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ل  شكَّ سوريا  يف  الرويس  التدخل  أن  السطور  هذه  تعترب 

للتداعيات  نظرًا  و2016،   2015 لعامي  األهم  احلدث 

مفاعيلها  زالت  وما  أحدثها،  اليت  والدولية  اإلقليمية 

التدخل  أحدث  لقد  السطور.  هذه  كتابة  حىت  تتواىل 

الرويس انقالبًا كامالً يف موازين القوى اإلقليمية، بحيث 

النظام السوري، وإنما يشمل  مل يعد مقترصًا عىل حماية 

املصالح  يضمن  بشكل  املنطقة  مستقبل  ترتيب  أيضًا 

الروسية فيها.

احلدث  هذا  حول  املالحظات  من  جمموعة  ييل  فيما 

املفصيل:  

قدرة  بأشواط  لروسيا  الشاملة  القدرة  تتجاوز  أوالً: 

األقل  عىل  األوسط،  الرشق  يف  اإلقليمية  القوى  من  أي 

عىل  ويرتتب  الراهن.  الدويل  النظام  يف  الرتاتبية  بحكم 

ذلك أن القوى الكربى أقدر منطقيًا وعمليًا عىل التأثري يف 

خيارات القوة اإلقليمية، وأن التدخل الرويس يف سوريا 

جاء باألساس وفقًا خلطة روسية يف العودة املحسوبة إىل 

تشهد  اليت  الدويل،  النظام  توازنات  إطار  ضمن  املنطقة 

تراجعًا أمريكيًا نسبيًا.

الرصاعات  ساحات  يف  املحلية  الرصاعات  تعد  مل  ثانيًا: 

إيران  الثالث  اإلقليمية  القوى  عىل  حكرًا  باملنطقة 

والسعودية وتركيا، حيث يرتسخ البعد الدويل للرصاعات 

عميقة  سياسية  نتيجة  وهي  كثافة،  أكرث  بصورة  املحلية 

فيها  والرصاعات  السورية  اجلغرافيا  حدود  عىل  تفيض 

وعليها. 

النظام  بنية  يف  لتحوالت  الرويس  التدخل  يؤّسس  ثالثًا: 

اإلقليمي والكيفية اليت تنظر هبا القوى اإلقليمية لبعضها، 

السابقة  صورته  يف  اإلقليمي“  ”النظام  من  جيعل  بحيث 

رضبًا من املايض. جاء التدخل الرويس يف سوريا بعد أن 

مصطفى اللباد
رئيس مركز الرشق للدراسات 

اإلقليمية واالسرتاتيجية-القاهرة
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العبًا  العريب  املرشق  يف  الكبري  بنفوذها  إيران  أصبحت 

األقل،  عىل  عقد  منذ  العريب  اإلقليمي  النظام  يف  أساسيًا 

بحيث  املنطقة،  توازنات  إىل  بقوة  تركيا  عادت  مثلما 

يف  سواء  مبارشة  عربية  قضايا  يف  فاعالُ  بدورها  صارت 

نفوذ  إيران يف فرض  أو يف سورية. وقد نجحت  العراق 

واسع يف العراق بعد االحتالل األمريكي، يف حني أخفقت 

العتبارات  الرافدين  بالد  يف  مماثل  نفوذ  إحراز  يف  تركيا 

خمتلفة ذاتية وموضوعية. 

