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مة ِّ
 مقد 

، أثارت ضربة الصواريخ ال  روسيا  اتية على قاعدة الشعيرات في سورية تساؤالٍت حول إمكانميركبال شكَّ

ها نسجت، وخصوًصا الدفاع عن حلفائها. في   حول في أثناء وجودها أنَّ
ً
املساس  العجز عنفي سورية أسطورة

 بمن تحميهم.

ت عليها واشنطن  أبريل /عندما وقعت حادثة الكيماوي في محافظة إدلب بداية شهر نيسان التي ردَّ

الروس ي في سورية أصبح في الوجود نَّ إ ،معظمهم قال الخبراءبقصٍف صاروخي على قاعدة الشعيرات، 

ٍل  ل.مرحلة تحوُّ  فاصلة. ولكن في حقيقة المر، لم يكن هناك إجماٌع حول طبيعة هذا التحوُّ

َد أخيًراا ًهمبعضعدَّ   ِّ
 ، وأنَّ عليها، اآلن، االعتراف بانقضاء عهد باراك أوباماأن موقع موسكو قد ُحد 

د". بينما قال آخرون،  ِّ
ه ليسإ"املترد  ر موسكو من جديد أنَّ ِّ

 
ِّ  نَّ الضربة على الشعيرات تذك

بمقدورها حل 

، ولذا 
ً
)الواليات املتحدة  عليها البحث عن لغٍة مشتركة مع غيرها من الدول يجب الزمة السورية منفردة

َدريين من يقول  ابالدرجة الولى(. وأخيرً 
َ
د بين الق  من العنف قد تندلع في سورية لتضع إُوجِّ

ً
 جديدة

ً
نَّ دورة

ة صراٍع بين دولتين
َّ
تسليح  ستزيدلواليات املتحدة في سورية، بل لروسيا لن تتنازل  لنَّ  ،العالم على حاف

 آفاق التفاعل 
ً
 مع واشنطن، متجاهلة

ً
 مفتوحة

ً
 ي.ميركال  -الروس يالحالي السد وتبدأ مواجهة

ٍة لتصاعد املواجهة بين  وباملناسبة، لم يتحقق أيٌّ من هذين املسارين على الرغم من وجود خطورٍة جديَّ

ا كانت عليه في عهد أوباما، ميركاملتحدة ال  روسيا والواليات ٍة أكبر ممَّ ية، وتراجعت العالقات بينهما بقوَّ

 بحسب كالم الرئيس بوتين.

 

اب؟ أهوَ  ؛َمْن القاتُل   البوَّ

، ولهذا من الصعوبة مصلحة لكثيرين ية في سورية وغيرها من املناطقميركال  -في برود العالقات الروسية

د من هو 
ُّ
ب هجوم الكيماوي في خان شيخون.بمكان التأك  ية الطرف الذي رتَّ

ها ال ترغب  ظهر التصريحات الصادرة عن الحكومة السورية أنَّ
ُ
د في ت ٍ وسط مع املعارضة، وتهدَّ

إيجاد حل 

ه ليس بمقدور الحكومة السورية تنفيذ تهديداتها اعسكريً كلها باستعادة السيطرة على البالد  دون من . إال أنَّ

متهم روسيا. وتعلم موسكو جيًد مساعدة حل ِّ
أنَّ طموحات البعثيين ال تستند إلى قدراٍت  افائها، وفي مقد 

بفعلية، و 
َّ
أكبر، المر الذي يحمل مخاطر سياسية غير  اروسيً وجوًدا  أنَّ تحقيق هذه الطموحات يتطل

 .مسوغة
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 بالنسبة 
ً
 إلى ذلك، قد تكون مشاركة روسيا في حمالٍت عسكريٍة جديدة خطرة

ً
لقيادة الروسية إلى اإضافة

ه يجبر  ًياقد تفقد نهائتلك املشاركة 
ُّ
ِّ النفس. وهذا كل

املكاسب التي حصلت عليها من خالل سورية بشق 

نجزات السياسة الخارجية العسكري في سورية، وعلى محاولة تسويق موجودها موسكو على تجنب زيادة 

 الروسية التي تمتلكها اآلن.

