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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

الءات ال�سيد خامنئي
} حميدي العبدالله
منذ التوصل إلى االتفاق المرحلي ،انتشرت تحليالت على نطاق
واسع ،مفادها أنّ إنجاز االتفاق بين إيران والدول الست الكبار ،وال
سيما الواليات المتحدة ،سيفتح آفاقا ً جديدة للحوار بين إي��ران من
جهة ،والواليات المتحدة من جهة أخرى ،حول الملفات اإلقليمية ،وال
سيما سورية ولبنان والعراق واليمن ،بل ذهب بعض المحللين إلى ح ّد
االستنتاج بأنّ ثمة تبادالً لآلراء بين مسؤولين إيرانيين ومسؤولين
أميركيين قد ت ّم حول الملفات اإلقليمية.
وعلى الرغم من إع�لان المسؤولين اإليرانيين أكثر من مرة عدم
أي حوار أو تفاوض خارج إطار الملف النووي ،إال أنّ األقاويل
حصول ّ
والشائعات تواصلت وزعمت بأنّ حوارا ً أميركياً -إيرانيا ً حول ملفات
المنطقة بدأ ،أو هو على وشك البدء ،وتحديدا ً بعد التصديق النهائي
على االتفاق في واشنطن وطهران.
لكن المواقف الحازمة والواضحة التي أعلنها سماحة السيد علي
خامنئي ب��دّدت كل ه��ذه األق��اوي��ل ووضعت ح��دا ً للشائعات .فالسيد
خامنئي أعلن ص��راح��ة أن��ه ل��م ول��ن يكون هناك ح��وار م��ع الواليات
المتحدة ح��ول الملفات اإلقليمية ،وأع���اد نعتها بالشيطان األكبر،
مؤكدا ً على ثبات الموقف اإليراني من الطابع االستعماري للسياسة
األميركية .وأكد خامنئي أنّ الواليات المتحدة غيّرت مواقفها وأسلوب
تعاملها مع إيران ،ولكنها لم تتخ ّل عن طموحها في الهيمنة والسيطرة،
وحتى إسقاط النظام عن طريق الحرب الناعمة.
موقف السيد خامنئي ،وه��و أعلى مرجعية دينية وسياسية في
أي جهة في
إيران ،ال يمكن تجاوزه وال يمكن االلتفاف عليه من قبل ّ
إي��ران ،وهو موقف نهائي ،وواض��ح ،وغير قابل للتأويل ،وبالتالي
من الواضح أنّ الرهانات على حوار وتفاوض بين الواليات المتحدة
وإيران حول ملفات المنطقة ينتهي بعقد تسويات وصفقات هو أمر
غير مطروح على اإلطالق ،وبالتالي ك ّل الذين راهنوا على هذا المسار
عليهم مراجعة رهاناتهم.
بك ّل تأكيد إيران بك ّل قواها تدعم الح ّل السياسي ألزمات المنطقة،
ومستعدّة لبذل ك ّل جهد مستطاع إليجاد تسوية سلمية لهذه األزمات،
ولكن م��ن خ�لال ح��وار بين األط���راف المحلية ،وبعيدا ً ع��ن سياسة
اإلمالءات والوصاية األجنبية ،وال سيما الوصاية الغربية.
إيران قد توظف نفوذها لدى حلفائها لتسهيل الوصول إلى حلول
على قاعدة ثوابت السياسة اإليرانية التي باتت تتقاطع بوضوح مع
ثوابت السياسة الروسية ،وهي مكافحة اإلرهاب كأولوية ،ومساعدة
وأي
األطراف المحلية في ك ّل بلد على إجراء حوار بناء في ما بينهاّ ،
ره���ان على سياسة أخ���رى إلي���ران مثل عقد صفقات م��ع الواليات
المتحدة ،هي وه��م بوهم ،وعلى الذين استرسلوا كثيرا ً ح��ول هذه
المسألة أن يراجعوا حساباتهم ،فإيران في ظ ّل قيادة سماحة المرشد
تصب في المصلحة
السيد علي خامنئي لن تكون طرفا ً في تسويات
ّ
األميركية.

