مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون مـ ــرجع ــا
لترشـيد الس ــياســات ورسم االســتراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ُ
السورية في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة املحليةُ ،يصـدر املـركـز دراســات وأوراق منهجيــة تساند املسيرة العمـلية
للمؤسسـات املهتمــة باملس ــتقبل السوري ،وت ــدعم آليـات اتخاذ القـرار ،وتتفاعل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة
لتحقيـق التكامــل املعلوماتي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات ّ
ممـ ــا يمكـن م ــن وض ــع
الخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك االحتيـاجات.

*وحدة املعلومات؛ وحدة متخصصة بجمع وتحليل املعلومات من مختلف املصادر العربية واألجنبية ،و ّ
تقدم
خدماتها البحثية لشبكة من املستفيدين من خالل إصدار خرائط وتقارير ميدانية وقياس الرأي العام
املتعلقة بالشأن السوري.
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تطورات املشهد السوري في مراكز البحث واإلعالم الروسية

ملخص تنفيذي
 رغم تفاخر موسكو بسير العمليات العسكرية والتفاوضية التي قادتها في الجنوب السوري ،إال أن استمرارها بتعزيز
مقاربة االستحواذ وعودة السيطرة لألسد ستبقى ُمعرضة للعديد من الهزات واالرتكاسات طاملا استمر التغييب
املتعمد لضرورة وجود لحظة سياسية في سورية تؤسس الستقرار مستدام.
 تتنامى مؤشرات "القلق" الروس ي حيال الدور التركي في الشمال ،وهذا اختبار جدي ملسار األستانة الذي سيشهد
جوالت صعبة فيما يتعلق بالترتيبات النهائية للشمال السوري.
ً
ً
ً
واضحا في اآلونة األخيرة ،خاصة في ظل عدم وجود وسائل ّ
فعالة وغير
 شكل استهداف قاعدة حميميم هاجسا روسيا
ُمكلفة للتصدي للطائرات املسيرة ،مما يعزز تنامي مؤشراالستنزاف.
 تدفع روسيا باتجاه تعزيزمقاربة األسد مقابل الضبط اإليراني؛ لتستثمر في وهم لن يحصل ،فالتغلغل اإليراني ب ُبنى
األمن والدفاع بات عضويا وأي إشارة إلمكانية هذا هي إشارة غير موضوعية ومنافية للواقع.
 تمض ي موسكو في منهجها الرافض كليا لتفاعالت امللف اإلنساني مستخدمة ذات املصطلحات التشكيكية في صحة
التقارير الدولية وتحاول جاهدة إبعاد هذا امللف عن مسرح التأثير وهو ما ال يتوقع حدوثه مما سيعقد املوقف
ً
الروس ي مستقبال.

متهيد
تعددت قضايا االهتمام اإلعالمي والبحثي الروس ي حيال سورية خالل الفترة املمتدة من 15حزيران –  15تموز .2018
ُويمكن حصرها عدة محاور رئيسية منها :تطورات الجبهة الجنوبية األخيرة؛ تزايد القلق الروس ي حيال السياسة التركية في
الشمال؛ السيناريوهات املتوقعة ملنطقة شرق النهر؛ القلق املتنامي من الهجمات ضد قاعدة حميميم؛ باإلضافة إلى
مستجدات امللف الكيماوي .ويؤكد التعاطي اإلعالمي والبحثي الروس ي حيال كل هذه امللفات على التماهي املطلق مع الرؤية
الرسمية للدولة ،إذ تتلقف هذه الرؤية دون تكبد عناء البحث عن تفاصيلها في املشهد السوري التي تؤكد استمرار غياب
ً
عوامل االستقرار املرتبط كليا بمرحلة سياسية جديدة تنظرها البالد وتعمل موسكو على إلغائها لصالح تعويم نظام األسد.

"تسوايت" يف اجلنوب و"ترقب" يف الشمال
تشهد الساحة امليدانية في سورية هجوما روسيا إيرانيا مع ميليشيات األسد على الجنوب السوري أمام صمت دولي
عامة وأميركي خاصة؛ على الرغم من كون املنطقة منطقة خفض تصعيد باتفاق الواليات املتحدة واألردن وروسيا
بالتنسيق مع إسرائيل .ويأتي كل هذا كمؤشر صريح على احتمالية حدوث صفقة أولية ينتظر أن تكتمل مالمحها في قمة
ترامب بوتين التي عقدت في .2018/7/16
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تطورات املشهد السوري في مراكز البحث واإلعالم الروسية

