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له،  التابعة  الخاصة  والقوات  لقوات جیشه  الظاهریة  والکفاءة  بالقوة  الکرملین منتشیًا  کان 

بسبب التدخل يف الحرب السوریة أواخر عام ٢٠١٥ وإنقاذه بکفاءة نظام بشار األسد املتعثر. 

الوقت  الجیش األوکراني يف نفس  إبقاء  الظاهري يف  النجاح  الذي عززه  الوهم -  لکن هذا 

العسکریة  القیادة  أعطی   - سنوات  سبع  ملدة  دونباس  يف  استنزاف  حرب  يف  غارقًا 

يف  وسهل  سریع  نصر  تحقیق  یلع  قادرة  روسیا  بأن  زائفة  ثقة  لروسیا  العلیا  السیاسیة 

أوکرانیا. و يف غضون أسابیع من بدء إعادة غزوها الشامل ألوکرانیا يف ٢٤ شباط من عام 

٢٠٢٢، بدا أن األداء السیئ الواضح للعیان للقوات املسلحة الروسیة یشیر إلی أنها إلی حد ما 

کانت رهینة تصوراتها عن الحرب التي خاضتها يف سوریا.

يف الواقع، إن "الحرب املفضلة بالنسبة للقائد العام للقوات املسلحة" - کما ُعرفت بذلك 

بالنسبة  بسالسة  تسیر  تکن  لم   - الروسیة  العسکریة  األوساط  ضمن  سوریا  يف  الحملة 

ملوسکو يف السنوات املاضیة. إذ یکفي أن نتذکر أن االنتصار الذي تحقق بعد أول هجوم 

اقتحام  أن  حین  الطبقة؛ يف  منطقة  هزیمة يف  بسرعة  قابله   ٢٠١٦ آذار  تدمر يف  یلع 

القوات الروسیة لشرق حلب أدى الحقًا إلی فشل يف تدمر، حیث اضطرت قوات االستخبارات 

فاغنر  مجموعة   (PMC) الخاصة  العسکریة  الشرکة  من  الروس  واملرتزقة  الخاصة  العسکریة 

إلعادة الهجوم مرة أخرى.

لذا فقد کان واضحًا إلی حٍد ما أنه مع استمرار تفاقم مشکالت الحرب الروسیة يف أوکرانیا 

يف الربیع املاضي، فإن عدة جنراالت ممن ُأقیلوا من مناصبهم بسبب إخفاقاتهم کانوا قد 

نالوا سابقًا أرفع األوسمة التي تمنحها الدولة الروسیة لدورهم يف الحملة یلع سوریا. وأنه 

ال یستطیع  األمد،  استنزاف طویلة  إلی حرب مواقع وحرب  أوکرانیا  الحملة یلع  مع تحول 

وشیك  تقلیص  عن  أنباء  ظهرت  فقد  السلم،  أوقات  یلع  اعتاد  بجیش  خوضها  الکرملین 

للوجود العسکري الروسي يف سوریا. غالًبا ما کانت هذه األنباء تخمینیة بحکم طبیعتها، کما 

موالیة  لتشکیالت  قواعد عسکریة  بتسلیم عدة  قامت  الروسیة  القوات  أن  إلی  أشارت  أنها 

إلیران. بشکل أو بآخر، هناك عدة عوامل قد تفسر التغیرات يف الوجود العسکري الروسي يف 

سوریا ومستقبله.
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إبقاُء الخیاراِت مفتوحًة:

أوًال: قد یشوب تحلیل األنشطة واملواقف الروسیة يف املشهد السوري بعض الخلل بسبب انخفاض 

النظام واملعارضة.  القتال يف سوریا بین األطراف املتحاربة منذ فترة طویلة، وخاصة بین  وتیرة 

ل الضباط الروس الحد من مشارکتهم يف الغارات التي یقوم بها النظام السوري ضد خالیا  ویفضِّ

خطط  مع  املوقف  هذا  یتماشی  إصابات.  وقوع  لتجنب  السوریة،  الصحراء  يف  اإلسالمیة  الدولة 

الجویة  قاعدة حمیمیم  تجعل  والتي   ،٢٠٢١ عام  عنها  ُأعِلن  والتي  األمد،  الروسیة طویلة  القیادة 

قاعدة عسکریة دائمة للقوات، مما یسمح بتقلیل وقت السفر ونفقات األفراد الذین یعملون يف 

العام، باتخاذ  سوریا. ومع ذلك فقد أبدت موسکو رغبتها مراًرا وتکراًرا حتی بعد غزو أوکرانیا هذا 

تدابیر بخصوص األزمة يف سوریا.

