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 مقّدمة

ل الروسددددددد ّي  كما  عل 
ّ
لجأ نظام األسدددددددد ،  دمشدددددددهي ،  إارت االعةيارات امل،سدددددددارعة لقّواتهي إيى طلم التدخ

حلفاؤه اإليرانّيون(ي ليكون عوًنا له ،  حربه التي يخوضدددددددددملا ضدددددددددّد "املعارضدددددددددة"ي األمر ال ي أضدددددددددف  على ه ا 

  و ان أن اند ع  
ً
 دولّية

ً
ل شددددددرعّية

ّ
روسدددددديا إيى تلبية النداًي و ًقا ملصددددددالحملا وأهدا ملاي وال سددددددّيما أعةا التدخ

بعدت من التحالو الدوي  ضددددددا تنظيم "داعش"ي  بدأت بترسدددددال قّوابةا الجوّية والبحرّية إيى سدددددوريةي 
 
اسددددد،

 مّدعية هدف "التحالو الدويّ " نفسه ،  مكا حة اإلرهاب  

ا ،  الصددددددرا زت اهتمامملا على إقناع أطراّف دولّيةي وبعد أن أصددددددبح  روسدددددديا العًبا رريسددددددً
ّ
ع السددددددورّيي رك

وإقليمّيّةي مؤارّة ،  سددوريةي بأّعةا تسددتطيع تدوير الزواياي وابتكار حلوّل ل حرب املكلفة  ولمل ا الملدف تسدد ى 

فاّق على إدارة الواليات املتحّدةي بعد إعطاً تركياي وإيراني  والسعودّية إن تجاوب  معملا(ي
ّ
 روسيا لفرض ات

ا   على الرولي على الربم مما يبدو لملم من ترضدددد ةا حصددددصددددً
ً
،  سددددورية  إال أّن ه ه اململّمة قد ال تكون سددددمللة

لي وإطالة عمر سدددددددلطة األسدددددددد تح  
ّ
ظروف مواتيّة؛  تعقيدات الوضدددددددع السدددددددورّي التي سدددددددمح  لملا بالتدخ

ل تحدياّت ي ه  نفسددددددملاي إضددددددا ة إيى طبيعة شددددددراكشةا الحرجة (1 وصددددددايشةا املشددددددنركة مع إيران
ّ
مع إيراني تشددددددك

 عنيدة للدور ال ي تصبو إليه  

ي 2015تجشةد ه ه الورقة ،  رصدددددد خطوّم عاّمّة من النشدددددام الروسددددد ّي ،  سدددددورية من  أيلول  سددددد تمبر 

ًً عل ةاي ومقاربة أهّم املعوقات أمامملا  وتخل  ه ه  إيى يومنا ه اي وتحاول مقاربة السدددددددياسدددددددة الروسدددددددّية بنا

ة ،   الورقددة إيى تصدددددددددددددنيو ًً على  جمدده وقدددرتدده على التحكم ،  مراكز القيددادة العسدددددددددددددكريددّ هدد ا الوجودي بنددا

 سورية   

 

  

                                                           
  2016وحدة دراسة السياساتي إيران واملستجّدات السورّية  تحليل سياس ّي(ي مركز حرمون للدراسات املعاصرةي  -1

http://harmoon.org/archives/3555 

 

http://harmoon.org/archives/3555
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: الوجود العسكرّي الروس ّي في سورية
ا

 أّوال

على الربم من عدم وجود تقديراّت دقيقّة لعدد القّوات العسدددددكرّية الروسدددددّية ،  سدددددوريةي بسددددد م عدم 

ا إعالن موسدددددددددددددكو عن  جم وجودهدددا ،  سدددددددددددددوريدددةي إال ه يمكنندددا أن نصدددددددددددددو هددد ا الوجود بدددالفددداعدددلي و قدددً
ّ
 أنددد

 للمعطيات اآلتية:

 السيطرة على املطارات والقواعد الجّوّية -1

كم من مدينة  4" على بعد ه  قاعدة جوية عسدددددددكرّية تقع ،  بلدة "حميميمقاعدة حميميم الجّوّية:  -أ

كم من محا ظة الالذقيةي وه  قريبة من "مطار باسددددل األسددددد الدويّ "  جلب  روسدددديا إيى قاعدة  19جبلةي و

ي ومروحيات هجوم وطاررات تجّسسي إضا ة إيى طارراّت هجومّيّة 30و 24و 34حميميم طاررات سوخوي 

يى ه ه القاعدة قّواّت برّية من الجيش الرابع   كما استقدم  موسكو إ(2 400أخرى ومنظومة صواريخ إل 

الروسدددددددددد ّيي وتتم ل بفرقتين مدّرعتين برّيتيني إضددددددددددا ة إيى لواصي مد عّية ومد عّية صدددددددددداروخيةي و ان  مملمة 

 طوّق أم ّيّ بعمه 
كم حول القاعدة من أجل تأمين حمايشةا من أّيت هجوّم  10ه ه القوات ،  البداية ضدددددددددربن

ّل برّيّ ،  ا
ّ
كمي ،  اتجاه طرطول وذلك من  70تجاه القاعدة  بعد ذلكي امتد الطوق األم ّي إيى عمه أو تسل

 أجل حماية القاعدة الجّوّية 

بعد أن سددداهم  الادددربات الجّوّية الروسدددّية إيى حّدّ كبيّر ،   ّكت الطوق عنهي  عّد  مطار "كويرس": -ب

 قوامملا كتيبة مطار " ويرل" اآلن من أهم القواعد العسدددكرّية الروسدددّية ،
ً
  سدددوريةي حيض يادددمت قّواّت برّية

ةي وكتيبة مشدددداة و ي من  3قّواّت خاصددددّ   1وبان،سددددير ل 2وبوك  200طرازاّت مختلفّة ل 3كتارم د اع جوّيّ

ا  كمددا أّن مطددار  ة على مسددددددددددددددا دداّت كبيرّة جددد  ات راداّر متطّورّةي لكشدددددددددددددو األهددداف الجّويددّ
ّ
إضددددددددددددددا ددة إيى محطدد

 احتيا
ٌ
  (3 طيٌّ للطاررات الروسّية العاردة من شرق  سورية " ويرل" هو مملبط

ًن ومسددد،شدددارين وضدددبامي إضدددا ة إيى  100يحوي أكثر من  مطار القامشللللي: -ت عسدددكرّيّ روسددد ّيّ من خبرا

ّ  وكشددّو جوّي  وبع  املصددادر تقول إّن عدد القّوات الروسددّية  ات تنصددّ
ّ
ضددبام مخابراّت روسددّيةي ومحط

 تبّين ذلك ،  ه ا املطار قد تزايد ك يرً 
ٌ
 اي وال توجد أرقاٌم دقيقة

                                                           
  2016تشرين أول  أكتوبر  19تبطش بالشعم السوريي موسوعة الجزيرةي  قاعدة حميميم -2

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2016/10/9/حميميم-قاعدة-روسية-تبطش-بالشعم-السوري 
تشرين أول   11صفري عمري "تعرف على مناطه ان،شار القوات الروسية وآ اق وجودها ،  سوريا"ي أورين  ن ي  -3

  2016أكتوبر 

http://orient-news.net/ar/news_show/124934/0/-تعرف-على-مناطه-ان،شار-القوات-الروسية-وآ اق-وجودها

 ، -سوريا

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/military/2016/10/9/حميميم-قاعدة-روسية-تبطش-بالشعب-السوري
http://orient-news.net/ar/news_show/124934/0/تعرف-على-مناطق-انتشار-القوات-الروسية-وآفاق-وجودها-في-سوريا
http://orient-news.net/ar/news_show/124934/0/تعرف-على-مناطق-انتشار-القوات-الروسية-وآفاق-وجودها-في-سوريا
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تتمركز  يه مروحياٌت قتالّية من طرازاّت عّدةي كما عمل  روسدددددددددديا على إعادة  مطار "الشللللللللللع  ات": -ث

 للمنطقة الوسدددددددددددددط ي كما 
ً
 كبيرة

ً
 جّوّية

ً
تأهيل مدّرجن  املطار  وتعود أهمية ه ا املطار إيى  ونه يؤّمن تغطية

ل ةدددا بين قوات يؤّمن الحمدددايدددة ألكبرت معمدددّل روسددددددددددددد ّيّ للغددداز بدددالقرب من "الفرقلس"ي وحقول الغددداز املتندددازع ع

  4النظام وداعش

وهو أحد أهّم املطارات العسددددددكرّية ،  وسددددددط سددددددوريةي ويقع ،  قلم البادية  :العسللللللكرّي  "T4مطار " -ج

ة شدددددددددددددرق  مدديندة حم   أهميدة املطدار تدأتي من موقعده اإلسدددددددددددددنراتي ّ  شدددددددددددددرق  حم  وبربي حقدل  السدددددددددددددوريدّ