عرقلة جهود السالم الروسية،  ا_تحسد عليه_ ةمتكرر محاولة دمشق التي تحاول يالئم هذا المر ال 

ِّ فشٍل يلحق باملباحثات السلمية، كلها االستفزازبصور بقيامها 
 _موسكو تمارس . وبعد كل 

ً
ضغوطاٍت  _عادة

ا العمال العسكرية  في د، وتنخرطشديدٍة على خصوم الس
ً
هجوم نفذ أكبر. فإذا كان السد هو من انخراط

ر عن إرادته القطعية فيفهو قد  الكيماوي على خان شيحون، دفن عملية السالم التي انطلقت في جنيف  عب 

 من الصراع في مدينة  ستانةوال 
ً
 جديدة

ً
ةإبإشعاله حلقة التي وضعها النظام نصب  . املدينةدلب هذه املرَّ

 عينيه بعد االستيالء على حلب.

ر، أنه وربما وبفضل الدعم الروس ي، أصبح بإمكان السد القيام بعملياٍت هجومية،  بصورة قد قر 

ِّ النزاع عسكريً ةنهائي ٍ 
. وعدم رغبة دمشق باالنتقال إلى الحوار غالًبا ، لكن بأيدي حلفائها، التعويل على حل 

، وسيكون عليهم تقاسمها مع افالبعثيون يخاطرون في هذه الحالة بفقدان هيمنتهم نهائيً  ،مفهومةالسياس ي 

ية في أزمٍة عميقة تمنع روسيا ميركال  -. ولهذا يحاول النظام إدخال العالقات الروسيةالُقدامى خصومهم

 
ً

ة باستخدام القوة العسكرية حلَّ املسألة السوري وستحاول ، املقبلة، في املباحثات من املشاركة، مستقبال

الخريف املاض ي، فبعد انهيار اتفاقات في ملا حصل في حلب  ًهاإلى جانب دمشق. وسيكون المر مشاب ًياحصر 

 بضربات القوات الجوية الروسية، بقصف 
ً
لوزان بين الفروف وكيري، بدأت القوات السورية، مدعومة

 مدينة حلب.

(، بل من االخطر الرئيس، من داعش وجبهة فتح الشام )النصرة سابًق  يلبعثيين ال يأتِّ إلى ابالنسبة 

ح الذي 
َّ
ِّ ش يٍء، من جناحها املسل

مواقع "على الرض" ويشارك في يسيطر على املعارضة السورية، وقبل كل 

 إلى الكراد 
ً
في هيئة الحكم لها بمكاٍن هي املطالبة  –مباحثات جنيف. وهذه املعارضة بالتحديد، إضافة

ها مجلس أمن المم املتحدة بقراره اال  الة املناصِّ وهي ، 2254نتقالي، التي أقرَّ للدستور الجديد الذي رة الفعَّ

 ِّ
 .كافة ع صالحيات السلطة بين املركز واملناطق، والقوى السياسيةيسيضمن توز 

 في الهجوم الكيماوي. وبحسب بعض الخبراء فإنَّ عالقات 
ٌ
اإليرانيين يمكن أن يكون لإليرانيين مصلحة

على  اتفاق أدت إلىقد  ربما _خط املخابرات الجويةبعالقاتهم القوية  خصوًصاو  _القوات الجوية السوريةب

 -مواد كيماوية في خان شيخون على أمل إحداث شرٍخ في العالقات الروسية على إلقاء قنبلة تحتوي 

 ية.ميركال 
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  - شهدت العالقات الروسية
َ
كانت موسكو إذ العقدين املاضيين، طوال استقرار ال اإليرانية حالة

ًر  بعضهما بيًعاوطهران تبيعان  لَق هذا  امتكرِّ
َ
خرى. خ

ُ
 الواقع عندفي سبيل تحسين العالقات مع دول أ

ف اإليرانيون في . ويينبعدم الثقة تجاه الروس ًياقو  ااإليرانيين شعوًر  أثناء _في  باستمرارنتيجة المر، يتخوَّ

ي روسيا عنهم من أجل تطبيع عالقتها مع الواليات املتحدة ال  _وسكو في سوريةتعاونهم مع م ِّ
 
ية ميركمن تخل

 أو مع تركيا.

