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 مقدمة

 
ا
نتائج جدية للغاية  اا ذهم  ما سياسي  -اا عسكري  ا عامليا أصبحت العملية العسكرية الروسية في سورية حدث

من الضروري فهم السياق ف ها؛وآفاقيم ديناميكية هذه العملية و قليمي والدولي. ولتقعلى املستويين اإل

 السياسية الرئيسة.-العسكرية مجاالتهو  ،افتتحته موسكو"جامبيت الوزير" الذي ـ قليمي لاإل

 

 :
ا

 قليمي واملقدمات السياسيةالسياق اإلأّوًل

الدور الرئيس في اتخاذ السلطات الروسية قرار  ،2015التي حصلت في ربيع  حوادثلعبت الب، غلعلى األ 

دلب في الشمال السوري إاالنخراط العسكري في النزاع السوري، وذلك بعد أن خسر نظام األسد محافظة 

لعسكرية خفاقات الى جانب غيرها من املواقع، األمر الذي أدى الى ترنح النظام بشكل جدي. تسببت اإل إ

نشوء تشكيالت موالية عشوائية، بل  ، وفيتدهور الروح املعنوية لآللة العسكرية السورية في حسبليس ف

ا الى اضطراب في قيادة أجهزة األمن املتعددة واملتنافسة فيما بينها. كان لسقوط تدمر وتدمير يضا أت أدّ 

خلفية تدهور الروح املعنوية للجيش السوري سالميين على نتصار اإل ال آثارها التاريخية االستعراض ي رمزية 

 وهياكله األخرى.

 

 نش ئش يء ما قبل أن ي فعل، برز تساؤل حول تأثر املؤسسة ذاتها. كان على موسكو 2015 سبتمبر /أيلول  فيو

منطقة حظر للطيران فوق سورية. وكما  -الدرجة األولى تركيافي و- قليميون التحالف الدولي وحلفاؤه اإل

  -محدودةوإن كانت -هناك موسكو، فإن ظهور منطقة حظر توقعوا في 
ا

 ستؤدي عاجال
ا

 لى منحى الإ  أم آجال

 كما حدث في ليبيا والعراق. هيمكن التنبؤ بخط سير 

 

ن، وتمثل الحدود ديسد العنيحد خصوم األ أفأنقرة  ؛ا في تأزيم الوضع السوريهم  ما لعب العامل التركي دورا 

ا لتهريب النفط عبر األراض ي التركية مداد الرئيس ي لقوات املعارضة املعتدلة، ومعبرا التركية السورية طريق اإل 

، بدأ األتراك حملتهم الجوية في 2015 يوليو /من تموز  ابتداءا ا لتمويل داعش. و م  مها يشكل مصدرا الذي 

ة وليس ضد ية ضرباتهم كانت موجهة ضد الفصائل الكرديأغلبرهاب، إال أن سورية تحت شعار محاربة اإل 

 يين.سالماإل 

 

زمة السورية بعد بدء العملية الروسية مباشرة اتضح أن طموحات وأوهام أنقرة العثمانية الجديدة في األ 

لى تحمل إمكانياتها، وتبين أنها ستكون عديمة الجدوى. وفي نهاية األمر اضطرت تركيا إتتناسب البتة مع  ال
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سورية عبر مضايقها البحرية، التي سبق وقيدتها  إلىسود أل من البحر ا ةنقل املعدات واألسلحة الروسي

قامة منطقة حظر جوي. وزاد من غضب إلى التخلي عن فكرة إوكذلك اضطرت مونتريه"، ببنود معاهدة "

مر الذي ية، األ أثناء تنفيذها مهمات قتالية في سور في جواء التركية أنقرة اختراق بعض املقاتالت الروسية األ 

التركية الحدود  ندما اخترقت طائرات الهليكوبترع، 2015كتوبر عام أتشرين األول/ بداية في عبرت عنه 

 األرمنية التي يحميها حرس الحدود الروس ي.

 

تنقرة قامت موسكو بعقد تحالف عسكري أو غياب اتفاق بين موسكو إلى ا نظرا 
ّ
يران والعراق، إمع  موق

ة مباشرة، مركز تنسيق رباعي في بغداد لجمع املعلومات حيث أقيم، قبيل بدء العمليات العسكرية الروسي

ارتباط الحكومة املركزية إلى  ا. ونظرا ، كما يبدو للناظر، وحتى التخطيط العملياتي املشتركوتحليلها الحربية

هداف ا. وشكل قصف روسيا أل ا جوهري  مرا ألى موسكو إفقد كان اتفاق املركز بالنسبة  ؛واشنطنفي العراقية 

يران إحة "كاليبر" التي أطلقت من بحر قزوين عبر طة الصواريخ املجنّ ساسورية وفي شمال العراق بو في 

ة استعراض األهداف في مركز بغداد. لقد كان الحدث بمنزلاألطراف املشاركة  لنياتا ا رمزي  والعراق تأكيدا 

التحذير الواضح بعدم  نزلةخ بمطالق تلك الصواريإلى ذلك، كان إضافة إاملشتركة لتلك البلدان ولروسيا. 