تحالف رو�سي �سوري عالي الم�ستوى
فهل يجر�ؤ الأميركي على �ضربه...
} سعدالله الخليل
يبدو أنّ موسكو حسمت أمرها وق � ّررت االنخراط في الحرب على األرض
السورية ،وبالرغم من أن��ه لم يكد يم ّر ي��وم من يوميات األزم��ة السورية
وتط ّوراتها المتسارعة دون تسريبات في عالم السياسة واألمن والعسكر عن
حضور روسي فاعل على الساحة السورية ،دور ال تخفيه موسكو وال تتن ّكر
له ،إال أنها فضلت أن تلعبه وفق ما تقتضيه الحاجة بعيدا ً عن االنجرار لحجم
البروباغندا التي حاول أعداء سورية تسويقها عن عجز روسي إزاء فعل ما
يتناسب وحجم المعركة على األرض السورية ،أو االنسياق لتبييض صفحة
في وجه عتب بعض األصدقاء والمتح ّمسين لدور روسي فاعل وسريع يوقف
غطرسة األميركي وتدخله المباشر في المشهد السوري ،ويوقف باعتقادهم
النزيف السوري ويجبر األطراف التي تدور في الفلك األميركي على الجلوس
إلى طاولة التفاوض مرغمة.
طوال خمس سنوات من عمر األزمة السورية لعبت موسكو دورا ً بارزا ً في
توضيح وكشف ماهية األزمة السورية وأبعادها الحقيقية وتفكيك ألغازها
وطالسمها ،التي ربما كانت ملتبسة الفهم لدى السواد األعظم من الشعوب
والساسة حول العالم ،بمن فيهم قادة دول وأحزاب عدة لعب فيها منظرو وقادة
الحرب على سورية دورا ً في إخفاء الجوانب الحقيقة وراء ما يجري وتغليفها
بقشور براقة من الديمقراطية وحقوق اإلنسان وإرادة الشعوب المظلومة في
وجه سيف سلطة ظالمة ،وإذ بالضحية تج ّرد سيفها في وجه من وقف بطريقها
من أصدقائها ومناصريها قبل خصومها.
الحديث المتسارع خالل األيام الماضية عن دور عسكري روسي في سورية،
وبين نفي لما هو مبالغ به وتأكيد لما هو منطقي ،يحمل بوادر رؤية مختلفة
لألزمة في سورية ،ودعم دمشق في حربها على اإلرهاب بالحديث عن مناورات
جوية بحرية روسية على السواحل السورية ،بالتزامن مع الحديث عن صفقة
أسلحة صاروخية مضادة للطائرات وصلت إلى سورية ،وهو ما رفع مستوى
القلق األميركي إلى أعلى مستوياته ،إلى درجة فاقت حدود القلق الذي وصلت
عدواه إلى أوباما من صديقه الحميم بان كي مون ،ما دفعه إلى التكهّن والتنبّؤ
بفشل الخطوة.
تقييم قد يفرض على دوائر صنع القرار في موسكو الوقوف عنده واألخذ به
وكأنها تنتظر الرؤية األميركية! أو أنها تو ّقعت ترحيبا ً من البيت األبيض! الذي
سرعان ما حذر من أنّ المناورات قد تخلق فرصة لمواجهة قوات التحالف ،وكأنّ
الهواء والماء واألرض السورية حك ٌر على واشنطن وحلفائها ،وتمتلك حصرية
التحليق فوقها ،وفات مبعوث أوباما للتحالف ض ّد داعش الجنرال المتقاعد
جون آلن بأنّ تحالف بالده غير شرعي وبأنّ رئيسه وحلفاءه الذين يخوضون
حروبا ً باسم الشرعية إلعادة رئيس فا ّر من بالده في اليمن ،ويد ّمرون بلدا ً
ويقتلون شعباً ،لم يحصلوا على تفويض بشنّ غارات على سورية ،وطالما
أنّ هدف التحالف استهداف تنظيم «داعش» كما ير ّوج له فالمناورات تندرج
ضمن السياق ذاته ،فلماذا المواجهة إال إذا كان للتحالف أهداف أخرى تشكل
المناورات خطرا ً عليها قد يدفع للمواجهة.
يُقال إنّ «التاريخ يعيد نفسه» لكن يبدو أنّ للتواريخ واألشهر وعلم الفلك
واألب��راج سحر في الذاكرة األميركية الشيء الكثير ،فأيلول الذي شهد أكبر
بروباغندا لحروب واشنطن المزه ّوة بغرورها من بوابة اإلرهاب ،هو ذاته أيلول
الذي هدّد أوباما سورية بحروب وغزوات أميركية إلعادتها إلى جادّة الصواب
قبل أن تنفس موسكو غرور أوباما ،ليعود أدراجه غانما ً سالحا ً كيمائيا ً سوري،
غنى عنها ،وها هو أيلول يحمل تصعيدا ً
ج ّنب سورية ويالت حرب هي في
ً
أميركياً ،فهل تجرؤ واشنطن على المواجهة؟ في ظ ّل الوجود الروسي في المياه
الدافئة! أم ستدفع ظروف المواجهة إلى فرض حلول سلمية على الطاولة؟ من
بوابه الرغبات واإلمكانيات وضيق ذات اليد ،بما يطلق المسارات الحقيقية
لعملية سياسية سورية من بوابة التفاهمات الدولية واإلقليمية.
تحالف وتنسيق روسي سوري عالي المستوى فهل يجرؤ األميركي على
ضربه.