 
ً
ت على مشاركة ال  اكانت روسيا بالتحديد، وخالف يين بصفة مراقٍب في ميركلرغبة اإليرانيين قد أصرَّ

من التعاون الناجح بين موسكو وواشنطن  ا. وعلى التوازي، شهدت الساحة السورية نوعً ستانةمباحثات ال 

ن الروسإذ في مدينة منبج، 
َّ
م يو ميركوال  يون تمك في ن بجهوٍد مشتركٍة من إفشال املخططات التركية للتقدُّ

في زيادة املخاوف اإليرانية. إال أنَّ الضربة الكيماوية على  كلها هذه املعطياتأسهمت داخل العمق السوري. 

ية التي أعقبتها تسببتا في خلق اختالف اآلراء في حوار موسكو ميركلصاروخية ال خان شيخون والضربة ا

ا نفى   دمشق وطهران. -وجود خيانة من جانب موسكو لحلفائها _مفهوم اإليرانيين _فيوواشنطن، ممَّ

إمكان تورط املعارضة السورية. فبعد هزيمتها في حلب، أصبحت املعارضة في  نفًيا جاًداال ينفي أحٌد 

ِّ رئاسة الواليات املتحدة 
 بموقف دمشق. أعطى وصول دونالد ترامب إلى كرس ي 

ً
موقٍف ضعيٍف مقارنة

ها السوريون أنفسهم، وأنَّ  علًنا،ية بعض المل: فقد صرَّح ترامب ميركال 
ُّ
أنَّ املشاكل الداخلية السورية يحل

يً أميركعلى  ِّ
 
تغيير نظام دمشق. هذا الواقع، وضع بذلك عن فكرة  اا التركيز على محاربة اإلرهاب، متخل

ا االنخراط ؛ املعارضة السورية أمام خيارين )في دمشق(،  افي النظام القائم حاليً  _بتسهيٍل من موسكو_إمًّ

 
ً

 أو  أو أْن تتعرَّض عاجال
ً

 للفناء. آجال

ِّ ميركدارة ال كان على املعارضة تغيير نظرة اإل  في ضوء هذه املعطيات
ية الجديدة إلى النظام السوري بأي 

، سيسارع املجتمع الدولي   _على الرجح_ثمن. وكان من الصعب التفكير بطريقة أفضل من هجوٍم كيماوي 

)مجموعة الرياض(  العليا املعارضة املفاوضات ، أنَّ رئيس لجنةالالفتإلى إلقاء اللوم فيه على دمشق. ومن 

طن، قبل وقوع الهجوم الكيماوي على خان شيخون بيوٍم واحٍد. وقام واشن إلى رياض حجاب، كان قد وصل

 
ً

 ما بينهما. لصدام فيإلى ادفع موسكو وواشنطن  حجاب بالتعليق على الحادثة، محاوال

ة، اوأخيرً  خرى تستفيد من الهجوم الكيماوي  نجد قوَّ
ُ
وهي هيئة تحرير الشام. فمع دخول نظام التهدئة  -أ

نفقد سمعته،  التنظيم يفقدالرض السورية، بدأ هذا ووقف إطالق النار على  أداء مهمات  عجزه عن تبيَّ

دلب، إمن خصومه هرب من حلب إلى  اأنَّ كثيرً  وبالخذ في الحسبان. ااإلدارة املدنية في الوقات الهادئة نسبيً 

ص في صفوف املعارضة. وفي لحظة وقوع الهجوم الكيماوي كانت جبهة النصرة  نفوذبدأ 
َّ
"بنت القاعدة" يتقل

