
روسيا وأمريكا وحلبة الرصاع السورية

07 ترشين األول/ أكتوبر 2016

تقدير موقف سيايس 

وحدة دراسة السياسات





ّ
ً ُ

ً

ّ

ٍ

ّ
ِ



 
 1 

الروسية حول سورية، ويبدو أن الواليات املتحدة ستبدأ مرحلة جديدة  -تفاقمت الخالفات األميركية

 لتحجيم الدور الروس ي في سورية، فهل يمكن أن تقبل روسيا هذا التحدي؟

 

متسارعة وخِطرة منذ التاسع عشر من أيلول/ سبتمبر املاض ي وحتى شهدت الساحة السورية تطورات 

اليوم، قد تبدو للمراقبين أنها تطورات غير مترابطة في بعض األحيان، لكنها في الواقع غير ذلك، ويمكن 

تلخيصها بقّصة متسلسلة، مّتصلة بدقة. فمنذ أن انهارت الهدنة في ذلك التاريخ، والتي سعى الروس 

علن كل بنوده، تبادل الطرفان، األميركي والروس ي، االتهامات  واألميركيون 
ُ
فاق أوسع لم ت

ّ
إلى تثبيتها وفق ات

عن املتسبب بانهيارها، تالها بأيام قصف طائرات التحالف الدولي معسكًرا لقوات النظام في دير الزور شرق 

ن الروس ي قافلة أممية تحمل سورية، اّدعى األميركيون أنه جرى بالخطأ، وتال هذا "الخطأ" قصف الطيرا

 مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب.

 

لم تكتِف روسيا بهذا "االنتقام"، بل بدأت هجوًما جّوًيا عنيًفا غير مسبوق على املدينة، استخدمت فيه 

، وبدأت قوات النظام املدعومة بميليشيات إيرانية ولبنانية تستعّد ّرمة دولًياأسلحة تقليدية وأخرى ُمح

 أوربية ملناقشة هذا التصعيد االستثنائي في مجلس األمن، حيث للتقد
ً

م إلى داخل املدينة، ما دفع دوال

ارتفعت وتيرة التصريحات النارية بين املسؤولين الروس واألميركيين وخرجت عن سياق الدبلوماسية 

 وأوحت بخطر مقبل.

 

أن التراشق الكالمي والّسجال  -يةوهم هنا تحضرهم سياسة أوباما تجاه القضية السور  -اعتقد كثيرون

الروس ي هو )بروباغندا( وغطاء لتوافق ضمني، وأن الخالف هامش ي يتعلق بأحد بنود االتفاق  -األميركي 

الذي ينص على "بذل جهود مشتركة في حلب بما يخدم تطبيع الوضع في سورية"، فـ "التطبيع" بحسب فهم 

حسب فهم األميركيين تجميد القتال والضغط على النظام الروس هو سحق املعارضة املسلحة، فيما هو ب

 من أجل إخضاعه للتفاوض.

 

أعلنت موسكو أنها ال تنوي التراجع عن مواقفها واستراتيجياتها في سورية، وقال وزير خارجيتها، سيرغي 

صّر على تنفيذ االتفاق األميركي
ُ
ملياتها الروس ي حول سورية، ولكن مع مواصلتها ع -الفروف، إن بالده ت

العسكرية. لكن هذا اإلصرار دفع واشنطن إلى اإلعالن عن أنها قد توقف التعاون مع الروس وتبدأ بدراسة 

رت من أن تكثيف القصف الروس ي سيدفع الدول 
ّ
سّميه "الخطة ب"، وحذ

ُ
خيارات وبدائل جديدة، أو ما ت

ربي، الناطق باسم الخارجية الداعمة للمعارضة السورية إلى ضخ املزيد من األسلحة، وأملح جون كي

األميركية، إلى أن املدن الروسية "يمكن أن تتعرض لهجمات إرهابية"، و"أن موسكو ستخسر مزيًدا من 

األرواح والطائرات" في سورية، وشّدد على أن التلويح بقطع التعاون مع روسيا "ليس تهديًدا أجوف"، وأعلن 

طه ألن جهوده الدبلوماسية إلنهاء النزاع في سورية لم يتّم وزير الخارجية األميركي، جون كيري، عن إحبا



 
 2 

دعمها بعمل عسكري تشّنه الواليات املتحدة، فسارعت روسيا إلى التحذير من تداعيات "مزلزلة" ألي 

 استهداف مباشر لنظام بشار األسد أو قواته.