ة  ومع  بددايدة معركدة تددمر نشدددددددددددددرت روسددددددددددددديدا ،  املطدار "الشدددددددددددددداعر"  يتمركز  يده عددٌد من املروحيدات القتداليدّ

 من طاررابةا املروحّيةي من نوعيات مي
ً
 جديدة

ً
   (5 28ومي 52و اموف  24مجموعة

 15كم  تما إنشددددددددداؤها ،   9تقع شدددددددددماي  بلدة "حميميم" وتبعد ع ةا نحو  قاعدة "إسلللللللللطامو" الجّوّية: -ح

 2015أيلول  سدددددددد تمبر 
ً
 35ومي 24ومي 8 من طرازاّت مختلفة  مي  نشددددددددرت   ةا روسدددددددديا مروحياّت عسددددددددكرّية

ة ،  "حميميم" الدد ي بددات   ات بك ير من الطدداررات 52و دداموف 28ومي (ي لتخفيو عدددد الحوامددات القتدداليددّ

 عن الحوامات
ً
  (6  الحربّيةي وطاررات النقل والتأمين العسكرّيةي  اال

ي بالنزامن طار "حميميم"إلى م 34وسللللوخوي  24اسللللتقدام املزيد من الطا رات الةللللار ة سللللوخوي  -خ

ّة جددديدددة ،  طرطول من طراز ل ة وقطع 300مع نصدددددددددددددددم منظومددة د دداّع جّويددّ ي لتددأمين القّوات الروسددددددددددددديددّ

 كم  250األسطول من أّي هجوّم جّوّيّ على مسا ة 

إيى  حاملة الطا رات الروسللللللّية "أم  ات كوزن سللللللوف"ي وصددددددل  2016تشددددددرين ال اني  نو مبر  12،   -د

ًرا من السددددددواحل السددددددورّية(ي مع مجموعّة من سددددددفن السددددددواحل السددددددوريّ 
ّ
ة  أعلن  روسدددددديا عن مددددددحمةا مؤخ

األسددددددددطول الشددددددددمايّ ي وال ي ياددددددددمت سددددددددفينتي "سدددددددديفيرومورسددددددددك" و"الفريه البحرّي  وال وف" املادددددددداّدتين 

                                                           
   2015 انون األول  د سمبر  13العبدهللاي وارلي مطار الشعيرات: نفوذ روسيا يتوسع ،  سورياي املدني  -4

http://www.almodon.com/arabworld/3e078244-78b4-447f-bc83-43c9fffdc335 
  2016 انون األول  د سمبر  12مطار التيفور خسارته قد تقلم موازين الحرب بسورياي شبكة بلدي اإلعالميةي  -5

http://baladi-news.com/ar/news/details/13731/مطار_التيفور_خسارته_قد_تقلم_موازين_الحرب_بسوريا 
حزيران   14صفري عمري بعد "حميميم وحماة"   الرول  ستولون على قاعدة "اسطامو" ل حواماتي أورين  ن ي  -6

  2016يونيو 

http://orient-news.net/ar/news_show/115018/0/-بعد-حميميم-وحماة-الرول- ستولون -على-قاعدة-اسطامو

 ل حوامات

 

http://www.almodon.com/arabworld/3e078244-78b4-447f-bc83-43c9fffdc335
http://baladi-news.com/ar/news/details/13731/مطار_التيفور_خسارته_قد_تقلب_موازين_الحرب_بسوريا
http://orient-news.net/ar/news_show/115018/0/بعد-حميميم-وحماة-الروس-يستولون-على-قاعدة-اسطامو-للحوامات
http://orient-news.net/ar/news_show/115018/0/بعد-حميميم-وحماة-الروس-يستولون-على-قاعدة-اسطامو-للحوامات
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للغواصددددددددددداتي إضدددددددددددا ة إيى عدّد من سدددددددددددفن اإلمدادي وسدددددددددددفينة "األميرال بريغورو ي،ش" الحاملة لصدددددددددددواريخ 

  " اليبر"

 

م -2
ّ
 القواعد الب ّية وخاليا السيطرة والتحك

كم حول مطار حميميمي وإخالً تلك املنطقة من أّيت وجوّد مدنّيّ أو  10السدددديطرة البرّية على مسددددا ة  -أ

ي وإنشددددددددداً اكناّت برّيّة روسدددددددددّية بعمه  نشددددددددد   ،  كم حول حميميم 70عسدددددددددكرّيّ سدددددددددورّيّ
 
ي وأكبرها تلك التي أ

 منطقة سلمى وجبل  النركمان واألكراد  

 إنشاً منطقة إقامة دارمة لفرقّة مدّرعّة روسّية ،  منطقة "جورين" ونشر  وج مد عّيّة   ةا  -ب

إنشدددددددداً اكنة عسددددددددكرّية ،  جبل "زين العابدين" ،  ريو حماةي تاددددددددّم قوات حرّب إلكنرونّية وسددددددددطع  -ج

 ي"27 ي إضددا ة إيى نصددم راجماّت صدداروخّية متطّورة عّدة من طراز "سددميرتش وأورابان وتشددويش وتنصددّ 

ا عمه   كم   90تستطيع أن تغطي ناري 

نشددددر مجموعات صددددغيرة قوامملا "ضددددبام قيادة وسدددديطرة" ،  أبلم القطع العسددددكرّيةي مملمشةا إعطاً  -د

 األوامري ورسم الخطط الحربّية 

ة ضمن مدينة تدمري حيض وصفشةا قّوات التحالو الدويّ  ضّد داعش إنشاً قاعدة عسكرّية كبير  -هلللللللللللللل

  ، 
ً
ب ى ،  سدددورية  كما احتل  القاعدة الروسدددّية تلك أكثر املناطه حسددداسدددّية

 
بأّعةا ااني أكبر قاعدّة روسدددّيّة ت

 وأنظمة ماددادة للطيران و 
ً
ناقالت تدمر وه  املقبرة الشددرقية  إضددا ة إيى أّن موسددكو نشددرت   ةا آلياّت اقيلة

   (7 جنوّدي بحسم املدرسة األميركية للبحوث الشرقّية  وقد حدث ه ا قبل أن تسيطر عل ةا داعش 

ة شدددددددددددددرق منطقدة "البحداريدة"ي لزيدادة  -و ة متطّورة ،  الغوطدة الشدددددددددددددرقيدّ نشدددددددددددددر وحددات وقطعدات مدد عيدّ

 دوما"   –الفاعلّية النارّية ،  أاناً التممليد الناري لقوات النظام ،  اتجاه حوش "نصري 

نشددددددددددر مجموعات قيادة برّية من ضددددددددددبام ر ي   املسددددددددددتوى ،  أبلم الفرق البرّية السددددددددددورّية أكبرها ،   -ز

   (8 الفرقة التاسعة ،  الصنمين ،  ريو درعاي وتمتلك ه ه املجموعات القرار العسكرّي تماًما 

                                                           
  2016أيار  مايو  20تدمري سكاي نيوز عربيةي  روسيا تنش ئ قاعدة عسكرية ،  -7

http://www.skynewsarabia.com/web/article/842770/ تدمر-عسكرية-قاعدة-تنش ي  -روسيا-تقارير  
 تعرف على مناطه ان،شار القوات الروسية وآ اق وجودها ،  سورياي مرجع سابه  -8
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إقامة مركّز للقّوات البرّية الروسددددددددددددّية ،  معسددددددددددددكر الفروسددددددددددددّية بين حّ ي الصددددددددددددابونّية وجنوبي امللعم  -ح

ا للفرقة الرابعة  إضدددددددا ة إيى معسدددددددكر "دير شدددددددمّيل" ،  منطقة مصددددددديافي  البلدّي ،  حماةي بعد أن  ان مقر 

  (9  ي الواقع جنوب بربي مطار حماة العسكرّي 45وان،شار ك يو ،  الفوج 

 من الشددددرطة العسددددكرّية ،  حلمي بعد  23و،   -ط
ً
د سددددمبر   انون األول املا دددد يي نشددددرت روسدددديا كتيبة

 السيطرة على  امل األحياً الشرقّية م ةا 

 

 االتفاقات ذات الطابع العسكرّي  -3

 اتفاق نشر القّوات الجّوّية في سورية  -أ

ع ه ا االتفاق ،  تاريخ  ت
ّ
ي وهو اتفاق سدددددددددرّي كشدددددددددف  تفاصددددددددديله "واشدددددددددنطن 2015آب  أبسدددددددددطس  26وق

 بوس "ي وأهّم ما جاً  يه: 

 لدده على أرا ددددددددددددد ي  -
ً
 تددابعددة

ً
ة ًً على طلددّم من الجددانددم السدددددددددددددورّيي ينشدددددددددددددر االتحدداد الروسددددددددددددد ّي قّواّت جّويددّ بنددا