«توب نيوز»

مناورة رو�سية في الجو والبحر
 أعلنت وزارة الدفاع القبرصية أنها تبلغت من وزارة الدفاع الروسية أنهاستجري مناورة بالصواريخ في مياه البحر المتوسط ألسبوع كامل طالبة
إبالغ السفن في المناطق البحرية المعنية لتج ّنبها.
 نشرت الصحافة الغربية والخليجية معلومات استخبارية عن إجراءسالح الجو الروسي مناورة في األج��واء السورية ستشارك فيها مئة طائرة
منها خمسون من طرازات سوخوي المختلفة وخمسون أخرى من أجيال الميغ
الحديثة.
 روسيا ق ّررت وحسمت ونفذت. صفقات السالح المق ّرة لسورية ممنذ العام  ،2010ومنها صواريخارض جو حديثة ومتنوعة ،ومنها طائرات ودبابات ومضادات دروع حديثة
من أجيال كورنيت ،ومنها ما يعمل بالاليزر ،لتدمير األنفاق ،ومنها متفجرات
فراغية بأحجام صغيرة للخنادق ،ومنها ال��رادارات الحرارية لرصد المشاة
المسلحين ومنها أجهزة التنصت والتشويش ،ومنها رصد المدفعية ونقاط
إطالق الصواريخ كما قالت نشرة عسكرية روسية.
 تموضعت روسيا عسكريا ً بطلب سوري ضمن مفهوم تعاون استراتيجيوليس لحاجات عسكرية ال يحتاجها الجيش السوري في معاركه.
 روسيا تقول للغرب إنْ كنتم صادقين بالحرب على اإلرهاب نسقوا معناومع سورية ونحن الشرعيون ونحن جاهزون للتحالف وللحرب معاً.

التعليق السياسي
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رو�سيا وا�ستعادة الدور والمكانة ب�صمود �سورية
قلق �أميركي مفتعل لطم�أنة الحلفاء وخ�صوم الداخل
انشغلت دوائر صنع القرار في الواليات المتحدة بمصير االتفاق
النووي في ضوء معارضة الحزب الجمهوري وقلة من ممثلي الحزب
الديمقراطي في مجلس الشيوخ ،وسرعان ما برزت «تقارير إعالمية»
تشير إلى تنامي الوجود العسكري الروسي في سورية.
سيستعرض قسم التحليل حقيقة تلك االدّعاءات التي لم تخرج عن
سياق «تقارير إعالمية» ،وحرص المسؤولين األميركيين ،من الرئيس
أوباما إلى أسفل السلّم القيادي ،على انتهاج لهجة «القلق وعدم التيقن»
من صدقيتها والتعامل معها عبر السبل والوسائط الديبلوماسية .في
المقابل ،أكدت روسيا على استمرار وفائها بالتزاماتها السابقة لتوريد
التجهيزات العسكرية المتفق عليها للجيش العربي السوري.

العراق بعد االحتالل

استعرض مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ما أسماه
«التغيّرات في نماذج العنف منذ الغزو األميركي» للعراق ،عام ،2003
والزعم بأنّ عراق ما بعد االحتالل «استند إلى فرضية عدم حاجته إلى
الواليات المتحدة لناحية التخطيط لبسط االستقرار ،وبدء انسحاب
القوات األميركية بعد  90يوما ً من سقوط الرئيس صدام حسين».
واستطرد بالقول انّ جملة عوامل «غير مرئية» أطاحت بدعائم تلك
الفرضية ،منها «الصعود المفاجئ إلى السلطة لزعماء شيعة عديمي
الخبرة ومنقسمين بشدة ...واندالع مواجهات بين السنة والشيعة
 ،2010 - 2004والتي ت ّم استنهاضها عبر سياسات رئيس الوزراء