 السياس ي في املنطقة، بما في ذلك منطقة القفقاز.-للوضع العسكري  لسماح بتصعيد أكثرا

 

رض
ُ
 ئسرائيل، االختيار بين السيّ إالثاني من الناحية السياسية والعسكرية، وهو  هّم على الالعب امل ف

 سالميين الراديكاليين.و انتصار اإل أ ،ب هللايران وحز إعلى نظام األسد املدعوم من  حافظةامل ؛واألسوأ

 

 ونتنياه-طار مباحثات بوتينإ، في سرائيل على الحياد. حيث تّم إيبدو أن موسكو تمكنت من ضمان وقوف  

 سرائيل، مناقشة تنسيق النشاطإومن خالل لقاءات متعددة بين رؤوساء أركان جيوش روسيا و  ،في موسكو

سرائيلية عدم وقوع األسلحة املتطورة بيد حزب هللا في سورية. وكان أحد أهم الشروط اإل  العسكري 

 ن.أهذا الشفي الضمانات قد قّدمت موسكو  ّن فإ ،يبدو الشيعي. وعلى ما

 

لى الحكومات امللكية في الخليج إضافة إ ،الواليات املتحدة وحلفاؤها الغربيون  ؛ اتخذتوعلى الطرف اآلخر

ن وضع واشنطن في إإنقاذ األسد. ففي حال نجاح العملية الروسية فإلى ي خطوة تهدف أا من ا سلبي  موقفا 

ستراتيجي" للواليات املتحدة أن "الصبر اإل في يخفون األمل  املنطقة سيكون محل شك. وفي واشنطن ال

الدول العربية زمة السورية مع ارتفاع خسائر موسكو. ولكن ا في األ سيسمح لروسيا باالنزالق تدريجي  

مكانهم رفع مستوى دعمهم في إستطيع تجاهل خطوة موسكو على املدى املنظور. وت )كما تركيا( ال الخليجية

حدث األسلحة املتطورة التي يمكنها التأثير أللمعارضة السورية، بما في ذلك تزويدها بدفعات مفتوحة من 

 .حوادثعلى مجرى ال
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ا:   التحالف الدوليالحرب األهلية في سورية و ثانيا

نسانية كارثية تستمر الحرب األهلية في سورية منذ عدة سنوات. وحتى اآلن، كانت نتائجها السياسية واإل

والحملة التي تقودها الواليات  ،من النظرة االولى تبدو الحرب السورية، فعلى البالد وعلى السكان والدولة

 إفي أفغانستان والعراق وليبيا.  اعات التي سبقتهار ا للصاستمرارا  ،املتحدة ضد داعش
ّ

ا م أن ال
ا
تلفة خفروق

 :لنزاع السوريا تميز

 ،أثناء الحرب الباردةفي قليمية كما في النزاعات اإل هناك مؤشرات قوية على أنها "حرب بالوكالة"  -1

 عدد املتورطين فيها.من حيث نطاقها، و  ،مع النزاع األوكرانيتها ويمكن مقارن

تشكيالت املعارضة. وكذلك أعداد القوات الحكومية والكثافة املعدات العسكرية املستخدمة،  -2

فقد استخدمت القوات الحكومية والقوى شبه العسكرية املساندة لها آالف القطع العسكرية، 

ملعارضة امتلكت مئات ن اإالقتالية. ومن جانبها، ف والهليكوبترواملدفعية، وعشرات الطائرات 

الهاون، مدافع آبات املسلحة الخفيفة املزودة بالرشاشات الثقيلة و  كيتالية والبات القالوحد

لى مضادات الدروع املتطورة. كما ظهرت بعض املدرعات والدبابات وقطع املدفعية التي إضافة إ

 اعش.داستولت عليها خالل املعارك بعض فصائل املعارضة و 

 

؛ فمن وسط والعالمأقوى سالح دبابات على مستوى الشرق األ  قبل بداية الحرب األهلية كان لدى سورية