ة  ِّ ثمن. وكان يمكن لحادث خان شيخون أْن يدفن إلى بحاجٍة ماسَّ
تعطيل نظام وقف إطالق النار بأي 

 العملية السلمية وينقل ضامني التهدئة الرئيسيين إلى حالة الصدام.
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 دون هستيريامن 

من  اباستثناء الغرب الذي ال يمكنه أْن يكون مستفيًد _الوحيد غير املستفيد روسيا الطرف بذلك غدت 

روسيا أصبح إطالق العملية السياسية هو إمكان الخروج بكرامٍة إلى فبالنسبة  _دلبإالهجوم الكيماوي في 

خرى تحمل مخاطر 
ُ
ُب ارتفاعً ، وسكبيرةمن النزاع السوري. لنَّ بقية االحتماالت ال ِّ

وجود في تكلفة  اتسب 

 موسكو في سورية، مع احتمال خسارٍة الحقة. 

 إلى ذلك، 
ً
ٍ سياس ي  للنزاع السوري، لنَّ فإن إضافة

ل إلى حل   أكثر من غيرها بالتوصُّ
ٌ
ة روسيا اآلن مهتمَّ

 يلإسيكون بالنسبة  ستانةانهيار مسار جنيف وال 
ً

ال ٍة تمسُّ بسمعتها. ففي عام  ها محمَّ ، 2016بخسائر جديَّ

طلقت في إطار مجموعة دعم سورية برئاسة روسيا االتحادية والواليات 
ُ
وبعد انهيار املبادرة السلمية التي أ

ية الستالم زمام املبادرة وفرض قواعد ميركية، انتهزت روسيا املرحلة االنتقالية في القيادة ال ميركاملتحدة ال 

املبادرة الثالثية التي أطلقتها روسيا، إيران له الهدف الذي سعت هو على الساحة السورية. وهذا اللعبة 

 وجنيف. ستانةوما تبعها من عمليات تفاوضية في ال  2016من عام  يناير /وتركيا في كانون الثاني

ِّ النفس، فت اسُتؤنِّ  
همن أكثر املهتمين بنجاوكانت موسكو املفاوضات حول سورية بشق  ال  احها، لنَّ

رهان  ،تستطيع إلقاء اللوم في فشل هذه املفاوضات على الواليات املتحدة وغيرها من الشركاء الخارجيين

اموسكو على جنيف عاٍل جدَّ   بتخفيف ًً
ٌ
ة ا يعني أنَّ موسكو مهتمَّ ع النتائج، ممَّ

ُّ
. وكالسابق، ال يمكن توق

ِّ املالئمة ع الوضاالتصعيد في النزاع السوري، وكذلك في خلق 
اٍء على اللقاء املقبل على أقل  إلضفاء طابٍع بنَّ

 تقدير.

ِّل على أنَّ موسكو ال تستطيع إظهار برودة  منفذكان  ًياأ
ه كان يعو  هجوم الكيماوي على خان شيخون، فإنَّ

ف االنتقامي ال  ها ستردُّ بانفعاٍل على التصرُّ ا ي الذي أعقب الهجوم ميركالعصاب والصبر، وأنَّ الكيماوي ممَّ

ًر  ما تقلق بشأن الشكليات،  ا: فموسكو غالبً اسيرفع التوتر في سورية إلى مرتبٍة أعلى. كان هذا التعويل مبرَّ

ية على قاعدة ميركتبدو في نظر املجتمع الدولي. بال شكَّ أثارت الضربة التي قامت بها الصواريخ ال سوكيف 

ها وخصوًصا الدفاع عن حلفائها. على ا روسي قدرةالشعيرات في سورية تساؤالٍت حول  ت في أثناء أنَّ
َ
وجودها َبن

 حول 
ً
 املساس بمن تحميهم.العجز عن في سورية أسطورة

طريق الخطأ مواقع للجيش السوري في دير بية ميرك، قصفت القوات الجوية ال 2016خريف عام في 

