
إلنهاء العملية الجوية العسكرية الروسية في
سوريا .تشير تقارير خبراء عسكريني في
موسكو إلــى أن تقويم عمل الـقــوات الجوية
الروسية ممكن مع حلول نهاية العام الحالي.
هــذا ما يفسر كــام صــدر عن رئيس لجنة
العالقات الدولية في الدوما الروسية اليكسي
بوشكوف حول مدة تراوح بني ثالثة وأربعة
أشهر ملهمة عمل تلك القوات.
م ــع ح ـلــول رأس ال ـس ـنــة ،يـضـيــف ال ـخ ـبــراء
أنفسهم« :ستتضح الصورة ويتضح تحول
املشهد ،وإلى أي حد نقطة التحول في مسار
مسرح العمليات امليدانية ممكنة .لكن األهم
من كل ذلــك هو أن روسيا أنشأت القاعدة
الجوية في الالذقية وال نية لديها للخروج
مـنـهــا .وإض ــاف ــة إل ــى ال ـقــاعــدة الـبـحــريــة في
طرطوس ،تشير اإلنشاءات إلى بناء قاعدة
جوية إضافية ،ما يفسر نية روسيا بالبقاء
في املنطقة ألمد طويل».