وعندما تصاعدت حدة الخطاب الترکي حول قیامه بعملیة جدیدة يف شمال سوریا، يف شهر تموز، 

نقلت القیادة العسکریة الروسیة کتیبًة إضافیًة من املظلیین وعتاد للدفاع الجوي إلی القامشلي 

ونشرت عدة طائرات بالقرب من منطقة إدلب. وحتی شهر کانون األول، ال تزال الطائرات املقاتلة 

واملروحیات متمرکزة هناك. کما سمحت موسکو بشن ضربات ضد قوات املعارضة السوریة بالقرب 

من قاعدة التنف التي یتواجد فیها قوات أمریکیة. إضافًة إلی ذلك، نفذت القوات الخاصة التابعة 

لجهاز األمن الفیدرالي الروسي (FSB) يف سوریا، عدًدا من عملیات مکافحة اإلرهاب يف شهر حزیران 

من عام ٢٠٢٢، ُقِتَل خاللها ضابط روسي.

العام، فعلی سبیل املثال،  القتالیة يف سوریا هذا  التدریبات  تنفیذ  الروسي  الجیش  ُیلِغ  لم  کما 

التدریبات  (فترة  أوکرانیا  غزو  قبل  والروسي  السوري  للطیران  املشترکة  الجویة  الرحالت  ُأقیمت 

الشتویة للقوات الروسیة والسوریة من شهر کانون األول إلی نیسان) يف حزیران (فترة التدریبات 

الصیفیة من حزیران إلی تشرین األول).

د التحلیل هو صعوبة تتبع عدد الطائرات الروسیة باستخدام  أما بالنسبة للعامل الثاني الذي ُیعقِّ

تحتوي  الجویة  قاعدة حمیمیم  أن  بالذکر  والجدیر   .(OSINT) املصدر  مفتوحة  االستخبارات  أسالیب 

حظائر مغطاة للطائرات، مما یجعل حساب عدد الطائرات أمرًا صعبًا باالعتماد یلع صور األقمار 
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الصناعیة الخاصة. وعالوة یلع ذلك، تنتشر أسراب طائرات الهلیکوبتر ضمن شبکة املطارات التابعة 

للنظام السوري لتقدیم الدعم الناري لقوات األسد مثًال، أو لحمایة الدوریات الروسیة الترکیة مثًال. کما 

وتم تسییر ما ال یقل عن ثالثین دوریة روسیة ترکیة مشترکة بالقرب من مدینة عین العرب منذ 

إعادة غزو أوکرانیا.

(طائرات  یقرب من فوج جوي مختلط  ما  الروسیة يف سوریا تشغیل  القیادة  تواصل  عام،  بشکل 

هلیکوبتر Mi-٨ وKa-٥٢ وMi-٣٥ والطائرات املقاتلة سوخوي ٢٤ وسوخوي ٣٤ وسوخوي ٣٥)، وبالتالي 

الطائرات  نفذت  فقط،  أیلول  ويف  إدلب.  يف  للنظام  املناهضة  املعارضة  یلع  الضغط  یستمر 

الروسیة ما ال یقل عن ثماني غارات جویة بدرجات متفاوتة الشدة يف املنطقة (يف ١، و٨، و١٠، و

١٥، و١٨، و٢٧، و٣٠ أیلول). ونشر الجیش الروسي أیًضا أنظمة صواریخ إسکندر العملیاتیة - التکتیکیة 

وأنظمة إطالق الصواریخ املتعددة ١A (MLRS)-TOS يف قاعدة حمیمیم، ویواصل عملیة نشر قاذفات 

قنابل نوویة من طراز توبولیف Tu-٢٢M٣ هناك.

التغییراُت يف القواِت:

إال أن ذلك ال یعني أن الحرب يف أوکرانیا لم تؤثر یلع القوات الروسیة يف سوریا البتة. فمباشرًة 

 ٢٥ سوخوي  طائرات  من  سرب  ُسحب  أوکرانیا،  يف  النطاق  واسعة  الحربیة  العملیات  بدء  بعد 

الهجومیة من سوریا کما هو ُمتَوقع. لطاملا استخدمت روسیا الطائرات الهجومیة املزودة بصواریخ 

S-٨ وS-١٣ غیر املوجهة، والتي تتطلب عملیة صیانة فیما بین الرحالت القصیرة والبسیطة لدعم 

القوات البریة السوریة والروسیة بشکل مباشر. ومع ذلك، لم یؤثِّر هذا السحب للقوات کثیرًا یلع 

قدرات الجیش الروسي. وتم سحب طائرات السوخوي ٢٥ بشکل ملحوظ ألول مرة من سوریا يف عام 

٢٠١٦، قبل إعادة نشرها مرة أخرى يف املنطقة لدعم الهجوم يف شرق حلب(١) ، ولکن ال یلوح يف 

األفق تصعید مشابه للقتال قریبًا.