في بث مباشر من راديو سبوتنيك؛ أشاد الباحث مركز الدراسات االستراتيجية فالديمير فيتين بـ"النجاح" الذي حققه
العسكريون الروس والسوريون في درعا نتيجة املفاوضات التي أجراها ضباط حميميم مع الفصائل املقاتلة واملراكز
السكانية ،والتي كانت نتيجتها حسب قوله "ترك اإلرهابيين في منطقة خفض التصعيد ألسلحتهم املختلفة الخفيفة
ُ
ً
واملتوسطة والثقيلة للجيش السوري" .وأشار إلى أن األسلحة تعود لعدة دول غربية كانت قد أدخلت عبر األردن ،ومصرحا
"بعجز" محاوالت الواليات املتحدة إيقاف هجوم القوات السورية التي يدعمها الطيران الروس ي ،وأن معظم البلدات يتم
تسليمها دون قتال ،مع أقل الخسائر البشرية وخاصة بين املدنيينُ .ويتابع بالتركيز على إمكانية حل كثير من القضايا
بواسطة املفاوضات على مدار األسبوع املاض ي(.)1
كما أوضح الفروف -وزير خارجية روسيا -املوقف الرسمي ملوسكو بقوله أن اتفاقية خفض التصعيد قائمة بحكم
االتفاقات بين ترامب وبوتين وجوهر القضية تكمن في إبعاد "اإلرهابيين عن الحدود اإلسرائيلية وسيطرة الجيش السوري
عليها" ،وأن روسيا ّ
"نفذت التزاماتها تجاه االتفاقية" و"نأمل من الشركاء تنفيذ التزاماتهم ،مما يظهر عدم رض ى موسكو عن
املحادثات التي تجريها الواليات املتحدة مع املعارضة( .)2وحول هذا الهجوم نشر آيغور سوبوتين في صحيفة نيزافيسمايا
ً
ً
الروسية تحليال معمقا حول تداعيات هذا الهجوم وهواجس موسكو حياله ،حيث ركز على مجموعة من النقط أهمها (:)3
 .1خشية تأثر املسار الدستوري بتطورات الجنوب؛ إذ تتبين مؤشراته من خالل لقاء غويتيرش (األمين العام لألمم
املتحدة) مع وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف الذي أوضح استمرار االنقسام في مجلس األمن ومحاولة بعض
األطراف حل القضية من وجهة نظرها؛
 .2قلق إسرائيل املتزايد :إذ ال تزال تل أبيب تطالب موسكو بانسحاب القوات املوالية إليران من املنطقة الحدودية معها
ال سيما مع وضوح املشاركة اإليرانية؛
ً
 .3تأكيد تصريحات أنطون مادراسوف عضو املجلس الروس ي للشؤون الخارجية بأنه "ليس مستبعدا أن يشكل الهجوم
ً
ُ
األخير مشكلة للدبلوماسية الروسية التي ت ّتهم دائما باألخطاء التي يرتكبها األسد.
إال أن الحركية الروسية ال تلحظ هذه الهواجس؛ فهي ماضية باتجاه تعزيز سيطرة النظام العسكرية وإخراج حل سياس ي
يبدأ بالدستور وفق مخيالها السياس ي؛ ومختبرة بذات الوقت هوامش تحركاتها في مناطق ذات النفوذ األمريكي .وعلى الرغم
ُ
من أن املشهد العام وإن بدا يسير باتجاه استحواذ األسد على املزيد من مناطق سيطرة املعارضة إال أن املض ي دون وجود
ً
استراتيجية خروج ولحظة سياسية جديدة تعيشها البالد وتستطيع من خاللها مواجهة تحديات عميقة مرتبطة كليا
ً
بمولدات االستقرار فنن املشهد العام في سورية سيكون أسير الفوض ى والسيولة األمنية ومعززا لعوامل التشظي
االجتماعي.
ً
أما في الشمال السوري؛ ووفقا لتحليل الخبير في الشأن السوري نيقوالي بلوتنيكوف ،فنن مؤشرات عديدة تدلل على
سعي "تركيا على تدمير الحكومة السورية" كما عنون مقاله؛ ودفع الخبير بتعزيز اتجاهات التحليل نحو ربط تصرفات
( )1فالديمير فيتين "نجاحات الروس والسوريين في درعا" مركز الدراسات االستراتيجية ،تاريخhttps://goo.gl/8KMzmT 2018/7/5 :
( )2مارينا بيلينكايا "األردن ييهئ املناخ لقمة هلسنكي" كاميرسانت ،تاريخhttps://goo.gl/3hLNoG 2018/7/4 :
ً
( )3ايغور سوبوتين "الهجوم السوري الجديد في الجنوب يسبب صداعا لروسيا" نيزافيسيمايا ،تاريخhttps://goo.gl/2tuNyN2018/6/21 :
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الحكومة التركية ببوصلة "تدمير الدولة السورية التي تقاتل اإلرهابيين" ،واملساعدة في "إنشاء جيب للمعارضة في شمال
سورية مع حكومتها" .وأكد أن إنشاء مؤسسات موازية للسلطة في دولة ذات سيادة ينطوي على مشاكل قانونية ودبلوماسية
البد من حلها .ومن هذه املؤشرات اآلتي(:)4
 .1إنشاء مؤسسات إدارة محلية وتعليمية باللغات الثالث العربية والتركية واإلنكليزية؛
 .2إنشاء مراكز بريد ولوحات طرقية باللغة التركية ومصارف وموظفين؛
 .3جمع األموال بسبب الضرائب املحلية واإليجار والرسوم البلدية بالليرة التركية؛
 .4وجود العلم التركي وصورة أردوغان في املؤسسات الرسمي؛
 .5إنشاء جهاز للشرطة بقوام  7000فرد يحملون اإلشارات التركية؛
 .6تعيين مفتي للباب من الشؤون الدينية التركية.
تدلل هذه الرؤية حيال الفاعل التركي على أن التحالف التركي الروس ي ضمن مسار األستانة هو تحالف قلق تجمعه
الهواجس األمنية املشتركة وتعمل على تباعده في املنظور اإلداري والسياس ي .فعلى الرغم من َّ
أن الحركية التركية في الشمال
السوري أتت ضمن تفاهمات األستانة إال أن مالمح عدم التوافق على الشكل النهائي لترتيبات هذه املناطق مرشح ملزيد من
ُ
التباينات وسيحتاج العديد من التفاهمات الجزئية.

