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ما هي انعكاســات العداء داخل أســرة األســد
علــى العالقات الروســية الســورية؟
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هذا الموضوع مترجم من اللغة االنجليزية عن موقع منتدى الشرق

ـدد مــن المنابــر
ـم تفســير االنتقــادات
َّ
الخالصــة :لقــد تـ َّ
الموجهــة للرئيــس الســوري بشــار األســد مــن عـ ٍ
الهامشــية الروســية والشــكاوى التــي أعــرب عنهــا ابــنُ عـ ِّ
ـم األســد المليارديــر الســوري رامــي مخلــوف،
ـزء مــن حملة الضغــط التــي يشـ ُّنها الكرملين ضد دمشــق،
تـ َّ
ـم تفســيرها علــى نطــاق ٍ واســعٍ علــى أنهــا جـ ٌ
كمــا قيــل إن موســكو تنــوي اســتبدال األســد بمرشــحٍ أنســب .ومــع ذلــك ،تبــدو هاتــان الروايتــان
ـد ســواء .فعلــى الرغــم مــن أن الصــراع علــى الســلطة فــي ســوريا (خاصـ ً
خاطئتَ ْيــن علــى حـ ٍّ
ـة داخــل
الطائفــة العلويــة) يمكــن أن يؤثــر علــى موقــف روســيا ،إال أن موســكو ال تميــل إلــى التفكيــر فــي
ِّ
رجــح أن تســتمرَّ اســتراتيجية الكرملين
تحـ ُّـول جــذريٍّ تجــاه نظــام األســد.
يوضــح هــذا المقــال لمــاذا يُ َّ
المحافظــة فــي ســوريا حتــى بالرغــم مــن انخفــاض أســعار النفــط وموقــف دمشــق المتع ِّنــت .كمــا
تتنــاول الورقــة ً
أيضــا األســباب الكامنــة وراء محدوديــة النفــوذ الروســي فــي البــاد.

نشــرت بعــض وســائل اإلعــام الروســية فــي شــهر أبريل/نيســان مــن العــام الجــاري سلسـ ً
ـلة مــن المقــاالت التــي
ً
دليــا علــى الحملــة اإلعالميــة
تنتقــد الرئيــس الســوري بشــار األســد ،ورأى العديــد مــن المراقبيــن فــي هــذا
الموجهــة مــن الكرمليــن ضــد نظــام األســد .فقــد قيــل إن الخالفــات المتصاعــدة بيــن موســكو ودمشــق وصلــت
َّ
يتطلــع إلــى اســتبدال األســد العنيــد بزعيـ ٍـم أكثــر قبـ ً
َّ
ـول يمكــن االعتمــاد عليــه
إلــى مرحلــة حرجــة ،وأن الكرمليــن
ـات دســتورية فــي البــاد ،ممــا يســاعد بــدوره علــى تحريــر ســوريا مــن العقوبــات الغربيــة،
فــي إجــراء إصالحـ ٍ
ماســة إليهــا .كمــا مهَّ ــدت التقاريــر عــن اســتياء موســكو
واإلفــراج عــن أمــوال إعــادة اإلعمــار التــي توجــد حاجــة َّ
المتزايــد مــن دمشــق الطريـ َ
ـاف بيــن بشــار األســد وابــن عمِّ ــه رامــي مخلــوف أغنــى رجــل فــي
ـق لظهــور خـ ٍ
ســوريا .فقــد نشــر مخلــوف  -الــذي كان أحــد أكبــر مموِّ لــي النظــام  -مؤخـ ًـرا ثالثــة مقاطــع فيديــو علــى فيســبوك
يتهــم فيهــا الحكومــة باالســتيالء علــى ممتلكاتــه واعتقــال شــركائه وموظفيــه.
َّ
يمثل معضلـ ً
ـات رئاسـ ً
ـية العام المقبــل ،وهو مــا ِّ
ـة جديد ًة
فــي غضــون ذلــك ،مــن
المتوقــع أن تجــري ســوريا انتخابـ ٍ
انتخابــات
للنظــام بشــأن النهــج الــذي ســيتبنَّاه .فمــن الممكــن أن تواصــل دمشــق نهجهــا الحالــي فــي إجــراء
ٍ
غيــر تنافســية؛ إلظهــار أن البــاد مســتقرة ،وقــد كان هــذا هــو الخيــار الــذي اســتخدمه النظــام فــي االنتخابــات
الرئاســية الســابقة التــي أ�جريــت فــي عــام  ،2014ومؤخـ ًـرا فــي االنتخابــات المحليــة عــام  .20181وهنــاك خيــار
آخــر تشـ ِّ
ـاما بالطابــع التوافقــي تجــاه المعارضــة وإجــراء
نهجــا أكثــر اتسـ ً
ـجعه روســيا يقتضــي أن تتخــذ دمشــق ً
ـات دســتورية (ليســت ضخمــة وإنمــا الفتــة للنظــر).
ـدر أكبــر مــن الشــفافية ،مــع إجــراء إصالحـ ٍ
انتخابـ ٍ
ـات ذات قـ ٍ
وفقــا لمــا ِّ
لكــن ً -
َّ
يتكشــف
يوضحــه الصــراع بيــن النخبــة الســورية علــى الســلطة  -يبــدو أن هنــاك ســيناريو آخــر
ـات سياســية.
يحــاول فيــه النظــام محــاكاة انتخابــات «ديمقراطيــة» مــن دون محاولــة إجــراء أي إصالحـ ٍ
حملة العالقات العامَّ ة المناهضة لألسد
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،أكَّــد الخبيــر اإلســرائيلي إيــدي كوهيــن فــي أبريل/نيســان مــن هــذا العــام أن روســيا
ِّ
حاليــا فــي فرنســا.2
ـروف يقيــم
ـوري غيــر معـ ٍ
ً
تخطــط الســتبدال بشــار األســد بفهــد المصــري ،وهــو معــارض سـ ٌّ
ـد واســع النطــاق فــي وســائل
وعلــى الرغــم مــن أن تعليقــات كوهيــن ذات طبيعــة تخمينيــة ،فإنهــا حظيــت بتأييـ ٍ
ً
اإلعــام العربيــة ،ومهَّ ــدت الطريـ َ
الحقــا فــي وســائل إعــام روســية.