 

عارضة بأسلحة نوعية، ربما، يبدو أن روسيا ال تستبعد احتمال تدخل أميركي قوي في سورية، عبر مّد امل

وخاصة مضاّدات الطيران، وهو ما دفعها إلى، بل جعلها تتعّمد تسريب معلومات إلى اإلعالم حول تعزيز 

قواتها الجوية في سورية، وّتهدد بـ "تداعيات ُمزلزلة" في الشرق األوسط كله، وهذا الوعيد لم يمنعها من 

األميركيين، مع استعدادها لتعديل نّص االتفاق؛ لكن لقاء وزيري  تأكيد رغبتها في العودة إلى املشاورات مع

خارجية البلدين، بعد ذلك، في جنيف كان سلبًيا، وشابه توتر واستياء أميركي بسبب إصرار الروس على 

االستمرار بتكثيف القصف وعرقلة املساعدات اإلنسانية، وقال نائب وزير الخارجية األميركي إن وكاالت 

ومي األميركية بدأت تبحث عن خيارات في شأن سورية، بعضها مألوف وبعضها جديد، وتحدث األمن الق

 عن "خطة بديلة" بعد إخفاق الدبلوماسية.

 

لم يأخذ الروس على محمل الجّد تهديد وزير الخارجية األميركي، جون كيري، بوقف املساعي 

وا على تقدير بأن الرئيس األميركي باراك أوباما الدبلوماسية مع روسيا في ما يتعلق بالقضية السورية، وارتكز 

لن يتخذ أي خطوة تتعدى "تشديد اللهجة" ضد الروس، خاصة أنه لم يبَق له سوى عدة أسابيع في البيت 

 األبيض.

 

سوء الفهم الروس ي للواليات املتحدة، وعدم تقدير جّدية التحذيرات األميركية، أدى إلى إعالن األخيرة 

بشكل حاسم، عن أنها قررت وقف املباحثات مع روسيا في ما يتعلق بسورية، واتهمت الجاري، و  13في 

موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها، وعادت إلى تأكيد أن االستقرار في سورية لن يتحقق من دون محاسبة 

 النظام.

 

تجاوب مع تعتقد روسيا أنها يمكن أن تتفادى السيناريو األسوأ باملواجهة مع أميركا، من دون أن ت

مطالبها، أي من دون أن توقف العنف، وتستمر برفض التغيير السياس ي، وهي تراهن على قوة وجودها 

وحليفيها إيران والنظام على األرض، وربما تراهن أيًضا على دور تركي في تبريد الغضب األميركي، وتخفيف 

ألمر الذي قد يعّجل في سقوط حلب، دعمها للمعارضة، مقابل سكوتها عن التمدد التركي في شمال سورية، ا

ويفرض واقًعا يحّتم عودة الخيارات الدبلوماسية، وإبعاد شبح التصادم؛ وإذا كان االعتقاد الروس ي هذا 

 حقيقًيا أو وارًدا، فإنه، على األرجح، سوء تقدير سياس ي روس ي.

 

لكن هناك من يرى أن روسيا "علقت" في سورية، ولم تعد تعرف كيف تخرج وال كيف تستمر، فهي ال 

تملك سوى سالح الطيران ومستشارين على األرض، لكنها تتوّرط، على ما يبدو، شيًئا فشيًئا، بإنزال قوات 
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وراء الكواليس  برية، وُيعتقد أنها ال تستطيع فرض كل ش يء على النظام، خاصة أن إيران جاهزة من

 لتحريضه من أجل تخريب كل ما ال ينفعها.