رغبة متزايدة بسحب "الورقة الكردية"
ّ
ً
فيما يرتبط بشرق النهر(مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية) نشرت صحيفة سفابودنايا بريسا مقاال بعنوان "ترامب سيسلم
األكراد السوريين لبوتين"؛ وسردت مجموعة من املعطيات الداعمة لهذا العنوان ،ومما ذكرته الصحيفة(:)5
 بدأ االتصاالت بين قوات األسد والقوات الكردية ،واستمرت املحادثات حوالي شهر .وربما كانت شرارة البدء بها املقابلة
التي أجراها األسد والذي أبدى فيها استعداده ملناقشة أي مقترحات بناءة مع األكراد ،ولكنه أضاف إذا فشلت الجهود
فسيستعمل القوة لحلها.
 تفاهم الدولتين اللتين ترعيان األطراف املتنازعة وهما روسيا والواليات املتحدة ،فهاتان القوتان كانت قد وصلتا إلى
ً
حد االصطدام ،حيث كان العالم يتوقع حربا بينهما.
 قيام بعض القوى الكردية املدعومة من أميركا بالحديث فجأة عن هدنة مع دمشق ،وقد بدأت املفاوضات بزيارة وفد
صغير من موالي األسد إلى الحسكة والقامشلي وتكررت اللقاءات.
 حديث صحيفة الوطن السورية عن اتفاق تم برفع األعالم السورية في القامشلي والحسكة وتشكيل حواجز من قوات
مشتركة في املدينة.

( )4نيقوالي بلوتنيكوف "كيف تعمل تركيا على تدميرالحكومة السورية" نيزافيسيمايا ،تاريخ https://goo.gl/czq9oa2018/6/22
( )5نيكيتا سماغين "كيف سيغيرترامب إيران من الداخل" املجلس الروس ي للشؤون الدولية ،تاريخ :تاريخ https://goo.gl/k1kWz5 2018/7/4
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وبينما يعتقد املستشرق السياس ي الروس ي "كارين جيفورجيان" ،أنه ال يستحق أخذ مثل هذه األخبار بتفاؤل مفرط ،فقد
تمت محاوالت سابقة ،وربما يتحول الوضع لألسوأ .كما شارك الخبير العسكري إيرك يلدريم التركي في حوار الصحيفة
حيث قال :إن أميركا بهدف الحفاظ على عالقتها مع تركيا "التي تعتبر  pydمجموعات إرهابية" أجبرت القوات الكردية على
االنسحاب من منبج ،ويعتقد أن أميركا قد تعطي األراض ي التي تسيطر عليها لروسيا ،ويعتبر ذلك صفقة مربحة لألسد
الذي ليس لديه ما يواجه به تركيا .كما أن وجود القوات الروسية في الشمال ُ
سيحد من العمليات العسكرية التركية في
ً
ً
حال استمرارها شماالُ .ويتابع الخبير بأن بوتين سيتفاهم مع أردوغان على ذلك قبل قبول عرض ترامب "تفاديا لعدم إساءة
العالقة مع تركيا" .ويرى الخبير أنه قد تسمح قوات الحماية الشعبية  YPGلقوات النظام بالتواجد في األراض ي التي تسيطر
عليها ولكنها لن تتخل عن إدارتها لها(.)6

