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بتاريخ 2022/3/19عقد مركز نما لألبحاث المعاصرة ندوة حوارية بعنوان: 

"مستقبل الدورين الروسي واإليراني في ضوء الحدث األوكراني ومآالته"

شارك فيها كل من:

من تركيا الخبير العسكري واالستراتيجي العقيد عبد الجبار العكيدي 
ومن كندا المستشار والخبير االقتصادي الدكتور أسامة قاضي

ومن روسيا األكاديمي والناشط السياسي الدكتور محمود الحمزة

نوقش فيها محاور ثالثة هي:
المحــور األول _ واقــع الوجــود الروســي واإليرانــي فــي ســوريا قبيــل الغــزو 

الوكرانيــا الروســي 

ــة  ــم العملي ــا وتقيي ــي اوكراني ــي ف ــي الحال ــع الميدان ــي _ الواق ــور الثان  المح
العســكرية حتــى اآلن

ــث_ احتمــاالت ومــآالت الغــزو الروســي ألوكرانيــا وانعكاســه علــى  ــور الثال المح
الوضــع فــي ســوريا
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وكانت خالصة النقاشات وآراء الضيوف على النحو التالي:

ــزو  ــدء الغ ــل ب ــوريا قب ــي س ــع ف ــق بالوض ــور األول المتعل ــبة للمح بالنس
والعالقــة بيــن الــروس واإليرانييــن:

في البعد العسكري: 
مرحلة تجميد صراع وثبات خطوط التماس عدا بعض الخروقات المحدودة

ــس  ــش ولي ــل ه ــة تكام ــي عالق ــي واإليران ــكري الروس ــود العس ــن الوج ــة بي العالق
ــر ــة اآلخ ــن بحاج ــب وكال الطرفي صل

في البعد السياسي: 
جمود في العملية السياسية وحصرها بالمسار الدستوري المعطل

العالقــة بيــن الــروس واإليرانييــن فــي الشــق السياســي تكامــل أدوار حينــا وتنافــس 
فــي الهيمنــة علــى قــرار النظــام أحيانــا

في البعد االقتصادي:
حالــة انهيــار اقتصــادي شــامل فــي كل مناطــق النفــوذ وخاصــة فــي مناطق ســيطرة 

النظام
ــيطرة  ــى الس ــاد عل ــس ح ــة تناف ــن عالق ــروس واإليرانيي ــن ال ــة بي ــة االقتصادي العالق
علــى المرافــق االقتصاديــة الحيويــة مــن أجــل التحكــم مســتقبال وتعويــض كلــف 

ــة إعــادة االعمــار ــق مرحل التدخــل عندمــا تنطل
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للعمليــة  الميدانيــة  بالمجريــات  المتعلــق  الثانــي  للمحــور  بالنســبة 
أوكرانيــا: فــي  الروســية  العســكرية 

في البعد السياسي: دوافع الغزو:
حلم استعادة أمجاد روسيا القيصرية واالتحاد السوفيتي

اعتبــار كييــف عاصمــة األمــة الســالفية وعاصمــة تاريخيــة لروســيا وأوكرانيــا جــزء مــن 
الفضــاء الحيــوي الجيوسياســي األوراســي

توجــه كييــف إلــى أن تكــون جــزء مــن الفضــاء االســتراتيجي لليبراليــة الغربيــة وأوربــا 
وقطــع الطريــق علــى تمــدد حلــف الناتــو علــى تخــوم روســيا

شــعور بالغضــب بســبب التعامــل باســتخفاف مــن قبــل الغــرب مــع روســيا مــا بعــد 
ــار االتحــاد الســوفيتي ــاردة وانهي الحــرب الب

فــرض تغييــر فــي شــكل النظــام العالمــي بحيــث ينتهــي عالــم القطــب الواحــد 
الغربــي وتكــون روســيا قطــب عالمــي وشــريك أساســي فــي ترتيبــات األمــن األوربــي 

خصوصــا

في البعد العسكري:
وأربكــت  الــروس  فاجــأت  األوكرانييــن  ومقاومــة  متعثــرة  العســكرية  العمليــة 
حســاباتهم فامتــد أمــد العمليــة إلــى فتــرة أطــول بكثيــر ممــا هــو مخطــط دعــم 
غربــي ودولــي ألوكرانيــا باألســلحة الدفاعيــة وهــي غيــر مجديــة لمواجهــة ســالح 
الجــو الروســي مــع الحــرص علــى عــدم االنــزالق إلــى مواجهــة مباشــرة بيــن روســيا 

ــة ــرب نووي ــر ح ــب مخاط ــو وتجن والنات

خســائر بشــرية وعســكرية علــى الجانبيــن وحالــة اســتنزاف متواصــل لــم تكن بحســبان 
الروس 

حتى اآلن تبدو أوكرانيا مستنقع علق به الروس وال مناص من تسوية سياسية
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في البعد االقتصادي:
تمثلــت ردة الفعــل الغربيــة علــى شــكل حــرب اقتصاديــة غيــر مســبوقة علــى روســيا 
وهــي ســالح فعــال ســينهك روســيا علــى المــدى المتوســط والبعيــد حتــى لــو لــم 