السابق نوري المالكي بين عامي .»2013 - 2011

روسيا في سورية

وصف معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى تنامي دور روسيا
في سورية «بالخطأ ...بصرف النظر عن نوايا موسكو» .واوضح انّ
تداعيات ذلك على سياسات واشنطن تع ّمق مأزق «نواياها بممارسة
ضغوط عسكرية على النظام السوري ...وتبعد مسافة التوصل إلى ح ّل
ديبلوماسي تقبل به الواليات المتحدة والمعارضة السورية» .وحذر
المعهد من ان يصبح «تنامي الوجود الروسي هدفا ً بح ّد ذاته لقوى
المعارضة السورية والعناصر المسلحة» المنضوية تحت لوائها.
في دراسة منفصلة ،أشار معهد واشنطن لدراسات الشرق االدنى
الى انتشار القوات الروسية ألقصى قوتها «مما يق ّوض انخراطها الفعال
في سورية ...وقدرتها على الوفاء التام بالتزاماتها في مناطق اخرى».
واعتبر المعهد انّ صمود وقف إطالق النار في شرقي اوكرانيا «ألسبوع
كامل ،يتزامن مع تقارير تعزيز التواجد الروسي في سورية» .وأردف
في تفسير قلقه من نوايا روسيا «التي تنبئ بمفارقة هامة :مع تقلص
القدرات العسكرية لروسيا ،سيعزز الكرملين من توجهاته العدوانية في
محيطه (الجغرافي) ،ومن ضمنه منطقة الشرق االوسط» .وحث المعهد
الواليات المتحدة ودول حلف الناتو على «إصدار إدانة قوية اللهجة
لتنامي دور موسكو في سورية واستمرارها الضغط على الكرملين
لتنفيذ التزاماته السياسية نحو جيرانه».

االتفاق النووي

حث مركز الدراسات االستراتيجية والدولية أعضاء الكونغرس على
البت سريعا ً في الملفات المعلقة على جدول أعماله «فور االنتهاء من
التصويت على االتفاق النووي» ،ال سيما أنّ البالد تواجه تحديا ً سنويا ً
في شهر أيلول إلقرار الموازنة المالية للسنة المقبلة ،التي تبدأ في
األول من تشرين االول من ك ّل عام .واوضح انه يتعيّن على الكونغرس
«المصادقة العاجلة على تمديد مشروع التمويل الراهن تفاديا ً لخطر
إغالق المرافق الحكومية مرة أخرى» .واضاف انّ إقرار ميزانية الدفاع
القومي ينبغي ان يتصدّر أولويات جدول األعمال واإلقالع عن أسلوب
«إقرار االعتمادات الدفاعية» الجاري.

المعونات األميركية

أعرب معهد كارنيغي عن اعتقاده بتدني فعالية برنامج المعونات
األميركية للدول النامية «على المدى الطويل» .وأوضح انه ينبغي على
صنّاع القرار «اإلقرار بالنتائج المترتبة على تطبيق برامج تأخذ في
االعتبار األهداف السياسية واألمنية (المرجوة) وتلك المعنية بالتنمية
طويلة األجل ...ال سيما تباين المتطلبات العملية لكليهما» .واوضح انّ
«آليات الصرف المعتمدة تم ّر عبر الوكاالت والهيئات عينها ...مما حشر
الطواقم اإلدارية في واشنطن والخارج في وضع ال تحسد عليه وابتداع
حلول ارتجالية إلنجاز األهداف الصعبة عبر استخدام أدوات ونظم جرى
تصميمها ألهداف اخرى».