استنزاف "محيميم" وأسئلة "التنف"
وبسؤال مركزي إلى متى سيصمد دفاع قاعدة حميميم؟ تساءلت إيفان شفارتس التي حللت أخبار تعرض قاعدة حميميم
لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة التابعية ،واستطاعت وسائط الدفاع الجوي "بانتيسير "للقاعدة من إسقاط الطائرات
املهاجمة .ولكن السؤال إلى متى سيبقى إسقاط هذه األهداف الرخيصة بواسطة منظومات الصواريخ املضادة غالية
الثمن؟ وبالنظر لهذه املنظومة التي تضم  12صاروخ إطالق ،فتستطيع إسقاط  12طائرة ،واستمرار الدفاع بهذه الطريقة
سيؤدي إلى استهالك هذه الصواريخ ونفادها ،وفي حال تعرض القاعدة ملوجات هجوم منظم قد تستطيع هذه الطائرات
الوصول إلى مرابض الطائرات في القاعدة وتحقيق أهدافها .وسيصبح الدفاع عن القاعدة كمن ّ
يتصيد العصافير بمدفع،
ولكن إن دل هذا على ش يء فننما يدل على أن الجيش الروس ي يستخدم صواريخ مضادة للطائرات لتدمير طائرات بدون
طيار ،وهذا يعني عدم وجود وسائل فعالة من التدابير املضادة اإللكترونية ضد طائرات بدون طيار ،كما يؤكد عدم ّ
فعالية
الدفاع عن القاعدة(.)7
ً ً
يؤكد املعطى أعاله على مؤشر بالغ األهمية ،ويتمثل بجعل الوجود الروس ي وجودا قلقا تحده العديد من املخاوف األمنية
وتعرضه الستنزافات مستمرة .وبغض النظر عن الجهة املستهدفة وما تحمله من تفسيرات محتملة ،إال أنه يكرس مقاربة
ُ
ً
ً
ً
ُ
الكلفة املرتفعة لالنخراط الروس ي في سورية الذي يشهد تزايدا ملحوظا .فقد أعلن مؤخرا عن شركة أمنية تسمى "باتريوت"
لها نفس مهمة "فاغنر" مع وجود أشخاص يعملون بعقود سرية مع وزارة الدفاع الروسية .وقد شاركت هذه القوات بشكل
غير مباشر في تحرير دير الزور ،حيث قامت بقطع خطوط اإلمداد القادمة من شرق الفرات والتعامل مع قوات  YPGعند
اللزوم ،كما شارك البعض مع قوات النمر(.)8
( )6زاور كارييف "بوتين يسلم االكراد السوريين لبوتين ،سفابودنايا بريسا ،تاريخhttps://goo.gl/b2uVgL 2018/7/4 :
( )7ايفان شفارتس "إلى متى سيصمد دفاع قاعدة حميميم" نيزافيسيمايا ،تاريخhttps://goo.gl/Nx7Zuw 2018/7/1 :
( )8وتفيد صحيفة سفابودنايا بريسا أن من بين املشاركين ضابطين من داغستان برتبة نقيب ورائد سافروا إلى سورية بمعرفة قادتهم ولكن بدون علم وزارة الدفاع
الروسية ،قد يكون السبب الحصول على أجر مرتفع ،وأحدهم حصل على لقب بطل ولكنه توفي والسبب في ظهور هذه التنظيمات التناقض في القوانين الروسية ،أما عن
عناصر "فاغنر" فهي تحصل على رواتب عالية بفضل مهنيتها ،وما االشاعات التي تفيد عن عدم معالجة جرحى هذه الشركات فهو غير صحيح ال بل ويتلقى ذويهم الدعم
املالي والنفس ي إذا لزم األمر .في حين أشار أحد قادة فاغنر لم يذكر اسمه أنهم ال عالقة لهم بهذه املجموعة ولكن يقومون بأعمال مشتركة أحيانا ،للمزيد أنظر :زاور كارييف
"ارسال مرتزقة روس جدد إلى سورية" سفابودنايا بريسا ،تاريخhttps://goo.gl/2tUKgH 2018/7/7 :
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وفيما يرتبط بمصير قاعدة التنف األميركية فقد َّبينت األوساط اإلعالمية الروسية أنها ستكون حاضرة في نقاشات ترامب
ً ً
بوتين ،وتوقعت دورا كبيرا ستلعبه إسرائيل في هذا املوضوع (الدفع باتجاه تثبيت القاعدة) ،ولهذا وصل رئيس الوزراء
اإلسرائيلي إلى موسكو في  7/11ملناقشة ذلك .وكان الحديث يدور على سحب القوات اإليرانية إلى  100كم عن الحدود
ً
ُ
اإلسرائيلية ثم إلى  ،80بينما تطالب إسرائيل بسحبها نهائيا ،في الوقت الذي ال تستطيع فيه موسكو إعطاء مثل هذه
الضمانات .وحسب الصحيفة فنن موسكو على استعداد لنشر قوات شرطة عسكرية في هذه املناطق ،وأنها سعت لعدم
ُ
مشاركة قوات إيرانية في الجنوب .ولكن مصادر املعارضة تفيد باندماج هذه القوات مع الجيش السوري وارتداء ّزيه
العسكري ،ولكن ماهي ردود فعل إيران؟ أجاب على ذلك حميد عزيري عضو نادي فاالداي وكبير املحاضرين في جامعة
ً
ُ
طهران بأنه ال يرى أي مؤشرات ملغادرة إيران سورية موضحا أن إيران تمارس أنشطتها عن طريق ميليشيات ليس ملوسكو
تأثير عليها(.)9
وفي هذا السياق وبحكم تغلغل اإليرانيين بشكل عضوي (عبر أفراد أو مجموعات محلية أو أجنبية) في ُبنى الجيش واألمن،
ً
فنن موسكو ستبقى تعمل على عرض اتفاقات مع واشنطن وأن تبيعهم وهما يسمى االنسحاب اإليراني؛ إال أن هذا ال ينفي
باملقابل احتمالية رضا األمريكان بضبط نفوذ إيران وتعميم نموذج الجنوب.