 الجمملورّية العربّية السورّية  

نّ  عل ةا مكان نشر الطيران الروس يّ  -  وقارمة املرا ه التي سيتمت وضعملا ،  عملدة الجانم الروس ّيي سي 

،  بروتو ول منفصددددددّل لمل ا االتفاق  يقّدم الجانم السددددددورّي قاعدة "حميميم" الجّوّية ،  محا ظة الالذقية 

 عن األرا  ي املطلوبة املتفه عل ةا بين الطر ين من دون أّي أجور 
ً
  مع بنيشةا التحتّيةي  اال

ا ل خطط املّتفه عل ةدددا بين  - ًً على أوامر قدددادبةددداي طبقدددً ة وتقوم بعمليدددابةددداي بندددا تدددأتمر القّوات الروسددددددددددددديدددّ

ابةددداي وكددد لدددك عددددد  ة وكميدددّ ة والددد خدددارر واملعددددات العسدددددددددددددكريدددّ الطر ين  ويتّم تحدددديدددد أنواع املعدددّدات الجّويدددّ

ط التنظيمّي وقارمة عناصددر العناصددري من الجانم الروسدد ّي باالتفاق مع الجانم السددورّي  وإن وضددع ا
ّ
ملخط

 القّوات الروسّيةي ه  من مسؤولّية الجانم الروس ّي 

                                                           
تشرين أول  أكتوبر  4اة وسعادة بالساحلي الجزيرةي يزن شملداويي بنان الحسني الرول بسوريا   قاعدة ،  حم -9

2015  

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/10/3 -وسعادة-حماة-، -قاعدة-بسوريا-الرول 

 بالساحل
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-  
ن
خرجي من الجمملورية العربية السدددددددددددوريةي أّي معداّت وذخاررن وق ارو دخل أو ي  للطرف الروسددددددددددد ّي أن ي 

بأّي مطالباّت أو وموادا أخرى الزمة لفريه الطيراني من دون أّي رسدددوّم أو موجبات  ال يحّه لسدددورية التقّدم 

قة بنشام القّوات الروسّية 
ّ
 دعاوى قاارّية متعل

 

 اتفاق توسيع "مركز اإلمداد" الروس ّي في طرطوس  -ب

ع االتفاق ،   ت
ّ
ق   انون ال اني  يناير من العام الجاري  ومن أهّمت ما جاً   ةا: 18و 

توا ه سددددددورية على توسدددددديع حرم مركز اإلمداد املادّي والتق ّي ،  طرطولي وعلى تطوير بنيته التحتّية  -

وتحديثةا من أجل إجراً عملّيات اإلصدددالل للسدددفن الروسدددّيةي وتزويدها باإلمدادات وضدددمان اسدددنراحة أ راد 

 طواقم السفن الروسّية  

صدددددددد - ة للمركز الروسدددددددد ّي من دون مقابلي إضددددددددا ة إيى يقّدم الجانم السددددددددورّي لروسدددددددديا األرا دددددددد ي املخصددددددددّ

املنشدددددضت الادددددرورّية لعمل مركز اإلمداد املادّي والتق ّي  ويشدددددمل حرم مركز اإلمداد املادّي والتق ّي الروسددددد ي 

 ومياه حوض ميناً طرطولي بما ،  ذلك سطح البحر والقاع  
ً
 مناطهن ساحلّية

 ل جانم الروسدددددددد ّيت إرسددددددددال أّي أسدددددددد حّة وذخي -
رّة وأجملزة ومواّدي لاددددددددمان عمل مركز اإلمداد املادّي يحهت

والتق ّي ولادددددددددددددمددان أمن العدداملين ،  مركز اإلمددداد وأ راد عددارالبةم وأ راد طواقم السدددددددددددددفني ولتنفيدد  مملدداّم 

 السفن الحربّية الروسّية  

ال يحهت ملم ل  ال يفرض الجانم السدورّي أّي رسدوّم على إدخال املواّد امل  ورة إيى األرا د ي السدورّيةي و  -

 السلطات السورّية الدخول إيى املركز إال بموا قة قارده  

حاد الروسددددددددددد ّي ومركز اإلمداد  -
ّ
ال يقّدم الجانم السدددددددددددورّي أّي اعنراضددددددددددداّت وال ير ع أّي دعاوى ضدددددددددددّد االت

 املادّي والتق ّي والعاملين  يه وأ راد طواقم السفن بس م عململم ،  األرا  ي السورية  

ركز اإلمداد املادّي والتق ّي والعاملين  يه وأ راد طواقم السددددفن من الاددددرارم والرسددددوم  ا ة إعفاً م -

ه بعمل املركز 
ّ
 ،  سياق النشام املتعل
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 مقار ة تحليلّية للسيطرة العسكرية الروسية ومركزية "الساحل" -4

بّين املعطيات التي أوردناها آنًفا جانًبا من الوجود العسدددكرّي الروسددد ّي ،
 
راّت ت

ّ
عطي مؤشددد

 
  سدددوريةي كما ت

على طبيعة ه ا الوجود وأهدا ه التي أبرزبةا االتفاقات املبرمة ،  ظّلت الوصداية الروسدّية على سدورية  وعلى 

لسددددددددددددديطرّة ميدانّيّة  املّة على الداخل السدددددددددددددورّيي  ال  جم  -حتى اآلن  –ه ا يبدو أّن الرول ال  سدددددددددددددعون 

تخمة قوابةم البرية املوجودة ،  سدددورية   سدددمح ب لك وال طبيعة ان،شدددارهاي وال سدددّيما أّن ال اكرة الروسدددّية م 

نا نالح  ،  ضدددددددددددوً ه ه 
ّ
لملا البرّي املباشدددددددددددر ،  أ غانسدددددددددددتان  إال أن

ّ
بالنتارج الكاراّية التي حصدددددددددددل  ن،يجة تدخ

م لدى الجيش 
ّ
املعطياتي أّن الوجود العسدددددددددكرّي الروسددددددددد ّي ،  سدددددددددورية  سددددددددد ى للقب  على مفاصدددددددددل التحك

؛ وم ةا السيطرة على املطارات والقواعد الجّوّيةي ما يامن السو  رّيي ومقّرات العملّيات الحربّية بشكّل عاّمّ

م ،  حركة الطيران وعملّياتهي وال سددددددددّيما أّن 
ّ
للرول امتالك سددددددددماً "الجمملورّية العربّية السددددددددورّية"ي والتحك

ا كبيًرا وبّير ميزان القّوة 
ً
 ملص حة النظام ،  الحرب السورّية  سالل الجّو هو ال ي أحدث  ارق

شددرف على املطارات وتجمليزها وتسددليحملا  باألسدد حة الروسددّية طبًعا(ي وهو 
 
إضددا ة إيى أّن روسدديا ه  من ت

ما ينعكس عل ةا ربًحا مااعًفا  وعةا الباصع و،  الوق  ذاته املشرف على الشراً وعقد الصفقاتي ه ا عدا 

اعلّية أسددددددددد حشةا بير املجّربةي كما أّن الحرب السدددددددددورّية سددددددددداعدبةا ،  عن تحويل سدددددددددورية إيى حقل تجارب لف

ا  حسددم بالعمالً التقليدّيين؛ حيض أعلن  دول شددرق 
ً
ج ب عمالً جدد إيى أسدد حشةاي ولم  عد ه ا مرتبط

ة " الروسّيةي بعد إعجابةا بأدائةا خالل العملّية الجّويّ 34-أوسطّية عن رببشةا ،  شراً املقاتلة القاذ ة "سو

 ،  سورية  

ة وتعّزز الوجود  ة على األجواً السدددددددددددددوريددّ ةي   ي تمنح السددددددددددددديطرة التددامددّ ا بددالنسدددددددددددددبددة إيى القواعددد الجّويددّ أمددّ

التي نشددددربةا ،  مواقع حسدددداسدددددّة  400ول 300العسددددكرّي الروسدددد ّي و ه ميزان القّوة؛  منظومة صددددواريخ ل

س الملدف م ةا حماية ما تبق  على امتداد الجغرا يا السورّيةي أو على األقّل ،  "مناطه سيطرة النظام"ي لي

 من "النظام" ،  دمشهي بل هد ملا ت  ي  نقام قّوّة ،  سباق السيطرة على سورية  

ؤخ  بالنقامي و ه ظروف 
 
وه اي لعلم روسددديا أّن السددديطرة على سدددورية ال تتّم بالادددربة القاضدددية بل ت

يه هو أّن النظام السدددورّي تعّرض تعقيدات الصدددراع   ةاي وتشدددابك مصدددالو الدول  والدليل على ما ذهبنا إل