 4500 الذي يصل إلى نحوجمالي عدد الدبابات ، من إدبابة 1800و 1700 ما بين يها، كان لد72دبابات تي

سالح املدفعية آالف  بي، وغيرها من املدرعات الخفيفة. وضّم  -إم -بي تليها آالف املدرعاإيضاف  ،دبابة

الوحدات من مختلف العيارات. وكان لدى دمشق عدد كبير من الصواريخ التكتيكية والعملياتية 

لى القدرات العسكرية السورية على أنها إوكان ينظر  ،كورية الشمالية املصدرليرانية واالسوفياتية واإل 

 قليمية عظمى.إا من مستوى دولة تقريبا 

 

 إ
ّ

أو انها أصبحت  ،ية املدرعات واملدفعية في املعاركأغلبفي املاض ي. فقد فقدت سورية  أن كل ذلك كان ال

مهترئة. كما تعرضت وسائل الدفاع الجوي والطيران السورية لخسائر فادحة بسبب سيطرة املعارضة على 

 سقاطهاإلى الخسائر بسبب إضافة إ ،عديد من القواعد الجوية ووسائل دفاعاتها املضادة للطائرات

بوسائل بدائية تمتلكها املعارضة وداعش من قبيل الرشاشات الثقيلة. وفي سالح البدبابات واملدرعات 

 يةمكانإمما كان قبل الحرب. ولم تكن لدى الحكومة السورية  في املئة 70و 60 بين وحدها بلغ الفاقد

على الذخيرة واملعدات قبل الحملة الروسية كانت سورية تحصل  فقدته من املعدات. وحتى ما امتعويض ل

لى بعض املعدات القديمة من مخزون الجيش الروس ي. واالستثناء الوحيد هو تزويد إالخفيفة إضافة 

روسيا لسورية بصواريخ مضادة للسفن، ومنظومات صواريخ مضادة للطائرات "كاليبر". ولكن قبل بدء 

 رية.لى سو إد توريد املعدات الثقيلة العملية العسكرية الروسية تجّد 
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تعرض الجيش السوري لخسائر بشرية كبيرة. وبحسب مختلف التقديرات فإن القوات املسلحة السورية 

 /قبل الحرب. ونتيجة لخسارة جزء كبير من األراض ي )حتى أيلول  لى النصف مقارنة بفترة ماإتناقصت 

فقط من  في املئة 25، كانت القوات الحكومية والتشكيالت املوالية للنظام تسيطر على 2015 سبتمبر

اأي-وبدرجة كبيرة  ،بيرةدة تجنيد البنية البشرية بدرجة كمساحة البالد(. وتناقصت قاع هذه في  تساهم -ضا

قلية العلوية. كان النقص واأل ،األمور النزعة الطائفية املتزايدة: اشتداد حدة املواجهة بين األغلبية السنية

 ولم يكن أمامه أي وسيلة لتعويضها  ،واحهها النظام العددي في قوات األسد أكبر الصعوبات التي
ّ

 إال

يران، إاالستعانة بقوى خارجية )حزب هللا اللبناني، امليليشيات الشيعية من العراق، "املتطوعون: من 

 يران(.إ من جانبوفصائل شيعية أفغانية وباكستانية مدعومة  يراني،مقاتلون من فيلق القدس اإل 

 

سالمية في تحويل وحشية القرون الوسطى التي أبداها تنظيم داعش والتنظيمات اإل  ةآخر، لعب ن جانب  موّ  

نت فصائل أرمنية في حلب وفي النحو تكوّ هذا لى حلفاء للنظام. وعلى إفصائل صغيرة من األقليات العرقية 

ولت سرائيل ولبنان، والتي حاإكسب في الغرب السوري، أو من الدروز في جنوب سورية قرب الحدود مع 

-والجهاديين من جهة، البعثية-ن تلتزم الحياد في الصراع الدائر بين القوى العلويةأحتى اآلونة األخيرة 

ا تلعب دورا  التشكيالت ال ه. وهذمن جهٍة أخرى  واملجموعات اإلسالمية املعتدلة من جهة ثانية، السلفيين

 ها.وجودولكنها تساهم في حل بعض املسائل الحربية في مناطق  ،ا في ميزان القوى السوريكبيرا 

 

سد وداعش والنصرة واملجموعات يقتصر النزاع في سورية على املواجهة العسكرية بين املوالين لل  ال

)عين العرب( التي تقطنها  مدينة كوباني حوادثسالمية األخرى. أحد املشاهد الدراماتيكية والدموية كانت اإل 

