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غسان ملحم *

ال أحد يستطيع أن يستهني بالدور الروسي
فــي الـقـضـيــة ال ـس ــوري ــة ،لـيــس فــي ال ـحــرب أو
األزم ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ف ـح ـس ــب ،ب ــل إن ال ـح ـضــور
ال ــروس ــي ف ــي امل ـس ــأل ــة الـ ـس ــوري ــة ،وبــال ـتــالــي
ف ــي ص ـل ــب ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـس ــوري ــة ،الــداخ ـل ـيــة
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة
واألمـ ـنـ ـي ــة واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،كـ ــان وال ي ــزال
ذا م ـك ــان ــة وأه ـم ـي ــة ت ــاري ـخ ـي ــة ك ـب ـي ــرة ،عـلــى
الصعيدين الداخلي والـخــارجــي ،فــي الشأن
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري .إال أن الـ ـسـ ـل ــوك ال ـ ــروس ـ ــي إبـ ــان
الحرب السورية ،وبالتالي التأثير أو النفوذ
الروسي فيها ،يكتسبان أهمية استراتيجية
مضاعفة ،وكبرى بل قصوى ،حتى أن مقاربة
هذا املوضوع تبدو مفيدة وممتعة ،وتحمل
الكثير من الــدروس والعبر ،على أن تتوخى
ال ـ ـخـ ــوض فـ ــي ج ــوانـ ـب ــه وم ـض ــام ـي ـن ــه ،دون
االن ـح ـيــاز ض ــد أو إل ــى جــانــب وج ـهــة النظر
أو املصلحة الــروسـيــة ،وإنـمــا تسمية األمــور
بــأسـمــائـهــا ،وق ــول الـحـقـيـقــة كـمــا ه ــي ،ونقل
الواقع كما هو.
إن مقاربة الدور الروسي في األزمة السورية
من زاوية الواقعية السياسية ،وكذلك محاولة
توصيف هــذا ال ــدور فــي هــذه األزم ــة بطريقة
غ ـي ــر م ـن ـح ــازة وغ ـي ــر م ـت ـس ــرع ــة ،ي ـف ـتــرضــان
إجــراء مقارنة سريعة وشاملة بــن املقاصد
أو األه ـ ــداف الــروس ـيــة فــي املـســألــة الـســوريــة
م ــن جـ ـه ــة ،وامل ـ ـ ـ ــوارد املـ ــرصـ ــدة واإلمـ ـك ــان ــات
امل ـس ـت ـخــدمــة إلنـ ـج ــاز هـ ــذه األه ـ ـ ــداف وب ـلــوغ
هذه املقاصد من جهة أخرى ،بمعنى مقابلة
أو م ــوازن ــة امل ـق ــاص ــد واألهـ ـ ـ ــداف م ــع املـ ــوارد
واإلمكانات ،أي القدرات املادية واللوجستية،
املعدة أو املستهلكة .فهذه املقارنة تقودنا إلى
التأكيد ،ومــن دون شــك أو ت ــردد ،على أن ما
بذلته وتكبدته الدولة الروسية من خسائر أو
أثمان ،بشرية وعسكرية ومادية ولوجستية،
في إطار الحرب السورية ،أو باألحرى الحرب
ال ــدائ ــرة ف ــي س ــوري ــا ،وه ــي ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
الـثــالـثــة عـلــى األراض ـ ــي ال ـســوريــة ،بأساليب
وأشكال وأدوات جديدة ومختلفة ،تبقى دون
سـقــف ال ـط ـمــوحــات ال ـك ـب ـيــرة ،ال ـتــي رسمتها
ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة الــروس ـيــة،
وقبلها الهواجس الخطيرة ،التي ملستها ،أو
األخ ـطــار املـحــدقــة الـتــي حسبتها وتحسبت
لها .بهذا املعنى ،تبدو األعباء ،سواء األثمان
أو التضحيات ،مهما كانت ،والتي تحملتها
ودف ـع ـت ـه ــا روسـ ـي ــا ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ف ــي إشـ ــارة
إل ــى األع ـب ــاء املــال ـيــة ،والـعـسـكــريــة والـتـقـنـيــة
وال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة ،ذات ال ـط ـب ـي ـعــة الـتـكـتـيـكـيــة،
وحـتــى الـبـشــريــة ،أق ــل ،فــي الــواقــع وبــاملـيــزان
االس ـت ــرات ـي ـج ــي وال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي ،أو حتى
الجيوپوليتيكي ،من األه ــداف املرسومة ،أو
بـمـعـنــى أص ــح امل ـت ـب ـلــورة ،أي امل ـقــاصــد الـتــي
ترمي لها ،في إشارة إلى األهداف السياسية
واالسـتــراتـيـجـيــة ال ـك ـبــرى ،أو ذات الطبيعة