ها أرسلت ذا  ا، وأضافت توضيًح С-300سورية بمنظومة  إلى الزور. أعلنت وزارة الدفاع الروسية حينئٍذ أنَّ

ِّ هدٍف طائٍر مجهول  400 -و إس 300 -معنى بأنَّ " قطر تأثير منظومات صواريخ إس
 لي 

ً
ل مفاجأة ِّ

 
قد يشك

ة"، وقالت الوزارة  ه بحسب الحسابات العسكرية لنظمة الدفاع الجوي  الروسية" قد ال يكون هناك إالهوي  نَّ

 متاحة،
ٌ
ِّ تحليق الصواريخ وعائدية الهدافعبر  إمكانية

 
َد هذا  ،خطوط التواصل املباشرة، تحديد خط

َّ
ول

  ابأنَّ موسكو تضمن لحليفها دفاعً  االبيان انطباعً 
ً

ضد الهجمات الحربية التي قد تشنها قوى خارجية  كامال
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ية ضد يركممن جانب الدول العضاء في التحالف الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة ال وخصوًصا 

 اإلرهاب.

 
ً

ٍة، أظهرت موسكو انفعاال التخاذ خطواٍت عنيفة، غير  اواستعدادً  ازائًد  إضافة إلى ذلك، وفي أكثر من مرَّ

أو عندما كانت  حسب خططها،بفي حاالٍت شعرت فيها أنَّ المور ال تسير  وبطريقة غير مسوغة، مدروسٍة،

ه ليس بإمكانها التغاض ي  .تشعر أنَّ

اليوم، إذ  ا. يزداد الوضع سوءً كله تحاول القيادة الروسية بعد وقوع حدث ما التفكير بعمٍق في ما جرى  

 
ً

ع تصرفات واشنطن، التي اعتدنا منها حلوال
ُّ
براغماتية  يضاف إلى صعوبة توقع تصرفات روسيا صعوبة توق

 مدروسة.

ة  م التالي للهجوم على مطار الشعيرات، وبحسب فعٍل هستيرية. ففي اليو ردات وباملناسبة، لم نر هذه املرَّ

ٍ غير مماثل ضدَّ الواليات املتحدة ال كلها الظواهر
 فأوقفت ية،ميرك، كانت موسكو قد بدأت بتحضير رد 

ب وقوع صدامات  طريق الصدفة في الجواء بالعمل باآلليات التي تسمح لروسيا وللواليات املتحدة بتجنُّ

قل جزٌء من القوات الجوية السورية إلى قاعدة حميميم، وتعالت في موسكو أصواٌت تدعو إلى 
ُ
السورية، ون

ة التصريحات ما بدأت نالجويَّ السورية والروسية. ولكن سرعاتعزيز عمل أنظمة الدفاع   بالتراجع. حدَّ

ي عنهم الشريكينتواصلت روسيا مع دمشق وطهران، وطمأنت  ِّ
 
ها ال تنوي التخل مقابل عالقاٍت أفضل  اأنَّ

العنف في سورية(، وأجرت اتصاالٍت  ابسبب تصعيدهم التوبيخ اوجهت لهمقد ربما )و  مع الواليات املتحدة

وجنيف. وفي  ستانةإلقناعهم باملحافظة على مسار ال  _تركيا ودول الخليج_مع حكومات دوٍل في املنطقة 

لتحقيق الدولي في الهجوم الكيماوي في خان شيخون. وخالل لموسكو أن تضع رقابتها الوقت نفسه، حاولت 

 
ً
القيادة الروسية  مضمونها: أنَّ زيارة بكس تيليرسون إلى موسكو أرسل سيرغي الفروف وفالديمير بوتين إشارة

 تماًم 
ً
 .امنفتحة على تبادل اآلراء بشأن الحادثة، إْن لم تكن نتائجها واضحة

 

 أحجمت روسيا عن اتخاذ خطواٍت عنيفة لسببين: 

يين قاموا بالضربة على الشعيرات تحت تأثير اللحظة، بهدف أن ميركال أن من جهٍة، أدركوا في موسكو 