امللف الكيماوي وسياسة النكران الروسية
وفيما يتعلق بتطورات التحقيق في استخدام السالح الكيماوي؛ تابعت الخارجية والدفاع الروسيتين اتهامها ملنظمة
بتحيزها في التحقيق الذي يجري في سورية في داللة على ُ
حظر األسلحة الكيميائية ُ
تشبث موسكو بسياسة تحييد آثار امللف
اإلنساني مهما بلغت تداعياته .كان ذلك على لسان قائد السالح الكيميائي والبيولوجي الروس ي الجنرال أيغور غريلوف حين
ساق ُ
التهم التالية:
 .1عدم أخذ األدلة من املواقع املشتبه بها ،مما يؤدي إلى ظهور عبارات تحتمل تفسيرات متناقضة ملحتوى التقرير؛
 .2عدم تضمن هذه التقارير أدلة دامغة ،وهذا يشير صراحة إلى العدائية ضد النظام السوري؛
 .3إن اتهام دمشق من خالل فكرة أن القنابل ألقيت من الطائرات على اعتبار أن اإلرهابيين ليس لديهم طائرات ،هو غير
صحيح برأيه ألن البراميل كانت موجودة لدى اإلرهابيين في مكان قصف الطيران مما أدى إلى انفجارها حسب رأيه.
ً
في سياق متصل ووفقا لبيانات وزارة الدفاع فنن "الخوذ البيضاء" هم من عملوا على تزييف الحقائق وافتعال الهجوم
ً
ُ
الكيميائي .وتشير الصحيفة أن الواليات املتحدة تستبق التحقيق في كل مرة لتوجيه ضربات للنظام السوري ،معتبرا أن
ً
"الخوذ البيضاء" تعمل لصالح القاعدة وجبهة النصرةَّ .
ويدعي كريلوف اكتشاف القوات الروسية مخبرا لدى الخوذ
البيضاء لتصنيع األسلحة الكيميائية بمعدات غربية وأمريكا الشمالية(.)10
ً
بينما كتبت صحيفة كاميرسانت الروسية نقال عن صحيفة نيويورك تايمز إن تقرير اللجنة املشكلة لتقص ي جرائم النظام
السوري في حقوق اإلنسان واستخدامه لألسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية الذي نشر يوم األربعاء بتاريخ  6/20في
( )9ايلينا تشيرنينكو ،ميخائيل كاراستيكوف "على ماذا يمكن ان يتفق الرئيسان بوتين وترامب في هلسنكي" كاميرسانتhttps://goo.gl/Xs1h8S2018/7/9،
( )10اولغا بوجييفا "روسيا تتهم منظمة حظر األسلحة الكيماوية بالتحيز في التحقيق" ،مسكوفسكايا كمسامولسكايا ،تاريخhttps://goo.gl/gW22wa 2018/6/22:
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ً
ّ
املفصلة عن
صيغته النهائية يختلف كثيرا عن صيغة املسودة التي أعدتها اللجنة ،حيث اختفت كثير من الحوادث
ً
ً
استخدام الكلور املؤكد في مناطق الغوطة الشرقية ،كاستبعاد اتهام النظام السوري عن مقتل  49شخصا بينهم  11طفال
في إلقاء قنبلة على مبنى سكني في الغوطة ومن استخدامه صواريخ أرض -أرض محملة بالغاز السام ألقيت على دوما التي
ً
ذهب ضحيتها  49شخصا وأصيب فيها  650شخص ،بينما يؤكد كاتب املقال املسؤولية الكاملة للجيش السوري وحلفائه
عن الهجمات الكيميائية.
ً
وتعليقا على تقرير األمم املتحدة أعرب الفروف عن شكوكه بنتائج التقرير ألن اللجنة اعتمدت على وسائل التواصل
ً
االجتماعي والفيديوهات الصادرة عنها بدال من الذهاب إلى املوقع وهذه أدلة ال يمكن الوثوق بها حسب قوله( .)11ويذكر هنا
أن موسكو ممثلة بنائب وزير الصناعة قد عارضت بشدة مشروع القرار األممي الذي طالب بضرورة تحديد اللجنة إال أنه
تم إقرارها بعد موافقة  82دولة واعتراض  24دولة أخرى .والجدير بالذكر أن هذه القرارات لن تكون سارية املفعول قبل
تشرين الثاني القادم موعد اجتماع األعضاء في دورتهم العادية(.)12
ً
ال تزال تمض ي موسكو في منهجها الرافض كليا لتفاعالت امللف اإلنساني مستخدمة ذات املصطلحات التشكيكية في صحة
التقارير الدولية وشيطنة كافة املنظمات اإلنسانية السورية .وتحاول أن تفرض منهجية واحدة في عمل هذه التقارير عبر
االكتفاء بالوصف دون تحديد املسؤولية ،وهذا يدل بشكل واضح على خطورة هذا امللف على إنجازاتها السياسية
والعسكرية في املسرح السوري ،لذا تحاول جاهدة إبعاده عن مسرح التأثير وهو ما ال يتوقع استمرار تغييبه مما سيعقد
ً
املوقف الروس ي مستقبال.