السياسية واالستراتيجية.
وق ــد تـمـكـنــت روس ـي ــا ف ــي ال ـس ـن ــوات القليلة
املنصرمة من األزمة والحرب في سوريا ،من
تحقيق بعض األه ــداف ،وبالتالي املحافظة
ع ـلــى مـصــالـحـهــا الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
واالستراتيجية في سوريا ومنطقة الشرق
األوس ــط ،وال سيما املـشــرق العربي وشرقي
البحر األبيض املتوسط ،وهــو أمــر في غاية
األهمية والخطورة باملعنى الجيوپوليتيكي
وبــال ـت ـح ـل ـيــل ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـب ــان ــورام ــي .لـقــد
اس ـت ـط ــاع ــت روسـ ـي ــا فـ ــرض خ ـط ــوط ح ـم ــراء
ف ــي س ــوري ــا ،وت ــأم ــن االل ـ ـتـ ــزام ب ـهــا أو عــدم
تـ ـج ــاوزه ــا وت ـخ ـط ـي ـهــا ،ون ـج ـح ــت ف ــي ب ـنــاء
ال ـت ــوازن االسـتــراتـيـجــي مــع ال ـغــرب أو ال ــدول
الغربية وحلف شمال األطلسي في سوريا،
وبالتالي إعادة بناء التوازن الدولي بكامله،
أو لـنـقــل تـ ــوازن ال ـق ــوى ف ــي ال ـن ـظــام ال ــدول ــي،
بعدما اختل مـيــزان الـقــوى الدولية ملصلحة
واشـنـطــن وحلفائها فــي ال ـغــرب ،فــي أميركا
وأوروبا ،وفي العالم بأسره؛ كما تمكنت من
منع أو ربما لجم التدخل العسكري الغربي،
امل ـبــاشــر وال ـك ـب ـيــر ،ف ــي األحـ ـ ــداث أو امل ـع ــارك
السورية .وقد بــدأت الدولة الروسية بضرب
اإلرهاب الدولي ،وبخاصة اإلرهاب اإلسالمي
أو التكفيري ،فــي إط ــار االستراتيجية التي
أطلقتها ملحاربته بقصد مكافحته ،ليس من
داخــل الدولة السورية وعلى امتداد مساحة
إقليمها ومجالها الجغرافي فحسب ،وإنما
في أنحاء عدة وفي أماكن مختلفة من خارطة
املنطقة والجغرافيا السياسية العاملية .كذلك،
تمكنت موسكو مــن املـحــافـظــة ،حتى حينه،
على وحدة الدولة السورية وضمانها ومنع
التقسيم أو الفدرلة ،ومعها في ذلك حلفاؤها
وأص ــدق ــاؤه ــا بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ع ـلــى الــرغــم
مـمــا ي ـقــال وم ــا يـحـصــل ف ــي املـ ـي ــدان ،نــاهـيــك
عــن تــأمــن بـقــاء واس ـت ـمــرار الـنـظــام الـســوري
وال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى رأسـ ـ ـ ــه ،أو لـنـقــل
السلطة السياسية الـتــي يجسدها الرئيس
ب ـش ــار األسـ ـ ــد ،ومـ ــا تـمـثـلــه ع ـلــى املـسـتــويــن
الــداخ ـلــي وال ـخ ــارج ــي ،ذل ــك أن ن ـظــام الحكم
السياسي في سوريا لم يعد هو نفسه بعد
كل هذه املستجدات.
ك ــان الـحـضــور أو األداء الــروســي فــي األزم ــة
السورية ،منذ البداية ،يتطور ويتقدم بصورة
تصاعدية أو متصاعدة ،وينتقل من مرحلة
زمـنـيــة وسـيــاسـيــة ســابـقــة إل ــى أخ ــرى الحقة
بطريقة تدريجية أو متدرجة .كانت روسيا
تسير بخطوات ثابتة ،مدروسة ومحسوبة،
فلم تكن أبدًا متسرعة ،وبالتالي متهورة ،ولم
تكن مربكة ،أو لنقل لــم تبد كــذلــك ،حتى في
أصعب وأحلك الظروف أو األوضاع امليدانية،
الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة ،والــدول ـيــة ،السياسية
والــدبـلــومــاسـيــة ،وإن كــانــت ،فــي الـعــديــد من
امل ــرات ،فــي مــوقــع الــدفــاع ،وربـمــا االنـكـفــاء أو
التراجع أو االنحسار ،من دون أن يعني ذلك
الهزيمة أو الخسارة ،ال في موقع الهجوم أو