روسيا تثبت اقدامها

في ظ ّل أج��واء االنفراج النسبي عقب التوصل إلى
االتفاق النووي مع إي��ران ،أعلنت روسيا عن قيامها
بإمداد سورية بكافة ما تحتاجه من معدات وأسلحة
عبر جسر جوي منتظم.
أميركا تعرب عن قلقها تباعا ً وتحذر من عدم يقينها
لصدقية األن��ب��اء القائلة ب��أنّ روسيا تعزز وجودها
العسكري ف��ي س��وري��ة مباشرة .ق��ي��ادة حلف الناتو
ترتق
«أخ��ذت على حين غ��رة» بتلك التقارير التي لم
ِ
إلى مستوى تحقيقات موثقة .دول الحلف لم ترس على
أولوية مشتركة لمصادر تهديدها «هل هي موسكو ام
تنظيم داع��ش» ،وفق رواي��ة مدير استخبارات الحلف
االميرال األميركي بريت هايمباينر.
التصريحات الرسمية للمسؤولين األميركيين،
سياسيين وعسكريين وضباط استخبارات ،توخت
الحذر بل الحذر الشديد من توجيه اتهامات مباشرة
لموسكو ،مما ي� ّ
�دل على انّ مصادر «التقارير» ليست
أميركية ويرجح أنها «اسرائيلية».
البيت األبيض ،في أحدث تصريح بهذا الشأن ،التزم
التركيز على ضرورة التوصل إلى ح ّل سياسي قائالً انّ
«نوايا روسيا في سورية غير واضحة بالنسبة لنا،
وك ّررنا لهم ما ينبغي عمله للتوصل إلى ح ّل سياسي
انتقالي» ه��ن��اك .وزارة الخارجية اكتفت ب��اإلع��راب
عن «القلق في حال التثبّت من صحة أنباء الوجود
العسكري الروسي في سورية».
مدير وكالة االستخبارات المركزية ،جون برينان،
أوض��ح مطلع األس��ب��وع ال��ج��اري انّ «روس��ي��ا التزمت
التعاون (معنا) طيلة األزمة السورية في مجاالت األمن
وتمدّد العناصر اإلرهابية خارج نطاق اإلقليم» .وأضاف
في مؤتمر انعقد حول األم��ن القومي األميركي «قمت
وبصحبة (مسؤولين) آخرين باالتصال والتشاور مع
نظرائنا الروس حول القضايا المقلقة المشتركة».
في سياق «القلق» عينه ،اتهمت صحيفة «نيويورك
تايمز» في  11أيلول ،الرئيس أوباما وإدارت��ه بفشل
سياسته السورية والتي يتعيّن على «الواليات المتحدة
يتجسد راهنا ً بتنامي أعداد اإلرهابيين
دفع الثمن الذي
ّ
وتعزيز التفوذ الروسي في المنطقة» .وأوضحت انّ جذر
الفشل يكمن في «معارضة الرئيس أوباما استخدام
القوات العسكرية األميركية على نطاق واسع – وهي
عقيدة تضمن استمرار الحرب في سورية الى أجل غير
مس ّمى».
صحيفة «واشنطن بوست »،المق ّربة من دوائر صنع
القرار أشارت في  11أيلول أيضا ً الى انّ «سورية هي
أه ّم المعاقل الروسية في المنطقة وركيزة أساسية في
حسابات الرئيس بوتين» .والتزمت لهجة الغموض
الرسمي من المستقبل بالقول« :يصعب التكهّن بحجم
التغيير ال���ذي سينجم ع��ن ه��ذا التصعيد ال��روس��ي
الجديد».
لم يكن في جعبة واشنطن من أدوات ضغط سوى
الطلب من بعض أعضاء حلف الناتو إغ�لاق مجالهم
الجوي أم��ام الطائرات الروسية المتجهة لسورية.
استجابت بلغاريا وتحفظت اليونان على الرغم من
مأزقها المالي الضاغط .مضت روسيا في عزمها تجهيز
الجيش العربي ال��س��وري بالمعدّات التي يحتاجها
«لمكافحة ق��وى االره���اب» ،وفتحت إي���ران أج��واءه��ا
للطائرات الروسية كخط بديل معلنة بذلك تعزيز
عالقات التحالف القائمة بينهما وبين سورية.
يُشار إلى سعي الحكومة اليونانية السابقة إلى تمتين
عالقاتها مع روسيا ،ت ّوج بتعدّد زيارات رئيس الوزراء
المنتخب ،اليكسيس تسيبراس ،إلى موسكو وتوقيعه
اتفاقية إنشاء خط ألنابيب النفط يم ّر عبر األراض��ي
اليونانية تقدّر كلفته بنحو  2.2مليار دوالر .مستقبل
الحكومة اليونانية وتوجهاتها المستقبلية تبقى في
خانة التكهّن نظرا ً إلى حاجتها الماسة للسيولة المالية
واالقتراض من البنك وصندوق النقد الدوليين ،اللذين
تسيطر عليهما واشنطن ولها فيهما نفوذ كبير.
استطرادا ً لتباين رؤى دول حلف الناتو حول سورية،
بدأت عوارض التصدّع تظهر في صفوفه واالبتعاد عن
سياسة المواجهة والتدخل العسكري .رئيس فنلندا
الحالي ،ساولي نينستو ،ض ّم صوته إلى صوت سلفه
الرئيس السابق مارتي اهتيساري لإلشادة بالسياسة
الروسية في سورية «التي ك��ان ينبغي على الغرب
أخ��ذه��ا بعين االع��ت��ب��ار ف��ي ال��م��راح��ل االول���ى لألزمة
السورية» .اهتيساري فاز بجائزة نوبل للسالم للدور
ّ
وفض
المحوري في إنهاء حروب البلقان «ونشر السالم
النزاعات والحروب الدولية».
الرئيس نينستو اثنى على بعد نظر سلفه في التعامل
مع األزمة السورية ،وأكد مؤخرا ً انّ «روسيا أبدت نيتها
للتعاون مع الغرب منذ ع��ام  ،2012لكن الواليات
المتحدة والمملكة المتحدة كانتا معنيتان بإطاحة
الرئيس األسد» .واستطرد نينستو قائالً« :إنّ اهتيساري
كان على حق».
الرئيس الروسي فالديمير بوتين بدوره شدّد األسبوع
الماضي مجددا ً على ضرورة إنشاء تحالف دولي فعّ ال
لمواجهة اإلرهاب ،تبعته تصريحات أخرى لمسؤولين
كبار تؤكد على محورية دور الدولة السورية في ذلك
الجهد الدولي.

