
 ٢٠١٥ دیسمبر –) یولیو ٦٩–٦٨( انالعدد  الشـَـرق األوسـَـط  مجلة أوراق

- ١١٧ - 
 

ش�ل التدخل العسكري الرو��� �� سور�ا لدعم النظام السوري �� مواج�ة جماعات املعارضة 

 أل�داف�ا 
ً
 للسياسة ال��كية تجاه سور�ا وتقو�ضا

ً
املس��ة السور�ة منذ بداية ش�ر أكتو�ر املا��� تحديا

 �عنوان "التحر�ات الروسية ��  ORSAMال�� ترغب �� تنفيذ�ا �سور�ا، و�� �ذا اإلطار �شر مركز 
ً
تقر�را

، تناول فيھ طبيعة الدعم الرو��� للنظام السوري، وأسباب التدخل الرو��� �� سور�ا، ٧سور�ا وتركيا"

 ومدى فاعلية التدخل الرو���، ثم تداعيات �ذا التدخل ع�� السياسة ال��كية �� سور�ا.

  الدعم الروسي للنظام السوري:

وري برئاسة �شار األسد منذ بداية الثورة السور�ة غ�� أن �ذا الدعم دعمت روسيا النظام الس

�عاظم �� األسبوع الثا�ي من ش�ر س�تم�� بإ�شاء روسيا قاعدة عسكر�ة �� الالذقية، وإرسال�ا مساعدات 

عسكر�ة ل���ش السوري تضمنت طائرات حر�ية وطائرات �لي�و��� ودبابات باإلضافة إ�� أنواع أخرى من 

 إ�� بدأ روسيا ضر�ا��ا ا��و�ة �� سور�ا منذ بداية ش�ر أكتو�ر املا��� مس��دفة  األس��ة
ً
الثقيلة، وصوال

  حمص وحماة والالذقية بدعوى مساعدة النظام السوري �� مواج�ة ا��ماعات اإلر�ابية.

  أسباب التدخل الروسي في سوریا:

 �� سور�ا وال�� يأشار التقر�ر ��موعة من األسباب ال�� دفعت روسيا للتدخل عسك
ً
مكن ر�ا

  تناول�ا ع�� النحو التا��: 

جاء التدخل الرو��� �� سور�ا عقب إعالن األسد أنھ يواجھ صعو�ة �� إيجاد أ��اص للقتال  -١

 عن املعارضة ال�� واج��ا النظام �� مناطق نفوذه حيث خرجت 
ً
ضمن صفوف ا���ش، فضال

ن األسد أحد أقارب الرئ�س السوري عقب تظا�رات �� مدينة الالذقية مطالبة بمعاقبة سليما

قتلھ ضابط ن�يجة مشاجرة بي��ما حول أولو�ة املرور، و�� السو�داء حيث الغالبية الدرز�ة 
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املؤ�دة للنظام خرجت االحتجاجات ضد النظام عقب مقتل زعيم درزي وقام ا��تجون 

ارات ال�� إ�� ذلك االنتص بمحاصرة املبا�ي ا���ومية باملدينة وتدم�� تمثال حافظ األسد، يضاف

حقق��ا قوات املعارضة السور�ة �� أدلب وما مثلھ ذلك من ��ديد لالذقية أحد معاقل نظام 

  األسد الرئ�سية.

 �غي�� التوازن العسكري �� سور�ا لصا�� نظام األسد والذي  -٢
ً
�س��دف روسيا من تدخل�ا أيضا

من األرا���  %٣٠سيطرتھ ع�� حوا�� �ان ع�� وشك خسارة قوتھ، ومساعدة النظام �� إح�ام 

وذلك بت��يم  ٢٠١٥السور�ة ال�� �سيطر عل��ا بالفعل منذ التدخل الرو��� �� أكتو�ر 

ال��ديدات بتلك املناطق ذات الكثافة الس�انية العالية خاصة الالذقية وإدلب ال�� �انت تحت 

روسيا قاعد��ا ضغط شديد من قبل قوات املعارضة السور�ة، و�و ما ا�عكس �� ا�شاء 

  العسكر�ة بالالذقية.

ا��يلولة دون حدوث ا�شقاقات أو صراعات بداخل النظام السوري حال حدوث مز�د من  -٣

 عن إعطاء دفعة معنو�ة للنظام ومؤ�ديھ ملواصلة 
ً
ال��اجع �� سيطرة النظام ع�� األرض، فضال

 القتال. 