ّ
تمكنت روسيا في السنوات المنصرمة من تحقيق بعض األهداف في سوريا (وزارة الدفاع الروسية )

القدرة على املبادرة .ولكن القيادة الروسية،
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،ومـ ــن خلفها
العسكرية واألمنية بالدرجة الثانية ،كانت
تعرف ما الــذي تريد ،وتــدرك طبيعة وحجم
املـخــاطــر وامل ـحــاذيــر وأب ـعــاده ـمــا التكتيكية
واالستراتيجية ،املعلنة أو املتوقعة واملبطنة
أو غ ـيــر املــرئ ـيــة مـنـهـمــا .وهـ ــي ،ل ــذل ــك ،كــانــت

لم يكن التدخل الروسي
في الحرب السورية
مغامرة أو مقامرة

ت ـج ـي ــد ،بــال ـل ـغــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،امل ـف ــاوض ــة
وامل ـن ــاورة ،وباملعنى الـسـيــاســي ،االستثمار
وصقل األرباح أو املكاسب السياسية ،وتعلم
متى وكيف تتقدم ،فتربح ،وربما تنتصر ،أو
تـتــراجــع ،وتمنح ،مــن دون أن تخسر ،ومتى
وكـيــف تــأخــذ ،وتستحصل ،ثــم تـسـتــزيــد ،أو
تتنازل ،من دون أن تخضع أو ترضخ ،حتى
تعود وتستعيد .وهي ليست أبدًا باألمور أو
الخيارات السهلة والبسيطة ،إال أنها أتقنت
الـلـعـبــة الــدول ـيــة والــدب ـلــومــاس ـيــة ه ــذه امل ــرة،
ف ــي امل ـســألــة ال ـس ــوري ــة ،إل ــى درجـ ــة متناهية
فــي الــدقــة وال ـح ــذر ،بــل فــي غــايــة ال ـبــراعــة أو
االح ـت ــراف وال ــده ــاء الـس ـيــاســي .إذًا ،لــم تكن
روس ـي ــا م ـت ـســرعــة ف ــي س ــوري ــا ،ف ـت ـقــدم على
خـطــوة ناقصة ،أو جــرعــة زائ ــدة ،طائشة في
كلتي الحالتني ،كما أنها لم تكن مستعجلة
أو فــي عجلة مــن أمــرهــا ،وال حـتــى محرجة،
عـلــى الــرغــم مــن الـضـغــوطــات ال ـتــي تعرضت
لها ،أو األعباء التي تصدت لها.
وي ـ ـبـ ــدو أن روس ـ ـيـ ــا سـ ـتـ ـك ــون أكـ ـث ــر ح ــزم ــا