”معسكر  بقيادتها  العراق  يف  نفوذها  إيران  عززت 

اهلل“  و“حزب  وسوريا  العراق  ضم  الذي  املمانعة“ 

”معسكر  مواجهة  يف  الفلسطينية،  الفصائل  وبعض 

واألردن  مرص  ويضّم  السعودية  تقوده  الذي  االعتدال“ 

متلكها  اليت  التأثري  مساحات  وعرب  اخلليج.  دول  وباقي 

يف  فاعالً  موضوعيًا  أصبحت  العربية،  املنطقة  يف  إيران 

بمفاتيح  كبري  حد  إىل  تتحكم  العريب،  اإلقليمي  النظام 

تركيا  دشنت  املقابل  يف  املنطقة.  يف  والسالم  احلرب 

سياسة ”صفر مشاكل“ اليت أعادتها إىل توازنات املنطقة 

بتكاليف سياسية زهيدة نسبيًا. لذلك فقد شهدت املنطقة 

اإلقليمية  القوى  إىل  اإلقليمية منذ سنوات  املبادأة  انتقال 

وال  وتركيا.  و“إرسائيل“  إيران  الثالث:  العربية  غري 

األوزان  لرتتيب  حمددة  خطة  وفق  متحركة  روسيا  تبدو 

اإلقليمية يف املنطقة وإنما تتوّخى االنفتاح عىل كل القوى 

أيديولوجي  انحياز  دون  مصاحلها،  لتسهيل  اإلقليمية 

لطرف إقليمي عىل حساب الطرف اآلخر.  

خالل  العراق  يف  األمريكية  القوات  وجود  منع  رابعًا: 

إقليمي  نظام  ظهور   2011-2003 من  املمتدة  الفرتة 

إيرانية وتركية، ألن أمريكا لعبت بوجودها  جديد بقيادة 

يف  إقليمية  أدوارًا  حتتسب-  مل  أم  –احتسبت  العسكري 

اجتياح  تركيا عن  الفراغ، وضبطت  تعبئة  إيران من  منع 

كردستان العراق. اآلن ال يبدو الوجود الرويس يف املرشق 

السورية  األزمة  بحل  مرتبطًا  أو حىت  زمنيًا  مؤقتًا  العريب 

إطار  ويف  ومتدحرجًا  ممتدًا  وإنما  عسكريًا،  أو  تفاوضيًا 

التوجه االسرتاتيجي العام لروسيا يف العامل. ويعين ذلك 

أن التوازنات املبنية عىل أساس التدخل الرويس يف سوريا 

ستدوم لبضع سنوات عىل األقل.   

املنطقة  يف  خياراتها  حرص  موسكو  تريد  ال  خامسًا: 

بطرف إقليمي واحد، ألهنا أصبحت بمنطق األمور منذ 

دخوهلا العسكري يف سوريا العبًا إقليميًا كبريًا يف الرشق 

إيران  األربع  اإلقليمية  القوى  بني  ويربط  األوسط. 

سياساتها  اختالف  عىل  وإرسائيل،  والسعودية  وتركيا 

مشرتك  خيط  أيديولوجياتها،  وتنافر  شعاراتها  وتصادم 

فائق األمهية لروسيا أي موارد الطاقة، اليت تشكل عصب 

يف  للتأثري  املمتازة  موسكو  أداة  ومتثل  الرويس  االقتصاد 

سياسات جوارها األورايس.