الل اس�ثمار فرصة دعم النظام حماية روسيا ملصا���ا �� منطقة الشرق األوسط وسور�ا من خ -٤

السوري لز�ادة وجود�ا العسكري �� سور�ا و�ناء قاعدة عسكر�ة دائمة ل�ا �� منطقة شرق 

 من أن ذلك سيح�� 
ً
املتوسط، والس�� إل�شاء منطقة تحت تأث���ا املباشر �� سور�ا انطالقا

 طقة.�ا �� املنمصا���ا �� منطقة الشرق األوسط و�جعل ل�ا نقطة انطالق لتنفيذ سياسا�

محار�ة املقاتل�ن القادم�ن من القوقاز إ�� سور�ا للقتال بجانب التنظيمات املتطرفة والذين قد  -٥

 ع�� األمن القومي الرو��� حال عود��م لبالد�م مرة أخرى، ومن أمثلة 
ً
�ش�لون خطرا

ن م التنظيمات ال�� تضم مقاتل�ن من القوقاز كت�بة األمام البخاري وال�� تضم مقاتل�ن

أوز�اكستان وج�ش امل�اجر�ن واالنصار والذي يضم مقاتل�ن من القوقاز جزء م��م يقاتل بجانب 

 تنظيم داعش واألخر يقاتل بجانب ج��ة النصرة.

 

  مدى فاعلیة العملیات العسكریة الروسیة في سوریا:
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شكك التقر�ر �� فاعلية وقدرة العمليات العسكر�ة الروسية ع�� إحداث �غي��ات جو�ر�ة ع�� 

األرض وتمك�ن النظام السوري من استعادة مساحات واسعة من األرا��� الواقعة تحت سيطرة املعارضة 

�� سيطر لأو تنظيم داعش، واس�ند التقر�ر �� ذلك إ�� أن تنظيم داعش تمكن من ز�ادة مساحة األرا��� ا

دولة بقيادة  ٦٠عل��ا �� سور�ا والعراق منذ بدأ التحالف الدو�� ضد تنظيم داعش والذي يضم أك�� من 

 ع�� ذلك فإن الضر�ات ا��و�ة 
ً
الواليات املتحدة األمر�كية ضر�اتھ ا��و�ة �� سور�ا والعراق، وقياسا

�ي وتج���م ع�� ال��اجع التكتيالروسية قد تضعف القوة القتالية لتنظيم داعش وملعارضة السور�ة 

  وإزالة الضغط ع�� مناطق سيطرة النظام و�عز�ز امل�اسب ا��زئية لھ.

 للتقر�ر عودة السيطرة ال�املة للنظام ع�� املناطق الشمالية 
ً
غ�� أنھ من الصعب وفقا

  والشرقية �� سور�ا، وذلك ��موعة من األسباب تتمثل ��:

���يل تقدم حقيقي �� مجاالت التنظيم واإلدارة والكفاءة تمكن املعارضة بمرور الوقت من  -١

 عن وجود مؤسسات عسكر�ة كب��ة لد��ا القدرة ع�� التحرك 
ً
والتكتي�ات القتالية، فضال

 من امليل�شيات الصغ��ة ال�� �سيطر ع�� مناطق 
ً
املش��ك وتوجيھ قوا��ا نحو مواقع محددة بدال

  متفرقة.

ناطق الشمالية والشرقية بالقدرة ع�� اتخاذ أفعال مش��كة تم�� كيانات قوات املعارضة بامل -٢

ونجاح�ا �� تصدير صورة للرأي العام العال�� بأ��ا تضم معارض�ن سور��ن فقط ول�س مقاتل�ن 

أجانب و�قاتلون للدفع عن أراض��م وإسقاط النظام، وذلك ع�� النقيض من تنظيم داعش 

 إ�� البعد الدي��. وج��ة النصرة اللذان يضمان مقاتل�ن أجانب 
ً
  و�قاتالن اس�نادا

الصعو�ات االقتصادية ال�� تواج��ا روسيا �س�ب العقو�ات االقتصادية الغر�ية املفروضة  -٣

عل��ا �س�ب األزمة األوكرانية وانخفاض أسعار الب��ول العاملية ستحد من قدرة روسيا ع�� 

  للنظام السوري.  مواصلة عمليا��ا العسكر�ة �� سور�ا واستمرار دعم�ا الكب��

يذكر التقر�ر أن تجر�ة التحالف الدو�� ضد داعش �� سور�ا والعراق �ش�� إ�� عدم فاعلية 

الضر�ات ا��و�ة وحد�ا �� تحقيق انتصارات ع�� األرض، ولكن النموذج األن�� �� �ذا الصدد �و 

مدعومة من قبل  االعتماد ع�� مقات�� حزب االتحاد الديمقراطي الكردي السوري كقوة ع�� األرض
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الطائرات األمر�كية وقد ن�� ا��زب �� استعادة مناطق �شمال سور�ا من سيطرة تنظيم داعش، غ�� أن 

  �ذا النموذج من الصعب تكراره مع قوات النظام السوري حيث أ��ا �� وضع دفا�� أك�� منھ ��ومي.