_______________________________________________________

 ١. معارك شرق السکة.
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ومن بین التغییرات الجدیرة بالذکر، اإلعالن عن سحب بطاریة صواریخ إس ٣٠٠ أنظمة صواریخ أرض 

(sam) يف آب عام ٢٠٢٢ من سوریا، والتي ُنشرت يف مصیاف (شمال غرب  جو املضادة للطائرات 

سوریا، بین طرطوس وحماة) وقد کان السوریون یتدربون علیها حتی یقوموا بتشغیلها. ووفًقا ألحد 

الروایات عن األحداث؛ اتخذ الجیش الروسي هذه الخطوة لتعزیز الدفاع الجوي املضاد للطائرات يف 

شبه جزیرة القرم - وهو إعادة انتشار یمکن ملوسکو أن تتحمله نظًرا ألن مصیاف ما زالت محمیة 

بواسطة أنظمة صواریخ إس ٢٠٠ وإس ٤٠٠ وأنظمة بانتاسیر إس ١.

منظومات  أن  الروس  العسکریون  الخبراء  یدرك  إذ  مختلفة،  نظر  وجهة  تدعم  هناك حججًا  أن  إال 

صواریخ إس V٤ ٣٠٠ املتنقلة التي ُنقلت إلی طرطوس يف خریف ٢٠١٦ وُسحبت من سوریا بسرعة 

کبیرة؛ ال یمکن االستعاضة عنها لحمایة القوات البریة یلع األراضي الروسیة. ومع ذلك، فقد ُنشر 

نظام صواریخ إس ٣٠٠ PM الثابت املوضوع بالخدمة سابًقا مع فوج الصواریخ املضادة للطائرات يف 

الروسیة) والذي ُنشر فیما بعد بالقرب من مصیاف. ونظًرا للعملیة  بولیارني (مقاطعة مورمانسك 

الصعبة وواسعة النطاق إلعادة تسلیح أفواج الدفاع الجوي الروسیة باستخدام أنظمة صواریخ إس 

٤٠٠ والتي تم تفعیلها منذ سنوات، کان لدى موسکو بالفعل عدد کبیر من منظومات صواریخ إس 

٣٠٠ يف مستودعات التخزین يف جمیع أنحاء البالد. لذلك قد یبدو غریبًا أن تحتاج روسیا إلی إعادة 

تموضع نظام إس ٣٠٠ من مناطق بعیدة کسوریا لتقدیم الدعم يف شبه جزیرة القرم.

باإلضافة إلی ذلك، تم اختیار موقع صواریخ إس ٣٠٠ بالقرب من مصیاف، شرق طرطوس مباشرة، بناًء 

یلع الخبرة املکتسبة جراء وضع نظام الصواریخ إس ٢٠٠ VE يف الخدمة يف املنطقة الساحلیة. 

ومع ذلك، فإن التضاریس املحلیة الجبلیة واألفق الرادیوي القصیر جعل تشغیل صواریخ إس ٣٠٠ 

هناك صعًبا من الناحیة الفنیة. إن طریقة طیران سالح الجو اإلسرائیلي، الذي یطیر یلع ارتفاعات 

منخفضة للغایة للقیام بمناورات مضللة فوق لبنان، من شأنه أن یؤدي من حین آلخر إلی إطالق 

صواریخ سام الروسیة باهظة الثمن بسبب إنذار کاذب. لذلك ال یمکن استبعاد أنه يف ظل اتساع 

شبکة مصانع الذخیرة والصواریخ اإلیرانیة وإجراءاتها لتعزیز القوات التي تعمل بالوکالة بعد مقتل 

تعزیز  بحجة  من سوریا،   ٣٠٠ إس  طراز  من  موسکو سحب صواریخها  ربما فضلت  قاسم سلیماني، 
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الدفاع الجوي يف شبه جزیرة القرم، وللحد من إمکانیة التصعید غیر الضروري يف منطقة الشرق 

األوسط أثناء الحرب يف أوکرانیا. وعالوة یلع ذلك فإن شراء روسیا للطائرات اإلیرانیة القتالیة بدون 

طیار هذا الخریف وضع موسکو يف موقف تحتاج فیه إلی إیران.

مصدر  سوریا،  إلی  باإلضافة  کلینینغراد،  مقاطعة  أصبحت  شباط،  شهر  من  والعشرین  الرابع  بعد 

الدفاع  وزارة  کلینینغراد، سحبت  إلی جیب  اإلمدادات  فِلَنقِل  لروسیا،  بالنسبة  لوجستیة  مشکالت 

الروسیة سفینة الشحن سبارطا ٣ من " الخط السوري السریع" (االسم غیر الرسمي الذي یطلق یلع 

القاعدة  من  واملمتد  املتواجدة يف سوریا  الروسیة  العسکریة  القوات  إلمداد  اللوجستي  الطریق 

الروسیة يف البحر األسود إلی القاعدة الروسیة يف البحر املتوسط) وأعادت تسمیتها إلی الدب 

إلی  الروسیة  العسکریة  الجویة  الرحالت  تقیید  جزئًیا)  (والعراق  ترکیا  قرار  بعد  عام  بشکل  األکبر. 