لى إ ،2014 سبتمبر /وتقع على الحدود بين سورية وتركيا. اندلعت املعارك فيها من أيلول  ،كرديةأغلبية 

  ،ة بطائرات التحالف الدوليمبين القوات الكردية مدعو  ،2015 فيراير /شباط
ّ
ن وتنظيم داعش الذي تمك

كبيرة. في منتصف  انسحب داعش بعد تلقيه خسائر الحصيلةقسم واسع من املدينة. وفي  ىمن االستيالء عل

ظهرت معلومات عن تحالف ممكن بين فصائل الحماية الذاتية واملعارضة  ،2015أكتوبر تشرين األّول/ 

ية وحلفائها. هذا ميركسالمية بدعم من الطائرات األ عاصمة الدولة اإل  املوالية للغرب للهجوم على الرقة

 الحدث أكد اتساع حرب الوكالة في سورية.

 

ا-كانت ف ،صور متنوعةفي سالميين مع الوقت املعارضة واإل تطورت قدرات   فصائل صغيرة يعّد  -أحيانا

ا بمدافع الهاون حيانا أ، و تبأسلحة خفيفة ورشاشا غلبدين في األ مزّو  ،فرادها باملئات أو حتى بالعشراتأ

أو حتى  ،ة صغيرةسيطر على قرية أو مدينت، والرشاشات واملدافع املنقولة على السيارات املتنقلة ،الخفيفة
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ثير من تأا بـندماج في وحدات وتشكيالت أكبر، أحيانا نت املجموعات باال وّ أحياء من مدينة حلب. وتك ةبضع

لى إا تتفكك بسرعة من جديد السياس ي. ولكنها كانت أيضا -رج أو بسبب تغير الوضع امليدانيداعميهم في الخا

 فصائل صغيرة.

 

ية تحت علم الجيش سالمعديد الفصائل اإل  ،2012 -2011عام قد تشكل في ذا كان إ ؛على سبيل املثال

 ؛تشرذمت أكثر فأكثر -مع تزايد حدة النزاع ومع ظهور قوى معارضة جديدة-السوري الحر الالمركزي، فإنها 

تشكلت ونشطت املجموعات السنية املتشددة واملجموعات الجهادية )قبل الحرب األهلية لم يكن لها تمثيل 

قامة نظام إلى إ، بل فحسب سدسقاط نظام األ إلى إا(، الرامية، ليس سورية، وكانت محظورة وتعمل سر   في

فقد ضافة الى ذلك، إحرار الشام، لواء التوحيد، صقور الشام. أسالمي. على سبيل املثال: جبهة النصرة، إ

 تزايدت مع الوقت أعداد املقاتلين األجانب.

 

)الواليات املتحدة، تركيا، األردن، دول الخليج( فإن سالحها  بدعم العبين خارجيينتمتع تذا كانت املجموعة إ

ية ميركا من األسلحة األ نواعا ألقى تت تمن جيش النظام، بل كان حصلت عليهالم يكن نتيجة الغنائم التي 

سوري. على سبيل لى الداخل الإرها تمرّ  -دورهافي -والصينية التي كانت تسلمها الدول العربية لتركيا التي 

 
 
ة ات صينيّ و معّد أ ،يةميركوصواريخ "تاو" األ  بي. تي. إرـ ا تمتلك عربات الاملثال، كانت التنظيمات األوفر حظ

 لى وسائل االتصاالت املتطورة.إضافة إ ،مشابهة

 

جانب في املرحلة األولى كان للجهاديين وللمقاتلين األ ف ؛تغيرت أساليب املعارضين وداعش مع تطور النزاع

  من العراق تأثير  
ّ
رهابيين، وتفجير املباني والسيارات، اإل -موا استخدام االنتحاريينعلى السوريين الذين تعل

 ،2012هم من نقل منذ العام  أنفسهمن العراقيين إا. وبحسب جبهة النصرة فوتصنيع املتفجرات يدوي  

 ،لى حرب العصابات، إرهابيةإأعمال  تنفيذبالتدريج من  توانتقلخبرات استخدام املتفجرات واالنتحاريين. 