ا 
ً
اي إيى ضدددددددربات جوّية إسدددددددراريلّية طال  "الجيش السدددددددوري"ي وأهدا  ،  عقر دارهي و،  مواقع حسددددددداسدددددددة جد 

ا تابعة لحزب هللا اللبنانّي"ي من دون أّي رّدة  عّل روسدددددددددددددّيةي وم ةا الغارات اإلسدددددددددددددراريلّية على 
ً
إيرانّية وأهدا 

 شه  مطار املّزة العسكرّي ،  دم

فة 
ّ
إضدددا ة إيى أّن روسددديا نشدددرت ،  أبلم القطعات العسدددكرّية العاملة مجموعات سددديطرة وتحكمي مؤل

  املة على 
ً
ًن عسددددكرّيين واسدددد،شددددارّيين ومملندسددددين عسددددكرّيين وضددددبام اسددددتخباراتي ما  ع ي سدددديطرة من خبرا
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جمليزات امليدانّية برف العملّيات ،  تلك الوحدات املقاتلةي من حيض وضدددددددددددع الخطط ورسدددددددددددم الخرارط والت

 ةا من القب  على الحكومة املركزّية ،  دمشددددددددددددهي وقد يمك ةا الحًقا من 
ّ
وال،سددددددددددددليح والقرار؛ األمر ال ي يمك

م 
ّ
التحكم ،  القوى امليدانّية األخرى املدعومة من دول إقليمّية وعربّيةي و ه معادلة موازين القّوة والتحك

 والسيطرة  

ا بعد  أّما ،  السدددددداحل السددددددورّيي  قد  على اإلقليم السدددددداحلّ ي وه ا يبدو جلي 
ً
  املة

ً
أراد الرول سدددددديطرة

ل القواعد العسدددددددددكرّية 
ّ
عاّم ونّيو من دخول القّوات الروسدددددددددّية األرا ددددددددد ي السدددددددددورّيةي وذلك من خالل تشدددددددددك

قواعد كبرى  مر أ طرطول  4الروسدددددددّية وتوّزعملاي وتمّددها تمّدًدا واسدددددددًعا ،  السددددددداحل السدددددددورّيي ل،شدددددددمل 

كمي ومعسددددكر الطالصع ،  مصدددديافي  15شددددأة البحوث القريبة منهي وقاعدة النسددددر شددددرق بانيال بنحو ومن

ومعمل الد اع ،  مصدددددياف مقّر الفيله الرابع ومطار حميميم(ي وعشدددددرات النقام العسدددددكرّية األخرىي التي 

ه ال تخلو داررة بقطر 
ّ
طّة عسكرّية روسّية كمي من نق 20توّزع  على أرجاً الساحل السورّي  ا ةي حتى إن

ة 
ّ
ّل من العنصر السورّي ال ي أبقاه الرول ألداً مملّمات م ل

ّ
  املةي من دون أّي تدخ

ً
تسيطر عل ةا سيطرة

،  كتددارددم خدددمددّة وحراسددددددددددددددّة حول هدد ه النقددام  حسددددددددددددددمي حيددض تبدددأ هدد ه القواعددد الصدددددددددددددغيرة أو النقددام 

ي مروًرا العسددددددكرّية من جبل "وادي الملّدة" جنوًبا بالقرب من مدينة صددددددا
ً
 يتاي حّتى قاعدة "حميميم" شددددددماال

بكتيبة "بي  كمونة"ي وكتيبة "بالطة بربّية"ي و"ضددددملر صددددفرا"ي و "ضددددملر الزوبة"ي و"كراج بانيال الجديد"ي 

وكتيبة "بعبدة"ي وكتيبة "الشددددراشددددير"ي حيض  ان  تخاددددع جميعملا للبحرّية السددددورّيةي وتقع على املرتفعات 

 
ً
 املشر ة على البحر مباشرة

وتتمّتع القّوات الروسدددّية ،  السددداحل السدددورّي بقدراّت صددداروخّيّةي وجوّيّةي وبحرّيّةي وبرّيّةي ولوجسددد،ّية 

و اددددددحنات األسدددددد حة واملعدات عن التحّرك من 
ّ
ضددددددخمّةي تعّد األضددددددخم على السدددددداحة السددددددورّيةي ولم تتوق

د سدددددد   روسدددددديا للسدددددديطرة  ي إيى اآلن 2015مر أ طرطول إيى ه ه النقام بوتيرّة عاليّة من  سدددددد تمبر 
ّ
وما يؤك

حاديةي وه  
ّ
فاقات الرسددددمّية ما بين "الحكومة السددددورّية" وروسدددديا االت

ّ
ي هو االت

ً
على السدددداحل السددددورّي  امال

فدداقددات؛  من 
ّ
ا للبنود التي احتوبةددا تلددك االت فدداقي وذلددك و قددً

ّ
أقرب إيى صدددددددددددددددّك التنددازل م ةددا إيى صددددددددددددديغددة االت

فاّق ي
ّ
 برم بين دولتين يحّقه للطر ين مصالو مشنركة  املتعارف عليهي أّن أّي ات

  "قاعدة حميميم
ن
فاق

ّ
ه بات

ّ
 تماًما؛ حيض تقّدم أّما  يما يتعل

ٌ
" وتوسددددددددددددديع "مركز اإلمداد"ي  األمر مختلو

الحكومة السدددددددددورّية األرض الالزمة لبناً القواعد وتوسددددددددديعملا الحًقاي وتعفي الطرف الروسددددددددد ّي من الادددددددددرارم 

والرسددددوم الجمركّيةي وال يحّه لملا االعنراض على حركة النقل والمددددحن من  وإيى األرا دددد ي السددددورّيةي كما ال 

 التفتيش أو معر ة ماهية املنقوالت  يحّه لملا 

ويبق  البند األكثر تعبيًرا عن مدى االسدددددددددتخفاف بالحكومة السدددددددددورّية هو منع أّيت مسدددددددددؤوّل سدددددددددورّيّ من 

دخول تلك القواعد إال بعد موا قة قيادة القاعدة على ذلك  إضدددددددا ة إيى تلك الشدددددددروم اململينةي تأخ  ه ه 
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ٌ
عة

ّ
فاقات صدددددددددددددفة الديمومة   ي موق

ّ
ا مّدة  49ملّدة االت فاق توسددددددددددددديع مركز  25عاًما وتتجدد تلقاري 

ّ
عاًما  ات

اإلمددداد(ي إذا لم يتّم االعنراض من أحددد الطر ين قبددل عددام من انشةدداً املددّدة  كمددا تددأتمر هدد ه القواعددد بددأمر 

ن 
ّ
ه ه  الحكومة الروسددّية وال يحه ل حكومة السددورّية أن تر ع دعاوى قاددارّية أو أّي اعنراضدداّت  ولقد مك

االتفاقات روسددددديا من السددددديطرة على املياه اإلقليمّية السدددددورّية واملنا   البحرّية واملرا،  واملوان ي وليس ه ا 

فاق  
ّ
  حسمي بل على قاع البحر وارواته أيًاا و ه شروم االت

ونسددددتطيع  ملم سدددد م سدددد   روسدددديا للسدددديطرة على السدددداحل السددددورّيي إذا ما علمنا  جم االسدددد، مارات 

ه املنف  الوحيد املتبقي لروسددددديا إيى املياه الدا ظة  حيض منح النظام الروسددددديّ 
ّ
ة الضدددددخمة  يهي إضدددددا ة إال أن

ع الجانبان ما 2013روسددددددددددددديا صدددددددددددددالحّية التنقيم عن النفط والغاز ،  مياه سدددددددددددددورية اإلقليمّية ،  عام 
ّ
ي ووق

ه اإلقليمّية السورية ،  البلوك  عرف بدددد "عقد عمري " البحرّي للتنقيم عن النفط وتنميته وإنتاجه ،  امليا

 25كمي طوال  30كمي ومتوسدددددددط عرض  70ي بين جنوبي طرطول على الشددددددداط  حتى بانيال وبعمه 2رقم 

ع العقد وزير النفط ،  حكومة النظام "سدددددددددددددليمان العبال" وشدددددددددددددركة "سدددددددددددددويوز 
ّ
عاًما بتمويل روسددددددددددددد ّي  ووق

 نفتاباز" الروسّية  

مليون دوالر  إضددا ة إيى  100ي بقيمة 2كم 2190 غط ةا العقد تبلغ  وأشددار العبال إيى أّن املسدداحة التي

ي أعلن  شددركة "انتوريسدد  سددينارا" الروسددّية حصددولملا على 2011املشدداريع السددياحّية والخدمّية؛  في عام 

رخصددة تشددييد سددياحّيةي بعد تقديمملا ملخططات اسدد، مار موقع "جول جمال" السددياذّ  ،  الالذقيةي بكلفة 