عودة أم استمرار؟

التقارير اإلعالمية أشارت الى تدفق عربات مد ّرعة
ودبابات حديثة وأسلحة روسية اخ��رى إلى سورية
عبر مطار باسل األس��د الدولي بالقرب من الالذقية،

تعزيزات روسية في المتوسط تقلق أميركا وحلفاءها
مستندة الى مصادر استخبارية أميركية أكدت وجود
حركة نشطة هناك عبر أقمارها االصطناعية .وعززت
روايتها بتصريح منسوب إلى مسؤول عسكري رفيع
المستوى أدل��ى به مؤخرا لوكالة «روي��ت��رز» لألنباء
معتبرا ً توريد االسلحة «تح ّوال ً هاماً ...وخطوة نوعية»
في االستراتيجية الروسية وعالقتها بسورية.
المصادر األميركية رصدت وصول «ثالث طائرات
نقل عمالقة على األق ّ��ل» إلى االراض��ي السورية ،فضالً
ع��ن سفن شحن تحمل على متنها ع��رب��ات م��د ّرع��ة
لنقل الجنود» .وأوضحت انّ طائرتين كانتا من طراز
انطونوف  ،124والثالثة طائرة مدنية ،انطلقت في
سيرها م��ن ق��اع��دة جوية ف��ي جنوبي روس��ي��ا .ناقلة
القوات الروسية ،ربما من طراز اليوشن ،حلقت فوق
األج��واء البلغارية واليونانية ،ويعتقد انه كان على
متنها عناصر من القوات المسلحة الروسية.
المصادر اإلعالمية تض ّمنت صحفا ً عربية موالية
للسياسة األميركية ،والتي زعمت أنها رصدت وصول
خبراء عسكريين روس إلى سورية منذ بضعة اسابيع
«انكبّوا على توسيع بعض مدارج هبوط الطائرات ،ال
سيما في الشمال السوري» .وأردفت انّ سورية طالبت
تزويدها بطائرات مروحية هجومية من طراز ام آي-
.28
واضافت انّ الجانب الروسي أق��ام بيوتا ً جاهزة
«تكفي إليواء بضع مئات» من األفراد؛ ومعدات متحركة
للتحكم بحركة الطيران مما ّ
يدل على انّ «مجمل ما ت ّم
رصده ،ومن ضمنه قوات روسية خاصة ،يؤشر على
نية روسيا إنشاء محطة متقدّمة لمراقبة حركة الطيران
انطالقا ً من مطار باسل األسد الدولي.
وفي أحدث التقارير اإلعالمية قال مسؤوالن غربيان
ومصدر روس��ي لوكالة «روي��ت��رز» لألنباء انّ موسكو
سترسل صواريخ متقدّمة من طراز اس ايه -22مضادّة
للطائرات الى سورية .واوضح المسؤوالن الغربيان انّ
القوات الروسية أقدر على تشغيل المنظومة من القوات
السورية.
أمام هذا المشهد ،ما كان في وسع واشنطن إال اإلعراب
عن قلقها ال سيما من «جهود راهنة لتعزيز نظام الرئيس
األسد ،والتي ينطوي عليها حالة زعزعة االستقرار»،
كما وصفها الناطق باسم البنتاغون ،بيتر كووك ،مطلع
األسبوع .وأجرى وزير الخارجية األميركي جون كيري
اتصالين هاتفيين مع نظيره الروسي سيرغي الفروف
لنقل القلق األميركي والمناشدة بتوخي الحذر من
تأجيج الحرب األهلية ،كما وصفها.