ا من استخدام ا مزدوجا سلوبا ألى حرب شبه نظامية. بدأ املقاتلون العمل وفق خطة موحدة، مستخدمين ثّم إ

لى إ ،مزودة برشاشات متوسطة ومدافع صغيرة ،طة عربات مصفحة خفيفةساالتكشكيالت املتنقلة بو 

نزرة واملدفعية الصاروخية. وتطورت التشكيالت من فصائل تعدادها املج جانب استخدام اآلليات

لى تشكيالت تضم آالف املقاتلين ذات تشكيل إقي عشائري ومناط-ساس عائليأبالعشرات تكونت على 

دارة، ، وإسالمية متعددة. وكان لهذه التشكيالت نظام ارتباطإمختلط، بما في ذلك املتطوعين من دول 

 يع املقاتلين الجدد.مداد، وأسلوب تطو وإ
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سالمية من تشكيل بنية متشعبة تضم، بحسب تقديرات متعددة ، تمكنت الدولة اإل 2015خريف عام في 

سلحة نارية والهاون وقاذفات القنابل. وبعد سقوط املوصل املباغت أدين بعشرات اآلالف من املقاتلين املزّو 

سلحة النارية. كما كمية كبيرة من الذخائر واأل  لىإضافة إ ،آلية مدرعة 2300استولت داعش على  ،وحدها

فر معلومات موثوقة اعدم تو من رغم على التمكنت من االستيالء على عربات مصفحة ودبابات "أبرامز" )

طيران التحالف مباشرة بعد وقوعها  من جانبعن استخدامها في املعارك حتى اآلن: على األرجح تم تدميرها 

 -، وتي54 -ابات الروسية الصنع من طراز تيرهابي على عشرات الدبّ داعش(، كما استولى التنظيم اإل  في يد

55 
ّ

 ننس ى صواريخ "كاتيوشا" واملدافع والرشاشات الثقيلة التي كانت ضمن الغنائم. واستخدم . ويجب أال

 إ. 2014ربيل عام أية عند حصار ميركمم األ  155 عيار التنظيم في معاركه مدافع
ّ

 أن هذه املدافع أصبحت ال

 رادة الصلبة"."اإل  وتم تدميرها في عملية ،ول لقوات التحالفالهدف األ 

 

ة للمجموعات الجهادية كداعش وجبهة النصرة، وكذلك نظام القيادة يلعبت البنية املركزية الشبك

عها. على سبيل املثال، وأطال أمد أي نوع من املواجهة العسكرية م ،اا في جعل الصراع صعبا الالمركزي دورا 

سالميين على مواصلة العمليات العسكرية قدرة اإل في حدى مجموعات داعش إالخسائر التي تصيب  رتؤث ال

 النشطة والناجحة.

 

ن طائراته أفتفيد التقارير  ؛ول العملية التي يقوم بها التحالف الدولي تحت قيادة الواليات املتحدةحا أّم 

 7323تمثلت في  ،2015أكتوبر تشرين األّول/ و  2014 أغسطس /بين آب ألف طلعة 60كثر من أنفذت 

ضربة. وفي النتيجة تمكنت القوات العراقية  2622عملية ضربة جوية كان نصيب األراض ي السورية منها 

فاعة الهجومية لداعش في العراق. ولكن الضربات دضعاف االنإالحكومية وقوات البيشمركة الكردية من 

 لف لم تتمكن من كسر حدة ضغط مقاتلي الدولة اإل الجوية للتحا
ّ
 2015 مايو /نت في أيارسالمية التي تمك

مدعومة  ،دارت القوات الحكوميةأمن السيطرة على معظم محافظة األنبار ومركزها مدينة الرمادي. و 

ناطق غيرها من املدن واملحدث في معركة استعادة املدينة، كما  ،بالقوات الكردية وميليشيات شيعية

يراني ت كتائب من الحرس الثوري اإل انضّم  ،العراق. وبعد بدء العملية الروسية في سورية يهولة في شمالأامل

 لى جانب القوات العراقية.إ

 

، تمكنت الطائرات 2015 أكتوبر /تشرين أول  حتىا ملعلومات القيادة املركزية لجيش الواليات املتحدة، وفقا 

 آالف مبنى 4نحو تقارب  مباٍن  جماليّ إب ا،معسكرا  561و مدرعة 354و دبابة 126متعددة الجنسية من تدمير 

  13781هداف األ  جماليّ إحيث كان ، منشأة نفطية 232و
ا
لم  . وعلى الرغم من كثافة القصف إال أنهاهدف
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 ،2015صيف  حتىعلى الرغم من تمكن القوات العراقية والكردية  اإلسالميين وحركتهم،ض نشاط خّف ي

كراد همية لدعم عمليات املقاتلين األية بالغة األ ميركمن تثبيت خطوط الجبهات. كانت الهجمات الجوية األ 

رادة الصلبة" "اإل  ربيل، كركوك، وكوباني خاصة. وأظهرت عمليةأفي مناطق  ،ضد داعش في العراق وسورية