الموجــه لألســد ،الــذي ظهــر
ـق لالنتقــاد
َّ
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واشتمل الجزء األخير من حملة العالقات العامَّ ة
أخبار مزيَّ فة في شبكات تجميع
المفترضة ضد سوريا على
ٍ
أخبار مثيرة لكنها غير مؤكَّدة
األخبار الروسية مع تقديم
ٍ
ـم إجــراؤه فــي ســوريا مــن ِق َبــل مؤسســة حمايــة القيــم الوطنيــة،3
كان أحــد مصــادر االنتقــاد هــو اســتطالع يُ زعــم أنــه تـ َّ
وهــي مؤسســة فكريــة ترتبــط برجــل األعمــال يفغينــي بريغوزيــن المالــك المفتــرض للشــركة العســكرية الخاصــة Wagner
ً
ســابقا بســبب مخــاوف مــن تدخلهمــا فــي االنتخابــات).4
(تــم اعتقــال اثنيــن مــن خبــراء المؤسســة فــي ليبيــا
َّ Group
حيــث أظهــر االســتطالع أن ثلــث المســتطلعة آراؤهــم يعتزمــون التصويــت لألســد فــي انتخابــات عــام  ،2021لكــن ال
تــزال هنــاك شــكوكٌ كبيــرة حــول مــا إذا كان مــن الممكــن ًّ
ـراء مثــل هــذا االســتطالع الحســاس
حقــا للمؤسســة الفكريــة إجـ ُ
سياسـ ًّـيا بيــن المواطنيــن الســوريين فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام فــي ظـ ِّـل انتشــار األجهــزة األمنيــة فــي تلك
ـخصيا.
ـم إجــراؤه عبــر الهاتــف وليــس شـ
المناطــق ،ويضاعــف هــذه الشــكوك التقاريـ ُـر التــي تفيــد أن هــذا االســتطالع قــد تـ َّ
ًّ
لــم تمنــع الشــكوك حــول َّ
صحــة االســتطالع وكالــة  RIA FANالمرتبطــة ببريغوزيــن مــن اســتخدام نتائجــه كنقطــة انطــاق ٍ
ً
ـام أخــرى تشــمل موقــع
العامــة ضــد النظــام الســوري .ثــم انتقــل هــذا االنتقــاد
لحملــة العالقــات
َّ
الحقــا إلــى وســائل إعـ ٍ
( Pravda.ruال يرتبــط بالصحيفــة الدعائيــة الرســمية الســوفيتية الســابقة التــي كانــت تحمــل االســم ذاتــه) .وتشــير
حقيقتــا أن المقــال المنشــور علــى موقــع  Pravda.ruيحتــوي علــى عــدَّ ة روابــط مــن وكالــة  ،RIA FAN5باإلضافــة إلــى
ـي باســم مســتعارُ ،تشــيران إلــى أن هــذا المقــال مدفـ ُ
ـوع الثمــن علــى األرجــح.
ـب خفـ ٍّ
كتابتــه علــى مــا يبــدو مــن ِق َبــل كاتـ ٍ
ـام فقــط ،تمــت إزالــة المحتــوى االنتقــادي مــن مواقــع الويــب المرتبطــة ببريغوزيــن ،حيــث ادَّ عــى محــرِّ رو
وبعــد بضعــة أيـ ٍ
6
ـم اختراقــه .
وكالــة  RIA FANفــي بيــان ٍ أصــدروه أن موقــع الويــب الخـ َّ
ـاص بهــم قــد تـ َّ
َ
وعــاوة علــى ذلــك ،نشــرت صحيفــة  Kommersantالمميــزة ً
ـي ســابق ينتقــد ســوء إدارة
أيضــا مقــال رأي كتبــه دبلوماسـ ٌّ
العامــة
ـميا لحملــة العالقــات
َّ
الحكومــة الســورية لالقتصــاد فــي أبريل/نيســان .7للوهلــة األولــى قــد يبــدو المقــال غطـ ً
ـاء رسـ ًّ
التعمــق فــي األمــر ُوجــد أن توقيــت نشــر المقــال ليــس ســوى مصادفــة فــي
الســلبية التــي يقودهــا بريغوزيــن ،لكــن عنــد
ُّ
َّ
ً
موقفــا راسـ ً
يتعلــق بمســاوئ النظــام الســوري،
ـخا فيمــا
الواقــع .فلطالمــا اتخــذ الدبلوماســي المعنــي ألكســندر أكســينوك
أي مؤامــرة.
ـنوات طويلــة؛ ولذلــك مــن الصعــب الشـ ُّ
وظـ َّـل يُ عــرب عــن انتقــاده لــه لسـ ٍ
ـك فــي وجــود ِّ
ـار مزيَّ فــة فــي شــبكات تجميــع
واشــتمل الجــزء األخيــر مــن حملــة العالقــات
َّ
العامــة المفترضــة ضــد ســوريا علــى أخبـ ٍ
ـم بــأن
ـار مثيــرة لكنهــا غيــر مؤكَّــدة .ومــن األمثلــة علــى هــذه األخبــار المزيفــة مزاعـ ُ
األخبــار الروســية مــع تقديــم أخبـ ٍ
8
الضبــاط الســوريين غيــر راضيــن عــن أنظمــة الدفــاع الجــوي المقدَّ مــة مــن روســيا  ،أو أن الخبــراء فــي أكبــر مؤسســة
تغيــر فــي
فكريــة للشــؤون الخارجيــة فــي روســيا  -مجلــس الشــؤون الدوليــة الروســي ( - )RIACكانــوا يتوقعــون حــدوث ُّ
ِّ
المتعلقــة بأنظمــة الدفــاع الجــوي الروســية علــى العديــد مــن
النظــام فــي دمشــق .9فــي الحقيقــة ،لقــد احتــوت المنشــورات
ـاالت تتنــاول رحيـ ًـا وشــيكًا لألســد.