الشام بين العثمانيين والوهابيين ...ما أشبه اليوم باألمس
علي مراد *
ت ــدخ ــل س ــوري ــا ب ـع ــد أش ـه ــر ق ـل ـي ـلــة عــامـهــا
السابع من عمر أزمتها التي انخرط فيها
كل دول العالم تقريبًا .الصراع بني محورين
في الظاهر ،وداخل كل محور دول ،لكل منها
مـصــالـحــه ال ـخــاصــة .ف ــي م ـحــور واشـنـطــن،
دول إقليمية كان لها تاريخ في بالد الشام
عمومًا ،وسوريا خصوصًا .تأثر السوريون
بفترة حكم العثمانيني لـبــادهــم ـ ـ كما كل
شعوب بالد الشام ـ على مدى خمسة قرون
م ــن ال ــزم ــن .ال ي ـم ـكــن ملـسـتـعـمــر ج ـثــم عـلــى
أرض مــا ،أن يرمي تــاريــخ استعماره لهذه
األرض وراء ظهره بكل بساطة ،حتى وإن
قـ ّـرر أن ّ
يغير جلده وهويته .هــذا مــا أثبته
األتراك حاضرًا ،بعد أكثر من  80عامًا على
تحولهم إلــى العلمانية األتــاتــوركـيــة ،فهم
اليوم العب أساسي في سوريا انطالقًا من
دوافع سياسية أيديولوجية ،ينطلقون من
فكرة النيوعثمانية التي طرحها «تيرغوت
أوزيــل» ،الرئيس التركي مطلع تسعينيات
القرن املاضي .الفكرة ال يمكن أن تترجمها
ال ـظ ــروف إل ــى واق ـ ــع ،م ــن دون ال ــرك ــون إلــى

أساليب ترتبط بــالـضــرورة بعوامل القوة
الــداخـلـيــة وح ـجــم ال ـقــوى األخـ ــرى املحيطة
بـتــركـيــا .ك ــان ال بــد مــن تبني أيــديــولــوجـيــا
دينية تقبل وتطمح لعودة الخالفة لتمتني
القوة الداخلية التي توفرت بعد فوز حزب
«العدالة التنمية» في انتخابات عام .2002
اس ـت ـق ـطــب أردوغ ـ ـ ــان «اإلخ ـ ـ ــوان املـسـلـمــن»
في اإلقليم ،لالتكاء على حاضنة تاريخية
واسعة االنتشار تتيح له ترويج مشروعه
في العالم العربي ،أرضية مشروع السلطنة
الجديدة.
لكن فــي اإلقـلـيــم هـنــاك قــوة أخ ــرى ،تنافسه
بشراسة فــي الحاضنة املذهبية ملشروعه.
ظ ـهــر ال ـس ـع ــودي ــون ف ــي أطـ ـ ــراف أرض هــي
م ـهــد ال ــدي ــن اإلس ــام ــي ،وي ـس ـي ـطــرون على
مصدر الشرعية الدينية في مكة واملدينة.
يــدرك أردوغ ــان أن خـيــار الـتـصــادم املباشر
م ــع ه ــذه ال ـق ــوة ل ــن ي ــؤت ــي أك ـل ــه ،م ــع األخ ــذ
بعني االعـتـبــار أن السعوديني بوهابيتهم
التوسعية املتسلحة بــأمــوال النفط ـ ـ الــذي
ال يملكه أردوغ ــان ـ ـ اسـتـطــاعــوا أن يــزرعــوا
قبل عقود بذور األيديولوجيا التي أثمرت
ح ــاضـ ـرًا ،نـ ـف ــوذًا ف ــي ال ـب ـي ـئــة نـفـسـهــا الـتــي