بواسطة  مجموعتها  تزوید  موسکو  تواصل  الحربیة،  السفن  أمام  الترکي  املضیق  وإغالق  سوریا 

قدرة  تأثیر سلبي یلع  ترکیا  لقرار  کان  ذلك،  ومع  کبیرة.  دون صعوبات  املدنیة  التجاریة  السفن 

البحریة الروسیة یلع العمل يف البحر األبیض املتوسط.

تملك السفن الحربیة الروسیة وسفن الدعم العاملة يف املیاه السوریة خیار العودة من طرطوس 

إلی سیفاستوبول ونوفوروسیسك، لکنها ستکون رحلة يف اتجاه واحد بالنسبة لهم حالًیا. 

فال یمکن استبدال السفن التي تغادر القاعدة البحریة الروسیة يف سوریا بسبب هذا األمر إال بسفن 

بالفعل سفینة  غادرت  وهکذا،  الهادئ.  واملحیط  البلطیق  وبحر  الشمال  بعیدة يف  أساطیل  من 

نائب  الصواریخ  ومدمرة  أوستینوف  مارشال  الصواریخ  وطراد  تموز)  شهر  (يف  کیلدین  االستطالع 

األدمیرال کوالکوف (يف شهر آب)، وکذلك أیضًا الغواصة التي تعمل بالدیزل والکهرباء نوفوروسیسك 

منتصف  ومنذ  املتوسط.  األبیض  البحر  أیلول)  شهر  (يف  تاتیشیف  فاسیلي  االستطالع  وسفینة 

کانون األول، ال تزال تسع سفن موجودة يف سوریا، ثمانیة منها سفن صواریخ وواحدة منها سفینة 

 ٢٤ منذ  بکریت  املحیطة  املنطقة  بدوریات يف  تقوم  فرقة عمل  السفن  هذه  تشکل  مساعدة. 

شباط، وذلك: ملراقبة مجموعة حاملة الطائرات التابعة للبحریة األمریکیة بقیادة یو إس إس هاري 

ترومان وملالحقة حاملة الطائرات یو إس إس جورج بوش والسفن املرافقة لها حالیًا. وبالنظر إلی 
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الوقت الذي تقضیه يف الخدمة الفعلیة، فقد تغادر غواصة الصواریخ کراسنودار حوض البحر األبیض 

املتوسط قریًبا وتعود إلی قاعدتها الرئیسیة للصیانة واإلصالح، بعد الطراد حامل الصواریخ فاریاغ 

والسفینة الکبیرة املضادة للغواصات األدمیرال توربس، اللتان غادرتا البحر األبیض املتوسط يف ١ 

تشرین الثاني.

(کلینینغراد  الشمالي  واألسطول  البلطیق  ألسطول  تابعة  کبیرة  إنزال  سفن  ست  فقط  تزال  وال 

وکورولیف ومینسك وجورجي بوبیدونوسیتس وأولینیغورسکي غورنیاك وبیوتر مورغونوف) متاحة 

إلمداد الفرقة الروسیة يف حال الطوارئ. لقد غادروا البحر األبیض املتوسط بعد مناورات واسعة 

النطاق يف أوائل شباط ودخلوا البحر األسود قبیل غزو أوکرانیا، حتی یتسنی لهذه السفن إمکانیة 

إیصال شيء آخر إلی جانب الوقود إلی سوریا خالل رحلة العودة ألن ترکیا ال تستطیع قانونیًا إیقاف 

مرورها عبر املضیق بموجب اتفاقیة مونترو.

أما بالنسبة للتغییرات یلع األرض، فإن انسحاب الجیش الروسي من عدد من معاقل نظام األسد 

يف الالذقیة مثًال، حیث حل محلها مقاتلو حزب اهللا یلع الفور، لیس لها تداعیات عملیاتیة بالغة 

من ناحیة موسکو. يف الواقع، لم تکن هذه هي املرة األولی التي تغیر فیها روسیا انتشار وحداتها، 

وتسلیمها مناطق معینة لتشکیالت حلیفة، وذلك یلع الرغم من التناقضات والخالفات القائمة مع 

التي تعمل کجزء من  النظامیة والتشکیالت املحلیة املوالیة إلیران  القوات األجنبیة غیر  کل من 

قوات األسد. ففي عام ٢٠١٨ یلع سبیل املثال اندلعت عدة نزاعات بین الجیش الروسي والقوات 

املوالیة إلیران يف مناطق مختلفة من البالد، لکن هذا لم یمنع القیادة الروسیة من سحب وحدات 