 

في املقابل، هناك خالفات أميركية داخلية حول التصعيد العسكري بين اإلدارة والبنتاغون الذي انتقد 

عه كيري مع الروس والذي يقض ي بتشكيل "غرفة عمليات مشتركة" وتبادل املعلومات 
ّ
االتفاق الذي وق

 CIAا األمر ال يريده الجيش األميركي، كما ال تريد وكالة املخابرات املركزية )الـ ملكافحة اإلرهاب، وهذ
ً

( تبادال

للمعلومات االستخبارية مع الجيش الروس ي الذي قد يخدعها ويغدر بها. وتقول بعض التقارير إن هذا 

غير مباشرة عدم  الخالف دفع البنتاغون إلى تنفيذ غارة على قوات النظام في دير الزور، ليؤكد بطريقة

 موافقته على هذا االتفاق.

 

تمادت الواليات املتحدة في السلبية واملماطلة والخذالن في ما يتعلق بالقضية السورية، وراهنت على 

حّدده، لكن بوتين الذي يعتقد أنه حّول روسيا إلى دولة 
ُ
إمكانية إبقاء اللعب الروس ي تحت السقف الذي ت

 كالعب أول ال ُمنازع له في الساحة السورية. عظمى بدأ يلعب خارج السقف،

 

هذا، فيما تسعى األطراف األوربية إلى اقتراح وقٍف إلطالق النار في سورية، أو منع الطيران من التحليق 

فوق حلب )التي تحّولت وفق األمين العام لألمم املتحدة إلى "مسلخ"(، والسماح بوصول املساعدات 

كورقة قوة لها في الوقت  هو األمر الذي لن يمّر من طرف روسيا التي تستخدمهاإلنسانية إلى املحاصرين، و 

 الراهن.

لم تعد املعارضة السورية تثق بواشنطن التي اعتمدت سياسة إدارة األزمة من الخلف بدعوى الخشية 

هذا من التورط فيها، وفسحت املجال، بترّددها وتذبذب مواقفها، لتصبح روسيا صاحبة اليد الطولى في 

 والتهديد اللفظي.الصراع، وهي ما زالت تعتقد بأنه ليس في جعبة البيت األبيض سوى التهويل 

لكن آخرين يعتقدون أن الخالف هذه املرة جّدي، وهو ال يتعلق بأوباما، وإنما باملؤسسة العسكرية 

مرات من روسيا، وبست  األميركية التي تصرف على الدفاع، وعلى مشاريعها العسكرية في العالم، أكثر بثماني

مرات من الصين، ويقولون إن هذه املؤسسة قررت أن تدخل تحدي )كسر العظم( مع روسيا، ولن يؤثر 

 اقتراب تغيير الرئيس على قرارها.

يخش ى البعض أن تقبل موسكو مثل هذا التحدي، وتستمر بإرسال املزيد من الطيران الحربي إلى 

ية في حال بدأت "صواريخ املعارضة" تطارد طائراتها، فهذا قد يفتح سورية، وتقوم بتكثيف الضربات الجو 

أبواب جهنم على السوريين. صحيح أن روسيا ستتضرر كثيًرا، وستخطو أولى خطواتها في املستنقع 

 السوري، لكن الخاسر األكبر هم السوريون قبل الروس.

 

التدهور الحقيقي، فتعليق واشنطن  األميركية في سورية مرحلة -في الغالب، دخلت العالقات الروسية
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اتصاالتها مع روسيا وتكليف وكاالت األمن القومي األميركية باعتماد خيارات جديدة تجاه القضية سورية، 

واستمرار روسيا في دعمها الالمحدود للنظام السوري، وفرض نفسها بالقوة كالعب دولي إســـتراتيجي، قد 

زلزلة"، كما قال الروس، لكنها ستكون "ُمزلزلة" للروس و"ُمدمرة" لسورية، يهّدد املنطقة كلها بـ "تداعيات ُم 

 ومجّرد "ُمقلقة" للواليات املتحدة التي تلعب اللعبة السورية بـ )الكونترول(.