وري بية ع�� النظام السيرى التقر�ر أن التدخل الرو��� لدعم النظام �� سور�ا لھ تداعيات سل

 ع�� الدعم ا��ار�� سواء من قبل روسيا أو من حزب هللا أو 
ً
نفسھ، حيث أن النظام أصبح أك�� اعتمادا

 
ً
إيران، وقد عمل التدخل الرو��� ع�� موازنة النفوذ اإليرا�ي �� سور�ا �عدما �انت إيران قد سيطرت تقر�با

دوث تنافس إيرا�ي رو��� �� سور�ا بل أن التدخل الرو��� ع�� الدولة السور�ة، ومع ذلك فمن املس�بعد ح

  سا�م �� تخفيف العبء ع�� إيران �� سور�ا.

  تداعیات التحركات الروسیة على السیاسة التركیة في سوریا: 

تصنف روسيا �افة ا��ماعات املس��ة ال�� تقاتل نظام �شار األسد بما ف��ا املنظمات املدعومة 

مات إر�ابية و�و ما ي�ناقض مع السياسية ال��كية ال�� تصنف تنظيم داعش وج��ة من تركيا ع�� ا��ا تنظي

النصرة فقط ع�� ا��ما تنظيم�ن إر�ابي�ن �� ح�ن �عت�� جماعات املعارضة املس��ة األخرى ال�� تقاتل 

نظام �شار األسد قوى شرعية وتقدم الدعم ل�ا �� مواج�ة نظام األسد، كما وج�ت روسيا ضر�ات 

عات املس��ة املوالية ل��كيا �� سور�ا �� مناطق الالذقية وحلب وإدلب وحماة وحمص و�و ما حول ل��ما

سور�ا لساحة مواج�ة مباشرة ب�ن النظام السوري املدعوم من روسيا وجماعات املعارضة املس��ة 

  املدعومة من تركيا. 

 ألكراد سور�ا ممثل�ن �� حزب االتحاد الدي
ً
 دعما

ً
مقراطي الكردي بدعوى أن تقدم روسيا أيضا

 مل��ا القومي حيث 
ً
 �� قتال تنظيم داعش �� سور�ا، و�و ما �عت��ه تركيا ��ديدا

ً
مقات�� ا��زب يلعبون دورا

 ��زب العمال الكردستا�ي ا�� يخوض مواج�ات 
ً
تصنف تركيا ا��زب كمنظمة إر�ابية تمثل امتدادا

  لعداء ب�ن تركيا وروسيا.عسكر�ة مع الدولة ال��كية، وقد خلف ذلك حالة من ا

عرقل التدخل الرو��� �� سور�ا تنفيذ املشروع ال���ي ال�ادف إلقامة منطقة أمنة �� الشمال 

السوري ب�ن منطق�� أعزاز وجرابلس يحظر ف��ا دخول ط��ان النظام السوري وت�ون نقطة انطالق 

ة الالذقية بالقرب من املنطقللمعارضة السور�ة املس��ة، خاصة عقب ا�شاء روسيا قاعدة عسكر�ة �� 

األمنة ال�� �ع��م تركيا إقام��ا، وقد أعلنت روسيا معارض��ا إل�شاء تلك املنطقة، و�رى التقر�ر أنھ �� حال 
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إصرار تركيا ع�� إقامة املنطقة األمنة فإن ذلك قد يؤدي ملواج�ة عسكر�ة تركية روسية محتملة فوق 

  األرا��� السور�ة. 

  خاتمة: 

الرو��� �� سور�ا باألساس ��ماية األمن القومي الرو��� من ��ديدات املقاتل�ن  جاء التدخل

 الس��اتيجية 
ً
الذي ي�تمون ملنطقة القوقاز و�قاتلون بجانب التنظيمات املتطرفة �� سور�ا اس�نادا

 
ً
التصدي لتلك ا��ماعات وإ��اء خطر�م خارج حدود�ا وا��يلولة دون عود��م لبالد�م مرة أخرى، فضال

  ن إيجاد منطقة نفوذ ل�ا بمنطقة الشرق األوسط بصفة عامة وشرق املتوسط خاصة.ع

قوض التدخل الرو��� �� سور�ا األ�داف ال��كية ال�� ترغب �� تنفيذ�ا �سور�ا وال�� يأ�ي ع�� 

رأس�ا إسقاط نظام الرئ�س السوري �شار األسد واس�بدالھ بح�ومة إسالمية موالية ل�ا، باإلضافة إ�� 

من القدرات القتالية ��ماعات املعارضة املس��ة املوالية ل�ا، وتزايد صعو�ة إقامة املنطقة األمنة ا��د 

  �� شمال سور�ا.

س��تكز االس��اتيجية ال��كية �� سور�ا خالل الف��ة املقبلة ع�� ز�ادة دعم�ا العسكري النو�� 

وع�ا ال�ادف إلقامة منطقة أمنة لقوات املعارضة السور�ة وحشد الدعم األورو�ي واألمر��ي خلف مشر 

�� شمال سور�ا ب��ة أن تلك املنطقة أحد ا��لول األساسية ��ل أزمة الالجئ�ن �� أورو�ا ومنع انتقال 

  اإلر�ابي�ن ب�ن سور�ا وتركيا وما يمثلھ ذلك من ��ديدات ألمن الدول األور�ية.

 