مليون يوروي ويةدف املشدددددروع إيى بناً مجّمّع سدددددياذّ ّ من الدرجة املمتازةي مسدددددتوى  22صدددددل  إيى إجمالية و 

ا على مصدددددددددددددفدداة بددانيددالي واملر ددأ النفطّي 502أربعددة نجومي بددتجمدداي  عدددد برف    كمددا سددددددددددددديطر الرول تمددامددً

ا لملم   خ وا مبناها اإلدارّي مقر 
ّ
 الوحيد ،  سورية القريم م ةاي وات

تتحّدث عن بدً الرول تسدديير رحالت اسددتكشدداّف بحرّية للبدً ،  اسددتخراج الغاز من  وهناك شددملاداٌت 

ا قبالة شددددواط  بانيال  إضددددا ة إيى عشددددرات املشدددداريع التي تنّف ها ال جنة الروسددددّية 
ً
الحقل املك،شددددو حدي 

 السورّية املشنركة ،  مجاالت الطاقة والنقل وبناً الصوامع واملطاحن والقطاع الصحّ  

مّيز الوجود الروسددددد ّي ،  سدددددورية هو قاعدة تقلي  االحتكاك مع العنصدددددر العسدددددكرّي السدددددورّي إيى ومما 

زوا تعامالبةم مع الاددّبام السددورّيين األمراً 
ّ
ال ين  عملون  -من رتبة عميد  ما  وق -الحّدت األدن ي حيض رك

اقنراب أّي عنصّر أو آلّيّة تح  إمرة ضباطملم  وهناك ما  شبه الحظر على القّوات السورّيةي يمنع بموجبه 

من املنطقة العسدددددددددددددكرّية الروسدددددددددددددّيةي وتقتصدددددددددددددر العالقة كما ذكرنا على قادة الكتارم واأللويةي حيض يجري 

الحديض عن أّن بع  العمداً وصددددددل  بةم الحال للعمل ما  شددددددبه عمل السددددددارقين عند الاددددددّبام الرولي 

ّل الرول من تحمل مسؤولية سلوكيات وه ا ما ال يمكن تفسيره بغير انعدام ال قة  إال أن ه حت
 ا السلوك ي 

 جيش النظامي و"امليليشيات"ي ويجعلملم يظملرون بصورة املنر ع عن أعمال حلفائةم الصغار 
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ا: النشاط السياس ّي الروس ّي في سورية  ثانيا

 تصنيع هيبة الدولة  -1

يلملا باالتفاقات والوجود تسددددددددددد ى روسددددددددددديا لتكون "الدولة" السدددددددددددورّية تح  وصدددددددددددايشةا تماًما من خالل تكب

ه ،  الوق  ذاته تحرص على تصنيع هيبة الدولة السورّية؛ ألّن 
ّ
 أن

ّ
م ،  قرارهاي إال

ّ
العسكرّيي ومن اما التحك

 لتلك االتفاقات التي أبرمشةا أو سدددددددددددددوف تبرمملاي و،  
ً
ا  عطي شدددددددددددددرعّية وجود دولّة ذات أهلّيّة وسددددددددددددديادة ظاهري 

 للوجو 
ً
 الوق  ذاته  عطي شدددددرعّية

ً
ًً على طلم من تلك "الدولة"  إضدددددا ة د الروسددددد ّي ،  سدددددوريةي  ونه جاً بنا

إيى أّن تقّدم هيبة الدولة ي،ناسدددم طرًدا مع تقلي  دور امليليشددديات التي جعلشةا إيران آلّية نفوذها وتمّددها 

   (10  ،  سوريةي ،  إطار تصدير اوربةا اإلسالمّية وتجربة الحرل ال ورّي اإليرانّي 

ك الدولة ،  سدددوريةي وال 
ّ
ومن ناحيّة أخرى تظملر روسددديا من خالل ه ا بأّعةا الادددامن الوحيد لعدم تفك

سددددددددددددّيما بعد تجربة قوى التحالو الدويّ  ،  العراق ولي ياي   ي تريد إبراز براعشةا على السدددددددددددداحة الدولّية من 

تصنيع هيبة "الدولة" السورّية من خالل إظملار قدربةا على إدارة األزمات والحروب  وقد ظملر س   روسيا ل

 خالل: 

 إعادة هيكلة الجيش -أ

ة من جّراً االنشدددددددددددددقدددداقددددات والشةّرب من االلتحدددداق ٢٠١٢،  عةددددايددددة   ي ومع تراجع عدددددد القّوات النظدددداميددددّ

بالجيشي أقنع  طملران دمشه بارورة تنظيم "ال جان الشعبّية" ضمن ميليشيا "قّوات الد اع الوط ّي"ي 

يج" وتدريبه وتمويلهي إال أنا ه ه امليليشدددددديا سددددددرعان ما تحّول  إيى ما يا تقوم بالسددددددلم بتشددددددراف الددددددددددددددددددد "باسدددددد

ًً بانشةاك حرمات  ًً من بةريم السددددددددالل واملخدرات وانشةا وال ةمي وتدير ملفات الفسدددددددداد ضددددددددمن املجتمع ابتدا

   (11  املدنّيين

ك  بفعل وعند دخول روسدديا إيى األرا دد ي السددورّية عمدت إيى تصددنيع هيبة "الدو 
ّ
لة" السددورية التي تفك

الفسددددددددداد والفو ددددددددد ى الناجمة عن تغّول امليليشدددددددددياتي وال سدددددددددّيما امليليشددددددددديا الشددددددددديعّية وامليليشددددددددديات املحلّية 

سددة العسددكرّية واألمنّية التي تحّول  من قّوّة رريسددّة ،  عام  زت على املؤسددّ
ّ
ي إيى قّوّة 2011املدعومة م ةا  ورك

                                                           
   2016اصرةي (: امليليشيا الشيعّية ،  سورية  دراسة حالة(ي مركز حرمون للدراسات املع1 ريه عملي إيران وأتباعملا   -10

http://harmoon.org/archives/3411 

 
  2016 ريه عملي مدينة سلمّية: المللع  سيطر على املدينةي مركز دراسات الجمملورّية الديمقراطّيةي  -11

http://drsc-sy.org املدينة-على- سيطر-المللع-السلمية-مدينة   

http://harmoon.org/archives/3411
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ي أعلن رريس األر ان ،  ٢٠١٥؛  في تشددددددرين األّول  أكتوبر (12 ناطه السددددددورّية رديفّة للميليشدددددديا ،  بع  امل

الجيش السورّي "العماد عل  أيوب" من القاعدة العسكرّية الروسّية ،  "حميميم" عن نية تشكيل "الفيله 

ي مع الرابع"  وقد تمركز ه ا الفيله ،  معسدددكر الطالصع ،  مصددديافي وتّم نقل كتارم من جيش النظام إليه

تغييرات ،  الاددددددّبام األمراً والقادةي حيض جرى اسدددددد،بعاد الاددددددبام املوالين إليران بصددددددورّة واضددددددحة  لكن 

 محاوالت موسكو ،  دمج امليليشيات ضمن ه ا الفيله لم تنجوي وبقي التنسيه العسكرّي ،  الحّد األدن  

علن عن البدً ب،شدددددكيل الفيله الخامس2016و،  تشدددددرين ال اني  نو مبر  
 
اقتحامي وترا ه ه ا مع  -ي أ

ّوي وعن طريه التعميمدددات على 
ّ
ّة عبر بعدددض رسددددددددددددددداردددل على أجملزة الخليوّي بشدددددددددددددكدددّل مك  ّة قويدددّ حملدددّة دعددداريدددّ

سددددددددددددددات الدددولددة؛ حتى إن تلددك الحملددة طددالدد  أرمددة املسدددددددددددددداجددد و"مخدداتير" القرى والبلدد دات ،  األريدداف مؤسدددددددددددددّ

 السورّيةي للدعوة إيى االن،ساب إيى ه ا الفيله  

و كرة إنشددداً الفيله الخامس  كرة روسدددّية ،  سدددياق سدددياسدددشةا العاّمة الملاد ة إيى تصدددنيع هيبة الدولة  

اي وحصددددددددددددر تلك  ومن جملّة أخرى بةدف إيى مددددددددددددحم العناصددددددددددددر السددددددددددددورّيين من امليليشدددددددددددديات املدعومة إيراني 

إلخراجملا الحًقا من األرا ددددد ي السدددددورّيةي  -ربما-مواقع محّددّة وضدددددمن تركيبّة واحدّة للتممليد  امليليشددددديات ، 

وهو ما تواجمله صددعوباٌت ،  حال بقي  تلك امليليشدديات تاددّم عناصددر سددورّيين  و،  حين تويى النظام مملمة 

 على قيادة ه ا الفيله عبر تنصديم ضدباّم 
ً
سدورّيين يحا ظون التجميع والتنسديهي أشدر   روسديا مباشدرة