 

رّجح اتخاذ 
ُ
من املستبعد أن تتدخل الواليات املتحدة عسكرًيا بشكل مباشر في سورية، ومن غير امل

رة، كتنفيذ غارات جوية على أهداف سورية أو إرسال مقاتالت أميركية ملرافقة إجراءات تنطوي على مخاط

قوافل املساعدات على سبيل املثال، لكنها قد تبدأ بضخ املزيد من األسلحة الحديثة واملضادات الجوية، 

، ربما، للمعارضة، مباشرة أو عبر دول صديقة أو وسطاء، العتقادها بأن هذا سوف يزيد من مأزق روسيا

 ويوصلها إلى مرحلة تجد فيها نفسها مضطرة إلى مراجعة شاملة ملواقفها، وإلى تغيير املسار. 

 

رهق، خاصة أنها 
ُ
لكن، قد ال ينفع هذا األمر مع روسيا، فال التكلفة ستزيد كثيًرا في متاعب اقتصادها امل

سالم في منتصف الطريق؛ كما ترسل صواريخ قديمة ُمخّزنة في مستودعاتها، وال هي قد تكون في وارد االست

 أو جسًرا لتحقيق مصالح لها في 
ً

أنها ليست على استعداد للتخلي عن الورقة السورية التي تعتبرها مدخال

ملفات أخرى، كأوكرانيا والبلقان والدرع الصاروخي والعقوبات األوربية وغيرها، كما أن تركيبة الرئيس 

لريح، خصوًصا مع اعتقاده بأنه قيصر روسيا الذي سيعيد لها بوتين ال تسمح له بالتراجع وامليالن مع ا

 أمجادها.

 

وسط صراع، أو خالف الدولتين الكبيرتين، تحتضر الدبلوماسية، وتتواصل مأساة السوريين، ويستمر 

الروس في التعامل مع سورية على مبدأ غروزني، كأرض محروقة لن تنجح معها أي هدنة، وتتواصل ضربات 

دّمرة، كما تتواصل ضربات التحالف الدولي، وتتمدد التنظيمات اإلرهابية، وتستمر النظام العشو 
ُ
ائية امل

انتهاكات القوات الكردية االنفصالية، وتكبر الخطط التركية الهادفة إلى ضمان أمن تركيا، بينما ال أحد 

 يكترث بإخراج سورية من الوضـــع الكارثي الذي تعيشـــه.

 

حّيت تماًما، 
ُ
في جميع األحوال، يصعب التقدير فيما إذا كانت الدبلوماسية بين الروس واألميركيين قد ن

غلق نهائًيا. وعليه، فمن املرّجح أن تطرح التطورات 
ُ
وفيما إذا كان باب التسويات والحلول السياسية قد أ

حافظ على تثبيت الوضع الراهن في : أن تتراجع روسيا جزئًيا ضمن حّل يُ أولهماالخِطرة أحد احتمالين، 

حلب، ويفتح طرق اإلمداد اإلغاثي األممي، وُيبقي على الحّل السياس ي مشّرًعا، وهذا هو االحتمال األكثر 

أن تتصاعد األزمة، وأن ترفع الواليات املتحدة القيود عن دعم وإمداد املعارضة بما يضمن  وثانيهماوروًدا؛ 

ر، ألن سقوط حلب في يد الحلف الروس ي سيجعل الحديث عن حلول استمرارها وإيالم الطرف اآلخ

، وهذا ما ال يبدو أن حلفاء املعارضة سوف يسمحون به. 
ً

 سياسية نافال