ل الرأي لُيظهروا  ِّ الهجوم بعد أْن توصَّ
ه لم يكن بمقدور الرئيس الجديد عدم إعطاء المر بشن  ناخبيهم أنَّ

الضربة كانت عن ترامب  امتناعناعٍة بمسؤولية البعثيين عن الهجوم الكيماوي. وفي حال ي إلى قميركالعام ال 

ه من جانب زمالئه من الحزب الديمقراطي ستزداد أكثر. كان تصرف ترامب وليد الحادثة  ِّ
االنتقادات بحق 

دا ذلك، ال يريد ستراتيجية واضحة في سورية. عاثبت الهدوء الالحق أن  واشنطن ال تمتلك أإذ  -على الرجح

لوا أْن يوجهوا القصف الصاروخي بحيث يكون إشارة ميركال  يون هدر مزيد من القوى إلسقاط السد، وفضَّ

ة. وهذا يعني، أنَّ موسكو تبقى، كالسابق، أحد  ٍل بريَّ  لعملية تدخُّ
ً
مة ِّ

تحذيٍر لنظام البعث،وليس مقد 

د الوضع  "على الرض".  العوامل الرئيسة التي تحدَّ
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خرى، و 
ُ
ت من جهٍة أ  اية إلى موسكو دوًر ميركالزيارة السريعة التي قام بها وزير الخارجية ال أد 

ت .امساعًد   على أنَّ اإلدارة ال وعد 
ً
، وأَنها تعد تزال ما ية الجديدة ميركموسكو الزيارة داللة

ً
ة  جديَّ

ً
ة موسكو قوَّ

ة للحديث معها، والضربة على الشعيرات لم تكن تهدف  إذالل الكرملين أو إظهار عجزه عن إلى مستعدَّ

خذ الخطوات املنتظرة في مثل هذه  ه اتَّ حماية حلفائه. وفي النهاية، وعلى الرغم من تصرًّف ترامب املفاجئ فإنَّ

 .كافة مراعاة الشكلياتمع  .املواقف

في  ًياعفو  اامتناع وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون عن زيارة روسيا دوًر أدى إضافة إلى ذلك،

َر إلى زيارة بكس تيليرسون املتواضعة  ظِّ
ُ
لة. وعلى هذه الخلفية، ن ِّ

إحجام موسكو عن اتخاذ قراراٍت متعج 

ل البريطانيون على عاتقهم، دور موانع الصواعق، الجزء  ابوصفها تعبيرً النتائج  عن االحترام لروسيا. وتحمَّ

الشهيرة التي العبارة ن ومطار الشعيرات. وجاءت الكبر من التوتر الروس ي الذي سببه هجوم خان شيخو 

وجهها نائب املندوب الروس ي الدائم في مجلس المن في المم املتحدة إلى املندوب البريطاني" التشْح بنظرك" 

هة للبريطانيين بالتحديد   يين.ميركلل ال موجَّ

 

 الخالصة

راٍت ذات قيمة على  ستراتيجية روسيا أو الواليات املتحدة الم تحمل حادثة الشعيرات العرضية تغيُّ

 من الواليات املتحدة في املوضوع السوري، ميركال 
ً
 واضحة

ً
ية في الشرق الوسط. فالكرملين ينتظر سياسة

االنتقال من الشعارات إلى الفعال بيين ميركية ال يسمح لل ميركفي وزارة الخارجية ال املالك ولكنَّ نقص 

رً عند هذا النحو، فليس  المر علىومادام العملية.  من  اموسكو ما تردُّ عليه. وبما أنَّ روسيا ال ترى تغيُّ

ه إلطالق عملية التسوية السلمية في  ها االستراتيجي، املوجَّ
َّ
ها ستبقي على خط الجانب اآلخر للمحيط، فإنَّ

 لهذا الغرض. أسست إطار املؤسسات التفاوضية التي وفي  اإلشراف الروس يبسورية 
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