 على والئةم لملاي بحسم ما أورده ناشطون  

ألو ل لي إضدددددددا ة إيى  150ترا ه  ّل ه ا مع إبراًاّت مادّيةي حيض يصدددددددل راتم املتطّوع ،  الفيله إيى 

ا؛  في  ا على ميليشددددديا الد اع الوط ّي املدعومة إيراني  حملّة إعالمّية شدددددّ ةا "األمن العسدددددكرّي" املدعوم روسدددددي 

ه مع  رع األمن العسددددكرّيي ميليشدددديا السدددد  حّمل  بع  الجملات السددددياسددددّية واإلعالمّية التي تنسددددّ
ً
ويداً م ال

الد اع الوط ّي بقيادة "رشدديد سددلوم" مسددؤولّية ما يحدث ،  السددويداً من  و دد ى وعملّيات بةريّم و سددادي 

أننا اآلن أمام إعادة تشدددددددكيل  كخطوّة أويى ،  طريه حّلت تلك امليليشددددددديات ملصددددددد حة الفيله الخامس  ما  ع ي

 وهيكلة لجيش النظام بشكّل هادّئ على الطريقة الروسّية 

  

                                                           
  2016دراسة السياساتي إيران واملستجّدات السورّية  تحليل سياس ّي(ي مركز حرمون للدراسات املعاصرةي وحدة  -12

http://harmoon.org/archives/3555 

 

http://harmoon.org/archives/3555
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 الحّد من تغّوت امليليشيات -ب

من  بدً الحراك ،  سدددددددددددددورية اعتمد النظام على "الشددددددددددددد يحة" ،  قمع االحتجاجات السدددددددددددددلميةي ومعظم 

ظم  ه ه 
 
القوى وأصددددددددددبح  ميليشدددددددددديات بعد أن هؤالً  انوا مّمن لديه سددددددددددوابه جرمّيةي وشدددددددددديًظا  شدددددددددديًظا ن

ا كميليشددددددددددددديا الد اع الوط ّي  بعدها تحّول  إيى ما يات تمارل أعمال  ح  جّيًداي وم ةا ما دعم إيراني 
ّ
تسددددددددددددد 

ًً (13  ال ةم والسدددددطو والقتلي وتغّول  على حسددددداب مؤسدددددسدددددات الدولة العسدددددكرّية واألمنّية ي ما واجه اسددددد،يا

 ان
ً
ا؛  في السدددددددداحل السددددددددورّي م ال ،شددددددددرت امليليشدددددددديات املوالية إليران ،   ّل مكان وتجاوزت "الدولة" ،  عام 

إجراًابةا؛  اسدددددددتقبالملا عناصدددددددر  اّريني وعناصدددددددر لملم سدددددددوابه جرمّيةي كما جعلشةم  وق "القانون"   شدددددددبح 

امليليشيات والفو  ى األمنّية جعل أبناً الساحل  عيشون  ابوًساي  ان س ًبا ،  نفورهم من نظام األسد ،  

ة بعد ان،شدددار الفو ددد ى األمنّيةي وإحسدددال الجميع بخسددداربةم "الدولة" التي  ان  تع ي اآل  ونة األخيرةي خاصدددّ

  و،   ّلت انشةاّك جديّد لتلك امليليشدددددددددددديات  ان  (14 لملم األماني والتي يفاددددددددددددلوعةا على " و دددددددددددد ى امليلشدددددددددددديات"

 تنراجع "هيبة" املجتمع أيًاا بتم يالته املختلفة 

تمرت  شلملا ،  احتواً من تصفملم بدددددددددددددد "الخارجين على القانون"ي على الربم من الوعود أّما "الدولة"  يس

التي تطلقملا؛ ل ا يزداد املؤّيدون والصدددددددددددددامتون قناعة بأّعةا بير قادرّة على مجابةة طبقة "املا يا" أو ال تريد 

ل اإليرانّي ،  سوريةي قام  الحكومة الروسيةي ومن  ب(15 ذلك 
ّ
لملاي بشّدت عصم   وعلى عكس التدخ

ّ
دأ تدخ

سددددداته األمنّية والعسدددددكرّية والقادددددارّية(ي والتي لم تسدددددتولت عل ةا  سدددددات النظام امل ةار  مؤسدددددّ ما تبق  من مؤسدددددّ

رات 
ّ
إيراني ود عشةا ،  اتجاه محاولة  رض سدددديطربةا ،  مسددددً ى السددددتعادة شددددكل الدولة ومعناها؛ ومن مؤشدددد

ة سدددددددددددددليمددان األسددددددددددددددد"ي  ه الك يرة "قاددددددددددددديددّ ه ،  الندددددددددددددجني ومالحقددة "شدددددددددددددّ يحددة ذ  العري " هدد ا التوجددّ وزجددّ

الطرطوسددد ّي  واعتمدت ،  ذلك بالدرجة األويى على أ رع األمن العسدددكرّي التي شدددملدت ما  شدددبه الجمود من  

ا بعد تقّدم املخابرات الجّوّية املوالية إليران   اندالع ال ورةي وأخ ت دوًرا اانوي 

سدددة األمنيّ   ة إيى "تغييم" قادة امليليشدددياتي وعناصدددرهاي املتنّمرين بالتدريج و،  الوق  ذاته تعمد املؤسدددّ

ا  و لت ه ا انعكس ارتياًحا  ومن دون إاارة ضددددددجيجي وإعادة الصددددددالحيات للشددددددرطة واألمن العسددددددكرّي تدريجي 

ا عند أبلم الشرارح ،  مناطه سيطرة النظام     نس ي 

                                                           
  2016آب  أبسطس  13الخطيمي همامي السويداً: نظام الجريمةي املدني  - 13

http://www.almodon.com/arabworld/2016/8/13 الجريمة-نظام-السويداً   
 إيران وأتباعملاي مصدر سابه  - 14
ل املا ياي مركز دراسات الجمملورية الديمقراطيةي  - 15

ّ
  2015 ريه عملي الصراع ،  مدينة سلمّية نموذج ل،شك

http://drsc-sy.org ل-نموذج-سلمية-مدينة-، -الصراع 
ّ
الم-ل،شك  
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 "الديمقراطّية" الروسّية  -ج

ل الروسددددد ّي ،
ّ
  سدددددوريةي بدأ اإلعالم السدددددورّي يأخ  منًحى آخر حيض ر ع سدددددقو املسدددددمول به؛ من  التدخ

 أصددددبح النقد ي،ناول الوزراً واملحا ظين واملسددددؤولين ،  الدولة عبر الك ير من الندوات واملقابالتي وهو ما 

السورّيين  يمكن تفسيره برببة روسيا ،  إشاعة االعتقاد بأّن التغيير واإلصالل ممكنان تح  وصايشةاي وأّن 

نا أمام 
ّ
ا جديًداي يحّقه ملواطنيه املشددددددددددددداركة السدددددددددددددياسدددددددددددددّية  وهك ا يبدو و أن سددددددددددددديشدددددددددددددملدون نظاًما ديمقراطي 

ا  -اعةار بمفاعيلملا-ارهاصدددددددددددددات "ديمقراطّية من الخارج"ي ،  حقبّة متقّدمّة من حرب أشدددددددددددددعلملا نظام  ر ادددددددددددددً

ا من التعبير  للمطالم الداخلّية بالديمقراطّيةي عبر  رض قًوى خارجّيةي على
ً

السددددددلطة التي تحم ةاي هامشدددددد

عن الرأيي من دون أن تنراجع األخيرةي حتى اآلني عن مدددددددددددددحه أّي رأي ينطله من حتميدددة محددداسدددددددددددددبشةدددا على 

 جرارمملاي أو تغييرها  

 أنه يمكننا تلّمس شدعور ببع  االرتيال للادغط الروسد ّي 
ّ
وعلى الربم من سدطحّية ه ه السدلو اتي إال

ام املواالة  وه  األوسام التي  ان  تعاني من شّدة وطأة األجملزة األمنّيةي و"الش يحة"ي لتحصيلملا لدى أوس

 عل ةا  -بالًبا عبر ميليشيابةا وأمراً الحرب   ةا-وأحياًنا السطوة اإليرانّية 

 توزيع املساعدات واالهتمام بأسر "الضحايا العسكرّي ن"  -د

  
ّ
ل الروسدد ّي عن تخل

ّ
"الدولة" عن أسددر الضددحايا من العسددكريين التابعين إل ةاي كثر الحديض قبل التدخ

إضددا ة إيى عدم تحّمل "الدولة" مسددؤولّيابةا تجاه النازحين داخل مناطه سدديطربةاي وإيكال ه ه اململّمات إيى 

سدددددددات "الدولة"ي وبالًبا ما تتويى امليليشددددددديات املحلّية توزيع تلك املسددددددداعداتي أو  مجموعاّت من خارج مؤسدددددددّ