الخيارات العسكرية لروسيا

خالل اعداد التقرير ،أعلنت روسيا عن تزويدها سورية
بنظام دفاع جوي متطور من طراز «بانتسير اس ايه
 ،»22مما سيع ّمق القلق األميركي ودول حلف الناتو ،ال
سيما تركيا ،التي ما انفكت عن المطالبة بإنشاء «منطقة
تجسد الر ّد
حظر للطيران» في الشمال السوري .وعليه،
ّ
الروسي الرامي لحماية أجواء وسيادة الدولة السورية
ودق إسفين في توجهات الغرب لتقسيم سورية.
الرئيس الروسي فالديمير بوتين أراد إرسال رسائل
مركبة واضحة لكافة األطراف المعنية قائالً :انّ روسيا
توفر برامج تدريب وإمدادات لوجستية هامة للجيش
العربي السوري .وطمأن الخصوم وبطالن ادّعاءاتهم
حول االنخراط الروسي المباشر بالقول انّ الحديث
عن تدخل قوات روسية «أمر سابق ألوانه حتى اآلن»،

مفسحا ً المجال لتفسيرات أخرى وعدم إلغاء ذلك الخيار
من الحسبان.
خ��ي��ارات الطرفين ،روسيا وأميركا ،م��ح��دودة في
الجانب العسكري ويدركان مخاطر االنخراط المباشر
ب��ق��وات مقاتلة وال��ت��ي تستدعي آف���اق دع��م وإم���داد
متواصلة .روسيا ،من جانبها ،مشغولة بالحرب الدائرة
في شرقي اوكرانيا ،ومن غير المرجح انخراطها مباشرة
في حرب غير متوازية ،وهي التي تك ّررت تصريحات
مسؤوليها بعدم نشر قوات روسية في سورية.
كما جاء التأكيد الروسي على لسان اللواء السابق
في هيئة األركان الروسية ،ايغور كوروتشينكو ،قائالً
انه ال تلوح النية إلرسال قوات عسكرية على الرغم من
إمداد سورية بأسلحة روسية؛ واكد مصدر روسي ما ورد
أعاله مباشرة لمركز الدراسات األميركية والعربية.
يلفت بعض الخبراء العسكريين النظر ال��ى بعد
إضافي في مسألة إرسال قوات روسية والتي ستصطدم
بمسلحي «داع��ش» ،األم��ر ال��ذي سيفاقم إمكانية شن
هجمات إرهابية داخ��ل روس��ي��ا م��ن قبل المتطرفين
اإلسالميين.
تعزيز الدفاعات الجوية السورية هو أس التوجه
الروسي في المرحلة الراهنة لمواجهة خطر داعمي
«داعش» التي ال تمتلك سالح جو ،بل تنتهك المقاتالت
التركية واألميركية األجواء السورية في تلك المنطقة،
وال تنوي روسيا استهدافها حالياً.
إم��داد الجيش السوري بمقاتالت مروحية حديثة
يعزز من قدراته مالحقة واستهداف تج ّمعات المسلحين
ومنصات إطالقهم ال��ص��واري��خ ال��م��ض��ادة ،فضالً عن
تزويده ايضا ً بمقاتالت حديثة وطواقم الصيانة والدعم
وتدريب الطيارين السوريين عليها.
التفاصيل الحقيقية لإلمدادات الروسية تبقى مح ّل
اجتهاد وتكهّن في الغرب .نقلت صحيفة «تلغراف»
اللندنية عن خبيرها في الشؤون العسكرية الروسية،
بافل هيلغينهاور ،قوله «الدعم الروسي بك ّل تأكيد
يشمل مستشارين في مجال التقنية ومهندسين لصيانة
المعدات العسكرية المتطورة ،وكذلك قوة من مشاة
البحرية لتوفير الحماية .من غير المعقول ان يستطيع
سالح الطيران السوري) القيام بمهامه بعد أربع سنوات
متواصلة دون حصوله على دعم تقني روسي».
كما نقلت الصحيفة على لسان ضابط سوري انشق
ع��ام  2012قوله إن��ه عمل شخصيا ً بصحبة ضباط
روس اقتصرت مهامهم على «االستشارة العسكرية
وليس االنخراط في القتال» .وأض��اف« :معظم غرف
العمليات وعدد من الخطوط الدفاعية يقوم خبراء روس
بتخطيطها ،وعليه يتوفر اآلن خبراء تقنية اضافيين».