المغالطــات العســكرية ،كمــا أن مجلــس الشــؤون الدوليــة الروســي لــم ينشــر مقـ ٍ
لقــد أثــرت هــذه الخلفيــة اإلعالميــة فــي التغطيــة األوســع لألحــداث فــي ســوريا ،بــل وامتــدَّ ت إلــى المجــال السياســي.
ً
مقابلــة مــع
فعلــى ســبيل المثــال ،نشــرت النســخة العربيــة مــن قنــاة روســيا اليــوم التــي ترعاهــا الحكومــة الروســية
ً
الحقــا .10وعلــى الصعيــد السياســي ،قــال المبعــوث األمريكــي الخــاص
المنشــق الســوري فــراس طــاس قبــل أن تحذفهــا
المعنــي بشــؤون ســوريا الســفير جيمــس جيفــري إنــه يعتقــد أن التقاريــر عــن تصاعــد التوتــرات بيــن روســيا وســوريا
‘دقيقــة’  ،وأضــاف« :لقــد تحدَّ ثنــا مــع الــروس علــى مختلــف المســتويات خــال العــام الماضــي ،والــروس غيــر راضيــن
عــن األســد».11
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لكن على الرغم من كل هذا الضجيج واالتهامات السياسية الناتجة عن
المقاالت المناوئة لألسد ،تبقى اإلشارات إلى التورط المباشر للكرملين في
ً
فضل عن محاوالت اإلطاحة بالرئيس السوري  -غير معقولة
الحملة اإلعالمية -
وأثــارت المنشــورات المناوئــة لألســد فــي روســيا ردود أفعــال ٍ فــي الدوائــر السياســية الســورية ،ممــا أدى بخالــد
ـيرا إلــى
العبــود  -وهــو نائــب برلمانــي مــن جنــوب درعــا  -إلــى الدفــاع عــن الزعيــم الســوري أمــام االنتقــادات ،مشـ ً
َ
فــرض إرادتــه علــى دمشــق .12وعــاوة علــى ذلــك ،قــدَّ م العبــود إلــى جانــب سياســيين
أن الكرمليــن ال يســتطيع
وناشــطين آخريــن مواليــن للحكومــة مــن دول الشــرق األوســط ،قدَّ مــوا عريضـ ً
ـة إلــى وزيــر الخارجيــة الروســي
ســيرجي الفــروف تطالــب موســكو بإظهــار المزيــد مــن االحتــرام للرئيــس األســد.13
لكــن علــى الرغــم مــن كل هــذا الضجيــج واالتهامــات السياســية الناتجــة عــن المقــاالت المناوئــة لألســد ،تبقــى
ً
فضــا عــن محــاوالت اإلطاحــة بالرئيــس
اإلشــارات إلــى التــورط المباشــر للكرمليــن فــي الحملــة اإلعالميــة -
الســوري  -غيــر معقولــة .فـ ً
ـأول :إذا أراد الكرمليــن إرسـ َ
ـيطا أفضــل سـ ً
ـمعة
ـالة إلــى دمشــق ،لــكان اختــار وسـ ً
ـال رسـ ٍ
وثانيــا :ال يمكــن اعتبــار ادعــاءات
مــن المنشــورات الهامشــية المرتبطــة ببريغوزيــن المفــروض عليــه عقوبــات غربيــة.
ً
ُّ
أي َّ
للتخلــص مــن األســد.
منســقة مــن جانــب الكرمليــن
خطــة َّ
جيفــري دليـ ًـا علــى ِّ
ـام للكرمليــن مــن النظــام الســوري هــو أمــر معـ ٌ
المطلعيــن .وفــي الواقــع،
الســأم العـ َّ
ـروف فــي أوســاط المراقبيــن ُ
إن َّ
المعلــن وحتــى التآمــر فــي ظهــر
لقــد أبــدى الدبلوماســيون الــروس فــي الماضــي اســتعدادهم لتجــاوز موقفهــم ُ
ـات مــع المعارضــة الســورية فــي القاهــرة وجنيــف فــي غيــاب
األســد .فعلــى ســبيل المثــال ،أجــرت موســكو مباحثـ ٍ
15
ـات مــع األمريكييــن فــي عمــان حــول فــرص معارضــة النظــام  ،وهــي
ممثلــي النظــام .14كمــا أجــرت موســكو محادثـ ٍ
خطــوة أثــارت اســتياء إيــران.
نحــو واضــحٍ :فمــن ناحيــة،
األهليــة ذا وجهَ ْيــن علــى
لقــد كان نهــج روســيا تجــاه ســوريا طــوال فتــرة الحــرب
َّ
ٍ
كانــت موســكو تســاعد بشــار األســد علــى تقويــة ســلطته وك َ ْبــحِ جمــاح المعارضــة ،وهــو مــا أدى إلــى تصويــر روســيا
ـوذ أمـ ًـا
كمدافــعٍ عــن الســيادة الوطنيــة للبــاد .ومــن ناحيــة أخــرى ،كان الكرمليــن يتبـ َّ
ـرف ذي نفـ ٍ
ـوأ لنفســه مكا ًنــا كطـ ٍ
فــي إعــادة بنــاء الحــوار بينــه وبيــن الغــرب.