 ر إيى اخصّياّت اجتماعّيّة ودينّيّة ليس لديةا الخبرة الكا ية ،  اإلدارة تكل األم

صددددددة للبيع ،    ر إليه تواجد املواّد اإلبااّية بير املخصددددددّ
ّ

 ّل ه ا أّدى إيى  سدددددداّد كبيّر ،  ملو اإلبااةي أشدددددد

ّما روسيا  قد حاول  أن السوق  وه ا ما أّدى إيى تراجّع كبيّر ،  هيبة الدولة التي لم تعد ترعى "مواطن ةا"  أ

تعيد لدددددددددددددددددددددددددد"الدولة" أحد مظاهر هيبشةا ،  رعاية مواطن ةا؛ حيض حرصددددددددددددد  على أن تكون الجوالت التفقدّية 

 و ّد رسددددددددمّيّ يم ل "الدولة"ي وبالًبا ما يكون 
ن
للمسدددددددد،شددددددددفيات ومراكز اإليواً التي ينّف ها ضددددددددبام رول ر قة

و د ضددددمن تغطيّة إعالمّيّة رسددددمّية  ولمل ه الجوالت بايتان؛ محا   املدينة املعنية بالزيارة على رأل ه ا ال

 ،  اتجدددداه التقّرب إيى املجتمع 
ً
ة  روسددددددددددددديددددّ

ً
  ي من جملددددة تكّرل هيبددددة الدددددولددددةي ومن جملددددّة أخرى تكون خطوة

 السورّيي تؤّسس لقبولملا على املدى البعيد 
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 املصالحات وتفريخ "املعارضات" -2

ه  ان  
ّ
 أن

ّ
حةي إال

ّ
بعه النظام وروسيا تجاه مناطه املعارضة املس 

ّ
على الربم من العنو الشديد ال ي ات

هناك مسددددددددددداٌر آخر بالتوازي مع اسدددددددددددتخدام العنو؛  قد اسدددددددددددتحدا  روسددددددددددديا مركز تنسددددددددددديه "املصدددددددددددالحات 

الوطنّية"ي ،  عام الوطنّية" ،  "قاعدة حميميم"ي و ان النظام قد سددددددددبقملا ،  اسددددددددتحداث "وزارة املصددددددددالحة 

 أّن "املصدددالحات" بلغ  ذروبةا بعد الوجود الفعلّ  لروسددديا على 2012
ّ
م "عل  حيدر" عل ةا وزيًرا؛ إال ي ونصدددّ

برم  ك يٌر من "املصالحات" بوساطة "حميميم"  
 
 األرا  ي السورّيةي حيض أ

املعارضددددات تزور بصددددفّة إضددددا ة إيى أّن روسدددديا عمل  على تفريخ معارضدددداّت تابعّة لملا ،  سددددوريةي وه ه 

 روسدددددّية ،  أن تظملر "الدولة 
ً
ظملر السدددددلوك الروسددددد ّي ه ا رببة متكّررّة قاعدة "حميميم"ي للتنسددددديه معملا  وي 

 ال ما ياي 
ً
السورية" على أّعةا ال تستخدم العنو للعنوي بل تس ى للمصالحة وإحالل السالم بوصفملا دولة

ا معارضددددددددددد ما هناك أيادددددددددددً
ّ
اٌت تشددددددددددداركملا الرببة ،  إحالل السدددددددددددالمي وتؤيدها ،  وليس ه ا وحده  حسدددددددددددمي إن

 مكا حة اإلرهاب  

ومن المليظات املعارضددددة التي سدددداهم  موسددددكو ،  تفريخملا: "هيظة العمل الوط ّي الديمقراطّي السددددورّية" 

التي  شغل منصم األمين العاّم   ةا "محمود مرع "ي وجمةة التغيير والتحريري وحزب اإلرادة الشعبّية ال ي 

ه مع   ه  المدددخصدددّيات والمليظات املعارضدددة التي تنسدددّ
ٌ
 شدددغل منصدددم األمين العاّم  يه "قدري جميل"  وك يرة

 مركز "حميميم"ي والتي بات  تطله عل ةم سلطة األسد ووسارل إعالمه "املعارضة الوطنّية الشريفة" 

 

ا: نقاط ضعف الوجود الروس ّي في سورية
ا
 ثالث

ل الروسددددددددددددد ّي العسدددددددددددددكرّي 
ّ
 تحول دون تحويله إيى  حّقه التدخ

ً
ا إيى اآلني لكّن عقباّت كبيرة نجاًحا تكتيكي 

ي وم ةا:   نجاّل إسنراتي ّ ّ

 الخروقات األمنّية  -1

 23حدا  أربعة تفجيراّت ،  السددددددداحل السدددددددورّيت من  دخول االحتالل الروسددددددد ّي وه : تفجير طرطول ،  

ي وتفجير 2016أيلول  سددددددد تمبر 5اجز أرزونة ،  ي وتفجير جبلة ،  اليوم نفسدددددددهي وتفجير ح2016أيار  مايو 

صددددددات التي  عان ةا الرول ،  السدددددداحل 2017 انون ال اني  يناير  5جبلة ،  
ّ
  وتعدت ه ه التفجيرات أكبر املنغ

 ،  مناطه ان،شارهمي تنال من هيبشةمي وبةّدد وجودهم ،  الوق  ذاته  
ٌ
 موجعة

ٌ
السورّي؛   ي ضرباٌت أمنّية
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ع الرو 
ّ
ة للسدددددددددددددداحددل؛ حيددض أبقوا على حواجز النظددام لادددددددددددددمددان عدددم  قددد تر  ة الحمددايددة األمنيددّ ل عن مملمددّ

 احتكاك جنودهم مع السورّييني ما جعل من ه ه السياسة نقطة ضعو واضحة ،  الوجود الروس ّي 

م الروس ّي ،  سير عملّية ال،سوية السورّية   
ّ
ه ا الاعو تلقفه الحلفاً ال ين يريدون الحّد من التحك

ال شكا  يه أّن تحميل "داعش" املسؤولّية عن التفجيرين األّولّييني هو تنجيٌل ضّد مجملولي حيض ال  ومما

توجد هناك دالرل واضدددددددددحة على ضدددددددددلوع "داعش" ،  ه ه التفجيرات؛ إذ لم  علن التنظيم ،  أّيّ من بياناته 

 لسورّي  السابقة أو أّيّ من خططه املطروحة وأهدا ه عن نيته ،  اسشةداف الساحل ا

ه ال يوجد أاٌر يدلت على منّف ي الهجومي سدوى طبيعته االنتحارّية التي أراد منف و التفجيرات من 
ّ
كما أن

ا أّن اإليرانّيين هم أّول من ابتددددع  كرة االنتحدددارّيين ،   ة  علمدددً خاللملدددا أن يلصدددددددددددددقوهدددا بدددالتنظيمدددات الجملددداديدددّ

ا عنددددمدددا ت ة ،  بيروت  املنطقدددة ،  أانددداً حربةم مع العراقي وأيادددددددددددددددً ب ى حزب هللا تفجير السدددددددددددددفدددارة األميركيدددّ

 املصددددددددد حة املنطقّية الوحيدة من ه ه التفجيرات تصدددددددددمت ،  خانة إيراني وه  التي رأت ،  الوجود الروسددددددددد ّي 

ا لدورها  
ً
 تقليًصا لنفوذها وبةميش

ةد   بالتفجيرات ه  مناطه أمنّية بامتياز وال يمكن   عن طريه كما أّن املناطه التي اسددددددش 
ّ
النفاذ إل ةا إال

امليليشددددددددددديات التابعة إليران التي تتميز بصدددددددددددالحياّت تفوق صدددددددددددالحّيات النظامي وه ه نقطة ضدددددددددددعو الرول 

 
ٌ
الكبرى؛  مل ه امليليشدددددديات سددددددمللة االخنراقي وذات سددددددلطة مؤارة على التحصددددددينات األمنّية  كما أّعةا  اسدددددددة

 ي وليس ه ا  حسددددددددمي بل ت
ّ
ى على الفو دددددددد ى وتأخ  م ةا شددددددددرعّية وجودهاي وتحلت الفو دددددددد ى حي ما حل

ّ
تغ 

د التحليل ال ي ذهبنا إليه هو ضددددددددددددلوع تلك امليليشدددددددددددديات ،  قالقل طرطول 
ّ
بحجة حماية املدنّيين  وما يؤك

 ( 2017األخيرة  القنبلة الصوتّية التي ألقي  ليلة رأل السنة 

 

 النفوذ اإليرانّي  -2

ما يجمع إيران وروسددديا ،  سدددورية هو تقارٌب مرحل ٌّ ال شدددراكة يرى ك يٌر من متاب   املشدددملد السدددورّي أّن 