الشرطة العسکریة الروسیة املکونة من املسلمین السنة من شرق حلب. واستغلت قوات الدفاع 

املحلي السوریة املوالیة إلیران تلك االنسحابات لترسیخ وجودها هناك. وبسبب الحرب يف أوکرانیا، 

ستمتنع القوات الروسیة بالطبع عن اتخاذ إجراءات علنیة تتسبب بإثارة التوترات یلع األرض ضد 

الوحدات املوالیة إلیران. 
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مشکالُت النفوِذ:

أنها  إال  کبیر،  بشکل  سوریا  يف  لروسیا  التکتیکیة  القدرات  من  أوکرانیا  يف  الحرب  تقلل  لم  ربما 

يف  العاملین  الروس  للجنود  فبالنسبة  ملوسکو.  األوسع  اإلقلیمي  النفوذ  واضح  بشکل  أضعفت 

العرقیة  املجموعات  بین  العالقات  ومشکالت  إیران  مع  لبالدهم  اإلقلیمي  التنافس  یکون  سوریا، 

والدینیة املختلفة ذا أهمیة بالنسبة لهم فقط عندما یتعلق األمر بإنجاز املهام املوکلة لهم، مثل 

تحقیق الهدنة، وتوسیع منطقة نفوذ روسیا، وما إلی ذلك. وعادة ما تضم فرقة العمل املکونة من 

الضباط املشارکین - واملوکلة إلیهم مهمة املصالحة يف مناطق املعارضة السابقة يف جنوب 

سوریا – مع ضباط مکاتب من هیئة األرکان العامة الروسیة، والذین ُمِدَدت خدمتهم مؤخرًا.

يف فترة الصیف، ُأقیل العمید ألکسندر شایکو من قیادة املنطقة العسکریة الشرقیة والعملیات 

سوریا.  يف  الروسیة  القوات  ملجموعة  کقائد  بردنیکوف  رومان  الفریق  محل  وحل  أوکرانیا،  يف 

لهذا  کان  التقاریر،  بعض  وبحسب  الغربیة،  العسکریة  املنطقة  اآلن  یرأس  بدوره،  وبیردنیکوف، 

التغییر بالفعل عواقب ملحوظة یلع األرض. فقد قرر القائد الجدید التفاوض مع القائد العام لقوات 

سوریا الدیمقراطیة املتمردة، مظلوم عبدي، واتفق الطرفان یلع سلسلة من اإلجراءات امللموسة 

إثبات  الجدید کان قد قرر  الدیمقراطیة. فالقائد  النظام وقوات سوریا  التهریب بین  لقمع عملیات 

الدیمقراطیة  العام لقوات سوریا  القائد  الروسي بسرعة من خالل املفاوضات مع  فائدته للجیش 

مظلوم عبدي، ومن خالل تنفیذ سلسلة من اإلجراءات امللموسة لوقف عملیات التهریب بین النظام 

وقوات سوریا الدیمقراطیة. ووفًقا ملصادر هذا الکاتب، فإن التدخل الروسي يف مخطط التهریب 

القائم أثار صراًعا بین قوات األسد وقوات سوریا الدیمقراطیة، األمر الذي اضطر الروس أنفسهم إلی 

التدخل لحله بسرعة - ال سیما بسبب أهمیة التعاون بینهما ملواجهة تهدید ترکیا بالقیام بعملیة 

جدیدة.

ُتتیح مثل هذه اإلجراءات ملوسکو إثبات أنها ال تزال العًبا نشًطا يف منطقة الشرق األوسط، یلع 

الرغم من حقیقة أن العسکریین الروس ذوي الخبرة - خاصة ضباط استخبارات الجیش واملستشارون 

العسکریون والطیارون - قد ُنقلوا یلع ما یبدو من سوریا إلی أوکرانیا. لذلك، حاولت روسیا استبدال 
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للخبرة  القوات  افتقار هذه  رغم  املتواجدة يف سوریا،  بالقوات  انهیارها  بعد  أوکرانیا  قواتها يف 

الخاصة بل  العسکریة  أنها ال تزال تبقي یلع تواجد قلیل ملرتزقة مجموعة فاغنر  القتالیة. کما 

وتجّند بشکل متکرر مجموعات صغیرة من الروس للعمل يف املنطقة.

وحتی قبل إجراء موسکو "استفتاءات" يف العدید من الوالیات األوکرانیة بشأن االنضمام إلی روسیا 

وقبیل إعالن الکرملین عن التعبئة "الجزئیة" للحرب، کانت الجهود تتزاید الستقدام مسؤولین روس 

ت حدیًثا. کما أن أنشطة الشرکات العسکریة الخاصة آخذة  للعمل يف األراضي األوکرانیة التي ُضمَّ

يف االزدیاد. یمکن توقع أن یصبح هذا االتجاه منتظمًا بشکل تلقائي يف املستقبل القریب، ومن 

املرجح أن یؤثر هذا یلع جودة خط فض االشتباك بین روسیا وقوات التحالف الدولي يف سوریا. 