ية الطلعات الجوية أغلبنفذت و  ،العملية الروسية التي تلت في سورية(ب)مقارنة  التفوق التقني الكبير

لى إ ،جيه واالستطالعو باستخدام األسلحة املوجهة والبالغة الدقة، وكذلك أحدث وسائل االتصال والت

 بقية الترسانة الحربية.و  ،دخال صواريخ "توماهوك"إجانب 

 

تمكنت من زيادة فعاليتها ة العراقية قد ن القوات الجويّ إي، فميركا للقيادة املركزية الوسطى للجيش األ ووفقا 

من  12طائرة( و 15) 25ون من طراز ميغ بعد تزويد روسيا العراق بطائرات اعتاد عليها الطيارون العراقيّ 

لى إسلحة اتفاقات توريد األ  إطارإن إيه. وفي  28من طراز مي  هليكوبتر 40إم، و 35مي  الهليكوبترطائرات 

يغال" إ، قواعد صواريخ "بانتير" و"30يا بتقديم مقاتالت سوخوي تقوم روس دوالر،مليار  4.2العراق بقيمة 

  ،الدعم التقنيإضافة إلى  ،وغيرها. هذه العمليات
ّ
والكردية من تثبيت خطوط  ةالقوات العراقي تنمك

 العراقية العسكرية والسياسية.-للعالقات الروسية املالئمةعداد األرضية إما ساهم في ، الجبهات

 

 
ا
 العملية العسكرية الروسية في سوريةخصائص ا: ثالث

العملية العسكرية الروسية في سورية عملية غير مسبوقة من حيث سعتها، وكذلك من ناحية تطبيق 

 أمكانية نجاح األهداف املعلنة إتظهر شكوك حول  ،التقنيات الحربية. ولهذا
ّ
تعارف عليه امل؛ فمن عةو املتوق

في  ضعذا لم نإبعد االتحاد السوفياتي بعد انهياره،  راض ي ماأرج أن هذه هي العملية العسكرية األولى خا

النشاط العسكري الروس ي خارج ما يعني أن أراض ي االتحاد السابق، في النزاعات التي وقعت  الحسبان

صدي للقرصنة البحرية كالتّ -ا وذا طابع خاصا جد  سنة املاضية، محدودا  25 ـال والراض ي روسيا كان، طأ

 
ا

. وكانت املرة األخيرة والهيلوكوبترات. تقتصر العملية السورية حتى اآلن على استخدام الطائرات الحربية مثال

ات من القرن املاض ي خالل حرب االستنزاف يالتي شارك فيها الطيارون الروس في الشرق األوسط في السبعين

 سرائيل في منطقة قناة السويس.إبين مصر و 

 

في العمليات الحربية في وادي البقاع اللبناني كان لها  ،1982لى جانب سورية عام إمشاركة الخبراء الروس 

لى سورية لواء إرسل أحيث  ؛لطيرانامضادات  في سالح غلبفي األ  اتوكانت مشاركة السوفي ،محليّ  طابع  
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 بعد ،ليقوما بتأمين الدفاع الجوي لسورية ،1984و 1983ي في عام 200 إسصواريخ مضادة للطائرات 

 سرائيل.إ من جانب ،1982تدمير سالح الطيران السوري عام 

 

 إ
ا
، التي تجري على بعد آالف الكيلومترات عن األراض ي اعاما  40العملية الروسية الحالية هي األولى منذ فا، ذ

بحرية في آن واحد. في املرحلة األولى، تمت عمليات نقل التقنيات العسكرية، -ها عملية جويةولكنّ  الروسية.

سطول أواستخدمت فيها سفن  لى سورية.إالذخائر، الوقود، وكذلك العناصر من موانئ البحر األسود 

سطول بحر ألى جانب سفن إسناد(، نزال وناقالت بحرية وكذلك سفن اإل سود )بما فيها سفن اإل البحر األ 

، مع تزايد تشرين األّول املاض ي /سبوعين على بدء العمليات منتصف أكتوبرأل والبلطيق. ولكن بعد الشما

مدادات األسلحة والذخائر لسورية، بدأت إمداد املجوعة القتالية الروسية في سورية وتزايد إكميات 

 إلى سفن النقل الحربية. حتى إا باالنضمام يضا أالسفن التجارية 
ّ
فن نقل تجارية تركية ه تم استئجار سن

 خاصة لهذا الغرض.