 فإيران (ثاين أكرب احتياطي يف العامل) منافس كبري لروسيا 

(أكرب احتياطي يف العامل) يف سوق الغاز الطبيعي الدويل، 

أن  أوروبا  إىل  اإليراين  الطبيعي  الغاز  وصول  شأن  ومن 

أما  األوروبية.  اخليارات  يف  للتأثري  روسيا  أداة  ُيعطب 

تركيا فهي ممر حمتمل لألنابيب الروسية إىل البحر املتوسط 

نظرية  فرصة  الرتكية  اجلغرافيا  تشكل  وبالتايل  والغرب، 

أسايس  خصم  أيضًا  السعودية  املضمار.  هبذا  لروسيا 

الدولية حيث حتكمت يف أسعار  النفط  لروسيا يف سوق 

وبالتايل  الروسية،  واملصالح  باملزيانية  أرض  بشكل  اخلام 

فالتوافق نسبيًا مع الرياض يبدو رضورة تكتيكية روسية 
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أن  مالحظة  تفوت  وال  اخلسائر.  لتحجيم  األقل  عىل 
بعد  كبرية،  غازية  قوة  نفسها  تستعد إلعالن  ”إرسائيل“ 
اتفاقاتها مع قربص واليونان واستيالئها عىل حقول الغاز 
يف رشق البحر األبيض املتوسط، ما يمثل أمهية استثنائية 
الروسية-  البحرية  املناورة  عن  اإلعالن  ولعل  ملوسكو. 
اإلرسائيلية تأيت يف هذا السياق حتديدًا، فالغرض الرويس 
نفوذها  عن  اإلعالن  سيكون  البحرية  املناورات  من 
الغازي اجلديد يف املنطقة ورسم حدوده، وليس بالرضورة 
االصطفاف مع تل أبيب يف مواجهة آخرين. وعىل العموم 
من شأن مشاركة روسيا يف ملكية حقول الغاز املتوسطية 
عرب رشكاتها الكربى للغاز، سواء عىل اجلانب اإلرسائييل 
الحقًا)  اللبناين  اجلانب  (وربما  السوري  اجلانب  عىل  أو 
الغاز  سوق  ويف  عمومًا  الدولية  روسيا  مكانة  تعزز  أن 

الطبيعي خصوصًا.

مع  مشرتك  اهتمام  مناطق  إىل  موسكو  حتتاج  سادسًا: 
واشنطن خلوض حوار معها حول جوارها اجلغرايف من 
باملقابل حتتاج واشنطن إىل روسيا  الند واملقايض.  موقع 
وإيران والقوات املوالية للنظام للوصول إىل حل سيايس 
تفاويض يف سوريا. وكلما اعتمدت واشنطن عىل موسكو 
تغليب  أكرث نحو  تتقدم روسيا  التفاويض،  لتسهيل احلل 
منطقها اجليو- سيايس؛ وامتلكت ورقة مقايضة ممتازة يف 
مواجهة الغرب وتدخالته يف فناء روسيا اخللفي. لذلك 
يوفر  االتساع  هبذا  سوريا  يف  املستجد  روسيا  وجود  فإن 

واشنطن،  مع  سوريا  حول  للتفاوض  املناسبة  األرضية 

ويمٌكن موسكو من حفظ وجود مستدام يف رشق املتوسط 

واملرشق العريب حال فشل املفاوضات مع واشنطن عىل 

امللف السوري وعربه إىل باقي امللفات املهمة لروسيا. 

وواقعيتها  الروسية  احلسابات  تعقيد  من  بالرغم  سابعًا: 

متعلق  ولكنه  مضمونًا،  أمرًا  نجاحها  يبدو  ال  املفرطة 

ببقاء أو تبدل التوازنات الراهنة يف النظام الدويل. ويدرك 

والتكنولوجية  االقتصادية  قدراته  حدود  بوتني  الرئيس 

اليت  الثغرات  يسد  فهو  لذلك  األمريكية،  بتلك  مقارنة 

تركتها أمريكا خلفها دون أن يضطر ملنازلتها مبارشة وهنا 

وجه االختالف يف الطابع الرصاعي الرويس- األمريكي 

راهنًا مقارنة باحلقبة السوفياتية.

ثامنًا: سيتصاعد احلضور الرويس يف املنطقة عىل األرجح 

خالل األعوام املقبلة، بعد أن نجحت موسكو بمقدار يف 

تأكيد مكانتها كقوة عاملية عرب الرشق األوسط؛ وبعد أن 

خلقت واقعًا جديدًا يف سوريا ورشق املتوسط. 

الرئيس  أوهلا  جديدة  حتديات  موسكو  ستواجه  تاسعًا: 

سياساته  طبيعة  وتعيني  ترامب  دونالد  اجلديد  األمريكي 

يف املنطقة، وثانيها نجاح موسكو يف توفيق أوضاعها مع 

القوى اإلقليمية املتصارعة عىل النفوذ يف الرشق األوسط.