ملجموعة  کمؤسس  الروسیة  األولیغارشیة  من  بریغوزین  بیفغیني  العلني  االعتراف  بعد  ولذلك 

فاغنر، من املرجح أن تقوم روسیا يف نهایة املطاف بإضفاء الشرعیة یلع مجموعة فاغنر للحفاظ 

یلع نفوذها يف األراضي املضمومة، ويف الشرق األوسط کذلك.

بتزوید  تسمح  أن  شأنها  من  مبادرة  بالفعل یلع  الروسیة  الدفاع  وزارة  تعمل  الحالي،  الوقت  يف 

بعثات حفظ السالم "بجنود متطوعین کانوا قد تلقوا تدریبات خاصة"، وبالنظر إلی إمکانیة تنفیذ 

فمن  اإلقلیمیة،  املنظمات  رعایة  تحت  وکذلك  املتحدة  األمم  رعایة  تحت  السالم  عملیات حفظ 

املحتمل تماًما أن تنتقل موسکو فیما بعد إلی أسلوب نشر القوات ولیس فقط الجنود املتعاقدین 

.(kontraktniki) يف املناطق العازلة

تقدمها  الروسیة  القوات  أوقفت  حیث  األوکرانیة_  الجبهة  یلع  (ملوسکو)  املزري  الوضع  أن  إال 

واضطرت للدفاع عن نفسها ضد الهجوم األوکراني_ سیؤدي یلع األرجح إلی فقدان دول الشرق 

االقتصادیة  املصالح  تنویع  معه  یمکن  أو شریکًا  توازن"  "عامل  بوصفها  بروسیا  اهتمامها  األوسط 

والسیاسیة. یبدو أن موسکو أدرکت هذا األمر، واتخذت عدة إجراءات جدیدة يف اآلونة األخیرة لتعزیز 

وجودها الدبلوماسي يف الدول العربیة، ال سیما باالستفادة من الدبلوماسیین املطرودین من أوروبا.

أي  روسیا ويف  اُملسلَّمات املعترف بها داخل  الروسي من  الخارجیة  السیاسة  أسلوب  لطاملا کان 

مکان آخر، ّإذ تستند إلی عنصر القوة يف حین تشابه املناورات الدبلوماسیة يف الغالب العملیات 
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الخاصة مع قدر معین من االرتجال. ولکن الحرب يف أوکرانیا کشفت الفشل الذریع لنظام التعبئة 

للدوائر العسکریة والخاصة يف روسیا. وبالتالي، سیکون من الصعب للغایة یلع الکرملین إجراء حوار 

يف املنطقة من موقع القوة املزعوم الذي کان یتمتع به سابًقا.

هذا الضعف الکامن یقلل بالفعل نفوذ روسیا يف الدول املجاورة لها: فمنذ بدایة غزو أوکرانیا عام 

وأذربیجان،  أرمینیا  السابق،  السوفیتي  االتحاد  جمهوریات  بین  خطیرة  نزاعات  اندلعت   ،٢٠٢٢

وقیرغیزستان وطاجیکستان أیضًا. ال تستفید موسکو من أي تغییر کبیر یلع األرض يف سوریا، ألنه 

البالد يف عام ٢٠١٨ کان ما یزال یلع موسکو  الوالیات املتحدة وجودها يف  حتی بعد تقلیص 

إعادة نشر عدة کتائب من الشرطة العسکریة یلع وجه السرعة يف شرق سوریا. وحیث أن الرئیس 

الترکي رجب طیب أردوغان یرغب بالوساطة بین أوکرانیا وروسیا لزیادة رصیده السیاسي يف الداخل 

الترکي قبل انتخابات حزیران ٢٠٢٣ املقبلة، فقد ُتطَرح املحادثات الترکیة الروسیة حول الوضع يف 

سوریا بقوة يف املستقبل. هذا یلع الرغم من کون ترکیا يف وقت سابق من هذا العام قامت بناًء 

وحدات  ضد  املحتملة  الجدیدة  العملیة  حول  خطابها  حدة  بتخفیض  الکرملین،  من  طلب  یلع 

حمایة الشعب الکردي (YPG) يف سوریا.