وحتــى فــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه روســيا المزيــد مــن العوائــق الداخليــة مــع تراجــع فــرص نجــاح عمليــة الســام
ـذري فــي مســار موســكو ال يــزال بعيــدَ المنــال .فــا يوجــد
فــي ســوريا أكثــر مــن أي وقـ ٍ
أي تغييــر جـ ٍّ
ـت مضــى ،فــإن َّ
ِّ
لــدى روســيا بديـ ٌ
المترســخة فــي
ـل موثــوق بــه لألســد يمكــن االعتمــاد عليــه لحــل مشــاكل المحســوبية والفســاد
ِّ
البــاد .وفــي حيــن يتكهَّ ــن البعــض بــأن تغييــر النظــام يمكــن أن يســاعد ســوريا ومؤيديهــا فــي الحصــول علــى
أمــوال غربيــة إلعــادة إعمــار البــادَّ ،إل أن الكرمليــن ال ِّ
يعلــق آمـ ً
ـال كبيــر ًة علــى المســاعدة الماليــة الغربيــة علــى أي
ٍ
ً
حــال ،خاصــة بالنظــر إلــى أن موســكو نفســها تســتخدم ‘مخططــات المنطقــة الرماديــة’ لتوســيع نطــاق بصمتهــا
الخاصــة .ومــن
االقتصاديــة فــي ســوريا بطــرق ٍ منهــا رجــال األعمــال المرتبطــون بالكرمليــن والشــركات العســكرية
َّ
وجهــة نظــر موســكو ،فــإن رحيــل األســد يمكــن أن يــؤدي إلــى تعريــض اســتثمارات روســيا فــي البــاد للخطــر ،وقــد
يــؤدي إلــى تعجيــل استســامها فــي الحملــة الســورية.
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َّ
يتكهن البعض بأن تغيير النظام يمكن أن
وفي حين
يساعد سوريا ومؤيديها في الحصول على أموال ٍ
غربية إلعادة إعمار البالدَّ ،إل أن الكرملين ال ِّ
يعلق
ً
ً
كبيرة على المساعدة المالية الغربية على أي حال
آمال
العامــة المناوئــة لألســد التــي
مــن الصعــب القــول بــأي درجـ ٍـة مــن اليقيــن مــا هــي العوامــل التــي دفعــت حملــة العالقــات
َّ
أطلقتهــا وســائل اإلعــام المرتبطــة ببريغوزيــن ،ومــع األخــذ فــي االعتبــار محتــوى هــذه الحملــة وطريقــة تنظيمهــا ،نجــد
ـيرات معقولــة ،وهــي تشــمل:
أن هنــاك عــدَّ ة تفسـ ٍ
ـات
■الضغــط لمصالــح
َّ
خاصــة :احتــوى المقــال الــذي نشــره موقــع  - Pravda.ruعلــى وجــه الخصــوص  -علــى اتهامـ ٍ
موجهــة إلــى رجــال أعمــال ٍ ســوريين مــن ضمنهــم شــركاء ماهــر األســد الشــقيق األصغــر للرئيــس .وقــد
بتهريــب النفــط
َّ
ـارب بيــن أوســاط األعمــال الفاســدة الســورية ،وبديـ ًـا أكثــر مصداقيـ ً
ـة
تكــون هــذه التغطيــة الســلبية بمثابــة نقطــة تقـ ٍ
ً
ٌ
ـركات مرتبطــة ببريغوزيــن فــي أعمــال التنقيب
ووفقــا للتقاريــر ،فقــد بــدأت شـ
يتمثَّ ــل فــي الشــركات المملوكــة لبريغوزيــن.
عــن النفــط فــي ســوريا.16
■وضــع جــدول األعمــال :قبــل ظهــور تقاريــر الحملــة المناوئــة لألســد كانــت هنــاك أخبــار بالغــة األهميــة متداولــة فــي
َّ
مجموعــة مــن مرتزقــة شــركة
ســوري مــن ِق َبــل
ٍ
ٍّ
وســائل اإلعــام الغربيــة والروســية تتعلــق باإلعــدام الوحشــي لرجــل ٍ
 .17Wagnerوســاعدت المقــاالت التــي تنتقــد دمشــق فــي صــرف انتبــاه وســائل اإلعــام عــن موضــوع التعذيــب واإلعــدام.
تصــور أن تكــون الحملــة المناوئــة لألســد قــد ُصمِّ مــت مــن ِق َبــل مستشــارين سياســيين
■أســباب سياســية :يمكــن
ُّ
لمحــاكاة المناقشــات المفتوحــة داخــل ســوريا وتعديــل صــورة روســيا .وعنــد النظــر لألمــر فــي هــذا الســياق ،يمكــن لهــذه
ـورة تظهــر فيهــا روســيا  -بشــكل ٍ أقـ َّـل  -كعامــل ٍ ُممكِّــن ألســوأ غرائــز دمشــق (بمــا فــي ذلــك أخطاؤهــا
الحملــة رسـ ُ
ـم صـ ٍ
تحمــل المعارضــة ،بمــا
االقتصاديــة وهجماتهــا المزعومــة علــى المدنييــن) ،و ُتظهــر النظــام الســوري علــى أنــه قــاد ٌر علــى ُّ
فــي ذلــك النقاشــات حــول العالقــات مــع روســيا.