وكخاتمة لهذا التقرير؛ يمكن القول:
إن معظم األطروحات والتحليالت الروسية حيال تطورات املشهد السياس ي والعسكري السوري تنطلق من ذات
الفرضيات التي تسوقها موسكو رسميا؛ ولم تشكل تلك اإلشارات الخجولة التي يتم التطرق إليها بين الحينة واألخرى
حيال مؤشرات االستنزاف الروس ي اتجاها إعالميا أو بحثيا عاما في روسيا ،فال تزال مفردات "االنتصارعلى اإلرهابيين؛
تدمير الدولة؛ والسيادة الوطنية؛ والنظام الشرعي" هي األكثر تحكما بمخيال معظم املحللين والباحثين ،وهذا يفسر
تغييبهم املتعمد "لضرورة التأسيس ملرحلة سياسية جديدة" التي بدونها ستبقى املناخات العامة مرشحة للعديد من
االرتكاسات والتحديات.

( )11ايكاترينا مارييفا "ملاذا ظهر تقرير لجنة الكشف عن استخدام الكيماوي في سورية مخففا" كاميرسانتhttps://goo.gl/3v6Eqd 2018/6/21 ،
( )12ايكاترينا مارييفا "منظمة حظر األسلحة الكيميائية ستعلن جهة استخدام السالح الكيميائي" كاميرسانتhttps://goo.gl/FKJr2a 12018/6/27 ،
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