باإلضافة إلی ذلك، وبغض النظر عن نتیجة الصراع يف أوکرانیا، سیکون من الصعب للغایة بالنسبة 

ملوسکو من اآلن فصاعدًا الحفاظ یلع نفس حجم طلبات تصدیر األسلحة واملعدات العسکریة إلی 

التي  املتعددة  الجدیدة  العقوبات  إلی  منه  جزٍء  ذلك يف  یعود  األخرى.  واألماکن  األوسط  الشرق 

األسلحة  منتجي  یلع  ویتعین  بل  الروسیة.  األسلحة  ومبیعات  العسکریة  الصناعات  استهدفت 

الروس أیضًا يف الوقت الحالي إعطاء األولویة للطلبیات الواردة من وزارة الدفاع لسد حاجة برنامج 

هذا  إن  أوکرانیا.  يف  الحرب  خالل  العسکریة  املعدات  يف  الخسائر  وتعویض  الحکومي  التسلح 

الفاعلین  استعداد  یلع  سلبیًَّا  تأثیرًا  له  أن  کما  سوریا  يف  الوضع  یلع  مباشر  تأثیر  له  العامل 

اإلقلیمیین للتفاوض مع روسیا بدًال من التفاوض دونها.
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اإلبقاُء یلع حالِة التهدیِد: 

لطاملا اصطبغت العالقات الروسیة السوریة بدرجة کبیرة من السریة، حتی قبل اندالع الحرب مع 

أوکرانیا سنة ٢٠٢٢، لکن ثمة عامل مهم یمکن أن یؤدي إلی جمود العالقات الثنائیة بین البلدین، 

فقد کانت الشرکات الغامضة اُملقرَّبة من الکرملین تتولی املشاریع االقتصادیة الروسیة يف سوریا، 

بینما کانت مناطق روسیة وبعض املنظمات الصغیرة ووزارة الدفاع منخرطة يف تقدیم خدمات 

البناء وإیصال املساعدات اإلنسانیة. ولکن بعد إعادة غزو أوکرانیا، توقفت وزارة الدفاع الروسیة عن 

تقدیم تقاریر عن أي شحنات إضافیة من املساعدات أو إمدادات البناء ملا یسمی باملرحلة الثانیة 

الروسیة  األعمال  أراضي دونباس، سترکز جهود  الصراع يف سوریا. وبعد ضم  التسویة ما بعد  من 

جمیعها بالتأکید یلع دعم هذه املناطق املحتلة يف أوکرانیا، ولیس سوریا.

من الواضح أن نظام األسد لیس سعیًدا ألن إیران وروسیا تنظران إلی سوریا یلع أنها حلقة وصل 

قوى  یضم  الذي  اإلیراني  املقاومة"  "محور  بـ  یسمی  (ما  بهما  الخاصة  االحتواء  إستراتیجیات  يف 

إقلیمیة شیعیة يف املقام األول، ومنافسة روسیا مع التحالف الغربي يف املقام الثاني)، رغم أن 

هذا الدور یوفر الحمایة من بین أمور أخرى لتجارة املخدرات الضخمة للنظام. 

بشکل عام، یبدو أن دمشق ترسل إشارات متنوعة إلی موسکو يف محاولة لإلبقاء یلع اهتمام 

الکرملین. فمن ناحیة، زار األسد اإلمارات العربیة املتحدة بعد فترة وجیزة من إعادة غزو أوکرانیا من 

ِقَبل روسیا، دون التنسیق مع موسکو ملساعدته يف الحفاظ یلع أمنه الشخصي. 

کما قام الزعیم السوري مؤخرًا بتعیین اللواء عبد الکریم محمود إبراهیم رئیسًا لألرکان العامة بعد 

خلو هذا املنصب ملدة أربع سنوات. من الواضح أن هذه الخطوة مرتبطة بحقیقة أن روسیا وإیران 

قد خففتا بشکل تدریجي من سیطرتهما یلع قوات النظام، ويف ظل التحالف اإلستراتیجي بین 

موسکو وطهران يف الحرب الروسیة األوکرانیة، أصبح األمر صعًبا بل مستحیًال یلع األسد االستفادة 

من املنافسة الروسیة اإلیرانیة السابقة للسیطرة یلع نخبته العسکریة والسیاسیة.

دونیتسك  بجمهوریتي  یسمی  ما  "باستقالل"  بسرعة  األسد  اعترف  فقد  أخرى،  ناحیة  ومن   

ولوهانسك الشعبیتین (DPR, LPR)، لکي یبدي ملوسکو أن دمشق مستعدة التخاذ خطوات لم یجرؤ 

أي من حلفاء منظمة معاهدة األمن الجماعي لروسیا (CSTO) یلع اتخاذها. 
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يف هذا السیاق، فمن املنطقي أن نسأل کیف سیؤثر انهیار النظام العسکري والسیاسي الروسي 

یلع نظرة الکرملین لسوریا کوکیل ملواجهة منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو)، ال أن نسأل کیف 

قاعدتي طرطوس  أن  الواضح  من  روسیا يف سوریا.  إستراتیجیة  أوکرانیا یلع  الحرب يف  ستؤثر 