 

من ة املستمرة والدقيقة بلرقالكانت عمليات نقل العتاد الحربي عبر املضائق البحرية التركية التي تخضع 

ة في البحر املتوسط. ومع احتدام العمليات بحماية السفن القتالية الروسيّ  الجانب التركي، تتّم  جانب

 ،لى املنطقةإا اقتربت القوة الرئيسة للسفن الروسية تأمين منطقة الالذقية بري  القتالية الجوية وأعمال 

سطول البحر األسود والتي تحمل نسخة صواريخ إس أوعلى رأسها املدمرة حاملة الصواريخ "موسكوفا" من 

حيث  ،ةدرة على تأمين الدفاع الجوي ملطار "حميميم" في منطقة الالذقياف البحرية. وهذه السفينة ق 300

جرت السفن الحربية الروسية، أ، النياتظهار وإل ، تتم عمليات تمركز القوة الروسية الجوية ونقل املعدات

طالق صواريخ من ضمنها عمليات متزامنة من البر والبحر قبالة إبعد بدء العملية مباشرة، مناورات 

تمنع تحليق طيران  ،ران خاصة بهاا قد أنشأت منطقة حظر طيالشواطئ السورية. وبهذا تكون روسيا عملي  

 أي طرف ثالث.

 

 وينز التي أطلقتها سفن بحر ق" ركاليب 3М14حةاملجنّ  خمر عند هذا الحد، بل دخلت الصواريلم يقف األ 

طالق الصواريخ من السفن إالعملية الروسية. وفي مرحلة ما قد يتم  فيما شكل نقطة فارقة على الخط، 

ودور مشاة البحرية في العملية  الوقود العادي أو العاملة بمحركات نووية. اصات ذاتالعائمة، ومن الغوّ 

ا. وفي الوقت الراهن تتكون قوة مشاة البحرية من كتيبة تكتيكية واحدة يضا أالسورية ليس بقليل الشأن 

والتي شاركت في عملية القرم قبل عام من  ،سطول البحر األسودأمن  108معززة بعناصر من الفرقة 

 لية السورية.العم
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فإنه يتضمن عاملين متداخلين: طائرات النقل  ؛من العملية الروسية في سورية ملكون الجوّي إلى ابالنسبة 

بنقل العناصر واملعدات  124وآن  76ن إليوشالعسكرية والطائرات القتالية. قامت طائرات النقل 

 ,Ми-17 и Ми-8املتعددة األغراض  Ми-24Пاملختلفة. ونقلت طائرات الهليوكبتر الهجمومية 

ЗРПК ار التي تستخدم دون طيّ من لى طائرات إضافة إلى قاعدة طرطوس البحرية. إو  ،لى مطار حميميمإ

الروس ي كمرحلة أولية. وعبرت طائرات  زت مواقع مدفعية لحماية مراكز االنتشارألغراض االستطالع. ورك

ووصلت  ،ا للمضادات األرضية املحتملةاعات عالية تجنبا الشحن األجواء االيرانية والعراقية على ارتف

لى جانب إلكتروني اإل عباالستطال املكلفة  22إليوشن يران والعراق طائرات إسورية )مطار حميميم( عبر 

قاذفة سوخوي  12الطائرات املقاتلة. وبلغت القوة الجوية الروسية التي تم تشكيلها قبل بدء العملية قرابة 

إس  30قاذفات ثقيلة سوخوي  4، 34قاذفات سوخوي  6س ي إم،  25طائرة قتالية سوخوي  12إم، و 24

 Ми-17 и Ми-8املهام ومتعددة  Ми-24Пومية يليوكبتر هجه 15 نحوإم. عدا ذلك، ضمت الوحدة 

واملخصصة للنقل وللبحث عن الطيارين املفقودين. بداية، اقتصر تعداد األفراد على العدد الالزم من مشاة 

لى جانب مشاة إلى عناصر منظومات الدفاع الجوي. إضافة إ ،البحرية لحماية الطائرات الحربية والتموين

ووحدات القوات  ،خاصةالقوات الو  ،جبلية السابعةالبحرية تكفلت وحدات أخرى من الفرقة املظلية ال

ة الروسية على الرغم من تصريح والدفاع الجوي. ومع تطور العملية تزايد تعداد القوات البريّ  ،الصاروخية

 عمال القتالية.ن القوات البرية لن تشارك في األ أبوتين ب

 

على املبادرة  حافظةوامل ،ستراتيجيةوكانت الصفة األبرز للعملية الروسية في سورية هي املفاجأة اإل 

ا؛ الدبلوماسية الروسية فقد تمكن الكرملين للمرة الثانية من مفاجأة خصومه في الواليات املتحدة  عموما