تطــال العقوبــات قطاعــي الغــاز والقمــح

لــن يكــون بمقــدور روســيا تعويــض خســائرها مــن خــالل عالقتهــا مــع الصيــن وإيــران 
والدولتــان غيــر مســتعدتين للتضحيــة بمصالحهــم مــع الغــرب مــن أجــل روســيا

انقطــاع النفــط الروســي لــن يؤثــر ويمكــن تعويضــه بســهولة والغــرب يســعى 
لالســتغناء عــن الغــاز الروســي وإيجــاد البدائــل
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بالنســبة للمحــور الثالــث المتعلــق باستشــراف المســتقبل ومــآالت الحــرب 
وانعكاســها علــى الوضــع فــي ســوريا:

في البعد العسكري: 
مــن الصعــب التكهــن بانعكاســات الحــرب علــى ســوريا إال فــي حــال إطالــة أمــد الحــرب 

والتــي تعنــي هزيمــة الــروس وســينعكس ذلــك علــى الوجــود الروســي فــي ســوريا

ــر للســالح فــي الســاحة الســورية وليــس مــن المجــدي  ــاج لحجــم كبي روســيا ال تحت
ــل الجيــش الوطنــي ــح جبهــات مــن قب االســتجابة لدعــوات فت

لم يتبلور الموقف التركي بعد واتفاقات أستانا والتفاهمات ال تزال قائمة

األجــدى فــي حــال أراد الغــرب الضغــط علــى روســيا فــي ســوريا التحــرك مــن جهــة 
ــر الثــورة( الشــرق )التنــف وجيــش مغاوي

اإليرانييــن ال يريــدون إغضــاب الــروس وال يريــدون إغضــاب الغــرب بســبب رغبتهــم فــي 
إتمــام االتفــاق النــووي وتواجدهــم فــي ســوريا مرتبــط بتفاصيــل االتفــاق

في البعد االقتصادي:
مــا قبــل أوكرانيــا ليــس كمــا بعــده وتســليم الملــف الســوري بشــكل كامــل لروســيا 

أصبــح مــن الماضــي
نمــوذج ألمانيــا الشــرقية وألمانيــا الغربيــة أصبــح مرجحــا خاصــة مــع تكاثــر المؤشــرات 

حــول إعفــاء مناطــق الشــمال مــن العقوبــات االقتصاديــة المفروضــة علــى ســوريا
الشــمال الســوري تحــت النفــوذ التركــي ويتعامــل بالليــرة التركيــة وتدفــع الرواتــب 
مــن قبــل تركيــا ومنطقــة شــرق الفــرات تحــت النفــوذ األمريكــي ومــن المرجــح 
حصــول تفاهمــات بيــن الجانبيــن ممــا يســاعد علــى توحيــد منطقتــي النفــوذ وذلــك 

ال يعنــي تقســيم وإنمــا مقدمــة لتوحيــد ســوريا كمــا توحــدت األلمانيتيــن.

في البعد السياسي:
مجرد حدوث العملية هو توريط لروسيا واستنزاف لها

االحتمــال الســيئ هــو تقســيم أوكرانيا واســتمرار العقوبــات االقتصادية على روســيا 
وهنــاك 300 شــركة غــادرت روســيا حتــى اآلن وأكثــر مــن 5000 شــخص لحقــت بهــم 

العقوبــات وهنــاك تقديــرات اســتخبارية واقتصاديــة خاطئــة بلغــت لبوتيــن وورطتــه
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ــض  ــق بع ــن يحق ــروس واالوكرانيي ــن ال ــاق بي ــى اتف ــول إل ــو الوص ــر ه ــال اآلخ االحتم
أهــداف روســيا ومــن المســتبعد خســارة روســيا الحــرب رغــم الكلــف الباهظــة والروس 

يعقــدون اآلمــال علــى المفاوضــات

ــل ســنة مــن  ــة وال يتوقــع رفعهــا قب ــى روســيا ســتكون كارثي ــات عل ــج العقوب نتائ
ــن  ــروس الذي ــأ ال ــر فاج ــو أم ــعبين وه ــن الش ــداء بي ــاك ع ــح هن ــرب وأصب ــف الح توق

توقعــوا اســتقبالهم بالــورود

ــى روســيا عــن ســوريا وهــي تعتبرهــا جــزء مــن  ــن تتخل ــت االحتمــاالت ل مهامــا كان
فضائهــا الحيــوي وهــدف جيواســتراتيجي حققتــه ولــن تتنــازل عنــه حتــى لــو 

خســرت الحــرب 

ال ينبغــي التعويــل علــى الغــرب وأمريكا بالنســبة للســوريين وهم خذلــوا األوكرانيين 
كمــا خذلوا الســوريين 

الحــرب فــي أوكرانيــا فرصــة للســوريين لطــرق بــاب العواصــم الدوليــة ودعــم تبنيهــا 
مــن قبــل الشــعوب 

ينبغــي االعتمــاد علــى ذاتنــا كســوريين وتنظيــم صفوفنــا وتجــاوز خالفاتنــا حتــى 
نخــدم قضيتنــا ونحقــق طموحاتنــا مــن دون تعويــل علــى أي دولــة فــي أن تنــوب 

عنــا فــي ذلــك
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»مركز نما لألبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــالت العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقالنية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــالل اســتجالب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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