ّر ك يرة  
ّ
ات توت

ّ
ةي وهدد ا الرأي لدده مددا يدددعمدده ،  تدداريخ العالقددات بين البلدددين الدد ي شدددددددددددددملددد محطدد إسدددددددددددددنراتيجيددّ

ا 
ً
ا هو التنسدددددديه الروسدددددد ّي اإلسددددددراريلّ ي حيض اسددددددشةد   إسددددددراريل "جيش األسددددددد"ي وأهدا  وامل ال األبرز حالي 

ل إيرانيّ 
ّ
راٌت عّدة تدل

ّ
ة ،  سدددددددددددددوريةي وخطوم إمداد حزب هللاي أكثر من مّرة  و،  اآلونة األخيرة ظملرت مؤشددددددددددددد

ًراي وال سددّيما ،  أاناً عملّية إخالً املهّجرين من حلم وعرقلة 
ّ
على أّن العالقات الروسددّية اإليرانّية تشددملد توت

فاق وقو إطالق النار ،  أكثر من منطقة ،  سورية امليليشيا اإليرانّية لملاي ومنه أيًاا محاولة إيران خرق ات

 ،  وادي بردى وماايا 
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ّر ،  العالقات 
ّ
ي وم ةا "تغريدة" مدير مكتم كما أشددارت تصددريحات عّدة من كال الطر ين إيى حدوث توت

ب قناة "العالم" اإليرانّية ،  سددددورية على "توينر"ي حسددددين مرت دددد ى التي قال   ةا: "لوال الجيش السددددورّي وحز 

هللا وصدددمود سدددورية الحتل  أوكرانيا موسدددكو بأيام"؛ وهو ما اسدددتدعى رّد "قاعدة حميميم" ،  سدددورية ب ياّن 

 إّياها 
ً
لملا عّدت  يه أّن ه ه التصدددددددددددريحات صددددددددددددرت عن ادددددددددددخصدددددددددددّياّت رسدددددددددددمّيّة تعمل ،  سدددددددددددوريةي واصدددددددددددفة

 باالستفزازّية واململينة ل جيش والدولة الروسّية  

وقب  على مفاصدددددددل حسددددددداسدددددددة   ةا؛ وأهمملا  اإليرانّي ،  سدددددددورية قد تعاظم وما من شدددددددّكّ ،  أّن الوجود

 إيى طريه دمشددده
ً
بيروت جنوًباي وتطويه  -سددديطرة حزب هللا على الحدود اللبنانّية بالكامل من تلك م شدددماال

العاصددددمة دمشدددده والسدددديطرة على مناطه ،  وسددددطملا من جانم امليليشدددديا الشدددديعّية التي ما  ت   تسددددتعرض 

جودها على األرض؛ ومنه االسدددتعراض العسدددكرّي ال ي قّدمه حزب هللا ،  القصددديري وظملور "قاسدددم قوبةا وو 

 سليماني" ،  الساحل السورّي وحلم الشرقية  

ا ملا  ان سدددددارًدا 
ً
ومن الال   أّن إيران بدأت تصدددددّرل عن عدد قتالها بعد دخول روسددددديا إيى سدددددورية خال 

األرض واإلعالن عن الخسددددارر هد ه توجيه رسددددالة إيى روسدددديا قبل ذلك  وقد يكون اسددددتعراض الوجود على 

ًً على هد ا؛  من  مفدادهدا: "أنندا قدّدمندا التضدددددددددددددحيداتي وهدا نحن موجودون على األرض وم،شدددددددددددددّ  ون بةدا"  وبندا

املرجو أن يقع صددددددددام إراداّت ،  سدددددددورية و ًقا لتادددددددارب األهداف واإلسدددددددنراتيجياتي ولن يكون من السدددددددملل 

 ،  إدارة التوّحش والتحشيد الطارفّي  تروي  إيران الاليعة

 

 الوجود الروس ّي بوصفه قّوة احتالت  -3

ينظر أبلم السدددددددددددددورّيين إيى روسددددددددددددديا على أّعةا قّوة احتالّل همجّيةي تبًعا ملا أحداته آلة حربةا من تدمير 

ا  داملددة على رؤول قداطن ةدداي وال سدددددددددددددّيمددا ،  حملشةددا األخيرة على حلددم  لل شدددددددددددددر والتجري  قددد أسدددددددددددددقطدد  مددندً

والتي تسددديطر بموجمةا على مواقعن الشدددرقّية  إضدددا ة إيى االتفاقات امل لة التي وقعشةا مع الحكومة السدددوريةي 

اي  تّن روسددددديا تأخ  اروات البالد مقابل توريد السدددددالل  مملّمّة وحسددددداسدددددّة ،  سدددددوريةي ولعلم السدددددورّيين أيادددددً

 للنظام السورّي ال ي يقتلملم ،  دوره بة ا السالل  

لسدددددورّيين كما أّن مباركة الكنيسدددددة الروسدددددية للتدخل العسدددددكري الروسددددد ّي ،  سدددددورية أعادت إيى أذهان ا

صددددورة "الحمالت الصددددلي ّية"ي ما اسددددتفزا مشدددداعرهم الدينّية وال سددددّيما املسددددلمون م ةمي حيض عّدوا أّن ه ه 

الحملة تسددددددددشةدف عقاردهم ،  الدرجة األويى   ّل ه ا لن يؤّدي إيى اسددددددددتقرار القّوات الروسددددددددّية ،  سددددددددوريةي 

 مملما أظملرت من وجململا الحسن 
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أنا أحد أطراف "االحتالالت"  سدددددد ى لفرض نفسدددددده الطرف اململيمني من موقع مما سددددددبه يظملر واضددددددًحا 

الدولة الكبرىي على األطراف األخرىي وال سددّيما اإلقليمية م ةا التي يد عملا لتصددير قوى دعم لمليمنته مقابل 

تدير مراعاة مصدددددددددالحملا  و،  ه ا السدددددددددياق يظملر أّن الحّل الروسددددددددد ّي هو تحويل الدولة السدددددددددورّيةي التي  ان  

مصددالو الدول ضددمن نطاق تأايرها اإلقليمّيي إيى دولة محاصددصددّة تدير روسدديا حصدد  اآلخرين   ةا  وهك ا 

يبدو واضدددددددددددددًحا أّن مملمة الرول ،  سدددددددددددددورية لن تنت ي ب ناً نظاّم جديّدي  نجاحملم ،  بناره يأتي عبر ت  ي  

 قواعد وصايشةم عليه لعقود 

ا يظملر بعد الحرب العب ّية ولكي يفعلوا ذلكي ها هم بمعونّة تركيّ   ّة حاسددددددمةي يفتحون مسدددددداًرا سددددددياسددددددي 

ا"  األمر ال ي  ان يمكن  التي وصدددددددل  إل ةا البلدي و،  ظّلت تخّلّ دويّ ّ عن الشدددددددعم السدددددددوريي "مسددددددداًرا إجباري 

عن اإلجابة عنه من جملة معارضدددددّة وطنّيّة ديمقراطّيّة متماسدددددكّة بتعالن أّعةا تدعم وقو إطالق النار الناتج 

ا من عملّية بناً نظام الوصددددايةي وإنما نظام آخر ديمقراطّي  ًً  أّعةا لن تكون جز
ّ
املسددددتجدات السددددياسددددّيةي إال

 اس،يعابّي ،  بلد خاّل من االحتالالت وامليليشيا األجن ّية  

 من  ّلّ سياس ّيّ متوازّني تقدم  يه ه ه "املعارضة" املفنرضة ب
ًٌ دارل ولنا أن نتخّيل أّن ه ا املوقو جز

جاه 
ّ
 أّن ت ّري املعارضدددددددددددةي وهيمنة االت

ّ
 إيى السدددددددددددلو ّي  إال

ً
على  ّلت صدددددددددددعيّد من السدددددددددددياسددددددددددد ّي والقانونّي وصدددددددددددوال

 دعم وقو إطالق 
ّ
 إال

ً
اإلسدددددددددددددالمّيي ال ينرك أمدام االتجداه الدديمقراطي  املحداصدددددددددددددر من جميع األطراف( مجداال

لى أمل أن  سددددددددتطيع طرل إجماعاّت عملّية النار من أّيت جملة أت ي والخوض ،  وحل السددددددددياسددددددددات الدولّية ع

ة   (ي وتر ع سدددددددددددددقو  ةي أو أميركيدّ ةي أو تركيدّ ةي أو روسددددددددددددديدّ تمنع إنتداج نظدام الوصدددددددددددددايدة  إن  دان بةيمندّة إيرانيدّ

ين  ين ديمقراطيا ل األضراري وتيّهئ آل اّق جديدّة لبناً دولّةي ونظاّمي وطنيا
ّ
 االستفادة وتقل
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