وقصة مخلوف
روسيا
َّ
شـكَّل الغضــب اإلعالمــي تجــاه المنشــورات المناوئــة لألســد فــي وســائل اإلعــام الروســية خلفيـ ً
ـة للخــاف داخــل أســرة
الرئيــس .وبالتالــي ،فإنــه لــم يُ نظــر إلــى مناشــدات رامــي مخلــوف لألســد التــي نشــرها علــى فيســبوك علــى أنهــا مجـ َّـرد
جــزء مــن الصــراع الداخلــي علــى الســلطة فــي ســوريا ،ولكــن ً
أيضــا كنتيجــة لضغــط روســيا علــى النظــام .وعــاوة علــى
ـم تفســيرها فــي
ذلــك ،عندمــا ظهــرت تقاريــر تتحــدَّ ث عــن توتــرات بيــن مخلــوف والنظــام ألول مــرة فــي عــام  ،201918تـ َّ
ـروض للحــرب .ولــم يضــف
ضــوء نفــاد صبــر موســكو مــن عــدم ســداد دمشــق لمبلــغ  3مليــارات دوالر حصلــت عليهــا كقـ ٍ
الغنيــة  -التــي قيــل
ذلــك َّإل المزيــد مــن المصداقيــة علــى االدعــاءات بــأن دمشــق قــد أطلقــت حملتهــا ضــد عائلــة مخلــوف
َّ
ـب مــن الكرمليــن.19
إنهــا حصلــت علــى عقـ ٍ
ـارات فاخــرة فــي موســكو بقيمــة مالييــن الــدوالرات  -بنـ ً
ـاء علــى طلـ ٍ
ـورط موســكو فــي قضيــة مخلــوف .وقــد نفــى الدبلوماســيون
ـوي يدعــم فرضيــة تـ ُّ
أي دليــل ٍ قـ ٍّ
َّإل أنــه ال يــزال ال يوجــد ُّ
ـام موســكو بإثــارة قضيــة المليــارات الثالثــة مــع دمشــق .وإلــى جانــب
ـب هــذا المقــال قيـ َ
الــروس الذيــن تحــدَّ ث إليهــم كاتـ ُ
ِّ
ً
نطاقــا
المتعلقــة بنفــاد صبــر الكرمليــن بشــأن ســداد القــروض ال تتــاءم مــع اســتراتيجيته األوســع
ذلــك ،فــإن االدعــاءات
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ـدات للتشــكيالت البريــة والقــوات الجويــة والبحريــة الســورية بمحــض
وال ســلوكه الســابق؛ فقــد قدَّ مــت موســكو معـ ٍ
إرادتهــا مــن أجــل دعــم المؤسســات الحكوميــة فــي البــاد ،وتج ُّنــب االضطــرار إلــى التدخــل فــي الصــراع باســتخدام
نقصــا حــادًّ ا فــي
جيشــها النظامــي .إن الضغــط علــى األســد لســداد هــذه القــروض اآلن  -بينمــا تواجــه ســوريا بالفعــل ً
منطقيــا .كمــا أنــه عندمــا تنشــأ خالفـ ٌ
ـات حــول ســداد القــروض
األمــوال الالزمــة إلعــادة إعمــار البــاد  -ليــس أمـ ًـرا
ًّ
بيــن روســيا وشــركائها فــي الشــرق األوســط ،فإنهــا تكــون علــى مســتوى الفاعليــن فــي القطــاع الخــاص بشــكل ٍ عــام،
وليــس علــى مســتوى الحكومــات .فعلــى ســبيل المثــال ،أفــادت التقاريــر بــأن القائــد العســكري الليبــي خليفــة حفتــر
الخاصــة .Wagner Group20
يتعيــن عليــه دفــع  150مليــون دوالر إلــى الشــركة العســكرية الروســية
َّ
َّ
التوازن السوري بالنسبة إلى روسيا
يتمثَّ ــل الهــدف الرئيــس لروســيا فــي ســوريا فــي الحفــاظ علــى التــوازن الــذي بُنــي علــى مــدار الســنوات التــي تلــت
ـزج بالمؤسســات الســورية فــي
تدخلهــا ،حيــث يُ نظــر إلــى أي خلــل ٍ فــي هــذا التــوازن علــى أنــه تهديــدٌ يمكــن أن يـ َّ
ً
منخفضــة قــدر اإلمــكان ،وبذلــك يضمــن
وبنــاء علــى ذلــك ،أبقــت روســيا خالفاتهــا مــع دمشــق وطهــران
أزمــة.
ً
العامــة.
الكرمليــن عــدم تضخيــم هــذه الخالفــات فــي النقاشــات
َّ
تفسر منهجية موسكو تجاه دمشق وطهران:
عامة ،توجد عدَّ ة عوامل ِّ
بصفة َّ
ً
مفتوحة مع منافسي حلفائها.
أُ .تبقي موسكو قنوات االتصال
ُّ
َ
ـط فــي
ـو فــي مثلــث (روســيا  -ســوريا  -إيــران)
تحالفــه مــع الطرفيــن اآلخريــن كوســيلة ضغـ ٍ
ب .يســتخدم كل عضـ ٍ
ـات مسـ َّ
ـراف مــن خــارج المثلــث.
ـتقلة مــع أطـ ٍ
مفاوضـ ٍ
الســنة غالبيــة مســلمي روســيا؛ ولذلــك تحــرص موســكو علــى َّأل تبــدو قريبـ ً
ـة جــدًّ ا مــن القيــادة العلويــة
ج .يشــكِّل ُّ
الســورية أو القيــادة الشــيعية اإليرانيــة .ويســاعد هــذا ال ُبعْ ــد الدبلوماســي موســكو علــى التفــاوض علــى قــدم
ـازات منهمــا.
ـب ،والحصــول علــى امتيـ ٍ
المســاواة مــع الغــرب ،وإبقــاء دمشــق وطهــران فــي حالــة تأهـ ٍ
ـة حاسـ ً
مهمـ ً
ِّ
دمــا .وتســمح الظــروف
تمثــل حمايــة نظــام الضوابــط والتوازنــات هــذا َّ
ـي ُق ً
ـمة بالنســبة إلــى روســيا للمضـ ِّ
ـوذ علــى الســاحة العالميــة بـ ً
ـدل مــن التقوقــع كحصــن ٍ محاصــر،
ـرف ذي نفـ ٍ
ـدور طـ ٍ
الحاليــة لموســكو باالضطــاع بـ ِ
َّ
يتطلــب مــواردَ إضافيـ ً
ـة.
وفــي الوقــت ذاتــه عــدم التدخــل فــي الصــراع علــى الســلطة فــي ســوريا ،وهــو مــا قــد
المحليــة
يتطابــق هــذا المســار مــع هــدف موســكو األصلــي عندمــا تدخلــت فــي ســوريا :االعتمــاد علــى القــوات
َّ
ـات عســكرية ،ودفــع األطــراف الرئيســة فــي ســوريا للتعــاون مــع النظــام ،وضمــان االســتدامة الماليــة
للقيــام بعمليـ ٍ
لألخيــر .وفــي ظــل هــذه الظــروف ،تقـ ِّ
كحكـ ٍـم فــي النزاعــات بيــن الفصائــل السياســية الســورية،
نفســها َ
ـدم موســكو َ
وفــي الوقــت ذاتــه تســتطيع الوصــول إلــى ســاحة البحــر المتوســط لتعزيــز مكانتهــا الدوليــة ونفوذهــا الجيوسياســي.