وعلى مستوى الثقافة  ،رباك في صفوفهم. وتحققت املفاجأة على املستوى التقنيا اإل عا ية موق  ميركاأل 

 القرار. خاصة على مستوى اتخاذ ،ستراتيجيةاإل 

 أ ،هذه الظروفأن وعلى الرغم من 
ا
 ّن إتقول صوات ن بعض األ إالنطالق العملية، ف مالئمةا منت شروط

  تستراتيجية ليسهذه املفاجأة اإل 
ّ

تحول مغامرة تاملناسبة هل في مغامرة مجنونة على حافة الهاوية. و إال

ا ا يجعل ممكنا أم أنها ستكون انتصارا  ؟أفغانستان ثانية"إلى "لى موسكو إ"الجامبيت السوري" بالنسبة 

وبالتأكيد، فإن العملية الجوية الروسية  ؟الخروج من األزمة األوكرانية وتشكيل عالقات جديدة مع الغرب

العملية بتتأثر  ،عمليات سياسية موازيةمع لى جانب قوات األسد وحلفائه على األرض ستكون مترافقة إ

 العسكرية وبالعكس.
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ا:   ئج اًلولية واآلفاق املنظورةالنتارابعا

-КАБباستخدام قنابل موجهة  Су-34قاذفات و  Су-30СМللمرة األولى تستخدم املقاتالت الثقيلة 

سبوعين تبين أ. وبعد مرور Х-25 и Х-29لى جانب الصواريخ املوجهة إ ،قمار الصناعيةمن خالل األ 500

في السالح املوجه والدقيق، حيث تكرر ظهور تقارير مرئية تبين  مشكالٍت أن القوات الجوية الروسية تعاني 

باستخدام قنابل حرة السقوط أنتجت  غارات قامت بها الطائرات الروسية األحدث بضربات على أهداف

 ات من القرن املاض ي.يات والتسعينيفي الثمانين

 

ا   خالصة :خامسا

 عادة السيطرة على طريق إذا تمكنت القوات السورية بدعم من الحملة العسكرية الروسية من إ

ستعرضت قدرتها على افإن روسيا تكون قد  ؛السورية-غالق الحدود التركيةإحلب و -دمشق

قامة قواعد برية إباد السوفياتي. وستقوم بعدها بعد االتح راض ي ماأالتخطيط للعمل خارج 

يمكن  ا الفي املنطقة وسيجعل من روسيا العبا  الروس يّ  وجودز الا يعزّ ، مسورية وبحرية وجوية في

 .في الحسبانه خذ مصالحأدون من  ،القيام بأي حلول في سورية والعراق

 جبار الغرب إأو  ،غرض تشتيت االنتباه عن أوكرانيالذا استخدمت روسيا "الجامبيت السوري" إما أ

لى نتائج إمر فإنه ليس من املستبعد أن يؤدي األ  ؛جديد مع روسيا على املوافقة على عالقات من نوع

عمال ألن نجاح روسيا في حملتها على سورية سيولد في الغرب عدم االرتياح تجاه األ  ،عكسية

ا في تدهور آخر للعالقات ا كبيرا ما سيلعب دورا وبصورة خاصة تجاه تصرفات بوتين، الروسية، 

 الروسية مع الغرب.

 ن تفاقم األمور بين الغرب إف ؛خفقتأذا إأو  ،طويلة فترةالحملة العسكرية على سورية ذا امتدت إ

ن من أفي روسيا  من املتابعين سباب مختلفة. وكما يخش ى كثيرا، ولكن أل وروسيا سيكون حتمي  

الضغط على في وسيستمر  ،ستراتيجيةعلى املبادرة اإل  الحفاظالغرب في هذه الحالة سيحاول 

 وعلى الساحة الروسية الداخلية. ،السوفياتي لروسيا دبع املجال ما

 

يمكن أن يتحول الى "تسوغ تسفانغ"  ،فإن "الجامبيت السوري" الذي أقدمت روسيا على خوضه، ولهذا  

توصلت  ذا ماإ حسب،لى هذه الحالة فإدون الوصول من السياسية. ويحول -من املراوحة العسكرية

بقاء على لى حل وسط في التسوية السياسية، بما في ذلك اإل إاملنطقة  واشنطن وموسكو مع حلفائهما في

 سلطة ائتالفية جديدة. ليتبعها تشكي ،بشار األسد في السلطة لفترة انتقالية

 عمليات في النزاع السوري وما حوله.ستظهره تطورات ال ؟ هذا ماولكن هل هذا ممكن
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