وکذلك  وأفریقیا  األوسط  الشرق  يف  اللوجستیة  العملیات  ملواصلة  للکرملین  مهمتان  وحمیمیم 

إلثبات التزام روسیا بتعهداتها تجاه حلفائها. لطاملا سعت موسکو إلی تشکیل تهدید أمني دائم 

توبولیف  طراز  من  املدى  بعیدة  للقاذفات  الدائم  النشر  خالل  من  الجنوبیة  الجهة  من  للحلف 

 ٣١K-MiG ٣٢ وطائرات میغ ٣١ املقاتلة االعتراضیة-X ٢٢ الحدیثة التي تحمل صواریخ کروزM٣M-Tu

.٤٧M٢-Kh واملسلحة بصواریخ کینجال الفوق صوتیة

وکان هذا ُمجِدَیًا عندما کانت روسیا قادرة یلع التحدث بلغة اإلنذارات النهائیة، لکن تغیر الوضع 

األوروبي وزیادة عسکرة  زیادة تکاتف املجتمع  للکرملین، بسبب  بالنسبة  الحالي  الوقت  کثیرًا يف 

وباتجاه  التهدیدات  عن  بعیًدا  أسلوبها  تغییر  موسکو  تحاول  قد  لذلك،  األوکراني،  املجتمع 

استعراضات للقوة أکثر إقناًعا، مع مراعاتها للجاهزیة القتالیة الفعلیة بشکل سري للقوات املسلحة 

الروسیة طوال الوقت.

التي  السابقة  اإلجراءات  التخلي عن  الروسیة مسؤولیة  القیادة  تواجه  براغماتیة،  نظر  من وجهة 

تخلق وهم الفعالیة القتالیة: بعبارة أخرى، فهي لیست سباق البیاثلون للدبابات(٢)  (والتي شارکت 

فیها الدبابات السوریة أیًضا) ولکن إلی أي مدى یمکن للقواعد الروسیة يف حمیمیم وطرطوس أن 

تشکل تهدیدات حقیقیة ألعداء روسیا، یلع سبیل املثال، قد تتخلی موسکو عن إنتاج سلسلة 

بسبب  الواقع  عن  بعیدة  ففکرتها   ١٦٠M-Tu توبولیف  طراز  من  صوتیة  الفوق  الحدیثة  القاذفات 

قابلیتها الشدیدة لالکتشاف من ِقَبل الرادار؛ ولن تسمح لهم مجموعة حامالت الطائرات األمریکیة 

بحریة  أي خطط ملشاریع  روسیا  لم تضع  ذلك،  الصواریخ. وعالوة یلع  إطالق  باالقتراب من مدى 

کبرى، قبیل البدء يف إعادة غزو أوکرانیا يف الشتاء املاضي، باستثناء بعض السفن والقوارب 

____________________________________________

الوعرة، مع  التضاریس  للدبابات يف  السریع  لتدریبهم یلع االنطالق  الدبابات، یهدف  الریاضة لطواقم  ٢. نوع من 

القدرة یلع إصابة األهداف بأکبر قدر ممکن من الدقة.



َتأِثْیُر الَحْرِب يف ُأوکَرانَیا یلع االْنِتَشاِر الرُّوِسيِّ يف ُسورَیا

14

الصاروخیة الصغیرة. أخیًرا، کان حجم خسائر املرکبات املدرعة الروسیة يف أوکرانیا - وهي عنصر 

مهم للغایة يف الجیش بسبب الحدود البریة الطویلة لروسیا - کبیرًا حًقا. 

باجتماع هذه العوامل، لم یعد الکرملین يف وضع یمّکنه من تشکیل أي تهدید خطیر يف املنطقة 

األوسع للبحر األسود أو شرق البحر األبیض املتوسط، ولو یلع املدى البعید.

البحر األبیض  الناتو يف منطقة  بالطبع، یمکن ملوسکو االستمرار يف االدعاء بأنها تعتزم احتواء 

بالحسبان جدول  لواشنطن، باألخذ  العسکري  التخطیط  املتوسط، والذي یقع فعلًیا یلع هامش 

املهام القتالیة لسفن البحریة األمریکیة. يف منطقة املحیط الهادئ الرئیسیة، حیث تتمثل مهمة 

الثغرات  سد  علیها  ویتعین  فقط،  شکلیًا  موجودة  فروسیا  الصین،  احتواء  يف  األمریکي  الجیش 

ذلك،  ومع  األمریکي.  الساحل  باتجاه  الغواصات  من  صواریخ  إطالق  طریق  عن  الواضحة  الدفاعیة 

وبغض النظر عن هذه العملیات الزائفة، من الواضح أن موسکو تواجه طریقًا طویًال وشاقًا إلعادة بناء 

سمعتها وقدراتها العسکریة الحقیقیة، سواء يف منطقة الشرق األوسط أو غیرها بشکل عام.