تعمــل قاعــدة حميميــم الجويــة التــي تســيطر عليهــا روســيا علــى تســيير حركــة الطيــران إلــى ليبيــا وجمهوريــة
إفريقيــا الوســطى والســودان .21وعــاوة علــى ذلــك ،وإلــى جانــب القنــوات الدبلوماســية الرســمية ،أقــام الفواعــل
ـراف محليــة بهــدف توســيع نطــاق مصالحهــم التجاريــة
ـمية مــع أطـ ٍ
الروســيون مــن غيــر الــدول عالقـ ٍ
ـات غيــر رسـ ٍ
ترســخ هــؤالء الفواعــل مــن غيــر الــدول أكثــر فأكثــر فــي الســياق الســوري ،يمكــن لروســيا االعتمــاد
بشــكل ٍ عــام .ومــع ُّ

َّ
يتكهن البعض بأن تغيير النظام يمكن أن
وفي حين
يساعد سوريا ومؤيديها في الحصول على أموال ٍ
غربية إلعادة إعمار البالدَّ ،إل أن الكرملين ال ِّ
يعلق
ً
ً
كبيرة على المساعدة المالية الغربية على أي حال
آمال
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عليهــم لتوســيع نطــاق نفوذهــا ليــس مــن خــال بيروقراطيــة الدولــة فحســب ،ولكــن ً
ـات أكثــر
أيضــا مــن خــال عالقـ ٍ
َّ
ً
مرونـ ً
المرتبط ْيــن بالكرمليــن
تتولــى الشــركات المرتبطــة برجلــي األعمــال
ـتدامة مــع األطــراف المحلييــن .وبالتالــي،
ـة واسـ
َ
 يفغينــي بريغوزيــن وغينــادي تيموشــينكو (اللذيــن يعمــان فــي النفــط وتعديــن الفوســفات ،وحصــا علــى عقــد تشــغيلحصــة األســد مــن المشــاريع االقتصاديــة الروســية فــي ســوريا مــع االســتثناء الملحــوظ لصــادرات
مينــاء طرطــوس) َّ -
الحبــوب.22
لكــن ومــع ذلــك ،فــإن نســبة النشــاط االقتصــادي الناتــج عــن الشــركات الروســية ال يــزال متواضعً ــا ،وهــو مــا يمنعهــا مــن
أن يكــون لهــا رأي فــي قواعــد اللعبــة فــي ســوريا .مــن جانبــه ،يشــعر الكرمليــن بالتــردُّ د تجــاه التدخــل فــي اقتصــاد الظــل
الســوري والتهريــب الــذي يقــوم بــه أطــراف محليــون ،بمــا فــي ذلــك مخلــوف وماهــر األســد وشــركاؤهما .واقتصــرت
موســكو علــى إثــارة قضيــة التهريــب مــع دمشــق خــال المرحلــة النشــطة مــن الحــرب فقــط.23
إن خــوف موســكو مــن اإلخــال بالتــوازن الحالــي يتضــح ليــس فــي اســتراتيجيتها فقــط ،ولكــن ً
أيضــا فــي تكتيكاتهــا.
ضغطــا مؤقتً ــا علــى طهــران لمحاولــة إخراجهــا مــن جنوب غرب ســوريا،
ـذر مــع إيــران ،فتمــارس
ً
حيــث تتعامــل روســيا بحـ ٍ
ـراكات مــع الجمهوريــة اإلســامية فــي مناطــق أخــرى .فعلــى ســبيل المثــال ،تســمح
لكنهــا تعــوِّ ض ذلــك بالســعي إلقامــة شـ
ٍ
24
اإلذن
روســيا إليــران باســتخدام قاعــدة حميميــم الجويــة للنقــل اآلمــن إلمداداتهــا  .وفــي المقابــل ،تمنــح طهــران موســكو
َ
باســتخدام قاعــدة همــدان الجويــة لتنــاوب أفــراد ســاحها الجــوي فــي ســوريا .وفــي حيــن تظـ ُّـل اإلصالحــات العســكرية
الســورية منطقـ ً
ـة تتنافــس فيهــا روســيا وإيــران ،فــا يمكــن لموســكو االحتــكار الكامــل لتدريــب أفــراد األمــن ،وال إنشــاء
ـكيالت مسـ َّ
يتعيــن علــى روســيا إظهــار بعــض االحتــرام
ـاء علــى ذلــك ،ال يــزال
تشـ
ٍ
ـتقلة ً
تمامــا عــن النفــوذ اإليرانــي .وبنـ ً
َّ
25
لطهــران التــي تقـ ِّ
ـب للطياريــن الســوريين .
ـدم  -ضمــن أمــور أخــرى  -التدريـ َ
َّ
دعمــا مــن إيــران :26األول هــو الفرقــة الرابعــة المدرعــة التــي يقودهــا ماهــر
يتلقــى جهــازان أمنيــان رئيســان فــي ســوريا ً
تأسســت عــام  1976فــي ظــل نظــام حافــظ األســد والــد بشــار،
األســد ،والثانــي هــو الحــرس الجمهــوري ،وهــو وحــدة نخبــة َّ
ِّ
ـاط ،حيــث تســتقطب
لحمايــة القصــر الرئاســي مــن االنقالبــات المحتملــة .كلتــا الوحدتيــن توظــف كــواد َر جديــد ًة بنشـ ٍ
الفرقــة الرابعــة مجنديــن مــن الميليشــيات الشــيعية مثــل لــواء اإلمــام حســين ولــواء ســيف المهــدي الجنــاح العســكري
حاليــا (كان يقودهــا مخلــوف سـ ً
ـابقا) والمعارضــة الســابقة .أمــا الحــرس الجمهــوري ،فيســتقطب
لجمعيــة البســتان المنحلــة ًّ
المحليــة.
مجنديــن مــن قــوات الدفــاع
َّ
وبـ ً
ـكيالت عســكرية َّ
ـبكات ال تتســم بالطابــع المؤسســي بشــكل ٍ ســليم.
ـدل مــن دعــم تشـ
منظمــة ،اختــارت موســكو إنشــاء شـ ٍ
ٍ
ـي لتســمية األلويــة واألفــواج
فعلــى ســبيل المثــال ،اختــار المستشــارون العســكريون الــروس نظــام ترقيــم غيــر قياسـ ٍّ
داخــل الفيلــق الخامــس ،وبالتالــي تج ُّنــب التلميحــات حــول وضعهــا النظامــي وانتمائهــا إلــى الجيــش العربــي الســوري.