االستراتيجية الروسية بأعين أميركية

روسيا بنظر الساسة واالستراتيجيين األميركيين
ارتقت إلى مرتبة العدو األساس ،بل اعتبرها عسكريو
البنتاغون بأنها تشكل «خ��ط��را ً وج��ودي �اً» للواليات
المتحدة واستمراريتها.
أعربت روسيا مرارا ً وتكرارا ً عن مخاوفها من الهدف
المخفي وراء التدخل األميركي لمقاتلة تنظيم «داعش»،
بينما في حقيقة األمر ترمي لإلطاحة بالرئيس االسد.
تعتقد مجموعة معتبرة من األخصائيين األميركيين
انّ قرار الرئيس الروسي بتعزيز الدفاعات السورية
مناورة ترمي إلى إح��راج الواليات المتحدة .يوضح
أح��ده��م ،قسطنطين ف��ون اي��غ��رت ،ما يجري «فرصة

للعب داخل رقعة شطرنج الرئيس أوباما مفادها« :تريد
مقاتلة داعش ،أنا موجود وجاهز .آه ،آسف ،انك ال تنوي
القتال حقيقة».
نوايا روسيا في استمرار دعمها للرئيس األس��د لم
تتغيّر منذ بدء هجمات التكفيريين ،بل ازدادت وضوحا ً
في محطات فاصلة ،وأبلغت واشنطن بصريح العبارة
انّ استهداف الرئيس األسد خطا ً أحمر بالنسبة لموسكو.
وعليه ع�دّل��ت ق��واع��د اللعبة لتفرض على ال��والي��ات
المتحدة إما قتال «داعش» او األسد .أما روسيا فهي تقف
بصالبة تدعم الرئيس السوري وتتطلع لتحقيق تسوية
عبر مسار تفاوضي ال يتع ّرض لبقاء الرئيس السوري
في ايّ حكومة مقبلة.
روسيا أبلغت «شريكتها» أميركا ودول أخرى تتبعها
انّ تركيبة واستراتيجية التحالف الدولي الراهن «ال
تكفي» لمحاربة داعش والتكفيريين ،اذ ينبغي إشراك
الجيش السوري الذي يقاتل اإلرهاب وحيدا ً بدعم من
روسيا وايران.
بناء على ذلك ،نشطت الديبلوماسية الروسية في
الفترة األخيرة للعمل مع الحكومات العربية والدول
الغربية المناهضة للدولة السورية ،وكذلك العمل مع
كافة أطياف المعارضات السورية ،وأبلغت الجميع
محورية دور الرئيس األس��د ف��ي اي تشكيلة مقبلة
لحكومة وحدة وطنية ،وكذلك مشاركته في ايّ تكتل
دولي لمحاربة اإلرهاب.
واوضح الرئيس الروسي قرار بالده األسبوع الماضي
بالقول إنّ نظيره السوري واف��ق على صيغة تسوية
«تشمل عقد انتخابات برلمانية مبكرة وإقامة قنوات
اتصال مع ما يُس ّمى المعارضة الوطنية وإشراكهم في
الحكومة».
المواقف الغربية المتواترة لم تتغيّر لناحية إقصاء
الرئيس األسد من ايّ صيغة مقبلة .بعد إنجاز االتفاق
النووي تعدّلت بعض المواقف الغربية لدول رئيسة
معربة عن قبولها للرئيس األسد في مسار المفاوضات
وما يت ّم التوصل اليه من ترتيبات .أحدثها كان خطاب
وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند أمام لجنة
العالقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني
نهاية األسبوع الجاري انّ بالده «على استعداد لقبول
بقاء الرئيس بشار األسد في السلطة» .ووصف هاموند
التح ّول الجديد في سياسات بالده بأنّ «حكومته تتحلى
يخص مسار المرحلة االنتقالية.
بالبراغماتية» في ما
ّ

االستراتيجية الروسية من الداخل

«الجيش األحمر ال يقاتل في سورية ،حتى اللحظة»،
هي عبارة توجز الموقف الروسي الحقيقي ،بلسان أحد
مسؤوليه ،حول األزمة «المصطنعة» للنيل من إنجازات
الديبلوماسية الروسية في عدة ملفات دولية ،أبرزها
الملف النووي اإليراني واستضافتها أطراف المعارضات
السورية المختلفة في موسكو تمهيدا ً الستئناف عقد
مؤتمر «جنيف »-3لح ّل سياسي في سورية.
«افتعال» الغرب ألزمة مع روسيا ليس نتيجة تحليل
او اجتهاد اكاديمي ،بل هو ما يعتقده حقا ً خبراء الشأن
الروسي لدرايتهم العميقة برغبة واشنطن «استدراج»
روس��ي��ا ال��ى ح��رب شبيهة بالتدخل السوفياتي في
أفغانستان ،رغم تبدّل الظروف الذاتية والموضوعية
والتوازنات الدولية من ثنائية الى تعددية األقطاب .وال
يبدو انّ روسيا غافلة او مستدرجة.