ّ
يستهدفها أردوغــان .هذا الواقع حتم على
األتــراك أن يتعاملوا مع آل سعود بأسلوب
نــاعــم ،يـنـسـجــون مـعـهــم عــاقــات مــن بــوابــة
االقـتـصــاد حينًا ويـتـقـ ّـربــون إليهم مــن باب
امل ـص ـل ـحــة امل ـش ـتــركــة ف ــي ال ـت ـص ــدي إليـ ــران
وتــأث ـيــرهــا تـ ــارة أخ ـ ــرى .ي ـنــافــس أردوغ ـ ــان
السعوديني بالوكالة وليس بشكل مباشر،
وقد برزت هذه املنافسة على أرض سوريا
على مدى خمسة أعــوام من الحرب الدائرة
ه ـ ـن ـ ــاك .صـ ـحـ ـي ــح أن الـ ـنـ ـظ ــام ــن الـ ـت ــرك ــي
وال ـس ـعــودي ت ـعــاونــا فــي ال ـش ـمــال ال ـســوري
بشكل أساسي ،إال أن تنافسهما ظهر للعلن
في خالفات املجموعات املسلحة املحسوبة
على كل منهما واقتتالها فيما بينها .لكل
من النظامني مشروعه الخاص في سوريا،
ويـمـكــن ال ـقــول إن أردوغ ـ ــان اسـتـغــل حاجة
السعوديني إلى حدوده الطويلة مع سوريا،
لـ ـي ـ ّ
ـزودوا الـفـصــائــل الـتــابـعــة لـهــم بــاإلمــداد
والسالح والعناصر ،وحكمًا لم يكن املقابل
صـفـرًا ،بــل عـقــود واسـتـثـمــارات وتسهيالت
ل ــأت ــراك ف ــي الـخـلـيــج وت ــدف ــق اس ـت ـث ـمــارات
خليجية إلى تركيا.
جزء من تاريخ صراع الكيانني لم يظهر كما

ينبغي إلى العلن ،أو كما يعتبر املستشرق
الفرنسي «لويس دو كورانسي» ُج ّهل عمدًا.
يــذكــر «دو ك ــوران ـس ــي» ف ــي ك ـتــابــه «تــاريــخ
م ــا ت ـجــاه ـلــه الـ ـت ــاري ــخ» ت ـفــاص ـيــل مــرح ـلــة
اضطرت فيها السلطنة العثمانية أن ّ
تطوع
م ــن م ـبــادئ ـهــا إرض ـ ـ ـ ً
ـاء ل ـلــوهــاب ـيــن لـخــدمــة
مصالحها التي كانت على حساب رعاياها
من السوريني ،الذين تعاملت معهم كعبيد
أو كأثاث يمكن لها في أي لحظة أن تقرر أن
عليهم أن يتغيروا في ممارستهم لحياتهم
اليومية إرضـ ً
السنية».
ـاء ملصلحة «اإلرادة
ِ
في موسم حج عام  ،1807كان أمير الدولة
الـسـعــوديــة األول ــى سـعــود بــن عـبــد الـعــزيــز
بــن محمد بــن سـعــود قــد مـنــع قــافـلــة الحج
ال ـش ــام ــي ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا وال ـ ــي دم ـش ــق مــن
الدخول إلى الحجاز ،وتعهد بأن ال يسمح
لها بــالــدخــول الــى األراض ــي املـقــدســة ألنــه ـ
كما أتباعه ـ ـ اعتبر حجاج رعية السلطان
فــي ب ــاد ال ـشــام ك ـف ــارًا .ح ــاول وال ــي دمشق
«ي ــوس ــف ب ــاش ــا» ال ـب ـح ــث ع ــن ح ــل ل ـع ــودة
م ــوك ــب ال ـح ــج بـ ــأي طــري ـقــة م ـم ـك ـنــة .اعـتـقــد
«الباب العالي» في اسطنبول أن املال سوف
يحل املشكلة ،فعرض  400كيس من الذهب