ـم تدريــب العديــد مــن التشــكيالت  -بمــا فــي ذلــك لــواء القــدس أو صيــادو داعــش  -مــن ِق َبــل الجيــش،
ونتيجــة لذلــك ،يتـ ُّ
ـميا.27
وتعمــل تحــت قيــادة الفيلــق الخامــس علــى الرغــم مــن عــدم االنتمــاء إليــه رسـ ًّ

لكن ومع ذلك ،فإن نسبة النشاط االقتصادي الناتج عن
الشركات الروسية ال يزال متواضعً ا ،وهو ما يمنعها
من أن يكون لها رأي في قواعد اللعبة في سوريا
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على الرغم من مشاركة روسيا في االقتصاد والجيش السوريَّ ْين،
فإن خوفها من اإلخالل بالتوازن المحلي  -باإلضافة إلى المناورات
التي تقوم بها دمشق العنيدة لتأكيد سلطتها على الساحة المحلية
إحكاما على النظام
قبضة أكثر
فرض
ً
ٍ
 يمنع الكرملين من ِومــن األمثلــة األخــرى النظــامُ الشــامل لقــوات النمــر ،28التــي كان يقودهــا الجنــرال ســهيل الحســن تحــت إشــراف
خاصــة تحــت ســيطرة الجيــش العربــي الســوري.29
ـول إلــى الفرقــة  25مهــام
القــوات
َّ
َّ
الخاصــة الروســية قبــل أن تتحـ َّ
فقــد حاولــت دمشــق تقويــض ســهيل الحســن ،وشـنَّت حملـ ً
المتميــز
ـة لمكافحــة الفســاد ضــد النظــام .ويلقــي الوضــع
ِّ
الممنــوح للجنــرال المدعــوم مــن روســيا بظاللــه علــى عالقاتــه مــع الطائفــة العلويــة التــي تشــعر أن ســلطتها علــى
ـم تحديهــا.30
الجيــش قــد تـ َّ
علــى الرغــم مــن مشــاركة روســيا فــي االقتصــاد والجيــش الســوريَّ ْين ،فــإن خوفهــا مــن اإلخــال بالتــوازن المحلــي -
باإلضافــة إلــى المنــاورات التــي تقــوم بهــا دمشــق العنيــدة لتأكيــد ســلطتها علــى الســاحة المحليــة  -يمنــع الكرمليــن
إحكامــا علــى النظــام .ويحــدُّ نفــس هذيــن العامليــن مــن قــدرة موســكو علــى إنشــاء لوبــي
ـرض قبضـ ٍـة أكثــر
مــن فـ ِ
ً
ســوري مــن شــأنه أن يُ حــدث تواز ًنــا مــع األســد.
المخاطر السياسية الماثلة
الســنية .وقــد أدت الحــرب
تـ َّ
ـم بنــاء نظــام حافــظ األســد علــى تحالـ ٍـف بيــن األجهــزة األمنيــة العلويــة والبرجوازيــة ُّ
الســنة ،بينمــا اســتفاد الداعمــون الجــدد للنظــام  -مثــل رامــي مخلــوف  -مــن
األهليــة إلــى تســارع تفشــي الفقــر بيــن ُّ
َّ
تــم تعزيــز موقــف المليارديــر أكثــر مــن خــال قدرتــه علــى
الخصخصــة التــي قادهــا بشــار ألصــول الدولــة .كمــا َّ
التحايــل علــى العقوبــات الغربيــة فــي أنشــطته التجاريــة.
تشــير الحملــة التــي قــام بهــا النظــام ضــد مخلــوف إلــى رغبــة دمشــق فــي الســيطرة بشــكل ٍ أكبــر علــى الثــروة
الوطنيــة بـ ً
ـدل مــن مشــاركتها مــع اآلخريــن .وبينمــا أصبــح مخلــوف الضحيـ َ
ـة األرفــع مســتوى لحملــة ‘ضــد الفســاد’
إحكامــا
ـرض قبضـ ٍـة أكثــر
فــي ســورياَّ ،إل أنــه لــم يكــن الضحيــة الوحيــدة .فقــد ظهــرت تقاريـ ُـر عــن َّنيــة األســد لفـ ِ
ً
ـاص ألول مــرة فــي عــام  ،2019وفــي الفتــرة التــي تلــت ذلــك ألقــى النظــام القبـ َ
علــى القطــاع الخـ ِّ
ـض علــى العديــد مــن
رجــال األعمــال  -بمــا فــي ذلــك رجــال أعمــال الطبقــة الوســطى - 31تحــت ســتار مكافحــة الفســاد وصفقــات العمــات
غيــر القانونيــة.
األهليــة إلــى قيــام النُّخــب الســورية بإلقــاء ثقلهــا وراء النظــام لحمايــة بقايــا االســتقرار
لقــد أدى انــدالع الحــرب
َّ
ـتخدما القمــع لتحقيــق
وضمــان بقائهــا .واآلن يســعى بشــار األســد إلــى توحيــد مجموعــات النخبــة حــول رئاســته ،مسـ
ً
يتعيــن علــى رجــال األعمــال الســوريين المتورطيــن فــي التهريــب
هــذا الهــدف .وفــي ظـ ِّـل هــذا النظــام الجديــد،
َّ
واقتصــاد الظــل دفــعُ الضرائــب وإثبــات والئهــم للرئيــس.
تنطــوي حملــة الحكومــة ضــد عشــيرة مخلــوف علــى مخاطــر سياســية؛ فالمجتمــع العلــوي  -الــذي لطالمــا كانــت
الالذقيــة مركــزه  -أصبــح اآلن مبعثـ ًـرا فــي مختلــف أنحــاء األراضــي الســورية ،مــع اختــاف مواقفهــم تجــاه النظــام
أرض خصبــة لتشــكيل كتــل ٍ سياســية جديــدة،
مثــل اختــاف مناطقهــم .ومــن المحتمــل أن يــؤدي هــذا إلــى إنشــاء ٍ
وهــي عمليــة يمكــن أن تجتــاح المؤسســات المدنيــة والعســكرية علــى حـ ٍّ
ـد ســواء .وهــذا بــدوره يمكــن أن يــؤدي إلــى
ـدة مــن عــدم االســتقرار السياســي واالنقالبــات العســكرية علــى غــرار تلــك التــي شــهدتها ســوريا بيــن
ـرة جديـ ٍ
فتـ ٍ
عامــي  1949و.1970

9

تشير الحملة التي قام بها النظام ضد مخلوف
إلى رغبة دمشق في السيطرة بشكل ٍ أكبر على
الثروة الوطنية ً
بدل من مشاركتها مع اآلخرين
وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة التركيــز علــى قضيــة هشاشــة النظــام .فــإذا كان األســد جــادًّ ا بشــأن اســتكمال التطهيــر مــن
عشــيرة مخلــوف  -التــي كانــت سـ ً
ـوات رمزيــة
ـابقا عمــودً ا فقريًّ ــا للنظــام  -فيجــب علــى الرئيــس علــى األقــل اتخــاذ خطـ ٍ
نحــو ‘انفتــاح’ النظــام السياســي واإلصالحــات االقتصاديــة مــن أجــل جــذب رأس المــال مــن الخــارج .وفــي هــذا الســياق،
مــن الممكــن أن تــؤدي مناشــدات مخلــوف عبــر مقاطــع الفيديــو إلــى مســاعدة األســد فــي واقــع األمــر مــن خــال اللعــب
علــى وتــر ‘انفتــاح’ النظــام أمــام األصــوات المعارضــة .فعلــى ســبيل المثــالُ ،ســمح لمحمــود طــاس فــرزات  -الــذي ا ُّت ِهــم
بتمويــل الجهــود الثوريــة َ
وفـ َّـر مــن البــاد فــي عــام  - 2012بالعــودة إلــى البــاد مــن ِق َبــل األجهــزة األمنيــة فــي عــام .201832
ـتتضمن اســتراتيجية األســد للتعزيــز فيمــا هــو قــادم االعتمــادَ المســتمر علــى القيــادة الطائفيــة للجيــش ،33وعمليــات
سـ
َّ
ـر جديــدة لألجهــزة األمنيــة مــن المتعاطفيــن مــع مخلــوف ،وإنشــاء مــا يُ طلــق عليــه ‘اإلســام العلمانــي’ .34وتســاعد
تطهيـ ٍ
ـام علــى الحفــاظ علــى التــوازن بيــن الطوائــف العرقيــة ،واالهتمــام باأليديولوجيــة
هــذه الحركــة الدينيــة التوفيقيــة النظـ َ
أيضــا خطــر مــن أن َن ْشـ َـر اإلســام العلمانــي قــد ِّ
يولــد معارضـ ً
القديمــة لحــزب البعــثَّ .إل أنــه يوجــد ً
الســنة
ـة فــي صفــوف ُّ
علمانيــا.
فــي المــدن اإلقليميــة الذيــن ال يقبلــون فكــرة أن يكــون منصــب المفتــي منص ًبــا
ًّ
َّ
َّ
يتعلــق بالشــؤون الخارجيــة ،فسـ ُّ
تتطلــع إلــى االســتفادة مــن التناقضــات اإليرانيــة الروســية ليــس
ـتظل دمشــق
أمــا فيمــا
فقــط مــن خــال تلقــي المســاعدة المباشــرة ،ولكــن ً
المهتمــة بتقييد إيــران .إلَّ أن تحســين
أيضــا مــن خــال اســتمالة القــوى
َّ
ـتثمارات
أي اسـ
ٍ
العالقــات السياســية مــع تلــك القــوى  -كاإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى ســبيل المثــال  -لــم يُ ترجــم إلــى ِّ
اقتصاديــة جــادَّ ة فــي ســوريا .35وبـ ً
ـدل مــن ذلــك ،تأتــي النســبة األكبــر مــن االســتثمار األجنبــي فــي البــاد مــن المغتربيــن
أو الشــيعة .36وبالتفكيــر فــي تحالــف ســوريا مــع روســيا بشــكل ٍ أكثــر تحديــدً ا ،نجــد أن األســد ِّ
يفضــل تطــور هــذه العالقــة
ـة بالصــورة التــي تمارســها أطـ ٌ
نحــو نمــوذجٍ أكثــر مرونـ ً
ـول موســكو مــن حامــي ســيادة
ـراف إقليميــة أخــرى ،بمعنــى أن تتحـ َّ
ســوريا الــذي يؤيــد َّ
ـوة فــي المفاوضــات مــع األطــراف األخــرى.
ـادرة للنظــام إلــى مصــدر قـ ٍ
كل مبـ ٍ
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عن المؤلف
ِّ
أنطــون مارداســوف :هــو محلــل روســي وخبيــر فــي الشــؤون
العســكرية وصحفــي يركِّــز علــى ســوريا والعــراق والمنظمــات
المتطرفــة .وهــو خبيــر غيــر مقيـ ٍـم فــي مجلــس الشــؤون الدوليــة
الروســي ( ،)RIACوباحــث غيــر مقيـ ٍـم فــي برنامــج ســوريا فــي
معهــد الشــرق األوســط.
عن الشرق
ّ
ّ
دوليــة مســتقلة تتمثــل مهمتهــا فــي
منتــدى الشــرق هــو شــبكة
ّ
ـتراتيجيات طويلــة األمــد لضمــان التطــور السياســي،
تطويــر اسـ
ّ
االقتصــادي لشــعوب منطقــة
االجتماعيــة ،واالزدهــار
والعدالــة
ّ
ّ
الشــرق األوســط .وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــال األبحــاث
الديمقراطية،
المتفانيــة فــي العمل العامّ  ،وبتعزيــز مُ ُثل المشــاركة
ّ
االجتماعيــة
والحــوار بيــن أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة
ّ
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